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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badania byÙo przedstawienie stosunku studentów psychologii
do udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych innym grupom zawodowym.
Metoda badaÚ. Przeprowadzono badanie z uČyciem ankiety w formie papierowej lub elektronicznej, która zawieraÙa 17 stwierdzeÚ odnoszcych si¿ do przekonaÚ
na temat udost¿pniania testów psychologicznych lub wiedzy dotyczcej aktualnych
regulacji w tym obszarze. Trzy pytania zostaÙy zaczerpni¿te z badaÚ prowadzonych
przez Jaworowsk (2009). Grupa uczestników badania skÙadaÙa si¿ z 86 osób b¿dcych studentami psychologii UJ. Wybrane wyniki porównano z wynikami badaÚ
przeprowadzonych przez Jaworowsk (2009), która badaÙa przekonania psychologów na podobny sam temat.
Wyniki badaÚ. Uczestnicy badania byli zgodni co do tego, Če jedynie wykwaliÞkowani psychologowie powinni stosowa° testy psychologiczne, niemniej ta grupa
osób badanych byÙa w tej kwestii bardziej liberalna w porównaniu do psychologów
(d=0,29). Zaobserwowano zmian¿ przekonaÚ wraz z kolejnymi latami studiów – im
wyČszy rok studiów, tym bardziej konserwatywny stosunek do udost¿pniania testów
psychologicznych grupom zawodowym innym niČ psychologowie.
Ograniczenia badaÚ. Badania zostaÙy przeprowadzone wyÙcznie na studentach
psychologii jednej uczelni. MoČliwe jest zatem, Če wyniki s poïrednio zwizane
z systemem ksztaÙcenia, który zostaÙ przyj¿ty na Uniwersytecie JagielloÚskim.
Wnioski. Studenci psychologii prezentuj w sprawie udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych innym grupom niČ psychologowie podejïcie nieco bardziej liberalne
niČ psychologowie. NaleČy jednak zaznaczy°, Če jest to nadal w przewaČajcej cz¿ïci
negatywne stanowisko, a zatem studenci sdz, Če narz¿dzia psychologiczne powinny by° dost¿pne jedynie dla psychologów. Widoczny jest wpÙyw czasu ksztaÙcenia na
przekonania w tej kwestii.
SÙowa kluczowe: testy psychologiczne, etyka, kompetencje zawodowe
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An aĴitude towards making psychological tools available
Abstract
Aim of the study. The aim of the study is to present the aĴitude of the psychology
students to sharing psychological tests with other professionals.
Method. A survey on paper and in an online form was conducted. The survey
consisted of 17 statements concerning aĴitude towards sharing psychological tests
and students’ knowledge on the current regulations in the Þeld. Three questions were
taken from a study by Jaworowska (2009), which concerned the opinion of psychologists on a similar subject.. The study group consisted of 86 students of psychology
of the Jagiellonian University. Selected results were compared with the results of the
study by Jaworowska (2009).
Results. The participants agreed on the fact that only qualiÞed psychologists
should be permiĴed to use psychological tests, however, our study group tended to be
more liberal than the psychologists (d=0.29). A change in beliefs between study years
was seen – the higher the year, the more conservative the aĴitude towards sharing
psychological tests with professional groups other than psychologists.
Limitations of the study. The study was conducted on psychology students of
only one university. It is therefore possible that the results are indirectly related to the
curriculum of the Jagiellonian University.
Conclusions. Psychology students have a slightly more liberal aĴitude towards
sharing psychological tests with non-psychologists than the psychologists. It must be
however underlined that their aĴitude is still rather negetive – the students believe
that psychological tools should be available to psychologists only. The inßuence of the
time of education is seen.
Key words: psychological tests, ethics, professional competences

Wprowadzenie
Zgodnie z deÞnicj przedstawion przez Hornowsk (2003) test i kwestionariusz
psychologiczny stanowi narz¿dzia badawcze pozwalajce na uzyskanie reprezentatywnej próbki zachowaÚ, o których moČna przyj°, na podstawie zaÙoČeÚ teoretycznych lub zwizków empirycznych, Če s one wskaĊnikami interesujcej badacza
cechy psychologicznej. Na podstawie wyniku danego narz¿dzia, przy odniesieniu do
odpowiednich norm, moČliwe staje si¿ obiektywne wnioskowanie o poziomie danej
cechy lub zdolnoïci w odniesieniu do interesujcej diagnosty populacji.
Nie kaČdy zbiór pytaÚ jest jednak narz¿dziem psychologicznym. eby móc wykorzystywa° dany test, czy teČ kwestionariusz do celów diagnostycznych niezb¿dne jest speÙnienie tzw. kryteriów dobroci testów psychologicznych, a wi¿c narz¿dzia
psychologiczne musz by°: obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane (BrzeziÚski, 1984; 2005). Narz¿dzie psychologiczne musi wykazywa° si¿
niezaleČnoïci wyników testowania, a zatem w sytuacji, gdy kilka róČnych osób opracowuje wyniki z jego udziaÙem, to wszystkie te osoby powinny dojï° do tego samego
rezultatu. Testy i kwestionariusze psychologiczne musz cechowa° si¿ jednolitoïci
warunków badania. Diagnosta nie moČe modyÞkowa° instrukcji danego narz¿dzia
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lub odst¿powa° od standardowej procedury jego przeprowadzenia. Wyjtkiem jest
interpretacja wyników danego narz¿dzia na uČytek interpretacji jakoïciowej, jaka
moČe nastpi° w uzasadnionych przypadkach przez doïwiadczonego psychologa
(Krasowicz-Kupis i Wiejak, 2006). Narz¿dzia psychologiczne powinny ponadto cechowa° si¿ powtarzalnoïci pomiaru, a wi¿c staÙoïci danego wyniku w czasie oraz
trafnoïci, charakteryzujc si¿ stopniem, w jakim dane empiryczne i teoria uzasadniaj interpretacj¿ wyników. Wynik uzyskany przez dan osob¿ nie miaÙby znaczenia
bez odpowiedniego punktu odniesienia, a zatem narz¿dzia psychologiczne musz
posiada° odpowiedni normalizacj¿.
Pomimo, iČ narz¿dzia psychologiczne powinny by° przeznaczone do wykorzystywania w pracy przez psychologów, cz¿sto posÙuguj si¿ nimi równieČ osoby wykonujce zawód inny niČ psycholog. Do specjalistycznych jednostek dystrybuujcych wybrane narz¿dzia psychologiczne niepsychologom zaliczy° moČna Pracowni¿ Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracowni¿ Testów
Psychologicznych i Pedagogicznych. Testy w ofercie sprzedaČowej Pracowni Testów
Psychologicznych PTP zostaÙy podzielone na trzy kategorie o zróČnicowanej dost¿pnoïci, umoČliwiajc ich nabycie takČe osobom nieb¿dcym psychologami, które przejd odpowiednie szkolenie i posiadaj dyplom z zakresu nauk spoÙecznych, pedagogicznych, czy teČ medycznych (Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2016).
WyróČni° moČna cztery stanowiska w sprawie udost¿pniania testów psychologicznych niepsychologom, w kolejnoïci od najbardziej liberalnego do najbardziej restrykcyjnego:
• ZupeÙny brak ograniczeÚ dystrybucyjnych.
• Wprowadzenie stopniowania wymogów niezb¿dnych do nabywania i udost¿pniania testów - poczwszy od ich braku dla cz¿ïci narz¿dzi, poprzez odpowiednie szkolenia dla innych, a na wyksztaÙceniu psychologicznym dla
pewnej ich grupy skoÚczywszy.
• Wybrane narz¿dzia powinny by° moČliwe do uzyskania wyÙcznie przez psychologów, natomiast pozostaÙe mog by° uČytkowane przez okreïlon grup¿ osób, która przejdzie dodatkowe szkolenie z zakresu podstaw posÙugiwania si¿ testami psychologicznymi.
• WyÙczna dost¿pnoï° testów psychologicznych dla psychologów.
Obecnie Pracownia Testów Psychologicznych PTP wydaje si¿ oscylowa° pomi¿dzy stanowiskiem drugim, a stanowiskiem trzecim, nieco bardziej rygorystycznym
proponujcym równieČ stopniowane wymogi, jednakČe nie mniejsze, niČ przejïcie
dodatkowych szkoleÚ.
Problem udost¿pniania testów psychologicznych niepsychologom jest istotny
z uwagi na powaČne naruszenie kwestii etycznych. Przedstawicieli innych zawodów
niČ psychologowie nie obowizuje kodeks etyczny psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1991). Uwag¿ zwróci° naleČy na zagroČenie dla tajemnicy
zawodowej (Stepulak, 2014), obniČenie prestiČu zawodu psychologa oraz zacieranie
granic kompetencji pomi¿dzy nim, a pokrewnymi, aczkolwiek odmiennymi profesjami (Oronowicz, 2016a). Ponadto naleČy zwróci° uwag¿ na negatywne konsekwencje
spoÙeczne, które mog by° wynikiem bÙ¿dów diagnostycznych przez wyciganie nieuprawnionych wniosków ze wzgl¿du na brak stosownej wiedzy. Szczególnie dysku-
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syjne jest udost¿pnianie wybranych narz¿dzi psychologicznych dla osób nieb¿dcych
psychologami, które sÙuČ diagnozie dzieci (Oronowicz, 2016b).
Inne niČ jednolite pi¿cioletnie magisterskie studia psychologiczne wydaj si¿ by°
niewspóÙmierne pod ktem czasu trwania i zaawansowania do studiów psychologicznych. Podkreïli° wyraĊnie naleČy, Če korzystanie z narz¿dzi psychologicznych
w celach diagnostycznych wymaga nie tylko znajomoïci jego wÙaïciwoïci psychometrycznych, ale takČe umiej¿tnoïci odniesienia ich do potrzeb konkretnego przypadku, odpowiednio zdiagnozowanego, z uwzgl¿dnieniem wybranych teorii i koncepcji
psychologicznych. Rzetelnej wiedzy metodologicznej oraz psychologicznej nie moČna traktowa° jako substytutów, z co najmniej trzech powodów.
Po pierwsze, rzetelne i odpowiedzialne posÙugiwanie si¿ danym narz¿dziem psychologicznym wymaga posiadania caÙoïciowej wiedzy z zakresu psychometrii i statystyki, po to, aby diagnosta byÙ w stanie samodzielnie oceni° jakoï° psychometryczn
danego narz¿dzia psychologicznego i sdzi° o jego uČytecznoïci w praktyce diagnostycznej. Wiele z narz¿dzi oferowanych w sprzedaČy nie speÙnia odpowiednich
kryteriów psychometrycznych. WyksztaÙcenie reßeksyjnego diagnosty, który potraÞ
dokona° krytycznego i samodzielnego doboru narz¿dzi psychologicznych jest celem
ksztaÙcenia kierunkowego.
Po drugie, wiedza z zakresu psychometrii i statystyki umoČliwia ponadto poznanie ograniczeÚ metod diagnostycznych bazujcych na testach oraz kwestionariuszach
psychologicznych. PrzykÙadowo kaČde narz¿dzie psychologiczne jest obarczone
okreïlon wartoïci bÙ¿du pomiaru. Zrozumienie tego poj¿cia oraz sposobu w jaki
przekÙada si¿ ono na okreïlanie wyniku danej osoby jest warunkiem niezb¿dnym poprawnego interpretowania danych diagnostycznych.
Po trzecie, kompetencje oraz wiedza psychologiczna diagnosty jest istotna juČ na
pocztkowym etapie doboru danego narz¿dzia psychologicznego do problemu diagnostycznego. Diagnosta dobiera narz¿dzie psychologiczne zarówno z uwagi na jego
jakoï° psychometryczn, ale takČe z uwagi na adekwatnoï° zastosowania danego narz¿dzia do problemu diagnostycznego.
W literaturze odnajdujemy informacje wprost o tym, kto powinien uČytkowa°
narz¿dzia psychologiczne. Niekiedy informacje takie znajdziemy w podr¿cznikach
testowych danych narz¿dzi psychologicznych, czy teČ w innych publikacjach naukowych, które opisuj zastosowanie wybranych narz¿dzi. Krasowicz-Kupis i Wiejak
(2006) wprost zaznaczaj, Če: „Do posÙugiwania si¿ testami inteligencji uprawnione
s jedynie osoby posiadajce wyksztaÙcenie psychologiczne. Tylko rozlegÙa wiedza
teoretyczna i doïwiadczenie praktyczne gwarantuj odpowiedzialne posÙugiwanie
si¿ testami psychologicznymi […]. Wiedza psychologiczna pozwala zinterpretowa°
wynik uzyskany przez osob¿ badan w kontekïcie adekwatnej teorii psychologicznej.
I tak, interpretacja wyniku skali WISC-R1 nie jest moČliwa bez uwzgl¿dnienia teorii inteligencji Wechslera oraz powszechnie stosowanych rekategoryzacji podtestów skali
w ramach róČnych uj¿° teoretycznych”.
Literatura specjalistyczna nie pozostawia wtpliwoïci co do problemu kto powinien posÙugiwa° si¿ narz¿dziami psychologicznymi. Trudno jest jednak stwierdzi°, Če
zdanie specjalistów pozostaje w zgodzie z rzeczywist praktyk. Niestety wiele osób,
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Jest to Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R)
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takČe z kr¿gu psychologicznego, wydaje si¿ nie zdawa° sobie sprawy z tego, jakie obecnie warunki naleČy speÙni°, aby móc zakupi° wybrane testy psychologiczne. Przeprowadzono badania wïród polskich psychologów, które dotyczyÙy m.in. okreïlenia stosunku uczestników badania do udost¿pniania testów psychologicznych (Jaworowska,
2009). Próba badawcza skÙadaÙa si¿ z 554 psychologów w wieku od 24 do 70 lat. Z zaprezentowanych danych wynika, Če wi¿kszoï° osób badanych byÙa zgodna co do tego,
Če testy psychologiczne powinny by° stosowane wyÙcznie przez psychologów. Nie
wszyscy jednak (w wi¿kszoïci psychologowie kliniczni) uznali, Če wiedza wyniesiona
ze studiów jest wystarczajca do poprawnego stosowania wszystkich narz¿dzi psychologicznych. DuČa zmiennoï° wyników ukazaÙa si¿ przy odpowiedzi na pytanie
dotyczce stosowania testów przez osoby nieb¿dce psychologami - ponad poÙowa
respondentów uwaČaÙa, Če sytuacja taka nie powinna mie° miejsca, natomiast mniej
niČ poÙowa badanych nie wyraziÙa sprzeciwu. Co ciekawe, juČ wtedy badani zwracali
uwag¿ na problem naduČywania testów przez inne grupy zawodowe, mimo, iČ wtedy
nie istniaÙa jeszcze moČliwoï° legalnego nabycia przez nich narz¿dzi psychologicznych
i mogÙy one traÞ° w ich r¿ce jedynie za poïrednictwem samych psychologów.
Ze wzgl¿du na niedobór danych empirycznych dotyczcych przekonaÚ zwizanych z udost¿pnianiem testów psychologicznych niepsychologom oraz duČe znaczenie powyČszej problematyki dla zawodu psychologa przeprowadzono badanie,
którego celem byÙo poznanie ïwiadomoïci dotyczcej moČliwoïci nabywania i wykorzystywania testów psychologicznych wïród studentów psychologii oraz stosunku
do udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych.
Na podstawie powyČszego przegldu literatury oczekiwano, Če polscy studenci
psychologii b¿d wykazywali podobny stosunek do udost¿pniania testów psychologicznych innym grupom zawodowym, jak psychologowie w badaniu (Jaworowskiej, 2009). W literaturze nie odnajdujemy natomiast informacji o tym którym grupom zawodowym psychologowie s w wi¿kszym stopniu skÙonni do umoČliwienia
dost¿pu do narz¿dzi psychologicznych. Wïród przedstawicieli zawodów innych niČ
psychologowie, którzy maj dost¿p do wybranych narz¿dzi psychologicznych s
lekarze i pedagodzy. Ze wzgl¿du na specyÞk¿ wymienionych zawodów, moČna by
oczekiwa°, Če psychologowie b¿d bardziej skÙonni do udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych lekarzom niČ pedagogom.

Metoda
Grup¿ badawcz stanowiÙo 86 osób b¿dcych studentami psychologii Uniwersytetu JagielloÚskiego (M=22,90 lat; SD=2,09). Nie uwzgl¿dniono wyników jednej osoby
z uwagi na to, Če zadeklarowaÙa ona inny kierunek studiów. Grupa badawcza skÙadaÙa si¿ z 76 kobiet (88,37%; M=22,78 lat, SD=2,02) i 10 m¿Čczyzn (11,63%; M=23,80 lat,
SD=2,36). 7 uczestników badania zadeklarowaÙo posiadanie wyČszego wyksztaÙcenia,
natomiast pozostaÙe 79 b¿dcych w trakcie studiów posiadaÙo wyksztaÙcenie ïrednie.
18,60% badanych (16 osób) znajdowaÙo si¿ na pierwszym roku studiów, 34,88% (30
osób) na trzecim roku, 16,28% (14 osób) na czwartym, a 30,23% (26 osób) na pitym.
Uczestnikom badania przedstawiono autorsk ankiet¿ w wersji elektronicznej
lub papierowej. ZawieraÙa ona 17 stwierdzeÚ (zob. Tabela 1.) odnoszcych si¿ do prze-

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

121

konaÚ na temat udost¿pniania testów psychologicznych lub wiedzy dotyczcej aktualnych regulacji w tym obszarze. Odpowiedzi zaznaczane byÙy na pi¿ciopunktowej skali przedziaÙowej, gdzie odpowiedĊ 1 oznaczaÙa „zupeÙnie si¿ nie zgadzam”,
a 5 oznaczaÙo „caÙkowicie si¿ zgadzam”. Pierwsze trzy stwierdzenia (1-3) zostaÙy zaczerpni¿te wprost z ankiety Jaworowskiej (2009).

Wyniki
Zastosowano zarówno statystyki testów normalnoïci rozkÙadu KoÙmogorow-Smirnow z poprawk istotnoïci Lillieforsa oraz statystyki testów normalnoïci rozkÙadu Shapiro-Wilk. Wszystkie otrzymane wyniki odnoszce si¿ do stwierdzeÚ badawczych nie wykazuj charakteru rozkÙadu normalnego (p<0,001).
Tabela 1
Stwierdzenia zaprezentowane uczestnikom badania wraz ze ïredni oraz przedziaÙem ufnoïci
Stwierdzenie

grednia wraz z 95%
przedziaÙem ufnoïci
oraz odchyleniem
standardowym

1. Testy psychologiczne powinni stosowa° jedynie wykwaliÞkowani psychologowie.

M=4,64 (SD=0,48)
C(4,54 ǂ ΐx ǂ 4,75) = 0,95

2. Badanie testem i obliczanie wyników moČe wykonywa° osoba nie b¿dca
psychologiem, ale interpretacja i udzielanie informacji zwrotnych powinny
by° zastrzeČone wyÙcznie dla psychologów.

M=3,54 (SD=1,20)
C(3,28 ǂ ΐx ǂ 3,80) = 0,95

3. KaČdej osobie, która moČe udowodni°, Če posiada kompetencje wymagane M=2,28 (SD=1,09)
od uČytkownika testów (oboj¿tnie czy jest psychologiem, czy teČ nie) powin- C(2,04 ǂ ΐx ǂ 2,51) = 0,95
no móc si¿ pozwoli° na stosowanie testów.
4. Przedstawiciele innych zawodów niČ psycholog mog nabywa° legalnie
testy psychologiczne.

M=2,09 (SD=1,13)
C(1,85 ǂ ΐx ǂ 2,33) = 0,95

5. Wybrane testy psychologiczne powinny by° dost¿pne dla stosowania przez M=3,07 (SD=1,22)
pedagogów.
C(2,81 ǂ ΐx ǂ 3,33) = 0,95
6. Osoby nie b¿dce psychologami, które ukoÚczyÙy dodatkowe 11-godzinne M=1,86 (SD=0,97)
szkolenie z zakresu psychometrii, maj odpowiednie kompetencje do posÙugi- C(1,65 ǂ ΐx ǂ 2,07) = 0,95
wania si¿ wybranymi testami psychologicznymi.
7. Psycholog jest jedynym specjalist majcym moČliwoï° nabycia testu
psychologicznego.

M=3,43 (SD=1,24)
C(3,16 ǂ ΐx ǂ 3,69) = 0,95

8. Wszystkie testy psychologiczne powinny by° dost¿pne dla stosowania
przez pedagogów.

M=1,52 (SD=0,80)
C(1,35 ǂ ΐx ǂ 1,69) = 0,95

9. Stosowanie testu psychologicznego przez osob¿ do tego nieuprawnion,
niesie ze sob powaČnych konsekwencji.

M=4,46 (SD=0,83)
C(4,28 ǂ ΐx ǂ 4,64) = 0,95

10. Wszelkie informacje niezb¿dne do prawidÙowej interpretacji wyniku testu M=1,80 (SD=0,93)
psychologicznego, zawarte s w instrukcji.
C(1,60 ǂ ΐx ǂ 2,00) = 0,95
11. Wszystkie testy psychologiczne powinny by° dost¿pne dla stosowania
przez psychiatrów.
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M=2,93 (SD=1,25)
C(2,66 ǂ ΐx ǂ 3,20) = 0,95

Stwierdzenie

grednia wraz z 95%
przedziaÙem ufnoïci
oraz odchyleniem
standardowym

12. Wi¿kszoï° testów psychologicznych to formalnoï°, a ich wyniki s spójne
z intuicyjnymi.

M=1,45 (SD=0,66)
C(1,31 ǂ ΐx ǂ 1,59) = 0,95

13. Psycholog i pedagog to zawody charakteryzujce si¿ niemalČe identyczny- M=1,37 (SD=0,65)
mi kompetencjami.
C(1,23 ǂ ΐx ǂ 1,51) = 0,95
14. Powszechnoï° stosowania testów psychologicznych nie ma wpÙywu na
iloï° miejsc na rynku pracy dla psychologów.

M=2,26 (SD=1,01)
C(2,05 ǂ ΐx ǂ 2,48) = 0,95

15. Niezb¿dne s dodatkowe zaostrzenia przepisów dotyczcych nabywania
i stosowania testów psychologicznych.

M=3,86 (SD=0,97)
C(3,65 ǂ ΐx ǂ 4,07) = 0,95

16. Wybrane testy psychologiczne powinny by° dost¿pne dla stosowania
przez psychiatrów.

M=3,67 (SD=1,05)
C(3,44 ǂ ΐx ǂ 3,89) = 0,95

17. Zwi¿kszajca si¿ w obecnych czasach dost¿pnoï° testów psychologicznych w Internecie jest zjawiskiem korzystnym.

M=1,46 (SD=0,83)
C(1,28 ǂ ΐx ǂ 1,64) = 0,95

ródÙo: badania wÙasne

Tabela 2
Porównanie wybranych stwierdzeÚ zaprezentowanych uczestnikom badania wraz z przedziaÙami ufnoïci i wynikami uzyskanymi w badaniach Jaworowskiej (2009). Wynik jest istotny
statystycznie (p<0,05)
grednia wraz z 95% przedziaÙem ufnoïci oraz odchyleniem standardowym dla:
Stw

Wszystkich Studentów
uczestników I roku
badania

Studentów
III roku

Studentów
IV roku

Studentów
V roku

BadaÚ Jaworowskiej
(2009)

Stw. 1. M=4,64
(SD=0,48)
C(4,54 ǂ ΐx ǂ
4,75) = 0,95 *

M=4,79
(SD=0,43)
C(4,54 ǂ ΐx ǂ
5,03) = 0,95 *

M=4,50
(SD=0,52)
C(4,20ǂ ΐx ǂ
4,80) = 0,95 *

M=4,86
(SD=0,36)
C(4,65ǂ ΐx ǂ
5,07) = 0,95

M=4,64
(SD=0,50)
C(4,36ǂ ΐx ǂ
4,93) = 0,95

M=4,8
(SD=0,6)

Stw. 2. M=3,54
(SD=1,20)
C(3,28 ǂ ΐx ǂ
3,80) = 0,95 *

M=3,64
(SD=1,28)
C(2,90ǂ ΐx ǂ
4,38) = 0,95 *

M=3,29
(SD=1,00)
C(2,71ǂ ΐx ǂ
3,86) = 0,95 *

M=3,5
(SD=1,16)
C(2,83ǂ ΐx ǂ
4,17) = 0,95 *

M=3,64
(SD=1,34)
C(2,87ǂ ΐx ǂ
4,41) = 0,95 *

M=2,6
(SD=1,6)

Stw. 3. M=2,28
(SD=1,09)
C(2,04 ǂ ΐx ǂ
2,51) = 0,95 *

M=3,00
(SD=1,18)
C(2,32ǂ ΐx ǂ
3,68) = 0,95 *

M=1,93
(SD=0,92)
C(1,40ǂ ΐx ǂ
2,46) = 0,95

M=2,21
(SD=0,97)
C(1,65ǂ ΐx ǂ
2,78) = 0,95

M=2,93
(SD=1,21)
C(2,23ǂ ΐx ǂ
3,63) = 0,95 *

M=1,8
(SD=1,0)

ródÙo: badania wÙasne

Uwzgl¿dniajc charakter uzyskanych wyników przeprowadzono wybrane testy
statystyczne z uwzgl¿dnieniem zarówno technik parametrycznych jak i nieparametrycznych.
Przeprowadzono testy T dla prób zaleČnych. Uczestnicy badania w wi¿kszym
stopniu zgadzaj si¿ z tym, Če wybrane testy psychologiczne powinny by° dost¿pne

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

123

dla stosowania przez pedagogów (stwierdzenie 5.), niČ z tym, Če wszystkie testy psychologiczne powinny by° dost¿pne dla tej grupy zawodowej (stwierdzenie 8.; t=11,20;
df=85; p<0,001; d=1,49). Podobnie w przypadku psychiatrów, równieČ wykazano
wi¿ksz zgod¿ co do udost¿pnienia wybranych testów psychologicznych przedstawicielom tej profesji (stwierdzenie 16.), niČ wszystkich (stwierdzenie 11.; t=6,06; df=85;
p<0,001; d=0,64).
Ze wzgl¿du na maÙ liczb¿ danych w porównywanych grupach oraz brak normalnoïci rozkÙadu, przeprowadzono nieparametryczne testy U Manna-Whitneya, w których nie stwierdzono istotnych statystycznie róČnic pomi¿dzy odpowiedziami grupy
studentów czwartego roku w porównaniu do grupy studentów pitego roku w Čadnym stwierdzeniu (p>0,05), wykazano natomiast jedn istotn statystycznie róČnic¿
pomi¿dzy odpowiedzi grupy studentów trzeciego oraz czwartego roku. Grupa studentów czwartego roku (n=14; ïrednia ranga = 30,32), w porównaniu do studentów
trzeciego roku (n=30; ïrednia ranga = 18,85) w wi¿kszym stopniu zgodziÙa si¿ z tym,
Če psycholog jest jedynym specjalist majcym moČliwoï° nabycia testu psychologicznego (stwierdzenie 7.; U=319,5; z=2,84; p<0,05).

Dyskusja
Przeprowadzono badanie celem przedstawienia stosunku studentów psychologii
do udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych innym grupom zawodowym.
Zarówno studenci psychologii uczestniczcy w obecnym badaniu, jak i psychologowie biorcy udziaÙ w badaniu Jaworowskiej (2009) byli stosunkowo zgodni co
do tego, Če jedynie wykwaliÞkowani psychologowie powinni stosowa° testy psychologiczne. Studenci psychologii jednakČe byli w tej kwestii nieco bardziej liberalni,
z mniejsz cz¿stotliwoïci zgadzajc si¿ ze stwierdzeniem, Če testy psychologiczne
powinni stosowa° jedynie wykwaliÞkowani psychologowie (d=0,29; p<0,05).
Studenci psychologii w wi¿kszym, niČ psychologowie stopniu uznali, Če tylko
wybrane narz¿dzia psychologiczne (w opozycji do wszystkich) powinny by° udost¿pniane innym grupom zawodowym (pedagogom i lekarzom), jednakČe zaleČnoï°
ta mocniej widoczna byÙa w przypadku pedagogów (d=1,50), niČ lekarzy (d=0,64).
Wyniki ïwiadcz zatem o tym, Če studenci psychologii za bardziej kompetentnych do
uČywania narz¿dzi psychologicznych uwaČaj lekarzy niČ pedagogów.
Studenci psychologii w porównaniu z psychologami znacznie cz¿ïciej zgodzili si¿ z twierdzeniem, iČ samo badanie testem psychologicznym oraz obliczanie
wyników moČe by° wykonywane przez osob¿ nieb¿dc psychologiem, jednakČe
interpretacja i udzielanie informacji zwrotnych powinny by° zastrzeČone wyÙcznie dla tej grupy zawodowej (d=0,66). Przy czym naleČy zauwaČy°, Če tendencja
ta zdaje si¿ wykazywa° charakter U-ksztaÙtny, wynoszc kolejno dla pierwszego
roku d=0,72, dla trzeciego roku d=0,52, dla czwartego roku d=0,64 i dla pitego
roku d=0,74. WynikaÙoby z tego, Če najbardziej liberalne stanowisko w tej sprawie
wykazuj studenci pierwszych i ostatnich lat studiów, a najbardziej konserwatywne lat ïrodkowych.
Odpowiedzi na pytania sprawdzajce stan wiedzy studentów psychologii dotyczcych aktualnych zasad nabywania narz¿dzi psychologicznych wykazaÙy, Če s oni
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nieïwiadomi tego, Če przedstawiciele innych zawodów mog legalnie nabywa° testy
psychologiczne. Byli oni raczej zdania, Če jako specjaliïci, którymi stan si¿ w przyszÙoïci jako jedyni posid tak moČliwoï°. Pozycje odnoszce si¿ do konsekwencji
udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych osobom nieuprawnionym sugeruj jednak ïwiadomoï° badanych dotyczc powaČnych konsekwencji, jakie niesie ze sob
uČytkowanie testu psychologicznego przez osoby nieuprawnione do tego. Studenci
psychologii zadeklarowali dostrzeganie znaczcych róČnic w kompetencjach psychologicznych i pedagogicznych.
W badaniu odniesiono si¿ równieČ do coraz bardziej widocznego trendu zamieszczania narz¿dzi psychologicznych w sieci, co wedÙug studentów psychologii, jest
zjawiskiem jednoznacznie niekorzystnym. Z drugiej jednak strony nie wykazali oni
przekonania co do koniecznoïci wprowadzenia dodatkowych przepisów regulujcych kwestie nabywania i udost¿pniania testów psychologicznych.
Uwag¿ naleČy zwróci° na widoczne zróČnicowanie porównaÚ wyników badaÚ
przeprowadzonych z udziaÙem studentów psychologii z tymi otrzymanymi w badaniach Jaworowskiej (2009). Widoczna jest natomiast pewna tendencja - im wyČszy
rok studiów, tym bardziej restrykcje pogldy dotyczce kryteriów udost¿pniania
narz¿dzi psychologicznych prezentowali przyszli psychologowie. Wyniki otrzymane przez studentów pitego roku uzna° moČna nawet za bardziej konserwatywne,
niČ grupy psychologów, którzy uczestniczyli w badaniach Jaworskiej. Jest to bardzo ciekawa obserwacja, poniewaČ moČe sugerowa° zainteresowanie ïrodowiska
akademickiego problemem coraz powszechniejszym w dzisiejszych czasach oraz
podj¿cie przez nie pierwszych kroków zaradczych w postaci propagowania wiedzy
na ten temat.

Podsumowanie
Podsumowujc uzyskane wyniki moČna uzna°, Če studenci psychologii wykazuj
nieco bardziej liberalne niČ psychologowie, cho° nadal raczej negatywne stanowisko
w sprawie udost¿pniania testów psychologicznych innym grupom zawodowym.
NaleČy wzi° jednak pod uwag¿ fakt, Če wyniki mogÙy zosta° znieksztaÙcone
ze wzgl¿du na brak liczebnej równowagi grup badawczych, podzielonych wzgl¿dem
kryterium roku studiowania. PodziaÙ pÙci, cho° równieČ pozostajcy w nierównowadze, naszym zdaniem stosunkowo trafnie odzwierciedla rzeczywist struktur¿ ïrodowiska. Wyniki jasno wskazuj na to, Če studenci niČszych lat zajmuj bardziej liberalne stanowisko w sprawie udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych, niČ studenci
lat wyČszych. Konserwatyzm ostatniego roku daje jednak nadziej¿ na podniesienie
poziomu edukacji tej grupy spoÙecznej w obszarze problemu oraz zabranie przez ni
gÙosu w przyszÙoïci, który powinien zosta° wzi¿ty pod uwag¿ w trwajcej dyskusji na
temat zasad udost¿pniania testów psychologicznych.
Kolejnym ograniczeniem badania jest brak przebadania studentów innej uczelni niČ Uniwersytet JagielloÚski. Wyniki s zatem poïrednio zwizane z systemem
ksztaÙcenia jaki obowizuje na powyČszym uniwersytecie. MoČliwe, Če wyniki uzyskane przez autorów nie odpowiadaÙyby wynikom, które moČna by uzyska° przy
badaniu grupy badawczej pochodzcej z innych uniwersytetów.
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Studenci nie s ïwiadomi dokÙadnych zasad regulujcych nabywanie i udost¿pnianie testów psychologicznych, jednakČe s ïwiadomi konsekwencji dopuszczenia
do uČytkowania testów osób nieodpowiednio wykwaliÞkowanych lub o odmiennych, cho° pozornie zbliČonych kompetencjach. Jest to pierwszy krok do zwi¿kszenia
ïwiadomoïci problemu. Kolejnym krokiem powinno by°, naszym zdaniem, wÙczenie do programu studiów psychologicznych elementów edukacji na temat udost¿pniania narz¿dzi psychologicznych. O tematyk¿ tak powinny zosta° poszerzone programy przedmiotów akademickich z zakresu diagnozy psychologicznej.

Bibliografia
[1] BrzeziÚski, J. (1984). Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej. PoznaÚ: Wydawnictwo Naukowe
UAM.
[2] BrzeziÚski, J. (2005). Aktualnoï° klasycznych tekstów z psychometrii dla metodologicznej i etycznej poprawnoïci praktyki diagnostycznej odwoÙujcej si¿ do wyników testów psychologicznych. W: J. BrzeziÚski (red.), Trafnoï°
i rzetelnoï° testów psychologicznych: Wybór tekstów (ss. 9-25). GdaÚsk: GdaÚskie Wydawnictwo Psychologiczne.
[3] Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
[4] Jaworowska, A. (2009). Co polscy psychologowie sdz o testach?, Nowiny Psychologiczne, 1, 5-20.
[5] Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
[6] Oronowicz, W. (2016a). Udost¿pnianie testów psychologicznych dla osób nieb¿dcych psychologami - aspekty
etyczne i profesjonalne. Roczniki Teologiczne, 63, 189-199.
[7] Oronowicz, W. (2016b). Udost¿pnianie testów psychologicznych dla osób nieb¿dcych psychologami w ïwietle norm etycznych. Referat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.
[8] Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, Pobrane z: www.ptp.org.pl.
[9] Pracownia Testów Psychologicznych PTP (2016). Strona internetowa Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Pobrane z: www.practest.com.pl.
[10] Stepulak, M.Z. (2014).Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: WyČsza SzkoÙa Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

126

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

