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Abstract 

Introduction: Neuropsychological skills are required to learn the prerequisite concepts of 

reading, writing and mathematics in the preschool period. 

Aim: The aim of this study was evaluation of normative scores of Neuropsychological Skills 

Teacher Form Questionnaire of preschool children.  

Method: The research method was mixed (qualitative-quantitative). Thematic analysis was used 

for the qualitative section and the descriptive-survey method in the quantitative section. The 

statistical population included all preschool children of Isfahan in the academic year of 2020-

2021. After obtaining permission from the Education Organization, the researcher-made 

neuropsychological skills questionnaire was completed online by 410 preschool teachers selected 

by the two-stage cluster sampling method. Data were analyzed by exploratory factor analysis 

through principal component analysis and confirmatory factor analysis by SPSS-22 and AMOS-

23. 

Results: The normative results of the participants responses to the questionnaire revealed that 

the raw scores ranged between 1.7 and 4, Z scores ranged between 2.24 and 1.77, t scores ranged 

between 27.57 and 67.89, and percentage scores were from 0.2 and 100%; furthermore, the 

factor loadings (p=0.476, Δx
2
=12.64) were equal among girls and boys. The reliability 

coefficients of the questionnaire estimated by Cronbach’s alpha (0.921) and split-half (0.843) 

were acceptable. The clinical cut-off point was 2.86, and factor loadings of all items obtained 

from confirmatory factor analysis were higher than 0.4 and significant (p<0.001). But the 

difference between the mean scores of neuropsychological skills of preschool girls and boys was 

not significant (p>0.05). 

Conclusion: The researcher-made Neuropsychological Skills Questionnaire can be used as a 

valid tool to assess the neuropsychological skills of preschool children. 
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 پزشکی شناختمجله روانشناسی و روان

 1041، 1، شماره منهسال 

 130-154: صفحات

 

 یدبستان شیپکودکان  (م معلمفر) یروانشناخت -عصب یها مهارتنمرات هنجار پرسشنامه بررسی 

 
 4احمدی ، رضا3زاده مشهدی ، شهرام2شریفی ، طیبه1هشجین هاشمی بیتا

 .رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روانی، دکتر یدانشجو.1

 Sharifi_ta@yahoo.com: ایمیل(. ئولمولف مس) نرایشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روان، اریدانش. 2

 .ایران شهرکرد، ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یپزشک هیروه علوم پاگ، اریستادا. 3

 .ایران شهرکرد، ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،وانشناسیرروه گ، اریستادا. 0

 
 10/12/1044 :تاریخ پذیرش مقاله                                    11/40/1044 :تاریخ دریافت مقاله

 

 دهیچک

 

 .دارد شناختیروان -عصب یها مهارتبه  ازی، ندبستان شیپدر دوره  یاضیخواندن، نوشتن و ر ازین شیپ میمفاه :مقدمه

انجام ی دبستان شیکودکان پ(فرم معلم) شناختیروان -عصب یها نمرات هنجار پرسشنامه مهارت یحاضر با هدف بررس پژوهش :هدف

 .شد

پیمایشی و  -بخش کمی، به روش توصیفی به روش تحلیل مضمون و بخش کیفی. بود (کمی-کیفی)پژوهش آمیخته  روش :روش

پرسشنامه  وپرورش آموزشطبق مجوز . بودند 1311-1044دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی  تمامی کودکان پیش جامعه آماری

معلم  014ی توسط ا مرحله دوای  ی خوشهریگ نمونهاساس روش برو  به صورت آنالین شناختیروان -عصب یها مهارتمحقق ساخته 

توسط  یدییعامل تأ لیو تحل یاصل یها مؤلفه لیتحل قیاز طر یعامل اکتشاف لیها با استفاده از روش تحل داده. ی تکمیل شددبستان شیپ

 .تحلیل شدند Amos 23 نسخه و SPSS 22نسخه 

تا  57/27از  t، نمرات 77/1تا  -20/2از  Z، نمرات 0تا  7/1مرات خام از ننتایج هنجاریابی پرسشنامه در کل نمونه به صورت  :ها افتهی

 ییایپا. در میان دختران و پسران برابر است (∆p ،10/12=2χ=071/4) درصد و بارهای عاملی 144تا  2/4و نمرات درصدی از  01/17

 بارهای عاملی ،یدییتأ یعامل لیدر تحلو  01/2 ینیبرش بال نقطه ،003/4 فیتنص بی، ضر121/4کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه با ضر

دختران و پسران  شناختیروان -عصب یها مهارتاما تفاوت میانگین نمرات  ؛(p<441/4)بود  دار او معن 0/4باالتر از  سؤاالت تمامی

 (.<45/4p)با یکدیگر معنادار نبود  یدبستان شیپ

 -های عصب سنجش مهارت جهت ، به عنوان ابزاری معتبرشناختینروا -های عصب پرسشنامه محقق ساخته مهارت :یریگ جهینت

 .قابل استفاده است یدبستان شیپدر کودکان  شناختیروان

 یدبستان شیپ کودکان عاملی، لیتحل، پایایی ،پرسشنامه :ها دواژهیکل
 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 130-154، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان

 مقدمه

 1شناختیروان -های عصب ارتای اخیر، مهه در دهه

ن مورد توجه فزاینده پژوهشگران الو بزرگسا کودکان

قرار گرفته و پژوهش در این زمینه با روند افزایشی مواجه 

و  ، میلرفنویک، کوباس، ویزک، فیزر) بوده است

در  یجزء اهداف اساس ها مهارت نیا (.2411 ،2همکاران

ی  کننده نو تعیی هر کشور ینظام آموزش یبرنامه درس

بالینی به  شناختیروان -عصب .استرشد بعدی هر فرد 

معنی، کاربرد اصول علمی ارزیابی و مداخله درمانی در 

مورد رفتار انسان در سراسر زندگی او و ارتباط این 

رفتارها با کارکردهای بهنجار و نابهنجار دستگاه اعصاب 

 شناختیروان -عصب یها در واقع، مهارت .تمرکزی اس

، 3ها از جمله توجه از مهارت یا ل دامنه گستردهشام

، حافظه و 5، کارکرد زبان0حرکتی -عملکرد حسی

 0و پردازش شناختی 7، کارکردهای اجرایی1یادگیری

 (.2415، 1فیفر) شود یم

 عاتیضامبتنی بر که عمدتاً از مطالعات  یسنت دگاهید

 انسان مغزند که ک یم شنهادیشده است، پ یناشمغزی 

 وظایفاست که در  منقطعیمجزا و  های بخش یدارا

در  یمدرن سع شناسی عصب اما ؛خاص تخصص دارند

در مناطق  دهیچیپ انفعاالت و  فعل لیدل بهرفتار  حیتوض

به عنوان  (.2417 ،14گریسون و فایر) مختلف مغز دارد

 قشر که به شناختیروان  -های عصب مهارتمثال، 

 ،ربوط استی مقشر ریز یاه ستمیو س یشانپی شیپ

 فیتوص یچندبعد یبه عنوان ساختارها یطورکل به

                                                           
1  - Neuropsychological Skills   
2- Fenwick, Kubas, Witzke, Fitzer, Miller & Maricle 
3- Attention  
4- Sensory motor  
5- Language Function 
6- Memory & Learning  
7- Excutive Functions 
8- Cognitive Processing 
9- Feifer 
10- Grayson & Fair 

توجه مرتبط شامل  یفرع بخش نیچند وند که شاملش یم

 ،10یبازدار ،13یزیر برنامه، 12، انتخاب هدف11آگاهانه

 جینتا یابیو ارز 11حافظه فعال ،15یشناخت یریپذ انعطاف

 ی معاصر،رشد یکردهایرواین اساس  بر ،است اعمال

با  ایپوکننده  یده خودسازمان ستمیس کین مغز را به عنوا

 یرونیو ب( یکیژنت ،یکیولوژیزیف)ی عوامل درون

گیرد که تحت شناسایی به موقع و  در نظر می( ای نهیزم)

توان در راستای پیشگیری، بهبود  های به موقع می ارزیابی

 و یا تعدیل مشکالت مربوط به این کارکردها اقدام نمود

 ،17آلوس-کوستا و منصور-والگاسمارتینز، باربوسا، )

2424.)  

 -بهای عص سی و مطالعه درباره مهارتبرربنابراین 

ا از همان ه بیانگر آن است که این مهارت شناختیروان

. وند و رشد تدریجی دارندش دوران اولیه تحول پدیدار می

در  شناختیروان -های عصب زیادی در مهارتتغییرات 

و عملکرد کودکان در  هدد رخ می سالگی 5تا  2سنین 

در این حوزه شباهت زیادی با  یسالگ 12حدود 

فیلیپس، لیپسی، دودگ، ) کند ن پیدا میالبزرگسا

 .(2417و همکاران،  10هاسکین

از  شناختیروان -های عصب در واقع، رشد و تحول مهارت

ود و در سراسر دوران کودکی و ش بدو تولد آغاز می

همین (. 2411 ،11و ریکر مورگان)یابد  می بزرگسالی ادامه

عاملی در جهت توجه متخصصین امر به این سازه و 

متعدد جهت شناسایی و  یها آزمونگیری از ابزار و  بهره

در کودکان از  شناختیروان -های عصب بهبود مهارت
                                                           
11- Conscious Attention  
12- Target Selection 
13- Planinng  
14- Inhibition 
15- Cognitive Flexibility 
16- Active Memory  
17- Martins, Barbosa-Pereira, Valgas-Costa & Mansur-Alves 
18- Phillips, Lipsey, Dodge, Haskins, Bassok, Burchinal, Duncan & 

Weiland 
1- Morgan & Ricker 
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اسبجورن، ) های بعدی شده است اوان کودکی تا سال

کرک،  ؛2410 ،1نورمن، کریستیانسن و رینهولدت داننی

 -عصب یها آزمونابزار و  .(2415، 2االکر و کولمنگ

 ،یشناخت یها ییبا هدف قرار دادن توانا شناختیروان

 یابیارز. شوند یم یبند گروه ییو اجرا یحرکت ،یزبان

کودکان  هیدر دوران رشد اول شناختیروان -عصب

فراهم  قاتیو تحق ینیعمل بال یرا برا یاطالعات مهم

 . (2421 ،3ناوارو، لیون و ماتوتی-تریوینو، بلتران) ندک یم

 شناختیروان -های عصب از جمله ابزار مرتبط با مهارت

 شناختیروان -های عصب توان به پرسشنامه مهارت می

. اشاره کرد (24440، 5کولین، اپستین و کانرز) 0کانرز

پژوهشی تحت ( 1301) شهاییان، شهیم، بشاش و یوسفی

ایایی فرم کوتاه ویژه هنجاریابی، تحلیل عاملی و پعنوان 

 11تا  1بندی کانرز برای کودکان والدین مقیاس درجه

بررسی روایی، تحلیل  در. انجام دادند ساله در شهر شیراز

، 1سلوکاختالل عامل  0اصلی  یها عوامل با مؤلفه

دست تنی بخجالتی و روان -مشکالت اجتماعی، اضطراب

 73/4ادل ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل، مع .آمد

زیر ) 01/4تا ( زیر مقیاس مشکالت اجتماعی) 57/4و از 

 .متغیر بود ها اسیبرای زیر مق( خجالتی -مقیاس اضطراب

 پور، عریضی، فرامرزی و جمالی پاقلعه عابدی، ملک

و بررسی روایی هنجاریابی پژوهشی تحت عنوان ( 1311)

 در کودکان 7نپسی شناختیروان -بو پایایی آزمون عص

جامعه آماری پژوهش توصیفی حاضر، . دادند انجام

حلیل در ت. شهر اصفهان بودند ساله 3-0تمامی کودکان 

توجه، زبان، ، عاملی پنج عامل کارکردهای اجرایی

                                                           
2- Esbjorn, Normann, Christiansen & Reinholdt Dunne 

3- Kirk, Gallagher & Coleman 

4- Trevino, Beltran-Navarro, Leon & Matute 
5- Neuropsychological Conner's questionnaire  

6- kollins, Epstein & Conners 
7- Conduct disorder 
8- Neuropsychological Nepsy Test 

فضایی، -حرکتی، پردازش بینایی -کارکردهای حسی

 13/51داد که در کل  به دستحافظه و یادگیری را 

 ییبازآزماایایی ضریب پ. درصد واریانس را تبیین کردند

 05/4و  17/4، 70/4، 71/4، 10/4 بیبه ترتپنج عامل 

 .آمد دستب

 در (2411) 0و همکاران ومنین ترز،یپ تزر،یه ،یراز، پرس

 -های عصب مهارت یابیپژوهش خود تحت عنوان ارز

 ییزودرس از آزمون توانا در کودکان شناختیروان

، (2441) 14و ماثر ویگر ن، مکنسووودکاک جا 1یشناخت

 -یو روان یداردی -یداری، خرده آزمون شن(2441)

گومز و  برا،یکاردوسو، س .استفاده کردند 11یکالم

 کیتحت عنوان برنامه تحر یپژوهش( 2411) 12کایفونس

کودکان  یبر عملکرد شناخت شناختیروان  -عصب

پژوهشگران آموزش  نیا. انجام دادند یدبستان شیپ

ه مهارت بر س یرا مبتن شناختیروان -های عصب مهارت

 یذهن یو دستکار ینگهدار ییتوانا) یحافظه کار

، مهارت (کار کیاز  شیب زمان هم نجاما یاطالعات برا

و  13ها مقاومت در برابر تکانه ییتوانا) پاسخ یبازدار

 یشناخت یریپذ و انعطاف( خودکار یها پاسخکنترل 

 .استفاده کردند( و توجه تمرکز ای دگاهید رییتغ ییتوانا)

از آزمون  شناختیوانر -عصبهای  ش مهارتجهت سنج

؛ فونسیکا، الویرا، 1117 ،10بورگس و شالیکا) هایلینگ

این  .استفاده کردند( 2414 ،15گیندری، زیمرمن و ریپولد

های  آزمون برای کودکان برزیلی طراحی شده و مهارت

                                                           
9- Raz, Piercy, Heitzer, Peters Newman, DeBastos & Batton 
10- Cognitive Abilities Test  
11- Woodcock, McGrew & Mather  
12- Visual Auditory & Retrieval Fluency 
13- Cardoso, Seabra, Gomes & Fonseca 
1- Impulses 
2- Burgess & Shallice  
3- Fonseca, Oliveira, Gindri, Zimmermann & Reppold 
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پذیری شناختی و  بازداری پاسخ، شروع فعالیت، انعطاف

 .دسنجن می را 1سرعت پردازش

با  (2411) 2و همکاران ، مارتینز، ورسیموویرو، اوزستایباپت

ی بستاند شیپی  و آموزش دورهرشد  تیاهمبر  دیتأکبا 

زودهنگام مشکالت  ییامکان شناسااذعان داشتند که 

 ی توسعه ه، بدر اوان کودکی ندهیدر آ یریادگی

و از  خواهد کرد کمک 3ای بهنگام مداخله یاه برنامه

پیش  0تحولی /شناختیروان -های عصب پیشرفت ناتوانی

 آموزش درهای یادگیری تحصیلی  از دبستان به ناتوانی

های  اساس نتایج پژوهشبر .رسمی جلوگیری خواهد کرد

، (2440) کانرز شناختیروان -عصب یها از آزمونپیشین 

آزمون ، (2441) توانایی شناختی وودکاک جانسون

 -های عصب ارتبرای ارزیابی مه ...و (2414) هایلینگ

های  اما به دلیل خالء ؛شناختی استفاده شده استروان

، ها ارزیابی تعداد محدودی از مهارت د، از جملهموجو

برای سنجش و مبتنی بر فعالیت استفاده از ابزارهای 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی به جای مهارت، عدم تطابق با 

ابزار  تیمحدود لیدلبه  و کشورفرهنگ بومی و غالب 

ضرورت تدوین  ،در مدارس هیاول ییو شناسا گریربالغ

برای سنجش  تخصصی به صورت بومی شده و ابزاری

که روایی،  شناختیروان -ی عصبها مهارت تمام ابعاد

 لذا، ؛شد یماحساس  پایایی و هنجار مناسبی داشته باشد

نمرات هنجار پرسشنامه  یبررس پژوهش حاضر با هدف

کودکان  (فرم معلم) شناختیروان -عصب یها مهارت

 .انجام شدی دبستان شیپ

 

 روش

                                                           
4- Speed Processing 
5 - Baptista, Osório, Martins, Verissimo & Marti 
6- Timely Intervention Programs 
7- Developmental Neuropsychology 

های  برای ساخت پرسشنامه مهارت ،در پژوهش حاضر

روش آمیخته  ازو اعتبار یابی آن  یشناختروان -عصب

در بخش کیفی از روش تحلیل . استفاده شد( کمی -کیفی)

جامعه آماری، شامل و  5استرلینگ -مضمون اترید

ساس نظر متخصصان و اری محتوای موردنظر برآو جمع

( نها، مقاالت، منابع آنالی کتاب)منابع داخلی و خارجی 

شناختی از سال روان -های عصب مرتبط با موضوع مهارت

گیری  و روش نمونهحجم نمونه بود،  2421تا سال  1174

 به و هدفمند صورت به مقاالت و ها کتاب مطالعه شامل

 .انتخاب شد نظری اشباع حد تا الزم تعداد

برای گردآوری اطالعات از روش  ر بخش کمی،د

شامل پیمایشی استفاده شد و جامعه آماری  -توصیفی

 (سال 7 تا 5 نیسن) یدبستان شیکودکان مقطع پتمامی 

که  بودند 1311-1044تحصیلی شهر اصفهان در سال

سازمان آموزش و پرورش تعداد کل  یاساس آمار رسمبر

و ( 1131= تردخ)نفر  13513کودکان برابر با  نیا

 فرمول اساسبر نمونه حجم حداقل. بود (1077=پسر)

 1نیاساس روش کالبر .شد برآورد نفر 370 کوکران

تا  14 ریهر متغ یبرا یعامل اکتشاف لیتحل یبرا( 2415)

حداقل حجم نمونه  تأییدیعامل  لیدر تحلو نمونه  24

 24و حدود  رهاینه متغشود  می نییتع ها عامل اساسبر

 یدر پژوهش حاضر برا. هر عامل الزم است یرانمونه ب

 البته، نمونه استفاده شد 244از  یعامل اکتشاف لیتحل

حجم  تیکفا یایگو زین ها افتهیدر ضریب کیسرمیرالکین 

نمونه برآورد  014 تأییدیعامل  لیتحل یو برا استنمونه 

 آنالین دلیل بهو  ییکروناهای  محدودیت تعاقباما م ؛شد

ای  خوشه یریگ نمونهبا استفاده از روش ، مهبودن پرسشنا

نفر انتخاب  014ی آماری  ای از بین جامعه دو مرحله

                                                           
8- Attride-Stirling Thematic Analysis   
9- Klain

 



 یدبستان شیکودکان پ (فرم معلم)ی روانشناخت -عصب یها نمرات هنجار پرسشنامه مهارتبررسی      131

 130-154، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان

پرورش کل واز آموزش یبعد از اخذ مجوز رسم .شدند

 یی، پرسشنامه نهایرحضوریغ یبر اجرا یشهر اصفهان مبن

به پرسشنامه  نکیو ل دیگرد یطراحآنالین به صورت 

وآموزش گانه شش یواحن اریدر اختصورت بخشنامه 

وآموزش 0و  3 و 1 ینواحاز بین . پرورش قرار گرفت

 14دخترانه و  یدبستان شیپ 14) مرکز 24 پرورش،

 یانتخاب و با همکار یطور تصادف به( پسرانه یدبستان شیپ

لینک  014منتخب تعداد  های دبستانی پیش انو معلم ریمد

 لیبه دل. ه شدپژوهشگر بازگرداندبه  پاسخنامه تکمیل شده

ناقص به  ییامکان پاسخگو ،پرسشنامه ینحوه طراح

 یآمار لیتحل یبرا ها دادهتمام وجود نداشت و  سؤاالت

 :به پژوهش ورود یها مالک .قرار گرفت استفاده مورد

دبستانی جهت شرکت در  رضایت آگاهانه معلمان پیش

سال برای کودکان  7تا  5رده سنی ، پژوهش

شناختی ابتال کودک به اختالالت روانعدم ، دبستانی پیش

درمانی براساس  حاد نیازمند به درمان دارویی و روان

مالک خروج در پژوهش . دسترس معلمان اطالعات در

عدم ثبت نهایی پرسشنامه و ارسال : حاضر عبارت بود از

 .لینک آن به پژوهشگر

( الف: شد اقدامساخت پرسشنامه به این ترتیب  جهت

تهیه ( ب 2421تا  1174از سال  مبانی نظری مطالعه منابع،

مضامین فراگیر، پایه و ها یا شناسایی  سیاهه مؤلفه

 -های عصب شده در هر حوزه مهارت سازماندهی

 ها، تهیه جداول برای هر یک از مضمون( پ یشناختروان

کدگذاری مضامین استخراج شده و سپس ترسیم کلی 

 از منابع مختلف، ها داده یآور جمعبعد از  .شبکه مضامین

و در  سازمان دهنده و پایه شناسایی شدند ،مضامین فراگیر

پس از آن . جداول مربوط به هر مضمون قرار داده شدند

در مرحله . برای مضمون فراگیر یک شبکه طراحی گردید

و  قرارگرفتهبعدی تمامی مضامین در یک جدول مشترک 

وی الگ. مضامین پایه به روش دستی کدگذاری گردید

به  برای تعیین اعتبارسنجی نهایی مضامین استخراج شده

 خواسته شد ها آنمتخصصان رسید و از  نفر از 3استحضار 

شده  دیتائاساس مضامین بر وبررسی نمایند تا مضامین را 

 14پرسشنامه مقدماتی به . طراحی گردید سؤاالت

روانشناس ارجاع داده شد تا در مورد  -متخصص عصب

 13 .محتوایی هر سؤال اظهارنظر کنند روایی صوری و

. سؤال با توجه به نتایج کمی روایی محتوایی حذف گردید

با نظر متخصصان  ،در بررسی مجدد و بازنگری پرسشنامه

تعدادی از سؤاالت که موازی با سؤاالت دیگر بودند نیز 

سؤالی مورد تأیید  15در نهایت پرسشنامه  .حذف شدند

اجرا کودک،  244 یرو برکارشناسان قرار گرفت و 

 لیجهت سنجش و تحل ،ها دادهی آور پس از جمع. گردید

و روش دونیمه کردن  کرونباخ یآلفا ضریب از سؤاالت

استفاده شد که نتایج حاصل مطلوب اعالم شد و نیاز به 

پرسشنامه یی سازه روا یجهت بررس. حذف هیچ سؤال نبود

ت ماتریس و کیفی استفاده شد یاکتشاف یعامل لیاز تحل

 همبستگی و بار عاملی سؤاالت مورد بررسی قرار گرفت

تأیید  دست آوردن تحلیل عامل تأییدی ودر نهایت برای ب

های استخراج شده و برازش مدل، پیرو مجوز اداره  عامل

پرورش استان اصفهان مبنی بر اجرای آنالین وآموزش

-وبه نواحی آموزش سؤالی 15پرسشنامه، لینک پرسشنامه 

در پیگیری انجام شده در نواحی و . پرورش ارسال گردید

دبستانی منتخب، مشخص شد که پرسشنامه  مراکز پیش

اما در لینک ؛ معلم ارسال شده است 544برای بیش از 

 014 پاسخنامه بازگردانده شده به پژوهشگر، فقط برای

پرسشنامه ( نوآموز دختر 105نوآموز پسر و  225) آزمودنی

صورت  ها به آوری داده جمع. ع داده شده بودتکمیل و ارجا
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در نهایت نتایج . ل انجامیدآنالین حدود دو ماه و نیم به طو

 23و  SPSSافزار  نرم 22دست آمده، توسط نسخه کمی ب

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند Amosافزار  نرم
 

 ابزار

کودکان  یشناختروان -های عصب پرسشنامه مهارت

های  مهارت( محقق ساخته)رسشنامه پ :1یدبستان شیپ

با  مؤلفه 10عامل اصلی و  5شامل  یشناختروان -عصب

 «هرگز»درجه  0گویه و در یک طیف لیکرت  15مجموع 

سنجش هر  .طراحی شده است «همیشه» و« اغلب»، «گاهی»

مهارت در سه سطح ضعیف، متوسط و عالی صورت 

. است سؤالمتشکل از تعدادی  مؤلفههر  .گیرد می

 -های عصب ی سازه مهارتها مؤلفهی اصلی و ها عامل

ی اجرایی کارکردها .1: بدین شرح است یشناختروان

 یریپذ انعطافی فراخنای توجه، حافظه فعال، ها مؤلفه)

ی، ریگ میتصمی، مدیریت زمان، ده سازمانی، شناخت

سرعت . 2( خودکنترلی و بازداری پاسخ، تنظیم هیجان

کردن دیداری، سرعت ی همتا ها مؤلفه)پردازش 

ی دیداری و ها مؤلفه) یحرکت -حسی. 3 (یریگ میتصم

ی حرکتی ظریف، ها مؤلفه) یحرکت -ادراکی. 0 (شنیداری

 یکالمزبانی و . 5 (حرکتی درشت، ادراک فضایی

را ( ی، سیالی کالمی، درک دستوراتشناس واجی ها مؤلفه)

 11تا  11 سؤال، (فراخنای توجه) 14 تا 1 سؤال. سنجند یم

، (ی شناختیریپذ انعطاف) 24تا  17 سؤال، (حافظه فعال)

 21تا  21سؤال ، (مسئلهو حل  یده سازمان) 25تا  21 سؤال

 32 سؤال، (یریگ میتصم) 31تا  34 سؤال( مدیریت زمان)

 04تا  37 سؤال، (خودکنترلی و بازداری پاسخ) 31تا 

 سؤال، (همتا کردن دیداری) 02و  01 سؤال( تنظیم هیجان)

، (دیداری) 01و  05 سؤال، (یریگ میتصمسرعت ) 00و  03

                                                           
1- Neuropsychological Skills Questionnaire of Preschool Children 

حرکتی ) 51تا  01 سؤال ،(شنیداری) 00 و 07 سؤال

 57تا  55 سؤال ،(حرکتی درشت) 50تا  52 سؤال ،(ظریف

تا  11 سؤال، (یشناس واج) 14تا  50 سؤال، (ادراک فضایی)

را  (درک دستورات) 15و  10 سؤال، (سیالی کالمی) 13

 مؤلفه 10آزمودنی در  اتنمر مجموع. کنند یمی ریگ اندازه

آزمودنی در پرسشنامه ( نهایی)نمره کل  کننده نییتع

در پژوهش حاضر . است یشناختروان -عصب های مهارت

. آمد دستب 00/4و ضریب تصنیف  12/4پایایی پرسشنامه 

در بررسی روایی تشخیصی این پرسشنامه، ضریب 

، 1/17ی به ترتیب حساسیت، ویژگی و نقطه برش بالین

 .حاصل گردید 01/2، 1/17

 

 ها افتهی

انجام شده و  یها یاساس بررسبرابتدا در بخش کیفی، 

 بندی طبقهتجزیه و تحلیل و  مطالعات منابع و اسناد،

پایان مرحله کدگذاری  ، ترسیم شبکه مضامین وها داده

 10مضمون فراگیر،  5، های متنی، در کل اولیه داده

. شناسایی شد مضامین فراگیربرای  دهندهمضمون سازمان 

در  مقوله عمده 5کدهای محوری استخراج شده به 

 :کند که شامل اشاره می شناختیروان -های عصب مهارت

 -حسی» ،«سرعت پردازش» ،«کارکردهای اجرایی»

  .است «کالمی -زبانی»و  «حرکتی -ادراکی» ،«حرکتی

متخصص  3بعد از تأیید مضامین الگوی نهایی، توسط 

سپس پرسشنامه جهت . اقدام به طراحی سؤاالت شد

متخصص  14سنجش روایی محتوایی و صوری توسط 

یی از دو شاخص محتوا ییروا یبررس یبرا .بررسی شد

 ییشاخص نسبت روا (الف :کاربردی استفاده گردید

شاخص از نظرات  نیت محاسبه اجه: 2ییمحتوا

مورد نظر آزمون  یمحتوا نهیکارشناسان متخصص در زم

                                                           
1- Content Validity Ratio (CVR) 
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ها، از  آن یاهداف آزمون برا حیو با توض شود یاستفاده م

از سؤاالت را بر اساس  کیتا هر شود یها خواسته م آن

 هیگو»، «است یضرور هیگو» کرتیل یسه بخش فیط

« ندارد یضرورت هیگو»و  «ستین یضرور یول ؛است دیمف

 نیا (1175) 1الوشهاساس فرمول برسپس . کنند بندی طبقه

که  انیاساس تعداد متخصص، برشد محاسبه بیضر

ار شاخص مقد ،(نفر 14)اند  کرده یابیسؤاالت را ارز

 .دست آمدب 12/4برابر  قبولنسبت روایی محتوای قابل 

شاخص  یجهت بررس: 2ییمحتوا ییشاخص روا (ب

 .شداستفاده ( 1101) 3والتز و باسل روشمحتوا از  ییروا

« واضح بودن»، «نمربوط بود»که متخصصان  صورت بدین

 0 یکرتیل فیط کیاساس را بر هیهر گو« ساده بودن»و 

مربوط ( نفر 14)متخصصان . کنند یمشخص م یقسمت

 2 ،«ستیمربوط ن» 1را از نظر خودشان از  هیبودن هر گو

کامالً مربوط » 0تا « مربوط است» 3، «نسبتاً مربوط است»

 1از  بیبه ترت زین هیبودن گو هساد. کردندمشخص « است

 0تا « ساده است» 3، «نسبتاً ساده است» 2 ،«ستیساده ن»

 1از  بیبه ترت زین هیو واضح بودن گو« ساده مربوط است»

تا « واضح است» 3، «نسبتاً واضح است» 2 ،«ستیواضح ن»

 قیو از طر شود یمشخص م« واضح مربوط است» 0

 یبرا قبولقابل  مقدارحداقل . گردد یفرمول محاسبه م

است و اگر کمتر از  71/4برابر با  ایی محتوارو شاخص

 محاسبه نتایج .حذف شود باید هیباشد آن گو 71/4

 نشان داد که یبه روش کم شاخص نسبت روایی محتوا

لذا از  ؛بوده( عدد جدول الوشه) 12/4کمتر از گویه  13

شاخص روایی  محاسبه جینتا. پرسشنامه حذف شدند

شاخص روایی ، گویه 1نشان داد که  یبه روش کم محتوا

شاخص  داشتن لیدارند که به دل 71/4کمتر از  محتوایی
                                                           
2- Lawshe  
3- Content Validity Index (CVI) 
4- Waltz & Bausell  

قبالً حذف شده  12/4متر از کنسبت روایی محتوای 

 .بودند

استفاده  0تمیآ ریاز نمرات تأث یصور ییروا یبررس یبرا

 ایمنظور از نظرات گروه نمونه هدف  نیبد. شد

از  قسمت نیو ا شود یاستفاده م پژوهش کنندگان شرکت

متخصص  انبه نظرات کارشناس یازیآزمون ن ییروا

خواسته ( ناعلمم) گروه هدف نفر از 14از براین ندارد؛ بنا

پرسشنامه را در  های هیاز گو کی هر تیاهم زانیشد تا م

 5تا ( ستیاصالً مهم ن) 1از  یقسمت 5 یکرتیل فیط کی

امتیاز )کامالً مهم است . کنندمشخص ( کامالً مهم است)

امتیاز )طور متوسط مهم است  ، به(0امتیاز )مهم است ، (5

 ازیامت)و اصالً مهم نیست ( 2امتیاز )، اندکی مهم است (3

. شود یفرمول محاسبه م قیاز طر ریسپس نمرات تأث(. 1

 نبایدآن  رینمره تأث ه،یهر گو یصور ییروا رشیپذ یبرا

 یصور ییاز لحاظ روا یباشد و فقط سؤاالت 5/1کمتر از 

در . باشد 5/1 زها باالتر ا هستند که نمره آن قبول  لقاب

 یبه روش کم یصور ییمحاسبه روا جیپژوهش حاضر نتا

بود،  5/1از  شتریها ب یههمه گو ریکه نمره تأث دادنشان 

. شوند یم دییها تأ هیهمه گو یصور ییروا نیبنابرا

به  ییو محتوا یصور ییسؤاالت از نظر روا نیهمچن

 رعبارات د یریدستور زبان، قرارگ تیرعا) یفیروش ک

هم ( فهم خود و استفاده از کلمات مناسب و قابل یجا

 افه،اض یها هیپس از حذف و اصالح گو. شدند یبررس

 یبر رو یقدماتم یدر مرحله اجرا یسؤال 15پرسشنامه 

نوآموز  144نوآموز پسر و  144)ی نفر 244نمونه  کی

 اعتبار یرسمرحله جهت بر نیدر ا. شد اجرا( دختر

 فیتنص بیکرونباخ و ضر یآلفا بیپرسشنامه از ضر

 قبولقابل  یعنی 003/4 و 121/4به ترتیب  استفاده شد که

                                                           
5- Item impact scores
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از سؤاالت  کیهر  یهمبستگهمچنین  .گزارش شد

رابطه و  دار یمعن 441/4پرسشنامه با نمره کل آن در سطح 

به  یازیلذا ن ؛سؤاالت با نمره کل مثبت بوده است  تمام

 .از سؤاالت نبود کدامچیه حذف

کیفیت  برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی در ابتدا

ی مقیاس و همچنین قابلیت ها گزارهماتریس همبستگی 

مقدار آزمون . ی مورد بررسی قرار گرفتریگ نمونه

 441/4بود که در سطح  127/20524کرویت بارتلت برابر 

معنادار رابطه  سؤاالتاست و نشان داد که بین  دار یمعن

. عوامل را استخراج نمود توان یموجود دارد و در نتیجه 

 171/4نیز برای این تحلیل برابر با  کیسرمیرالکینضریب 

 ها دادهترتیب اطالعات موجود در ماتریس  این به. بود

از . و حجم نمونه برای تحلیل عاملی کافی است دار امعن

ی اصلی ها مؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش 

و با چرخش واریماکس یا متعامد هجده عامل با ارزش 

 50/03از یک استخراج شد که در مجموع  تربزرگویژه 

در . کند یمدرصد از واریانس کل مقیاس را تبیین 

صفر  ها عاملچرخش متعامد همبستگی نمرات افراد در 

اما در چرخش متمایل مقداری همبستگی بین ؛ است

همچنین مشاهده . داردوجود  ها ملعانمرات افراد در 

ه عامل که بارهای عاملی سؤاالت در هر هجد گردد یم

به دلیل کثرت . دست آمده استو مطلوب ب 0/4باالتر از 

عوامل در پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی دو مرتبه بر 

دست آمده از نتایج ب اساسرب. روی عوامل انجام گرفت

ی اصلی ها مؤلفهه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاد

و با چرخش متعامد در مرتبه دوم پنج عامل با ارزش ویژه 

درصد  51/05از یک استخراج شد که در مجموع  تربزرگ

تحلیل  نتایج در .کند یماز واریانس کل مقیاس را تبیین 

باالتر از  ها مؤلفه، بارهای عاملی عاملی اکتشافی مرتبه دوم

در این بخش از  .تدست آمده اسو مطلوب ب 0/4

نفر اجرا  014سؤالی بر روی  15پژوهش پرسشنامه نهایی 

ضریب آلفای جهت بررسی پایایی پرسشنامه از . گردید

کرونباخ و ضریب تنصیف و جهت بررسی روایی 

پرسشنامه از روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی 

یل نتایج برازش مدل معادالت ساختاری تحل. استفاده شد

.ارائه شده است 1عاملی تأییدی مرتبه دوم در جدول 

 
 برازش مدل معادالت ساختاری تحلیل عاملی تأییدی یها شاخص 1جدول 

 یدبستان شیپکودکان  شناختیروان -عصب های در عوامل اصلی پرسشنامه مهارت

 وضعیت در مدل پیشنهادی مقدار شاخص در مدل حد مطلوب نام شاخص

 یدار یمعنسطح       يا    کای دو مطلق

 45/4باالی 

115/305  

 (441/4 یدار یمعنسطح )

 ها شاخصبا توجه به سایر 

 مطلوب

 - 120 - یآزاددرجه 

 مطلوب 113/4 1/4باالتر از  (TLI)توکر لویس  تطبیقی

 111/4 (CFI)برازش تطبیقی 

 مطلوب 01/4 5/4باالتر از  (PCFI)برازش تطبیقی مقتصد  مقتصد

ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای 

 (RMSEA) برآورد

 مطلوب 410/4 1/4کمتر از 

 مطلوب 441/3 5کمتر از  (CMIN/DF)کای دو بهنجار شده 
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 قبول قابل 244-75مقادیر  هولتر سایر

 مطلوب 244و بیشتر از 

 مطلوب 220

شاخص کای  ،1دست آمده در جدول نتایج ب اساسبر

دهد این  است که نشان می 441/3اسکوئر نسبی برابر با 

مقدار . الگو از وضعیت قابل قبولی برخوردار است

 .است 1/4باالتر از  CFIو  TLIهای تطبیقی  شاخص

نیز به عنوان شاخص نیکویی برازش باالتر  PCFIمقدار 

نیز به عنوان  RMSEAمقدار . و مطلوب است 5/4از 

است و نشان  410/4برازش کلی برابر با  شاخص ینتر مهم

دهد که به طور کلی الگو از برازش مطلوبی برخوردار  می

نتایج برآوردها و مشخصات کلی مدل نشان داد که . است

در تحلیل عاملی  ها مؤلفهبارهای عاملی در همه ابعاد و 

 دست آمده استب دار یمعنو  5/4تأییدی باالتر از 

(441/4>p .) شود یمکه مشاهده  گونهنهماهمچنین ،

 11/1پرسشنامه باالتر از  یها مؤلفهدر همه ابعاد و  tآماره 

توصیفی، ضرایب  یها افتهیجدول . دست آمده استب

پایایی شامل، آلفای کرونباخ، ضریب تنصیف و پایایی 

 -عصب یها مهارتبین ابعاد پرسشنامه  ترکیبی

ائه شده ار 2در جدول  یدبستان شیپکودکان  شناختیروان

.است

 
 توصیفی، آلفای کرونباخ، ضریب تنصیف و پایایی ترکیبی پرسشنامه یها افتهی 2 جدول

انحراف  میانگین رهایمتغ

 استاندارد

 آلفای

 کرونباخ

7/0<α 

ضریب 

 تنصیف

5/0< 

پایایی 

 ترکیبی

7/0< 

 شاخص
AVE 

5/0< 

 شاخص

 الرکر-فورنل

 050/4 737/4 157/4 120/4 101/4 51/4 17/2 کارکرد اجرایی

 005/4 710/4 111/4 011/4 011/4 11/4 13/2 فراخنای توجه

 010/4 753/4 100/4 113/4 132/4 12/4 11/3 حافظه فعال

 005/4 710/4 140/4 007/4 051/4 15/4 41/3 یریپذ انعطاف

 022/4 171/4 112/4 051/4 071/4 10/4 72/2 یده سازمان

 000/4 702/4 135/4 070/4 147/4 00/4 10/2 مدیریت زمان

 011/4 043/4 011/4 755/4 753/4 50/4 12/2 یریگ میتصم

 01/4 711/4 15/4 140/4 130/4 07/4 10/3 خودکنترلی

 117/4 00/4 155/4 120/4 131/4 73/4 22/3 تنظیم هیجان

 150/4 117/4 157/4 035/4 111/4 11/4 01/2 سرعت پردازش

 110/4 003/4 115/4 010/4 010/4 10/4 00/2 همتا کردن

 130/4 071/4 131/4 013/4 013/4 75/4 1/2 یریگ میتصمسرعت 

 157/4 115/4 151/4 147/4 130/4 10/4 11/3 حرکتی -حسی

 112/4 121/4 112/4 12/4 12/4 71/4 17/3 دیداری

 101/4 141/4 100/4 01/4 01/4 73/4 40/3 شنیداری

 000/4 701/4 110/4 132/4 121/4 50/4 40/3 ادراکی حرکتی

 010/4 705/4 142/4 771/4 035/4 11/4 41/3 حرکتی ظریف

 121/4 013/4 15/4 017/4 12/4 55/4 11/3 حرکتی درشت

 117/4 00/4 10/4 005/4 140/4 11/4 41/3 ادراک فضایی

 013/4 717/4 122/4 001/4 131/4 51/4 45/3 زبانی و کالمی
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 130/4 00/4 151/4 040/4 121/4 17/4 40/3 یشناس واج

 000/4 701/4 115/4 701/4 057/4 12/4 45/3 الیسی

 135/4 075/4 133/4 050/4 050/4 7/4 440/3 درک دستورات

 یها مهارت

 شناختیروان-عصب

11/2 57/4 177/4 131/4 111/4 032/4 112/4 

 

نهایی  یدر اجرا که دهد یمنشان  2نتایج در جدول 

رونباخ و ضریب تنصیف در پرسشنامه ضرایب آلفای ک

دست آمده است که ب 7/4باالتر از  ها و مؤلفههمه ابعاد 

و  7/4یز باالتر از پایایی ترکیبی ن نیچنهم .قابل قبول است

یا میانگین  AVEشاخص . دست آمده استمورد قبول ب

شنامه باالتر از واریانس استخراج شده در همه ابعاد پرس

ر نیز برای رکل الشاخص فورن. است آمدهدست ب 5/4

بر این . باالتر است AVEهمه ابعاد در مقایسه با شاخص 

 -عصب یها مهارتگفت پرسشنامه  توان یماساس 

. از پایایی مناسبی برخوردار است آنو ابعاد  شناختیروان

همچنین روایی همگرا و روایی افتراقی پرسشنامه نیز قابل 

نقطه جهت بررسی روایی تشخیصی و تعیین . قبول است

برش پرسشنامه از تحلیل تمایزات و منحنی راک استفاده 

دامنه نمرات به دست آمده و  اساسبردر ابتدا . گردید

 و پایین( 01/2تا  1)به دو گروه باال  ها دادهمیانگین، 

 .تقسیم شد( 0تا  07/2)

تحلیل تمایزات و منحنی  یبند گروهاین  اساسبرسپس 

درصد  05دیک به نز دهد یمکه نشان  راک انجام شد

مربوط به  شناختیروان -عصب یها مهارتواریانس 

درصد  05به عبارت دیگر  ؛عضویت گروهی است

به این  شناختیروان -عصب یها مهارتواریانس نمرات 

باال یا پایین قرار داشته  مربوط است که کودکان در گروه

 کای به ترتیب و مجذور ویلکز المبدای مقدار. باشند

 معنادار 441/4 سطح در که 410/521 و 270/4برابر با 

 زیاد مقدار ویلکز، به مقدار کم المبدای توجه با است؛

 تابع گرفت نتیجه توان یم یمعنادارسطح  و کای مجذور

 تبیین برای خوبی تشخیص آمده قدرت بدست تشخیصی

 -های عصب بامهارتتمایز در گروه کودکان 

، یبند گروهنتایج  اساسبر .باال و پایین دارد شناختیروان

 یها مهارتدارای  درصد 1/15کودک یا  153تعداد 

و به درستی در این  اند بودهپایین  شناختیروان -عصب

درصد  1/17کودک یا  200 نیچنهم. اند قرارگرفتهگروه 

باال بوده و به  شناختیروان -عصب یها مهارتدارای 

بر این اساس  اند قرارگرفتهدرستی در این گروه بندی 

درصد  1/17گفت، آزمون مربوطه دارای  توان یم

نتایج بررسی . درصد ویژگی است 1/17حساسیت و 

تأییدی در دختران و پسران در  یها مدل یریرناپذییتغ

 .ارائه شده است 3جدول 

 
 عاملی تأییدی مرتبه دوم و چند گروهی لیتحلی ها مدلی برازندگی ها شاخص 3جدول 

درجه  خی دو مدل

 آزادی

χ2/df 

 
شاخص 

نیکویی 

 برازش

شاخص 

نیکویی 

برازش 

 شده اصالح

شاخص 

 برازش

 منُر

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

ریشه دوم 

میانگین 

مربعات خطای 

 برآورد

χ∆2 ∆df  سطح

 معناداری

بدون 

 محدودیت

227/501 251 10/2 07/4 021/4 131/4 115/4 453/4 - - - 
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محدودیت 

 بارهای عاملی

015/511 211 41/2 010/4 032/4 130/4 115/4 452/4 10/12 13 

 

071/4 

محدودیت 

واریانس 

 انسیکووار

 عاملی

511/513 270 41/2 010/4 035/4 130/4 115/4 451/4 30/10 10 747/4 

 

جنسیتی، در ابتدا  یریرناپذییتغجهت بررسی  3در جدول 

و  قرارگرفتهبدون محدودیت مورد بررسی  یها مدل

محدودیت بار  با یها مدلبرازش  یها شاخصسپس 

عاملی با مدل بدون  یها انسیکووارعاملی و واریانس و 

که با هدف آزمون  ∆2χمقادیر . محدودیت مقایسه شدند

خی دو الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت 

 محاسبه شد، نشان داده است که بارهای عاملی

(071/4=p ،10/12=2
χ∆)  در میان دختران و پسران برابر

 -نتایج نیز گویای آن است که واریانسسایر . است

p ،30/10=2=747/4) عاملی یها انسیکووار
χ∆)  نیز در

 یریرناپذییتغبر این اساس، . دختران و پسران برابر هستند

به  شناختیروان -عصب یها مهارتجنسیتی در مقیاس 

 . رسد یمتأیید 

 -عصب یها مهارت نتایج هنجاریابی پرسشنامه

تا  7/1نمرات خام از ونه به صورت در کل نم شناختیروان

تا  57/27از  t، نمرات 77/1تا  -20/2از  Z، نمرات 0

نشان داده  درصد 144تا  2/4و نمرات درصدی از  01/17

کسب  3نمره  زمونآبرای نمونه فردی که در . شده است

درصد افراد باالتر بوده  7/54نموده است نمره وی از 

نمرات  54میانگین  نزدیک بهt (35/54 )است و نمره 

وی نزدیک به میانگین Z (42/4 )و نمره  tاستاندارد 

نتایج هنجاریابی نمرات نمونه  .یعنی صفر است Zنمرات 

 .ارائه شده است 0در جدول  پسران و نمونه دختران

 
 روانشناختی در نمونه پسران و دختران -ی عصبها مهارتنتایج هنجاریابی نمرات  4 جدول

راوانی ف نمرات نمونه

 مطلق

رتبه   

 یدرصد

فراوانی  نمرات tنمره  Zنمره 

 مطلق

رتبه 

 درصدی

 tنمره  Zنمره 

 

 

 

 

 

 پسران

0/1 1 0/4 47/2- 03/21 3 10 1/51 42/4 17/54 

1/1 1 0/0 01/1- 53/31 1/3 12 0/51 2/4 01/51 

2 5 7/1 72/1- 22/31 2/3 11 3/11 37/4 51/53 

1/2 1 3/1 55/1- 12/30 3/3 13 1/17 55/4 25/55 

2/2 10 1/15 37/1- 11/31 0/3 11 72 72/4 15/51 

3/2 5 0/17 11/1- 31/30 5/3 12 3/77 01/4 10/50 

0/2 11 7/22 42/1- 04 1/3 15 00 47/1 30/14 

5/2 0 2/21 05/4- 11/01 7/3 21 3/13 25/1 43/12 

1/2 0 0/21 17/4- 31/03 0/3 13 1/11 02/1 73/13 

7/2 10 31 5/4- 40/05 1/3 1 1/11 51/1 02/15 
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در هنجاریابی در گروه پسران  که دهد یمنشان  0جدول 

، 77/1تا  -47/2از  Zات ، نمر0تا  0/1نمرات خام از 

تا  0/4و نمرات درصدی از  12/17تا  03/21از  tنمرات 

 آموز دانشبرای نمونه . است شده  دادهنشان  درصد 144

کسب نموده است نمره وی  3نمره  آزمونپسری که در 

t (17/54 ) درصد افراد باالتر بوده است و نمره 51از 

 Zو نمره  tنمرات استاندارد  54نزدیک به میانگین 

 .یعنی صفر است Zوی نزدیک به میانگین نمرات ( 42/4)

، 1/3تا  7/1در هنجاریابی در گروه دختران نمرات خام از 

 10/11تا  50/27از  t، نمرات 51/1تا  -20/2از  Zنمرات 

نشان داده شده  درصد 144تا  5/4و نمرات درصدی از 

 3مره ن آزموندختری که در  آموز دانشبرای نمونه . است

درصد افراد باالتر بوده  54کسب نموده است نمره وی از 

نمرات  54نزدیک به میانگین t (35/54 )است و نمره 

وی نزدیک به میانگین Z (42/4 )و نمره  tاستاندارد 

 یها گروه tنتایج آزمون  .یعنی صفر است Zنمرات 

 -عصب یها مهارتمستقل جهت مقایسه میانگین نمرات 

 5دو نمونه دختران و پسران در جدول  در یشناختروان

 .ارائه شده است

 
 ی دختران و پسرانروانشناخت -ی عصبها مهارتهای مستقل جهت بررسی تفاوت نمرات گروه tنتایج آزمون  5جدول 

انحراف  میانگین جنسیت متغیر

 معیار

t  درجه

 آزادی

سطح 

 یدار یمعن

تفاوت 

 هامیانگین

 -عصب یها مهارت

 یشناختروان

 

 -445/4 133/4 040 -400/4 50/4 10/2 دختر

 57/4 11/2 پسر

 

0/2 1 7/30 32/4- 70/01 0 1 144 77/1 12/17 

1/2 10 1/00 15/4- 07/00      

 

 

 

 

 

 

 

 ندخترا

7/1 1 5/4 20/2- 50/27 1/2 14 1/01 15/4- 1/00 

0/1 2 1/1 47/2- 3/21 3 11 3/54 42/4 35/54 

1/1 5 3/0 01/1- 45/31 1/3 17 5/51 2/4 11/52 

2 2 0/5 72/1- 01/32 2/3 3 1/11 37/4 01/53 

1/2 14 0/14 55/1- 51/30 3/3 12 1/17 55/4 11/55 

2/2 7 1/10 37/1- 32/31 0/3 14 73 72/4 37/57 

3/2 0 1/10 2/1- 47/30 5/3 14 0/70 1/4 12/51 

0/2 0 1/21 42/1- 02/31 1/3 11 1/00 47/1 00/14 

5/2 14 1/21 05/4- 50/01 7/3 11 1/10 25/1 13/12 

1/2 5 2/21 17/4- 33/03 0/3 0 1/10 02/1 31/10 

7/2 0 5/33 5/4- 41/05 1/3 2 144 51/1 10/11 

0/2 5 2/31 32/4- 00/01      
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 دهد یمنشان  5در جدول  های مستقلگروه tنتایج آزمون 

 -عصب یها مهارتکه تفاوت میانگین نمرات 

با  یدبستان شیپدر بین دختران و پسران  شناختیروان

 (.<45/4p)دار نیست یکدیگر معنی

 

 بحث

پرسشنامه سی نمرات هنجار بررهدف از پژوهش حاضر 

کودکان ( فرم معلم) شناختیروان -عصب یها مهارت

های انجام شده در  بررسیدر مجموع،  .بود یدبستان شیپ

: دارند دینکته مهم تأک کیبر  های پژوهشی متعدد یافته

را فراهم  یارد یمعن یاه داده نییپا نیدر سن قیدق یابیارز

 شیافزا مهارت رابهبود  ،زودرس ییشناسا که کنند یم

مداخله شناسایی و در نتیجه  لیهد و به نوبه خود، دلد یم

در این راستا  .ندک یبر شواهد را فراهم م یزودهنگام مبتن

های تخصصی اولیه  مبانی نظری به اهمیت نقش ارزیابی

در سنین پایین اذعان داشته و همین اهمیت بیانگر خالء 

 .اساسی در پژوهش حاضر است

بر مقطع  دیتأکپژوهش  نیرورت کار او ض تیاهم

 ازیو عدم ن یکاغذ-ساخت آزمون مدادو  یدبستان شیپ

از  یبردار گران جهت بهرهبه آزمون ژهیبه آموزش و

آزمون  کیعنوان  آزمون به نیا .استنظر  آزمون مورد

در . مطلوبی دارد یی و صوریمحتوا ییمحقق ساخته روا

با  یاکتشاف عامل لیتحل روشسازه از  ییروا یبررس

 ماکسیبا چرخش وار یاصل یها مؤلفه لیروش تحل

استخراج  یها عامل دییتأ یبرا تیو در نها دیاستفاده گرد

استفاده  یدییعامل تأ لیمدل از تحل ییکویشده و برازش ن

 یاست که پرسشنامه از ساختار عامل نینشانگر ا جیشد، نتا

مطلوب برازش مدل قابل قبول و و برخوردار است  یمناسب

در همه سؤاالت  یعامل یبارها نینشان داده شد، همچن

 .دست آمده استب دار یمعن

پرسشنامه از  یدرون یو همسان ییایو محاسبه پا یدر بررس

کردن،  مهیکرونباخ و روش دو ن یآلفا بیضر قیطر

کل آزمون از  ییاینشان داد که پا لیحاصل از تحل جینتا

کردن  مهیش دو نو با رو 12/4کرونباخ  یآلفا قیطر

دیگر مانند کانرز  یها آزموندر  که یدرحال. است 00/4

و از  73/4ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل، معادل 

 جینتا نیبنابرا. متغیر بود ها اسیبرای زیر مق 01/4تا  57/4

و دو  یدرون یو همسان ییایپا بیمربوط به محاسبه ضرا

ها قابل  شاخص نینشان داد که ا زیکردن آزمون ن مهین

ها  آزمون در سنجش مؤلفه تیدقت و حساس انگریقبول و ب

 .باشد یم

 ها افتهیآزمون محقق ساخته،  ینینقطه برش بال نییتع در

ابزار، معتبر و قابل قبول  یصیتشخ یژگینشان دادند که و

نقص در  یافراد دارا نیب کیافتراق و تفک یبوده و دارا

. افراد فاقد نقص استو  یشناختروان -عصب یها مهارت

 یافتراق صیشده و قدرت تشخ کیبا توجه به عوامل تفک

مناسب  یسنجبا وجود مشخصات روان نیآزمون و همچن

از آن  توان یو نقطه برش م ییروا ،ییایپا بیاز جمله ضرا

در مدارس و  یصیو تشخ یغربالگر رابزا کیعنوان  به

 ید پژوهشمقاص یمراکز مشاوره استفاده نمود و آن را برا

 هیبه متخصصان، پژوهشگران و درمانگران توص ینیو بال

نتایج نشان داد که بارهای  بخش هنجاریابی، در .کرد

بر این اساس، عاملی در دختران و پسران برابر است و 

 -عصب یها مهارتجنسیتی در مقیاس  یریرناپذییتغ

نمرات هنجار در کل نمونه . رسد یمبه تأیید  شناختیروان

و مبنایی برای مقایسه نمرات  گزارش شده است مطلوب

 tاما نتایج آزمون  ؛با یک مالک هنجار در نظر گرفته شد

مستقل نشان داد که تفاوت میانگین نمرات  یها گروه
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در بین دختران و پسران  شناختیروان -عصب یها مهارت

 (.<45/4p)دار نیست با یکدیگر معنی یدبستان شیپ

 ریسا که داشتاذعان  توان یمبراساس مطالعات پیشین 

، مانند کانرز شناختیروان -عصب یها مهارت یها آزمون

 و نیستند یدبستان شیپمختص سن ... وودکاک جانسون و 

است  یدر حال نیا .دندار یلیتحص یها بر مهارت دیتأک

که پرسشنامه محقق ساخته مورد اشاره تنها مختص گروه 

ها را در  ادی از مهارت، ابعاد زیبوده یدبستان شیکودکان پ

که  یعنوان افراد معلمان به و دهد یمکودکان پوشش 

 میدر کودکان را مشاهده مستق یتخصص یها تیفعال

  .پرسشنامه پاسخگو هستند نیدر ا زین کنند یم

ی رشد  مبانی نظری به خوبی نشان داده است که زمینه

با  زمان همعصبی در نوآموزان از اوان کودکی و  -حسی

بوده است؛ بنابراین شناسایی تخصصی و در  ها آند تول

گیری از راهبردهای درمانی  نهایت تجویز و بهره

ی مشکالت آموزشی، یادگیری و اختصاصی از بسیار

اسبجورن، ) شناختی کودکان جلوگیری خواهد نمودروان

کرک،  ؛2410 نورمن، کریستیانسن و رینهولدت داننی،

ناوارو، لیون و -، بلترانتریوینو؛ 2415 ،گاالگر و کولمن

 نیچن جادیا یبرا هیمداخالت اولهمچنین  (.2421ماتوتی، 

 یبرا میمدت مستق یمنافع طوالن تواند یم ییها ییتوانا

را  یلیعملکرد فرد در مدرسه داشته باشد، مشکالت تحص

از مسائل  یریشگیبه حداقل برساند و در کاهش و پ

 ،یپسیل پس،یلیف)و بهداشت روان کمک کند  یاجتماع

 و،یاوزور ستا،ی؛ باپت2417 ،و همکاران نیدودگ، هاسک

 .(2411 ،نزیو مارت مویسیور نز،یمارت

های آموزشی که در  از سوی دیگر با وجود تفاوت

 گیری از ها و جوامع مختلف وجود دارد، بهره فرهنگ

های آموزشی و  دهنده تفاوتابزاری که انعکاس 

ان باشد؛ از اهداف آموزان و کودک یادگیری در دانش

اساسی ساخت پرسشنامه فوق بوده است که بار فرهنگی و 

قل رسانده و دسترسی های ناشی از آن را به حدا تفاوت

گیری از  سنج و کودک را در راستای بهرهمتخصصین روان

های بومی هموار سازد و این هدف در نتایج  پرسشنامه

با . است اعتبار سازه و محتوایی مشهود ژهیو بهآماری و 

رعایت ابعاد فرهنگی و شرایط بومی هر کشور، امکان 

ی از ابزار خارجی کاسته و فشار ناکارآمدها و  سوگیری

ی این ابزار را به حداقل خواهد ابیاعتبارهنجاریابی و 

نیازهای آموزشی و سیاست  اساسبررساند؛ چرا که 

آموزشی کشور تدوین و هنجار گردیده است و چه بسا 

زده و البته فرهنگی را  های شتاب ستا تشخیصدر این را

 .بکاهد

 

  یریگ جهینت

 -های عصب اذعان داشت که مهارت توان یم مجموع در

های پایه در دوران  به عنوان مهارت شناختیروان

و سنجش و ارزیابی  شوند یمدبستانی محسوب  پیش

 شناختیروان -ودهنگام به پیشگیری از مشکالت عصبز

. ادگیری کودک کمک خواهد کردآتی ی های سالدر 

مناسب، با نمرات هنجار  دییتأ نیپژوهش حاضر، در ع

های  پرسشنامه مهارت .همراه بوده است ییها تیمحدود

سال  7تا  5فقط برای کودکان سنین  یشناختروان -عصب

ی ها رتبهلذا نمرات تراز و  ؛طراحی و هنجاریابی شد

ر این ها فقط د درصدی مربوط به هر یک از مهارت

 یها تیاز محدود .نه سنین دیگر استمحدوده سنی معتبر 

پرسشنامه  زمان هم ییروا یعدم بررس، پژوهش نیا گرید

 یدبستان شیبودن مراکز پ نیآنالالزام  لیبه دل که بود

بنابراین  ؛وجود نداشت نابه معلم میمستق یامکان دسترس



 یدبستان شیکودکان پ (فرم معلم)ی روانشناخت -عصب یها نمرات هنجار پرسشنامه مهارتبررسی      101

 130-154، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان

در شرایط عادی و حضوری نوآموزان و  شود یمپیشنهاد 

پرسشنامه محقق  نمرات یدبستان شیپعلمان در مراکز م

 .های معتبر مقایسه شود ها یا مقیاس با سایر آزمونساخته 
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 در اول نویسنده دکتری لهاین مقاله برگرفته از رسا

مجوز اجرای . است شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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استان اصفهان برای صدور  وپرورش آموزشاداره از 

 یدبستان شیپمجوز و از تمامی معلمین مراکز 

 .میینما یمدر پژوهش تشکر و قدردانی  کننده شرکت
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