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Introduction: The hemispheric lateralization of certain faculties in the human brain has 

benefits for various daily functioning. The aim of present study was to develop a Persian version 

of hemispheric preference test and to examine its psychometric properties. Materials and 

Methods: Persian version of hemispheric preference test was prepared and its psychometric 

properties were examined in two independent studies. In the first study, 80 students (50 females, 

30 males) and in the second study, 500 students (323 females, 177 males) were selected using 

multi-stage cluster random sampling. The reliability of the Persian version of hemispheric 

preference test was assessed via Cronbach’s alpha test-retest as well as item-rest correlations 

and its validity was assessed via confirmatory factor analysis and criterion validity. Results: 

Cronbach’s alpha coefficients range (0.74- 0.88) and item-rest correlations range (0.41-0.70) 

according to sex variable and test-retest coefficients (0.67- 0.73) suggested that the scale has 

a good reliability. The results of confirmatory factor analysis indicated acceptable fitness with 

original two factors scale. Furthermore, the model of criterion validity coefficients showed a 

good validity. Conclusion: In sum, the Persian version of hemispheric preference test is 

a reliable and valid instrument for neuropsychological, research screening, diagnostic, and 

therapeutic investigations.
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بررسی ويژگی های روانسنجی نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای

*  نويسنده مسئول: : جعفر حسنی

hasanimehr57@yahoo.com :آدرس الکترونیکي 

ه چــــــــكيد

كلید واژه ها:
1. تسلط مغزی

2. روانسنجی
3. مغز

مقدمه: جانبی شدن نیمکره ای توانایی های مشخص در مغز انسان دارای فوایدی برای عملکرد متفاوت 
روزانه است. هدف از مطالعۀ حاضر توسعۀ یک نسخۀ فارسی از آزمون ترجیح نیمکره ای و بررسی خصوصیات 
و خصوصیات  شد  فراهم  نیمکره ای  ترجیح  آزمون  فارسی  نسخۀ  مواد و روش ها:  بود.  آن  روانسنجی 
و  پسر(  و 30  دانشجو )50 دختر  اول، 80  بررسی شد. در مطالعۀ  آن در دو مطالعۀ مستقل  روانسنجی 
در مطالعۀ دوم، 500 دانشجو )323 دختر، 177 پسر( با استفاده از نمونه برداری تصادفی خوشه ای چند 
بازآزمایی  آلفای کرونباخ  از طریق  اعتبار نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای  انتخاب شدند.  مرحله ای 
روایی  و  تأییدی  عاملی  تحلیل  طریق  از  آن  روایی  و  ماده  مجموعۀ  همبستگی  همچنین  و  شد  بررسی 
مالکی بررسی شد. یافته ها: دامنۀ ضرایب آلفای کرونباخ )0/88-0/74( و دامنۀ همبستگی مجموعۀ ماده 
)0/70-0/41( بر اساس متغییر جنسیت و ضرایب بازآزمایی )0/73-0/67( پیشنهاد کرد که مقیاس یک 
اعتبار مطلوب دارد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش قابل قبول با مقیاس دو عاملی اصلی را نشان داد. 
همچنین الگوی ضرایب روایی مالکی یک روایی خوب را نشان داد. نتیجه گیری: در مجموع نسخۀ فارسی 
آزمون ترجیح نیمکره ای یک ابزار معتبر و روا برای تحقیقات نوروسایکولوژی، غربالگری پژوهشی، تشخیصی 

و درمانی است.

جعفر حسنی*

گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

5.
1.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

he
fa

ye
kh

at
am

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.5.1.1
http://shefayekhatam.ir/article-1-1147-en.html


دوره پنجم، شماره اول، زمستان 1395

33

مقــاله پـــــژوهشي

ــح  ــود )13(. ترجی ــده می ش ــره ای6 نامی ــح نیمک ــوان ترجی عن
پردازش هــای شــناختی مبتنــی بــر نیمکــرۀ راســت داللــت بــر 
تکیــۀ غالــب بــر نیمکــرۀ راســت دارد، برعکــس ترجیــح مبتنی 
بــر پردازش هــای شــناختی نیمکــرۀ چــپ بیانگــر تکیــۀ غالــب 

بــر نیمکــرۀ چــپ اســت.

ــی  ــص  یافتگ ــتی و تخص ــی زیس ــاء ناقرینگ ــد منش ــر چن ه
ــخص  ــق مش ــورت دقی ــه ص ــوز ب ــا هن ــردی نیمکره ه کارک
ــای  ــه پژوهش ه ــن زمین ــی در ای ــت )15 ،14( ول ــده اس نش
ــدت و  ــانات کوتاه م ــات )16(، نوس ــی ثب ــه بررس ــی ب مختلف
ــای  ــی )22-20( و تفاوت ه ــط بالین ــدت )19-17(، رواب بلندم
ــز  ــی شــدن مغ ــۀ ناقرینگــی و جانب ــردی )24 ،23( در زمین ف
پرداخته انــد. در ایــن راســتا بــا اتخــاذ دیــدگاه انتقــادی 
ــی از  ــز در خیل ــای مغ ــه نیمکره ه ــت ک ــان داش ــوان اذع می ت
ــی  ــی و جانب ــاًل تخصص ــتی کام ــردی و زیس ــای کارک زمینه ه
ــر تخصــص  ــی ب ــن فرایندهــای مبتن ــد. ای شــده عمــل می کن
 یافتگــی تلویحــات بنیــادی در حوزه هــای کاربردی و پژوهشــی 
خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس، تدویــن ابزارهــای مناســب 
در قلمــرو جانبــی شــدن و تخصــص  یافتگــی و بررســی اعتبــار7 
و روایــی8 آن هــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار خواهــد بــود. در 
ایــن حــوزه، زنهاوســرن9 یــک آزمــون کاغــذ مــدادی را بــرای 
ــی  ــره ای مبتن ــح نیمک ــردی در ترجی ــای ف ــی تفاوت ه بررس
ــی  ــار و روای ــوده و اعتب ــن نم ــناختی تدوی ــای ش ــر فراینده ب
ــای  ــوده اســت )13(. ماده ه ــزارش نم ــرای آن گ ــی را ب مطلوب
ایــن مقیــاس شــناخت های نیمکــرۀ راســت )به عنــوان مثــال، 
ــه لحــاظ هنــری و موســیقیایی خــالق هســتید؟(  ــا شــما ب آی
ــما  ــا ش ــال، آی ــوان مث ــپ )به عن ــرۀ چ ــناخت های نیمک ــا ش ی
ــرار  در اســتفاده از لغــات ماهــر هســتید؟( را مــورد بررســی ق
کــه  می دهنــد  نشــان  پژوهشــی  یافته هــای  می دهنــد. 
ــف  ــای مختل ــا مؤلفه ه ــره ای ب ــح نیمک ــون ترجی ــرات آزم نم
ــدن )25(، بازشناســی صــورت )26(،  ــد مهارت هــای خوان مانن
ــط  ــک )29 ،28( مرتب ــم نوروتی ــاز )27( و عالی ــری م یادگی
هســتند. عــالوه بــر ایــن، مرکلبــاخ10 و همــکاران در پژوهشــی، 
ــورد  ــح نیمکــره ای را م ــون ترجی ــات روانســنجی آزم خصوصی
ــزارش  ــی را گ ــی مطلوب ــار و روای ــد و اعتب ــرار دادن ــی ق بررس

ــد )30(. نمودن
در مجمــوع بــا اســتناد بــه اهمیــت و جایــگاه مغــز در 
کارکردهــای رفتــاری و روانشــناختی و تخصیــص توجــه 
ــی  ــد جانب ــه فراین ــی ب ــی و توانبخش ــی، درمان ــژۀ پژوهش وی
شــدن و تخصــص  یافتگــی، کمبــود ابزارهــای کاغــذ مــدادی 
ــره ای در  ــح نیمک ــخیص ترجی ــش تش ــه و نق ــن زمین در ای
بررســی  مداخالتــی،  و  پژوهشــی  مختلــف  حوزه هــای 
ــح  ــون ترجی ــی آزم ــاختار عامل ــنجی و س ــات روانس خصوصی
نیمکــره ای را در جامعــۀ ایرانــی ضــروری می نمایــد. بــر 
همیــن اســاس، پژوهــش حاضــر در پــی تهیــۀ نســخۀ فارســی 

مقدمه
مغــز به عنــوان یــک سیســتم مرمــوز و فرمانــروای مطلــق بــدن، 
ــی را مدیریــت می کنــد. یکــی از مباحــث  کارکردهــای متفاوت
اصلــی در زمینــۀ کارکردهــای مغــز، بررســی نقش ســاختارهای 
مختلــف آن در طیــف وســیعی از فرایندهــای ســاده و پیچیــده 
ــد.  ــان می باش ــاوت و زب ــش، قض ــر، بین ــتدالل، تفک ــر اس نظی
در ایــن حــوزۀ پژوهشــی، ســؤال مهــم و اساســی ایــن اســت 
ــی و مهــم  ــردازش کارکردهــای حیات ــت و پ کــه نحــوۀ مدیری
توســط ســاختارهای مغــزی چگونــه اســت؟ در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال، متخصصــان نوروپســیکولوژی1 بــه مفهــوم ناقرینگــی2 و 
ــای  ــه تفاوت ه ــی ب ــده اند. ناقرینگ ــی شــدن3 متوســل ش جانب
ــود  ــالق می ش ــز اط ــرۀ مغ ــوژی دو نیمک ــاختاری و فیزیول س
ــناختی و  ــای روانش ــطح کارکرده ــه در س ــدن ک ــی ش و جانب
ــی  ــد ناقرینگ ــر فراین ــد ناگزی ــد، پیام ــاق می افت ــاری اتف رفت
اســت. جانبــی شــدن در ســطح دســت، پــا، چشــم و گــوش بــه 
ــد  ــا مانن ــل مشــاهده اســت و در برخــی از مؤلفه ه وضــوح قاب

زبــان، تفکــر و هیجــان اوضــاع اندکــی پیچیــده اســت.

ــی نشــان  ــواهد تجرب ــات و ش ــوق، مطالع ــوارد ف ــر م ــزون ب اف
ــاوت،  ــردی4 متف ــای کارک ــص  یافتگی ه ــه تخص ــد ک می دهن
در فراینــد پــردازش اطالعــات حســی نیمکــرۀ راســت و چــپ 
مغــز وجــود دارد )1(. در ایــن راســتا، فــرض بــر ایــن اســت کــه 
تقســیم وظایــف بیــن دو نیمکــرۀ مغــز واجــد مزیــت انطباقــی 
ــی اســت )2( کــه  ــر افزایــش کارایــی نورون تکاملــی مبتنــی ب
ــره دار  ــر مه ــم در غی ــره دار )4 ،3( و ه ــداران مه ــم در جان ه
ــی شــدن و  ــن، جانب ــر ای ــالوه ب )5( مشــاهده شــده اســت. ع
ــردازش  ــرای پ ــه را ب ــز زمین ــطح مغ ــی در س ــص  یافتگ تخص
ــد  ــم می نمای ــا فراه ــطح کارکرده ــی در س ــوازی و تخصص م
و از شــروع هم زمــان واکنش هــا و دوبــاره کاری کارکــردی 
ــوان  ــن می ت ــد )8-6(. بنابرای ــگیری می کن ــا پیش در نیمکره ه
گفــت کــه جانبــی شــدن و تخصــص  یافتگــی مغزی زمینه ســاز 
ســازش  یافتگــی مطلــوب و تســهیل فرایندهــای مختلــف 
رفتــاری اســت. در گســترۀ فعلــی متــون عصــب  روانشــناختی 
ــن موضــوع پذیرفتــه شــده اســت کــه نیمکره هــای مغــزی  ای
کارکردهــای شــناختی متفاوتــی دارنــد، هرچنــد مفهــوم 
تخصــص  یافتگــی نیمکــره ای5 در چارچــوب شــواهد ناقرینگــی 
بهتــر درک می شــود )9(. در ایــن راســتا اعتقــاد بــر ایــن بــوده 
ــر تفکــر  ــاً کالمــی و مبتنــی ب اســت کــه نیمکــرۀ چــپ عمدت
تحلیلــی می باشــد درحالی کــه نیمکــرۀ راســت تصــوری و 
مبتنــی بــر فرایندهــای فکــری کل نگــر اســت )10 ،9(. عــالوه 
ــدار  ــد کــه تفاوت هــای پای ــن مؤلفــان پیشــنهاد نموده ان ــر ای ب
بیــن افــراد در میــزان تکیــه بــر فرایندهــای شــناختی نیمکــرۀ 
مغــز وجــود دارد )12 ،11(. بــه عبــارت دیگــر برخــی از افــراد، 
ــرۀ راســت و برخــی ســبک شــناختی  ســبک شــناختی نمیک
ــت  ــه تح ــن مفروض ــد. ای ــح می دهن ــپ را ترجی ــرۀ چ نیمک

1 Neuropsychology
2 Asymmetry
3 Lateralization
4 Functional specialization
5 Hemispheric specialization

6 Hemispheric preference
7 Reliability
8 Validity
9 Zenhauser
10 Merckelbach
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آزمــون ترجیــح نیمکــره ای و بررســی خصوصیــات روانســنجی 
ــت. ــده اس ــران برآم ــۀ ای آن در جامع

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه بررســی خصوصیــات روانســنجی 
بــه طرح هــای  یــک مقیــاس و روش گــردآوری داده هــا 
همبســتگی تعلــق دارد. ایــن پژوهــش شــامل دو مطالعــۀ 
ــجویان  ــه، دانش ــر دو مطالع ــاری ه ــۀ آم ــود. جامع ــه ب جداگان
دانشــگاه خوارزمــی تهــران در ســال تحصیلــی 94-93 بودنــد. 
شــرکت کننده هــای مطالعــۀ اول پژوهــش 80 نفــر )50 دختــر 
و 30 پســر( از دانشــجویان مقطــع کارشناســی بودنــد کــه بــه 
شــیوۀ داوطلبانــه انتخــاب شــدند و در یــک بــازۀ زمانــی هشــت 
هفتــه ای دو بــار نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــره ای را 
تکمیــل نمودنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ نــوع اطالعاتــی 
در زمینــۀ اجــرای دوبــارۀ آزمــون بــه آن هــا داده نشــده بــود. در 
مطالعــۀ دوم بــا توجــه بــه تعــداد ماده هــای مقیــاس و جــدول 
ــرداری  ــیوۀ نمونه ب ــه ش ــجویان ب ــر از دانش ــورگان، 500 نف م
تصادفــی خوشــه ای چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند. 92 نفــر 
ــطح  ــر س ــد. از نظ ــل بودن ــا متأه ــرکت کننده ه )18%( از ش
تحصیــالت 304 نفــر )61%( کارشناســی، 109 نفــر )%22( 
کارشناســی ارشــد و 87 نفــر )17%( دارای تحصیــالت دکتــری 
بودنــد. در انتخــاب آزمودنی هــا مالک هــای ورود و خــروج 
ــا 40 ســال  زیــر در نظــر گرفتــه شــد: 1- دامنــۀ ســنی 18 ت
2- عــدم وجــود ســابقۀ دارو درمانــی روانپزشــکی 3- نداشــتن 
خویشــاوند درجــۀ اول مبتــال بــه اختــالل اســکیزوفرنی کمتــر 
از دو ســال 4- فقــدان ســابقۀ آســیب مغــزی یــا ضربــۀ ســر 5- 
فقــدان اختالل هــای عضــوی 6- عــدم وجــود ســابقۀ مصــرف 
ــر اســاس گــزارش  مــواد. همچنیــن هیچ یــک از آزمودنی هــا ب
ــا روان شــناس را  ــه روان پزشــک ی شــخصی، ســابقۀ مراجعــه ب
نداشــتند. ســایر خصوصیــات شــرکت  کننده هــای پژوهــش در 

جــدول 1 آورده شــده اســت.
ابزارهای پژوهش

الف- نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای
ــن شــده  ــن مقیــاس خودگزارشــی توســط زنهاوســرن تدوی ای
اســت و بــرای بررســی ترجیــح فــرد بــرای شــناخت های 
ــود.  ــتفاده می ش ــپ اس ــرۀ چ ــر نیمک ــت در براب ــرۀ راس نیمک
ــیوۀ  ــر ش ــادۀ آن بیانگ ــه ده م ــاده دارد ک ــاس 20 م ــن مقی ای

ــیوۀ  ــر ش ــاده بیانگ ــت و ده م ــرۀ راس ــر نیمک ــی ب ــر مبتن تفک
ــر  ــذاری ب ــت. نمره گ ــپ هس ــرۀ چ ــر نیمک ــی ب ــر مبتن تفک
اســاس طیــف لیکــرت 10 تایــی از 1 )هرگــز( تا 10 )همیشــه( 
ــح  ــاخص ترجی ــت آوردن ش ــه دس ــرای ب ــود. ب ــام می ش انج
نیمکــره ای، میانگیــن نمــرات ماده هــای نیمکــرۀ چــپ از 
ــود.  ــم می ش ــت ک ــرۀ راس ــای نیمک ــرات ماده ه ــن نم میانگی
نمــرۀ اختالفــی محاســبه شــدۀ مثبــت، نشــان دهنــدۀ ترجیــح 
بیشــتر شــناخت های نیمکــرۀ راســت اســت درحالی کــه 
ــر شــناخت های  ــح قوی ت ــی منفــی بیانگــر ترجی نمــرۀ اختالف

ــد. ــپ می باش ــرۀ چ نیمک
ــره ای  ــح نیمک ــون ترجی ــی آزم ــخۀ فارس ــۀ نس ــور تهی به منظ
ــنامه  ــدا پرسش ــد. ابت ــتفاده ش ــف11 اس ــۀ مضاع از روش ترجم
ــه   ــکولوژی ب ــون نوروپس ــه مت ــنا ب ــص آش ــط دو متخص توس
صــورت مســتقل بــه فارســی ترجمــه شــد. دو ترجمــه پــس از 
نشســت مشــترک و رفــع چالش هــای موجــود بــه فــرم واحــد 
تبدیــل شــد و ســپس توســط یک نفــر متخصــص ادبیــات زبان 
فارســی و یــک متخصــص نوروپســیکولوژی مــورد بازبینــی قرار 
گرفــت و ایرادهــای موجــود رفــع شــد. در مرحلــۀ بعــد، نســخۀ 
ترجمــه  شــده توســط یــک نفــر متخصــص زبــان انگلیســی بــه  
صــورت مجــدد بــه انگلیســی برگردانــده شــد. پــس از مطابقــت 
نســخۀ ترجمــه  شــده و نســخۀ اصلــی، اشــکاالت موجــود رفــع 
و پرسشــنامه آمــادۀ بهره بــرداری گردیــد. قبــل از اجــرای 
اصلــي، نســخۀ آمــاده  شــده در قالــب یــک مطالعــۀ مقدماتــی12 
ــرا  ــی اج ــگاه خوارزم ــجویان دانش ــر از دانش ــر روی 40 نف ب
ــن بازخــورد از شــرکت   ــی، گرفت ــۀ مقدمات شــد. هــدف مطالع
ــوای  ــنامه، درک محت ــتورالعمل پرسش ــارۀ دس ــا درب کننده ه

ــود. ــا ب ــی در گویه ه ــای احتمال ــع ایراده ــؤال ها و رف س
نظر  تجديد  (فرم  واترلو  برتری  دست  پرسشنامۀ  ب- 

شده)
پرسشــنامۀ دســت برتــری واترلــو )فــرم تجدیــد نظــر شــده(13 
39 مــاده دارد کــه 36 مــادۀ آن مربــوط بــه فعالیت هــای 
ــات  ــات و توضیح ــر اطالع ــادۀ دیگ ــه م ــد و س ــت می باش دس
ــف  ــک طی ــنامه در ی ــن پرسش ــد. ای ــم می کن ــی را فراه اضاف
ــذاری  ــا 2-( نمره گ ــورت )2+ ت ــه  ص ــه ای ب ــرت 5 درج لیک
ــا  ــنامه 72- ت ــرات کل پرسش ــرات نم ــۀ تغیی ــود. دامن می ش
72+ می باشــد. پرسشــنامۀ دســت برتــری واترلــو توســط 
اســتنیوس14 و بریــدن15 تدویــن شــده اســت )31(. در فرهنــگ 

11 Double translation
12 Pilot study
13 Waterloo handedness questionnaire- revised

جدول 1- خصوصیات توصیفی و جمعیت شناختی شرکت  کننده های پژوهش.

14 Steenhuis
15 Bryden
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مقــاله پـــــژوهشي

ــؤال ها  ــخیص س ــب تش ــؤال، ضری ــر س ــتاندارد ه ــراف اس انح
ــط  ــاس مرتب ــا خــرده مقی ــؤال ب ــر س ــب همبســتگی ه )ضری
و نمــرۀ کل مجموعــۀ 20 ســؤالی( و ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
در صــورت حــذف هــر ســؤال محاســبه شــد. ضریــب اعتبــار 
)آلفــای کرونبــاخ( کل مقیــاس 0/92 بــود. ضرایــب تشــخیص 
ــل  ــتگی قاب ــؤال ها، همبس ــام س ــه تم ــان داد ک ــؤال ها نش س
ــط  ــای مرتب ــرده  مقیاس ه ــاس و خ ــرۀ کل مقی ــا نم ــی ب قبول

ــت. ــا نیس ــک از ماده ه ــذف هیچ ی ــه ح ــاز ب ــد و نی دارن

ــق  ــح نیمکــره ای از طری ــون ترجی ــار نســخۀ فارســی آزم اعتب
و  مــاده20  همســانی درونــی19، همبســتگی های مجموعــۀ 
ــی  ــانی درون ــی همس ــور بررس ــد. به منظ ــی ش ــات21 بررس ثب
شــد.  اســتفاده  کرونبــاخ  آلفــای  ضریــب  از  پرسشــنامه 
ــا  ــاده ب ــک م ــتگی ی ــاده )همبس ــۀ م ــتگی های مجموع همبس
نمــرۀ کل مقیــاس مربــوط بــدون اضافــه کــردن مــاده( بــرای 
بررســی ایــن نکتــه کــه کــدام مــاده بــا کــدام خــرده مقیــاس 
ــت  ــت و جه ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی دارد، م ــرازش خوب ب
ــه  ــی22 بهــره گرفت ــب بازآزمای بررســی ثبــات مقیــاس از ضرای

ــود. ــاهده می ش ــدول 2 مش ــل در ج ــج حاص ــد. نتای ش

آلفــای  کــه ضرایــب  می دهــد  نشــان   2 نتایــج جــدول 
کرونبــاخ بــه لحــاظ روانســنجی رضایت بخــش و بیانگــر 
ــۀ  ــوب مقیــاس اســت. همچنیــن، دامن ــی مطل همســانی درون
همبســتگی های مجموعــۀ مــاده بیشــتر از 0/4 می باشــد و 
ــد.  ــر ثبــات خــوب مقیــاس دارن ضرایــب بازآزمایــی، داللــت ب
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــار مطلوب ــره ای از اعتب نیمک

ب- روايی

روایــی نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــره ای بــا اســتفاده 
از تحلیــل عاملــی و روایــی مالکــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ــخۀ  ــی نس ــاختار عامل ــرازش س ــزان ب ــی می ــور بررس به منظ
ــی از  ــاس اصل ــا مقی ــره ای ب ــح نیمک ــون ترجی ــی آزم فارس
ــر درســت نمایی23در  ــا روش حداکث ــدی ب ــی تأیی ــل عامل تحلی
ــد )34(.  ــتفاده ش ــس اس ــس کواریان ــس واریان ــطح ماتری س
ــا آزاد  ــد ب ــعی ش ــا س ــا داده ه ــدل ب ــل م ــرازش کام ــت ب جه

ایرانــی، حســنی اعتبــار و روایــی مطلوبــی را بــرای ایــن مقیاس 
ــزارش نمــوده اســت )32(. گ

پرسشنامۀ پا برتری واترلو (فرم تجديد نظر شده)
ــده(16  ــر ش ــد نظ ــرم تجدی ــو )ف ــری واترل ــا برت ــنامۀ پ پرسش
ــه فعالیت هایــی اســت  ــوط ب 13 مــاده دارد کــه 10 مــاده مرب
ــات  ــر توضیح ــادۀ آخ ــود و 3 م ــام می ش ــا انج ــط پ ــه توس ک
ــه صــورت  ــن پرسشــنامه هــم ب ــد. ای ــه می کن ــی را ارائ تکمیل
ــرات  ــرات نم ــۀ تغیی ــود. دامن ــذاری می ش ــا 2-( نمره گ )2+ ت
ــنامۀ  ــد. پرسش ــا 20+ می باش ــنامه از 20- ت ــن پرسش کل ای
پــا برتــری توســط اســتنیوس و بریــدن تدویــن شــده و دارای 
ضرایــب اعتبــار )0/78( و روایــی )0/68( مطلوبــی اســت )33(. 
در فرهنــگ ایرانــی، حســنی اعتبــار و روایــی مطلوبــی را بــرای 

ایــن مقیــاس گــزارش نمــوده اســت )32(.
شیوۀ گردآوری داده ها

پژوهشــگران پــس از کســب رضایــت و توضیــح فراینــد 
ــن  ــش را بی ــای پژوه ــا، ابزاره ــرکت  کننده ه ــه ش ــش ب پژوه
پاســخ دهی  مــدت  طــول  در  می نمودنــد.  توزیــع  آن هــا 
شــرکت  کننده هــا، همــکاران اجرایــی پژوهشــگر حضــور فعــال 
ــی )پاســخ دهی ســریع  ــروز پاســخ های تصادف ــا از ب داشــتند ت
ــری  ــرر( جلوگی ــد مق ــر از موع ــام زوردت ــز، اتم ــدون تمرک و ب
نمایــد و در صــورت لــزوم بــه پرســش های آن هــا پاســخ دهــد.

تجزيه و تحلیل داده ها
ــای  ــط برنامه ه ــا توس ــات، داده ه ــع آوری اطالع ــس از جم پ
SPSS 19 و LISREL 8/54 )34( مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 
ــتاندارد  ــراف اس ــن ± انح ــورت میانگی ــه ص ــا ب ــت. داده ه گرف
نمایــش داده شــده اســت. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از 
ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل عاملــی تأییــدی17 در 

ســطح معنــی داری P>0/01 اســتفاده شــد.
يافته ها

الف- تجزيه وتحلیل ماده و اعتباريابی
ابتــدا تجزیــه و تحلیــل مــاده18 بــر روی نســخۀ فارســی آزمــون 
ــن و  ــد، میانگی ــن فراین ــره ای انجــام شــد. در ای ــح نیمک ترجی

16 Waterloo footedness questionnaire- revised
17 Confirmatory factor analysis
18 Item analysis
19 Internal consistency

20 Item rest correlations
21 Stability
22 Test-retest
23 Maximum likelihood method

.)***=P> 0/001( جدول 2- ضرایب آلفای کرونباخ، دامنه همبستگی های مجموعۀ ماده و ضرایب بازآزمایی خرده  مقیاس های نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای
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ــل،  ــاخص های تعدی ــاس ش ــر اس ــا ب ــی پارامتره ــردن برخ ک
ــای شــاخص های  ــر مبن ــور، ب ــن منظ ــد. بدی ــود یاب ــدل بهب م
پیشــنهادی مــدل، زیربنــای نظــری آزمــون ترجیــح نیمکــره ای 
ــت  ــه دس ــای ب ــن عامل ه ــتگی بی ــن همبس ــر گرفت و در نظ
آمــده، پارامترهــای متعــددی آزاد شــد. نمــودار مســیر تحلیــل 
ــا  عاملــی تأییــدی بعــد از آزاد شــدن ایــن پارامترهــا همــراه ب
ــر 1  ــه درتصوی ــرازش اولی ــاخص های ب ــیر و ش ــب مس ضرای

مالحظــه می شــود.

ــر اســاس شــاخص مجــذور  ــۀ بعــد، برازندگــی الگــو ب در مرحل
خــی، شــاخص برازندگی تطبیقی )CFI(24، شــاخص هنجارشــدۀ 
برازندگــی )NFI(25، شــاخص برازندگــی نســبی )RFI(26، ریشــۀ 
ــۀ  ــن )SRMR(27، ریش ــذور میانگی ــدۀ مج ــتاندارد باقی مان اس
ــب )RMSEA(28 و شــاخص  خطــای میانگیــن مجــذورات تقری
نیکویــی بــرازش )GFI(29 مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج 

ــا در جــدول 3 مشــاهده می شــود. آن ه

شــاخص های برازندگــی تطبیقــی، برازندگــی هنجارشــده، 
ــه  ــرازش هــر چقــدر نزدیــک ب ــی ب برازندگــی نســبی و نیکوی
ــد  ــت. هرچن ــو اس ــوب الگ ــرازش مطل ــر ب ــد بیانگ ــک باش ی
ــذور  ــاخص مج ــوالً از ش ــرازش معم ــی ب ــی نیکوی ــرای بررس ب
خــی اســتفاده می شــود ولــی مجــذور خــی بــا افزایــش حجــم 
ــا توجــه  ــن، ب ــد. بنابرای ــش می یاب ــه و درجــۀ آزادی افزای نمون
 T بــه اعــداد جــدول 3 و ضرایــب اســتاندارد شــده و شــاخص
ــی  ــل قبول ــرازش قاب ــدی از ب ــدل تأیی ــه م ــت ک ــوان گف می ت
برخــوردار اســت. در جــدول 4 نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی 

مشــاهده می شــود.

ــون  ــی آزم ــخۀ فارس ــی نس ــی مالک ــی روای ــور بررس به منظ
ــان  ــرای هم زم ــان )اج ــی هم زم ــره ای از روای ــح نیمک ترجی
ــو( اســتفاده  ــری واترل ــا برت ــری و پ ــا پرسشــنامۀ دســت برت ب
شــد. در جــدول 5 ماتریــس ضرایــب همبســتگی بیــن خــرده 
ــا  ــره ای ب ــح نیمک ــون ترجی ــی آزم ــخۀ فارس ــای نس مقیاس ه
ــو  ــری واترل ــا برت ــری و پ ــت برت ــنامۀ دس ــای پرسش مؤلفه ه

مشــاهده می شــود.

ــا مؤلفه هــای  ــا ب ــب همبســتگی خــرده  مقیاس ه الگــوی ضرای
ــان  ــی مالکــی هم زم ــر روای ــری بیانگ ــا برت ــری و پ دســت برت

مطلــوب نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــره ای اســت.

24 Comparative fit index
25 Normed fit Index
26 Relative fit Index

27 Standardized root mean square residual
28 Root mean square error of approximation
29 Goodness of fit index

تصويــر 1- نمــودار ضرایــب مســیر ســاختار عاملــی تأییــدی نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح 
نیمکره ای.

جدول 3- شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای.

ــی  ــخۀ فارس ــدی نس ــی تأیی ــل عامل ــاخص T تحلی ــتاندارد و ش ــب اس ــدول 4- ضرای ج
ــره ای. ــح نیمک ــون ترجی آزم
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مقــاله پـــــژوهشي

مجــذورات تقریــب را توصیــه نموده انــد )35(. بــه اعتقــاد 
شــرمیله/ انــگل32 و همــکاران مقادیــر ریشــۀ اســتاندارد 
باقی مانــدۀ مجــذور میانگیــن بیــن 0 تــا 0/05 بیانگــر بــرازش 
ــدل  ــول م ــل قب ــرازش قاب ــر ب ــا 0/10 بیانگ ــوب و 0/05 ت خ
ــن  ــای میانگی ــۀ خط ــر ریش ــن مقادی ــد )36(. همچنی می باش
ــرازش خــوب و  ــا 0/05 بیانگــر ب مجــذورات تقریــب بیــن 0 ت
0/05 تــا 0/08 بیانگــر بــرازش قابــل قبــول اســت. در مجمــوع، 
ــای نظــری و پیشــینۀ نظــری نســخۀ  ــر بن ــا زی ــج ب ــن نتای ای

ــت دارد. ــره ای مطابق ــح نیمک ــون ترجی ــی آزم فارس
ــون  ــی مناســب نســخۀ فارســی آزم ــار و روای در مجمــوع اعتب
ــزی،  ــاختارهای مغ ــردی س ــی کارک ــره ای، بررس ــح نیمک ترجی
ــای  ــا و گروه ه ــرد در موقعیت ه ــت کارب ــرا، قابلی ــهولت اج س
مختلــف، زمینه ســاز اســتفادۀ وســیعی از نســخۀ فارســی 
آزمــون ترجیــح نیمکــره ای، در گســتره های مختلــف پژوهشــی 
و بالینی نوروپســیکولوژی و ســایر زمینه های روانشناســی اســت. 
در انتهــا بایــد توجــه داشــت کــه انتخــاب شــرکت کننده هــا از 
دانشــجویان، تأکیــد بــر داده هــای خودگزارشــی و عدم بررســی 
فیزیولوژیــک ســاختارهای مغــز از محدودیت هــای عمــدۀ 
پژوهــش حاضــر اســت. بنابرایــن اســتفاده از نمونه هــای 
از  بهره گیــری  عمومــی،  جمعیــت  در  شــده تر  شــناخته 
جمعیت هــای بالینــی جهــت بررســی روایــی تفکیکــی و ســایر 
روش هــای اندازه گیــری نظیــر شــاخص های فیزیولوژیــک، 
ــط  ــدی توس ــه، درجه بن ــاختار یافت ــی س ــای بالین مصاحبه ه
همســاالن و خانــواده یــا ســنجش رفتــاری می توانــد بــه غنــای 

ــد. ــن حــوزه کمــک شــایانی نمای ــردی ای پژوهشــی و کارب

تشکر و قدردانی
پژوهــش حاضــر بــا حمایــت مالــي دانشــگاه خوارزمــي انجــام 

شــده اســت.

بحث و نتیجه گیری

هــدف پژوهــش حاضــر تهیــۀ نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح 
نیمکــره ای و بررســی خصوصیــات روانســنجی بــود. در پیشــینۀ 
ــه تخصــص  ــن اســت ک ــد ای ــج بررســی ها مؤی پژوهشــی، نتای
مغــز  نیمکره هــای  ســطح  در  شــدن  جانبــی  و   یافتگــی 
ــردازش  ــه پ ــر ب ــد منج ــن فراین ــود )1( و ای ــاهده می ش مش
مطلــوب و اثــر بخــش در ســطح نیمکره هــا می شــود )8-

ــه  ــد ک ــا نشــان می دهن ــج پژوهش ه ــن، نتای ــر ای ــالوه ب 6(. ع
ــز  ــرۀ مغ ــناختی نیمک ــای ش ــور در فراینده ــای مذک تفاوت ه
نیــز قابــل مشــاهده اســت )12 ،11(. نتایــج پژوهش نشــان داد 
کــه نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــره ای دارای اعتبــار 
مناســبی اســت زیــرا آلفــای کرونبــاخ خــرده  مقیاس هــا از نظــر 
روانســنجی در حــد مطلــوب بــود و روابــط درونــی ماده هــا بــا 
ــا  ــور ب ــای مذک ــر رضایت بخــش محاســبه شــد. یافته ه یکدیگ
ــاخ  ــش مرکلب ــای پژوه ــی )13( و یافته ه ــاس اصل ــج مقی نتای
همســانی  بیانگــر  و   )30( می باشــد  همســو  همــکاران  و 
ــوب خــرده مقیاس هــای نســخۀ فارســی  ــی و ثبــات مطل درون
ــج پژوهــش حاضــر از  ــره ای اســت. نتای ــح نیمک ــون ترجی آزم
ــان  ــان نش ــی هم زم ــدی و روای ــی تأیی ــاختار عامل ــر س منظ
دهنــدۀ روایــی ســازۀ مطلــوب نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح 
ــای  ــع ماده ه ــه توزی ــان داد ک ــا نش ــود. یافته ه ــره ای ب نیمک
ــا آزمــون اصلــی  نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــره ای ب
ــن الگــوی همبســتگی مشــاهده شــده  مطابقــت دارد. همچنی
ــح  ــون ترجی ــی آزم ــخۀ فارس ــای نس ــرده مقیاس ه ــن خ بی
نیمکــره ای بــا دســت برتــری و پــا برتــری بیانگــر خصوصیــات 
افتراقــی مطلــوب مقیــاس هســت. بــه همیــن خاطــر هــو30 و 
ــتاندارد  ــی ریشــۀ اس ــاخص برازندگ ــتفاده از دو ش ــر31 اس بنتل
باقی مانــدۀ مجــذور میانگیــن و ریشــۀ خطــای میانگیــن 

30 Hu L
31 Bentler
32 Schermelleh/Engel

.)***=P> 0/001(  جدول 5- ضرایب همبستگی خرده مقیاس های نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره ای با دست برتری و پا برتری
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