
 

روانیهایآزمون
 

 

 

 

 

 زاده توحید اشرف

 دکتر کریم بابایی

 دکتر فرزانه میکائیلی منیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1398 -تهران 



 
  

 -۱۳۷۰ زاده، توحید،  اشرف : سرشناسه
 منیع. زاده، کريم بابايی، فرزانه میکائیلی های روانی/ توحید اشرف آزمون : پديدآورعنوان و نام  

 .۱۳۹۷ تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 
 .جدول: .ص ۲۸۸  : مشخصات ظاهری 
 ۹۷۸-6۰۰-۳۰۹-454-۳ : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 ها آزمون --شناسی  روان : موضوع 

 Psychological tests : موضوع 

 سنجی روان : موضوع 

 Psychometrics : موضوع 

   - ۱۳66 بابايی، کريم،  : شناسه افزوده 
   - ۱۳6۰ میکائیلی منیع، فرزانه،  : شناسه افزوده 
 ۱۳۹۷ 4آالف/BF۱۷65  : رده بندی کنگره 
 ۱5۰/۲۸۷  : رده بندی ديويی 
 5554۳۲۱  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 نظری،   وحید شهید فروردين، خیابان ۱۲انقالب، خیابان تهران، میدان

 664۸۰۸۸۲: نمابر/  66۹6۷۳55 و 6: تلفن دوم ، طبقه۹۹پالك

هایروانیآزمون

 میکائیلی منیعدکتر فرزانه  - دکتر کريم بابايی - زاده توحید اشرفتالیف: 

 آوای نور انتشارات: ناشر

 آرا: منیر السادات حسینیصفحه

 ۱۳۹۸ اول: چاپ

 نسخه 5۰۰: شمارگان

 ۹۷۸-6۰۰-۳۰۹-454-۳ :شابک

  تومان36000قيمتاستمحفوظناشربرایحقوقكليه



  



 

فهرستمطالب
 

9............................................................................................................................شگفتاريپ

11.......................................................................................یصيتشخیهاآزمون:اولفصل

 ۱۲ ......................................................................................... (۱۹۷۷) ساراسون امتحان اضطراب آزمون

 ۱4 ......................................................................................... (۱۹۷۷) ساراسون امتحان اضطراب آزمون

 ۱۷ .......................................................................................... (۱۹۷4) پسیلیف امتحان اضطراب آزمون

 ۱۹ .......................................................................................... (۱۹۷4) پسیلیف امتحان اضطراب آزمون

 ۲۱ ............................................................................... (۱۹6۰) هابر و آلپرت یلیتحص اضطراب آزمون

 ۲۲ ............................................................................... (۱۹6۰) هابر و آلپرت یلیتحص اضطراب آزمون

 ۲6 ................................................................................. (۱۹۸۲) پارکر و کیپل یاضير اضطراب آزمون

 ۲۸ ................................................................................. (۱۹۸۲) پارکر و کیپل یاضير اضطراب آزمون

 ۳۰ .............................................................................................(۱۹6۷) تیاسم کوپر نفس  عزت آزمون

 ۳۱ .............................................................................................(۱۹6۷) تیاسم کوپر نفس  عزت آزمون

 ۳4 ................................................................................ (۱۹۹۷) کيپاتر یلیتحص  یخودکارآمد آزمون

 ۳6 .................................................. (۱۹۹۷) انيرا و کسیه ک،يپاتر یلیتحص  یخودکارآمد آزمون

 ۳۸ ................................................................................ (۲۰۰5) زاژاکووا یلیتحص  یخودکارآمد آزمون

 4۱ ................................................................................ (۲۰۰5) زاژاکووا یلیتحص  یخودکارآمد آزمون

 44 ............................................................................ (۲۰۰۱) یهو و موران معلم یخودکارآمد آزمون

 46 ............................................................................ (۲۰۰۱) یهو و موران معلم یخودکارآمد آزمون

 5۰ ............................................................................ (۲۰۰5) وانگ و وي یل یلیتحص  خودپنداره آزمون

 5۲ ............................................................................ (۲۰۰5) وانگ و ويیل یلیتحص خودپنداره آزمون

 54 .......................................................................... (۲۰۰4) چن سني يی یلیتحص خودپنداره آزمون

 5۷ .......................................................................... (۲۰۰4) چن سني يی یلیتحص خودپنداره آزمون

 5۸ ................................................................................. (۱۹۹۰) شومر یشناخت معرفت یباورها آزمون

 6۱ ................................................................................. (۱۹۹۰) شومر یشناخت معرفت یباورها آزمون

 6۷ ......................................................................... (۲۰۰۱) ۳امست یذهن های مهارت سنجش آزمون

 ۷۰ ....................................................................... (۲۰۰۱) ۳ امست یذهن یها مهارت سنجش آزمون

 ۷5 ................................................... (۱۹۹۹) نیاپست و ینیپاس اطالعات پردازش های سبک آزمون



 ۷۸ ................................................... (۱۹۹۹) نیاپست و ینیپاس اطالعات پردازش های سبک آزمون

 ۸۰ ................................................................................. (۱۹۸۰) کارپنتر و منیدان      فع ال حافظة آزمون

 ۸۲ ................................................................................. (۱۹۸۰) کارپنتر و منیدان      فع ال حافظة آزمون

 ۸۳ ..................................................................................................................................................... پاسخنامه

 ۸5 ............................................................................................................. (۲۰۰4) ولز یفراشناخت آزمون

 ۸۷ ............................................................................................................. (۲۰۰4) ولز یفراشناخت آزمون

 ۹۰ .............................................................. (۲۰۱۰) وندروال و سیدن یشناخت ریيپذ انعطاف آزمون

 ۹۲ .............................................................. (۲۰۱۰) وندروال و سیدن یشناخت ریيپذ انعطاف آزمون

95................................یامدرسهیرفتارهاویليتحصیهاآزمون:دومفصل
 ۹۷ ........................................................................................... (۱۹۹۷) برسو یلیتحص یفرسودگ آزمون

 ۱۰۰ ......................................................................................... (۱۹۹۷) برسو یلیتحص یفرسودگ آزمون

 ۱۰۲ ..................................................................................... (۱۹۹6) مسلش یلیتحص یفرسودگ آزمون

 ۱۰5 ..................................................................................... (۱۹۹6) مسلش یلیتحص یفرسودگ آزمون

 ۱۰۸ ......................................................................... (۲۰۰۰) یگلیم یلیتحص یساز ناتوان خود آزمون

 ۱۰۹ ......................................................................... (۲۰۰۰) یگلیم یلیتحص یساز ناتوان خود آزمون

 ۱۱۳ ...................................... (۲۰۱۱) پلستر نسمریاست و نگريشو یلیتحص یساز ناتوان خود آزمون

 ۱۱4 ...................................... (۲۰۱۱) پلستر نسمریاست و نگريشو یلیتحص یساز ناتوان خود آزمون

 ۱۱5 .............................................................................. (۲۰۰۲) یجنتر کالس طیمح از ادراك آزمون

 ۱۱۸ ...................................................... (۲۰۰۲) زاير و بلیگ ،یجنتر کالس طیمح از ادراك آزمون

 ۱۲۰ .......................................................... (۲۰۱۰) چيزوو و یمورا شاگرد معلم رابطه یبررس آزمون

 ۱۲۲ .......................................................... (۲۰۱۰) چيزوو و یمورا شاگرد معلم رابطه یبررس آزمون

 ۱۲۳ ....................................................................... (۱۹۹5) زريفر کالس یاجتماع – یروان جو آزمون

 ۱۲6.................................. (۱۹۹5،یروب مک و نگزيدیگ زر،يفر) کالس یاجتماع -یروان جو آزمون

 ۱۲۸ ............................................................................. (۲۰۰6) بکر و یشوفل یلیتحص یریدرگ آزمون

 ۱۳۱ ............................................................................. (۲۰۰6) بکر و یشوفل یلیتحص یریدرگ آزمون

 ۱۳۲ .................................................................................. (۱۹۹6) یلیاسچوف یلیتحص یریدرگ آزمون

 ۱۳4 ............................................................. (۱۹۹6) همکاران و یلیاسچوف یلیتحص یریدرگ آزمون

 ۱۳5 ...............................................(۱۹۹4) هوبنر آموزان دانش یزندگ از تيرضا یبعد چند آزمون

 ۱۳۸ ...............................................(۱۹۹4) هوبنر آموزان دانش یزندگ از تيرضا یبعد چند آزمون

 ۱4۲ ............................................... (۱۹۸4) اكيریس و کریب دانشگاه با انيدانشجو یسازگار آزمون



 

 ۱4۷ ............................................... (۱۹۸4) اكيریس و کریب دانشگاه با انيدانشجو یسازگار آزمون

 ۱5۱ ......................................................... (۲۰۰۳) کوچ مک مدرسه به نسبت نگرش سنجش آزمون

 ۱54 ......................................................... (۲۰۰۳) کوچ مک مدرسه به نسبت نگرش سنجش آزمون

 ۱5۸ ................................................................ (۱۹۹۳) نگیس و نهایس آموزاندانش یسازگار آزمون

 ۱6۰................................................................. (۱۹۹۳) نگیس و نهایس آموزاندانش یسازگار آزمون

 ۱6۳.............................................................................................(۱۹۸4) کریب یلیتحص یسرزندگ آزمون

 ۱65........................................................................................... (۱۹۸4) کریب یلیتحص  یسرزندگ آزمون

 ۱66 ..................................................................................... (۲۰۰۹) کانگاس مطالعه یها مهارت آزمون

 ۱6۹..................................................................................... (۲۰۰۹) کانگاس مطالعه یها مهارت آزمون

 ۱۷۳ ............................................................................. (۱۹۹۹) درموت مک رییادگي رفتارهای آزمون

 ۱۷5 ............................................................................. (۱۹۹۹) درموت مک رییادگي رفتارهای آزمون

179........................................ییتواناویسنجرغبتیهاآزمون:سومفصل
 ۱۸۱ ..................................................................................... (۱۹۸5) شلیم یلیتحص  سنج رغبت آزمون

 ۱۸6...................................................................................... (۱۹۸5) شلیم یلیتحص  سنج رغبت آزمون

 ۱۸۷ ....................................................................................... (۱۹۸5) هالند یلیتحص سنج رغبت آزمون

 ۲۱۱ ................................................................................. (۲۰۰4) یبر مدرسه به تعلق احساس آزمون

 ۲۱4 ................................................................................. (۲۰۰4) یبر مدرسه به تعلق احساس آزمون

 ۲۱6................................................................................... (۱۹۹۱) تاکمن یلیتحص  یکار   اهمال آزمون

 ۲۱۹ .................................................................................. (۱۹۹۱) تاکمن یلیتحص یکار اهمال آزمون

 ۲۲۱ ......................................................................................... (۱۹۸6) یل یلیتحص  یکار  اهمال آزمون

 ۲۲4 ......................................................................................... (۱۹۸6) یل یلیتحص  یکار  اهمال آزمون

 ۲۲۸ ........................................................... (۱۹۸4) راثبلوم و سولومون یلیتحص یکار اهمال آزمون

 ۲۳۱ ........................................................... (۱۹۸4) راثبلوم و سولومون یلیتحص یکار اهمال آزمون

 ۲۳5 .................................................................................... (۲۰۰5) پکران یلیتحص یها جانیه آزمون

 ۲۳۸ .................................................................................... (۲۰۰5) پکران یلیتحص یها جانیه آزمون

 ۲46......................................................... (۱۹۹۰) چيپنتر یریادگي یبرا یزشیانگ یراهبردها آزمون

 ۲4۸ ........................................................ (۱۹۹۰) چيپنتر یریادگي یبرا یزشیانگ یراهبردها آزمون

 ۲5۳ .................................................................. (۲۰۰5) ینرنيامک یلیتحص شرفتیپ زشیانگ آزمون

 ۲55 .................................................................. (۲۰۰5) ینرنيامک یلیتحص شرفتیپ زشیانگ آزمون

 ۲6۰............................................................................................(۱۹۷۷) هرمنس شرفتیپ زهیانگ آزمون



 ۲6۲............................................................................................ (۱۹۷۷) هرمنس شرفتیپ زهیانگ آزمون

 ۲6۸........................................................................................... (۱۹۹۲) والراند یلیتحص زشیانگ آزمون

 ۲۷۰ .......................................................................................... (۱۹۹۲) والراند یلیتحص زشیانگ آزمون

 ۲۷۳ ............................................................................................ (۱۹۸۱) هارتر یلیتحص زشیانگ آزمون

 ۲۷5 ............................................................................................ (۱۹۸۱) هارتر یلیتحص زشیانگ آزمون

 ۲۷۸ ...................................................................... (۲۰۰۱) رکوریگ مک و وتیال شرفتیپ هدف آزمون

 ۲۸۰ ...................................................................... (۲۰۰۱) رکوریگ مک و وتیال شرفتیپ هدف آزمون

 ۲۸۲ ....................................... (۱۹۸6) پونز و مرمنيز یریادگي در یمیخودتنظ یراهبردها آزمون

 ۲۸4 ....................................... (۱۹۸6) پونز و مرمنيز یریادگي در یمیخودتنظ یراهبردها آزمون

 ۲۸6............................................................................. (۲۰۰۱) شریف یریادگي در یخودراهبرد آزمون

 ۲۸۸ ............................................................................ (۲۰۰۱) شریف یریادگي در یخودراهبرد آزمون

 ۲۹۱ ............................................................................... (۱۹۹6) یهارتل و ترومن نماز مديريت آزمون

 ۲۹4 ............................................................................... (۱۹۹6) یهارتل و ترومن نماز مديريت آزمون

  



 

پیشگفتار
 

 ازجملو  هوای روانوی    گیری رفتار و شخصیت است. آزمونن  شناسی اندازه یکی از اهداف مهم روان
گیورد. اسوتااده از    گیری رفتار و شخصیت منرد اسوتااده رورار موی    ابزارهایی است ک  برای اندازه

شناسوان بونده اسوت. ایوم اهمیوت در       ها و ابزارهای معتبر و پایا همناره منرد تأکیود روان  آزمنن
هوای   مقاالت متعدد علمی پژوهشی با منضنعات هنجاریوابی  تعیویم اعتبوار و پایوایی و مو       

 سنجی خند را نشان داده است. نروا
گذشت  تنسع  چشومییری یافتو  اسوت. در  ون       ررن  مینشناسی در بیش از  ابزارهای روان

ها شکل گرفتند و بعدها اساسوی بورای تلون  ابزارهوای      جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از آزمنن
ه بوند. چنویم   تلنالت مهم در ایم حونز  ازجمل سنجی  های روان سازی شاخص روانی شدند. کمی
های ذهنی در منرد درد  اضوررا  و ییوره را بو  وجوند آورد و      سازی عبارت تلنلی تنانایی کمی

 زمین  را برای انجام تجزی  و تللیل آماری فراهم کرد.
های روانی ب  مرور جاییاه و اهمیت خند را ب  ویژه در حنزه تلصویلی پیودا    استااده از آزمنن

ها  تلقیق و  ها  تنانایی ها  ریبت های روانی )در تشخیص آسیب مننکرده است. در کاربردهای آز
شوند   هوایی کو  ایجواد موی     هوا و آزموایش   پژوهش و ییره( شکی نیست  ب  شر ی کو  مقیوا   

هوای متعودد روانوی را در اختیوار      سنجی را داشت  باشند. ایم کتا  آزمونن  های معتبر روان م  
هوای   ایم کتا  ت ش شده است تا حد امکان آزمونن  دهد. در پژوهشیران و متخصصان ررار می

 های تلصیلی  شغلی و شخصیتی آورده شند. شناسی در حنزه جدیدتر روان
هوای تشخیصوی    ایم کتا  در س  فصل تدویم شده است. در فصل او  ک  مربنط ب  آزمنن

هوای   آزمنن مرتبط با ایم حنزه ارائ  شده است. در فصول دوم کو  مربونط بو  آزمونن      16است 
آزمنن مرتبط با ایم حنزه ارائ  شده است. در فصل سنم  16ای است  تلصیلی و رفتارهای مدرس 

آزمنن مرتبط با ایوم حونزه ارائو  شوده      16سنجی و تنانایی است  های ریبت ک  مربنط ب  آزمنن
هوایی دارد کو  گردآورنودگان ایوم مجمنعو  از       بدون شک مجمنع  گردآوری شده کاستی است.

نتایج تلقیقات خند در حیرو    تنانند یمکنند. ملققان ملترم  پیشنهادهای ارائ  شده استقبا  می
های اینترنتی زیر ارسا  نمایند تا در تجدید نظرهوای بعودی مونرد     های روانی را ب  آدر  مقیا 

 ر بییرد.استااده ررا

 زاده توحید اشرف
Tohid.ashrafzade@yahoo.com 

 دکتر کریم بابایی

K.babaei66@gmail.com 

 دکتر فرزانه میکائیلی منیع



 F.michaeli.manee@gmail.com 
 

 


