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Testy psychologiczne przydatne w doborze osób
do zawodów trudnych i niebezpiecznych
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w
rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych
rzecznictwo psychologiczne ma
szczególne znaczenie w przypadku zawodów trudnych i niebezpiecznych, gdzie istnieje zagro¿enie
dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka, wynikaj¹ce z si³ natury (np. praca pod wod¹, pod
ziemi¹) lub z wyj¹tkowego charakteru
czynnoci zwi¹zanych z prac¹ w danym
zawodzie (np. koniecznoæ posiadania
broni, wspó³praca cz³owieka z urz¹dzeniami, wymagaj¹cymi szczególnych
sprawnoci psychofizycznych).
Badania psychodiagnostyczne stosowane s¹ najczêciej w poradnictwie zawodowym do orzekania na temat zakresu prac i zawodów, które mo¿e wykonywaæ dana osoba oraz w doborze zawodowym przy okrelaniu stopnia przydatnoci cz³owieka do wykonywania danego
typu zawodu.
Badania te wymagaj¹ odpowiednio
przygotowanych do praktycznego stosowania testów psychologicznych.
Przygotowanie testów, czyli tzw. walidacja jest procedur¹ polegaj¹c¹ na badaniu w³aciwoci psychometrycznych testów, w celu okrelenia stopnia ich przydatnoci do pomiaru wybranych cech psychofizycznych cz³owieka. Jest warunkiem
przyst¹pienia do stosowania ich w praktyce psychodiagnostycznej.
Prace walidacyjne nad narzêdziami psychodiagnostycznymi, s³u¿¹cymi doborowi
do prac trudnych i niebezpiecznych, zapocz¹tkowane zosta³y w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w latach osiemdziesi¹tych (Franaszczuk i in. 1986). Efektem tych prac by³o przygotowanie zestawu sk³adaj¹cego siê z 11 testów psychologicznych, przydatnych w procesie doboru
osób do wykonywania zawodów nale¿¹cych do tej grupy. Opracowanie to dotyczy³o testów w wersji papier-o³ówek.
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W 1998 r. zakoñczono w CIOP realizacjê projektu badawczego, którego celem by³o opracowanie jednolitej strategii
prowadzenia badañ psychodiagnostycznych, dla doboru osób do prac trudnych i
niebezpiecznych oraz przeprowadzenie
prac adaptacyjnych narzêdzi psychologicznych, przydatnych w tych badaniach.
W tym przypadku projekt dotyczy³ testów
psychologicznych w wersji komputerowej.
O rozpoczêciu prac walidacyjnych nad
now¹ generacj¹ narzêdzi psychodiagnostycznych zadecydowa³y niew¹tpliwie
zalety tej formy testów: mo¿liwoæ sprawniejszego prowadzenia badañ, automatyczne opracowanie wyników i norm oraz
ci¹g³a (tzn. w miarê uzyskiwania nowych
wyników badañ) aktualizacja norm.
Wymienione zalety zwiêkszaj¹ mo¿liwoci pracowni psychodiagnostycznych
w zakresie liczby prowadzonych badañ i
objêcia nimi wszystkich grup zawodowych, które tego wymagaj¹. Wp³ywaj¹
równie¿ na rzetelnoæ diagnozy psychologicznej, co ma szczególne znaczenie w
przypadku orzecznictwa o przydatnoci
do wykonywania prac trudnych i niebezpiecznych.
Pomys³ na tak okrelony projekt badawczy wynika³ z za³o¿enia, ¿e wykonane prace bêd¹ mia³y szerokie, praktyczne
zastosowanie w pracowniach psychodiagnostycznych na terenie ca³ego kraju, zarówno w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego jak i doboru zawodowego osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych.
Wynikiem prac w tym zakresie jest
propozycja zestawu testów psychologicznych, stanowi¹cego minimum niezbêdne
do stosowania w badaniach przydatnoci
psychofizycznej osób do wykonywania
zawodów trudnych i niebezpiecznych
(£uczak, 1999).
Kategorie testów, zaproponowane w
zestawie, umo¿liwiaj¹ pomiar sprawnoci sensomotorycznych, zdolnoci, cech
osobowoci i zainteresowañ, które uznane zosta³y za najwa¿niejsze w tej kategorii zawodów (£uczak, 1998). Zwraca siê
uwagê, ¿e zestaw ten powinien byæ od-

powiednio modyfikowany przez psychologów zajmuj¹cych siê doborem zawodowym, zgodnie ze specyfik¹ i szczegó³owymi wymaganiami, zwi¹zanymi z konkretnym zawodem lub stanowiskiem.
Przygotowany zosta³ tak¿e podrêcznik
do trzech komputerowych testów psychologicznych: Czas reakcji z wyborem, Tablice liczbowe i Skala jawnego niepokoju
(£uczak i in. 2000). Wymienione testy, w
wyniku opracowania psychometrycznego, okaza³y siê trafne i rzetelne, a zatem
przydatne w doborze osób do zawodów
trudnych i niebezpiecznych.
Podrêcznik zawiera informacje na temat przeznaczenia ka¿dego testu, opis
komputerowej wersji testu i procedury
prowadzenia badania oraz charakterystykê psychometryczn¹ testów: poziom trafnoci, rzetelnoci oraz normy testowe,
okrelone na podstawie wyników badañ
populacji przedstawicieli zawodów trudnych i niebezpiecznych.
Wymienione testy pozwalaj¹ na okrelenie poziomu takich cech i sprawnoci
cz³owieka, jak: refleks, pamiêæ, spostrzegawczoæ, podzielnoæ i koncentracja
uwagi oraz lêk, traktowany jako w miarê
sta³a dyspozycja cz³owieka.
Cechy te stanowi¹ jednak tylko czêæ
sporód w³aciwoci psychofizycznych,
które s¹ niezbêdne do bezpiecznego wykonywania prac trudnych i niebezpiecznych. Konieczne jest przygotowanie od
strony charakterystyki psychometrycznej
kolejnych testów, które  wraz z testami
ju¿ opracowanymi  utworz¹ zestaw gotowych do stosowania narzêdzi psychodiagnostycznych, sk³adaj¹cych siê na zaproponowane uprzednio minimum,
przydatne w poradnictwie i doborze zawodowym osób do prac trudnych i niebezpiecznych.
W zwi¹zku z tym, w CIOP realizowany jest obecnie nowy projekt badawczy,
którego celem jest walidacja czterech kolejnych testów psychologicznych.
Do walidacji wybrano tym razem nastêpuj¹ce testy:
Standardowe matryce progresywne
(SPM  Standard Progressive Matrices)
 test do pomiaru inteligencji niewerbalnej
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koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Wybrane testy pochodz¹ z Wiedeñskiego Systemu Testów  zestawu psychologicznych testów komputerowych,
uznanego i stosowanego w wiecie w diagnostyce psychologicznej.
Zakoñczenie realizacji projektu przewiduje siê w po³owie 2001 roku. Podobnie, jak w przypadku projektu wczeniejszego, zostanie przygotowany podrêcznik
do testów, przydatnych w doborze osób
do wykonywania zawodów trudnych i
niebezpiecznych.
Zamieszczona tabela zawiera wykaz
sprawnoci cz³owieka, najwa¿niejszych
z punktu widzenia poprawnoci i bezpieczeñstwa wykonywania prac trudnych i
niebezpiecznych, kategorie testów, umo¿liwiaj¹cych pomiar wymienionych sprawnoci oraz nazwy testów, mierz¹cych wybrane sprawnoci.
Nazwy testów wydrukowane w kolorze niebieskim oznaczaj¹ testy, które s¹
ju¿ gotowe do stosowania, natomiast w
kolorze granatowym dotycz¹ testów bêd¹cych w trakcie opracowania psychometrycznego.
Tabela ilustruje stan zaawansowania
prac z zakresu walidacji testów psychologicznych dla potrzeb poradnictwa i doboru zawodowego do prac trudnych i niebezpiecznych. Upowa¿nia równie¿ do
wnioskowania o potrzebie i zasadnoci ich
kontynuowania.
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Test rozpiêtoci pamiêci (CORSI)  test
do badania zakresu pamiêci krótkotrwa³ej
Test wykrywania sygna³ów (SIGNAL)

 test do badania uwagi i umiejêtnoci
pracy w warunkach monotonnych
Test koordynacji r¹k (2 HAND)  test
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