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 معرفی و تاریخچه سیستم کامپوتری وینا  1
 
 
 
 
 

 کی عنوان بهسيس شد و أت 1947 سال در 2شيوفرید کسيفل دکتر توسط، 1شيوفریدشرکت 

 تواندیم انهیرا شد متوجه که بود هاشرکت نياول از یکی شيوفرید. کردشروع به کار یخانگ تجارت

 ظهور به 1980 دهه لیاوا درهمين مسئله . باشد متيق گران یکيلکترومکانا یهادستگاه نیگزیجا

 از بار نياول یبراکه  شد؛ آغاز نایو ستميس تست نياول 1986 سال در شد، منجر 3نایو تست ستميس

 در موجود ستميس تنها نایو هاسال یبرا. شدیم استفاده افزارسخت عنوان به یشخص وتريکامپ کی

 و دیجد یهایژگیو یدارا که شد یانداز راه دیجد تست ستميس کی 2013 سال در .بود نهيزم نیا

 ،عصبی ،چهار حوزه اچ آر دراین ازمون  یتخصص نسخه حاضر حال در .بود مختلف یهاشرفتيپ

 .هستند دسترس در کيتراف وورزشی 

 واکنش درکه . باشدیم مداوم یها یرسان روز به و قيتحق هاسال حاصلموجود  نایوسيستم  

 یهاافتهی ،(یافزار سخت ،یافزار نرم ،یشناخت روان) یقيتحق یهابخش به مربوط یهانهاد به نسبت

و  .است شده اصالح یمداوم صورت به ان،يمتقاض تجارب و یقاتيتحق شگاهیآزما و آزمون به مربوط

 در را وتريکامپ بر یمبتن یشناخت روان یهاارزیابی شرکت نیا امروزه. باشدیم سابقه سال 65 یدارا

 شیاتر در شيوفرید شرکت یمرکز اداره و یالملل نيب کننده عیتوز 41 .کندیم یرهبر یجهان سطح

 در نایو آزمون ستميس حاضر، حال آورد دریم عمل به تیحما جهان سرتاسر در خود انیمشتر از

                                                           
1 Schuhfried 
2 Dr. Felix Schuhfried 
3 VIENNA TEST SYSTEM(VTS) 



 استفاده ستميس نیا از ساله، هر .باشدیم دسترس در زبان 27 در و شودیم استفاده کشور 67

 .دکنیم برگزار را آزمون دوره ونيليم 12.5 حدود و شودیم

 به. است بوده "یستگیشا و تيفيک" از عبارت ،یمتماد انيسال طول در شيوفریدشرکت  شعار

 را شیاتر یدولت نشان و ISO 9001 نامه یگواه ،2003 سال از شرکت نیا که است ليدل نيهم

 است یتجار زهیجا تنها و شودمی داده شیاتر در که است یا زهیجا نیاالترب نیا. است کرده افتیدر

 تیریمد ،یابتکار ییتوانا اول، کالس یاعتبار یبند رتبه صادرات، یباال سطح دهنده نشان که

 . باشدیم توسعه و قيتحق در توجه قابل یگذار هیسرما و خوب تيفيک

 سکیر پر و ترسناک تواندیم دیجد هاییلوژتکنو از استفادهکه آید حال این سوال پيش می

 در جواب باید بگویيم که م؟ينده ادامه را یوکاغذ قلم یهاآزمون همانند یقبل یهاروش چرا. باشد

 ،شناسیروان استاندارد سه نيب بفرد منحصر تعامالت ليدل به شيوفرید شرکت محصوالت تيموفق

 استفاده تيقابل و هستند ساده شيوفرید شرکت یها ستميس. باشدیم یافزار نرم و یافزار سخت

 مثال، یبرا. دارد یادیز یایمزا و است ریپذ امکان یراحت به ها ستميس نیا از استفاده. و دارند یآسان

 صورت به هاآن. باشندیم دسترس قابل یکم یزمان فرصت کی در یآموزش یها برنامه و آزمون جینتا

 به ازين بدون یروانشناخت هایتست از یاريبس نيهمچن ستنده قيدقو  شوندیم جادیا کياتومات

 کنندگان استفاده که است شده باعث امر نیا .شوند انجام نیآنال صورت به توانندیم افزار، نرم نصب

 خودشان انتخاب ازاین سيستم را انتخاب کنند و   ،یادیز یهاسازمان و هاتجارت در محصوالت نیا

 : از عبارتند کنندگاندهاستفا نیا. باشند یراض

 2600 یبخش توان مراکز و مارسانيب ک،ينيکل 

 2350 یبخش توان یها آژانس و یخصوص یها شرکت در استفاده مورد ستميس 

 1400 اشتغال خود کننده استفاده 

 1350 کيتراف یابیارز مراکز در ستميس 

 650 آهن راه انیمشتر توسط شده استفاده ستميس 

 530 یدانشگاه مرکز 

 250 پرواز آموزش مراکز و ها فرودگاه در ستميس 



 

 110 یورزش شناسیروان  نهيزم در کننده استفاده 

 13 ینظام موسسه 

 تشکیالت سیستم ارزیابی وینا 1-  1

 و هاازمون از یاگسترده یدامنه ،یاصل یاجرا افزار نرم کی از متشکلارزیابی وینا  ستميس

 .است یارياخت یورود یهادستگاه

 ارائه کاربر یبرا یروشن یارتباط دستورالعملوینا ،  ییاجرا افزارنرم: یاصل یاجرا افزارنرم  

 مراجعان اطالعات و نمود یگذارنمره را جینتا کرد، اجرا را آن یهاآزمون توانیم یراحت به که دهدیم

 را آزمون یهامجموعه انواع یاجرا و ساخت آن، یکاربرد یعملکردها گسترده دامنه. کرد ثبت را

 .کندیم ریپذامکان

 یهاروش و دهدیم پوشش را دیجد یهاآزمون گسترده دامنه نایو: هاآزمون گسترده دامنه

 نیا. برد کار به را هاآن مختلف، یابیارز طیشرا الزامات با منطبق توانیم که دارد یریپذانعطاف

 یاگسترده یدامنه هم و ستا یکاغذ -قلم جیرا یهاآزمون یوتريکامپ یهانسخه شامل هم ستميس

 کی آزمون، اتمام از بعد بالفاصله رديگیم بر در را ییشنوا و یارسانه چند ،یانطباق یهاآزمون از

 .شود نتیپر تواندمی ازين صورت در و دشویم ظاهر شینما صفحه در یگزارش



 ماوس کی لهيوس به( VTS) نایو آزمون ستميس به مربوط یهاآزمون شتريب :یورود دستگاه

 ای یورود یها دستگاه ،هاآزمون از یبرخ یاجرا منظور به وجود، نیا با. کنندمی کار ديکل صفحه و

 فراهم را عملکرد قيدق یريگاندازه امکان ،یورودهای دستگاه .باشندمی ازين مورد یجانب لوازم

 یبرا که شودیم فرمان تهدس و( 1و جهانی استاندارد)پاسخ صفحه نوعدو  شامل دستگاه نیا. کندیم

 .ندیآیم کار به یحرکت یحس یهماهنگ و یواکنش استرس یآورتاب عمل، سرعت یريگاندازه

 های مورد استفاده در سيستم وینا ..برخی از ابزار1شکل

که در ادامه  شودیم خاص یهاآزمون یبرا یکمک ابزار گرید و ینور خودکار شامل نيچن هم 

 ردازیم.به توضيح آن ها ميپ

 نیا. دنشو گرفته کار به هاآزمون اکثر در توانندمی که است شده یطراح یده پاسخ پنل دو

 یلمس صفحه ای و وتريکامپ ماوس، از استفاده در که یانيمتقاض زهيانگ توانندیم یورود یها دستگاه

 .شود واقع آنها قبول مورد و ببرد باال دارند، مشکل

                                                           
1 universal 



 

 با ارتباط ،سنسور ديکل ک، ی اعداد ديکلده  ی ،رنگ ديکل هفت :املش استاندارد یده پاسخ پنل

 USB اتصال محل دو،  کنندیم کار پا با که ییها ديکل

 
 .پنل پاسخ دهی استاندارد.2شکل

، ده یرنگ ديکل هفت، مشابه فرمان دسته دو، یچيپ دسته دوی شامل : جهان یده پاسخ پنلو  

 USB اتصال محل دو .کنندمی کار پا با که ییها ديکل با باطارت، سنسور ديکل کی ،یعدد  ديکل

 

 .پنل پاسخ دهی جهانی3شکل

که  باشدمی االیک آزمون با اعتبار باین مجموعه  : (MLS)ی دارای عملکرد حرکتی هامجموعه

توسط های حرکتی مناسب، توسعه یافته است.مربوط به مهارت 1با استفاده از تحليل فاکتور فلشمن

 .شودمیگيری بازو اندازهایستایی مربوط به حرکات انگشت ، دست ،  هر دو بعد پویشی و دستگاه این 

                                                           
1 Fleshman 



 
 (MLS) یحرکت عملکرد یدارا یهامجموعه .4شکل

 

 :از  استعبارت  MLSمشخصات پنل کاری 

 های مختلف که برای یک کار دستی )دو دستی و یک دستی( طراحی هایی با قطرسوراخ

 .شده است

 یابی خطی کاربرد دارد و به چندین خم و زاویه است که برای ردافی که دارای یک شک

 .شودمیصورت یک دستی اجرا 

 20  *2 و به صورت یک دستی و دو  باشدمیهای متصل که برای هدف گيری نقطه

 .شودمیدستی اجرا 

 25 و  باشدمیها ها یا ميلهدو طرف که برای وارد کردن سنجاق سوراخ کوچک در هر

 .شودمیبه صورت یک دستی و دو دستی استفاده 

  و به صورت یک دستی  باشدمیدو صفحه فلزی کوچک که برای بند آوردن سوراخ ها

  .شودمیو دو دستی اجرا 

  محل اتصالUSB  

تحليل تعداد موارد قطع، فعال سازی )انگيختگی( این دستگاه  (:FLIM)اتصال/  قطع موارد تعداد

CNS  0.1هرتزی که دارای فاصله  80.0تا  10.0نور محرک  که شامل: .کندمی ریگياندازهرا 

 .باشدمیهرتزی 



 

 
 (FLIM)اتصال/  قطع موارد تعداد .5شکل

 

 را یرامونيپ یهامحرک پردازش و درک ییتوانا یرامونيپ ادراک آزمون :(PP)ادراک پیرامونی

 یو توجه زانيم ،یريگيپ فهيوظ کی دادن انجام یبرا دهندهپاسخ فرد از درخواست با .دهدیم نشان

 دهندهپاسخ فرد و شودیم دهيتاب یرامونيپ نور محرک زمان، نيهم در. ردگيیم قرار یبررس مورد

 .دهد پاسخ آنها به یانتخاب صورت به دیبا

 

 
 64 و سطر 8 طرف هر در که ،است  ییروشنا ودید سیماتراین مجموعه دارای  :(PP)یرامونيپ ادراک .6شکل

 .دارد ستون

 

 

 



 نایو آزمون ستمیس در کاربران به مربوط مختلف یهابخش 2-  1

 

 .باشدمیهای زیر های مختلف مربوط به کاربران در سيستم آزمون وینا، شامل نوارهبخش

 

توسط چند نفر استفاده شود: هر شخص یک  تواندمییک سيستم آزمون وینا  :1نواره تنظیمات

تنظيمات دلخواه خودش را ذخيره  تواندمیپروفایل( مجزایی دارد و )مشخصات ورودی به  2الگين

 يد تنظيمات پيش فرض مربوط به خودتان را در سيستم آزمون ویناتوانمیدر این قسمت شما کند.

کرده های جدید را نصب ها و مجموعه آزمونهای مجاز را تعریف کنيد. آزموندسترسیو  اصالح کنيد

 های ورودی خاص را تعریف کنيد.ه آزمون و دستگاههای دسترسی بدستگاهو 

 

وارد کنيد و یا  متقاضيان جدید راو  هاآزمون دهندهتوانيد در این قسمت می :3نواره شخصی

توانيد به صورت دستی اطالعات را ثبت به سيستم را ویرایش کنيد. شما میاطالعات قبلی مربوط 

دارد، های ثبت استانتوانيد با استفاده از بخششما میوارد کنيد.کنيد و یا آن را از سایر پایگاه داده ها 

قابل مشاهده/ غير قابل "از گزینه  های دیگری را هم اضافه کنيد.بر اساس انتخاب خودتان بخش

از  نام استفاده کنيد.خص بیبرای مخفی کردن اطالعات شخصی و باقی ماندن به صورت ش 4مشاهده

 رستاده شدن ایميل دعوت مربوط به آزمون آنالین استفاده کنيد.برای ف 5"آزمون وب"گزینه 

                                                           
1SETTINGS tab  
2 Login 
3 PERSON tab 
4 Visible / Invisible 
5 Web Testing 



 

 
 نمایی از نواره شخصی..7شکل

يد تمامی عملکردهای مورد نياز را برای شروع کردن توانمیدر این قسمت شما 1:نواره آزمون

های گروهها و ها، مجموعه آزموند، آزموناز بين ابعاتوانيد همچنين می پيدا کنيد. را یک دوره آزمون

 آزمون انتخاب کنيد.

 
 ..نمایی از نواره آزمون8شکل

های آزمون را در فرمت مربوط به پروسه تمامی نتایجتوانيد در این قسمت شما می :2نواره نتایج

توانيد نوع برای  امتياز بندی، شما میهمچنين کنيد )برای مثال، جدول، پروفایل(. مختلف مشاهده 

ها، امتياز بندی ابعاد متقاطع، امتياز بندی مجموعه امتياز بندی گروه آزمونانفرادی، امتياز بندی 

                                                           
1 TEST  tab 
2 RESULT tab 



یا امتيازات اطالعات خام و  های تکرار شده را انتخاب کنيد.و مقایسه پروفایل مربوط به آزمونآزمون، 

 نرمال مربوط به متغيرهای آزمون را وارد یا خارج کنيد.

 
 .نمایی از نواره نتایج.9شکل

 ی موجود در نواره آزمونهانهگزیسایر  3-  1

راهنمای مربوط به آزمون یا مجموعه آزمون خاص را انتخاب کنيد. این راهنما شامل : 1راهنما

ان سنجی آزمون، به همراه راهنمایی برای های روقيق و جزئی مربوط به تمامی ویژگیاطالعات د

 باشد.تفسير آن می

تواند برای این آزمون انتخاب کند که میبيان می راهای قياسی از نمونه ایخالصه: 2هاقاعده

 شود.

خواهيد آزمون بر اساس آن اجرا شود را انتخاب کنيد. صرف نظر از زبان می: زبانی را که 3زبان

 د.نزبان برگزار شو 27د در بيش از نتوانها میآزمونمربوط به پنجره اصلی، 

. برای مثال، برای های خاصی قابل تنظيم استها، گزینه: برای اکثر آزمون4های پیشرفتهگزینه

تنظيم کنيم. این معيار  توانيم یک معيار انقضاء برای آزموننی بر تصميم، میمبتارزیابی موارد 

                                                           
1 Maual 
2 Norms 
3 Language 
4 Advanced options 



 

یابد که شما به تمامی يم شود. آزمون تا زمانی ادامه میتنظ "ی پيشرفتههاگزینه"تواند در قسمت می

 دسترسی داشته باشيد. یگيرتصميماطالعات مورد نياز برای 

 

اید را ذخيره به عنوان گروه آزمون انتخاب کردههایی را که این قسمت ترتيب آزمون: 1ذخیره

 توانيد هر اسمی را برای گروه آزمون انتخاب کنيد.کند. شما میمی

 

 ، آن را برای مراحل پيشرفت فردهاآزمونتوانيد با تعریف ترتيبی از میشما  ::2دادناختصاص 

 اختصاص بدهيد. دهندهپاسخ

 

ن مشخصات فرد و توانيد با استفاده از مدل پروفایل کردن )ثبت کردشما می :3پروفایل کردن

های درصدی مورد هدف و یا امتيازات حدی های روان شناختی وی(، رتبه بندیتحليل کردن ویژگی

 کنيدرا دریافت میمتياز کلی )امتياز حدی بين مراحل مختلف( مورد هدف را تعيين کنيد. شما یک ا

مورد هدف( به امتيازات واقعی  های درصدیکه بيانگر نسبت امتيازات ایده آل )بر مبنای رتبه بندی

 باشد.می

 

 .شودکليک کنيد. آزمون شروع می "آزمونشروع "مه بر روی دک: 4آزمون کردن

آزمون انجام  ظایفی که باید درشود و وها شروع می: هر آزمونی با دستور العمل5دستور العمل ها

 شود.شود، توضيح داده می

 

                                                           
1 Save 
2 Assign 
3 Profiling 
4 Testing 
5 Instructions 



گيرد. گو، صورت میبرای بررسی شناخت وظایف توسط شخص پاسخمرحله این  :1مرحله عملی

کند. در اغلب موارد، تواند دخالت را نشناسد، اجرا کننده آزمون می در صورتی که فرد وظایف خودش

اصول که بر اساس مرتبط هستند و شامل یک سری از مراحل ها و مرحله عملی به هم دستور العمل

 .باشنداند، مییادگيری برنامه ریزی شده

و اجرا کننده آزمون کند. روی آزمون کار می دهندهپاسخدر این مرحله، فرد  :2مرحله آزمون

 کند.، سطح باالی هدفمندی را تضمين می؛ این مرحلهکندهيچ گونه دخالتی نمی

 

 قرار دسترس در آن جینتا آزمون، شدن تمام محض به :3ن و امتیاز بندی آزموننتایج آزمو

 شما: است شما خود با انتخاب. شود داده نشان تواندیم یمختلف یهاروش به آزمون جینتا. رديگیم

 جینتا قسمت در را آزمون یراهنما ای و نمودار ل،یپروفا جدول،توانيد می دکمه، کی بر کيکل با

 شما و دارد، یدسترس آزمون در موجود یهانمونه یتمام به ییاجر افزار نرم نيهمچن. دينک انتخاب

 .ديده نشان مختلف یاسهیمقا ازاتيامت اساس بر را جینتا ديتوانمی

 

کند که شامل امتيازات خام به دست ی آزمون را ليست بندی میجدول نتایج، متغيرها: 4جدول

باشد. امتياز متوسط، امتياز فرد را با امتياز کل نمونه و یا در میآمده و امتيازات متوسط مربوطه 

موزشی و معيارهای دیگر مقایسه صورت نياز، با امتيازات فرعی مربوط به سن، جنسيت ، سطح آ

د. در نشوهم نشان داده می Zو امتيازات Tهای درصدی، معموال امتيازات کند. عالوه بر رتبهمی

 شود.فاصله اطمينان هم نشان داده میداشته باشد، صورتی که پایایی وجود 

 

                                                           
1 Practice Phase 
2 Test Phase 
3 Test results and test scoring 
4 Table 



 

ورت باشد و به صبه صورت خاکستری رنگ می در نمودار پروفایل رنگی، دامنه معموال:  پروفایل

ای نشان داده ها، توضيحات اضافی از متغيرهآزموندهد. در برخی از مختصری، انحرافات را نشان می

 باشد.شده هم در دسترس می

 بعد از صورت دادن یک مداخله تواند برای تکرار کردن آزمون، کهاین مورد می: روفایلمقایسه پ

توانيد از مقایسه پروفایل استفاده ای مثال ، درمان، آموزش(. شما میگيرد، مناسب باشد )برانجام می

انفرادی،  های آزموندورهکنيد و نتایج مربوط به بيش از هفت دوره آزمون را مقایسه کنيد. پروفایل 

یا انواع مختلف از خطوط های مختلف و های پروفایل مختلف در رنگباشد. منحنیبر نياز می مازاد

شود تا تغييرات صورت گرفته، در سریع ترین زمان ممکن شناسایی نشان داده شده است و باعث می

 شود.

 کار زمان دهنده،خپاس فرد هایواکنش دهنده نشان آزمون( یراهنما) پروتکل :1پروتکل آزمون

 هر یبرا. ردگيیم صورت هاپاسخ به نسبت که باشدیم یاصالحات از کی هر و مورد هر یرو بر کردن

 و شده انيب سواالت گرنشان که باشدیم دسترس در هم ليتحل پروتکل کی ها،نامهپرسش از کی

 در باشد، ناکامل ای قبول بلقا ريغ انيمتقاض هایپاسخ که یصورت در. باشدیم شده ارائه هایپاسخ

 .شودیم داده یمتقاض فرد به یهشدار ها،آزمون ريتفس قسمت

 .است شده داده نشان آزمون جینتا از یینما شکل نیا در. 10شکل

                                                           
1 Test Protocol 



  های فردیو اجرای آزمون انتخاب 4-  1

ست، های فهرنتخاب کنيد. سپس از گزینهخواهيد اجرا کنيد را ااز ليست آزمون، آزمونی را که می

پس خواهيد آن را تغيير دهيد. ها و صفاتی کليد کنيد که مید. بر روی ویژگیرا انتخاب کني "1ابعاد"

فرم آزمون را به شما پيشنهاد  ترین آزمون یابهترین و مناسب از این مرحله، سيستم آزمون وینا

آزمون و زمان متوسط  هایشود که بيانگر فرمبا انتخاب کردن آزمون، یک متن نشان داده می دهد.می

های های فرعی مربوط به هر یک از فرمها و آزمونمعيارباشد. عالوه بر آن، ورد نياز برای آن میم

یک فرم آزمون را برای استفاده انتخاب کنيد و بر روی بردار سپس شود. آزمون نيز نشان داده می

نشان  هاآزمونیک ليست ترتيبی از نشان داده شده کليک کنيد. در این مرحله فرم آزمون به صورت 

های آزمون وع کنيد و یا فرمرآزمون را ش "2شروع آزمون". با کليک کردن بر روی دکمه شودمیداده 

 هستند یمختلف آزمون یهافرم یدارا هاآزمون شتريب که ديبدان است جالب دیگری را اضافه کنيد.

 یهاگروه توسط شدن استفاده یبرا موارد نیا. هستند متفاوت یدشوار سطح و زمان طول نظر از که

( نشیگز مثال، یبرا) خاص گيریاندازه اهداف ای و( استعداد با افراد کودکان، مثال یبرا) خاص

 گرفته کار به یمختلف یهازمينه در مشابه، آزمون کی تا است شده سبب کار نیا. است شده یطراح

 .شود

 مجموعه و هاآزمون یتمام شامل نا،یو آزمون ستميس از یتخصص ورژن چهار در هاآزمون ستيل

 آزمون پنج و هاآزمون از کی هر به مربوط کاربردده  . باشدیم مربوطه یکاربر یهاحوزه در هاآزمون

به  .دارد قرار نایو آزمون ستميس به مربوط دیخر قسمت در ها،آزمون مجموعه از کی هر به مربوط

ورژن کالسيک و قدیمی سيستم آزمون . جموعه آزمون توجه کنيدهای مهای آزمون و ليستليست

 ليست کرده است.  "3هاآزمون"های مجاز را در قسمت زیر مربوط به گزینه فهرست ، آزمونوینا

  آزمون مجموعه کی کردن اجرا و کردن انتخاب 5-  1

یک  ملشاتواند اجرا شود. یک گروه آزمون ، یک گروه آزمون هم میهای فردیهمانند آزمون

 ای)در صورت لزوم به کمک تيم مشاورهباشد. اجرا کننده آزمون های انفرادی میت از آزمونترتيب ثاب

                                                           
1 Dimensions 
2 Start Testing 
3 Tests 



 

تعيين ها را که باید در گروه آزمون قرار داده شود و نحوه ارائه شدن آنهایی آزمون (شيوفریدشرکت 

روع به صورت اتوماتيک ش آزمون بعدیها، دن آخرین مورد از هر یک از آزمونکند. با کامل شمی

در زمانی که نياز باشد،  تواند در مرحله پيشرفت ذخيره شود. همچنينشود. یک گروه آزمون میمی

 را جمع آوری کند و آن را اجرا کند. تواند یک مجموعه آزمونننده آزمون میاجرا ک

م امتياز بندی آزمون وینا، ترکيب ثابتی از اجرای آزمون همراه با سيستکلی مجموعه چهارده 

 شودیم استفاده دهيچيپ تمشکال یبررس یبراو د؛ نشورا شامل می هاکلی هستند که تمامی آزمون

ها شامل یک راهنما و یک ونهمچنين این مجموعه آزم (یرانندگ یبرا الزم تيصالح مثال، یبرا)

ا انتخاب خودتان یک مجموعه آزمون را ببرای اجرای یک مجموعه آزمون کافيست،  ندباشمی گزارش

جمع آوری کنيد، آن را به یک ليست ترتيبی اضافه  "1هاآزمونمجموعه "و به کمک گزینه فهرست 

، آزمون را شروع کنيد )در ادامه، توضيحات "شروع آزمون"ک کردن بر روی دکمه کنيد و با کلي

 شود(.ها ارائه میصل تری در رابطه با مجموعه آزمونمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Test Sets 



 

 

 

 نایو آزمون ستمیس به مربوط ورژن چهار 2

 

 

 

 

 

 در روش نیا یريگ بکار یبرا که دارد وجود( VTS) نایو آزمون ستميس از یتخصص ورژن چهار

 نیا از کی هر. اندشده داده توسعه یورزش و کيتراف ،یعصب ،HR به مربوط یهاحوزه

 که باشدیم آزمون یراهنما و آزمون ابعاد از ستيل کی شامل یتخصص نایو آزمون یهاستميس

 یتعداد یدارا هاستميس نیا نيهمچن. باشدیم آن یکاربرد یتخصص یهاحوزه به مربوط

 یبررس یبرا که است آزمون از یابعاد از عبارت هاآزمون مجموعه. هستند هاآزمون مجموعه

 .باشد داشته یديمف کاربرد خاص و دهيچيپ مسائل

 
 نایو آزمون ستميس به مربوط ورژن چهار.1شکل 



 

2  -1 HR 

 و فیوظا نيهمچن. است شده داده توسعه یکار مشاوره و پرسنل شرفتيپ پرسنل، انتخاب یبرا

 مثال، یبرا) .است مطرح مهم مسئله کی عنوان به یمنیا ها،آن در که شودیم شامل را ییهاشغل

 شغل ریاس و معدن کارگران ،ینظام افراد و ها سيپل خلبانان، قطار، رانندگان ،یا حرفه رانندگان

 : از عبارتند که است آزمون مجموعه پنج شامل نيهمچن. باشدیم آزمون 28 شامل و (یصنعت یها

 KEYHR :آر اچ یديکل یفاکتورها  

 SFCALL :تماس مرکز تيموفق یفاکتورها  

 SAROAD :جاده تيامن یبررس  

 SARAIL :لیر تيامن یبررس  

 SAAIR :یهوانورد تيامن یبررس 

 عصبی 2-  2

 ی اختالالت روانی و موارد بالينی توسعه یافته است.به منظور بررس

 .باشدمیآزمون  34شامل 

 :شودمیی زیر را شامل هاآزمونمجموعه 

 COGBAT:  1ارزیابی بر مبنای شناخت 

 DRIVESC 2ی رانندگیهاآزمون: متناسب بودن با 

  کیتراف 3-  2

 یافته است.در مورد تناسب فيزیکی رانندگی توسعه  شناسیروانبه منظور ارزیابی 

                                                           
1 Cognitive Basic Assessment 
2 Fitness to Drive Screening 



 .باشدمیآزمون  21شامل 

 :شودمیی زیر را شامل هاآزمونمجموعه 

 DRIVESTA1: سازگاری با استاندارهای رانندگی 

 DRIVEPLS2: صالحيت الزم اضافی برای رانندگی 

 PERSROAD3: فاکتورهای شخصيتی رانندگان جاده 

 ورزش 4-  2

 ست.ورزشی توسعه داده شده ا شناسیروانی هاارزیابیبه منظور 

 .شودمیبرای رقابت زنان و مردان ورزشکار در ورزش های تيمی و گروهی بکار گرفته 

 .باشدمییک ابزار کمکی مفيدی برای پيدا کردن و پيشرفت دادن استعداد ورزشی 

 .باشدمیآزمون  21شامل 

 :شودمیی زیر را شامل هاآزمونمجموعه 

 SFMOTOR 4های موتوری: فاکتورهای موفقيت ورزش 

 SFTEAM :5های تيمیی موفقيت در ورزشهافاکتور 

 TAKIDS6های ورزشی در کودکان: بررسی استعداد 

 TATEENS7: بررسی استعداد ورزشی در نوجوانان 

 

 

                                                           
1 Fitness to Drive Standar 
2 Fitness to Drive Plus 
3 Driver Personality Factors Road 
4 Success Factors Motorsport 
5 Success Factors Team sport 
6 Talent Assessment Sport Kids 
7 Talen Assessment Sport Teens 



 

 (دهیچیپ یابیارز مشکالت به مربوط یهاآزمون از یبیترک) هاآزمون مجموعه 5-  2

ده از یک آزمون انفرادی مدیریت شود، تواند با استفایک مسئله ارزیابی پيچيده نمیبه دليل اینکه 

ی جدید مربوط به هاآزموننياز است که چندین آزمون یا ابعاد آزمون با هم ترکيب شوند. مجموعه 

کنند و همبستگی مناسب بين مسئله ارزیابی و نتایج این نيازها را تامين می سيستم آزمون وینا

 کند.ن را تضمين میآزمو

ها بر مبنای مطالعات مورد تایيد و یا الزامات قانونی انتخاب شده زموناد مربوط به مجموعه آابع

ی نظری و عملی هازمينهدر ابعاد مختلف، با دقت خاصی توسط کارشناسان  هاآزموناست. وظایف 

های مناسب عبارت از زمان آزمون، تناسب محتویات آزمون شود. معيارهای مربوط به انتخاباجرا می

تحت بررسی، تناسب موارد آزمون با فرد تحت آزمون و متناسب بودن آن با کاربردهای آزمون با مسئله 

 . باشدمیبين المللی 

برای هر آزمونی یک راهنما، یک پروفایل ارزیابی )در صورت تناسب داشتن( و یک گزارشی وجود 

رت خالصه بيان نموداری و به صوی زبانی و هافرمدارد که نتایج مربوط به تمامی ابعاد، در قالب 

، عصبی، ترافيک و ورزشی HRهای توانند در زمينهمجموعه آزمون وجود دارند که می 14شوند. می

 مورد استفاده قرار بگيرند.

 

 HR در استفاده یبرا هاآزمون مجموع 6-  2

2 -6 -1 KEYHR  :در یدیکل یفاکتورها HR 

 ريمس در تيقموف به مربوط ییتوانا و یتيشخص عوامل نیترمهم ،KEYHR آزمون مجموعه

 به فرد یکار حوزه گرفتن نظر در بدون یديکل یفاکتورها نیا نکهیا ليدل به. کندیم انيب را یشغل

 آوردیم عمل به یفرد یهامهارت از را مناسب و یکل یبررس کی KEYHR شوند،یم گرفته کار

 یرو بر آزمون مجموعه نیا. ندارد وجود محسوس یکار لیپروفا کردنمشخص به یازين چيه و

 انتخاب از قبل مرحله یبرا هم تواندیم مورد نیا شود؛یم متمرکز کار به مربوط یديکل مشخصات

. شود گرفته کار به یینها انتخاب یبرا هم و افتهی ساختار یبررس کی ای و هاآزمون ریسا با بيترک در

-گرفته قرار دیيتا مورد یرمعتب مطالعات در ها،آزمون مجموعه در موجود یهاآزمون به مربوط اعتبار

 . است



2 -6 -2 SFCALL  :تماس مرکز تیموفق یفاکتورها 

 گرفته کار به( مخابرات) تماس مرکز کارمندان انتخاب منظور به SFCALL آزمون مجموعه

 و چندگانه فیوظا همانند) یشغل گروه نیا به مربوط یشناخت یهاییتوانا مورد نیا. شودیم

 قرار آزمون مورد را( وجدان و تحمل آستانه همانند)  یتيشخص یاهیژگیو و( یزبان یهاتوانایی

 نرخ ،یور بهره رنده،يگ ميتصم ارتباطات ليقب از ییارهايمع از استفاده با SFCALL. دهدیم

 مجموعه نیا است؛گرفته قرار دیيتا مورد آلمان بزرگ یتلفن مراکز در شدن، کنسل و سفارشات

 ازيامت ستميس. دارند تلفن مراکز نیا تيموفق یفاکتورها یبرا را یمناسب ییشگويپ ییتوانا آزمون

 نيهمچن بلکه دهد،یم ارائه یدیکاند هر یبرا را یانفراد آزمون جینتا تنها نه ،یدیکاند هر یبرا یبند

 درجه دهنده نشان و دیآیم دست به هاآزمون یتمام به توجه با که کندیم انيب را یکل ازيامت کی

 یرونيب و یدرون یهافعاليت مورد دو هر یبرا و( کامل ازيامت) آلدهیا لیپروفا کی با آن تناسب

 یتمام یبرا را یکل یبند رتبه کی توانمی ازات،يامت بودن متناسب یمبنا بر آن، بر عالوه. باشدمی

 .داد انجام دهایکاند

2 -6 -3  SAROAD جاده تیامن یابیارز 

 یاحرفه رانندگان در را یضرور یرانندگ یهامهارت داشتن وجود SAROAD آزمون مجموعه

 قرار یابیارز مورد( یخارج مسافرت ای یطوالن مسافرت ،یعموم نقل و حمل در مثال، یبرا) بالقوه

 دیيتا مورد مطالعات اساس بر که باشدیم ییتوانا ابعاد از یتعداد شامل آزمون مجموعه نیا. دهدیم

 ابعاد به مربوط گسترده بخش از انتخاب مرحله در. باشندیم ازين مورد یهاییتوانا نیترمهم مختلف،

 زمان و یاطالعات منابع از بيترک نیبهتر تا شودیم کاربرده به یتوجه قابل مهارت شده، مطالعه

. دارد یادیز ییکارا و رديگیم صورت ساده صورت به آزمون نیا یاجرا. شود ارائه آزمون

SAROAD نیبهتر از عیسر یبررس کی و شود ارائه بندیدسته کی که کندیم فراهم را امکان نیا 

 رانندگان یآموزش یهاازين ییشناسا یبرا تواندیم آزمون مجموعه نیا نيهمچن. دیايب بعمل هادیکاند

 در SAROAD. مهم اتفاق کی ای تصادف از بعد مثال یبرا. شود گرفته بکار تجربه با و یاحرفه

 کيکالس آزمون کی عنوان به دسترس، در یهاآزمون مجموعه نيب و دشویم برده کارب یجهان سطح

 .شودیم گرفته نظر در یسنت و

 



 

2 -6 -4  SARAIL لیر تیامن یابیارز 

 رانندگان یستگیشا یابیارز یبرا، ریپذانعطاف و دهيچيپ بزارا کی SARAIL آزمون مجموعه

 را اروپا قطار یرانندگ مجوز به طمربو الزامات داشتن وجود آزمون نیا. باشدیم یرانندگ یبرا قطار

 یهاییتوانا ،(ادراک سرعت توجه، مثال، یبرا) یشناخت ییتوانا چهارده. کندیم یبررس رانندگان در

 یتيشخص و یرفتار یهایژگیو و( دست – چشم یهماهنگ واکنش، زمان مثال، یبرا) یشیپو روان

 یمبنا بر آزمون ابعاد. رنديگیم قرار گيریاندازه و یبررس مورد( وجدان ،یریپذ جيي،ته مثال یبرا)

 تواندیم قطار، نرانندگا آزمون بر عالوه SARAIL. شودیم انتخاب EU 2007/59/ EC یراهنما

( یتراموا مترو، ر،يالس عیسر قطار مثال، یبرا) یلیر هينقل لیوسا ریسا به مربوط رانندگان انتخاب یبرا

 . شود گرفته کار به یلیر بخش در یمنیا به مربوط یهاشغل انيمتقاض و

2 -6 -5 SAAIR یهوانورد تیامن یابیارز 

 قرار یابیارز مورد را یهوانورد شناسیروان حوزه به مربوط یارهايمع ،SAAIR آزمون مجموعه

 – یروان طیشرا و یافاصله تجسم حافظه، ،یروان فشار تحمل ليقب از یموارد شامل که دهدیم

 پرواز، یساز هيشب آزمون در تيموفق بينیپيش ییتوانا با رابطه در ونآزم نیا ابعاد. باشدیم یحرکت

 نیباالتر یدارا استفاده مورد یهاآزمون که است شده داده نشان. استگرفته قرار دیيتا مورد

 یستگیشا به مربوط یعاد آزمون و انتخاب یبرا SAAIR. باشندیم یشیپو روان یاستاندارها

 قرار استفاده مورد ییهوا کيتراف کنندگان کنترل یبرا و ینظام ريغ و ینظام یپروازها در خلبانان

 .رديگیم

 یعصب تیوضع در استفاده یبرا هاآزمون مجموعه 7-  2

2 -7 -1 COGBAT یشناخت ییمبنا یابیارز 

 اختالالت یدارا مارانيب یشناخت تيوضع کردن مشخص یبرا COGBAT آزمون مجموعه

 دیبا که باشدیم یشناخت تيوضع یريگاندازه نکاریا از دفه. شودیم گرفته کار به یروان ای و یعصب

 نیا. باشد صرفه به مقرون یاقتصاد نظر از آن، در شده صرف زمان و باشد گسترده ممکن حد تا

 از یبرخ در یانطباق یهاآزمون و اندشده انتخاب دقت با که یموارد از استفاده با آزمون مجموعه

 را پردازش سرعت و ییاجرا یعملکردها حافظه، توجه، یهاحوزه هب مربوط یفرع ابعاد خاص، موار



 که کندیم نييتع را یشناخت یهاحوزه از یسر کی COGBAT رونیا از. کندیم یريگاندازه

 خاص یهاآزمون از استفاده با خاص یهاحوزه نیا ،یبعد مراحل در. باشدیم تضاد یدارا احتماال

 آزمون به مربوط یهااريمع اساس بر. رديبگ قرار یبررس و یابیرزا مورد قيعم صورت به تواندیم

-یم یکل جيپک کی عنوان به که معنا نیبد باشدیم یاسيمق مجموعه کی COGBAT  متقاطع،

 آن شناخت که یابیارز کی. است گرفته قرار دیيتا مورد ماران،يب مختلف یهاگروه طرف از و باشد

 . دهدیم ارائه وبيمع ريغ و وبيمع ابعاد با رابطه در را یکل دید کی باشد، ریپذ امکان یآسان به

2 -7 -2  DRIBESC یرانندگ نشیگز در الزم تیصالح 

 دهدیم قرار یابیارز مورد یرانندگ ییتوانا در را مهم فاکتور سه ،DRIVESC آزمون مجموعه

 آزمون جموعهم نیا. یکل شناخت کی آوردن دست به و واکنش زمان ،پذیریانعطاف: از عبارتند که

 ،یرانندگ به مربوط الزم تيصالح کسب منظور به که باشدیم یافراد نشیگز یبرا یمناسب ابزار کی

 صورت به ، DRIVESC آزمون مجموعه اعتبار. هستند مواجه یروان ای و یشناخت عصب اختالالت با

 شده انجام یمختلف مناطق در که یذهن یهابيآس یدارا افراد و رانندگان سالمت مطالعات در مکرر

 استفاده تيقابل از عبارت DRIBESC آزمون مجموعه به مربوط یایمزا. گرفت قرار دیيتا مورد بود،

 . باشدیم آن به مربوط یراهنماها آسان یريادگی و آن از راحت

 کیتراف در استفاده یبرا هاآزمون مجموعه 8-  2

2 -8 -1 DRIVESTA یرانندگ استاندار در الزم تیصالح 

 دهدمی قرار یابیارز مورد یابعاد یمبنا بر را یرانندگ ییتوانا ،DRIVESTA آزمون مجموعه

. باشدمی واکنش زمان و استرس ای یروان فشار تحمل تراکم، ،یمنق لیدال مقدمه، کی شامل که

 واکنش و یرانندگ مخصوص ییتوانا از یکل یابیارز کی ،یانفراد یهاآزمون به مربوط جینتا بر عالوه

 مطالعات از یتعداد در که – مدل کی یمبنا بر DRIBESTA. شودمی ارائه ونآزم تحت فرد

 یرانندگ رفتار یابیارز و آزمون جینتا نيماب یهمبستگ به مربوط – است گرفته قرار دیيتا مورد مستقل

 یتضادها جبران به مربوط یها فرصت ،یکل صيتشخ در. باشدمی استاندارد یرانندگ آزمون در

 قرار استفاده مورد ،یرانندگ یبرا فرد تيصالح نييتع در و شوندمی آورده حساب به افراد یاحتمال

 .گيردمی



 

2 -8 -2 DRIVELPS یرانندگ الزم یاضاف تیصالح 

 نیا در. باشدیم DRVESTA آزمون مجموعه یمبنا بر DRIVEPLS آزمون مجموعه

 قرار یابیارز مورد هم یرامونيپ ادراک ،DRVESTA آزمون به مربوط بُعد پنج بر عالوه آزمون،

 نظارت و هينقل لهيوس کردن کنترل سرعت، نيتخم یبرا یضرور ابزار کی یرامونيپ ادراک. رديگیم

 در گرفته صورت یهاتيفعال و زمان ،یطيمح درک بعد کردن اضافه. باشدیم یرانندگ طيمح بر

 مجموعه همانند. دهدیم شیافزا هم را جینتا اعتبار گر،ید طرف از یول دهد،یم شیافزا را آزمون

 ارائه یفرد آزمون جینتا بر عالوه هم گرواکنش ییتوانا از یکل یابیارز کی ،DRIVESTA آزمون

 .دارد ییباال اعتبار که شودیم

2 -8 -3 PESROAD جاده رانندگان یتیشخص یفاکتورها 

 باشدیم یرانندگ ییتوانا به مربوط اطالعات مکمل عنوان به PERSROAD آزمون مجموعه

 نیا. دیآیم دست به DTIVEPLS و DRIVESTA یهاآزمون مجموعه از استفاده با که

-مهم باشند،یم دیيتا مورد کيترافشناسیروان حوزه در که ییهاآزمون از استفاده با آزمون مجموعه

 مورد را است گذارريتاث کيتراف طیشرا با انطباق به لیتما یرو بر که را یتيشخص یفاکتورها نیتر

 گرنشان باشد،یم دیيتا مورد مختلف یهاحوزه در که یاگرفته صورت مطالعات. دهدیم قرار یابیارز

 یرانندگ رفتار ینيبشيپ در را یمهم نقش کی ،یرانندگ به مربوط یتيشخص یهایژگیو که است نیا

 .دارند منیا

 ورزش در استفاده یبرا هاآزمون مجموعه 9-  2

2 -9 -1 SFMOTOR یموتور یهاورزش در تیموفق یفاکتورها 

 یورزش رشته در مناسب رانندگان ییشناسا به کمک منظور به SFMOTOR آزمون مجموعه

 مسابقه موتور، قیقا مسابقه کلت،يس موتور مسابقه نگ،يکارت نگ،يسیر موتور همانند) یسوار موتور

 یابیارز دمور یمتقاض فرد یشناخت یهاییتوانا آزمون، نیا در. شودیم گرفته کار به( یران ونيکام

 یهاورزش راننده 125 قیطر از که باشدیم یآزمون مجموعه یمبنا بر SFMOTOR. رديگیم قرار

 فیتعر یبرا مطالعه نیا. شد برگزار 2006 تا 2000 یهاسال به مربوط مطالعه کی در و یموتور

. شد گرفته کار به یموتور یهاورزش رانندگان یهاییتوانا با رابطه در یاهداف مجموعه کی کردن



 رانندگان با سهیمقا در و شود محاسبه تواندیم رد،يگیم قرار هدف مورد دامنه در فرد که را یبخش

 .شود داده نشان یبند رتبه کی شکل به و گرید

2 -9 -2 SFTEAM یمیت ورزش تیموفق یهافاکتور 

 یهاورزش در خوب کنانیباز ییشناسا یبرا یمناسب ابزار کی SFTEAM آزمون مجموعه

. شودیم شامل را هندبال و یهاک بسکتبال، فوتبال، که یتوپ یهاورزش خصوص به باشد،یم یميت

 و یميت ورزش کنیباز 226 قیطر از که دارد قرار هاآزمون از یگروه کی یمبنا بر آزمون مجموعه

 نیا. استگرفته صورت 2008 و 2000 یهاسال نيب که است شده کامل دیيتا مورد مطالعات در

 گرفته بکار کنانیباز یهاتيشخص و هامهارت از هدف مورد لیپروفا کردن فیتعر منظور به عاتمطال

 تواندیم که باشدیم یاتيجزئ با همراه و قيدق یساختار یالگوها کننده انيب لیپروفا نیا. است شده

 .کند سهیمقا کنانیباز ریسا با را کنیباز کی ،یبندرتبه کی صورت به و شود محاسبه

2 -9 -3 TAKIDS کودکان یورزش استعداد یابیارز 

 ،پذیریانعطاف) یورزش ییتوانا به مربوط جنبه سه قه،يدق22در فقط TAKIDS آزمون مجموعه

 نیا. دهدیم قرار یبررس مورد را ساله 10 تا 7 کودکان( حافظه و ،یبصر و یداريشن واکنش ییتوانا

 ییمبنا عملکرد یابیارز یبرا که است آمده دست به یآزمون یهاگروه یسر کی از آزمون مجموعه

 .است گرفته قرار دیيتا مورد و شد برگزار 2007 تا 2001 دوره در و سن کم ورزشکاران

2 -9 -4 TATEEN نوجوانان یورزش استعداد یابیارز 

 روش نیا. کندیم یريگاندازه نوجوان افراد در را یورزش ییتوانا  ،TATEEN آزمون مجموعه

 عملکرد یابیارز به مربوط که است آمده دست به یدیيتا مورد یهاآزمون از یگروه کی از استفاده با

 از استفاده با. بود شده برگزار 2007 تا 2001 یزمان دوره در که باشدیم 14 تا 11 نوجوانان ییمبنا

TATEENS، ادراک حافظه، واکنش، زمان ،یروان فشار تحمل یفاکتورها یساختار یالگو توانمی 

 از کی هر عملکرد یبرا یآل دهیا دامنه کی آزمون، طول در. کرد ییشناسا را متمرکز توجه و یبصر

 و محاسبه تواندمی آل،دهیا دامنه نیا با جوان ورزشکاران داشتن انطباق.  شودیم فیتعر هاحوزه

  .شود گرفته بکار یفرد انيم و یفرد درون سهیمقا یبرا و شود داده نشان



 

های گروهی  تست وینا را به طور مختصر توضيح دادیم از آزمون وعهدر قسمت باال چهار مجم 

صورت انفرادی استفاده کرد با مشخصاتشان آورده توان بههایی که میی آزموندر قسمت بعدی همه

های مغز از قيبل توجه ، حافظه کاری، ادراک ، که هرکدام بصورت تخصصی یکی از عملکرد شود.می

 سنجند.یحافظه و........ را م

 به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: هاآزمون یتمام

 2 D – 2HAND – 3D – A3DW – AGDIA – AHA – AISTR – ALS – 

AMT – ANF – APM – ATAVT – ATV – AVEM – AVIS – B19 – BACO 

– BFSI – COG – CORSI – CPM – DAKT – DAUF – DSI – DSIHR – DT 

– DTKI – EBF – ELST – EPP6 – FBS – FFT – FGT – FLIM – FOLO- 

FSV – FVW- GESTA – HCTA – IBF – INSBAT – INSSV – IPS – IVPE 

– LVT – MDT – MIP – MLS – MMG – MOI – MTA – NVLT – OLMT – 

PERSEV – PP – PST – RISIKO – RT – SBUSB – SIGNAL – SIMKAP – 

SKASUK – SMK – SPM – SPMPLS – SROOP – SWITCH – TCI – TG – 

TMT –L – TOL –F- VIGIL – VISGED – WAF – WRBTV – ZBA 

 

 

 مشخصات بخش اصلی بخش فرعی آزمون

IBF ی آزمون خطیهاگروه 
 مجموعه آزمون هوشی 

INSSV ی آزمون سازگارهاگروه 

WAFW ی درک اساسیهاعملکرد 

 توجه

 ی توانایی اجتماعیهاآزمون

WAFA هوشياری 

 قدرت تمرکز
ALS 

تقویت توجه و 

 هوشياری 
DAUF 
VIGIL 
MAFV 

WAFR توجه فضایی 

WAFG توجه تقسيم شده 

 انتخابی بودن توجه
COG 

 DAKT توجه انتخابی
WAFS 

SIGNAL توجه متمرکز 
WAFF 

CORSI فضایی 

حافظه ميانی کوتاه مدت /

)همچنين به عنوان تابع 

 (شودمی بندیدستهاجرایی 

 حافظه



FGT 

 شکلی
 حافظه بلند مدت آشکار

NVLT 
VIGED 

FVW و زبانی شکلی 

STROOP  دخالت 

 عملکرد اجرایی

TMT – L شناختی پذیریانعطاف 

PERSEV استقامت داشتن 

TOL – F توانایی برنامه ریزی 

SWITCH تغيير وظایف 
2 HAND دو بعدی 

 چشم –هماهنگی دست 
 مهارت حرکتی

B19 

SMK سه بعدی 

MLS ی حرکتی خوبهارتمها 
ANF  ی ریاضیهاتوانایی 

 ی خاصهاتواناییی هاآزمون

MIP 

2D تجسم / گرایش 

 3D تجسم فضایی
 A3DW تغيير وضعيت روانی

PST 
DT رفتار واکنشی  حالت ارتجائی سرعت واکنش

)همچنين به عنوان 

جنبه ای از توجه 

 (باشدمی

DTKI 

RT ساده 
 واکنش توانایی

MDT پيچيده 

AMT 

 

استدالل منطقی 

)همچنين  به عنوان 

عملکرد اجرایی 

 (شودمی بندیدسته

APM 
CPM 

FOLO 
SPM 

SPMPLS 

FLIM تحریک کردن 

 متفرقه

HCTA تفکر انتقادی 

ELST دانش انگليسی 

GESTA استقالل از زمينه 

SIMKAP وظایف چندگانه 

PP درک پيرامونی 

MTA درک فنی 

ATAVT به دست آورن یک شناخت از ترافيک 

LVT درک بصری 

ZBA زمان و حرکت بينیپيش 

BFSI ی مربوط به پنج بزرگهاآزمون 

 سه قوی هيکل گيریاندازهی مربوط به هاآزمون EPP6 ساختار شخصيتیفهرست  
IPS  ی شخصيتیهامدلسایر 
TCI 



 

AGDIA ارزیابی تفاوت از عصبانيت 
 عصبانيت

 ی شخصيتی خاصهاآزمون

AVIS رفتارهای رانندگی عصبانيتی 

BACO  ی استرسی متفاوتهاموقعيتموفيت در 

و  پذیریانعطاف

 پردازش استرس

AVEM 

 DSI ی پردازش استرسهااستراتژی
DSIHR 

EBF 

SBUSB استرس ذهنی 

SHASUK  تمایل مشتری 
AHA انگيزه موققيت 

 OLMT انگيزه

MMG انگيزه موفقيت، قدرت و پذیرش 

RISIKO آمادگی برای  آمادگی کلی برای پذیرش ریسک

 آمادگی برای پذیرش ریسک در هنگام رانندگی WRBTV پذیرش ریسک

IVPE  
مشخصات 

 شخصيتی رانندگی
AISTR 

  
ی عالقمندی و روش هاآزمون

 MOI برخورد

ATV  ریسک الکل 

 ی بالينیهاآزمون
FFT 

FSV  درد واکنش 

FBS  ریسک خودکشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 های موجود در سیستم ویناتمامی آزمون 3

3  -1 IBF 1 ییمبنا هوش یعملکردها 

 
 یی.مبنا هوش یعملکردها IBF .نمایی از آزمون11شکل

 

 برابر در مقاومت ، یليتکم گزارش، نیآنال استفاه تيقابل ، یاسيمق: مشخصات این آزمون

 .گسترده یاسيمق گستره ،نادرست موارد

                                                           
1 Basic Intelligence Functions 



 

 ، یآلمان ، ایفرانسه،  یفنالند ، یسيانگل،  یهلند، یچک، ییايکرواس ،ینيچ، یعرب: هازبان

 یاهيترک ، ییايناسپا،  ییاياسلواک،  یصربستان،  یپرتقال ، یلهستان،  ییايتالیا ، یمجارستان ، یونانی

 بزرگتر و ساله 13 دهندگان پاسخ یبرا متناسب ؛یهوش ساختار و یهوش سطح یابیارز: کاربرد

 باشد، داشته وجود ازين هوش سطح از یکل مرور کی به که یزمان در. باشدیم مربوطه یهاحوزه در

IBF تواندیم هوش لیپروفا ن،یا بر عالوه. داشت خواهد ینشیگز آزمون عنوان به را یاژهیو کاربرد 

 خاص، ییتوانا یهاحوزه مورد در ترقيدق یبررس انجام از قبل و ه،ياول اطالعات آوردن دست به یبرا

 .شود گرفته کار به

 ییتوانا یاصل یهاحوزه از زیمتما یابیارز کی کردن فراهم آزمون از هدف: پس زمینه نظری

 بر روش نیا .استشده جادیا مراتب سلسله تصور به متوسط، یانتزاع سطح کی در که باشدیم

 یهابخش ،یهوش ساختار ليتحل یبرا و باشدیم( 1938)  ترستون هوش هياول یفاکتورها یمبنا

 40) یعدد هوش ،(مورد 35) یزبان هوش: از عبارتند که دهدیم پوشش را یاگانه چهار ییتوانا

 (.مورد 20) حافظه و( مورد 17) تجسم ،(مورد

 استاندارد یساختارها. دارد وجود یزمان تیمحدود کی موارد، از گروه هر کردن کامل یبرا:  اجرا

 چند یهاانتخاب نيب از پاسخگو فرد. شوندیم ارائه یگروه هر کار شروع از قبل یعمل موارد و شده

 اصالح دتوانیم افراد یهاپاسخ ها،تمیآ از یگروه کی قالب در. کندیم انتخاب را حيصح جواب گانه،

 یزمان یهاتیمحدود قالب در. شود انجام بار نیچند یبرا تواندیم کار نیا لزوم صورت در و شود،

 .داد رييتغ را جواب و برگشت گروه در موجود موارد از کی هر به تا دارد وجود امکان نیا مجاز،

 : هاآزمون یهافرم

 :باشدیم دسترس در آزمون فرم دو

 فرم S1 (استاندارد فرم) 

 فرم S2 (آسان کوتاه فرم) 

 و تجسم ،یعدد هوش ،یزبان هوش ییتوانا یهابخش یبرا ،IBF به مربوط جینتا: یبند ازیامت

 هوش یکل ازيامت کی نيهمچن. شودیم ارائه  z به شده لیتبد فاکتور ازاتيامت صورت به حافظه،

 .باشدیم یبيترت یخط ساختار معادله مدل یمبنا بر که شودیم ارائه



 یارياخت IQ ازيامت و T ازاتيامت نرمال، و یدرصد یهارتبه صورت به آزمون ازاتيامت یتمام

 اصالح ح،يناصح ح،يصح) یانفراد موارد به پاسخ نحوه دهنده نشان آزمون یراهنما. شوندیم گزارش

 .باشدیم زمان مورد نياز برای آزمون و( شده حذف شده،

 r = 0.84 نيب ،یفرد ییتوانا یهابخش به مربوط(  نباخکرو یآلفا)یدرون یسازگار:  ییایپا

 آمده دست به r = 0.95 مقدار آزمون، کل یبرا. دارد قرار( یعدد هوش) r = 0.94 و( تجسم)

 = r نيب کوتاه، فرم یهابخش در یفرد ییتوانا به مربوط( کرونباخ یآلفا) یدرون یسازگار. است

 در آزمون نیا. است آمده دست به r = 0.93 زانيم ون،آزم کل یبرا. باشدیم r = 0.92 و 0.74

 یریپذ نانياطم از ییباال درجه کی با ،یاقتصاد آزمون طول از یبيترک که بود خواهد نهيبه یصورت

 .باشد شده شامل را

 نيهمچن باشد؛یم دسترس در نفر 4771 یبرا یوتريکامپ یهااسيمق ،S1 فرم یبرا:  هااسیمق

 ن،یا بر عالوه. استشده مجزا بزرگتر و ساله 14 افراد تيجنس و آموزش سن، اساس بر ها،اسيمق نیا

 .باشدیم دسترس در هم تربزرگ و ساله 13 فرد 5581 یبرا S2 فرم

 : زمان مورد نیاز برای آزمون

 فرم S1 :(یواقع آزمون زمان) قهيدق 65 تا 45 بایتقر 

 فرم S2 :(.یعواق آزمون زمان) قهيدق 45 تا 30 بایتقر 



 

3 -2 INSBAT 1گروه ساختار هوشی 

 
 یهوش ساختار گروه INSBAT.نمایی از آزمون 12شکل

گزارش تکميلی ،قابليت اجرای آنالین  ،فروش باال ،ایمقایسه ،سازگاری: مشخصات این آزمون

 .های گستردهگستره مقياس ،مقاومت در برابر موارد نادرست ،2مطابقت با مدل راش ،

 ،مجارستانی ،آلمانی،ای فرانسه ،انگليسی  ،هلندی ،چکی ،کرواسيایی،وم( )مرسچينی ها:زبان

 .اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی

 ساله و بزرگتر. 14گوی ش و ساختار هوشی برای افراد پاسخارزیابی سطح هو: کاربرد

 به و ميتصم به لیمتما یشناسروان یابیارز ابزار کی عنوان به INSBAT: پس زمینه نظری

 اطالعات یدارا که ییهامجموعه ریز فقط که است معنا بدان نیا. است شده جادیا یاسيق صورت

 یبيترت هوش مدل یمبنا بر INSBAT .شوند ارائه دیبا هستند، یبررس اهداف یبرا یحداکثر

. شدبایم( Carrool, 1993: Horn, 1989; Horn & Noll, 1997)کارول - هورن – کاتل

 ،یاصل یفاکتورها یرگياندازه یبرا یفرع هایآزمون نيماب یدرون ارتباط که کندیم فرض مدل نیا

                                                           
1 Intellignce Structure Battery 
2   Rashc 



 هياول موارد از ترگسترده ش،یگنجا نظر از که شود داده حيتوض یاهیثانو فاکتور هشت با تواندیم

 که شودیم یريگازهاند هوش یعموم یفاکتورها لهيوس به هیثانو یفاکتورها نيماب ارتباط. باشندیم

 نیچند در ،یفاکتور ساختار نیا ییایپا. دهدیم ليتشک را یبيترت هوش مدل یراس ای کيپ موارد

 Arendasy, Hergovichشده است )برای مثال  تکرار مختلف یکشورها در گرفته صورت مطالعه

& Sommer, 2008; Brickley, Keith & Wolfe, 1995; Carrol, 1989; 

Gustafson, 1984; Horn & Stankov, 1982; Undheim & Gustafsson, 1987.) 

ی عملی کاربردهایی از قبيل هابخش، فاکتورهای ثانویه زیر به عنوان INSBATبه منظور ایجاد 

شوند: شناسی آموزشی انتخاب میصنعتی و سازمانی و روان تجاری ، شناسیشناسی کار، روانروان

ها، شناخت مفاهيم و به دست آوردن نتایج منطقی مورد بين محرکتوانایی سازمان دادن روابط 

تایيد )آزمونهای فرعی: استدالل استنتاج عددی، استدالل استنتاج شکلی، استدالل استقرایی زبانی(، 

لمات و شناخت هوش شکل داده شده: عرض و عمق شناخت فرهنگی به دست آمده همانند روانی ک

ای، روانی زبانی، معنای کلمات(، حافظه کوتاه مدت: توانایی نامهلغت  ها: دانشکلمات. )زیر مجموعه

: هامجموعهحفظ کردن اطالعات بصری و زبانی در کوتاه مدت و ایجاد مجدد آن به صورت دقيق )زیر 

حافظه بلند مدت: توانایی حفظ کردن اطالعات حافظه کوتاه مدت بصری، حافظه کوتاه مدت زبانی(، 

غام آن با مبنای دانشی و یاد آوری آن به صورت دقيق )زیر مجموعه: حافظه بلند در بلند مدت، اد

مدت(، پردازش بصری: توانایی تجسم اجسام بعد از چرخش یا تبدیل آن )زیر مجوعه: تجسم فکری(. 

: تخمين محاسباتی، هامجموعه)زیر و مفاهيم ریاضی  هامهارتتفکر عددی: توانایی شناخت و اعمال 

 محاسباتی، انعطاف پذیی محاسباتی، استدالل جبری(.توانایی 

ی فرعی ، به هاآزمون. موارد مربوط به این باشدمیزیر مجموعه در دسترس  14در تمامی موارد، 

 AIG; Arendasy & Sommer, 202; Irvine)های مختلف توليد موارد اتوماتيک،روشکمک 

& Kyllonen, 2002شناسیروانيق فعلی در علوم شناختی، های تحق(، به حساب آوردن یافته 

. موارد هم به وسيله نویسندگان موارد شوندمیافتراقی و روان سنجی به کار گرفته شده، توصيه 

انسانی و یا به صورت توليد اتوماتيک موارد در حال استفاده، ایجاد شده است. با در نظر گرفتن 

ی هاآزمون( مطابقت موارد 1ل مهم عبارت از )ی روان سنجی مربوط به موارد اساسی، عوامهاویژگی

 %50در توضيح دادن حداقل  ( توانایی مدل نظری موارد مبنایی2و )1راش PL1فرعی فردی با مدل 

. مزایای این روش برای افراد باشدمیهای مشکل و دشوار ييرات صورت گرفته شده در پارامتراز تغ

                                                           
1 1 PL Rasch model 



 

( مشخص بودن تفسير نتایج مجموعه 2بندی و )( تناسب قياس 1):از  است شرکت کننده عبارت

 .باشدمیفرعی انفرادی 

 نظر از نیبنابرا است، شده یطراح یاسهیمقا هوش آزمون گروه کی عنوان به INSBAT : اجرا

 مجموعه نیا. شوند ارائه دیبا هستند خاص یابیارز اهداف به مربوط که یفرع یهاآزمون فقط ،ییمبنا

 مجموعه نیا در نيهمچن. باشد داشته را عملکرد نیبهتر( S2) ريمتغ فرم از فادهاست با تواندیم آزمون

 یبررس هدف به مربوط که شود انتخاب یفرع یهاآزمون فقط تا شودیم فراهم امکان نیا آزمون،

 و شود داده رييتغ یفرع یهاآزمون بيترت که دارد وجود امکان نیا نيهمچن. باشدیم گرفته صورت

 منظور به. شوند نييتع آزمون تيموقع به مربوط یهاازين با مطابق ،یسازگار یهاآزمون یینها طیشرا

 یجزئ اختالفات تواندیم که است شده یطراح ثابت آزمون گروه کی عنوان به( S3)یکل نوع سه،یمقا

 هیوثان یفاکتورها از کی هر آزمون، نوع نیا در. کند یبررس را یو یهوش ساختار و افراد یهوش سطح

 کوتاه حافظه ،یا نامه لغت دانش ،یشکل یاستنتاج استدالل) گذار نشان یفرع آزمون کی لهيوس به

 گيریاندازه هیثانو یفرع آزمون کی نيهمچن و ،( ییفضا درک و مدت بلند حافظه ،یبصر مدت

ه ترتيب ثانویه ب یفاکتورها نيمضام به مربوط یهابخش کل که کندیم حاصل نانياطم و شودیم

(، این فرآیند 1998) 1عقيده اسچميد آند هانتر. بر اساس گيردمیصورت کافی تحت پوشش قرار 

های گسترده و فعاليتعملکرد کاری افراد در وظایفی دارد که شامل  بينیپيشای را در کاربرد ویژه

شخصی وجود ی موجود در توانایی هاتفاوت. در صورتی که زمان کافی برای ارزیابی باشدمیهمگون نا

( یا INSSVنوع کوتاه ) –اجرای گروه ساختاری هوشی  تواندمینداشته باشد، فرد استفاده کننده 

 را انتخاب کنند. S2به صورت سریع و به صورت ساده در فرم  INSSVایجاد مجدد 

های عملی مبتنی بر اصول راهنماهای راهنماهای استاندارد شده و مثال هر آزمون فرعی به وسيله

راد هم به های اف. بر اساس نوع آزمون فرعی، پاسخشودمیای اجرا امه ریزی شده و یادگيری حرفهرنب

. بخشی از وظایف مربوط به باشدمیای یا به صورت پاسخ آزاد اتوماتيک صورت انتخاب چند گزینه

ر هر ی فرعی انفرادی در قالب آزمون قدرت و بخشی از آن به صورت محدودیت زمانی دهاآزمون

، هر یک از موارد به صورت یک آزمون سازگاری ی فرعیهاآزمونمورد از  12. در باشدمیمورد 

(CAT )؛ این شودمیبه نحوی که نقطه شروع بر مبنای اطالعات اجتماعی و آماری شروع  باشدمی

                                                           
1 Schmidt Und Hunter 



بسيار  دهدهنپاسخکه اطالعات بدست آمده، بدون استفاده از مواردی که برای فرد  شودمیمورد باعث 

 ، به سطح حداکثری برسد.باشندمیآسان و یا بسيار دشوار 

  S3)نوع آزمون متغير( و فرم  S2ی در دسترس عبارتند از: فرم هاآزمونفرم  :هاآزمونفرم 

 )نوع کلی(

بر مبنای مدل  هاپارامتری فرعی انتخاب شده، توانایی هاآزمونبرای هر یک از : امتیاز بندی

ت مناسبی عملکرد است. در حالی که تعداد موارد صورت گرفته صحيح به صورراش گزارش شده 

تا بخش توانایی مخفی و مربوطه  دهدمی، پارامتر توانایی این امکان را به ما کندمیگيری افراد را اندازه

تخمين زده شود. این مورد بيانگر مرحله استنتاجی ضروری مهم و در عين حال، زمان تشخيص 

. با این وجود، این مرحله استنتاجی با مدل راش مطابقت دارد ) مراجعه شود به باشدمیمناسب 

van der Linden & Hambleton, 1997 ی فرعی هاآزمون( و درINSBAT  نشان داده شده

است. در صورتی که یک آزمون فرعی مرتبط با یک فاکتور ثانویه خاص انتخاب شده باشد، یک 

. پارامتر شایستگی برای فاکتور عمومی شودمیی( برای فاکتور ثانویه محاسبه پارامتر شایستگی )توانای

داقل یکی از فاکتورهای که آزمون فرعی انتخاب شده، ح شودمیدر صورتی محاسبه ( Gهوش کلی )

استدالل (، Gv) 3پردازش بصری(، Gc) 2هوش شکل داده شده(، Gf) 1هوش سيالگانه ، ثانویه شش

(را شامل شود. همراه با Gltm) 6و حافظه بنلد مدت( Gstm) 5کوتاه مدتحافظه (، Gq) 4کمی

؛ فاصله IQی درصدی و هارتبهی شایستگی و امتيازات فاکتوری، یک مقایسه نرمال )هاپارامترایجاد 

. در پایان آزمایش، نتایج هم به صورت فرم جدولی آیدمیاطمينان( هم به صورت اتوماتيک به دست 

پرینت شوند. عالوه بر آن، یک تحليل  ميتوانندو  شوندمیک پروفایل نشان داده و هم به صورت ی

پروفایل مبتنی بر روش ارزیابی تک موردی روان سنجی، نشان دهنده قدرت و ضعف بررسی شده 

شامل شرایطی برای تغيير نتایج آزمون به یک نمونه  INSBAT. همچنين باشدمیتشخيصی خاص 

ی هاآزمون. جزئيات مربوط به دوره هر یک از شودمیورت اتوماتيک انجام که به ص باشدمیگزارش 

 .باشندمیفرعی، در راهنماهای آزمون در دسترس 

                                                           
1 Fluid Intelligence 
2 Catallized Intelligence 
3 Visual Processing 
4 Quantitative Reasining 
5 Short tem Memory 
6 Long tem Memory 



 

ی فرعی و قابليت هاآزمونبه دليل نوع نماینده ای سازگار استفاده شده در برخی از :  پایایی

. به دالیل اقتصادی، باشدمیترسی اجرایی مدل آزمون احتمالی، هر سطح مورد نظر از پایایی قابل دس

، این مورد S2؛ در فرم متغير باشدمی r = 0.95و  r = 0.70ی وظایف فردی، مابين هاگروهپایایی 

ی هاآزمونی مربوطه تنظيم شود. پایایی هامحدودیتتوسط خود فرد ارزیابی کننده و در  تواندمی

 .کندمیان نوس r = 0.87و  r = 0.63ماه، بين  15فرعی بعد از 

انفرادی در  INSBATفرعیی هاآزمون(Embretson, 1983)معرفی ساختار: اعتبار

های وظایف بدست آمده ویژگیمطالعاتی نشان داده شده است که ميزان دشواری موارد، با استفاده از 

ی چندگانه هاهمبستگیشده است.  بينیپيشهای نظری مربوط به حل کردن این نوع وظایف، از مدل

ی بدست آمده هاویژگی( و Rasch, 1980ی دشواری موردی مربوط به مدل راش )هاپارامتربين 

در حال نوسان  R = 0.97و  R = 0.70ی فرعی بين هامجموعهبرای آن مورد، برای افراد مربوط به 

 نتوامی% تفاوت مربوط به مشکالت موارد انفرادی،  90% و  50. این بدان معناست که بين باشدمی

ی فرعی هامجموعهی نظری توضيح داده شود که در آن، ساختار موارد بر اساس هامدلبا استفاده از 

( Embretson, 1983عالو بر آن، تعدادی از مطالعات مربوط به گستره قانون نگر ) .باشدمیانفرادی 

ورت گرفته . یک مطالعه صباشدمیی فرعی انفرادی، در حال حاضر در دسترس هامجموعهمربوط به 

( شواهد و 2005Sommer, Arendasy & Hausler, ; 2005)  1توسط سامر و آرنداسی

مدارکی را برای ایجاد اعتبار مربوط به گروه آزمون به صورت کلی و برای فرم کلی آن و فرم کوتاه 

 یهانظریهتا . نویسندگان به وسيله تحليل فاکتور تقویتی، قادر بودند مدت آن فراهم کرده است

کارول را  –هورن  –مربوط به فاکتورهای ثانویه مدل کاتل ی فرعی انفرادی هامجموعهمربوط به 

( و آرنداسی، 2007تایيد کنند. این نتایج به وسيله مطالعات صورت گرفته توسط آرنداسی و سامر )

ل و ( تکميل شدند، به نحوی که نتایجی قبلی گزارش شده، در نمونه مستق2007و سامر ) 2هرگویچ

ی هامجموعهی فرعی جایگزین تکرار شدند. شواهد مربوط به اعتبار معياری هامجموعهبا استفاده از 

هوایی )انتخاب خلبانان کارآموز( و  شناسیروانی هازمينهانفرادی، مربوط به  INSBATفرعی 

 .باشدمیموفقيت دانش آموزان در دانشگاه های علمی(  بينیپيشمشاوره آموزشی )

                                                           
1 Sommer and Arendasy  
2 Hegovich 



، عالوه بر باشدمیساله در دسترس  73تا  16فرد بالغ  904مقياس )معيار( هایی برای  :هاارمعی

ساله هم وجود دارد. همچنين هر دو مورد این  15تا  12فرد جوان  1595هایی برای آن مقياس

 .باشندمیبه صورت مجزا و بر اساس سن، جنسيت، و آموزش هم در دسترس  هامعيار

ی فرعی هاآزمون( بستگی به S2کردن فرم متغير )ورد نياز برای کامل مزمان  :زمان آزمون

دقيقه متغير است.  40تا  3ی فرعی بين هاآزمونانتخاب شده و پایایی موارد انتخاب شده دارد. طول 

 زمان مورد نياز برای آزمون، باشدمیی فرعی هاآزمون، که شامل ترتيب ثابتی از S3ی هافرمدر مورد 

 دقيقه است. 52ساعت و  2

3 -3 INSSV  1فرم کوتاه –گروه ساختاری هوش 

 
 کوتاه فرم – هوش یساختار گروه INSSV .نمایی از آزمون13شکل

 

                                                           
1 Intelligence Structure Battery – short form 



 

قابليت اجرای  ،دارای قسمت های کوچک و مقياسی ، پذیریانطباق: مشخصات این آزمون

 .مطابقت با مدل راش  ،گزارش تکميلی ،آنالین 

ایتاليایی  ،مجارستانی،آلمانی  ،ای فرانسه ،انگليسی ،هلندی ،یچک ،کراوسيایی، چينی :هازبان

 .اسلواکيایی،ای روسيه ،رومانيایی،پرتقالی ،

 ساله و بزرگتر. 14ارزیابی سطح هوش ، برای گروه سنی  :کاربرد

کوتاه دهد، گروه ساختاری هوش ان میهمان طور که عنوان این آزمون نش: پس زمینه نظری

همانند باشد. این روش ( میINSBATشده از گروه ساختار هوشی ) مدت یک ورژن ساده

INSBAT کارول ) –هورت  –، بر مبنای مدل هوش رتبه ای مدل کاتلCarroll, 1993, 2003; 

Hrn, 1989; Horn & Nll, 1997 )ای مبنایی ثانویهفاکتورهای  کندمیکه فرض  باشدمی

ی فرعی هاآزمونابين فاکتورهای اصلی شخصی و ای وجود دارد که بر مبنای همبستگی مگسترده

. همبستگی مابين فاکتورهای ثانویه، توسط فاکتورهای عمومی هوش به صورت مناسبی باشدمی

. اعتبار این ساختار دهدمیتوضيح داده شده است که مدل هوش ترتيبی اوج یا راس را تشکيل 

تلف تکرار شده است )برای مثال فاکتوری، در مطالعات مختلف صورت گرفته در کشورهای مخ

Arendasy, Hergovich & Somme, 2008, Brickley, Keith & Wolfe, 1995; 

Carroll, 1989, 2003; Gustafsson, 1984 Undheim & Gustafsson, 1987 .) 

فرم کوتاه، فاکتورهای ثانویه انتخاب شده عبارتند از: هوش سيال،  –برای گروه ساختاری هوش 

ار یافته، استدالل کمّی، پردازش بصری و حافظه بلند مدت. به استثناء پردازش بصری و هوش ساخت

که  شوندمی گيریاندازههای ثانویه با استفاه از دو آزمون فرعی حافظه بلند مدت، هر یک از فاکتور

اضافی که  ی در حال بررسی و آزمون فرعیهافاکتورعبارتند از: آزمون فرعی با باالترین تاثير بر روی 

 .شودمیبرای نشان دادن عرض موجود در کارخانه ثانویه استفاده 

های توليد هيافتفرم کوتاه با استفاده از ر –هشت آزمون فرعی مربوط به گروه ساختاری هوش 

 ,AIG: Arendasy & Sommer, in press; Irvine & Kyllonen)اتوماتيک متغيری

و روان سنج  گيردمیقيقی جدید در علوم شناختی در نظر ی تحهایافته( ایجاد شده است و 2002

 .گيردمیهایی را به کار 

 در این نوع آزمون، یک فرم آزمون وجود دارد. :هاآزمونفرم 



د توانمیکوتاه مدت، فقط  –، استفاده کننده گروه ساختار هوشی INSBATبر خالف  :اجرا

ی فرعی انفرادی حذف شود هاآزمونجود ندارد تا تمامی فاکتورهای ثانویه را حذف کند؛ این امکان و

راهنماهای  های ارزیابی خاص تعدیل شود. هر آزمون فرعی باها با نيازو یا اطمينان پذیری آن

که بر مبنای اصول راهنمای برنامه ریزی شده و  شودمیهای عملی ارائه استاندارد شده و مثال

هم به  دهندهپاسخی فرد هاپاسخنوع آزمون فرعی، . بر اساس باشدمی "یادگيری در سطح تسلط"

. بخش از وظایف مربوط به باشدمیکار ی آزاد خودهاپاسخو هم به صورت  صورت فرمت چند جوابی

و بخشی دیگری از آن با یک محدودیت  شودمیی فرعی انفرادی، در فرم آزمون قدرت ارائه هاآزمون

، موارد به صورت آزمون هشت آزمون فرعیت مورد از . در هفشودمیزمانی برای هر مورد اجرا 

جمعيت شناختی   -( به همراه مورد شروع انتخاب شده بر مبنای اطالعات اجتماعی CATسازگاری )

 رساند.زمون را به باالترین سطح ممکن میکه پایایی و امنيت آ شودمیارائه 

راش  1PLحله اول، بر اساس مدل برای هر آزمون فرعی، پارامتر شایستگی در مر: امتیاز بندی

ی فرعی انفرادی در هاآزمون. با این وجود، به دليل اینکه پایایی و قابليت اطمينان شودمیمحاسبه 

اند. ، این امتيازات آزمون گزارش نشدهباشدمیسطح جهانی، به صورت از پيش تعریف شده پایين 

فاکتورهای  .کنندمیالقمندی واقعی ایجاد آنها فقط یک نقطه شروعی را برای محاسبه فاکتورهای ع

برای شناسایی ساختار هوشی و سطح هوش به کار گرفته شوند. همزمان با  توانندمیثانویه، که 

؛ فاصله اطمينان( هم به دست IQی درصدی و هارتبهگزارش امتياز فاکتورها، یک قياس نرمال )

رت فرمت جدولی و هم به صورت یک پروفایل آزمون، نتایج هم به صو گيرینتيجه. در قسمت آیدمی

یک سری مقرراتی دارد که برای تبدیل اتوماتيک نتایج  INSSVنشان داده شده است. عالوه بر این، 

 .شودمیآزمون به یک نمونه گزارش به کار برده 

اکتور . پایایی برای فباشدمی 0.84تا  0.70پایایی برای فاکتورهای ثانویه پنج گانه، بين : پایایی

 .باشدمی 0.91عمومی، برابر با 

انفرادی در  INSBATی فرعیهاآزمون( Embretson, 1983)معرفی ساختار :اعتبار

ی وظایف بدست آمده هاویژگیمطالعاتی نشان داده شده است که ميزان دشواری موارد، با استفاده از 

های چندگانه است. همبستگی شده بينیپيش ی نظری مربوط به حل کردن این نوع وظایف،هامدلاز 

ی بدست آمده برای هاویژگی( و Rasch, 1980ی سختی مورد مربوط به مدل راش )هاپارامتربين 

در حال نوسان  R = 0.97و  R = 0.70ی فرعی بين هامجموعهآن مورد، برای افراد مربوط به 



 

د توانمیت موارد انفرادی، % تفاوت مربوط به مشکال 971% و  50. این بدان معناست که بين باشدمی

ی فرعی هامجموعهی نظری توضيح داده شود که در آن، ساختار موارد بر اساس هامدلبا استفاده از 

در دسترس وط به اعتبار ساختاری، در حال حاضر بسياری از مطالعات دیگر مرب .باشدمیانفرادی 

کارول -هورن  –ورهای ثانویه مدل کاتل ی فرعی انفرادی برای فاکتهامجموعهو با ماموریت  باشدمی

 ,Arendasy& Sommer, 2007; Arendasy, Hergovich & Sommer) .مطابقت دارد

2008; Sommer & Arendasy, 2005; Sommer, Arendasy & Häusler, 2005.) 

ی هازمينهانفرادی، مربوط به  INSBATی فرعی هامجموعهشواهد مربوط به اعتبار معياری 

موفقيت دانش آموزان  بينیپيشهوایی )انتخاب خلبانان کارآموز( و مشاوره آموزشی ) ناسیشروان

 .باشدمیدر دانشگاه های علمی( 

 نيهمچن. است آمده در یاسيمق صورت به ساله 73 تا 16 بالغ فرد 904 یبرا ISSV :هامقیاس

 .است شده یبند ميتقس آموزش، و تيجنس سن، یمبنا بر یکل اريمع

 .باشدمیدقيقه  97تقریبا : آزمونزمان 

                                                           
 
 



3 -4 ANF 1پذیری عددی انطباقیآزمون انعطاف 

 
 یانطباق یعدد پذیریانعطاف آزمون ANF.نمایی ازآزمون 18شکل

انطباقی، تایيد مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست ،طيف مقياسی  :مشخصات این آزمون

 و نرمال گسترده.

 انگليسی ، آلمانی  :هازبان

در حل  پذیریانعطافپذیری عددی انطباقی، یک ابزاری برای بررسی آزمون انعطاف :بردکار

 Gf – Gcباشد که در نظریه های مهم تفکر عددی میمسائل ریاضی، به عنوان یکی از زیر بخش

 (.Horn & Noll, 1997اصالح شده تعریف شده است )

 2هر دو مورد نظریه الیه سه گانه تفکر عددی یک فاکتور درجه دوم مهم در: پس زمینه نظری

(1989; Horn & Noll, 1997می )دهد، باشد. این تفکر نه تنها مقایسه عددی را پوشش می

شود. بلکه همچنين عمليات ریاضياتی مبنایی و اصول ریاضی و توانایی بکارگيری آن را هم شامل می

                                                           
1 Adaptive Numerical Flexibility Test 
2 Three Sratum theory 



 

آن  پذیریانعطافیاضی و بکارگيری عددی انطباقی، توانایی شناخت عمليات ر پذیریانعطافآزمون 

 دهد.بر روی حل مسائل حسابی مطلق را مورد ارزیابی قرار می

شوند، بنابراین بعد از مرحله اوليه، فرآیند موارد موجود به صورت انطباقی نشان داده می: اجرا

ر طول آزمون باشند که ددهنده میباشد که متناسب با توانایی فرد پاسخارائه فقط شامل مواردی می

 شوند. این امکان وجود ندارد که یک موردی را حذف کرد و یا اینکه به مرحله قبلی برگشت. اصالح می

شود و یک جوابی ارائه می1هادهنده، هر موردی همراه با یک سری از اپرندبرای یک فرد پاسخ

دهنده باید عمليات حسابی اسخها به دست بياید. فرد پتواند با استفاده از ارتباط مناسب اپرندکه می

ها را به نحوی با هم مرتبط کند که به پاسخ مبنایی را در هر یک از فضاهای خالی وارد کند و اپرند

توانند در های حسابی مبنایی نمیاز قبل تعيين شده منتهی شود. به دليل اینکه هيچ یک از عمليات

یابی به جواب درست از طریق حدس زدن، بسيار اغلب موارد مورد نياز استفاده شوند، احتمال دست 

 باشد.پایين می

گيری قبل از تنظيم  )خطای دو فرم آزمون انطباقی وجود دارد که از دقت اندازه: های آزمونفرم

 باشد.تخمين استاندارد( مربوط به تخمين پارامتر ردی متفاوت می

-دهنده به دست میعددی فرد پاسخپذیری : این آزمون یک تخمينی را از انعطافامتیاز بندی

باشد که از فرآیند تخمين پارامتر دقيق  ( می1980آورد. این تخمين بر مبنای مدل دو بخشی راش )

(Fischer, 2000استفاده می ) کند. عالوه بر این، بر مبنای مقایسه با نمونه نرمال، یک رتبه بندی

 شود.درصدی هم ارائه می

ت از ثبات و استحکام درونی که در نتيجه اعتبار مدل راش به دست پایایی عبارت اس :پایایی

باشد که می 0.55آید. برای فرم کوتاه، ميزان دقت تخمين زده شده برای خطای استاندارد مهم ، می

 0.50باشد.  برای فرم استاندارد، خطای تخمينی استاندارد مهم برابر با می 0.70مربوط به پایایی 

های خطی، دقت نشان داده شده های آزموناست. بر خالف فرم 0.75ی آن برابر با باشد و پایایمی

شود. این امر بيانگر مزیت دقت در ها اعمال میدهنده موجود در تمامی بخشبرای تمامی افراد پاسخ

 های روان سنجی مرسوم است که بر مبنای نظریه آزمون کالسيک ایجاد شده است.طول آزمون

                                                           
1 Operand 



ابطه با هر دو مورد ارائه ساختاری و اعتبار همگرا و تفکيک کننده آزمون در ر: اعتبار

باشد؛ این مطالعات نشان دهنده اعتبار عددی انطباقی، مطالعاتی در دسترس می پذیریانعطاف

 باشد.ساختاری آزمون می

وزشی( ها )معيار کلی ، و تفکيک شده به وسيله جنسيت و سطح آمموارد نرمال و معيار: هامقیاس

باشد. ( در دسترس می15 – 52سن؛ دامنه سنی 777مرد،  582)  N = 1362برای نمونه افراد 

 جمع آوری شده است. 2005و اوایل  2004این اطالعات در اواخر سال 

 باشد.دقيقه می 45تا  30زمان مورد نياز برای این آزمون بين : زمان آزمون

 1تجسم دوبعدی 5- 3

 
 تجسم بعدیدو آزمون .نمایی از14شکل

 

 مقاومت در برابر موارد نادرست ،زمان آزمون کوتاه ،قابليت اجرای آنالین: مشخصات این آزمون

 اسلواکيایی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،: چکیهازبان

                                                           
1 Visualization  



 

آزمون غير شفاهی برای بررسی تجسم روانی و توانایی بکار گيری موارد تبدیل شده به : کاربرد

     .تربزرگساله و  15؛ مناسب برای استفاده در مورد افراد اهداف در فضای سه بعدی

در نظریه فاکتور اصلی بيان کرده است، فاکتور 1بر اساس تعریفی که ترستون: پس زمینه نظری

 (.Thurstone, 1938) .باشدمی( S، عبارت از توانایی فضایی )2Dشده در آزمون  گيریاندازهاصلی 

( و توسط افرادی که از Guilford, 1956ه فاکتور متوالی )برای مثال، این فاکتور بارها توسط نظری

(. Spearman, 1927; Burt, 1949 Vernon, 1950) .کنندمیای هوش دفاع ی مرتبههامدل

تعریف  "هوش چندگانه"، این فاکتور را به عنوان هوش شناختیتحقيات اخير صورت گرفته در مورد 

گ (.Gardner ,2001کرده است )برای مثال،   2همچنين نظریه فاکتور سه گانه استرنبر

(Sternberg, 2000 ،)که این آزمون در مورد تعریف فاکتور  کندمی گيرینتيجهS  مربوطه هم

 کاربرد دارد. با توجه به جوانب مختلف فاکتور، این مورد اهميت زیادی در تحقيقات دارد.

که یک شکافی در  باشدمیای وع یک ميلهاید کامل شود. نقطه شریک شکل داده شده ب :اجرا

بخش مختلفی وجود  16های متفاوتی دارد. در زیر ميله، دارد؛ در هر مورد، این شکاف شکل آن وجود

ی متفاوتی دارند. برای هر مورد، یک، دو یا سه بخش باید انتخاب شود هاشکلها دارد، که همه آن

مورد دارد. برای کامل کردن  22ل گردد. این آزمون تا شکاف موجو کامل شود و ميله مورد نظر کام

مورد بعدی، دو بخش  8مورد اوليه، فقط به یک بخش نياز وجود دارد تا ميله کامل شود، برای  8

 مورد آخر، به سه بخش نياز وجود دارد. 6مورد نياز است و برای 

 فقط یک فرم آزمون وجود دارد. :ی آزمونهافرم

. شودمیتوانای تجسم فضایی به کار گرفته  گيریاندازهارد صحيح برای تعداد مو: امتیاز بندی

 ی درصدی در راهنمای نتایج گزارش شده است.هارتبههر دو مورد امتيازات خام و 

دارای سطوح آموزشی متفاوت،  بين  دهندهپاسخضرایب پایایی دو قسمت، برای افراد : پایایی

 متغير است. 0.86و  084

به صورت  دهندهپاسخافراد  –ر روان شناختی آزمون کامال بدیهی و مشخص است اعتبا: اعتبار

پيوندند. اعتبار منطقی با ، به آزمون می"دن یک پازل پيچيدهانجام دا "و  "هاشکلشناختن "آنی با 

                                                           
1 Thurstne 
2 Sternberg’s Three Factor Theory 



تحليل . اعتبار ساختاری به وسيله آیدمیشده به دست  گيریاندازهاستفاده از تعریف عملياتی موارد 

که توانایی  باشدمیی دیگری هاآزمونشبيه به  بعدی2مضمون آزمون  شود.بستگی نشان داده میهم

 توانمیمناسبی را برای وظایف مختلف دارد. بنابراین  بينیپيشو اعتبار کند می گيریاندازهفضایی را 

در رابطه با را هم دارد. در حال حاضر، ما مطالعات خود  بينیپيش، توانایی بعدی2فرض کرد که 

 .کنيممیاعتبار پيش بين آزمون را برنامه ریزی 

( اجرا شده است که N = 364استاندارد سازی در یک نمونه نماینده از افراد نرمال ): هامعیار

فته تحت بررسی قرار گر 2007تا  2004های و طی سال شيوفریددر آزمایشگاه تحقيقاتی شرکت 

 باشد.سنی و سطح آموزشی هم در دسترس میجنسی،  هایبر اساس بخش هامعياربودند. 

باشد. همچنين این از افراد بالغ سوئدی در دسترس مینفری  547های مربوط به یک نمونه معيار

 باشند.سنی و آموزشی هم در دسترس می هایها، به صورت بخشمعيار

 2شد. بعد از آن به کدقيقه طول می 6تکميل کردن خود آزمون : زمان مورد نیاز برای آزمون

 ی عملی نياز وجود دارد.هامثالدقيقه زمان برای راهنماها و  3الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1تعیین موقعیت فضایی 6- 3

 
 . نمایی از آزمون تعيين موقعيت فضایی.15شکل

مقاومت ، ارتباط با کاگنی پالس ،زمان آزمون کوتاه  ،قابليت اجرای آنالین : مشخصات آزمون

 .طيف مقياسی گسترده  ، ادرست در برابر موارد ن

 ،اسلواکيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی، ایفرانسه، فنالندی، انگليسی هلندی،، چکی: هازبان

 .اسپانيایی

آزمون غير شفاهی برای بررسی تجسم روانی و توانایی اعمال تبدیل اشيا در فضای سه  :کاربرد

 .تربزرگ سال و 15 دهندهپاسخبعدی؛ مناسب برای افراد 

 بر اساس تعریفی که ترستوندر از نظریه فاکتور اصلی بيان کرده است، فاکتور :زمینه نظریپس

 (.Thurstone, 1938) باشدمی( S، عبارت از توانایی فضایی )2Dگيری شده در آزمون اصلی اندازه

وسط افرادی ( و تGuilford, 1956این فاکتور بارها توسط نظریه فاکتور متوالی )برای مثال، 

 ,Spearman, 1927; Burt, 1949; Vernon). کنندمیای هوش دفاع ی مرتبههامدلکه از 

                                                           
1 Spatial Orientation 



 "هوش چندگانه"( تحقيات اخير صورت گرفته در مورد هوش شناختی، این فاکتور را به عنوان 1950

 (.Gardner, 2001تعریف کرده است )برای مثال، 

که این  کندمی گيرینتيجه(، Sternberg, 2000همچنين نظریه فاکتور سه گانه استرنبرگ )

مربوطه هم کاربرد دارد. با توجه به جوانب مختلف فاکتور، این مورد  Sآزمون در مورد تعریف فاکتور 

 اهميت زیادی در تحقيقات دارد.

که شکل و اندازه یکسانی  باشدمیای تمی شامل یک تصویر از تعدادی بلوکهای سازندههر آی :اجرا

تا  شودمیدرخواست  دهندهپاسخاند. از فرد یک ساختمان، در یک جا قرار گرفتهد و برای ایجاد دارن

مختلف تجسم کند که مطابق با های دید ی ساختمانی را از زاویههابلوکنحوه ارتباط و اتصال 

ا انتخاب چهار پاسخ جایگزین دارد، و باید تصویری ر دهندهپاسخهای نشان داده شده باشد. فرد محور

کند که به صورت صحيح نحوه ارتباط بلوک ساختمانی را از چشم انداز نشان داده شده ، نمایش 

 .باشدمیمورد  30شامل سه بعدی دهد. آزمون 

 فقط یک فرم آزمون وجود دارد.:های آزمون فرم

 .شودمیتوانایی تجسم فضایی به کار گرفته  گيریاندازهتعداد موارد صحيح برای : امتیاز بندی

 های درصدی در راهنمای نتایج گزارش شده است.هر دو مورد امتيازات خام و رتبه

دارای سطوح آموزشی متفاوت،  بين  دهندهپاسخضرایب پایایی دو قسمت، برای افراد : پایایی

 متغير است. 0.87و  0.82

سرعت مشغول به  دهندهپاسخافراد  وری و شکلی آزمون کامال مشخص است.اعتبار ص :اعتبار

شده به  گيریاندازه. اعتبار منطقی این آزمون از تعریف عملی موارد شوندمی "هاشکلشناخت "

 ،3D. موارد موجود درشودمی. اعتبار ساختاری به وسيله تحليل همبستگی نشان داده آیدمیدست 

 اعتبار و کندیم یريگاندازه را ییفضا ییتوانا که باشدیم یگرید یهاآزمون در موجود موارد به هيشب

 را یفعل آزمون بينیپيش اعتبار آزمون، نیا. دارد مختلف فیوظا با رابطه در را یمناسب بينیپيش

 .ميکنیم یطراح آزمون نيب شيپ اعتبار یبرا را یمطالعات حاظر حال در ما. کندیم دیيتا

اجرا شده است که در  N = 357استاندارد سازی در یک نمونه نماینده از افراد نرمال: هامعیار

تحت بررسی قرار گرفته بودند.  2007تا  2004های و طی سال شيوفریدآزمایشگاه تحقيقاتی شرکت 

های بر اساس بخش هامعياری سهميه بندی هم مورد استفاده قرار گرفته است. هامعيارعالوه بر این 



 

نفری  547ربوط به یک نمونه ی مهامعيار .باشدمیجنسی، سنی و سطح آموزشی هم در دسترس 

موزشی ی سنی و آهابخش، به صورت هامعيار. همچنين این باشدمیاز افراد بالغ سوئدی در دسترس 

 باشند.هم در دسترس می

 2کشد. بعد از آن به دقيقه طول می 3تکميل کردن خود آزمون : زمان مورد نیاز برای آزمون

 ی عملی نياز وجود دارد.هامثالدقيقه زمان برای راهنماها و  3الی 

 

3 -6 1A3DW 

 
 A3DW .نمایی از آزمون16شکل

 

ارتباط با ،مطابقت با مدل راش ، قابليت اجرای آنالین،  پذیریانطباق: مشخصات این آزمون

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،کاگنی پالس 

 ،مجارستانی ،  آلمانی،  ایفرانسه ، فنالندی،  انگليسی،  هلندی،  چکی، بلغارستانی  :هازبان

 .ایترکيه،اسپانيایی  ،اسلواکيایی  ،پرتقالی ، ایتاليایی
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تا ارائه ذهنی  کندمیاین آزمون همگن و سازگار ، توانایی )غير شفاهی( را شناسایی  :کاربرد

الغ سال و بزگتر و افراد ب 13ها را )توانایی فضایی( در افراد جوان ی فضایی را ایجاد کند و آنهامولفه

 تغيير دهد.

. تک بعدی بودن )هم باشدمیهای اصلی هوش توانایی فضایی یکی از مولفه :پس زمینه نظری

، در مطالعات تجربی زیادی اثبات شده است. این بدان معناست که A3DWشکل بودن راش( 

این شناسایی شده است. بنابراین  دهندهپاسخضرورت بخش توانایی پنهان یکسان، در تمامی افراد 

ی توانایی فضایی، برای مقایسه عملکردهای جنسی خاص نامناسب هاآزمونانتقاد وجود دارد که 

ی مختلفی برای کار کردن بر روی موارد اعمال نشده در هااستراتژیاست، چرا که مردان و زنان از 

A3DW   ار و . موارد نتيجه شده فعلی، باعث شده است تا آزمون به صورت سازگکنندمیاستفاده

ارائه شود. این موارد  ها کامپيوتری شده مدرنو ارزیابی هاآزمونی مربوط به هامزیتهمراه با تمام 

و سطح انگيزه افراد  گيریاندازه، ولی با این وجود دقت باشندمیتر های اجرای کوتاه مدتشامل زمان

اند که مناسب با تخاب شدهرد ارائه شده به نحوی انرا بيشتر کرده است، چرا که موا دهندهپاسخ

 باشند. دهندهپاسختوانایی افراد 

 باشدمیگانه ای ششهای مقایسهعبارت از انتخاب یک مورد از بلوک دهندهپاسخوظيفه فرد  :اجرا

. ارائه موارد به صورت سازگار باشدمیمجزا یکسان  یهابا بلوک منبع در هر یک از موقعيتکه 

ندارد که یک موردی را حذف کرد و یا به مرحله قبلی برگشت. گزینه . این امکان وجود باشدمی

(، به منظور "هاعدم مطابقت جواب"، و  "دانممن جواب را نمی"، ایمقایسههشت جوابی )شش بلوک 

 ین سطح طراحی شده است. ترپایينکاهش دادن احتمال حدس زدن جواب درست تا 

ارد که از نظر دقت تخمين پارامترهای فردی متغير سه نوع فرم آزمون وجود د:  هاآزمونفرم 

(  وجود دارد که در صورتی که این S1(، یک فرم گزینشی )S2عالوه بر فرم استاندارد ) .باشدمی

برای به دست آوردن یک  تواندمیپيامد قابل توجهی نداشته باشد،  دهندهپاسخآزمون برای فرد 

 شناخت کلی مورد استفاده قرار بگيرد.

فقط باید برای مواردخاصی مورد استفاده قرار بگيرد که منجر به افزایش دقت  S3م گسترده فر

)برای مثال در ارتباط با گزارشات دادگاهی(. به طور  شودمیدر موارد مهم و خاص  گيریاندازه

 .شودمی زمان مورد نياز برای آزمونمنجر به افزایش  گيریاندازهطبيعی، افزایش دقت 



 

امتياز آزمون یک پارامترشخصی است که برای ادراک فضایی متغير در دسترس  :ندیبامتیاز

 .باشدمی

، به دليل اینکه پایایی مربوط به مدل راش به باشدمیبرابر با یک : پایایی )قابلیت اطمینان(

ی هاروشهای مختلف و استفاده از نمونه . ضریب پایایی، که باباشدمیصورت از پيش تعيين شده 

 .باشدمی r = 0.91و   r = 0.82ختلف )نيم بخشی، آلفای کرونباخ( به دست آمده است بين م

ی هاآزمونهای همبستگی آماری و مقایسه بين گروهی )شامل : نتایج زیادی از تحليلاعتبار

ی خارجی مختلف( شواهد مناسبی را برای اعتبار تفکيک کننده و همگرایی آزمون هامعياردیگر و 

شده  3DWهای اعتباری مختلف بی دیفرانسيلی )افتراقی( از جنبهرده است و منجر به ارتبافراهم ک

ها است. برای مثال، نمرات آزمون دانشجویان فنی  به طور قابل توجهی باالتر از امتيازات سایر رشته

 بوده است.

ی ورژن های مربوط به فرم قلم و کاغذی، برامقياس( نشان داد که 1992) 1آرر: هامعیار

های مقياسیک ارائه ای از  A3DW. به همين دليل، باشدمیکامپيوتری شده آزمون هم در دسترس 

( فراهم کرده n = 4046ای بر اساس جنسيت خاص و بدون در نظر گرفتن جنسيت خاص )مدرسه

شده است )از نظر سن یکسان بوده اند و  بندیدستهاست که بر اساس انواع مدارس خاص و نمرات 

 بوده است(. 161و تعداد افراد بالغ برابر با  432تعداد دانش آموزان برابر با 

)شامل مرحله راهنمایی و عملی( که   باشدمیدقيقه  52تا  29بين :  زمان مورد نياز برای آزمون

 بستگی به نوع آزمون دارد.
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3 -7 AMT 1ی گروهی انطباق پذیرهاآزمون 

 
 ریپذ انطباق یگروه یهانآزمو AMT.نمایی از آزمون 17شکل

 

 ، راش مدل دیيتا ، نیآنال استفاده تيقابل ، باال سطح در فروش ، یسازگار :مشخصات این آزمون

 .گسترده یاسيمق فيط ، نادرست موارد برابر در مقاومت

 ،یفنالند ،ییاياستون ، یسيانگل ، یهلند ، یچک ،ییايکرواس ،ینيچ ،یبلغارستان ،یعرب :هازبان

 ییاياسلواک ،یصربستان ،یاهيروس ،ییايرومان ، ،ییايتالیا ،یمجارستان ،یهند ،یونانی ،یآلمان ،یافرانسه

 .یاهيترک ،ییاياسپان ،

یک آزمون غير شفاهی است که برای بررسی هوش عمومی، همانند  AMTاین آزمون : کاربرد

ساله و  13این آزمون برای افراد . شودمیموارد نشان داده شده در توانایی تفکر قياسی به کار گرفته 

 گيرد.مورد استفاده قرار میبزرگتر 
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ولی این مورد ، باشندمیی کالسيک موردی شبيه هم هاآزمونمحل ایجاد :  پس زمینه نظری

ی فرایندهادر رابطه با موارد ایجاد شده بر مبنای اصل روان شناختی صریح ، که شامل تحليل جزئی از 

، متفاوت است. کل موارد ایجاد شده برابر با باشدمیدر این قبيل از مشکالت شناختی استفاده شده 

 1که افراد زیادی را در شهرهای کاتووایس اندشدهو در سه مطالعه گسترده ارزیابی  باشدمیمورد   289

)لهستان( ، مسکو و وینا در بر گرفته بود.. این موارد با استفاده از مدل آزمون احتمالی دو بخشی 

 ,cf. Hornke)طه برای موارد تخمين زده شده استی مربوهاویژگیو مقادیر  اندشدهتحليل 

Kuppers & Etzel, 2000د توانمیگيری شده مشترک بدان معنا است که آزمون (. موارد نتيجه

به صورت سازگار ارائه شود و تمامی مزایای مربوط به فرآیند آزمون کامپيوتری شده مدرن را دارا 

و انگيزه  بهبود یافته گيریاندازهدقت که عبارتند از : زمان اجرای کوتاه مدت،  و در عوض  باشدمی

 .باشندمی دهندهپاسخ، چرا که موارد ارائه شده متناسب با توانایی فرد بوده است جواب باال

مرحله به همين دليل، بعد از یک  شوندمیموارد به صورت انطباق پذیر و سازگار ارائه  : اجرا

که متناسب با توانایی آنها  شوندمیفقط یک سطح دشواری خاصی ارائه  دهندهپاسخاوليه، برای افراد 

باشد. حذف کردن یک مورد خاص و یا برگشت به مرحله قبلی امکان ناپذیر است. وجود داشتن می 

 .هددمیهشت جواب جایگزین برای هر سوال، احتمال موفقيت از طریق حدس زدن را کاهش 

های فرم؛ این باشندمی S11و  S1 ،S2 ،S3از  است عبارتهای آزمون فرم: های آزمون فرم

استاندارد( مربوط به تخمين پارامتر شخصی و  گيریاندازهاز نظر دقت قبل از آزمون )خطای آزمون 

ندارد برای استا گيریاندازه. خطای باشندمیشواری مربوط به مورد اولی با یکدیگر متفاوت ددر سطح 

 0.63ر با براب S11و برای  0.39برابر با  S3، برای 0.44برابر با  S2، برای فرم 0.63برابر با  S1فرم 

بوده  0.70و  0.86،  0.83،  0.70های اطمينان مربوطه ، به ترتيب برابر با تنظيم شده است )قابليت

 است(.

. این کندمیارائه  دهندهپاسخرد این آزمون یک تخمينی را از هوش عمومی ف:  امتیاز بندی

. همچنين یک رتبه گيردمیتخمين بر مبنای مدل راش و بر اساس روش احتمال حداکثری صورت 

 گردد.د به یک نمونه نرمال هم ارائه میبندی درصدی با استنا
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به دليل اعتبار مربوط به مدل راش، پایایی در سازگاری درونی به صورت یک پيش فرض : پایایی

 0.63  ،0.44( SEMاستاندارد ) گيریاندازه. برای چهار فرم آزمون، این مورد در یک خطای باشدمی

،  0.83،  0.70تنظيم شده است که قابليت های اطمينان مربوطه، به ترتيب برابر با  0.63و  0.39، 

ياسی اعمال و در تمامی سطوح ق دهندهپاسخاین پایایی بر روی تمامی افراد  .باشدمی 0.7و  0.86

ی روان سنجی استفاده شده هاآزمون. این آزمون یک  مزیت اصلی و مهمی را نسبت به سایر شودمی

 دهندهپاسخکه تمامی افراد  باشدمیبر مبنای نظریه آزمون کالسيک دارد و این مزیت عبارت از این 

 .شوندمیبر اساس قابليت اطمينان )پایایی( برابری با هم مقایسه 

(، همبستگی ساختار 2003Hrnke, ; 2000) 1ی هورنک، اتزل و کوپرزهایافتهبر اساس : اعتبار

 :2005. عالوه بر این، سامر و آرنداسی )باشدمی0.72عقالیی با پارامترهای دشواری برابر با 

Sommer, Arendasy & Hausler, 2005  ،نشان دادند که استفاده از تحليل فاکتور تقویتی )

( شده Gfی تفکر استقرایی و استنتاجی، منجر به فشار بر روی فاکتور هوش سيال )هاونآزمهمراه با 

را دارد. تعدادی از مطالعات  gکه باالترین بار  باشدمیاست. هوش سيال به عنوان یک فاکتور هوشی 

 ترافيک و هوایی هم اعتبار معيار آزمون را تایيد کرده است. شناسیروانانجام شده در زمينه 

و برای نمونه  دهندهپاسخفرد  N = 1356اطالعات نرمال برای نمونه ارزیابی :  وارد نرمالم

 .باشدمیدر دسترس  دهندهپاسخفرد  N = 461نرمال 

دقيقه )شامل  60تا  20زمان مورد نياز برای این آزمون، بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 نوع آزمون دارد. که بستگی به باشدمیمرحله راهنمایی و عملی( 
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3 -8 APM 1ی پیشرفت تصاعدی ریونهاگروه 

 
 ونیر یتصاعد شرفتيپ یهاگروه APM.نمایی از آزمون 19شکل

 .مقاومت در برابر موارد نادرست: مشخصات این آزمون

 .ای، ترکيهسوئدی ،اسپانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی  ،ای ، فرانسهانگليسی  ،هلندی  :هازبان

ارزیابی غير شفاهی از هوش عمومی مربوط به داشتن عملکردی باالتر از سطح متوسط : بردکار

 .باشدمیدر دسترس  تربزرگساله و  12؛ این آزمون برای افراد باشدمیکه بر مبنای تفکر دفاعی 

(، در نتيجه SPM)استاندارد ریون ی پيشرفته هاگروهاجرای گسترده :  پس زمینه نظری

 %25د برای فرم گزینش کوتاه و همچنين برای یک آزمون نتيجه شده است تا قسمت تقاضای موجو

ی پيشرفته تصاعدی به منظور هاگروه. کندمیباالیی مربوط به دامنه ظرفيت شناختی را شناسایی 

 12به همراه  Iشامل برخی تمرینات )مجموعه یک یا  APMتامين این تقاضاها توسعه یافته است. 

 باشدمیمورد  36( دارای IIکه همچنين برای گزینش کاربرد دارد، و مجموعه دوم ) دباشمیمورد( 

ی گروه هاآزمونهمانند سایر  APM. شودمیی گسترده تر به کار گرفته هاحوزهکه برای شناسایی 

ریون، همچنين این قابليت را دارد تا ترتيب و نظم خاصی را در موارد شلوغ پيدا کند و یا درک 
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آورد و یا به ، به دست میشوندمیی تاليف شده که به صورت تصادفی ظاهر هامولفها از خاصی ر

که به معنای استنباط کننده، یا  است یک واژه التين eductive)کلمه  کندمیاصطالح استنباط 

شامل ظرفيت  ،از فرآیند شناختن است (. به دليل اینکه درک عمومی عبارتباشدمیاستنباط کردن 

ی تصاعدی هاگروه، باشدمینظم موارد آشفته و بیبرای پيدا کردن یک ساختار منظم در  مناسب

و  1منل و شناخت منطقی در نظر گرفته شوند. اسپيربه عنوان یک استدال توانندمی( RPMریون )

ی هاآزمون( در بيشتر g – factorسایر روان شناسان بر این موضوع توافق دارند که فاکتور عمومی )

. از این نقطه نظر، باشندمیی استنباط و مولد هاتواناییوشی وجود دارد که شامل دو مولفه مهم ه

RPM  کندمی گيریاندازهرا ی انسانی هاتواناییاساسی ترین یکی از. 

 دهندهپاسخ. فرد شوندمیبعد از یک مرحله راهنمایی، موارد بر اساس سطح دشواری ارائه  : اجرا

ماوس، صفحه لمسی یا صفحه کليد کامپيوتر، یک مورد از هشت گزینه پاسخ را  با یک قلم نوری،

د به مرحله قبلی توانمیی انتخاب شده را اصالح کند و همچنين هاپاسخد توانمی. او کندمیانتخاب 

برگردد. عالوه بر این، این مورد امکان پذیر است که مواردی را حذف کرد، که بعد از جواب دادن به 

د بدون هيچ محدودیت زمانی اجرا توانمی  RPM. این ورژن از شودمین مورد ارائه شده ارائه آخری

 شود، و دقيقا همانند ورژن قلم و کاغذی باشد.

با  S5 (Set II)و  S1 (SI + II). باشدمیپنج فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

بدون محدود زمانی  S2 (SetI + II)  ،S3 (SetI) ،S4 (setII)و  باشندمیمحدودیت زمانی 

 .باشدمیاین آزمون فقط برای استفاده کنندگان مربوط به حوزه اتحادیه اروپا در دسترس  هستند.

 :شوندمیمتغيرهای زیر امتياز بندی :  امتیاز بندی

 ."Set IIو   Set Iبرای  "ی صحيحهاجوابتعداد "

 .باشدمیچنين زمان مورد نياز برای جواب دادن ی افراد و همهاجوابراهنمای آزمون نشان دهنده 

 r = 0.87و  r = 0.83به صورت خالصه، نویسندگان آزمون ضرایب همسانی را بين :  پایایی

 8تا  6است )در فاصله زمانی بوده  rtt = 0.91اند. مقادیر پایایی آزمون مجدد برابر با بدست آورده

 ای(.هفته

                                                           
1 Spearman 



 

ل یک بحث دقيق و همراه با جزئيات در رابطه با اعتبار مسئله شام  APM راهنمای فعلی :اعتبار

ی موجود، این آزمون تاثير ظرفيت استنباطی را در کارایی عملکرد مورد هاآزمون. در بين باشدمی

. همچنين این آزمون، ترجيحا مطالعات مرسومی دهدمیهای اجتماعی و تخصصی نشان نياز در زمينه

های خاص مربوط به کسب یک را با توانایی APMگی بين امتيازات که همبست دهدمیرا نشان 

های مربوط به عملکرهای متفاوت . عالوه بر این، همبستگیکندمیموقعيت شغلی یا حفظ آن، مستند 

 ی شغلی خاص هم نشان داده شده است.هاگروهدانشجویان و همچنين 

ن قلم و کاغذی به دست آمده است که در ، با استفاده از ورژهامعيارطيف وسيعی از :  هامعیار

که ورژن قلم و کاغذی و  دهدمینشان  ایگسترده. مطالعات باشدمیصورت تمایل، قابل دسترس 

 آورند.شده، نتایج مشابهی را به دست می کامپيوتری

 :زمان آزمون

 S1 :50 – 25 دقيقه 

 S2 :60 – 25 دقيقه 

 S3 :15 – 7 دقيقه 

 S4 :50 – 20 دقيقه 

 S5 :40 – 20 دقيقه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  -9 CMP 1ی تصاعدی رنگی ریونهاگروه 

 
 ونیر یرنگ یتصاعد یهاگروه CMP .نمایی از آزمون20شکل

طيف نرمال ،مقاومت در برابر موارد نادرست  ،فرم آزمون همزمان:  مشخصات این آزمون

 گسترده

 ، ترکيه سوئدی ،اسپانيایی،تقالی پر ،ایتاليایی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،: هلندی هازبان

ارزیابی غير شفاهی از هوش عمومی در کودکان و بزرگساالن کم بهره بر مبنای استدالل :  کاربرد

 های بالينی.گتر و افراد بالغ به منظور بررسیسال و بزر 5منطقی؛ قابل استفاده برای افراد 

ی تصاعدی استاندارد هاگروه هامونآزبا اصول  مشابه یاصول یمبنا بر CPM:  پس زمینه نظری

. این آزمون باشدمیی پایين دامنه هابخشعملکرد در  گيریاندازه، ولی هدف از آن باشدمیریون 

ين نگاه گيج کننده به نظر که در اول کندمی گيریاندازهتوانایی شناسایی یک سيستم را در مواردی 

. این دهدمیتدالل منطقی را مورد مطالعه قرار های شناخت و اسمی رسد. به عبارت دیگر، مهارت

. در سه مجموعه باشندمی( g – factorتوانایی استنباط، یکی از دو مولفه مربوط به هوش عمومی )

. باشدمیکه ميزان نسبی آن ها در هر مجموعه به صورت افزایشی   شوندمیمورد ارائه  36تایی،  12

                                                           
1 Rvens’s Coloured Progressive Matrices 



 

تا با نوع حل مسئله )در طول فرآیند( کنندمیفراهم  دهندهاسخپاین سه مجموعه، فرصتی را برای فرد 

ی موجود را با موفقيت تکميل کند. طراحی رنگارنگ و مورد هاآزمونبيشتر آشنا بشود و تمامی 

که انگيزه خود را  شودمیو باعث  کندمیدلخواه برای کودکان جذابيت خاصی دارد و به آنها کمک 

 ثابت نگه دارند.

ئه  موارد دوست داشتنی برای کودک در یک صفحه، به عنوان یک مورد با اهميت خاص ارا: اجرا

. ساختارهای مربوط به این آزمون کوتاه و خالصه است؛ آنها  باید با صدای بلند شودمیدر نظر گرفته 

اد ای بخوانند که در خواندن مشکل دارند. ساختار موجود برای افردهندهپاسخسواالت را برای افراد 

 .باشدمیبالغ، دارای مقداری تغييرات و اصالحات 

. حتی کودکان پيش شوندمیبا استفاده از یک قلم نوری، ماوس و کيبورد کامپيوتر وارد  هاپاسخ

هم در استفاده از قلم نوری هيچ نوع مشکلی ندارند. این امکان وجود دارد که به مرحله دبستانی 

 را اصالح نمود. هاپاسخقبلی برگشت، مواردی را حذف کرد و 

، برنامه شودمی. بر اساس سنی که وارد باشندمیدو فرم آزمون در دسترس :  هاآزمونفرم 

 .دهدمیساله( و افرادبالغ ارائه  15راهنماهایی رابرای کودکان )تا 

 S1فرم استاندارد : 

 S2 ،ها در راهنمانوع ارائه استفاده شده : فرم تکميل الگو )به همراه کمک(: در این فرم

( گيردمیو در آنجا قرار  کندمیی انتخاب شده به داخل الگوهای ناکامل پرش هاجواب)

، ولی هيچ نوع بازخوردی را در مورد صحيح بودن کندمیدر خود آزمون ادامه پيدا 

 .کندمیجواب ارائه ن

 S3 مشابه فرم :S1 در اروپا هیاتحاد حوزه در مستقر کنندگاناستفاده یبرا فقط 

 .باشدیم دسترس

 :شوندمیمتغيرهای زیر امتياز بندی :  امتیاز بندی

 با امتيازات خام مربوط  هامجموعهمقادیر مورد انتظار برای تمامی :  تعداد موارد صحيح

 شودمیبه کل آزمون مقایسه 



 و به  شوندمیی درصدی گزارش هارتبهنتایج به صورت امتيازات خام و :  توزیع خطا

نسبت به  دهندهپاسخی افراد هاجوابها یک راهنمای آزمون اختياری برای همراه آن

 .شودمیهر مورد ارائه 

تعدادی از مطالعات مربوط به پایایی و قابليت اطمينان در راهنمای آزمون آورده شده :  پایایی

کم  روه بالينیها معموال برای گ؛ پایاییباشندمیاست. بر اساس جمعيت مطالعات، نتایج بسيار متغير 

است؛ در  r = 0.90و  r = 0.80تر است. بيشتر موارد مربوط به همسانی درونی، بين بهره پایين

 .باشدمی r = 0.80، پایایی آزمون مجدد باالتر از هاآزمونبيشتر 

ی ریون، یک هاگروهتمامی فاکتورهای مطالعات تحليلی نشانگر این است که آزمون : اعتبار

ی آزمون هاگروه، هر چند که بر اساس ترکيبی از باشدمی 1اسپيرمن g رای فاکتور شاخص مناسبی ب

تر از عملکرد مابين مدرسه و مبستگی با عملکرد مدرسه ای پایينیی وجود دارد. معموال ههاتفاوت

 .باشدمیی دانش هاآزمون

فرم قلم و کاغذی، برای  مربوط به Tی درصدی و امتياز هارتبهو موارد نرمال  هامقياس:  هامعیار

 :باشدمیی زیر در دسترس هاگروه

  :4؛9 – 12؛00گروه سنی کودکان، 

  :55 – 100گروه سنی افراد بزرگسال. 

-: این فرم آزمون به همراه مقياسهای اصالح شده مربوط به فرم استاندارد )بدون مقياسS2فرم 

 است. مربوط به افراد بزرگسال( ارائه شدههای 

دقيقه  30تا  10زمان الزم برای این آزمون، معموال مابين :  نیاز برای آزمونزمان مورد 

 .باشدمی

 

 

                                                           
1 Speraman’s g - factor 



 

1استدالل استقرایی 10-  3
 

 
 ییاستقرا استدالل FOLO.نمایی از آزمون 21شکل

 

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،قابليت اجرای آنالین : مشخصات این آزمون

 ،لهستانی  ،ایتاليایی ،مجارستانی، آلمانی ،اینسهفرا، انگليسی ،چکی ،چينی )سنتی( :هازبان

 .اسلواکيایی ،پرتقالی

 موجود موارد. باشدیم یشفاه ريغ یمنطق استدالل یريگاندازه یبرا یروش کی FOLO :کاربرد

 ها عکس و هاشکل از یسر کی ساختار به مربوط قواعد دیبا دهندهپاسخ فرد کهاز این   است عبارت

 .رديبگ کار به مداوم یهایسر قالب در و منظم صورت به را قواعد نیا و کند ییشناسا را

 به مربوط ییتوانا .کندیم یريگاندازه را یمنطق ییاستقرا استدالل FOLO : پس زمینه نظری

 "استدالل" فاکتور یبرا تواندیم FOLO نیبنابرا. خاص مورد کی از یعموم قاعده کی استنباط

 فيط کی فاکتور، نیا به مربوط گسترده فیتعار(. Thurstone, 1938) کند دايپ اختصاص

 استدالل ،یمنطق روابط ،یانتزاع و مطلق استدالل:  از عبارتند که شودیم شامل را یاگسترده

                                                           
1 Inductive Reasoning- FOLO   



 کننده جادیا عنوان به هوش ،فاکتوریادیز موارد در...  و پردازش ییتوانا ص،يتشخ ییتوانا ،ییاستقرا

 .شودیم گرفته نظر در یعموم هوش

یک سری و مجموعه مربوط به شش شکل، که بر مبنای قواعد خاصی ایجاد شده است،  : اجرا 

که دو  باشدمیپيدا کردن قاعده و وضعيتی  :از است عبارت دهندهپاسخ. وظيفه فرد شوندمیارائه 

ين هشت باید از ب دهندهپاسخ؛ همچنين فرد دهندمیتشکيل  هاسری، استمرار مناسبی را از شکل

 را انتخاب کند. ایگزین ممکن، یک مورد خاصج

 .باشدمیآیتم  25یک فرم آزمونی وجود دارد که شامل : های آزمون فرم

تعداد مواردی که درست انجام شده است، برای محاسبه توانایی استدالل استقرایی :  امتیاز بندی

درصدی در راهنمای نتایج نشان داده  یهارتبه. امتيازات خام و استاندارد و شودمیبه کار گرفته 

 .اندشده

دارای عينيت  FOLO(، هامقياسی کامپيوتری )نرمال شده و هاآزمونهمانند تمامی :  طرفیبی

و امتياز بندی به صورت  باشدمی، بدین معنا که اجرا کننده آزمون مستقل باشدمیطرفی کامل و بی

 .گيردمیواقع بينانه صورت 

ای که دارای دهندهپاسخمينان مربوط به افراد ب پایایی نيم بخشی و قابليت اطضرای : پایایی

)بعد از اجرا کردن اصالح  کندمینوسان  r = 0.91و  r = 0.89بين  سطح آموزشی متفاوت هستند،

 براون(. –اسپيرمن 

به صورت آنی یک  دهندهپاسخفرد .کامال مشخص و بدیهی است FOLOاعتبار شکلی  : اعتبار

منطقی ناشی از تعریف  . اعتبارآوردمیاستدالل منطقی یا قانونی را در رابطه با آزمون به دست 

. اعتبار ساختاری به وسيله تحليل فاکتور نشان شوندمی گيریاندازهکه  باشدمیعملياتی مواردی 

به مهارت برای مشاغلی نشان داده شده است که در استدالل منطقی  بينیپيش. اعتبار شودمیداده 

 نيازمند هستند.

. همچنين باشدمیفرد بزرگسال سوئدی در دسترس  1147برای نمونه  هامعيار:  هامعیار

. عالوه بر این، باشدمیی سنی و آموزشی مجزا در دسترس هاگروهیی( برای هامقياسیی )هامعيار

نين بر اساس آموزش و سن همچ هامعيارفرد بزرگسال اتریشی وجود دارد؛ این  375معيارهایی برای 

 .اندشدهتقسيم بندی 



 

 .باشدمیدقيقه  15زمان الزم برای این آزمون در حدود :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 

3  -11  HCTA  1ارزیابی تفکر انتقادی هالپرن
 

 
 .هالپرن یانتقاد تفکر یابیارز HCTA.نمایی از آزمون 22شکل

 

 .رگسترده بودن طيف معيا: مشخصات این آزمون 

 . آلمانی، : انگليسیهازبان

 تر.ساله و بزرگ 15 دهندهپاسخی تفکر انتقادی برای افراد هامهارتارزیابی :  کاربرد

                                                           
1 Halpern Critical Thinking Assessment 



ارزیابی تفکر انتقادی هالپرن طراحی شده است تا ساختارهایی را شامل شود :  پس زمینه نظری

این آزمون بر روی پنج بخش از  گيرند.ف مربوط به تفکر انتقادی قرار میکه معموال در ليست تعاری

تدالل، تفکر به صورت آزمون که عبارتند از: استدالل شفاهی، تحليل اس شودمیتفکر انتقادی متمرکز 

. این پنج بخش به همراه باشدمیگيری و حل مشکل اطمينانی، و تصميمای، احتمالی و نافرضيه

 .دهندمیی تفکر انتقادی را تشکيل هامهارتیکدیگر، 

 یهاپاسخ آنها ،ییویسنار هر یبرا و شودیم ارائه دهندهپاسخ افراد به روزانه یویسنار 25 : جراا

 یهانهیگز) یاحتمال نیگزیجا یهاپاسخ به مربوط ستيل از کنندویم ارائه را یاخالصه افتهی ساختار

 حافظه از را ییمجزا یاهیريگاندازه رو، نیا از کنند؛یم انتخاب را یستيل کی ،(شده یاجبار انتخاب

 .کنندیم ارائه یآورادی و شناخت

به سواالت مربوط به سناریوهای روزمره که  دهندهپاسخ، افراد S1برای فرم : های آزمون فرم

 S2. فرم دهندمی، جواب شودمیهای انتخابی اجباری استفاده ی ساختار یافته و جایگزینهاپاسخدر 

 .باشدمیاجباری  های انتخابشامل تمامی آیتم

عبارتند از: )الف( امتياز تفکر انتقادی کل، که  اندشدههایی که امتياز بندی متغير:  امتیاز بندی

ی ساختار یافته مربوط به هاپاسخ؛ )ب( باشدمیی ساختار یافته و انتخاب های اجباری هاآیتمشامل 

وط به امتياز تفکر انتقادی. همچنين سه ی انتخاب اجباری شده مربهاپاسخامتياز تفکر انتقادی؛ )ج( 

از: استدالل امتياز مجزایی برای هر یک از پنج بخش مربوط به تفکر انتقادی وجود دارد که عبارتند 

گيری و تصميماطمينانی، و ای، احتمال و ناای، تفکر به صورت آزمون فرضيهشفاهی، تحليل مناظره

ی ساختار یافته هاپاسخکه مبتنی بر هر دو مورد  باشدمیدارای یک امتياز کلی حل مسئله. هر مورد 

 . باشدمیی انتخابی اجباری، امتياز انتخاب اجباری و یک امتياز پاسخ ساختار یافته هاپاسخو 

 .باشدمی a = 0.97و  a = 0.85همسانی درونی )آلفای کرونباخ( مابين :  پایایی

صورت گرفته است. همان  هانمونهاز  ایگستردهی هاشماری در حوزهمطالعات معتبر بی:  اعتبار

، درجات هانمونهطور که در اینجا بررسی شده است، همراه با سطوح باالی آموزشی، انتخابی بودن 

ای، داشتن دوره رسمی طراحی شده برای افزایش تفکر انتقادی، درجات دانشگاهی و امتيازات دوره

 یابد.ازات کسب شده افزایش میشده، امتيمربوط به ارزیابی استاندارد 



 

در دسترس های آزمون فرمی معيار مربوط به افراد بالغ، در هر دو مورد از هانمونه:  هامعیار

)با  72تا  18فرد بزرگسال ایاالت متحده است که سن آنها از  200. نمونه معيار شامل باشندمی

 مختلفی هستند. های آموزشیکه دارای پس زمينه باشدمی( 32ميانگين سنی 

فرم 20بر اساس فرم آزمون، زمان مورد نياز برای کامل کردن:  زمان مورد نیاز برای آزمون

ی ساختار یافته و موارد شناختی( هاپاسخدقيقه )  80تا  60فقط شامل موارد شناخت( ، )مختصر

 .باشدمی. تخمين زمان شامل مرحله معرفی و عملی باشدمی

3  -12 MP 1ریاضیات کاربردی 

 
 یکاربرد اتياضیر MP.نمایی از آزمون 23شکل

 .مقاومت در برابر موارد نادرست: مشخصات این آزمون

  .آلمان ،انگليسی ،چينی )سنتی( : هازبان

                                                           
1 Mathmatics in Practice 



تشخيص و ارزیابی به کار این آزمون در مراحل اول برای انتخاب پرسنل، مشاوره شغلی،  :کاربرد

. باشدمیی بالينی هامجموعهشامل رد این آزمون، ی اضافی مربوط به کاربهاحوزهشد. گرفته می

 .شودمیها، از این آزمون برای اهداف آموزشی استفاده ها و دانشکدههمچنين در دانشگاه

، بدین معنی که توانایی مربوط باشدمی، عبارت از ظرفيت گيریاندازههدف از  : پس زمینه نظری

ه کردن، کسر کردن، ضرب کردن و تقسيم کردن( در به کاربرد مناسب عمليات مبنایی حسابی )اضاف

 . کندمی گيریاندازهمسائل ریاضی مربوط به زندگی روزانه افراد را 

از لحاظ نظری، این آزمون مابين آزمون هوش شناختی و آزمون دانش و اطالعات قرار دارد. این 

مربوط  1مدل تورستونکه در  باشدمیی منطقی و شفاهی و همچنين عددی هامولفهآزمون شامل 

 های اصلی و مولفه دانش وجود دارد.به توانایی

. به منظور انجام شودمیکارهای محاسباتی زندگی روزانه ، در صفحه نمایش نشان داده :  اجرا

 .شودمیکارهای محاسباتی، قلم و کاغذ در اختيار  افراد قرار داده 

. دهدمیمربوط به ظرفيت محاسباتی را نشان  تعداد موارد حل شده صحيح، امتياز:  امتیاز بندی

 .باشدمیورقه پرینت شده نشان دهنده امتيازات خام و استاندارد شده برای عملکرد کلی 

 rtt، ضرایب نيم بخشی پایایی بين سطوح آموزشی متفاوتدارای  دهندهپاسخبرای افراد :  پایایی

 متغير است. rtt = 0.91و   0.89 =

محاسبات و  "به صورت آنی در مورد دهندهپاسخافراد وری کامل مشهود است .: اعتبار صاعتبار

. شودمی. اعتبار منطقی از طریق تعریف عملياتی وظيفه و کار تعيين کنندمیفکر  "عمليات حسابی

از بين عوامل مختلف، اعتبار  اثبات شده است که اعتبار مورد رضایت با آزمون عددی همبستگی دارد.

ن دهد. معيار یک درجه باالی ظرفيت محاسباتی را نشا د برای تقاضای مشاغل،توانیمبينی پيش

 "عملکرد ضعيف کاری"و  "آموزش شغلی کامل شده، بدون هيچ نوع پيچيدگی"مورد استفاده شامل

 .باشدمی

                                                           
1 Thurstone’s model 



 

. این نمونه باشدمینفر در دسترس  2607معيارهای مربوط به یک نمونه اروپایی از : هامعیار

. همچنين معيارهای گروه فرعی باشدمیفرد اتریشی بزرگسال  261فرد سوئدی و  2346شامل 

 اتحادیه اروپا هم ارائه شده است. 5 – 4و  3 – 1مربوط به سطوح 

دقيقه(، ده )ل موارد عملی و زمان آزمون واقعیزمان مورد نياز برای معرفی، ح: زمان آزمون

 .باشدمی 13تقریبا برابر با 

3  -13 PST  1فضایی خلبانیآزمون
 

  
 یخلبان ییفضا آزمون PST.نمایی از آزمون 24شکل

 

مقاومت در برابر موارد  ،مطابقت با مدل راش  ،قابليت استفاده آنالین :  مشخصات این آزمون

 .نادرست

                                                           
1 Pilot’s Spatial Test 



 ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی ،ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،بلغارستانی  :هازبان

 .اسپانيایی ،اسلواکيایی

ی هامهارت گيریاندازهکه هدف آن  باشدمیآزمون عبارت از یک رویه متجانس راش  :کاربرد

که هدف از  باشدمیی فضایی ، با گزینش پذیی باال در دامنه باالی عملکردی هاموقعيتبری در ناو

 .باشدمیهوایی  شناسیروانآن تشخيص عملکرد و سازگاری در 

توجه شود که عبارتند  ،این آزمون نياز است که بر روی دو مولفه مهارت در :پس زمینه نظری

ی تغيير موقعيت تصاویر ذهنی در مورد یک یا چند مورد از سه محور فضایی هامهارتاز: مورد اولی، 

)چرخش ذهنی(، و مورد دوم، توانایی تغيير از یک وضعيت خود محوری به چارچوب منبعی وسطی 

 کندمیبر اساس مدل راش، هم جنس و یکنواخت شدن موراد زیاد، تضمين  .باشدمی)نقطه وسط( 

هيچ یک از تکنيک های راه حلی مورد نياز به کار بگيرند و به همين  توانندمیکه افراد تحت کنترل ن

 ی خودشان استفاده کنند.هامهارتد از دیگر توانمیدليل ن

تصاویر نسبت به موقعيت هواپيمای تجسم وظيفه افراد مشخص کردن تفاوت موجود بين :  اجرا

کننده در آزمون، از ش سه محور فضایی(. برای فرد شرکت)چرخش در حول و حو باشدمیشده 

 .شودمیطریق تجسم یا پرواز ، یک سری تصاویر و اطالعاتی در مورد موقعيت پرواز ارائه 

 .باشدمیمورد است، در دسترس  13یک فرم آزمونی که شامل :های آزمون فرم

ی صحيح، نسبت هاجواب: جمع باشدمیامتياز بندی بر مبنای متغيرهای زیر  :امتیاز بندی

ی نادرست )بر هاجوابی نادرست ، نسبت هاجوابی صحيح )بر اساس درصدی(، جمع هاجواب

های مربوط ده انواع آزمون و ارزیابی راه حلاساس درصدی( و زمان کار. راهنمای آزمون نشان دهن

 .باشدمیه محور فضایی ب

 .باشدمی rtt = 0.74همسانی درونی آزمون )آلفای کرونبا( برابر : پایایی

( شودمیاعتبار مربوط به معيار خارجی )موقعيت، که به وسيله ابزار شبيه ساز پرواز ایجاد  :اعتبار

 = rtc( برابر با 1ن، و اعتبار مربوط به معيار درونی )آزمون فضایی قيمت اليو  = 0.56rtcبرابر با 

 .باشدمی 0.64

                                                           
1 Eliot Price Spacial Test 



 

که مربوط  باشدمیشخص  596ی مربوط به نمونه درجه بندی ارزیابی، شامل هامعيار :هامعیار

 ساله هستند. 38تا  17به گروه سنی 

 .باشدمیدقيقه  30تقریبا به مدت  :مدت اجرا

3  -14  SPM 1ی تصاعدی استاندارد ریونهاگروه 

 
 . ونیر استاندارد یتصاعد یهاگروه SPM.نمایی از آزمون 25شکل

مقاومت در برابر موارد  ،مطابقت با مدل راش ،فرم آزمون همزمان: مشخصات این آزمون 

 .طيف معيار گسترده ،نادرست

 ،سوئدی  ،اسپانيایی،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی،عربی  :هازبان

 ای.ترکيه

شفاهی از هوش عمومی افراد دارای ظرفيت متوسط در تفکر استنباطی؛ ارزیابی غير  : کاربرد

 .تربزرگسال و  5قابل استفاده برای افراد 

                                                           
1 Raven’s Standard Prograssive Matrices 



ها و ی شناخت یک نظم خاص را در آشفتگیی ریون، توانایهاگروهآزمون :  پس زمینه نظری

ضح را نشان دهی  تفکر مشخص و وا، به بيان دیگر، توانایی سازمانکندمیمشخص  هاهرج و مرج

. اسپيرمن و برخی دیگر از روان شناسان نشان دادند که توانایی استنباط )ظرفيت استنباط( دهدمی

= خارج  eیک کلمه التين از که از  1است. استنباط gیکی از دو مولفه اصلی هوش عمومی یا فاکتور 

 +ducere .بار یا مفهوم، تشکيل شده است = 

-د جواب. فرشوندمیشان نشان داده بر اساس سطح دشواری هاآیتمبعد از مرحله معرفی، :  اجرا

. این دهدمیها را به صورت انتخاب یک مورد از شش یا هشت جواب موجود انجام دهنده، سوال

 توانمیی دیگر ، چند اصالح صورت بگيرد و یا حتی هاجواباحتمال وجود دارد که با تغيير یافتن به 

قادر به انتخاب کردن یک جواب نباشد،  دهندهپاسخر مواردی که فرد به مرحله قبلی برگشت. د

 .شوندمید آن را حذف کند. تمامی موارد حذف شده بار دیگر در آخر آزمون ارائه توانمی

 :های آزمون فرم

 S1 فرم استاندارد مربوط به :SPM 60و شامل  باشدمیهای ریون که مبتنی بر نظریه 

 مورد است.

 S4آیتم متجانس راش. 32صه شده از : فرم خال 

 S5 دقيقا مشابه با فرم :S4 با این وجود دارای یک محدودیت زمانی )فرم باشدمی ،

 .باشدمیدقيقه  15دارای محدودیت زمانی کوتاه( است که تا 

 S6 که  باشدمیمورد آسان  47ترافيک؛ نشان دهنده  شناسیروان: فرم خالصه و کوتاه

 د.هستن S1بيرون از فرم 

 S7 مشابه با فرم استاندارد :S1 باشدمی. 

 (.باشدمی)این آزمون فقط برای استفاده کنندگان مربوط به اتحادیه اروپا در دسترس 

مولفه  گيریاندازهی درست )همراه با مقایسه موارد معيار(، برای هاپاسخجمع : امتیاز بندی

 .گيردمیمورد استفاده قرار  gاستنباطی فاکتور 

                                                           
1 educe 



 

آزمون فرعی، امتيازات خام با  5(: در تمامی S7و  S1های آزمون فرمات اضافی )فقط در امتياز

. عالوه بر این، الگوی جواب دادن به آزمون مورد بررسی قرار شوندمینتایج مورد انتظار مقایسه 

 ,McKinzeyتا دستکاری شدن یا نشدن امتيازات خام به صورت هدف مند مشخص شود ) گيردمی

اگر این یک مورد واقعی باشد، پيام مربوطه در گزارش امتياز بندی خواهد آمد. راهنمای  (.1999

 .باشدمیآزمون نشان دهنده زمان مورد نياز برای پاسخ دادن به آن سوال هم 

های ورد بررسی بر روی افراد دارای سنمطالعه م 40نيمی از موارد قابل اطمينان در : پایایی

وار، نویسندگان خالصهبوده است. در یک مرور   r > 0.90فرهنگی گوناگون، ی هازمينهمختلف و پس

متغير  rtt = 0.93و  rtt = 0.83و اجرا کنندگان آزمون نشان دادند که پایایی آزمون مجدد بين 

ی معيار هانمونهدر  r = 0.96و  r = 0.77، یک همسانی داخلی بين SPMدر این نوع فرم از  است.

 .مختلف تعيين شد

، به همين دليل همه دهدمیی گروهی ریون، هوش عمومی را مورد بررسی قرار هاآزمون: اعتبار

ی مبنایی متنوعی نياز دارند. به همين دليل است که در اکثر هامهارتافراد در زندگی روزانه شان، به 

ی درونی هاگیهمبست. باشدمییا معيارهای خارجی نسبتا پایين  هاآزمونموارد، همبستگی با سایر 

 SPMهای محاسباتی، فنی و علمی در باالترین سطح قرار دارد. همبستگی بين و متقابل، در توانایی

 .باشدمی r = 0.70ای، در سطوح باالیی قرار دارد و برابر با و عملکرد مدرسه

به متغير است. محاس r = 0.80و  r = 0.20های هوش و توانایی، بين همبستگی بين سایر آزمون

 = rکه در اغلب موارد ميزان آن باالتر از  باشدمی gآناليز فاکتور نشان دهنده مقادیر باالی فاکتور 

 .باشدمی 0.95

ی نژادی هاگروهساله و همچنين سایر  8تا  6ی خاص موجود برای افراد هامعياردر بين : هامعیار

های آزمون فرمرم قلم و کاغذی برای مربوط به ف ایمقایسهی هامعيارو شغلی خاص، طيف وسيعی از 

S1  وS7  ی محاسبه شده با استفاده از ورژن کامپيوتری برای هامعيار. همچنين باشدمیدر دسترس

کار، های روان پزشکی، افراد درحال دارای اختالالت ارگانيکی، بيماری)افراد   1ی اسپزیالهاگروه

 S6تا  S4خاص های آزمون فرم. باشدمیس متقاضيان کار ، جست و جو کنندگان شغل( در دستر

 ی مربوط به ورژن کامپيوتری شده ارائه شده است که عبارتند از:هامعياربرای 

                                                           
1 Spezial 



 S4نمونه معرف؛  متقاضيان، جست و جو کنندگان کار : 

 S5متقاضيان، رانندگان جرثقيل و بيل مکانيکی : 

 S6متقاضيان : 

 30تا  10، زمان آزمون بين دهندهپاسخنایی فرد بر اساس نوع آزمون، سن، و توا:  زمان آزمون

 .باشدمیدقيقه 

 

3  -15  SPMPLS 1ی تصاعدی استاندارد ریون اضافیهاگروه
 

 
 .یاضاف ونیر استاندارد یتصاعد یهاگروه SPMPLS.نمایی از آزمون 26شکل

 

                                                           
1 Raven’s Standard Progressive Matrices Plus 



 

  .مقاومت در برابر موارد نادرست ،مطابقت با مدل راش: مشخصات این آزمون

 ایترکيه، سوئدی،اسپانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،دیهلن: هازبان

ارزیابی متجانس و غير شفاهی راش مربوط به هوش عمومی و بر مبنای تفکر استنباطی : کاربرد

( تربزرگساله و  14تر، برای پاسخ دهندگان ) به همراه موارد جدید و دشوار SPM؛ توسعه دادن 

 آشنایی خوبی دارد. SPMبا موارد  شودیمکه فرض 

، مربوط به عقيده شرکت کنندگان SPMPLSعامل اصلی و محرک توسعه  :پس زمینه نظری

د در سطح عمومی شناخته شود. مطالعات مربوط به توسعه فرم مشابه توانمی SPMکه  باشدمی

اوليه به نتایج دلخواه  یهاالشزیادی باعث شده است تا این ت با این وجود، دالیل.  صورت گرفته است

( به صورت مشخصی، ضرورت ایجاد Raven, 1979, 1992منجر نشود. مطالعات استاندارد سازی )

تر را نشان داد که برای به دست آوردن ظرفيت تفکيک آزمون آزمون دارای موارد جدید و دشوار یک

 . کنندمیراش تبعيت . این موارد از مدل آزمون باشدمیدر مراحل اوليه مورد نياز 

 دهندهپاسخ. شخص شوندمیبعد از مرحله معرفی، موارد بر اساس سطح دشواری شان ارائه :  اجرا

به صورت انتخاب یک مورد از شش یا هشت جواب ممکن، و با استفاده از یک قلم نوری، ماوس یا 

ز یک جواب به جواب دیگر، د با تغيير اتوانمی. همچنين در این آزمون فرد دهدمیصفحه کليد جواب 

قادر  دهندهپاسخد به موارد قبلی برگردد. در مواردی که فرد توانمیاصالحاتی را انجام دهد و یا حتی 

د آنها را حذف کند. تمامی موارد حذف شده در مراحل آخر توانمیبه انتخاب یک جواب نباشد، او 

 .شوندمیآزمون ارائه 

 آیتم دارد. 60که  باشدمیدر دسترس یک فرم آزمونی :های آزمون فرم

)همراه با مقایسه با موارد معيار( یک روشی برای  "ی صحيحهاجوابجمع ": امتیاز بندی

زیر مجموعه،  5. امتيازات اضافی عبارتند از: در تمامی باشدمی gمولفه استنباط فاکتور  گيریاندازه

 .شوندمیامتيازات خام با نتایج مورد انتظار مقایسه 

ی هازمينهمطالعه صورت گرفته در رابطه با افراد دارای سنين مختلف و پس  40در : پایایی

بوده است. نویسندگان آزمون در بخش معرفی  r > 0.90های نيم بخشی فرهنگی متفاوت، پایایی

 متغير است.  rtt =0.93و  rtt = 0.83مختصر، نشان دادند که پایایی آزمون مجدد، بين 



است و بر اساس نتایج ی ریون، هوش عمومی را مورد بررسی قرار داده هاگروهی هاونآزم: اعتبار

. به همين دليل است که باشدمیهای مبنایی مختلفی در زندگی روزمره ضروری آن، توانایی

ی خارجی، در بيشتر موارد معموال پایين است. هامعيارو  هاآزمونهمبستگی این ازمون با سایر 

ی محاسباتی، فنی و علمی، در باالترین سطح قرار دارد. همبستگی هاتواناییبل در همبستگی متقا

همبستگی  است.  r = 0.70که برابر با  باشدمیای، در سطوح باالیی و عمکلرد مدرسه  SPMبين

متغير است. محاسبات آناليز فاکتور  r = 0.80و  r = 0.20ی هوش و توانایی، بين هاآزمونبا سایر 

 .باشدمی r = 0.95بوده است که در اغلب موارد باالتر از  gهنده مقادیر باال در فاکتور نشان د

ی آلمانی هامعيار: باشدمیی قلم و کاغذی در دسترس هافرمسه گروه معيار مربوط به :  هامعیار

ال و س15ی لهستانی )هامعيارسال( و  17تا  5ای )ی ایاالت متحدههامعيار(، تربزرگساله و 14)

(. همچين این امکان وجود دارد که امتياز خام را به وسيله جداول تبدیل، که در بخش تربزرگ

راهنمای فرم کالسيک آورده شده است، تبدیل کرد تا از موارد معيار استفاده شود. عالوه بر این، 

 .باشدمی( مربوط به ورژن کامپيوتری هم در دسترس n = 247معيار اتریشی )

 .باشدمیدقيقه  30، زمان آزمون در حدود دهندهپاسخبر اساس سن و توانایی فرد :  نزمان آزمو

 )این آزمون فقط در دسترس مشتریان مربوط به حوزه اتحادیه اروپا قرار دارد(



 

3  -16 VISGED 1آزمون حافظه تصویری
 

 
 یریتصو حافظه آزمون VISGED.نمایی از آزمون 27شکل

 

 ،مطابقت با مدل راش ،قابليت استفاده آنالین ،وش باالفر ،سازگاری:  مشخصات این آزمون

 . مقاومت در برابر موارد نادرست

 ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی ،ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی،چکی  ،چينی )سنتی( :هازبان

 .اسپانيایی  ،اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی

دریافت و تکرار اطالعات بصری توسط فرد نحوه  گيریاندازهاین آزمون به وسيله :  کاربرد

ها در )به حافظه سپردن موقعيت نمادکندمی گيریاندازه، عملکرد حافظه تصویری وی را دهندهپاسخ

 یک نقشه شهر(.

ی آزمون، که بر مبنای توضيحات ساختاری خاصی ایجاد شده است، هاآیتم:  پس زمینه نظری

. این حافظه تصویری در ایجاد دانش مربوط به نقطه دکننمیعملکرد حافظه تصویری را بررسی 

ی مربوط به توانایی فرد برای جهت یابی کردن خودش است، نقش مهمی هاجنبهحافظه، که یکی از 

                                                           
1 Visual Memory Test 



( و مدل پردازش 1980) 1کوسلين اسا بر مبنای نظریه ارائه تصویریی آزمون، اسهاآیتمرا دارد. 

 ایجاد شده است. 2اطالعات یکپارچه هنگی

یک نقطه شهری روی یک صفحه نمایش نشان داده  دهندهپاسخدر مرحله اول، برای فرد :  اجرا

های راه آهن و غيره( که ها، ایستگاهها، اداره)کافه باشدمیی خاص هاموقعيتکه مربوط به  شودمی

ی انفرادی را هانمادباید موقعيت مربوط به  دهندهپاسخگذاری شده است. فرد نشان هانمادبر مبنای 

ها را به صورت صحيحی تکرار کند. این آزمون با نشان دادن یک حفظ کند و در مرحله بعدی، آن

یی را که هانمادتا  شودمیدرخواست  دهندهپاسخو از فرد  گيردمینقظه شهری بدون نماد صورت 

یک نقطه را بر روی  دهدهنپاسخکند. به محض اینکه فرد  گذارینشانهقبال بر روی نقشه بوده است را 

؛ از این شودمیکند، موقعيت واقعی نماد پرسيده شده، بر روی نقشه نشان داده  گذارینشانهنقشه 

. وظيفه فرد، بر اساس کندمیبازخوردی را برای اصالح جواب خودش پيدا  دهندهپاسخطریق فرد 

 .کندمیو مشخصات فضایی تغيير  هانمادتعداد 

؛ که بر اساس درجه دقتی که که در باشدمینوع فرم آزمون در دسترس  سه: های آزمون فرم

 .باشندمی( وجود دارد، متفاوت PARتخمين پارامتر فردی )

یی استفاده شود که هاموقعيتد برای به دست آوردن یک شناخت سریع در توانمی 3فرم گزینشی

ته باشد )برای مثال، مطالعات صورت نداش دهندهپاسخارزیابی صورت گرفته پيامد خاصی را برای فرد 

باید فقط برای   4(. فرم دقتشودمیگيری صری به عنوان فاکتور کنترل اندزهگرفته در حافظه ب

افزایش یافته دارای اهميت خاصی  گيریاندازهی تشخيصی خاصی استفاده شود که دقت هاموقعيت

)کاهش خطای  گيریاندازه. افزایش دقت ی کارشناسی در زمينه قانونی(هانظریه)برای مثال  باشدمی

 تری نياز دارد.ط به دوره، به زمان آزمون طوالنیتخمين( مربو

نتایج به دست آمده، پارامتر شخصی و مقایسه موارد معيار )رتبه بندی درصدی( را با :  ارزیابی

 .دهدمینشان  "متغير عملکرد حافظه بصری "توجه به

                                                           
1 Kosslyn’s theory of visual representation 
2 Hanggi’s integrative information processing model 
3 Screening Form 
4 Percision Form 



 

 توانندمیی نظریه آزمون احتمالی مطابقت دارند و به همين دليل هاارمعيبا  هاآیتمتمامی : اعتبار

ی مناسب مشابه به کار گرفته شوند. به دليل اینکه ارائه موارد به صورت هابخش گيریاندازهبرای 

تمامی سطوح مربوط به توانایی فرد  گيریاندازه، یک دقت بهينه ای در مورد گيردمیانطباقی صورت 

یی به دست بياید هاآیتمد در نتيجه تعداد توانمیمورد نياز،  گيریاندازهاز این رو دقت  وجود دارد.

 = S1،rبرای آزمون r = 0.64. ميزان اعتبار به دست آمده باشدمیکه بسيار کمتر از سایر موارد 

 .باشدمی S3برای آزمون  r = 0.84و  S2برای آزمون  0.75

ی هاآیتمکه  شودمیمربوط به آزمون، از این حقيقت ناشی  بخشی از پایایی ساختاری:  پایایی

به دست  شناسیروانی هانظریهکه از طریق  شوندمیآزمون از طریق یک مبنای ساختاری تایيد 

، منجر به تایيد اکولوژیکی یک سناریوی واقع بينانهآمده است. قرار دادن وظایف و کار های موجود در 

باط، استفاده گسترده منجر به ایجاد فرصت هایی شده است که در نتيجه آزمون شده است. در این ارت

 .کنندمیآن، کامپيوتر های ایجاد موارد جدید و فرمت های واکنشی را ارائه 

 کندمیبر اساس مدل راش، این آزمون یک پارامتر شخصی مستقل از نمونه را ایجاد  : هامعیار

 N. عالوه بر آن، موارد معيار برای نمونه دانشجویان کنندیمرا بيان  دهندهپاسخی فرد هاویژگیکه 

 17 – 85که دامنه سنی آنها  باشدمیفرد در دسترس   N = 481و یک نمونه نماینده از  590 =

تقسيم شده چهار گروه سنی که به  باشدمی. همچنين یک نمونه دیگری هم در دسترس باشدمی

 است.

دقيقه متغير است که بستگی به تعداد  15و  10، بين ی آزمونزمان مورد نياز برا:  زمان اجرا

 ی موجود دارد.هاآیتم

 

 

 

 

 



1هماهنگی دو دست   17-  3
 

 دست دو یهماهنگ. نمایی از آزمون 28شکل

 

های ، نياز به ابزارارتباط  با کاگنی پالس ،زمان آزمون کوتاه ،فروش باال:  مشخصات این آزمون

 . طيف معيار گسترده ،نادرست مقاومت در برابر موارد ،اضافی 

 ،ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی  ،چکی ،کرواسيایی  ،چينی )سنتی(،بلغاری  ،: عربیهازبان

 ،سوئدی ،اسپانيایی ،اسلواکيایی ،صربستانی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی،مجارستانی  ، ،آلمانی

 .ایترکيه

 دست( –دست و دست  –)هماهنگی چشم حرکتی  –آزمون هماهنگی دیداری : کاربرد

( هماهنگی حسی حرکتی 1این آزمون بر روی دو مولفه توانایی تمرکز دارد: ):  پس زمینه نظری

( هماهنگی بين دست راست و چپ. بيشترین دشواری در هماهنگی هر دو 2بين چشم و دست و )

                                                           
1 Two – Hand Coordination 



 

نترل شده دست راست و دست، ناشی از نياز به داشتن یک ارزیابی بصری صحيح در مورد سهم ک

و بر اساس آن ، تعدیالت و اصالحاتی  کندمیکه از ميزان مورد هدف انحراف پيدا  باشدمیچپ 

 جهت حرکت نقش مهمی را دارد. بينیپيش. همچنين توانایی مربوط به گيردمیصورت 

 .باشدمیوظيفه مشخص شده عبارت از حرکت دادن نقاط در راستای یک مسير مشخص :  اجرا

. شودمیبر اساس فرم آزمون استفاده شده، این کار از طریق دو دستگيره کنترلی یا دسته فرمان انجام 

 نقاط از سمت راست به سمت چپ حرکت کرده است.

 که عبارتند از: باشندمیشش فرم آزمون متفاوت در دسترس : ی آزمونهافرم

 S1 ،دور 10: اجرا به وسيله دسته فرمان 

 S2دور 4له دسته فرمان ، : اجرا به وسي 

 S3 ،دور 4: اجرا به وسيله دستگيره کنترلی 

 S4 ،دور 10: اجرا به وسيله دستگيره کنترلی 

 S5 ،)دور 10: اجرا به وسيله دسته فرمان )خالف جهت مشخص 

 S6 ،دور 10: اجرا به وسيله دسته فرمان، یک جهتی 

از: طول ميانگين کلی، طول خطای  عبارتند شوندمیمتغيرهایی که امتياز بندی :  امتیاز بندی

(، شودمیمتوسط کلی، طول خطای درصدی ) به صورت نسب طول خطال کلی به طول کلی محاسبه 

 دشواری هماهنگی.

 قرار دارد. r = 0.98و  r = 0.85همسانی و پایداری درونی )آلفای کرونباخ( بين :  پایایی

چرا که دارای  باشدمیقبل تعيين شده  اعتبار محتوای آزمون به صورت مشخص و از:  اعتبار

دارای همبستگی  HAND 2( نشان داد که عملکرد2000) 1. کارنر و نئوویرتباشدمیمتغير منطقی 

-. همچنين این نویسندگان نتيجهباشدمی( با ارزیابی مربوط به توانایی رانندگی r = 0.50دار )معنا

زیابی بد و منفی را در مورد عملکردشان در آزمون یک ار PR<33گيری کردند که افراد دارای امتياز 

 رانندگی استاندار دریافت کرده اند.

                                                           
1 Karner and Neuwrith 



های آزمون فرمی معيار مربوط به افراد بالغ در مورد تمامی هانمونهبرای این آزمون، :  هامعیار

متغير است. در برخی موارد،  N = 297و  N = 151. اندازه های نمونه بين باشدمیدر دسترس 

، S4و  S1 ،S2ی هافرم. برای اندشدهبر اساس جنسيت، سن و آموزش تقسيم  هامعيارچنين هم

 .باشدمیی خاصی هم در دسترس هامعيار

زمان مورد نياز برای این آزمون بستگی به فرم آزمون دارد و :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمیلی )شامل مرحله معرفی و عم باشدمیدقيقه  15تا  8معموال بين 

3  -18  ALS 1ی عملکرد کاریهامجموعه 

 
 .یکار عملکرد یهامجموعه ALS.نمایی از آزمون 29شکل

طيف معياری  ،مقاومت در برابر موارد ناصحيح  ،قابليت استفاده آنالین :  مشخصات این آزمون

 .گسترده

 ،یونانی ،آلمانی ، ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،چينی )سنتی( :هازبان

 .سوئدی ،اسپانيایی ،اسلواکيایی ،رومانيایی ،پرتقالی ،مجارستانی

                                                           
1 Work Performance Series 



 

ارزیابی تراکم، اشباع روانی و خستگی در کارهای ذهنی دارای فشار زمانی )وظایف ادامه : کاربرد 

 دشوارتر(.های آزمون فرم، ولی  1دار، همانند موارد موجود در آزمون پائولی

 روش از ،یپائول آزمون و نيکرائپل کار از شرفتهيپ ورژن کی نوانع ، بهALS : پس زمینه نظری

 ییشناسا یزمان دوره کی طول در را دهندهپاسخ فرد عملکرد تا کندیم استفاده مداوم کردن اضافه

 زمان نیتر عیسر در را یرقم تک عدد دو به مربوط شده تکرار یاضاف موارد تا دارد ازين فرد نیا. کند

 آزمون نیا. باشد داشته ییباال دقت ،یطوالن نسبتا یزمان دوره کی در و ممکن حد تا و دهد انجام

 باعث امر نیا ؛(یجزئ هایفاصله) است شده ميتقس زمان اساس بر که باشدیم بخش ریز دو یدارا

 یهاجنبه که دارد وجود امکان نیا نيهمچن. رديبگ قرار یابیارز مورد ،یعملکرد روند تا شودیم

 .رديبگ قرار یابیارز مورد دهندهپاسخ فرد اليس هوش هب مربوط

عبارت از انجام دادن موارد اضافه کردن یا کسر کردن مربوط به  دهندهپاسخوظيفه فرد  : اجرا

شده انجام دهد. اعداد نمایش داده شده بر  بينیپيشکه باید در یک دوره زمانی  باشدمیدو عدد 

نتایج محاسبات خود را با استفاده از پنل  دهندهپاسخ. فرد ندباشمیروی صفحه، باالی عدد دیگر 

و هر زمانی  گيردمیای کوتاه مدت، عدد کوچکتر در باال قرار . در وظيفه حافظهکندمیجواب وارد 

باید عدد کوچکتر را قبل از وارد کردن  دهندهپاسخ. بنابراین فرد شودمیکه فرد جواب بدهد، مخفی 

 بتواند وظيفه بعدی را انجام دهد. جواب، حفظ کند تا 

. در هر موردی، همواره موارد حل شده در باشدمیسه فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

 قرار دارند. 17تا  1دامنه 

 S1 20: جمع یک عدد باالیی و پایينی که باید محاسبه شود. این فرم آزمون شامل 

 .باشدمیقيقه ها یک دکه هر یک از آن باشدمیفاصله جزئی 

 S2 همراه با بخش حافظه کوتاه مدت(: جمع عدد باالیی و پایينی باید محاسبه شود؛( :

فاصله جزئی  20انجام این کار به حافظه کوتاه مدت نياز دارد. این فرم آزمون شامل 

 .کشدمیکه هر کدام یک دقيقه طول  باشدمی

                                                           
1 Pauli Test 



 S7تر از اجرای موارد جمع که منجر : دو عدد باید جمع یا تفریق شوند. برنامه کامپيو

 10. این فرم آزمون شامل کندمی، ممانعت شودمیی منفی هاجواببه بدست آوردن 

 .باشندمیفاصله جزئی است که هر کدام یک دقيقه 

به  هاآیتم، افزایش شوندمیسرعت کار جواب داده  گيریاندازهبه عنوان  هاآیتم: امتیاز بندی

، درصد خطا شوندمیجواب داده  دهندهپاسخرفت یا بدتر شدن عملکرد فرد پيش گيریاندازهصورت 

و تعداد موارد اصالح شده  دهندهپاسخدقت کار فرد  گيریاندازهو خطاها به عنوان ابزاری برای 

شده است، و نشان دهنده  بينیپيشنتایج مربوط به فاصله جزئی، به صورت جغرافيایی  .باشندمی

 . باشدمی دهندهپاسخلکرد فرد روند مربوط به عم

ی مختلفی صورت گرفته است و قابليت اطمينان یا پایایی نيم هانمونهمطالعه ما بر روی : پایایی

ها قرار دارد. آن r = 0.99و  r = 0.91ی موارد پاسخ داده شده و خطاها، بين متغيرهابخشی، برای 

ورژن قلم و کاغذی دارند؛ برای این ورژن،  های بدست آمده مربوط بهشباهت باالیی را با پایایی

 = rttی جواب داده شده، باالی متغيرهای آزمون باز آزمون و نيم بخشی مربوط به موارد هاپایایی

بدست  rtt = 0.88و  rtt = 0.68، در حالی که مقادیر خطاها و اصالحات مابين باشدمی 0.95

 آمده است.

ی عملکرد کاری، در بخش ادبيات توضيح داده شده هاهمجموعوظایف استفاده شده در : اعتبار

 هاآزمون. همچنين این باشدمیاست و شامل تمرکز مداوم در طول کار ذهنی و تحت فشار زمانی 

ها، اختالل و مداخه، انگيزه و قبيل مقاومت در برابر حواس پرتی ی شخصيتی ، ازهاویژگیشامل 

 .باشدمینگه داشتن توجه در طول یک کار و وظيفه خاص  نيروی ارائه، و توانایی مربوط به ثابت

ی خاص قبلی )متقاضيان کار، هامعيار( و N = 242، یک نمونه معيار )S1برای فرم  :هامعیار

، یک نمونه معيار S2ی فرم هامعيار. برای باشدمیجست و جو کنندگان شغل و غيره( در دسترس 

(، جست و جو کنندگان کار N = 105)ه متقاضيان شغل ی مربوط بهامعيار( و N = 280اتریشی )

(N = 103( و افراد بزرگسال سوئدی )N = 199 در دسترس )ی هافرم. برای باشدمیS7 یک ،

از افراد کارمند، در  N = 2907و یک نمونه  دهندهپاسخفرد  N = 280معيار نمایشی مربوط به 

 .باشدمیدسترس 



 

 زمان مورد نياز برای آزمونر اساس فرم آزمون استفاده شده، ب:  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله معرفی و عملی  باشدمیدقيقه  25تا  15بين 

3  -19 ATAVT 1آزمون درک ترافیک تاپیستوسکوپیک انطباقی
 

 
 آزمون درک ترافيک تاپيستوسکوپيک انطباقی ATAVT .نمایی از آزمون30شکل

 

 ،مطابقت با مدل راش ،قابليت استفاده آنالین ،فروش باال ،باقیانط:  مشخصات این آزمون 

 .مقاومت در برابر موارد نادرست

 ایتاليایی  ،مجارستانی  ،آلمانی  ، ایفرانسه ،انگليسی  ،هلندی  ،چکی  ،: چينی )سنتی( هازبان

 .ایترکيه ، اسپانيایی،اسلواکيایی  ، ایروسيه ،رومانيایی ، پرتقالی ، 

                                                           
1 Adaptive tachistoscopic Traffic Perception Test 



ارزیابی توانایی مبنی بر مشاهده بصری و مهارت بدست آوردن یک دید کلی، و همچنين : کاربرد

 توانایی گرایش بصری و سرعت ادراک.

 ریتصاو مختصر دادن نشان قیطر از را مشاهده بر یمبن ییتوانا ATAVT : پس زمینه نظری

 یمبنا یدارا و مشخص هيوجت کی از استفاده با هاتمیآ. دهدیم نشان یکيتراف یهاتيموقع به مربوط

 که باشدیم یشناخت ندیفرآ از اتيجزئ با همراه و قيدق ليتحل یمبنا بر که است شده جادیا ینظر

 آزمون در شده استفاده اصول یمبنا بر ATAVT یطراح. شودیم گرفته کار به آزمون در

TAVTMB به مربوط یاهافتهی گرفتن نظر در با یول است، یخوب یطراح یدارا که باشدیم 

 با تمیآ 84. است شده جادیا باشد،یم اءياش و هاصحنه از درک با رابطه در که د،یجد قاتيتحق

 موارد به مربوط بانک. است گرفته قرار یابیارز مورد و شده انتخاب 1PLراش مدل از استفاده

 یانطباق صورت به دارد، که ییهاتیمز هيکل با همراه  آزمون که شودیم باعث شده، یريگجهينت

 .شود داده نشان

نشان داده  دهندهپاسخمختصری از تصاویر مربوط به موقعيت ترافيکی ، به فرد  : قسمتاجرا

. این فرد بعد از مشاهده هر تصویر، باید آن چيزی را که در آن بوده است را بگوید، و از پنج شودمی

 شوندمیبه صورت انطباقی نشان داده  هایتمآ، یک مورد را انتخاب کند. شودمیگزینه پاسخ که ارائه 

که دارای دشواری  شودمیمواردی نشان داده  دهندهپاسخبه همين دليل، بعد از مرحله اوليه برای فرد 

 برای مطابقت دادن فرد به توانایی باالیی نياز دارد. دهندهپاسخو فرد  باشندمیبيشتری 

برای استفاده در کشورهایی که  S1: باشدمیدو فرم آزمون در دسترس : ی آزمونهافرم

برای کشورهای که رانندگان در قسمت چپ ماشين  S2رانندگان در سمت راست ماشين قرار دارند و 

 .گيرندمیقرار 

 .شودمیگزارش  Tپارامتر شخص به همراه رتبه درصدی مربوط به امتياز : امتیاز بندی

، پایایی یا قابليت اطمينان در مورد همسانی و 1PLبه دليل اعتبار مربوط به مدل راش : پایایی

، بر روی خطای استاندارد گيریاندازه. دقت مربوط به باشدمیسازگاری درونی به صورت ثابت و قطعی 

. باشدمی  r = 0.80شده است. پایایی مربوط به این مورد برابر با گيریاندازه 0.49مهم، به ميزان 

 .شودمیاعمال  دهندهپاسخ، برای تمامی سطوح توانایی فرد گيریهازاند شدهدقت از قبل تعيين 



 

 PL1ی دشواری مدل هاپارامتررا بين   = 0.90Rیک همبستگی  1سامر و همکاران: اعتبار

ی ساختاری، به دست آورند )پيشنهاد دادند(. شواهد مربوط به متغير معيار، با استفاده هاویژگیراش و 

ی رانندگی استاندارد هاآزمونبينی ارزیابی کلی رفتار رانندگی در به پيش از مطالعات گسترده مربوط

که  هاآزمون(، با استفاده از  یک گروه از 2004به دست آمده است. برای مثال، سامر و همکاران )

رفتار رانندگی به  بينیپيش% را در  74.7بود، یک درصد رتبه بندی  ATVATشامل ورژن قبلی 

 % ، را به همراه ورژن 86.5% و  80.2 بندیدستهها ( درصد2008) 2ز و همکاراندست آوردند. ری

% به کار گرفتند.  5.8% و  17.6گزارش کردند که در انجام دادن ارتباط نسبی  ATVTقبلی از 

( ، به وسيله مطالعه صورت گرفته توسط سامر و 2008نتایج بدست آمده از مطالعه ریز و همکاران )

را در  ATAVTآن، نویسندگان یک اعتبار فزاینده از ( تکرار شد. عالوه بر 2008کاران )هم

 ی شخصيتی مربوط به رانندگی نشان دادند.هاویژگیی توانایی و هاآزمون

. باشدمینفر از افراد  N = 1190یک نمونه معيار در دسترس است که شامل :  هامعیار

 ائه شده است.ی شخص اصالح شده بر اساس سن هم ارهاپارامتر

دقيقه  10زمان مورد نياز برای تکميل آزمون، تقریبا به مدت :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 .باشدمی

و در صورتی  کندمیخود برنامه به صورت اتوماتيک وار، سرعت خروجی تصاویر را بررسی : نکته

د قبل از توانمین آزمون . ایدهدمیکه الزامات مورد نياز تامين نشده باشد، یک هشداری را نشان 

 خرید و به وسيله نصب کردن ورژن نمایشی، نشان داده شود.

 

 

 

 

                                                           
1 Sommer et al 
2 Risser et al 



3  -20 19B  1آزمون البیرنت مضاعف 

 
 .مضاعف رنتيالب آزمون B 19.نمایی از آزمون 31شکل

 ،مقاومت در برابر موارد نادرست ،نياز به ابزار اضافی  ،زمان کوتاه آزمون :  مشخصات این آزمون

 .گستردهطيف معيار 

 ،رومانيایی ،ایتاليایی ،مجارستانی، آلمانی،ایفرانسه ،انگليسی،چينی )سنتی( ،عربی  :هازبان

 . ایترکيه ،اسپانيایی

دست در انجام دادن وظایف سرعتی از قبل  –ارزیابی تونایی مربوط به هماهنگی چشم :  کاربرد

 تعيين شده.

 Le test du double“ز آزمون این آزمون یک ورژن پيشرفته ا:  پس زمینه نظری

”labyrinth شناسی ترافيک استاندارد در فرانسه که یک آزمون روان باشدمی2مربوط به بوناردل

و با یک  شدمیاست. آزمون اصلی یک راهنما و دستور العملی بود که توسط یک سيلندر ایجاد 

عالمت را در وسط خط یا  دهنده باید به وسيله دو اهرم، دوچرخيد. شخص پاسخسرعت ثابت می

گذاری شده با سمت خط یا مسير برخورد داشته باشد، یک مسير مشخص کند. هر باری که اثر نشانه

                                                           
1 Double Labyrinth Test 
2 Bonnardel 



 

و نياز است که حرکات  شودمیدوره مربوط به مسير ، به تدریج دشوارتر  .شودمیخطا در نظر گرفته 

تعدیل حرکات را در مسير ارزیابی  به صورت ثابتی تعدیل شوند. این آزمون سرعت و واکنش مربوط به

تنها آزمون روانی حرکتی بوده است که ترکيبی از ی البيرنت مضاعف هاآزمون. تا به امروز، کندمی

و بر روی توجه متمرکز  کندمی، دقت در تعدیل حرکات مربوط به مسير را ایجاد هافاکتورهماهنگی 

 .گيردمیو ظرفيت درک تصویری را در نظر  شودمی

های مربوط به مسير گيره کنترلی، دایرهنياز دارد تا به وسيله دو دست دهندهپاسخشخص : اجرا

گيره سمت رود و دستچپی برای هدایت سمت چپ به کار میگيره سمت را ثابت نگه دارد. دست

کاربرد دارد. اگر این آزمون مورد استفاده قرار بگيرد، فرد برای هدایت سمت راست  راستی،

بعد از گيره کنترلی مربوطه تعدیل کند. باید موقعيت مربوط به دایره را به وسيله دست دهندهپاسخ

 .کشدمیثانيه به طول  45دقيقه و  2و  شودمیای، مرحله آزمون شروع ثانيه 40یک مرحله اجرایی 

 .شدکمیثانيه به طول  45دقيقه و  2که  باشدمییک فرم آزمونی در دسترس : های آزمون فرم

 عبارتند از: شوندمییی که ثبت متغيرها:  امتیاز بندی

 تعداد موارد اشتباه 

 طول اشتباه 

 طول اشتباه بر اساس درصد 

  دست چپ –تعداد اشتباهات 

  دست چپ  –طول اشتباهات 

  دست چپ –طول اشتباهای بر اساس درصد 

  دست راست  –تعداد اشتباهات 

  دست راست –طول اشتباهات 

 دست راست –ر اساس درصد طول اشتباهات ب 

  باشدمییک نمودار اختياری از دوره آزمون در دسترس. 



برابر  "طول اشتباهات"های اطمينان موجود )سازگاری درونی( برای یا قابليت هاپایایی:  پایایی

. عالوه بر این، ضرایب پایایی مجزایی برای باشدمی 0.80برابر با  "تعداد اشتباهات"و برای  0.96با 

 .گيردمیو در دسترس قرار  شودمیدست راست و دست چپ هم محاسبه 

نشان داد که همبستگی قابل  B19یک مطالعه اعتباری برای ورژن کامپيوتری شده :  اعتبار

د به عنوان عاملی برای به دست توانمیوجود دارد. بنابراین این آزمون ی هاآزموناین توجهی بين 

 گرفته شود.آوردن اعتبار همگرا در نظر 

 .باشدمی( در دسترس N = 567نماینده ) ایمقایسهی مربوط به نمونه هامعيار:  هامعیار

 دقيقه. 5در حدود :  زمان آزمون

3  -21  COG 1کاگنیترون
 

 
 ترونيکاگن COG.نمایی از آزمون 32شکل

 

                                                           
1 Cognitrone 



 

 ،گزاش تکميلی  ،فرم آزمون مشابه ،زمان اجرای کوتاه،فروش باال:  مشخصات این آزمون

 .طيف معيار گسترده ،قاومت در برابر موار نادرستم

، فنالندی  ،انگليسی ،هلندی، چکی ،کرواسيایی ،)سنتی(چينی ،بلغارستانی ،عربی: هازبان

 ،صربستانی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی،مجارستانی ،هندی ،یونانی ،آلمانی ،ایفرانسه

 .ایترکيه، سوئدی ،اسپانيایی  ،اسلوانيایی ،اسلواکيایی

همراه با در نظر گرفتن تجانس یا تناسب  هاشکلارزیابی توجه و تمرکز از طریق مقایسه :  کاربرد

 به کار گرفته شود )که بستگی به فرم آزمون دارد(. تربزرگساله و  4د برای کودکان توانمیها. آن

که تمرکز  باشدمی( 1991)1آزمون کاگنيترون بر مبنای مدل نظری رئولک:  پس زمینه نظری 

غير توصيف د با استفاده از سه متتوانمیکه به صورت اساسی،  گيردمیرا به عنوان وضعيتی در نظر 

 شود که عبارتند از:

 ؛کندمیو انرژی مصرف  شودمیانرژی: وضعيت متمرکز تقاضا  .1

 به تمرکز در اجرای یک وظيفه؛ عملکرد : عملکرد مربوط .2

 يفه. دقت: کيفيت انجام وظ .3

بر اساس تعریف رئولک عبارت  "انرژی"فاقد محدودیت زمانی برای کار، متغير های آزمون فرمدر 

 .باشدمیزمان صرف شده در مرحله قبل از مجموعه دقت و عملکرد  گيریاندازهاز 

. یک گيردمیپنل جواب یا کيبورد کامپيوتری به عنوان ابزار ورودی مورد استفاده قرار :  اجرا

انرژی و یک مرحله عملی حساسيت خطا، منجر به ترغيب فرد برای انجام دادن ه معرفی پرمرحل

عبارت از مقایسه  دهندهپاسخی آزمونی که زمان کار آزادی دارند، وظيفه فرد هافرم. در شودمیوظيفه 

کردن . با واردباشدمیشخص کردن یکسان بودن آن دو مورد یک تصویر انتزاعی با یک مدل و م

ی آزمونی که هافرم. در شودمیارائه  دهندهپاسخجواب، آیتم بعدی به صورت اتوماتيک برای فرد 

زمان کار ثابتی دارند، فقط در صورتی که عکس برابر با مدل باشد، به یک واکنش نياز وجود خواهد 

ر این آزمون . دشودمیداشت. با تمام شدن زمان انقضاء ارائه، آیتم بعدی به صورت اتوماتيک ارائه 

 امکان حذف یک آیتم و یا برگشتن به مرحله قبلی وجود ندارد.

                                                           
1 Reulecke 



( و دو فرم S1 – S3 , S8 – S9, S11شش فرم آزمون با زمان کاری آزاد ): های آزمون فرم

و  S1ی هافرم(. S4 – S5) باشدمیثانيه در هر آیتم  1.8آزمون با زمان کاری ثابت وجود دارد که 

S4 ی هافرمک مشابهی هستند، و شامل موارد محرS2  وS5 ،هم چنين وضعيتی دارند. با این وجود 

ای شامل موارد بسيار ساده S9و  S8این سه گروه از نظر پيچيدگی موارد با یکدیگر متفاوت هستند. 

. این دو باشدمیتر نسبت به این دو فرم، دشوار S8ها نامتغير است؛ فرم هستند، موارد محرک آن

 ای هستند.نی هفت دقيقهی محدودیت زمافرم دارا

)ثانيه(؛  "عدم قبول درست": زمان متوط S1 – S3  ،S11ی هافرممتغير اصلی :  امتیاز بندی

ی متغيرها. "های درستعدم قبول"، جمع "واکنش درست"جمع : S4 – S5ی اصلی فرم متغيرها

های اکنشو"، درصددرست و نادرست(های )واکنش "هاواکنش": جمع S8 – S9اصلی فرم 

 ."نادرست

 قرار دارند. r = 0.95ها بيشتر از ، و اکثر آنباشدمیپایایی این آزمون بسيار باال :  پایایی

ی مختلفی از اعتبار )اعتبار مضمون، اعتبار همگرا و هابخشبر روی  ایگستردهمطالعات : اعتبار

گر این این مطالعات نشان ه است؛ تمامیتفکيک کننده، اعتبار ساختاری، اعتبار معياری( صورت گرفت

. همچنين برخی از مطالعات صورت گرفته در زمينه باشدمیاست که این آزمون یک آزمون معتبری 

 اند.عنوان یک آزمون معتبر معرفی کردهترافيک هم این آزمون را به  شناسیروان

ی معيار متغير از هامونهناندازه  S11و  COG ،S1 – S5 , S8, S9ی هافرمبرای :  هامعیار

N = 165  تاN = 1475  بر اساس هامعيار. همچنين اکثر موارد مربوط به این باشدمیدر دسترس ،

ای برای سه فرم در ی معيار ویژههافرم. همچنين باشندمیجنسيت و سطح آموزشی هم در دسترس 

رفتار برجسته، افراد بالغ سوئدی،  یی برای رانندگان دارایهامعيارکه عبارتند از:  باشندمیدسترس 

 ای.کنندگان کار، دانش آموزان مدرسه جست و جو

دقيقه )شامل مرحله معرفی و کاربردی  20تا  5در حدود :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی



 

3  -22 CORSI  )1ی کورسیهابلوکآزمون ارتباط )اتصال
 

 
 .یکورس یهابلوک( اتصال) ارتباط آزمون CORSI.نمایی از آزمون 33شکل

 

ارتباط با کاگنی پالس  ،زمان آزمون کوتاه ،قابليت استفاده آنالین:  مشخصات این آزمون 

 .طيف معيار گسترده ،مقاومت در برابر موارد نادرست،

 ،مجارستانی  ،یونانی ،آلمانی ، ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی ،چکی  ،عربی :هازبان

 .ایترکيه، سوئدی  ،اسپانيایی ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی ،ایروسيه،رومانيایی  ،پرتقالی ،ایتاليایی 

ای حافظه کوتاه مدت فضایی و یادگيری در حافظه کاری ظرفيت انباره گيریاندازه: کاربرد

 فضایی.

های کليدی حافظه کاری شامل انباشت کوتاه مدت و پردازش عملکرد:  پس زمینه نظری

گستره بلوک زمانی )مخفف آلمانی آن  گيریاندازهبرای  هابلوکآزمون ارتباط . باشدمیاطالعات 

UBS فضایی  . عالوه بر انباشتکندمی گيریاندازهای حافظه کاری فضایی را ( ، ظرفيت انبارهباشدمی

دهای اجرایی از ارتباط پيرامونی و فضایی و عملکرهای کمکی از قبيل کوتاه مدت، انباشت فرآیند

                                                           
1 Corsi Block- Tapping - Test 



سازی مجدد یک ترتيب سریالی )زمانی( از محرک هم در حافظه کاری گذاری زمانی و بازل رمزقبي

. باشدمی. بنابراین گستره بلوک زمانی شامل فرآیند انباشت و اجرای حافظه کاری فضایی شودمیاجرا 

وت در عملکرد شود. تفا گيریاندازهها ها )به جلو( یا وارونهفورواردد به وسيله توانمیگستره بلوک 

 .باشدمیای توسعه شناسیروانمابين دو فرم آزمون، دارای ارتباط خاصی با مضامين مربوط به 

: طول کندمی گيریاندازه(، فرآیند یادگيری حافظه کاری فضایی را SBSگستره بلوک مافوق )

و بنابراین به کاربرد  باشدمی دهندهپاسخفراتر از گستره حافظه بصری فرد  شودمیای استفاده زنجيره

ی یادگيری نياز دارد. این یادگيری باید به عنوان یک فرآیند شناخت خودکار در نظر گرفته فرایندها

 .دهدمیشود و از این رو، یک یادگيری تلویحی و نا آشکار را تشکيل 

 UBSمون نتایج آزبرای ارزیابی اعتبار عالئم به کار برده شود:  توانندمی هاآزمونهمچنين این 

( به کار برده شوند و قالب های خطای RSS) 1برای محاسبه گستره فضایی قابل اطمينان توانندمی

 را نشان دهد. دهندهپاسخد قابل اعتماد بودن یا نبودن عملکرد فرد توانمی، SBSموجود در 

داده  منظم در یک صفحه نمایشوک زمانی، نُه بلوک توزیع شده نادر آزمون گستره بل:  اجرا

که مربوط به یک  باشدمیای به شکل اتصال و ارتباط دستی . این آزمون، یک اشاره کنندهشوندمی

مرتب کردن  دهندهپاسخو به ترتيب قرار داده شده است. وظيفه فرد  باشدمی هابلوکنوع خاصی از 

انجام دادن سه  . بعد ازباشدمیهم به صورت ترتيب نشان داده شده و هم به صورت معکوس  هابلوک

به صورت  دهندهپاسخ. در صورتی که فرد یابدمیبه ميزان یک بلوک افزایش  هابلوکمورد، تعداد 

 .شودمیمتوالی به سه سوال پاسخ نادرستی بدهد، آزمون تمام 

 دهندهپاسخبه منظور محاسبه گستره بلوک مافوق، در اولين مرحله گستره بلوک زمانی فرد 

ی موجود در گستره هابلوککه شامل تعداد  شوندمیبه نحوی ارائه  هاآیتمد از آن . بعشودمیتعيين 

و شامل یک  گيردمیآیتم را در بر  24(. این آزمون SBS = UBS + 1) باشدمی 1بلوک زمانی + 

که  یابدمی)به ترتيب مورد نظر(. آزمون در زمانی خاتمه  شوندمیترتيبی است که هشت آیتم تکرار 

 اسخ هنده زنجيره و رشته مورد نظر را مجددا ایجاد کند.فرد پ

                                                           
1 Reliable Spatial Span 



 

های گستره بلوک زمانی، معکوس فورواردبرای هر سه آزمون در دسترس : های آزمون فرم

یک فرم افراد بالغ و یک فرم مربوط به کودکان ارائه  ،گستره بلوکی زمانی و گستره بلوک مافوق 

 (.S1 – S6) باشدمیمون کلی شامل شش فرم آز CORSIشده است؛ بنابراین 

 

 COGNIPLUSآموزش های مربوط به 

VISP CORSI 
 CORSI رمز گذاری

DATEUP CORSI 
 

 ها، کاربردCORSI، عالئم تشخيص در برنامه هاآزمون: 1جدول 

های آزمون فرم کاربرد

 برای کودکان

های آزمون فرم

 برای افراد بالغ

 آزمون

های گستره فوروارد

 ییحافظه فضا

S2 S1  فورواردUBS 

معکوس گستره حافظه 

 فضایی

S4 S3  معکوسUBS 

گستره مافوق فضایی 

)+ فورورد گستره 

 حافظه فضایی(

S6 S5 SBS ( + 

 )UBSفوروارد 

 

-زمانی )طوالنیی گستره بلوک زمانی )فوروارد و معکوس(: گستره بلوک هاآزمون:  امتیاز بندی

ار به صورت صحيح، مجددا ایجادشده است(، تعداد ترتيبات که ای که حداقل دو بترین طول زنجيره

 ، خطاهای ترتيبی، زمان کار.اندشدهبه صورت صحيح یا نادرست به هم متصل 

هایی که قبل از دستيابی به هدف گستره بلوک مافوق )تعداد تالش: آزمون گستره بلوک مافوق

یی نادرست هاآیتمگرفته است(، تعداد  صورت دهندهپاسخو ایجاد مجدد صحيح زنجيره، توسط فرد 

 ای که به صورت صحيح قرار گرفته اند.و منحرف کننده



؛ همسانی درونی باشدمیی مربوط به گستره بلوک زمانی، دارای همسانی باالیی هاپایایی:  پایایی

 بوده است. r = 0.76بر مبنای نمونه معيار ارزیابی شده برابر با 

 ;Baddeley, 2001، به عنوان یک استاندارد طالیی )هابلوکآزمون اتصال :  اعتبار

Piccardi et al., 2008 در طول شودمیگستره حافظه فضایی در نظر گرفته  گيریاندازه( برای .

عصب شناختی مورد تایيد  شناسیروانبيش از سه دهه، اعتبار این آزمون به صورت مکرر در ادبيات 

 ی بالينی مورد استفاده قرار گرفته است. هازمينهدر  ایگستردهه طور قرار گرفته است و این آزمون ب

ی هامعيار. باشدمیسالم در دسترس  دهندهپاسخاز افراد  N = 300یک نمونه معيار :  هامعیار

گزارش شده، بر اساس سن و پس زمينه آموزشی هم مورد اصالح قرار گرفته است. هيچ نوع تفاوت 

 شاهده نشده است.جنسيتی قابل توجهی م

تا  10بر اساس نوع آزمون، زمان مورد نياز برای تکميل آن بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله معرفی و کاربردی  باشدمیدقيقه  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  -23 DAKT 1آزمون توجه برای تمایز 

 
 .زیتما یبرا توجه آزمون DAKT.نمایی از آزمون 34شکل 

 ،گزارش تکميلی،فرم آزمون همزمان ،قابليت اجرای آنالین، ایمقایسه:  آزمون مشخصات این

 .مقاومت در برابر موارد نادرست

 ،لهستانی ،ایتاليایی ،آلمانی ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی ،چينی )سنتی(،بلغارستانی ،: عربیهازبان

 .اسلوکيایی ،صربستانی ،ایروسيه،پرتغالی

 تيفيک که معنا نیا به.  شودیم استفاده دقت و درک سرعت یريگزهاندا یبرا DAKT : کاربرد

 .شودیم آزمون توجه و تمرکز تعداد و

گيری سرعت باشد که برای اندازههای غير شفاهی مییکی از آزمون DAKT : پس زمینه نظری

شود. سرعت درک به صورت ظرفيت ثبت جزئيات به صورت سریع و در یک و دقت استفاده می

شود. نسبت تعداد خطاها و تعداد يط ادراکی و تفاوت قائل شدن به موارد نامرتبط تعریف میمح

شود. تحقيقات مربوط به توانایی ذهنی از آناليز فاکتور گيری تعریف میعملکرد به عنوان دقت اندازه

                                                           
1 Differential Attention Test 



تور بر روی این فاک DAKTکند تا یک ارزیابی دقيقی از مولفه سرعت داشته باشد. استفاده می

 شود.متمرکز می

ها(. وظيفه فرد آزمون حرف و شکل)اعداد، باشدشامل سه آزمون فرعی می DAKT:  اجرا

 باشد.ها در باالترین سرعت و دقت ممکن میگذاری آیتمدهنده عبارت از شناسایی و نشانه

یر . هر یک از زباشدمی( در دسترس S2و  S1دو نوع فرم آزمون همزمان ): های آزمون فرم

 د به صورت مجزا استفاده شود.توانمی هامجموعه

سرعت درک  گيریاندازه، برای باشدمییی که به صورت صحيح هاجوابتعداد :  امتیاز بندی

. راهنمای نتایج، دهدمی، ميزان دقت را نشان هاآیتم؛ درصد خطاها در تعداد کل شودمیاستفاده 

 .دهدمیمون فرعی و کل آزمون نشان امتيازات خام و استاندارد را برای هر آز

و برای دقت برابر با  r = 0.96ضریب پایایی آزمون همزمان برای سرعت درک برابر با :  پایایی

r = 0.85 باشدمی. 

فرد به صورت آنی در مورد توجه .  باشدمیکامال مشخص  DAKT شناسیرواناعتبار :  اعتبار

. شودمیستفاده از تعریف عملياتی سرعت و دقت درک تعریف . اعتبار منطقی با اکندمیو تمرکز فکر 

 اعتبار پيشگویی برای وظایفی که به سطح باالی سرعت و دقت باال نياز دارند، نشان داده شده است.

شخص  N = 525ی مربوط به یک نمونه اتریشی هامعيار، هاآزمونبرای هر دو مورد :  هامعیار

. همچنين هر دو مورد این باشدمیدر دسترس  N = 1120 و همچنين یک نمونه نرمال سوئدی

. از نظر آماری، کل معيار اتریشی با کل باشدمیی سنی مختلف هم در دسترس هاگروهنمونه برای 

به صورت یکسان در نظر گرفته  توانندمیمعيار سوئدی فرق ندارد. بنابراین این دو معيار و نمونه 

 شوند.

. برای بخش راهنما و باشدمیدقيقه  3برای هر آزمون فرعی برابر با  زمان آزمون:  زمان آزمون

 .شودمیدقيقه اضافه  4حل مسئله هم 

 



 

3  -24 DAUF 1توجه ثابت 

 
 .ثابت توجه DAUFنمایی از آزمون  .35شکل

 

 .طيف معيار گسترده ،مقاومت در برابر موارد نادرست،فروش باال:  مشخصات این آزمون

هندی  ،یونانی ،آلمانی ،ایفرانسه ،فنالندی،انگليسی  ،هلندی ،یچک ،چينی ،عربی :هازبان

 .سوئدی ،اسپانيایی ،اسلونيایی ،اسلواکيایی ،رومانيایی ،پرتقالی،ایتاليایی،مجارستانی،

د برای توانمیارزیابی توجه و تمرکز گزینشی بلند مدت و عملکرد و تعهدات عمومی؛ : کاربرد 

 گرفته شود. ساله و بزرگتر به کار 15افراد 

وجه عبارت از فرآیند که ت باشدمییک تعریف مبنایی از توجه عبارت از این :  پس زمینه نظری

هایی گرایش و تمرکز دارند که شخص به صورت گزینشی است . ادراک و مفهوم به سمت محرک

که افراد  سازد که در زمانیثابت بودن این حقيت را برجسته می. جنبه شودمیهمزمان با آن مواجه 

                                                           
1 Sustained Attention 



نياز داشته باشند تا به صورت مکرر با یک موردی مواجه شوند، انجام دادن توجه دشوارتر خواهد بود. 

؛ از نظر عملياتی، توجه ثابت به صورت آگاهی باشدمینقطه مقابل این وضعيت گوش به زنگ بودن 

. شودمیکرر ارائه و هم به صورت م باشدمیکه هم مداوم  شودمیگزینشی نسبت به محرکی تعریف 

یی نياز دارد که در هامحرکهای نسبتا کمی در مورد یگر، گوش به زندگی بودن به واکنشاز طرف د

توجه ثابت، آن بخش  گيریاندازه. گيرندمیی مختلف صورت هاموقعيتی زمانی نامنظم و هافاصله

که تا حد  کندمیسایی ی اصلی توانایی عملکردی عمومی یا آمادگی عملکردی را شناهاجنبهاز 

 .باشندمیزیادی مستقل از هوشياری 

. فرد باشدمی، که به سمت باال یا پایين شودمیهایی در یک صفحه نمایش داده : مثلث اجرا

ها به سمت پایين باشند، دکمه پاسخ از قبل تعریف شده از مثل باید در زمانی که تعداد دهندهپاسخ

 را فشار بدهد.

ها و نظم مربوط که از نظر تعداد مثلث باشندمیسه فرم آزمون در دسترس :  های آزمونفرم

فقط برای استفاده مشتریانی توصيه  S2و  S1ی هافرمبه تغيير خط ها با هم متفاوت هستند. 

 .باشدمیها که فرض بر معيوب بودن عملکرد توجه آن شودمی

د از: جمع موارد صحيحی، زمان متوسط عبارتن شوندمییی که محاسبه متغيرها:  امتیاز بندی

 صحيح.صحيح و زمان متوسط موارد ناد ناموارد صحيح، جمع موار

 0.896، مقادیر آلفای کرونباخ برای متغير اصلی در نمونه کلی برابر با S1برای فرم  : پایایی

مربوط برابر ، مقادیر S2. برای فرم باشدمی)زمان متوسط موارد صحيح(  0.98)جمع موارد صحيح( و 

برابر با  S3و برای فرم  باشدمی)زمان متوسط موارد صحيح(  0.98)جمع موارد صحيح( و  0.91با 

 .باشدمی)زمان متوسط موارد صحيح(  0.97)جمع موارد صحيح( و  0.98

شناختی . توجه ثابت یک ساختار روانباشدمیاعتبار معيار از قبل تعيين شده و مفروض  : اعتبار

که اشاره به اصطالحات عمومی در مورد عملکرد پيش نيازی دارد که به صورت نسبی،  باشدمی

. این احتمال باشدمیو در طول دوره زمانی نسبتا بلند مدت، کارا و موثر  باشدمیمستقل از هوش 

ن د رد شود. ایتوانمیکه آزمون توجه ثابت به استفاده از عملکرهای شناختی باالتر نياز داشته باشد، 

آزمون مشخص کرد که ثبات و پایداری مربوط به عملکرد توجهی بلند مدت شخص، به عنوان یک 

 .باشدمیی شناختی، دارای سرعت پایين و کندی هاتواناییالزام مربوط به 



 

 N = 286 (S1), 295 (S2) , 302 (S3)ای های نمونهاندازه "مالافراد نر "برای :  هامعیار

یی بر اساس سن و در برخی هامعيار. همچنين در برخی از موارد، باشدمیس یی در دسترهامعيار، 

، یک S1. همچنين برای فرم باشدمییی بر اساس سطح آموزشی در دسترس هامعيارموارد دیگر، 

 . باشدمیاز افراد بيمار عصب شناختی در دسترس  N = 369نمونه معيار 

 20آزمون، زمان مورد نياز برای تکميل آزمون بين بر اساس نوع :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله معرفی و عملی  باشدمیدقيه  35تا 

3  -25 DT 1آزمون تصمیم 

 
 .ميتصم آزمون DT. نمایی از آزمون 36شکل

 ،فرم آزمون همزمان ،زمان آزمون کوتاه ،پرطرفدار ،پذیریانطباق:  مشخصات این آزمون 

  .طيف معيار گسترده ،های اضافیه ابزار، نياز بگزارش تکميلی

                                                           
1 Detemination Test 



آلمانی ، ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی،چکی  ،کرواسيایی،چينی )سنتی( ،: عربی  هازبان

 ،اسلواکيایی ،صربستانی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،مجارستانی ،هندی ،یونانی،

 . ایترکيه ،سوئدی ،اسپانيایی  ،اسلوونيایی

یی که نياز به هاموقعيتتحمل استرس واکنشی ، توجه و سرعت واکنش در  گيریاندازه: کاربرد 

 واکنش مداوم، سریع و متغير دارد تا محرک بصری و صوتی به صورت سریع تغيير کند.

گيری تحمل استرس واکنشی و توانایی مربوط به واکنش به برای اندازه DT:  پس زمینه نظری

ها ها و صدابرای نشان دادن تفاوت رنگ دهندهکند تا فرد پاسخشود. این آزمون الزام میکار گرفته می

، هاهای مربوط به شکل بندی محرکهای شناختی خودش استفاده کند تا بتواند ویژگیاز مهارت

یا در که در بخش راهنما قرار دارد و  های پاسخ و قواعد را حفظ کند و بر اساس قواعد کاریدکمه

ناشی از نياز  DTهای مربوطه را انتخاب کند. دشواری شود، پاسخطول دوره آزمون آموزش داده می

باشد که به صورت سریع در حال تغيير به واکنش مداوم، سریع و متغير ثابت نسبت به محرکی می

 است.

رد با فشار . این فشودمیارائه  دهندهپاسخی صوتی برای فرد هاسيگنالی رنگی و هامحرک:  اجرا

 شوندمیبه سه روش مختلفی ارائه  هامحرک. دهدمیدادن دکمه مناسب بر روی پنل پاسخ جواب 

، به نحوی که سرعت ارائه با توجه به سطح عملکردی فرد 1به روش انطباقی( 1که عبارتند از: )

عملی که  روش(3.و )باشدمیکه بدون محدودیت زمانی  2روش عملی(2؛ )شودمیتعدیل  دهندهپاسخ

د منجر به جلوگيری از صداهای مزاحم توانمی. استفاه از هدفون باشدمیدارای محدودیت زمانی ثابتی 

 و منحرف کننده شود.

هایی هستند که از نظر فرم S3 – S6 ؛)انطباقی(  S2 ؛)کوتاه انطباقی(  S1: های آزمون فرم

 روش عملی ، طول و موارد محرک با هم متفاوت هستند.

ی هاجواب، تعداد متغيرهاعملی، زمان عمل متوسط _ بر اساس روش محرک:  یاز بندیامت

ی حذف شده و هاجوابی تصحيح نشده، تعداد هاجوابتصحيح شده )به موقع، با تاخير(، تعداد 

 .شوندمیامتياز بندی  هامحرکتعداد 

                                                           
1 Adaptive Mode 
2 Action Mode 



 

 r = 0.99و  r = 0.98ی آزمون، همسانی درونی متغير اصلی بين هافرمبرای تمامی :  پایایی

 قرار دارد.

( صورت گرفت، 2000) 1یک مطالعه معتبری که در مورد گروه حدی و توسط کارنر:  اعتبار

کرد که در آزمون تصميم، بين رانندگانی که دارای جرائم الکلی بودند و گروه نرمال،  گيرینتيجه

نندگان دارای جرائم الکلی، نسبت کرد که را گيرینتيجهاختالف قابل توجهی وجود دارد. این آزمون 

به گروه نرمال دارای عملکرد بدتر و قابل توجهی هستند. یک مطالعه صورت گرفته توسط نئوویرت 

ی آزمون شده و معرفی هاگروهد بين تمامی توانمی( نشان داد که آزمون تصميم 2000) 2و دورفر

ه روان پزشکی و عصب شناختی، مراجعه ه کننده بعترافيک )مراج شناسیروانشده در دوره ارزیابی 

اند( و گروه معيار ، یک تمایزی قائل شود. یک مطالعه که دارای سوء استفاده الکلی بودهکنندگانی 

 DT( نشان دادکه همبستگی قابل توجهی بين نتایج 2000صورت گرفته توسط کارنر و نئوویرت )

( نشان داده شد و 2000) 3وسط کارنر و بيهلو آزمون رانندگی وجود دارد. اعتبار همگرایی آزمون ت

، که ساختار یکسانی با یکدیگردارند، RST3کردند که این آزمون با آزمون  گيرینتيجهاین افراد 

ترافيک صورت گرفته  شناسیروان. همچنين سایر مطالعاتی که در زمينه باشدمیدارای همبستگی 

 ده است.است، اعتبار این آزمون را مورد تایيد قرار دا

ای در دسترس هستند که از نظر اندازه ی نمایندههامعيار، S1 – S6ی هافرمبرای :  هامعیار

متغير هستد؛ همچنين بر اساس سن، جنسيت  و سطح آموزشی،  N=1179و  N = 102بين 

، موارد معيار  هافرم. همچنين برای برخی از باشندمیی دیگری هم در دسترس هامعياربرخی از 

ی مربوط به رانندگان دارای رفتار برجسته، نمونه هامعيارصی در دسترس قرار دارند که عبارتند از: خا

یی برای بيماران دارای هامعيارمعيار پرتقالی، معيار پرتقالی برای رانندگان دارای رفتار برجسته، 

 ای آلمانی. یی برای رانندگان حرفههامعيارآسيب خفيف، 

 .دقيقه فرصت دارد 15تا  6 دهندهپاسخبر اساس فرم آزمون، فرد :  ی آزمونزمان مورد نیاز برا

 )شامل مرحله راهنمایی و عملی(.

                                                           
1 Kaner 
2 Neuwirth and Dorfer 
3 Biehl 



3  -26 DTKI 1آزمون تصمیم برای کودکان 

 
 آزمون تصميم برای کودکان DTKI. نمایی از آزمون 37شکل

 

 .نياز به وسایل اضافی  ،زمان آزمون کوتاه  ،پذیریانطباق: مشخصات این آزمون

 .ایروسيه ،آلمانی ،: انگليسی هازبان

تحمل استرس واکنشی و سرعت واکنش و ارزیابی معایب توجهی در  گيریاندازه : کاربرد

ی مداوم، سریع و متغير نسبت به تغييرات سریع در محرک صوتی و هاواکنشیی که به هاموقعيت

( که برای کودکان DTم )به عنوان یک ورژن مناسبی از آزمون تصمي DTKIبصری نياز دارد. 

همراه ارائه روش ی زیاد و به هاسالاست که در طول  گيریاندازهی هاروشطراحی شده است، شامل 

 دار کودک، موفقيت خودش را اثبات کرده است.مبتکرانه و دوست

                                                           
1 Determination Test for Childeren 



 

مدرسه  شناسیروانآموزشی،  شناسیروانی اصلی مربوط به کاربرد این آزمون عبارتند از: هاحوزه

ورزشی، ارزیابی  شناسیروانبالينی، دارو شناسی روانی،  شناسیروانعصب شناختی،  شناسیروانی، ا

 توانایی حرکتی.

به نحوی طراحی شده است که شامل واکنش  DTKIبه دليل اینکه آزمون :  پس زمینه نظری

سطح باالیی ، نياز به توجه گزینشی و تحمل استرس واکنش باشدمیسریع و دقيق در شرایط استرس 

ی مداوم، سریع و متغير نسبت به محرک هاواکنش، ناشی از نياز به DTKIدارد. دشواری مربوط به 

واکنش مربوط نيست،  –. سطح دشواری، اصوال به جفت کردن محرک باشدمیدارای تغييرات سریع 

دارد که ی مختلفی بستگی هاجوابو  هامحرکو تعداد  کندمیبلکه به سرعتی که محرک تغيير 

 ها انتقال یابد.موضوع باید بين آن

. کودک با فشار دادن باشدمیهای صوتی سيگنال این آزمون شامل ارائه محرک رنگی و : اجرا

محرک به صورت انطباقی نمایش  کندمییک دکمه مناسب بر روی پنل جواب، پاسخ خود را بيان 

. استفاده از کندمیسطح توانایی کودک تغيير به این معنا که، سرعت ارائه بر اساس  . شودمیداده 

ی صوتی منحرف کننده شود؛ هاسيگنالد منجر به جلوگيری از مزاحمت توانمی USBهدست 

 ی زمانی هم ضرورت دارد.هافاصلهدقيق از  گيریاندازههمچنين استفاده از هدست برای 

 .حالت انطباق پذیر S1:ی آزمونهافرم

، "ی تصحيح نشدههاجواب"، "ی تصحيح شدههاجواب"ی متغيرهابرای  این ازمون:  امتیاز بندی

ی به هاجواب"،  "هامحرکتعداد "، "ی اصالح شدههاواکنشزمان متوسط "، "موارد حذف شده"

 .گيردمیامتيازاتی را در نظر  "هاجواب "و  "ی تاخيریهاجواب"، "موقع

و  a = 0.86ونی برای متغير اصلی بين ، بر اساس گروه سنی، همسانی یا سازگاری در : پایایی

a = 0.94 .قرار دارد 

هم قابل اعمال هستند. عالوه  DTKI، برای DTهمچنين نتایج مربوط به اعتبار مضموم  :اعتبار

 .گيردمیبر این، در حال حاضر مطالعات بيشتری برای اثبات اعتبار آزمون صورت 

 .باشدمیه شامل مرحله معرفی و کاربردی ک باشدمیدقيقه  9تا  7تقریبا :  زمان آزمون



3  -27 ELST  1ی زبان انگلیسیهامهارتآزمون 

 
 . های زبان انگليسیآزمون مهارت ELST.نمایی از آزمون 38شکل

 

گزارش تکميلی  ،توانایی استفاده آنالین  ، ایمقایسه ،انطباق پذیر : مشخصات این آزمون

 . د نادرستمقاومت در برابر موار ،مطابقت با مدل راش ،

 .آلمانی  ، ایفرانسه ،انگليسی  :هازبان

 ی درک مطلب، لغت نامه و گرامر.هاحوزهآزمون کرن دانش انگليسی در :  کاربرد

های لغت نامه، گرامی و درک های زبان انگليسی را در حوزهمهارتELST : پس زمینه نظری

مربوط به این رهيافت، بر اساس فاکتور تکرار ها با استفاده از نظریه کند. آیتمگيری میمطلب اندازه

. اندشدهگذار است، طراحی ر متن، که بر روی درک مطلب تاثيرگرامی( و ساختاموارد )لغت نامه ،

                                                           
1 English Language Skills Test 



 

 که در فرآیند طراحی باشدمیالزامات موجود ناشی از کاربرد آزمون به عنوان یک آزمون زبان خارجی 

ت. کاربرد پذیری مدل راش دو بخشی و همچنين ه شده اساین آزمون، به صورت ضمنی در نظر گرفت

 برای موارد آزمون استفاده شده در سه بخش، به صورت موفقی اثبات شده است. طرف بودن آزمونبی

این آزمون به عنوان آزمون توانایی انتخاب چندگانه، همراه با یک محدودیت زمانی برای :  اجرا

منجر به یک آزمون خطی  هاآیتمی فرعی، انتخاب هاآزمون هر آیتم ارائه شده است. برای تمامی

 .شوندمیی گسترده تاليف هاآیتمی فرعی به صورت ساالنه و همراه با هاآزمون؛ اخيرا، شودمی

 عبارتند از: باشندمیدو فرم آزمون که در دسترس : های آزمون فرم

 S1  دهدهنپاسخهمراه با دستور العمل هایی بر اساس زبان فرد. 

 S2 همراه با دستور العمل های انگليسی . 

؛ شوندمینتایج به صورت امتياز خام و پارامتر شخصی برای هر آزمون فرعی گزارش : امتیاز بندی

 .شوندمیهمچنين همراه با نتایج، امتيازات معيار مربوطه هم ارائه 

ه همسانی و سازگاری به دليل پایایی مربوط به مدل راش دو بخشی، پایایی مربوط ب:  پایایی

محاسبه  دهندهپاسخ. این آزمون به صورت فردی برای فرد باشدمیدرونی یک مورد مسلم و ثابتی 

 دهندهپاسخ. برای افراد شوندمیو در بخش نتایج آزمون، تفسيرات راهنمایی کننده بيان  شودمی

 .باشدمی r = 0.80در حدود ی محاسبه شده به صورت مجزا، هاپایاییدارای دامنه توانایی متوسط، 

، دارای اعتبار مضمون اندشده، که با همکاری متخصصان زبان شناسی طراحی هاآیتم :اعتبار

ی فرعی در یک سطح متوسط، با هاآزمون. عالوه بر این، امتيازات مربوط به تمامی باشندمی

(. r ≤ 0.41 ≥ 0.20) باشندمیی درک مطلب شفاهی به زبان آلمانی، دارای همبستگی هاآزمون

از لحاظ نظری بوطه مورد آزمون قرار گرفته است. اعتبار ساختاری با استفاده از توجيه ساختاری مر

ای )بر مبنای تکرار کلمات در کل در آزمون لغت نامه هاآیتمفرض شده است که سطح دشواری 

% از کل تغييرات  22، جمعيت بریتانيا، که تکرار کلمات محرک و راه حل را محاسبه کرده است(

های آیتم یدشوار .دهدمیی دشورای مربوط به مشاهده تجربی را توضيح هاپارامترصورت گرفته در 

از  %44ی صرف و نحوی استفاده شده )هافرمد با استفاده از تکرار توانمیمربوط به آزمون گرامر، 

گر توضيح زمون درک مطلب نشانيل مربوط به آتحل تغييرات توضيح داده شده( توضيح داده شود.

. عالوه بر این، همبستگی رتبه باشدمی( %25سهم قابل توجهی از دشواری، با استفاده از نوع آیتم )



( r = 0.33گر یک همبستگی کم تا متوسط در بين دشواری آیتم و دشواری متن عمومی )نشان

 .باشدمی

انشگاهی اتریشی در دسترس است که از متقاضيان د N = 2978یک نمونه معيار :  هامعیار

 درخواست داده بودند. 2008 – 2007برای سال 

 : زمان مورد نیاز برای آزمون

  دقيقه. 20درک مطلب: تقریبا 

  دقيقه. 10گرامی: تقریبا 

  دقيقه. 10لغت نامه: تقریبا 

3  -28 FGT 1آزمون حافظه تصویری
 

 
 . یریتصو حافظه آزمون FGT.نمایی از آزمون 39شکل

 

                                                           
1 Figural Memory Test 



 

مقاومت در ،فرم آزمون همزمان ، قابليت استفاده آنالین  ، ایمقایسه:  ت این آزمونمشخصا

 . برابر موارد نادرست

 .اسپانيایی،پرتقالی  ،ایتاليایی ،آلمانی ، ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی  :هازبان

 عملکرد یادگيری تصویری و حافظه ضمنی تصویری. گيریاندازهآزمون مربوط به :  کاربرد

را در نظر  هاجنبهمعموال یک ارزیابی مربوط به معایب حافظه، برخی از :  س زمینه نظریپ

برای آزمون کردن حافظه  FGTباید شامل حافظه شفاهی و غير شفاهی باشد.  هاجنبه؛ این گيردمی

عصب شناخی  شناسیرواند به نحوی به کار برده شود که شامل راهنماهای مربوط به توانمیتصویری 

که پيشرفت در  کندمی( باشد. این آزمون از یک الگوی یادگيری استفاده GNPجامعه آلمان )

تا امکان آزمون کردن حافظه  شودمی. این آزمون باعث کندمی گيریاندازهیادگيری را بعد از ارائه 

 FGT)حفظ کردن( کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين عملکرد شناختی وجود داشته باشد. بنابراین 

تا چند جنبه از حافظه بلند مدت تصویری به صورت اتفاقی محاسبه شود. این آزمون  شودمیباعث 

 برای استفاده توسط افراد سالم و بيماران روان شناختی و عصب شناختی کاربرد دارد.

از هفت بخش تشکيل شده است. بخش اول شامل پنج مرحله اجرایی یادگيری و  FGT : اجرا

شوند. تصویر )بر اساس فرم آزمون( به صورت تکراری نشان داده می 12یا  9ت که ایجاد مجدد اس

دهنده، باید بالفاصله بعد از ارائه هر تصویری، با استفاده از کليک ماوس ساده بر روی صفحه فرد پاسخ

یابد که هر شکلی را دوباره ایجاد کند. بعد از یک فاصله، این آزمون توسط بخش دوم ادامه می

های مجددا باید به صورت آزاد و بدون اینکه دوباره دیده شوند، ایجاد شوند.بخش سوم شامل لشک

باشد که همراه با وظيفه شناخت انتخاب اجبار شده صورت ایجاد مجدد بعد از یک تاخير طوالنی می

 گيرد.می

؛ در هر آیتمی( وجود دارند 12آیتمی( و یک فرم بلند ) 9یک فرم کوتاه ): های آزمون فرم

 .باشدمیموردی یک فرم همتا و موازی هم در دسترس 

منجر به یک یادگيری کلی از تخمين حافظه ضمنی تصویری  FGTامتياز بندی :  امتیاز بندی

 کندمی گيریاندازه، و عالوه بر آن، بعد از تاخير های کوتاه و طوالنی، توليد مجدد تاخيری را شودمی

 .دهدمیسنجش قرار  و عملکرد شناخت را هم مورد



ی فرد، هاتواناییپایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ تخمين زده شده است و سایر :  پایایی

 با استفاده از اطالعات مربوط به نمونه معيار بدست آمده است.

حمایت  FGTمقادیر قابل توجهی از شواهد تجربی وجود دارد که از اعتبار مربوط به  :اعتبار

ی هاعملکردی توجه و هاآزمونی دیگر، شامل هاآزمونو تعدادی از  FGTهمبستگی بين  .کنندمی

اجرایی مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج بدست آمده از اعتبار ساختار آزمون حمایت 

 .کندمی

ر فرد سالم را در ب 500تا  300تقریبا  FGTی معيار هانمونهبر اساس فرم آزمون، :  هامعیار

 .باشدمیکه شامل تمامی دامنه های سنی مربوط به افراد بالغ  گيردمی

ی هابخشکه  باشدمیدقيه  25تا  15بر اساس فرم آزمون، زمان آزمون بين :  زمان آزمون

 .شوندمیمختلف آزمون اجرا 

3  -29 FLIM 1فرکانس چشمک / هم جوشی
 

 
 . فرکانس چشمک / هم جوشی FLIM.نمایی از آزمون 40شکل

 

                                                           
1 Flicker / Fusion Frequency 



 

مقاومت در برابر  ،مورد نياز بودن ابزارهای اضافی ،زمان آزمون کوتاه: خصات این آزمونمش

 .موارد نادرست

 .ایتاليایی  ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی :هازبان

ای، زمانی که نور عصب مرکزی به کمک مقادیر آستانه ارزیابی فعال سازی )برانگيختگی(: کاربرد

 . قابل استفاده برای افراد بالغ.شودمیر ثابت تشخيص داده با فرکانس باال به صورت نو

انگيختگی( )برفعّال سازی ثبات کرده است که مطالعات صورت گرفته ا:  پس زمینه نظری

هم جوشی، بعد از  –. تکرار )فرکانس( چشمک زدن شودمیاورگانيسم، به صورت مرکزی کنترل 

ی برای ظرفيت عملکردی این عصب مرکزی در ( به عنوان شاخصEEG ،SCRمعيار دیگر )همانند 

 .شودمینظر گرفته 

که یک نور ثابت درک  یابدمیپروسه افزایش تعداد روشنایی چشمک زدن تا زمانی ادامه :  اجرا

، تا زمانی کندمیدر پروسه کاهشی، تعداد نور با تکرار باالتر، که فرد به صورت ثابت درک  شود.

باید با  دهندهپاسخی، به صورت یک نقطه هم جوش درک شود. فرد که از نظر ذهن یابدمیکاهش 

. مقادیر شودمیمهم ذخيره فرکانس فشار دادن یک کليد، هر تغييری را تثبيت کند. بعد از آن، 

فرکانس "و  باشندمیهای مهم در حالت افزایشی یا کاهشی، مقادیر حدی متوسط مربوط به فرکانس

 .شوندمیناميده  "(FFشی )فرکانس هم جو"و  "(VFچشمک )

سه فرم آزمون استاندارد وجود دارد و به صورت پيش فرض، برای هر متغيری : های آزمون فرم

 :باشدمیپنج روش عملی و هشت روش اجرا در دسترس 

 S1 افزایشی و  گيریاندازه)حالت  کندمی: فرکانس چشمک و هم جوشی را تعيين

 .کاهشی(

 S2افزایشی( گيریاندازه)حالت  کندمی گيریاندازها : فقط فرکانس هم جوشی ر. 

 S3 کاهشی( گيریاندازه)حالت  کندمی گيریاندازه: فقط فرکانس چشمک را. 

 عبارتند از: شوندمیمتغيرهایی که امتياز بندی :  امتیاز بندی

  فرکانس هم جوشیVF (Hz) 



  فرکانس چشمکFF (Hz) 

  گيریاندازهخطا در VF (Hz) 

  گيریازهاندخطا در FF (Hz) 

. دهندمیسازی را نشان (، سطح فعالFF)( و فرکانس چشمکVF)جوشیفرکانس هم

. آنها یک تخمين احتمالی شودمیخطاهای مقادیر متوسط به عنوان متغير کنترل استفاده  گيریاندازه

. عالوه کنندمی گيریاندازهدر تعيين تغيير از چشمک به نور ثابت  دهندهپاسخرا در مورد دقت فرد 

های چرخه گيریاندازهبر آن، یک نمودار همراه با مقادیر حدی، به همراه راهنمای آزمون در طول 

 .شودمیفردی نشان داده 

 r = 0.92مطالعات خاص صورت گرفته برای مدیران ارشد، ضریب پایایی نيم بخشی را :  پایایی

( به دست آورده است. برای FFچشمک )برای فرکانس  r = 0.91( و VFبرای فرکانس هم جوشی )

 به دست آمده است. r = 0.92و  r = 0.86یک گروه از بيماران روان پزشکی، مقادیر 

 Hz 0.8ی بيولوژیکی در هاتفاوت ارو شناختی، این روش نشان داد کهدر مطالعات د: اعتبار

بوطه در سایر جوشی، تغييرات مرهای چشمک و همفرکانسهمزمان با کاهش  .شوندمیشروع 

 ی عملکردی هم به دست آمد )حافظه، توجه، سرعت واکنش و غيره(.هاپارامتر

بوده است. در این حوزه،  FLIMی رایج مربوط به کاربرد هاحوزهمطالعات دارو شناختی یکی از 

هم جوشی یک  –مقادیر قابل توجهی از مطالعات صورت گرفته است. برای مثال، فرکانس چشمک 

 باشدمیهایی تسکين گيریاندازهابليت اطمينان باالیی است و پارامتر قابل قبولی برای شاخص با ق

و همکاران  1. یک مطالعه صورت گرفته توسط گورتلميرآیدمیکه از طریق داروهای بالينی به دست 

، توسط یک فاکتور EEGهم جوشی همراه با متغيرهای  –( نشان داد که فرکانس چشمک 1982)

 د به عنوان توجه تعدیل شده قشری بيان شود.توانمیصيف شده است که رایجی تو

ی مربوط به گروه هامعيارافزایشی و کاهشی(،  گيریاندازهی هامدل) S1در فرم آزمون :  هامعیار

( VF( و فرکانس چشم )FF، برای متغير فرکانس هم جوشی )56 – 80، 39 – 55، 18 – 38سنی 

                                                           
1 Gortelmeyer 



 

(، از یک نمونه قياسی از بيماران روان پزشکی و N = 245) ایمقایسهیر ارائه شده است. این مقاد

 یک گروه مدیران ارشد به دست آمده است.

 .باشدمیدقيقه  10زمان این آزمون، در حدود :  زمان آزمون

 

3  -30 FVW 1وظیفه شناخت بصری مداوم
 

 

 
 وظيفه شناخت بصری مداوم .. FVW.نمایی از آزمون 41شکل

 

مقاومت در  ،گزارش تکميلی  ،زمان آزمون کوتاه ،قابليت اجرای آنالین:  ونمشخصات این آزم

 . برابر موارد نادرست

                                                           
1 Continuous Visual Recognition Task 



پرتقالی  ،ایتاليایی ،مجارستانی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،عربی :هازبان

 . ایترکيه ،سوئدی ،اسپانيایی ،اسلوونيایی  ،اسلواکيایی،

د حافظه و معایب مغزی )تعداد معایب ذهنی( بر مبنای تعيين این عملکر گيریاندازه: کاربرد 

یا قبال ارائه شده است؛ مناسب برای استفاده توسط افراد شش  باشدمیمورد که آیا یک آیتم جدید 

 ساله و بزرگتر.

که هر قسمتی از اطالعات )آیتم( در حافظه،  کنندمیفرض  هانظریهاکثر :  پس زمینه نظری

که  شودمی. همچنين فرض باشدمیشخصی دارد، که ناشی از تعداد موارد ارائه شده یک آشنایی م

ی آشنا، به عنوان هاآیتماین موارد آشنا، دارای نوسانات تصادفی هستند به نحوی که ممکن است 

ی جدید مشابه شناسایی شوند. نتایج مختلف مربوط به این حوزه هم هاآیتمیک آیتم جدید و یا 

، به کار شوندمیی آشنا و جدید تفاوت قائل هاآیتمی تشخيص قطعی افرادی که بين پوشان، برا

های حساسی نسبت به اختالالت عمکرد مغزی شاخص توانندمیای معایب حافظه. شودمیگرفته 

باشند و بيشترین عالمت ذکر شده در ایجاد صدمات ذهنی در نظر گرفته شوند. همچنين عملکرد 

 .شودمیشاخصی برای آسيب شناختی مسن شدن در نظر گرفته  شناختی، به عنوان

عدد،  –های نامفهوم، ترکيب کلمه ها، سيالبفرم آزمون، کلمات، اهداف، شماره بر اساس:  اجرا

باید  دهندهپاسخ. فرد شوندمیای ارائه ذاری مشکل به صورت مرتب و زنجيرهیا موارد دارای نام گ

داده شده برای اولين بار در صفحه نمایش داده شده است و یا اینکه  تعيين کند که آیا آیتم نشان

 قبال هم نشان داده شده است.

 S2های باشد. فرم( در دسترس میS6تا  S2برای پنج فرم آزمون ) FVW: های آزمون فرم

شفاهی  105باشد )آیتم می 210از نظر سطح دشواری متفاوت هستند. هر فرم آزمون شامل  S5تا 

و کاربرد  باشدباشد که دارای سطح دشواری پایين مییک فرم کوتاهی می S6غير شفاهی(.  105و 

 ای برای استفاده در حوزه کودکان دارد.ویژه

 عبارتند از: شوندمیی که امتياز بندی متغيرها: امتیاز بندی 

ست را مشخص یی که به صورت صحيح شناسایی شده اهاآیتمتعداد موفقيت ها: این متغير، تعداد 

 .کندمی



 

ی نادرست، بدین معنا که یک هاآیتمی بله به هاجوابتعداد مثبت های تصحيح نشده: تعداد 

 بندیدستهآیتمی که یک بار نشان داده شده است، به عنوان موردی که دو بار نشان داده شده است 

 شود.

 متوسط زمان واکنش موفقیت ها

 برای تفاوت قائل  دهندهپاسخاد توانایی فرد توزیع آز گيریاندازه: توانایی تشخیص

شدن بين آیتمی که یک بار نشان داده شده است و آیتمی که به صورت تکراری نشان 

 داده شده است )تشابه(.

 ای )در زمانی که شک به پاسخ مباحثه دهندهپاسخ: گرایش داشتن فرد گرایش جواب

 .دهدمی( را نشان "بله"ته باشد ( یا پاسخ آزاد )زمانی که شک داش"نه"داشته باشد 

قرار دارد که بستگی به فرم آزمون و نمونه  0.86و  0.78پایایی )آلفای کرونباخ( بين :  پایایی

 دارد.

در  دهندهپاسخهيچ نوع همبستگی را با عملکرد شناختی فرد  FVWعملکرد آزمون در : اعتبار

 )توجه ثابت( نشان نداده است.  DAUFو آزمون  1ی تصاعدی رنگی شدههاگروه) CPMآزمون 

از افراد در محدوده سنی  N = 226، یک فرم استانداری از نمونه نرمال S2فرم آزمون :  هامعیار

،  S3. برای فرم آزمون باشندمیی سنی در دسترس هامعياری کلی و هامعيار. باشدمی 10 – 99

. نتایج باشدمیدر دسترس  16 – 99فرد نرمال در محدوده سنی  N = 53یک امتياز قياسی از 

 16 – 89شخص نرمال در گروه سنی  N = 78 ایمقایسهد با امتيازات توانمی S4مربوط به فرم

استاندارد شده  15 – 67فرد نرمال در گروه سنی  N = 159بر مبنای نمونه  S5مقایسه شود. فرم 

فرد بالغ در گروه سنی  N = 763 ، معيار کلی و معيار سنی برایS6است. برای فرم کوتاه بالينی 

 .باشدمیدر دسترس  17 – 91

 .دقيقه 15در حدود :  زمان آزمون

                                                           
1 Coloured Progressive Matrices 



3  -31 GESTA 1آزمون ادراک گشتالت
 

 
 . ادراک گشتالت  GESTA.نمایی از آزمون42شکل

 

مقاومت در برابر موارد  ،مطابقت با مدل راش ،قابليت استفاده آنالین:  مشخصات این آزمون  

 .نادرست

 . اسپانيایی ، ایروسيه ،ایتاليایی ،هندی  ،آلمانی  ،: انگليسی هازبان

از طریق  ارزیابی روش و سبک شناختی )عدم( وابستگی  ميدانی )مفصل ميدان( : کاربرد

 شناسایی یک شکل خاصی که در یک الگو قرار دارد.

ه شناسی بر مبنای مفهوم وابستگی ميدانی قرار دارد. این گون GESTA : پس زمینه نظری

شود. افراد دارای وابستگی ميدانی، بين وابستگی ميدانی و عدم وابستگی ميدانی افراد تفاوت قائل می

های پيرامونی قرار دارند، بنابراین درک آنها همواره تحت تاثير تحت تاثير درک خودشان از محرک

ها و )شامل شناخت "دستگاه ذهنی"که یک ميدان اطراف قرار دارد. این فقط یک درک نيست، بل

                                                           
1 Gestalt Perception Test 



 

باشد که تحت تاثير این وابستگی به ميدان قرار دارد. مفهوم وابستگی ميدانی در چهار عواطف( می

( بوده است. مرحله 1948) 1ها بر مبنای نظریه ویتکين و آچمرحله توسعه یافته است. اولين آزمون

زیابی کلی در مورد وابستگی اول، یک معرفی را در مورد آزمون کالسيک ارائه کرده است تا یک ار

( شناخته  ,1949RFT ; Witkin) 2ميدانی به دست بياورد، که به عنوان آزمون ميله و چارچوب

شود. این موضوع به وسيله مرحله دوم رشد آزمون ادامه یافت که در حال حاضر، رایج ترین ابزار می

 3ت از : آزمون تصاویر جاسازی شدهباشد و عبارت اسگيری شده در مورد وابستگی ميدانی میاندازه

(EFT; Witkin et al, 1971.) 

توانایی جدا کردن  گيری. هدف از آن اندازهباشدای میآزمون درک گشتالت بر مبنای مدل مرتبه 

باشد. در طول مرحله رشد آزمون، هدف مشخص عبارت از طراحی ها میها و ساختن دوباره آنساختار

شود و ساختار وابستگی وده است که به صورت آزمون تک بعدی تعریف مییک نظریه آزمون مدرن ب

 کند.گيری میميدانی را اندازه

وظيفه فرد شرکت کننده در آزمون عبارت از شناسایی یک شکل مخصوص )به فرم یک  : اجرا

ق ها از طریط خانه، به وسيله مشخص کردن گوشهخانه( در داخل یک الگو و نشان دادن نقشه و محي

، که تمامی آنها دارای الگوهای متفاوتی هستند. باشدمیآیتم  30. آزمون دارای باشدمییک ماوس 

 "خوب"ها در درجات مختلفی، یک گشتالت ها نيستند؛ آنوها صرفا یک در هم آميختگی از خطالگ

اره در )شکل یک خانه( همو گرددمیبه دنبال آن  دهندهپاسخدارند. شکلی که فرد  "خوب"یا شکل 

و همواره به عنوان یک مدل به  باشدمیها ، که خارج از بخش الگوی آنشودمیجهتی نشان داده 

 .شودمیکار گرفته 

يدا کند. درصورتی که یک ثانيه فرصت دارد تا راه حل را پ 20برای هر آیتمی، فرد پاسخ دهنه 

ها به شکل صحيحی ود )گوشهش گذارینشانهای، در یک محدودیت زمانی به صورت درستی طرح خانه

. راهنماهای دقيق و  شودمیبندی یک آیتم حل شده دستهشوند(، این آیتم به عنوان  گذارینشانه

 همراه با  جزئيات و مرحله کاربردی، جلوتر از مرحله آزمون قرار دارند.

 .ندشومیی درست حل شده، به عنوان امتياز آزمون محاسبه هاآیتمتعداد : امتیاز بندی 

                                                           
1 Witkin & Asch 
2 Rod and Frame 
3 Embedded Figures Test  



زمون دارای یک سازگاری فرض کرد که این آ توانمیبه دليل معتبر بودن مدل راش، : پایایی 

متغير است.  r = 0.95و  r = 0.89ی مختلف، بين هانمونه. آلفای کرونباخ در باشدمیدرونی 

 قرار دارد. r = 0.94و  r = 0.83همچنين پایایی نيم بخشی بسيار باال است و بين 

د به عنوان یک مورد مسلم توانمیز نقطه نظر مربوط به نظریه آزمون احتمالی، پایایی ا: اعتبار 

. کنندمی گيریاندازه، بخش توانایی مشابهی را هاآیتمو قطعی در نظر گرفته شود، چرا که تمامی 

. مطالعه صورت گرفته باشدمیهمچنين نتایج مربوط به اعتبار همگرایی هم دارای اهميت خاصی 

 "تجزیه و تحليل"( نشان داد که همبستگی بين آزمون فرعی 1996) 1ط هرگویچ و کریچ باومتوس

. همچنين مشاهده شده است که دو آزمون باشدمی r = 0.51برابر با  GESTAو  AIDمربوط به 

EFT  وGESTA  ی مشابهی که نسبت به متغيرهای دیگر و مورد بررسی استفاده هاروشدر

 ، شرایط مطلوب اجتماعی، هوش(، دارای همبستگی هستند.)برون گرایی شودمی

نفری در دسترس است که بر اساس معيار سن،  N = 443برای یک نمونه  هامعيار:  هامعیار

ی فرعی بر مبنای جنسيت، سن و آموزش هم در هانمونهنماینده جمعيت نرمال هستند. همچنين 

، و در یک 2008و  2002رحله جمع آوری بين . اطالعات موجود در نتيجه دو مباشندمیدسترس 

ده از برنامه نمونه برداری و با استفا SCHUHFRIED GmbHآزمایشگاه تحقيقاتی مربوط به 

 ای به دست آمده است. سهميه

)شامل  باشدمیدقيقه  20زمان مورد نياز برای متن، حداکثر :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.شدبامیمرحله راهنمایی و عملی 

                                                           
1 Hergovich and Kriechbaum 



 

3  -32 LVT 1آزمون تعقیب بصری
 

 
 آزمون تعقیب بصری LVT.نمایی از آزمون 43شکل

 

مقاومت در برابر  ،زمان آزمون کوتاه  ،ی آنالین اجرا قابليت  ،فروش باال:  مشخصات این آزمون

 . طيف معياری گسترده ،موارد نادرست

فنالندی  ،انگليسی،هلندی  ،کرواسيایی ،چينی )سنتی( ،چينی )ساده شده(،عربی  :هازبان

 ،صربستانی ، ایروسيه ،رومانيایی،پرتقالی ،ایتاليایی ،مجارستانی ،هندی،یونانی ،آلمانی ،ایفرانسه،

 . ایترکيه،سوئدی  ،اسپانيایی،اسلواکيایی

ارزیابی توانایی و مهارت تشخيص موقعيت بصری در بدست آوردن یک دید کلی، قابل :  کاربرد

 رگسال. استفاده توسط افراد بز

تر مربوط ی پيچيدههابخشخاصی برای شناسایی  شناسیروانی هاآزمون:  پس زمینه نظری

 شناسیروان، در ارتباط با مسئله خاص و مربوط به هاآزمون. بيشتر این شوندمیبه درک به کار گرفته 

جدید از  های عملی توسعه یافته است. آزمون تعقيب بصری، صرفا یک ویرایشآزمایشی و راه حل

                                                           
1 Visual Pursuit Test 



های ات مربوط به تعداد زیادی از ورژن، بلکه در نتيجه تجارب و مشاهدباشدمییک آزمون قدیمی ن

ی هامولفه گذارینشانهقبلی توسعه یافته است. این آزمون جنبه عملکرد تعيين موقعيت بصری را در 

ملزم است تا در حالی  دهندهپاسخ. فرد کندمی گيریاندازهبصری ساده در یک محيط نسبتا پيچيده 

که از نظر زمانی تحت فشار قرار دارد، به صورت متمرکز کار کند، و به موارد حواس پرت کننده توجه 

 .باشدمینکند. بنابراین، این آزمون برای ارزیابی توجه بصری گزینشی هم مناسب 

که در هشت  . در صورتیشودمیاین آزمون با یک مرحله ترکيبی معرفی و عملی شروع :  اجرا 

انتقال  هاآیتمبه مرحله آزمون  دهندهپاسخآیتم عملی، کمتر از سه خطا وجود داشته باشد، فرد 

و وی باید در سریع ترین زمان  شودمینشان داده  دهندهپاسخ. یک سری از خط ها به فرد یابدمی

بر اساس سرعت دلخواه د توانمی دهندهپاسخممکن، انتهای مربوط به یک خط خاص را پيدا کند. فرد 

 خودش کار کند.

)فرم کوتاه با  S2آیتم(،  80)فرم بلند با  S1ی در دسترس عبارت از هافرم: های آزمون فرم

 .باشندمی)فرم گزینشی(   S3 آیتم( و 40

زمان متوسط برای ، امتياز عبارتند از: شوندمییی که امتياز بندی متغيرها: امتیاز بندی 

 .ر حسب ثانيه(ی صحيح )بهاجواب

و برای فرم  r = 0.92، برای فرم کوتاه r = 0.96سازگاری درونی برای فرم بلند : پایایی 

 .باشدمی r = 0.92گزینشی 

( 2000(، نئوویرت و کارنر )1992) 1در حال حاضر، مطالعات صورت گرفته توسط کاله: اعتبار 

ای که عملکرد دهندهپاسخکه فرد  دهندیمنشان  هاآزمون. این باشندمی( در دسترس 2000و سامر )

را از توانایی  یا ارزیابی نامساعدتری باشدمی، دارای تصادفات باالیی باشدمیآن کمتر از سطح متوسط 

د یک گروه آزمونی رانشان دهد که شامل توانمی( 2002. همچنين سامر )کندمیاش دریافت رانندگی

LVT  ارزیابی کلی رفتار رانندگی در آزمون رانندگی استاندارد  % از 74.7شده  بينیپيشهای درست

که افراد نرمال را با رانندگان  باشدمی. عالوه بر این، یک مقایسه گروهی هم در دسترس باشدمی

( 2001( و بيماران روان پزشکی و عصب شناختی )نئوویرت، 2000دارای جرایم الکلی )کارنر ، 

به دست آورده است.  LVTهدی مشخصی را از اعتبار معياری . این مطالعات شواکندمیمقایسه 

                                                           
1 Cale 



 

و  LVTشواهد مربوط به اعتبار ساختاری، از طریق همبستگی قابل توجه باال بين مقادیر مشخصه 

ی هاآزمونو سایر  LVT(، و بين 2000)کارنر ،  ART 90آزمون مبتنی بر ساختار مشابه ، 

 به دست آمده است. (1999، 1توجه و تمرکز )واگنر گيریاندازه

به دست آمده  LVTبرای سه فرم  N = 785تا  N = 407های معيار با اندازه نموته:  هامعیار

. عالوه بر باشندمیاست؛ همچنين برخی از موارد معيار، بر اساس سن و سطح آموزشی در دسترس 

 .باشدمیدسترس  های برجسته دری مربوط به رانندگان دارای رفتارمعيارها S2این، برای فرم 

 باشدمیدقيقه  25تا  5بر اساس فرم آزمون، زمان مورد نياز بين  : زمان مورد نیاز برای آزمون

 ) که شامل مرحله راهنمایی و عملی است(.

3  -33 MDT 2آزمون رد یابی حرکت
 

 
 .حرکت یابی رد آزمون MDT.نمایی از آزمون 44شکل

                                                           
1 Wagner 
2 Movement Detection Test 



مقاومت در برابر ،ياز بودن ابزارهای اضافی مورد ن،زمان آزمون کوتاه : مشخصات این آزمون 

 . موارد نادرست

 .آلمانی ،انگليسی :هازبان

و سرعت واکنش حرکتی در پاسخ به  گيریتصميمعملکرد توجه، سرعت  گيریاندازه:  کاربرد

 بصری ارائه شده. -توالی محرک حرکتی 

، شامل پيدا کردن مسير حرکت و پاسخ MDTعملکرد توجهی مورد نياز در :  پس زمینه نظری

. این آزمون هر دو مورد زمان صرف شده در پيدا باشدمیبه  حرکت در سریع ترین زمان ممکن 

 کندمیو یک پاسخی را انتخاب  کندمی، راهنمای آن را تعيين کندمی گيریاندازهکردن حرکت را 

. همچنين این آزمون هر دو مورد دکنمیبه صورت مجزا  زمان واکنش حرکتی بعدی را مشخص  و

. واکنش مورد کندمی( و مولفه حرکتی )زمان واکنش( را تعيين گيریتصميممولفه شناختی )زمان 

یی که خيلی دیر هاواکنشباید در یک پنجره زمانی محدودی انجام شود. همچنين  MDTنياز در 

 . شوندمیل مستند کامی حذف شده یا ناهاواکنشیا خيلی سریع هستند، به عنوان 

؛ این شودمیی انتخابی ساده هاواکنشساده بله / خير و  گيریتصميمطراحی آزمون منجر به 

ی پيچيده زندگی واقعی بروز می کتند و در مواردی هاموقعيتکه در  باشدمیآزمون مشابه با مواردی 

 می شوتد. از قبيل رانندگی، ورزش کردن و یا شرکت در مسابقه موتور سواری ایجاد

ی بصری مرکزی صفحه هامحرک، واکنش به حرکات تصادفی  دهندهپاسخوظيفه فرد :  اجرا 

. یک پنجره زمانی محدودی وجئد دارد که این واکنش باشدمینمایش، در سریع ترین زمان ممکن 

. این باید صورت بگيرد. بر اساس فرم آزمون، به یک واکنش انتخابی یا واکنش ساده نياز وجود دارد

 .باشدمیی قوی هاعملکردها وظایف به واکنش سریع نياز دارند و هدف آن

 S1سه فرم آزمونی وجود دارند که از نظر سطح دشواری متفاوت هستند. فرم : های آزمون فرم

باید اجرا  دهندهپاسخنياز دارد که به محض مشاهده شدن حرکت توسط فرد  به یک واکنش سریع

واکنش انتخابی نياز دارد: یک کليد رنگی متفاوت باید ارائه شود که بستگی به  به یک S2شود. فرم 

مسير  کدبندیبه یک واکنش انتخابی نياز دارد: در این مورد،  S3جهت حرکت دارد. همچنين فرم 

 .کندمیهای رنگی، برای هر آیتم جدیدی تغيير حرکت نسبت به تغييرات کليد



 

ی مجزای مربوط هامولفه؛ شودمی گيریاندازه، زمان پيدا کردن در هر فرم آزمون: امتیاز بندی 

، مواردی هازمان. برای هر یک از این شوندمیبه زمان حرکت و زمان واکنش شناختی هم گزارش 

ان چارکی، حداکثر و حداقل. عبارتند از: ميانه، متوسط، انحراف استاندارد، دامنه مي شوندمیکه معلوم 

 .باشندمیاصلی آزمون  یمتغيرهاها ميانه

ی )قابليت های اطمينان( نيم بخشی به دست آمده هاپایاییپایایی آزمون با استفاده از : پایایی 

های زمان حرکتی، زمان پيدا ی اصلی )ميانهمتغيرهای معيار محاسبه شده است. برای هانمونهاز 

، برای فرم 0.99و  0.96بين  S1ی بدست آمده برای فرم هاپایاییکردن و زمان واکنش شناختی(، 

S2  و برای فرم   0.97و  0.96بينS3  باشدمی 0.97و  0.92بين. 

باشد، به دليل اینکه وظيفه استفاده شده به صورت دارای اعتبار مضمون می MDT: اعتبار 

در حال حاضر، مطالعات معتبری در زمينه  باشد.مستقيم، شامل توجه و پيدا کردن حرکت می

 .باشدمیورزش در حال آماده سازی  اسیشنروان

متغير هستند و برای  N = 271و  N = 269ی معيار از نظر اندازه بين هانمونه:   هامعیار

بر اساس جنسيت و سن  هامعيار. همچنين این باشندمیدر دسترس  S3و  S1 ،S2های آزمون فرم

رانندگان مسابقه ای در دسترس  47یی از هامعيار S2هم در دسترس هستند. عالوه بر این، برای فرم 

 قرار دارد.

 .باشدمیزمان مورد نياز برای هر سه فرم  آزمون، در حدود پنج تا هفت دقيقه :   زمان آزمون

 



3  -34 MLS 1زنجیره عملکرد حرکتی
 

 
 زنجيره عملکرد حرکتی. MLS .نمایی از آزمون45شکل

 

مقاومت در برابر موارد  ،ارهای اضافی نياز به ابز ، ایمقایسهحالت : مشخصات این آزمون 

 . طيف معياری گسترده ،نادرست 

 .رومانيایی  ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی، ایفرانسه،انگليسی ،هلندی  ،چکی  ،عربی :هازبان

ی حرکتی مناسب از طریق وظایف ثابت و حرکتی برای حرکت هاتوانایی گيریاندازه : کاربرد

 .تربزرگی، قابل استفاده برای افراد هفت ساله و انگشتی ، دستی و بازوی

که توسط  باشدمی( یک گروه آزمونی MLSزنجيره عملکرد حرکتی ):  پس زمینه نظری

ی حرکتی مناسب توسعه یافته است. هاتواناییدر مورد  3و بر اساس آناليز فاکتور فليشمن 2اسکوپ

                                                           
1 Motor Performance Series 
2 Schoppe 
3 Flishman 



 

عبارتند  دهدمیمورد ارزیابی قرار  MLS ی شش گانه مربوط به توانایی حرکتی مناسب کههاجنبه

دست، چابکی دستی  –از: نشانه روی )دقت حرکت(، تکان خوردن / لرزش دست ، دقت حرکت بازو 

 انگشت. –و چابکی انگشتی، تعداد حرکت بازو و دست، سرعت مچ 

 300 × 300مورد نياز است. این پنل کاری  MLS، برای اجرای MLSپنل کاری :  اجرا 

×15 mm  یک باشدمیها و سطوح تماس ها، خراش؛ این مورد شامل حفرهکندمی گيریاندازهرا .

قلم در هر دو سمت پنل قرار دارد. قلم موجود در سمت راست سياه است؛ و قلم موجود در سمت 

عبارتند از: ثبات )دو  گيرندمی. وظایفی که با استفاده از پنل کاری انجام باشدمیچپ قرمز رنگ 

های جا یابی )یک دستی یا دو دستی(، سوزنی یا یک دستی(، رد یابی خط )یک دستی(، رددست

 سازی شده )یک دستی یا دو دستی(، متصل کردن )یک دستی یا دو دستی(.

 ی آزمونی که در دسترس هستند عبارتند از: هافرم: های آزمون فرم

 1Sون فرعی(آزم 17)دارای  1: فرم استاندار بر اساس اسکوپ و همستر 

 2Sهشت آزمون فرعی( 2: فرم کوتاه بر اساس نظریه استارم و بوسينگ( 

 انتخاب شود. اجرا د برای توانمیی فرعی انفرادی هاآزمون

 : امتیاز بندی 

ی دست چپ و راست و یا  یک هاعملکردجدول نتایج: امتيازات سرعت و / یا دقت که برای 

 دستی یا دو دستی محاسبه شده است.

که به صورت  3نتایج برای پنج جنبه توانایی حرکتی: جدول مربوط به فاکتورهای فليشمن جدول

 ریاضی و برای دست راست تخمين زده شده است. 

 د در یک پروفایل نشان داده شود.توانمیی فليشمن که هافاکتوری معيار و متغيرهاپروفایل: 

رعی نشانه روی، رد یابی خطی و متصل ی آزمون فهاپارامترضرایب آزمون مجدد برای : پایایی 

آزمون مجدد، یک روز بوده است(. این ضرایب برای  –کردن ، محاسبه شده است )فاصله آزمون 

                                                           
1 Schoppe & Hamster 
2 Sturm & Bussing 
3 Fleshman factors 



متغير  r  = 0.90و  r = 0.60و برای دست چپ، بين  r = 0.92و  r = 0.52دست راست، بين 

)همسانی یا آلفای کرونباخ(  هستند. برای آزمون فرعی متصل کردن )متغير موفقيت( ضریب سازگاری

 محاسبه شده است. r = 0.94به ميزان 

ی بالينی و یک گروه از افراد سالم نشان داد هاگروهمطالعات کنترلی تحليل فاکتور در : اعتبار

 . دهندمی% از تغييرات کل را توضيح  MLS ،85که شش فاکتور مربوط به 

ل در سيستم حرکتی مرکزی مشخص کرد که بين مقایسه بين افراد دارای اختالل و بدون اختال

که  کندمیتایيد  گيرینتيجهاین دو گروه، تفاوت عملکردی قابل توجه و باالیی وجود دارد. این 

مشخص شود. فقط یک همبستگی  MLSد با استفاده از توانمیمعایب موجود در عملکرد حرکتی، 

ی هاآزمونشخيص، همانند مواردی که در و معيار ت MLSی متغيرهابين  r = 0.35خفيف و باالی 

HAWIE ،CFT  وSTROOP شده است، و بين متغيرهای   گيریاندازهMLS  ی هابخشو

 شخصيتی متنوع )برای مثال، برون گرایی، روان رنجور خویی، انعطاف ناپذیری(  وجود دارد.

 :هامعیار

  فرمS1ساله 19تا  13ای ه: نمونه مربوط به دانش آموزان مدرس (N = 300 ؛)

(، N = 420سال )(؛ نمونه مربوط به افراد بزرگN = 100ساله ) 26تا  18دانشجویان 

در سال  شيوفرید(، در آزمایشگاه تحقيقاتی شرکت N = 107)نمونه معيار نماینده

(، در آزمایشگاه N = 89سال ) 66و  14جمع آوری شده است و افراد جوان بين  2004

 گرد آوری شده است. 2009تا  2005ی هاسالر طول د شيوفریدتحقيقاتی شرکت 

  فرمS2 نمونه نماینده :N = 252 که بر اساس آموزش،  باشدمی، به عنوان نمونه کل

سن و جنسيت تقسيم بندی شده است. نمونه مربوط به بيماران بدون عالئم عصب 

 N = 114و  N = 70نمونه از بيماران دارای پارکينسون  N = 200 ،2 شناختی 

 وجود دارد.

 )برای فرم کوتاه(. باشدمیدقيقه  20تا  15تقریبا بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 



 

3  -35 MTA 1فهم مکانیکی / فنی
 

 
 . فهم مکانیکی / فنی MTA.نمایی از آزمون 46شکل

 

مقاومت  ،مطابقت با مدل راش  ،گزارش تکميلی  ،قابليت استفاده آنالین : مشخصات این آزمون 

 .بر موارد نادرستدر برا

 ،فنالندی،انگليسی  ، هلندی  ،چکی  ،شده(  سازیسادهچينی ) ،بلغارستانی  ،: عربی هازبان

 ،سوئدی  ،اسپانيایی  ،اسلواکيایی  ،ایروسيه ،پرتقالی ،ایتاليایی،مجارستانی  ،آلمانی ،ایفرانسه

 .ایترکيه

 کندمیی انيميشنی ارزیابی هاآیتماز  آزمونی که شناخت مکانيکی / فنی را با استفاده: کاربرد

 )ابزارهایی که یک طرح ساختاری باید مشخص شود(؛ قابل استفاده توسط نوجوانان و افراد بالغ.

                                                           
1 Mechanical / Technical Comprehension 



شناخت "یا  "فنی / ساختاری"، اصطالحات زیادی همانند شناسیرواندر :  پس زمینه نظری

. پائولی گيرندمینی مورد استفاده قرار وجود دارد که در رابطه با شناخت مکانيکی / ف "عملی / فنی

 :کنندمی(، این تعریف را به صورت زیر محدود 1972) 1و آرنولد

 :باشدمیی زیر هافعاليتشامل  ایگستردهشناخت فنی در حد "

 الف( شناخت و توصيف ترسيم های فنی یا ابزارها و توصيف کاربرد آنها.

 و توضيح هم کنشی آنها.ی انفرادی هابخشب( شناخت اهميت عملکردی 

ج( شناخت و توصيف درست بر مبنای قوانين فنی مبنایی )برای ثمال، تاثير اهرم(، که هر شخصی 

 .آوردمیدر زندگی روزمره به دست 

 "د( ارتباط درونی شخص با مشکالت فنی )تمایل و تنفر شدید(.

MTA  شود. ی ذکر شده از قسمت الف تا د را شاملهاتواناییتالش دارد تا 

. وظيفه فرد شودمیطرح و نقشه ارائه  4در اولين مرحله اجرایی ، برای هر دستگاهی :  اجرا 

که ترتيب حرکات از قبل نشان داده شده )در حالت  باشدمیعبارت از پيدا کردن یک نقشه ای 

ند، ساختار موجود، ترتيب این حرکات را بپذیر 4انيميشن( را نمی پذیرید. در صورتی که تمامی 

باید انتخاب شود. در مرحله دوم، هر چهار نقشه مربوط به  "تمام ساختار ها درست هستند"پاسخ 

تمام ساختار ها "د توانمیهر یک از دستگاه ها باید به عنوان پاسخ صحيح انتخاب شود یا جواب 

ارائه شده باشد. بنابراین در مرحله اول اجرا، طرح نادرست موجود بين چهار نقشه  "نادرست هستند

در هر دستگاه باید مشخص شود، در حالی که در مرحله اجرای دوم، یک طرح درست باید مشخص 

. این بدان معنا است که بعد از منقضی باشدمی "محدوده زمانی مربوط به آیتم"شود. آزمون دارای 

 .شودمیدقيقه( ، آیتم بعدی به صورت اتوماتيک ارائه  2شدن یک فاصله زمانی خاص )

  .باشدمیی حل شده هاآیتمامتياز آزمون تعریف شده، عبارت از تعداد : امتیاز بندی 

                                                           
1 Pauli & Arnold 



 

پایایی مربوط به سازگاری درونی به دليل معتبر بودن مدل راش، به صورت مسلم و : پایایی 

، آلفای r = 0.87مقادیر محاسبه شده برای پایایی عبارتند از: پایایی نيم بخشی  . باشدمیقطعی 

 .  = 0.84r،  3 1، و المبدا گاتمن  = 0.84r خکرونبا

، همزمان با مضامين آنها و همچنين به صورت رسمی،  MTAبه دليل اینکه وظایف : اعتبار

که برای اعتبار خارجی شان ارزیابی شده است، فرض  باشدمیی مکانيکی / فنی هاآزمونهمراه با 

ک معيار اعتبار خارجی )آموزش کامل شده مثبت ی که اعتبار خارجی برای آنها تامين باشد. شودمی

 .باشدمی MTA( مطابق با کيفيت انتخاب r = 0.47منفی در یک شغل فنی،  /

. سه نمونه اضافی باشدمیاز افراد بالغ  N = 205ی نرمال بر مبنای یک نمونه متغيرها:  هامعیار

دارد که در مرحله بعدی به  دانش آموز مدارس فنی حرفه ای وجود N = 556بر مبنای اطالعات 

( تقسيم N = 217( و حرفه های بدون شناخت فنی )N = 339حرفه های مربوط به شناخت فنی )

 شده است.

 .باشدمیدقيقه  40حداکثر به مدت :  زمان آزمون

                                                           
1 Guttman’s lambda 



3  -36 NVLT 1آزمون یادگیری غیر شفاهی
 

 
 آزمون یادگيری غير شفاهی. NVLT .نمایی از آزمون47شکل

مقاومت  ،فرم آزمون مشابه ،زمان آزمون کوتاه  ،قابليت استفاده آنالین : مونمشخصات این آز

 .در برابر موارد نادرست

هندی ،آلمانی  ،ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی  ،هلندی ،چکی،شده( سازیساده: چينی )هازبان

 . ایترکيه ،سوئدی،اسپانيایی  ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی ،رومانيایی ،ایتاليایی ،مجارستانی،

، که باشدمیارزیابی توانایی غير شفاهی:  موارد گرافيکی که به زبان آوردن آن دشوار :  کاربرد

، و برای باشدمیی نامنظم هاشکلی هندسی و بخش دیگر آن شامل هاشکلقسمتی از آن شامل 

رت تکراری ) مربوط به هر دو مورد مشخصات آیتم( به صو هاشکل. برخی شودمیحفظ کردن ارائه 

. شودمی. موارد حفظ شده با استفاده از روش شناخت، یاد آوری گيردمیو در یک دوره آزمون صورت 

 .شودمیدو گانه بيماران  کدبندیمنجر به ایجاد اطالعاتی در مورد توانایی  NVLTنتایج مربوط به 

                                                           
1 Non – verbal Learning Test 



 

ای دهندهپاسخاد بيمار و به همين دليل یک شناخت مفيدی را از احتمال توانایی استفاده موفق افر

 در حين درمان حافظه از این توانایی خودشان استفاده کنند. توانندمیکه  کندمیفراهم 

NVLT د در مورد افراد سالم و همچنين افراد دارای نقایص مغزی، و برای شناسایی توانمی

، شودمیر گرفته نقایص مغزی خاصی به کار برده شود. زمانی که این روش در مورد بيماران به کا

(، و در شناسایی اختالالت VLT)1د برای تکميل معادل زبانی آن، آزمون یادگيری شفاهیتوانمی

 یادگيری موارد خاص در زمينه نقایص مربوط به ضعف حافظه به کار برده شود.

، و همچنين 2ی حافظه آتکينسون، شيفرین و بدلیهانظریهبر اساس :  پس زمینه نظری

برای شناسایی  NVLTعصب شناختی در ضعف حافظه،  شناسیروانربوط به تحقيات ی مهایافته

که در محل ذخيره  شودمیای غير زبانی به کار گرفته یادگيری در رابطه با موارد حافظهتوانایی 

 .شودمیای بلند مدت مربوط به موارد خاص ، انباشت حافظه

 پذیریشرکتی هندسی )هاآیتمادگيری در مورد با استفاده از ارزیابی مجزای مربوط به ظرفيت ی

و توانایی فرد  دهندهپاسخپایين(، این امکان وجود دارد که توانایی فرد  پذیریشرکتباال( و نامنظم )

( به صورت کد زبانی و تصویری، مورد Paivio 1971ای )در یک حافظه دوگانه موارد حافظه بيمار

 پذیریشرکتی با هاآیتمتر است، چرا که دوگانه آسان کدبندیی، آزمون قرار بگيرد. برای موارد هندس

فرض کرد که موارد دارای  توانمیپایين هستند، چرا که  پذیریشرکتباالیی برای موارد دارای 

 شوند. کدبندیبه صورت زبانی و تصویری  توانندمیی شرکت پذیر باال، هاآیتم

؛ برخی شوندمیانيه در صفحه کامپيوتر نمایش داده ث 3تا  2ی بی معنی به مدت هاشکل:  اجرا 

ی هاشکلمنظم هستند. در طول آزمون، هشت مورد از د و برخی از آنها ناهندسی هستن هاشکلاز 

و  شوندمیی هفت آیتمی( نمایش داده هابلوکنمایش داده شده ، هفت بار به صورت فرم طوالنی )

باید برای هر شکلی، تعيين کند  دهندهپاسخ. فرد شوندمیپنج بار به صورت فرم کوتاه نمایش داده 

یکی از دو  دهندهپاسخ. فرد شودمیکه آیا وی قبال آن را دیده است یا برای اولين بار نمایش داده 

که برای دو پاسخ احتمالی طراحی شده  دهدمیای )در پنل پاسخ یا کيبورد کامپيوتر( را فشار دکمه

اُم باشد،  25از رتبه مربوط به صدک  ترپایينوی دارد. در صورتی که نتایج است و بستگی به تصميم 

                                                           
1 Verbal Learning Test 
2 Atkinson, Shiffrin and Baddrly 



تا تاثير داشتن توانایی تشخيص  کندمیدر یک آزمون تشخيص تصویری شرکت  دهندهپاسخفرد 

 بصری معيوب بر نتایج آزمون مشخص شود.

آیتمی( و یک  120آیتمی(، دو فرم کوتاه مشابه ) 160دو فرم طوالنی مشابه ): های آزمون فرم

 آیتم وجود دارد. 20آزمون تشخيص بصری با 

صحيح و ناصحيح ، و همچنين تفاوت مابين دو  "بله"ی هاجوابآزمون تعداد  :امتیاز بندی 

. در فرم کندمیرا ثبت  هابلوکدر طول کل  هاجوابپارامتر را در هر بلوک آیتمی و جمع هر نوع از 

باال( و  پذیریشرکتبه ظرفيت یادگيری در رابطه با موارد هندسی ) طوالنی، ارزیابی مجزایی مربوط

در انباشت دو گانه موارد  دهندهپاسخکه توانایی فرد  شودمیپایين( باعث  پذیریشرکتنا منظم )

( در کد زبانی و تصویری مشخص شود. عالوه بر این، روند مربوط به این Pavio 1971ای )حافظه

. همچنين شاخص تغيير پذیری به عنوان شودمیثبت  هاآیتمبلوک از ی در طول هفت متغيرها

ی واکنش متوسط برای هازمان. شودمیثبات فرآیند یادگيری تعيين  گيریاندازهابزاری برای 

 هازمان، و همچنين این باشدمیبه صورت از پيش تعيين شده  "بله" صحيحنای صحيح و هاجواب

 .شوندمیباال و پایين، به صورت مجزا بيان  ذیریپشرکتی دارای هاآیتمبرای 

محاسبه شده است. آنها از فرم  NVLTضرایب پایایی نيم بخشی ، برای متغير اصلی : پایایی 

)کودکان و افراد  r = 0.87و  r = 0.80)افراد بزرگسال( و بين  r= 0.93و   r = 0.89طوالنی بين 

)افراد  r = 0.90و  r = 0.82فرم کوتاه مدت بين جوان( متغير است؛ همچنين این ضرایب برای 

 )کودکان و افراد جوان( متغير است. r = 0.84 و  r = 0.71بزرگسال( و 

، 1اعتبار ساختاری به وسيله بررسی یکنواخت بودن پروسه یادگيری در مقياس گاتمن :اعتبار

ی هاشکلمربوط به  هایتمآ% از  95.3% تا  78.7مورد تحليل قرار گرفته است. این اعتبار برای 

 پذیریشرکتی نامنظم)دارای هاشکل% برای  73.7% تا  50.3باال( و  پذیریشرکتهندسی تکراری )

آل، برای هر دو مورد بسيار پایين اد انحرافات از دوره آموزشی ایدهوجود دارد. با این وجود، تعدپایين( 

ی موجود ، یک ساختاری را هابلوکدی بين . یک تحليل مربوط به همبستگی متقابل عملکرباشدمی

)توانایی یادگيری( در طول تمامی که فقط یک ویژگی تجانسی کندمینشان داد که از نتایجی حمایت 

شناسایی شده باشد. یک بررسی صورت گرفته در مورد بيماران عصب شناختی دارای آسيب  هابلوک

                                                           
1 Gattman Scale 



 

آزمون کردن اعتبار دیفرانسيلی )افتراقی(   های مغزی عروقی نيمکره راست یا چپ یک سویه، برای

NVLT  وVLT  رد خاصی را اختالالت یادگيری موا توانندمیهمزمان نشان داد که این دو آزمون

به عنوان یک کل  هاگروهای بسيار دقيق پيدا کنند؛ این مورد نه تنها برای در گسستگی های دوگانه

 از موارد انفرادی هم کاربرد دارد.  ، بلکه همچنين برای درصد باالییکندمیصدق 

 = Nبرای افراد بزرگسال ) NVLTی معيار نماینده هانمونهبرای دو فرم آزمون، :  هامعیار

یی برای کودکان و افراد هامعيارA  (S1 + S2 ،). همچنين برای فرم باشدمی( در دسترس 363

راد بالغ، به صورت کلی برای هر دو ی مربوط به افهامعيار(. N = 526) باشدمیجوان در دسترس 

. عالوه بر این، امتيازات باشندمینمونه و همچنين به صورت مجزا بر اساس سطح آموزشی در دسترس 

؛ این موارد باشدمیخامی که تحت تاثير سن تعدیل شده است، برای دو متغير اصلی در دسترس 

. عالوه بر این، در فرم باشدمیسال  82تا  6از  هامعيارنرمال شده است. دامنه سنی تحت پوشش 

پذیری باال )هندسی( ی دارای شرکتهاآیتم، امتيازات معيار مجزایی برای یادگيری NVLTطوالنی 

 .شودمیپایين ) نا منظم( ارائه  پذیریشرکتی دارای هاآیتمو 

قه )شامل مرحله دقي 12تا  9زمان مورد نياز برای این آزمون بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

که بستگی به فرم آزمون دارد. آزمون تشخيص بصری تقریبا سه دقيقه  باشدمیراهنمایی و عملی( 

 .کشدمیطول 



3  -37 PERSVE 1آزمون در جا ماندگی
 

 
 آزمون در جا ماندگی . PERSVE.نمایی از آزمون 48شکل

 

اومت در برابر موارد مق ،نياز به ابزارهای اضافی ،کوتاه زمان آزمون : مشخصات این آزمون 

 .طيف معيار گسترده،نادرست

آلمانی  ،فنالندی  ،انگليسی ،هلندی  ،چکی  ،چينی )مرسوم( ،شده(  سازیسادهچينی ) : هازبان

 . ایترکيه،سوئدی ،اسپانيایی  ،اسلواکيایی ،پرتقالی  ،ایتاليایی  ،

 تربزرگساله و  6د برای افراد وانتمیارزیابی تمایل به در جا ماندگی )تصور قالبی( که  : کاربرد

 به کار برده شود.

تحقيقات صورت گرفته در ادبيات علمی موجود، نشان دهنده این است که :  پس زمینه نظری

. باشدمیی رفتاری هاروشی شناخت و فرایندهادر جا ماندگی به معنای تکرار توجيه ناپذیر در 

در  .گيردمیپذیری صورت و انطباق پذیریانعطافذیری، مقاومت در برابر تغيير و دشواری در تغيير پ

، از طریق یک مقدار باالیی از تکرار ترتيب واکنشی خاص مشخص  "رفتار قالبی"جاماندگی حرکتی یا 

                                                           
1 Perseveration Test 



 

ی فرایندهاکه از  گيرندمی، در جا ماندگی را به عنوان پدیده انگيختگی در نظر هانظریه. اکثر شودمی

 .کندمیعيت عصبی روانی و مرکزی تب

تمایل به در جا ماندگی را در یک آزمایش نقطه گذاری متوجه شد. در این آزمایش،  1ميتن نکر

منظم انتخاب می را به روش نا 10تا  1یک عدد بين باید به وسيله یک خودکار،   دهندهپاسخفرد 

 .شدمیتی تعيين اطالعا –ای نظریه کرد. اندازه تمایل به تکرار افراد، با استفاده از مقادیر

صدای " 64. در آزمایش ميتن نکر، شوندمینُه دایره بزرگ در یک مانيتور نمایش داده :  اجرا 

. وظيفه مشخص شده عبارت از فشار دادن قلم نوری بر دایره شدمیدر هر دقيقه ارائه  "الکترونيکی

اهنمایی و یک مرحله . این آزمون شامل یک مرحله رشوندمیکه صداها از آن پخش  باشدمیهای 

 210. بعد از ثبت شدن کندمیبازخورد هایی را دریافت  دهندهپاسخ، به نحوی که فرد باشدمیعملی 

 .دهدمیمورد، این برنامه پایان آزمون را نشان 

 .باشدمییک نوع فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

 ، عبارتند از: شوندمیه اطالعات مربوط به مقادیر نظری که محاسب: امتیاز بندی 

های انفرادی. به دليل اینکه این ( به عنوان اولویت نسبتی دایرهR1درجه اول )حشو )افزونگی( 

متغير، همچنين مقدار زیادی از واریانس های درون فردی و انحرافات استاندار باال را برای افراد سالم 

رفته شود. یک رتبه درصدی پایين، حاکی ، باید به عنوان یک متغير کنترل در نظر گکندمیمشخص 

 . باشدمیاز وجود داشتن دایره های خاصی 

 شودمی( به عنوان ابزاری برای اولویت ترکيب انفرادی از دو دایره استفاه R2حشو درجه دوم )

را به صورت بهتری نقطه گذاری  Y، دایره Xبه وسيله یک قلم نوری، بعد از دایره  دهندهپاسخ)فرد 

گزینه ترکيبی را به صورت  81د بيش از توانمی، ن کندمی(. شخصی که در آزمون شرکت دکنمی

، مقدار بزرگتر به معنای نقطه گذاری غير باشدمی R2برای  ترپایينآگاهانه کنترل کند. مقدار 

؛ بدین معنا که هيچ نوع ترجيحی برای ترکيب خاصی از موارد باشدمیتصادفی دایره های مختلفی 

ی وجود ندارد. بيماران دارای معایب ذهنی زیستی )آلی( یا بيماران دارای عالئم روان پزشکی، جفت

 .دهندمییک اولویت مشخصی را برای ترتيب موارد جفت شده نشان 

                                                           
1 Mitteneckcer 



 در فاصله بين دو صدای الکترونيکی. "ی مضاعفهاواکنش"و  "حذف شده"ی کنترل: متغيرها

ی موارد عجيب و غریب( برای حشو مربوط به درجه اول، پایایی نيم بخشی )حتی برا: پایایی 

 متغير است. r=0.91و  r = 0.86بين 

 = rبرای حوش متغير درجه دوم، محاسبات مشابهی انجام شده است و پایایی بدست آمده بين 

 به دست آمده است. r=0.87و   0.81

ده است که یک در جا تعدادی از مطالعات مربوط به آزمایش نقطه گذاری نشان دا: اعتبار 

آزمایشی موجود در  ترتيب صعودی زیر قرار  دهندهپاسخی هاگروهماندگی باالتر قابل توجهی برای 

، بيماران افسرده ،های مغزی زیستیدگان دارای بد کارکردی یا خسارتپاسخ دهن ،دارد: افراد صرعی

در جا ماندگی کامپيوتری بر روی  ها . این نتایج در هنگام اعمال آزمونافراد عصبی و اسکيزوفرنی

ای تایيد شد. عالوه بر این مورد، به صورت بدیهی فرض شده جمجمه –بيماران دارای صدمات مغزی 

تری نسبت به ناختی، منجر به تمایل تکراری قویی شفرایندهااست که سختی و انعطاف ناپذیری 

(، 2001سط سافرز و همکاران ). در یک مطالعه صورت گرفته توشودمیهای خاص واکنشی دوره

)که یک گروه  1عالئم موربوز پارکينسونگزارش شد که در زمان مقایسه دو گروه جواب گوی دارای 

به وسيله داروی های پزشکی تحت درمان قرار گرفتند و گروه دیگر مورد درمان قرار نگرفتند( در 

ایجاد الگوهای تصادفی در دو  آزمون در جا ماندگی، یک کاهش قابل توجهی در ظرفيت مربوط به

 گروه مشاهده شد. 

ساله در دسترس  95تا  6نفری از افراد سالم در گروه سنی  N = 417ی هامعيار:  هامعیار

 ی سنی خاصی مورد مقایسه قرار گرفته است.هاگروه. عالوه بر این ، نتایج آزمون با زیر باشدمی

 .باشدمیدقيقه  5در حدود : زمان آزمون

                                                           
1 Morbus Parkinson 



 

3  -38 PP 1درک پیرامونی
 

 
 .یرامونيپ درک PP.نمایی از آزمون 49شکل

 

 ،مقاومت در برابر موارد نادرست  ،نياز به ابزارهای اضافی  ،فروش باال  :مشخصات این آزمون  

 .طيف معيار گسترده

 ،انگليسی ،هلندی،چکی  ،کرواسيایی،چينی )سنتی( ،شده(  سازیسادهچينی ) ،عربی :هازبان

 ،صربستانی ،ایروسيه ،پرتقالی ،ایتاليایی ،مجارستانی ،هندی ،یونانی  ،آلمانی ،ایسهفران ،فنالندی

 .ایترکيه ،اسپانيایی ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی

 آزمون برای شناسایی درک و پردازش اطالعات بصری پيرامونی طراحی شده است.: کاربرد

، همانند رانندگی هافعاليتاکثر درک تصویری مناسب، یک مورد حتمی برای  :  پس زمینه نظری

% اطالعات به دست  90که در آن فرد با ماشين سر و کار دارد. بيش از  باشدمییک موتور سيکلت 

 آمده از رانندگان، با استفاده از کانال بصری به دست آمده است. 

طه با سه ی بصری رانندگی، معموال درک بصری پيرامونی در رابهاجنبهدر ادبيات مربوط به این 

 مورد ذکر شده است که عبارتند از: 

                                                           
1 Peripheral Perception 



  (شودمیتخمين سرعت )سرعت زاویه باالتر در ميدان دید پيرامونی ایجاد. 

  کنترل کردن وسيله نقليه )اشيا در سمتی هستند که در گذشته، راه کالسکه رو به

 .صورت پيرامونی وجود داشت(

  های سبقت گرفته یا انند ماشينو اشيا، همنظارت بر محيط حرکت )پيدا کردن اتفاقات

 (.شوندمیخودرهایی که در آن طرف خيابان ظاهر 

PP  به عنوان یک ابزار صرف مبتنی بر حرکت طراحی شده است که استانداردهای روش شناختی

 .گيردمیباال را در بر 

د ی نوری را ایجاهامحرکهای منتشر کننده نوری که در ماشين نصب شده است، دیود:  اجرا 

های منظم(. محرک مهم در )با جهش کندمیکه با یک سرعت از قبل تعيين شده حرکت کنندمی

نسبت با فشار دادن پدال پا، به این  دهندهپاسخ؛ فرد شودمیی از قبل تعيين شده ظاهر هافاصله

. در همان زمان، وی باید توپ در حال حرکت بين دو خط  متقاطع دهدمیواکنش نشان  هامحرک

 ا در صفحه موجود نگه دارد.ر

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس  :های آزمون فرم

های دید کل ميدان دید، زاویه ، عبارتند از:شوندمییی که امتياز بندی متغيرها: امتیاز بندی 

ی نادرست ، هاواکنشچپ / راست، رد گذاری انحرافی ، تعداد موارد موفق در چپ / راست، تعداد 

 ی حذف شده، زمان واکنش متوسط چپ / راست.هانشواکتعداد 

است؛  r = 0.96سازگاری درونی )آلفای کرونباخ( برای متغيره ميدان دید، برابر با : پایایی 

 .باشدمی r = 0.98سازگاری درونی برای متغير انحراف ردیابی برابر با 

شده و معين باشد. محرک د فرض توانمیاعتبار مضمون منطقی یا اعتبار صوری باال : اعتبار 

باید در سریع ترین زمان ممکن،  دهندهپاسخ؛ فرد شودمیظاهر  دهندهپاسخمهم در ميدان دید فرد 

ترافيک نشان داد که این  شناسیروانبرای مثال در هنگام رانندگی یک ماشين، پاسخ دهد. مطالعات 

 .باشدمیآزمون دارای اعتبار کافی 



 

زن( افراد بالغ برای متغير ميدان دید و انحراف  178مرد و  173) N = 351یک معيار :  هامعیار

در وینا جمع آوری شده است. عالوه بر  2008. این اطالعات در سال باشدمیرد یابی در دسترس 

 . باشدمیی سنی مختلف در دسترس هاگروهنمونه کلی، سه نمونه فرعی مربوط به 

)شامل مرحله  باشدمیدقيقه  15ور نياز برای متن، تقریبا زمان م:  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمیراهنمایی و عملی 

3  -39 RT 1زمان واکنش
 

 
 زمان واکنش . RT.نمایی از آزمون 50شکل

 

مقاومت در برابر ،نياز به ابزارهای اضافی،زمان آزمون کوتاه ،فروش باال : مشخصات این آزمون 

 .طيف معياری گسترده،موارد نادرست 

                                                           
1 Reaction Time 



 ،فنالندی  ،انگليسی،هلندی  ،چکی ،کرواسيایی ،چينی )سنتی( ،بلغارستانی ،عربی :هابانز

 ،صربستانی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،مجارستانی  ،هندی،یونانی  ،آلمانی  ،ایفرانسه

 . ایترکيه ،سوئدی ،اسپانيایی  ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی 

گيری زمان واکنش یا زمان واکنش تواند برای اندازهاستفاده شده، می بر اساس فرم RT: کاربرد 

 گيری هوشياریتوانند برای اندازهمی S8و  S7های و زمان حرکت مورد استفاده قرار بگيرد. فرم

در مورد کودکان هفت ساله و بزرگترها  توانندمی S1 – S3ی هافرمای به کار گرفته شوند. مرحله

 استفاده شوند. 

که بين یک  کندمی( زمان واکنش را به عنوان زمانی تعریف 1994) 1دورچ:  پس زمینه نظری

، در دهندهپاسخکه فرد  باشدمیو شروع حرکت پاسخ مکانيکی در زمانی  شودمیسيگنال منقضی 

یی باید در هازمان. به دليل اینکه چنين شودمیسریع ترین زمان ممکن برای پاسخ دادن راهنمایی 

شود، راهنمای آزمون استفاه شده باید بسيار دقيق باشد و  گيریاندازهثانيه )یک هزارم ثانيه( يلیم

 اعتبار باالیی داشته باشد.

ی هاواکنشاین امکان وجود دارد که زمان واکنش را برای هر دو مورد  RTدر زمان استفاده از 

د. شرایط محرک نوری و صوتی، همراه ی انتخاب چند گزینه ای محاسبه شوهاواکنشانتخاب ساده و 

ی هامحرک، بنابراین مجموعه باشدمیی قرمز، زرد یا سفيد در دسترس هارنگبا یک انتخاب از 

های فرمد در توانمیایجاد شوند. این زمان واکنش  توانندمیزمان واکنش  گيریاندازهمتفاوت برای 

متفاوت باشند.  هامحرکاد شده در ترکيب یا ترتيب های ایج هامحرکمحرک انفرادی تا آزمون 

تا تفاوت بين زمان واکنش و زمان حرکت  شودمیاستفاده از کليد استراحت و کليد واکنش، باعث 

 نشان داده شود.

. یک مرحله معرفی انيميشنی و یک شودمیپنل پاسخ به عنوان یک ابزار ورودی استفاده :  اجرا 

ی هامحرکتعيين شده وجود دارد. این آزمون شامل ارائه  مرحله عملی حساس به خطا در وظيفه

تا فقط در زمانی  شودمیآموزش داده  دهندهپاسخ. به شخص باشدمیی صوتی هاسيگنالیا  رنگی و

، کليد پاسخ را فشار دهد و بعد از فشار دادن کليد، فورا انگشت خود شودمیکه محرک خاصی ارائه 

 از هدفون استفاده کرد. توانمیی آزمون گروهی هاموقعيتاند. در را به سمت دکمه استراحت برگرد

                                                           
1 Dorsch 



 

ی هاسيگنال، زمان واکنش و زمان حرکت را در پاسخ به  S1 – S5ی هافرم: های آزمون فرم

فقط شامل یک محرک مهم  S2و  S1ی هافرم. کندمی گيریاندازهصوتی و تصویری ساده و پيچيده 

ی نادرست را هاواکنشباید واکنش نشان دهد. از این رو، این دو فرم  دهندهپاسخ، که فرد باشندمی

ی مهم را شامل هامحرکترکيبی از  S4و  S3ی هافرم. در نقطه مقابل، کنندمین گيریاندازه

 گيریاندازههای آزمون فرمی نادرست در این هاواکنشکه فرد باید واکنش نشان دهد؛  شوندمی

تغييرات زمان واکنش، در یک دوره زمانی  گيریاندازهخاصی را برای  ، تناسب S6. فرم شوندمی

)گوش به زنگ بودن یا آمادگی(.  باشدمینسبتا طوالنی و تحت شرایط محرک یکنواخت را دارا 

 .گيرندمیهوشياری مورد استفاده قرار  گيریاندازهبرای  S7 – S8ی هافرم

شامل موارد زیر  توانندمی شوندمیی که محاسبه یمتغيرهابر اساس فرم آزمون، : امتیاز بندی 

باشند: ميانگين زمان واکنش و ميانگين زمان حرکت، پراکندگی زمان واکنش و پراکندگی زمان 

حرکت، تفاوت در ميانگين زمان واکنش همراه  با و بدون راهنمایی و تفاوت در ميانگين زمان حرکت 

؛ این امر منجر به شوندمیاستفاده از جعبه تبدیل محاسبه ها با مراه با دو بدون راهنما. ميانگينه

 .شودمیی واکنش هازماناطمينان نسبت به ارائه بهينه از گرایش عمومی نسبت به توزیع 

برای زمان واکنش  r = 0.98و  r = 0.83)آلفای کرونباخ( در نمونه معيار، بين  هاپایایی: پایایی 

 مان حرکت، متغير است.برای ز r=0.95و   r = 0.84و بين 

. ارائه یک شودمی)منطقی( برای آزمون واکنش، به صورت قطعی فرض اعتبار مضمون: اعتبار

صرفا به عنوان  توانندمیکه  باشدمیای ی یک ثانيه همانند یک الزام سادهمحرک انفرادی برا

اعتبار معياری در ، در نظر گرفته شوند. مطالعات شوندمییی که نسبت به محرک ایجاد هاواکنش

و نتایج آزمون رانندگی  RTترافيک نشان دهنده هبستگی قابل توجه بين نتایج  شناسیروانزمينه 

. عالوه بر این، نشان داده شده است که این آزمون دارای اعتبار همگرایی مناسبی باشدمیاستاندارد 

 .باشدمی

، بين  RTمختلفهای آزمون فرمبرای  ی معيار در دسترسهانمونهاندازه مربوط به :  هامعیار

N = 75  وN = 855  متغير است؛ همچنين بر اساس سن، جنسيت، و سطح آموزشی برخی از

ار ویژه ای در ی معيهافرم. عالوه بر این، برخی از باشدمیتقسيم بندی شده در دسترس  هامعيار

 .باشدمیدسترس  ای و رانندگان دارای جرایم موتور سواری درمورد کودکان مدرسه



تا  5زمان مورد نياز برای این آزمون، بر اساس فرم آزمون بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله راهنمایی و عملی  باشدمیدقيقه  10

 

3  -40 SIGNAL 1پیدا کردن سیگنال
 

 
 پیدا کردن سیگنال. SIGNAL.نمایی از آزمون 51شکل

 

 .طيف معيار گسترده ،مقاومت در برابر موارد نادرست  ،باال فروش:  مشخصات این آزمون 

آلمانی ، ایفرانسه ،فنالندی  ،انگليسی ،هلندی،چکی  ،چينی )سنتی( ،بلغارستانی ،عربی  :هازبان

 ،اسپانيایی،اسلوونيایی  ،اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،مجارستانی،هندی ،

 .ایترکيه ،سوئدی

                                                           
1 Signal Detection 



 

ی هاسيگنالارزیابی توجه گزینشی بلند مدت. این آزمون تمایز گذاری بصری مربوط به : کاربرد 

. این آزمون برای استفاده توسط افراد هفت کندمی گيریاندازهی نامرتبط هاسيگنالمرتبط را در 

 کاربرد دارد. تربزرگساله و 

( 1ا کردن سيگنال گرین و سوئتزنظریه کشف سيگنال )مشابه با نظریه پيد:  پس زمینه نظری

. این آزمون کندمی گيریاندازه( "صوتی"درک سيگنال ضعيف را در برابر پس زمينه تغيير ثابت )

که مشابه با دامنه  باشدمیی مربوط به نوع خاصی هاسيگنالفقط مربوط به تمایز گذاری بصری 

: یک شخص تحت چه شرایطی کندمی. این آزمون، به صورت کلی سوال زیر را بررسی باشندمیدرک 

د وجود داشتن سيگنال ضعيف را در برابر پس زمينه سيگنالی مرتبط یا در بين سایر توانمی

ی مرتبط شوند، شناسایی کند؟ هاسيگنالمنجر به سر در گمی در مورد  توانندمییی که هاسيگنال

 "ارائه شدن سيگنال"رد. واکنش یک ارتباط نزدیکی بين این آزمون و نظریه تصميم آماری وجود دا

، بلکه شودمیبه عنوان یک مسئله حساس نسبت به تفاوت در نظر گرفته ن "ارائه نشدن سيگنال"یا 

؛ فرد تحت آزمون بين دو گزینه جایگزین شودمیدر نظر گرفته  گيریتصميمبه عنوان یک مسئله 

 نجام دهد.پاسخ ، که دارای احتماالت متفاوتی هستند، انتخاب خود را ا

؛ برخی از نقطه های نارست تصادفی شوندمینقطه هایی بر روی یک صفحه نمایش داده :  اجرا 

ی مهم را پيدا هامحرک. فرد پاسخ هنده باید مجموعه شوندمیو موارد دیگری ظاهر  شوندمیمخفی 

ی مهم، شامل هامحرکای را فشار بدهد. این مجموعه ، یک دکمهشوندمیکند و در زمانی که ظاهر 

 .دهندمیکه یک مربعی را تشکيل  باشندمیچهار نقطه 

 :های آزمون فرم

 S1( هاسيگنال: استاندارد)ی سفيد بر روی یک پس زمينه سياه. 

 S2( هاسيگنال: استاندارد ، معکوس شده)ی سفيد بر روی یک پس زمينه سفيد. 

 S3طول سيگنال کوتاه :. 

 S4شده( : توازن سيگنال )ارزیابی اهمال. 

                                                           
1 Green an Swets 



ی صحيح، هاواکنشعبارت از تعداد  شوندمیمهمترین متغيرهایی که محاسبه : امتیاز بندی 

، و زمان شودمیپایایی فرآیند ردیابی استفاده  گيریاندازهکه برای  باشندمیتاخيری و نادرست 

 .شودیمسرعت فرآیند ردیابی در نظر گرفته  گيریاندازهردیابی متوسط به عنوان ابزاری برای 

، ضرایب نيم بخشی )حتی برای "ی صحيح و تاخيریهاواکنشتعداد "برای متغير : پایایی 

به دست آمده است که بستگی به فرم آزمون  r = 0.85و  r = 0.74ی عجيب و غریب( بين هاروش

 دارد. برای زمان ردیابی متوسط، پایایی محاسبه شده به وسيله همان روش، بين ایمقایسهو نمونه 

r = 0.78  وr = 0.84 .بوده است 

شده، که معيار مربوط به ایجاد ردیابی سيگنالی  گيریاندازهی عملکردی هاجنبهبه دليل :  اعتبار 

. باشدمی، اعتبار ساختاری معين و مسلم دهندمیرا بر مبنای نظریه ردیابی سيگنالی تشکيل 

 يار خوبی منتهی شده است.ی حدی ، به نتایج بسهاگروههمچنين مطالعات مربوط به 

در  N = 904تا  N = 76ی معيار بين هانمونه، S3تا  S1های آزمون فرمبرای :  هامعیار

یی بر اساس جنسيت، سن و آموزش در هامعيار. همچنين در برخی از موارد، باشدمیدسترس 

 موجود است. N = 71، معيارهای مربوط به بيماران عصب شناختی S4. برای فرم باشندمیدسترس 

 باشدمیدقيقه  20تا  14بر اساس نوع آزمون، زمان مورد نياز بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله راهنمایی و عملی 



 

3  -41 SIMKAP ظرفیت همزمان / وظایف چند گانه 

 
 ظرفیت همزمان / وظایف چند گانه SIMKAP .نمایی از آزمون52شکل

 

گزارش تکميلی ،قابليت استفاده آنالین  ،فروش باال ، ایمقایسهحالت  :مشخصات این آزمون 

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،

 ،مجارستانی ،آلمانی ، ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی  ،شده( سازیسادهچينی )،عربی  :هازبان

 .اسپانيایی ،ایروسيه ،لهستانی ،ایتاليایی

ای انتخاب پرسنل، مشاوه شغلی ، تشخيص و ارزیابی بر SIMKAPدر مراحل اوليه : کاربرد 

ترافيک )به  شناسیروانی مربوط به کارایی این آزمون عبارت از هابخشطراحی شده بود. سایر 

ی بالينی هامجموعهنظامی و همچنين  شناسیروانراه آهن و هوایی(،  شناسیروانخصوص برای 

 . باشدمی

بستگی به تعریف از ظرفيت همزمان و تحمل  SIMKAPعملياتی بودن :  پس زمینه نظری

که به طور همزمان  شودمیای تعریف مان به عنوان عملکرد به دست آمدهظرفيت همز استرس دارد.



. اخيرا از واژه باشدمیشناختی )حل مسئله(  دکارهای مربوط به عملکرهای عادی و به کار مربوط

ه این استعداد باشد. تحمل استرس به عنون امتداد تا مشخص کنند شودمیگانه استفاه وظایف چند

و مبنایی( جه با وظایف عادی مربوط به نرمال)که در زمان موا شودمیداشتن کارایی فرد تعریف 

 .کندمیزا ادامه پيدا شرایط استرس

(، سه آزمون فرعی S1باشد. در فرم طوالنی )شامل پنج آزمون فرعی می SIMKAP : اجرا 

گيری مبنای مربوط به سرعت و دقت باشند و هدف آنها اندازههنده وظایف عادی میاوليه نشان د

( S2ها( متفاوت هستند. در فرم کوتاه )ها، کلمات، شکل. آنها از نظر محتوا )شمارهباشدادراکی می

شوند. چهارمين آزمون فرعی گيری میسرعت و دقت درک ، فقط با استفاده از موارد عددی اندازه

ط به فرم طوالنی )دومين آزمون فرعی مربوط به فرم کوتاه( شامل وظایف ذهنی غير پيچيده مربو

گيری باشد که ظرفيت همزمان را اندازهباشد. آخرین آزمون فرعی ، موردی می)حل مسئله( می

هر دو مورد مربوط به وظایف سرعت / دقت درک و .باشد کند. این مورد شامل الزامات قبلی میمی

 گيرند.ف مربوط به حل مسئله که به صورت همزمان صورت میوظای

 .باشندمی( در دسترس S2( و کوتاه )S1طوالنی )های آزمون فرم :های آزمون فرم

ی امتياز بندی عبارت از ظرفيت همزمان و تحمل استرس متغيرهامهمترین : امتیاز بندی 

مال )مبنایی( و استرس زا مورد ارزیابی . عالوه بر این، سرعت و دقت درک تحت شرایط نرباشندمی

  .گيرندمیقرار 

ی کوتاه و و بلند، ضرایب پایایی مربوط به عملکرد کلی برای ظرفيت همزمان هافرمدر : پایایی 

متغير است. ضرایب پایایی آزمون  0.91و  0.89و بين  0.97و 0.94و تحمل استرس، به ترتيب بين 

 .باشدمی)همچنين مبنایی(  0.84)مبنایی( و برای دقت  0.96همزمان برای سرعت درک برابر با 

ی واقعی هاموقعيتسریعا در مور  دهندهپاسخافراد .  باشدمیاعتبار صوری کامال مشخص : اعتبار

که چندین مورد باید به صورت همزمان مدیریت شوند. اعتبار منطقی به وسله تعریف  کندمیتفکر 

. اعتبار مضمون از طریق آناليز باشدمیحمل استرس مسلم و مشخص عملياتی از ظرفيت همزمان و ت

به وسيله تقاضای شغل نشان داده شده است و در بين سایر  بينیپيش. اعتبار شودمیفاکتور اثبات 

، درجه ظرفيت همزمان و تحمل استرس باالیی را دارد. معيار استفاده شده عبارت از هانيازپيش 



 

سوئدی  1مارین .باشندمی "عملکرد ضغيف در یک کار"و  "پيچيدگی آموزش شغلی کامل بدون"

از  SIMKAPانجام داده است و نشان داده است که  بينیپيشیک مطالعه دیگری در زمينه اعتبار 

 نظر سرعت ، تفاوت آشکاری نسبت به سایر موارد دارد.

ال اتریشی برای فرم طوالنی نفری از افراد بزرگ س 436ی مربوط به یک نمونه هامعيار:  هامعیار

(S1 در دسترس )ی هابخشی بر اساس سطوح آموزشی و سن، به هامعيار. همچنين این باشدمی

.  باشدمینفری از افراد بزرگ سال اتریشی  285( دارای معيار S2. فرم کوتاه )اندشدهمختلفی تقسيم 

ی مختلفی هابخشسن به زیر  ی مربوط به فرم کوتاه، بر اساس سطح آموزش وهامعيارهمچنين 

 .اندشدهتقسيم 

 :زمان آزمون 

 ( فرم بلندS1 تقریبا :)(باشدمی)شامل مرحله راهنمایی و عملی  باشدمیدقيقه  40. 

 ( فرم کوتاهS2 تقریبا )شامل مرحله راهنمایی و عملی کشدمیدقيقه طول  15(

 (.باشدمی

ها یا هدفون مورد نياز همراه اسپيکر ، یک کارت صوتی بهSIMKAPکردن   اجرابرای : توجه 

 است.

                                                           
1 Marine 

 
 



3  -42 SMK 1هماهنگی حسی حرکتی
 

 
 هماهنگی حسی حرکتی . SMK.نمایی از آزمون 53شکل

 

مقاومت در برابر ،نياز به ابزار اضافی  ،زمان آزمون کوتاه  ،فروش باال :  مشخصات این آزمون

 .طيف معيار گسترده،موارد نادرست 

 ، ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی  ،چکی ،چينی )سنتی( ،ی بلغارستان ،: عربی هازبان

 . اسپانيایی ،اسلواکيایی ، ایروسيه ،رومانيایی  ،پرتقالی ،ایتاليایی  ،مجارستانی  ،یونانی  ،آلمانی 

پا را به وسيله  –دست  –دست، یا چشم  –دست، دست  –این آزمون هماهنگی چشم : کاربرد 

که در یک اتاق سه بعدی، به صورت  کندمیدن( یک بخش مدوری ارزیابی حرکت دادن )مانور دا

  .کندمیخود به خود حرکت 

به خصوص برای رانندگان ی کاربرد: عملکرد متمایل به تشخيص شایستگی )هابخشترین مهم

 ،ی پرسنلی یا نظارتی(هافعاليتهای راه آهن، رانندگان جرثقيل و ..، و همچنين برای پرسنل موتور

                                                           
1 Sensomorot Coordination 



 

بالينی )ارزیابی نقایص هماهنگ  شناسیروانهوایی، پزشکی،  شناسیروانترافيک،  شناسیروان

 ی بالينی(.هاگروهکننده در 

هایی که ز طریق استفاده از اطالعات سنسورفرض بر این ست که حرکات ا:  پس زمینه نظری

ی ، ات بين مقادیر و مقادیر واقعآیند. ایجاد انحراف، به دست میباشندمیی فعلی هافعاليتمربوط به 

( اصالح شده است. زمان الزم برای هماهنگی TOTEاساس اصول مشخص شده است و بنابراین )بر

ای پردازش شده و دریافت شده تعيين عات پس زمينهحرکات یک شخص، در واقع از طریق اطال

که  "بينیپيشهماهنگی قابل  : تواناییگيرندمی. دو ساختار کامال مجزا مورد ارزیابی قرار شودمی

اشاره به هماهنگی حسی حرکتی الزم برای حرکت دادن یک عاملی به هدف از قبل تعيين شده 

اشاره به هماهنگی حسی حرکتی  "توانایی هماهنگی واکنشی")هدف از قبل شناخته شده است( دارد. 

ينی در مورد بر قابل پيش، تغييرات غيهامولفهالزم برای واکنش مناسب نسبت به خود انگيختگی 

 حرکات(. بينیپيشدارد )توانایی مربوط به جهت 

ی مدور( هابخشی انتخاب شده برای این آزمون دارای یک شکل هندسی )هامولفه:  اجرا 

 و به شدت تحت تاثير تجارب قبلی قرار گرفته است.  باشدمیکه توصيف آنها ساده  باشندمی

 Tهای سبز که از باال به پایين یک راه موقعيت مورد هدف )ميلهبه هم صفحه نمایش یک اتاق را

 . بخش مدور، شروعدهدمیی مدور زرد رنگ( نشان هابخشاند( و مولفه قابل حرکت )را تشکيل داده

)که برای همه افراد کندمی بينیپيشراستای غير قابل به حرکت در اطراف اتاق موجود در 

 .باشندمیشامل یک مرحله راهنمایی و عملی های آزمون فرممامی (. تباشدمیمشابه  دهندهپاسخ

 که عبارتند از: باشندمیچهار فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

 S 1 دقيقه( 10: فرم کوتاه )گزینش؛. 

 S 2( 15: فرم استاندارد )دقيقه. 

 S 3 دقيقه( 20باالتر؛  گيریاندازه: فرم طوالنی )دقت. 

 S 4ای(دقيقه 10های پای )دالرم مخصوص پ: ف. 

زمان مربوط به یک "ز: عبارتند ا گيرندمیهفت متغيری که مورد ارزیابی قرار : امتیاز بندی 

 ."انحراف عمودی "، و "انحراف افقی"، "ایانحراف زاویه"، ميانگين و توزیع "آلدامنه ایده



 قرار دارد. r = 0.90ح باال ، سازگاری )همسانی( درونی در یک سطهامقياسبرای همه : پایایی 

ی دیگر هاآزموننتایج مربوط به تحليل همبستگی آماری و مقایسه درون گروهی )شامل : اعتبار

شده است. اعتبارهای  SMKی خارجی متنوع( منجر به تکميل اعتبار همگرایی و تفکيکی هامعيارو 

 ال اتریش وجود دارد.هوایی گسترده )انتخاب خلبان( در رابطه با ارتش فدر شناسیروان

( به n = 239ی خاص سنی و آموزشی )هانمونه، برای  S1 – S3های آزمون فرم:  هامعیار

 = nی خاص سنی ، جنسيتی، و آموزشی )هانمونهد با توانمی S4دست آمده است. فرم آزمون 

 ( مقایسه شود.189

 دقيقه 5راهنمایی )معرفی( : در حدود : زمان آزمون 

 S1 :10 قهدقي 

 S2 :15 دقيقه 

 S3 :20 دقيقه 

 S4 :10 دقيقه 

 

 

 



 

3  -43 STROOP 1آزمون تداخل استروپ
 

 
 .استروپ تداخل آزمون STROOP.نمایی از آزمون 54شکل

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،آزمون کوتاه  :  مشخصات این آزمون

هندی ،آلمانی  ، ایفرانسه ،فنالندی،انگليسی  ،هلندی  ،چکی ،)سنتی(، چينیعربی :هازبان

 .ایترکيه ،سوئدی ،اسپانيایی ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی ، ایروسيه ،پرتقالی،ایتاليایی  ،مجارستانی،

ثبت توجه به تداخل کلمات رنگی، یا اختالل سرعت خواندن یا شناخت رنگ به دليل : کاربرد 

 اطالعات مزاحم؛ قابل استفاده برای افراد بزرگسال.

موجود از آزمون تداخل استروپ، یک الگوی تداخل کلمات رنگی  فرم :پس زمینه نظری

( معرفی شده است. این آزمون بر مبنای این فرض 1935که توسط استروپ ) باشدمیکامپيوتری 

قرار دارد که در صورتی که کلمات با فونت های رنگی مختلفی نوشته شوند، سرعت خواندن کلمات 

يری در که رنگ و کلمات رنگی مطابق هم نباشند، یک تاخخواهد بود. درصورتی  ترپایينرنگی 

ی مربوط به این کلمات وجود خواهد داشت. این الگو در دو نوع از شرایط تجربی هارنگگذاری اسم

 فقط تعيين سرعت خواندن کلمات رنگی و :شودمیو بدون تاثير تداخلی منجر به ایجاد نتایجی 

 .هارنگتعيين سرعت نام بردن اسم 

                                                           
1 Stroop Interference Test 



د مربوط به دو نوع توانمین عملکرد اوليه، به عنوان یک مبنا مورد استفاده قرار گرفته است و ای

 :اندشدهاز شرایط  تداخل باشد که به صورت زیر بيان 

تنظيم شده تجربی: در صورتی که کلمات نوشته  "تداخل رنگی"فقط سرعت خواندن، به همراه 

 واندن کلمات رنگی کاهش خواهد یافت.ی مختلفی باشند، سرعت خهارنگشده دارای 

دشوارتر خواهد بود، چرا که کلمات رنگی  هارنگ، که نام گذاری "تداخل کلمات"تنظيم آزمایشی 

 و رنگ مربوط به کلمات نوشته شده، هيچ نوع مطابقتی با هم ندارند. 

رنگی در  وظيفه مشخص شده عبارت از فشار دادن دایره ورودی مربوطه صحيح یا دکمه:  اجرا 

 .باشدمیسریع ترین زمان ممکن 

 S4 ،S7های آزمون فرم. باشندمیبه طور کلی چهار فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

. کنندمیرا مشخص  "شرایط تداخل"و بعد از آن  کنندمیرا تعيين  "مبنا"در مرحله اول  S10و 

با  دهندهپاسخ)فرد  .ها متفاوت هستندعملبا حد متوسط ورودی و دستور السه فرم آزمون در رابطه 

 .(کندمی/ نام گذاری ن کندمیرا بيان  هارنگصدای بلند اسم 

 .کنندمیرنگ و معنای کلمات مطابقت ن .شودمیی متجانس تفاوت قائل هاآیتمبين  S8آزمون 

مان واکنش وط به متوسط زمتغير اصلی عبارت از خواندن مورد تداخل )تفاوت مرب: امتیاز بندی 

( و نام گذری سطح تداخل )تفاوت مربوط به "مبنای خواندن"و  "شرایط تداخل خواندن"مربوط به

 .باشدمی( "اسم گذاری مبنا"و  "نام گذاری شرایط مختلف"متوسط زمان واکنش مربوط به 

سط متو"عبارتند از:  شوندمییی که برای هر بخش آزمون انفرادی توزیع متغيرهاعالوه بر این، 

 ."ی نادرستهاجوابتعداد "و  "زمان واکنش

 دهندهپاسخبه زمان واکنش فرد  دهندهپاسخی انفرادی فرد هاواکنشراهنمای آزمون، هر یک از 

 .دهندمیو ارزیابی واکنش را نشان 

 متغير است. r = 0.99و  r = 0.85ی نيم بخشی مربوط به نمونه معيار، بين هاپایایی: پایایی 

بی شماری در  ایمقایسهی استروپ، از طریق آزمایشات هاآزمونعتبار مربوط به ا: اعتبار

ی بالينی و افراد سالم )اعتبار گروه حدی(، و همچنين از طریق آزمایشات مربوط به اعتبار هاگروه

همگرایی و واگرایی این آزمون، مورد تایيد قرار گرفته است. فرم کامپيوتری شده به صورت دقيق و 



 

های علمی ه است و پيشرفتکلمه، توسط خود استروپ طراحی شد –نای الگوی تداخل رنگ بر مب

ت شده است که بيماران دارای (. اثباBaumler, 1985آینده را در نظر گرفته است )برای مثال، 

های مغزی، برای انجام دادن وظایف خودشان در شرایط تداخلی، به زمان بيشتری نياز دارند آسيب

 .c. f).کندمیاستروپ، قابليت اطمينان بين افراد بيمار و افراد سالم را از هم تفکيک و آزمون 

Perret, 1974; in Witting, 1983; Beaumont, 1987.) 

. یک باشدمیدر دسترس  S4از افراد نرمال برای  N = 254 ایمقایسهیک نمونه : هامعیار

 S8و  S7 (N = 343)ی هافرمبرای هر مورد از استاندارد سازی افراد نرمال )به صورت نماینده( 

(N = 327)  شامل اطالعات مربوط به آزمایشگاه تحقيقاتی شرکت هامعيار. این باشدمیدر دسترس 

 .باشندمی 1شيوفرید

 دقيقه 15در حدود : زمان آزمون 

 

 

 

                                                           
1 Schuhfried Company 



3  -44 SWITCH 1تعویض وظایف
 

 
 تعویض وظایف. SWITCH .نمایی از آزمون55شکل

 

 .مقاومت در برابر موارد نادرست:  آزمون مشخصات این 

 .آلمانی  ،انگليسی  :هازبان

انعطاف شناختی یا توانایی تعویض در افراد سالم و در بيماران  گيریاندازهآزمون کردن : کاربرد 

 روان پزشکی و عصب شناختی.

پذیر بين ز توانایی مربوط به تعویض انعطافشناختی عبارت ا پذیریانعطاف:  پس زمینه نظری

شناختی همانند حافظه کاری و جلوگيری از واکنش به  پذیریانعطاف. باشدمیدو وظيفه مختلف 

یک ارزیابی  به منظور ایجاد SWITCH. شودمیعنوان یک عملکرد اجرایی مبنایی در نظر گرفته 

 پذیریافانعطهای مربوط به این حوزه توسعه یافته است. معایب موجود در دقيق و خاص از کمبود

به صورت رفتار نامناسب و به صورت  توانندمیو  باشندمیهای پيشانی شناختی مربوط به شبکه

د در هر دو توانمی SWITCHکاهشی یا محکم و ثابت، در زندگی روزمره فرد ظاهر شود. از این رو 

                                                           
1 Task Switching 



 

ی هااریبيم، افسردگی، اختالالت وسواسی( و ADHDی روان پزشکی )برای مثال هابيماریمورد 

های قسمت پيشانی مغز، بيماری پارکينسون( کاربرد داشته باشند. عصب شناختی )برای مثال، آسيب

این آزمون به عنوان یک آزمون مهم در شناسایی معایب احتمالی مستقل از تاثيرات شناختی )برای 

 .شودمیمثال، توانایی زبانی، سرعت پردازش شناخت عمومی و توجه فضایی( در نظر گرفته 

که به صورت تجربی  باشدمیهای تعویض وظایف آزمایشی آزمون بيان شده بر مبنای الگو:  اجرا 

عصب شناختی، آماده کردن  شناسیرواند برای شناسایی معایب توانمیاثبات شده است. این آزمون 

ه تحت بررسی عملکرد روزمره مورد استفاده قرار بگيرد. بر اساس مسئل بينیپيشمداخالت درمانی و 

، هر دو مورد اولی یا دومی مربوط به دو فرم آزمون باید مورد استفاده دهندهپاسخو سطح توانایی فرد 

 قرار بگيرند.

؛ این آزمون باشدمی( که فرم استاندارد "بينیپيشتعویض قابل ") S1فرم : های آزمون فرم

افراد سالم و بيماران بالينی به دست  شناختی پذیریانعطافتا یک ارزیابی دقيقی از  شودمیباعث 

 .باشدمی بينیپيشبياید. این فرم آزمون بر مبنای الگوی اجرای متناوب قابل 

بين دو وظایف را  بينیپيش( توانایی تعویض غير قابل "بينیپيشتعویض غير قابل ") S2فرم 

، بينیپيشای تعویض غير قابل . به دليل تقاضای باال برکندمی گيریاندازهمطابق با الزامات خارجی 

های توانایی باالتر، کاربرد مناسب تری دارد. این فرم آزمون دامنهاین فرم آزمون برای تفکيک کردن 

 .کندمیاستفاده  بينیپيشاز راهنماهای غير مستقيم در زمينه الگوهای تعویض / ماندن غير قابل 

های ناشی از وظيفه تعویض تعویض هزینه ر مورد هدف عبارت ازترین متغيمهم: امتیاز بندی 

ی هازمان. شودمیکه به شکل سرعت پردازش اساسی فرد برای وظایف تکراری در نظر گرفته  باشدمی

پرتی در حين انجام حواس گيریاندازهبه صورت مجزا شناسایی شوند.  توانندمیواکنش و خطاها 

 است. دادن وظایف، به عنوان یک متغير اضافی گزارش شده

با استفاده از اطالعات  هاپایاییسایر  گيریاندازهپایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ و : پایایی 

 .شودمیمربوط به نمونه معيار تخمين زده 

از اعتبار مربوط به دو وظيفه الگویی استفاده شده در اینجا حمایت  ایگستردهادبيات :  اعتبار 

ی بيماران روان پزشکی و عصب هاگروهعات مربوط به افراد سالم و . در حال حاضر، اطالکندمی

 .باشدمیشناختی در هر دو مورد سطح رفتاری و در زمينه بررسی عملکرد مغزی در دسترس 



که کل دامنه  باشدمیفرد سالم  300تقریبا شامل  SWITCHنمونه معيار مربوط به :  هامعیار

 .دهندیمسنی مربوط به افراد بالغ را پوشش 

 .باشدمیدقيقه  20برای هر دو فرم آزمون، در حدود : زمان آزمون 

3  -45 L –TMT   1ورژن لنجنس تین باخ –آزمون ایجاد دنباله
 

 
 .باخ نيت لنجنس ورژن – دنباله جادیا آزمون TMT – L.نمایی از آزمون 56شکل

 

مقاومت در برابر ،به فرم آزمون مشا،زمان آزمون کوتاه  ،ایمقایسهحالت : مشخصات این آزمون

 .موارد نادرست

 .اسپانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی ،ایفرانسه،انگليسی  ،: هلندی هازبان

                                                           
1 Trail Making Test – Langensteinbach Version 



 

عصب شناختی عمومی از قبيل توجه، سرعت  شناسیروانآزمون سنجش عملکردهای : کاربرد

 پردازش و عملکردهای اجرایی.

سترده جهانی به عنوان یک آزمون معمولی آزمون ایجاد دنباله در سطح گ:  پس زمینه نظری

. این آزمون از دو بخش تشکيل شده است. بر اساس گيردمیبرای عملکرد ذهنی مورد استفاده قرار 

ی مختلفی از عملکرد هاجنبهاصلی با  TMT، عملکرد مربوط به شودمیبخشی که استفاده 

بصری و  –ازش حرکتی عصب شناختی مرتبط است که شامل توجه، سرعت پرد شناسیروان

اصوال یک  TMT – A. باشدمیشناختی و حافظه کاری  پذیریانعطافی اجرایی همانند هاعملکرد

ی شناختی هاتوانایی TMT – B، در حالی که باشدمیسرعت پردازش  گيریاندازهابزاری برای 

های رخی از ضعفب TMT – L. در کندمی گيریاندازهشناختی را  پذیریانعطافباالتر، همانند 

و در حوزه  باشدمیهمواره ثابت شده است. برای مثال، آیتم فاصله مربوط به ورژن اصلی اصالح 

برابر با  Part Bهای مربوط به ، مسيرTMT – Lبصری حفره دار قرار دارد. عالوه بر این، در 

رکتی کنترلی و ؛ این امر منجر به ساده تر شدن تاثيرات حباشدمی Part Aهای مربوط به مسير

 .شودمیمقایسه نتایج مربوط به دو بخش آزمون 

 پذیریانعطاف گيریاندازهآزمون ارائه شده بر مبنای الگوهای تجربی به دست آمده برای :  اجرا 

عصب شناختی و آمادگی  شناسیرواند برای شناسایی معایب توانمی. این آزمون باشدمیشناختی 

 ه کار گرفته شود.مربوط به مداخالت درمانی ب

 25تا  1های کامپيوتری و بهينه موجود، شماره مربوط به ورژن Part Aدر : های آزمون فرم

؛ وظيفه معين شده عبارت از فشار دادن یا کليک گيرندمیبه صورت شبه تصادفی بر روی صفحه قرار 

. فشار دادن به باشدمیای در سریع ترین زمان ممکن روی اعداد مربوط به ترتيب زنجيرهکردن بر 

، در حالی که کليک کردن با استفاده از گيردمیوسيله انگشت سبابه مربوط به دست غالب صورت 

. این موارد باید کندمیاستفاده  Lتا   Aو حروف 13تا  1از اعداد  Part B. شودمییک ماوس انجام 

فشار داده شود یا بر روی  به صورت متناوب و بر اساس ترتيب صعودی، در سریع ترین زمان ممکن

 .شودمیآن کليک شود؛ برای این کار از انگشت سبابه دست غالب یا ماوس کامپيوتری استفاده 

ی هابخشی مورد هدف عبارت از زمان کار و تعداد خطاهای متغيرهاترین مهم: امتیاز بندی 

A  وB  درTMT – L عالوه شوندمیزارش . همچنين امتياز نسبی و امتياز متفاوت هم گباشدمی .



ی تحقيقی معيوب انفرادی، بر فرایندهاتا تاثير  گيرندمیبر این، موارد نتيجه شده مورد تحليل قرار 

 روی نتایج مشخص شود.

پایایی آزمون با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ تخمين زده شده است و سایر موارد : پایایی 

ی مربوط هایافتهبه نمونه معيار به دست آمده است. همچنين  پایایی، با استفاده از اطالعات مربوط

 .باشدمیبه سازگاری آزمون هم در دسترس 

. اعتبار ساختاری کنندمیحمایت  TMT – Lاز معتبر بودن  ایگستردهشواهد تجربی :  اعتبار 

بی ی برای ارزیاعصب شناخت شناسیروانی هاآزمون، WAFAاصلی،  TMTآزمون با استفاده از 

و سایر (  nو وظایف برگشت   1ورژن فریبرگ –)تعویض وظيفه، برج لندن عملکر های اجرایی

 .شودمیی شناختی مبنایی مشخص هاعملکرد

که کل دامنه  باشدمیفرد سالم  300تقریبا شامل  TMT – Lنمونه معيار مربوط به :  هامعیار

عبارت از این  TMT – Lی مهم هایژگیو. یکی از گيرندمیسنی مربوط به افراد بالغ را در بر 

، بنابراین بيماران دارای معایب باشدمیکه این آزمون، برای دست غير غالب هم دارای معيار  باشدمی

 در این آزمون شرکت کنند. توانندمیحرکتی یک طرفه هم برای اولين بار، 

 .باشدمیدقيقه  3برای هر بخشی، در حدود : زمان آزمون 

 

 

 

                                                           
1 Tower of London – Freiburg Version 



 

3  -46 TOL – F  ورژن فریبرگ –برج لندن 

 
 .ورژن فریبرگ –برج لندن  TOL – F.نمایی از آزمون 57شکل

 

مطابقت ،فرم آزمون مشابه  ،زمان آزمون کوتاه ،قابليت استفاده آنالین :  مشخصات این آزمون

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،با مدل راش

 .اسپانيایی ،پرتقالی ،الياییایت ،آلمانی  ، ایفرانسه ،انگليسی ،: هلندیهازبان

توانایی برنامه ریزی در افراد سالم و در بيماران روان پزشکی  گيریاندازهآزمون کردن ابزار :  کاربرد

 و عصب شناختی.

ی ، توانایشودمیکه در این آزمون استفاده  "ریزیتوانایی برنامه": عبارت  پس زمینه نظری

و ترتيب مربوط به یک  کندمیشناخت احتماالت را بيان های مربوط به مدل بندی کردن راه حل

ی صورت گرفته هاتالشبه  "برج لندن". تاریخچه کندمیاقدام را قبل از انجام گرفتن آن شناسایی 



داد تا طيف ریزی انجام میکه برای ایجاد یک وظيفه برنامه گرددمی( بر 1982) 1توسط شاليس

پذیر کند. عی از مسائل مختلف کيفی را امکانجرای تعداد وسيرا پوشش دهد و ا ایگستردهدشواری 

ی مطالعات اخير در رابطه با پيچيدگی وظيفه و فرآیند شناخت هایافتهورژن ارائه شده بر مبنای 

برای اختالالت عصب  TOL – F. استفاده از باشدمیریزی که مربوط به توانایی برنامه باشدمی

ی مختلف کننده سيستم هابيماریسيب مغزی در قسمت پيشانی، شناختی مختلف )برای مثال، آ

 شودمیفرنيا، اختالالت وسواسی( به کار گرفته ت روان پزشکی )برای مثال، اسکيزوعصبی( و اختالال

 که احتمال معيوب بودن توانایی برنامه ریزی وجود دارد.

و به همين  شودمیبرنامه ریزی آزمون ارائه شده منجر به یک ارزیابی دقيق از توانایی :  اجرا 

د به عنوان مبنایی برای اقدام درمانی استفاده توانمیکه  شودمیدليل منجر به یک ارزیابی دقيقی 

شود. بر اساس دليل مربوط به بررسی و سطح توانایی فرد بيمار، هر دو مورد فرم استاندارد و فرم 

 د. مورد استفاده قرار بگيرن توانندمی TOL – Fکوتاه 

، باشدمی. فرم اولی یک فرم استاندارد باشدمیدو نوع فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

. فرم دوم عبارت از یک فرم کوتاه شودمیکه منجر به ارائه یک ارزیابی دقيق از توانایی برنامه ریزی 

این فرم آزمون منجر به  ؛ از این روشودمی، تمایز قائل ترپایينکه بيشتر در دامنه توانایی  باشدمی

 TOL. هر دو فرم استاندارد و کوتاه شودمییک ارزیابی سریع و مقرون به صرفه از نقایص عملکردی 

– F  باشندمی، در سه ورژن مشابه در دسترس. 

به معنای تعداد مواردی . باشدمیریزی دف اصلی عبارت از توانایی برنامهمتغير ه: امتیاز بندی 

محدوده زمانی یک دقيقه ای برای هر مورد، به صورت صحيح بر روی آن کار صورت است که در یک 

گرفته باشد. اطالعات مربوط به انواع خطاها )همانند خطای اجرای منظم یا تغييرات ذهنی در هنگام 

 ریزی گزارش شده است.ی اجرا و برنامههازمانکار بر روی موارد( و 

از اطالعات مربوط به نمونه نرمال تخمين زده شده است. آلفای  پایایی آزمون با استفاده :پایایی 

 0.7زرگتر یا مساوی ریزی به عنوان متغير اصلی، بوارد پایایی برای توانایی برنامهکرونباخ و سایر م

-رسد که طيف وسيعی از دشواریبه نظر می . باشندمیاند و بنابراین تمامی موارد رضایت بخش بوده

 ف، با یک طول آزمون نسبتا کوتاه ترکيب شده است.های موارد مختل

                                                           
1 Shallice 



 

ی هاگزینه. کندمیاز اعتبار مربوط به اجرای این آزمون حمایت  ایگستردهادبيات  :اعتبار 

ی بيماران روان پزشکی و عصب هاگروهدر کودکان و بزرگ ساالن مربوط به  "برج لندن"مربوط به 

الم به کار گرفته شده است. گزینه موجود بر مبنای شناختی متعدد و در مورد کودکان و افراد س

 .باشدمی "برج لندن"ی روان سنجی هاویژگیتعدادی از مطالعات اخير در زمينه 

که از نظر سن  باشدمیساله در دسترس  84تا  16فرد نرمال  269اطالعات مربوط به :  هامعیار

 .اندشدهو جنسيت، تقریبا به صورت یکنواخت توزیع 

؛ کشدمیدقيقه طول  16تقریبا  TOL– Fتکميل فرم استاندار :  مورد نیاز برای آزمون زمان

 دقيقه زمان نياز دارد. 11فرم کوتاه تقریبا به 

3  -47 LVIGI 1هشیار بودن
 

 
 .هشيار بودن VIGIL.نمایی از آزمون 58شکل

 

 .تردهطيف معيار گس ،مقاومت در برابر موارد نادرست  ،فروش باال:  مشخصات این آزمون

                                                           
1 VIgilance 



 ،یونانی  ،آلمانی، ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،چينی )سنتی( ،عربی :هازبان

 ،اسپانيایی ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی ،ایروسيه،رومانيایی  ،پرتقالی ،ایتاليایی،مجارستانی  ،هندی 

 .ایترکيه ،سوئدی

 

ای محرک محدود؛ مناسب مشاهدهم هوشياری ثابت در موقعيت ارزیابی توجه در فر: کاربرد 

 برای استفاده افراد شش ساله و بزگتر.

: یک باشندمیهای دارای ویژگی هشيار بودن، دارای مشخصات زیر چالش:  پس زمینه نظری

یی که باید هاسيگنالآزمون طوالنی به هوشياری پيوسته در رابطه با مورد تحت کنترل نياز دارد؛ 

و به صورت اتوماتيک وار منجر به جلب توجه  شوندمیصورت نامنظم ظاهر  مورد توجه قرار بيرند، به

. از این رو نياز است که محرک ارائه شده دارای شدت و حجم محدودی باشد و اتفاقات شوندمین

محرک مهم در هر  60مهم باید به ندرت صورت بگيرند. به عنوان یک قاعده عمومی، باید حداکثر 

سازی د از طریق کاهش سطح فعالتوانمیدر عملکرد آزمایشات هشياری  ساعت ارائه شود. کاهش

سازی يح داده شود. بر اساس نظریه فعالموارد تحت کنترل و افزایش مربوط به نهفتگی واکنش توض

تی از طریق عصب شناختی، کمبود عامل محرک منجر به تحریک نامناسب الیه پوس شناسیروان

ی هامحرکرو الیه مغزی در دریافت . از اینشودمی( ARASودی )ای صعسيستم فعال سازی شبکه

؛ این امر منجر به خستگی باشدمیی خاص ثابت مورد نياز است، ناموفق هافعاليتبيداری، که برای 

. در این موقعيت است که مفهوم وجود دهدمیو کارایی عملکردی را کاهش  شودمیروان شناختی 

 .شودمیایجاد  "تخمين کمتر از حدچالش بيش از حد از طریق  "

. کندمیهای کوچک حرکت ر طول یک مسير مدور مربوط با پرشیک نقطه سفيد د:  اجرا 

، فرد گيردمی؛ در زمانی که این اتفاق صورت دهندمیها پرش دو برابری انجام برخی مواقع این نقطه

 باید با فشار دادن یک دکمه جواب دهد. دهندهپاسخ

دهند، در صفحه نمایش به ای را تشکيل میهای که یک مسير دایره: نقطهS1 :زمون های آفرم

هایی تمایز قائل شوند. این فرم آزمون، فقط مابين عملکردهای کوچک نمایش داده میصورت دایره

 شود که کمتر از حد ميانگين هستند؛ هدف اوليه مربوط به این فرم، استفاه از آن در مورد بيمارانیمی



 

رسد که محرک ها وجود دارد. به نظر میشد نقایص قابل توجهی در هشياری آنبود که تصور می

 باشد.  S4و  S2های مهم، دارای تعداد بيشتری نسبت به فرم

S2دهنده باید شود. فرد پاسخ: در این فرم، مسير مورد نظر بر روی صفحه نمایش نشان داده نمی

های دو برابر )محرک مهم( هستند یا فاقد چنين يد دارای پرشتشخيص دهد که آیا دایره های سف

 حرکتی هستند.

S4 برابر با :S2 یابد.دقيقه افزایش می 66باشد، ولی طول آزمون تا می 

عبارتند از: تعداد موارد صحيح، تعداد موارد  شوندمیمتغيرهایی که محاسبه : امتیاز بندی 

)ثانيه(، شيب صحيح و شيب صحيح زمان واکنش،  ، مقدار متوسط زمان واکنش صحيحصحيحنا

 های مربوطه.گيریاندازههمراه با درستی 

ی نيم بخشی به دست آمده برای هاپایایی، ایمقایسهبر اساس ورژن آزمون و نمونه : پایایی 

 r، تعداد موارد نادرست : r = 0.65 – r = 0.95ی اصلی عبارتند از: تعداد موارد صحيح: متغيرها

= 0.69 – r = 0.93 : مقداری متوسط زمان واکنش صحيح ، r = 0.87 – r = 0.99. 

ی هانظریهترین ی مورد نياز در مهمهامعيار: تمامی باشدمیاعتبار معيار مشخص و مسلم : اعتبار 

کرده  گيرینتيجهی اعتبار گروهی حدی هاآزمونهوشياری تامين شده است.  گيریاندازهمربوط به 

ماران دارای آسيب در نيمکره راست مغز، نتایج ضعيف قابل توجهی را در قياس با نتایج است که بي

 اند.در نيم کره سمت چپ به دست آورده بيماران دارای صدمات ذهنی

، نمونه مربوط به کودکان / افراد جوان N = 292: نمونه مربوط به افراد بزرگ سال S1 : هامعیار

، نمونه N = 245مربوط به جست و جو کنندگان کار سوئدی  ، نمونهN = 619 ساله 17تا  6

 = N، و بيماران عصب شناختی N = 143شناسی ترافيک مربوط به افراد مراجعه کننده به روان

51 . 

S2 نمونه معيار اتریشی :N = 271 نمونه بيماران روان پزشکی ،N = 111 نمونه جست و جو ،

 .N = 367قاضيان سوئدی برای مشاغل فنی ، نمونه متN = 490کنندگان کار سوئدی 

S4ای : امتيازات مقایسهN = 114 باشد.بيمار دارای خواب همراه با حبس نفس در دسترس می 



باشد دقيقه می 70تا  30بر اساس فرم آزمون، زمان مورد نياز بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 باشد(.)شامل مرحله معرفی و عملی می

3  -48 WAF 1ی ادراکی و توجهاهعملکرد 

 
 های ادراکی و توجه.عملکرد WAF.نمایی از آزمون 59شکل

 

مرتبط بودن با کاگنی پالس  ،زمان آزمون کوتاه ،ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 .طيف معيار گسترده ،مقاومت در برابر موارد نادرست ،

 ،آلمانی، ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی  ،چکی  ،چينی )مرسوم(،سازی شده(چينی)ساده ها:زبان

 .ایترکيه ،اسپانيایی،اسلواکيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی

 ارزیابی عملکردهای فرعی توجه، مناسب برای استفاده توسط افراد هفت ساله و بزرگتر.: کاربرد 

                                                           
1 Perception and Attention Functions 



 

د با استفاده از توانمیدیدگاه مدرن در مورد بخش بندی مربوط به توجه، :  پس زمینه نظری

ی کليدی هاویژگی( به صورت خالصه بيان شود. یکی از 1994) 1رائه شده توسط زومرن و براورمدل ا

 هاجنبه؛ هر یک از این باشدمیی شدت و گزینشی توجه هاجنبهاین مدل، عبارت از تمایز مابين 

ی خاص بيشتری تقسيم شوند. جنبه شدت توجه شامل دو هامولفهد به صورت مناسبی به توانمی

؛ هوشياری شامل انگيختگی بلند مدت و کوتاه مدت باشدمیه هوشياری و گوش به زنگ بودن مولف

. باشدمی، در حالی که گوش به زنگ بودن مربوط به مداوم بودن حالت انگيختگی باشدمیاز توجه 

ی توجه، بين توجه متمرکز و گزینشی و توجه فرایندهااین مدل با در نظر گرفتن جنبه گزینشی 

 .شودمیشده تمایز قائل  تقسيم

. این مورد بخشی از مدل بيان شده در باشدمیتطبيق فضایی توجه، یک بخش مجزا و اضافی 

 Sturm) باشدمیهای جدید بندی، بلکه شامل طبقهباشدمی( نPosner et al. 1978, 1984باال )

( سه نوع 2001و پوزنر ) 3دو کوئه –( و فرناندز 1994)2(. هر دو مورد تحقيقاتی پوزنر و ریچل2005

شبکه توجه را مشخص کردند: الف ( تطبيق )مربوط به شبکه امتداد فضایی توجه(، ب ( هوشياری 

 (.باشدمی)مربوط به بخش شدت( و ج( توجه اجرایی )به طور کلی مربوط به بعد گزینشی 

د برای هر مورد به صورت مستقل توانمیکه  باشدمیآزمون  6شامل  WADگروه آزمون :  اجرا 

د برای توانمی WAFWهای دلخواه، اجرا شود. عالوه بر این، و یا به صورت گروهی و در ترکيب

 ارزیابی تفاوت مربوط به معایب حسی مورد استفاده قرار بگيرد.

 WAFWقبل از آزمون برای عملکر های توجه : 

 WAFAهوشياری : 

 WAFVگوش به زنگ بودن / توجه ثابت : 

 WAFSینشی: توجه گز 

 WAFFتوجه متمرکز : 

 WAFGتوجه تقسيم شده : 

                                                           
1 Zmeren and Brouwer 
2 Posner and Raichle 
3 Fernandez - Doque 



 WAFR بی توجهی –: توجه فضایی و ميدان دید / انهدام 

 شودمیکه باعث  باشدمیی آزمونی در دسترس هافرمی مختلف، هاآزمونبرای هر یک از 

ائه های ارائه مختلف مورد شناسایی قرار بگيرند. به همين دليل برای اری توجه، تحت حالتهابخش

. در برخی باشندمیی فرعی مجزایی در دست هاآزمونی بصری، شنيداری و مدل متقاطع، هابخش

ی اتوماتيک بون و کنترل پذیر بودن توجه هاجنبه، WAFی فرعی مربوط به گروه آزمون هاآزموناز 

بسيار  ؛ عامل محرک، به دليل سطح سازگاری افزایش یافته، به عاملشوندمیبه صورت مجزا محاسبه 

و  کنندمی)گسترش زیاد( یا به دليل کاهش شدت شان، اهميت کمتری پيدا  شوندمیمهمی تبدیل 

 توانندمیی کنترل شده شناختی از باال به پایين نياز وجود دارد؛ هر دو مورد فرایندهااز این رو به 

ورد در نتيجه رای مثال این ماثر متقابل داشته باشند و هم به صورت گزینشی معيوب باشند؛ ب

 & Corbetta).باشندمیکه بر مبنای شبکه ذهنی مختلفی شودمیهای ذهنی ایجاد آسيب

Schulman 2002.) 

 COGNIPLUSآموزش های مربوط به 

FOCUS WAFF ALERT WAFA 

DIVID WAFG VIG WAFG 

SPSCE WAFR SELECT WAFS 

 

WAFW  : ی محرک استفاده فرایندهابر روی به منظور ممانعت از احتمال تاثير معایب ادراکی

د قبل از توانمی WAFW، و از این رو برای ممانعت از تشخيص قابل اطمينان، WAFشده در 

برای کامل  دهندهپاسخشروع یک ارزیابی و به منظور مشخص کردن توانایی ادراکی ضروری فرد 

 مورد استفاده قرار بگيرد. WAFی هاآزمونکردن 

WAFA : WAF وط به واکنش به موارد محرک بصری و شنيداری ساده را زمان مرب

کند. عامل محرک به همراه و یا بدون سيگنال هشدار دهنده، مطابق با شرایط محرک گيری میاندازه

ای(. گيرد )هشياری درونی در برای هشياری مرحلهیا یک مورد مقابله کننده مورد استفاده قرار می

های خستگی گيری پارامتر، منجر به ایجاد قابليت مربوط به اندازهیک فرآیند استاندارد سازی خاص

 شود.یا استرس می



 

WAFV  : درWAFV که  شودمیارائه  دهندهپاسخ، یک محرک تصویری یا صوتی به فرد

عبارت از پاسخ دادن به این موارد  دهندهپاسخ. وظيفه فرد یابدمیبرخی مواقع، شدت آن کاهش 

% از محرک  25ها تقریبا ، آنشودمی گيریاندازه؛ در زمانی که توجه ثابت باشدمیتصادفی و اتفاقی 

، در حالی که در رابطه با مورد گوش به زنگ بودن )هشياری یا احتياط(، آنها دهندمیرا تشکيل 

 .دهندمی% از عامل محرک را تشکيل  5تقریبا 

WAFR  : فضایی در یک کار مشابه با الگوی  موقعيت 8یا  4تطبيق فضایی توجه، با استفاده از

زاد( مورد استفاده زاد( و درونی )درونراهنماهای فضایی پيرامونی )برون .شودمی گيریاندازهپوزنر، 

ی مختلف مربوط به سمت راست یا هاموقعيت. در آزمون بی توجهی، عامل محرک در گيرندمیقرار 

ی مشابهی از دو نيم هاموقعيترت همزمان در و یا اینکه به صو شودمیچپ حوزه دید نشان داد 

 .شوندمیبخش حوزه دید )شرایط انهدام( نمایش داده 

WAFF  : یک محرک تصویری یا صوتی در برابر  ، بر اساس آزمون فرعی، دهندهپاسخبرای فرد

. وظيفه فرد عبارت از جواب دادن در هنگامی شودمیپس زمينه محرک منحرف کننده نشان داده 

که دو تغيير از قبل تعریف شده مربوط به محرک مربوطه، به صورت متوالی انجام بگيرند؛  باشدمی

 نباید در نظر گرفته بشوند. هامحرکسایر 

WAFS  : ای، محرک مرتبط یا نامرتبط را دریافت در یک یا دو حالت ارائه دهندهپاسخفرد

ات صورت گرفته در محرک مربوطه ؛ وظيفه مشخص شده عبارت از واکنش نسبت به تغييرکندمی

 و همزمان با آن، باید نسبت به موارد نامرتبط بی توجه باشد. باشدمی

WAFG  : از طریق دو کانال بصری یا یک کانال بصری و یک کانال شنيداری،  دهندهپاسخفرد

 اشدبمی. وظيفه مشخص شده عبارت از نظارت بر روی هر دو کانال کندمییی را دریافت هامحرک

 .کنندمی، دو بار به صورت متوالی تغيير هامحرکتا تعيين کند که کدام یک از 

 :ی فرعیهاآزمون /های آزمون فرم

WAFW :4 ی مجزای مربوط به تشخيص روشنایی، شکل ، اوج صدا و بلندی هافرم:  فرم آزمون

 صدا.



WAFA :6 حله ای )مدل درونی )بصری(، مرحله ای )بصری تک مدله(، مر:  آزمون فرعی

متقاطع بصری / شنيداری(، درونی )شنيداری(، مرحله ای )شنيادری تک مدلی(، مرحله ای )مدل 

 متقاطع شنيداری / بصری(.

 WAFV :4  ،ای( برای کودکان و افراد دقيقه 15فرم کوتاه )توجه ثابت  2فرم آزمون

)بصری(، ی مجزای هشياری )بصری(، هشياری )شنيداری(، توجه ثابت هافرم جوان

توجه ثابت )شنيداری(. فرم کوتاه مجزا برای توجه ثابت )بصری( و توجه ثابت 

 )شنيداری(.

 WAFR :5 موقعيت محرک و راهنماهای  8یا  4ی فرعی با هاآزمون:  آزمون فرعی

پيرامونی یا مرکزی. عالوه بر این یک آزمون برای ميدان دید / بی توجه تحت شرایط 

 انهدام.

 WAFF :3 تک مدلی )بصری( تک مدلی )شنيداری(، مدل متقاطع.:  فرعی آزمون 

 WAFS :3 تک مدلی )بصری(، تک مدلی )شنيداری(، مدل متقاطع.: آزمون فرعی 

 WAFG :2  تک مدلی )بصری(، مدل متقاطع.: آزمون فرعی 

بندی کنش و انواع خطاهای مختلف امتيازی واهازمان، WAFیهاآزموندر: بندیامتیاز

، که منجر به ارائه  شودمی، یک مقایسه معياری هم اجرا متغيرهامچنين برای اکثر . هشوندمی

 .شودمی  Tی درصدی و امتيازاتهارتبه

مدت مفروض، )آلفای کرونباخ( که برای  ی مربوط به یک زمان آزمون کوتاههاپایایی:پایایی 

 .باشدمیبه دست آمده است، بسيار مناسب  WAFی هاآزمون

 WAFAاساس آزمون فرعی بين  : برr = 0.93  وr =  0.98 کودکان و  باشدمی(

 (0.92 – 0.97افراد جوان 

 WAFV بر اساس آزمون فرعی بين :r = 0.96  وr =  0.99 کودکان و  باشدمی(

 (0.96 – 0.97افراد جوان 

 WAFR بر اساس آزمون فرعی بين :r = 0.88  وr =  0.97 کودکان و  باشدمی(

 (0.92 – 0.94افراد جوان 



 

 WAFF بر اساس آزمون فرعی بين :r = 0.93  وr =  0.97 کودکان و افراد  باشدمی(

 (0.91 – 0.96جوان 

 WAFS بر اساس آزمون فرعی بين :r = 0.94  وr =  0.97 کودکان و افراد  باشدمی(

 (0.93 – 0.94جوان 

 WAFG بر اساس آزمون فرعی بين :r = 0.96  وr =  0.97 ودکان و )ک باشدمی

 (0.96افراد جوان 

 N = 256یک مطالعه صورت گرفته برای اعتبار ساختاری آزمون، شامل یک نمونه :  اعتبار 

و منجر به بدست آمدن تایيد  باشدمیاز کودکان و افراد سالم  N = 270نفری از افراد بزرگ سال و 

د آن را توانمیو  باشدمیبر مبنای آن  WAFی آزمون هاگروهکه  شودمیتجربی برای مدل نظری 

 تشخيص دهد. هامدلاز سایر 

ی مربوط به جمعيت عمومی در دسترس هامعيار، WAFی هاآزمونبرای تمامی :  هامعیار

یی برای هر دو مورد هامعياروجود دارد.  16 - 77در گروه سنی  N = 295؛ معيار مربوط به باشدمی

. باشدمیجزا و بر اساس سطح آموزشی در دسترس ، هم به صورت کلی و هم به صورت مهاگروه

که بر اساس تاثير سن بر روی کنندمیامتيازات خامی را ارائه  WAFی هاآزمونعالوه بر این، تمامی 

سازی سن دارد. همچنين ای را در استانداردیل شده است؛ این روش کارایی ویژهمتغير اصلی، تعد

در دسترس  7 – 17کان و افراد جوان، برای دامنه سنی مربوط به کود N = 270یک نمونه معيار 

 .باشدمی

انفرادی،  WAFی هاآزمونزمان مورد نياز برای کامل کردن : زمان مورد نیاز برای آزمون

را برای اهداف ارزیابی  هاآزمونیی از هاگروه. از این رو این امکان وجود دارد که باشندمینسبتا کوتاه 

که  کندمیبه زمان زیاد یا التزام انگيزشی نيازی ندارد. معموال ضرورت پيدا ن پيچيده طراحی کرد که

هر آزمونی، در تمامی حالت های انگيزشی اجرا شوند. در نظر گرفتن اطالعات مربوط به دشواری 

یی که به دست آمده است، بستگی به نظر فرد استفاده کننده از آزمون دارد. هاتواناییهای بيمار یا نا

بيمار، الزامات حرکتی و  بيان شود مگر در صورتی که مشتری یا د با اطمينان توانمییج آزمون ننتا

 حسی مربوط به تکميل رضایت بخش آزمون را فراهم کند.

 WAFW دقيقه برای هر مورد قبل از آزمون 2: تقریبا. 



 WAFA دقيقه برای هر آزمون فرعی 5: تقریبا. 

 WAFV :15  به فرم آزمون دارد دقيفه، که بستگی 30تا. 

 WAFR دقيقه برای هر فرم آزمون 5: تقریبا. 

 WAFF دقيقه برای هر آزمون فرعی 10: تقریبا. 

 WAFS دقيقه برای هر آزمون فرعی 8: تقریبا. 

 WAFG دقيقه برای هر آزمون فرعی 12: تقریبا. 

، WAFی اهآزمونی فرعی شنيداری و مدل متقاطعی موجود در هاآزمونبرای اجرای  : نکته

 نياز وجود دارد. USBبه یک هدست استاندارد 

3  -49 ZBA 1زمان / حرکت بینیپیش
 

 
 .زمان / حرکت بينیپيش ZBA.نمایی از آزمون 60شکل

 

                                                           
1 Time / Movement Anticipation 



 

طيف ،مقاومت در برابر موارد نادرست  ،زمان آزمون کوتاه ،فروش باال:  مشخصات این آزمون

 . معيار گسترده

 ،آلمانی ،ایفرانسه ،فنالندی ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،نتی(چينی )س ،بلغارستانی ،عربی :هازبان

 . اسپانيایی ،اسلواکيایی، ایروسيه ،رومانيایی،پرتقالی  ،لهستانی ،ایتاليایی ،مجارستانی 

 تخمين سرعت و حرکت یک شی در فضا.: کاربرد 

عبارت  ی مربوط به زندگی مدرن،هاحوزهیکی از عملکردهای مهم در بيشتر : پس زمینه نظری

 شناسیروان. در باشدمیاز توانایی فرد برای تجسم تاثير حرکت و تخمين صحيح حرکت اشيا در فضا 

. به دليل ایکه توانایی کندمیای پيدا ی و ورزشی، این مهارت اهميت ویژههوای شناسیروانترافيک، 

به عنوان  ZBAن ، آزموباشدمیی مرسوم به سختی قابل شناسایی هاروشتخمين حرکت، از طریق 

 بخشی از سيستم آزمون وینا طراحی شده است.

. در یک کندمیکه به آرامی حرکت  شودمییک توپ سفيد بر روی صفحه نمایش داده :  اجرا 

. یک خط، درست از شوندمیو دو خط قرمز ظاهر  شودمی، توپ ناپدید بينیپيشلحظه غير قابل 

. باشدمید شده است. خط دیگر عبارت از خط مورد هدف که توپ در آنجا ناپدی شودمیمسيری رد 

برای نشان دادن زمانی که توپ به خط مورد  دهندهپاسخزمان به وسيله راهنمایی فرد  بينیپيش

؛ وی این کار را از طریق فشار دادن یک ميخ در زمانی که به شودمی گيریاندازههدف خواهد رسيد، 

 . دهدمی، انجام گيردمیعنوان لحظه مناسب در نظر 

تا  شودمیدرخواست  دهندهپاسخحرکت، به طور اضافی از فرد  بينیپيش گيریاندازهبه منظور 

. این کار از طریق دو کليدی انجام کندمیای را نشان دهد که توپ از خط مورد هدف عبور نقطه

در طول مرحله فقط  دهندهپاسخ. فرد کنندمیکه یکی از محورهای صفحه را کنترل  گيردمی

؛ در طول مرحله آزمون هيچ بازخوردی به فرد ارائه کندمیراهنمایی، بازخوردهایی را دریافت 

 .شودمین

( که شامل S2، یک فرم کوتاه )باشدمیآیتم  48( که شامل S1یک فرم بلند ): های آزمون فرم

 بينیپيشطی صرفا برای ، یک فرم خباشدمیآیتم  8( که شامل S3، یک فرم خطی )باشدمیآیتم  12

، باشدمیآیتم  18( که شامل S5زمان ) بينیپيشآیتم و یک فرم گزینشی برای  30( با S4زمان )

 وجود دارند.



)دقت  شودمی گيریاندازهزمان: خطای زمانی به عنوان تفاوت زمانی  بينیپيش: امتیاز بندی 

وقعيت از طریق انحراف از موقعيت حرکت : خطای م بينیپيش(. باشدمیآن در حد صدم ثانيه 

 .باشدمیو دقت آن به صورت پيکسل  شودمی گيریاندازهصحيح 

: امتيازات عملکردی گزارش شده برای باشدمیای دارای یک فرم امتياز بندی ویژه S5فرم آزمون 

 .گيردمیآزمون، به صورت کلی و برای هر آیتم به صورت دشواری صورت 

 بينیپيش)سازگاری درونی( به دست آمده برای فرم بلند، به خصوص برای  هاپایایی: پایایی 

)سازگاری درونی( برای  هاپایاییمتغير است.  r = 0.98تا  r = 0.92و از  باشدمیزمان، بسيار باال 

، انحراف r = 0.76: انحراف راستای متوسط کلی باشدمیحرکت در فرم بلند به صورت زیر  بينیپيش

 r = 0.72 ، انحراف راستای متوسط برای مسير پيچيدهr = 0.69سط برای مسير خطی راستای متو

 . r=0.62، انحراف راستای متوسط برای مسير سينوسی 

. باشدمیدر حال حاضر، مطالعات مربوط به اعتبار برای ورژن پيش از آزمون در دسترس :  اعتبار 

ی ترافيکی هاموقعيتندگی نشان داد که در نتایج مربوط به مطالعه ارزیابی شامل یک آزمون ران

زندگی واقعی، تخمين بيش از حد فاصله منجر به مشکالت بيشتری نسبت به تخمين کمتر از حد 

 .شودمیفاصله 

. اندازه باشدمی، در دسترس S5، به غير از فرم هافرمی معيار مربوط به تمامی هانمونه:  هامعیار

. همچنين باشدمیمتغير  N = 433و  N = 271اساس فرم آزمون بين  ی معيار، برهانمونهمربوط به 

 .باشندمییی بر اساس سن و جنسيت در دسترس هامعياربرخی از 

 25تا  5بين  زمان مورد نياز برای آزمونبر اساس فرم آزمون، :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 )که شامل مرحله راهنمایی و عملی است(. باشدمیه قدقي



 

3  -50 IBFS 1های ساختاری  پنج بزرگنامهپرسش
 

 
 . های ساختاری  پنج بزرگنامهپرسش BFSI.نمایی از آزمون 61شکل

 

 ،گزارش تکميلی  ،قابليت استفاده آنالین،فروش باال  ،حالت قياسی :  مشخصات این آزمون

 .طيف معيار گسترده ،مطابقت با مدل راش 

 ،آلمانی ، ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،یکرواسيای ،شده( سازیساده: چينی )هازبان

 . اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی ،ایتاليایی ،مجارستانی

های شخصی برای ارزیابی پنج فاکتور بزرگ: قایسهم –ها )موارد( چند بعدی نامهپرسش: کاربرد 

 ثبات عاطفی، برون گرایی، پذیرا و آزاد بودن، وجدان گرایی و سازگاری.

                                                           
1 Big Five Structure Inventory 



پنج بخش  گيریاندازهنامه چند بخشی است که برای یک پرسش BFSI : زمینه نظریپس 

. شودمیگرایی، آزادی، وجدان گرایی و سازگاری به کار گرفته بزرگ  مربوط به ثبات عاطفی، برون

ی فرعی بر هامقياس. انتخاب این شودمی گيریاندازههر بخشی با استفاده از شش مقياس فرعی 

ل پنج پرسش بزرگی است که به زبان آلمانی و انگليسی و در مطالعات دارای اعتبار مبنای تحلي

. باشدمیآموزشی و شغلی، در دسترس  شناسیروانی فرعی آن در هابخشگویانه پنج بزرگ و پيش

ین های از باال به پایين و از پایين به باال و در چندبا استفاده از ترکيبی از رهيافت هانامهاین پرسش

ای به ساختار موارد به صورت فزایندهمرحله توسعه یافته است. در طول مرحله توسعه، فرآیند مربوط 

یافتن نسبت به  قرار گرفته که در اطمينان هاآیتمهای موجود در توليد خودکار تحت تاثير ایده

ده است. شواهد ذار بوگی مختلف، تاثيرهازبانهای مربوط به بندی و در ورژنمناسب بودن مقياس

که از مدل  ایگستردهطرف بودن مقياس بندی و بخش پذیر بودن آزمون، در مطالعات مربوط به بی

( و آناليز فاکتور تایيدی چند گروهی استفاده کرده اند، به دست  ,1982Masters) 1اعتبارجزئی

 آمده است.

. شوندمیزمون یک به یک ارائه ی مربوط به آهاآیتمهای عمومی، بعد از ارائه راهنمایی : اجرا 

که ویژگی یا  دهندمیای را نشان ای حوزهاستفاده از مقياس پاسخ چهار نقطهبا  دهندهپاسخافراد 

. شودمی. به محض وارد کردن جواب، سوال بعدی ارائه شودمیهای ارائه شده، برای آنها اعمال جمله

 دارد.، امکان اصالح آنها وجود نهاجواببا وارد کردن 

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

ی فرعی ارائه شده بر هامقياسی شخصی مربوطه، برای هاپارامترامتيازات خام و : امتیاز بندی 

. همچنين در صورتی که برای پنج شوندمی( محاسبه Masters, 1982مبنای مدل اعتبار جزئی )

نتخاب شود، یک پارامتر شخصی هم برای همان فاکتور، و فاکتور بزرگ بيش از یک مقياس فرعی ا

. عالوه بر این، برای هر مورد از امتيازات شودمیبر مبنای نتایج مربوط به آناليز فاکتور تایيدی محاسبه 

. نتایج به دست آمده در یک فرم شوندمیو امتيازات درصدی محاسبه و گزارش  Tآزمون، امتيازات 

. همچنين این برنامه سازگاری با استفاه از شوندمیروفایل نشان داده جدولی و به صورت یک پ

                                                           
1 Partial Credit Model 



 

ی هافاکتوری تحليل روان سنجی هر یک از موارد، امتيازات آزمون را در درون هر یک از هاروش

 .کندمیسطح باالتر پنج گانه بررسی 

، سازگاری شودمی( به کار گرفته Masters, 1982به دليل اینکه مدل اعتبار جزئی ): پایایی 

مقياس فرعی برای هر دو ورژن دو زبانی متقاطع و درونی ، به صورت مسلم و  30درونی مربوط به 

و  0.70ی فرعی انفرادی، بين هامقياسضرایب پایایی )آلفای کرونباخ( مربوط به  .باشدمیقطعی 

 0.97و  0.80بين  ی پنج بزرگ،هافاکتور. ضرایب پایایی برای سطوح باالتر باشدمیمتغير  0.90

که بستگی به مقياس فرعی انتخاب شده دارد. این نتایج برای هر دو ورژن آلمانی و  باشدمیمتغير 

 .شودمیارائه  BFSIانگليسی 

ی فرعی انفرادی ، بر اساس اعتبار نظریه ای ساختار هامقياساعتبار مضمون مربوط به :  اعتبار 

. عالوه بر این، نویسنده شواهدی را ارائه کرده است که کل باشدمیی فردی، مسلم و قطعی هامقياس

ی هاتفاوتی آیتم توضيح داده شود و هاویژگید با استفاده از توانمی، دهندهپاسخرفتار آزمون فرد 

قرار  گيریاندازهی شخصيتی پنهانی بيان شود که مورد هاویژگید با استفاده از توانمیانفرادی 

ه شده است که ساختار ر مربوط به اعتبار، از طریق مطالعات آناليز فاکتوری ارائ. شواهد بيشتگيردمی

کتور موضوع نامه را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مربوط به این مطالعات، ساختار فافاکتور پرسش

رار نامه را در هر یک از ورژن های زبانی و برای هر دو ورژن به همراه هم، مورد تایيد قنظری پرسش

داده است. شواهد در دسترس مربوط به اعتبار، با استفاده از مطالعات تحليلی چند گانه مربوط به 

نامه بيان ار معياری پرسشاعتبار معياری پنج بزرگ و برخی از مطالعات انتخاب شده در مورد اعتب

شخصيتی  یهاویژگیشده در اینجا تکميل شده است. نتایج به دست آمده نشان گر این است که 

موفقيت کار یا آموزش به کار گرفته  بينیپيشبرای  توانندمی، BFSIشده به وسيله  گيریاندازه

 شود.

قرار دارند  85تا  14فرد آلمانی زبان که در دامنه سنی  N = 1314یی برای هامعيار:  هامعیار

. باشدمی، در دسترس قرار دارند 70تا  14فرد انگليسی زبان که در دامنه سنی  N = 520و برای 

، بر اساس سن، جنسيت و سطح آموزشی هم در دسترس قرار هامعيارهمچنين هر دو مورد این 

 دارند.



ی فرعی دارد که انتخاب هامقياسزمان اجرای آزمون بستگی به :  زمان مورد نیاز برای آزمون

د نياز برای هر آزمون ی فرعی انتخاب شده، در زمان مورهامقياسشده است. در صورتی که تمامی 

 دقيقه طول خواهد کشيد. 18انتخاب شود، این آزمون تقریبا 

3  -51 6EPP  6عوامل تشکیل دهنده شخصیت ایسنکV 1 

 
 .  V6 سنکیا تيشخص دهنده ليتشک عوامل EPP6.نمایی از آزمون 62شکل

 

 .گزارش تکميلی  ،قابليت استفاده آنالین ،ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 ،ایتاليایی ،مجارستانی ،هندی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی ،چينی )سنتی( ،: عربیهانزبا

 .اسپانيایی ،ایروسيه ،پرتقالی

                                                           
1 Eysenck Personality Profiler V 6 



 

نامه عبارت از پرسش 6EPPبيان کرده است، آزمون  1بر اساس تعریفی که ایسنک: کاربرد 

برون گرایی، عاطفی و و چندی بخشی می  باشد که برای بررسی سه بخش  ایمقایسهشخصيتی 

 .شودمیماجراجویی به کار گرفته 

باشد که بر مبنای نظریه شخصيت نامه چند بخشی مییک پرسش EEP6 : پس زمینه نظری

گرایی، روان رنجور های برون، فاکتور2ایسنک قرار دارد. با در نظر گرفتن گستره زیاد مدل فاکتور پنج

بندی کلی این مدل به کار گرفته اند در ساختار های دستهتوخویی و روان پریشی گرایی ایسنک می

تر باشد. با این وجود، این پذیرشود که دیدگاه فرد انطباقهای عمومی، باعث میشود. این فاکتور

ها ها مورد تایيد این فاکتورباشند؛ هدف عبارت از این است که این بخشها بيش از حد نمیبخش

، به نام های برون گرایی، عاطفی )روان رنجور خویی( EPP6ذکر شده در قرار گرفته شوند. سه بخش 

و ماجراجویی )روان پریشی گرایی( با این نظریه مطابقت دارند و نتایج به دست آمده از هفت مقياس 

دهند. عالوه بر این، یک مقياس درست و دقيقی هم به این وار نشان میفرعی را به صورت خالصه

 شده است.نامه اضافه پرسش

ی آزمون یک به یک ارائه هاآیتمهای عمومی، ها و راهنماییبعد از ارائه دستور العمل:  اجرا 

م توانمین "، "خير"،  "بله"ای )را بر روی یک مقياس سه نقطه هاجواب دهندهپاسخ. فرد شوندمی

رت اتوماتيک وار ی بعدی به صوهاآیتم. به محض وارد کردن پاسخ، کندمی( وارد "تصميم بگيرم

 ی قبلی وجود ندارد.هاآیتم. در این آزمون امکان اصالح شوندمیظاهر 

 S2؛ فرم کوتاه باشدمیمقياس فرعی(  21آیتم ) 440شامل S1فرم طوالنی : های آزمون فرم

 .باشدمیمقياس فرعی(  9آیتم ) 200شامل 

ی هاپاسخقياس درستی و تعداد ی فرعی، امتيازات خام، مهامقياسبرای تمامی : امتیاز بندی 

ی هامقياس. امتيازات خام مربوط به سه بخش، با توجه به شودمیارائه  "م تصميم بگيرمتوانمین"

 .شوندمیمحاسبه  هابخشمربوط به آن 

 = r)تمایل شدید( تا  r = 0.56، امتيازات پایایی )سازگاری درونی( بين S1برای فرم : پایایی 

)نارضایتی(  r = 0.89)تمایل شدید( تا  r = 0.41ن، نارضایتی( برای مردان و از )نامرغوب بود 0.85

                                                           
1 Eysenck 
2 Five Factor Model 



 r = 0.89)وظيفه نشناسی( تا  r = 0.68، ميزان پایایی بين S2برای زنان متغير است. برای فرم 

 برای زنان متغير است. r = 0.85)جرات( تا  r = 0.74)نارضایتی ( برای مردان و از 

% ،  27.2اکتور یک ساختار سه فاکتوری مشخصی را نشان داد. فاکتور عاطفی آناليز ف:  اعتبار 

%( از تغييرات را  55.1% )در کل  10.1گرایی % و فاکتور برون 17.9ماجرا جویی فاکتور مخاطره یا 

 2( و کوستا و مک کار1992) 1توسط ایسنک، بارت، ویلسون و جکسون هایافته. این دهندمیتوضيح 

های فاکتور جایگزین را ( برخی از راه حل1995و مک کرا ) ار شد. عالوه بر این، کوستا( تکر1995)

ارائه دادند که در رابطه با نظریه فاکتور پنج مزایایی زیادی را دارد. عالوه بر این، نشان داده شده است 

است؛ ی فرهنگی و سنی مختلفی اعمال شده هاگروهبر روی  EEP 6که اعتبار عاملی مربوط به 

ی مختلف مشاهده شده است هانمونهسطوح تعادل باالیی در ساختار فاکتوری بدست آمده از 

(Eysenk, Wilson & Jackson, 2000.) 

و  هابخش، برای تمامی Tی درصدی و امتيازات هارتبهی بيان شده بر اساس هامعيار:  هامعیار

که مورد  EPP6ط به ورژن قلم و کاغذی . نمونه معيار مربوباشندمیی فرعی در دسترس هامقياس

 .باشدمی دهندهپاسخفرد  N=1394استفاده قرار گرفته است شامل 

 .باشدمیقابل دسترس  نماینده عموم مردم اتریش هم  N = 222همچنين یک نمونه معيار 

 .باشدمیدقيقه  55تا  20بر اساس فرم آزمون، زمان مورد نياز بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله راهنمایی و عملی 

                                                           
1 Barrett, Wilson & Jackson 
2 Costa & McCrae 



 

3  -52 TCI 1عوامل مزاجی و شخصیتی 

 
 .یتيشخص و یمزاج عوامل TCI.نمایی از آزمون 62شکل

 

 .زمان آزمون کوتاه ،قابليت استفاده آنالین ،ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 . مجارستانی ،آلمانی ،: انگليسیهازبان

 24ی اصلی( و همچنين هابخشار بخش مزاجی و سه بخش شخصيتی )این آزمون چه:  کاربرد 

 .کندمی گيریاندازهرا  ترپایينبخش مربوط به یک رتبه 

. شودمیمزاج به عنوان یک واکنش عاطفی اتوماتيک وار به یک تجربه تعریف :  پس زمینه نظری

. بر باشدمیشخص ثابت که معموال در طول کل زندگی یک  باشدمیبخشی از مزاج به صورت ارثی 

ی فردی موجود در اهداف و ارزش هاتفاوتخالف آن، شخصيت به مفاهيم مربوط به خود و همچنين 

. در طول کندمیها  اشاره دارد که بر روی آزادی تصميم، اهداف و اهميت تجارب شخصی داللت 

ی افراد تاثير می گذارد. هاویژگیدوره های زندگی، آموزش اجتماعی بر روی تغييرات ثابت و متفاوت 

                                                           
1 Temperament and Character Inventory 



ی شخصيتی ، با موارد دیگر تعامل دارند که نسبت به انطباق آن با تجارب هاجنبههر یک از این 

. کنندمیزندگی و همچنين تاثير مستعد بودن نسبت به اختالالت عاطفی و رفتاری، اطمينان حاصل 

 ایگستردهالعات ژنتيکی و بالينی نامه، عبارت از مطهای عنوان شده در این پرسششخصيت ترینمهم

 .کنندمیرا تایيد  TCIکه نتایج  باشدمی

پرسش طراحی شده جواب بدهد.  240به  "خير"یا  "بله"باید به صورت  دهندهپاسخفرد :  اجرا 

هيچ نوع اجباری برای پاسخ وجود ندارد؛ سواالت پاسخ نداده شده، بار دیگر و در آخر دوره آزمون 

به صورت انفرادی انتخاب  توانندمیی باال هارتبه. همچنين هفت مقياس مربوط به دشونمیارائه 

 شوند.

و  باشدمیشامل ورژن تبدیل شده قلم و کاغذی  TCIورژن کامپيوتری شده : های آزمون فرم

 .گيردمیآیتم را در بر  240

بخش مربوط  24ين امتياز بندی برای هفت بخش مربوط به رتبه باالتر و همچن: امتیاز بندی 

شده، عبارت از موارد به دست آمده  گيریاندازهانجام شده است. چهار بخش مزاجی  ترپایينبه رتبه 

. سه بخش ویژگی عبارت از موارد خود باشدمیجدید، اجتناب از آزار، وابستگی به پاداش و پایداری 

 .باشندمیاجرا شده، کار تعاونی و برتری خود 

 = rدرونی )آلفای کرونباخ( مربوط به گروه نرمال از افراد سالم آلمانی بين  سازگاری: پایایی 

 )موارد اخيرا به دست آمده( متغير است. r = 0.83)پایداری( و  0.54

مطالعات زیادی در رابطه با معتبر بودن این آزمون صورت گرفته است.  این مطالعات :  اعتبار 

( و نوع دوم r = 0.35ت آمده و رفتار بد در نظاميان )یک همبستگی را بين موارد اخيرا به دس

و همکاران  1( نشان داده است. یک مطالعه صورت گرفته توسط اسوراکيک = 0.38rالکليسم )

ر سطح باالیی کرده است که وجود داشتن برخی از انواع اختالالت شخصيتی، د گيرینتيجه( 1993)

. شودمیارد خود اجرایی و مشارکتی )تعاونی( تعيين ای  پایين مربوط به موتوسط امتيازات نقطه

استفاده  TCIها از مدل پيشرو مربوط به برخی از آن .مطالعاتی را گزارش کرده است  TCIراهنمای 

ی شخصيتی را مورد آزمون قرار داده است. برای هابخشکه ثبات ژنتيکی و تغيير پذیری  کنندمی

ه چهار بخش مزاجی موارد تازه ها نشان داد کدو قلو 1400از  يده مربوط به بيشمثال، مطالعات پيچ

                                                           
1 Svrakic 



 

یابی شده، اجتناب از آسيب، وابستگی به پيامد و پایداری، دارای تجانس و هم شکلی ژنتيکی دست

(. همچنين مطالعات جامع تری Heath, Madden, Cloninger & Martin, 1994) باشندمی

مطالعاتی را  TCIی وجود دارد. عالوه بر این، راهنمای ی مزاجهابخشی هاهمبستگیدر رابطه با 

ی مزاجی گزارش هابخشغدد درون ریز مربوط به  –شيمایی و عصبی  –در مورد همبستگی عصبی 

 کرده است.

جمع آوردی شده مربوط به ورژن قلم و کاغذی  بر مبنای نمونه آلمانی  هامعيارعالوه بر :  هامعیار

. معيار باشدمینفری هم در دسترس  N = 463یک نمونه معيار  – داوطلب سالم N = 509از 

با ورژن کامپيوتری شده آزمون به  Dr. G. Schuhfried GmbHبعدی در تحقيق آزمایشگاهی 

 .باشدمی%( زن  55.1) 255%( مرد و  44.9) 208دست آمده است و این نمونه شامل 

 30داشته باشند، زمان آزمون در حدود  ی وجودهامقياسدر صورتی که تمامی :  زمان آزمون

 دقيقه خواهد بود.

3  -53 AGDIA 1روش ارزیابی پرخاشگری 

  
 ی .پرخاشگر یابیارز روش AGDIA. نمایی از آزمون 63شکل 

                                                           
1 Aggression Assessment Method 



 

 .طيف معيار گسترده،قابل مقایسه :  مشخصات این آزمون

 .اسلواکيایی ،آلمانی  ،: انگليسیهازبان

 یابی دیفرانسيلی )افتراقی یا تشخيص دهنده( از پرخاشگری.ای برای ارزنامهپرسش: کاربرد 

این فرآیند برای ارزیابی دیفرانسلی از اضطراب عملکردی، از مدل راست و :  پس زمینه نظری

، ولی در این مورد، این مدل برای ایجاد پرخاشگری به کار گرفته کندمی( استفاده 1987) 1اسکيرمر

( و برای شناسایی پدیده استرس به کار گرفته 1997) 2توسط لفورشده است. در گذشته این رهيافت 

 شده است.

ی مجزایی صورت گرفته هاارزیابی، ظهور، مقابله و تثبيت، هامحرکدر چهار بخش مربوط به 

وجهی  به طور قابل توجهی ، کاربرد و پدیده پرخاشگری، این رهيافت چند است. از نظر پيچيدگی

های قابل دسترس موجود به نامهم تک بعدی دارد که در بيشتر پرسشفرتناسب بيشتری نسبت به 

، نکته مهمی که باید مورد گيریاندازهریزی و اجرای مداخالت ر گرفته شده است. در زمان برنامهکا

 .باشدمیتوجه قرار بگيرد عبارت از دسترسی به اطالعات مربوط به تمامی این چهار بخش 

، ارائه شده باشندمی "گزینه اجباری"يب با چهار موردی که شبيه فرمت در ترک هاآیتم:  اجرا 

( 1984) 3)آزمون عالقه به شغل( مربوط به ایرل و آلهوف T –I  –B  0است که برای مثال، در 

ی صورت گرفته برای تحریف هاتالشمورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این فرمت خنثی کردن 

 .باشدمی هاجوابو دست بردن در 

ای را مشخص کند که کمترین عالمت منفی را تا جمله شودمیشخص تحت آزمون راهنمایی 

 برای وی دارد و بيشترین کاربرد پذیری را با عالمت مثبت دارد.

تا شناخت دستور العمل ها توسط فرد  شودمیبعد از یک مرحله راهنمایی کوتاه، یک مثالی ارائه 

 پاسخ هنده مشخص شود. 

                                                           
1 Rost & Schermer’s model 
2 Lefevre 
3 Irle and Allehoff 



 

و در هر بار، پاسخ جایگزینی به وی ارائه  شودمیبيان  دهندهپاسخای دو باره به فرد جمله هر

 .شودمی

ی غالب ابراز و مقابله، قدرت این مشخصات در یک مقياس مشابهی مورد ارزیابی هاجنبهبرای 

 .گيرندمیقرار 

. در کندمیمی تغيير ی کمتغيرهاو تعداد  باشدمیآیتم کيفی  48نامه در کل شامل این پرسش

ی کمی ارائه شده، بستگی به نتایج هاآیتماین آزمون امکان حذف کردن آیتم وجود ندارد. تعداد 

 ی کمی دارد.هاآیتممربوط به 

؛ این آزمون بدون محدودیت زمانی اجرا باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

 .شودمی

ها ی جزئی آنهاآیتمی مختلف، به عنوان جمع هامقياسبه  امتيازات خام مربوط: امتیاز بندی 

که شامل امتيازات خام و استانداردی  باشدمی. راهنمای نتایج شامل یک جدول نتایج شودمیمحاسبه 

؛ همچنين این راهنما شامل پروفایل آزمون  باشدمیها و زمان کار بر روی آن هامقياسبرای تمامی 

 .کندمیی فرد را ثبت هاپاسخکه  باشدمیو یک راهنمای آزمون 

 = aو  a = 0.70ی کمّی، بين هامقياسسازگاری درونی )آلفای کرونباخ( مربوط به : پایایی 

 قرار دارند. a = 0.74و  a = 0.56ی کيفی، بين هامقياسقرار دارد. سازگاری درونی  0.90

 –مال، یک همبستگی معنادار متوسط برای هر دو مورد افراد محکوم به جرم و نمونه نر:  اعتبار

( وجود Hampel & Selg, 1998) FAFنامه پرخاشگری ی مربوط به پرسشهامقياسقوی با 

 دارد.

 – 91که یک دامنه سنی  باشدمی( در دسترس N = 427یک نمونه معيار نماینده ):  هامعیار

 ی شده است.و بر اساس جنسيت، سن و آموزش تقسيم بند دهدمیساله را پوشش  16

 دقيقه متغير است. 30تا  20زمان صرف شده برای اجرای آزمون، بين :  زمان آزمون



3  -54 AVEM 1رفتار مربوط به کار و الگوهای تجربه 

 
 .تجربه یالگوها و کار به مربوط رفتار AVEM.نمایی از آزمون 64شکل

 

گزارش تکميلی ،تاه زمان آزمون کو ،قابليت اجرای آنالین ،فروش باال :  مشخصات این آزمون

 . طيف معيار گسترده ،

 .سوئدی ،مجارستانی ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی  ،شده(  سازیساده: چينی ) هازبان

های سالمت دارد و ابزار پيشگيرانه ربرد زیادی را برای شناسایی ریسکاین آزمون کا: کاربرد 

ی کاربردی این آزمون عبارت هاحوزه ترینمهم. باشدمیمناسبی در فرم اقدامات شخصی و موقعيتی 

از پيشرفت پرسنل، ساختار سازمانی و شغلی ، توان بخشی شغلی، راهنمای سالمتی و مشاوره 

 .باشندمیبالينی  شناسیروان

                                                           
1 Work – related Behaviour and Experience Patterns 



 

 هابيماریصرفا شناسایی عالئم مربوط به استرس در فرم  AVEMهدف از  : پس زمینه نظری

. در عوض، این آزمون به عنوان روشی برای افراد مواجه با باشدمیزیکی نهای عاطفی و فيو ناراحتی

ی چالشی نقش دارد هاموقعيتکه در ایجاد بخشی از  شودمیی استرس زا در نظر گرفته هاموقعيت

به طور خاص در نتيجه  AVEMاین رهيافت،  پذیریانطباقکه فرد با آن مواجه است. به منظور 

 (.Antnovsky, 1987منابع به دست آمده است )برای مثال مراجعه کنيد به ی متمایل به هانظریه

بخش به دست آمده است که دارای مبنای نظری  11خود ارزیابی در :  ساختار و مضمون

: اهميت ذهنی کار، آرزوها و تمایالت مربوط به کار، باشدمیو مورد تایيد آناليز فاکتور  باشندمی

قضا، تالش برای کالم بودن، توانایی پشت سر گذاشتن، تمایل به استعفا )در تمایل به کار تا زمان ان

مواجهه با شکست(، بيش فعالی مربوط به حل مسئله، آرامش و تعادل درونی، تجربه موفقيت در کار، 

، در چهار الگوی رفتاری  هابخشرضایت از زندگی، تجربه حمایت اجتماعی. روابط موجود بين این 

)آسان گرفتن(،  S)سالمتی(،  Gط به کار، بيشتر توضيح داده شده است که عبارتند از: و تجربی مربو

A  ریسک رانندگی زیاد( و(B .)ریسک استعفا و افسردگی( 

به صورت متوالی و در صفحه نمایش ارائه  هاآیتمبعد از مرحله معرفی و راهنمایی، :  اجرا 

شده به وسيله  کدبندیای یک مقياس پنج نقطهخود را بر روی جواب  دهندهپاسخ. فرد شوندمی

. همچنين امکان کندمیمتغير است، وارد  "مخالفت قوی"تا  "موافقت قوی"، که از هانماداعداد و 

ی فردی وجود دارد. تمامی موارد پاسخ داده نشده، هاآیتمبرای یک بار و حذف کردن  هاآیتماصالح 

 .شوندمییک بار دیگر در آخر آزمون نمایش داده 

 AVEMآیتم برای هر بخش( و فرم کوتاه  6آیتمی ) 66یک فرم استاندارد : های آزمون فرم

 آیتم برای هر بخش( وجود دارد. 4آیتم ) 44دارای  44-

مقياس  11نتایج شامل یک جدول نتایج، که دارای امتيازات خام و استاندارد برای : امتیاز بندی 

. عالوه بر این، اندازه ای که هر یک از پروفایل های باشدمیدی است، و یک پروفایل آزمون انفرا

شخصی مشابه با چهار پروفایل منبع )الگوهای( بيان شده در باال باشد، با محاسبه کردن احتماالت 

 .آیدمیبه دست  بندیدسته

 ، سطح باالیی از سازگاری درونی را دارند )آلفای کرونباخAVEMی هامقياستمامی : پایایی 

(. همان طور که باشدمی 0.83و  0.75و برای فرم کوتاه بين  0.87و  0.79برای فرم استاندارد بين 



ی مربوطه هاویژگی دهدمیرفت، ضرایب پایداری در برخی موارد پایين است که نشان انتظار می

قابل  AVEMدر شرایط محيطی و در طول زمان تغييرات زیادی را پيدا کنند. بنابراین  توانندمی

. این بدان معنا است که استفاده تکراری از این باشدمیاعتماد )پایا( و حساس نسبت به تغييرات 

د تغييرات مربوط به کار یا تغييرات مربوط به مداخله )درمانی( را مشخص کند )و این توانمیآزمون 

 کار را در هر دو سطح مقياسی و الگویی انجام دهد(.

. اعتبار این آزمون از طریق باشدمیآزمون دارای اعتبار کامل  یک AVEMآزمون : اعتبار 

ی مربوط به چندین سطح کامال مشخص شده است. اوال، این مورد یک فاکتور مشخص و هایافته

ی مختلفی تکرار شده هانمونهو در  باشدمیکه نشان دهنده هدف از آزمون  باشدمیساختار قالبی 

ی هامقياس، در هامقياسشده توسط سایر  گيریاندازهمشخصات  است. ثانيا، همبستگی منسجم با

با سالمتی، به طور  انفرادی مورد تایيد قرار گرفته است. ثالثا، ارتباط چهار الگوی رفتاری و تجربی

 ی درونی و خارجی نشان داده شده است.هامعيارای با استفاده از یکی سری متقاعد کننده

 دارد: در این آزمون وجود معياردو نوع :  هامعیار

. برای هر دو باشندمیکه مربوط به امتيازات مقياسی  باشدمییی هامعيارمورد اول، عبارت از 

ی متقاطع شغلی، به خصوص برای هانمونهبرای  هامعياری استاندارد و کوتاه( این هافرم)ورژن

؛ یک تفاوت مشخصی بين شندبامیی شغلی، دانشجویان / کار آموزان و بيماران مفروض هاگروه

فرد  31979بر اساس اطالعات مربوط به  هامعياری معيار آلمانی و اتریشی وجود دارد. این هانمونه

 به دست آمده اند.

)با استفاده از عبارات احتماالت  دهندهپاسخمورد دوم، عبارت از تشابهات هر یک از افراد 

د محاسبه توانمیکه  باشدمی Bو  G ،S ،Aوی منبع بيان شده است( نسبت به چهار الگ بندیدسته

ای را که سبک ر نظر گرفته شود. این مورد زمينهد به عنوان یک معيار دتوانمیشود، و همچنين 

وار را به صورت خالصه شودمیرفتاری و تجربی افراد منجر به بهبود و یا به خطر افتادن سالمتی فرد 

 .کندمیبيان 

دقيقه زمان برای فرم  8دقيقه زمان برای فرم آزمون و  12تقریبا :  رای آزمونزمان مورد نیاز ب

 کوتاه نياز است.
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 .پرخاشگرانه یرانندگ رفتار AVIS. نمایی از آزمون 65شکل

 

 .طيف معيار گسترده ،قابليت استفاده آنالین:  مشخصات این آزمون 

 ،مجارستانی  ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی ،چکی،سازی شده( چينی )ساده :هازبان

 . اسپانيایی ،اسلوکيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی

های پرخاشگرانه در ترافيک به کار گرفته برای بررسی اندازه و تعداد رفتاراین آزمون : کاربرد 

 .شودمی

بوط به پرخاشگری قرار دارد که از ی مرهابخشاین آزمون بر مبنای ارزیابی :  پس زمینه نظری

 طریق یک روش نظری مناسب ایجاد شده است و در آناليز فاکتور مورد تایيد قرار گرفته است.

. شصت و پنج مورد باشدمیآیتم زمانی  130شامل AVISمربوط به  S1فرم استاندارد :  اجرا 

آیتم  65. شوندمیسازی شده بيان دو به همراه راهنماهای استاندار ها در مرحله اجرای اوليهاز آن

                                                           
1 Aggressive Driving Behaviour 



، فقط شامل یک S2. فرم کوتاه شوندمیمشابه هم در مرحله اجرای دوم و تحت شرایط استرس ارائه 

 .باشدمیمرحله اجرا 

د از مشخصات هشت جوابی یک توانمی، هاآیتمبه منظور پاسخ دادن به این  دهندهپاسخفرد 

با استفاده از یک پنل پاسخ، ماوس،  توانندمی هاپاسخيار رایج(. موردی را انتخاب کند )به ندرت تا بس

د یک بار اصالح شود و امکان رد کردن توانمیصفحه کليد و یا صفحه لمسی وارد شوند. هر آیتمی 

ی جواب داده نشده، بار دیگر در آخر هاآیتمی انفرادی وجود دارد. تمامی هاآیتم)پرش کردن از( 

، بالفاصله S1، ولی هيچ گونه اجباری برای پاسخ دادن وجود ندارد. در فرم شوندمیدوره اجرا ارائه 

یک بار دیگر  هاآیتم؛ بعد از آن، شودمیبعد از این مرحله یک راهنمایی برای شرایط استرس ارائه 

 .شوندمیارائه 

 دو نوع فرم آزمون در دسترس قرار دارند که عبارتند از:: های آزمون فرم

 . های استرسها استاندارد و راهنمایی(: راهنماییS1ندارد )فرم استا

 .های استانداردایی(: فقط راهنمS2فرم کوتاه )

، درجه و تعداد رفتار AVISمربوط به  S1و در بخش اول فرم  S2در فرم : امتیاز بندی 

، درجه تفاوت S1 . عالوه بر این، فرم استانداردگيردمیقرار  گيریاندازهرانندگی پرخاشگرانه مورد 

؛ این عوامل منجر به ایجاد یک شاخصی برای کندمی گيریاندازهموجود بين آزمون اول و دوم را 

 که از نظر اجتماعی مطلوب است.  شودمییی هاجوابارائه 

ای، ، عبارتند از: پرخاشگری وسيلهگيرندمیقرار  گيریاندازهیی که در هر دو نوع فرم مورد متغيرها

گرایی، شرایط مطلوب اجتماعی و جمع ن دادن، لذت بردن از خشونت، منفی، واکنش نشاخشمگينی

یی که فاقد شرایط مطلوب اجتماعی هستند )در فرم استاندارد، که به طور مجزا برای هامقياستمامی 

ی موجود بين شرایط هاتفاوت، همچنين S1شرایط نرمال و استرس زا وجود دارد(. در فرم استاندار 

 .گيردمیمال و استرسی در هر مقياس هم مورد محاسبه قرار نر

. برای آیدمیسازگاری درونی این آزمون، با محاسبه کردن آلفای کرونباخ به دست : پایایی 

و برای  r = 0.96( برابر با هامقياسشرایط نرمال، سازگاری درونی )مقدار ميانگين مربوط به تمامی 

 .باشدمی r = 0.97شرایط استرس زا برابر با 



 

اند؛ برای گرفتهانجام  AVISمطالعات زیادی در رابطه با اعتبار ساختاری و معياری :  اعتبار 

 ( مراجعه کنيد.a 2001) 1يد به هرزبرگتوانمیمشاهده این مطالعات به صورت خالصه، 

مربوط به  ، مطالعاتباشدمیاعتبار ساختاری بر مبنای تحليل تفاوت درون فردی در نتایج آزمون 

ی اعتبار مرتبط و واگرا هاآزمونو آناليز فاکتور رایج، از طریق  AVISاعتبار همگرا و تشخيصی 

ی تفسيری، هاآزمونسنجی، ی شخصيتی روانهاآزموناین موارد شامل . صورت گرفته است

 .باشدمیی مربوط به رانندگی و رتبه بندی های افراد مشاهده کننده هاآزمون

با استفاده از تعداد ثابت شده و قطعی است. معيار استفاده شده اعتباری  AVISتاری اعتبار ساخ

های ثبت شده فعلی با استفاده از شاخص مرکزی مربوط به جرایم ها و جرایم، کل نقطههشدار

و تعداد نقاط ثبت شده در سه سال آخر، تعداد کل تصادفات، تعداد تصادفاتی  2رانندگی در فلنز بورگ

ص مقصر بوده است و تعداد مواردی که مجوز رانندگی باطل شده است، به دست آمده است. که شخ

(، Klebelsberg, 1982به دليل توزیع مشخصات مربوط به معيار و مسائل مربوط به پایایی )

ی معادله ای انجام هامدلو معيار، با استفاده از ساختار  AVISی هامقياستحليل همبستگی بين 

 به دست آمده است. هامعيارو تمامی  AVISهمبستگی آماری قابل توجهی بين  گرفته است.

. برای باشدمییی در دسترس هامعيار S1در حال حاضر، فقط برای فرم استاندارد :  هامعیار

نفری در دسترس است، همچنين  N = 342ی کلی با استفاده از یک نمونه هامعيار، متغيرهاتمامی 

، در حال حاضر فقط یک S2موزشی هم در دسترس قرار دارند. برای فرم کوتاه ی سنی و آهامعيار

 .باشدمیفرم استاندارد در دسترس 

)شامل مرحله  باشدمیدقيقه  25تا  8بر اساس فرم آزمون، بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمیراهنمایی و عملی 

                                                           
1 Herzberg 
2 Central Index of Traffic Offences in Flensburg 



3  -56 DSI 1استرس افتراقی نامهپرسش 

 
 استرس افتراقی . نامهپرسش DSIآزمون  .نمایی از66شکل

 .طيف معيار گسترده ،قابليت استفاده آنالین :  مشخصات این آزمون 

 . پرتقالی ،ایتاليایی ،آلمانی ،انگليسی ،چکی ،چينی )سنتی( ،شده(  سازیسادهچينی ) :هازبان

ی هامحرکتا  آوردمیدهنده(، این امکان را فراهم نامه استرس افتراقی )تشخيصپرسش :کاربرد 

کننده های مربوط به تثبيتدر دسترس و ریسک ایمقابلههای استراتژیاسترس، عالئم استرس، 

 شود و تشخيص داده شود. گيریاندازهاسترس را 

شرکتی و  شناسیروانکار،  شناسیروانی کاربردی این آزمون عبارتند از: هاحوزه ترینمهم

 بالينی. شناسیوانرسالمت،  شناسیروانسازمانی، 

                                                           
1 Differential Stress Inventory 



 

استرس افتراقی، در نتيجه نياز به ایجاد  نامهپرسشایده مربوط به توسعه :  زمینه نظریپس

ی مختلف ساختاری هابخشو بين ه افراد با استرس را شناسایی کند ابزاری که بتواند روش مقابل

اوره و درمان، یک مدل از دیدگاه استنباط عملی مربوط به مش تساوی ایجاد کند، توسعه یافته است.

 استرسی در نظر گرفته شده است. نامهپرسشرفتاری به عنوان بهترین مبنا برای ایجاد  -نظری 

استرس افتراقی ، عبارت از مفهوم تشخيص اضطراب  نامهپرسشمبنای نظری مربوط به ایجاد 

ترس، که در شباهت بين اضطراب و اس ( مطرح شد.1987پيشرفت بود که توسط راست و اسکرمر )

 های موجود مطرح است، منجر به ایجاد رهيافت مناسبی شد. اغلب موارد در ادبيات

ی هاجنبهبخش تشکيل شده است که از طریق آناليز فاکتور به دست آمده است و  9این ابزار از 

 یگيراندازهو تثبيت استرس را  ایمقابلهی هااستراتژیمختلف مربوط به عوامل و عالئم استرس، 

همچنين این امکان وجود دارد که بر اساس نحوه تجربه و واکنش نسبت به استرس، پنج  .کندمی

نوع استرس را به فرد نسبت داد که عبارتند از: عادی، استرس بيش از حد، مقاومت در برابر استرس، 

 مقابله با استرس.  –مقابله موفق، استرس باال  –استرس پایين 

با یک ترتيب خاصی بر روی صفحه نمایش نشان  هاآیتمعرفی و راهنمایی، بعد از مرحله م:  اجرا 

ی که به صورت شفاهی ی خود را از طریق مقياس چهار نقطه اهاجواب دهندهپاسخ. فرد شوندمیداده 

) که از گزینه تقریبا همواره درست تا تقریبا همواره نادرست متغير ست(، بيان مشخص شده است.

وجود ندارد. آیتمی که مربوط به قبل از آیتم فعلی است، فقط یک بار  هاف آیتم. امکان حذکندمی

 د اصالح شود.توانمی

بزرگساالن استخدام  و برای افراد – S1) باشندمیدو فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

ت که آیتم اس 124افراد جوان(. هر فرمی شامل و  آموزان در سن مدرسهبرای دانش – S2شده و 

 : عوامل استرس، عالئم استرس، مقابله و تثبيت استرس.باشندمیمربوط به چهار بخش از استرس 

گير اندازهی پاسخ مربوط به هر آیتم هازمانو  هامقياسامتيازات خام مربوط به : امتیاز بندی 

مربوط به که امتيازات خام و درصدی  باشدمیآمده به فرم جدول نتایجی  خروجی به دست .شودمی

 .دهدمیو همچنين پروفایل آزمون انفراری را نشان  هامقياستمامی 

 ، عبارتند از:گيرندمیای که تحت پوشش این امتياز بندی قرار ی نرمال شدهمتغيرها

 عوامل استرس: اتفاقات روزمره؛ تعامل با سایر افراد؛ اضطراب در مورد رویدادهای زندگی 



 شناختی عالئم استرس: فيزیکی ؛ عاطفی / 

 مقابله: موقتی؛ مفيد 

 .تثبيت استرس: خارجی ؛ درونی 

که  کندمیای را شناسایی که حوزه شوندمیهم محاسبه  بندیدستهعالوه بر این، احتماالت 

 .باشدمیپروفایل فرد مشابه پنج پروفایل منبع متفاوت 

باالیی هستند )آلفای ، دارای درجه سازگاری درونی DSIی مربوط به هامقياستمامی : پایایی 

 قرار دارد(. 0.94و  0.70کرونباخ بين 

با استفاده از آناليز فاکتور به دست آمده اند، اعتبار  DSIی هامقياسدليل اینکه به : اعتبار 

د به عنوان یک مورد مسلم و قطعی توانمیساختاری، که در نظریه آزمون کالسيک معرفی شده است، 

 در نظر گرفته شود.

 201مرد و  177نفری ) N = 378، برای یک نمونه نماینده S1ی مربوط به هامعيار:  هامعیار

یی بر اساس تفاوت هامعياربه دست آمده است. همچنين  2004و  2003زن( اتریشی در سال 

 . باشندمیجنسيتی، پس زمينه آموزشی و سنی در دسترس 

 232نفر از کودکان و افراد جوان ) N = 606، با استفاده از یک نمونه S2معبار های مربوط به 

ی جنسيتی هاتفاوتبه دست آمده است. همچنين بر اساس  2007دختر( آلمانی در سال  374پسر و 

 .باشدمییی در دسترس هامعيارو سنی، 

 .باشدمیدقيقه  15زمان مورد نياز برای این آزمون، در حدود :  اجرا زمان 
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 . HR یافتراق استرس نامهپرسش DSIHR.نمایی از آزمون 67شکل

 

 .طيف معيار گسترده،قابليت استفاده آنالین :  مشخصات این آزمون

 .ایروسيه ،پرتقالی ،آلمانی ،: انگليسیهازبان

ی افتراقی از هاارزیابییابی به ، منجر به دستHRاسترس افتراقی  نامهپرسش: کاربرد 

های مربوط به ای در دسترس و ریسکایجاد استرس، استرتژی های مقابلهی استرس، هامحرک

 .باشدمیتثبيت استرس شده است. هر دو مورد اندازه و عامل استرس قابل شناسایی 

، در نتيجه نياز به ایجاد HRاسترس افتراقی  نامهپرسشایده مربوط به توسعه :  پس زمينه نظری

ی مختلف ساختاری هابخشقابله افراد با استرس را شناسایی کند و بين ابزاری که بتواند روش م
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های عملی مشاوره و درمان، یک مدل نظری از نقطه نظر داللت تساوی ایجاد کند، توسعه یافته است.

 .شودمیاسترس در نظر گرفته  نامهپرسشرفتاری به عنوان مبنایی برای ایجاد  –

، عبارت از مفهوم تشخيص   HRاسترس افتراقی نامهپرسشمبنای نظری مربوط به ایجاد 

ترس، ( مطرح شد. شباهت بين اضطراب و اس1987اضطراب پيشرفت بود که توسط راست و اسکرمر )

 های موجود مطرح است، منجر به ایجاد رهيافت مناسبی شد. که در اغلب موارد در ادبيات

ی هاجنبهيز فاکتور به دست آمده است و بخش تشکيل شده است که از طریق آنال 9این ابزار از 

 گيریاندازهو تثبيت استرس را  ایمقابلهی هااستراتژیمختلف مربوط به عوامل و عالئم استرس، 

همچنين این امکان وجود دارد که بر اساس نحوه تجربه و واکنش نسبت به استرس، پنج  .کندمی

ی، استرس بيش از حد، مقاومت در برابر استرس، نوع استرس را به فرد نسبت داد که عبارتند از: عاد

 مقابله با استرس.  –مقابله موفق، استرس باال  –استرس پایين 

با یک ترتيب خاصی بر روی صفحه نمایش نشان  هاآیتمبعد از مرحله معرفی و راهنمایی، :  اجرا 

ی که به صورت شفاهی اخود را از طریق مقياس چهار نقطه یهاجواب دهندهپاسخ. فرد شوندمیداده 

که از گزینه تقریبا همواره درست تا تقریبا همواره نادرست متغير ست(، بيان مشخص شده است)

د اصالح شود. امکان حذف توانمی. آیتمی که مربوط به قبل از آیتم فعلی است، فقط یک بار کندمی

 آیتم )ها( وجود ندارد.

بزرگساالن استخدام و  برای افراد – S1) باشندمیدو فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

آیتم است که  121افراد جوان(. هر فرمی شامل  یا برای دانش آموزان در سن مدرسه  – S2شده و 

ی استرس، ظهور استرس، مقابله و تثبيت هامحرک: باشندمیمربوط به چهار بخش از استرس 

 استرس.

 گيریاندازهی پاسخ مربوط به هر آیتم هازمانو  هااسمقيامتيازات خام مربوط به : امتیاز بندی 

که امتيازات خام و درصدی مربوط به  باشدمی. خروجی به دست آمده به فرم جدول نتایجی شودمی

 .دهدمیو همچنين پروفایل آزمون انفراری را نشان  هامقياستمامی 

 ، عبارتند از:گيرندمیای که تحت پوشش این امتياز بندی قرار ی نرمال شدهمتغيرها

 عوامل استرس: اتفاقات روزمره؛ تعامل با سایر افراد؛ اضطراب در مورد رویدادهای زندگی 

 عالئم استرس: فيزیکی ؛ عاطفی / شناختی 



 

 مقابله: موقتی؛ مفيد 

 .تثبيت استرس: خارجی ؛ درونی 

که  کندمییی را شناسا ایحوزهکه  شوندمیبندی هم محاسبه عالوه بر این، احتماالت دسته

 .باشدمیپروفایل فرد مشابه پنج پروفایل منبع متفاوت 

، دارای درجه سازگاری درونی باالیی هستند DSIHRی مربوط به هامقياستمامی : پایایی 

 قرار دارد(. 0.94و  0.70)آلفای کرونباخ بين 

ت آمده است، اعتبار با استفاده از آناليز فاکتور به دس DSIی هامقياسبه دليل اینکه : اعتبار 

د به عنوان یک مورد مسلم و قطعی توانمیساختاری، که در نظریه آزمون کالسيک معرفی شده است، 

 در نظر گرفته شود.

 170مرد و  160نفردی ) N = 334، برای یک نمونه نماینده S1ی مربوط به هامعيار:  هامعیار

یی بر اساس تفاوت جنسيتی، پس هامعياربه دست آمده است. همچنين  2010زن( اتریشی در سال 

 . باشندمیزمينه آموزشی و سنی در دسترس 

 232نفر از کودکان و افراد جوان ) N = 606، با استفاده از یک نمونه S2معبار های مربوط به 

ی جنسيتی هاتفاوتبه دست آمده است. همچنين بر اساس  2007دختر( آلمانی در سال  374پسر و 

 .باشدمییی در دسترس هارمعياو سنی، 

 .باشدمیدقيه  15زمان مورد نياز برای این آزمون، در حدود :  زمان اجرا



3  -58 EBF 1استرس -بهبود  نامهپرسش
 

 
 . استرس – بهبود نامهپرسش EBF.نمایی از آزمون 68شکل

 

 .فرم آزمون مشابه  ،زمان آزمون کوتاه ،قابليت استفاده آنالین :  مشخصات این آزمون

 .آلمانی،انگليسی  ،شده( سازیسادهچينی ) :هابانز

 تيوضع " واقع در – کندیم یريگاندازه فرد در را استرس و بهبود یفعل سطح EBF :کاربرد

 به مربوط شده یآور جمع اطالعات از آزمون نیا. کندیم یريگاندازه یو در را "استرس – بهبود

 رياخ روز سه در بهبود یهاتيفعال و آنها به نسبت شواکن و زا استرس یهاتيموقع تعداد و گذشته

 .کندیم استفاده

، ارتباط نزدیکی باشدمیبر مبنای آن  EBFمفهوم انبساط یافتن استرس، که  :پس زمینه نظری

دارد. استرس به عنوان وضعيت یک حالت  شناسیروانی توسعه یافته در تحقيقات استرس هامدلبا 

 د تا یک محدوده زمانیتوانمیکه  شودمیجه استرس روانی( در نظر گرفته عصبی )ایجاد شده در نتي
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استرس، سطح استرس و امتداد  –بهبود  نامهپرسشبعد از رفع استرس، همچنان ادامه داشته باشد. 

. به دليل اینکه امتداد داشتن منجر به نياز کندمی گيریاندازه)انبساط( داشتن آن در یک فرد را 

 نامهپرسشدر حين افزایش سطح استرس از بين بروند، همچنين  توانندمی، این منابع دشومیمنابع 

. جنبه بهبود بر حسب توازن مابين بهبود و دهدمیی بهبود را هم پوشش هافعاليتاسترس  –بهبود 

 .گيردمیامتداد در سه روز گذشته، مورد ارزیابی قرار 

به ترتيب در یک صفحه نمایش نشان داده  هاآیتمبعد از مرحله معرفی و راهنمایی، :  اجرا 

 "هرگز"ی خودشان را بر روی یک مقياس هفت نقطه ای )که از هاجواب دهندهپاسخ. افراد شوندمی

ی هاآیتمد اصالح شود. تمامی توانمی. هر آیتمی فقط یک بار کنندمیمتغير است( وارد  "همواره"تا 

، ولی هيچ نوع اجباری برای جواب دادن شوندمیر آزمون ارائه جواب داده نشده، یک بار دیگر در آخ

 به آیتم وجود ندارد.

. دو فرم مشابه کوتاه باشدمیآیتم  72شامل  EBF – 72 / 3فرم طوالنی : های آزمون فرم

EBF – 24 A / 3  وEBF – 24B/3  ی هاآزمونی آزمون، هافرم. این باشندمیآیتم  24شامل

 12فرکانس )تعداد( استرس و بهبود، از  گيریاندازهدارد شده ای هستند که برای خود ارزیابی استان

 .کندمیمقياس فرعی استفاده 

. امتيازات خام شوندمیی فرعی محاسبه هامقياسامتيازات خام برای تمامی : امتیاز بندی 

است. بعد از آن،  ی فرعی مرتبط محاسبه شدههامقياسمربوط به دو متغير امتداد و بهبود، از طریق 

 .شوندمیی فرعی مقایسه هامقياسامتيازات بدست آمده با امتيازات موقعيتی مربوط به تمامی 

قرار دارد.  r = 0.97و  r = 0.80ی فرم طوالنی، بين هامقياسسازگاری درونی : پایایی 

قرار گرفته  r = 0.91و  r = 0.79ساعت، بين  24باز آزمون بعد از  –ی مربوط به آزمون هاپایایی

 است.

. باشدمیاز استقالل نمونه به دست آمده  تربزرگساختار همبستگی متقابل ، بسيار :  اعتبار 

صورت گرفته از طریق ليست  گيریاندازه، بر اساس دهندهپاسخهمبستگی با وضعيت روانی فعلی فرد 

زشکی در یک روز قبل، یک توصيفی، مطابق با ساختار بود. در یک مطالعه مربوط به دانشجویان پ

 بينیپيشامتداد مطابق با مورد  –روز بعد و سه هفته بعد از امتحان دشوار، ميانگين توازن بهبود 

استرس، به طور حساسی  –بهبود  نامهپرسششده توسط فرم استاندارد و منطبق بر انتظارات بود. 



که عملکرد و  شودمیو باعث  هددمیتاثيرات آموزش مدیریت استرس و ابزار های دیگر را نشان 

 باشد. بينیپيشی استرس زا قابل هاموقعيتسالمتی فرد در 

ی بهبود و هافعاليتامتداد در طول زمان متغير است و در نتيجه  –وضعيت بهبود :  هامعیار

 آقا و خانم استفاده کننده از این  418. امتيازات متوسط مربوط به کندمیاسترس زای خاصی تغيير 

. این امتيازات باید به عنوان امتيازات موقعيتی، و باشدمیدر دسترس  EBF – 72 / 3آزمون، برای 

نه به عنوان معيار، تفسير شوند و همواره باید در مقابل پس زمينه موقعيتی خاصی در نظر گرفته 

 شوند.

دقيقه و برای دو  10زمان مورد نياز برای فرم استاندارد، تقریبا :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 .باشدمیدقيقه  7فرم کوتاه مشابه، تقریبا 

 

 



 

3  -59 IPS 1هاموقعیتمربوط به ارزیابی شخصیت در  نامهپرسش 

 
 .هاتيموقع در تيشخص یابیارز به مربوط نامهپرسش IPS.نمایی از آزمون 69شکل

 

 .قابليت استفاده آنالین: مشخصات این آزمون

مجارستانی ،آلمانی  ،انگليسی  ،هلندی  ،چکی  ،کرواسيایی  ،( شده سازیسادهچينی ) :هازبان

 .اسلواکيایی ،ایروسيه،رومانيایی  ،ایتاليایی،

ی مختلف هاموقعيتیک آزمون خود ارزیابی برای شناسایی رفتار و تجربه احتمالی در : کاربرد 

 .باشدمیی بازسازی هافعاليتکه شامل ارتباطات اجتماعی، پيشرفت و 

ها و تجارب احتمالی یی از رفتارهاارزیابیتا خود  کندمیایجاب  IPSآزمون:  ینه نظریپس زم

ی اصلی و حياتی در زندگی هانيازیی صورت بگيرد که به عنوان نمونه اوليه هاموقعيتمربوط به 

و  که شامل رفتار اجتماعی گيردمیرا در بر  ایگسترده. این آزمون سه حوزه نياز باشندمیروزمره 
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ی هامقياسآیتم در تعدادی از  80. باشدمیارتباطی، رفتار پيشرفته، و رفتار سالمتی و باز سازی 

نایی برای ایجاد منجر به ایجاد مب هامقياس؛ این اندشدهی مورد نياز گروه بندی هاحوزهمربوط به 

تار و تجربه، اطالعات شده است. عاله بر خود ارزیابی رف هاحوزهیک بخش مجزایی برای هر یک از این 

 دهندهپاسخمقياس ایجاد شده از آنها، برای ارزیابی رضایت مندی فرد  3آیتم مجزا و  15مربوط به 

 .گيردمیاز رفتار خودش مورد استفاده قرار 

. شوندمیبه ترتيب در یک صفحه نمایش داده  هاآیتمبعد از مرحله معرفی و راهنمایی، :  اجرا 

باید  هاآیتم. تمامی کندمیی خود را وارد هاجوابروی یک مقياس رتبه بندی  بر دهندهپاسخفرد 

 جواب داده شوند.

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

. شوندمیامتيازات مقياسی، در مرحله اول به عنوان امتيازات نه بخشی محاسبه : امتیاز بندی 

. احتماالت گيردمیکار به صورت مجزا برای هر سه بخش صورت  ؛ اینشودمیبعد از آن پروفایل ایجاد 

محاسبه شده است که نشان دهنده مطابقت نزدیک پروفایل افراد با یک پروفایل منبعی  بندیدسته

که برای هر بخش به دست آمده است. در آخر، امتيازات خام و امتيازات مناسب مقایسه  باشدمی

 .شوندمی

 باشد.های مناسبی میها، دارای پایاییو پروفایل های مقياسدر تمام IPS: پایایی 

ی مختلف و در تعدادی از هانمونهاعتبار این آزمون از طریق نتایج به دست آمده از :  اعتبار

ها، ارتباطات مشخصی در و پروفایل هامقياسسطوح، مورد تایيد قرار گرفته است. برای هر دو مورد 

( وجود دارد؛ FPI – R, AVEM) هاآزمونیی از سایر هابخشبودن در  رابطه با ادعاهای معتبر

ی هاموقعيتهمچنين یک همبستگی نزدیکی بين رتبه بندی های خود ارزیابی و از طریق ناظر، در 

ای در رابطه با معتبر بودن اعتبار ساختاری دارد. در حالت کلی، شواهد متقاعدکنندهمرتبط وجود 

 وجود دارد.

ی هامعيار. در مرحله اول، باشندمیدر دسترس  IPSی مربوط به دو نوع از هامعيار:  هامعیار

) برای نمونه درجه بندی شده و انتخاب اندشدهمربوط به امتيازات مقياسی به صورت معمولی بيان 

ی اضافی وجود دارد(. در هانمونه، در حالت کلی برای تعدادی از شودمیشده خاصی تفاوت قائل 

به عنوان  توانندمیی مورد نياز، هابخشه دوم، پروفایل های منبع ارائه شده برای هر یک از مرحل



 

، اندشدهها به عنوان معيار ارزیابی الگوهای رفتاری و تجربی که مشخص معيار در نظر گرفته شوند. آن

 .کندمی؛ این ارزیابی بيشتر بر روی نياز به مداخله تمرکز شوندمیدر نظر گرفته 

 .باشدمیدقيقه  20تا  12زمان مورد نياز برای این آزمون، بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 

3  -60 IVPE 1ی شخصیتی رانندگیهاویژگیمربوط به  نامهپرسش
 

 
 .یرانندگ یتيشخص یهایژگیو به مربوط نامهپرسش IVPE.نمایی از آزمون 70شکل

 

مطابقت با  ،زمان آزمون کوتاه ،تفاده آنالینقابليت اس، ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 .طيف معيار گسترده ،مقاومت در برابر موارد نادرست ،مدل راش

مجارستانی  ،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی ،چکی ،کرواسيایی ،)سنتی(چينی :هازبان

 .ایرکيهت ،اسپانيایی ،اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،لهستانی ،ایتاليایی،
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شناسی های شخصيتی موجود در زمينه ارزیابی روانگيری ویژگیبرای اندازه IVPE :کاربرد

شود که عبارتند از: آمادگی برای پذیرش ریسک، احساس مسئوليت اجتماعی رانندگی بکار گرفته می

ارت بر خود کنترلی و ثبات عاطفی و هيجانی. این آزمون دارای مقياس دقيق و مناسبی برای نظ –

 باشد.گرایش به وانمود کردن و گول زدن می

 گيریاندازهکه برای  باشدمییک آزمون شخصيتی کامپيوتری  نامهپرسشاین :  پس زمینه نظری

ترافيک هستند و عبارتند از:  شناسیروانکه مربوط به  شودمیی شخصيتی به کار گرفته هاویژگی

ت عاطفی و هيجانی، و آمادگی برای پذیرش ریسک. احساس مسوليت اجتماعی، خود کنترلی ، ثبا

ی باالو به عنوان هاتواناییی ترافيک جاده ای، به عنوان مورد مرتبط با هاموقعيترفتار اجتماعی در 

حس مسئوليت  گيریاندازه. شودمیانگيزه ای برای تبعيت از هنجار ها و قواعد در نظر گرفته 

 1ی مربوط به مشخصات ارزش های اجتماعی استالبرگ و فریاجتماعی ، بر مبنای مدل سه مولفه ا

( یک مبنایی را برای ایجاد 1990) 2نظریه عمومی جرایم گوتفردسون و هيرس چی. باشدمی( 1990)

ی مربوط به مقياس خود کنترلی ارائه کرده است. روان رنجور خویی، که به عنوان نقطه مقابل هاآیتم

که  شودمی، به عنوان یک ویژگی شخصيتی در نظر گرفته ودشمیثبات عاطفی در نظر گرفته 

( نشان داده است برای بخش شخصيتی پنهان، بهترین مقياس و شاخص در 1990) 3اوستندورف

فرض کرده است که دست یابی به احساس و هيجان، به عنوان ابزاری  4. زاکرمنباشدمیدسترس 

 "هيجان و مخاطره آميزی"مقياس مبتنی بر بخش آمادگی پذیرش ریسک، از طریق  گيریاندازهبرای 

. انتخاب مقياس فرعی، از طریق مقدار قابل توجهی از رفتار های رانندگی ایمن تایيد شده باشدمی

 (.cf. Jnah, 1997است )

اظهارات مختلف را در مورد رانندگی، فراغت و کاری که به وی بيان شده  دهندهپاسخفرد :  اجرا 

با استفاده از پنل جواب، ماوس، صفحه کليد کامپيوتر، یا  دهندهپاسخ. فرد کندمیاست، رتبه بندی 

. امکان اصالح آیتم قبلی، به کندمیی خود را با یک مارکر متحرک وارد هاجوابیک صفحه نمایش 

 صورت سریع وجود دارد.

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

                                                           
1 Stahlbeg and Frey 
2 The General Theory of Crime of Gottfredson and Hirschi 
3 Ostendorf 
4 Zuckermann 



 

 کندمیرا دوباره محاسبه  دهندهپاسخی تشخيصی فرد هاجواباز بندی، برنامه امتي: امتیاز بندی 

، به هامقياسی دو بخشی را به دست بياورد. مقياس تشخيصی مربوط به هر یک از هامقياستا 

عبارتند از: ثبات عاطفی  شوندمی گيریاندازهیی که متغيرها. شودمیی مختلفی تقسيم بندی هاروش

مقياس  IVPEوليت، خو کنترلی و ماجراجویی و نياز به هيجان. همچنين و هيجانی، احساس مسئ

و  T، به شکل امتيازات خام، امتيازات هامقياسکنترل صداقت را هم دارد. نتایج مربوط به تمامی 

 .شودمیی درصدی ارائه هارتبه

ی انفرادی، اهمقياسپایایی مربوط به سازگاری درونی، به دليل اعتبار مدل راش برای : پایایی 

 .باشدمیمسلم و مفروض 

(، اعتبار Herle, 2004)هاآیتمبه دليل اعتبار مدل راش و نظریه مبتنی بر اعتبار : اعتبار

 د مفروض و قطعی باشد.توانمیی انفرادی هامقياسساختاری مربوط به 

و عدم سابقه  اعتبار معياری  در یک مطالعه ای نشان داده شده است که افراد دارای سابقه تصادف

( نشان دادند 2004( را مقایسه کرده است. عالوه بر این، سامر و همکاران )Herle, 2004تصادف )

رانندگان بدون تصادف، دارای تفاوت قابل توجهی نسبت به نتایج افراد  IVPEکه نتایج مربوط به 

انون مجوز )ق FSG – GV(2) 14ترافيک  شناسیروانصالحيت داری است که به مراکز آزمون 

رانندگی اتریش، مقررات سالمتی( مراجعه کرده بودند. سایر مطالعات معتبر مربوط به زمينه 

 .باشدمیترافيک تایيد کرده است که آزمون دارای اعتبار کافی  شناسیروان

نفری در دسترس  N = 489برای یک گروه نماینده از  IVPEی مربوط به هامعيار:  هامعیار

 .باشدمی

)شامل مرحله راهنمایی و عملی  باشدمیدقيقه  15در حدود :  مورد  نیاز برای آزمون زمان

 است(.

 



3  -61 MMG 1شبکه چند انگیزشی
 

 
 ی.زشيانگ چند شبکه MMG.نمایی از آزمون 71شکل

 

مقاومت در ،گزارش تکميلی ،زمان آزمون کوتاه  ،قابليت استفاده آنالن :  مشخصات این آزمون

 .برابر موارد نادرست

 ،مجارستانی  ،آلمانی  ،انگليسی  ،هلندی  ،چکی ،کرواسيایی ،چينی ،: بلغارستانی هازبان

 . اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی،ایتاليایی

 ارزیابی انگيزه مربوط به عملکرد، کنترل، رابطه اجتماعی یا تجاری و مدیریت انگيزه. :کاربرد

مجموعه سه فاکتوری را پيشنهاد داده است که عبارتند از:  آناليز فاکتور یک:  پس زمینه نظری

یک فاکتور ترس )ترس از شکست، ترس از دست دادن کنترل و ترس از طرد شدن(، فاکتور نشان 

دهنده اميدواری برای موفقيت و کنترل و فاکتور سوم  که بيان کننده اميدواری برای یک رابطه 

 تجاری یا اجتماعی است.

                                                           
1 Multi Motive Grid 



 

)تصاویر و عبارات( به ترتيب در یک صفحه نمایش داده  هاآیتممرحله معرفی،  بعد از:  اجرا

ی خود برای هر جمله را بر روی یک مقياس دو گانه )بله / خير( هاجواب دهندهپاسخ. فرد شوندمی

 . امکان حذف هيچ یک از جمله ها وجود ندارد.کندمیوارد 

 .شدبامییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

؛ آنها نقش تمرینی و به اصالح گرم کردن را شوندمیامتياز بندی ن 4تا  1تصاویر :  امتیاز بندی

، امتيازات هامقياس. برای تمامی شوندمیدارند و برای افزایش آمادگی و پذیرش آزمون به کار گرفته 

ای تمامی که بر باشدمی. نتایج به دست آمده شامل یک جدول نتایجی شودمیخام محاسبه 

. پروفایل شودمی؛ همچنين به زمان آزمون هم توجه کندمی، نتایج خام و استاندارد را ارائه هامقياس

و   دهدمیرا ارائه  دهندهپاسخی فرد هاجوابآزمون و یک راهنمای تحليل آیتم، اطالعات مربوط به 

 عبارتند از:  شوندمیسبه د نمایش داده شود. شش متغيری که محاتوانمیهمچنين در صورت نياز، 

 )اميدواری برای موفقيت )پيشرفت 

 )ترس از شکست )موفقيت 

 )اميدواری برای کنترل )کنترل 

 )ترس از دست دادن کنترل )کنترل 

 )اميدواری برای برقراری رابطه )رابطه 

 )ترس از طرد شدن )رابطه 

 r = 0.90و  r = 0.78ی، بين هامقياسسازگاری درونی )آلفای کرونباخ( مربوط به : پایایی 

 قرار دارد.

مطالعات نشان داده است که افراد دارای انگيزه موفقيت، عملکرد بهتری را در دوره های :  اعتبار

آموزش مدیریت دارند و افراد دارای انگيزه کنترلی باالتر، منفعت بيشتری را در نتيجه این آموزش 

و  MMG ،TATکه از طریق  –انگيزه ها ( تاثير 1996) 1. واگ، کوئک و کلينبککنندمیکسب 

 شد، را بر روی ترجيح بازی ویدئویی فرد بررسی کردند. گيریاندازه( AMS) نامهپرسشیک 

                                                           
1 Wegge, Quaeck and Kleinbeck 



سه بازی برای افراد نشان داده شد تا از بين آنها انتخاب کنند: انتخاب های موجود شامل یک 

يکلت سواری شبيه سازی شده بازی ویدئویی جنگی، یک بازی ماجراجویی و یک مسابقه موتور س

 "ترس از دست دادن کنترل"کننده خوبی برای زمان بازی بود.  بينیپيشیک  "ترس از شکست"بود. 

کننده های خوبی برای مقدار زمانی بود که فرد صرف بازی می کرد.  بينیپيش "ترس از شکست"و 

 های ماجراجویی قائل بودند.باالتر، ترجيح بيشتری را به بازی  "اميد به رابطه"افراد دارای 

، شدمیزمانی که از افراد در مورد اولویت عمومی آنها در رابطه با بازی های ویدئویی پرسيده 

باالتر، بازی های رنگی و موسيقی دار را انتخاب کردند، در حالی که  "اميد به رابطه "افراد دارای 

ستند توانمیهایی لذت می بردند که خودشان باالتر، بيشتر از بازی  "اميد به موفقيت"افراد دارای 

 سطح دشواری بازی ها را مشخص کنند.

 باشدمینفر در دسترس  N = 390ی کامپيوتری برای یک نمونه نماینده از هامعيار:  هامعیار

مورد آزمون  Schuhfriedو در آزمایشگاه تحقيقاتی شرکت  باشدمی 81تا  16که سن آنها بين 

همچنين این معيار، به صورت مجزا و بر اساس سن و جنسيت هم در دسترس  قرار گرفته اند.

 .باشندمی

 .باشدمیدقيقه  10تا  8تقریبا بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون



 

3  -62 SBUSB 1از مشاغل ذهنی نارضایتیی مربوط به ارزیابی استرس و هامقیاس
 

 
 ی.ذهن مشاغل از یتیضارنا و استرس یابیارز به مربوط یهااسيمق SBUSB .72شکل

 

 .زمان آزمون کوتاه  ،قابليت استفاده آنالین ،ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 . ایترکيه ،رومانيایی  ،پرتقالی  ،آلمانی  ،انگليسی  ،هلندی  ،: چينی )سنتی(هازبان

ده است. استرس و نارضاتی در محيط کار طراحی ش گيریاندازهبرای  نامهپرسشاین : کاربرد 

قابل توصيه و استفاده  –سالمت  شناسیروانی هاآزمونو  –این آزمون برای استفاده در محيط کاری 

 .باشدمی

استرس در محيط  گيریاندازهیک تحقيقی برای 2با استفاده از نظری الزاروس:  پس زمینه نظری

ی عاطفی و هيجانی هاعيتوضشود، عبارت از  گيریاندازهکاری صورت گرفته است. آن چيزی که باید 

)این روش فقط برای محيط های کاری قابل اعمال است(، بلکه این روش تجربه  باشدمیگذرا ن

                                                           
1Scales Scales for the Assessment of Subjective Occupational Stress and Dissatisfaction 

forhssessment of Subjective Occupational Stress and Dissatisfaction 
2 Lazrus 



استرس ذهنی  گيریاندازهی مربوط به هامقياس. کندمی گيریاندازهاسترس مزمن و بيش از حد را 

کن( محيط های مختلفی ی مختلف زندگی ، برای توصيف کردن )در دقيق ترین حالت ممهاحوزهدر 

 .کنندمیبه عنوان عوامل استرس زا عمل  هاجنبهکه این  شودمیبه کار گرفته 

. شوندمیبعد از مرحله راهنمایی و معرفی، سواالت به ترتيب بر روی صفحه نمایش داده :  اجرا

الح کردن . امکان رد کردن و اصکندمیرا بيان  "ناصحيح"یا  "صحيح"ی هاجواب، دهندهپاسخفرد 

ولی  شوندمییک مورد وجود دارد. سواالتی که جواب داده نشده باشند، بار دیگر در آخر آزمون ارائه 

 هيچ نوع اجباری برای ارائه جواب وجود ندارد.

 آیتم است. 55که شامل  باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

. شوندمیو زمان پاسخ مربوط به هر آیتم، ثبت امتيازات خام مربوط به هر مقياس :  امتیاز بندی

که شامل یک جدول نتایج، به همراه امتيازات خام و استاندارد برای تمامی  شودمییک پرینتی داده 

، و زمان کار و همچنين پروفایل آزمون اختياری و یک آیتم راهنمای تحليل برای ثبت هامقياس

 .باشدمی دهندهپاسخی فرد هاجواب

 .باشدمیمتغير  0.90تا  0.77، بين هامقياسی )سازگاری درونی( مربوط به هاپایایی: ی پایای

ی مختلفی صورت گرفته است هاآزمون،  SBUSBبه منظور ارزیابی اعتبار مربوط به :  اعتبار

 و همه آنها نتایج خوبی را نشان داده اند.

. عالوه بر این، یک نمونه باشدمیفرد  1592موجود بر مبنای یک نمونه از  هامعيار:  هامعیار

 . باشدمیدر دسترس  65تا  18فرد  N = 198معيار نماینده از 

 که عبارتند از: باشدمیی شغلی در دسترس هاگروهیی برای هامعيارعالوه بر این، 

 (N = 414اجتماعی و پزشکی ) –شغل های روانی  –گروه شغلی 

(. عالوه بر این، معيار سنی خاص از افراد زیر N = 419کار مدیریت و دفتری ) –گروه شغلی 

 .باشدمیسال هم در دسترس  30سال و باالی  29

 (N = 572پليس ) –گروه شغلی 

 (N = 187نویسندگان و هنرمندان ) –گروه شغلی 



 

 .کشدمیدقيقه به طول  10تا  5این آزمون:  طول دوره آزمون

 

3  -63 SHASUK 1یتخدمات مشتری و مقیاس تعیین موقع 

  
 خدمات مشتری و مقياس تعيين موقعيت. SHASUK .نمایی از آزمون73شکل

 

 ، گزارش تکميلی.قابل استفاده آنالین ، ایمقایسه:  مشخصات این آزمون

آلمانی  ، ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی  ،چکی ،کرواسيایی ،شده( سازیسادهچينی ) ،عربی : هازبان

 .اسلواکيایی ،ایروسيه ،رومانيایی،پرتغالی ،ایتاليایی ،مجارستانی،

 . ی مربوط به راهنمایی مشتریهافعاليتارزیابی استعداد و تمایل فرد در :  کارربرد

 گيریاندازههدف از معرفی این آزمون عبارت از ایجاد یک ابزار مناسب برای :  پس زمینه نظری

ی و هاویژگیکه از طریق ثبت  اشدبمیاستعداد و تمایل فرد در کارهای مربوط به راهنمایی مشتری 

                                                           
1 Customer Service and Orientation Scales 



. باشدمی دهندهپاسخ. این آزمون بر مبنای خود ارزیابی افراد گيردمیهای این افراد صورت عالقمندی

( ، موقعيت فردی که در بخش خدمات و فروش کار 1990(  کامف )1991)نبر اساس عقيده استرتم

. این مدل با استفاده شودمی گيریاندازه( 1986می کنيد، با استفاده از مدل زمولونگ و سونبرگ )

ایجاد شده  بر مبنای نظریه آزمون کالسيکتشخيص ایجاد شده است که  –از یک دیدگاه خصوصيت 

 .گيردمیمورد ارزیابی قرار ی کيفی خاصی هامعياراست و بر مبنای 

ی شخصيتی را هاویژگیانگيزه ها و همچنين مفاهيم مبتنی بر پذیری و مرتبط با  هامقياساین 

مورد تشکيل  94. این آزمون از دهدمیکه در طول زمان مشاهده شده است را مورد ارزیابی قرار 

ارزیابی و گرایی، همدردی، خودی برونهامقياسمقياس مرتبط باشد.  8د با توانمیشده است که 

ياس باقيمانده مربوط به ق. چهار مشودمیآستانه تحمل برای ارزیابی رفتار مرتبط با مشتری استفاده 

ی انگيزشی عبارتند از: تالش برای به دست آوردن پذیرش اجتماعی، انگيزه عملکردی، هافاکتور

 انگيزه برای کمک و تسلط.

ی ارائه شده در چهار هاپاسخ. شوندمیبعد از مرحله راهنمایی، سواالت به ترتيب ارائه :  اجرا

. هر آیتمی فقط یک بار باشدمیبدون هيچ نوع کاربردی  سطح پيوسته، از سطح کاربرد گسترده تا

 ی مطرح شده را بدون پاسخ گذاشت.هاسوال توانمید اصالح شود. نتوانمی

ی مربوط به تمامی موارد ثبت هاجوابو  هامقياسامتيازات خام مربوط به تمامی :  امتیاز بندی

دارای امتيازات خام و استاندارد برای که  باشدمی. نتایج خروجی شامل یک جدول نتایج شوندمی

 .باشدمی، زمان آزمون و یک آزمون اختياری و همچنين راهنمای تحليلی هامقياستمامی 

 .باشدمی =r 0.79تا  0.5ضریب سازگاری )آلفای کرونباخ( مربوط به هشت مقياس بين :  پایایی

، باشدمیدر حال حاضر تحت آزمون و اعتبار ساختاری  بينیپيشنتایج مربوط به اعتبار : اعتبار

ای، ی حرفههاعملکردهمچنين نقش خاص ساختار فردی در پيشگویی شخصيت و مناسب بودن 

کارمند بانک در  370. در یک نمونه از باشدمیی شکلی، تحت آزمون هامدلبرای مثال، از طریق 

و  SKASUKهای ی، یک همبستگی قابل توجهی بين مقياسخدمات مشاوره ای مدیریت دارای

MMG .شبکه چند بخشی( به دست آمده است( 

. این اطالعات باشدمیدر دسترس  N = 306ی مربوط به یک نمونه نرمال از هامعيار:  هامعیار

 جمع آوری شده است. 2003در سال  شيوفریدحقيقاتی دکتر در آزمایشگاه ت



 

دارد سازی شده است. اطالعات مربوط ای استانی گوناگونی از پروژه های مشاورههانمونههمچنين 

 .باشدمیساله هم در دسترس  35تا  17فرد در  1654به 

 .دقيقه 20تقریبا :  زمان آزمون

 

3  -64 AHA 1ی کاریهاوضعیت
 

 
 های کاری.وضعيت AHA .نمایی از آزمون74شکل

 

 ،تکميلیگزارش  ،قابليت استفاده آنالین  ،فروش باال ، ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون 

 . مقاومت در برابر موارد نادرست

فنالندی  ،انگليسی ،هلندی ،چکی  ،کرواسيایی ،)سنتی(، چينیبلغارستانی ،عربی :هازبان

 .اسلواکيایی  ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی  ،مجارستانی ،آلمانی ،ایفرانسه،

                                                           
1 Attitudes to Work 



ل یک گروه آزمون هدفمندی ی کاری، شامهاوضعيتی فرعی مربوط به هاآزمون: کاربرد

 .کندمیی شخصيتی مختلف را از طریق ارائه وظایف ساده شناسایی هابخشکه  باشندمی

ی هدفمندی هاآزمونی کاری، هاوضعيتی آزمون مربوط به هاگروه:  پس زمینه نظری

س تعریف شده است( را برای بررسی روش تکانش گری / انعکا R. B. Cattell)همانطور که توسط 

پذیری و ساختار انگيزشی سطح مورد نظر، انگيزه عملکردی و تحمل ناکامی فراهم کرده است. ارزیابی 

 .باشدمی 1انگيزه عملکردی بر مبنای رهيافت مک کللند و آتکينسون

 د. فرکندمیپذیری را بررسی گری/ انعکاس، تکانش "مقایسه سطوح"فرعی  اولين آزمون:  اجرا

م تصميم بگيرم(  یک موردی را توانمید از سه گزینه ممکن )راست / چپ / نتوانمی دهندهپاسخ

 "نمادها کدبندی". دومين آزمون فرعی باشدمیانتخاب کند که دو بخش محرک ارائه شده، بزرگتر 

باید مطابق با  دهندهپاسخ. فرد کندمی گيریاندازهرا  دهندهپاسخسطح تمایل و تحمل ناکامی فرد 

تا  شودمیی انتزاعی ارتباط دهد و بعد از آن، از وی درخواست هاشکلرا به  هانماد، یک کليد خاص

. شودمیخوردی هم ارائه مشخص کنند. عالوه بر این، یک بازعملکرد خودشان را در وظيفه بعدی 

. از فرد کندمی گيریاندازه، عملکرد انگيزشی فرد را "ی متمایزهاشکل"سومين آزمون فرعی

 تعلق ندارند. هانمادتا نشان دهد که کدام  شکل به یک ردیف از  شودمیدرخواست  دهدهنپاسخ

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

عبارتند  که شوندمیمحاسبه  "مقایسه سطوح"سه امتياز آزمون در آزمون فرعی:  امتیاز بندی

برای سطح  "ی کدبندیهانماد"فرعی  پذیری. آزمونگری / انعکاساز: دقت، قطعيت و تکانش

عملکردی، سطح تمایل، تحمل ناکامی، زمان عملکرد حداکثری و اختالف مورد هدف، امتيازاتی را 

منجر به بدست آمدن امتياز انگيزش  "ی متمایزهاشکل". آخرین آزمون فرعیکندمیمشخص 

 .شودمیعملکردی 

 .باشدمینامناسب  AHAاستاندارد برای  گيریهاندازاز نظر نویسندگان، محاسبه خطای :  پایایی

                                                           
1 Mc Clelland and Atkinson 



 

، باشندمیدر رابطه با موارد به دست آمده از امتيازات آزمون که دارای مبنای نظری : اعتبار

 2(، کوبينگر1994) 1د به صورت مفروض و قطعی در نظر گرفته شود. ابنهاهتوانمیاعتبار مضمون 

آموز ردی، در بين همکاران و افراد کارهای آزمون فياز( نشان دادند که امت2003) 3( و فربورت1995)

 بينیپيشموفق و دارای موفقيت محدود، تفاوت قابل توجهی دارند. همانطور که از طریق نظریه هم 

ی این سه مطالعه بوده است. هامزیتشده است که امتيازات آزمون متفاوت،  گيرینتيجهشده است، 

دند که تکانش گری / ( در یک مطالعه آناليز فاکتور نشان دا1998) 4عالوه بر این، کوبينگر و هافمن

سته است. گرایی همبستگی دارد، در حالی که تحمل ناکامی با هوشياری همبانعکاس پذیری با برون

پنج "رسد که انگيزه عملکردی یک فاکتور مجزایی باشد و تحت پوش از طرف دیگر، به نظر می

( نتایج مشابهی را در مطالعه صورت گرفته بر روی سه 2003) 5منگين -ر . واگنگيردمیقرار ن "بزرگ

 نوع انگيزشی نشان دادند.

. همچنين یک نمونه ارزیابی باشدمیدر دسترس  N = 429یک نمونه معيار نماینده :  هامعیار

N = 314 ل هم در دسترس قرار دارد؛ این معيار بيشتر از دانشجویان و مستخدمان کارخانه تشکي

. عالوه بر این، یک نمونه از متقاضيات باشدمیشده است و بنابراین به عنوان یک معيار نماینده ن

، برای بقيه "زمان عملکرد حداکثری"( وجود دارد. به جزء مورد  = 498N) 6مشاغل شرکت نوکيا

 .شوندمیگزارش  Tی درصدی و امتيازات هارتبهموارد 

بوط به مقاومت در برابر تحریف به وسيله تعدادی از مطالعات شواهد مر: مقاومت در برابر تحریف

 ;Kubinger, 1995; Hogman & Kubingr, 2001; Benesch, 2003)برای مثال،

Greifes, 2003.فراهم شده است ) 

دقيقه است )شامل مرحله معرفی  60تا  35زمان مورد نياز بين :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمیو عملی 

                                                           
1 Ebenhon 
2 Kubinger 
3 Frebort 
4 Kubinger & Hofmann 
5 Wagner - Menghin 
6 NOKIA 



3  -65 OBAC 1ارزیابی حالت ارتجاعی
 

 
 ارزیابی حالت ارتجاعی. BACO.نمایی از آزمون 75شکل

 

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،قابليت استفاده آنالین ،ایمقایسهحالت  : مشخصات این آزمون

 .آلمانی  ،: انگليسیهازبان

(، شامل گروهی از ی فرعی مربوط به آزمون ارزیابی حالت ارتجاعی )مقاومتهاآزمون: کاربرد

 .شوندمییی از حالت ارتجاعی به کار گرفته هاجنبه گيریاندازهکه برای  باشدمی هاآزمون

لمند از آر.بی.یک آزمون هدف  BACO: پس زمینه نظری باشد که موفقيت می  2کات

ون . این آزمدهدهای بالقوه نشان میدر هنگام مواجهه با استرس دهنده های فردی رااستراتژی

بدین معنا که این آزمون . کندگيری میای را که یک فرد قادر است فشار را تحمل کند، اندازهاندازه

                                                           
1 Resilience Assessment 
2 R. B. Cattell 



 

ی تحت تاثير درجه مربوط به حالت ارتجاعی و مقاومت وی، و شرایطی را که عملکرد و وضعيت روان

 کند.گيرد را شناسایی میزا قرار نمیموارد استرس

. فرد کندمی گيریاندازه، مقاومت در برابر فشار زمانی را "شار زمانیف"اولين آزمون فرعی :  اجرا

بندی کار کند که زمان مجاز به صورت تصاعدی کاهش باید بر روی یک وظيفه کد دهندهپاسخ

که مقاومت در برابر حضور سایر افراد  باشدمی "وجود داشتن دیگران". دومين آزمون فرعی یابدمی

ی دارای هاشکل، دهدمیمحاسبات را انجام  دهندهپاسخ. در هنگامی که فرد دکنمی گيریاندازهرا 

 باشدمی "تضاد وظایف". سومين آزمون فرعی شوندمیسبک خاص بر روی صفحه نمایش نشان داده 

باید به صورت همزمان  دهندهپاسخکه فرد  کندمی گيریاندازهیی هاموقعيتکه مقاومت فرد را در 

تی توجه کند: یک سری وظایف اصلی و ثانویه وجود دارند که باید در یک محيط به وظایف متفاو

، "تاخير در برابر اقدام برنامه ریزی شده"اداری شبيه سازی شده انجام شوند. چهارمين آزمون فرعی 

ی هاروش. این وظيفه شامل کندمی گيریاندازهنشده را  بينیپيشمقاومت فرد در زمينه تغييرات 

. پنجمين آزمون فرعی، باشدمیه فردی از طریق یک ماز )جای پر پيچ و خم( در حال تغيير پيدا شد

که یک بازخورد منفی، در یک موقعيت  کندمی گيریاندازه، مقاومت فرد را در زمانی "بازخورد ناکافی

 ،"شرایط کاری نامناسب"کاربردی شغلی شبيه سازی شده وجود داشته باشد. ششمين آزمون فرعی، 

مقاومت فرد در برابر شرایط کاری نامرغوب  گيریاندازهاز یک موقعيت اداری شبيه سازی شده برای 

 .کندمیاستفاده 

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

. باشدمیها معيار مورد از آن 26که  شوندمیچهل متغير آزمون محاسبه :  امتیاز بندی

و اطالعاتی را در مورد کنندمی، عملکرد فرد در آزمون را بيان شوندمیمتغيرهایی که محاسبه 

 .کنندمیارائه  BACOشده در  گيریاندازهی مقاومت هاجنبه

ی نيم بخشی بدست آمده هاپایاییی فرعی انفرادی، هاآزمونی مربوط به متغيرهابرای :  پایایی

 قرار دارند. 0.91و  0.34بين 



که از مفهوم آزمون به  باشندمیی آزمون، دارای اعتبار مضمونی متغيرهاتعداد زیادی از :  اعتبار

 گيریاندازهکرد که مقاومت  گيرینتيجهگرفتن اعتبار مربوطه، ( با در نظر2004) 1کيوق.آیدمیدست 

 شوند. گيریاندازهی خود ارزیابی هاروش، اصوالن نباید از طریق BACOشده به وسيله 

گویانه وژیکی اعتبار عاملی و اعتبار پيشفيزول –مربوط به کارایی روان  همچنين، نتایج مطالعات

ه یادداشت روزمره، در رابطه با حالت عی مربوط به یک مطالهایافتهدر بيماران الکلی، و همچنين 

 .باشدمیارتجاعی و مقاومت فرد در دسترس 

ی هامعيار. همچنين باشدمی نفر در دسترس N = 511یی برای یک  نمونه از هامعيار:  هامعیار

 N( و فعاالن اجتماعی )N = 187آزمون فرعی انفرادی برای دانشجویان مربوط به یک دانشگاه )

 .باشدمی( در دسترس 190 =

تا  40ی فرعی، بين هاآزمونزمان مورد نياز برای اجرای تمامی :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 اهنمایی و عملی است(.)که شامل مرحله ر باشدمیدقيقه  100

 

 

                                                           
1 Kieweg 



 

3  -66 OLMT 1آزمون انگیزه پیشرفت هدف مند
 

 
 آزمون انگيزه پيشرفت هدف مند. OLMT.نمایی از 76شکل

 

 .طيف معيار گسترده ،مقاومت در برابر موارد نادرست  : مشخصات این آزمون 

مجارستانی ،آلمانی،انگليسی،)سنتی(،چينیشده(سازیساده)، چينیبلغارستانی: هازبان

 .ایترکيه ،سوئدی ،ایروسيه،

که برای  باشدمی ( یک آزمون کامپيوتریOLMT)مندآزمون انگيزه پيشرفت هدف: کاربرد

ی هاتالش. این آزمون اطالعاتی را در مورد گيردمیارزیابی رفتاری انگيزه پيشرفت مورد استفاده قرار 

 .کندمیم و مختلف ارائه ی مههامحدودیتصورت گرفته در هنگام انجام دادن وظایف و تحت 

تحقيقات مربوط به انگيزه  یهایافتهاین آزمون برای آگاهی یافتن نسبت به : پس زمینه نظری

)برای مثال، در رابطه با اهميت شرایط انگيزشی، از قبيل تنظيم اهداف خاص برای فرد پيشرفت

بط هستند، ارائه بازخورد مرت دهندهپاسخ، به دست آردن نتایجی که صرفا به خود فرد دهندهپاسخ

                                                           
1 Objective Achievement Motivation Test 



عملکردی( توسعه یافته است. هر یک از سه آزمون فرعی، بر اساس یک انگيزه یا محرک خاصی ایجاد 

مرتبط هستند و عبارتند از:  دهندهپاسخکه نشان داده شده است با انگيزه عملکردی فرد  اندشده

کردن اهداف خود فرد و انگيزه انگيزه مربوط به خود وظيفه مشخص شده، انگيزه مربوط به مشخص 

 مربوط به رقابت.

باید از طریق فشار دادن دو دکمه برای حرکت به سمت چپ یا راست، تا  دهندهپاسخفرد :  اجرا

؛ فشار دادن یک شودمیحد ممکن از یک مسيری دنباله روی کند که در صفحه نمایش نشان داده 

. در این کشدمیثانيه طول  10هر مرحله اجرا، که وی یک مرحله جلوتر برود.  شودمیدکمه باعث 

 .شودمی، ثبت دهدمیثانيه انجام  10آزمون، تعداد مراحلی را که فرد در 

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

ی هاتالشو مقادیری را برای  باشدمیامتياز بندی این آزمون به صورت کامپيوتری :  امتیاز بندی

در مواجهه با اهداف شخصی و  دهندهپاسخه به منظور تکميل آزمون، تغيير عملکرد فرد صورت گرفت

. در صورتی که عملکرد فرد در مراحل اجرایی مختلف کندمیرقابت، و برای سطوح دشواری، مشخص 

ی غير قابل قبول وی را اصالح کند. هاجوابد توانمیبه صورت غير موجهی ضعيف باشد، کامپيوتر 

 .شودمیاطالعاتی در رابطه با عملکرد فرد در کل دوره آزمون و درصد خطا ارائه  همچنين

و برای  باشدمی 0.90)آلفای کرونباخ( بيش از امتيازات عملکردی، سازگاری درونیبرای :  پایایی

 قرار دارد. 0.90و  0.80سطح دشواری، بين 

های مشخصی در خاص شاخصوظيفه مشخص شده، به طور ی مربوط به هاتالشبرای : اعتبار

رابطه با اعتبار مورد استفاده قرار گرفته است و مشخص شده است که همبستگی مثبتی در نتایج 

مربوط به شاخص های عملکردی کامال متفاوت وجود دارد )نمرات نهایی در آزمون نهایی مدارس 

 جه(.ی مختلف ارزیابی توهاآزمونثانویه، سطح آموزشی، عملکرد آزمون هوش، و 

 نفر وجود دارد. N = 630ی مربوط به سن های خاص، برای یک نمونه از هامعيار:  هامعیار

 باشدمیدقيقه  20زمان مورد نياز برای تکميل متن آزمون، تقریبا :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 )شامل مراحل راهنمایی و عملی است(.



 

3  -67 RISIKO 1انتخاب ریسک
 

 

 
 انتخاب ریسک. RISIKO.نمایی از آزمون 77شکل

 

طيف معيار ،مقاومت در برابر موارد نادرست  ،نياز به ابزارهای اضافی :  مشخصات این آزمون

 .گسترده

 ،مجارستانی  ،آلمانی ،انگليسی ،)سنتی(، چينیشده( سازیساده)، چينیبلغارستانی  :هازبان

 . ایترکيه ،سوئدی ،ایروسيه ،پرتقالی

 عمومی برای پذیرش ریسک.ارزیابی آمادگی  : کاربرد

                                                           
1 Risck Choice 



( و تحقيقات 1957) 1مبنای مدل انتخاب ریسک آتکينسوناین آزمون بر :  پس زمینه نظری

در انتخاب سطوح چالشی، و با بررسی انگيزه پيشرفت فرد، آمادگی کلی وی را برای  شناسیروان

 .کندمیتحمل ریسک ارزیابی 

که مسير آن به صورت غير قابل  کندمی اطراف صفحه یک توپ سبز رنگی حرکتدر :  اجرا

رلی تا با استفاده از یک دسته کنت شودمیراهنمایی  دهندهپاسخ. شخص کندمیتغيير  بينیپيش

و توپ را در داخل  گيردمیای را بکشد که توپ سبز رنگ را در بر موجود در پنل جواب، یک دایره

 دهندهپاسخدایره باقی می ماند، امتيازات فرد دایره نگه دارد. بر اساس مدت زمانی که توپ در داخل 

. حداکثر امتياز به باشدمی. هدف از این کار به دست آوردن باالترین امتياز ممکن شودمیمحاسبه 

شعاع مورد نظر را به صورت شخصی و  دهندهپاسخدست آمده بستگی به شعاع دایره دارد؛ شخص 

 .کندمیقبل از هر اجرایی انتخاب 

. این باشدمیشامل پنج مورد اجرایی  رحله تشکيل شده است، که هر مرحلهن از چهار ماین آزمو

. در اولين مرحله، نقطه های سفيد به شودمیآزمون تحت شرایط مختلف و در چهار مرحله انجام 

 90، در مرحله سوم دایره به ميزان یابدمی، در مرحله دوم سرعت آن افزایش کنندمیکُندی حرکت 

چرخد، و در مرحله چهارم، شرایط مربوط به سه مرحله اوليه به و در جهت پاد ساعت گرد میدرجه 

 صورتی تصادفی اتفاق می افتند.

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

عبارت از آمادگی برای پذیرش  شوندمیبندی رهایی که امتيازمتغي ترینمهم:  امتیاز بندی

 گيریاندازه. متغيرهای دیگری که باشدمینقاط، کارایی، و انحراف استاندارد شعاع ریسک، تعداد کل 

 4آل، شعاع مربوط به چهار آزمون، و ميانگين نقاط موجود در عبارت از یک شعاع ایده شوندمی

. همچنين یک متغير تکميلی مربوط به تعدیل شعاع دایره هم در دسترس است. نتایج باشدمیآزمون 

 .شوندمیی درصدی ارائه هارتبهبه شکل امتيازات خام و آزمون 

به دليل نوع روش امتياز بندی استفاده شده، امکان محاسبه سازگاری درونی وجود :  پایایی

، منجر به این شده است که پایایی )قابليت اطمينان( آزمون مجدد RISIKOندارد. جنبه عملکردی 

 باشد. 0.70در طول شش هفته، برابر با 

                                                           
1 Risk Choice model of Atkinson 



 

دارای اعتبار  RISIKOکه  دهدمیهای همبستگی نشان آناليز درونی مربوط به آماره: اعتبار

. عالوه بر این، این آزمون اعتبار معياری خوبی را برای شناسایی باشدمیکننده همگرا و تفکيک

ک نمونه اند. آزمون اجرا شده بر روی یرند که دارای جرایم رانندگی بودهی حدی رانندگانی داهاگروه

نفری از رانندگان دارای جرایم رانندگی و افراد دو قلو مربوط به نمونه معيار، منجر به بدست  214

 % شد. 77و یک نرخ دستبه بندی صحيح  0.658آمدن اعتبار 

زن؛ دامنه سنی  232مردو  219) باشدمینفر  N = 451نمونه معيار موجود شامل :  معیارها

 SCHUHFRIED GmbHو در آزمایشگاه تحقيقاتی  2004سال  (. این اطالعات در16 – 91

 به دست آمده است.

 .باشدمیدقيقه  20تقریبا :  زمان آزمون

3  -68 WRBTV 1آزمون ترافیک مربوط به ریسک رانندگی وینا
 

 
 .نایو یرانندگ سکیر به مربوط کيتراف آزمون WRBTV.نمایی از 78شکل

                                                           
1 Vienna Risk – Taking Test Traffic 



 

مقاومت در  ،مطابقت با مدل راش  ،فاده آنالینقابليت است،فروش باال : مشخصات این آزمون

  . طيف معيار گسترده ،برابر موارد نادرست 

 ،یونانی،آلمانی  ،ایفرانسه،انگليسی ،هلندی ،چکی  ،کرواسيایی،شده(  سازیساده)چينی :هازبان

  ایرکيهت ،سوئدی  ،اسلواکيایی ،صربستانی ،ایروسيه ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی ،مجارستانی

ی ترافيک و بر اساس نظریه هاموقعيتسطح ریسک پذیرفته شده ذهنی در  گيریاندازه :کاربرد 

 خود پایداری )هومستاز( ریسک. 

ی رانندگی دارای خطرات بالقوه هاموقعيتاین آزمون رفتارهای ریسکی را در :  پس زمینه نظری

که دارای معنای  شودمیوشی استفاده به ر "ریسک". در ادبيات موجود، واژه کندمیشناسایی 

ی تعریف شده ای که تمامی تعریف های صورت گرفته در آن هامولفهیکسانی باشد. با این وجود، 

(. مدل نظری Schuster, 2000) باشدمیمشترک هستند، عبارت از خطر بالقوه و احتمال زیان 

 1978Wilde ) باشدمیی ریسک در مورد خود پایدار 1، بر مبنای نظریه ویلدزWRBTVمربوط به

 .باشدمیشده عبارت از سطح پذیرفته شده ذهنی از ریسک  گيریاندازه(. بخش 1994 ،

. به شودمیارائه  دهندهپاسخدر مورد نحوه اجرای آزمون، راهنمایی های کاملی به افراد :  اجرا

ند کرد که قبل از نشان داده موقعيت رانندگی را مشاهده خواه 24که آنها  شودمیها اطالع داده آن

شدن بر روی صفحه نمایش، در قالب کلماتی توصيف خواهند شد. بعد از آن، هر موقعيت رانندگی 

. در بار دوم، کندمیفقط موقعيت را مشاهده  دهندهپاسخ. در بار اول، فرد شودمیدو بار نمایش داده 

خطر بالقوه ای را مشخص کند اصله از یک باید یک کليدی را فشار دهد تا ميزان ف دهندهپاسخفرد 

که فرد  باشدمیای به معنای نقطه. ور رانندگی بيان شده، خطرناک یا حساس خواهد شدکه مام

موقعيت رانندگی، به عنوان آیتم  24د مانور خود را ادامه دهد. اولين مورد از توانمین دهندهپاسخ

 .شوندمیتمرینی در نظر گرفته 

 .باشدمییک فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

                                                           
1 Wilde 



 

، رفتار رانندگی را در  "ی ترافيکیهاموقعيتتمایل به پذیرش ریسک در "متغير :  امتیاز بندی

 .باشندمیکه دارای خطرات بالقوه ای  کندمی گيریاندازهی رانندگی هاموقعيت

(،  ,1978Scheiblechner ,1979 ,1985) 1به دليل کاربرد پذیری مدل نهفتگی:  پایایی

. پایایی باشدمیی رانندگی، سازگاری درونی قطعی و مفروض هاموقعيتهای نهفتگی برای دوره

 .باشدمی 0.92شده به وسيله آلفای کرونباخ برابر با  گيریاندازه

 ,Scheiblechner, 1978, 1979سه مطالعه مستقل ، به کمک مدل نفهتگی ):  اعتبار

، 1978ون را  به وسيله نظریه  ویلد در مورد خود پایداری ریسک )( اعتبار ساختاری آزم1985

، ساختار شخصيتی WRBTV( اثبات کردند. تمامی مطالعات صورت گرفته نشان داد که 1984

. عالوه بر این، مطالعات مربوط به کندمیرا ایجاد  "سطح ریسک پذیرفته شده ذهنی"تک بعدی 

تمایل به "ی متغيرهااست که همبستگی قابل توجهی بين  اعتبار همگرایی و واگرایی نشان داده 

دست احساس  گيریاندازهی مختلف مربوط به هاآزمونو  "ی ترافيکیهاموقعيتپذیرش ریسک در 

ی شخصيتی نامرتبط و هاویژگیی مربوط به هاهمبستگیدارد. یابی و احساس مسئوليت وجود 

 ، تفاوت چندانی با صفر ندارند. سرعت ذهنی و هوش عمومی گيریاندازهی هاآزمون

شواهد مربوط به اعتبار معياری آزمون، از طریق مطالعات صورت گرفته توسط سامر، آرنداسی، 

( اثبات شده است و نشان داده شده است که گروه آزمونی که شامل 2005) 2شوفراید و ليزنبرگر

WRBTV که تصادف نداشته  باشدمیگانی % از رانند 89صحيح تقریبا  بندیدسته، قادر به باشدمی

(. ارتباط نسبتی R = 0.837: adj. R2 = 0.636اند یا تجربه یک یا چند تصادف را داشته اند )

WRBTV ،10.81  3. عالوه بر این، وگلسينگرباشدمی 0.197% بود که مربوط به ضریب همبستگی
 

سرعت در بزرگراه یا سرعت ( گزارش کرده است که همبستگی بين افراد دارای سریع ترین 2005)

 0.32، به ترتيب برابر با "ی ترافيکیهاموقعيتهوشياری پذیرش ریسک در "بزرگراه متوسط و متغير 

 .باشدمی 0.23و 

( ، دارای دامنه سنی N = 895ی در دسترس مربوط به یک نمونه نماینده )هامعيار: هامعیار

 .باشندمیاس جنسيت، سن و آموزش در دسترس ی فرعی بر اسهانمونه؛ همچنين باشدمی 16 – 91

                                                           
1 Latency Model  
2 Sommer, Arendasy, Schuhfried & Litzenberger 
3 Vogelsinger 



)شامل مرحله  باشدمیدقيقه  15زمان مور نياز برای متن، تقریبا :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 معرفی و عملی است(.

 

 

3  -69 AISTR  1ی عمومیهامندیعالقهآزمون ساختار
 

 
 ی عمومی.هامندیعالقهآزمون ساختار  AISTR.نمایی از 79شکل

 

 زمان آزمون کوتاه. :این آزمون مشخصات 

 ،اسلوونيایی ،اسلواکيایی ،صربستانی ،پرتقالی ،آلمانی ،انگليسی ،هلندی،چکی ،کرواسيایی :هازبان

 . ایترکيه

                                                           
1 General Interest Structure Test 



 

ی آموزشی و هامندیعالقهباشد که برای شناسایی یک آزمون افتراقی می AISTR : کاربرد

ای شود. از این رو، این آزمون در حد گستردهگرفته میتر به کار ساله و بزرگ 14شغلی، و برای افراد 

 کند.از مشاوره آموزشی و شغلی استفاده می

(، شش گرایش شخصيتی مبنایی در هر 1985) 1بر اساس عقاید هولند:  پس زمینه نظری

که  گرددمیمحيط فرهنگی وجود دارد. همچنين هولند فرض کرد که هر فردی به دنبال محيطی 

. در صورتی که وی در این کار موفق باشد، باشدمیی وی هامندیعالقهنوع شخصيت و متناسب با 

این تجانس را بين  AISTRیک مطابقت و تجانس فردی / محيطی کاملی ایجاد خواهد شد. آزمون 

آیتم تشکيل شده است و شش بخش از  60. این آزمون از کندمی گيریاندازهفرد و محيط وی 

که عبارتند از: عالیق کاربردی و فنی، ذهنی و تحقيقی، هنری  کندمی گيریاندازهرا  هامندیعالقه

 و زبانی، اجتماعی، کار آفرینی   و اجرایی و سازمانی. مفهوم تجانس عبارت از این است که آزمون

AISTR د در رابطه با اختصاص دادن و تعيين کردن مشاغل افراد، بر مبنای خصوصيات توانمی

 ی متفاوت آنها به کار گرفته شود.روان شناخت

. فرد شوندمیبه صورت متوالی در یک صفحه نمایش داده  هاآیتمبعد از مرحله معرفی، :  اجرا

برای  هاآیتم. امکان ویرایش کندمیجواب خود را بر روی یک مقياس پنج نقطه ای وارد  دهندهپاسخ

می موارد پاسخ داده نشده، یک بار دیگر در ی انفرادی وجود دارد. تماهاآیتمیک بار و حذف کردن 

 د جواب بدهد یا ندهد.توانمیبه اختيار خودش  دهندهپاسخ، و فرد شوندمیانتهای آزمون ارائه 

آیتم است؛ این فرم آزمون  60 که دارای باشدمییک فرم آزمونی در دسترس : های آزمون فرم

 ت.و کشورهای مختلف انطباق داده شده اس هازبانبا 

ی پاسخ برای هر آیتم، مورد هازمانو  هامقياسامتيازات خام مربوط به تمامی :  امتیاز بندی

 عبارتند از: شوندمی. مواردی که ارائه گيردمیمحاسبه قرار 

وط به شش بخش از امتيازات خام و استاندارد مرب گزارشی برای اجرا کردن آزمون به همراه .1

کد هولند )سه بخشی که بيشتری عالقمندی نسبت به آن ، ها )همراه با پروفایل(عالمندی

، (Z – Sوجود دارد( و یک ليست از مشاغلی که با کد هلند متجانس هستند )شاخص 

                                                           
1 Holland  



ی هابخشیک نمودار شش ضلعی در مورد ،  هاافتراقی برای شش بخش از عالقمندیامتياز 

 . مورد عالقه

کد هولند و یک ليست از ،  فایل عالقمندیپرو و همراه با دهندهپاسخیک گزارش برای فرد  .2

افتراقی برای شش امتياز ، (. Z – S)شاخص باشندمیمشاغلی که متجانس با کد هولند 

 .هابخش از عالقمندی

، ضرایب درونی )آلفای کرونباخ( مربوط به کنندمیمطالعاتی که از نمونه معيار استفاده :  پایایی

باز آزمون برای  –ی آزمون هاپایاییاند. به دست آورده 0.87 و 0.79را بين ی عالقمندی هامقياس

 r = 0.96و  r = 0.83باز آزمون  مربوط به دو روز، بين  –ی فردی، برای فاصله  آزمون هامقياس

 –ی آزمون هاپایاییقرار داشت. همچنين  r = 0.75و   r = 0.60، و برای یک فاصله دو ساله، بين

 ه ماهه، چهار ماهه و یک ساله هم به دست آمده است.باز آزمون برای فواصل س

صورت گرفته است که نشان داده شده  AISTRدر رابطه با اعتبار  ایگستردهمطالعات :  اعتبار

 .باشدمیاست که این آزمون دارای اعتبار عاملی، اعتبار همگرایی و اعتبار معياری 

فرد  2496ونه درجه بندی شده مربوط به آمده مربوط به یک نمی به دستهامعيار:  هامعیار

 .باشندمیساله از مهمترین مدارس و مراکز آموزشگاهی اتریش  21تا  14جوان 

دقيقه زمان نياز دارد )شامل مراحل  15تا  10این آزمون به :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 (.باشدمیمعرفی و عملی 

 

 

 



 

3  -70 MOI  1ی ذهنیهادیمنعالقهگروه آزمون چند روشی مربوط به
 

 
 ی ذهنی.هامندیعالقهگروه آزمون چند روشی مربوط به  MOI.نمایی از 80شکل

 

 .مقاومت در برابر موارد نادرست ،قابليت استفاده آنالین  ،ایمقایسهحالت : مشخصات این آزمون

 . پرتقالی ،مجارستانی  ،آلمانی  ،ایفرانسه ،انگليسی،شده( سازیچينی)ساده :هازبان

(، مناسب 1997های فنی هولند )های فنی بر اساس نظریه عالقمندیارزیابی عالقه مندی: ربردکا

 ساله و بزرگتر. 14برای استفاده افراد 

گرایانه، تحقيقی، هنری، های واقعمندی( بين عالقه1997هولند):جی ال  نظری زمنیه پس

شده است و به  گيرینتيجههولند ، که از ایده MOIاجتماعی، سرگرمی و مرسوم تمایز قائل شد. 

 & Proyer, 2007a; Rayman)کندمیو روش وی استفاده از نظریه  ایگستردهصورت 

                                                           
1 Multi – method ObjectiveInterests Test Battery 



Atanasoff, 1999ی مختلف و متفاوتی هاروشهای ذکر شده را در مندی( شش بخش از عالقه

 عملياتی کرده است.

ی شخصيتی هاآزمونهی، غير شفا نامهپرسششفاهی، یک  نامهپرسشگروه آزمون شامل یک 

ی شخصيتی هاآزمونهدف از این  ترینمهم. باشدمیمقياسی  گيریاندازهذهنی و یک تعریف فنی از 

ی فنی مربوط به رفتار افراد تحت هامندیعالقهالعاتی دررابطه با مشاهدات ذهنی، به دست آوردن اط

سب اطالعات بيشتر مراجعه کنيد به )برای کباشدمیو وظایف کاری استاندارد  هاموقعيتآزمون در 

 :Ortner et al., 2006; Proyer & Hausler, 2007رجيح ت دهندهپاسخ(. در شرایطی که فرد

های فنی خود را بروز ندهد و یا سطح پایينی از مشخصات فنی  و دهد که هيچ نوع از عالقمندی

ی خواهند داشت. با این وجود، سطوح ااین نوع از اطالعات کاربرد ویژهافتراقی خود را نشان دهد،  

در ارائه این نوع از اطالعات اضافی ی فنی و یک تمایز در پروفایل عالیق، منجر به هاویژگیباالی 

 .شودمیای غير ضروری ی مشاورههاموقعيت

ت ذهنی شفاهی، سه آزمون شخصيهای شفاهی و غيرمندیعالقه نامهشامل پرسشMOI : اجرا

 باشد.گيری مشخصات فنی میو یک مقياس اندازه( "محرک نما "و"تخصيصی"، "پرتیحواس")

های از قبل به عنوان ترکيب توانندمیکه  باشندمیدو فرم آزمون در دسترس : های آزمون فرم

 باشدمی( فقط شامل دو آزمون فرعی S2ی فرعی به کار گرفته شوند. فرم کوتاه )هاآزمونتعيين شده 

ی اضافی در هاآزمون( شامل S1؛ فرم طوالنی )کندمی گيریاندازههای فنی را دیکه صریحا عالقمن

د به صورت دستی تغيير توانمی. با این وجود، ترکيب گروه آزمون باشدمیذهنی  گيریاندازهرابطه با 

 کند.

ها مندیای برای شش بخش از عالقهژهی فرعی، امتيازات ویهاآزمونبرای تمامی :  بندی امتیاز

ی ضمنی و صریح هامندیعالقهی فرعی اجرا شده، برای هاآزموندر تمامی  شده است.محاسبه

با توجه به معيار  توانندمیشده، امتيازات کل معياری گزارش شده است. این اطالعات  گيریاندازه

 تفسير شود. هامندیعالقهکلی و یا تفاوت بين فردی در 

، بين نامهپرسشی هامقياسستفاده، ضرایب پایایی مربوط به بر اساس مقياس مورد ا:  پایایی

 0.92تا  0.64ی شخصيت ذهنی بين هاآزمونمتغير است. ضرایب پایایی مربوط به  0.89و  0.70

 قرار دارد.



 

های زبانی و غير زبانی، همبستگی باالیی به دست  نامهپرسشی مربوط به هامقياسبين : اعتبار

ی عمومی به دست آمده هامندیعالقهمتقاطع با استفاده از آزمون ساختاری ی هامقياسآمده است و 

از مقداری  ترپایينی شخصيت ذهنی، هاآزمونهای خود گزارش و گيریاندازهاست. همبستگی بين 

(. عالوه cf. Ortner et al., 2006شده بود ) بينیپيشبود که بر مبنای ادبيات تحقيقی موجود 

های هوشياری، مطابق با  گزارشات گيریاندازهمختلف و  MOIی هامقياسبين بر این، همبستگی 

معمولی بود که در ادبيات موجود گزارش شده است. در کل، این نتایج از اعتبار ساختاری این روش 

قادر به شناسایی  MOIی فرعی هاآزمون. عالوه بر این، مشاهده شده است که کنندمیحمایت 

 گزارش نشده است(.  R)محدودیت: باشندمیی مختلف هارشتهط به مطالعات فردی مربو

؛ اطالعات موجود در مراکز مختلف باشدمیدر دسترس  N = 452یک نمونه معيار :  هامعیار

 اتریش و سوئيس جمع آوری شده است.

 : زمان مورد نیاز برای آزمون

  فرم آزمونS1 :60 – 40 دقيقه. 

  فرم آزمونS2 :20 – 15 دقيقه. 

 



3  -71 ATV 1شناسایی ریسک الکل
 

 
 شناسایی ریسک الکل. ATV .نمایی از آزمون81شکل

 

 .مطابقت با مدل راش ،زمان آزمون کوتاه ،قابليت استفاده آنالین:  مشخصات این آزمون

 . اسپانيایی ،رومانيایی ،پرتقالی ،ایتاليایی،آلمانی ،ایفرانسه ،انگليسی ،: هلندیهازبان

 د منجر به سوء استفاده از الکل شود.توانمیخصاتی که ارزیابی مش:  کاربرد

 "3گروه ارزیابی مانسون"( از 1965) 2این آزمون، با استفاده از نظریه بوچر:  پس زمینه نظری

عبارت است، که بيشتر آنها از پرسشنامه مانسون  39آمریکا به دست آمده است. این آزمون شامل 

آزمون برای مشخص کردن الکل گرایی طراحی شده بود؛ ولی ترجمه شده است. در مراحل اول، این 

 د منجر به افزایش مصرف الکل گردد.توانمیکه  کندمیی نامناسبی تمرکز هاویژگیدر عوض بر روی 

                                                           
1 Identification of Alcohol Risk 
2 Bocher  
3 Manson Evaluation 



 

. فرد شوندمیبه ترتيب بر روی یک صفحه نمایش داده  هاآیتمبعد از مرحله راهنمایی، :  اجرا

. در این آزمون دهدمیبه تمامی موارد پاسخ  "نادرست"یا  "درست"نتخاب کردنبا ا دهندهپاسخ

ی انفرادی وجود دارد. تمامی موارد هاآیتمبرای یک بار و حذف کردن  هاآیتمامکان اصالح هر یک از 

به اختيار  توانندمی دهندهپاسخو افراد  شوندمیپاسخ نداده شده، یک بار دیگر در آخر آزمون ارائه 

 ند یا جواب ندهند. خودشان جواب بده

 29آیتم و یک فرم کوتاه متجانس راش، شامل  39یک فرم طوالنی، شامل : ی آزمونهافرم

 آیتم وجود دارد.

. نتایج در جدولی نمایش شوندمیی ریسک الکل و وانمود امتياز بندی متغيرها:  امتیاز بندی

م، زمان کار و یک مولفه اختياری که امتيازات خام و استاندارد مربوط به هر دو آیت شوندمیداده 

 .دهدمیراهنمای تحليل را ارائه 

. پایایی )قابليت شودمیسازگاری درونی آزمون به عنوان آلفای کرونباخ محاسبه :  پایایی

و برای فرم   r = 0.79و r = 0.73اطمينان( دو متغير ریسک الکل و وانمود، برای فرم طوالنی بين 

ی انفرادی، متغيرها گيریاندازهمتغير است. سازگاری مربوط به  r = 0.76و  r = 0.72کوتاه بين 

د به عنوان ابزار تشخيصی دارای دقت کافی در توانمی AVT. بنابراین باشدمیدر حد مناسبی باال 

در هر دو فرم کوتاه و بلند، ریسک الکل و وانمود کردن همبستگی شدیدی با  نظر گرفته شود. 

 گيریاندازهی مشابهی را هاویژگیمين دليل در هر دو فرم، هر دو متغير یکدیگر دارند؛ به ه

 ; r = 0.99; p = 0.000صداقت:  /r = 0.97; p = 0.000 ; N = 100)ریسک الکل: کنندمی

N = 98.) 

 ,Biehl)است که به دو گروه تقسيم شده استنفر اجرا شده  345این آزمون برای :  اعتبار

که در یک یا چند موقعيت مستی در هنگام  باشدمی( شامل رانندگانی N = 180)روه(. یک گ1972

شناختی ترافيک، به مقامات صالحيت دار ارجاع داده و برای ارزیابی روان اندشدهرانندگی دستگير 

 Nبه عنوان افراد الکلی بالينی )بيمار( در نظر گرفته شوند. گروه دیگر ) توانندمی. این افراد ناندشده

که هيچ نوع جریمه مربوط به حالت مستی در هنگام رانندگی را  باشدمی( شامل رانندگانی 165 =

. در مقياس شودمیمتغير ریسک الکل، در سطح قابل توجهی بين دو گروه تفاوت قائل  نداشته اند.

غ وانمود کردن، هيچ تفاوت قابل توجهی بين این دو گروه وجود ندارد؛ به همين دليل، گرایش به درو

 .باشدمیگفتن در هر دو مورد یکسان 



. نمونه معيار باشندمیمتغير ریسک الکل و وانمود کردن دارای معيار و هنجار مشخصی :  هامعیار

(N = 310 از ، )( زن تشکيل شده است. این نمونه بر اساس جنسيت  54) 169%( مرد و  46) 141%

 م شده است.)فرم کوتاه( تقسي S2)فرم بلند( و  S1به دو گروه 

 10الی  5بر اساس فرم آزمون انتخاب شده، زمان مورد نياز :  زمان مورد نیاز برای آزمون

 )که شامل مرحله معرفی یا راهنمایی است(. باشدمیدقيقه 

3  -72 FBS  1خودکشیپرسشنامه ارزیابی ریسک
 

 
 ی.کشخود سکیر یابیارز نامهپرسش FBS.نمایی از 82شکل

 

 .يت استفاده آنالین قابل: مشخصات این آزمون

  . اسپانيایی ،رومانيایی ،پرتقالی،آلمانی،ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی :هازبان

                                                           
1 Suicide Risk Evaluation Questionnaire 



 

/ افسرده کننده موجود در شخصيت فرد  خودکشیی هاجنبهبرای ارزیابی  FBSآزمون : کاربرد

الينی، قابل ب شناسیروانساله و بزرگتر، به خصوص در زمينه  17و برای افراد  شودمیبه کار گرفته 

 .باشدمیاستفاده 

 "زمينه خودکشی آگاهانه"عنوان یک مورد کمکی برای ارزیابیاین آزمون به :  پس زمینه نظری

ی صورت گرفته برای هاتالش، خودکشیکه بر اساس نظریه نویسنده، شامل  شودمیاستفاده 

مورد ارتکاب به  ، بياناتی درخودکشی، قصد خودکشی)تفکرات  خودکشیو گرایشات به  خودکشی

، این آزمون همچنين خودکشی. عالوه ریسک باشدمی( خودکشی، و ترس از ارتکاب به خودکشی

کرده است،  بندیدسته "هوشيارانهنا خودکشیزمينه "هایی را که نویسنده آزمون در چارچوب رفتار

نمونه شامل بيش از  )برای مثال، سوء استفاده از الکل یا دارو، رفتار اجتماعی(. یککندمیبررسی 

ها، مورد استفاده قرار گرفته اند. بعد از تحليل رفتار خودکشی آن FBSنفر، برای آزمون نهایی  2700

، قصد خودکشی)تفکرات  خودکشیچهار گروه ایجاد شد که از نظر اظهارات مربوط به گرایش به 

( و همچنين در عبارات دکشیخوو ترس از ارتکاب به  خودکشی، بياناتی در مورد ارتکاب به خودکشی

/ افسردگی  خودکشیواقعی، با یکدیگر متفاوت بودند. بررسی شرایط  خودکشیی هاتالشمربوط به 

در وی، با استفاده از مبناهای امتيازات گروهی صورت گرفته  خودکشییک شخص و ارزیابی ریسک 

 است.

. فرد شوندمیصفحه نمایش داده آیتم به ترتيب بر روی یک  52بعد از مرحله راهنمایی، :  اجرا

. امکان کندمیگانه )درست / نادرست( وارد ی خود را بر روی یک مقياس دوهاجواب دهندهپاسخ

، یک بار دیگر اندشدهیی که رد هاآیتموجود دارد.  هاآیتمبرای یک بار و رد کردن  هاجواباصالح  

 اجباری برای جواب دادن وجود ندارد.؛ با این وجود، هيچ نوع شوندمیدر آخر آزمون ارائه 

این آزمون یک امتياز کلی )امتياز خام( و زمان مورد نياز برای هر آیتم را :  امتیاز بندی

 کندمیرا انتخاب  هاویژگییکی از  دهندهپاسخ. بر اساس مقدار امتياز کل، فرد کندمی گيریاندازه

 خودکشیریسک "،  "حداقلی خودکشیسک ، ری"کمتر از سطح عادی"، "عادی"که عبارتند از: 

 ."فوق العاده زیاد خودکشیریسک "و  "حداکثری

هيچ نوع اطالعات ادبياتی وجود ندارد. آزمایشات صورت گرفته در مورد یک نمونه از :  پایایی

 rtt = 0.89برابر با  "امتياز کلی"بيماران روان پزشکی نشان داد که ضریب نيم بخشی برای متغير 



( در یک نمونه مربوط به نوجوانان، پایایی آزمون مجدد را مورد 1975) 1. اشمدک و اسکالرباشدمی

 را به دست آوردند. rrr = 0.85و  rtt = 0.81مطالعه قرار دادند و یک ضریب پایایی 

تشدید "نتایج ) 2ی آزمون گيزنهامقياسمطالعات همبستگی قابل توجه را برای برخی از :  اعتبار

تهييج خفيف در "،  r = - 0.39 "اعی مثبت در مقابل تشدید تجار اجتماعی منفیتجارب اجتم

تجربيات ") "هشدمیسایر موارد عمو"وضعيت  نامهپرسش( و r = 0.55 "مقابل تهييج افسرده کننده

گرایش به محيط اجتماعی مثبت در مقابل  "،  r=-0.50 "مربوط به طرد و اهانت از طرف دیگران

تسلط و تمایل "،  r = - 0.41 "کاهش عملکرد "،  r = - 0.41 "اجتماعی منفیگرایش به محيط 

 ( را نشان داده است. r = - 0.34 "به هدایت شدن

. در ورژن کامپيوتری، یک گيردمیامتيازات کل فرد در یکی از پنج طبقه موجود قرار :  هامعیار

 .شوندمیفته بيمار به عنوان مبنایی برای ارزیابی در نظر گر 266نمونه 

 . هقدقي 10 – 15 : طول مدت اجرا

 

 

                                                           
1 Echmidtke and Schaller 
2 Giessent 



 

3  -73 FFT 1مشروب خواری زیاد نامهپرسش 

 
 نامه مشروب خواری زیاد.پرسش FFT.نمایی از 83شکل

 

 .مطابقت با مدل راش  ،قابليت استفاده آنالین ، ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 .رومانيایی ،پرتقالی ،ياییایتال ،آلمانی، ایفرانسه ،انگليسی ،هلندی :هازبان

، به طور مثبت تاثير مغز سمت چپ و عملکرد اجتماعی الکل را  نامهپرسشاین :  کاربرد

برای تمامی افرادی که تجربه مصرف الکل را دارند، مناسب  نامهپرسش. این کندمی گيریاندازه

و  دهدمیتگی به الکل ارائه ی وابسهاموقعيتراهنماهایی را برای  نامهپرسش. همچنين این باشدمی

. عالوه بر این، کندمیی مربوط به تاثيرات مثبت الکل تعریف هاحوزهگرایی( را در الکليسم )الکل

FFT  که در مشاوره افراد و در  طول درمان  دهدمیبا یک تالش محدودی، اطالعات موثقی را ارائه

 .شودمیبه کار گرفته 

های اجتماعی / شناختی و نظریه یادگيری مبتنی بر یافتهبر مبنای  FFT : پس زمینه نظری

شود که در محدود هایی استفاده میباشد و همچنين برای توصيه ای استراتژیتحقيقات الکلسيم می

                                                           
1 Questionnaire Functional Drinking 



های جایگزین شوند. نقش الکل، در مواردی که استراتژیکردن موارد وابستگی به کار گرفته می

 17های مربوط به گيرد. آیتمکننده فرد مورد تاکيد قرار میدردسترس نباشند، به عنوان تقویت 

مقياس ایجاد شده بر مبنای مدل راش، مورد  5تواند با استفاده از بخش عملکردی مختلف الکل، می

ها تاثيرات تهييجی الکل، تاثيرات داروشناسی روانی الکل، عملکرد گيری قرار بگيرد. این مقياساندازه

کردن، استفاده از زمينه اجتماعی و عالئم روانی و فيزیکی وابستگی به الکل  پویشی اجتماعی مست

 کنند.گيری میرا اندازه

FFT در طراحی این باشد که متجانس و مشابه با مدل راش استهایی مینامهیکی از پرسش .

د در آزمون، به صورت عمدی از به کارگيری سواالتی که منجر به بروز گرایشات عدم پذیرش و رش

 شود، اجتناب شده است )برای مثال، سواالتی در مورد تعداد الکل های مصرف شده(.افراد الکلی می

 دهندهپاسخ. فرد شوندمی، به صورت مرتب بر روی یک صفحه نمایش داده  FFTی هاآیتم:  اجرا

در سرتاسر  باید برای هر آیتمی، یکی از چهار پاسخ جایگزین موجود در مقياس درجه بندی شده، که

 آزمون ثابت می ماند را انتخاب کند.

: حال S1آیتم هستند ) 93، که هر کدام شامل  S2و  S1دو فرم طوالنی : های آزمون فرم

آیتمی در  64گانه(  5)حال حاضر، بدون مقياس  S3: گذشته( و فرم کوتاه استاندارد S2حاضر و 

 به صورت انفرادی انتخاب شوند.د توانمیی فردی هامقياس. همچنين باشندمیدسترس 

، عبارتند از: تاثيرات تحریکی الکل، تاثيرات دارو شوندمییی که گزارش متغيرها: امتیاز بندی

شناسی روانی الکل، عملکرد پویشی اجتماعی الکل، استفاده از زمينه اجتماعی و عالئم روانی و 

؛ این امتياز سطح شودمیی هم محاسبه فيزیکی وابستگی به الکل. عالوه بر این، یک امتياز افتراق

د ارائه شود توانمی. یک راهنمای آناليزی کندمیریسک مربوط به سوء استفاده از الکل را مشخص 

 .کندمیکه واکنش نسبت به اظهارات افراد را توصيف 

رد. قرار دا r = 0.96و  r = 0.87مقياس، بين  5ی )آلفای کرونباخ( مربوط به هاپایایی:  پایایی

. باشدمیمقياس موجود، مفروض و قطعی  5، به دليل اعتبار مدل راش برای تمامی گيریاندازهدقت 

د به صورت یک عامل توانمیبه دليل اثبات تک بعدی بودن این آزمون، مناسب بودن مقياس بندی 

کسانی تحت ی مختلفی از افراد، به صورت یهاگروهقطعی در نظر گرفته شود. این بدان معنا است که 

 .گيرندمیی انفرادی قرار نهاآیتمشرایط نامساعد یا مناسب 



 

مقياس، با یک قطعيت باالیی مصرف کنندگان الکل  5حتی بدون در نظر گرفتن FFT :اعتبار

های پروفایلی دهند. عالوه بر این، تفاوتبه ميزان معمول را از افراد وابسته به الکل تشخيص می

 اساس جنسيت، سن، نوع وابستگی و درجه شدت آن، نشان داده شده است. مربوط به وابستگی ، بر

ی هامعيارکه عبارتند از:  باشدمیمعيارهایی برای سه فرم گروه منبع در دسترس :  هامعیار

فرد  N = 95ی مربوط به هامعياربيمار پرهيز کننده از وابستگی به الکل،  N = 244مربوط به 

نفر از افرادی که جرایم رانندگی را مرتکب  N = 98لکل عادی و معيار دارای مصرف ا دهندهپاسخ

اند. عالوه بر رانندگی، مورد آزمون قرار گرفته و به عنوان بخشی از ارزیابی آمادگی شان برای اندشده

 .باشدمی، یک نمونه معيار نماینده در دسترس هافرماین، برای تمامی این سه 

 تشکيل شده است. N = 302 (S1), N = 301 ( S2) , N = 284 (S3)که از  

 باشدمیدقيقه  20تا  15بر اساس فرم آزمون مورد استفاده، زمان آزمون بين :  زمان آزمون

 (.باشدمی)شامل مرحله راهنمایی و عملی 

 



3  -74 FVS 1برای واکنش نسبت به درد نامهپرسش
 

 
 نامه برای واکنش نسبت به درد.پرسش FVS .نمایی از84شکل

 

 .زمان آزمون کوتاه  ،قابليت استفاده آنالین ،ایمقایسهحالت :  مشخصات این آزمون

 .ایترکيه ،رومانيایی ،ایتاليایی  ،آلمانی،انگليسی  ،هلندی :هازبان

که برای ارزیابی  باشدمیمربوط به واکنش به درد، یک ابزار چند بخشی  نامهپرسش:  کاربرد

. این آزمون برای تشخيص بيماران دارای درد شودمیکار گرفته  رفتار شخص تجربه کننده درد به

ی مربوط به درمان درد های هامقياسد برای بررسی توانمیمزمن توسعه یافته است. این نتایج 

 نامهپرسشو همچنين برنامه درمانی مفيد باشد. همچنين به دليل اجرای اقتصادی  شناسیروان

 .باشدمیبرای نظارت بر پيشرفت درمانی هم مناسب  امهنپرسشواکنش نسبت به درد، این 

رهيافت های پزشکی رفتاری، های مزمن، در چارچوب برای بيماران دارای درد:  پس زمینه نظری

های دارای و به خصوص در تيم هامقياس. در عمل، ارزیابی باشدمیهای درمانی در دسترس برنامه

                                                           
1 Questionnaire  on Reaction to Pain 



 

ی مبتنی هامقياسبا استفاده از  FSV. آزمون گيردمیچندین متخصص، به صورت مشکلی صورت 

که منجر به ایجاد موانعی برای  کندمی گيریاندازهی فرعی مربوط به درد را هامهارتبر چهار فاکتور، 

 عبارتند از:  هامقياس.این شودمیرهيافت های درمان درد 

 اجتناب 

  فعاليت 

 حمایت اجتماعی 

که تجربه درد از طریق  کندمیو فرض  باشدمیموثر در درد  که بر مبنای نظریه فرآیند یادگيری

و  شودمیهای منفی )خاتمه دادن به شرایط بر خالف ميل ، از طریق قبول نکردن( تشدید مجازات

های مثبت )اهميت قائل شدن برای افراد که به اشتراک گذاری روابط از طریق تجربه کردن پاداش

 د از طریق مقابله کاهش یابد.توانمیو در نهایت  شودمیتر آسان( شودمینزدیک با بيمار منتهی 

ی ریلکسيشن، توانایی استفاده از تجسم و راهنمایی هامهارتکه به  کنترل شناختی و مقياس:

 .کندمی، اشاره شودمیخود که از طریق آزمایشات مشخص 

ل آزمون، یک راهنمای آزمون های عمومی مربوط به تکميبه منظور تبعيت فرد از راهنمایی:  اجرا

. فرد شوندمیها( به ترتيب ارائه )ایده هاآیتم. بعد از آن، شودمیخاص و یک مثال برای وی ارائه 

اعمال کردن "تا  "اعمال نکردن"ای، که ازساس یک مقياس درجه بندی پنج نقطهبر ا دهندهپاسخ

 .ندکمیی خود را وارد هاجوابمتغير است،  "در حوزه گسترده

ه دليل وجود . بگيرندمیجمع مقادیر مربوط به چهار مقياس مورد محاسبه قرار :  امتیاز بندی

به دست  ایمقایسه)توصيف هندسی از مقياس که به عنوان مقادیر معيار داشتن پروفایل آزمون

يل آیتم . عالوه بر این، یک راهنمای تحلباشدمی(، کل نتایج با یک مرور مختصر قابل مشاهده آیدمی

ی مربوطه هاجوابشده بر اساس مقياس  را به همراه  بندیدسته هاآیتمد چاپ شود که تمامی توانمی

 ليست کرده است.

)سازگاری درونی بر اساس نظریه کرونباخ( برای چهار آزمون فرعی موجود ضرایب آلفا:  پایایی

 قرار دارند. rtt = 0.84و  rtt = 0.68محاسبه شده است. بر اساس مقياس و نمونه، این ضرایب بين 



ی توصيفی درد هامقياسچندین مطالعه صورت گرفته، همبستگی معناداری آماری را با :  اعتبار

ی غير عقالیی، و گرایشات مربوط به خود هاویژگینشان داده است. عالوه بر این، روابط مربوط به 

 .اندشدهين زده ی عاطفی و فيزیکی صورت گرفته هم تخمهاواکنشارتباطی و 

 به صورت مجزا، مقادیر معيار ارائه شده برای موارد مشخص شده عبارتند از:

  ،بيماران روماتيسمیN = 325 

  ،بيماران سردردیN = 124 

ی هامعياری مربوط به ورژن کامپيوتری این آزمون در دسترس قرار بگيرند، هامعيارتا زمانی که 

 ورد استفاده قرار خواهندگرفت.مربوط به فرم آزمون قلم و کاغذی م

 . دقيقه 3 – 5 : طول مدت اجرا

3  -75 GT 1تولید کننده آزمون
 

 .آلمانی ،: انگليسی هازبان

ای نامهپرسشی هاآزمون، ولی به آسانی قابل استفاده است و در ایجاد باشدمیاین برنامه پيچيده 

ریزی و در مورد زبان برنامه زی به دانش. هيچ گونه نياکندمیمربوط به خودتان، به شما کمک 

تا سيستم آزمون وینا را به راحتی ویرایش کنيد  کندمیشما را قادر  TGاطالعات فنی وجود ندارد. 

 ی شما باشد.هانيازتا متناسب با 

 که عبارتند از: گيردمیتوليد کننده آزمون برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار 

 کنندمیاز توليد کننده آزمون استفاده یی که هابررسیها و نامهپرسش

-نامهپرسش، محبوبيت باالیی دارد. این نامهپرسشاستفاده از توليد کننده آزمون برای اجرای یک 

استفاده شده  TGای هستند. برای مثال، ، بلکه فقط یک ارزیابی سادهباشندمیها، به صورت آزمون ن

، در حالی شودمیضعيت سالمتی فعلی بيماران استفاده در مراکز بالينی برای سوال کردن در مورد و

د برای آزمون کردن دانش فرد یا بدست آوردن اطالعات بيو گرافيکی ، توانمیها، که در مورد شرکت

 برای مثال در مورد متقاضيان کار، به کار گرفته شود.

                                                           
1 Test Generator 



 

ی شخصيتی قابل هاآزمونی قدرت و هم هاآزمونها هم به صورت  نامهپرسش:  هانامهپرسش

 .باشندمیطراحی 

ی هامجموعهی محرک نما، شامل ارائه تصاویر خودتان یا هاآزمونایجاد : 1ی محرک نماهاآزمون

. همچنين سواالتی که بعد از باشدمیها تصاویر و تعریف کردن طول زمان برای نمایش هر یک از آن

، به راحتی قابل ایجاد شوندمیرسيده پ دهندهپاسخارائه محرک نماهای بر روی صفحه ، از فرد 

 هستند.

ی خود ایجاد شده در دسترس هاآزمونی مشابه و یکسانی برای این هاعملکرد:  ایجاد آزمون

ی هاگزینهی مربوط به سيستم آزمون وینا هستند. برخی از هاآزمونکه مشابه تمامی  باشندمی

 طراحی عبارتند از:

تا  دهدمیکننده آزمون اجازه صورت تصادفی ارائه شوند، توليد هی آزمون بهاآیتمدر زمانی که 

 آزمون ایجاد شود.

فایل های صوتی و )گرافيک ها، عکس ها، اسناد اسکن شده، ایی طراحی چندرسانههاگزینه

 (. AVIیا  WAV ،MP3های ویدئویی در فرمت

 وجود دارد. هاآیتمدر این مرحله، امکان تنظيم محدودیت زمانی برای 

حالت های پاسخ د به صورت انفرادی برای هر آیتم مشخص شود. یکی از توانمیفرمت آزمون 

)فقط یک پاسخ یا ایاز: دو نوع از فرآیند انتخاب چندگزینههای پاسخ عبارتند انتخاب شوند. حالت

ت عدد؛ ثب –چندین پاسخ امکان پذیر باشد(؛ وارد کردن اعداد با صفحه کليد )مجازی(؛ ثبت آلفا 

 کردن تاریخ.

د از یک مقياس تشخيصی هم استفاده کنيد. توانمیهای پاسخ گویی مرسوم، شما عالوه بر فرمت

در این فرمت پاسخ گویی، فرد با حرکت دادن مارکر بر روی یک مقياس متغير، که به شکل مثلث 

 .کندمی، جواب خود را وارد یابدمینشان داده شده است و از چپ به راست افزایش 

ی جادوگر( مورد کمک قرار داده )به معنای لفظ 2، شما به وسيله آیتم ویزاردهاآیتمدر زمان ایجاد 

ی خود را وارد کنيد هاجوابو  هاسواليد متن مربوط به توانمیشوید. شما با استفاده از این روش، می

                                                           
1 Tachistoscopic tests 
2 Wizard 



، آیتم ویزارد هاخپاس. بر اساس حجم متن و تعداد گيردمیکه از طریق لمس کردن یک دکمه صورت 

 .کندمیبه صورت اتوماتيک، اندازه فونت مناسب را انتخاب 

د به صورت توانمیبندی، ها، به منظور امتيازی آزمون و عنوان آنمتغيرهاتعداد :  امتیاز بندی

یی که از طریق یک کليد امتيازبندی هاآیتمبا در نظر گرفتن  متغيرهاآزاد توسط فرد تعریف شود. 

ها، ی سایر آزمونمتغيرهاو یا با استفاده از جمع یا متوسط محاسبات مربوط به  شودمیمشخص 

ارائه  دهندهپاسخی شخصيتی، هر جوابی که از طرف فرد هاآزمون. همچنين در شوندمیمحاسبه 

اساس فرمت د بر توانمید در چندین آزمون مورد استفاده قرار بگيرد. نتایج آزمون توانمی، شودمی

 ، ارزیابی و زمان کار( منتشر شوند.هاپاسخها  راهنماهای آزمون )ول نتایج، پرو فایلجدا
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