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Wprowadzenie i zarys ogólny
Potrzeba wprowadzenia mi dzynarodowych Wytycznych
Projekt Mi dzynarodowej Komisji d/s Testów (ITC) skupia si na wytycznych dotycz cych
ciwego stosowania testów i promuj cych diagnoz na najwy szym poziomie.
Prowadzone dotychczas przez ITC prace propaguj ce dobr praktyk w zakresie adaptacji
testów (Hambleton, 1994; Van de Vijver i Hambleton, 1996) stanowi y wa ny krok w
kierunku zapewnienia jednolitej jako ci testom adaptowanym do stosowania w ró nych
kulturach i obszarach j zykowych. Na spotkaniu w Atenach w 1995 roku Rada ITC
postanowi a rozszerzy przedmiot swego zainteresowania o wytyczne dotycz ce w ciwego i
etycznego stosowania testów – wytyczne, na podstawie których mo na by oby okre li
standardy dla szkole i szczegó owe kompetencje u ytkowników testów.
Mi dzynarodowe wytyczne dotycz ce stosowania testów potrzebne s z kilku powodów.
• Kraje ró ni si stopniem ustawowej kontroli (o ile w ogóle jakakolwiek ustawowa
kontrola istnieje), jak mog sprawowa nad stosowaniem testów i nad jego
skutkami dla osób poddawanych badaniom testowym. Niektóre krajowe
stowarzyszenia zawodowe maj statutowe rejestry psychologów, inne nie; niektóre
maj mechanizmy kontroli standardów stosowania testów przez nie-psychologów,
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inne nie. Wytyczne zaakceptowane na poziomie mi dzynarodowym mog
dostarczy krajowym towarzystwom psychologicznym i innym stosownym cia om
i organizacjom zawodowym wsparcia w ich wysi kach zmierzaj cych do
opracowania standardów w krajach, w których standardy te s niezadowalaj ce lub
w ogóle nie istniej .
W ró nych krajach przyj to ró ne zasady dotycz ce dost pu do testów – prawa
zakupu lub wykorzystywania materia ów testowych. W niektórych krajach dost p
do testów maj tylko psychologowie, w innych – osoby zarejestrowane przez
oficjalnie uznanych krajowych dystrybutorów testów, w jeszcze innych materia y
testowe od dostawców krajowych, i po rednio zagranicznych, mo na uzyskiwa
bez adnych ogranicze .
Szereg znanych narz dzi pojawi o si w Internecie z pogwa ceniem praw
autorskich, bez podania informacji o autorach lub wydawcach testów i bez
dba ci o bezpiecze stwo testu.
Je li chodzi o zastosowanie testów w sferze zatrudnienia, to wi ksza
mi dzynarodowa mobilno pracowników zwi kszy a zapotrzebowanie na testy,
które mog yby by u yte w badaniu kandydatów pochodz cych z ró nych krajów
– cz sto w badaniu prowadzonym w jednym kraju na rzecz potencjalnego
pracodawcy w innym kraju.
W USA i Wielkiej Brytanii prowadzone s prace nad wykorzystaniem Internetu w
diagnozie na odleg
, zarówno w dziedzinie zatrudnienia, jak i edukacji. Stwarza
to ca e mnóstwo problemów zwi zanych ze standardami dotycz cymi prowadzenia
bada testowych i kontroli nad ich przebiegiem, w tym nad bezpiecze stwem
testów.

ówne kierunki i cele
Dalekosi nym celem tego projektu jest stworzenie zestawu wytycznych dotycz cych
kompetencji (wiedzy, umiej tno ci, zdolno ci i cech osobistych), jakie powinien posiada
ytkownik testu. Kompetencje te okre lone s przy u yciu wymiernych kryteriów
funkcjonowania. Kryteria te dostarczaj podstaw do stworzenia charakterystyki kompetencji,
których nale oby oczekiwa od osoby ubiegaj cej si o status u ytkownika testów.
Kompetencje te winny dotyczy takich dziedzin, jak:
• zawodowe i etyczne standardy w badaniach testowych,
• prawa osoby wykonuj cej test i innych stron zaanga owanych w proces badania
testowego,
• wybór i ocena alternatywnych testów,
• przeprowadzanie badania, obliczanie wyników i ich interpretacja,
• pisanie raportu i przekazywanie informacji zwrotnych.
Wytyczne – ze wzgl du na ich bezpo redni zwi zek ze stosowaniem testów – maj tak e
implikacje dla:
• standardów dla konstrukcji testów,
• standardów dla dokumentacji – np. podr czników technicznych i podr czników
dla u ytkownika,
• standardów dla kontroli zaopatrywania w testy, dost pu do testów i informacji o
testach.
Poni sze Wytyczne stanowi efekt pracy specjalistów (pochodz cych z wielu krajów) w
zakresie psychologicznych i szkolnych bada testowych (tj. psychologów, psychometrów,
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wydawców i autorów testów). Intencj projektu nie by o „wymy lenie” nowych wytycznych,
lecz wydobycie z istniej cych wytycznych, kodeksów praktyki, standardów i ró nych innych
tego typu dokumentów wspólnych w tków i stworzenie spójnej struktury u atwiaj cej ich
rozumienie i stosowanie.
Przebieg prac nad Wytycznymi
Wytyczne nale y traktowa jako punkt odniesienia dla lokalnych standardów, umo liwiaj cy
ich porównanie pod wzgl dem zakresu i spójno ci ze standardami mi dzynarodowymi.
Stosuj c Wytyczne jako punkt odniesienia lub podstaw przy konstruowaniu dokumentów dla
potrzeb lokalnych (np. standardów, kodeksów praktyki, wykazów praw osób poddaj cych si
badaniom testowym), dzia a si na rzecz zachowania wysokiego poziomu zgodno ci ustale
przyj tych w ró nych krajach.
Prace nad Wytycznymi rozpocz to od analizy materia ów dotycz cych standardów, kodeksów
praktyki, stosowania testów itp., z szeregu krajów.2 Cho wykorzystano wszystkie te ród a,
to jednak najwi kszy wp yw na Wytyczne w ich obecnym kszta cie mia y:
• The Australian Psychological Society (APS) Supplement to guidelines on the use
of psychological tests (Kendall i in., 1997).
• The British Psychological Society (BPS) Level A and Level B standards for
occupational test use (Bartram, 1995, 1996).
• The American Educational Research Association (AERA), American
Psychological Association (APA) and National Council on Measurement in
Education (NCME) (1985) Standards for educational and psychological testing.
• American Association for Counseling and Development (AACD) Responsibilities
of Users of Standardized Tests (Schafer, W.D., 1992).
• The CPA (Canadian Psychological Association, 1987) Guidelines for Educational
and Psychological Testing.
Szczególn warto mia dokument APS, poniewa znale w nim mo na znaczn cz
tego,
co zawieraj publikacje BPS i publikacje ameryka skie, a tak e publikacje South African
National Institute for Psychological Research (NIPR) i wskazówki dla u ytkowników testów
opracowane przez ró nych wydawców. Obejmuje on tak e wiele z tego, co wynik o z
wa nych prac grupy zajmuj cej si kwalifikacjami u ytkowników testów (Joint Commitee on
Testing Practices – JCTP) nad podej ciem do promowania w ciwego stosowania testów,
opartym na danych empirycznych (np. Eyde i in., 1988, 1993; Moreland i in., 1995) i z prac
JCTP nad Code of Fare Testing Practices in Education (JCTP, 1988; Fremer, Diamond and
Camara, 1989). Za cznik B oparty jest na nowszym opracowaniu JCTP (JCTP, 2000)
dotycz cym praw i obowi zków osoby badanej testem.
Przeanalizowano tre podstawowych dokumentów i podzielono stwierdzenia na 14 grup.
Je li by o to uzasadnione, formu owano jedno stwierdzenie dla wyra enia wspólnego
znaczenia kilku stwierdze pochodz cych z ró nych róde . Zmodyfikowano tak e form
stwierdze , tak aby stanowi y uzupe nienie wspólnego trzonu („Kompetentni u ytkownicy
testu powinni…” lub „Kompetentni u ytkownicy testu mog ...”).
Wst pn pul stwierdze , uj tych w 14 grup, w czono do pierwszego ramowego projektu
dokumentu. Zosta on wykorzystany jako materia na mi dzynarodowym warsztacie, który
odby si w Dublinie, w lipcu 1997 roku. Celem warsztatu by o przeanalizowanie i krytyczna
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ocena wszystkich aspektów projektu, z my o stworzeniu wst pnego zbioru wytycznych,
które by yby aktualne i akceptowalne w ró nych krajach. W trakcie warsztatu dokonano
szczegó owej analizy projektu i zaproponowano poprawki dotycz ce jego formy, struktury i
tre ci. Na tej podstawie dokument zosta znacznie zmieniony (wersja 2.0) i przekazany
wszystkim uczestnikom warsztatu z pro
o uwagi. Po uwzgl dnieniu wszystkich uwag i
sugestii do wersji 2.0 opracowano projekt dokumentu w wersji 3.1, do szerszej konsultacji.
Wersj 3.1, wraz z arkuszem odpowiedzi, wys ano do szerokiego grona znacz cych osób i
organizacji, z pro
o komentarz. Rozes ano 200 egzemplarzy dokumentu, uzyskano 28
wyczerpuj cych odpowiedzi, w tym odpowiedzi „korporacyjne” – od APA, BPS i kilku
innych europejskich stowarzysze zawodowych. Na podstawie nades anych uwag, w lecie
1998 roku, dokonano kolejnej rewizji Wytycznych i ponownie wys ano 200 kopii (wersja 4.1)
do dalszej konsultacji. Otrzymano 18 oficjalnych odpowiedzi. Dodatkowo wielu adresatów
przekaza o komentarze poczt elektroniczn lub w trakcie bezpo rednich spotka .
Przy tworzeniu obecnej wersji Wytycznych (wersja 2000) starano si uwzgl dni wszystkie
odpowiedzi. By y one, bez wyj tku, pomocne i konstruktywne.3
Wytyczne te maj raczej pomaga , a nie ogranicza . Obejmuj one uniwersalne, podstawowe
zasady w ciwego stosowania testów, nie próbuj c narzuca jednolito ci tam, gdzie ró nice
w funkcji i praktyce pomi dzy krajami lub pomi dzy dziedzinami zastosowa s uzasadnione.
Proponuje si rozró nienie trzech g ównych aspektów kompetencji:
1. Zawodowe i etyczne standardy dobrej praktyki, które maj wp yw na to, jak
realizowany jest proces badania testowego i jak u ytkownik testu wspó dzia a z
innymi osobami uczestnicz cymi w tym procesie.
2. Wiedza i umiej tno ci w zakresie przeprowadzania badania testowego: co powinien
umie u ytkownik testu.
3. Znajomo i rozumienie podstaw procesu badania testowego.
Te trzy sk adniki ró ni si , jednak w praktyce s ze sob nierozerwalnie zwi zane.
Wytyczne rozpoczynaj si od sformu owania podstawowego celu. Jest to rodzaj ogólnego
przes ania dla u ytkowników testów, z którego wyprowadza si wytyczne szczegó owe.
Ka da wytyczna okre la jaki aspekt kompetencji u ytkownika testu, maj cy swój udzia w
realizacji podstawowego celu.
Zarówno podstawowy cel, jak i zakres wytycznych, okre laj adresata wytycznych, formy
diagnozy, do których wytyczne si odnosz , i konteksty diagnozy.
Dokument ten zawiera:
1. Okre lenie podstawowego celu i zakresu.
2. Charakterystyk kompetencji u ytkownika testu zwi zanych z etycznym aspektem
stosowania testów.
3. Charakterystyk kompetencji u ytkownika testu zwi zanych z dobr praktyk w
zakresie stosowania testów.
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6

Wytyczne
Podstawowy cel
Kompetentny u ytkownik testu stosuje testy w ciwie, profesjonalnie i w sposób etyczny,
maj c na wzgl dzie potrzeby i prawa osób zaanga owanych w proces testowania, powody
testowania i szerszy kontekst, w jakim testowanie przebiega.
Ten stan rzeczy mo na osi gn , je li u ytkownik testu b dzie mia kompetencje niezb dne do
przeprowadzania badania testowego oraz b dzie zna i rozumia testy i zasady ich
stosowania.

Zakres Wytycznych
Ka da próba sformu owania precyzyjnej definicji „testu” lub „testowania” jako procesu jest
prawdopodobnie skazana na niepowodzenie, poniewa b dzie przypuszczalnie wy cza
pewne procedury, które powinny by w czone, i w cza inne, które powinny by
wy czone. Dla celów niniejszych Wytycznych terminy „test” i „testowanie” powinny by
interpretowane szeroko. Nieistotne jest to, czy dan procedur diagnozy nazywa si „testem”,
czy te nie. Niniejsze Wytyczne odnosz si do wielu procedur diagnozy, które nie s
nazywane „testami”, lub w stosunku do których próbuje si unika okre lenia „test”. W
miejsce definicji zakre lony zostanie obszar, do którego Wytyczne si odnosz .
•

Testowanie obejmuje szeroki zakres procedur stosowanych w diagnozie
psychologicznej, zawodowej i szkolnej.
• Testowanie mo e obejmowa procedury pomiaru zarówno zachowa normalnych,
jak i odbiegaj cych od normy czy zaburzonych.
• Zazwyczaj procedury testowania przewiduj badanie w starannie kontrolowanych
lub ujednoliconych warunkach, uj tych w formalnych protoko ach oceny.
• Procedury te dostarczaj miar wykonania i wymagaj wnioskowania na podstawie
próbek zachowa .
• Obejmuj one tak e procedury, których wynikiem mo e by jako ciowa
klasyfikacja lub uporz dkowanie osób badanych (np. w kategoriach typów).
Ka da procedura stosowana do „testowania” w powy szym rozumieniu tego s owa, powinna
by traktowana jako „test”, niezale nie od sposobu prowadzenia badania; niezale nie od tego,
czy zosta a opracowana przez profesjonalnego autora testów; i niezale nie od tego, czy
zawiera zestaw pyta , czy te wymaga wykonania zada lub czynno ci (np. próbki pracy,
testy psychomotoryczne).
Warto testu powinny potwierdza dowody jego rzetelno ci i trafno ci ze wzgl du na cel,
któremu ma on s
. Dowody te stanowi oparcie dla wniosków, które mo na sformu owa
na podstawie wyników w te cie. Powinny by one dost pne dla u ytkownika testu, a tak e dla
niezale nej analizy i oceny. Je li wa ne dowody s zamieszczone w trudno dost pnych
raportach technicznych, wydawca testu powinien dostarczy ich streszczenia, z pe nym
wykazem róde .
Przedstawione tu Wytyczne dotycz ce stosowania testów odnosz si do wszystkich tego
rodzaju procedur, niezale nie od tego, czy s one nazywane „testami psychologicznymi” lub
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„testami szkolnymi”, czy te nie, i czy dost pne dowody w wystarczaj cym stopniu
potwierdzaj ich warto .
Wiele Wytycznych ma zastosowanie tak e do innych procedur diagnostycznych, które nie
nale do dziedziny „testów”. Wytyczne mog mie znaczenie w przypadku dowolnej
procedury, o ile jest ona stosowana dla oceny ludzi w powa nym i wa nym celu, a
niew ciwe jej u ycie mo e spowodowa osobist strat lub cierpienie psychiczne (na
przyk ad wywiady selekcyjne z kandydatami do pracy, ocena wyników w pracy,
diagnostyczna ocena potrzeb pomocy w nauce).
Wskazówki nie stosuj si do materia ów, które mog zewn trznie przypomina testy, ale o
których powszechnie wiadomo, e mog by u ywane wy cznie w celach zabawowych lub
rozrywkowych (np. inwentarze stylu ycia w magazynach lub gazetach).
Dla kogo s Wytyczne
Wytyczne dotycz stosowania testów w praktyce zawodowej. Jako takie, skierowane s
przede wszystkim do:
• nabywców i posiadaczy materia ów testowych;
• osób, które s odpowiedzialne za wybór testów i okre laj sposób ich u ycia;
• osób, które przeprowadzaj badania, oceniaj i interpretuj wyniki testu;
• osób, które na podstawie wyników testowych udzielaj porad (jak np. konsultanci
przy rekrutacji, doradcy szkolni i zawodowi, trenerzy);
• osób, które zajmuj si przygotowywaniem raportów z wyników testów i
przekazywaniem informacji zwrotnych osobom badanym.
Wytyczne mog by tak e istotne dla innych osób zaanga owanych w stosowanie testów:
• twórców testów,
• dostawców testów,
• osób zajmuj cych si szkoleniem u ytkowników testów,
• osób badanych testami oraz wa nych dla nich osób trzecich (np. rodziców,
wspó ma onków, partnerów),
• gremiów zawodowych i innych stowarzysze zainteresowanych stosowaniem
testów psychologicznych i szkolnych oraz
• polityków i ustawodawców.
Wi kszo aspektów dobrej praktyki zawartych w Wytycznych – cho istotna przede
wszystkim dla praktyki zawodowej – ma tak e znaczenie dla tych, którzy stosuj testy
wy cznie w dla celów badawczych.
Wytyczne nie mia y w zamierzeniach dotyczy wszystkich typów technik diagnozy (np.
nieustrukturalizowanego lub cz ciowo ustrukturalizowanego wywiadu, oceny dzia
grupowych) i wszystkich sytuacji, w których mamy do czynienia z diagnozowaniem (np.
centrów oceny pracowników). Niemniej, wiele Wytycznych mo e przypuszczalnie znale
zastosowanie tak e w sytuacjach oceny dla celów nie zwi zanych z wykorzystaniem testów
psychologicznych i szkolnych (na przyk ad zastosowanie techniki centrum diagnostycznego
przy umiejscawianiu lub selekcji pracowników, cz ciowo ustrukturalizowane lub
ustrukturalizowane wywiady, diagnozowanie dla potrzeb selekcji zawodowej, doradztwa
zawodowego lub poradnictwa).
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Czynniki zwi zane z kontekstem
Wytyczne daj si zastosowa na ca ym wiecie. Mo na ich u
– poprzez proces
kontekstualizacji – do konstrukcji specyficznych lokalnych standardów. Wiadomo, e na
sposób wdra ania i realizowania standardów w praktyce ma wp yw szereg czynników. Nale y
je wzi pod uwag , kiedy interpretuje si Wytyczne i okre la, co mog one znaczy w
praktyce, w konkretnym miejscu.
Czynniki, które musz by uwzgl dnione przy przekszta caniu Wytycznych w specyficzne
lokalne standardy, obejmuj :
• spo eczne, polityczne, instytucjonalne, j zykowe i kulturowe ró nice pomi dzy
miejscami dokonywania diagnozy;
• regulacje prawne w kraju, w którym stosuje si testy;
• istniej ce wskazówki i standardy opracowane przez krajowe towarzystwa i
stowarzyszenia zawodowe;
• ró nice pomi dzy diagnoz indywidualn a grupow ;
• ró nice zwi zane z kontekstem stosowania testów (diagnoza szkolna, kliniczna,
zwi zana z prac i inne);
• to, kim s g ówni odbiorcy wyników testowych (np. osoby wykonuj ce testy, ich
rodzice lub opiekunowie, autor testu, pracodawca czy inna osoba trzecia);
• ró nice zwi zane ze sposobem wykorzystania wyników testów (np. do
podejmowania decyzji, tak jak w przesiewowych badaniach selekcyjnych, czy te
jako ród o informacji pomocnych w doradztwie lub poradnictwie);
• zró nicowanie stopnia, w jakim sytuacja stwarza mo liwo sprawdzenia trafno ci
interpretacji w wietle pó niejszych danych i – je li trzeba – wprowadzenia
poprawek.
Wiedza, rozumienie i umiej tno ci
Wiedza, rozumienie i umiej tno ci stanowi podwaliny kompetencji u ytkownika testu. Ich
tre , a tak e poziom szczegó owo ci, ró ni si zale nie od kraju i dziedziny zastosowania i
funkcj poziomu kompetencji wymaganego przy stosowaniu danego testu.
Wytyczne nie zawieraj ich szczegó owego opisu. Kiedy jednak chce si zastosowa
Wytyczne w konkretnych sytuacjach, nale y sprecyzowa , o jak wiedz , jakie umiej tno ci i
inne osobiste cechy chodzi. Ta specyfikacja jest cz ci procesu kontekstualizacji, za spraw
którego ogólne wytyczne zmieniaj si w specyficzne standardy. G ówne obszary, które
powinny zosta uwzgl dnione przy opisie wiedzy, rozumienia i umiej tno ci, obejmuj :
Odpowiedni wiedz deklaratywn :
• znajomo podstawowych zasad i procedur psychometrycznych oraz technicznych
wymaga wobec testów (takich jak rzetelno , trafno , standaryzacja);
• wiedz o testach i pomiarze umo liwiaj
w ciwe rozumienie wyników
testowych;
• znajomo i rozumienie odpowiednich teorii i modeli zdolno ci, osobowo ci i
innych konstruktów psychologicznych lub psychopatologicznych – jako
niezb dn podstaw w ciwego wyboru testów i interpretacji wyników
testowych; oraz
• znajomo testów i dostawców testów w dziedzinie praktyki u ytkownika.
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Wiedz i umiej tno ci instrumentalne
• wiedz i umiej tno ci dotycz ce specyficznych procedur lub narz dzi diagnozy, w
tym stosowania komputerowych procedur diagnozowania;
• specjalistyczn wiedz i praktyczne umiej tno ci zwi zane ze stosowaniem testów,
które nale do repertuaru narz dzi u ytkownika; oraz
• znajomo i rozumienie konstruktu lub konstruktów, le cych u podstaw wyników
testowych – tam, gdzie jest to wa ne, je li maj by z nich wyci gni te trafne
wnioski.
Wytyczne omawiaj :
Ogólne osobiste umiej tno ci zwi zane z zadaniem
Obejmuj one:
• umiej tno ci wykonywania odpowiednich czynno ci, takich jak przeprowadzanie
badania testem, pisanie raportów i przekazywanie informacji zwrotnych osobom
wykonuj cym test lub innym klientom;
• umiej tno ci s ownego i pisemnego komunikowania si wystarczaj ce do tego, by
ciwie przygotowa osoby badane, przeprowadzi badanie, przygotowa raport
z wyników bada i kontaktowa si z innymi wa nymi osobami (np. rodzicami,
czy osobami zajmuj cymi si polityk organizacji) ; i
• umiej tno ci interpersonalne wystarczaj ce do tego, by w ciwie przygotowa
osoby badane, przeprowadzi badanie i przekaza informacje zwrotne na temat
wyników w te cie.
Wiedza i umiej tno ci kontekstowe
Obejmuj one:
• wiedz dotycz
tego, kiedy stosowa testy, a kiedy ich nie stosowa ;
• wiedz dotycz
tego, jak integrowa badanie testowe z innymi, mniej
formalnymi sk adnikami sytuacji diagnozowania (np. danymi biograficznymi,
nieustrukturalizowanym wywiadem, referencjami itp.);
• znajomo aktualnych kwestii zawodowych, prawnych i etycznych zwi zanych ze
stosowaniem testów oraz ich praktycznych konsekwencji dla stosowania testów.
Umiej tno ci radzenia sobie z zadaniem
Obejmuj one:
• znajomo kodeksów zachowania i dobrej praktyki odnosz cych si do stosowania
testów, danych testowych, udzielania informacji zwrotnych, opracowywania i
przechowywania raportów, przechowywania materia ów i odpowiedzialno ci za
materia y oraz dane testowe;
• znajomo spo ecznego, kulturowego i politycznego kontekstu, w jakim test ma
by stosowany, i wiedz na temat mo liwego wp ywu tego rodzaju czynników na
wyniki w te cie, ich interpretacj i sposób ich wykorzystania.
Umiej tno ci radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami
Obejmuj one:
10

•
•
•

wiedz na temat tego, jak sobie radzi z problemami, trudno ciami i nietypowymi
sytuacjami;
wiedz na temat tego, jak sobie radzi z pytaniami osoby wykonuj cej test w
trakcie trwania badania itd.; oraz
wiedz na temat tego, jak sobie radzi z sytuacjami, w których istnieje mo liwo
niew ciwego u ycia testu lub niezrozumienia interpretacji wyników testowych.

1 Bra odpowiedzialno

za etyczne stosowanie testów

Kompetentni u ytkownicy testów powinni:
1.1

Post powa w sposób profesjonalny i etyczny
1.1.1 Promowa i utrzymywa profesjonalne i etyczne standardy.
1.1.2 Zna aktualne problemy profesjonalne i etyczne oraz kwestie sporne
zwi zane ze stosowaniem testów w dziedzinie, w której pracuj .
1.1.3 Wprowadza w ycie jasn polityk dotycz
testów i ich stosowania4.
1.1.4 Dba o to, by ludzie, którzy dla nich lub z nimi pracuj , przestrzegali
profesjonalnych i etycznych standardów zachowania.
1.1.5 Komunikowa si maj c na wzgl dzie wra liwo osoby wykonuj cej
test i innych zainteresowanych stron.
1.1.6 W kontakcie z mediami i za ich po rednictwem przedstawia testy i
badania testowe w pozytywny i wywa ony sposób.
1.1.7 Unika sytuacji, w których mogliby by osobi cie zainteresowani lub
mogliby by uwa ani za osobi cie zainteresowanych wynikami oceny,
a tak e sytuacji, w których ocena mog aby zepsu stosunki z klientem.

1.2

Gwarantowa posiadanie kompetencji do stosowania testów
1.2.1 Pracowa w ramach wyznaczonych przez zasady poznania naukowego
i sprawdzon praktyk .
1.2.2 Stawia i utrzymywa wysokie osobiste standardy w zakresie
kompetencji.
1.2.3 Zna granice w asnych kompetencji i dzia w tych granicach.
1.2.4
ledzi wa ne zmiany i post p w zakresie testów, które stosuj , oraz
rozwój testów, w tym zmiany w prawie i polityce, które mog mie
wp yw na testy i ich stosowanie.

1.3

Bra odpowiedzialno

za stosowanie testów

1.3.1 Oferowa tylko takie us ugi testowe i u ywa tylko tych testów, w
zakresie których maj odpowiednie kwalifikacje.
1.3.2 Akceptowa odpowiedzialno za wybór testów i za formu owane
zalecenia.
1.3.3 Dostarcza osobom uczestnicz cym w procesie testowania jasnych i
adekwatnych informacji na temat zasad etycznych i regulacji prawnych
dotycz cych stosowania testów psychologicznych.

4
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1.3.4 Dba o to, by kontrakt pomi dzy osob wykonuj
test a osob
przeprowadzaj
badanie by jasny i zrozumia y5.
1.3.5 Zdawa sobie spraw z niezamierzonych skutków stosowania testu.
1.3.6 Stara si , by nie zrobi krzywdy osobom zaanga owanym w proces
badania testowego lub nie spowodowa ich cierpienia.
1.4

Dba o to, by materia y testowe by y w

ciwie chronione

1.4.1 Dba o to, by materia y testowe by y bezpieczne przechowywane, a
dost p do nich kontrolowany.
1.4.2 Respektowa prawa autorskie i wszelkie ustalenia dotycz ce zgody
wydawcy w odniesieniu do testu, w tym wszelkie zakazy kopiowania
lub przekazywania materia ów w formie elektronicznej lub innej
osobom trzecim, niezale nie od tego, czy posiadaj one kwalifikacje,
czy nie.
1.4.3 Chroni integralno materia ów testowych, nie wykorzystuj c w
przygotowywaniu osób do testowania prawdziwych materia ów
testowych lub innych materia ów wiczeniowych, które mog yby
stronniczo wp yn na wyniki w te cie.
1.4.4 Dba o to, by techniki testowe nie by y przedstawiane publicznie w
sposób, który móg by os abia ich przydatno .
1.5

Dba o to, by wyniki testowe by y traktowane poufnie
1.5.1 Precyzowa , kto mo e mie dost p do wyników, i okre la stopie ich
poufno ci.
1.5.2 Informowa osoby badane o stopniu poufno ci przed rozpocz ciem
badania testowego.
1.5.3 Udost pnia wyniki testowe tylko osobom, które maj prawo je
pozna .
1.5.4 Uzyskiwa odpowiedni zgod przed udost pnieniem wyników
osobom trzecim.
1.5.5 Chroni dane zamieszczone w aktach tak, by mog y uzyska je tylko te
osoby, które maja prawo mie do nich dost p.
1.5.6 Ustala jasne wytyczne dotycz ce tego, jak d ugo dane maj by
przechowywane w aktach.
1.5.7 Usuwa nazwiska i inne dane identyfikacyjne z archiwizowanych – dla
celów badawczych, normalizacyjnych lub innych celów statystycznych
– baz danych zawieraj cych wyniki.

2 Stosuj c testy, post powa zgodnie z zasadami dobrej praktyki
2.1 Ocenia potencjaln u yteczno
diagnostycznej

badania testowego w danej sytuacji

Kompetentni u ytkownicy testów powinni:
5

Przyk ad „kontraktu” pomi dzy u ytkownikiem testu a osob wykonuj
B.

test zamieszczony jest w za czniku

12

2.1.1 Mie racjonalne uzasadnienie dla stosowania testów.
2.1.2 Przeprowadza wnikliw analiz okoliczno ci, ze wzgl du na które
przeprowadza si badanie – potrzeb klienta, powodów skierowania
na badanie lub kategorii diagnostycznej, stanu zdrowia lub wymaga
pracy.
2.1.3 Ustala , czy wiedza, umiej tno ci, zdolno ci i uzdolnienia lub inne
cechy, które testy maj mierzy , s korelatami odpowiednich zachowa
w sytuacjach, których maj dotyczy wyci gane wnioski.
2.1.4 Szuka innych, dodatkowych róde informacji.
2.1.5 Dokonywa oceny zalet i wad zastosowania testów w relacji do innych
róde informacji.
2.1.6 Upewnia si , e wszystkie dost pne dodatkowe ród a informacji
zosta y w pe ni wykorzystane.

2.2

Wybiera – spo ród testów odpowiednich w danej sytuacji – testy
technicznie solidne

Kompetentni u ytkownicy testów powinni:
2.2.1 Analizowa – przed dokonaniem wyboru testu – aktualne informacje
dotycz ce wszystkich potencjalnie odpowiednich testów (np.
informacje zawarte w egzemplarzach okazowych testów, niezale nych
recenzjach czy opiniach ekspertów).
2.2.2 Sprawdza , czy dokumentacja techniczna i dokumentacja dla
ytkownika zawieraj wystarczaj ce informacje, by mo na by o
oceni :
a) zakres i reprezentatywno tre ci testu, odpowiednio grup
normalizacyjnych, poziom trudno ci tre ci itd.;
b) dok adno pomiaru i rzetelno w odniesieniu do odpowiednich
populacji;
c) trafno (w odniesieniu do odpowiednich populacji) i zwi zek z
planowanym zastosowaniem;
d) nieobci enie systematycznym b dem tendencyjno ci w
odniesieniu do grup, które maj wykonywa test;
e) mo liwo zaakceptowania testu przez osoby, które b
zaanga owane w jego stosowanie, w tym postrzegan bezstronno
i trafno ;
f) aspekty praktyczne, w tym czas, koszty i potrzebne rodki.
2.2.3 Unika stosowania testów, które maj niewystarczaj
lub niejasn
dokumentacj techniczn .
2.2.4 Stosowa testy tylko dla takich celów, dla których dost pne s
odpowiednie dowody trafno ci.
2.2.5 Unika oceniania testu wy cznie na podstawie warto ci fasadowej,
rekomendacji u ytkowników testu lub rad osób, które mog mie
ywotny interes w jego propagowaniu.
2.2.6 Odpowiada na pro by zainteresowanych stron (tj. osób wykonuj cych
test, rodziców, mened erów), udzielaj c informacji pozwalaj cych im
zrozumie , dlaczego wybrany zosta ten w nie test.
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2.3 Po wi ca nale yt uwag kwestii bezstronno ci w badaniach testowych
Kiedy testy maj by u yte w badaniu osób z ró nych grup (np. grup ró ni cych
si pod wzgl dem p ci, rodowiska, wykszta cenia, pochodzenia etnicznego lub
wieku), kompetentni u ytkownicy testów powinni upewni si , e:
2.3.1 Testy s bezstronne i odpowiednie dla wszystkich grup, które maj by
badane.
2.3.2 Mierzone konstrukty mog by sensownie stosowane w odniesieniu do
ka dej z reprezentowanych grup.
2.3.3 Dost pne s dane dotycz ce mo liwych ró nic w wynikach testowych
pomi dzy grupami.
2.3.4 Dost pne s dane odnosz ce si do zjawiska ró nego funkcjonowania
pozycji testu (DIF), je li jest to wa ne.
2.3.5 Dost pne s dane na temat trafno ci, które mog yby uzasadni zamiar
zastosowania testu w ró nych grupach.
2.3.6 Zminimalizowany zosta wp yw ró nic mi dzy grupami, nie maj cych
zwi zku z podstawowym celem (np. ró nic w motywacji do udzielania
odpowiedzi lub w stopniu bieg ci w czytaniu).
2.3.7 We wszystkich przypadkach Wytyczne odnosz ce si do poprawnego
stosowania testów s interpretowane w kontek cie lokalnej polityki i
lokalnego prawa.6
Kiedy badanie testowe ma si odbywa w wi cej ni jednym j zyku (w obr bie jednego
kraju lub w ró nych krajach7), kompetentni u ytkownicy testów powinni upewni si ,
e:

2.3.8 Wszystkie wersje testu, sformu owane w ró nych j zykach lub
dialektach, zosta y opracowane przy zastosowaniu rygorystycznej
metodologii, spe niaj cej wymagania najlepszej praktyki.
2.3.9 Autorzy testu wykazali wra liwo na kwestie tre ci, kultury i j zyka.
2.3.10 Osoby prowadz ce badanie potrafi dobrze porozumiewa si w
zyku, w którym test ma by przeprowadzany.
2.3.11 Poziom bieg ci j zykowej osób wykonuj cych test, w j zyku, w
którym badanie ma by przeprowadzane, jest systematycznie oceniany
i stosuje si odpowiedni wersj j zykow lub – je li to uzasadnione –
dokonuje si pomiaru w dwu j zykach.
Kiedy testy maj by u ywane w badaniu osób niepe nosprawnych, kompetentni
ytkownicy testów powinni upewni si , e:
2.3.12 Odwo ano si do pomocy odpowiednich ekspertów w okre leniu
mo liwego wp ywu ró nych rodzajów niepe nosprawno ci na wyniki
w te cie.
6

W tej cz ci Wytyczne skupiaj si na „najlepszej praktyce”. Jednak w wielu krajach w kwestiach
odnosz cych si do w ciwego stosowania testów musz by brane pod uwag krajowe akty prawne (np. w
USA – the Americans with Disabilities Act, 1990 czy w Anglii – the Race Relations Act, 1976).
7
Niniejsze Wytyczne odnosz si nie tylko do ró nych j zyków i dialektów, lecz tak e do specjalnych sposobów
komunikacji, takich jak j zyk migowy, stosowanych w celu przezwyci enia skutków okre lonych form
niepe nosprawno ci.
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2.3.13 Skonsultowano si z potencjalnymi osobami badanymi i uwzgl dniono
ich potrzeby i yczenia.
2.3.14 Poczyniono odpowiednie przygotowania, je li test maj wykonywa
osoby z upo ledzeniem s uchu, wzroku czy narz du ruchu lub z innymi
typami niepe nosprawno ci (jak np. upo ledzenie zdolno ci uczenia
si , dysleksja).
2.3.15 Rozwa ono zastosowanie – w miejsce zmodyfikowanych testów –
innych alternatywnych procedur (np. innych, bardziej odpowiednich
testów lub alternatywnych ustrukturalizowanych form oceny).
2.3.16 Wtedy, gdy stopie modyfikacji, jakie nale y wprowadzi w te cie, by
mo na by o nim bada osoby niepe nosprawne, wykracza poza
do wiadczenie u ytkownika testu, odwo ano si do odpowiedniej
profesjonalnej pomocy.
2.3.17 Modyfikacje – je li s konieczne – zosta y dopasowane do rodzaju
niepe nosprawno ci i zaprojektowane z my o zminimalizowaniu ich
wp ywu na trafno wyników.
2.3.18 Informacje dotycz ce rodzaju modyfikacji wprowadzonych do testu
lub procedury badania s przekazywane osobom, które interpretuj
wyniki testowe lub podejmuj na ich podstawie dzia ania, zawsze
wtedy, gdy ukrycie tych informacji mog oby prowadzi do b dnej
interpretacji lub niesprawiedliwej decyzji.
2.4

Odpowiednio przygotowywa sesje testowe
Kompetentni u ytkownicy testu powinni zadba o to, by:
2.4.1 W odpowiednim czasie udzieli w ciwym osobom informacji na
temat celu badania testowego, sposobu, w jaki mog si przygotowa
do sesji, i procedur post powania.
2.4.2 Poinformowa badanych o tym, dla jakich grup j zykowych czy
dialektowych nadaje si stosowany test.
2.4.3 Wys osobom badanym zatwierdzone wiczenia, próbki lub
materia y przygotowawcze, je li s dost pne i je li jest to zgodne z
zalecan praktyk w stosunku do testów b cych przedmiotem
zainteresowania.
2.4.4 Wyja ni osobom badanym ich prawa i obowi zki8.
2.4.5 Uzyska bezpo redni zgod osób badanych lub ich prawnych
opiekunów lub przedstawicieli przed przyst pieniem do badania
testowego.
2.4.6 Je li badanie testowe jest opcjonalne, wyja ni odpowiednim stronom
konsekwencje poddania si lub niepoddania badaniu, tak by mog y
podj wiadomy wybór.
2.4.7 Poczyni wszelkie praktyczne przygotowania, upewniaj c si , e:
a) przygotowania spe niaj wymogi okre lone w podr czniku
wydawcy;
b) miejsce i zaplecze zosta y zawczasu zorganizowane, a fizyczne
otoczenie jest atwo dost pne, bezpieczne, spokojne i odpowiednie
do celu;

8
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c) dost pna jest wystarczaj ca ilo materia ów, a poprzedni
ytkownicy nie pozostawili w zeszytach z pytaniami lub na
arkuszach odpowiedzi adnych znaków;
d) zespó , który b dzie uczestniczy w przeprowadzaniu bada , jest
kompetentny;
e) zosta y poczynione odpowiednie przygotowania do badania osób
niepe nosprawnych.9
2.4.8 Przewidzie mo liwe problemy i przeciwdzia im poprzez sumienne
przygotowanie materia ów i instrukcji .
2.5 Prawid owo przeprowadza badania testowe
Kompetentni u ytkownicy testu powinni:
2.5.1 Nawi zywa kontakt, witaj c osoby wykonuj ce test i zamieniaj c z
nimi par s ów w przyjaznej formie.
2.5.2 Zachowywa si tak, by zmniejsza niepokój osób wykonuj cych test i
unika jego wzbudzania lub wzmacniania.
2.5.3 Upewnia si , e zosta y usuni te potencjalne ród a bod ców
rozpraszaj cych uwag (np. alarmy w zegarkach, telefony komórkowe
czy pagery).
2.5.4 Upewnia si przed rozpocz ciem badania, e osoby wykonuj ce test
maj potrzebne materia y.
2.5.5 Prowadzi badania w odpowiednich, kontrolowanych warunkach.
2.5.6 Zawsze, gdy jest to mo liwe, podawa instrukcj w pierwszym j zyku
osób wykonuj cych test, nawet je li tre testu jest przeznaczona do
badania wiedzy lub umiej tno ci w innym j zyku.
2.5.7
ci le przestrzega wskazówek i instrukcji zamieszczonych w
podr czniku, dostosowuj c je odpowiednio do potrzeb osób
niepe nosprawnych.
2.5.8 Instrukcje czyta wyra nie i spokojnie.
2.5.9 Pozostawia odpowiedni ilo czasu na wykonanie przyk adowych
zada .
2.5.10 Obserwowa i rejestrowa odst pstwa od procedur testowych.
2.5.11 Kontrolowa i dok adnie rejestrowa czas odpowiedzi, je li jest to
potrzebnne.
2.5.12 Pilnowa rozliczenia materia ów po zako czeniu ka dej sesji testowej.
2.5.13 Przeprowadza test w sposób umo liwiaj cy odpowiedni kontrol i
uwierzytelnienie to samo ci osób badanych.
2.5.14 Upewnia si , e wszyscy pomagaj cy w przeprowadzaniu testu zostali
odpowiednio przeszkoleni.
2.5.15 Pilnowa , by osoby wykonuj ce test nie by y pozostawiane bez opieki
i aby w trakcie sesji testowej nie by y nara one na dzia anie czynników
rozpraszaj cych uwag .
2.5.16 Udziela odpowiedniej pomocy badanym, którzy zdradzaj oznaki
nadmiernego niepokoju.
2.6 Dok adnie oblicza i analizowa wyniki testu
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Kompetentni u ytkownicy testu powinni:
2.6.1 Starannie przestrzega standardowych procedur obliczania wyników.
2.6.2 Dokonywa odpowiednich przekszta ce wyników surowych na inne
stosowne typy skal.
2.6.3 Wybiera typy skal odpowiednio do planowanego wykorzystania
wyników testowych.
2.6.4 Sprawdza dok adno przekszta ce i innych formalnych procedur.
2.6.5 Upewnia si , e nie zosta y wyci gni te b dne wnioski na podstawie
porównania wyników z nieodpowiednimi dla osób badanych lub
przestarza ymi normami.
2.6.6 Oblicza , o ile jest to stosowne, wyniki z one, stosuj c standardowe
formu y i równania.
2.6.7 Stosowa odpowiednie procedury, aby odsia wyniki niewiarygodne
lub niedorzeczne.
2.6.8 W raportach jasno i dok adnie oznacza skale i jasno przedstawia
zastosowane normy, typy skal i równa .

2.7

ciwie interpretowa wyniki

Kompetentni u ytkownicy testów powinni:
2.7.1 Dobrze rozumie teoretyczne i konceptualne podstawy testów,
dokumentacj techniczn i wskazówki dotycz ce stosowania i
interpretacji skal wyników.
2.7.2 Dobrze rozumie stosowane skale, w ciwo ci norm lub grup
porównawczych i ograniczenia wyników.
2.7.3 Podejmowa kroki w celu zmniejszenia wp ywu na interpretacj testów
tendencyjno ci, jaka mo e charakteryzowa stosunek interpretuj cego
do cz onków grupy kulturowej, do której nale osoby wykonuj ce test.
2.7.4 Stosowa w ciwe normy lub grupy porównawcze tam, gdzie s one
dost pne.
2.7.5 Interpretowa rezultaty w wietle dost pnych informacji na temat osoby
badanej testem (obejmuj cych wiek, p , wykszta cenie, kultur i inne
czynniki), maj c wzgl d na techniczne ograniczenia testu, kontekst
diagnozy i potrzeby osób zasadnie zainteresowanych wynikami
procesu.
2.7.6 Unika uogólniania wyników testu na cechy lub w ciwo ci, których
test nie mierzy.
2.7.7 Interpretuj c wyniki, bra pod uwag rzetelno , b d pomiaru i inne
ciwo ci skal, które mog sztucznie obni
lub zawy
wyniki.
2.7.8 Po wi ca nale
uwag dost pnym dowodom trafno ci, uzyskanym
w badaniach odpowiednich grup odniesienia (np. grup kulturowych,
wiekowych, spo ecznych czy p ciowych).
2.7.9 Stosowa wyniki graniczne w interpretacji tylko wtedy, gdy dowody
ich trafno ci s dost pne i przemawiaj za ich stosowaniem.
2.7.10 By wiadomi mo liwo ci istnienia negatywnych stereotypów
spo ecznych dotycz cych grupy, z jakiej pochodz osoby badane (np.
grupy kulturowej, wiekowej, spo ecznej czy p ciowej), i unika takiej
interpretacji testów, która mog aby te stereotypy utrwala .
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2.7.11 Bra pod uwag ka de indywidualne lub grupowe odchylenie od
standardowej procedury przeprowadzania testu.
2.7.12 Bra pod uwag ka dy sygna wcze niejszego do wiadczenia z danym
testem, o ile dost pne s dane na temat wp ywu tego rodzaju
do wiadczenia na wynik w te cie.
2.8

Jasno i precyzyjnie przedstawia wyniki odpowiednim osobom

Kompetentni u ytkownicy testów powinni:
2.8.1 Identyfikowa odpowiednie strony, które mog legalnie uzyska wyniki
testowe.
2.8.2 Za wiadom zgod osób wykonuj cych test lub ich prawnych
przedstawicieli opracowywa pisemne lub ustne raporty dla
zainteresowanych stron.
2.8.3 Dba o to, by techniczny i j zykowy poziom sprawozdania odpowiada
poziomowi rozumienia odbiorców.
2.8.4 Wyja nia , e dane testowe stanowi tylko jedno za róde informacji i
e powinny by analizowane w po czeniu z innymi informacjami.
2.8.5 Wyja nia , jak wag posiadaj dane testowe w stosunku do innych
informacji dotycz cych ocenianych ludzi.
2.8.6 Nadawa sprawozdaniu form i struktur odpowiedni do kontekstu
diagnozy.
2.8.7 Kiedy jest to stosowne, informowa decydentów o tym, jak mog
wykorzysta wyniki przy podejmowaniu decyzji.
2.8.8 Wyja nia i wspiera wykorzystywanie wyników testowych przy
klasyfikowaniu ludzi do kategorii ( np. dla celów diagnostycznych lub
selekcji w pracy).
2.8.9 Do cza do pisemnych sprawozda jasne podsumowanie, i – je li jest
to stosowne – konkretne zalecenia.
2.8.10 Przedstawia osobom wykonuj cym test ustne informacje zwrotne w
konstruktywnej i pozytywnej formie.

2.9

Sprawdza przydatno

testu

Kompetentni u ytkownicy testów powinni:
2.9.1 Monitorowa i okresowo kontrolowa zmiany zachodz ce w czasie w
populacjach osób poddawanych badaniom testowym i w stosowanych
miarach kryterialnych.
2.9.2 Monitorowa testy na okoliczno oznak ich niekorzystnego wp ywu.
2.9.3 By wiadomi konieczno ci ponownej oceny zastosowania testu, je li
dokonano zmian w jego formie, tre ci lub sposobie prowadzenia
badania.
2.9.4 By wiadomi konieczno ci ponownej oceny trafno ci, je li zmieni si
cel stosowania testu.
2.9.5 Zawsze, gdy jest to mo liwe, poszukiwa danych na temat trafno ci
testów dla celów, w jakich s stosowane, lub bra udzia w formalnych
badaniach walidacyjnych.
2.9.6 Kiedy jest to mo liwe, pomaga w uaktualnianiu informacji
dotycz cych norm, rzetelno ci i trafno ci testu poprzez dostarczanie
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odpowiednich danych testowych autorom testów, wydawcom i
badaczom.
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Za cznik A: Wytyczne dotycz ce ogólnej polityki wobec bada
testowych
Poni sze wytyczne wi
si z potrzeb systematycznego przemy lenia przez organizacje
polityki wobec bada testowych i zadbania o to, aby by a ona jasna dla wszystkich
zaanga owanych stron. Potrzeba wypracowania jasnej polityki wobec bada testowych
dotyczy nie tylko du ych organizacji. We wszelkich przedsi wzi ciach – ma ych, rednich i
du ych – z zastosowaniem bada testowych nale y po wi ci polityce wobec tych bada tak
sam uwag , jak po wi ca si zdrowiu, bezpiecze stwu, równouprawnieniu,
niepe nosprawno ci i innym problemom zwi zanym z dobr praktyk w zarz dzaniu
personelem.
Chocia niniejsze uwagi i wskazania mog wymaga dostosowania do potrzeb
indywidualnych u ytkowników testów, samodzielnie prowadz cych praktyk zawodow , to
jednak wa ne jest, aby tak e oni mieli jasno co do w asnej polityki i mogli przedstawi j
innym.
Polityk wobec bada testowych tworzy si , aby:
- zapewni osi ganie celów osobistych i celów organizacji;
- unikn potencjalnych nadu ;
- pokaza , e przywi zuje si wag do dobrej praktyki;
- zagwarantowa , e zastosowanie testu odpowiada b dzie celowi przedsi wzi cia;
- zagwarantowa , e testy nikogo nie b
dyskryminowa lub faworyzowa ;
- zagwarantowa , e diagnoza b dzie oparta na pe nych, istotnych informacjach;
- zagwarantowa , e testy stosowa b dzie wy cznie wykwalifikowana kadra.
Polityka dotycz ca bada testowych powinna obejmowa wi kszo (je li nie wszystkie)
spo ród nast puj cych spraw:
- w ciwe stosowanie testu;
- bezpiecze stwo materia ów i wyników;
- okre lenie, kto mo e przeprowadza badania testowe, oblicza wyniki i interpretowa je;
- wymagania dotycz ce kwalifikacji u ytkowników testów;
- szkolenie u ytkowników testów;
- przygotowanie osób wykonuj cych test;
- dost p do materia ów i ich bezpiecze stwo;
- dost p do wyników testowych i kwestie poufno ci wyników;
- przekazywanie informacji o wynikach osobom wykonuj cym test;
- zobowi zania wobec osób badanych przed, w trakcie i po zako czeniu sesji testowej;
- zobowi zania i odpowiedzialno ka dego indywidualnego u ytkownika.
Polityka wobec stosowania testów powinna by regularnie poddawana kontroli i uaktualniana
odpowiednio do post pów w dziedzinie bada testowych lub zmian w praktyce.
Odpowiednie strony powinny mie dost p do polityki dotycz cej bada testowych i by o niej
poinformowane.
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Odpowiedzialno za polityk organizacji dotycz
bada testowych powinna spoczywa w
kach wykwalifikowanego u ytkownika testu, który jest w adny zapewni jej wdro enie i
przestrzeganie.

Za cznik B: Wytyczne dotycz ce zawierania kontraktu mi dzy stronami
zaanga owanymi w proces badania testowego
Kontrakty pomi dzy u ytkownikiem testu a osobami wykonuj cymi test powinny by zgodne
z dobr praktyk , prawem i polityk u ytkownika wobec bada testowych. Poni ej
przedstawiony jest przyk adowy rejestr spraw, które taki kontrakt powinien obejmowa .
Szczegó y b
si ró ni w zale no ci od kontekstu diagnozy (np. diagnoza zawodowa,
szkolna, kliniczna, s dowa) i od krajowych regulacji i ustaw.
Kontrakty pomi dzy u ytkownikiem testu, osobami badanymi i innymi stronami s cz sto
domy lne i niepisane (przynajmniej po cz ci). Jasne sformu owanie oczekiwa , ról i
odpowiedzialno ci wszystkich stron mo e pomóc unikn nieporozumie , szkód i sporów.
Ze swej strony, u ytkownik testu powinien stara si o to, by:
b.1 informowa osoby wykonuj ce test o ich prawach w odniesieniu do sposobu
wykorzystania wyników testowych i o prawie dost pu do nich;10
b.2 informowa , z odpowiednim wyprzedzeniem, o kosztach finansowych, jakie mo e za
sob poci gn proces badania testowego, i o tym, kto i w jakim terminie powinien je
uregulowa ;
b.3 traktowa osoby badane uprzejmie, z szacunkiem i bezstronnie, niezale nie od rasy, p ci,
wieku, niepe nosprawno ci itd.;
b.4 u ywa testów o potwierdzonej jako ci, odpowiednich dla osób badanych i dobranych
stosownie do celu badania;
b.5 informowa osoby wykonuj ce test przed rozpocz ciem badania o celu diagnozy, rodzaju
testu, a tak e o tym, komu rezultaty testu zostan przedstawione i jak planuje si je
wykorzysta ;
b.6 powiadomi z wyprzedzeniem, kiedy b dzie przeprowadzone badanie, i kiedy b
dost pne wyniki, a tak e czy badani lub inne osoby b
mog y otrzyma kopie testu,
wype nione arkusze odpowiedzi albo wyniki;11
b.7 badanie przeprowadza a osoba przeszkolona, a rezultaty interpretowa a osoba
wykwalifikowana;

10

Regulacje prawne w tej kwestii w ró nych krajach s ró ne. Na przyk ad w Anglii Data Protection Act
ró nicuje prawa dost pu do danych gromadzonych w komputerze i rejestrowanych na papierze.
11
Cho testy i arkusze odpowiedzi nie s normalnie przekazywane innym osobom, to jednak poszczególne kraje
ró ni si w pewnym stopniu praktyk w odniesieniu do tego, co osoby wykonuj ce test lub inne osoby mog
otrzyma . Jednak znacznie bardziej zró nicowane s oczekiwania osób wykonuj cych test, dotycz ce tego, jakie
informacje uzyskaj . Bardzo wa ne jest, by w kontrakcie by o jasno powiedziane, co osoby badane dostan , a
czego nie.

21

b.8 zapewni , e osoby badane b
wiedzia y, czy test jest opcjonalny, i je li jest
opcjonalny, b
zna y konsekwencje wzi cia lub niewzi cia udzia u w badaniu;
b.9 zapewni , e osoby badane b
rozumia y, pod jakimi warunkami (je li w ogóle) mo na
powtórzy badanie, ponownie policzy wyniki lub je uniewa ni .
b.10 zapewni , e osoby badane b
wiedzia y, e wyniki zostan im przedstawione po
wykonaniu testu, tak szybko, jak to tylko b dzie mo liwe, w przyst pnej formie;
b.11 zapewni , e osoby badane b
rozumia y, e ich wyniki s poufne w stopniu
okre lonym przez prawo i dobr praktyk ;
b.12 poinformowa osoby badane, kto b dzie mia dost p do ich rezultatów i w jakich
warunkach wyniki mog by ujawnione;
b.13 zapewni , e osoby badane b
problemach.

zna y procedury sk adania skarg lub powiadamiania o

ytkownik testu powinien poinformowa osoby badane, i oczekuje si od nich, e:
b.14 b
– w trakcie procesu badania testowego – traktowa innych uprzejmie i z
szacunkiem;
b.15 je li b
mia y w tpliwo ci co do powodów przeprowadzania badania testowego oraz
tego, jak b dzie ono przebiega , czego si b dzie od nich wymaga i co si stanie z
wynikami, to pytania zadadz przed rozpocz ciem badania;
b.16 poinformuj odpowiedni osob o wszystkim, co mog oby ich zdaniem zniekszta ci
wyniki testu lub co – w ich przekonaniu – powinno by uwzgl dnione;
b.17 b

stosowa si do instrukcji osoby przeprowadzaj cej badanie;

b.18 s wiadome konsekwencji niewykonania testu, je li zdecyduj , e nie wezm udzia u w
badaniu, i e s gotowe takie konsekwencje ponie ;
b.19 je li us ugi testowe s odp atne, nale no

zostanie uregulowana w ustalonym terminie.

Za cznik C: Kwestie do rozwa enia w trakcie przygotowa do
badania testowego osób niepe nosprawnych i upo ledzonych
Kiedy sposób przeprowadzania testu musi zosta zmieniony w celu przystosowania go do
potrzeb osób niepe nosprawnych, potrzebne s du e wyczucie i wiedza fachowa. Jak zawsze,
nale y wzi pod uwag lokalne i krajowe regulacje prawne i praktyk 12, i uszanowa prawa
12

Na przyk ad w Stanach Zjednoczonych nale y wzi pod uwag postanowienia the Americans with
Disabilities Act (1990). W Anglii, the Disability Discrimination Act (1995), Employment Code of Practice
stwierdza, e „u ytkownicy musz sprawdza testy, lub te sposób, w jaki rezultaty tych testów s oceniane, aby
uwzgl dni specyficznie niepe nosprawnych kandydatów”.
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jednostki do zachowania prywatno ci. Poszukuj c informacji dotycz cych charakteru i
stopnia niepe nosprawno ci, nale y ograniczy si wy cznie do takich danych, które maj
zwi zek ze zdolno ci do podj cia dzia koniecznych do wykonania testu. Szczególna
ostro no powinna by zachowana w przypadku bada testowych w dziedzinie
zatrudnienia13.
Nie istnieje adna prosta zasada praktyczna, któr mo na by si kierowa , aby zapewni
ciwy sposób przeprowadzania badania testowego osób z takim czy innym rodzajem
niepe nosprawno ci. Jest to kwestia profesjonalnego os du, czy lepiej u
alternatywnej
formy oceny, czy modyfikowa test lub sposób przeprowadzania badania. W praktyce bardzo
rzadko istnieje mo liwo znormalizowania zmodyfikowanego testu na wystarczaj cej próbie
osób z podobnym typem niepe nosprawno ci, tak by zapewni porównywalno testu z jego
wystandaryzowan wersj . Je li jednak dost pne s dane na temat wp ywu zmiany limitów
czasowych, zastosowania Braille’a lub d wi kowej wersji testów, mog one dopomóc
ytkownikowi przy wprowadzaniu koniecznych zmian. O ile nie jest mo liwa pe na
standaryzacja zmodyfikowanej wersji, wówczas – ilekro jest to wykonalne – nale y
przeprowadzi pilota owe badania testem na ma ych próbach.
Gdy brakuje informacji na temat tego, jak wypadaj w testach (zmodyfikowanych lub nie)
ludzie niepe nosprawni, cz sto lepiej jest ujmowa wyniki w sposób bardziej jako ciowy.
Mo na je wykorzysta przy ocenie danej w ciwo ci (zdolno ci, motywacji, osobowo ci itd.)
jako przes ank , która mo e by uzupe niona i potwierdzona przez informacje zebrane za
pomoc innych metod.
Dla potrzeb indywidualnej diagnozy oceniaj cy jest zazwyczaj w stanie dostosowa
procedury do mo liwo ci osoby ocenianej. Jednak przy grupowych badaniach testowych (np.
badaniach selekcyjnych kandydatów do pracy) pojawiaj si specyficzne problemy. Mog to
by praktyczne trudno ci zwi zane z ró nicowaniem sposobu przeprowadzania badania
poszczególnych osób w sytuacji badania grupowego. Co wi cej, wszystkie strony mog
uwa
ró nice w sposobie traktowania za niesprawiedliwe. Na przyk ad je li daje si wi cej
czasu na wykonanie testu, wówczas osoby niepe nosprawne mog doj do wniosku, e s
traktowane „inaczej”, a osoby pe nosprawne mog uzna , e wyd enie czasu daje
niesprawiedliw przewag .
Pomoc w okre leniu specjalnych potrzeb mo na zazwyczaj uzyska od odpowiednich
organizacji do spraw osób niepe nosprawnych, a tak e od indywidualnych osób badanych. Na
ogó pomocne jest (je li przepisy prawne na to pozwalaj ) zapytanie osoby wprost, w
niezagra aj cy i wspieraj cy sposób, czy s jakie okoliczno ci, które powinny by wzi te
pod uwag 14. W wielu wypadkach tego rodzaju konsultacja umo liwia wprowadzenie
odpowiednich modyfikacji warunków, w jakich test jest wykonywany, bez konieczno ci
wprowadzania zmian w samym te cie.
Poni szy zarys protoko u daje ogóln wskazówk , dotycz
procesu podejmowania decyzji
co do tego, czy modyfikowa badanie testowe i jak te modyfikacje wprowadza . Zasadniczo,
niepe nosprawno mo e nie wnosi wariancji do wyników testowych, mo e wnosi
13

Je li chodzi o Stany Zjednoczone, to szczegó owe wskazówki na ten temat znale
Heaton i Nelson (1994).

mo na w: Eyde, Nestor,

14

W Anglii, the Disability Discrimination Act (1995) nak ada równie na osob badan
powinno u wiadomienia sobie w asnych potrzeb.

23

wariancj istotn dla konstruktu i wariancj nieistotn dla konstruktu. W pierwszym
przypadku modyfikacje nie s potrzebne. W ostatnim, modyfikacje powinny mie na celu
usuni cie ród a nieistotnej dla konstruktu wariancji (poprzez odpowiednie modyfikacje
warunków testu lub zast pienie go innym, bardziej odpowiednim testem). W drugim
przypadku (wariancja istotna dla konstruktu) modyfikacja testu mo e jednak wp yn na
trafno wyników w te cie.
c1. Czy dany rodzaj niepe nosprawno ci mo e mie wp yw na wynik w te cie? Wiele odmian
niepe nosprawno ci nie musi wp ywa na wynik w te cie. W takich wypadkach
wprowadzanie zmian w te cie by oby nieuzasadnione.
c2. Je li dany rodzaj niepe nosprawno ci mo e wp ywa na wynik w te cie, to czy jest to
wp yw nieistotny z punktu widzenia mierzonego konstruktu? Na przyk ad, osoba z r
zniekszta con artretyzmem mo e mie k opoty z testem szybko ci wymagaj cym pisania.
Je eli zdolno szybkiego wykonywania zada manualnych jest cz ci mierzonego
konstruktu, wówczas test nie musi by zmieniany. Je li jednak celem jest ocena pr dko ci
sprawdzania wzrokowego, wówczas w ciwszy by by inny sposób odpowiadania.
c3. Je li okre lony rodzaj niepe nosprawno ci jest nieistotny dla mierzonego konstruktu, ale
mo e wp ywa na wynik danej osoby w te cie, wówczas mo na rozwa
modyfikacj
procedury.
c4. U ytkownicy testu zawsze powinni poszuka w podr czniku i u wydawcy wskazówek
dotycz cych modyfikacji oraz informacji na temat alternatywnych form i procedur.
c5. U ytkownicy powinni tak e skontaktowa si z odpowiednimi organizacjami do spraw
osób niepe nosprawnych w celu uzyskania pomocy i wskazówek dotycz cych: mo liwych
skutków specyficznego typu niepe nosprawno ci, literatury i dokumentacji oraz rodzaju
modyfikacji, które mog yby by po dane.
c6. Ka da modyfikacja testu lub procedury przeprowadzania badania testem musi by
starannie odnotowana i racjonalnie uzasadniona.

Za cznik D: Warunki, jakie musi spe nia t umaczenie the ITC
Guidelines on Test Use
Poni sze warunki dotycz oficjalnych wersji the International Test Commission (ITC)
Guidelines. Zgodnie z tymi warunkami, sprawdzenie jako ci i dok adno ci przek adu
powierza si Towarzystwom Psychologicznym w poszczególnych krajach.
1. W ka dym kraju jest tylko jedno oficjalne t umaczenie.
2.
cicielem praw do oryginalnej wersji pozostaje ITC. ITC mo e udzieli zgody na
opracowanie oficjalnej wersji pod auspicjami lokalnego krajowego Towarzystwa
Psychologicznego, z zastrze eniem, e kopia przekazana zostanie ITC, a Towarzystwo
Psychologiczne bierze odpowiedzialno za dok adno przek adu.
3. Osoba wyznaczona przez krajowe Towarzystwo Psychologiczne przekazuje ITC
pismo formalnie po wiadczaj ce dok adno przek adu.
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4. ITC rezerwuje sobie prawo do rozpowszechniania kopii t umaczenia bez op at na
rzecz Towarzystwa Psychologicznego, i yczy sobie, by wytyczne by y dost pne na
stronie internetowej ITC.
5. Oficjalna wersja powinna nosi tytu : „Wytyczne Mi dzynarodowej Komisji ds.
Testów (International Test Commission – ITC) dotycz ce stosowania testów: wersja
polska. Przek ad autoryzowany przez [ pe na nazwa Towarzystwa
Psychologicznego]”.
6. Oficjalna wersja powinna by opatrzona wyra nym logo krajowego Towarzystwa
Psychologicznego i ITC.
7. Wytyczne powinny by udost pniane bezp atnie albo bez zysku. Lokalnie
opracowywane dokumenty pomocnicze, aplikacje i procedury kwalifikacyjne itd.,
oparte na Wytycznych, mog by rozpowszechniane na zasadach komercyjnych.
8. Obowi zuj normalne zasady dotycz ce praw autorskich – osoby pragn ce
opublikowa fragmenty musz stara si o pozwolenie. Je li chodzi o przet umaczone
wersje, to ITC deleguje prawo udzielania tego rodzaju zezwole na lokalne
Towarzystwo Psychologiczne odpowiedzialne za t umaczenie. Odno
informacj
nale y zamie ci na dokumencie zawieraj cym Wytyczne.
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