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-شیا طرح )پب زمایشیآاز نوع شبه یفیو از نظر روش اجرا توص میدانی هاداده یروش گردآور ی،پژوهش کاربرد

در سال  یشهر سار 2 و 1 یهناح پسر و دختر آموزانشامل دانش آماری جامعه. است بوده( آزمونپس -آزمون

در گروه  نفر 15نفر ) 30در دسترس تعداد  یتصادف یرنفر بودند. که بصورت غ 100به تعداد  99-1400 یلیتحص

شامل پرسشنامه  دهدا گردآوری ابزار. شدند انتخاب نمونه حجم عنوان نفر در گروه کنترل( به 15و  یشآزما

  ییمحتوا و یصور ش پرسشنامه پژوهش حاضر به دو رو ییروا یین( بود. تع2000) یاستاندارد حافظه فعال بدل

حاسبات م ییتوااز خبرگان قرار گرفت و در روش مح یگروه یارپرسشنامه در اخت یصورانجام شد، در روش 

ا ب یاییپا یبرضقرار گرفت.  ییدپرسشنامه مورد تا یهایهگو ییمربوط به روا CRو  AVE یبمربوط به ضرا

 ها همولف ارتباط و هاادهد یلو تحل یهبه منظور تجز ینمحاسبه شد. همچن 790/0استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

 lisrelو  SPSS یافزارهانرم یقبه روش معادالت ساختاری از طر یعامل تحلیل روش از هاآزمون خرده و

 فعال حافظه انهگسه هایمؤلفه هایآزمون خردهاز  یکها و هر مولفه یناست. نتابج نشان داد ب استفاده شده

زمون آ سازییمهو ندو  یدرون یو همسان یاییپا یبضرا ۀاسبمح همچنین .دارد وجود داریمعنی و مثبت  رابطه

زمون ها آخرده  ینجش اآزمون در سن یتو حساس یابیهنجار بیانگر و بوده قبول قابل هاشاخص یننشان داد که ا

 .است

 حافظه فعال یابی،هنجار ی،اعتبارسنج ی،رواساز :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 پایه عنوانبه که بوده است شناختی هایمکانیزم مشخص کردن مختلف، تحقیقات هایدغدغه از کیی تاکنون گذشته هایدهه از

 سازیذخیره مسئول که محدود ظرفیت با یک سیستم است؛ فعال حافظه ها،ممکانیز این از یکی شود.می قلمداد یادگیری اساس و

-به فعال حافظه ظرفیت فزایندهای طوربه اخیر، هایسال . درفرسا استطاقت و پیچیده هایفعالیت طول در اطالعات تلفیق و

 سازیذخیره مسئول است. حافظه فعال رفته کاربه بالینی شناسیروان و اجتماعی شناسیروان ها درپدیده کنندهبینیپیش عنوان

 یادگیری، و کردناستدالل ب،مطل درک شناختی شامل کارکردهای از ایدامنه برای که است اطالعات حفظ و سازیفعال موقت،

 از استفاده و موقت سازیمسئول ذخیره شناختی سیستم عنوانبه  فعال (. حافظۀ1398، میری وطالبی  ،ارجمندنیاباشد )می ضروری

 فعال، (. حافظۀ2017 1باشد )کان، برون و سیلوا،برخوردار می حیاتی اهمیت از عملی هایموقعیت در تمرکز افراد حفظ در اطالعات

-می مربوط هاآن روی کار و ذهن در نگهداری اطالعات به که است یادگیری و تفکر زیربنای و شناختی مهم فرایندهای از یکی

 (.1399 ،قیحقای و اریبختشود )

ان مبتال ان کودکمنظور تشخیص آس، یک مقیاس سنجش رفتاری است که برای کمک به مربیان بهفعالمقیاس سنجش حافظه 

اختی برای علوم شن اخیراً شناسی شناختی وص حافظه فعال ساخته شده است. این حافظه یک سازه نظری است که در روانبه نقای

رود. کار میبه یف شناختید تکالهای زیربنایی حفظ و نگهداری اطالعات مربوط به تکلیف در حین عملکراشاره به نظام یا مکانسیم

 به کاری حافظۀ صنقای به کودکان مبتال تشخیض تسهیل برای که است رفتاری نجشس اسیمق کی کاری ۀحافظتوان گفت می

ندرت  به و کنندمی معرفی توجهبی کودکان عنوان را به کودکان این آموزگاران حاضر، حال در .است ساخته شده مربیان وسیلۀ

 و کودکان ناسایی اینش فرصت مقیاس این از استفاده. دهندمی شان نسبتحافظه مشکالت به را هاآن ضعیف کالسی عملکرد

 . (1393 ی،ضیعر و انیادی، فریمحمدزاده، مام) دهدمی افزایش را هاآن از بعدی هایحمایت

 محاسبۀ مقاله، روزنامه، یک خواندن مانند روزمره شناختی هایفعالیت. دارد شناختی هایفعالیت در اساسی نقش فعال حافظۀ

 هایویژگی مقایسۀ و شستنن فضایی برای ایجاد منظور به نشیمن اتاق مبلمان ذهنی رستوران، آرایش یک در پرداختی پول مقدار

 موقت این حفظ) چندگانه ایهگام برداشتن مستلزم ها، اغلبآن رهن دربارة گیریتصمیم منظور به مختلف هایآپارتمان متفاوت

 در که است نظری سازة یک حافظۀکاری .است فوق تکالیف مانجا مناسب برای حلراه یک به رسیدن تا (ذهن در اطالعات

 کاربه شناختی عملکرد حین رد به تکلیف مربوط اطالعات حفظ زیربنایی مکانیسم یا نظام رجوع به منظور به شناختی شناسیروان

 .(1393 ی،ضیعر و انیادی، فریمحمدزاده، مام) رودمی

 .تکلیف است به مربوط طالعاتا ساده نگهداری از فراتر کاری چیزی حافظه محتوای پویایِ دستکاری به الزام دلیل بروزرسانی به

 اهمیت در حقیقت .شودمی یردرگ شناختیروان کارکردهای در فعال آن حافظه واسطه به که است راهی روزرسانیبه این بر عالوه

 آنالین تقاضاهای از عهده دبتوان تا یابدمی ییرتغ مداوم طوربه و است حافظه بسط محتوای و موقتی نگهداری در فعال حافظه

 تغییر این غالباً بلکه ودش جدید انجام اطالعات با قدیمی اطالعات سازیجانشین شکل تغییر به این که است غیرمحتمل .برآید

  ،ییرضا و انیکاوس ،ی، شهاباکبری زردخانهاست ) جدید اطالعات با هاآن مقایسه بر مبتنی اطالعات قدیمی روزرسانیبه شامل

1397.) 

 افتدمی اتفاق نیز فضایی دیداری لوح مورد در شد شناختی گفته واج حلقه مورد در آنچه مشابه فرایندی است، معتقد( 2017)2یبدل

باز  را هامحرک ذاتی طوربه بتواند که نیست ناملفوظ تولید گفتار معادل جدا، سیستمخرده یک مرور، اینجا، در که این تفاوت با

                                                      
1. Kane, Brown & Silva 
2. Baddeley 
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شده  انتخاب تمیآ کیو شامل حفظ توجه به  دینام« سازیتازه » آن راتوان می که است فرایندی مرور، اینجا در بلکه کند، تولید

 است. یرکالمیغ رسد خاص موادیکه به نظر م ندییاست؛ فرا

 منابع تخصیص در که است یکل حیطه نظارتی مؤلفه داند: اجرایی مرکزیرا مشتمل بر چهار مؤلفه می فعالحافظه  (2010بدلی )

 همزمان، چندگانه هایفعالیت انجام در شناختی هماهنگی ازجمله تنظیمی از کارکردهای ایگستره در درگیر و دارد کاربرد توجهی

 است. بلندمدت حافظه از اطالعات بازیابی نیز و فعال حافظه دیگر هایبه بخش منابع تخصیص

 الگو نیروشن است و اساساً ا یانداز تحولچشم کیکه فاقد  است نیا فعالاز حافظه  یگوی بدلدر مورد ال یموضوع اساس کی

 مورد در که پژوهشگران است حالی در (. این2000هیچ،  و )بدلی است شده شنهادیهای مربوط به بزرگساالن پبر داده یمبتن

 حافظه تحول نیز، دلیل همین به (. و2016 1دارند )کووان، توافق فعال، حافظه ازجمله پردازش اطالعات پارامترهای تحول اهمیت

نمود؛  بندیتقسیم کلی حوزه دو در توانمی را های پژوهشیبررسی این است. گرفته قرار پژوهشی هایتوجه بررسی مورد کاری

اند پرداخته فعال حافظه اجرایی ابعاد تحول به که هاییپژوهش و فعال حافظه اندوزشی ابعاد تحول بررسی به که هاییپژوهش

 (.1397 ،ییرضا و انیکاوس ،یاکبری زردخانه، شهاب)

 اندوزش موقتی که شناختیاجو حلقه یکی شود؛می انجام خاص حیطه انباره دو وسیلهبه اطالعات اندوزش موقتی بدلی، الگوی در

 دیداری هایازنمائیب کاریو دست ارینگهد مسئول که است فضایی دیداری لوح دیگری و دارد عهده بر را کالمی اطالعات

 به اطالعاتی ابعاد و حافظه هاینظام خرده تبدیل که وظیفه رویدادی است میانجی حافظه نیز مؤلفه چهارمین است. فضایی

 .  (1394 ،زلفی و رضاییدارد ) عهده بر را یکپارچه قطعات

کان واجد یفیت خواب کودکتوجه در  یحافظۀ فعال و نگهدار کنندةبینینقش پیش ( پژوهشی تحت عنوان1399) قیحقا ی واریبخت

 – توجه نقص آموزانانشد فعال حافظۀ با خواب کیفیت ی انجام دادند. نتایج نشان داد که بینفعالشیب – توجه اختالل نقص

نشان  نشد. نتایج مشاهده یدارمعنی رابطۀ توجه نگهداری و خواب کیفیت بین اما وجود دارد. داریمعنی و منفی رابطۀ فعالیبیش

 بگذارد. ان تأثیرکودک شناختی عملکردهای بر و داده کاهش را فعال حافظۀ عملکرد تواندمی خواب مشکالت که دهدمی

م انجا ظه فعال تهرانساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حاف پژوهشی تحت عنوان (1398)میری  وطالبی  ،ارجمندنیا

یک بودند. در نزد 50/0به هنجار  هاهای اولیه مؤلفههای سنی در میانگین نمرات در ترکیببیشتر گروه اد کهدادند. نتایج نشان د

-ی بین پایههاتفاوت رحالی کهداری مشاهده نشد، دها تفاوت معناهای پسران و دختران در تمامی خرده مقیاسضمن بین میانگین

ش خرده مقیاس شتدایی با ره ابآموزان دوهران برای ارائه نیمرخ حافظه فعال دانشهای مختلف معنادار بود. آزمون حافظه فعال ت

 .مناسب است

ه و نگر: توجندهیبر حافظه آ یتنمب یشناخت یتوانبخش ( پژوهشی تحت عنوان1398) بنابیغبار و افروز ا،یمقدم، ارجمندنزادهیموس

ایش و کنترل از نظر سن و بین گروه آزم هنجام دادند. نتایج نشان داد کی افعالشیب یتوجهحافظه فعال در کودکان با اختالل کم

تعداد پاسخ  معیار متغیرهای کارکردهای اجرایی توجه )تعداد پاسخ صحیح، میانگین و انحراف .هوش تفاوت معناداری وجود نداشت

کنترل در  وه آزمایش و گروظه فعال در دغلط، تعداد پاسخ نداده، زمان واکنش به همخوان و زمان واکنش به ناهمخوان( و حاف

 .با هم تفاوت دارند آزمونآزمون و پسموقعیت پیش

ساله  11تا  5کودکان  فعالسنجش حافظه  اسیمق یابیهنجار ( پژوهشی تحت عنوان1393ی )ضیعر و انیادی، فریمحمدزاده، مام 

رابطه معناداری به دست داد. رابطه بین  فعالنمره کل حافظه های مقیاس و ین گویهانجام دادند. نتایج نشان داد که ب المیشهر ا

بود. کلیه  80/0و ضریب همبستگی بین دو نیمه مقیاس 77/0های مقیاس نیز معنادار بود. ضریب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس گویه

 دروس خواندن و ریاضی افراد و معنادار بودند. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین نمرات 001/0ضرایب همبستگی در سطح 

                                                      
1. Cowan 
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و نمره  فعالهای مقیاس سنجش حافظه بود. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که بین گویه 001/0 در سطح فعالنمره حافظه 

 . کل مقیاس و مقیاس سنجش حافظه وکسلر رابطه منفی معناداری وجود دارد

 یابیارزباتری  پژوهشی تحت عنوان (2021)1ینیو بوت ایگلی، بیرو، گالوچ، فودارایگانگی، گرامنا، دلویآ یکولی، دلوکا، نیپاسوت

طور به التیسن و تحص انجام دادند. نتایج نشان داد که ییایتالیا تینمونه جمع کیو هنجارها در  یسازگار: اعتبارسنج فعالحافظه 

، یمعمول یکار حاضر باتر بود. یمرتبط داخل اریسب فعالکرد. اقدامات حافظه  ینیبشیرا پ فعالحافظه  یتمام کارها یتوجهقابل

 - فعالمختلف حافظه  یهادهد که جنبهیرا ارائه م یدیجد جینتا نیچنسازگار و هم فعالحافظه  یابیارز یچند جزء و سازگار برا

، بارتلز، ورهگن، ون لزیندا دهد.یقرار م ییایتالیکنندگان ا نیتمر اریرا در اخت قینظارت دق یهاییو توانا فعالحافظه  تیظرف

روزمره:  یحافظه فعال و سرعت پردازش در زندگ یتالیجید یابیارز پژوهشی تحت عنوان (2020)2دلسپال و، دووگت پنبرگین

تجربه کردند،  ریرا دلپذ فیکنندگان وظاشرکتانجام دادند. نتایج نشان داد که  آموخته شده یهاو درس ی، اعتبارسنجیسنجامکان

-یم ریروزمره تأث یدر زندگ یبر عملکرد شناخت ی، سن و حواس پرتیاجتماع نهیاتمام آن باال بود. زم زانیکردند و م زهیگاحساس ان

دارد  یماتینظبه ت ازین نیبودند و بنابرا حیها صحدرصد فراخوان 37فقط  رایدشوار بود ز اریحافظه فعال بس یتالیجید یابیگذارد. ارز

حافظه  یتالیجید یابیسرعت ارز جهیرسد نتینظر مدر هر لحظه(. به شتریب شاتی؛ آزمایو فراخوان یذارکدگ نیزمان ثابت ب یعنی)

 و درون شخص باشد. نیب انسیگرفتن وار یبرا یریگاندازه اریمع نیترفعال حساس

به  فعاله پرسشنامه حافظه و اعتبار ترجم یهنجار یهاداده پژوهشی تحت عنوان( 2019)3یکاردیو پ ای، بوکنی، مارینیآنتونو، م

طور خاص، سن و بود. به التیسن و تحص ریتحت تأث یعملکرد پرسشنامه حافظه کارانجام دادند. نتایج نشان داد که  ییایتالیزبان ا

 یهانو آزمو یپرسشنامه حافظه کار نیب یما ارتباط معنادار یهاگذارد. دادهیم ریخودپنداره تأث فعالحافظه  ییبر کارا التیتحص

 یدهد که برایرا ارائه م یهنجار یهامطالعه داده نیدهد. اینشان م ییاجرا یحافظه، توجه و عملکردها یابیارز یکاغذ و مداد برا

است که از  یفرانسو یمطابق با مطالعه قبل جیشده است. نتا میتنظ ییایتالیا تیصدک در جمع یهامربوطه و شبکه یشناستیجمع

 کند.یم یبانیپشت ینینقص حافظه فعال در عمل بال یمعتبر برا یریشگیابزار پ کیبه عنوان  فعالمه حافظه استفاده از پرسشنا

 کی یو اعتبارسنج یاستانداردساز پژوهشی تحت عنوان (2018)4یانیزیتور و یوری، اولیپولوتی، سنویمارت ی، دیرنی، اسمیرنیاسم

و  هیتجز انجام دادند. نتایج نشان داد که ییایتالیا تینمونه جمع کیدر  یمکالریو غ یزبان صیاز آزمون حافظه تشخ یفرم مواز

که جنس به سطح  یداد، در حال صیرا بر عملکرد حافظه تشخ التیاز سن و تحص یتوجهقابل ریچندگانه تأث ونیرگرس لیتحل

مطالعه با هدف اعتبار  نی، ااًیت. ثانشده و نمرات معادل محاسبه شده اس نییتع یاستنباط یها. برشدینرس یتوجهاحتمال قابل

 ینمرات کل دو نسخه آزمون و همبستگ نیب یهمبستگ لیو تحل هیانجام شد. تجز یحافظه بازشناس نآزمو یدو فرم مواز یسنج

 و هاینز، کریسمان هستند. یمعادل دشوار فیهستند و خرده وظا ینشان داد که دو شکل مواز فهیسه خرده وظ نیب

 فعال حافظۀ و خواب انجام دادند. نتایج نشان داد که بین فعال حافظۀ و خواب پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین( 2015)5گریفث

این  چنینهم شود یادآوری اطالعات که دهد عصبی دستور سیستم به تواندمی مغز از خاصی قسمت .وجود دارد داریمعنی ارتباط

. یابدمی یادگیریش کاهش توانایی دارد خواب مشکالت که کسی و دن دادهب به را استراحت و خواب دستور توانندمی اعصاب

 تفسیر و گذاریکشد نمرهنمی طول دقیقه پنج از بیش آن تکمیل .متعددی است هایویژگی دارای کاری حافظۀ سنجش مقیاس

 کودکان شناسایی برای تشخیصی وسیلۀ غربالگری یک عنوان به مقیاس این .ندارد سنجیآموزش روان به نیازی و است ساده آن

                                                      
1. Pasotti, De Luca, Nicolò Aiello, Gramegna, Di Gangi, Foderaro, Gallucci, Biglia & Bottini 
2. Daniëls, Bartels, Verhagen, Van Knippenberg, De Vugt & Delespaul 
3. Antuono, Maini, Marin, Boccia & Piccardi 
4. Smirni, Smirni, Di Martino, Cipolotti, Oliveri & Turriziani 
5. Haynes, Chris tmann & Griffith 



 17/سال 11تا  7کودکان  یبدل -یرانحافظه فعال ا یاسمق یابیو هنجار یاعتبارسنج ی،رواساز  

 
 هایآن شکست در که)درس  کالس هایموقعیت در شناسایی هم آن بر عالوه و شده شناخته کاری حافظۀ معرض خطر در

 .است مفید کودکان این مشکالت نیمرخ ترسیم وهم (شودمی ایجاد فعال حافظۀ به مربوط

 قرار فعال مقیاس حافظۀ رمزق دامنۀ در و سطح ترینپایین در نوشتن و خواندن توانایی نظر از که کودکانی برای اساسی فعالیت

 حافظۀ نقایص تأثیر به اشاره با. ستا ...(و  آخر بعد، دوم، اول،) زمانی ترتیب به توجه با از لغات درست استفادة و یادگیری دارند،

-آسیب تشخیص رسمی، آموزش رد هاآن از رای استفادهب اساسی بسیار هایمهارت و رشد دانش، در اکتساب افراد بر توانایی فعال

 برای ابزار ومیسازی اینب و هنجاریابی لذا است، یادگیری هایبه ناتوانی مبتال کودکان برای اولویت یک فعال، های حافظۀ

 .است رتضرو کنند یک استفاده فعال حافظۀ پیچیدة و رسمی هایاز سنجش نیستنتد مایل که معلمانی استفادة

تا  7کودکان  یدلب -رانیا فعال حافظه اسیمق یابیو هنجار یاعتبارسنج ،یرواسازا توجه به این مقدمات و تحقیقات بنده در مورد ب

ر دل کشور و در داخل حافظه فعا اسیمقهای اندکی به بررسی چنین تاکنون پژوهشدر داخل کشور محدود بوده و هم سال 11

ر این پژوهش ر مجموع داشد. دتواند انگیزه مناسبی برای پرداختن به این مطالعه بخأل می خارج از کشور پرداخته است. و این

 یدلب -رانیل اه فعاحافظ اسیمق یابیو هنجار یاعتبارسنج ،یرواسازمحقق در جستجوی یافتن پاسخی به این سؤال است که 

 باشد؟چگونه می سال 11تا  7کودکان 

 

 روش 

 آزمون(پس -آزمونآزمایشی )پیشها میدانی و روش اجرا توصیفی از نوع شبهش گردآوری دادههدف پژوهش حاضر کاربردی، رو

نفر بودند.  100به تعداد  99-1400شهر ساری در سال تحصیلی  2و  1آموزان دختر و پسر ناحیه جامعه آماری شامل دانشاست. 

 عنوان حجم نمونه انتخابنفر در گروه کنترل( به 15مایش و نفر در گروه آز 15نفر ) 30تعداد  غیر تصادفی در دسترسبصورت  که

آزمون حافظه گردید.  تدوین و اصالح مقدماتی، پژوهش مرحله چند انجام از پس آزمون، نهایی نسخه که است ذکر به الزم. شدند

ه تهیه شد. مبنای نظری این سال 12تا  6توسط ارجمندنیا و طالبی، جهت سنجش حافظه فعال افراد  1395فعال این آزمون در سال 

( است و مطابق با مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان طراحی شده است. این 2000ای بدلی )آزمون، نظریه سه مؤلفه

ساله و  15تا  5منظور سنجش حافظه فعال افراد به 2001مجموعه آزمون، توسط سوزان پیکرینگ و سوزان گدرکول در سال 

گانه حافظه های سههای مختلف مؤلفهای حافظه فعال بدلی و هیچ، طراحی شده است. این آزمون جنبهفهبراساس مدل سه مؤل

کند. مؤلفه اول مجری مرکزی، است که در کنترل و تنظیم سیستم حافظه فعال مؤثر است، و دو مولفه دیگر فعال را بررسی می

فضایی است که اطالعات را به  -های کوتاه است و نقشه دیداریدورهشناختی که مسئول نگهداری اطالعات کالمی برای حلقه واج

 کلمات یادآوری آزمونخرده شامل: ترتیببه که دارد آزمونخرده شش مذکور، شکل دیداری و فضایی نگهداری میکند. آزمون

 جلو )صفحهروبه تصاویر یادآوری آزمونخرده مرکزی(، )مجری عقبروبه کلمات یادآوری آزمونخرده  شناختی(،)حلقه واج جلوروبه

 کلمه یادآوری آزمونفضایی(، خرده دیداری صفحه و مرکزی )مجری عقبروبه تصاویر یادآوری آزمونخرده فضایی(، -دیداری

 شیوة باشد.شناختی( میواج حلقه و )مجری مرکزی شنیدن یادآوری آزمونخرده و شناختی(واج حلقه و مرکزی )مجری غیرمرتبط

 مدارس به الزم، اخذ مجوزهای و ساری شهر پرورشوآموزش سازمان به مراجعه از پژوهش به این صورت بود که پس اجرای

 فضای یک در مدرسه مدیر همکاری ازآن با پس شدمی داده توضیح مدرسه مدیر برای کاری سازه حافظه اهمیت و مراجعه نمونه

 اجرای زمان شد.می اجرا انفرادی صورتبه بهداشت( تکالیف اتاق )مانند باشد حواس هایکنندهپرت از که عاری مناسب فیزیکی

اثر  کنترل جهت ایدقیقه 5 حدود وقفه یک دقیقه 15تا  10 حدود گذشت از بعد بااینحال کرد،نمی تجاوز دقیقه 30از  آزمون

شد. برای تجزیه و می لحاظ نیز داشت سنجش ادامه به تمایل آموزاگر دانش حتی وقفه این شد.می داده آموزدانش به خستگی
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با استفاده ( از طریق تحلیل عاملی)و استنباطی )محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و نمودارها( ها نیز از بخش توصیفی تحلیل داده

 استفاده شد LIsrel  و  26Spss افزارهایاز نرم

 پرسشنامه )شناسایی ابعاد( درونی همسانی

-تحلیل شدند.  از نرم  SPSSافزارو نرم   LIsrelنرم افزارهای  از استفاده با هاداده رایانه، به آنها ورود و هاداده آوری جمع از پس

 بهرره گرفتره   تأییدی لیعام تحلیل انجام جهت   LIsrel افزار نرم از شد. درونی استفاده همسانی پایایی برای تعیین SPSSافزار 

شرترک  م واریرانس  حرداکثر  (AVE)واریرانس اسرتخراجی    متوسرط  (IR)سرؤال   هر پایایی (CV)مرکب  یاییپا نهایت در و شد

(MSV) مشترک  واریانس متوسط و(ASV) مردل   طرابق م و نهایی مدل اساس بر (واگرا )تشخیصی و گراهم روایی تعیین برای

 بهره (عاملی )تأییدی لتحلی روش از سازه، به روایی طمربو شواهد گردآوری منظور شد. به ( محاسبه1981الرکر ) و فرنل پیشنهاد

معنی دار هسرتند   1/0سطح  مناسب بوده و در 0.4 از باالتر عاملی بارهای شود همهمی پرداخته به آن ادامه در که است شده گرفته

 مورد نیز تشخیصی واییر رود، می کار به هاسازه نشانگرهای اهمیت بررسی برای که گراهم روایی بر عالوه ساختاری معادالت در

 ،5/0 از کمتر آلفای والًهستند. همچنین معم 4/0باالتر از  (AVE)استخراج شده  واریانس میانگین با شاخص است این فرایند نظر

 چره  ره که است بدیهی. باشد می باالیی پایایی دهنده نشان ،7/0 از باالتر و قبول قابل 7/0 تا 5/0بین ضعیف، پایایی دهنده نشان

آمرده، متغیرهرای    دسرت ب ضررایب  بره  باتوجره . است تایید مورد نتبجه در و  باالتر ضرایب دارای باشد، تر نزدیک یک به عدد این

 است. آمده 1شماره  جدول در ضرایب این که .هستند برخوردار باالیی پایایی حاضر از  پرسشنامه

قیمکنون تحق رهاییب متغمرک ییایاستخرج شده و پا انسیمتوسط وار ریمقاد: 1جدول   

 آلفای میزان خرده آزمون مولفه

 کرونباخ

AVE CR 
 

MSV ASV 

 
 

 مرکزی مجری
 

روبه  کلمات یادآوری خرده آزمون
 عقب

770/0 592/0 928/0 04/0 03/0 

 02/0 04/0 881/0 610/0 765/0 شنیدن یادآوری خرده آزمون

 

واج  حلقه

 شناختی

 

 روبه کلمات یادآوری خرده آزمون
 جلو

751/0 558/0 800/0 04/0 02/0 

 کلمه یادآوری آزمون خرده
 غیرمرتبط

870/0 580/0 835/0 04/0 02/0 

 

 نقشه

 -دیداری

 فضایی
 

روبه  تصاویر یادآوری خرده آزمون
 جلو

815/0 520/0 816/0 04/0 02/0 

 روبه تصاویر یادآوری خرده آزمون
 عقب

769/0 518/0 700/0 04/0 02/0 

  0.790ل: پایایی ک 

 20/0از  بیشرتر  سروال  هرر  پایائی و 3/0پرسشنامه باالتر از  کل نمره با سؤاالت همبستگی ضریب که است این از حاکی 2نتایج جدول 

کرونباخ براالتر   آلفای روش به پایایی این بر عالوه برخوردارند. کافی دقت از سنجش متغیرها در سؤاالت دهدمی نشان که گزارش شد،

. برخوردارنرد  الزم دقرت  از سرازه  تعیرین  هرا نیرز در  همه عامل دهدمی نشان گزارش شد که 70/0و پایایی مرکب نیز بیشتر از  60/0از 

 برخوردارند گراروایی هم از هامؤلفه نتیجه در AVE> 0.5و CR > (AVE) دهد که برای هر بخش نشان می  1جدول  نتایج همچنین

 .اسرت  هامؤلفه واگرای و تشخیصی روایی بیانگر که است ASV <AVEو MSV < AVE مؤلفه  هر برای که آنجایی از این بر عالوه



 19/سال 11تا  7کودکان  یبدل -یرانحافظه فعال ا یاسمق یابیو هنجار یاعتبارسنج ی،رواساز  

 
 که است این از حاکی نتایج چنینگرا( و همهم روایی) کندمی را برآورد پرسشنامه یک از عوامل، هدف هر که دهدمی نشان هایافته این

طرور  چنین هماننیستند هم تکراری هامؤلفه لذا و شوند سازه یک به تبدیل اههمه آن که ندارند باالیی همبستگی چنان هامقیاس خرده

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و دهد دادهنشان می 2های برازندگی جدول که مشخصه

 های نظری است.این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه

 هایافته
 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت هایویژگی

ر بودند. آزمودنی ها در دامنه درصد( دخت50نفر ) 15درصد( پسر و 50نفر ) 15که  بودند نفر نفر 30پژوهش  این در شرکت کنندگان

 سال قرار داشتند. 11 تا 7سنی 

 و تحلیل توصیفی متغیرها تجزیه 

ه شده است. در این جدول، برای هر یک از متغیرهای نشان داد 2ش در جدول های حاضر در پژوهو تحلیل توصیفی متغیرنتیجه تجزیه     

 شده است. پژوهش، آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مربوط به هر یک از متغیرها نیز بیان

 پژوهش متغیرهای توصیفی : آمار2 جدول

 واریانس انحراف استاندارد میانگین خرده آزمون مولفه

 
 

 مرکزی مجری
 

روبه عقب کلمات یادآوری خرده آزمون  7.89 0.690 0.411 

شنیدن یادآوری خرده آزمون  8.21 0.659 0.429 

 

واج شناختی حلقه  
 

روبه جلو کلمات یادآوری خرده آزمون  7.20 0.640 0.402 

غیرمرتبط کلمه یادآوری آزمون خرده  7.40 0.618 0.401 

 

فضایی -دیداری نقشه  
 

 0.413 0.619 7.85 روبه جلو تصاویر یادآوری رده آزمونخ

عقب روبه تصاویر یادآوری خرده آزمون  7.96 0.620 0.420 

 هاآزمون نرمال بودن توزیع داده

 استفاده( K-Sاسمیرنوف ) -های یک متغیر کمی از آزمون کولموگوروفشده در مورد توزیع دادهجهت بررسی ادعای مطرح      

(. در تحقیق حاضر، 1386ی، مؤمنباشد )ها میشده در مورد نوع توزیع داده. در این آزمون، فرض صفر، ادعای مطرحاست شده

 دهندهنشان 3آمده در جدول دست( موردبررسی قرارگرفته شده است. نتایج بهK-Sها با استفاده از آزمون )نرمال بودن توزیع داده

است و فرض صفر  %5داری بیش اززیرا سطح معنی کنندیمبررسی از توزیع نرمال پیروی آن است که همه عوامل در نمونه مورد

 های آماری پارامتریک استفاده نمود.  توان از آزمونها میشود. بنابراین برای آزمون فرضیهنمی رد
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 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -: نتایج آزمون کولموگروف3جدول

 اسمیرنوف -کولموگروف  متغیر 

 -مقدار آزمون کولموگروف   
 اسمیرنوف

 سطح معناداری

 
 مرکزی مجری

 

102/0 عقب روبه کلمات یادآوری آزمون خرده  42/0  

شنیدن یادآوری خرده آزمون  64/0  53/0  

 
واج شناختی حلقه  

 

روبه جلو کلمات یادآوری خرده آزمون  19/1  89/0  

غیرمرتبط کلمه یادآوری آزمون خرده  69/0  89/0  

 
فضایی -دیداری نقشه  

 

86/1 روبه جلو تصاویر یادآوری خرده آزمون  25/0  

عقب روبه تصاویر یادآوری خرده آزمون  06/1  26/0  

ه معتبر بودن توزیع کفرض صفر   α=0.05از احتمال خطای نوع اول Asymp Sig با توجه به بزرگتر بودن مقدار احتمال یا  

 ..یک وجود داردمون پارمترها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزاگر داده. لذا شودنمی ها است، ردنرمال برای داده

 هابررسی کفایت و تقارن داده

های موجود را برای تحلیل به کار برد یا به عبارتی، آیا توان دادهها، ابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که میدر شناسایی مولفه

های مورد نظر )اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص ادهتعداد د

(KMO)1گیری از طریق ارزیابی کوچک بودن همبستگی منظور کفایت نمونه شود که این شاخص بهاستفاده می 2و آزمون بارتلت

تر های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسبتر باشد دادهیزان شاخص به یک نزدیکچه م شود. هرجزئی بین متغیرها بررسی می

ها را مورد بررسی قرار باشد. آزمون کرویت بارتلت تقارن دادهبرای تحلیل عاملی مناسب نمی 6/0باشند و معموالً مقادیر کمتر از می

پردازد. اگر سطح ی همانی بودن ماتریس همبستگی میها همبستگی بدون جهت است( و به بررسدهد )در سواالت و عاملمی

نتایج حاصل از  4در جدول  باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است. 05/0تر از داری آزمون بارتلت کوچکمعنی

 .شاهده کردتوان مهای موجود و شناسایی شده برای متغیرهای مدل پژوهش را میو آزمون بارتلت روی شاخص شاخص کا ام او

 و بارتلت :  نتایج آزمون )کا ام او(4جدول

 نتایج آزمون 

 هحافظ مقیاس هنجاریابی و اعتبارسنجی رواسازی،

 سال 11 تا 7 کودکان بدلی -ایران فعال

 0.892 (KMOگیری )ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 636789.058 کای اسکوئر

 4580 درجه آزادی

 **0.001 سطح معناداری

دهد که بوده و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان می 6/0بزرگتر از  (KMOبراساس نتایج به دست آمده، شاخص )             

برای آزمون  001/0داری های شناسایی شده برای تحلیل عاملی بود. سطح معنیحاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخص

 رواسازی، با توجه به اینکه در مدل ارائه شده به منظوراسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی بود. دهنده منبارتلت نیز نشان

سال ،  مسیرهای بین متغیرها همان موثر بودن عوامل  11 تا 7 کودکان بدلی -ایران فعال حافظه مقیاس هنجاریابی و اعتبارسنجی

                                                      
1- Kaiser-Meyer-Olkin ( KMO) 
2- Bartlett 
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هر یک از متغیرها نشان شده است. همچنین   tضرایب  2عاملی و نمودار شماره  برآورد بار  1مورد نظر هستند. در نمودار شماره  

 این ضرایب نشان داده شده است. 5در جدول شماره  

 

 یعامل یبارها ینپژوهش در حالت تخم ی: مدل ساختار1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبپژوهش در حالت ضرا ی: مدل ساختار2نمودار
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 مطالعه و معنی داری پارامتر های برآورد شده: ضرایب مسیر مورد 5جدول

ضریب مسیر)تخمین  مسیر

 استاندارد(
t-value وضعیت معناداری 

          
 مرکزی مجری

 

 کلمات یادآوری آزمون ا خرده--->
 عقب روبه

59/0 78/3 
 پذیرش 0.000**

 پذیرش 0.000** 59/4 61/0 شنیدن یادآوری آزمون خرده --->

واج  حلقه
 شناختی

 بهرو کلمات یادآوری آزمون خرده --->
 جلو

55/0 11/5 
 پذیرش 0.000**

 کلمه یادآوری آزمون خرده --->
 غیرمرتبط

58/0 47/5 
 پذیرش 0.002**

 -دیداری نقشه
 فضایی

 
 

 تصاویر یادآوری آزمون خرده --->
 جلو روبه

52/0 06/5 
 پذیرش 0.003**

 تصاویر یادآوری آزمون خرده --->
 عقب روبه

65/0 89/4 
 پذیرش 0.000**

(  tمقدار )ب استاندارد مسیرها برآورد ضرایفعال از طریق  حافظه گانهسه هایهای مؤلفهآزمون خرده از یک هر وضعیت 5در جدول 

یت مطلوبی لی از وضعی عامبه همراه بار عاملی هر یک از متغیرها نشان داده شده است و همانطور که مشخص است، تمام بارها

 از یک ره ارتباط ساختاری مدل نتایج اساس دهد که برن مینشا 5نتایج جدول  گیری ابعاد را دارند.خوردار بوده و قابلیت اندازهبر

 یک طایخ قاعده طبق) t های مقدار دارای که است. معنادار مسیر ضرایب دارایفعال  حافظه گانهسه هایهای مؤلفهآزمون خرده

 و داریعنیم به توجه با .است شده محاسبه 96/1 باالی ،(مدل پارامتر هر در 96/1 باالی مقادیر برای صفر فرض رد در درصد

ابطه  رفعال  حافظه گانهسه ایههای مؤلفهآزمون خرده از یک هر و هابین مولفه که نمود بیان توانمی ضرایب این بودن مثبت

   .دارد داری وجودمعنی و مثبت

  گیرینتیجهبحث و 
 و بروده  قبرول  قابرل  هااین شاخص که داد نشان آزمون سازینیمه دو و همسانی درونی و پایایی ضرایب محاسبۀ به مربوط یجنتا

 هاکوشش طول در افراد عملکرد که نشان داد نتایج این این خرده آزمون ها است. سنجش در حساسیت آزمون و یابیهنجار بیانگر

 دارد نتیجۀ خوانی هم(، 2015گریفث ) و هاینز، کریسمانپژوهش  با دست آمده به نتیجۀ ست.ا باثبات و پایا متعدد هایو آزمایش

 رابطرۀ معنراداری  بدلی  -حافظه فعال ایرانسنجش   مقیاس مختلف بین خرده آزمون های که بود آن از حاکی پژوهش این دیگر

 ایرن  است. مقیاس درونی و همسانی همگرا روایی بر تأییدی که سنجه است بین رابطۀ قوی وجود بیانگر ضرایب این دارد. وجود

سرنجش   مقیاس به تحلیل عاملی بین مربوط دارد. نتیجۀ همخوانی(، 2019)1یکاردیو پ ای، بوکنی، مارینیآنتونو، مپژوهش  با نتیجه

 کره ارزیرابی   دهرد  مری  ننشا موضوع این دارد. رابطۀ مثبت و معناداری وجود آنها بین که بود آن بیانگربدلی  -حافظه فعال ایران

 در کره  اسرت  مشخصرۀ کودکرانی   مقیراس  این در باال ضرایب .است همراه بیشتر حافظه مشکالت با مقیاس این در معلم باالی

طالبی  ،ارجمندنیاپژوهش  با نیز آمده به دست نتیجۀ است. آزمون سازة روایی بر تأییدی یافته دارند این ی کار نقایص زمینۀحافظه

 دارد.  همخوانی( 1398)میری  و

 

 

 

                                                      
1. Antuono, Maini, Marin, Boccia & Piccardi 
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