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 چکیده
 سنجش هدف از پژوهش حاضر، تدوین یک بسته جامع 

هاي شناختي و رواني حرکتي معتبر و روا براي کودکان بر توانایي
به این منظور اي کتل هورن و کارول بوده است. اساس الگوي نظریه

به ساله  1/11تا  1/6گروه سني  6 نفر در 661اي به حجم نمونه
اي انتخاب شدند. مطالعه حاضر با کاربرد روش تصادفي طبقه

 (1و در چهار گام انجام شده است؛ « آزمونيسنجش بین» روش
( 3 ،هاي تکمیلي( انتخاب مقیاس1انتخاب مقیاس محوري، 

رسي ( اجراي مطالعه اصلي و بر4مطالعه تجربي مقدماتي و 
ضرایب همبستگي بازآزمایي روائي و اعتبار مقیاس نهایي. 

)توانایي  39/0اي(  و )توانایي المسه 16/0ها بین  مقیاس
 هااعتبار مناسب مقیاس ل سیّال( بوده است که بیانگراستدال

است. ضریب توافق متخصصین به منظور روائي محتوایي بین 
بوده است. به منظور بررسي روائي سازه به روش  1/0تا  6/0

تمایز سني، نتایج تحلیل واریانس چندگانه نیز نشان داده است 
ا هم تفاوت ها بهاي سني مختلف در همه توانایيکه گروه

اند. همچنین نتایج تحلیل عاملي، یک ساختار سه معنادار داشته
را  هاي شناختي، رواني حرکتي و سرعت عاملي شامل توانایي

توان نتیجه گرفت  مي ،مورد تایید قرار داده است. از این رو
هاي آزمون نهایي از اعتبار و روائي مناسب براي سنجش توانایي

 توانایي( برخوردار است.     13حرکتي کودکان )شناختي و رواني 

هاي شناختي و رواني سنجش توانایي ی کلیدی:هاواژه

استدالل سیال، حافظه  کارول،  –هورن  –الگوي کتل  حرکتي،
مدت، اندوزش و بازیابي با تاخیر، پردازش دیداري، پردازش کوتاه

هاي وانایيشنیداري، دانش ادراکي، دانش کمّي، خواندن و نوشتن، ت
اي، سرعت رواني حرکتي، سرعت هاي المسهرواني حرکتي، توانایي

  گیريواکنش و تصمیم
 

Abstract 
The aim of this study has been developing a 

comprehensive, reliable, and valid package for the 

assessment of cognitive and psychomotor abilities of 

children. To this end, 661 children were selected 

using stratified random sampling. They were then 

divided to six age groups, ranging from 6.5 to 12.5 

years old .This study was conducted using the Cross 

Battery Assessment method in four steps: a) the 

selection of an axial scale, b) the selection of 

supplementary scales, c) the conduction of 

preliminary experimental study, and d) the 

conduction of the main study and the assessment of 

the validity and reliability of the final scale.  

According to the retest results, the correlation 

coefficients of the scales ranged between 0.76 (for 

tactile ability) and 0.98 (for fluid reasoning), 

indicating the appropriate validity of them. The 

coefficient of agreement between experts for the 

content validity of the scales was somewhere 

between 0.1 and 0.6.  To measure the construct 

validity through the age discrimination method, 

multivariate analysis of variance showed significant 

differences between different age groups in all 

abilities. In addition, the factor analysis confirmed 

this three-factor structure, consisting of cognitive 

and psychomotor abilities, speed, and efficiency. 

Keywords: assessment of cognitive and 

psychomotor abilities, Cattell Horn Caroll model, , 

fluid reasoning, short term memory, long term 

memory, visual processing, auditory processing, 

comprehensive knowledge, reading, psychomotor 

abilities, tactile ability, psychomotor speed, reaction 

speed.    
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 مقدمه
ها طرح شده است. این دیدگاه هاي شناختي و سنجش آنهاتوانایيدر مورد هاي مختلفي تاکنون دیدگاه

اي با طرح ادعاي وجود یک توان به سه دسته کلي تقسیم کرد؛ عدهیک رویکرد روانسنجي مي بارا 
کننده عملکرد فرد در نوع خاصي اي از عوامل خاص نیز دارند که تعیینبه مجموعه عامل کلي، اعتقاد

اي دیگر که عده ،( 1011؛ نقل از استرنبرگ و کافمن،  1304هاي ذهني است )اسپیرمن، از توانش
 ،( دانست1011، نقل از استرنبرگ و کافمن، 1339( و ترستون )1006توان گاردنر )مهمترین آنها را مي

یک عامل کلي  نددسته سوم معتقدهاي چندگانه تاکید دارند.  نفي عامل عمومي و یا کلي، بر توانش با
، نقل از 1310یا عمومي در راس و تعدادي عامل اختصاصي در پایین آن قرار دارد. نظریه ورنون )

 ،کارول – هورن –توان نماینده چنین دیدگاهي دانست. الگوي کتل ( را مي1011استرنبرگ و کافمن، 
هاي شناختي تا به امروز ترین نظریه در مورد ساختار توانایيترین و به لحاظ تجربي مورد حمایتجامع

کند؛ در اي مطرح مياین نظریه یک الگوي سه الیه (.1013بوده است )رینولد، وینست و فیلچر جانزن، 
تر و در باالترین الیه نیز یک عامل تردههاي گسهاي جزئي، در الیه میاني توانایيتر توانایيالیه پایین

ها شامل هاي جزئي الیه نخست آنهاي الیه دوم همراه با توانایيعمومي معرفي شده است. توانایي
)اطالعات عمومي،  1اي کلي و استدالل کمّي(، دانش ادراکي)استقراء، استدالل زنجیره 1استدالل سیال

)فراخناي حافظه و  3مدتساسیت گرامري(، حافظه کوتاهتحول زباني، واژگان، توانایي شنیدن، ح
)حافظه تداعي، حافظه معنایي، سهولت نامیدن و  4ظرفیت حافظه کاري(، اندوزش و بازیابي بلندمدت

پذیري، )شامل تصویرسازي، چرخش ذهني، سرعت بستن، انعطاف 1اي(، پردازش دیداريسیالي اندیشه
)شامل رمزگرداني آوایي، تمایز صدا در گفتار،  6ش شنیداريحافظه دیداري و برآورد طول(، پرداز

مقاومت در مقابل محرک شنیداري، حافظه الگوهاي صوتي، حفظ و قضاوت در مورد ریتم، قضاوت و 

                                                           

1 . fluid reasoning 
2 . perceptual knowledge  
3 . short term memory 
4 . long term storage and retrieval  
5 . visual processing  
6 . auditory processing  
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)شامل سرعت ادراکي، سرعت  1تمایز موسیقیایي، زیروبمي مطلق، تعیین محل صدا(، سرعت پردازش
)شامل زمان واکنش ساده، زمان واکنش  1گیري و واکنشمدهي و سهولت عددي(، سرعت تصمیآزمون

)شامل  3انتخابي، زمان بازرسي، سرعت مقایسه ذهني، سرعت پردازش معنایي(، خواندن و نوشتن
رمزگرداني خواندن، درک خواندن، سرعت خواندن، هجي کردن واژه، توانایي نوشتن و سرعت نوشتن(، 

-، توانایي6ايهاي المسه، توانایي1(، دانش حیطه خاص)شامل دانش و پیشرفت ریاضي 4دانش کمّي

)سرعت حرکت اندام و 3)حافظه بویایي(، سرعت رواني حرکتي 9هاي بویایي، توانایي1هاي جنبشي
ها، چابکي انگشتان، چابکي دست، )شامل هماهنگي اندام10هاي رواني حرکتيسرعت نوشتن( و توانایي

(.  جامعیت و 1011گریو، ، اشنایدر و مک1011ست )هانت، گیري و تعادل بدن( ادقت کنترل، هدف
تا حدود زیادي به عنوان مبنایي براي انتخاب،  CHCحمایت پژوهشي باعث شده است الگوي 

ها و اخیراً نیز در بازبیني آزمون گیردهاي توانایي شناختي مورد استفاده قرار دهي و تفسیر آزمونسازمان
ان زیربنا مورد توجه قرار گرفته است )رینولد، وینست و فلچر جانزن، هاي سنجشي به عنوو مجموعه

 11براي مثال، دو مجموعه آزمون شناختي خیلي مهم یعني ویرایش پنجم هوش آزماي وکسلر .(1013
هاي ( نسخه1014)شرنک، مک گریو، متر و وودکاک،  11( و آزمون پیشرفت وودکاک جانسون1014)

اند. ویرایش هاي اخیر منتشر کردهالمقدور منطبق با این الگو در سالتيشده و تازه خود را حویرایش
و  ، پردازش دیداريدرک کالمي، استدالل ادراکي، سرعت پردازش پنج توانایيآزمون وکسلر،  پنجم

کند و نسخه چهارم آزمون پیشرفت وودکاک جانسون نیز هشت توانایي حافظه کاري را سنجش مي

                                                           

1 . processing speed  
2 . reaction decision speed  
3 . reading & writing  
4 . quantitative knowledge  
5 . domain specific knowledge  
6 . tactile abilities  
7 . kinesthetic  
8 . olfactory abilities 
9 . psychomotor speed 
10 . psychomotor abilities  
11 . Wechsler intelligence Scale for Children  
12 . woodcock Jhonson IV, Tests of achievement  
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مدت، حافظه بلندمدت، پردازش دیداري، پردازش شنیداري، دراکي، حافظه کوتاهاستدالل سیال، دانش ا
هاي سنجش این اثرپذیري را در سایر آزمون کند.سرعت پردازش و سرعت واکنش را سنجش مي

شناخت استعداد و  هايِترین آزمونمتداول یکي دیگر از  توان مشاهده کرد. براي مثالها نیز ميتوانایي
دو بخش کالمي و عملکردي به  در( است. این آزمون، II-MAB) 1ا، مجموعه استعداد چندبعديهتوانایي

ها و واژگان و هاي اطالعات، درک، ریاضي، شباهتپردازد. بخش کالمي شامل مولفهمي هاتوانایيسنجش 
یاء است بخش عملکردي نیز شامل نمادهاي عددي، تکمیل تصاویر، فضایي، تنظیم تصاویر و جفت کردن اش

( است که SAT) 1آزمون استعداد تحصیليهاي شایع در این زمینه، از دیگر آزمون(. 1003)جاکسون، 
است )استیکلر و بریلند،  3جدیدترین نسخه آن شامل سه بخش اساسي نوشتن، ریاضي و خواندن انتقادي

شناختي  هاينایيتوا، آزمون دیگري است که با هدف سنجش  (CAT) 4(. آزمون استعداد شناختي1001
هاي استدالل کالمي، استدالل غیر کالمي، مقیاسشود. این آزمون شامل خردهکار گرفته ميهکودکان ب

(. در 1016هاي شناختي، استدالل کمّي و توانایي فضایي است )راهنماي جامع نسخه چهارم آزمون توانایي
هاي مقایسه آزموناست که شامل خرده 1(GATBاین زمینه آزمون متداول دیگر آزمون استعداد عمومي )

-، عالمت11، تطبیق شکل11، استدالل حسابي10، تطبیق ابزار3، لغات9، فضاي سه بعدي1، محاسبات6هانام

این  ،رسدمي نظر(. به1336منوس و موریتش، است )ملون، داگت، مک 11و جداکردن 14، مونتاژ13گذاري
هاي مورد ها فاقد جامعیت و گستردگي توانایياین آزمون (1 :ها داراي نقاط ضعف اساسي زیر هستندآزمون

                                                           

1 . Multidimensional Aptitude Battery    
2 . Scholastic Aptitude Test  
3 . critical reading  
4 . Cognitive Aptitude Test (CAT).   
5 . General Aptitude Test Battery (GATB) 
6 . name comparison  
7 . computation  
8 . three dimensional space  
9 . vocabulary  
10 . tool matching  
11 . arithmetic reason  
12 . form matching  
13 . mark making  
14 . assemble 
15 . disassemble  
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توانایي  هاي مهمي مانند پردازش شنیداري، سرعت رواني حرکتي،هستند و توانایي CHCپوشش در نظریه 
ین در حالي است دهند. ااي را پوشش نميایي المسهگیري و یا توانرواني حرکتي، سرعت واکنش و تصمیم

مندي داراي و کارکردهاي عقالني سطح باالتر، یک عالقه 1بین پردازش حسي که  براي مثال رابطه
هاي هاي معاصر نیز عمدتًا مدعي هستند که توانایيشناسي بوده است و نظریهتاریخچه طوالني در روان

( 1010) با این مقدمه دکرکنند. حسي به عنوان یک مبنا براي توسعه ساختار شناختي سطح باالتر عمل مي
املي آنها نشان داده اي در ساختار هوش را مورد بررسي قرار داد و نتایج تحلیل عایگاه توانایي المسهج

هاي توانایي شناختي دارند. استنکوف و همکاران اي رابطه معناداري با اندازههاي المسهاست که اندام
مورد بررسي قرار  را تي انسانهاي شناخبندي توانایياي در طبقه( نیز جایگاه فرایندهاي المسه1001)

هاي فرایندهاي دیداري فضایي به سختي از اند که اندازهدادند. آنها در مطالعه خود نشان داده
سازي معادالت ساختاري، شواهدي مبني بر با این حال، مدل .شودفرایندهاي پیچیده المسه جدا مي

ان ارائه داده است. این عامل داللت بر توانایي هاي شناختي انساي در ساختار توانایيتمایز عامل المسه
اي مجموعه ( اجراي گروهي و چند گزینه1هاي پوستي داشته است. براي تمیزدادن و پي بردن به محرک

متخصص و آموزش ندیده و وسیله افراد غیرهگذاري آن بهاي استعداد چند بعدي، سهولت اجرا و نمرهآزمون
( مشکالت فني 3ها بوده است. یکي دیگر از مشکالت این قبیل آزمون ،(1393انتشار عمومي آنها )رضائي، 

در مورد آزمون  1331و روش شناختي نظیر عدم تایید روائي سازه در برخي مطالعات )براي مثال کرنزلر، 
داد براي مثال آزمون استعهاي سني باالتر )( محدود بودن به و یا اجراي آنها در گروه4، استعداد چندگانه(

  (هاي سني دبیرستان و باالتر تنظیم شده استتحصیلي براي گروه
-هاي استعداد عمومي در کشور براي کارکنان بزرگسال شرکت( و یا مجموعه آزمون1001استیکلر و بریلند، )

هاي استعداد ( و مجموعه آزمون1391هاي صنعتي هنجاریابي شده است )خادمي، نوري، عریضي و آقایي، 
هاي جدیدتر )در عدم انتشار نسخه (1( و 1331براي دانشجویان هنجاریابي شده است )رضائي،  چند بعدي

هاي اخیر از آن منتشر نشده توان نام برد که ویرایش جدیدي در سالاین زمینه آزمون عمومي استعداد را مي
پژوهش حاضر  ،ت اساسياند. با در نظر گرفتن این مشکالها بودهبرخي دیگر از مشکالت این آزمون ،است(

                                                           

1 . sensory processing  
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هاي کودکان را استانداردسازي نماید که از یک سو داراي مباني تالش دارد یک آزمون سنجش توانایي
و  ،توانایي( 13ها و استعدادهاي زیادي را پوشش دهد )(؛ توانایيCHCنظري قوي باشد )با تکیه بر الگوي 

هاي شناختي و رواني حرکتي کودک ارائه ز توانایياز سوي دیگر بتوان بر اساس نتایج آن یک نیمرخ جامع ا
 1داخل و خارج از کشور به جدول  هاي دیگر اعم ازداد. براي مقایسه پژوهش حاضر با وضعیت موجود آزمون

 توجه کنید.
 

 روش
هاي اول تا ششم دوره ابتدایي در آموزان شهر تهران در پایهجامعه آماري پژوهش حاضر تمامي دانش

 346پسر و  311نفر )  661به حجم  اينمونه از این جامعه بوده است. 1331-1334ي سال تحصیل
جامعه پژوهش، یعني  بدین ترتیب کهشد.  انتخاب تصادفي ايطبقه گیرينمونه از طریقدختر( 

و تصمیم گرفته گانه تقسیم شدند هاي سني ششهاي کوچکتر یعني گروهکودکان دبستاني، به جامعه
از هر یک از مناطق ابتدا . شود، حجم نمونه بین طبقات تقسیم شیوه انتساب متساوياستفاده از  باشد 

در شهر تهران، تعدادي مدرسه به تصادف انتخاب شد و با در  13و  19و  13، 1، 1آموزش و پرورشِ 
خاب و آموز به تصادف انتنظر گرفتن گروه سني و منطقه آموزش و پروش از هر مدرسه تعدادي دانش

درصد(،  3/11نفر ) 101سال  1/1تا  1/6شد. در نهایت گروه نمونه پژوهش در شش طبقه  سنجش 
سال  1/10تا  1/3درصد(،  19نفر ) 113سال  1/3تا  1/9درصد(،  1/11نفر ) 113سال  1/9تا  1/1

 16نفر ) 106سال  1/11تا  1/11درصد(،  14/ 1نفر ) 31درصد  1/11تا  1/10درصد(،  3/19نفر ) 111
« 1ايآزموني یا بین مجموعهسنجش بین» یافتهتعدیل در پژوهش حاضر از روشدرصد( انتخاب شدند. 

هاي شناختي، پیشرفت تحصیلي و فرایندهاي استفاده شده است. در این روش که براي سنجش توانایي
هاي معتبر و رواي نزموشود آگیرد به آزمونگر اجازه داده ميشناختي مورد استفاده قرار ميروانعصب

 1013فلنگان، اوریتز و آلفونسو، براي مرور به کار گیرد )هدر یک سنجش واحد و مستقل بموجود را 
  ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارت بوده است از: (. مراجعه شود

                                                           

1 . Cross Battery Assessment  
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 براي سنجش استدالل سیّال (:1003، ویرایش چهارم وکسلر)1مقیاس استدالل تصویری( 1

آزماي وکسلر استفاده شده است. این آزمون شامل مقیاس استدالل تصویري ویرایش چهارم هوش از 
پاسخ تشکیل  گزینه 1سئوال تصویري است. هر سئوال از دو بخش شامل یک شکل محرک و  34

ي جدول، تصاویر خانه 3تشکیل شده است که در  1×  1شده است. شکل محرک خود از یک جدول 
بایست به دهنده ميرسم شده است و در خانه چهارم عالمت سئوال آمده است. پاسخ بطبه هم مرت

دقت رابطه بین اشکال موجود در سه خانه شکلِ محرک را بررسي کرده و با پي بردن به رابطه بین 
پاسخ یکي را براي جایگذاري به جاي عالمت سئوال انتخاب کند. ضریب اعتبار  گزینه 1ها از بین آن
بوده  11/0و اعتبار بازآزمایي نیز  93/0 این آزمون در نمونه هنجاري وکسلر چهار، 1ساني درونيهم

و  39/0در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي این مقیاس (. 1003است )ویلیامز، ویز، رولفوز، 
سیاري هاي باین آزمون در پژوهش بوده است. از 1ضریب توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا 

( و تام و 1011آلویس )توان به ديمي سیّال استفاده شده است که براي مثال براي سنجش استدالل
 ( اشاره کرد.1013ژورانیک )

براي سنجش پردازش دیداري  (:1003)ویرایش چهارم وکسلر،  3هامقیاس طراحی مکعب (1

فاده شده است. در این آزمون آزماي وکسلر استها ویرایش چهارم هوشآزمون طراحي مکعباز خرده
بایست با دیدن یک الگو یا تصویر در شد و کودک ميکودک قرار داده مي تعدادي مکعب در اختیار

ها بازسازي کند. ها، در یک محدوده زماني مشخص آن الگو یا تصویر را به کمک مکعبدفترچه سئوال
صدم و اعتبار بازآزمایي  96/0کسلر چهار، این آزمون در نمونه هنجاري و 4ضریب اعتبار همساني دروني

بوده  11/0صدم بوده است. در مورد روائي نیز همبستگي آن با ویرایش سوم آزمون وکسلر  91/0نیز 
 و ضریب 34/0ضریب اعتبار بازآزمایي این مقیاس در پژوهش حاضر  (.1003است ویلیامز، ویز، رولفوز، 

بر اساس مباني نظري و پژوهشي آزمون طراحي  است.بوده  1 حتواتوافق متخصصین براي روائي م
 (. 1003گیرد )چن و همکاران، ها براي سنجش پردازش دیداري مورد استفاده قرار ميمکعب

                                                           

1 . Matrix Reasoning 
2 . internal consistency reliability coefficient  
3 . Bloack Design Scale  
4 . internal consistency reliability coefficient  
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واژه براي کودک قرائت  31در این آزمون  (:1003)ویرایش چهارم وکسلر،  1مقیاس واژگان (3

گذاري به صورت صفر، یک ر آزمون وکسلر نمرهشد معناي هر یک را توضیح دهد. دخواسته مي اوو از 
گذاري در نظر گرفته شده است؛ اما در پژوهش حاضر دو مالک عمده براي نمره ،و دو بوده است

ج( تا حدودي عیني و تا حدودي انتزاعي،  ،ربط، ب( عیني و کارکرد ابتدایيالف( بي ،نخست چهار سطح
، 1، 0هاي آزمودني نمرات با توجه به این دو مالک به پاسخکننده. د( انتزاعي و دوم ذکر ویژگي تعیین

و ضریب توافق متخصصین  39/0در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي  داده شده است. 3و  1
 بوده است.   6/0براي بررسي روائي محتوا 

 مدت ازبراي سنجش حافظه کوتاه :(1003ویرایش چهارم وکسلر، ) 2فراخنای ارقام مقیاس (4

آزماي وکسلر استفاده شده است. این آزمون به دو روش آزمون فراخناي ارقام ویرایش چهارم هوش
 1سئوال  9شود. فراخناي رو به جلو شامل فراخناي مستقیم یا رو به جلو و فراخناي معکوس انجام مي

همان  شود اعداد را دقیقا بهکوشش( است و در آن از آزمودني خواسته مي 16کوششي )درمجموع 
شود، تکرار کند. فراخناي معکوس مشابه فراخناي رو به جلو است با ترتیبي که براي وي خوانده مي

به جاي آنکه اعداد را  ،شود وقتي خواندن اعداد تمام شداین تفاوت که این بار از آزمودني خواسته مي
به اعتبار و روائي در نمونه  تکرار کند. شواهد مربوط شنیده است تکرار کند به شکل وارونهگونه که آن

روائي همگرا را نشان  13/0به روش بازآزمایي و  91/0به روش همساني دروني،   91/0هنجاري اعتبار 
و ضریب  94/0در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي (. 1003ویلیامز، ویز، رولفوز، داده است )

 بوده است 1توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا 

براي (: 1391نوري، مرادي، اکبري زردخانه و زاهدیان،  )کرميمقیاس درک خواندن نما  (1 

آزمون درک متن مربوط به آزمون خواندن و ها از خردهسنجش خواندن از متن مشترک تمام پایه
( استفاده شده است. در این 1391نارساخواني نما )کرمي نوري، مرادي، اکبري زردخانه و زاهدیان، 

آموز قرار داده شد و از وي خواسته شد متن را آزمون متن نوشتاري یک داستان در اختیار دانشخرده 
پس از آنکه کودک اظهار  ،بخواند. براي خواندن متن محدودیت زماني براي کودک در نظر گرفته نشد

                                                           

1 . Vocabulary Scale  
2 . Digit Spam Scale  
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شد. این سئواالتي در مورد داستان از او پرسیده مي ،داشت که خواندن متن را به اتمام رسانده است
هاي آن توسط آزمونگر براي اي تنظیم شده بود و هر سئوال و گزینهها به صورت چند گزینهسئوال

 بایست تنها یک گزینه را که به نظر او درستشد و او ميکودک خوانده مي
آزمون درک خواندن به رسید را انتخاب نماید. در نمونه هنجاري ضریب آلفاي کلي آزمون و خردهمي
(. در 1394،  دست آمد )کرمي نوري ، مرادي، اکبري زردخانه و زاهدیانهب 91/0و  91/0یب ترت

 6/0و ضریب توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا  19/0پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي 
  .است بوده

 براي سنجش سرعت پردازش از آزمون (:1003)ویرایش چهارم وکسلر،  1مقیاس نمادیابی (6

نمادیابي ویرایش چهارم وکسلر استفاده شده است. این آزمون در فرم الف و ب تهیه شده است. فرم 
ساله به باال بوده است. آزمون  9ساله و فرم ب مخصوص کودکان  1و  6الف آن مخصوص کودکان 

شامل دو بخش است. در سمت چپ یک )فرم الف( و یا دو )فرم ب( محرک یا نماد هدف نشان داده 
بایست به ده است و در سمت راست تعدادي محرک یا نماد پاسخ آمده است. آزمون شونده ميش

نمادهاي روبروي نماد هدف نگاه کند و در یک محدوده زماني مشخص تشخیص دهد آیا نماد محرک 
هاي درست کسر و هاي غلط از پاسخگذاري تعداد پاسخبین نمادهاي هدف قرار دارد یا خیر. براي نمره

به  13/0مره نهایي محاسبه شد. در مورد شواهد مربوط به اعتبار و روائي، در نمونه هنجاري اعتبار ن
روائي همگرا را نشان داده است ) ویلیامز، ویز،  69/0به روش بازآزمایي و  11/0روش همساني دروني،  

صصین براي و ضریب توافق متخ 96/0در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي  (.1003رولفوز، 
  بوده است. 6/0بررسي روائي محتوا 

براي سنجش توانایي  (:1391)ریتان و وولفسون،  2ای شیبازشناسی المسه مقیاس (1

استفاده شد. در این آزمون  ،اي شي که بر اساس  ساخته شده بوداي از آزمون بازشناسي المسهالمسه
اخوري و سر خودکار؛ اشکال هندسي برجسته شي معمولي شامل گیره کاغذ، دکمه، کلید، قاشق مرب 1

اي قرار داده شده است. حروف شامل مثلث، مربع و دایره و حروف الفبا شامل ل، م، و ، و ي در کیسه

                                                           

1 . Symbol Search Scale  
2 . tactile object recognition  
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کننده اند که تشابه کمتري با حروف دیگر دارند و در لمس کمتر گیجیاد شده به این دلیل انتخاب شده
اي که هیچ دیدي بند پارچهان آزمون شونده با یک چشمشوند. براي اجرا، چشمتشخیص داده مي

ثانیه در اختیار  1سپس به ترتیب ارائه در پاسخنامه هر یک از اشیاء به مدت  .شدنداشته باشد بسته مي
ها را شناسایي کند. هیچ بازخوردي به شد که آنشد و از وي خواسته ميشونده قرار داده ميآزمون

-شد. این کار را یک بار با دست مسلط و یک بار با دست غیر مسلط انجام ميآزمون شونده داده نمي

به عنوان نمره فرد در آزمون در  ،شد. مجموع تعداد اشیایي که با هر دو دست به درستي شناسایي شدند
و ضریب توافق متخصصین براي  16/0در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي  نظر گرفته شد.

  بوده است. 6/0وا بررسي روائي محت

کمّي از دو  براي سنجش دانش و پیشرفت: (1003)ویرایش چهارم وکسلر،  1مقیاس حساب (9

هوش آزماي وکسلر و یک آزمون دانش ریاضي استفاده شده است. در  4آزمون حساب ویرایش خرده
رائت و از آزمون حساب یا پیشرفت ریاضي تعدادي، مسئله حساب به طور شفاهي براي آزمون شونده ق

ها را به طور ذهني حل نماید. در مورد شواهد شد در یک محدوده زماني مشخص آنوي خواسته مي
به روش  11/0به روش همساني دروني،   99/0مربوط به اعتبار و روائي، در نمونه هنجاري اعتبار 

. دانش ریاضي، (1003روائي همگرا را نشان داده است )راهنماي تکنیکي وکسلر،  14/0بازآزمایي و 
بلکه دامنه دانش عمومي در زمینه ریاضي را  ،توانایي در محاسبه و یا حل مسائل ریاضیاتي نیست

هاي اول تا کرد. براي مثال قضیه فیثاغورث چیست؟. براي این منظور کتب ریاضي پایهسنجش مي
فهوم آزمون براي عنوان منبع دانش ریاضي مدنظر قرار گرفت و با توضیح هدف و مششم دبستان به

هاي مربوط به دانش ها خواسته شد سئوالهاي مختلف دوره ابتدایي از آنتعدادي از معلمان پایه
سئوال براي ورود به آزمون تهیه شده  9ریاضي را استخراج نمایند. با در نظر گرفتن زمان اجرا، تعداد 

(   7؛ این عالمت )9 < 3و    9  > 6د: ها عبارت بودند از  این جمله ریاضي را بخوانیاست. این سئوال
کنند؟ )اگر کودک پاسخ داد گیري ميمعادل کدام عدد فارسي است؟؛ طول خط را با چه واحدي اندازه

توانیم یک اي(؛ شعاع دایره چیست؟؛ چطور ميخط کش دوباره بپرسید با چه واحدي نه با چه وسیله

                                                           

1 . Arithmetic Scale   
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گویند؟؛ در مثلث، پاره خطي رگتر از زاویه راست چه ميهاي بززاویه راست را تشخیص دهیم؟؛ به زاویه
گویند؟؛ عدد پي چیست؟ نمره دانش کمّي آزمون شونده شود چه ميکه از راس بر ضلع مقابل عمود مي

و ضریب  19/0. در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي  مجموع دو نمره دانش و پیشرفت بوده است
 است.  بوده 36/0ي محتوا توافق متخصصین براي بررسي روائ

دانش جامع, عالوه بر  براي سنجش :(1003، وکسلر )ویرایش چهارم 1اطالعاتمقیاس  (3

سئوال در  31آزمون اطالعات وکسلر نیز استفاده شده است. در این آزمون آزمون واژگان از خردهخرده
ها بایست به آنشونده مينشود و آزموهاي وسیعي از دانش عمومي از آزمون شونده پرسیده ميحیطه

کند؟، الیه ازن ها عبارتند از معده چه کاري ميپاسخ شفاهي روشن ارائه دهد. نمونه این سئوال
هاي درست گذاري به صورت صفر و یک بوده است؛ به پاسخزند. نمرهچیست؟ آهن چگونه زنگ مي

اهد مربوط به اعتبار و روائي، در گرفت. در مورد شوهاي غلط نمره صفر تعلق مينمره یک و به پاسخ
روائي همگرا را  91/0به روش بازآزمایي و  93/0به روش همساني دروني،   96/0نمونه هنجاري اعتبار 

و ضریب توافق متخصصین براي  39/0در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي نشان داده است. 
 بوده است.  6/0بررسي روائي محتوا 

براي  :(1003، 1)بر اساس مقیاس حافظه بالیني وکسلر ج کلماتتداعی زو مقیاس (10

سنجش حافظه با تاخیر از خرده آزمون تداعي زوج کلمات استفاده شده است. این آزمون شامل ده زوج 
کلمه مانند کامل/ تمام؛ پتو / بالش؛ نقاش/ ترس و ... است. کلمه نخست هر زوج براي آزمون شونده 

-شود و وي ميدقیقه، یکي از زوج کلمات خوانده مي 10بعد از گذشت  ،شديقرائت و به وي تاکید م

 ،بایست زوج آن کلمه را یادآوري کند. الگوي آزمون از آزمون حافظه بالیني وکسلر اقتباس شده است
کار رفته در آن از کلماتي استخراج شده است که بر اساس کرمي نوري و همکاران هاما کلمات ب

اند. خواندن کلمات طوري بود که بین هر فراواني را در کلمات کودکان دبستاني داشته ( بیشترین1394)
ثانیه وقت بگیرد. پس از آن نخستین کلمه را  1که کرد به طوريجفت کلمه، آزمونگر کمي مکث مي

دقیقه بعد دستورالعمل مجدداً  10شد. حدود شد و بازخورد درست و غلط به کودک داده ميپرسیده مي

                                                           

1 . Information Scale  
2 Wechsler Memory Scale  
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ثانیه  1شد. شد و فهرست کلمات سئوال دوباره براي وي خوانده ميشونده توضیح داده ميبراي آزمون
هاي صحیحي بوده است که شد. نمره آزمودني تعداد پاسخشونده فرصت پاسخگویي داده ميبه آزمون

یقه بعد از بار اول دق 10شد و نمره بار دوم که حداقل داد. آزمون دوبار اجرا ميآزمون شونده ارائه مي
عنوان یکي از دو نمره حافظه با تاخیر در نظر گرفته شده بود. در پژوهش حاضر ضریب شد بهاجرا مي

 بوده است.  6/0و ضریب توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا  93/0اعتبار بازآزمایي 

دومي که  آزمون :(1003)بر اساس مقیاس حافظه بالیني وکسلر،  1حافظه منطقی مقیاس (11

براي سنجش حافظه با تاخیر مورد استفاده قرار گرفت آزمون حافظه منطقي بوده است. این آزمون نیز 
 داستان کوتاه خوانده  در این آزمون یک از آزمون حافظه بالیني وکسلر اقتباس شده است.

 10تمام و حدود کرد و بالفاصله پس از ابایست به دقت به آن گوش ميشد و آزمون شونده ميمي
قطعه بوده است  11کرد. داستان در  زیر آمده است. داستان متشکل از دقیقه بعد دوباره آن را تکرار مي

در پژوهش گرفت. یک نمره به آزمودني تعلق مي ،شداي که به درستي یادآوري ميو به ازاء هر قطعه
بوده  6/0ي بررسي روائي محتوا و ضریب توافق متخصصین برا 93/0حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي 

  است.

راي (: ب1314بیالر، دوول  و وینسبرگ، ) 2لینکلن اوزرتسکی مقیاس تحول حرکتی (11

سنجش توانایي حرکتي از چهار خرده آزمون از مجموعه آزمون تحول حرکتي لینکلن اوزرتسکي 
شد از آزمودني خواسته مي دن:الف( تعادل ب: آزمون عبارت بوده است ازخرده 4استفاده شده است. این 

ها نیز به بایست به ران چسبیده باشد و رانها ميهاي پا بایستد. دستبا چشمان بسته روي پنجه
ها، خطا یکدیگر چسبیده باشند. انداختن پا روي زمین، حرکت از نقطه معین و جدا کردن دست

عنوان نمره وي در این به ،ظ کندتوانست تعادل خود را حفشد. مدت زماني که کودک ميمحسوب مي
هاي خود را به طور کامل به شد دستاز آزمودني خواسته مي شد. ب( چابکي دست:آزمون لحاظ مي

ها را باال بگیرد. ابتدا دست چپ را بسته و دست راست را طوري بچرخاند که جلو دراز کند و کف دست
ست را ببندد و دست چپ را به حالت قبلي انگشتان آن به طرف دست چپ امتداد یابد. سپس دست را

                                                           

1 . Logical Memory Scale 
2 . Lincoln – Oseretsky Motor Development Scale  



 هاي شناختي و رواني حرکتي کودکانآزمون جامع سنجش توانایي طراحي و ساخت 

93 

 

 

 

 

شکست خورده  ،هایش در وضعیت مشابه قرار گیرددست راست درآورد. اگر آزمودني در یک زمان دست
 شد.  ج(است. تعداد صحیح انجام حرکات بر مدت زمان اجرا تقسیم و نمره چابکي دست محاسبه مي

شد و از او شونده با موازات سینه او قرار داده ميمتري از آزمون 1/1گیري: سبد کوچکي به فاصله هدف
-شونده ميشد توپ را نزدیک شانه خود گرفته و آن را با پرتاب وارد  هدف کند. آزمونخواسته مي

بار با  1کند را یک قدم جلوتر بگذارد. این حرکت بایست پاي طرف مقابل دستي که با آن پرتاب مي
گیري در نظر گرفته عنوان نمره هدفشد و مجموع آن بهام ميبار با دست چپ انج 1دست راست و  

شد انگشت سبابه سمت چپ خود را روي چابکي انگشتان: از آزمودن شونده خواسته مي شد. د(مي
انگشت شست راست بگذارد و کار خود را شروع کند. سپس با یک قوس در فضا، انگشت سبابه راست 

ت راست را روي سبابه چپ بگذارد. آزمونگر این کار را را به شست دست چپ بچسباند. سپس شس
آنگاه با  ،داد. پس از آنکه آزمودني توانست با چشمان باز طرز کار را یاد بگیردبراي آزمودني نشان مي

شد آن را در سریعترین شکل ممکن تکرار کند. تعداد دفعات تقسیم بر چشمان بسته از وي خواسته مي
شد )راهنماي آزمون رشد حرکتي لینکلن اوزرتسکي، انگشت در نظر گرفته ميزمان اجرا نمره چابکي 

در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي براي تعادل بدن، چابکي دست، چابکي انگشت و  (.1399
بوده است. ضریب توافق  91/0و  91/0، 93/0، 39/0گیري در پژوهش حاضر به ترتیب هدف

 بوده است.  1وا براي مقیاس توانایي رواني حرکتي کلي متخصصین براي بررسي روائي محت

براي سنجش سرعت رواني  (:1391)ریتان و وولفسون،  1ضربه زدن با انگشت مقیاس( 13

ثانیه به  10افزاري آزمون ضربه زدن با انگشت استفاده شده است. در این آزمون حرکتي از نسخه نرم
ه ممکن است به سرعت با انگشت سبابه دست مسلط و ک تا جایي ،شودآزمون شونده فرصت داده مي

تواند در افزار تعداد دفعاتي که آزمون شونده ميضربه بزند. نرمA  پس از آن غیر مسلط خود به دکمه 
ثانیه به دکمه مورد نظر  ضربه وارد کند، میانگین زمان صرف شده براي هر ضربه و  10محدوده زماني 

کند و آن را در قالب ین براي هم دست مسلط و هم غیر مسلط ثبت ميانحراف استاندارد این میانگ
تواند به دکمه مورد کند. مجموع دفعاتي که کودک با دست مسلط و غیر مسلط ميخروجي ذخیره مي

                                                           

1 . Finger Tapping    
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عنوان نمره وي در آزمون سرعت رواني حرکتي در نظر گرفته شده است. در به ،نظر ضربه وارد کند
 1/0و ضریب توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا  36/0بازآزمایي  پژوهش حاضر ضریب اعتبار

  بوده است.

-افزار رایانهاین آزمون به کمک یک نرم (:1011)کیسر،  1های صوتیمقیاس تمایز گام (14

شود و در پژوهش حاضر براي سنجش پردازش شنیداري از آن استفاده شده است. در این اي انجام مي
شنود و بالفاصله پس از آن گام صوتي دومي را خواهید ونده ابتدا یک گام صوتي را ميآزمون آزمون ش
کند بایست تشخیص دهد که این دو شبیه هم هستند یا با هم فرق دارند. اگه فکر ميشنید. وي مي

بایست بگوید مي ،کند با هم فرق دارندو اگر فکر مي« مشابه»بایست بگوید مي ،شبیه هم هستند
کوشش( و پس  13هاي مشابه و متفاوت را فشار دهد. ابتدا بخش تمریني )و یا اینکه دکمه« اوتمتف»

هاي افزار عالوه بر تعداد پاسخشود. در خروجي نرمکوشش(  اجرا مي 10از آن بخش اصلي آزمون )
 (. در پژوهش1011ها نیز آمده است )کیسر، صحیح، مقدار دسیبل هر جفت صوت و درصد تشابه آن

در  ش شنیداري در نظر گرفته شده است.عنوان برآوري از پردازهاي صحیح بهحاضر تعداد پاسخ
 6/0و ضریب توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا  31/0پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي 

  بوده است.

گیري از : براي سنجش زمان واکنش و تصمیممقیاس زمان واکنش ساده و انتخابی (11

افزار دو اي زمان واکنش ساده و انتخابي استفاده شده است. سنجش به کمک این نرمافزار رایانهنرم
مرحله دارد. در مرحله نخست یا زمان واکنش ساده، یک محرک دیداري هدف )یک مربع رنگي( به 

ف، در بایست بالفاصله پس از نمایش محرک هدشود و آزمودني ميصدم ثانیه نمایش داده مي 1مدت 
داد. در بخش زمان واکنش را روي صفحه کلید رایانه فشار مي 1سریعترین زمان ممکن دکمه فاصله

هرتز( به تصادف در فواصل دو  110انتخابي، یک محرک هدف دیداري و یک محرک هدف شنیداري )
پس از بایست بالفاصله شد. کودک در این بخش مياي روي صفحه مانیتور نمایش و یا پخش ميثانیه

 shiftسمت چپ و بالفاصله پس از شنیدن محرک هدف دکمه  shiftدیدن محرک هدف دکمه 

                                                           

1 . Tone Screeing Test  
2 . spsce  
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عنوان شاخص زمان واکنش و داد. میانگین زمان واکنش ساده و انتخابي بهسمت راست را فشار مي
در پژوهش حاضر ضریب اعتبار بازآزمایي براي واکنش ساده و گیري در نظر گرفته شد. زمان تصمیم

و  ضریب توافق متخصصین براي بررسي روائي محتوا براي هر دو  30/0و  16/0تخابي به ترتیب  ان
  بوده است. 1/0

 روش اجرا
التحصیل و یا دانشجوي نفره آزمونگر که همگي فارغ 1به منظور اجراي پژوهش ابتدا یک تیم 

ساعته اهمیت انجام کار،  6تشکیل شد و در یک کارگاه آموزشي  ،شناسي بودندکارشناسي ارشد روان
ها به آنها آموزش داده شد. دستورالعمل و راهنماي اجراي آزمون مباني نظري و اجراي تک تک آزمون

نیز به صورت مفصل تهیه و در اختیار گروه آزمونگر قرار گرفت و آنها موظف شدند کامالً بر اساس 
نگر به عنوان سرپرست گروه انتخاب شد. ها را اجرا نمایند. دو نفر از تیم آزمودستورالعمل مقیاس

سرپرست پس از اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به مدارس هدف مراجعه و در یک 
داد. پس از موافقت مدیر جلسه خصوصي اهداف، ضرورت و کلیت طرح را براي مدیر مدرسه توضیح مي

گروه آزمونگر به مدرسه مراجعه و کار  ،اشدکننده حواس بمبني بر اختصاص مکان مناسب که فاقد پرت
آموزان در یک نوبت  و به صورت کامالً فردي اجرا و حدود کردند. سنجش هر دانشسنجش را آغاز مي

انجامید. چنانچه وقفه ایجاد شده بیش از یک نیمروز بوده، اجراي مجدد آن در دقیقه به طول مي 30
ها به گروه آزمونگر آموزش داده نشد و گذاري آزمونه نمرهشد. اجراي آزمون نحوروز بعد انجام نمي

 گذاري کرده است. ها را تصحیح و نمرهمحقق مجري، خود تک تک آزمون

 هایافته
شود. اطالعات توصیفي در هاي پژوهش در سه بخش اطالعات توصیفي، اعتبار و روائي ارائه ميیافته

 :آمده است 1قالب جدول 
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 های توصیفی کل اعضای گروه نمونه. آماره1جدول 
انحراف  میانگین 

 استاندارد
SkewnwssZ KutosisZ کمترین بیشترین 

 3 31 63/3 14/1 61/1 36/11 استدالل تصویري
 1 11 31/1 11/1 14/10 19/11 هاطراحي مکعب

 3 10 13/1 19/0 14/1 03/1 فراخناي مستقیم 
 0 3 31/1 06/3 16/1 91/1 فراخناي معکوس 
 3 13 46/0 -06/1 16/1 11/11 حافظه کوتاه مدت

 1 3 314/0 61/3 11/1 13/1 درک خواندن
 0 31 44/0 00/1 31/6 11/19 نمادیابي

 1 14 31/0 49/1 13/1 31/9 شناسایي شي با دست مسلط
 1 14 111/0 19/4 19/1 19/9 شناسایي شي با دست غیرمسلط

 1 19 03/1 16/4 16/4 03/11 شناسایي شي کلي
 0 13 -31/0 10/3 14/1 94/14 پیشرفت ریاضي

 0 9 91/3 16/0 01/1 11/3 دانش ریاضي
 1 31 -11/1 -34/3 94/6 39/19 استدالل و دانش کمّي کلي

 0 10 -11/1 61/1 01/1 11/3 ارائه با تاخیر زوج کلمات
 0 31 -19/1 16/1 46/6 16/10 ارائه با تاخیر حافظه منطقي

 0 31 -03/1 41/1 41/1 11/14 دتحافظه بلندم
 1 31/13 94/3 41/11 93/3 11/1 تعادل بدن

 11 6 36/11 63/14 31/0 10/1 چابکي دست
 0 3 31/1 39/11 43/1 31/1 هدف گیري

 0 36/6 19/31 11/13 94/0 39/1 چابکي انگشتان
 11 14 69/3 93/4 41/3 11/11 ضربه زدن با انگشت دست مسلط

نگشت دست ضربه زدن با ا
 غیرمسلط

60/44 13/9 13/1 31/1 14 11 

 46 143 10/0 91/0 46/16 14/31 ضربه زدن با انگشت کلي
 4 13 11/1 31/1 36/1 41/13 تمایز گام صوتي

 10/113 10/631 61/1 01/1 43/34 191/310 سرعت واکنش ساده
 10/134 40/1163 13/1 13/9 34/166 31/601 سرعت واکنش انتخابي

 0 11 93/1 31/1 10/11 11/10 گانواژ
 1 11 13/1 46/1 11/4 31/11 اطالعات عمومي

 6 91 16/3 16/1 14/11 11/33 دانش جامع
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هاي متنوعي پیشنهاد شده است. در پژوهش فعلي آنچه بیشتر مدنظر براي بررسي اعتبار آزمون روش
وانایي فرد در یک لحظه بخصوص از زمان بوده است. میزان دقت آزمون و برآورد میزان ت ،بوده است

  1روزه انجام شده است. نتایج در جدول  تا سهبه همین دلیل از روش بازآزمایي  و  در فاصله  یک 
 . بوده است 33/0تا  16/0نتایج بیانگر اعتبار بازآزمایي از آمده است. 

 

 . بررسی اعتبار بازآزمایی آزمون2جدول 
  دوم سنجش سنجش نخست 

 همبستگي انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین آزمون یا نمره مرکب  خرده
 33/0 31/1 99/11 40/1 44/11 استدالل سیّال 

 39/0 91/14 16 16/11 11/16 دانش ادراکي
 94/0 13/1 13 11/3 11 حافظه کوتاه مدت 

 34/0 36/9 11/14 14/9 99/11 پردازش دیداري 
 96/0 14/1 11/14 13/1 14 سرعت پردازش  

 16/0 36/196 96/144 06/103 1/369 زمان واکنش ساده
 30/0 01/114 19/111 19/191 19/406 زمان واکنش انتخابي

 19/0 11/1 33/1 63/0 1 خواندن 
 36/0 41/9 19 13/9 11/16 دانش و پیشرفت کمّي 

 93/0 14/1 11/10 11/4 11/10 حافظه بلندمدت 
 16/0 40/1 11/16 16/3 11/11 اي توانایي المسه

 36/0 16/11 44/34 10/14 11/31 سرعت رواني حرکتي 
 39/0 41/6 31/10 36/6 04/10 تعادل بدن

 93/0 11/0 33/0 11/0 43/0 چابکي دست
 91/0 06/0 33/0 11/0 31/0 چابکي انگشت

 36/0 1 0 1 0 توانایي رواني حرکتي کلي
 31/0 11/3 11/11 31/3 11 نیداري پردازش ش

 

هاي ها عبارتند از روشترین آنهاي مختلفي پیشنهاد شده است که مهمبراي بررسي روائي سازه روش
هاي روا، همساني دروني و تحلیل عاملي است. در تمایز سني، تعیین همبستگي آزمون با سایر آزمون

هاي شناختي و رواني حرکتي انسان با باال رفتن روش تمایز سني فرض شده است بسیاري از  ویژگي
ها مورد استفاده قرار نمرات آزموني که براي سنجش این ویژگي ،بنابراین ،دهندسن پیشرفت نشان مي

 6گیرد باید بیانگر این مطلب باشد و همراه با افزایش سن پیشرفت نشان دهد. براي بررسي تمایز مي
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تا  1/3، 1/3تا  1/9، 1/9تا  1/1، 1/1تا  1/6گروه هاي سني سني در پژوهش حاضر )شامل  گروه
ساله( در متغیرهاي پژوهش از تحلیل واریانس چندگانه استفاده  1/11تا  1/11و  1/11تا  1/10، 1/10

=  113/9و  01/0)دار بود شده است. نتایج نشان داده است اثر اصلي گروه از لحاظ آماري معني

ها در حداقل یکي از داري بین میانگین گروهداد تفاوت معنيکه نشان مي (F ; 19/0=W( 61و 1931)
 متغیرها وجود دارد.  

 

 . خالصه نتایج  تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش3جدول
منبع 

 تغییر
 متغیر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 معنا داری

مربع 

 ایتا

 گروه سني 

 
 
 

 31/0 000/0 39/31 30/111 1 10/3996 استدالل سیال

 14/0 000/0 61/34 10/10143 1 10/10119 دانش ادراکي

 19/0 000/0 33/11 61/116 1 39/193 حافظه کوتاه مدت

 11/0 000/0 03/30 16/1311 1 94/11999 پردازش دیداري

 14/0 000/0 33/11 40/141 1 03/3111 سرعت پردازش

 ت واکنشسرع
91/

3031131 
1 11/619141 13/13 000/0 

14/0 

 11/0 000/0 13/10 14/16 1 13/91 خواندن و نوشتن

 16/0 000/0 43/103 66/1349 1 31/3143 دانش کمّي

 11/0 000/0 91/11 13/110 1 61/1910 حافظه بلندمدت

 14/0 000/0 13/13 41/191 1 03/311 ايتوانایي المسه

 41/0 000/0 99/11 11/9143 1 11/41116 تيسرعت حرک

توانایي رواني 
 حرکتي

11/19 1 61/3 39/4 000/0 
01/0 

 10/0 000/0 10/3 16/14 1 91/311 پردازش شنیداري

01/0 > p 
 

هاي استدالل در مجموع بررسي روائي سازه با استفاده از روش تمایز سني نشان داده است در عامل
دت و کاري، خواندن، دانش و پیشرفت ریاضي، حافظه بلندمدت، سرعت رواني مسیال، حافظه کوتاه

هاي سني مختلف تفاوت معناداري گیري و واکنش و دانش جامع بین گروهحرکتي، سرعت تصمیم
به این ترتیب که هر چه سن  .گانه وجود دارد 6هاي سني وجود دارد و روند پیشرفت عملکرد بین گروه
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دهد. این روند افزایش عملکرد در گروه نمونه نیز در این متغیرها افزایش نشان مي افزایش یابد عملکرد
سال نیز مشاهده شده است. به  1و  6ها و شناسایي شي به جز دو گروه سني دو آزمون طراحي مکعب

بلکه  ،هاي سني نیسترسد آنچه در پژوهش حاضر بیشتر مدنظر است معناداري تفاوت گروهنظر مي
 هاي سني مختلف است. شرفت عملکرد در بین گروهروند پی

هاي مورد بررسي، به روشني حاکي از این هاي سني مختلف در توانایيبررسي میانگین گروه
که از گروه  طوريهب ،موضوع بوده است که متناسب با افزایش سن، عملکرد پیشرفت نشان داده است

 11/10سال( در استدالل سیال از  1/11تا  1/11سال( به گروه سني ششم ) 1/1تا  1/6سني نخست )
، در حافظه 39/34به  13/13، در پردازش دیداري از 64/43به  33/11، در دانش جامع از 99/13به 

، 11/11به  19/11، در سرعت پردازش از 11/1به  1/4، در خواندن از 31/11به  01/11مدت از کوتاه
، در حافظه 19/14به  36/10در دانش و پیشرفت کمّي از  ،01/13به  43/14اي از در توانایي المسه

، در سرعت واکنش ساده از 91/110به  11/90، در سرعت رواني حرکتي از 61/11به  01/3بلندمدت از 
، در پردازش شنیداري از 69/111به  34/611، در سرعت واکنش انتخابي از 43/336به  36/461
رسد به نظر مي ،رسیده است. بنابراین 16/0به  -33/0رکتي از و در توانایي رواني ح 41/14به  31/11

 تواند مورد تایید قرار گیرد.  روائي سازه به روش تمایز سني مي
-براي بررسي روائي به روش همساني دروني نیز از مجموع جبري نمرات گروه نمونه در آزمون

به هر یک از عوامل با نمره سپس ضریب همبستگي صفر مرت .هاي مختلف، یک نمره کل محاسبه شد
آمده است. نتایج نشان داده است بین استدالل تصویري یا  4کل محاسبه گردید. نتایج در جدول 

(، دانش ادراکي یعني مجموع دو نمره واژگان و اطالعات p ،144/0  =r < 01/0استدالل سیّال )
(01/0 > p ،939/0  =rحافظه کوتاه ،)اخناي مستقیم و معکوس عدد مدت یعني مجموع دو نمره فر
(01/0 > p ،631/0  =rپردازش دیداري یا آزمون طراحي مکعب ،)( 01/0ها > p ،114/0  =r ،)

گیري یعني (، سرعت واکنش و تصمیمp ،600/0  =r < 01/0) سرعت پردازش یا آزمون نمادیابي
اندن و نوشتن یعني (، خوp ،414/0-  =r < 01/0مجموع دو نمره سرعت واکنش ساده و انتخابي )

(، دانش کمّي یعني مجموع دو نمره دانش و پیشرفت p ،461/0  =r < 01/0آزمون درک خواندن )
(، سرعت رواني حرکتي p ،619/0  =r < 01/0(، حافظه بلندمدت )p ،963/0  =r < 01/0ریاضي )

یعني مجموع نمرات (، توانایي رواني حرکتي p ،119/0  =r < 01/0) یعني آزمون ضربه زدن با انگشت
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( و پردازش شنیداري p ،161/0  =r < 01/0گیري )تعادل بدن، چابکي انگشت، چابکي دست و هدف
 01/0( در سطح آلفا برابر با p ،416/0  =r < 01/0یعني نمره فرد در آزمون تمایز گام صوتي )

حرکتي به جز انایي روانيدهد توهمبستگي معنادار داشته است. نتایج بررسي روابط دروني نیز نشان مي
(، سرعت p ،133/0  =r < 01/0پردازش دیداري بیشترین همبستگي را با سرعت رواني حرکتي  )

(، p ،39/0-  =r < 01/0گیري بیشترین همبستگي را با سرعت رواني حرکتي )واکنش و تصمیم
( و دانش کمّي p ،601/0 = r < 01/0استدالل تصویري بیشترین همبستگي را با پردازش دیداري )

(01/0 > p ،610/0  =rحافظه کوتاه ،) 01/0را با دانش کمّي ) همبستگيمدت بیشترین> p ،19/0  =
r( پردازش دیداري بیشترین همبستگي را با دانش کمّي ،)01/0 > p ،66/0  =r و سرعت پردازش )
(01/0 > p ،49/0  =r( سرعت پردازش بیشترین همبستگي را دانش کمّي ،)01/0 > p ،46/0  =r ،)

( و پردازش p ،19/0  =r < 01/0دانش کمّي بیشترین همبستگي را با سرعت رواني حرکتي )
( داشته است. عالوه بر این p ،36/0  =r < 01/0شنیداري بیشترین همبستگي را با دانش کمّي )

اي ایي المسه(، توانp ،11/0  =r < 01/0دانش جامع همبستگي معنادار خوبي با حافظه بلندمدت )
 < 01/0(، و پردازش دیداري )p ،31/0  =r < 01/0همبستگي معنادار متوسطي با استدالل تصویري )

p ،31/0  =r .داشته است ) 
ها در پژوهش حاضر، ابتدا  با استفاده از تحلیل عاملي به منظور بررسي ساختار عاملي داده

 KMOنتایج نشان داده است مقدار ده است. اکتشافي سعي در اکتشاف روابط پنهان بین متغیرها ش
براي اجراي تحلیل بوده است.  هابودن بودن ماتریس داده مناسببیانگر بوده است که  31/0برابر با 

بوده است و بر این اساس اجراي تحلیل عاملي  معنادار 0001/0همچنین مقدار آزمون بارتلت در سطح 
هاي نتایج تحلیل عاملي به روش تحلیل مولفهرسد. ر ميها بالمانع به نظفرضاز لحاظ رعایت پیش

آمده است. نتایج حاکي از استخراج سه عامل  1در جدول  روش وریماکسها به و چرخش عامل 1اصلي
درصد از واریانس کل آزمون را  11بوده است. این سه عامل بر روي هم حدود  1با ارزش ویژه بیش از 

 آمده است.  1خراج عوامل نیز در شکل کنند. اسکري پالت استتبیین مي

                                                           

1 . principle component analysis 
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 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  4جدول 

 مؤلفه

 مجموع مربع بارهای عاملی های ویژه اولیهارزش

 درصد واریانس کل

درصد واریانس 

 درصد واریانس کل تجمعی

درصد واریانس 

 تجمعی

1 61/4 10/31 10/31 41/4 11/34 11/34 

1 03/1 41/9 36/43 10/1 11/3 41/43 

3 01/1 94/1 90/11 09/1 34/9 90/11 

 

 

-دهد توانایي حسي حرکتي )شامل تعادل بدن، چابکي دست، چابکي انگشت و هدفنتایج نشان مي

گیري و گیري( روي یک عامل، سرعت رواني حرکتي )ضربه زدن با انگشت(، سرعت واکنش و تصمیم
ها، فراخناي شامل استدالل تصویري، طراحي مکعبتمایز شنیداري روي یک عامل و سایر متغیرها 

ارقام، حافظه بلندمدت، درک خواندن، شناسایي شي، دانش و پیشرفت ریاضي، و دانش ادراکي روي 
اند و ارزش همه بارهاي عاملي در هر عامل یک عامل، داراي بیشترین بار عاملي روي هر عامل بوده

 بوده است.  3/0نیز  بیش از 
مباني نظري این سه بعد با عناوین بعد شناختي، بعد سرعت و کارآمدي و بعد رواني با توجه به 

هاي استدالل تصویري، پردازش دیداري، سرعت اند. بعد شناختي شامل توانایيحرکتي نامگذاري شده
مدت، حافظه بلندمدت، درک خواندن، دانش و پیشرفت کمّي، دانش ادراکي و پردازش حافظه کوتاه

گیري، سرعت رواني هاي سرعت واکنش و تصمیمشي؛ بعد سرعت و کارآمدي شامل توانایيشناسایي 
 هاي رواني حرکتي بوده است. حرکتي و توانایي شنیداري؛ و بعد رواني حرکتي نیز شامل توانایي

 

 

 

 

 

 

 



 ، سال هفتم3پژوهشي، شماره  -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

31 

 

 

 

 

 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی5جدول 
  مؤلفه

1 2 3  

 دانش و پیشرفت کمّي   55/0

 نش جامعدا   52/0

 استدالل سیّال   22/0

 پردازش دیداري   21/0

 سرعت پردازش   72/0

 حافظه بلندمدت   55/0

 درک خواندن   52/0

 حافظه کوتاه مدت   54/0

 ايتوانایي المسه   52/0

 پردازش شنیداري  71/0 

 گیريسرعت واکنش و تصمیم  55/0 

 سرعت رواني حرکتي  -57/0 

 یي رواني حرکتيتوانا 55/0  

 
توان در یک ساختار سه نتایج تحلیل عاملي اکتشافي نشان داده است که متغیرهاي پژوهش را مي

عاملي با عناوین عامل یا بعد شناختي، عامل یا بعد رواني حرکتي و عامل یا بعد مربوط به سرعت و 
عاملي تاییدي استفاده شده  کارآمدي خالصه کرد. به منظور تایید ساختار اکتشافي یادشده از تحلیل

-ها از شاخصاست. براي برآورد مدل اکتشافي از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسي برازش مدل

هاي مجذور کاي)
2 نسبت مجذور کاي به درجه آزادي، شاخص برازندگي تطبیقي ،) (CFI ،)

(، شاخص NFI) شده برازنگيخص نرم(، شاRMSEA) ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب
استفاده شده است. وقتي حجم گروه  (AGFI( و شاخص تعدیل برازندگي )GFI) برازندگي لیزرل

هاي با اما براي مدل ،باشد، مقدار مجذور کاي یک اندازه معقول براي برازندگي است 100تا  11نمونه 
n  ري معنادار است. همچنین مجذور کاي تحت آما ظمجذور کاي تقریباً همیشه از لحا 100بزرگتر از

-ها زیادتر باشد، برازش ضعیفهاي موجود در مدل نیز هست و هر چه همبستگيتاثیر مقدار همبستگي

تواند یک شاخص برازش مناسب باشد. اگر مجذور کاي مجذور کاي نمي ،تر است. به همین دلیل
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هاي براي مدل RMSEAشود. ر داده ميبرابر با صفر قرا RMSEA ،کوچکتر از درجه آزادي باشد
برازش ضعیفي  ،یا بیشتر باشد 10/0ها آن RMSEAهایي که یا کمتر است. مدل 01/0خوب برابر با 

عنوان را در مقایسه با مدل صفر، به 3/0( برابر یا بزرگتر از NFIشده برازندگي )دارند. شاخص نرم
-نشان AGFIو  GFIهاي اند. شاخصکردههاي نظري توصیه شاخص خوبي براي برازندگي مدل

شود. هر دو باشد که توسط مدل تبیین ميها ميها و کواریانساي از  مقدار نسبي واریانسدهنده اندازه
نیکویي برازش مدل با  ،نزدیکتر باشند 1متغیر هستند و هر چه به عدد  1ها بین صفر تا این شاخص

(. نتایج اجراي تحلیل عاملي تاییدي نشان داده است 1394 هاي مشاهده شده بیشتر است )هومن،داده
و  IFIبوده است. همچنین مقدار  34/0و  36/0،  36/0 به ترتیب AGFIو  NFI ،GFIمقادیر
CFI  بوده است. مقدار شاخص  31/0نیزRMESA  بوده است که در مجموع بیانگر  016/0نیز

 شده است.  ها با مدل کشفبرازش بسیار خوب داده
  

 گیریبحث و نتیجه
هاي شناختي و رواني هدف اساسي پژوهش حاضر تهیه ابزاري معتبر و روا براي سنجش توانایي

امکان اینکه تک  .بوده است CHCحرکتي در کودکان دبستاني شهر تهران بر اساس الگوي نظري 
را که آزمون چ .وجود نداشته است ،هاي الیه نخست در سنجش مورد توجه قرار گیرندتک توانایي

اي رسد چارهبه نظر مي ،بر این اساس .شدها زمان براي پاسخگویي ميبسیار طوالني و نیازمند  ساعت
تر در الیه نخست وجود نداشته است. روش مورد هاي جزئيجز انتخاب یک یا چند مورد از توانایي

بوده است. به این « 1نيآزموروش سنجش بین »اي از استفاده در پژوهش حاضر، شکل تغییر یافته
هاي زیادي داشته هایي جدید که دشواريآزمونگرفت به جاي ساخت خرده ترتیب که محقق تصمیم

هاي موجود که براي سنجش هر یک از این است، با بررسي جامع پیشینه پژوهشي و مرور آزمون
مون از لحاظ فني را انتخاب ترین آزواجد شرایط ،ها در گذشته مورد استفاده قرار گرفته استتوانایي

براي  33/0اي( تا بسیار خوب )براي توانایي المسه 16/0نماید. ضرایب اعتبار در حد نسبتاً خوب )

                                                           

1 . cross battery assessment  
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توان نتیجه مي ،رواستدالل سیّال( بوده است. سایر ضرایب نیز بین این دو مقدار قرار داشته است. ازاین
زمان براي سنجش روائي مالکي همردار است. ر بازآزمایي خوبي برخوگرفت که آزمون از اعتبا

محاسبه و مورد بررسي  ،هایي که نزدیکي مفهومي بیشتر و یا کمتري با هم داشتندهمبستگي توانایي
گیري، بیشترین قرار گرفت. نتایج نشان داده است توانایي رواني حرکتي و سرعت واکنش و تصمیم

حرکتي و کمترین همبستگي را با  توانایي خواندن داشته همبستگي معنادار را با توانایي سرعت رواني 
ترین نشانگر توانایي رواني حرکتي، سرعت در ضربه زدن به است. چابکي حرکات دست و انگشت مهم

-یکي از کلیدهاي کیبورد در  واکنش به محرک دیداري و شنیداري، نشانگر سرعت واکنش و تصمیم

هاي کیبورد اي با انگشت خود به یکي از دکمهثانیه 10زماني  گیري و اینکه کودک بتواند در یک بازه
هاي رواني نشانگر سرعت رواني حرکتي بوده است. با توجه به نزدیکي مفهومي توانایي ،ضربه بزند

-ها را ميگیري به  سرعت رواني حرکتي،  همبستگي باال بین آنحرکتي، و سرعت واکنش و تصمیم

کي همگرا و همبستگي ضعیف و نزدیک به صفر این دو توانایي )رواني اي از روائي مالتوان نشانه
توان بیانگر روائي مالکي واگرايِ دو توانایي رواني حرکتي و حرکتي و سرعت واکنش( را با خواندن مي

هاي حرکتي افزایش سرعت واکنش بواسطه تمرین مهارتگیري دانست. سرعت واکنش و تصمیم
-و ضعف در سرعت واکنش در افراد داراي مشکالت حرکتي )خادم( 1003)رستمي و عشایري، 

استدالل سیال بیشترین تواند همسو با این ادعا باشد. (،  مي1014الحسین، شادمهر، باقري و جالئي، 
رو ازاین ،همبستگي را با پردازش دیداري و کمترین همبستگي را با توانایي رواني حرکتي داشته است

دهنده تایید روائي مالکي همگرا و تواند نشانتدالل سیال و پردازش دیداري ميهمبستگي باال بین اس
دهنده روائي مالکي واگرا باشد. از آزمون تواند نشانهمبستگي پایین آن با توانایي رواني حرکتي مي

هاي وکسلر براي استدالل تصویري وکسلر براي سنجش استدالل سیال و از آزمون طراحي مکعب
زش دیداري استفاده شده است. پاسخگویي به هر دو آزمون نیازمند پردازش دیداري و سنجش پردا

همبستگي باال بین این دو کامالً منطقي  ،رو( ازاین1003چرخش ذهني است )چن و همکاران، 
مدت بیشترین همبستگي را با دانش و پیشرفت کمّي و کمترین استنتایج نشان داده است حافظه کوتاه

مدت از با توانایي رواني حرکتي و سرعت واکنش داشته است. براي سنجش حافظه کوتاه همبستگي را
آزمون مستقیم و معکوس فراخناي ارقام استفاده شده است. پاسخگویي به این آزمون نیازمند اندوزش 

هاي عددي بوده است، پاسخگویي به آزمون مورد زمان آیتمو یا اندوزش و پردازش هم مدتکوتاه
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مدت و انجام عملیات ریاضي سازي کوتاهاده براي دانش و پیشرفت کمّي نیز نیازمند ذخیرهاستف
تواند همبستگي باالي بین این دو مي ،بر این اساس .هاي عددي بوده است)پردازش( بر روي آیتم

شاهد خوبي براي روائي مالکي همگرا حافظه کوتاه مدت و همبستگي پایین آن با دو توانایي سرعت 
مدت بوده است. واکنش و توانایي رواني حرکتي نیز شاهد خوبي بر روائي مالکي واگراي حافظه کوتاه

؛ ابرون و 1311اثربخشي آموزش حافظه کاري بر عملکرد ریاضي و یا رابطه این دو با یکدیگر )هانتر، 
همگراي  روائي تائیدتواند مي( 1393آبادي، زاده و حسنو امین 1009، نقل از دهن، 1001سرون، 

نتایج همچنین نشان داده است، دانش جامع همبستگي معنادار بدست آمده در مطالعه حاضر باشد. 
اي نیز همبستگي معنادار نسبتاً متوسطي با استدالل تصویري خوبي با حافظه بلندمدت و توانایي المسه

امع از حافظه بلندمدت و و پردازش دیداري دارد. نیازمندي به بازیابي اطالعات مربوط به دانش ج
توان آن را نشانگر سازد و ميارتباط بین حواس المسه و دیداري این روابط را قابل دفاع و منطقي مي

هاي یاد شده دانست. بر اساس مباني نظري و پیشینه پژوهشي قابل دفاعي براي روائي مالکي توانایي
در پژوهش حاضر خرده آزمون استدالل (، 1011؛ تام  و ژورانیک، 1011)براي مثال دي آلویس، 

تصویري از ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر، براي سنجش استدالل سیّال مورد استفاده قرار گرفته 
 1که این آزمون مستلزم دستکاري انتزاعيِ  از آنجایي ،( معتقد هستند1003و همکاران ) 1است. چن

شود. با ان آزمون استدالل سیّال در نظر گرفته ميعنوعموماً به ،ها و روابط منطقي استقواعد، تعمیم
ممکن است بر توانایي  ،که این تکلیف نیازمند پردازش دیداري و چرخش ذهني است این حال از آنجا

براي سنجش پردازش دیداري از آزمون  ،پردازش دیداري نیز بار عاملي داشته باشد. از سوي دیگر
عنوان ( به1336گریو و فلنگان )( و مک1334ت. کافمن )هاي وکسلر استفاده شده اسطراحي مکعب

که شامل ادراک  ها از آنجایيمعتقد هستند آزمون طراحي مکعب CHCپردازن نظریه ترین نظریهمهم
اساساً مستلزم پردازش دیداري است، در عین  ،روابط فضایي و دستکاري ذهني الگوهاي دیداري است

؛ ص 1003استدالل سیال را نیز داشته باشد )نقل از چن و همکاران،  هايتواند برخي از ویژگيحال مي
(. با این حال در مطالعه چن و همکاران، نتایج نشان داده است این نمرات این خرده آزمون، بار به  33

                                                           

1 . Chen  
2 . manipulating abstractions  
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هاي برازش مدل را لحاظ آماري معنادار  بر عامل  استدالل سیال نداشته است و نتوانسته است شاخص
ها یک اندازه مهم از پردازش شد و بر این اساس به روشني نتیجه گرفتند که طراحي مکعبارتقاء ببخ

مؤلفه کلیدي و  1( معتقد هستند همچنانکه استقراء1011گریو )دیداري است. همچنین اشنایدر و مک
مؤلفه کلیدي و اصلي پردازش دیداري است؛ چیزي  1ت تصویر سازي ذهني،اصلي استدالل سیّال اس

گیري در مورد این موضوع در ها نیازمند آن است. براي نتیجهاسخگویي به آزمون طراحي مکعبکه پ
ها و آزمون استدالل پژوهش حاضر، ضریب همبستگي صفر مرتبه بین نمرات حاصل از طراحي مکعب

درصد داراي واریانس  31بوده است. این به بدین معنا است که اگر چه این دو حدود  66/0تصویري 
درصد واریانس ویژه دارند و بر این اساس تمایز این دو از  13حدود  ،ترک هستند با این حالمش

 تري را در پژوهش حاضر نشان داده است. یکدیگر شواهد قابل قبول
براي بررسي روائي سازه در پژوهش حاضر، دو روش تمایز سني و همبستگي مالکي، بیشتر مورد 

پردازش، بر اساس مباني نظري و پیشینه پژوهشي از خرده توجه بوده است. براي سنجش سرعت 
( 1011گري )آزمون نمادیابي ویرایش چهارم وکسلر استفاده شده است. بر اساس اشنایدر و مک

هاي دو طرفه به ترین روش سنجش سرعت پردازش در ادبیات موجود، ارائه یک سري محرکمهم
ترین زمان ممکن قضاوت کند که آیا محرک سریعبایست در آزمون شونده است و آزمون شونده مي

افتد. در هاي مقابل وجود دارد یا خیر. یعني آنچه که در آزمون نمادیابي اتفاق ميهدف در بین محرک
شود ( معتقد هستند این آزمون هم سرعت پردازش را شامل مي1006مورد نمادیابي، کیت و همکاران )

تواند بیانگر پردازش دیداري باشد. در محرک دیداري که مي و هم توانایي ادراک و تفکر در مورد
( این آزمون هم بر سرعت پردازش بار عاملي معنادار داشته است و هم 1003مطالعه چن و همکاران )

و براي پردازش  64/0بر پردازش دیداري با این تفاوت که مقدار بار عاملي براي سرعت پردازش 
بوده  491/0هش حاضر نیز همبستگي صفر مرتبه بین این دو متغیر /. بوده است. در پژو19دیداري 

است و این به معناي آن است که اگر چه نمرات حاصل از دو آزمون نمادیابي )سرعت پردازش( و 
حدود  ،با این حال .درصد واریانس مشترک هستند 13ها )پردازش دیداري( داراي حدود طراحي مکعب

                                                           

1 . induction  
2 . visualization  
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توان مي ،روهاي متمایز هستند. ازاینیز دارند و بیانگر سنجش سازهدرصد واریانس غیر مشترک ن 11
هاي پژوهش چن و همکاران و مباني نظري بوده و هاي این پژوهش همسو با یافتهادعا کرد یافته

 آزمون نمادیابي براي سنجش سرعت پردازش داراي روائي سازه است. 
ها و تمایز سني محاسبه مقیاسوني خردهدر مطالعه حاضر روائي سازه به دو طریق همساني در

ها در عین حالي که با نمره کل همبستگي معنادار قوي دارند با یکدیگر که عامل شده است. هنگامي
توان مدعي بود که آزمون داراي روائي سازه است. بر اساس برخي مي ،همبستگي کمتري داشته باشند

ها نسبتاً ضعیف است. مرور ضرایب همبستگي بین عاملبسیار ضعیف و یا  40/0از منابع همبستگي تا 
دهد بیشترین ضریب همبستگي بین توانایي رواني حرکتي، سرعت پردازش، پردازش نشان مي

-شنیداري، خواندن و نوشتن، سرعت پردازش )به جز همبستگي با دانش کمّي( و المسه  با سایر عامل

ها از عوامل دیگر به خوبي سازه این پنج عامل و تمایز آنروائي  ،بنابراین .ها کمتر از این مقدار است
با سایر عوامل به جز دو عامل دانش جامع و  4/0روشن است. حافظه بلندمدت همبستگي کمتر از 

گیرد. این ها نیز مورد تایید قرار مياستدالل کمّي داشته است و بر این اساس تمایز آن از سایر عامل
ن حیث قابل دفاع است که پاسخگویي به مسائل دانش جامع و استدالل همبستگي متوسط نیز از ای

هاي اطالعات عمومي گیري از حافظه بلند مدت است. کودک براي آنکه بتواند سئوالکمّي نیازمند بهره
نیازمند فراخوني دانش از حافظه بلندمدت است. براي مثال اینکه  ،و معناي واژگان را پاسخ دهد

نیازمند فراخواني  ،ترین کشور کدام استبه چه معنا است و یا اینکه پرجمعیت« نيباستا»یا « شجاع»
اطالعات از حافظه بلندمدت است و به همین دلیل نیز همبستگي متوسط اینها با یکدیگر قابل تبیین به 

ن دهنده اینشان 11/0به این نکته نیز باید توجه داشت ضریب تبیین حدود  ،رسد. در عین حالمي نظر
درصد واریانس اختصاصي نیز  11درصد واریانس مشترک حدود  11موضوع است که در عین داشتن 

ها قابل قبول است. آزمون یک نسبت به دیگري دارا هستند و بر این اساس روائي سازه در مورد آن هر
ي مدت و دانش کمّهاي استدالل تصویري، دانش ادراکي، حافظه کوتاهها با آزمونطراحي مکعب

هاي یاد شده روشن ها به جز عاملتمایز آن از سایر عامل ،داشته است. بنابراین 1/0همبستگي باالي 
ها همبستگي متوسط و با و مشخص است. حافظه کوتاه مدت با استدالل تصویري و طراحي مکعب

و در  سایر عوامل همبستگي ضعیف داشته است؛ این همبستگي ضعیف بیانگر تمایز آن از سایر عوامل
هاي استدالل تصویري و یا طراحي نتیجه روائي سازه قابل قبول است. براي پاسخگویي به سئوال
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مدت وجود دارد. همبستگي متوسط اینها تا حدودي قابل مندي از حافظه کوتاهها نیاز به بهرهمکعب
درصد  30حالي که ضمن آنکه در عین  ،ها از یکدیگر شودتواند مانع پذیرش تمایز آنقبول است و نمي

 درصد واریانس اختصاصي نیز هر یک دارند.   10 ،ها وجود داردواریانس مشترک بین آن
هاي استدالل سیال، در عامل ،بررسي روائي سازه با استفاده از روش تمایز سني نشان داده است

ني حرکتي، مدت و کاري، خواندن، دانش و پیشرفت ریاضي، حافظه بلندمدت، سرعت رواحافظه کوتاه
هاي سني مختلف تفاوت معناداري وجود دارد و گیري و واکنش و دانش جامع بین گروهسرعت تصمیم

 ،به این ترتیب که هر چه سن افزایش یابد .گانه وجود دارد 6هاي سني روند پیشرفت عملکرد بین گروه
زایش عملکرد در دو آزمون دهد. این روند افعملکرد گروه نمونه نیز در این متغیرها افزایش نشان مي

-سال نیز مشاهده شده است. به نظر مي 1و  6ها و شناسایي شي به جز دو گروه سني طراحي مکعب

هاي سني نیست بلکه روند معناداري تفاوت گروه ،رسد آنچه در پژوهش حاضر بیشتر مدنظر است
هاي سني مختلف در هاي سني مختلف است. بررسي میانگین گروهپیشرفت عملکرد در بین گروه

هاي مورد بررسي، به روشني حاکي از این موضوع بوده است که متناسب با افزایش سن، توانایي
تواند رسد روائي سازه به روش تمایز سني ميبه نظر مي ،بنابراین .عملکرد پیشرفت نشان داده است

 مورد تایید قرار گیرد.  
هاي استدالل تصویري، پردازش است توانایي ها، نشان دادهبررسي ساختار عاملي توانایي 

مدت، حافظه بلندمدت، درک خواندن، دانش و پیشرفت دیداري، سرعت پردازش ذهني، حافظه کوتاه
گیري، سرعت هاي سرعت واکنش و تصمیمکمّي، دانش ادراکي و شناسایي شي در یک بعد؛ توانایي

هاي رواني حرکتي در یک بعد بار عاملي بیشتر يرواني حرکتي و توانایي شنیداري در یک بعد و توانای
هاي بعد نخست را دهد که همه توانایيها در مورد هر بعد، نشان مياند. مرور نظري این توانایيداشته

هاي مربوط به بعد دوم را تحت عنوان عام، هاي شناختي، توانایيتوان تحت عنوان عام توانایيمي
هاي رواني حرکتي را در بعد سوم نیز در قالب عنوان بعد رواني توانایي هاي سرعت و کارآمدي وتوانایي

حرکتي نامگذاري نمود. در مورد پردازش شنیداري و جایگیري آن در بعد سرعت و کارآمدي احتماالً به 
بایست بالفاصله پس از شونده مياین دلیل بوده است که در تکلیف سرعت واکنش انتخابي، آزمون

هم در تکلیف مربوط به ، دیگر عبارتک شنیداري واکنش مناسب نشان نشان دهد. بهشنیدن یک محر
هاي شنیداري استفاده شده است سرعت واکنش انتخابي و هم در تکلیف پردازش شنیداري از محرک
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بایست در سریعترین زمان ممکن دکمه با این تفاوت که در سرعت واکنش انتخابي آزمون شونده مي
هاي شنیداري را بایست تشابه یا تفاوت محرکولي در پردازش شنیداري مي .ر دهدمناسب را فشا

با این  .است CHCتشخیص دهد. همچنانکه گفته شد این پژوهش مدعي اتکاي نظري به الگوي 
دو توانایي الیه دوم بویایي و حیطه خاص در پژوهش حاضر مورد توجه قرار نگرفته است.  ،حال

تر الیه اول به هاي جزئيتر الیه دوم و توانایيهاي عموميپوشش بیشتر توانایيتالش براي  ،بنابراین
تواند شود. همچنین استفاده از ابزار ساخته شده در این پژوهش ميپژوهشگران آتي توصیه مي

هاي ویژه مانند کودکان داراي هنجاریابي آن در گروه ،بنابراین .کاربردهاي بالیني موثري  داشته باشد
 شود.  کالت یادگیري نیز به پژوهشگران آتي توصیه ميمش

 قدردانی
ها و از جناب آقاي دکتر سید محمد حسیني بهشتیان و دکتر سعید اکبري زردخانه به پاس راهنمایي

 نهایت سپاسگزار هستم.  هایشان بيحمایت
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