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پیشگفتار 
یکی از اهداف مهم روانشناسی اندازهگیری رفتار و شخصیت است .آزموننهوای روانوی ازجملو
ابزارهایی است ک برای اندازه گیری رفتار و شخصیت منرد اسوتااده رورار موی گیورد .اسوتااده از
آزمنن ها و ابزارهای معتبر و پایا همناره منرد تأکیود روانشناسوان بونده اسوت .ایوم اهمیوت در
مقاالت متعدد علمی پژوهشی با منضنعات هنجاریوابی تعیویم اعتبوار و پایوایی و مو هوای
روانسنجی خند را نشان داده است.
ابزارهای روان شناسی در بیش از نیم ررن گذشت تنسع چشومییری یافتو اسوت .در ون
جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از آزمننها شکل گرفتند و بعدها اساسوی بورای تلون ابزارهوای
روانی شدند .کمیسازی شاخصهای روانسنجی ازجمل تلنالت مهم در ایم حونزه بوند .چنویم
تلنلی تنانایی کمیسازی عبارت های ذهنی در منرد درد اضوررا و ییوره را بو وجوند آورد و
زمین را برای انجام تجزی و تللیل آماری فراهم کرد.
استااده از آزمنن های روانی ب مرور جاییاه و اهمیت خند را ب ویژه در حنزه تلصویلی پیودا
کرده است .در کاربردهای آزمننهای روانی (در تشخیص آسیبها ریبتها تناناییها تلقیق و
پژوهش و ییره) شکی نیست ب شر ی کو مقیوا هوا و آزموایشهوایی کو ایجواد مویشوند
م های معتبر روانسنجی را داشت باشند .ایم کتا آزموننهوای متعودد روانوی را در اختیوار
پژوهشیران و متخصصان ررار میدهد .در ایم کتا ت ش شده است تا حد امکان آزموننهوای
جدیدتر روانشناسی در حنزههای تلصیلی شغلی و شخصیتی آورده شند.
ایم کتا در س فصل تدویم شده است .در فصل او ک مربنط ب آزمننهوای تشخیصوی
است  16آزمنن مرتبط با ایم حنزه ارائ شده است .در فصول دوم کو مربونط بو آزموننهوای
تلصیلی و رفتارهای مدرس ای است  16آزمنن مرتبط با ایم حنزه ارائ شده است .در فصل سنم
ک مربنط ب آزمننهای ریبتسنجی و تنانایی است  16آزمنن مرتبط با ایوم حونزه ارائو شوده
است .بدون شک مجمنع گردآوری شده کاستیهوایی دارد کو گردآورنودگان ایوم مجمنعو از
پیشنهادهای ارائ شده استقبا میکنند .ملققان ملترم میتنانند نتایج تلقیقات خند در حیرو
مقیا های روانی را ب آدر های اینترنتی زیر ارسا نمایند تا در تجدید نظرهوای بعودی مونرد
استااده ررار بییرد.
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