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Abstract
Objective: Abstract reasoning can evaluate by verbal
scales. Because verbal tests impressed by language and
culture, developing verbal test of persian language in
order to evaluate abstract reasoning is necessary. The
purpose of the present study was to design a persian
verbal test to evaluate abstract reasoning and to determine
its validity and reliability.
Material: The statistical population of the study were
elementary students of tehran in 1393-1394. The sample
included 239 student with age range 8 to 12 years old that
selected by Convenience Sampling scheme. Pearson test
was used in order to investigate concurrent validity
between results of abstract reasoning and verbal fluency
test. Two halves method and Cronbach's alpha test was
used in order to evaluate reliability. Discriminative
validity was achieved from comparing average scores of
age groups.
Results: Subscales of abstract reasoning scale and verbal
fluency test had a positive significant correlation with
each other. Retest reliability of abstract reasoning scale
based on two tests run and internal consistency of the test
based on Cronbach’s alpha coefficients in sample group
was confirmed. comparing between groups indicated on
the discriminative validity of the test.
Conclusion: Persian Abstract Reasoning Scale is a valid
and reliable test for measuring abstract reasoning.
Key words: abstract reasoning, reliability, verbal fluency,
validity
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 دان گش اه شهید ب شه تی،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ک دو ک و ن وجو ان
چکیده
یتواند به وسیله آزمونهای کالمی مورد ار بایز ییی ق رار
  استدالل انتزاعی م:هدف
   د، ی یذپ رن یحارط
  از آنجا که آزمونهای کالمی از زبان و فرهن ثا گ ر    م مم.گیرد
 هدف.آزمون کالمی به زبان فارسی برای سنجش استدالل انتزاعی ضرورت دارد
 طراحی یک آزمون کالمی فارسی برای سنجش استدالل انتزاعی و،از ا نی مطالعه
. بررسی روایی و پایایی آن ب دو
- 139 4  دانشآم زو ان دبستانهای ت اره ننن در ساللل تحص لی ییی، جامعه تحقیق:روش
 سال ب دو ند ک ب ه هه ههه12  تا8  دانشآم زو ان با دامنه سنی239 ، گروه نمونه.  ب دو139 3
  

 ب رب یار ر زا نامزمه ییاور یس.ی در دس ندش باختنا سرت ددددددد
روش نمونهگیری ی

     دش. آزمون پیرسون بین نتایج آزمون استدالل انتزا هدافتسا یمالک یناور و یع
    

دش هد. برای بررسی پایایی از روش بازآزم فتسا خابنورک یافلآ نومزآ و ییا ا

.روایی تمیز از مقا سی ه میانگین نمرات آزمون در بین گروههای سنی حاصل شد
 خر هد آزمونهای آزمون استدالل انتزاعی پارس و آزمون روانی کالمی:یافتهها
 پایایی آزمون استدالل انتزاعی پارس.و معنی داری داشتند

با یکد گی ر رابطه مث تب

       بر اساس نتایج دوبار اجرای آن و هم یافلآ بیرض بسح رب نآ ینورد یناس
    مقا سی ه بین گروهها نیززز ح ییاور زا یکا.کرونباخ در مورد گروه نمونه تأیید شد
. واگرای آزمون ب دو
       آزمون استدالل انتزاعی یذپ رارکت و ربتعم نومزآ کی سراپ ر:نتیجهگیری
.برای سنجش استدالل انتزاعی است
 روایی، روانی کالمی، پایایی، استدالل انتزاعی:واژههای کلیدی

1395 / 09 / 19 :تاریخ دریافت
1395 /11/ 28 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

استدالل انتزاعی 2مستلزم دستکاری اط عال ات مربوط به رویدادها ،موض عو ات و مفاهیم است .در واقع استدالل انتزاعی ،تفک تسا یر   
که دربردارنده تشخیص مفاهیم (بازشناسی ط قب ه بندی اصلی به منظور درک بهتر) و مبتنی بر آن ،توانایی شکل دهی به مفاهیم (تولید
طرحوارههای ش مزاس یارب یتخان ا طا یهدن الالالالالالال )تاع

   م ممیباشددد (سو و رگنیماوب ،نومول رجار ززززززز  .) 2011 ،3اس زا یشخب یعازتنا لالدت   

مهای شناختی سطح ب دراد ناسنا رد الا   
فعالیتهای م دوجو در حیطه کارکردهای اجرایی 4است .کارکردهای اجرایی اشاره به مکانیس 
که کنترل آگاهانه تفکر و فعالیت را هع ده دار میباشند .ا نی ساختار دربردارنده فرایندهای ش لایس ،نوچمه یتخان ی رکفت ،
دوخ تنظیمی ،برنامه ریزی ،کنترل مهار و تغییر تهج

زتنا ا ،یع      

شناختی میباشد و به فعالیت قشر پیشانی متکی میباشددد (چ  ولپولوت ،ماش ،نا و

چن .) 2008 ،5تفکر انتزاعی مست لق از محرک ب هدو و به جای ویژگیهای سا هد محرک بر ارتباط ب نی بازنما اییها ا تمرک د ز ا یارب .در   
انتزاع به مجم عو های از فرایندهای شناختی به خصوص دس رد یعازتنا راکفا یراکت

دعب      رابطهههای 6نی و گاکسله ،گناب( تسا زا   

وندلکن 2009 ،7؛ برگس ،گیلبرت و دومانتیل .) 2008 ،8استدالل رابطهای هم هفلؤم کی م هدوب لایس شوه  یارب تسا یرازبا و    

     

یادگیری تکالیفی که مستلزم روابط م هف مومی ،عددی و فضایی است (دومانتیل .) 2014 ،9انتزاع ابزاری قدرتمند ب یدنب تیولوا یار    

مشکالت ،برنامه ریزی و حل م ئس له است .فرد از طریق انتزاع به هنگام مواجه با یک م ئس له ،به جای پرداختن ب تاییزج ه    ب ببیاهمی تتت ،
سریع ًاًا قادر به یافتن راه حل کلی برای آن وخ اهد ب دو  .سپس در چارچوب راه حل کلی م جو و ،د م ممیتوانددد ب  یرتشیب تاییزج ا ر یو    
م ئس له مورد نظر کار کند (کلمنت ،دارفی و بارت .) 007 2 ،10بد نی ترتیب انتزاع به عنوان ه رکفت لیبق زا هدیچیپ لالدتسا عاونا هتس

   

قیاسی ،استقرایی ،من قط ی و شرطی مح وس ب میگر دد .

پژوهشهای تص یو ر برداری مغزی گ یو ای ا نی است که یک ناحیه خاص در قشر پیش پیشانی دمییی 11تقر هیحان أبی     10ب نمدور

شقن   

محوری در استدالل رابطهای پیچیده دارد (گر نی  ،کریمر ،فاگلسنگ ،گرای و دانبر .) 010 2 ،12تحقیقات انجام شده ب ناکدوک یور ر   
بیانگر ا نی است که تحول قابلیت استدالل انتزاعی و رابطهای با بلوغ ا نی نواحی مغزی همراه میباشد .از سوی گید ر ،مطالعات تصو ری
تهای شناختی چو میس( هظفاح ن و ،زن    
برداری کارکردی نشان دهنده تغییرات جریان وخ ن در من قط ه  10برودمن مغزی به هنگام فعالی 

اسکول یو نک ،گیلبرت ،فریث و برگس ،) 2006 ،13یکپارچه سازی روابط ( پد یساپیا و براور ) 2008 ،14و تکالیف ت جو ه (ماسون ،نورتون،
ی دم یا رد ی ن
ش پی ناش ی ی
ون هورن ،و گی نر ،گرافتون و مکری ) 007 2 ،15میباشد .نظریات مختلف با ت جو ه به نقش ک شق یدرکرا رر ررر یپ ش ش

فعالیتها ،به ترسیم سا هز اصلی درگیر در همه ا نی فعالیتها پرداختهاند و برخی از آنها ا نی ناحیه را با درپ ازش
یدانند (کر سی توف و کراماتیان.) 2006 ،16
ارتباط م 

رد یعازتنا تاعالطا

  

2
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16
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آزمون استدالل انتزاعی پارس...

ت جو ه به روند تحول استدالل انتزاعی در سنین ک دو کی و ن وجو انی و ار یز ابی ا نی ظرفیت در ا نی دوره سنی از اهمیتی خاص برخو در ار
است ،چرا که عمل یادگیری و حل م ئس له بعنوان فع رود نیا رد یساسا یتیلا ا اب ن توا یکیدزن طابترا لالدتسا ییان

     

هلمج زا .دراد   

آزمونهایی که برای ار یز ابی تفکر انتزاعی و دوج دارد ،ماتریسهای پیش رونده استاندارد ر وی ن است .ا نی آزمون شامل  60س رد لاؤ
قالب  5مجم عو ه است که دشواری سؤاالت به تدریج افزایش مییابد .در هر پرسش یک طرح حذف ش اب یندومزآ هک تسا هد ید      
طرح حذف شده را از بین  6یا  8گزینه مختلف پیدا کند .در سؤاالت آغا نیز تنها ت  ،تسا حرطم تسرد صیخش و یل ؤس رد ا تال       

دشوار بعدی قیاس ،تبد لی و تناوب طرحها و سایر روابط من قط ی م ویر( تسا رظند ن نن نننن .) 000 2 ،17آزمون ش هاب تتتها ا ،یک هدرخ زا ی   
آزمونهای کالمی مقیاس ه شو

ک دو کان وکسلر و همچنین مقیاس ه شو

بزرگساالن وکسلر است که برای ار یز ابی اس یعازتنا لالدت   

نیز کاربرد دارد .در ا نی آزمون ،آزم دو نی باید در هر ما هد وجه شباهت دو چیز را توضیح دهد (وکسلر .) 1997 ،18با و دوج سو نمد دددی

آزمونهای مذکور ،سا تخ

آزمونی کالمی ،سا هد  ،متناسب با س نین و یکدوک

عب دنچ و عماج د ارب ی ی لالدتسا یبایزرا ا یعازتن         

ضروری به نظر میرسد .همچنین ،از آنجا که آزمونهای کالمی از زبان و فرهن ثا گ ر    م ممی یذپ رنددد ،اهمی یمالک نومزآ تخاس ت
استدالل انتزاعی به زبان فارسی مضا فع

    

میگر دد  .بر ا نی اساس ،مطالعه حاضر به موضوع س رب و تخا ر یس    ویژگیییهاییی روان یجنس

آزمون استدالل انتزاعی کالمی در ک دو کان میپردا دز .
رو ش
شآم زو ان دب هش ناتس رر ررر
مطالعه م طق عی مقا سی های حاضر شامل  239ک دو ک  8تا  12سال ب دو  .جامعه مطالعه شوندگان ا نی تحقیق را دان 
تهران در سال تحصیلی  139 3- 139 4تشکیل میدادندکه گروه نمونه به روش نمونهگیری در دسترس و از بین 5دبستان انتخاب شددد.
نمونه شامل 115

خد تررر و  421رش .دوب رسپ ااا اااایط ورود ب  نابز یسراف لماش هعلاطم ه بودن  هب التبا مدع  ،ب لورون یرامی و و یکیژ          

روانپزشکی ،دارا ب دو ن سواد وخ اندن و نوشتن و رضایت به مشارکت در آزمون ب دو .
ابزار

آزمون استدالل انتزاعی پارس :19آزمون استدالل انتزاعی پارس برای اولین بار در دیدرگ یحارط رضاح شهوژپ  ..... ....ب روظنم ه   

سا تخ

ا نی آزمون در ابتدا ،شاخصهای مورد هدف شامل تفاوت ،تشابه ،قیاس و تصحیح از ادبیات علمی م دوجو در زمین لالدتسا ه

  

انتزاعی استخراج شدند .سپس برای هر شاخص تعدادی گ یو ه مطرح شد .تعداد گویههای طرح شده ب نیدب صخاش ره یار     ترتیب
ب دو  ،برای شاخص تفاوت  02گ یو ه ،شاخص تشابه  19گ یو ه ،شاخص قیاس  12و تص حیح
گر ید د .برای بررسی روایی ظاهری ،طراحان آزمون ت شال

 41گ عومجم رد و هیو   

 65گ یحارط هیو   

کردند تا شی هو صحیح نگارش برای نوشتن بع ارات آزمون را رعا تی

و از کلمات رایج و شناخته شده در زبان فارسی و فاقد ابهام استفا هد کنند .همچن نی شهوژپ گ ار نن ننن بههه هم ار ههه چن اصصختم زا نت د

کر هد
ننن نننن و

صاحب نظران عل مو شناختی ،بع ارات را چند نی بار با وخز انی و دیدگاهها و اصالحات ال مز را اعمال نم دو ند .به منظور بررس ییاور ی   
محتوای آزمون ،فرم آزمون در اختیار دو فوق دکترای شنا تخ

و مغز ،سه دکترای شنا تخ

و مغز ،سه دان وجش ی دکترای عل مو شناختی

و دو کارشناس ارشد روانشناسی بالینی قرار گرفت تا میزان مرتبط ب دو ن هر گ یو ه با سا هز (شاخص) مورد نظر را با نمره ده ا ی ززز ص رف
(کام ًالًال بی ارتباط) تا هد (کام ًالًال مرتبط) مشخص نمایند .سپس با ت جو ه به نمرههای دا هد شده ،گویههای با میانگین باالتر از  5ب ناونع ه   
گویههای مرتبط با شاخص مورد نظر انتخاب و مابقی گویهها حذف شدند.
17

. Raven
. Wechsler
19
(.Persian Abstract Reasoning Scale (PARS
18

44

فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی /سال هفتم  /شماره  /27زمستان 1395

در نها تی

آزمون استدالل انتزاعی پارس با  36گ یو ه ،شامل  9گ یو ه برای شاخص تفاوت 10 ،گ یو ه برای تشابه 7 ،گ یو ه ب و سایق یار

 10گ یو ه برای شاخص تصحیح شکل یافت .در مورد شاخص تفاوت ،در هر گ یو ه چند کلمه مانند "بهار ،مهر ،اردی هش ،تشهب رر ررریور،

بهمن" آور هد شده است و تکلیف آزم دو نی ا نی است که از بین ا نی کلمات ،کلمهای که با بقیه متفاوت است را با ذکر دلیل م صخش

کند .در مورد شاخص تشابه ،در هر گ یو ه دو کلمه مانند "شلوار و ژاکت" آور هد شده است و از آزم دو نی وخ استه میش دو که شباهت
ا نی دو مورد را مشخص کند .شاخص قیاس متشکل از  7گ یو ه ب هدو و در هر گ یو ه ،در ابتدا یک تفج
آور هد شده است و تکلیف آزم دو نی ا نی است که با ت جو ه به رابطه م دوجو بین ا نی

تفج

کلم نام ه ند    "طوطططی ،پرند ههه "

کلمه ،فج ت مناسب تک کلمه بع نام ید ند   

"مهندس" را از بین چهار گزینه م دوجو انتخاب کند .در قسمت تصحیح  10گ نام هیو ند    "ناحی ییه به جز ری هههای گفته م ممیشو ددد ک زا ه
شخ کیهای کوچک احاطه شده توسط دریا تشکیل شده است" ،قرار دارد که در برخی از گویهها جای دو کلمه جابجا شده اس و ت

تکلیف آزم دو نی ا نی است که غلط یا درست ب دو ن هر گ یو ه را مشخص کر هد و در صورت نادرست ب دو ن گ یو ه ،یز ر دو کلمه جاب اج
شده خط بکشد .در قسمت تفاوت و تشابه گویههای اول و در قسمت تصحیح دو گ یو ه به عنوان نمونه حل شده است (پیوست).

آزمون روانی کالمی :20ا نی آزمون برای اولین بار توسط تورستون 21معرفی شددد و مت ییاوآ و ییانعم یناور شخب ود زا لکش      
است .در مطالعهای سازگاری درونی هر دو بخش آزمون با استفا هد از ضریب آلفای کرونباخ  ،0/ 81مناسب تشخیص دا هد شد (امی و
تاکشی .) 2006 ،برای بررسی روانی کالمی معنایی از دو خر هد آزمون نام حیوانات و نام می هو ها اس دافت ههه م ممیشو ددد  .ب ید ن نن ترتیببب کههه
یها باید در دو با هز زمانی 60ثانیهای مجزا هر تعداد نام حیوان و هر تعداد نام می هو که به خاطر میآورند را ذکر نماینددد و در
آزم دو ن 
نها تی  ،تعداد نامهای گفته شده به عنوان نمره آزمون تبث

میش دو  .در بخش روانی آوا یی  ، ،آزمودننیها ا بایددد در دو ب زا ههه

ی60
زم نا ی ی

ثانیهای مجزا ،کلماتی را بیان کنند که با حروف" ف "و" ب "شروع میشوند .در ا نی قسمت نیز تعداد کلمات گفته شد ههه بههه عنواننن
نمره آزمون تبث

یش دو (بریکمن و همکاران.)5 200 ،
م 

به منظور بررسی روایی همزمان آزمون استدالل انتزاعی پارس ،آزمون پیرسون بین نتایج ا نی آزمون و آزمون روانی کالمی اجرا ش .د
برای بررسی روایی تمیز نیز از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه ،میانگین نمرات خر هد آزمونها و کل آزمو نیب ن

گ ور هههها ای

سنی مقا سی ه شد .به منظور بررسی بث ات درونی ،روش آزمون آلفای کرونباخ بر روی کل گویههای آزمون مورد استفا هد قرار گرف .ت

بررسی پایایی زمانی آزمون از طریق روش آزمون -بازآزمون و با استفا هد از ضریب هم سب تگی بین نتایج آزمون – بازآزمونی محاس هب

شد که با فاصله سه هفته بر روی  44مورد از آزم دو نیها انجام گرفت.
یافتهها
 239ک دو ک  8تا  12سال ،شامل 115

خد تر و  421سپ ر در ا نی مطالعه شرکت داشتند .تهج

بررسی روایی همزم لالدتسا نومزآ نا    

انتزاعی ،هم سب تگی آن با آزمون روانی کالمی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در هرامش لودج     1آم ک هنوگنامه .تسا هد ه    
یدهد 4 ،خر هد مقیاس آزمون استدالل انتزاعی (تفاوت ،تشابه ،قیاس و تصحیح) با دو خر هد مقیاس آزمون روانی کالمی
جدول نشان م 
(روانی کالمی آوایی ،روانی کالمی معنایی) دو به دو با یکدیگر رابطه مث تب

و معنی داری دارند (در سطح .)0/ 01

. verbal fluency
.Thurston

20
21
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آزمون استدالل انتزاعی پارس...
جدول  -1همبستگی بین نتایج آزمون آزمون استدالل انتزاعی و آزمون روانی کالمی )n=)932
تفاوت
*

خر هد مقیاس آوایی
آزمون روانی کالمی

0/ 394

**

خر هد مقیاس معنایی

تشابه قیاس

0/ 407

**

تصحیح

**

0/ 326

**

0/ 437 0/ 360

0/ 356

**

0/ 447

**

0/ 402

آزمون روانی کالمی
(معنی داری در سطح  0/ 05و (∗معنی داری در سطح 0/ 01

به منظور بررسی روایی تمیز ،میانگین نمرات آزمون در بین گروههای سنی  8- 12سال مقا سی ه شد .برای انجام ا نی مقا سی ه از آزمون
آماری تحلیل واریانس یک راهه استفا هد گر ید د و برای بررسی معنی دار ب دو ن تفاوت بین میانگینها ،آزمون تعقیبی توکی مورد
استفا هد قرار گرفت (جدول  .)3 ،2همچنین از نتایج حاصل ،برای بررسی تحول استدالل انتزاعی بین ا نی گروههای سنی استفا هد شد.
یها )n=)932
جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودن 
سن

ب هب هجوت ا          

تعداد

می نیگنا        

انحراف معیار

میانگین انحراف میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف
شباهت معیار شباهت قیاس قیاس تصحیح تصحیح کل معیار کل

تفاوت

تفاوت

8

44

1/52

1/ 54

2/ 83 3/52 0/ 00 0/ 00 0/ 029 0/ 833 1/ 19 1/ 16

9

48

2/ 11

1/ 36

3/ 45 8/ 23 1/ 50 1/ 82 1/ 23 2/25 1/02 1/ 76

10

25

2/ 43

1/ 51

10 / 07 1/ 92 3/ 12 1/ 53 2/ 63 1/ 90 1/ 87

4/ 24

11

49

3/ 37

1/ 65

13 /41 2/ 11 4/ 01 1/ 15 3/ 37 1/ 40 2/ 37

4/ 03

12

46

3/ 05

1/ 81

13 / 12 2/ 26 4/ 53 1/ 60 3/ 17 1/ 38 2/ 35

4/ 85

کل

239

2/ 87

1/ 73

11 / 58 2/ 31 3/ 62 1/ 50 2/59 1/ 53 2/ 15

4/ 94

دج ول           2

مشاهده میش دو که میانگین نمره گروهها در هر چهار مؤلفه تفاوت ،شباهت ،قیاس ،تصحیح و نمره کل (استدالل انتزاعی) ب شیازفا ا   
سن آزم دو نیها افزایش مییابد (به جز در  12سالگی در مورد یز رمقیاس تفاوت ،ت و سایق ،هباش

رد ).یعازتنا لالدتسا نومزآ لک       

جدول  3مشاهده میش دو که بین گروههای سنی از نظر میانگین نمرهها ( 4خر هد آزمون و نمره کل) تفاوت و دوج دارد و ا نی
در سطح  P< 0/ 05معنیدار است.
جدول  -3نتایج تحلیل واریانس یک راهه گروهها در آزمون استدالل انتزاعی پارس )n=)932
متغیرها

شاخص

مجموع م ذج ورات

درجه آزادی میانگین م ذج ورات  Fمعنی داری

آماری
تفاوت

بین گروهی
درون گروهی

شباهت

قیاس

تصحیح

641 /14

234

بین گروهی

52/ 71

درون گروهی

32 5/ 86

2/ 74
0/ 026 2/ 82 6/ 42 4
2/72 234

بین گروهی

80 / 29

10 / 16 02/ 07 4

درون گروهی

462 / 19

1/ 97

بین گروهی
درون گروهی

کل

0/ 00 6/27 18 / 43 4 73 / 74

303 / 15
968 /59

بین گروهی

22 51/ 82

درون گروهی

4303 / 16

234

75 / 78 4

18 / 30

0/ 00

0/ 00

4/41 234
0/ 00 02/ 70 083/ 70 4
18 /93 234

افت وت   
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برای بررسی ا نی که در گروههای سنی مختلف ،تفاوت معنیدار میانگین نمرات مربوط به کدام گروهها م ممیباشددد ،از آزمو عت ن ققق ی ببب ی
توکی بر روی نمونهها استفا هد شد (معنی داری در سطح  .)0/ 05نتایج نشان داد که در مورد شاخص تفاوت ،تفاوت معنیدار مربوط به
میانگین نمره گروه آزم دو نیهای  8سال با گروههای سنی  11و  12و گروه سنی  11سال با گ ور هههها ای سننی  9 ،8و  10س رد .دوب لا   
مورد شاخص تشابه ،تفاوت معنیدار بین میانگین نمره آزم دو نیهای گروه سنی  8سال با  11سال ب دو  .در مورد شاخص قیاس ،ت واف تتت
 8و  9س رد .دوب لا   

معنیدار بین میانگین نمره آزم دو نیهای گروه سنی  8سال با تمام گروههای گید ر و  11سالهها با گروهها ای س ین

مورد شاخص تصحیح ،تفاوت معنیدار بین میانگین نمره آزم دو نیهای گروه سنی  8سال با گروههای  11 ، 10و  12سال ،گروه سنی 9
سال با  11و  12سالهها و  10سالهها با  12سالهها ب دو  .در مورد نمرات کل آزمون استدالل انتزاعی ،تفاوت معنیدار ب نی هرمن نیگنایم    
آزم دو نیهای گروه سنی  8سال با تمام گروههای گید ر 9 ،سالهها با گروههای سنی  11 ،8و  12و گروه  11سالهها با تم ما گ ور هههها ای
گید ر به جز  12سالهها ب دو .
برای تعیین همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون و خر هد آزمونهای آن محاسبه شد .ضریب آلفای کرونباخ برای
خر هد آزمونهای تفاوت ،تشابه ،قیاس و تصحیح و کل آزمون استدالل انتزا رت هب یع ت بی    
نها تی

 0/ 81 ،0/27 ،0/ 68 ،0/ 76و  0/ 85بو .د در

به منظور بررسی پایایی آزمون مورد بحث ،از ضریب هم سب تگی آزمون -بازآزمون استفا هد ش  لصاح ییایاپ بیرض هک د از      

س به
روش بازآزمایی بر روی  44آزم دو نی برای خر هد مقیاسهای تفاوت ،تشابه ،قیاس ،تصحیح و کل آزمون اس اپ یعازتنا لالدت ر سسس سسس
ترتیب  0/ 68 ،0/ 62 ،0/ 75 ،0/ 87و  0/ 89به دست آمد که نشان از بث ات نمرههای آزمون به فاصله سه هفته دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعه حاضر ،سا تخ

آزمون استدالل انتزاعی و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن ب دو  .بررسی بث ات آزمون استدالل انتزاعی

پارس از و دوج ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 81 ،0/27 ،0/ 68 ،0/ 76و  0/ 85و بررسی پایایی آزمون از ضریب پایایی بازآزمایی
به ترتیب  0/ 68 ،0/ 62 ،0/ 75 ،0/ 87و  0/ 89برای هر یک از خر هد آزمونهای تفاوت ،تشابه ،قی یحصت ،سا ح و 

تیاکح نومزآ لک

     

داشت که نشان از بث ات درونی و پایایی قابل ق وب ل آزمون استدالل انتزاعی پارس میباشد.
به منظور بررسی روایی آزمون استدالل انتزاعی پارس در مطالعه حاضر ،روایی همزمان آزمون با آزمون روانی کالم ررب دروم ی سس س سسسسی
قرار گرفت و نتایج نشان داد که چهار خر هد مقیاس آزمون استدالل انتزاعی (ت هدرخ ود اب )حیحصت و سایق ،هباشت ،تواف

یقم اس       

آزمون روانی کالمی (آوایی و معنایی) دو به دو با یکدیگر رابطه مث تب و معناداری دارند .ار یز ابی روانی کالمی به عنوان بخش مهمی
ک حرففف
یهای عصب روانشناختی ،در دو حیطه آوایی و معنایی اجرا میش دو  .در نوع آوایی ،آزم دو نی کلماتی را که با یک ک
از ارزیاب 
یشوند و در نوع معنایی کلماتی را که از نظر معنایی به یک دسته تعلق میگیرند ،در یک بازة زمانی معین با ییی د ارائههه
خاص شروع م 

دهد (لزاک .) 010 2 ،22انجام تکالیف روانی کالمی مستلزم به کارگیری فرایندهای مختلف ،از انتخاب واژگانی و رمزگذاری آوایی تا
حافظه کاری و کنترل اجرایی است .بد نی ترتیب ،آزمون روانی کالمی یکی از پرکاربردتر نی آزمونها ای مو یبایزرا رد هدافتسا در    

کارکردهای اجرایی ب هدو (دایموند )2 013 ،23و انجام آن به عملکرد بخش پیشانی تحتانی و می و زغم ینا ناشیپ قطانم یییی ییییی -گی یهاگج
بستگی دارد (درسلر ،اسککلمن ،ارن تس  ،وپ ال ،وارینگس و همکاران .) 2012 ،24بنابرا نی رابطه مث تب

و معنادار نتایج حاص نومزآ زا ل   

22

. Lezak
. Diamond
24
. Dresler, Schecklmann, Ernst, Pohla, Warrings & et al
23
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آزمون استدالل انتزاعی پارس...

ی
ان زاد هههگیری ی

روانی کالمی و آزمون استدالل انتزاعی پارس گ یو ای روایی همزمان آزمون حاضر بو یا و هد ن ود هک  تیلباق نومزآ      
فرایندهای شناختی مشابهی را دارا میباشند.

از گید ر یافته ا نی پژوهش ،افزایش نمرات آزمون استدالل انتزاعی و خر هد مقیاسهای آن همراه با افزایش سن آزمودننیها ا و وجود
تفاوت معنیدار ا نی نمرات در بین گروههای سنی ب دو که دوخ گ یو ای روایی تمیز آزمون حاضر است .هم وس با یافته پژوهش حاض ،ر
نتایج مطالعات وودگل ماتزن ،)4 99 1( 25هال وف رد ،اندر زوی  ،دالتون ،بواگ و یز لنیسکای ،) 2006 ( 26کرون ،ون ،نکلد

ونلیجن وه رس تتت ،

هونومیکل ،کر سی توف و همکاران ) 2009 ( 27و دومانتیل ،هولتون ،کر سی توف و بلکمور ) 010 2( 28نیز حاکی از ارتقاء استدالل انتزا یع

و رابطهای همراه با افزایش سن است .نتایج پژوهشها گ یو ای ا نی است که ک دو کان از طریق یکپارچه ساختن نتایج حاصل از دو نوععع
فرایند سطح پایینتر ،قادر به عمل در سطح انتزاعی میباشند .چنین پتانسیل شناختی به ک دو ک کمک میکند تا به صورت پی ،هدنورش
در ابتدا یک مؤلفه انتزاعی تا هز  ،سپس دو و در ادامه چند مؤلفه انتزاعی را همزمان مورد دستکاری قرار دهد (دومانتیل .) 2014 ،ارتقاء
رابطهای 29میباشد .به طوری که ق لب از وقوع ا نی پد ناکدوک ،هدی   

استدالل انتزاعی همراه با افزایش سن مربوط به پدیده تغییر تهج

برای استدالل ،به جای شباهت روابط بر شباهت ظاهری بین اشیاء تمرکز دارند .به دنبال پد یدپ ندش رادی د تهج رییغت ه
ک دو کان بر اساس ویژگیهای روابط به اس لالدت

    

رابطهههای،

م ممیپردازنددد (کان ربنیلک و سیدنیتنتس گگ گگ
گ .) 2016 ،30ک دو ک رد أبیرقت نا     5س لا گگگ ی،

یکپارچ غآ ار هطبار نیدنچ یزاس ه از       م ممیکنددد و رش لالدتسا هدنورشیپ د      رابطهههای در طو تسا هدهاشم لباق یکدوک هرود ل      
(کراویزیک ،مور وسی ن ،و سی کونتاس ،هوال وی اک ،چاو و همکاران .) 2008 ،31یافت  یکاح تاقیقحت زا یخرب ه ا تسا نآ ز نیا هک       

فرایندها به حافظه کاری که دوخ به تغییرات رشدی در قشر پیش پیشانی وابسته است بستگی دارد (کانستنتیندیس و کلینبرگ.) 2016 ،
از سوی گید ر ،بازنمایی دانش روابط به کاهش موارد مورد پردا شز

کمک میکند .ا نی

دوخ به آزاد شدن منابع و توانمند شدن ب یار

استداللهای انتزاعی پیچیدهتر در ظرفیت محدود حافظه کاری در طول دوره رسش کمک میکنددد .ا نی

یارب صوصخ هب تیلباق      

ک دو کان کم سن که منابع مورد نیاز برای استدالل رابطهای و انتزاعی همچون حافظه کاری و به تدریج و ط شیازفا یکدوک هرود ی    

مییابد ،اهمیت دارد (ل وئ  ،وبر و بی دو اسل 2014 ،32؛ زالزو ،میلر ،ف یووکرام و یار چچچچچ  .) 2003 ،33زالزو و همک  نارا ( (  ،) 2003تحو رد ل
زمینه استدالل انتزاعی را مستقیمأ مربوط به توانایی با دز اری (مهار) در کنترل اجرایی و دس نآ هب یبایت    م ممیداننددد .آنها ا پیچی گد ییی را

مربوط به تعداد قوانینی میدانند که باید در یک تکلیف درنظر داشت و در عین حال آگاهی از قوانین مربوط را برای حل م ئس له کافی
نمیدانند و معتقدند که توانایی استدالل انتزاعی وحل م ئس له ،همراه با سن و افزایش توان کنترل افکار و اعمال تحول م ممییابددد (م ،زتا

کر سی تنس ،گراسی-اولیوایر ،فونسکا ،لیما ارگیمون و همکاران.)5 201 ،34

البته گید ر موضوع حائز اهمیت در ا نی مطالعه ،مشاهده افزایش تحول استدالل انتزاعی بین  8- 11س نآ کدنا شهاک و یگلا

رد

   12

سالگی است .هم وس با ا نی یافته ،مطالعه وودگل ماتزن ( )4 99 1نیز دال بر ا نی است که ق لب از  12سالگی ،تحول عمد هههای در اس لالدت
انتزاعی رخ دا هد و به سطح پختگی ن وجو انی میرسد (هال وف رد .) 2002 ،یافت  لیتنامود قیقحت ه و  ناراکمه  (((( ((((( ) 010 2نی هدنهد ناشن ز    
25

. Vodegel Matzen
. Halford, Andrews, Dalton, Boag & Zielinski
27
. Crone, Wendelken, van Leijenhorst, Honomichl, Christoff & et al
28
. Dumontheil, Houlton, Christoff & Blakemore
29
. relational shift
30
. Constantinidis & Klingberg
31
. Krawczyk, Morrison, Viskontas, Holyoak, Chow & et al
32
. Leue, Weber & Beauducel
33
. Zelazo, Miller, Frye & Marcovitch
34
. Mothes., Kristensen, Grassi‐Oliveira, Fonseca & Lima Argimon
26
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 و کاهش آن در س نین9- 11 افزایش صحت عمل در استدالل رابطهای و رسیدن آن تا سطح عمل بزرگساالن در سنین

     در تبیین چنین پدیدهای میتوان اشاره داشت به یافته مطالعات مح قق انی که گ یو ای تحو هدام یطخریغ ل.) 2014 ، است (دومانتیل41
    ما هد خاکستری مغز در لوب پیشانی (که کارکردهای اجرایی واب هب هتس، بنا به اظهار ا نی مح قق ان.خاکستری لوب پیشانی مغز میباشد
12

 س و نارتخد رد یگلا11    آن است) در طول دوره پیش ن وجو انی به افزایش حجم ادامه میدهد تا به اوج رشد دوخ در سن أبیرقت
      یک روند کاهشی و افت در تحول ساختار مغزی م تسا هدهاشم لباق روکذ، پس از چنین روند افزا شی ی.سالگی در سپ ران میرسد
   ) ا نی روند تحو امه یزغم راتخاس ل ه ای اب گن ففففف ففففففت ژپ ه و شه5 201 ،که در طول دوره پس از ن وجو انی ادامه مییابد (ماتز و همکاران
. سالگی تبیین کند12 یتواند کاهش عملکرد آزم دو نیها را در سن
 حاضر است و م

با ت جو ه به یافتههای ا نی پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آزمون استدالل انتزاعی پارس یک آزمون کالمی معتبر و تکرار ذپ یر براای
      در دس رقم و سرت و هفرص هب ن، جامع،  بنابرا نی میتوان ا نی آزمون کالمی را به عنوان ابزاری سا هد.سنجش استدالل انتزاعی میباشد
.برای ار یز ابی قابلیت استدالل انتزاعی ک دو کان فارسی زبان به کار گرفت
 داوناخ هههها ا و م یلوئس ننن ک ککه در ای ننن،،،، ،،، شآموز ززان ش نک تکر ن شهوژپ رد هد
 و پرورش استان تهران و دان

تشکر و قدردانی

از م وئس لین محترم آم شزو

.پژوهش همکاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم
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پیوست :آزمون استدالل انتزاعی پارس
آزمون استدالل انتزاعی پارس
سن (سال) :جنس :تحصیالت :محل تولد :زبان:
الف) کدام یک از کلمات زیر با بقیه متفاوت است .آن را با ذکر دلیل مشخص نمایید .سؤال اول به عنوان نمونه حل شده است.
کلمات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

پاسخ :دلیل تفاوت
بهار :فصل است ،بقیه ماه هستند.

بهار ،مهر ،اردی تشهب  ،شهریور ،بهمن
شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه
دردسر ،دردکمر ،دردگردن ،دردآرنج ،درد مچ
کاغذ ،دوخ کار ،خط کش ،مداد ،میز
نورانی ،متبلور ،تاریک ،لذیذ ،تیره
شیر ،دوغ ،پنیر ،آب ،آبمی هو
دل انگیز ،دلنواز ،آرام ،دلگیر
صورتی ،بنفش ،ارغوانی ،سرخُ ،اُاخرایی ،سبز ،قرمز
خیار ،گ جو ه فرنگی ،کرفس ،کاهو ،فل لف دلمه
ب) تشابه موارد ذکر شده را بنویسید .سؤال اول به عنوان نمونه حل شده است.
گزینهها

دلیل تشابه

.1
.2
 .3سگ و صندلی
 .4پتو و اتو
 .5خی و صابون
 .6دوست و آینه
 .7مداد و میز
 .8خروس و شاه
 .9ماهی و گل
 . 10لوله و ساقه

هر دو وپ شیدنی هستند.

شلوار و ژاکت

م زو و بالل

پ) بر اساس قیاس ،برای کلمه مورد نظر ،از میان  4گزینه ارائه شده تفج

مناسب را تعیین کنید.

 .1طوطی ،پرنده...؟ ،...مهندس الف .مکانیک ب .دانشمند ج .پرو هژ د .حرفهای
 .2حدس ،تخمین تورم... ،؟ ...الف .بزرگشدگی ب .فروکش ج .راه حل د .گسترش
 .3صفحات ،کتاب...؟ ،...لباس الف .کاغذ ب .متر ج .تار و دوپ د .کت و شلوار
 .4میکروسکپ... ،؟ ...زبان ،ارتباط الف .چهره نمایی ب .بزرگنمایی ج .پر هد نمایی د .رونمایی
 .5وپ ست کندن ،می هو ...؟ ،...ح وب بات الف .تکه تکه کردن ب .قاطی کردن ج .پاک کردن د .شستن
 .6شمع ،روشنایی شامپو... ،؟ ...الف .کثیفی ب .گرانی ج .تمیزی د .سبکی
 .7تابستان ،گرما پزشکی... ،؟ ...الف .بیمارستان ب .دارو ج .سرما د .درمان
ت) در بعضی از جمالت زیر ،جای دو کلمه تغییر کر هد است .درست یا غلط ب دو ن جمله را تعیین نم هدو و در صورت غلط ب دو ن جمله ،زیر دو کلمه جابهجا شده کب طخ ششششش ید .دو س اؤ للل اول
به عنوان نمونه حل شده است.
سؤال

درست /غلط

یشدند.
 .1م دوجو ات اولیه میمونها ب دو ند که دوخ شامل میمونهای هزوپ دار ،سپ تانداران ،میمونهای بی مد و انسانها م 

غلط

 .2از میان بیش از  70نوع فلز شناخته شده ،آهن مهمترین است.
 .3ناحیه به جزیرهای گفته میش دو که از شخ کیهای کوچک احاطه شده توسط دریا تشکیل شده است.
 .4تقریب ًاًا نیمی از مر مد

هج ان به متداولتر نی زبان سخن میگ یو ند.

 .5مایع ،صورتی از مواد با شکل معین و حجم غیرمشخص میباشد.
یدانان آزمون مسائل ریاضی است.
 .6وظیفه دانشمندان ،حل فرضیات و وظیفه ریاض 
 .7وخ ردن وخ ب یا نداشتن غذای زیاد برای وخ ردن به بیماری منجر وخ اهد شد.
 .8ان الق ب صنعتی انگلیس از قرن  18می دال ی آغاز گردید.
 .9دانش استفا هد از اختراع و اکتشاف در عمل ،فن آوری نام دارد.
 . 10ما نمیتوانیم آب را در نمک ببینیم ولی از مزه شوری درمی یابیم که دارای نمک است.

درست

