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 چکیده

یل دهنکده آن بکه منظکور بررسکی روایکی، تست حافظه وکسلر، یعنی عوامل تشک  موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی ساختار

لذا تهیه ابزاری معتبر و روا در نمونه جامعه مکورد بررسکی بکه منظکور  اعتبار و نهایتاً محاسبه نرم مناسب برای این آزمون است.

شهر  متوسطهاری دانش آموزان مقطع این پژوهش،  بر روی جامعه آم تشخیص اختالالت حافظه افراد، بسیار حائز اهمیت است.

جامعکه مکورد  پذیرفته است و نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تست حافظکه وکسکلر، از اعتبکار و روایکی ککافی در تهران

نموده و نیز چند عاملی می باشد. همچنین مکی تکوان بیکان نمکود ککه مطالعه برخوردار است و خصیصه حافظه را اندازه گیری 

 شتر از پسران است.عمل رد دختران در جامعه آماری از لحاظ حافظه، بی

 

 واژگان کلیدی: تست حافظه وکسلر، روانسنجی
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 مقدمه

مکبه   ،شناسان شناختی قرار دارد هیچ یک به اندازه چگکونگی عمل کرد حافظکه و م کزبزرگی که فراروی روان از میان مش الت

بایکد  ( . بنابراین73ماهر، و  )سولو ات و احساس تاثیر می گذاردبر هیجان حافظه دانش را برای استفاده آینده حفظ و نیست.

شکناخت فراینکد حافظکه  ،دار برای دانش آمکوزجهت تامین یادگیری معنا این موضوع رادر نظر دانست که یک عنصر کلیدی در

و حافظه انسان را بشناسند تا هنگام تدریس از ساختار برنامه درسی بهره برداری کننکد  (. معلمان باید731سولو، ماهر، ) است

به تفاوتهای فردی دانش آمکوزان از معلمان کارآمد  .اهداف آموزش و پرورش افزایش دهندمهارت دانش آموزان را در رسیدن به 

(، از ایکن نظکر شکناخت بیشکترکارکرد حافظکه در زمانهکای 893)میلر،  لحاظ چگونگی تف ر و کارکرد حافظه حساس هستند

تناسب با فرایند های حافظه دانکش ن آموزش و پرورش کمک کند تا ماکاردست اندره برنامه ریزان آموزش و ب مختلف می تواند

شدن آزمون سازی در دهکه هکای  ترناگفته پیداست که به موازات فنی به طرح ریزی و تنظی  محتوای آموزش بپردازد. ،موزانآ

کمتر حکوزه ای از توان ادعا نمود که در حال حاظر  روانی نیز در جامعه گسترش یافته است و به طور کلی می اخیر آزمون های

ود آزمون روانی مناسبی ساخته نشده باشد. بنکابراین انتظکار مکی ر ،توانایهای روانی را می توان نام برد که برای اندازه گیری آن

د که ی ی از مهک  حافظه از مناسب ترین آزمونی که در این مورد وجود دارد استفاده شو خصوصاٌ برای تشخیص ضعف واختالل

 ، اسکتفادهر می باشد که می توان از آن به نحوه احسن در جهت تشکخیصلستست حافظه وک ،ب ترین این آزمونهاترین و مناس

مکی تکوان بکه بررسکی و درمکان آن  اگر بوسیله این تست ضعف و اختاللی در مورد حافظه تشخیص داده شود هین طورشود . 

پکژوهش  د که البتکه اهمیکتیری دروس بیانجامدر مورد یادگ رفع مش ل آنان انش آموزان وتا به پیشرفت تحصیلی د پرداخت،

تش یل دهنکده آن یعنی عوامل  لر،ر بررسی ساختار تست حافظه وکسی پژوهش حاض. موضوع اصلدراین مورد نمود پیدامی کند

به این امیکد ککه بکا تعیکین متوسک  . آزمون استرم های مناسب برای این به منظور بررسی روایی ، اعتبار و سرانجام محاسبه ن

سکی ردر بر ، بتوان مالک و معیاری برای مقایسه حافظه و تشکخیص اخکتالالت حافظکه فکراه  آورد.دنیهاارکرد نمونه ای آزموک

گکزارش نمکوده اسکت .  189لر را سککوزه گیری کامل آزمون حافظه ا( خطای استاندارد اند839لر سکو)انجام گرفته توس  

تکوال  وهکال )رسید ه است .  4874خطای استاندارد اندازه گیری  188ایی یاپبا روش بازآزمایی به  (891 نرایوس)نین همچ

831 ) 189تا  1873ایی را در دامنه بین لفآضریب  . گزارش کردند( الوود881)  ایی آزمکون یاپنیز در یک بررسی  ضرایب

گزارش کرده است . محققین استانداردهای مختلفی را برای ضرایب اعتبکار آزمکون   1899تا  184لر در دامنه  بین سکوحافظه 

باشکد  . همچنکین  183 1تکا 189 1نداشتند که بایستی ضرایب بکی اعتقاد( 894گلدن و هم اران )ازجمله  ،گزارش کرده اند

لر در سککخرده آزمون از آزمون حافظه و 8( 83ول دی کار)شده است .زمون  انجام لعات زیادی در مورد تحلیل عاملی آمطا

 یکد نظکرد در جهکت تجدو( در تحقیق مفصل خ893لرسکو) د.عوامل قرار داتحلیل  مورد SPSSنرم افزار  BMDPTM برنامه

ی نمونه های بالینی و ه  نمونه های استاندارد شکده اجکرا ککرد و در رو بر این آزمون را ه  لرسکدر فرم اصلی آزمون حافظه و

 (881روت و هم کارانش )عامل یکادگیری( اسکتخراگ گردیکده اسکت.  عامل )حافظه کلی، اشاره کرد که در هر گروه نهایت 

یادآوری با  حافظه فوری، عامل 7 ،ترین آنها نعامل ارزش گذاری کردند. بهترین الگوها مم  1 تا هفت مدل متفاوت را از بین

و ش لی یکا ترسکی   قیطکلی، حافظه منو توجه را شامل می گردید. در میان عوامل نام گذاری شده عواملی نظیر حافظه  تاخیر

زمون های این مقیاس داشته اند و برخی از تحقیقات تجدید نظر آز تایید بیشتری را نسبت به خرده تمرک-ل توجهامع و تصاویر

 بسته بندی سواالت مربوط به خرده آزمون های مقیاس را پیشنهاد کرده اند.در 
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 روش تحقیق

شکهر  متوسکطهسکاله ای  اسکت ککه در مقطکع  8تا  1 شامل همه دانش آموزان ،در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه

وردن یک نمونه به دست آبه منظور  تهران مش ول به تحصیل بوده اند . این دانش آموزان به تف یک جنسیت انتخاب شده اند .

 هکدفشد. حج  گکروه نمونکه بسکتگی بکه  ستفادها ای برداری چند مرحله مناسب که معرف جامعه مذکور باشد از روش نمونه

تحلیلکی  نزمکوآبکا اسکتفاده  لر اسکت.سکاعتبار، روایی، نرم یابی، آزمون حافظکه وکر، بررسی ضپژوهش حا منظورپژوهش دارد. 

نفکر دختکر و  11بکه  ،شکدهنفراست این تعداد با روش نمونه برداری ذکر  111عاملی، که مستلزم حج  نمونه بزرگ به تعداد 

11 ن پژوهش، ابکزار همچنین در ای اشد.اکتشافی می ب -طرح پژوهش ،توصیفی و نفر پسر در پایه پیش دانشگاهی تقسی  شد

لر است که به صکورت فکردی و کالمکی اجکرا شکده و هکدف آن تشکخیص سکداده ها ،تست حافظه و آوریمورد نظر جهت گرد

بررسی تعیکین سکه  هکر . ز روش آماری زیر استفاده شدهاختالالت حافظه است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ا

محاسکبه ضکریب فرمکول  .انجام می پکذیرد از طریق محاسبه ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای آزمون،سوال در نمره کل 

 دو رشته ای نقطه ای به صورت زیر است: همبستگی

 

𝑟pbis =  
Mp −  Mq

St

 √pq

 

 کودر ریچاردسیون به ساختار زیر است: 1برآورد ضریب اعتبار آزمون از طریق فرمول شماره 



𝐾𝑅20, 𝑉𝑡𝑡 =  
𝑛

𝑛−1
 [

𝑆𝑡
2− ∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ]

 

 :ای حافظه اروایی همزمانکلمه  1بیرسون، برای بررسی رابطه عمل رد دانش آموزان با نمره تست  محاسبه ضریب همبستگی

 

𝑟 =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛(∑ 𝑥2)− ∑ 𝑥
2

][(∑ 𝑦2)− ∑ 𝑦
2

]

 

 

ین سکوالها و تشکخیص بک ککوریتترا ( و تهیه ماتریس همبستگیPCایی آزمون با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی)بررسی رو

 دو گروه مستل برای مقایسه عمل رد داش آموزان دختر و پسر: Tعاملهای آزمون و اجرای آزمون 

 
𝑡 =  

𝑀1−𝑀2 

√
(𝑁1−1)𝑆1

2+(𝑁2−1)𝑆2
2 

𝑁1+ 𝑁2−2
 [

1

𝑁1
+

1

𝑁2
 ]

 

 

فوق به وسکیله ککامپیوتر بکا  اماری روشهای استفاده شده و هانمره خام آزمودنی برای تهیه نرم از رتبه های درصدی مربوط به 

 انجام گرفته است. CSS استفاده از زیر برنامه های مختلف، از بسته نرم افزاری
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 یافته ها

 1818 بکرای ککل آزمکودنی یچارسون رودرک 1 ال های ضعیف با استفاده از فرمولکل تست ، قبل از حذف سو اعتبار ضریب

، میکانگین برابکر بکا  8877 ، واریانس نمره هکای خکام آزمکون برابکر7831سوال آزمون برابر با  هایواریانس مجموعبوده است.

9841 و خطای انحراف استاندارد برابر با  7814 ، انحراف استاندارد برابر با899 .بوده است 

 

 
سوالهای ضعیف برای تمام  دو رشته ای نقطه ای هر سوال با کل تست و ضرایب تست قبل از حذف یضریب همبستگ – شماره  شکل

 آزمودنیها
 

ضریب اعتبار جدید  ایجاد وبین کل آزمونیها  با حذف سوالهای ضعیف ت ییراتی در مقادیر همبستگی هر سوال با کل تست در

 افزایش یافته است . 18171 با

 

 
سوالهای ضعیف برای  بعد از حذف اعتبارتست دو رشته ای نقطه ای هر سوال با کل تست و ضرایب یضریب همبستگ – شماره  شکل

 تمام آزمودنیها
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پاسخ به ایکن پرسکش ککه تسکت به منظور  برای بررسی روایی آزمون از دو روش روایی سازه و روایی همگرا استفاده شده است.

دار مکرتب  بکا شکیب نمکودار ( استفاده شده اسکت.PCاز روش تحلیل مؤلفه های اصلی )لر از چند عامل اشباع است سکحافظه و

داده شده است .سه  عامل نخست را در واریانس کل مت یرها چشمگیر، و از سکه  سکایر  نشان7لعامل های این آزمون در ش 

تحقیکق دربکاره ماهیکت  روابک  بکین  کامأل متمایز است. در اینجا الزم به ذکر است که برخی پژوهشکگران بکه منظکورعامل ها 

عاملها مه  و با معنا  را در تعریف 184رایب باالتر از ضو گاه  187رایب باالتر از ضچنین  دستیابی به تعریف عاملها( مت یرها )هم

 (814نزجکو)را به عنوان عامل صفر )تصادفی( در نظر گرفته اند. مثال برای ت ییکر عاملهکا  رایب کمتر از این حدودضدانسته و 

البتکه تردیکدی ککار بکرده انکد  184برابر با  (899، )رینولدز 1871( برابر با 713، )هومن  187کمترین ضرایب مقدار را برابر 

نیست که هر عاملی یک ماده از تست زیاد تر  باشد نفوذ آن در تعیین ماهیت عامل مورد نظر بیشتر است ، برای پژوهش حاظر 

 "سکاختار سکاده"و "صورت بندی مثبکت".روش چرخش محورها که بر پایه مالکهای منظور شده است.  187مقدار ظریب برابر 

انجام میگیرد مهمترین مورد برای تشخیص عامل یا عاملهایی است که زیر بنای سوالها را تش یل مکی دهنکد.بر پایکه نخسکتین 

نفی معنا دار حذف شوند.به بیان دیگر واریانس بین مالک محورها باید ضمن چرخش در جایگاهی قرار گیرند که همه وزنهای م

عوامل به گونه ای تقسی  شود که هر عامل فق  به کارکرد برخی از سوالها ارتباط داشته باشد.مقصوداز مالک ساختار ساده این 

 است که هر یک از سوالها تا جایی که ام ان دارد در عاملهای معدودی دارای ضریب عاملی باشد.

 

 
 

 نمایش چرخش یافته ارزش های ویژه –7شماره  شکل
 

تست بر پایه روش تحلیل مؤلفه های اصلی گانه همراه با میزان اشتراک سوالهای  1عاملهای  نهاییمشخصه های 4ش ل شماره 

(PCرا نشان می دهد ) 
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 عامل استخراجی1 بر پایه (PCمشخصه های آماری نهایی آزمون بر اساس روش تحلیل مولفه اصلی ) –4شماره  شکل

 

و کمترین میکزان اشکتراک مربکوط بکه  7 (18313 ) بیان گر نتایج زیر است: بیشترین اشتراک مربوط به سوال 4ش ل شماره

از کل واریانس مت ییرها را تبیکین  درصد 489عامل روی ه   1همانگونه که مشاهده می شود  این  .است  ( 1871).3سوال 

 18  و مربوط به عامل سوم درصد 181  و مربوطبه عامل دوم درصد 988  وان مربوط به عامل ی   است درصد18می ند که  

نتایج عاملی پکس از چکرخش محورهکا بکه روش  درصد ان مربوط به عامل پنج  است. 18  مربوط به عامل چهارم و درصد ان

از آنجا که چرخش واریماکس .  نشان داده شده است . 1 ش ل شمارهدر بار ت رار  1سوالی بعد از  3واریماکس برای مجموعه 

و  رسکط ا صورت می گیرد ، حتی می توان به جکای اعکداد در هکرهبه مصرف نامگذاری عامل بدون توجه به مقدار عددی ، عمدتاً

ککه در یکک  ت یرهکاییاسکت مبسنده کرد برای پی بردن به ماهیت عوامل استخراگ شده الزم  ستون تنها به یک عالمت ضربدر

م بیکنش روان شکناختی زتلا را شناسایی کرد . این مرحله مسعامل ضریب عاملی باالیی دارند بررسی و فرایند روانی مشترک انه

عامکل ی ک  همبسکتگی سوال با  1  تعدادلر سآزمون حافظه وک تاز تعداد سواال 1ش ل شماره ماری بر طبق آاست نه تخصص 

رار ارقام است ت همبستگی دارد که مربوط به عامل  سوال 1م با ی است . عامل دوداعیادگیری ت نام این عامل  دنسبتا قوی دارن

سوال همبستگی دارد  ککه  1سوال همبستگی دارد که مربوط به به عامل حافظه بینایی است . عامل چهارم با  4. عامل سوم با 

سوال همبستگی دارد مربوط به حافظه منطقی اسکت . عامکل ی ک  از بقیکه   3ی است . عامل پنج  با شخصمربوط به اطالعات 

 .نامگذار موقتی استعوامل بزرگتر است و همین عامل است که مقیاس را تعیین کرده است . مجموع نامگذار عاملهای فوق یک 
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 واریماکس بر پایه پنج عاملآزمون به روش ماتریس عاملی چرخش یافته –1شماره  شکل

 

 
 ماتریس همبستگس عامل های مستخرج از تست حافظه وکسلر  –1شماره  شکل

 

 MINDمعکرف خکورده آزمکون جهکت یکابی ،  DIRECTمعرف خورده آزمون اطالعات شخصکی،  PINFO،  1 در ش ل شماره

معکرف خکورده آزمکون حافظکه  ASSOCIمعرف خورده آزمون حافظه منطقی ،  LOGICN معرف خورده آزمون کنترل ذهنی ،

معرف جمع تمکامی  SUMمعرف خورده آزمون بینایی و  VISUALم، ارقا ت رامعرف خورده آزمون  REPEATادگیری تداعی، ی

بیشتر ضرایب بدست آمده ) با توجه به حج  زیاد نمونه( از لحاظ آماری معنکا دار اسکت ومکی تکوان ها می باشد.  خورده آزمون

سکی روایکی همگکرا از همبسکتگی ر. به منظور برکه عوامل زیر بنایی تست حافظه وکسلر با ی دیگر همبسته استنتیجه گرفت 

حافظکه  ،خکرده ازمونهکای اطالعکات شخصکی که نشان می دهداستفاده می شود 1ش ل شماره لر در سعاملی نسبت حافظه وک

 1811همبستگی باالیی دارند که در سطح خرده آزمونهای  تمامیبا جمع  تداعییادگیری  ،حافظه بینایی ،ت رار ارقام ،منطقی

 .تسمعنی دارا
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برای میانگین دو گروه پسر و دختر مورد مطالعه در تست حافظه وکسلر Fو آزمون  Tآزمون   –3شماره  شکل

 

میکانگین و انحکراف زمونهای دختکر و پسکر مکورد مطالعکه آکل در گام نخست برای  گروه مورد مطالعه برای نرمبه منظور تهیه 

اوت لر دانش آمکوزان دختکر و پسکر  تفکسکوت های تس میانگین  نمره آیاالب که استاندارد محاسبه شده و برای بررسی این مط

 3ش ل شماره  در Fو آزمون  T زموننتایج آاده شده است . فاست F زمونآگروه مستقل و  دو یسهبرای مقا T زمونآجود دارد و

 داده می شود . نشان 

 

 
 

 توزیع فراوانی نمودار ستونی، مشخصه های آماری گروه نمونه در تست حافظه وکسلر  –9شماره شکل
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P=0.44  وF=0.596 مقدار ،T  است. این بدان معناسکت ککه بکین  18111است که احتمال مربوط به آن برابر با  1819 برابر

االتر از میکانگین نمکرات پسرهاسکت و میانگین نمرات دخترها بکوت وجود ندارد، گرچه ات پسرها و دخترها در این تست تفانمر

 نتیجتاً این ه فق  یک جدول نرم کافی است.

 

 بحث و نتیجه گیری
شکهر  وی دانش آموزان مقطع متوسطهر لر برسکوو نرم یابی تست حافظه  هدف پژوهش ، برسی عملی بودن اعتبار روایی تست

تهران بوده است . فرضیه پژوهش با توجه به بررسی روایی و اعتبار پژوهش حاضر به بررسی آزمکون فرضکیه هکا پرداختکه شکده 

 ست و نتیجه آن چنین است :ا

 

-  لر دارای اعتبار کافی است .سکوتست حافظه 

-  لر دارای روایی کافی است .سکوتست حافظه 

عامل اشباع شده است .  1لر از سکوتست حافظه  -7
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