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 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال: متوسط –1
روانی با هدف ایجاد سطوح باالیی از کفایت در متخصصان از طریق ارایه مطالب علمی و نظری مناسب  کتاب راهنمای سنجش

نگاشته شده است. این کتاب را می توان هم به عنوان یک مرجع و هم یک راهنمای آموزشی به کار برد. به عنوان یک مرجع 
ههای تفسیری کمک کند. به عنوان یک کتاب آموزشی، می تواند در انتخاب آزمون و تدوین تعداد زیاد و گوناگون فرضی

دانشجویان را با ابزارهای اصلی سنجش روانی نظام یافته آشنا می کند.جهت گیری این کتاب کاربردی است، و بیشتر سعی شده 
 است تا بحث های نظری به حداقل کاهش داده شود.

 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 2
های بسیار مهمی که امید است خوانندگان این کتاب به دست آورند، یادست کم آن را تقویت کند، درک واقع  یکی از مهارت

بینانه ی محاسن و محدودیت های سنجش است.یکی از محدودیت های اصلی سنجش، جابه جا کردن نادرست داده هااست، که 
یج به گونه ای ارایه نمی شوند که به حل مسایل منحصر به در بافت سایر منابع اطالعاتی گنجانده نمی شوند. همچنین، نتا

فردی که درمانجویان یا منابع ارجاع دهنده با آن روبه رو هستندکمک کند. برای مقابله با این محدودیتها ، همواره 
که امکان دارد به دستورالعملهایی مطرح می شودتا متخصصان بالینی بتوانند داده های خود را هماهنگ کنند و آنها را تاجایی 

 شیوه ای قابل استفاده ارایه دهند.
 گزینه صحیح   ب  سطح سؤال دشوار – 3

طرح اصلی سازمان کتاب راهنمای سنجش روانی نمایانگر همان ترتیبی است که متخصصان بالینی در جریان ارزشیابی به کار 
اصل نمایند که معنای ضمنی پرسش های ارجاعی را می برند. آنان در آغاز می خواهند نقش خود را روشن کنند، اطمینان ح

درک می کنند، درمورد مناسب ترین شیوه های سنجش تصمیم بگیرند، و مسایل بالقوه ی مربوط به قضاوت بالینی را به خاطر 
مشکالت، داشته باشند. همچنین الزم است بافتی را که سنجش باید در آن انجام گیرد بشناسند. این شناخت شامل پی بردن به 

نگرانی ها، واژگان فنی و نقش های احتمالی اشخاصی است که در این بافت ها درگیر هستند.همچنین باید متخصصان 
 رهنمودهای اخالقی روشنی در اختیار داشته باشند.

 گزینه صحیح  د  سطح سؤال: ساده – 4
و با مسایل مربوط به سنجش به کمک کامپیوتر و متخصصان باید بدانند با سوگیری های احتمالی آزمون چگونه روبه رو شوند 

شیوه های تأثیر عوامل یاد شده در روشهایی که انتخاب می کنند باشند. متخصصان پس از آشنایی کامل با مسایل مقدماتی باید 
حبه ممکن است در راهبردهای گوناگون را انتخاب کنند. سه راهبرد اصلی عبارت اند از: مصاحبه، مشاهده، و آزمونهای رفتار. مصا

 نخستینمراحل سنجش انجام شود و در تفسیر نمره های آزمون ها و درک مشاهدات رفتاری امری اساسی است.
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: متوسط – 5

سنجش رفتار واقعی ممکن است انجام شود. سنجش رفتاری ممکن است به خودی خود هدف باشد و یا اینکه به عنوان مکمل 
مون به کار بسته شود. سنجش رفتاری ممکن است شامل راهبردهای گوناگون مانند اندازه گیری رفتارهای آشکار، اجرای آز

شناختها، تغییرات فیزیولوژیکی یا خصایص مربوط به وسیله ی پرسشنامه های خودسنجی باشد. یکی از محدودیت های اصلی و 
 فت سایر منابع اطالعاتی گنجانده نمی شود.اساسی سنجش، جابه جاکردن نادرست داده هاست که در با

 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 6
معرفی آزمون با بحث درمورد سوابق تاریخی و چگونگی تدوین، ارزیابی وضعیت موجود، وشیوه های اجرای آن آغاز می شود. 

ناگون، روابط معنادار میان مقیاسها، روندهای رایج و راهنمای تفسیر آزمون ها شامل حوزه هایی است مانند معنای مقیاسهای گو
معنای نمره هایی که به طور غیر عادی باال و یا پایین هستند. درموارد الزم و مناسب، بخش های فرعی دیگری اضافه می شود. 

د.آزمون اندریافت بسیار مهم است که متخصص بالینی پیش از اقدام به تفسیر نمره های هوشبهر، سازه ی نظری هوش را بشناس
موضوع از موری و درباره ی شخصیت است، زیرا آشنایی با مفاهیمی که او مطرح کرده، شرط الزم برای درک و تفسیر آزمون 

 یاد شده است.
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 گزینه ب صحیح می باشد.  سطح سؤال: ساده – 7
ن نخستین سوابق تاریخی ، چگونگی ندوین، به منظور آشنایی اولیه با آزمونها، توصیه می شود که متخصصان بالینی یا دانشجویا

ویژگیهای روان سنجی را به دقت بخوانند و سپس بخش های مربوط به تفسیر را به طور اجمالی بررسی نمایند. به این ترتیب 
با پیش  خوانندگان با شیوه ها و انواع داده های دست یافتنی ازآزمونها آشنایی بنیادی پیدا خواهند کرد. سپس متخصصان بالینی

روی درکار عملی با آزمونها می توانند به مطالعه ی عمیق تر فرضیه های تفسیری پرداخته و به تدریج به دانش گسترده تر درباره 
 ی مقیاسها و چگونگی تفسیر آنها دست یابند.

 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال: متوسط – 8
ی معرفی شده اند عبارت اند از: مقیاسهای هوشی وکسلر، مقیاسهای حافظه آزمونهایی که بیشتربر اساس فراوانی کاربرد فعل

حرکتی -وکسلر، پرسشنامه ی شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، پرسشنامه ی چندمحوری میلون، آزمون طرح های دیداری
ی از گفته های این آدم.بعض-درخت-بندرگشتالت، آزمون رورشاخ، آزمون اندریافت موضوع، و آزمون نقاشی آدم یا آزمون خانه

کتاب بسیار طوالنی است زیرا مقیاس های وکسلر، پرسشنامه ی شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، غربالگری و سنجش عصبی 
 روانی در آن گنجانده شده اند.

 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 9
بینه -کسلر برای کودکان به جای آزمون استنفوردمقیاس تجدید نظر شده ی هوشی وکسلر برای بزرگساالن و مقیاس هوشی و

انتخاب شدند، زیرا آزمونهای یاد شده عالوه بر کاربرد فراوان، در ارزشیابی شخصیت و فراهم کردن اطالعات بالینی نیز سودمند 
عینی  واقع می شود.پرسشنامه ی چندمحوری بالینی میلون و پرسشنامه ی شخصیتی کالیفرنیا به عنوان پرسشنامه های

 شخصیت هستند.
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: ساده – 11

پرسشنامه ی چندمحوری بالینی میلون و پرسشنامه ی شخصیتی کالیفرنیا به دلیل تدوین به شیوه ای عالی، بررسی های 
شخصیتی چند پژوهشی زیادی که بر اساس آنها انجام شده است و به دلیل داشتن بیشترین موارد کاربرد بعد از پرسشنامه ی 

وجهی مینه سوتا، به عنوان پرسشنامه ی عینی شخصیت انتخاب شده اند. برخی ابزارهای کوتاه برای برنامه ریزی درمان، نظارت 
و سنجش پیامد درمان به اختصار معرفی شده است.ابزارهای یاد شده نمایانگر وسایل اصلی سنجش هستند که توسط بیشتر 

 می شوند.متخصصان بالینی به کار بسته 
 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 11

سرانجام متخصص بالینی باید توصیه های درمانی مناسبی ارایه دهد و نتایج سنجش را در یک گزارش روان شناختی جمع کند. 
ت می شود. رویکرد منظم کار با نتایج سنجش به منظور دستیابی به توصیه های درمانی عملی که از نظر تجربی حمای

رهنمودهایی برای نوشتن گزارش، همراه با چهار گزارش نمونه معرف ازبیشترین منابع ارجاع کننده مانند موقعیت پزشکی، زمینه 
ی قانونی، بافت آموزشی، کلینیک روانی است. راهنمای سنجش روانی از یک نظم منطقی برخوردار است و اطالعاتی مختصر، و 

 دهد.سودمند و عملی ارایه می 
 گزینه صحیح  د  سطح سؤال: متوسط – 12

نقش متخصصان بالینی که به سنجش روانی می پردازند باید پاسخگویی به پرسشهای اختصاصی و کمک به تصمیم گیری های 
مناسب باشد. برای تحقق این نقش، متخصصان بالینی دامنه ی گسترده ای از داده ها را هماهنگ، و زمینه های گوناگون 

ات را مورد توجه قرار می دهند. بنابراین، کار آنان فقط اجرا و نمره گذاری آزمونها نیست. تمایز بین روان سنج و متخصص اطالع
بالینی که به سنجش روانی می پردازد، برای روشن کردن این نکته سودمند خواهد بود. به خاطر بیاوریم که سه راهبرد اصلی 

 آزمون.عبارت بودند از مصاحبه، مشاهده، و 
 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 13
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روان سنج ها آزمونها رافقط برای به دست آوردن داده ها به کار می برند. و اغلب تصور براین است که نقش آنها بر جنبه های 
ایی کارآنان اغلب به شکل دفتری و فنی روان آزمایی متمرکز است. رویکرد آنان بیشتر معطوف به داده ها بوده، و نتیجه ی نه

توصیف ها معموال با بافت کلی شخص بی ارتباط بوده و مشکالت منحصر به فردی را که شخص با آنها بروبه رو باشد، نشان 
نمی دهند.به خاطر بسپاریم که آزمون ها براساس کاربردهای فراوانی عبارت اند از: مقیاس هوشی وکسلر، مقیاس حافظه ی 

حرکتی بندر، رورشاخ، –ی شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، چندمحوری بالینی میلون، طرح های دیداری وکسلر، پرسشنامه 
 اندریافت، و نقاشی آدم.

 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 14
 در سنجش روانی سعی برآن است که فرد مورد نظر در یک موقعیت مشکل آفرین ارزشیابی شود، به طوری که اطالعات به

دست آمده از سنجش به نحوی به حل مشکل وی کمک کند. آزمونها فقط یکی از انواع روشهای گردآوری داده هستند، و نمره 
های آزمونها نتیجه ی نهایی کار نبوده بلکه صرفا وسیله ای برای فرضیه سازی تلقی می شوند. بنابراین سنجش روانی داده ها را 

 هد و در عین حال هدف اصلی، تصمیم گیری برای حل مسئله است.در چشم انداز گسترده ای قرار می د
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال دشوار – 15

هنگامی که تدوین آزمونهای روانی آغاز شد، در اندازه گیری گروهی هوش موفقیت چشمگیر و زودرسی به دست آمد، به ویژه 
، بسیار پرهزینه و وقت گیر بود. یکی لز مزایای آزمونهای اینکه مصاحبه ی فردی و بررسی شرح حال در امور نظامی و صنعتی

هوشی داده گرااین بود که به ظاهر عینی بوده و لذا از سوگیری احتمالی مصاحبه گر کاسته می شد. مهم تر آنکه وقتی برای 
و سودمند بود. اما، این هدفهای طبقه بندی به کار می رفتند، نتایج آنها نسبتا موفقیت آمیز و پیش بینی هایشان اغلب دقیق 

انتظار اولیه را به وجود آورد که همه ی سنجش ها را می توان با به کار بردن همان روش اجرا کرد و نتایجی  به همان اندازه 
 دقیق و سودمند به دست آورد.

 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: ساده – 16
ستفاده از مجموعه ی آزمون بود. چنین استدالل می شد که، اگر تحول دیگری که همگام با رویکرد روان سنجی رخ داد، راهبرد ا

یک آزمون واحد امکان توصیف دقیق یک توانایی یا یک ویژگی را فراهم آورد، بنابراین می توان با اجرای مجموعه ای از 
روشهای عینی محض،  آزمونها، تصویر کلی تری از شخص به دست آورد. بدین ترتیب، هدف براین قرار گرفت که با استفاده از

یک توصیف کلی و در عین حال قطعیاز شخص به دست آید. در نتیجه این اندیشه شکل گرفت که ابزار مورد نظر نه فقط یکی 
از فنون سنجش کلی است، بلکه بهترین شیوه برای دستیابی به هدف یاد دشده است. در پس این رویکرد مفاهیم تفاوت های 

 هفته است.فردی و روان شناسی صفات ن
 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال: متوسط – 17

آشکارترین رویکرد به بررسی شخصیت، شامل طبقه بندی صفات شخصیت به شیوه ای مناسب و سپس تهیه ی آزمونهایی برای 
لینی توجه شود. این اندازه گیری این صفات بود. در اینجا نیز بر اولویت ابزارها تأکید می شد بدون اینکه به نقش متخصص با

رویکردها منجر به سوگیری درجهت مهارت های اجرایی و دفتری شد. درچنین شرایطی روان سنج به جز مهارت برای اجرا و 
نمره گذاری و تفسیر آزمونها، تخصص بالینی زیادی نیاز ندارد.براساس چنین دیدگاهی، بهترین آزمونها آنهایی بودند که به وسیله 

گذاری می شدند.رویکرد عینی روان سنجی به بهترین شکل در مورد آزمونهای توانایی مانند آزمونهای هوش یا ی ماشین نمره 
 مهارت عای مکانیکی قابل اجراست.

 
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال دشوار – 18

آنها کاهش می هنگامی که برای سنجش صفات شخصیت مانند وابستگی، قدرت طلبی، یا اضطراب، به کار می روند، سودمندی 
یابد. متغیرهای شخصیتی به مراتب پیچیده تر هستند، بنابراین باید در متن سوابق زندگی، مشاهدات رفتاری، و روابط میان فردی 

چندوجهی مینه سوتا در مورد یک پزشک کارآمد و فردی که دارای سابقه ی  9در مقیاس  71اعتباریابی شوند.برای مثال نمره ی 
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ان فردی ضعیف است، دو معنای کامال متفاوت دارد. وقتی رویکرد روان سنجی عینی محض برای ارزشیابی شغلی و روابط می
 مشکالت شدیدبه کار می روند سودمندی آنها مورد تردید است.

 
 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 19

ت زندگی دارد. این مسایل به افراد خاصی مربوط سنجش روانی بیشترین سودمندی را برای درک و ارزشیابی شخصیت و مشکال
است که در موقعیت مشکل آفرین ویژه قرار گرفته اند. نقش اصلی متخصص بالینی که به اجرای سنجش روانی می پردازد، 

خص همان نقش متخصص رفتار انسانی است که باید با فرایندهای پیچیده روبه رو شود و نمره های آزمون را در بافت زندگی ش
درک نماید.. متخصص بالینی درباره ی حوزه های مشکالت از دانش الزم برخوردار است و براساس این دانش می تواند درباره 

 ی رفتارهای مورد مشاهده دیدگاهی کلی پیدا کند.
 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 21

ایی که مورد مشاهده قرار می گیرند و زمینه هایی که داده های متخصص بالینی بر اساس دانش باید بتواتند درباره ی رفتاره
مناسب درباره ی آنها گردآوری می شود، دیدگاهی کلی پیدا کند. این امر مستلزم درک و آگاهی از علیت چندمتغیری، تأثیرهای 

دارد، اما همواره هستی  تعاملی، و راهبرد چندمتغیری است. همان گونه که وودی گفته است، سنجش بالینی جهت گیری فردی
 اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد؛ هدف آن معموال کمک به شخص است تابتواند مشکالت خود را حل کند.

 گزینه صحیح  د  سطح سؤال: متوسط – 21
زمینه های متخصصان بالین عالوه بر آگاهی از نقش الزم برای سنجش روانی، باید با آزمون سازی و آمار پایه و همچنین سایر 

اختصاصی دانش آشنا باشند. عالوه براین، متخصصان بالینی باید فرضیه های تفسیری اصلی در روان آزمایی را بدانند و بتوانند 
مجموعه ای از فرضیه ها را شناسایی، وارسی، و ارزشیابی کرده و مناسبترین و دقیق ترین آنها را تعیین کنند. متخصصان بالینی 

هر ابزار سنجش، مفهوم هرآنچه را که سعی دارند مورد آزمون قرار دهند به خوبی درک کنند. بنابراین، به جای باید در کاربرد 
آشنایی صرف با عناوین و تعاریف انواع گوناگون اضطراب یا اختالل فکر، الزم است مالکهای عملیاتی آنها را به دقت بشناسند. 

 اده می شود.مفهوم هوش به وسیله ی نمره ی هوشبهر نشان د
 گزینه صحیح   د  سطح سؤال: متوسط – 22

متخصصان بالینی نه تنها باید درباره ی زمینه های محتوایی سنتی و ماهیت آنچه که مورد آزمون قرار می دهند آگاهی داشته 
توصیف، اگرچه برفرد باشند، بلکه همچنین باید بتوانند آزمون را در توصیف مناسب شخص مورد نظر با یکدیگر تلفیق کنند. این 

مترکز است، اما باید پیچیدگی محیط اجتماعی ، تاریخچه ی زندگی شخصی و مشاهدات رفتاری را نیز به حساب آورد. هدف 
نهایی فقط توصیف شخص نیست، بلکه هدف پاسخگویی مناسب به پرسش های خاص، کمک کردن به حل مشکل، و تسهیل 

 تصمیم گیری است.
 سطح سؤال دشوار گزینه صحیح  ج  – 23

درصد روان 91سنجش روانی برای تعریف، آموزش، وحرفه ی تخصصی روان شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. تقریبا 
درصد همه ی آگهی  64شناسان شاغل با سنجش سروکار دارند. و یک زمینه یابی به تازگی انجام شده، نشان داده است که 

به عنوان یکی از شرایط الزم عنوان کرده اند. همچنین، مهارت های سنجش به عنوان  های استخدام غیر آموزشی، سنجش را
 یکی از پیش نیازهای مهم برای گذراندن دوره های انترنی و آموزش فوق دکترا تلقی می شود.

 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: متوسط -24
بردی، و ارزشیابی برنامه به حساب آورد. سنجش روانی نظریه و ابزارهای سنجش را می توان مبانی پژوهش بالینی، پژوهش کار

از راههای گوناگون کمک منحصر به فرد روان شناسی تخصصی به حوزه ی گسترده تر حرفه ی بالینی است. سنجش روانی 
 درصد روان شناسان شاغل91برای تعریف، آموزش، و حرفه ی تخصصی روان شناسی از اهمیت زیادی بر خوردار است. تقریبا 
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درصد همه ی آگهی های استخدام غیر 64با سنجش سروکاردارند و یک زمینه یابی که به تازگی انجام شده، نشان داده است که 
 آموزشی ، سنجش رابه عنوان یکی ازشرایط الزم عنوان کرده اند.

 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال: متوسط – 25
ر در بافتی که به عنوان روان آزماینده نقش داشتند، تعریف می کردند. در خاال نخستین روان شناسان حرفه ای ، خود را بیشت

درصد وقت خود را صرف اجرای سنجش روانی می کنند. به یاد بیاوریم که هدف نهایی  25تا 11حاضر روان شناسان شاغلحدود 
ک کردن به حل مشکل، سنجش فقط توصیف شخص نیست، بلکه هدف توصیف پاسخ گویی مناسب به پرسش های خاص، کم

 و تسهیل تصمیم گیری نیز هست.
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: متوسط – 26

اگرچه سنجش همواره یکی از مشخصه های اصلی و مهم روان شناسصی حرفه ای است، الگوهای کاربرد و اهمیت نسبی 
ین و تنها فعالیت روان شناسان حرفه ، روان آزمایی مهم تر1951-1941سنجش با گذشت زمان تغییر یافته است. طی سالهای 

سال گذشته روان شناسان با انواع گسترده ای از فعالیت ها درگیر شده اند. لوبین و همکارانش  51ای بوده است. برعکس، طی 
درصد، در سال  44تقریبا 1959موقعیت درمانی در سال 5به این نتیجه رسیده اند که متوسط زمان صرف شده در سنجش در 

 در صد بوده است. 22تقریبا 1989درصد، و در سال 28تقریبا  1969
 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 27

درصد در بیمارستان های  31درصد در مراکز مشاوره، تا  14از  1982موقعیت مختلف از زمان 5متوسط زمان صرف شده در 
درصد وقت خود را برای سنجش شخصیت و 12ان شناسان بالینی روانی گزارش شده است.یک زمینه یابی انجام شده است که رو

 درصدرابرای سنجش هوش صرف می کنند.8
 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال: متوسط – 28

کاهش تدریجی در مجموع زمان صرف شده برای سنجش، تا اندازه ای ناشی از گسترش نقش روان شناسان بوده است. درحالی 
روان شناسان شاغل تقریبا با اجراکننده آزمون روانی مترادف بود، درحال حاضر روان شناسان حرفه 1951-1941که در سالهای 

ای به طور فزاینده ای باحوزه های اجرایی، مشاوره، تحول سازمانی، و بسیاری از زمینه های درمان مستقیم سروکاردارند. کاهش 
ای آزمون به سبب انتقادهایی نسبت می دهند که به اعتبارو روایی بیشتر اجرای آزمونها را همچنین به سرخوردگی از فرایند اجر

ابزارهای سنجش وارد کرده اند. امروزه سنجش روانی انواع گسترده ای از فعالیت ها را دربرمی گیرد که فراتر از اجرا و تفسیر 
 محض آزمون های سنتی است.

 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 29
به بعد، در موقعیت های مختلف مانند مؤسسات علمی ، بیمارستان های  1935ت آزمونهای روانی سنتی گوناگون از سال محبوبی

روانی، مراکز مشاوره، مراکز رسیدگی به امور سربازان جنگی، مؤسسات معلوالن رشدی، مراکز درمان خصوصی زمینه یابی شده 
آزمونی که بیشترین کاربرد را دارند عبارت اند از: وکسلر، مینه  11ن داده اند که است. زمینه های مربوط به کاربرد آزمونها نشا

 سوتا، طرح دیداری حرکتی بندر، رورشاخ، تکمیل جمله، اندریافت موضوع، نقاشی، و میلون.
 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 31

به بعد کامال  1969آزمون نخست از سال 7به کار ببرند. الگوی  مراکز مشاوره ممکن است پرسشنامه های عالیق شغلی را بیشتر
ثابت مانده است. الگوی کاربرد آزمون در بررسی های گوناگون تا اندازه ایمتفاوت بوده است و از موقعیتی به موقعیت دیگر به 

ند وکسلر بزرگساالن و کودکان طور چشمگیری تفاوت دارد. مدارس و مراکز معلوالن ذهنی بر آزمونهای توانایی های هوشی مان
 تأکید دارند.

 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 31
در موقعیت های روان پزشکی و بالینی ممکن است بر آزمون هایی تأکید شود که سطوح اختالل را می سنجند؛ مانند پرسشنامه 

ی آزمودن کاهش نسبی جایگاه فنون فرافکنی است. دامنه ی شخصیتی چندوجهی مینه سوتا. یکی از تغییرات آشکار در شیوه ها
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ی انتقادهای وارد شده به این فنون گسترده بوده اما بیشتر متوجه شیوه ی بسیار پیچیده ی نمره گذاری، ذهنی بودن نمره 
نی الزم برای گذاری، ضعف قدرت پیش بینی، و روایی ناکافی و یا حتی فقدان روایی است. انتقادهای دیگر شامل زمان طوال

 یادگیری مؤثر فنون، و پرهزینه بودن است.
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: متوسط – 32

تأکید زیاد فنون فرافکنی بر نظریه ی روان کاوی است. این انتقادها معموال ازسوی محافل علمی عنوان شده و آنها را کمتر برای 
شهرت آزمون های فرافکنی استاندارد در عمل کاهش نیافته است؛ آزمون هدفهای پژوهشی به کار می برند. به رغم این انتقادها، 

آزمونی قرار دارند که در سنجش بالینی  11آدم، و آزمون نقاشی آدم، هنوز هم در ردیف  -درخت-های رورشاخ، اندریافت، خانه
 مورد استفاده ی زیاد قرار می گیرند. 

 گزینه الف صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 33
آزمونهایی مانند رورشاخ هنوزهم مورد استفاده قرار می گیرند، هرچند ابزارهای بهتری مانند آزمون لکه ی جوهر هولتزمن ابداع 
شده است. کاربرد مستمر و زیاد روشهای فرافکنی در موقعیت های بالینی را می توانناشی از موارد زیر دانست: کمبود وقت 

نون جدید، و انتظار از دانشجویانم برای به کار بستن این آزمونها در دوره های کارآموزی، در متخصصان بالینی برای یادگیری ف
دسترس نبودن سایر آزمون های جایگزین علمی ، و این واقعیت که متخصصان معموال به تجربه ی بالینی بیش از شواهد 

محافل دانشگاهی ، و دنیای علمی و معطوف به تجربی اهمیت می دهند.این موضوع، فاصله ی زیاد بین دنیای کمی و نظری 
 حل مسئله را نشان می دهد.

 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال دشوار – 34
شیوه های سنجش در موقعیت های حرفه ای از قرار معلوم با تعداد پژوهشهای انجام شده در زمینه ی ابزارهای سنجش، نگرش 

روان سنجی آزمون رابطه ی چندانی ندارد. جالب این است که حتی یک سوم همه ی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، یا کیفیت 
رفتاردرمانگران، که به طور سنتی روابط نزدیک خود را با پژوهشهای تجربی حفظ کرده اند، کاربرد ابزارهای فرافکنی استاندارد 

 .مانند اندریافت یا رورشاخ، و نقاشی های تصاویر انسانی را گزارش داده اند
 گزینه صحیح  د  سطح سؤال دشوار – 35

در آغاز سنجش از طریق مصاحبه ی بالینی انجام می شد. نخستین متخصصان بالینی مانند فروید، یونگ، و آدلر، به منظور به 
دست آوردن اطالعاتی درباره دی تاریخچه ی زندگی، تشخیص بالینی، یا ساخت زیر بنایی شخصیت، روش تعامل بی ساخت را 

کار می بردند. بعدها متخصصان بالینی به وسیله ی ارایه ی طرحی کلی از زمینه هایی که الزم بود مورد بحث قرار گیرد، به  به
، روش مصاحبه مورد انتقاد فراوان قرار گرفت. این انتقاد موجب 1971و  1961آموزش روش مصاحبه می پرداختند. طی سالهای 

 ه ها را فاقد اعتبار و روایی تجربی تلقی کنند.شد تا بسیاری از روان شناسان مصاحب
 گزینه صحیح  ج  سطح سؤال: ساده – 36

از راههای گوناگون، آزمون هایی برای مقابله با ذهنیت گرایی و سوگیری فنون مصاحبه طراحی شدند. در سالهای اخیر، انواع  
گسترده ای از فنون مصاحبه ی ساخت دار رواج پیدا کرده و اغلب به عنوان شاخص های معتبر و روا برای تشخیص سطح 

ساخت دار مانند مصاحبه ی تشخیصی، مصاحبه ی بالینی ساخت دار، و مصاحبه ی کارکرد درمانجو تلقی شده اند. مصاحبه های 
تشخیصی رنارد، اغلب بر آزمون های روانی ترجیح داده می شوند. با این همه، این مصاحبه ها با رویکردهای بی ساخت سنتی 

همی مانند ارتباط یا تفاهم ، غنای تفاوت های بسیار دارند. مزیت آنها دقت روان سنجی است. اما ممکن است فاقد عناصر م
 فردنگری باشد.

 گزینه ب صحیح می باشد.   سطح سؤال: ساده – 37
جریان دیگری که در سالهای اخیر توسعه یافته است، سنجش نوروپسیکولوژی است. این رشته آمیزه ای از عصب شناختی 

هایی مانند نقایص عضوی، شدت نقایص، موضع رفتاری و روان سنجی بوده است. و در اثر ضرورت پاسخ گویی به پرسش 
یابی،تمایز میان اختال های کارکردی و عضوی، شکل گرفته است. رویکرد نشانه ی بیماری شناختی و رویکرد روان سنجی در 


