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 Background and Purpose: The primary goal of preschool education is facilitating learning the basic 

concepts such as reading, writing, and math. Prerequisite skills such as neuropsychological ones are 

required for learning these concepts. This study aimed at constructing and evaluating psychometric 

properties of neuropsychological skills questionnaire (teacher form) for preschool children.   

Method: In the qualitative section, we used the thematic analysis method. The statistical population 

included all books, theories, and Persian and English articles related to neuropsychological skills. 

The sample was selected using the purposeful sampling method and considered sufficient as 

theoretical saturation was achieved. A descriptive- survey research design was used in the 

quantitative section. The statistical population consisted of all preschool children in Isfahan in the 

academic year of 2020-2021. According to Cochran’s formula, 374 preschool children were 

determined as the research sample. Due to the Coronavirus - 2019 restrictions, this study used an 

online questionnaire, and 410 preschool teachers selected by the two-stage cluster sampling 

completed the questionnaire. Exploratory factor analysis method with the main components’ analysis 

and the varimax rotation and confirmatory factor analysis for the goodness of the model fit were used 

to investigate the construct validity. 

Results: The results confirmed the face and content validity, discriminant validity, construct validity, 

and the right norm of the researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire, 

estimated by Cronbach’s alpha, was 0.921; its split-half reliability coefficient was .84, and its clinical 

cut-off point was 2.86. Regarding eigenvalues greater than one, eighteen factors in the first order and 

five factors in the second order were extracted using exploratory factor analysis, which respectively 

explained 83.58 and 85.59 percent of the total variance of the scale. Confirmatory factor analysis 

revealed that factor loadings of all items were higher than 0.4 and significant (p<0.01). 

Conclusion: In general, it can be concluded that the researcher-made questionnaire has good validity, 

reliability, and norm; therefore, it can be used as a valid instrument for assessing the 

neuropsychological skills of preschool children. 
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Extended Abstract 

Introduction 
In the preschool period, children are trained in basic and 

elementary skills and get prepared for the following academic 

years, rather than receiving formal education (1). One of the 

aims of preschool education is to make it easier for children to 

learn basic concepts such as reading, writing, and math. 

Learning these concepts requires prerequisite skills, including 

multiple neuropsychological skills (2). Neuropsychological 

skills cover a wide range of skills, such as attention, sensory-

motor function, language function, memory and learning, 

executive functions, and cognitive processing (4). Esbjorn et al. 

(8) confirmed that language, attention, memory, and perception 

skills were closely related to the development of cognitive 

abilities. Therefore, experts became interested in this construct 

and used various instruments to identify and improve 

neuropsychological skills from childhood to later years.  

Shahaeian et al. (10) conducted a study on standardization, 

factor analysis, and reliability of Connors Scales, Short Form 

for 6-to-11-year-old children. Based on the parents’ evaluation, 

there was no significant difference between the total scores of 

girls and boys, and its reliability coefficient ranged between 

0.73 and 0.87. Abedi et al. (13) conducted a study on 

standardization, reliability, and validity of the Neuropsychological 

NEPSY test for children aged 3-4. Executive/attention functions, 

language, sensory-motor functions, visual-spatial processing, 

memory, and learning were five factors that were confirmed in 

factor analysis, and the reliability coefficient of the test ranged 

between 0.64 and 0.85. Emphasizing the importance of 

preschool development and education, Baptista et al. (17) and 

Kirk, Gallagher, and Coleman (9) acknowledged that the 

possibility of early detection of future learning difficulties in 

early childhood would help to develop timely intervention 

programs. In this regard, the theoretical foundations of the 

researcher-made questionnaire derived from Luria’s theory 

(18) emphasize this important point. The significance of the 

present study is to design an instrument based solely on the 

neuropsychological skills of preschool children that match the 

indigenous culture and the educational system of the 

community and covers all neuropsychological skills. 

Therefore, the present study aimed to construct and evaluate the 

psychometric properties of the Neuropsychological Skills 

Questionnaire (Teacher Form) for preschool children in 

Isfahan )Iran). 

Method 
This research used an exploratory mixed method design. In the 

qualitative part, the thematic analysis method (22) was used; 

the statistical population included all books, articles, and 

theories related to neuropsychological skills published from 

1970 to 2021. The sample was selected using the purposeful 

sampling method and considered sufficient as theoretical 

saturation was achieved. In the quantitative part, using a 

descriptive survey method, the statistical population included 

all preschool children aged 5-7 years in Isfahan in the academic 

year of 2020-2021; from which a sample of 374 children was 

selected. Based on the Klain method (24), the sample sizes for 

exploratory and confirmatory factor analyses were 200 and 

460, respectively. However, due to the Coronavirus – 2019 

restrictions, following permission issued by the Isfahan 

Education Department for virtual education, the questionnaire 

was designed online, and its link was provided to six 

educational districts. Then, districts 1, 3, and 4 were randomly 

selected based on a two-stage cluster sampling method. From 

each district, 20 preschools (10 girls’ preschools and 10 boys’ 

preschools) were randomly selected, and with the cooperation 

of the management and teachers of the selected preschools, the 

links of 410 completed questionnaires were given to the 

researcher. 

Neuropsychological skills teacher - form questionnaire in 

preschool children (researcher-made): 

This questionnaire includes five main factors (executive 

functions, processing speed, motor-sensory, motor-perceptual, 

and language) and 18 components with a total of 65 items. The 

responses are rated on a 4-point Likert scale “1=Never”, 

“2=Sometimes”, “3=Often”, and “4=Always.” The sum of the 

children’s score in 18 components determines their total (final) 

score in the Neuropsychological Skills Questionnaire. In the 

present study, the reliability of the questionnaire was 0.92, and 

the split-half coefficient was 0.84. In evaluating the diagnostic 

validity of this questionnaire, the sensitivity coefficient, 

specificity, and clinical cut-off point were 97.6, 97.6, and 2.86, 

respectively. For the construct validity, considering eigenvalues 

greater than 1, eighteen factors in the first order and five factors in 

the second order were extracted using exploratory factor 

analysis, respectively showing 83.58 and 85.59 percent of the 

total variance of the scale. Confirmatory factor analysis shows 

that load factors in all questions were higher than 0.4 and 

significant as well. The collected data were analyzed by 

SPSS22 and AMOS23 using descriptive and inferential 

statistics. 

Results 
First, in the qualitative section, classification tables and 

thematic network were drawn using Stirling thematic analysis 

(22), and data coding resulted in five main themes, 18 

organizing themes, and 123 basic themes, which were 

identified after data collection from different sources. The main 

extracted codes comprise the five main categories of 

neuropsychological skills, including executive functions, 

processing speed, sensory-motor, perceptual-motor, and verbal 

language. The items were designed based on the approved 

pattern of themes. Ten experts evaluated the face and content 

validities of the questionnaire. Content validity ratio, content 

validity index, and item impact scores were checked to 

investigate content and face validities. At first, 13 items, then 

parallel items were removed, and finally, the 65-item 

questionnaire was administered to a sample of 200 children. 

The Cronbach’s alpha and split-half coefficients of the 

questionnaire were 0.92 and 0.83, respectively, which were 
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acceptable. The correlation between each questionnaire item 

and the total score was significant at the level of 0.001. 

Therefore, there was no need to delete any items To perform 

the exploratory factor analysis, the value of Bartlett’s test for 

Sphericity was 28520.927, which showed a significant 

relationship between the items and the coefficient of Kaiser-

Meyer-Olkin was 0.979 and indicated the adequacy of the 

sample size. In exploratory factor analysis using the principal 

components method and Varimax rotation or orthogonal 

rotation, eighteen factors appeared in the first, and five factors 

appeared in the second order with eigenvalues greater than one, 

which explained 83.58% and 85.59% of the total variance of 

the scale, respectively. In confirmatory factor analysis, the final 

questionnaire was administered to 410 samples. The relative 

chi-square index was 3.009 and indicated an acceptable fit of 

the models. Factor loadings of confirmatory factor analysis 

were higher than 0.5 and significant (p <0.001). Wilks’ Lambda 

and Chi-square values were 0.278 and 521.014, respectively, 

which was significant at the level of 0.001 and indicated a good 

discriminant power to explain the differentiation of children 

with high and low neuropsychological skills. In ROC curve 

analysis, 2.86 was assigned as the cut-off point of the 

questionnaire; sensitivity was 0.996, and the error value was 

0.044. Independent samples t-test did not show a significant 

difference between the mean skills scores of preschool girls and 

boys (p> 0.05). Cronbach’s alpha and split-half coefficients of 

all components were higher than 0.7, which were acceptable. 

 

Table 1: Descriptive statistics, Cronbach’s alpha, split-half coefficients, and composite reliability of research variables 

Variables M SD 
Cronbach’s alpha 

0.7<α 
split-half coefficient 

>0.05 α 
composite reliability 

>0.7 α 

Executive functions 2.97 0.59 0.946 0.924 0.957 
Processing speed 2.89 0.69 0.911 0.835 0.957 
Sensory- motor 3.11 0.68 0.934 0.907 0.956 

Motor- perceptual 3.04 0.54 0.929 0.932 0.914 
Language and speech 3.05 0.59 0.931 0.889 0.922 

Conclusion 
The research instrument is based on theoretical foundations of 

neuropsychological skills, consistent with the traditional 

method of Luria (18), and has face and content validities, as 

judged by experts. In the exploratory factor analysis, the factor 

loadings of the items in each factor were higher than 0.4. In the 

confirmatory factor analysis, the model’s fit was acceptable and 

desirable. The total test reliability was 0.92, estimated by 

Cronbach’s alpha, and 0.84, estimated by the split-half method, 

which was acceptable and indicated the accuracy and 

sensitivity of the test in measuring the components. The results 

of the clinical cut-off point also indicated that the discriminant 

feature of the instrument was valid and properly distinguished 

individuals with deficits in neuropsychological skills and 

individuals without deficits. The results also showed that this 

questionnaire has a good norm, but the comparison of girls’ and 

boys’ scores by the independent samples t-test showed no 

significant difference between the mean scores of both groups. 

The difference between the researcher-made questionnaire 

and other tests such as Connors (10) and Nepsy (13) is that 

these tests are designed for children aged 5-12 and focus more 

on learning disabilities, cognitive abilities, and one aspect of 

skills. In contrast, the researcher-made questionnaire is only for 

preschool children, assesses various dimensions of skills, and 

emphasizes the valuable role of teachers in the early diagnosis 

process. However, Baptista et al. (17) and Kirk, Gallagher, and 

Coleman (9) showed that early interventions could have long-

term benefits for children’s school performance, minimize 

academic problems, and help prevent social and mental health 

issues. Therefore, the researchers attempted to design a valid 

and reliable instrument appropriate to the country’s educational 

system and culture and be used as a screening and diagnostic 

instrument in specialized clinics, education organizations, 

preschool centers, etc. One of the limitations of the present 

study was the lack of concurrent validity of the questionnaire 

due to the absence of teachers and students caused by the online 

training of preschool centers. It is suggested that the researcher-

made questionnaire be completed and reviewed in the presence 

of new students and teachers in preschool centers. 
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 13/80/1488دریافت شده: 

 24/11/1488پذیرفته شده: 

 14/12/1488منتشر شده: 

ی تسهیل در یادگیری مفاهیم پایه خواندن، نوشتن و ریاضی است. این مفاهیم مستلزم دبستتانشیپیکی از اهداف مهم دوره  زمینه و هدف: 

ی هایژگیوو بررستتی ستتاخت  پژوهش حاضتتر با هدفی استتت. شتتناختروان -های عصتتب نیاز از جمله مهارتهای پیشیادگیری مهارت

 انجام شد. ی شهر اصفهاندبستانشیکودکان پ( معلم فرم) شناختیروان -عصب های مهارت ی پرسشنامهسنجروان

 فارستتی و و مقالات هاهینظرها، شتتامل تمامی مناب ، کتا جامعه آماری و  به روش تحلیل مضتتمون پژوهش در بخش کیفی، روشروش: 

تا رسیدن به اشطاع نظری انتخا  شد. در بخش کمّی، به  هدفمند صورتبهشناختی بود و نمونه روان -عصتب  هایانگلیستی مرتط  با مهارت

بودند و  1377-1488 دبستتانی شتهر اصتفهان در ستاص تحصیلیپیمایشتی و جامعه آماری شتامل تمامی کودکان مق   پیش -روش توصتیفی

بر  طراحی و برخ  صورتبهی کرونایی، پرستشنامه هاتیمحدود لیبه دلکودک تعیین شتد که  394وجه به فرموص کوکران حجم نمونه با ت

با استفاده از روش تحلیل  هادادهی تکمیل شد. دبستتانشیپکودک توست  معلمان  418ی برای ادومرحلهای ی خوشتهریگنمونهاستا  روش 

ی دییتأها به روش متعامد از نوع واریماکس و تحلیل عامل و چرخش عامل هادادهی اصتتلی بر روی هامؤلفهعامل اکتشتتافی از طریت تحلیل 

 شد. لیوتحلهیتجزو برازش مدص  هاعامل دییتأجهت 

ضریب بود. اعتطار پرستشتنامه با استفاده از  و هنجار مناستب روایی صتوری و محتوایی، تشتخیصتی، روایی ستازه دکنندهییتأنتایج،  ها:یافته

نتایج تحلیل عامل اکتشتتافی به دستتت  آمد. به دستتت 08/2و بهترین نق ه برش بالینی آزمون  043/8 فیتصتتنضتتریب ، 72/8آلفای کرونطاخ 

درصد  87/08و  80/03رتیب از یک استخراج شد که به ت تربزرگآمده در مرتطه یکم، هجده عامل و در مرتطه دوم پنج عامل با ارزش ویژه 

به دستتتت  دارامعن و 4/8کنند. همچنین بارهای عاملی در همه ستتتؤالات در تحلیل عاملی تأییدی بالاتر از از واریانس کل مقیا  را تطیین می

 (.p<81/8آمده است )

ابزاری معتطر برای  انعنوبه تواندیمو مناسطی برخوردار است روایی، اعتطار و هنجار ساخته از محقت بر استا  نتایج، پرسشنامه گیری:نتیجه

 ی مورد استفاده قرار گیرد.دبستانشیپشناختی در کودکان روان - عصبهای سنجش مهارت
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 مقدمه
های رسمی درسی کودکان پیش از آنکه آموزش 1دبستتانیپیش در دوره

های پایه و ابتدایی به تمرین یادگیری در دریافت کنند، با آموزش مهارت

آموزی برای پردازند؛ بنابراین هرچه مهارتهای آتی تحصتتتیلی میستتتاص

کودکان کیفیت بیشتتتر و بالاتری داشتتته باشتتد میزان آمادگی بالاتر و در 

از  یکی(. 1های بعدی کستتتب خواهد شتتتد )نتیجه نتایج بهتری در ستتتاص

 هیپا میمفاه یریادگیاز دبستان، سهولت در  شیآموزش پ یاهداف استاس

 آنها هر تیاستتت که از طر اتیاضتتیمانند خواندن، نوشتتتن و ر یریادگی

های و این مفاهیم نیازمند مهارت ابدییکودک بته مرحلته بتالتاتر انتقاص م

 (.  2است ) 2یشناختروان -های چندگانه عصب نیاز، از جمله مهارتپیش

 3یی عصطی رفتارهاستمیسی به مغز و شتناختروان -م العات عصتب 

ی کاربرد نابه مع ختیشتتتناروان - عصتتتب(. در واق  3) شتتتودیممربوط 

رفتار انستتتان در ستتتراستتتر  دربارهاصتتتوص علمی ارزیابی و مداخله درمانی 

زندگی او و ارتطاط این رفتارها با کارکردهای بهنجار و نابهنجار دستتتگاه 

ها از جمله از مهارت یاامل دامنه گستتتردهو شتت اعصتتا  مرکزی استتت

حرکتی، کتارکرد زبتان، حتافظه و یادگیری،  - توجته، عملکرد حستتتی

 (.4) شودیم 4و پردازش شناختی ،ی اجراییهانشک

 وترین عوامتتل مؤ ر در آموزش ترین و پیچیتتدهیکی از مهم  8توجتته

و شتامل نگهداری موضوعی در ههن و جدا کردن آن از  یادگیری استت

(. 8) گویندمی 8باقی موضتتوعات استتت که به آن توجه متمرکز یا انتخابی

های اجرایی است که ی، کنششتناختروان - عصتبهای از دیگر مهارت

تفکر قطتل از اقتدام یتا عمل را ننتد، کیامکتان تمرکز و توجته را فراهم م

آنی  یاهوسوسه احساسات و مقاومت در برابرو بر مهار  کنند،تستهیل می

 یتاخشتتتن یعملکردها یبرا های اجراییکنش، نیبنابرانیز تتأ یر دارنتد؛ 

، 18فیوظا، انجام 7یرگیتصمیم، 0، قضاوت9یزریبالاتر مانند برنامهس ح 

تواند شامل و می مهم هستتند 11ی عملکردیو اصتلا  خ اها صیو تشتخ

                                                           
1. Preschool education 

2. Multiple neuropsychological skills 

3. Behavioral nervous systems 

4. Cognitive processing 

5. Attention 

6. Selective attention 

7. Planning 

8. Judgement 

9. Decision making 

، 13، مهار تکانه12سه بعد قابل تفکیک و در عین حاص مرتط  با حافظه فعاص

 (.8)باشد  14پذیری شناختیو انع اف

 عصبهای یکی از متغیرهای استاسی در مهارت عنوانبهنیز  18حافظه

ارت بر و نظروزرسانی بهحفظ،  ییتواناشناختی است که به معنای روان -

اطلاعات هخیره شتتتده در  یکاردستتتت ایبا آنها  یههن فعالیتاطلاعات و 

هدفمند  ایوهیو عمل به ش یزریبرنامه یحافظه برا بدین ترتیب ؛است آن

( 0(. در این راستتتا استتطجورن و همکاران )9) مهم استتت حفظ عملکرد و

و ادراک ارتطاط  ،زبتان، توجته، حتافظههتای کته مهتارت تتأییتد کردنتد

همین موضوع، عاملی در  .ای شتناختی دارندهتوانمندیتحوص با  نزدیکی

گیری از ابزار متعدد جهت توجه متخصتتصتتان مربوط به این ستتازه و بهره

ی در کودکان از شناختروان -ب های عصجهت شناسایی و بهطود مهارت

های بعدی شتتده استتت؛ به نحوی که در تأیید این اوایل کودکی تا ستتاص

 - های عصبمهارت( بیان داشتتند که 7مستلله کرک، گالاکر و کولمن )

ین ابند. ایمی تحوص ،از طریت تجربه، آموزش و یادگیری یشتتتنتاختروان

خودکار تقویت  صتتتورتبهموزان آا در بیشتتتتر کودکان و دانشهمهارت

هایی با مشتتتکل در چنین مهارت ویژهولی کودکان با نیازهای  ند،وشتتتمی

 ا آموزش داد.مواجه هستند و باید به آنه

ه توان بشناختی میروان -های عصتب از جمله ابزار مرتط  با مهارت 

شهاییان  .اشاره کرد 18شناختی کانرزروان -های عصب پرسشنامه مهارت

هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی ( پژوهشی تحت عنوان 18) نو همکارا

 11تا  8کانرز برای کودکان  یبندفرم کوتتاه ویژه والتدین مقیتا  درجه

بررستتتی روایی، تحلیل عوامل با  در. انجام دادند ستتتاله در شتتتهر شتتتیراز

، 19اختلاص رفتار هنجاریعامل  4اصتتتلی و چرخش واریماکس  یهامؤلفه

 .تنی به دستتت آمد -و روان  ،خجالتی –مشتتکلات اجتماعی، اضتت را  

)زیر  89/8و از  93/8ضتتترایتب آلفتتای کرونطتاخ برای نمره کتتل، معتتادص 

خجالتی(  -)زیر مقیا  اضتتت را   08/8مقیا  مشتتتکلات اجتماعی( تا 

( بتته بررستتتی 11صتتتتادقی و همکتتاران ) متغیر بود. هتتاا یتتبرای زیر مق

10. Tructuring and execution of tasks 

11. Detection and correction of errors 

12. Working memory 

13. Inhibitory control 

14. Cognitive flexibility 

15. Memory 

16. Neuropsychological conner's questionnaire 

17. Conduct disorder 
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 هایهای تواناییسنجی نسخه سوم نوین مجموعه آزمونی روانهایژگیو

ای از ( در ایران پرداختند که مجموعه12) 1جانسون –شناختی وودکاک 

 .ردیگیدر برمهای شتتناختی و پیشتترفت تحصتتیلی را های تواناییآزمون

با استفاده  و 78/8نطاخ وکری نشتان داد که ضریب آلفا  پژوهش یهایافته

/. و دارای 79براون  -استتتمیرمنکردن آزمون با اصتتتلا   مهیندو  روش از

 تجانس درونی است و ابزار دارای روایی و اعتطار م لوبی دارد.

هنجاریابی و بررستتی ( پژوهشتتی تحت عنوان 13عابدی و همکاران )

انجام  در کودکان 2شتتناختی نمستتیروان - آزمون عصتتب اعتطارروایی و 

ستتتاله شتتتهر  3-4تمامی کودکان  شتتتاملجامعه آماری پژوهش دادنتد. 

 یاچندمرحله یاگیری خوشهکودک به روش نمونه 488 و اصفهان بودند

نمسی  یشناختروان - تصتادفی انتخا  شدند. فرم کودکان آزمون عصب

ها به روش آمار توصتتتیفی )میانگین و انحراف معیار( بته کار رفت و داده

عاملی پنج  لیتحل .ی تحلیل شدندو تحلیل عامل اعتطاربرای تعیین روایی و 

حرکتی،  -اجرایی/ توجته، زبان، کارکردهای حستتتی هتایکنشعتامتل 

و یادگیری را به دستتتت داد که در کل  ،فضتتتایی، حافظه -پردازش بینایی

پنج  ییدرصتتتد واریانس را تطیین کردند. ضتتتریب پایایی بازآزما 13/81

 .ست آمدد به 08/8و  89/8، 90/8، 91/8، 84/8 بیعامل به ترت

ستتتاخت و روا ( پژوهشتتتی تحت عنوان 14و همکاران ) پور یموحد

 یریادگی یهااختلاص صیتشتتتخ یشتتناختروان - آزمون عصتتتب یستتاز

 408گروه نمونه شتتتامل  ی انجام دادند.کودکان دبستتتتان یبرا 3یرکلامیغ

 آزموندهخربود که با استتتان الطرز  ییتا شتتشتتم ابتدایکم  هیآموز پادانش

 ا یمق از یآزمون درک م لب کلامو خرده یآزمون استتتتتدلتاص ادراک

ن آزمو . اعتطارمورد آزمون قرار گرفتند ،وکستتتلر کودکان چهار یهوشتتت

 مهیو با روش دون 01/8کرونطاخ،  یمحاستتتطه آلفا تیاز طر ستتتاخته شتتتده

 7. به دستتتت آمد 8/10آزمون  ینینق ه برش بال نیبود. بهتر 90/8کردن 

، ادراک 8، توجه و حافظه لمستتتی4دیداری و حافظه دیداریتوجه  عامل

، 0حرکتی -، یکمارچگی ادراکی9های اجرایی، کنش8فضتتتایی -دیداری

در تحلیل عاملی استتخراج شتد. نتایج نشان  ی و فضتاییرکلامیغاستتدلاص 

                                                           
1 .Cognitive Abilities Woodcock-Johnson III Scales 

2. Neuropsychological nepsy test 

3. Neuropsychological test for diagnosis of non-verbal learning 

4. Visual Attention and visual memory 

5. Tactile attention and Tactile memory 

6. Visual-spatial perception 

اعتطار  ی از روایی ورکلامیغی یادگیری هااختلاصداد که آزمون تشخیص 

 ی معتطر در دوره ابتداییابزار عنوانبه تواندیمی برخوردار استتتت و کاف

 استفاده شود.

آزمون  لیوتحلهیتجز( پژوهشتتی تحت عنوان 18مارتینز و همکاران )

 کیآزمون کلاس هینظر بر اسا  کودک یشتناختروان - عصتب یابیارز

ل از مراح یاصتتل روش یان طاق و اعتطارستتنجانجام دادند.  پاستت  هیو نظر

. استتت 7یالمللنیآزمون ب ونیستتیشتتده توستت  کم نییتع یشتتناختروش

 یدبستتتتانشیکودک پ 293در موردنظر ابزار  یستتتنجروان یهتایژگیو

را  یشخبتیبرازش رضا یاهشاخص ی،دییتأ یاملع لیتحل. بررستی شتد

ا ها یمقبیشتتتتر  و حافظه نشتتتان داد. یعموم یشتتتناخت یاها یمق غیر از

 88/8 نیببه دست آمده  بیرا ارائه کردند )ضرا یمناستط یدرون همستانی

ر راب ه ب یبر اعتطار مطتن یمطن یشتتواهداین ابزار  در نوستتان بود(. 01/8و 

 یرفتارها ن،یآموزش والد ت،یو جنستتت یشتتتناختروانعصتتتب تحوص نیب

را نشان  هیاول ی تحولیو عصط 18یکنشتفزون -نارستایی توجه اختلاصشتطه

های مهارت یابیانجام شتتتده در حوزه ارز یبررستتت نیدتریتدر جتد .داد

بار ( با تأستتتف18)ی و همکاران کلوستتتکمک یشتتتناختروان - عصتتتب

 ی)ستتن مدرستته( ابزاری تا کودک ینوزاد نیب یهاخواندن غفلت از ستتاص

کودکان قطل از ستتن  یشتتناختانرو - های عصتتبمهارت یابیجهت ارز

کرده را گزارش ناز آن  یاافتهی ،نشر یکه محتوا اندکرده یدبستان طراح

 است.
رشتتتد و آموزش دوره  تیبر اهم دیکأبا ت (19) و همکاران ستتتتایباپت

مشتتکلات  11زودهنگام ییداشتتتند که امکان شتتناستتا بیان یدبستتتانشیپ

 یامداخله یهابرنامه به توستتتعه ،یکودک وایتلدر ا نتدهیدر آ یریادگیت

عصتتتتب  یهتتاینتتاتوان شتتترفتتتیو از پ کرد خواهتتدکمتتک   12بهنگتتام

در  یلیحصت یریادگی یهایاز دبستان به ناتوان شیپ یتحول/یشتناختروان

به  ینظر یراستتتتتا مطان نیدر ا. خواهتد کرد یریجلوگ یآموزش رستتتم

ه اهعان داشتتت نییپا نیدر ستتن هیاول یتخصتتصتت یهایابینقش ارز تیاهم

رگرفته ب ساخته شده در این پژوهشپرسشنامه  ینظر یمطنا؛ بنابراین است

7. Executive functions 

8. perceptual - motor integration 

9. International examination commission 

10. Attention deficit hyperactivity disorder 

11. Early identification 

12. Timely intervention programs 
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 یساباکت بیستالان مطتلا به آسبزرگ یابیاز ارز (10) ایلور یروش ستنتاز 

انند م یشناختکارکردهای که  این دیدگاه بر این نظر استت .استت یمغز

و  ییفضتتتتا هتتایتوانتتاییحرکتتت و  ،زبتتان ،ییاجرا هتتایکنشتوجتته و 

از  یطیترک و هستتتتنتتد دهیتتچیپ یهتتاییه از توانتتاظتتو حتتاف ی،ریادگیتت

که  یعیطط هایشطکهکه با  هستتند یو تعامل پذیرانع اف یهامهارتخرده

 .شوندمی ریزیطر  پذیرند،انع افو  یاندازه تعامل کیبه 

ر ب یکته صتتترفات مطتن یبته ابزار، متا نیشتتتیپی هتاپژوهشبر استتتا  

ر باشتتد، ب یدبستتتانشیدر کودکان پ یشتتناختروان -عصتتب  یهامهارت

 تمامیلب جامعه باشتتد و غا یآموزشتت ستتتمیو ستت یاستتا  فرهنب بوم

 م،یندار یرا پوشش داده باشد دسترس یشناختروان -عصتب  یهامهارت

بعد  نیچند یابیبه دنطاص ارز اضتتترستتتاخته حپرستتتشتتتنامه محقتدر نتیجه 

است که به  یشتناختروان -عصتب  یهاستنجش مهارت یبرا یعملکرد

 لزم بهدر مدار ، م هیاول ییو شتتتناستتتا گریغرباصابزار  تیمحدود لیدل

ر ب یمطتن یهوش و ابزارها یهااستتتتفتاده از ابزار متفاوت از جمله آزمون

ضتترورت  یاز طرف .میهستتت یشتتناخت یهاییتوانا ای ،1ینمستت نندما تیفعال

 هیاول یتحت بررس یدبستتانشیتوست  معلم پ آموزانکه نو یوجود ابزار

قرار  یتخصتتصتت یابیشتتناستتان مورد ارزو ستتمس توستت  روان رندیقرار بگ

( و 17للون و همکاران ). در این ارتطاط دوشتتتیاحستتتا  مکاملات  رندیبگ

 نیچن جادیا یبرا هیمداخلات اول دارند که دیتتأک( 28فیلیمز و همکتاران )

رد در فعملکرد  یبرا میمستتتتق مدتیوانتد مناف  طولانتیم ییاهتییتوانتا

ی پیشرفت آموزش در توسعه و تواندیمو ابزار جدید  مدرسته داشتته باشد

بر  یمطتن یابزار داخل کیتوجود از ستتتویی دیگر  بتاشتتتد. کننتدهکمتک

 یهایریاز ستتتوگ یاریدر جامعه بستتت لبغا یآموزشتتت نظتامفرهنتب و 

تا هر  کندیرا هموار م یابیو ارز یستتازیبوم یهایدشتتوار ی،صتتیتشتتخ

 یزارپژوهش خود بتواند اب ازیو ن  یبسته به شرا یو متخصتص پژوهشتگر

ا حاضتتر ب وهشپژ نیبنابرا. .قرار دهد استتتفادهمناستتب را انتخا  و مورد 

 یهاپرستتشنامه مهارت یستنجروان یهایژگیو یهدف ستاخت و بررست

هان شتتهر اصتتف یدبستتتانشی)فرم معلم( کودکان پ شتتناختیروان - عصتتب

 انجام شد.

 
 

                                                           
1. Nepsy 

 روش
با توجه به هدف و ماهیت این  کنندگان:شرکتطرح پژوهش و  الف(

 .روش پژوهش ترکیطی بتتا طر  اکتشتتتافی استتتتفتتاده شتتتتد پژوهش، از
 (میک –کیفی )ای شوند دومرحلههایی که به این روش انجام میپژوهش

موضوع از طریت  کشف .1هستتند. طر  اکتشافی در مرحله کیفی شامل: 

 توستتتعهنتایج کیفی و  استتتتخراج .3ها، داده لیتحل .2ها، آوری دادهجم 

های جدید برای یک ستتتاخت یک ابزار جدید و یا مداخله منظوربهآنهتا 

. تحلیتتل 2، هتتادادهآوری . جم 1آزمتتایش؛ و در مرحلتته کمی شتتتامتتل: 

ا نتایج کیفی و کمّی یک ج استتتخراج نتایج کمّی. در پایان، .3، و هاداده

(. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون 21گیرند )مورد تفستیر قرار می

به دنطاص  مضتتتمون لیوتحلهیتجز .( استتتتفاده شتتتد22) 2استتتترلینب-اترید

 .انددهشاست که در یک متن در س و  مختلف برجسته  مضامینیکشف 

های غنی و تفصتتیلی تطدیل های پراکنده و متنوع را به دادهاین روش داده

 (.23کند )می

 وشر از استفاده در پژوهش حاضر، روش پژوهش در بخش کیفی با 

 پرستتشتتنامه ستتاخت برای مضتتامین شتتناستتاییمنظور به مضتتمون تحلیل

 بر دبستانی،پیش کودکان( معلم فرم) شتناختیروان - عصتب هایمهارت

 هایمهارت درباره نظری مطانی و هاکتا  و مقالات محتوای تحلیل اسا 

در بخش کمّی برای گردآوری  .است انجام شده شتناختیروان -عصتب 

ایشتی استتفاده شده است. جامعه آماری پیم -اطلاعات از روش توصتیفی 

آوری محتوای مورد نظر بر استتتتا  نظر جم شتتتتامتتل  در بخش کیفی،

ها، مقالات، مناب  آنلاین( منتاب  داخلی و خارجی )کتا متخصتتتصتتتان و 

تا ساص  1798شتناختی از ساص های عصتب روانمرتط  با موضتوع مهارت

کودکتتان مق   تمتتامی شتتتتامتتل بوده استتتتت و در بخش کمّی،  2821

 -1488 تحصیلی شهر اصفهان در ساص (ستاص 9 تا 8 نیستن) یدبستتانشیپ

وپرورش تعداد کل سازمان آموزش یکه بر اسا  آمار رسم بودند 1377

استتتت.  (8099پستتتر=)( و 8838نفر )دختر=  13811کودکان برابر با  نیا

 هم الع گیری در بخش نخستتت )کیفی( شتتاملو روش نمونهحجم نمونه 

 و رینظ اشطاع حد تا لازم تعداد به وصتورت هدفمند به مقالات و ها کتا

در  .استتت بوده پایه دهنده، و ستتازمان فراگیر، مضتتامین استتتخراج ستتمس

 394نظر با توجه به فرموص کوکران  موردبخش دوم )کمّی( حجم نمونته 

2. Attride-Stirling thematic analysis 
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جم نمونه در ح نییتعقابل هکر است که  .شد نییتع یدبستتانشیکودک پ

 لیتحل ی( برا24) نیاستتت. بر استتا  روش کلامهم  اریبستت یعامل لیتحل

اما حداقل حجم ، نمونه لازم است 28تا  18 ریهر متغ یبرا یعامل اکتشتاف

حداقل حجم نمونه بر  تأییدیعامل  لیدر تحل. قابل دفاع است 288نمونه 

. هر عامل لازم است ینمونه برا 28و حدود  شودمی نییتع هاعامل ا است

، نمونه استفاده شد 288از  یعامل اکتشتاف لیتحل یژوهش حاضتر برادر پ

حجم نمونه  تیکفا یایگو زین هاافتهیدر  1ضتتتریب کیستتترمیرالکین الطته

 به علتاما  ،شتتتدنمونه برآورد  488 تأییدیعامل  لیتتحل یاستتتت و برا

 418فق  ، بودن پرستتتشتتتنامه برخ  دلیل بهو  ییکروناهای محتدودیت

 انیدبستتتپیشمراکز  انمنتخب توستت  معلم هاینمونه یپرستتشتتنامه برا

ود، ب ایدومرحله یاخوشهدر بخش کمّی،  گیرینمونهروش  شد. لیتکم

بر  یوپرورش کل شتتهر اصتتفهان مطناز آموزش یبعد از اخذ مجوز رستتم

و  شتتد یطراح برخ صتتورت به یی، پرستتشتتنامه نهایرحضتتوریغ یاجرا

 گانهشتتتش ینواح اریبخشتتتنامه در اخت صتتتورتبهپرستتتشتتتنامه  نتکیل

 یطور تصتتتادفبه 4و  3 و 1 یوپرورش قرار گرفت. ستتتمس نواحآموزش

 18دخترانه و  یدبستتتتانشیپ 18) مرکز 28 ،هیانتخا  شتتتدند. از هر ناح

 انو معلم ریدم یانتخا  و با همکار یطور تصادفپسرانه( به یدبستانشیپ

به  نک پاستتتخنامه تکمیل شتتتدهلی 418تعداد  ،منتخب هایدبستتتتانیپیش

امکان  ،پرستتتشتتتنامه ینحوه طراح لیبه دلپژوهشتتتگر بازگردانده شتتتد. 

 لیتحل یپرسشنامه برا 418وجود نداشت و  سؤالاتناقص به  ییپاستخگو

 قرار گرفت. مورداستفاده یآمار

رضتتتایت آگاهانه . 1: بته پژوهش عطتارت بود از ورود یهتاملتاک 

ساص  9تا  8. رده ستنی 2در پژوهش، دبستتانی جهت شترکت معلمان پیش

. عدم 3 کننده در پژوهش،دبستتتتانی منتخب شتتترکتبرای کودکان پیش

شتتتناختی حاد نیازمند به درمان دارویی و ابتلتا کودک بته اختلتالات روان

                                                           
1. Kaiser meyer olkin (kmo) 

2. Executive functions 

3. Extend of attention 

4. Working memory 

5. Cognitive flexibility 

6. Organize 

7. Time management 

8. Decision making 

9. Self control and response inhibition 

10. Excitement regulation 

11. Processing Speed 

12.Visual matching 

. ضتتریب هوشتتی 4دستتتر  معلمان،  استتا  اطلاعات در درمانی برروان

ج در پژوهش حاضر ملاک خرومتوست  بر اسا  پرونده مشاوره مدرسه. 

نیز عطتارت بود از: عتدم  طتت نهایی پرستتتشتتتنامه و ارستتتاص لینک آن به 

افزار نرم 22آوری شتده توست  نسخه ی جم هاداده پایان، پژوهشتگر. در

Spss  افزار نرم 23وAmos های آمار توصتیفی و استنطاطی مورد با روش

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز

 ب( ابزار

)فرم معلم( کودکان شتتتناختی روان -های عصتتتب مهارتپرستتتشتتتنامه 
مراحل  ی بر اسا اپرسشنامهدر این م العه ساخته(: ی )محقتدبستتانشیپ

 مؤلفه 10عامل اصلی و  8شامل هکر شتده در بخش روش ساخته شد که 

، "گاهی" "هرگز"درجه  4گویته و در یک طیف لیکرت  88بتا مجموع 

متشکل از تعدادی گویه است.  مؤلفهبوده استت. هر  "همیشته"و "اغلب"

شتتناختی روان -های عصتتب ی ستتازه مهارتهامؤلفهی اصتتلی و هاعامل

، 3ی توجهفراخنای هامؤلفه) 2های اجراییکنش .1بتدین شتتتر  استتتت: 

، 9زمان ، مدیریت8یدهستتتازمان، 8یشتتتناختی ریپذانع اف، 4حافظه فعاص

. 2( 18هیجان ، تنظیم7ماستتت ی بازدار، خودمهتارگری و 0یریگمیتصتتتم

، ستتترعتتت 12یداریتتدکردن  ی همتتتاهتتامؤلفتته)  11پردازش ستتترعتتت

( 18ی دیداری و شنیداریها)مؤلفه14یحرکت -ی حست. 3( 13یریگمیتصتم

، 10، حرکتی درشتتتت19ی حرکتی ظریفها)مؤلفه 18یحرکت -. ادراکی 4

، سیالی 21یشناسواجی ها)مؤلفه 28یکلام. زبانی و 8( و 17فضتایی ادراک

تا  11)فراخنای توجه(،  18 تا 1های (. گویه23، درک دستتتورات22کلامی

 28تتتا  21ی شتتتنتتاختی(، ریپتتذانع تتاف) 28تتتا  19)حتتافظتته فعتتاص(،  18

ی(، ریگمیتصم) 31تا  38 )مدیریت زمان( گویه 27تا  28ی(، دهسازمان)

 41)تنظیم هیجان(،  48تا  39)خودمهارگری و بازداری پاستت (،  38تا  32

 89تا  47حرکتی(،  -)حستتتی 40تا  48 )ستتترعت پردازش(، گویه 44تتا 

13. Speed of decision 

14. Sensory motor 

15. Visual and hearing 

16. Perceptual Motor 

17. Fine motor 

18. Gross motor 

19. Spatial perception 

20.Verbal Linguistic 

21. Phonology 

22. Verbal fluency 

23. Understand the command 
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. کنندیمی ریگاندازه)زبتانی و کلتامی( را  88تتا  80حرکتی(،  -یادراک)

(، 1به پاستتت  )هرگز = نمره  که شتتتودیمی گذارنمره 4تا  1هر گویه از 

داده شتتتده و  (4(، و)همیشتتته= نمره 3(، )اغلتتب = نمره 2گتتاهی= نمره )

شود. ستنجش هر مهارت در سته س ح ضعیف، متوس ، و عالی انجام می

کننده نمره کل )نهایی( تعیین مؤلفته 10حتاصتتتل جم  نمره آزمودنی در 

است. در پژوهش  شناختیعصب روان هایآزمودنی در پرسشنامه مهارت

پرستتشتتنامه با روش همستتانی درونی محاستتطه شتتد و آلفای اعتطار حاضتتر 

آمد. در بررسی  به دست 04/8و ضریب تصنیف  72/8پرسشنامه کرونطاخ 

روایی تشتخیصتی این پرسشنامه، ضریب حساسیت، ویژگی، و نق ه برش 

به دستتتت آمد. برای بررستتتی روایی  08/2، 8/79، 8/79بتالینی به ترتیب 

مرتطه یکم هجده عامل و مرتطه دوم پنج ستتازه در تحلیل عامل اکتشتتافی، 

و  80/03از یک استتخراج شد که به ترتیب  تربزرگویژه  ارزش باعامل 

کنند. همچنین بارهای درصتتتد از واریانس کل مقیا  را تطیین می 87/08

به  دارامعن و 4/8ها در تحلیل عاملی تأییدی بالاتر از عتاملی در همته گویه

 دست آمده است.

برای ستتتاخت ابزار و اعتطار یابی آن، اقداماتی به شتتتر  ج( روش اجرا: 

 زیر انجام شد:

هیه های اکتشافی،  ( تم العه مناب ، مطانی نظری، و انجام مصتاحطه الف( 

ه در هر شدندهیها یا شتناسایی مضامین فراگیر، پایه و سازماستیاهه مؤلفه

جداوص برای هر یک پ( تهیه  ی،شناختروان -های عصتب حوزه مهارت

کدگذاری مضتامین استتخراج شتده، و ستمس ترسیم کلی  ها،از مضتمون

عمت ا ب آشنایی پژوهشگرن نخست برای در تحلیل مضموشتطکه مضامین. 

های منتشرشده داخلی و خارجی ابتدا پژوهش، هاو گستتره محتوایی داده

های رتمطتنی بر مها با موضتتوع مقایستته و مداخله 2821تا  1798از ستتاص 

 آنهتتاستتتمس از نکتتات کلیتتدی  وشتتتنتتاختی بررستتتی روان -عصتتتتب 

ن به گوناگو مناب ها و م الب مختلفی که از مقاله .برداری شتتدیادداشتتت

ای به هر منط  و نظریه .دستتتت آمتد در نگاه نخستتتت بدون انستتتجام بود

ای یافت هیافتولی مضامین پایه سازمان ،کرده بود مضامین فراگیری اشاره

ایی و پایه شتتناستت ،ستتازمان دهنده ،نشتتد؛ بنابراین نخستتت مضتتامین فراگیر

و در جداوص مربوط به هر مضمون قرار داده شدند. پس از آن برای  شدند

                                                           
1. Woodcock – johnson scales 

2. Wechsler memory scales 

مضتتمون فراگیر یک شتتطکه طراحی شتتد در مرحله بعدی تمامی مضتتامین 

ن پایه به روش دستتتتی و مضتتتامی قرارگرفتتهدر یتک جتدوص مشتتتترک 

پس از بررسی و کدگذاری مضامین استخراج شده در کدگذاری شتدند. 

هایی الگوی ن مرحله بعد به ترستتتیم کلی شتتتطکه مضتتتامین پرداخته شتتتد.

 نفر از 3در اختیار  برای تعیین اعتطارستتتنجی مضتتتامین استتتتخراج شتتتده

از  بررسی کنند. پستا مضامین را  متخصتصان رسید و از آنها خواسته شد

، (22)استرلینب  مضتمونططت روش تحلیل  بررستی نظرات متخصتصتان،

ی و و اسناد مورد بررس اسا  مطانی نظری و مناب  نستطت به طر  سؤاص بر

شناختی روان - عصتبهای مقیا  مهارت) های تدوین شتده قطلیمقیا 

 ،2، آزمون حافظه وکسلر1کانرز، مقیا  نمستی، مقیا  وودکاک جانسون

تنظیم شد و جهت  گویه 78..( اقدام شد. پرسشنامه مقدماتی با و . 3کولیج

ارجاع داده  (روانشنا  -متخصتص )عصتب  18ها به نقد و بررستی گویه

محتوایی هر  شتتد تا موارد مطهم را روشتتن کنند و درباره روایی صتتوری و

(. برای بررستتتی 4گویه اظهار نظر کنند )بر استتتا  ضتتتریب تعیین لاوشتتته

دبستانی )گروه هدف( معلم پیش 18 امه از اظهار نظرروایی صوری پرسشن

گویه با توجه به نتایج کمّی روایی محتوایی حذف  13نیز استتتتفاده شتتتد. 

با نظر  ها،شدند. در بررسی مجدد و بازنگری پرسشنامه برای کاهش گویه

های دیگر بودند نیز ها که موازی با گویهمتخصتتتصتتتان تعتدادی از گویه

گویه مورد تأیید کارشناسان  88ان پرسشنامه شامل حذف شتدند و در پای

 جامعه از مورد نظرنمونه  یرو یپرستتتشتتتنامه مقدماتقرار گرفت. ستتتمس 

شتتد. ( اجرا نوآموز دختر 188نوآموز پستتر و  188کودک،  288) یآمار

 از ستتتؤالات لیجهت ستتتنجش و تحل ،های پرستتتشتتتنامهآورپس از جم 

و روش دونیمه کردن استتتتفاده شتتتد که نتایج  کرونطاخ یآلفا ضتتتریتب

 حاصتل م لو  به دست آمد و نیاز به حذف هی  سؤاص نطود. الطته بریس

 دارای مقدار آلفای ،حتی وقتی یک مقیا که  ( معتقدند28و همکاران )

ته یکدیگر همطستگی کمی داشبا  ممکن استت آن هایگویهبالایی باشتد 

ا ها بتک سؤاصتکهمطستگی ماتریس  SPSS برونداددر بنابراین باشند؛ 

جه به گرفت که با تونیز مورد بررسی قرار های پرستشنامه جم  کل گویه

طت با نمره کل مث هاگویه تمامیراب ه آمده دستتتضتترایب همطستتتگی به

 یجهت بررستت .نطود هاگویهاز  کدام یبه حذف ه یازیلذا ن ،بوده استتت

3. Coolidge Personality and Neuropsychological Inventory 

4. Lawshe 
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کیفیت  و استتتفاده شتتد یاکتشتتاف یعامل لیپرستتشتتنامه از تحلیی ستتازه روا

ان ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایماتریس همطستگی و بار عاملی گویه

 های استتتتخراجتأیید عامل دستتتت آوردن تحلیل عامل تأییدی و برای به

استتتتان اصتتتفهان  وپرورشآموزششتتتده و برازش مدص، پیرو مجوز اداره 

مطنی بر اجرای غیرحضتوری و طراحی برخ  پرستشنامه، لینک پرسشنامه 

ارستاص شد. در پیگیری انجام شده  وپرورشآموزشبه نواحی  ستؤالی 88

دبستتانی منتخب، مشخص شد که پرسشنامه برای در نواحی و مراکز پیش

ده اما در لینک پاستتخنامه بازگردان؛ معلم ارستتاص شتتده استتت 888بیش از 

 108نوآموز پستتتر و  228) آزمودنی 418 شتتده به پژوهشتتگر، فق  برای

ها آوری دادهنوآموز دختر( پرسشنامه تکمیل و ارجاع داده شده بود. جم 

صتورت آنلاین حدود دو ماه و نیم به طوص انجامید. در پایان نتایج کمّی به

 Amosافزار نرم 23و  Spssافزار نرم 22دستتت آمده، توستت  نستتخه  به

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزمورد 

 هایافته 

ت. گزارش شده اس بخش کیفی حاصتل از هاییافتهاین قستمت ابتدا در  

و  لیلوتحهیتجز انجام شده و م العات مناب  و اسناد، یهایبر اسا  بررس

ه پایان مرحله کدگذاری اولی ، ترستتیم شتتطکه مضتتامین وهاداده بندیططقه

 دهندهمضتتتمون ستتتازمان 10مضتتتمون فراگیر و  8 کلهای متنی، در داده

 8کدهای محوری استخراج شده به . شتناستایی شد مضتامین فراگیربرای 

کند که شتتتناختی اشتتتاره میروان -های عصتتتب در مهارت مقوله عمده

 "،"حرکتی -حستتی"،"ستترعت پردازش "،"های اجراییکنش "شتتامل:

های خلاصه یافته 1در جدوص  .استت "کلامی-زبانی "،"حرکتی -ادراکی

 کیفی ارائه شده است.

 

 شناختیروان -های عصب سازمان دهنده بر اساس تحلیل مضمون در مقوله مهارت : مضامین فراگیر و1 جدول

1 2 3 4 5 

 کلامی-زبانی حرکتی -ادراکی حرکتی -حسی  سرعت پردازش های اجراییکنش

فراخنای توجه
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 3، توستتت  1بعتد از تأیید مضتتتامین الگوی نهایی بر استتتا  جدوص 

متخصتص اقدام به طراحی ستؤالات شتد. ستمس پرسشنامه جهت سنجش 

 یبررس یبرا متخصص بررسی شد. 18روایی محتوایی و صتوری توست  

شاخص نسطت . 1 :از دو شتاخص کاربردی استتفاده شتد ییمحتوا ییروا
شتتتاخص از نظرات کارشتتتناستتتان  نیت محاستتتطه اجه :1ییمحتوا ییروا

 حیو با توض شودیآزمون مورد نظر استفاده م یمحتوا نهیمتخصص در زم

را بر اسا   هاگویهاز  کیتا هر شودیاهداف آزمون ، از آنها خواستته م

 یلاستتت و دیمف هیگو»، «استتت یضتترور هیگو» کرتیل یبخشتتستته فیط

اسا   ربکنند. سمس  بندیططقه« ندارد یضرورت هیگو»و  «ستین یضرور

                                                           
1. Content validity ratio 

 نیا، بر اسا  تعداد متخصصشد محاستطه بیضتر نیا (28لاوشته )فرموص 

ار شتتاخص نستتطت روایی مقد (،نفر 18اند )کرده یابیکه ستتؤالات را ارز

: 2ییمحتوا ییشاخص روا .2 دست آمد،به  82/8برابر  قطوص محتوای قابل
استفاده ( 29والتز و باستل ) روشمحتوا از  ییشتاخص روا یجهت بررست

واضتتح »، «مربوط بودن»متخصتتصتان در این روش که  صتورتبدین شتد.

 یقستتمت 4 یکرتیل فیط کیرا بر استتا   هیهر گو« ستتاده بودن»و « بودن

را از نظر  هیگومربوط بودن هر نفر(  18). متخصتتصتتان کنندیمشتتخص م

تا « مربوط است» 3، «نسطتات مربوط است» 2 ،«ستتیمربوط ن» 1خودشتان از 

 1از  بیبه ترت زین هیبودن گو ه. سادکردندمشخص « کاملات مربوط است» 4

2. Content validity index 
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ساده مربوط » 4تا « ستاده استت» 3، «نستطتات ستاده استت» 2 ،«ستتیستاده ن»

نستتطتات » 2 ،«ستتتینواضتتح » 1از  بیبه ترت زین هیو واضتتح بودن گو« استتت

مشخص و از « واضح مربوط است» 4تا « واضتح استت» 3، «واضتح استت

 شتتتاخص یبرا قطوصقابل  مقدار. حداقل شتتتودیفرموص محاستتطه م تیطر

 باید هیباشتتد آن گو 97/8استتت و اگر کمتر از  97/8برابر با  روایی محتوا

به روش  شتتاخص نستتطت روایی محتوا محاستتطه جینتا .(20) حذف شتتود

 12و  11و  9و  3و  1 یهاهیگو مقدار این شاخص در نشتان داد که یکمّ

)عتتدد جتتدوص  82/8کمتر از  00و  90و  98و  83و  28و  19و  18و  14و 

شاخص  محاستطه جیاز پرستشتنامه حذف شتدند. نتابنابراین  بوده،لاوشته( 

 14و  12و  9و  3و  1 یها هینشان داد که گو یبه روش کمّ روایی محتوا

 داشتتتتن لیدارند که به دل 97/8کمتر از  شتتتاخص روایی محتوایی، 18و 

 یقطلات حذف شده بودند. برا 82/8متر از کشتاخص نسطت روایی محتوای 

منظور  نیاستفاده شد. بدنیز  1گویه ریاز نمرات تأ  یصتور ییروا یبررست

 شودیاستفاده م پژوهش کنندگانشترکت ایاز نظرات گروه نمونه هدف 

متخصتتص  انبه نظرات کارشتتناستت یازیآزمون ن ییقستتمت از روا نیو ا

 زانی( خواستتتته شتتتد تا مناعلم)م گروه هدف نفر از 18از براین ندارد؛ بنا

 یقسمت 8 یکرتیل فیط کیپرستشنامه را در  هایهیاز گو کیهر تیاهم

کاملات مهم کنند: )کاملات مهم استتت( مشتتخص  8( تا ستتتی)اصتتلات مهم ن 1از 

(، 3طور متوس  مهم است )امتیاز (، به4(، مهم است )امتیاز 8است )امتیاز 

(. ستتمس نمرات 1 ازی( و اصتتلات مهم نیستتت )امت2اندکی مهم استتت )امتیاز 

هر  یصتتور ییروا رشیپذ ی. براشتتودیفرموص محاستتطه م تیاز طر ریتأ 

از لحاظ  هاییگویهباشتتتد و فق   8/1کمتر از  نطایدآن  رینمره تأ  ه،یتگو

باشتتتد. در  8/1 زهستتتتند که نمره آنها بالاتر ا قطوص قابل یرصتتتو ییروا

ه ک دادنشان  یبه روش کمّ یصتور ییمحاستطه روا جیپژوهش حاضتر نتا

همه  یصتتتور ییروا نیبود، بنابرا 8/1از  شتتتتریها بیههمته گو رینمره تتأ 

به  ییو محتوا یصور ییاز نظر روا هاگویه نی. همچنشتدند دییها تأهیگو

خود و  یجا رعطارات د یریدستتتتور زبتان، قرارگ تیت)رعتا یفیروش ک

 شتدند و بر اسا  نظر یفهم( هم بررستاستتفاده از کلمات مناستب و قابل

، 38، 27، 29، 23، 18،13 هایگویه( ناو گروه هدف )معلم نامتخصتتصتت

32 ،33 ،34 ،38 ،48 ،49 ،47 ،81 ،82 ،83 ،84 ،87 ،84 ،89 ،01 ،00 ،

 99پرسشنامه  افه،اض یهاهیحذف و اصلا  گو . پس ازشتدنداصتلا   07

                                                           
1. Item impact scores 

اه و جهت کوت قرارگرفته ینیمورد بازب اتمجدد به دستتتت آمده، ایگویته

، 22 ،4،1 هایگویه ،طراحان پرسشنامه بر اسا  دیدگاهشتدن پرستشنامه 

بودن  یمواز لیبته دل زین 94و  80، 89، 88، 88، 83، 87، 30، 48، 48، 39

 یرو در این مرحله ایگویه 88و پرسشنامه  شتدندحذف ها گویه ریبا ستا

. شتتد نوآموز دختر( اجرا 188نوآموز پستتر و  188)ی نفر 288نمونه  کی

نطاخ و کرو یآلفا بیپرسشنامه از ضر اعتطار یمرحله جهت بررست نیدر ا

 قطوصقابل  یعنی 043/8 و 721/8به ترتیب  استفاده شد که فیتصن بیضر

 پرستتشتتنامه با نمره هایگویهاز  کیهر  یهمطستتتگهمچنین  گزارش شتتد.

با نمره کل مثطت  هاگویه تمامراب ه و  دارامعن 881/8کتل آن در ستتت ح 

 .نطود هاگویهاز  کدام یبه حذف ه یازین در نتیجهبوده است و 

کیفیتتت متتاتریس  برای اجرای تحلیتتل عتتاملی اکتشتتتتافی در ابتتتدا

ررستتی ی مورد بریگنمونهی مقیا  و همچنین قابلیت هاگزارههمطستتتگی 

بود که در  729/20828قرار گرفتت. مقتدار آزمون کرویتت بارتلت برابر 

راب ه معناداری  هادهدکه بین گویهاست و نشان می دارامعن 881/8ست ح 

عوامتتل را استتتتخراج کرد. ضتتتریتتب  توانیموجود دارد و در نتیجتته 

ترتیتتب ایند. بتتهبو 797/8نیز برای این تحلیتتل برابر بتتا   2کیستتترمیرالکین

و حجم نمونه برای تحلیل  دارامعن هتادادهاطلتاعتات موجود در متاتریس 

ی هاؤلفهمعاملی کافی است. از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش 

 تربزرگعامل با ارزش ویژه  10اصتتلی و با چرخش واریماکس یا متعامد 

یانس کل مقیا  درصد از وار 80/03از یک استخراج شد که در مجموع 

 هالعام. در چرخش متعتامد همطستتتتگی نمرات افراد در کنتدیمرا تطیین 

اما در چرخش متمایل مقداری همطستگی بین نمرات افراد در ؛ صفر است

ها که بارهای عاملی گویه دشتتویم. همچنین مشتتاهده داردوجود  هاعامل

و م لو  به دستتتت آمده استتتت. به دلیل  4/8عتامتل بتالاتر از  10در هر 

کثرت عوامل در پرستتتشتتتنامه، تحلیل عاملی اکتشتتتافی دو مرتطه بر روی 

نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی  بر استا عوامل انجام شتد. 

ی اصلی و با چرخش متعامد در مرتطه دوم پنج هامؤلفهبا استفاده از روش 

 87/08از یک استتخراج شد که در مجموع  تربزرگعامل با ارزش ویژه 

. نتتایج تحلیتل عاملی کنتدیمدرصتتتد از واریتانس کتل مقیتا  را تطیین 

 -ی عصتتتب هامهتارتاکتشتتتافی مرتطته دوم در عوامتل پرستتتشتتتنتامته 

 گزارش شده است. 2ی در جدوص شناختروان

2. Kaiser meyer olkin (kmo) 
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 شناختیروان -های عصب مهارت عاملی عوامل مرتبه دوم و ارزش ویژه این عوامل در پرسشنامه ها و وزن: گویه2 جدول

 های اجرایییکم: کنش عامل اصلی

 بار عاملی عامل بار عاملی عامل بار عاملی عامل

 84/8 مسلله و حلدهی سازمان 930/8 فراخنای توجه
خودکنترلی و بازداری 

 پاس 
017/8 

 003/8 تنظیم هیجان 817/8 مدیریت زمان 922/8 حافظه فعاص

   722/8 گیریتصمیم 890/8 پذیری شناختیانع اف

 99/30درصد واریانس: 79/8ارزش ویژه:

 عامل اصلی دوم: سرعت پردازش

 بار عاملی عامل بار عاملی عامل بار عاملی عامل

 - - 013/8 گیریسرعت تصمیم 97/8 همتا کردن دیداری

 99/19درصد واریانس: 2/3ویژه:ارزش 

 حرکتی -عامل اصلی سوم: حسی

 بار عاملی عامل بار عاملی عامل بار عاملی عامل

 - - 0/8 شنیداری 080/8 دیداری

 1/13درصد واریانس: 38/2ارزش ویژه:

 حرکتی-عامل اصلی چهارم: ادراکی

 بار عاملی عامل بار عاملی عامل بار عاملی عامل

 988/8 ادراک فضایی 789/8 حرکتی درشت 911/8 حرکتی ظریف

 44/0درصد واریانس: 82/1ارزش ویژه:

 کلامی -عامل اصلی پنجم: زبانی

 بار عاملی عامل بار عاملی عامل بار عاملی عامل

 838/8 درک دستورات 084/8 ی کلامیالیس 920/8 شناسیواج

 8/9درصد واریانس:  38/1ارزش ویژه: 

 

ها مؤلفه، بارهای عاملی شتتودیممشتتاهده ، 2گونه که در جدوص همان

 و م لو  به دستتتت آمده استتتت. در این بخش از پژوهش 4/8بتالاتر از 

شتتنامه پرستت ی،دییتأجهت بررستی روایی ستتازه با استتفاده از تحلیل عامل 

نمونه اجرا شد. نتایج برازش مدص معادلات  418ای بر روی گویه 88نهایی 

و نتایج بارهای  3ستتتاختتاری تحلیتل عاملی تأییدی مرتطه دوم در جدوص 

 ارائه شده است. 4عاملی حاصل از مدص معادلات ساختاری در جدوص 
 دبستانیشناختی کودکان پیشهای عصب روانییدی در عوامل اصلی پرسشنامه مهارتهای برازش مدل معادلات ساختاری تحلیل عاملی تأ: شاخص3جدول 

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

 م لت
 ها م لو با توجه به سایر شاخص (881/8داری )س ح معنا 178/308 88/8داری بالای س ح معنا 1خی دو

 - 120 - 2یآزاددرجه 

 ت طیقی
 3توکر لویس

 7/8بالاتر از 
783/8 

 م لو 
 787/8 4برازش ت طیقی

 م لو  01/8 8/8بالاتر از  8برازش ت طیقی مقتصد مقتصد

                                                           
1. Chi-square(χ2) 
2. Degree of freedom 

3. Tucker-lewis index )TLI( 

4. Comparative fit index )CFI( 

5. Parsimonious comparative fit index )PCFI( 
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ریشۀ دوم میانگین مربعات 

 1خ ای برآورد
 م لو  880/8 1/8کمتر از 

 م لو  887/3 8کمتر از  2کای دو بهنجار شده

 3ترهوص سایر
قطوص و بیشتر از قابل 288-98مقادیر 

 م لو  288
 م لو  220

 

استتکوئر  یشتتاخص کا ،3به دستتت آمده در جدوص  جیبر استتا  نتا

قابل  تیالگو از وضتتع نیا دهدیاستتت که نشتتان م 887/3برابر با  ینستتط

رازش بو  توکرلویس یقیت ط یهابرخوردار استتت. مقدار شتتاخص یقطول

وان عن به زین ت طیقی مقتصتتدبرازش  شتتاخصاستتت.  7/8بالاتر از  ت طیقی

ریشۀ دوم  شاخص. تو م لو  است 8/8برازش بالاتر از  ییکویشتاخص ن

 یلشاخص برازش ک نیترعنوان مهمبه زین میانگین مربعات خ ای برآورد

 یالگو از برازش م لوب طورکلیبه دهدینشتتان م کهاستتت  880/8برابر با 

ارائه  4و مشخصات کلی مدص در جدوص  برآوردهانتایج  برخوردار است.

 شده است.

 

 مدل یبرآوردها و مشخصات کل جی: نتا4جدول 

 

، نشتتان داده استتت که بارهای عاملی در همه ابعاد و 4در جدوص نتایج 

دار به دستتتت آمده و معنا 8/8هتا در تحلیتل عاملی تأییدی بالاتر از مؤلفته

در  tشتتود آماره گونه که مشتتاهده می. همچنین همان(p<881/8استتت )

آمده است. جدوص دستبه 78/1های پرستشنامه بالاتر از همه ابعاد و مؤلفه

امه آلفای کرونطاخ، ضتریب تنصتیف بین ابعاد پرسشن های توصتیفی،یافته

 8در جدوص  دبستتتانیشتتناختی کودکان پیشروان -ی عصتتب هامهارت

 ارائه شده است.

 

 

                                                           
1. Root mean squared error of approximation (RMSEA)  

2. Chi-square/degree-of-freedom ratio( (CMIN/DF) 

3. Holter  

 مسیرها
 برآورد

 غیراستاندارد

برآورد 

 استاندارد
 مسیرها یمعنادار tآماره 

برآورد 

 غیراستاندارد

برآورد 

 استاندارد
 معناداری tآماره 

 881/8 33/19 898/8 971/8 تنظیم هیجان کارکردها - - 782/8 888/1 های اجراییکنش هامهارت

 - - 7/8 888/1 همتا کردن  سرعت پردازش 881/8 29/29 79/8 77/8 سرعت پردازش  هامهارت

 881/8 48/38 729/8 18/1 گیریسرعت تصمیم  سرعت پردازش 881/8 88/29 780/8 83/1 حرکتی -حسی  هامهارت

 - - 780/8 888/1 دیداری  حرکتی -حسی 881/8 49/22 720/8 084/8 ادراکی حرکتی  هامهارت

 881/8 81/27 714/8 84/1 شنیداری  حرکتی -حسی 881/8 07/17 782/8 043/8 زبانی و کلامی  هامهارت

 - - 087/8 888/1 ظریفادراکی -ادراکی - - 744/8 888/1 فراخنای توجه کارکردها

 881/8 82/14 838/8 803/8 درشتادراکی -حرکتی 881/8 80/33 7/8 078/8 حافظه فعاص  کارکردها

 881/8 09/29 789/8 22/1 فضاییحرکتی -حرکتی 881/8 88/33 783/8 748/8 پذیریانع اف  کارکردها

 - - 909/8 888/1 شناسیواجکلامی -زبانی 881/8 37/34 71/8 884/1 مسللهدهی و حل سازمان  کارکردها

 881/8 84/17 91/8 034/8 سیالیکلامی -زبانی 881/8 848/33 077/8 224/1 مدیریت زمان  کارکردها

 881/8 981/28 788/8 2/1 درک دستوراتکلامی -زبانی 881/8 11/13 88/8 818/8 گیریتصمیم  کارکردها

      881/8 03/23 979/8 773/8 خودکهارگری  کارکردها
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 توصیفی، آلفای کرونباخ، ضریب تنصیف و اعتبار ترکیبی پرسشنامهی هاافته: ی5جدول 

 میانگین رهایمتغ
انحراف 

 استاندارد

 آلفای کرونباخ

9/0<α 

 ضریب تنصیف

5/0< 

 اعتبار ترکیبی

9/0< 

 AVEشاخص 

5/0< 

 -شاخص فورنل 

 لارکر

 080/8 939/8 789/8 724/8 748/8 87/8 79/2 های اجراییکنش

 048/8 914/8 781/8 071/8 081/8 88/8 73/2 فراخنای توجه

 080/8 983/8 740/8 713/8 732/8 82/8 11/3 حافظه فعاص

 048/8 914/8 780/8 049/8 088/8 88/8 88/3 یریپذانع اف

 022/8 898/8 712/8 081/8 097/8 80/8 92/2 یدهسازمان

 004/8 902/8 738/8 090/8 789/8 04/8 74/2 مدیریت زمان

 078/8 083/8 071/8 988/8 983/8 80/8 82/2 یریگمیتصم

 07/8 971/8 78/8 780/8 734/8 09/8 10/3 خودمهارگری

 719/8 04/8 788/8 724/8 738/8 93/8 22/3 تنظیم هیجان

 780/8 719/8 789/8 038/8 711/8 87/8 07/2 سرعت پردازش

 710/8 043/8 718/8 014/8 014/8 80/8 00/2 همتا کردن

 730/8 097/8 738/8 083/8 083/8 98/8 7/2 یریگمیتصمسرعت 

 789/8 718/8 788/8 789/8 734/8 80/8 11/3 حرکتی -حسی

 782/8 728/8 782/8 72/8 72/8 91/8 19/3 دیداری

 747/8 781/8 740/8 07/8 07/8 93/8 84/3 شنیداری

 004/8 901/8 714/8 732/8 727/8 84/8 84/3 ادراکی حرکتی

 080/8 948/8 782/8 991/8 038/8 81/8 81/3 ظریفحرکتی 

 728/8 083/8 78/8 089/8 72/8 88/8 11/3 حرکتی درشت

 719/8 04/8 74/8 008/8 784/8 88/8 81/3 ادراک فضایی

 073/8 979/8 722/8 007/8 731/8 87/8 88/3 زبانی و کلامی

 730/8 00/8 788/8 084/8 727/8 89/8 80/3 یشناسواج

 004/8 901/8 718/8 948/8 089/8 82/8 88/3 سیّالی

 738/8 098/8 733/8 080/8 080/8 9/8 880/3 درک دستورات

 712/8 032/8 781/8 731/8 799/8 89/8 77/2 یشناختروانی عصب هامهارت

 

اجرای نهایی پرستتشتتنامه  نشتتان داده استتت که در 8نتایج در جدوص 

بالاتر از  هامؤلفه آلفای کرونطاخ و ضریب تنصیف در همه ابعاد وضرایب 

نیز  1قطوص است. همچنین اعتطار ترکیطیبه دستت آمده استت که قابل  9/8

و مورد قطوص به دستت آمده است. شاخص میانگین واریانس  9/8بالاتر از 

به دست آمده است.  8/8در همه ابعاد پرسشنامه بالاتر از  2استتخراج شتده

نیز برای همه ابعاد در مقایسته با شاخص میانگین  3لارکر -شتاخص فورنل

شنامه توان گفت پرساین اسا  می بر واریانس استخراج شده بالاتر است.

شتناختی و ابعاد آن از اعتطار مناسطی برخوردار روان -های عصتب مهارت

 است. 

از  پرستتشتتنامهو تعیین نق ه برش  4ت بررستتی روایی تشتتخیصتتیجه

دامنه نمرات  بر اسا استتفاده شد. در ابتدا  8و منحنی راک 8تحلیل تمایز

 نییپا( و 08/2تا  1بته دو گروه بالا ) هتادادهبته دستتتت آمتده و میتانگین، 

ات و ی تحلیل تمایزبندگروهاین  بر اسا ( تقستیم شتد. سمس 4تا  09/2)

شتتتده ارائه  8منحنی راک انجتام شتتتد. نتایج تحلیل تمایزات در جدوص 

 است.
 

                                                           
1. Composite reliability (CR) 

2. Average variance extracted (AVE) 

3. Fornell and Larcker 

4. Diagnostic validity 

5. Discriminant analysis 

6. Roc curve 
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 زاتیتما لیتحل جی: نتا6جدول 

 همبستگی کانونی یدارامعن درجه آزادی خی دو یدارامعن 2 یآزاددرجه  1 یآزاددرجه  F ویلکز لامبدا

290/8 32/1889 1 480 881/8 814/821 1 881/8 047/8 

 
دهد دو گروه از کودکان نشتتان می 8جدوصدر  انسیوار لیتحلنتایج 

ند شتتتناختی دارای تفاوت معناداری هستتتتروان -های عصتتتب در مهارت

(881/8>P،) درصتتد  047/8با  متعارف برابر همطستتتگی همچنین میزان

های عصب درصد واریانس مهارت 08دهد نزدیک به نشان میاستت که 

درصد  08دیگر عطارتشتناختی مربوط به عضویت گروهی است؛ بهروان

شتناختی به این موضوع مربوط های عصتب روانواریانس نمرات مهارت

 استتتت کته کودکتان در گروه بتالتا یا پایین قرار داشتتتته باشتتتند. مقدار

 در که 814/821 و 290/8برابر با  رتیبو خی دو بته ت ویلکز لتامطتدای

 ویلکز، به مقدار پایین لامطدای توجه با .استتتت دارمعنا 881/8 ستتت ح

 تاب  نتیجه گرفت توانمی داریستتت ح معنا و مجذور کای زیاد مقدار

تمایز در  تطیین برای خوبی تشتتخیص آمده قدرت دستتت به تشتتخیصتتی

بالا و پایین دارد. شتتتناختی های عصتتتب روانگروه کودکتان بتا مهتارت

استا  منحنی راک نیز نشان داده شده است که س ح پوشش  ها برتحلیل

است. بر این  1تا  707/8و فاصله اطمینان  774/8داده شتده توس  منحنی 

نق ه برش پرستتشتتنامه، میزان  عنوانبه 08/2استتا  با در نظر گرفتن نق ه 

استتت. نتایج  844/8با و میزان خ ا برابر  778/8حستتاستتیت آزمون برابر با 

شتتتناختی در کل نمونه در روان -های عصتتتب هنجاریابی نمرات مهارت

 ارائه شده است. 9جدوص 

 
 شناختی در کل نمونهروان -های عصب نتایج هنجاریابی نمرات مهارت :9 جدول

 t نمره  Z نمره  رتبه درصدی فراوانی مطلق نمرات t نمره  Z نمره  رتبه درصدی فراوانی مطلق نمرات

9/1  1 2/8  24/2-  89/29  7/2  24 4/43  18/8-  8/40  

0/1  3 1 89/2-  3/27  3 38 9/88  82/8  38/88  

7/1  14 414 07/1-  88/31  1/3  27 0/89  2/8  11/82  

2 9 1/8  92/1-  01/32  2/3  14 2/81  39/8  08/83  

1/2  18 18 88/1-  88/34  3/3  28 3/89  88/8  81/88  

2/2  21 1/18  39/1-  32/38  4/3  21 4/92  92/8  39/89  

3/2  13 3/10  17/1-  89/30  8/3  22 0/99  07/8  12/87  

4/2  18 22 82/1-  02/37  8/3  34 1/08  89/1  00/88  

8/2  10 3/28  08/8-  80/41  9/3  32 7/73  28/1  83/82  

8/2  13 8/27  89/8-  33/43  0/3  21 77 42/1  37/84  

9/2  22 7/34  47/8-  87/48  7/3  3 0/77  87/1  14/88  

0/2  11 8/39  32/8-  04/48  4 1 188 99/1  07/89  

، نمرات 4تا  9/1نمرات خام از  کهنشان داده است  9نتایج در جدوص 

Z  نمرات 99/1تا  -24/2از ،t  و نمرات درصدی از  07/89تا  89/29از

 است. برای نمونه فردی که در آزمونبه دست آمده  درصد 188تا  2/8

درصد افراد بالاتر بوده است  9/88کسب کرده است، نمره وی از  3نمره 

 zو نمره  tنمرات استاندارد  88( نزدیک به میانگین 38/88) tو نمره 

یعنی صفر است. جهت مقایسه  z( وی نزدیک به میانگین نمرات 82/8)

ی مستقل استفاده شد. نتایج هاهگرو t نمرات میانگین دو جنس از آزمون

ر د یشناختروانی عصب هامهارتنشان داد که تفاوت میانگین نمرات 

 (.<88/8p) نیست دارامعنی با یکدیگر دبستانشیپبین دختران و پسران 
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 یریگجهینتبحث و 
ستتنجی ی روانهایژگیوستاخت و بررستتی  ،پژوهشاجرای این هدف از 

)فرم معلم( کودکان  یشتتتناختروان - عصتتتب یهاامه مهارتشتتتنپرستتت

مون آز کیعنوان آزمون به نیاشتتهر اصتتفهان بوده استتت.  یدبستتتانشیپ

در حوزه  یو م تالعات استتتاستتت ینظر یستتتاختته بر استتتا  مطتانمحقت

هماهنب و  (،10) ایلور یروش سنتبا  یشناختروان - عصتب یهامهارت

. در است ییحتوام ییروا یدارا نامتخصص دییهمستو بوده و بر استا  تأ

 لیبا روش تحل یعتامل اکتشتتتاف لیتتحل روشستتتازه از  ییروا یبررستتت

 یبرا تیو در نها شتتتداستتتتفاده  ماکسیبا چرخش وار یاصتتتل یهامؤلفه

 عامل لیمدص از تحل ییکویاستتتتخراج شتتتده و برازش ن یهاعامل دییتتتأ

 ساختار است که پرسشنامه ازبوده  نینشانگر ا جینتا .استتفاده شتد یدییتأ

عامل در  8در مرتطه یکم و  ملعا10برخوردار استتتت و  یمناستتتط یعامل

 03استخراج شد که در مجموع  کیتر از بزرگ ژهیبا ارزش و مرتطه دوم

 یعامل یو بارها کندیم نییرا تط ا یتکتل مق انسیتدرصتتتد از وار 08و 

و م لو  گزارش شتتتده استتتت. در  4/8عامل بالاتر از  10در هر ها گویه

 قطوص و م لو  نشتتتان هم برازش مدص قابل یدییعامل تأ لیتحل یبررستتت

به دستتت آمده  دارامعن هاگویهدر همه  یعامل یبارها نیداده شتتد، همچن

قرار  دییستتاخته مورد تأستتازه پرستتشتتنامه محقت ییروا تیطر نیاستتت. بد

 تیرپرسشنامه از ط یدرون یو همسان ییایو محاستطه پا یگرفت. در بررست

 لیحاصتتتل از تحل جیکردن، نتا مهیکرونطاخ و روش دو ن یآلفا بیضتتتر

و با روش  72/8کرونطاخ  یآلفا تیکل آزمون از طراعتطار  نشتتتان داد که

 اعتطار بیمربوط به محاسطه ضرا جینتا نیاستت؛ بنابرا 04/8کردن  مهین دو

ا هشاخص نینشان داد که ا زیکردن آزمون ن مهیو دو ن یدرون یو همستان

 دراستتت. ها آزمون در ستتنجش مؤلفه تیحستتاستت حاکی از قطوص و قابل

که  نشتتتان دادند هاافتهیتستتتاختته، آزمون محقت ینینق ته برش بتال نییتع

 کیو تفک افتراق یقطوص بوده و دارا ابزار، معتطر و قابل یصیتشتخ یژگیو

و افراد  یشتتناختروان - عصتتب یهادر مهارتنارستتایی  یافراد دارا نیب

پرستتشتتنامه،  نیبه عنوان نق ه برش در ا 08/2نق ه  استتت.نارستتایی  فاقد

ان، اطلاعات همسال ریفرد نسطت به سا ینیبال تیوضتع گاهین جاییجهت تع

 کی. با توجه به عوامل تفکدهدیقرار م نامتخصتتتصتتت اریرا در اخت یکاف

با وجود مشتتخصتتات  نیآزمون و همچن یافتراق صیو قدرت تشتتخ شتتده

 وانتیو نق ه برش م ییروا ،اعتطار بیمناستتب از جمله ضتترا یستتنجروان

 در مدار  و یصتتیو تشتتخ گریغرباص رابزا کیعنوان به پرستتشتتنامهاز 

به  ینیو بال یمقاصتد پژوهش یبرا همچنینو  کردمراکز مشتاوره استتفاده 

بخش  در شتتتود.پیشتتتنهاد میو درمانگران  ،متخصتتتصتتتان، پژوهشتتتگران

دار از هنجار م لوبی برخورنشتان داد که این پرستشنامه  جینتا هنجاریابی،

مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان  tاست ولی نتایج آزمون 

ستتتتاختتته محقت آزمون ی وجود نتتدارد.دارامعنتتدختر و پستتتر تفتتاوت 

 یریگبر اندازه دیبا تأک ،فرم معلم() یشتتناختروان - عصتتب یهامهارت

 :رددا ریبه شر  ز یزیوجوه تما زیمتما یشناختروان -عصب  یهاجنطه

 - عصتتب یهامتمرکز بر ستتنجش مهارت یهاآزمون نکهیا نخستتت

ساص بوده و دامنه گسترده  12تا  8کودکان  یمانند کانرز برا یشناختروان

ر بر . فرم معلم این پرسشنامه نیز بیشتدارد یلیتحصت یهابر مهارت یو مطتن

که در  ی نمسیختشناروانکند. همچنین آزمون عصب اختلالات تأکید می

( هنجاریابی شده است، برای کودکان 13ایران توس  عابدی و همکاران )

ی یادگیری طراحی شتتده و مطتنی بر فعالیت و استتتفاده از ابزار هایناتوانبا 

های وودکاک جانستتون هم مطتنی بر . مجموعه آزموناستتتتشتتخیصتتی 

های (. ستتایر آزمون11استتت )ی شتتناختی هاییتواناپیشتترفت تحصتتیلی و 

شناختی مانند کولیج، برج لندن و ... هم برای یک جنطه از روان -عصتب 

پژوهشتتگر  نیبنابرااند؛ شتتدهی طراحی شتتناختروان -های عصتتب مهارت

ابه های مشتتمترصتتد شتتد با استتتناد به فعالیت ستتایر پژوهشتتگران و دغدغه

شتتتهاییان و  (،18همکاران )(، مک کلوستتتکی و 18همکاران )مارتینز و 

(، و صتتتادقی و همکتتاران 14(، موحتدی پور و همکتاران )18همکتاران )

کودکتتان  تنهتتا مختصدر جهتتت تتتدوین ابزاری اقتتدام کرد کتته ( 11)

 یخصتصت یهاتیکه فعال یعنوان افرادبه از معلمان و بوده یدبستتانشیپ

 قوت او به نقاط ضعف ی کنندیمشتاهده م میمستتقبه طور در کودکان را 

پرستتشتتنامه در  نیت ایجامعوزان خود اشتتراف دارند، استتتفاده کنند. نوآم

 ازین نیا ی،شتتناختروان - عصتتب یهاپوشتتش کامل ابعاد مهارت یراستتتا

ام  از و ج یقیقرار داده است که به شناخت تلف تیرا در اولو نامتخصتص

 یتاپرستتشتتنامه در راستت نیدر واق  ا و افتهیدستتت  یدبستتتانشیکودکان پ

 ندان،شتمدان ،یآموزشت شترفتیو کودکان و کمک به پ انیاز مرب تیحما

 ییکردهایها و رودر درک روش یاندهیطور فزاشتناسان بهو روان انیمرب

بر  یشناختروان - عصتب یهاتوستعه مهارت کیتحر یبرا توانندیکه م

در  تواندیم( 28(، فیلیمز و همکتاران )17استتتا  نظر للون و همکتاران )
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مکاران باپیسیتا و ه .استفاده شوند یریادگی یررسمیو غ یرسمی ها یمح

که مداخلات  دندهینشتتتان م ( در م العات7و همکتاران ) کرک( و 19)

 میستتتتقم مدتیمناف  طولان تواندیم ییهاییتوانا نیچن جادیا یبرا هیتاول

ه حداقل را ب یلیعملکرد فرد در مدرسته داشته باشد، مشکلات تحص یبرا

و بهداشتتت روان  یاز مستتائل اجتماع یریشتتگیدر کاهش و پبرستتاند و 

ها های آموزشی که در فرهنباز سوی دیگر با وجود تفاوت .کمک کند

دهنتتده گیری از ابزاری کتته انعکتتا و جوام  مختلف وجود دارد، بهره

آموزان و کودکان باشتتتد از های آموزشتتتی و یادگیری در دانشتفتاوت

پرستتشتتنامه بوده استتت که بار فرهنگی و اهداف استتاستتی ستتاخت این 

های ناشتتی از آن را به حداقل رستتانده و دستتترستتی متخصتتصتتان تفاوت

های بومی گیری از پرستتشتتنامهستتنج و کودک را در راستتتای بهرهروان

اعتطتتار ستتتازه و  ژهیوبتتهکنتتد و این هتتدف در نتتتایج آمتتاری و هموار می

شرای  بومی هر کشور، رعایت ابعاد فرهنگی و  با .محتوایی مشتهود است

ی از ابزار خارجی کاسته و فشار هنجاریابی ناکارآمدها و امکان سوگیری

ی این ابزار را به حداقل خواهد رستتتید که این پرستتتشتتتنامه ابیتاعتطتار و 

ابزاری تشتخیصتی در مراکز تخصتتصتتی و حتی سنجش  عنوانبهتواند می

ازهای نی بر استتتا اولیه در کودکان مورد استتتتفاده قرار بگیرد؛ زیرا که 

آموزشتی و ستیاستت آموزشتی غالب ایران تدوین و هنجار شتده است و 

زده و الطته فرهنگی کاستتتته های شتتتتا حتی در این راستتتتا از تشتتتخیص

 یستتنجروان یهایژگیو دییتأ نیپژوهش حاضتتر، در ع جینتا .شتتودمی

به کمطود  توانیهمراه بوده استتت. از جمله م ییهاتیمناستتب، با محدود

دکان و در کو یشناختروان -عصب  یهامرتط  با آزمون یپژوهش نهیشیپ

ه گروه ب یدسترس تیمحدود. اشاره کرد رانیدر ا یدبستانشینوآموزان پ

این موان   گریاز د کرونتایی یهتاتیتمحتدود لیتبته دل معلمتان(هتدف )

عدم مجوز از ستتتازمان مربوطه و  افتیدر یبود کته بتا دشتتتوار م تالعته

که ستت ح  شتتودیم هیتوصتت نیاستتت، بنابرا همعلمان همراه بود یهمکار

 یاهآگ شیدانشگاه با افزا یدر سازمان مربوطه با همکار ی برخ همکار

 نیا یهاتیتمحتدود گری. از ددر چنین م تالعتات کتابردی انجتام شتتتود

  یاشر لیبه دلزیرا پرستشنامه بود،  همزمان ییروا یعدم بررست، پژوهش

ها با آزمون ایپرسشنامه  نیا لیتکم یبرا ی،دبستانشیبودن مراکز پ برخ 

در  ،با عدم حضتتتور نوآموزان مواجه بود زیو معلم ن ،عدم حضتتتور معلم

 -عصتتب  یهاستتازه مهارت یهاییروا ریستتا یبه بررستت پژوهشتتگر نتیجه

وزه شناسان حو روان ناپرستشتنامه توست  متخصص دییو تأ ختیشتناروان

 رد.کاکتفا  ختیشناروان - عصب

 اخلاقی ملاحظات

 یکم ندهنویس دکتری لهاین مقاله برگرفته از رسا پژوهش:لاق پیروی از اصوول اخ

گروه  ایاستتت. مجوز اجرای این پژوهش بر شتتهرکرد واحد استتلامی آزاد دانشتتگاه در

 988/887791/1988نامه  شماره استتان اصتفهان با وپرورششتده توست  آموزش م العه

طت کنندگان  منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکتشتد. به صتادر

، کد رساله IR.IAU.SHK.REC.1400.008. شتناسته اخلاق پژوهش حاضر نشتد

 .است 7/7/1377و تاری  تصویب آن  182340214
 یخصوصاین م العه بدون حمایت مالی هی  مؤستسه و سازمان دولتی یا  حامی مالی:

 .انجام شده است

این  لیاصعنوان مجری این مقاله به خستتن نویستنده گان:ندقش هر یک از نویسون

تاد عنوان اسده چهارم بهنو نویس ،راهنما استادانعنوان به ستومدوم و  نویستندگانم العه، 

 .اندمشاور در این پژوهش نقش داشته

تایج این ندر گزارش تضتتاد منافعی  گونه یه کنندیم لامنویستتندگان اع د منافع:اتضوو

 م العه وجود ندارد.

شتهر اصفهان و تمام معلمان  وپرورشآموزشاز اداره  لهیوستنیبد تشوکر و قدردانی:

 .شودیمدر این پژوهش تقدیر و تشکر  کنندهشرکتی دبستانشیپمراکز 
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