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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اعتیار و روایی نسخه فارسی
پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی در جمعیت بزرگساالن
فارسیزبان بود .این پرسشنامه به شیوه ترجمه -بازترجمه آماده
شد و ویژگیهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت .جامعه
آماری این مطالعه ،شامل تمامی بزرگساالن ساکن شهرستان
تهران بود .نمونه پژوهش به شیوه تصادفی چند مرحلهای از جامعه
بزرگساالن شهر تهران انتخاب شدند .دادههای مرتبط با 583
نفر ( 212زن و  175مرد) در نهایت ،تحلیل شد .نتایج تحلیل
آماری در مورد پایایی پرسشنامه نشان داد ،این ابزار دارای اعتبار
مناسب بازآزمایی (مردان 0/87 :و زنان )0/88 :و همسانی درونی
بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ (مردان ،α=0/77 :زنان)α=0/78 :
است .برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش روایی سازه و روایی
همگرا استفاده شد .نتایج تحلیل نشاندهنده روایی همگرای باالی
پرسشنامه ( )0/77بود ( .)p>01بررسی روایی سازه این پرسشنامه،
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی وجود سه عامل ذخیره شناختی
تحصیلی ،شغلی و مرتبط با اوقات فراغت را نشان داد .نتایج
مطالعه نشان داد ،پرسشنامه ذخیره شناختی اعتبار و روایی مناسبی
نمونه ایرانی دارد و میتواند بهعنوان ابزار مناسبی برای سنجش
فرایندهای شناختی در سنین مختلف بزرگسالی بهکار رود.
واژههای کلیدی :ذخیره شناختی ،سالمندی ،پرسشنامه شاخص
ذخیره شناختی

Abstract
The purpose of this study was to examine the
psychometric properties of the Persian version of
)the Cognitive reserve Index Questionnaire (CRIq
in the Persian-speaking adult population. The
CRIq was translated and back translated into Farsi.
Then, its psychometric properties were assessed.
The research sample was selected by multistage
random sampling from the adult community of
Tehran. Data related to 385 individuals (212
females and 173 males) were analyzed. The results
of the statistical analysis of the reliability of the
questionnaire showed that the tool has good testretest reliability (males: 0.87, females: 0.89) and
internal consistency based on Cronbach alpha
coefficient (males: α= 0.76, females: α= 0.79). The
construct validity and convergent validity of the
questionnaire were assessed. The results showed a
high convergent validity of the questionnaire
(0.74) (p <.01). Confirmatory factor analysis
revealed three factors of educational, occupational
and leisure time cognitive reserve. The results
showed that the CRIq has good validity and
validity in the Iranian sample and can be used as a
useful tool for measuring cognitive processes in
adults.
Keywords: Cognitive Reserve, Aging, Cognitive
Reserve Index Questionnaire
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مقدمه
سالمت شناختی ،عنصری عمده در اطمینان یافتن از کیفیت زندگی بزرگساالن و ارتباط مؤثر با دنیای پیرامون
و انجام فعالیتهای روزمره در طول زندگی است .سالمت شناختی را میتوان توانایی تفکر ،یادگیری و به
یاد آوردن واضح و روشن دانست و این سالمتی ،خود مؤلفه مهم یک مغز سالم است (پرینس .)2013 ،سالمت
و زوال شناختی ،در اغلب مواقع با همبستههای عصبی قابلمشاهده در بافت و ساختار مغز همراه بوده است؛
اما این همبستگی هیچگاه کامل نبوده است (استرن .)2008 ،سالمت شناختی در طول عمر و بهخصوص در
دوران سالمندی ،با موانع گوناگونی روبهرو است و یکی از موانع عمده سالمت شناختی انسانها در دوران
سالمندی اختالالت شناختی میباشد که دامنه آن از اختالل خفیف شناختی تا دمانس و بهخصوص بیماری
آلزایمر را در برمیگیرد .اختالل خفیف شناختی ،میتواند فاز قبل از دمانس ،بیماری آلزایمر و اختالالت مرتبط
را نشان بدهد (آلبرت و همکاران .)2011 ،اولین بار ،کاتزمن و همکاران ( )1888در مطالعهای گزارش کردند
که در کالبدشناسی مغز  10زن سالمند که بهلحاظ شناختی سالم بودند ،آسیبهای مغزی حاکی از بیماری
آلزایمر پیدا شد .همچنین دادههای پژوهشی و مشاهداتی بالینی دیگر نیز نشان داد ،حتی در شرایط شدیدی
مانند ابتال به بیماری آلزایمر ،در بسیاری از افراد وقوع آسیبهای مغزی منجر به از دست رفتن کامل تواناییهای
شناختی نمیشود (تاکر و استرن .)2011 ،در این راستا ،برای تبیین تفاوتهای قابلمشاهده در عملکرد شناختی
افرادی که دچار آسیبهای مغزی مرتبط با آلزایمر و وضعیتهای مرتبط با آن شده بودند ،مفهوم ذخیره شناختی
ارائه شد (استرن .)2012 ،این مفهوم به تفاوتهای فردی در پردازش تکالیف شناختی اشاره دارد که باعث
میشود ،بعضی افراد در مقایسه با دیگران بهتر بتوانند با آسیب مغزی مقابله کنند (اسکارمیس و استرن.)2007 ،
فرض بر این است که ذخیره شناختی وابسته به توانایی و انعطاف مغز برای اجرا کردن به اندازه کافی تکالیف
شناختی علیرغم آسیب عصبی است (استرن )2002 ،و توانایی مضاعفی برای به خدمت گرفتن فرایندهای
شناختی از قبل موجود و شبکههای مغزی جایگزین را نشان میدهد (استرن .)2007 ،افزایش سن بر فرایندهای
شناختی و فراشناختی تأثیری قابلمالحظه میگذارد و احتمال وقوع نارساییهای شناختی در جمعیت سالمند
را افزایش میدهد (آدامسکی ،آدلر ،آپویس و پنر .)2017 ،فراتحلیلها شواهدی قوی را ارائه کرده است که
برنامههای آموزشی شناختی میتوانند خطر زوال شناختی در بیماران سالخورده تندرست را کاهش دهند
(والنزوئال و شادو ،2008 ،کوئیدر ،پاریسی ،گراس و رباک .)2012 ،چنین گمان میرود که آموزش شناختی،
بهواسطه افزایش ذخیره شناختی سودمند واقع میشود (والنزوئال و شادو.)2008 ،
بهعلت اینکه ذخیره شناختی در آغاز صرفاً بهعنوان سازهای نظری مطرح شده بود ،تالشهای اولیه برای
اندازهگیری این سازه به شیوهای غیرمستقیم و بر مبنای سنجش متغیرهایی انجام میشد که نماینده آن در نظر
گرفته میشدند .مبنای چنین سنجشی این فرضیه است که ذخیره شناختی از طریق سبک زندگی فعالی فراهم
میآید که حداقل سه نوع مسیر فعالیت در آن قابل شناسایی است :تحصیل ،فعالیت شغلی و فعالیتهای اوقات
فراغت (موندینی و همکاران .)2017 ،بههمین دلیل ،برای سنجش ذخیره شناختی به اندازهگیری بهره هوشی،
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میزان تحصیالت ،تجربه و میزان پیچیدگی شغلی فرد یا فعالیتهای اوقات فراغت او پرداخته میشد .این شیوه
اندازهگیری با تنوع زیادی در ابزارهای مورد استفاده همراه است که مقایسه نتایج مطالعات و تعمیمپذیری آنها
را دشوار میسازد (مایوویس ،لوانیدیس ،نوسی ،گاتزامانی -پساروکو و کاراکوستاس .)2017 ،این معضلها،
پژوهشگران را بر آن داشته تا ابزارهایی بسازند که با رفع موانع روش شناختی پیشین ،سازه ذخیره شناختی 1را
به شیوه منسجمتری اندازه بگیرند (نوسی ،ماپلی و موندینی2012 ،؛ لئون ،گارسیا -گارسیا و رولدان -تاپیا،
 .)2017پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی ( ،)CRIqیکی از اولین ابزارها است (نوسی ،ماپلی و موندینی،
 .)2012در مطالعات متعددی اعتبار و روایی خوبی برای این پرسنامه گزارش شده است (پوکیونی و والسی،
2012؛ آسکارا و همکاران .)2017 ،این یافتهها در انطباق پرسشنامه با جمعیت بزرگساالن یونان و کره نیز،
تکرار شده است (مایوویس و همکاران2017 ،؛ چوی و همکاران .)2017 ،پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی،
همه منابع احتمالی این سازه از جمله میزان تحصیالت ،فعالیت شغلی و انجام فعالیتهای محتاج بهکارگیری
تواناییهای شناختی را در برمیگیرد .بهعالوه ،این پرسشنامه میزان وقت صرف شده برای هر فعالیت موردعالقه
فرد را اندازهگیری میکند .پژوهشهای اخیر نیز نشان میدهد ،ذخیره شناختی با فعالیت روزمره شکل میگیرد
و در طول زندگی فرد اثرات این فعالیتها بهصورت شبکههای عصبی انباشته شده و از فرد در برابر پیامدهای
شناختی ناگوار سالمندی محافظت میکند (برولی و استرن.)2015 ،
هدف از مطالعه حاضر ،رواسازی و متناسبسازی پرسشنامه ذخیره شناختی برای جمعیت ایرانی است .دلیل
این امر ،استفاده آسان از این پرسشنامه برای سنجش ذخیره شناختی فرد و جامع بودن آن است .بهعالوه ،چون
در مطالعات پیشین این ابزار ،دارای روایی و اعتبار خوبی برای جوامع دیگر بوده است ،هدف این پژوهش ،این
است که در جمعیت ایرانی نیز ویژگیهای روانسنجی آن را بهدست بیاوریم.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعه این پژوهش شامل تمام بزرگساالن ساکن شهرستان تهران است .با توجه به گستردگی جمعیتی و
جغرافیایی شهر تهران و انتخاب نمونهای که حداالمکان معرف جامعه پژوهش باشد ،نمونه پژوهش به شیوه
تصادفی خوشهای چندمرحلهای بر مبنای مراحل پیشرو انتخاب شدند :مرحله اول :جداسازی  22منطقه
شهرداری شهر تهران به پنج ناحیه جغرافیایی مرکز ،شرق ،غرب ،شمال و جنوب .مرحله دوم :انتخاب تصادفی
یک منطقه شهرداری از هر ناحیه جغرافیایی که شامل مرکز منطقه  ،7شرق منطقه  ،15غرب منطقه  ،3شمال
منطقه  3و جنوب منطقه  .18در مناطق انتخاب شده ،فهرست بوستانها تهیه شد .در مرحله سوم ،از پارک و
بوستانهای انتخاب شده بهصورت تصادفی دو بوستان انتخاب شد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای
جوامع نامحدود ،با سطح خطای  0/3حدود  580نفر است .در مرحله نمونهگیری  700نفر انتخاب شدند که از
1. Cognitive Reserve
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این تعداد  13مورد بهدلیل نقص پرسشنامه از تحلیل کنار رفتند .میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان
بهترتیب  73/58و ( 18/17زنان 75/75±17/88 ،و مردان )77/53±18/51 ،سال بود .حدود  33/1درصد (212
نفر) از جمعیت را زنان و  77/8درصد ( )175نفر را مردان تشکیل دادند 77/3 .درصد از جمعیت مجرد35 ،
درصد متأهل و  2/7درصد جدا شده بودند یا همسرشان فوت شده بود .جمعیت نمونه بر اساس طبقهبندی
پیشنهادی در مقاله اصلی مرتبط با تدوین پرسشنامه شاخص اندوخته شناختی (نوسی ،ماپلی و ماندینی)2012 ،
به سه گروه قراردادی جوان ( 18تا  75و  32درصد) ،میانسال ( 77تا  78و  27/7درصد) و پیر (بیش از  70و
 21/5درصد) تقسیم شد .سکونت در تهران ،سواد حداقل سواد خواندن و نوشتن و توانایی تکلم و برقراری
ارتباط از مالکهای ورود به پژوهش بودند .همچنین انجام تمرینات شناختی ،استفاده از داروهای تقویت
شناختی ،مشکالت حسی حرکتی ،ابتدا به دمانس ،عقبماندگی ،افسردگی اساسی و دیگر اختالالت
روانشناختی ،مصرف داروهای ضدافسردگی و نورولیپتک یا ضدسایکوز ،سوءمصرف الکل و مواد اعتیادآور و
ابتال به بیماریهای عصبشناختی یا آسیب مغزی مالکهای خروج بودند.
پس از کسب اجازه از پدیدآورنده پرسشنامه ،فرایند ترجمه و بازترجمه انجام شد .در گام اول ،دو مترجم
مسلط به زبان انگلیسی بهصورت جداگانه پرسشنامه را به فارسی ترجمه کردند.؛ سپس نسخه مشترکی از این
دو ترجمه آماده شد .این ترجمه سپس توسط دو مترجم دیگر به انگلیسی برگردانده شد .در گام بعدی ،نسخههای
انگلیسی آماده شده با نسخه اصلی پرسشنامه مقایسه شده و با همکاری گروه مترجمان ،نسخه فارسی پرسشنامه
آماده شد و در اختیار تعدادی از افراد در ردههای سنی مختلف قرار گرفت .پس از شناسایی و رفع ابهامات
موجود در سؤاالت ،نسخه نهایی پرسشنامه آماده شد .پرسشگرهای آموزش یافته توسط محقق (دارای حداقل
مدرک کارشناسی روانشناسی) پرسشنامه  CRIqرا در جلسههای  13دقیقهای و به شکل انفرادی اجرا کردند.
این پرسشنامه دارای بخشی شامل نام و نامخانوادگی مصاحبهشونده است؛ اما اگر مصاحبه شونده تمایلی نداشت،
نام او در پرسشنامه درج نمیشد و نام مستعاری برای او انتخاب میشد .به مصاحبه شوندگان جهت شرکت در
این پژوهش ،هیچگونه هدیه یا مبلغی پرداخت نشد .اجرای پرسشنامه فردی و چهرهبهچهره بود و دادهها در
بازه زمانی دیماه  1587تا خردادماه  1588گردآوری شد.

ابزار سنجش
پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی :)CRIq( 1برای سنجش ذخیره شناختی از پرسشنامه شاخص
ذخیره شناختی (نوسی ،ماپلی و موندینی )2012 ،استفاده شد .این آزمون بر اساس گزارشهای صورت گرفته
ضریب اعتبار قابلقبولی ( )0/72دارد .سه عامل میزان تحصیالت ،فعالیتهای شغلی و اوقات فراغت در این
مقیاس اندازهگیری میشوند .اولین بخش این مقیاس ،شامل چند داده جمعیت شناختی (تاریخ و محل تولد،

)1. Cognitive Reserve Index Questionnaire (CRIq
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جنسیت ،محل زندگی ،ملیت و وضعیت تأهل) میشود و  20گویه بعدی به سه بخش تحصیالت ،فعالیتهای
شغلی و اوقات فراغت اختصاص دارد و برای هریک از بخشها نمره جداگانهای محاسبه میشود.
 CRIتحصیلی :ترکیب سالهای تحصیل و دورههای تعلیم (حداقل ششماهه) ،نمره خام شاخص تحصیلی
حاصل جمع این دوتا است.
 CRIفعالیتهای شغلی :حرفههای بزرگسالی؛ بر پایه میزان درگیری شناختی و مسؤولیت شخصی،
مشاغل را میتواند به پنج سطح تقسیم کرد :کارهای یدی غیرمهارتی (مثال کشاورزی ،رانندگی ،مسؤول
تلفنخانه)؛ کارهای یدی مهارتی (مثال پیشهوری ،کارمند یا آرایشگر)؛ کارهای مهارتی غیریدی یا فنی (مثل
بازرگانی ،مربی مهد یا بنگاه معامالت)؛ مشاغل حرفهای (مثل وکالت ،روانشناس یا پزشک عمومی)؛ و
حرفههایی با سطح شناختی باال (مثال استاد دانشگاه ،قاضی یا مدیر سطح باال) .نمره خام این مقیاس شامل
مجموع حاصلضرب تعداد سالهای هر شغل و سطح آن شغل (از  1تا  )3که در باال توضیح داده شد.
 CRIاوقات فراغت :فعالیتهای تفریحی که از نظر شناختی تحریک کننده هستند (خارج از ساعت کار یا
زمان مدرسه)؛  17گویه دارد که شامل فعالیتهای ذهنی (مثال خواندن روزنامه یا کتاب و نواختن موسیقی)،
فعالیتهای اجتماعی (مشارکت در امور خیریه ،رفتن به موزه یا سفر) و فعالیتهای فیزیکی (مثل ورزش و
رقص) است .فراوانی فعالیت (هرگز /بهندرت و اغلب /همیشه) و تعداد سال (تعداد سالهای پرداخت به هر
فعالیت) پرسیده میشود .نمره خام این مقیاس ،تعداد کل سالهای پرداختن به همه فعالیتهایی که اغلب/
همیشه انجام شدهاند .همچنین سؤالی مرتبط با تعداد فرزند (با ضریب  )3در این مقیاس قرار دارد (نوسی ،ماپلی
و موندینی.)2012 ،

یافتهها
محاسبه شاخصهای CRIq
از آنجا که نمرات خام سه شاخص  CRIqبا سن افراد همبستگی قدرتمندی داشت ( r=-0/358با شاخص
تحصیلی r=-0/307 ،با شاخص کار و  r=-0/307با شاخص اوقات فراغت) .برای کنترل اثر سن ،سه معادله
رگرسیونی برای هریک از مقیاسها ایجاد شد ،بهگونهای که در هرکدام سن پیشبین و نمره خام هر مقیاس
مالک باشد .با در نظر گرفتن شیب و مقدار ثابت هریک از معادلهها ،نمرات پیشبینیشده بهدست آمد .نمره
هر زیرمقیاس  CIRبرابر با نمره مانده هر معادله است .پس از بهدست آوردن نمرات مانده ،نمره استاندارد
حساب شد و بعد از آن ،نمره استاندارد به شکل خطی به نمراتی با میانگین  100و انحراف معیار  13تبدیل شد.
با این تغییر میتوان نمره هر مقیاس را مقایسه کرد .در نهایت ،همراستا با طبقهبندی مقاله نوسی ،ماپلی و
موندینی ( )2012نمرات بهدستآمده و بر مبنای انحراف استاندارد به پنج گروه پایین (کمتر از  70یا بیش از دو
انحراف معیار پایینتر از میانگین) ،متوسط -پایین ( 70تا  87یا دو الی یک انحراف معیار پایین از میانگین)،
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متوسط ( 83تا  117یا انحراف معیار پایینتر یا باالتر از میانگین) متوسط -باال ( 113تا  150یا یک الی دو
انحراف معیار باالتر از میانگین) و باال (بیشتر از  150یا بیش از دو انحراف معیار باالتر از میانگین) طبقهبندی
شد.
شاخصهای توصیفی و توزیع گروه نمونه در شاخصهای CRIq

در جدول  ،1میتوان معیارهای طبقهبندی نمرات ذخیره شناختی را برای گروههای سنی مختلف و به تفکیک
جنسیتی مشاهده کرد .تفاوتهای بین گروهها از طریق آزمون  tمستقل انجام شد .همه تحلیلهای آماری
با استفاده از نرمافزار  Spss-25انجام شد.
جدول  -1جدول طبقهبندی نمرات  CRIدر سطوح سنی و جنسیت
کل
مرد
کل زن

سن
88-18
87-18
88-18

تعداد
583
212
175

CRI

)13( 100
)13/83( 101/71
)17/08( 88/78

 CRIتحصیلی
)13( 100
)17/78( 88/77
)13/08( 101/28

 CRIشغلی
)13( 100
)17/05( 102/11
)12/83( 88/27

 CRIاوقات فراغت
)13( 100
)17/08( 101/27
)13/85( 88/78

جنسیت بهطور معناداری نمره کلی  CRIو نمرات دو مقیاس از سه زیرمقیاس را تحتتأثیر قرار داد (جدول .)2
مردان در  CRIکلی ( )t=2/73 ،p<03و زیرمقیاسهای شغلی ( )t=2/82 ،p<003و تفریحی (،p<03
 )t=2/53نمرات باالتری نسبت به زنان بهدست آوردند .در جدول  ،2میتوان توزیع نفرات در هریک از
مقیاسهای ذخیره شناختی را به تفکیک جنسیت مشاهده کرد.
جدول  -9توزیع نفرات در هریک از مقیاسهای ذخیره شناختی را به تفکیک جنسیت

پایین
متوسط -پایین
متوسط
متوسط -باال
باال

تحصیلی
فراوانی
5
18
117
27
8

پایین
متوسط -پایین
متوسط
متوسط -باال
باال

تحصیلی
فراوانی درصد
0/0
0
8/8
21
71/8
151
18/8
70
8/7
20

درصد
1/7
11/0
77/1
13/7
7/7

مردان
شغلی
فراوانی درصد
0/0
0
3/8
10
70/3
122
13/0
27
8/7
13
زنان
شغلی
فراوانی درصد
0/0
0
8/7
20
70/8
130
15/7
28
7/1
15

اوقات فراغت
فراوانی درصد
7/7
8
11/0
18
75/0
108
11/0
18
10/7
18
اوقات فراغت
فراوانی درصد
2/7
3
3/2
11
77/3
171
17/8
58
8/0
17
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همانگونه که دیده میشود ،در مقیاس تحصیل و شغلی فراوانی زنان شرکتکننده در رده «پایین» صفر است.
در حالی که در مقیاس اوقات فراغت حدود  2/7درصد زنان وضعیت «پایین» دارند .در گروه مردان نیز ،فراوانی
طبقه «پایین» در مقیاس شغلی صفر است .در بین مردان در مقیاسهای تحصیلی ( 77/1درصد) ،شغلی (70/3
درصد) و اوقات فراغت ( 75/0درصد) بیشترین فراوانی در دسته «متوسط» بود .در بین زنان نیز ،بیشترین درصد
فراوانی در طبقه «متوسط» قرار داشت :تحصیلی ( 71/8درصد) ،شغلی ( 70/8درصد) و اوقات فراغت (77/3
درصد).
شاخصهای اعتبار :اعتبار 1مقیاس  CRIqبا رویکرد باز آزمون و همسانی درونی سنجیده شد .ضریب بازآزمایی
هریک از مقیاسها به تفکیک جنسیت را میتوان در جدول  ،5مشاهده کرد .آزمون مجدد با یک نمونه  77نفر
به فاصله یک ماه اجرا شد .همچنین در این جدول ،ضرایب آلفای کرونباخ هر مقیاس و زیرمقیاس به تفکیک
جنسیت قابلمشاهده است.
جدول  -9ضریب بازآزمایی و همسانی درونی هریک از مقیاسها به تفکیک جنسیت
مردان
نمره کلی
تحصیلی
شغلی
اوقات فراغت

ضریب همبستگی
0/87
0/87
0/81
0/83

مردان

زنان

زنان
ضریب همبستگی
0/88
0/88

ضریب آلفای کرونباخ
0/77
0/31

ضریب آلفای کرونباخ
0/78
0/33

0/80
0/87

0/78
0/85

0/77
0/83

ضرایب همبستگی همه باالتر از  0/83بود .این ضرایب نشاندهنده اعتبار باالی آزمون در سنجش ذخیره
شناختی طی زمان است .ضریب آلفای کرونباخ نیز نشاندهنده همسانی درونی قابلقبول گویههای مقیاس
است .بهطور کلی ،همسانی درونی سؤاالت در گروه زنان باالتر از مردان است .در مقیاس شغلی ضریب آلفای
کرونباخ برای مردان باالتر است.
شاخص روایی :بهمنظور بررسی روایی سازه مقیاس ذخیره شناختی ،از روش روایی سازه و روایی همگرا استفاده
شد .بدین منظور  100نفر از شرکتکنندگان عالوه بر مقیاس ذخیره شناختی در معاینه شناختی ادینبروک
شرکت کردند .این آزمون شکل گسترش یافته معاینه مختصر وضعیت ذهنی یا  MMSEاست که با استفاده
از آن میتوان به بررسی سطوح مختلف سالمت شناختی پرداخت (پوراعتماد ،خطیبی ،گنجوی ،شمس ،زارعی،
 )2008انتظار پژوهشگر این بود که نمره باالتر در معاینه شناختی با نمره باالتر در ذخیره شناختی همراه باشد.
جدول  ،7ماتریس همبستگی نمرات ذخیره شناختی و معاینه شناختی را در کل و به تفکیک گروه جنسیتی
نشان میدهد.
1. reliability
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جدول  -9ماتریس همبستگی نمرات ذخیره شناختی و معاینه شناختی
متغیر
 -1معاینه شناختی
 CRI -2کل

 CRI -5تحصیلی

 CRI -7شغلی

 CRI -3اوقات فراغت

جنسیت

1

9

کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن

**0/778
**0/780
**0/788
**0/777
*0/777
**0/710
**0/371
**0/333
*0/332
**0/308
**0/535
**0/758

**0/751
**0/717
**0/783
**0/773
**0/727
**0/781
**0/770
**0/738
**0/777

9

**0/722
**0/573
**0/778
**0/702
0/180
**0/370

9

**0/277
0/228
*0/510

*P<0/03 **P<0/001

همانگونه که میتوان دید ،نمره معاینه شناختی با نمره کل ذخیره شناختی ( )r=0/778 ،P<0/01رابطه مثبت
و معنادار داشت .رابطه بین نمره معاینه شناختی و نمره ذخیره شناختی تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود
( .)r=0/777 ،P<0/01همچنین بین نمره ذخیره شناختی شغلی ( )r=0/371 ،P<0/01و ذخیره شناختی
اوقات فراغت ( )r=0/308 ،P<0/01با نمره معاینه شناختی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد .همچنین در
جدول فوق ،میتوان ضرایب همبستگی بین نمره کلی ذخیره شناختی و زیرمقیاسهای آن با نمره معاینه
شناختی را برای گروه زنان و مردان به تفکیک مشاهده کرد .تمامی این ضرایب همبستگی در دو گروه مثبت
و معنادار است.
بهمنظور بررسی روایی سازه مقیاس  ،CRIبرازش ساختار عاملی مفروض که اندوخته شناختی را ماحصل
سه عامل فعالیت تحصیلی ،فعالیت شغلی و فعالیتهای اوقات فراغت در نظر میگیرد (موندینی و همکاران،
 ،)2017با دادهها آزموده شد .در این راستا ،از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی 1مرتبه دوم با روش برآورد بیشینه
احتمال استفاده شد .نرمافزار ایموس 20 2برای برآورد ضرایب عاملی و شاخصهای برازش مدل مورد استفاده
قرار گرفت .ساختار عاملی مفروض  CRIرا متشکل از سه زیرمقیاسی تحصیلی ( 2گویه) ،شغلی ( 3گویه) و
اوقات فراغت ( 17گویه) میداند .شاخصهای برازش مدل مسیر در جدول  ،3ارائه شدهاند .بهمنظور برازش
بهتر مدل با دادهها مسیر کوواریانس خطای نشانگرهای هر زیرمقیاس به پیشنهاد نرمافزار آزاد شد .قابل ذکر
است که تنها مسیرهایی آزاد شدند که بهلحاظ نظری و آماری توجیهپذیر بودند .مربع کای ( ،)X2نسبت مربع
1. confirmatory factor analysis
2. AMOS-20
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کای به درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل یافته
برازندگی ( )AGFIو ریشه دوم برآورد تغییرات خطای تقریب ( )RMSEAدر حد مطلوب بود .بر اساس این
شاخصها میتوان نتیجه گرفت که مدل تأییدی برازش خوبی با دادهها دارد (هومن.)1588 ،
جدول  -9شاخص های برازش مدل تأییدی
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X2/df

df

P

X2

0/075

0/801

0/821

0/871

2/785

227

P>0/03

723/703

همانگونه که میتوان دید ،ضریب عاملی زیرمقیاسها روی نمره کل  CRIمعنادار و قابلتوجه است .همچنین
تمامی گویهها روی زیرمقیاس مربوط به خود بار عاملی مثبت و معنادار داشتند و هیچیک از سؤاالت حذف
نشده است .در شکل  ،1میتوان ضرایب استاندارد شده رگرسیونی به همراه ضریب تبیین مربوط به هر
زیرمقیاس را مشاهده کرد .ضریب تبیین برای  CRIتحصیلی ( )R2=0/53( CRI ،)R2=0/51شغلی و CRI
( )R2=0/32اوقات فراغت بهلحاظ آماری قابلتوجه است .ضریب عاملی زیرمقیاسها روی نمره کل  CRIنیز
معنادار است .همچنین تمامی گویهها روی زیرمقیاس مربوط بهخود بار عاملی مثبت و معنادار داشتند و هیچیک
از سؤاالت حذف نشده است.
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گویه 1
گویه 2
گویه 3

**0/72

کلCRI
گویه 1
گویه 2
گویه 3
گویه 4
گویه 5

**

**0/59

0/68

**0/69
**0/65
**0/51

**0/56
تحصیلی

شغلی

**0/70

اوقات فراغت

**0/45
گویه 1

**0/49
گویه 2

**0/52
**0/74
**0/72
**0/85
**0/81
**0/70
**0/84
**0/59
**0/66
**0/78
**0/72
**0/79
**0/68
**0/60
**0/83
**0/83
**0/53

گویه 4
گویه 5
گویه 6
گویه 7
گویه 8
گویه 9
گویه 10
گویه 11
گویه 12
گویه 13
گویه 14
گویه 15
گویه 16
گویه 17

شکل  -1نمودار مدل تأییدی مرتبه دوم

بحث و نتیجهگیری
پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی با بررسی جامع نظریات و پژوهشهای مرتبط با مفهومپردازی و سنجش
سازه ذخیره شناختی تدوین شده است (نوسی ،ماپلی و موندینی .)2012 ،با توجه به نتایج مطالعات مختلف
درباره تأثیرات ذخیره شناختی در سالمت شناختی ،بهنظر میرسد توجه به این سرمایه روانی و پژوهش درباره
آن اهمیت به سزایی دارد .اهمیت این پیشنهاد ازاینرو بیشتر مشخص میشود که شمار سالمندان در جمعیت
ایران رو به افزایش است و خطرات پیشروی سالمت شناختی در دوران سالمندی جامعه ایران را نسبت به
بسیاری از کشورها بیشتر تهدید میکند (شریفی و همکاران .)2017 ،در جوامع مختلفی مثل ایتالیا و یونان ،به
ویژگیهای روانسنجی این ابزار پرداختهاند و معتبر و روا بودن پرسشنامه را گزارش کردهاند (نوسی ،ماپلی و
ماندینی2012 ،؛ مایوویس و همکاران .)2017 ،پژوهش حاضر ،بهدلیل کمبود ابزاری معتبر برای سنجش ذخیره
شناختی به بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه ذخیره شناختی در جامعه بزرگسال ایران میپردازد.
برای بررسی اعتبار این پرسشنامه ،از دو روش اعتبار باز آزمون و محاسبّ ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان داد که این پرسشنامه دارای اعتبار مناسبی است .ضریب همبستگی باز آزمون به فاصله
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یک ماه با  77شرکتکننده برای زنان  r=0/88و برای مردان  r=0/87بود .مرور مطالعات مرتبط با پرسشنامه
شاخص ذخیره شناختی تا زمان تألیف این مقاله نشان داد که اطالعاتی درباره اعتبار آزمون0بازآزمون این
پرسشنامه وجود ندارد .ضرایب آلفای کرونباخ نیز برای زنان برابر با  0/78و برای مردان برابر با  0/77بود که
نشان از همسانی درونی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی دارد .این یافتهها با نتایج مطالعه
سازندگان پرسشنامه ،نوسی ،ماپلی و موندینی ( )2012همسو است.
ارزیابی روایی همگرای پرسشنامه شاخص اندوخته شناختی در پژوهش حاضر نشان داد که این پرسشنامه
همگرایی باالیی با سالمت شناختی دارد .این یافتهها با مطالعات (میالنینی و همکاران2017 ،؛ چوی و همکاران،
 )2017همسو است و پیشنهاد نوسی ،ماپلی و موندینی ( ،)2012مبنی بر سودمندی استفاده از پرسشنامه شاخص
اندوخته شناختی ارزیابیهای بالینی را تأیید میکند.
در این پژوهش برای اولین بار ،روایی سازه پرسشنامه شاخص اندوخته شناختی مورد بررسی قرار گرفت و
تحلیل عاملی تأییدی ساختار عاملی این پرسشنامه را تأیید کرد .از آنجا که گویههای این پرسشنامه بر مبنای
نظریه استرن ( )2008طراحی شده بود ،تأیید شدن ساختار عاملی آن قابلانتظار بود .در مرورهای قبلی به کمبود
شواهد در مورد روایی سازه این پرسشنامه و اغلب پرسشنامههای مرتبط با سنجش ذخیره شناختی اشاره شده
بود (کارتشمیت ،میکوالچزیک ،شوبرت و الچروز )2018 ،و امید است که نتایج این پژوهش با رفع این کمبود
موجب غنی شدن ادبیات پژوهشی مربوط به سازه ذخیره شناختی شود .با توجه به توزیع نمرات در افراد ،میتوان
دریافت که توزیع نمرات بهنجار بوده است و عمده نمرات در طبقه متوسط قرار گرفتهاند و میتوان نتیجه گرفت
که این پرسشنامه برای جامعه با توزیع طبیعی کارآمد است.
در پژوهشهای پیشین سودمندی فرافرهنگی پرسشنامه ذخیره شناختی تأیید شده بود (موندینی و همکاران،
2017؛ مایوویس و همکاران2017 ،؛ چوی و همکاران .)2017 ،اعتبار و روایی بهدست آمده مناسب برای
پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی در جمعیت ایرانی ،با مطالعات ذکر شده همسو است و نشان میدهد ،این
پرسشنامه میتواند بهعنوان ابزار مناسبی در زمینه سنجش فرایندهای شناختی در سنین مختلف دوران
بزرگسالی بهکار رود .از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به گستردگی سنی آن اشاره کرد که
جمعآوری اطالعات بیشتر از نقاط مختلف کشور را با سختیهای روبهرو کرد .پیشنهاد میشود که در
پژوهشهای بعدی ،این پرسشنامه با استفاده از دادههای گردآوری شده از نقاط دیگر کشور و نیز با طبقهبندی
سنی رواسازی شود.
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