Az MPT TESZTBIZOTTSÁGA TESZTMINŐSÍTÉSI SÉMÁJA
A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK (TESZTEK)
LEÍRÁSÁRA ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE
TESZTMINŐSÍTÉSI ŰRLAP ÉS
ÉRTÉKELÉSI TÁMPONTOK
TESZTMINŐSÍTŐ SZAKÉRTŐK SZÁMÁRA
Készült az

EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND
EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL TESTS1
TEST REVIEW FORM AND NOTES FOR REVIEWERS
alapján2

Az eredeti szöveget összeállította és szerkesztette: Dave Bartram
Lektorálta és átdolgozta: Patricia Lindley, Dave Bartram és Natalie Kennedy, 2004.
április, 2005 május3; utolsó változat 3.42: 2008 szeptember
A magyar változatot Nagy János és Nagybányai Nagy Olivér készítette,
és az MPT Tesztbizottsága
2011. április 30-án fogadta el.
1

E dokumantumot kidolgozásához a következő források szolgáltak alapul: BPS Test Review Evaluation Form
(NPAL és BPS Steering Committee on Test Standards); Spanish Questionnaire for the Evaluation of
Psychometric Tests (Spanish Psyichological Association) és a Rating System for Test Quality (Committee on
Testing of the Dutch Association of Psychologists). A tartalom egy részének az adaptálása engedéllyel történt
a következő forrásokból: BPS Books Reviews of Level B Assessment Instruments for use in Occupational
Assessment, Notes for Reviewers: Version 3.1. December 1998; Copyright © NPAL, 1989, 1993, 1998.
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Az EFPA Standing Committee on Tests and Testing jóváhagyta a tesztminősítő szakértők számára itt közölt
támpontokat és az ehhez kapcsolódó tesztminősítési sémát melyet az egyes országok pszichológiai társaságai
kiindulási alapként használhatnak a saját minősítési rendszerük kialakításához. E széleskörű elérhetőség célja,
hogy elősegítsék az Európa szerte érvényben lévő tesztminősítési eljárások összehangolását. Az említett
bizottság abban a reményben fogadja örömmel a tesztminősítési sémával kapcsolatos észrevételeket, mert a
tesztminősítő szakértők tapasztalatai jelentősen hozzájárulhatnak a tesztminősítési folyamat jövőbeni
tökéletesítéséhez.
“Az EFPA Tesztminősítési kritériumai formailag és tartalmilag illeszkednek a Brit Pszichológiai Társaság
(BPS) által kiadott tesztminősítési kritériumokhoz, valamint a Holland Pszichológusok Társasága (NIP)
Tesztbizottsága (COTAN) által kidolgozott tesztminősítési szempontokhoz. A BPS kritériumait és
minősítési eljárását Dave Bartram és Patricia Lindley eredetileg az Egyesült Királyság Foglalkozásügyi
Szolgálata számára dolgozta ki, melyet később a BPS részére kibővítettek. A Holland Tesztminősítési
Értékelő Rendszert Arne Evers állította össze. Az EFPA köszönetet mond mind a BPS-nek, mind a NIPnek, hogy engedélyezték a saját kritériumrendszerük használatát az európai minősítési séma
kialakításában, nemkülönben Dave Bartramnek, Arne Eversnek, és Patricia Lindleynek, akik
közreműködtek a jelen változat kialakításában. Az eredeti BPS és NIP kritériumok szellemi
tulajdonjoga továbbra is e két társaságot illeti meg.”
A magyar adaptáció alapvetően nem változtatott az eredeti szövegen. Ahol jelentősebb tartalmi módosítást
hajtottunk végre, lábjegyzetben jelezzük.
3

A jelen Tesztminősítési séma két külön dokumentum integrálása (Tesztminősítési séma és Támpontok a
szakértők számára). Ezen dokumentumot a BPS szerkesztette és javította az online tesztminősítő szakértők
számára. A 3.4. változatot az EFPA közgyűlésén 2005. júliusában fogadták el.
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FONTOS, hogy a munkájuk közben a tesztminősítő szakértők az egyes minősítési
szempontokhoz fűzött megjegyzéseket (támpontokat) gondosan elolvassák!

A tesztminősítési eljárás részleteit, illetve a tesztminősítés Magyarországra érvényes tartalmi
sajátosságait és kritériumait a helyi pszichológiai társaság, hazánkban a Magyar
Pszichológiai Társaság tesztbizottsága dolgozza ki. Ez a dokumentum olyan tesztminősítési
eljáráshoz készült, ahol a tesztek minősítését a tesztbizottság adott területen járatos tagja
felkérésére két minősítő szakértő végzi. A tesztminősítő szakértők szakvéleményét a
tesztbizottság illetékes tagja (a továbbiakban: témagazda) összegzi, egyben biztosítva az
értékelési kritériumok egységes érvényesülését. A teszt vagy mérőeszköz végső minősítését
az MPT tesztbizottság hagyja jóvá.
Az EFPA ajánlása értelmében a tesztminősítésben megfogalmazott véleménynek
elsősorban a képzett gyakorló szakemberek számára kell készülnie, de meg kell, hogy
feleljen a pszichometriával, illetve a pszichológiai teszteléssel foglalkozó kutatók és egyetemi
oktatók igényeinek is.
A sárga színnel jelölt területeket a minősítési eljárást kezdeményező tölti ki. A szürke
felületeket a tesztbíráló szakértők, a témagazda, illetve a tesztbizottság tölti ki!
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1. rész:
A vizsgálóeszköz (teszt) általános leírása és besorolása

A tesztminősítés első részében meg kell adni a vizsgálati eszközzel, és annak beszerezhetőségével
kapcsolatos alapvető információkat. A következő adatok szükségesek: az eszköz neve, a tesztkiadó
és/vagy tesztforgalmazó, a szerző(k) neve, az eredeti kiadás és a jelen minősítés alapjául szolgáló
kiadás dátuma.
Az 1.1.-1.9. szakasz magától értetődő, egyértelmű, tényszerű adatok közlését igényli, de néhány
helyen bizonyos mérlegelésre is szükség lehet a tartalmi kérdések megválaszolásához.
(EFPA 3.2. pont)

1.1
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1.2
1.4
1.3
1.7
1.8
1.9.1
1.9.2
1.9.3

A teszt minősítéséért felelős személy (az MPT
tesztbizottságának aktuális elnöke):
Illetékes tesztbizottsági tag (témagazda):
1. tesztminősítő szakértő:
2. tesztminősítő szakértő:
3. tesztminősítő szakértő (ha szükséges):
Az esetleges átdolgozást ellenőrző
tesztbizottsági tag:
A minősítési kérelem beérkezési dátuma:
A módosított változat beérkezésének dátuma:
A teszt magyar változatának neve:
A teszt nevének rövidítése:
A teszt eredeti neve (adaptálás esetén):
A teszt eredeti nevének rövidítése:
Az eredeti teszt szerzőinek neve:
A magyar adaptáció szerzőinek neve:
A teszt magyar kiadója / forgalmazója:
Az eredeti teszt kiadója / forgalmazója:
A teszt jelenlegi változatának / kiadásának
dátuma:
A teszt magyar változata (adaptációja)
kiadásának dátuma:
Az eredeti teszt kiadásának dátuma:
Szakértő, témagazda megjegyzése:

4

A sorszámok azonosak az eredeti EFPA-anyag sorszámaival. Kihagyások az eredeti szövegben is szerepelnek.
Az újonnan beszúrt sorok nem kaptak új sorszámot.
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A vizsgálóeszköz – teszt – általános leírása
Rövid, önmagában is megálló, minden értékelést mellőző leírás (200-600 szó terjedelemben.)
Ez a rész a mérőeszköz tömör, az értékelést mellőző, objektív leírását tartalmazza. Az olvasó számára legyen egyértelmű, hogy mire való
a vizsgálóeszköz, mi a tartalma, skálái mit szándékoznak mérni, stb. Tónusában a leírásnak a lehető legsemlegesebbnek kell lennie.
Tartalmaznia kell az eszköz leírását, a teszt skáláit, sajátos vagy a szokásostól eltérő jellemzőit és releváns történeti hátterét. Ez a szakasz
legyen rövid (200-300 szó), de az összetettebb, több skálás tesztek esetén a leírás hosszabb is lehet (300-600 szó). Úgy kell megírni, hogy
a leírás megálljon a maga lábán a publikált tesztkataszterben. Ebből következően tartalmazhat olyan specifikusabb információt is,
amelyeket részletesen az 1.1-1.29-ig terjedő szakaszokban lehet kifejteni.
Ezt a részt a kiadó által megadott, ellenőrzött információra alapozva kell kitölteni.

A szakértő / témagazda megjegyzése:
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2. rész:
A vizsgálóeszköz besorolása
A szakértő /
témagazda
megjegyzése:
1.10.1

Vizsgált pszichológiai területek
(Válassza ki a megfelelőket!)
Jelölje meg a kiadó / forgalmazó által meghatározott
pszichológiai területeket, amelyeket az eszközzel
vizsgálni lehet. Amennyiben ez nem egyértelmű, azt
jelezni kell és a teszt kézikönyvnek megfelelő
információ alapján (standardizációs minták,
alkalmazási területek, validálás) kell eldönteni, hogy mi
a leginkább megfelelő válasz erre a kérdésre.

□ Iskolai teljesítmény
□ Általános, intellektuális képesség
□ Verbális képesség
□ Numerikus képesség
□ Téri képesség
□ Nem verbális képesség
□ Észlelési gyorsaság
□ Emlékezet
□ Kézügyesség, manuális készség
□ Személyiségvonás
□ Személyiségtípus
□ Személyiség-állapot
□ Kognitív stílus
□ Motiváció
□ Értékek
□ Érdeklődés
□ Vélekedés (hiedelmek)
□ Pszichológiai zavarok,
pszichopatológia
□ Csoportműködés
□ Családműködés
□ Szervezeti működés, összesített
mutatók, munkahelyi légkör stb.
□ Iskolai vagy oktatási-nevelési funkció
□ Egyéb: (Kérjük, írja be!)
…..

1.10.2

Főbb felhasználási terület(ek). (Válassza ki a
megfelelőeket!)
Jelölje meg a tesztkiadó / forgalmazó által
meghatározott felhasználási területeket. Amennyiben
ez nem egyértelmű, azt jelezni kell, és a teszt
kézikönyvnek megfelelő információ alapján
(standardizációs minták, alkalmazás, validálás), kell
eldönteni, mi leginkább megfelelő válasz erre a
kérdésre.

□ Klinikai pszichológia
□ Neuropszichológia
□ Igazságügyi pszichológia
□ Oktatás, nevelés
□ Munkapszichológia, foglalkoztatás
□ Tanácsadás, pályaválasztás
□ Általános egészségügyi és jólléti
állapot
□ Sport és szabadidő
□ Egyéb: (Kérjük, írja be!)
…..
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1.10.3

A felhasználás módja (azok a feltételek, amelyek
között a mérőeszközt standardizálták és validálták)
(Csak egy választ jelöljön meg!)
Ez fontos szempont, mert azt jelöli meg, hogy a
vizsgálati eszközt felügyelt vagy kontroll nélküli
használatra tervezték-e.
A választ a kiadó által megadott és ellenőrzött
információ alapján kell kitölteni,

□ Felügyelet nélküli tesztfelvétel: nem

beazonosítható a tesztkitöltő személye
és a tesztkitöltés körülményei is
ellenőrizetlenek (Pl. internetről
szabadon elérhető vagy
könyvesboltban megvásárolható a
teszt).

□ Felügyelet nélküli, de kontrollált

tesztfelvétel. A tesztfelvétel körülményei
(pl. időmérés stb.) szabályozottak és a
tesztkitöltők személye részben
beazonosítható (pl. olyan internetes
teszt, amely csak a jelszót ismerő
tesztkitöltők számára hozzáférhető).

□ Felügyelt és kontrollált tesztfelvétel: a
tesztkitöltést egy jelenlévő kiképzett
vizsgálatvezető irányítja.

□ Központosított tesztfelvétel: a teszt

felvételére csak erre szakosodott
tesztközpontokban kerülhet sor (Pl.
jogosítványért vagy más, versenyjellegű
mérések).
1.10.4

Az eszköz milyen populáció
vizsgálatára alkalmas:
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.
A tesztek egy része általánosan használható (pl. a
felnőttek körében), egyes tesztek csak specifikusabb
csoportok (pl. fizikai munkások, vagy 10-14 éves fiúk)
mérésére alkalmasak. Itt kell megjelölni a megfelelő
célcsoportot. Amennyiben vannak olyan csoportok,
amelyeknél a teszt nem alkalmazható, ezt majd az
Összefoglaló értékelés részben jelölje.

1.10.5

A vizsgálóeszköz (teszt) skáláinak
száma és a teszt által mért változó(k)
rövid leírása
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.
Kérjük, adja meg a tesztskálák számát (ha egynél több
van) és adjon rövid leírást minden skáláról, ha az a
nevéből nem következik egyértelműen. A
tesztminősítésnek ki kell térnie a tesztkiértékelés során
rendeltetésszerűen használt egyéb származtatott
mutatókra is, amelyek a dokumentációban
szerepelnek. (Ilyenek pl. 16PF kritérium pontjai és az
ún. Alkalmazkodás specifikációs egyenlet értéke.),
Nem kell foglalkozni olyan hozzáadott, kiegészítő
skálákkal, amilyen pl. a 16PF vagy OPQ értékek
bevonása a Belbin-féle csoporttípus-mutató
kiszámításába.)
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1.11

A teszt tételeinek típusa (válaszadás
módja alapján) (Csak egyet jelöljön meg!)
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.
Ügyeljünk arra, hogy ne tévesszük össze az egy
válaszskálán alkalmazott többszörös választást a
különböző skálákhoz tartozó válaszlehetőségeken
alkalmazott többszörös választással. Az utóbbi ipszatív
típusú többszörös választásnál a kitöltőnek két vagy

□ Nyílt kérdések
□ Többszörös választás, ahol a

válaszalternatívák egy skálához
tartoznak

□ Ellentétes melléknévpárok (kétpólusú
skálához)
□ Likert-típusú válaszskála
□ Kényszerválasztás, ahol a

mind különböző skálákhoz tartoznak..

válaszalternatívák különböző skálákhoz
tartoznak (ipszatív) – (Magyarázatát lásd a

Az ipszatív “kényszerválasztás” esetén a

megjegyzésekben!)

több válasz közül kell választania, melyek egyébként

válaszadónak két állítás közül kell kiválasztania, hogy
melyik tetszik neki vagy melyikkel ért egyet.

□ Többszörös választás, ahol a

vagy több állításról van szó, amelyek különböző

válaszalternatívák különböző skálákhoz
tartoznak (ipszatív) – (Magyarázatát lásd a

skálákba számítanak bele. Ezen állításokat általában

megjegyzésekben!)

Az ipszatív „többszörös választás” esetén három

sorba rendezik vagy a “leginkább / legkevésbé jellemző
rám” kontinuumra helyezik a vizsgálati személyek.

□ Melléknév párok, a válaszalternatívák
különböző skálákhoz tartoznak
(ipszatív)

□ Egyéb: (Kérjük, írja be!)
…..
1.12

A teszt tételeinek száma:
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.
Ha a mérőeszköz több skálát tartalmaz, akkor
egyértelművé kell tenni, hogy a tételek teljes számát
adjuk-e meg, vagy pedig a skálák tételeinek az
összegét. Ha egyes tételek több skálához is tartoznak,
akkor ezt dokumentálni kell.

1.13

A vizsgálat vagy tesztfelvétel módja:
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.
Itt kell feltüntetni, ha a vizsgálathoz bármilyen speciális
felszerelés szükséges (a listában felsorolt eszközökön
kívül, pl.: video, diktafon).
Emellett jelölni kell minden egyéb speciális vizsgálati
körülményt.
Adottnak vesszük a “standard vizsgálati körülmények”
meglétét a vizsgálatvezető által ellenőrzött és felügyelt
helyzetben, így a vizsgálati helyiségnek csendesnek,
jól megvilágítottnak, jól szellőzöttnek kell lennie, ahol

□ Interaktív, egyéni tesztfelvétel
□ Felügyelt csoportos tesztfelvétel
□ Helyi számítógépre telepített
alkalmazás –felügyelt/kontrollált helyzet
□ Számítógépes, internet-alapú
alkalmazás - felügyelt/kontrollált
tesztfelvétel
□ Helyi számítógépre telepített
alkalmazás – nem felügyelt/önkitöltős
tesztfelvétel
□ Számítógépes, internet alapú
alkalmazás – nem felügyelt/önkitöltős
tesztfelvétel
□ Egyéb:

megfelelő asztalfelület és ülőhely áll rendelkezésre
mind a vizsgálatvezető, mind a tesztkitöltők számára.
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1.14

A válaszadás módja:
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.

□ Szóbeli interjú
□ Papír-ceruza
□ Manuális
□ Számítógépes
□ Egyéb:

Itt kell feltüntetni, ha a vizsgálathoz vagy
tesztfelvételhez bármilyen speciális felszerelés

…

szükséges (a listában felsorolt eszközökön kívül, pl.:
video, kazettás magnó).
Emellett jelölni kell minden egyéb speciális vizsgálati
körülményt.
Adottnak vesszük a “standard vizsgálati körülmények”
meglétét a vizsgálatvezető által ellenőrzött és felügyelt
helyzetben, így a vizsgálati helyiségnek csendesnek,
jól megvilágítottnak, jól szellőzöttnek kell lennie, ahol
megfelelő asztalfelület és ülőhely áll rendelkezésre
mind a vizsgálatvezető, mind a tesztkitöltő számára.
1.15

A vizsgálat vagy tesztfelvétel
időkerete:
Ezt a kritériumot a kiadó / forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott információk alapján kell
kitölteni.
Az időkeretekre vonatkozó válasz több szakaszra

Előkészületi idő:
Tesztfelvételi idő:
Pontszámítási idő:

bontható.
Pontos időtartamok helyett legtöbbször csak

Elemzési idő:

hozzávetőleges időbecslés adható. Ennek a résznek
az a célja, hogy a lehetséges tesztfelhasználó számára
képet adjon a tesztelés várható időigényéről.

Visszajelzési idő:

Ne vegyük számításba az eszköz megismeréséhez,
elsajátításához szükséges időt. Azt tételezzük fel, hogy
az eszköz alkalmazója képzett és gyakorlott
szakember.
Előkészületi idő (a vizsgálati eszköz előkészítéséhez,
összeállításához szükséges időtartam).
A vizsgálat vagy tesztfelvétel ideje ülésenként: az
összes tétel kitöltéséhez szükséges idő, amely magába
foglalja az instrukcióra, a próbafeladatok
végrehajtására szánt időtartamot, illetve a vizsgálattal
kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok
megbeszélését is.
Pontszámítási idő: a nyerspontok kiszámításához
szükséges időtartam.
Elemzési idő: a nyerspontok átszámítása
értékpontokká, további mutatók kiszámítása, s az
értelmezés elkészítésének ideje (feltételezve, hogy a
teszt kiértékelője jól ismeri a vizsgálati eszközt és
annak értékelési módját).
Visszajelzési idő: a vizsgált személy számára adott
visszajelzéshez szükséges időtartam.
Az utolsó két szakasz időtartama meglehetősen
változó lehet, attól függően, hogy milyen helyzetben,
milyen céllal használjuk az adott vizsgálati eszközt, de
egy hozzávetőleges érték vagy megjegyzés támpontot
nyújthat a teszt felhasználói számára.
EFPA minősítőlap – MPT tesztbizottság
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1.16

Léteznek-e a vizsgáló eszköznek
különböző formái vagy változatai?
(Eredeti vagy alternatív formák, rövidített verziók,
számítógépes verziók, stb.).
Ha létezik számítógépes változat, akkor jelölje meg
annak hardver és szoftver feltételeit is:
Adja meg, hogy van-e a vizsgálóeszköznek elérhető,
alternatív változata, illetve, hogy milyen vizsgálati
csoportok esetében alkalmazhatóak az egyes verziók.
Bizonyos esetekben a különböző tesztváltozatok
ekvivalensek - pl. alternatív tesztformák. Előfordulhat,
hogy különböző verziókat alkalmaznak különböző
csoportok esetén (pl. gyerek-, illetve felnőtt
tesztváltozat). Ha egy vizsgálati eszköznek egynél több
változata létezik, akkor meg kell adni, hogy ezek
ekvivalens vagy alternatív tesztformák-e, vagy
különböző funkciót szolgálnak-e (pl. rövid vagy hosszú,
ipszatív vagy normatív változat).
Bizonyos vizsgálati eszközök részben vagy teljesen
számítógépre készültek, vagy elérhető azok
számítógépes változata is. A tesztelési folyamat mind a
négy szakaszában jelölje meg, hogy a kiadó /
forgalmazó kínál-e ilyen opciót., mindig jelezze, ha
számítógépes tesztverzió elérhető.
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3. rész:
Mérés és pontozás (Értelemszerűen csak tesztek esetén alkalmazható!)
A szakértő /
témagazda
megjegyzése:
1.17

A teszt kiértékelési folyamata:
Ezt a kritériumot a kiadó által rendelkezésre
bocsátott információ, illetve a teszt kézikönyve és
dokumentációja alapján kell kitölteni.
Tesztértékelési szolgáltatás során a
tesztforgalmazó vagy kiadó végzi a teszt
pontozását és értelmezését, általában
opcionálisan. Ha a pontozást és/vagy értelmezést
csak a kiadó / forgalmazó személyzete végezheti,
akkor ezt a tesztleírásnak tartalmaznia kell.

□ A tesztkitöltő által számítógépen

adott válaszok közvetlen
számítógépes kiértékelése
□ Papíron kitöltött válaszok kézi
bevitele és számítógépes
kiértékelése
□ Papír alapú tesztkitöltés szkenner
révén történő bevitele és ennek
számítógépes kiértékelése
□ Egyszerű kézi kiértékelés, megoldó
kulccsal – ehhez csak
adminisztrátori képesítés
szükséges
□ Összetett kézi kiértékelés – ehhez
a tesztértékelési kiképzésre van
szükség
□ Tesztkiértékelési szolgáltatás – pl.
a tesztforgalmazó / kiadó végzi a
kiértékelést
□ Egyéb: (Kérjük, írja be!)
…..

1.18

Pontozások:
Ezt a kritériumot a kiadó által rendelkezésre
bocsátott információ, illetve a teszt kézikönyve és
dokumentációja alapján kell kitölteni.
A pontozási rendszer rövid leírása: az
összpontszám és a részpontszámok számítási
módja, a becslések korrekciójára alkalmazott
módszer, segédanyag a kvalitatív
interpretációhoz, stb.
Ha nincs standard-érték számítás vagy a
pontozás (jelölés) nem skálán történik, akkor a
következő két pontot nem kell kitölteni!
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1.19

A standard pontok kiszámítása:

□ Normatábla használata a standard
pontok meghatározásához
□ Normatábla nélküli pontozás – a
standard pontok kiszámítása
lineáris transzformációval

1.20

Alkalmazott skálák (Jelölje be
mindegyiket, ami előfordul a tesztben!)
Ezt a kritériumot a kiadó által rendelkezésre
bocsátott információ, illetve a teszt kézikönyve és
dokumentációja alapján kell kitölteni.

Percentilis alapú pontozás

□ 5-fokú besorolás: 10:20:40:20:10
centilis tartományokkal.
□ Decilisek, és egyéb percentilis

alapú besorolás
Standard Pontozás
□ Z-értékek
□ IQ deviációs kvóciens (pl. a
Weschler teszt esetén a
középérték=100, szórás=15, míg a
Stanford-Binet teszt esetén a
szórás=16)
□ Sten pontok (átlaga=5,5,
szórása=2); Stanine pontok
(range: 1-9; átlaga=5, szórása=2);
C-pontok (range: 0-10; átlaga_ 5;
szórása: 2)
□ T-pontok (átlaga=50, szórása=10)
□ Egyéb: (Kérjük, írja le részletesen!)
…
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4. rész:
Számítógép által generált szöveges jelentés (riport)
Kérjük, ebben a részben szorítkozzon a puszta leírásra. A számítógépes jelentés (a továbbiakban: riport)
értékelésére az Összefoglaló értékelés részben lesz lehetőség.
Amennyiben a számítógépes vizsgáló eszköz többféle riportot generál, akkor ezeket egyenként jellemezze az
1.21-1.22-es pontokban (Vagyis ha szükséges, többszörözze meg ezeket a részeket egymás alá). Például egy
ilyen osztályzási séma lehetővé teheti két számítógép által generált riport jellemzőinek leírását: az 1. riport
például a tesztkitöltők vagy más képzetlen felhasználók számára készült, míg a 2. riport olyan képzett
tesztalkalmazóknak szól, akik kompetensek az eszköz használatában és eredményeinek értelmezésében.

Szakértő,
témagazda
megjegyzése:
1.21

Szolgáltat-e a vizsgálóeszköz
számítógép által generált
riportot?
Ha az 1.21-es pontra a válasz „IGEN”, akkor
az elérhető riportok jellemzőinek besorolását

□ IGEN (Akkor töltse ki az összes alábbi
pontot!)

□ NEM (Akkor lépjen tovább a 1.23-as
pontra!)

az itt következő osztályzás mentén kell
elvégezni. Az egyes teszteknél többféle riport
is rendelkezésre állhat. Ilyen esetben minden
riporttípusról adjon külön-külön leírást!
1.21.0
1.21.1

A riport neve vagy
leírása:(Olvassa el e szakasz bevezetőjét!)
A riport formája: (Csak egyet jelöljön
meg!)

□ Kizárólag szöveges
□ Nem azonos tartalmú, egymást

A riportok lehetnek szövegesek, vagy a szöveg

kiegészítő szöveg és grafikon

mellett tartalmazhatják az eredmények

□ Azonos tartalmú szöveg és grafikon
□ Kizárólag grafikon

grafikonos vagy táblázatos ábrázolását is (pl. a
sten profil esetén). A szöveg és a grafikus
ábrázolás lehet párhuzamos, azaz azonos
tartalmú, illetve lehetnek egymásra épülőek,
egymást kiegészítőek is.
1.21.2

A riport komplexitása:(Csak egy
választ jelöljön meg!)
A riportok egy része meglehetősen egyszerű,

□ Egyszerű: csak a skálák leírásait
tartalmazó szövegek

például az egyes skálaértékek

□ Közepesen komplex: egyszerű leírás

behelyettesítése szöveggel. Más riportok

és skálakonfigurációk leírása vegyesen

viszont összetettebbek, melyekben a szöveg a
skálaértékek bizonyos mintázatához vagy
konstellációjához kapcsolódik, és ezek
figyelembe veszik a skálák közötti
interakciókat is.
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1.21.3

A riport struktúrája:(Csak egy választ
jelöljön meg!)
A riport struktúrája, felépítése összefügg a
komplexitással.

□ Skála alapú: a riport az egyes
skálaértékekre épül.

□ Faktor alapú: a riport olyan átfogó
faktorokra épül, mint pl. az ún. „Big Five”
faktorok.

□ Konstruktum alapú (a riport egy vagy
több olyan konstruktum köré épül (mint
pl. a munkahelyi tesztalkalmazásoknál a
csoportban betöltött szerep, a vezetési
stílus, a stressz-tűrés, stb.), amelyek az
eredeti skálapontokhoz kapcsolódnak.

□ Kritérium alapú: a riport a tapasztalati
adatokkal (így pl. iskolai vagy munkahelyi
teljesítménnyel, a hiányzás mértékével,
stb.) való összevetésre épül.

□ Egyéb: (Kérjük, írja le részletesen!)
…
1.21.4

Alkalmazási kontextusra való
érzékenység:(Csak egy választ jelöljön
meg!)

□ Egy változat áll rendelkezésre minden
felhasználási helyzetre

A pszichológiai riport készítésekor, olyan
nyelvezetet, formát és tartalmat kell választani,
amely az olvasó számára befogadható,
ugyanakkor érdemes figyelembe venni a
tesztelés célját és azokat a körülményeket,

□ Előre meghatározott kontextusokra
külön szövegváltozatok léteznek

amelyek között a vizsgálat zajlik. Egy

□ A felhasználó által módosítható

kiválasztási célból készült riport eltérő lehet a

kontextusokban szerkeszthető szövegek

tanácsadás vagy fejlesztési célból készült
riporttól; a középkorú menedzsernek szóló
riport is eltérő lehet például egy pályakezdőnek
szólótól.
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1.21.5

Klinikai vagy statisztikai alapú
következtetések: (Csak egy választ
jelöljön meg!)

□ Egy klinikus szakértő véleményén
alapul

A legtöbb riport klinikai szakértői véleményen
alapul. A riport szövegét általában egy vagy
több, az adott tesztben járatos, klinikus
pszichológus szakértő írja meg, így a
vélemény óhatatlanul magába foglalja az ő
sajátos skála-értelmezésüket is.
Egyes rendszerek viszont statisztikai alapú
riportokat generálnak, ahol a megállapítások

□ Empirikus vizsgálat eredményein
alapul

□

Több klinikus szakértő véleményén
alapul

olyan empirikus validitás-kutatáson alapulnak,
amelyek a skálaértékekhez, mondjuk,
munkahelyi teljesítmény-mutatókat
kapcsolnak. (Pl. a statisztikai adatok szerint a
tesztben elért bizonyos skálaértéket elérő
személyek általában jól teljesítenek bizonyos
állásokban.)
1.21.6

Módosíthatóság:(Csak egy választ
jelöljön meg!)
A riportok szövege legtöbbször rögzített, nem
módosítható. Egyes rendszerek azonban
lehetővé teszik, hogy a felhasználó a riport
szövegét módosíthassa.

□ Nem módosítható (kizárólag
nyomtatható a riport)

□ Részben módosítható (bizonyos
meghatározott elemek változtathatóak,
pl.: személyes adatok)

□ Korlátlan mértékben módosítható (pl.:
Word szövegszerkesztővel)
1.21.7

A kidolgozottság szintje:(Csak egy
választ jelöljön meg!)
Az előzőtől nem független kérdés, hogy a
riportot generáló rendszer azonnal teljes,
felhasználható szöveget hoz-e létre, vagy csak

□ Kész, kiadható színvonalú szöveg
□ Nyers, vázlatos szöveg

feljegyzéseket, kommentárokat, feltevéseket.
Sokkal gyakrabban fordul elő ez utóbbi
olyankor, amikor a szöveg a felhasználó által
módosítható, s így a felhasználó a saját
véleményét is megfogalmazhatja. Sok esetben
a szöveget már eleve kiadható színvonalon
fogalmazzák meg.
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1.21.8

Átláthatóság:(Csak egy választ jelöljön
meg!)
A riportot generáló számítógépes rendszerek
különböznek a nyitottság és átláthatóság

□ Világos a kapcsolat a skálaértékek és
a szöveg között.

tekintetében. Egy nyílt rendszerben a skálák

□ Rejtett a kapcsolat a skálaértékek és a

pontértéke és a riport szövege közt világos és

szöveg között.

egyértelmű a kapcsolat. Ilyen átláthatóság
csak akkor lehetséges, ha a pontértékek és az
értelmezés is rendelkezésre áll, és a köztük
lévő kapcsolat explicit. Az ún. „fekete
dobozként” működő rendszerekben a

□ Részben világos, részben pedig rejtett
a kapcsolat a skálaértékek és a szöveg
között.

skálaértékek és a szöveges eredmények közti
kapcsolat rejtett, a felhasználó számára
nehezen, vagy alig átlátható.
1.21.9

Stílus és tónus:(Csak egy választ
jelöljön meg!)
A tesztrendszerek különbözhetnek abban,

□ Irányító (direkt) stílusú

hogy a riport mennyire direkten igyekszik az

□ Tanácsadó (lehetőségeket felvető)

olvasót vezetni, vagy inkább tanácsokat ad.

stílusú

(Pl. „X nagyon félénk, nem válik belőle jó
értékesítő…”).
Más rendszerek pedig csak hipotéziseket,

□ Egyéb: (Kérjük, írja le!)

illetve további kérdéseket vetnek fel. (Pl. „E
skálaérték alapján nagyon félénknek tűnik. Ha
ez igaz, akkor az értékesítői munka
nehézséget jelenthet számára. Ennek feltárása
további vizsgálódást igényel”).
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1.21.10

Szakmai célcsoport (Több választás
is lehetséges.)

□

Pszichológus teszt-felhasználók

A riport általában a felhasználók egy vagy több
csoportjának igényei szerint készül. Ez alapján
a felhasználók (tesztalkalmazók) négy nagy
csoportja különíthető el:
a)

Pszichológus tesztfelhasználók:

□

Adott rendszer használatára kiképzett
felhasználók

Megfelelő ismerettel és gyakorlattal

□ Vizsgálati személyek (a tesztelés

rendelkeznek ahhoz, hogy a skálaértékek

„alanyai”)

alapján értelmezzék a teszteredményeket.
Képesek követni a pszichometriai
szakkifejezéseket tartalmazó szövegeket,
illetve képesek szakmailag összekapcsolni az

□ Külső, kívülálló szereplők („harmadik
fél”)

egyes skálákat a hozzájuk tartozó leírásokkal.
Képesek a rendszer által létrehozott riportot a
személyre szabottan interpretálni.
b)

Az adott rendszer használatára

kiképzett tesztfelhasználók: Bár a
skálapontszámok alapján nem képesek a
jelentés (riport) önálló elkészítésére, de a
rendszer által generált riportot használni
tudják. Az ilyen kompetenciához szükséges
képzettségi feltételek viszonylag tág határok
közt ingadozhatnak attól függően, hogy
számítógépes riport milyen jellegű (pl.: vonásvagy kompetenciaalapú; egyszerű vagy
összetett, stb.), és attól is, hogy a az elkészült
riport alkalmazásának mekkora a „tétje”, azaz
milyen súlyosságú döntést befolyásol.
c)

Vizsgálati személyek (a tesztelés

„alanyai”): A tesztet kitöltő személyeknek
általában nincsen előzetes tudásuk sem a
mérőeszközökről, sem a rendszer által
létrehozott riport jellegéről.
A riportban éppen ezért olyan nyelvezetet kell
használni, ami nem követel meg speciális
pszichometriai tudást vagy a teszt ismeretét.
d)

Külső, kívülálló szereplők

(harmadik fél): Olyan résztvevők, akik
hozzájut(hat)nak a riportban megfogalmazott
információkhoz vagy akik másolatot kapnak az
elkészült riportból. Ide tartozhatnak például a
potenciális munkaadók, az értékelt személy
felettesei, vagy azoknak a fiatalkorú
tesztkitöltőknek a szülei, akik pályaválasztási
tanácsadáson vesznek részt. A riport
nyelvezetének ebben az esetben hasonlónak
kell lennie a vizsgálati személyeknek (l. előző
pont) szánt riport nyelvezetéhez.
1.22

Létezik-e a számítógépes riportok javítására
vagy fejlesztésére irányuló szolgáltatás?
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5. rész
Szolgáltatások és felhasználási feltételek
Ez a rész azt tartalmazza, hogy a kiadó mit, kiknek, milyen feltételekkel5 kínál. Azokat a
feltételeket is meghatározza, hogy kik használhatják az eszközt, és kik nem. Amennyiben a
felsorolt válaszlehetőségek nem tartalmazzák a kiadó / forgalmazó által megjelölt
feltételeket, kérjük, írja le azokat pontosan.
Szakértő,
témagazda
megjegyzése:
1.23

A kiadó által a tesztcsomagban
nyújtott dokumentáció (Jelölje be a

□

megfelelőket!)

□

Felhasználói kézikönyv,

Tesztkönyv

Szakmai (pszichometriai)
kézikönyv
□ Kiegészítő szakmai információk
és frissítések (pl.: magyar normák,
hazai validitás vizsgálatok, stb.)

□

A témához kapcsolódó könyvek
és cikkek
□ A fentiek kombinálása: (Kérjük,
írja le!)

1.24

A teszt publikálásának módja (Jelölje
be a megfelelőeket!)
Ilyen lehet például a szakmai kézikönyv internetes
(online) formában elérhetővé tett folyamatos
frissítése, vagy a felhasználói kézikönyv papíralapú
vagy CD-verziójának rendelkezésre bocsátása.

□
□
□
□
□

Papír alapú kiadvány

□

Egyéb: (Kérjük, írja le!)

□
□

Nincs előírás

Hajlékony lemez
CD/ROM vagy DVD
Internetről letöltés

Online, interneten keresztüli
elérés (az alkalmazás a webböngészőben futtatható)

1.28

A teszt felhasználásához a kiadó /
forgalmazó által előírt kiképzés
(Jelölje be az összes megfelelőt!)
A 1.28. pont az eszköz kiadója, forgalmazója által
megkövetelt, tesztfelvétellel kapcsolatos kiképzést
határozza meg. A felsorolt kategóriák közül több
képzettséget is meg lehet jelölni. Ahol nem

Erre a tesztre vonatkozóspecifikus
kiképzés

□

Általános teljesítmény-tesztelésre
történő kiképzés: a maximálisan
elérhető tudás felmérése

5

A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületével egyeztetve a tesztek anyagi és terjesztési
kérdéseire a hazai minősítési rendszer nem tér ki.
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nyilvánvaló, hogy a teszthasználathoz szükséges-e
valamilyen kiképzés, kérjük, az „Egyéb kiképzés”
kategóriát jelölje be, ne pedig a „Nem szükséges
kiképzés” kategóriát. Ez utóbbi csak akkor
választható, ha a kiadó, forgalmazó egyértelművé
tette, hogy egyáltalán nincs szükség külön
kiképzésre a tesztfelvételhez.

□

Általános képesség- és
alkalmasság tesztelésre történő
kiképzés: a maximális teljesítmény
mérésére az elérhető, potenciális
teljesítményhez viszonyítva

□

A személyiség mérésére történő
kiképzés: a tipikus viselkedések,
attitűdök és preferenciák tesztelése

□

Egyéb kiképzés (Kérjük, írja le

pontosan!)

….
1.29

A vizsgálati eszköz használatához
szükséges iskolai végzettség (Jelölje
be az összes megfelelőt!)
A 1.29. pont a teszt kiadója, forgalmazója által
megkövetelt, teszt használathoz szükséges iskolai
végzettséget határozza meg. A felsorolt kategóriák
közül több végzettséget is meg lehet jelölni, Ahol
nem nyilvánvaló, hogy a teszthasználathoz
szükséges-e valamilyen végzettség, kérjük, az
„Egyéb” kategóriát jelölje be, és ne a „Nem
szükséges végzettség” kategóriát. Ez csak akkor
választható, ha a kiadó, forgalmazó egyértelművé
tette, hogy nincs szükség különösebb végzettségre
a teszthasználathoz.

□
□

Nincs iskolai végzettséghez kötve

□
□
□

Gyakorló pszichológus

Gyakorló pszichológus a teszt
alkalmazási területére vonatkozó
specifikus végzettséggel
Kutató pszichológus

Nem pszichológus végzettségű
kutató

□

Releváns társterületen dolgozó
gyakorló szakember (terápia,
orvostudomány, oktatás, tanácsadás,
HR, stb.)

□

Egyéb: (Kérjük, írja le!)

…
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6. rész:
A tesztanyag értékelése
Négy lehetséges információforrás áll a tesztminősítő szakértők rendelkezésre:
1.

A teszt kézikönyve és/vagy azok a kiadványok, amelyeket a kiadó a felhasználók rendelkezésére bocsát:
Ezeket a vizsgálati eszköz hivatalos elfogadása előtt nyújtja be a kiadó vagy forgalmazó és ez képezi a
tesztminősítés alapanyagát.

2.

A szakirodalomban szabadon elérhető információk:
Ezeket általában a tesztminősítő szakértő kutatja fel, és ezeket a minősítése elkészítésében használhat.
A mérőeszköz minősítése kitérhet arra is, hogy erre a szakirodalomra milyen mértékben hivatkozott a
teszt kézikönyve.

3.

A tesztkiadó által kibocsátott, de hivatalosan nem közzétett közlemények:
Ezeket az anyagokat a forgalmazó/kiadó már a minősítési folyamat elején is hozzáférhetővé teheti, vagy
pedig a tényszerű adatok pontosítására, ellenőrzésére visszakapott minősítés mellé csatolhatja. A
tesztminősítő szakértő ezeket az adatokat is felhasználhatja, de világosan hangsúlyozni kell a technikai
információkra vonatkozó megjegyzései legelején, hogy „az adott osztályzat a kiadó/forgalmazó által
rendelkezésre bocsátott olyan információkon alapul, amelyeket rendeltetésszerűen nem bocsát a
teszthasználók rendelkezésére.” Ha ezek az anyagok kiemelten fontos információkat tartalmaznak,
akkor az összefoglaló minősítésben javasolni kell, hogy a kiadó publikálja vagy tegye elérhetővé ezeket
a teszt alkalmazói számára is.

4.

Üzleti okokból bizalmasan kezelt anyagok:
Esetenként előfordulhat, hogy a kiadó fontosabb technikai anyagokat üzleti okok miatt nem akar
nyilvánosságra hozni. A gyakorlatban a tesztfejlesztők által a létrehozott szellemi termék számára kevés
védettség létezik (csupán a szerzői jogra hivatkozhatnak). Az ilyen anyagok például bizonyos pontozási
algoritmusokat, teszt- vagy tételfejlesztési eljárásokat vagy riportgeneráló technológiákat
tartalmazhatnak. Abban az esetben, ha ilyen tartalmak fontos szerepet játszanak a teszt elbírálásában, a
MPT (Magyar Pszichológiai Társaság) Tesztbizottsága megállapodást köt a teszt kiadójával, hogy nem
teszi közzé és bizalmasan kezeli ezeket az adatokat. Ez a megállapodás kötelezi a tesztminősítő
szakértőket is. A tesztminősítő szakértők ezután értékelhetik az ilyen információt is, megjegyzést
fűzhetnek a teszt technikai vonatkozásaihoz és általános értékelést adhatnak azzal a megjegyzéssel,
hogy „az adott osztályzat a kiadó/forgalmazó által rendelkezésre bocsátott olyan információkon alapul,
ami üzleti titok részét képezi. Ezek az adatok nem találhatók meg a kézikönyvben”.

Osztályozási rendszer
A továbbiakban az alábbi osztályozási rendszert alkalmazzuk.
Ha 0 (nulla) osztályzatot adunk egy olyan jellemzőre, amelyet a teszt biztonságos használata
szempontjából kritikusnak tekintünk, akkor célszerű a tesztminősítő szakértőnek a teszt
használatának mellőzését javasolnia, kivéve azokat a kivételes helyzeteket, amikor a teszttel
magasan képzett pszichológus szakértők foglalkoznak, vagy kutatási célból alkalmazzák azt.
N/A
0
1
3
4
5

Nem alkalmazható kritérium (a vizsgált módszerre)
Nincs információ (vagy nem elegendő a rendelkezésre álló információ, ezért nem
osztályozható)
Nem elfogadható
Elfogadható
Jó
Kiváló

A tesztminősítésben meg kell jelölni, hogy mely technikai jellemzőket tekinthetők kritikusnak a
teszthasználat szempontjából. Az ilyen kritikus jellemzőket vastag betűkkel szedjük.
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A következő részben a validitásra, reliabilitásra és a normákra vonatkozó értékeléseket szedjük
vastag betűkkel.
Minden olyan vizsgáló eszköz, amely legalább egy vagy több szempont alapján 0-ás vagy 1-es
osztályzatot kap, a biztonságos teszthasználat szempontjából elégtelennek minősítendő, s úgy
kell tekinteni, mint ami nem felel meg a minimális követelményeknek!
Ebben a szakaszban egy sor szempontból kell osztályoznunk a vizsgálóeszközt a benyújtott
dokumentáció alapján. A „dokumentáció” mindazokat az anyagokat magába foglalja, amelyeket a
kiadó / forgalmazó a kiképzett felhasználók számára nyújt: felhasználói kézikönyv, technikai kézikönyv
(használati utasítás, normatáblák (standard táblázatok), kézikönyv-kiegészítők, kiadói frissítések, stb.
A kiadókat / forgalmazókat arra kérjük, hogy minden tesztminősítő szakértő számára juttassák el a
teljes anyagot. Ha felmerülne, hogy egy tesztminősítő szakértő nem kapott meg minden olyan
anyagot, amit egyébként a teszthasználók szoktak, akkor kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az MPT
Tesztbizottságával.

A szempontok osztályozása a „Nem alkalmazható kritérium” (N/A) vagy 0-5 pontokkal
történhet. (Fél pontok is adhatók.)

Osztályzat Szakértő,
témagazda
megjegyzése:

A teszt elméleti alapjainak magyarázata, indoklásának és a
kapott információk színvonala: (Ez az átfogó osztályzat a 2.1. – 2.8.
pontokban adott osztályzatok értékelésén alapul.)
2.1

A teszt elméleti alapjainak magyarázata,
indoklásának színvonala: (Ez az átfogó osztályzat a 2.1.1. –
2.1.5. pontokban adott osztályzatok értékelésén alapul.)

2.1.2

i) A vizsgált pszichológiai konstruktumok elméleti
alapjai:
ii) A tesztfejlesztési folyamat:

2.1.3

iii) A tételelemzés alapossága:

2.1.4

iv) A tartalmi validitás vizsgálatának indoklása:

2.1.5

v) A releváns kutatások összefoglalása:

2.2

A felhasználók számára elérhető
tesztdokumentáció (felhasználói kézikönyv és
tesztkönyv, normák stb.) színvonala: (Ez az átfogó

2.1.1

osztályzat a 2.2.1. – 2.2.6. pontokban adott osztályzatok értékelésén
alapul.)
A 2.2 szakaszban a szempontokhoz adott támpontokat az 5-ös osztályzat
mércéjéhez viszonyítva adtuk meg. Arra összpontosítsunk, hogy milyen
annak a dokumentációnak a minősége, amit a képzett felhasználó a
tesztcsomaggal kézhez kap.
2.2.1

A teszt elméleti alapjairól: [Vegye figyelembe a 2.1. pontban lévő
osztályzatot]
Mennyire világos a teszt bemutatása és annak indoklása, hogy az
eszközzel mit szándékoznak mérni, és az eszközt milyen megfontolások
alapján alkották meg?
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2.2.2

A tesztfejlesztésről:
A teszttételek eredetének, az elővizsgálatoknak, a tételelemzéseknek, az
összehasonlító vizsgálatoknak és az ezek nyomán elvégzett
módosításoknak mennyire részletes a bemutatása?

2.2.3

A standardizálásról:
A standardizálás során használt minta méretének és összetételének,
valamint a standardizálási folyamatnak mennyire részletes és pontos a
leírása?

2.2.4

A normacsoportokról:
Mennyire részletes és pontos normacsoportok összetételének és
méretének, az adatfelvétel körülményei, stb. a leírása?

2.2.5

A megbízhatóságról (reliabilitás):
Mennyire jó a reliabilitás, a belső konzisztencia, az ismételt mérések (tesztreteszt) és mindezek relevanciájának magyarázata, a mérőeszköz
általánosíthatósága?

2.2.6

Az érvényességről (validitás):
Mennyire világosak és pontosak a validitást igazoló adatok, illetve ezeket
mennyire támasztják alá széleskörű kutatások?

2.3

Az eljárásról a felhasználók részére átadott
útmutatók (instrukciók) minősége:
(Ez az átfogó osztályzat a 2.3.1. – 2.3.7. pontokban adott osztályzatok
értékelésén alapul.)

2.3.1

A tesztfelvételről:
Mennyire egyértelmű és részletes magyarázattal, illetve lépésről-lépésre
való vezetéssel ellátott az útmutató kitérve arra is, hogy a vizsgált
személyek kérdéseire milyen válasz adható és a felmerülő problémák
hogyan kezelhetők?

2.3.2

A pontozásról, a normaértékek kiszámításáról, stb.:
Mennyire egyértelmű és részletes információ áll rendelkezésre, kitérve a
pontozásszámítás hibalehetőségeire is?

2.3.3

Az értelmezésről és a szöveges jelentésről (riportról):
Mennyire részletes az instrukció a különböző pontértékek, a normatív
mutatók, illetve a skálák kapcsolatának értelmezésére, illetve mennyire van
nagyszámú példával és esettanulmánnyal alátámasztva?

2.3.4

A tesztelés után adott visszajelzésről:
Mennyire részletes tanácsok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan,
hogyan érdemes visszajelezni a vizsgált személyeknek a
teszteredményekről?

2.3.5

A korrekt és fair (értékelési torzítástól mentes és
elfogulatlan) teszthasználati gyakorlatról (Good
Practice):
Mennyire áll rendelkezésre részletes információ, a nemi vagy etnikai
különbségekről, ill. szerepel-e ilyen irányú figyelem felhívás a megfelelő
teszthasználatra és a validitás általánosíthatóságának esetleges korlátaira
vonatkozóan?

2.3.6

A teszthasználat korlátozásairól:
Mennyire áll rendelkezésre egyértelmű információ arról, hogy kit szabad és
kit nem szabad vizsgálni a teszttel, illetve ez utóbbinak milyen alapos az
indoklás (pl.: bizonyos típusú fogyatékosságok vagy alacsony műveltségi
szint, stb.)

2.3.7

Szakirodalmi hivatkozások és más kiegészítő anyagok:
Milyen részletes a hivatkozás a releváns tudományos irodalomra, vagy
egyéb létező, hasonló mérőeszközökre?

A tesztanyagok általános minőségi jellemzői:
(Ez az átfogó osztályzat a 2.4. – 2.8. pontokban adott osztályzatok együttes
értékelésén alapul.)
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2.4

A tesztanyagok általános minősége: (tesztkönyvek,
válaszlapok, eszközök, szoftver, stb.):

2.5

A magyar adaptáció minősége: (Abban az esetben. ha a tesztet
egy másik nyelvről fordították, illetve adaptálták):

2.6

A feladatok milyen könnyen érthetők?

2.7

A válaszok milyen könnyen kivitelezhetők?

2.8

A teszttételek minősége:

A teszt dokumentációjával kapcsolatos észrevételek: (A teszt elméleti megalapozottságára, felépítésére,
fejlesztésére és elfogadhatóságára vonatkozó megjegyzések)
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7. rész:
A tesztnormák, a megbízhatóság és a validitás értékelése
Általános pontozási útmutató a következő részekhez
Szinte lehetetlen egy vizsgálati eszköz technikai tulajdonságait egyértelmű kritériumok alapján osztályozni.
Bizonyos feltételek mellett például a 0.70 jó megbízhatósági értéknek számít, más körülmények között azonban
gyengének. Egyes esetekben a 0.20-as kritérium validitás érték is jól használható, míg másokban még a 0.40-es
validitás érték is alacsonynak bizonyulhat. Emiatt az összefoglaló minősítéseket nem pusztán az átlag értékek
kiszámítása, hanem a tesztminősítő szakértő döntése és szakmai ítélete határozza meg.
Az alábbiak ahhoz nyújtanak útmutatást, hogyan dönthetjük el, hogy milyen pszichometriai értékek
kapcsolódjanak a nem elfogadható (1), elfogadható (3), jó (4) és kiváló (5) osztályzatokhoz. Hangsúlyozzuk, hogy
mindezek csak irányelvek. A vizsgálati eszköz sajátosságai, az alkalmazási terület, azoknak az adatoknak a
jellemzői, amelyeken a reliabilitásra és validitásra vonatkozói következtetések alapulnak és a döntések típusai
egyaránt meghatározzák, hogy milyen osztályzatot adunk.
Annak érdekében, hogy képet kaphassunk a teszthez tartozó skálák valamely pszichometriai mutatójának
értéktartományáról és ezek megoszlásáról, meg kell adni, hogy az értékek eloszlásának egyes tartományaiba
hány skála tartozik. Tegyük fel például, hogy egy csoportszintű döntéseket mérő eszköz 15 skálát tartalmaz,
melyek közül 5 skála teszt-reteszt eljárással kapott idői megbízhatósága 0.6 alatti, 6 másik skála ugyanezen
értéke 0.6-0.7 közötti értéket vesz fel, míg a fennmaradó 4 skála megbízhatósága 0.70-0.80 közötti tartományba
esik. Mindezt a következőképpen jelöljük az egyes kérdéseknél:
Idői stabilitás:
Az idői stabilitás mediánja:
[ ]
Nincs információ.
[5]
Nem elfogadható szintű (pl.: r < 0.6).
[6]
Elfogadható szintű (pl.: 0.6 < r < 0.70).
[4]
Jó szintű (pl.: 0.70 < r < 0.80).
[ ]
Kiváló szintű (pl.: r > 0.80)
Látnunk kell, hogy sok esetben nem lehet valódi mediánt számolni ezekből az adatokból. Amit tehetünk, az a
medián minél jobb közelítése a rendelkezésre álló dokumentációban megadott adatok alapján. Külön hely szolgál
a megjegyzések számára, ahol jelezni lehet a becslésünk pontosságával kapcsolatos fenntartásainkat is. Például
a nagyon magas belső konzisztenciát a tételek „túlzottan egysíkú” vagy„ultra-specifikus” (bloated specific) jellege
magyarázhatja. (Ha többször ugyanarra a specifikus tartalomra kérdezünk, csak némileg más szavakkal, akkor a
tételek magas korrelációi folytán magas belső reliabilitás értéket kapunk, viszont a vizsgált jelenséget
nyilvánvalóan nem járjuk megfelelően körül.)
Minden lehetséges osztályozáshoz példaértékeket adunk meg, de csupán útmutatásként, hogy ezzel az
„Elfogadható” (3), a „Jó” (4) és a „Kiváló” (5) osztályzatok közötti különbséget érzékeltessük. Ismert ugyanis, hogy
az az érték, amely az egyik teszt esetében megfelelő, az egy másik mérőeszköznél már irreálisnak számít.
(Például, ha két teszt minden más tekintetben azonos, a hosszabb skáláknál nagyobb belső konzisztenciát
várhatunk, mint a rövidebbeknél.)
A TESZTNORMÁK esetén a minta méretének megítélésénél figyelembe kell venni a használt normák típusát. A
általános populációra vonatkozó, reprezentatív normák esetén a vizsgálati mintának kellően nagynak kell lennie
ahhoz, hogy elérje az „Elfogadható” (3) szintet. Egy foglalkozás-specifikus norma esetében ugyanehhez a
besorolási szinthez sokkal kisebb mintaméret is elegendő.
A nemzetközi (azonos nyelvű, de másik országból származó) normák alkalmazhatóságának megítélésénél
nagyfokú óvatossággal kell eljárni. Ahol a normákat megfelelő körültekintéssel, több különböző ország mintái
alapján állapították meg, ott ez az értékelés ugyanúgy működhet, mint az adott országra vonatkozó (egynyelvű)
normacsoportok esetén.
A legtöbb esetben a 150 főnél kisebb mintaméret túl kicsinek számít, mivel így az eloszlásgörbe szélső értékeire
túl kevés eset kerül. Ekkor n=150 mintanagyság mellett egy z-értékre eső SEmean a szórás 0.082-szerese, vagyis
alig több, mint 1 T-értékpont.
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A VALIDITÁS vizsgálata során a mintaméretre vonatkozó irányelvnek azt a mintanagyságot tekintjük, mely egy
erő-elemzésén alapuló, közepes mértékű validitás (ha egyáltalán létezik) eléréséhez szükséges. A konkurens és
prediktív validitás fogalma olyan tanulmányokra utal, ahol a valós kritérium-mutatókat (vagyis nem más tesztek
pontértékeit), korreláltatják a teszt skáláival. A prediktív validitási vizsgálatok általában olyan helyzetekre
vonatkoznak, melyekben a kritérium-mutató mérése „minőségileg” eltérő időpontban történik. Például ha egy
munkakörbe történő kiválasztás valamely tesztmutatóját a munkahelyi beválás sikerének előrejelzésre kívánják
használni, akkor a tesztet mindenképpen a kiválasztás időpontjában kell felvenni, s nem csak az számít, hogy a
mérőeszközzel való mérés és a kritérium mérése közti időintervallum mekkora.
A konstruktum-validitás a hasonló mérőeszközök skáláival való korrelációkat foglalja magába. A konstruktumvaliditás értékeire vonatkozó irányelvek rugalmasan értelmezendők. Amennyiben két, meglehetősen hasonló
eszköz (egyidejűleg nyert adatainak) korrelációját vizsgáljuk, akkor 0.60, vagy annál magasabb korrelációs
értéket tekintjük „elfogadhatónak”. Azokban az esetekben azonban, amikor a tesztek kevésbé hasonlóak, vagy a
tesztfelvételek bizonyos időintervallum eltéréssel történnek, ott alacsonyabb korrelációs mutatót is
elfogadhatónak tekinthetünk. A konstruktum-validitás értékelésekor a nagyon magas korrelációs értékeket
óvatosan kell kezelni. A 0.90 feletti korrelációs értékek arra utalnak, hogy a skálák nagy valószínűséggel
pontosan ugyanazt a tényezőt mérik. Ez nem probléma, ha egy új és egy már bevett skálát vizsgálunk, viszont
gondot okozhat abban az esetben, ha azt gondoljuk, hogy a vizsgált skála további hasznos egyéni varianciát fed
le, túl azon, amit a másik skála már képvisel.
A validitás átfogó értékelésénél nem szabad megfeledkezni arról, hogy a konstruktum-validitás a legfontosabb
indikátora annak, hogy a teszt valóban azt méri-e, amit állítólagosan mérni szándékozik. Ennek bizonyítékát sok
esetben a kritérium-validitást vizsgálót elemzésekben találhatjuk meg. Például egy teszt kritérium-validitása
„Elfogadható” (3) vagy még ennél is jobb lehet, miközben a konstruktum validitása az „Elfogadható” (3) szintnél
gyengébb. Általában azt mondhatjuk, ha a kritérium validitásra vagy a konstruktum-validitásra vonatkozó adatok
legalább „Elfogadható” (3) szintűek, akkor az összértékelésnek is legalább „Elfogadható” (3) szintűnek kell lennie.
Tehát semmiképpen sem a két értékelés átlagát vagy legkisebb közös nevezőjét kell mérvadónak tekintenünk.
A RELIABILITÁS esetében az útmutató egyik fontos vezérelve, hogy a megbízhatósági értékeknek kis standard
hibával kell rendelkezniük. A reliabilitás kritériumaira vonatkozó irányelvek két különböző kontextusra
vonatkoznak: az egyikben a mérőeszközzel csoportokra vonatkozóan hozunk döntést (pl. az embereket
különböző kategóriákba soroljuk), a másikban viszont az egyéni vizsgálat a cél. A második esetben a
megbízhatósági követelmények magasabbak, az egyéni vizsgálatra tervezett mérőeszközök gyakorlati
hatékonyságához nagyobb megbízhatóságára van szükség, mint a csoportokra vonatkozó döntések céljait
szolgáló mérések esetében. A megbízhatósági követelményeket egyéb tényezők is befolyásolhatják, mint például
az, hogy a skálákat önmagukban, saját jogukon értelmezzük, vagy más skálákkal együtt, összetett mutatókat
képzünk ezekből. Ez utóbbi esetben a reliabilitás megítélésének az összetett skálára kell irányulnia, s nem az
alskálákra.

A szempontok osztályozása a „Nem alkalmazható kritérium” (N/A) vagy 0-5 pontokkal történhet.
(Fél pontok is adhatók.)

Osztályzat Szakértő,
témagazda
megjegyzése:

A technikai információk összefoglaló értékelése:
(Ez az átfogó osztályzat a 2.9. – 2.9.11. pontokban adott osztályzatok értékelésén alapul.)

Az átfogó értékelés előtt, kérjük, először a 2.9-2.11. pontokban végezze el
az értékelést
Ez a szakasz a rendelkezésre álló dokumentációban bemutatott technikai információkra és azok
minőségére vonatkozik. Itt nem azt kell osztályozni, hogy ezek az információk milyen világosan és jól
vannak bemutatva. Kérjük, hogy az értékelését az általános felhasználók, s ne a csak kutatók vagy
pszichológus szakértők számára hozzáférhető információk alapján végezze el!
Amennyiben egyéb információ is elérhető a a tesztről (pl. Magyarországon nem publikált amerikai
tesztkönyv vagy szakirodalom), erre a minősítési séma Összefoglaló értékelés részében
hivatkozzon.

EFPA minősítőlap – MPT tesztbizottság

- 24 -

A norma- vagy referenciacsoportok értékelése
Osztályzat
2.9

Szakértő,
témagazda
megjegyzése:

A normacsoportok összesített értékelése:
(Ez az átfogó osztályzat a 2.9.1. – 2.9.5. pontokban adott osztályzatok értékelésén
alapul.)
Az átfogó értékeléshez ne egyszerűen csak átlagolja az osztályzatokat!

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Az értékeléshez meg kell adni a teszt azon skáláinak számát, amelyek
megfelelnek a következő kritériumoknak, majd ezután lehet megállapítani az
osztályzatot az eloszlás módusza alapján.
Amennyiben a vizsgáló eszközhöz jellegéből adódóan nincs szükség
normákra vagy referencia csoportokra, akkor a „Nincs információ” (0)
válaszlehetőség helyett a „Nem alkalmazható kritérium” (N/A)
válaszlehetőséget kell bejelölni!
2.9.1

Használható-e Magyarországon (a magyar vagy nemzetközi
norma)?
[N/A]
[0]
[1]
[3]
[4]
[5]

2.9.2

Megfelelő-e a megjelölt célra való alkalmazásra?
[N/A]
[0]
[1]
[3]
[4]
[5]

2.9.3

Nem alkalmazható kritérium.
Nincs információ.0
A norma vagy normák nem elfogadhatók a megjelölt
célra.
Elfogadható, általános populációra vonatkozó normák
és/vagy normatáblázatok
Több és széles körű csoportokra vonatkozó normatáblák
is rendelkezésre állnak
Több mintán kialakított, nemre és korra releváns normák,
amelyek a csoporton belüli egyéb különbségeket (pl.:
etnikailag vegyes csoportok) is figyelembe veszik

A minta nagysága:
[N/A]
[0]
[1]
[3]
[4]
[5]

2.9.4

Nem alkalmazható kritérium
Nincs információ.
Magyarországon nem használható (pl. nem megfelelő a
külföldi minta).
Általános populációra vonatkozó mintát használ, vagy
olyan nem hazai normát, ami csak kellő körültekintéssel
használható
Hazai országos mintát vagy olyan releváns nemzetközi
mintát használ, amely jól megfelel a megjelölt használat
céljának
Hazai országos mintát vagy olyan releváns nemzetközi
normát használ, amely a releváns felhasználási területről
vett releváns mintából származik.

Nem alkalmazható kritérium.
Nincs információ
Nem elfogadható minta (pl.: kevesebb, mint 150 fő).
Elfogadható minta (pl.: 150-300 fő).
Nagy minta (pl. 300-1000 fő).
Nagyon nagy minta (pl. 1000 fő felett).

A normatív minta kiválasztásánál alkalmazott eljárás: (Kérjük, csak
egy választ jelöljön meg!)

-

Nincs rendelkezésre álló információ.
A populációra reprezentatív mintavétel [Összegezze a
kritériumokat!]
Esetleges / Könnyen hozzáférhető / Kényelmi mintavétel
Véletlen / Random mintavétel
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2.9.5

A teszthasználat szempontjából releváns - kisebbségre vagy
életkori vagy nemi csoportokra vonatkozó - információ,
dokumentáció minősége
[N/A]
[0]
[1]
[3]
[4]
[5]

2.9.6 A

[

]

Nem alkalmazható kritérium.
Nem áll rendelkezésre ilyen információ, dokumentáció
Nem elfogadható az információ, dokumentáció minősége.
Elfogadható általános információ, dokumentáció, de csak
minimális elemzést tartalmaz.
Rendelkezésre áll a csoportok és a csoportok közötti
különbségek megfelelő leírása és elemzése
Rendelkezésre áll a speciális használattal és
értelmezéssel kapcsolatos releváns problémák alapos,
mélyreható elemzése és kifejtése

normákkal kapcsolatos észrevételek:

A normákra és azok kialakítására vonatkozó rövid leírások, illetve a rendszeres normafrissítésre vonatkozó kiadói/szerzői
vállalásokat érintő információk.
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Validitás
Osztályzat

2.10

Szakértő,
témagazda
megjegyzése:

A validitás összefoglaló értékelése:
(Ez az átfogó osztályzat a 2.10.1. – 2.10.2.4. pontokban adott osztályzatok
értékelésén alapul.)
Az átfogó értékeléshez ne egyszerűen csak átlagolja az osztályzatokat!
(Az értékelés módja azonos a konstruktum-, illetve a kritérium-validitás
esetében, de azt vegyük alapul, amelyik magasabb értéket eredményez.)

2.10.1

Konstruktum-validitás – Átfogó értékelés
(Ez az átfogó osztályzat a 2.10.1.2. – 2.10.1.6. pontokban adott osztályzatok

[

]

[

]

értékelésén alapul.) Az átfogó értékeléshez ne egyszerűen csak átlagolja az
osztályzatokat!

2.10.1.1
-

Az alkalmazott
validitásvizsgálati
terv:

□ Nincs információ
□ Más mérőeszközökkel vagy

(Jelölje meg az összes

teljesítmény-kritériummal való korrelációk

megfelelőt!)

□ Skálán belüli, tételek közötti (tételmaradék) korrelációk

□ Kritériumcsoportok közti eltérések
□ Több vonás - több módszer (MultitraitMultimethod) eljárás

□ Explorációs faktoranalízis
□ Konfirmációs faktoranalízis
□ Kísérleti elrendezés
□ Egyéb: (Kérjük, írja be!)
2.10.1.2

2.10.1.3

A minták mérete:

A mintavétel eljárás:
(Kérjük, csak egy választ
jelöljön meg!)

[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható validitásvizsgálat (pl.
a mintaméret kisebb, mint 100 fő).
[3] Egy elfogadható validitásvizsgálat (pl.
a minta mérete 100-200 fő).
[4] Több mint egy elfogadható, vagy nagy
mintás validitásvizsgálat.
[5] Több és széles körű elfogadható és
nagy mintás validitásvizsgálat

□ Nincs információ
□ A populációra reprezentatív mintavétel
[Összegezze a kritériumokat!]

□ Esetleges / Könnyen hozzáférhető /
Kényelmi mintavétel

□ Véletlen / Random mintavétel
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2.10.1.4

2.10.1.5

2.10.1.6

A teszt skáláinak
medián korrelációja
hasonló tesztek
skáláival:

[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható szintű (r < 0.55).
[3] Elfogadható szintű (0.55 < r < 0.65).
[4] Jó szintű (0.65 < r < 0.75).
[5] Kiváló szintű (r > 0.75)

A vizsgálati eszköz
mennyire alkalmas
más vizsgálatok
kritériumaként?

[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható a rendelkezésre álló
információ.
[3] Elfogadható szintű
[4] Jó szintű.
[5] Kiváló szintű, a releváns markerek
széles körét nyújtja a konvergens és
divergens validálások céljára.
□ Végeztek-e ilyen elemzést, és az
milyen színvonaú?□ [N/A] Nem
alkalmazható kritérium

Differenciális
itemműködés
(differential item
fuctioning, DIF):
elemzés a tétel

[

]

[

]

[

]

[

]

nehézségi szintje
vagy diszkriminációs
képessége az item
response theory (IRT)
alapján eltérő-e
különböző
csoportoknál.
2.10.2

Kritérium validitás – Átfogó értékelés
(Ez az átfogó osztályzat a 2.10.2.1. – 2.10.2.4. pontokban adott osztályzatok
értékelésén alapul.) Az átfogó értékeléshez ne egyszerűen csak átlagolja az
osztályzatokat!

2.10.2.1

Az alkalmazott
validitási kritériumok
és a
kritériumcsoportok
sajátosságainak
leírásai:

□ Konkurrens
□ Prediktív
□ Posztdiktív

(Jelölje meg az összes
megfelelőt!)

2.10.2.2

A minták mérete:
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[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható validitásvizsgálat
(pl. a minta mérete kisebb, mint 100 fő).
[3] Egy elfogadható validitásvizsgálat (pl.:
a minta mérete 100-200 fő).
[4] Egy nagymintás vagy több elfogadható
méretű validitásvizsgálat.
[5] Több és széles körű elfogadható és
nagymintás validitásvizsgálat

[

]
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2.10.2.3

A mintavételi eljárás:
(Kérjük, csak egy választ
jelöljön meg!)

□ Nincs információ
□ Célszerűen választott vagy
reprezentatív mintavétel [Összegezze a
kritériumokat!]

□ Esetleges jellegű / Könnyen
2.10.2.4

2.10.3

A teszt skáláinak
medián korrelációja a
kritériumokkal:

hozzáférhető / Kényelmi mintavétel
Véletlen / Random mintavétel
[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható szintű (r < 0.2).
[3] Elfogadható szintű (0.2 < r < 0.35).
[4] Jó szintű (0.35 < r < 0.50).
[5] Kiváló szintű (r > 0.50)

[

]

A validitással kapcsolatos észrevételek:
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Megbízhatóság (reliabilitás)
2.11

Átfogó értékelés:
(Ez az átfogó osztályzat a 2.11.1. – 2.11.3.2. pontokban adott osztályzatok

[

]

[

]

[

]

értékelésén alapul.)
Az átfogó értékeléshez ne egyszerűen csak átlagolja az osztályzatokat!
Bizonyos tesztek esetében a belső konzisztencia értékét nem érdemes
figyelembe venni (széles tartományú vonások vagy összesített skálák esetén),
ehelyett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ismételt tesztelés (teszt- reteszt)
eredményeire. Más esetekben (pl. állapotméréskor) viszont az ismételt mérés a
félrevezető, s nagyobb hangsúly tevődik a belső konzisztencia mutatóra.
A megbízhatósági kritériumait tekintve két fő szempontot kell tekintetbe venni.
Az egyéni vizsgálatra tervezett mérőeszközök gyakorlati hatékonysága nagyobb
megbízhatóságot követel, mint a csoportokon alapuló döntések céljait szolgáló
mérőeszközöké. Az alább javasolt –tól –ig értékek közül az első vonatkozik a
csoportdöntések céljaira kialakított tesztek (csoportszűrő eszközök)
megbízhatósági értékeire, a második pedig az egyéni mérést szolgáló
tesztekére
2.11.1.

A megbízhatóságról
rendelkezésre álló
adatok:(Kérjük, csak egy
választ jelöljön meg!)

□ Csak egyetlen reliabilitásmutató áll
rendelkezésre

□ Csak egyetlen mérési standard hiba
érték áll rendelkezésre

□ Reliabilitás mutató egy sor különböző
csoportnál rendelkezésre áll

□ A mérés standard hibája több
különböző csoportnál rendelkezésre áll
2.11.1
2.11.1.1

2.11.1.2

Belső konzisztencia:
[0] Nincs információ.
A minták mérete:

A reliabilitás
együtthatók
mediánja:
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[1] Nem elfogadható reliabilitásvizsgálat
(pl. a mintaméret kisebb, mint 100 fő).
[3] Egy elfogadható reliabilitásvizsgálat
(pl. a minta mérete 100-200 fő).
[4] Több mint egy elfogadható, vagy nagy
mintás reliabilitásvizsgálat.
[5] Több és széles körű elfogadható és
nagy mintás reliabilitásvizsgálat.
[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható szintű (pl. r < 0.7)
[3] Elfogadható szintű (pl. r =0.7 és 0.79
között)
[4] Jó szintű (pl. r = 0.8 és 0.89 között)
[5] Kiváló szintű (pl. r > 0.9)
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2.11.2
2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.3
2.11.3.1

2.11.3.2

2.11.4

Ismételt méréses (teszt-reteszt) idői stabilitás:
[0] Nincs információ.
A minták mérete:

Az együtthatók
mediánja:

[1] Nem elfogadható reliabilitásvizsgálat
(pl. a mintaméret kisebb, mint 100 fő).
[3] Egy elfogadható reliabilitásvizsgálat
(pl. a minta mérete 100-200 fő).
[4] Több mint egy elfogadható, vagy nagy
mintás reliabilitásvizsgálat.
[5] Több és széles körű elfogadható és
nagy mintás reliabilitásvizsgálat.
[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható szintű (pl. r < 0.6)
[3] Elfogadható szintű (pl. r = 0.6 és 0.69
között)
[4] Jó szintű (pl. r = 0.7 és 0.79 között)
[5] Kiváló szintű (pl. r > 0.8)

[

]

[

]

[

]

[

]

Ekvivalencia más vizsgálatokkal:
[0] Nincs információ.
A minták mérete:

Az együtthatók
mediánja:

[1] Nem elfogadható reliabilitásvizsgálat
(pl. a mintaméret kisebb, mint 100 fő).
[3] Egy elfogadható reliabilitásvizsgálat
(pl. a minta mérete 100-200 fő).
[4] Több mint egy elfogadható, vagy nagy
mintás reliabilitásvizsgálat.
[5] Több és széles körű elfogadható és
nagy mintás reliabilitásvizsgálat.
[N/A] Nem alkalmazható kritérium
[0] Nincs információ.
[1] Nem elfogadható szintű (pl. r < 0.6)
[3] Elfogadható szintű (pl. r = 0.6 és 0.69
között)
[4] Jó szintű (pl. r = 0.7 és 0.79 között)
[5] Kiváló szintű (pl. r > 0.8)
[N/A] Nem alkalmazható kritérium

A megbízhatóságra vonatkozó észrevételek:

- A megbízhatósági együtthatók konfidencia-intervallumaira vonatkozó észrevételek.
- A Spearman-Brown együtthatóval ekvivalens adatok bemutatása.
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8. rész:
A számítógép által generált jelentés (riport) minősége:
Az értékelés megkönnyítése érdekében az alábbiakban minden értékelési szempontot néhány kérdéssel vezetünk fel, s
ugyanitt szerepeltetjük a „kiváló szintű”, ötös osztályzat [5] definícióját is.

A szempontok osztályozása a „Nem alkalmazható kritérium” (N/A) vagy 0-5
pontokkal történhet. (Fél pontok is adhatók.)
2.12

Osztályzat
Osztályzat
Szakértő,
témagazda
megjegyzése:

A számítógép által generált riport átfogó értékelése:
Ez az átfogó osztályzat a 2.12.1. – 2.12.7. pontokban adott osztályzatok

[

]

[

]

[

]

értékelésén alapul.)
Az összefoglaló értékeléshez ne egyszerűen csak átlagolja az
osztályzatokat!
2.12.1

A riport illeszkedése a felhasználói célcsoporthoz
A riportok egyrészt tartalmi terjedelmük, másrészt konkrétságuk szempontjából
eltérhetnek egymástól. Ezen kívül eltérhetnek abban is, hogy kik számára
készültek, így bizonyos esetekben különböző célcsoport számára különböző
riportok készülhetnek.



A riport lefedi-e a teszt által mért valamennyi jellemzőt?
Mindezt a konkrétság olyan szintjén valósítja-e meg, ami levezethető vagy
igazolható a mérőeszköz ponteredményeiből?



Igazolható-e a riport részletgazdagsága (a skála-övezetek száma) a skálák
mérési hibáinak terminusaiban? (Övezetek alatt azokat az
értéktartományokat értjük a skálán,,amelyekhez külön riportszöveget
rendelünk.)



A riportot ugyanazon populáció számára készítették, mint akik számára a
tesztet tervezték? (Pl. olyan csoport számára, amelyre a normacsoport
releváns, vagy amelyikről releváns kritérium-adatok állnak rendelkezésre,
stb.)

[5]

Ötös osztályzatú a minősítés, ha kiváló az illeszkedés a mérőeszköz

tartalmi terjedelme és a riport tartalmi terjedelme között, ha a riport
részletgazdagsága tükrözi a skála övezetekre bontásának „finomságát”. Jó
esetben a riportban mindegyik skálaövezet leképeződik.
2.12.2

A riport megbízhatósága


Mennyire konzisztens a riport a hasonló pontszámok értelmezésében?



Ha a riport tartalma változhat (pl. azonos pontszámhoz tartozó azonos
jelentésű szövegrészletekből történő véletlenszerű beválogatással), akkor
ez kielégítően történik-e?



A pontértékek, valamint a pontértékek különbségeinek értelmezése

[5]

összhangban áll-e, illetve igazolható-e a skálák mérési hibáival?
Ötös osztályzatú a minősítés, ha „kiváló” az értelmezés

konzisztenciája, és ha megfelelő figyelmeztetés jelenik meg megállapításokban,
értelmezésbe és ajánlásokban tükröződő mérési hibákra is.
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2.12.3

A riport relevanciája, validitása
A mérőeszköz és a riport tartalma közötti kapcsolat magyarázata megjelenhet

[

]

[

]

[

]

[

]

magában a riportban vagy egy külön dokumentumban. Amennyiben a riport
klinikai szakvéleményre támaszkodik, dokumentálni kell, hogy a pszichológus
szakértő(k) hogyan hozták létre a riport tartalmát, illetve hogyan kapcsolódik
össze a riport tartalma valamely tesztpontszámmal.


Milyen erős a kapcsolat az riport tartalma és a skálák pontszámai között?
A riport milyen mértékben lép túl vagy tér el a skálák pontszámainak
jelentésétől?



A riport egyértelmű, világos összefüggést mutat-e a teszt által mért
jellemzőkkel?



A riport lehetővé teszi-e az értelmes következtetést azokra a kritériumokra,
amelyekkel az ilyen jellemzők összefüggésben állhatnak?



Milyen empirikus eredmények igazolják az ilyen kapcsolatok tényleges

létezését?
Egyaránt fontos figyelembe venni a riport konstruktum-validitását (azaz megvane az összhang a riport által adott értelmezés és a szóban forgó konstruktum
jelentése között) és a riport kritérium validitását (azaz a riport megállapítása
mennyire köthetők empirikus adatokhoz).
[5]

Ötös osztályzatú a minősítés, ha szoros – és jól bizonyított – az

összefüggés a riport tartalma és a skálák pontszámai között.
2.12.4

A riport korrektsége, szisztematikus torzításoktól való
mentessége


Tartalmaz-e a riport szövege vagy nyelvezete olyan elemeket, melyek
bizonyos célcsoportokat negatív fényben tüntethet fel?



Világosan utal-e a riport azokra területekre, ahol a teszt eredményei, a
riport értelmezései torzítottak lehetnek?



A riport alternatív nyelvi változatai elérhetőek-e? Ha igen, akkor voltak-e
törekvések arra, hogy felmérjék a riport változatok egyenértékűségét

[5]

(ekvivalenciáját)?
Ötös osztályzatú a minősítés, ha a riportban világos utalások vannak a

lehetséges torzításokra az összes releváns felhasználói nyelvezet tekintetében.
2.12.5

A riport befogadhatósága
Az befogadhatóság függ a riport nyelvezetének nehézségétől vagy
bonyolultságától, a mért konstruktum komplexitásától valamint az értékelés
céljától.


A riport formája és tartalma befogadható-e a riport feltételezett olvasója
számára?



A riport nyelvezete érthető-e a riport feltételezett olvasója számára?

[5]

képességeivel?
Ötös osztályzatú a minősítés, ha a riport jól befogadható a feltételezett

Összhangban van-e a nyelvezet az olvasó írásbeli-, olvasási- és számolási

olvasóközönség igényeihez igazított, könnyen érthető és jól strukturált.
2.12.6

A riport gyakorlati hasznossága
A befogadhatóság megállapításában gyakorlati kérdések is szerepet játszanak.
A számítógép által generált riportok fő gyakorlati haszna abban áll, hogy mennyi
időt takarít meg annak, aki a riportot egyébként megírná. Ha nem ugyanez a
személy a végső felhasználó, akkor már nehezebben érvelhetünk ilyen módon a
riportok praktikussága mellett.


Mennyi időt takarítanak meg a riportok a felhasználó számára?


[5]

Mennyi időt vesz igénybe a riportok elolvasása és felhasználása?
Ötös osztályzatú a minősítés, ha kitűnő a riport a gyakorlati

alkalmazhatósága a, hatékonyság szempontjából.
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2.12.7

A riport terjedelme
Ez a riport gyakorlati alkalmazhatóságának egyik aspektusát jelenti, ezért ennek
abban is tükröződnie kell. Konkrétan ez az input és output mennyiségi
arányának a mutatója. Az input azon skálák száma, amelyeken a riport alapul,
míg az output pedig a riport oldalainak száma (leszámítva a címoldalakat, a
szerzői jogra utaló szöveget és hasonlókat).
A terjedelem mutatójának kiszámításához össze kell adni a felhasznált skálák
számát, beleértve a kiszámított és az összetett skálákat is, (pl.
személyiségkérdőívek esetében a faktorskálákat, vagy a skálákból számolt
vezetői stílus és egyéb skálákat.)
1.

Osszuk el a riport oldalainak számát a skálák számával.

2.

Szorozzuk meg ezt az arányszámot 10-zel, majd kerekítsük egész számra.

(Pl.: 8/7 x 10 = 11.42).
A 10-nél nagyobb érték általában túlmagyarázott, túl hosszú riportra utal.
2.12.8

A számítógép által generált riportokkal kapcsolatos észrevételek:

Ez az értékelési rész rámutathat olyan egyéb kérdésekre is, mint például arra, hogy a riport tekintetbe veszi-e a válaszok konzisztenciáját a
választorzításokat (pl. centrális válaszadási tendenciát) vagy kitérhet olyan egyéb pontozással kapcsolatos megbízhatósági tényezőkre is,
amelyek érintik az eredmények értelmezését.
A tesztminősítő szakértők ebben a részben kitérhetnek a riport generálási algoritmus komplexitására is: például mennyire tud több skálát
egyszerre kezelni, vagy mennyire képes skálaprofilokat kezelni? Természetesen ezt a komplexitást a kézikönyvben világos érvelésnek kell
alátámasztania.
A tesztriportok minősítését nehezíti az is, hogy a tesztforgalmazók, kiadók – érthető módon – védeni igyekeznek a szellemi tulajdonukat és
emiatt sokszor nem szívesen adják ki a kezükből a riport generálási algoritmusát vagy a pontozásra vonatkozó információkat. A
gyakorlatban a technikai kézikönyvben leírt információk, illetve mintariportoknak elegendőeknek kell lenniük az algoritmus működésének
megítéléséhez, hiszen az előbbinek tartalmaznia kell a riport generálás kifejlesztésének elméleti hátterét, és a mintariportokhoz tartozó
pontozási módot is.
A dokumentáció ideális esetben azoknak az eljárásoknak a leírását is tartalmazza, melyeket a riportgenerálás pontosságának,
konzisztenciájának és relevanciájának tesztelésére végeztek.
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9. rész:
Összefoglaló értékelés
3.4 A

pszichológiai vizsgáló eszköz összefoglaló értékelése:

Átfogó értékelésként rövid, egyértelmű, érvekkel alátámasztott véleményt kell adni a szóban forgó vizsgáló eszközről. Az előnyök és
hátrányok összegzése mellett a tesztminősítő szakértőnek javaslatot kell tennie arra vonatkozóan is, hogy mikor és milyen körülmények
közt lehet alkalmazni a vizsgáló eszközt, illetve – ahol az szükséges – össze kell foglalni az alkalmazásra vonatkozó korlátozásokat is.
Az értékelésnek olyan kérdéseket is érintenie kell, hogy a vizsgáló eszköz mennyire használható különböző alkalmazási területeken, a teszt
használatához milyen speciális kiképzésre szükséges, illetve, hogy a kiképzési követelmények szintjét a kiadó / forgalmazó megfelelően
határozta-e meg. Mennyire könnyedén használható az eszköz, milyen a kiadó / forgalmazó által megadott információk minősége és
mennyisége, s végül van-e olyan fontos információ, amit a kiadó / forgalmazó nem bocsát a felhasználó rendelkezésére).
Itt kell ezen kívül kommentálni az eszközzel kapcsolatos folyamatban lévő kutatásokat, a teszt fejlesztésére, tökéletesítésére vonatkozó a
kiadói / forgalmazói terveket, stb.
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Záró következtetések:

4.0

Javaslatok (Kérjük, csak egyet jelöljön meg!)
Kérjük, válassza ki a listából a teszt alkalmazására
vonatkozó javaslatát. Ez általában további megjegyzéseket,
indoklást vagy árnyalást igényelhet.
Itt kell nyilatkozni arról is, hogy milyen helyzetekben és
módon használható a teszt és milyen területeken nem
ajánlatos a használata.
Ha a tesztminősítő szakértő a vizsgáló eszközt általános
használatra javasolja (5., 6.-os pont jelölése esetén).,
akkor ez azt jelenti, hogy minden itt felsorolt
szemponthoz [N/A], [2], [4] vagy [5] osztályzatot kellett
adni:
[2.9]
[2.10.1]
[2.10.2]
[2.11]
[2.12]

A teszt norma- ill. a referenciacsoportok
Konstruktum validitás
Kritérium-validitás
Reliabilitás
Számítógép által generált riportok

Amennyiben a vizsgáló eszköz ezek közül a szempontok
közül akár egyben is [ ] vagy [1], osztályzatot kapott, akkor
a vizsgálati eszköz a jobboldali besorolások közül az (1),
(2), (3), (4), vagy megfelelő indoklással (7)„Egyéb”
besorolást kaphat.

□ (1) Csak kutatási célra használható,
gyakorlati alkalmazásra nem.
□ (2) Csak pszichológus szakértők
használhatják, erősen kontrollált vizsgálati
körülmények mellett, vagy igen szűk
alkalmazási területen.
□ (3) Csak a teszt kiképzett szakértőinek
felügyelete mellett használhatják a
tesztelésre általánosan kiképzett
munkatársak, és kizárólag a kiadó /
forgalmazó által meghatározott alkalmazási
területeken.
□ (4) További fejlesztést igényel, addig
pedig csak kutatási célra használható.
□ (5) Csak a teszt kiképzett szakértői
használhatják a kiadó / forgalmazó által
meghatározott alkalmazási területeken
és a megkövetelt képzettség mellett.
□ (6) Önkitöltős formában,
pszichológus, vagy kiképzett szakértők
bevonása nélküli használható a kiadó /
forgalmazó által meghatározott
alkalmazási területeken.
□ (7) Egyéb
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5.

Jegyzetek, hivatkozások, irodalomjegyzék
Minden vizsgáló eszköz esetében ellenőrizni kell a tesztminősítésre szakosodott forrásokat (Buros, vagy Test Critiques). Az
irodalomjegyzékben szerepeltetni kell minden hivatkozást, ami a jelen minősítésben előfordult, továbbá meg kell adni az
ettől függetlenül készült, az említett forrásokban, szakirodalmakban megtalálható minősítések hozzáférhetőségi adatait.
Ahol releváns, kérjük, adjon rövid összefoglalást (max. 50 szó) a többi minősítés főbb konklúzióiról. Jelezzen minden egyéb
információforrást, amelyek a teszt felhasználói számára hasznosak lehetnek.
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