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ABSTRACT
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
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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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مقدمه :جانبی شدن نیمکرهای تواناییهای مشخص در مغز انسان دارای فوایدی برای عملکرد متفاوت
روزانه است .هدف از مطالعۀ حاضر توسعۀ یک نسخۀ فارسی از آزمون ترجیح نیمکرهای و بررسی خصوصیات
روانسنجی آن بود .مواد و روشها :نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکرهای فراهم شد و خصوصیات
روانسنجی آن در دو مطالعۀ مستقل بررسی شد .در مطالعۀ اول 80 ،دانشجو ( 50دختر و  30پسر) و
در مطالعۀ دوم 500 ،دانشجو ( 323دختر 177 ،پسر) با استفاده از نمونهبرداری تصادفی خوشهای چند
مرحلهای انتخاب شدند .اعتبار نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکرهای از طریق آلفای کرونباخ بازآزمایی
بررسی شد و همچنین همبستگی مجموعۀ ماده و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و روایی
مالکی بررسی شد .یافتهها :دامنۀ ضرایب آلفای کرونباخ ( )0/74-0/88و دامنۀ همبستگی مجموعۀ ماده
( )0/41-0/70بر اساس متغییر جنسیت و ضرایب بازآزمایی ( )0/67-0/73پیشنهاد 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 .نتیجهگیری :در مجموع نسخۀ فارسی
آزمون ترجیح نیمکرهای یک ابزار معتبر و روا برای تحقیقات نوروسایکولوژی ،غربالگری پژوهشی ،تشخیصی
و درمانی است.

مقــاله پـــــژوهشي
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مقدمه
مغــز بهعنــوان یــک سیســتم مرمــوز و فرمانــروای مطلــق بــدن،
کارکردهــای متفاوتــی را مدیریــت میکنــد .یکــی از مباحــث
اصلــی در زمینــۀ کارکردهــای مغــز ،بررســی نقش ســاختارهای
مختلــف آن در طیــف وســیعی از فرایندهــای ســاده و پیچیــده
نظیــر اســتدالل ،تفکــر ،بینــش ،قضــاوت و زبــان میباشــد.
در ایــن حــوزۀ پژوهشــی ،ســؤال مهــم و اساســی ایــن اســت
کــه نحــوۀ مدیریــت و پــردازش کارکردهــای حیاتــی و مهــم
توســط ســاختارهای مغــزی چگونــه اســت؟ در پاســخ بــه ایــن
ســؤال ،متخصصــان نوروپســیکولوژی 1بــه مفهــوم ناقرینگــی 2و
جانبــی شــدن 3متوســل شــدهاند .ناقرینگــی بــه تفاوتهــای
ســاختاری و فیزیولــوژی دو نیمکــرۀ مغــز اطــاق میشــود
و جانبــی شــدن کــه در ســطح کارکردهــای روانشــناختی و
رفتــاری اتفــاق میافتــد ،پیامــد ناگزیــر فراینــد ناقرینگــی
اســت .جانبــی شــدن در ســطح دســت ،پــا ،چشــم و گــوش بــه
وضــوح قابــل مشــاهده اســت و در برخــی از مؤلفههــا ماننــد
زبــان ،تفکــر و هیجــان اوضــاع اندکــی پیچیــده اســت.

در مجمــوع بــا اســتناد بــه اهمیــت و جایــگاه مغــز در
کارکردهــای رفتــاری و روانشــناختی و تخصیــص توجــه
ویــژۀ پژوهشــی ،درمانــی و توانبخشــی بــه فراینــد جانبــی
شــدن و تخصــص یافتگــی ،کمبــود ابزارهــای کاغــذ مــدادی
در ایــن زمینــه و نقــش تشــخیص ترجیــح نیمکــرهای در
حوزههــای مختلــف پژوهشــی و مداخالتــی ،بررســی
خصوصی��ات روانس��نجی و س��اختار عاملــی آزمــون ترجیــح
نیمک��رهای را در جامعــۀ ایرانــی ضــروری مینمایــد .بــر
همینــ اس��اس ،پژوهــش حاضـ�ر در پــی تهیــۀ نســخۀ فارســی
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هــر چنــد منشــاء ناقرینگــی زیســتی و تخصــصیافتگــی
کارکــردی نیمکرههــا هنــوز بــه صــورت دقیــق مشــخص
نشــده اســت ( )14، 15ولــی در ایــن زمینــه پژوهشهــای
مختلفــی بــه بررســی ثبــات ( ،)16نوســانات کوتاهمــدت و
بلندمــدت ( ،)17-19روابــط بالینــی ( )20-22و تفاوتهــای
فــردی ( )23، 24در زمینــۀ ناقرینگــی و جانبــی شــدن مغــز
پرداختهانــد .در ایــن راســتا بــا اتخــاذ دیــدگاه انتقــادی
میتــوان اذعــان داشــت کــه نیمکرههــای مغــز در خیلــی از
زمینههــای کارکــردی و زیســتی کامــ ً
ا تخصصــی و جانبــی
شــده عمــل میکنــد .ایــن فرایندهــای مبتنــی بــر تخصــص
یافتگــی تلویحــات بنیــادی در حوزههــای کاربردی و پژوهشــی
خواهــد داشــت .بــر همیــن اســاس ،تدویــن ابزارهــای مناســب
7
در قلمــرو جانبــی شــدن و تخصــصیافتگــی و بررســی اعتبــار
و روایــی 8آنهــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار خواهــد بــود .در
ای��ن ح��وزه ،زنهاوســرن 9یــک آزمــون کاغــذ مــدادی را بــرای
بررســی تفاوتهــای فــردی در ترجیــح نیمکــرهای مبتنــی
بــر فرایندهــای شــناختی تدویــن نمــوده و اعتبــار و روایــی
مطلوبــی را بــرای آن گــزارش نمــوده اســت ( .)13مادههـ�ای
ایــن مقیــاس شــناختهای نیمکــرۀ راســت (بهعنــوان مثــال،
آیــا شــما بــه لحــاظ هنــری و موســیقیایی خــاق هســتید؟)
یــا شــناختهای نیمکــرۀ چــپ (بهعنــوان مثــال ،آیــا شــما
در اســتفاده از لغــات ماهــر هســتید؟) را مــورد بررســی قــرار
میدهنــد .یافتههــای پژوهشــی نشــان میدهنــد کــه
نمــرات آزمــون ترجیــح نیمکــرهای بــا مؤلفههــای مختلــف
ماننــد مهارتهــای خوانــدن ( ،)25بازشناســی صــورت (،)26
یادگیــری مــاز ( )27و عالیــم نوروتیــک ( )28، 29مرتبــط
هســتند .عــاوه بــر ایــن ،مرکلبــاخ 10و همــکاران در پژوهشــی،
خصوصیــات روانســنجی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای را مــورد
بررســی قــرار دادنــد و اعتبــار و روایــی مطلوبــی را گــزارش
نمودنــد (.)30
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افــزون بــر مــوارد فــوق ،مطالعــات و شــواهد تجربــی نشــان
میدهنــد کــه تخصــصیافتگیهــای کارکــردی 4متفــاوت،
در فراینــد پــردازش اطالعــات حســی نیمکــرۀ راســت و چــپ
مغــز وجــود دارد ( .)1در ایــن راســتا ،فــرض بــر ایــن اســت کــه
تقســیم وظایــف بیــن دو نیمکــرۀ مغــز واجــد مزیــت انطباقــی
تکاملــی مبتنــی بــر افزایــش کارایــی نورونــی اســت ( )2کــه
هــم در جانــداران مهــرهدار ( )3، 4و هــم در غیــر مهــرهدار
( )5مشــاهده شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،جانبــی شــدن و
تخصــصیافتگــی در ســطح مغــز زمینــه را بــرای پــردازش
مــوازی و تخصصــی در ســطح کارکردهــا فراهــم مینمایــد
و از شــروع همزمــان واکنشهــا و دوبــارهکاری کارکــردی
در نیمکرههــا پیشــگیری میکنــد ( .)6-8بنابرایــن میتــوان
گفــت کــه جانبــی شــدن و تخصــصیافتگــی مغزی زمینهســاز
ســازشیافتگــی مطلــوب و تســهیل فرایندهــای مختلــف
رفتــاری اســت .در گســترۀ فعلــی متــون عصــبروانشــناختی
ایــن موضــوع پذیرفتــه شــده اســت کــه نیمکرههــای مغــزی
کارکردهــای شــناختی متفاوتــی دارنــد ،هرچنــد مفهــوم
تخصــصیافتگــی نیمکــرهای 5در چارچــوب شــواهد ناقرینگــی
بهتــر درک میشــود ( .)9در ایــن راســتا اعتقــاد بــر ایــن بــوده
اســت کــه نیمکــرۀ چــپ عمدت ـاً کالمــی و مبتنــی بــر تفکــر
تحلیلــی میباشــد درحالیکــه نیمکــرۀ راســت تصــوری و
مبتنــی بــر فرایندهــای فکــری کلنگــر اســت ( .)9، 10عــاوه
بــر ایــن مؤلفــان پیشــنهاد نمودهانــد کــه تفاوتهــای پایــدار
بیــن افــراد در میــزان تکیــه بــر فرایندهــای شــناختی نیمکــرۀ
مغــز وجــود دارد ( .)11، 12بــه عبــارت دیگــر برخــی از افــراد،
ســبک شــناختی نمیکــرۀ راســت و برخــی ســبک شــناختی
نیمک��رۀ چ��پ را ترجیـ�ح میدهنــد .ایــن مفروضــه تحــت

عنــوان ترجیــح نیمکــرهای 6نامیــده میشــود ( .)13ترجیــح
پردازشهــای شــناختی مبتنــی بــر نیمکــرۀ راســت داللــت بــر
تکیــۀ غالــب بــر نیمکــرۀ راســت دارد ،برعکــس ترجیــح مبتنی
بــر پردازشهــای شــناختی نیمکــرۀ چــپ بیانگــر تکیــۀ غالــب
بــر نیمکــرۀ چــپ اســت.
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آزمـ�ون ترجیـ�ح نیمکرــهای و بررسـ�ی خصوصیـ�ات روانسـ�نجی
آن در جامعــۀ ایــران برآمــده اســت.
مواد و روشها

ابزارهای پژوهش

الف -نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکرهای
ایــن مقیــاس خودگزارشــی توســط زنهاوســرن تدویــن شــده
اســت و بــرای بررســی ترجیــح فــرد بــرای شــناختهای
نیمکــرۀ راســت در برابــر نیمکــرۀ چــپ اســتفاده میشــود.
ایــن مقیــاس  20مــاده دارد کــه ده مــادۀ آن بیانگــر شــیوۀ

بهمنظـ�ور تهیـ�ۀ نسـ�خۀ فارسـ�ی آزمـ�ون ترجیـ�ح نیمکـ�رهای
از روش ترجمــۀ مضاعــف 11اس��تفاده ش��د .ابتــدا پرسشــنامه
توســط دو متخصــص آشــنا بــه متــون نوروپســکولوژی بــه
صــورت مســتقل بــه فارســی ترجمــه شــد .دو ترجمــه پــس از
نشســت مشــترک و رفــع چالشهــای موجــود بــه فــرم واحــد
تبدیــل شــد و ســپس توســط یک نفــر متخصــص ادبیــات زبان
فارســی و یــک متخصــص نوروپســیکولوژی مــورد بازبینــی قرار
گرفــت و ایراده��ای موج��ود رف��ع ش��د .در مرحلــۀ بعــد ،نســخۀ
ترجمـ ه شــده توســط یــک نفــر متخصــص زبــان انگلیســی بـه
ص��ورت مج��دد ب�هـ انگلیس��ی برگردان��ده شـ�د .پــس از مطابقــت
نســخۀ ترجمـه شــده و نســخۀ اصلــی ،اشــکاالت موجــود رفــع
و پرسش�نـامه آم��ادۀ بهرهبــرداری گردی��د .قبــل از اجــرای
12
اصلــي ،نســخۀ آمــاد ه شــده در قالــب يــک مطالعــۀ مقدماتــی
بــر روی  40نفــر از دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی اجــرا
شــد .هــدف مطالعــۀ مقدماتــی ،گرفتــن بازخــورد از شــرکت
کنندههــا دربــارۀ دســتورالعمل پرسشــنامه ،درک محتــوای
ســؤالها و رفــع ایرادهــای احتمالــی در گویههــا بــود.
ب -پرسشنامۀ دست برتری واترلو (فرم تجدید نظر
شده)
پرسشــنامۀ دســت برتــری واترلــو (فــرم تجدیــد نظــر شــده)
 39مــاده دارد کــه  36مــادۀ آن مربــوط بــه فعالیتهــای
دســت میباشــد و ســه مــادۀ دیگــر اطالعــات و توضیحــات
اضافــی را فراهــم میکنــد .ایــن پرسشــنامه در یــک طیــف
لیکــرت  5درجــهای بــهصــورت ( +2تــا  )-2نمرهگــذاری
میشــود .دامنــۀ تغییــرات نمــرات کل پرسشــنامه  -72تــا
 +72میباشــد .پرسشــنامۀ دســت برتــری واترلــو توســط
اســتنیوس 14و بریــدن 15تدویــن شــده اســت ( .)31در فرهنــگ
13
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پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه بررســی خصوصیــات روانســنجی
یــک مقیــاس و روش گــردآوری دادههــا بــه طرحهــای
همبســتگی تعلــق دارد .ایــن پژوهــش شــامل دو مطالعــۀ
جداگانــه بــود .جامعــۀ آمــاری هــر دو مطالعــه ،دانشــجویان
دانشــگاه خوارزمــی تهــران در ســال تحصیلــی  93-94بودنــد.
شــرکت کنندههــای مطالعــۀ اول پژوهــش  80نفــر ( 50دختــر
و  30پســر) از دانشــجویان مقطــع کارشناســی بودنــد کــه بــه
شــیوۀ داوطلبانــه انتخــاب شــدند و در یــک بــازۀ زمانــی هشــت
هفتـهای دو بــار نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای را
تکمیــل نمودنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ نــوع اطالعاتــی
در زمینــۀ اجــرای دوبــارۀ آزمــون بــه آنهــا داده نشــده بــود .در
مطالع�ۀـ دوم بــا توجــه بــه تعــداد مادههــای مقیــاس و جــدول
مــورگان 500 ،نفــر از دانشــجویان بــه شــیوۀ نمونهبــرداری
تصادفــی خوش ـهای چنــد مرحل ـهای انتخــاب شــدند 92 .نفــر
( )%18از شــرکت کنندههــا متأهــل بودنــد .از نظــر ســطح
تحصیــات  304نفــر ( )%61کارشناســی 109 ،نفــر ()%22
کارشناســی ارشــد و  87نفــر ( )%17دارای تحصیــات دکتــری
بودنــد .در انتخــاب آزمودنیهــا مالکهــای ورود و خــروج
زیــر در نظــر گرفتــه شــد -1 :دامنــۀ ســنی  18تــا  40ســال
 -2عــدم وجــود ســابقۀ دارو درمانــی روانپزشــکی  -3نداشــتن
خویشــاوند درجــۀ اول مبتــا بــه اختــال اســکیزوفرنی کمتــر
از دو ســال  -4فقــدان ســابقۀ آســیب مغــزی یــا ضربــۀ ســر -5
فقــدان اختاللهــای عضــوی  -6عــدم وجــود ســابقۀ مصــرف
مــواد .همچنیــن هیچیــک از آزمودنیهــا بــر اســاس گــزارش
شــخصی ،ســابقۀ مراجعــه بــه روانپزشــک یــا روانشــناس را
ت کنندههــای پژوهــش در
نداشــتند .ســایر خصوصیــات شــرک 
جــدول  1آورده شــده اســت.

تفکــر مبتنــی بــر نیمکــرۀ راســت و ده مــاده بیانگــر شــیوۀ
تفکــر مبتنــی بــر نیمکــرۀ چــپ هســت .نمرهگــذاری بــر
اســاس طیــف لیکــرت  10تایــی از ( 1هرگــز) تا ( 10همیشــه)
انجــام میشــود .بــرای بــه دســت آوردن شــاخص ترجیــح
نیمکــرهای ،میانگیــن نمــرات مادههــای نیمکــرۀ چــپ از
میانگیــن نمــرات مادههــای نیمکــرۀ راســت کــم میشــود.
نمــرۀ اختالفــی محاســبه شــدۀ مثبــت ،نشــان دهنــدۀ ترجیــح
بیشــتر شــناختهای نیمکــرۀ راســت اســت درحالیکــه
نمــرۀ اختالفــی منفــی بیانگــر ترجیــح قویتــر شــناختهای
نیمکــرۀ چــپ میباشــد.

جدول  -1خصوصیات توصیفی و جمعیتشناختی شرکتکنندههای پژوهش.
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ایرانــی ،حســنی اعتبــار و روایــی مطلوبــی را بــرای ایــن مقیاس
گــزارش نمــوده اســت (.)32

پرسشنامۀ پا برتری واترلو (فرم تجدید نظر شده)

پرسشــنامۀ پــا برتــری واترلــو (فــرم تجدیــد نظــر شــده)
 13مــاده دارد کــه  10مــاده مربــوط بــه فعالیتهایــی اســت
کــه توســط پــا انجــام میشــود و  3مــادۀ آخــر توضیحــات
تکمیلــی را ارائــه میکنــد .ایــن پرسشــنامه هــم بــه صــورت
( +2تــا  )-2نمرهگــذاری میشــود .دامنــۀ تغییــرات نمــرات
کل ایــن پرسشــنامه از  -20تــا  +20میباشــد .پرسشــنامۀ
پــا برتــری توســط اســتنیوس و بریــدن تدویــن شــده و دارای
ضرایــب اعتبــار ( )0/78و روایــی ( )0/68مطلوبــی اســت (.)33
در فرهنــگ ایرانــی ،حســنی اعتبــار و روایــی مطلوبــی را بــرای
ایــن مقیــاس گــزارش نمــوده اســت (.)32
16

شیوۀ گردآوری دادهها

پژوهشــگران پــس از کســب رضایــت و توضیــح فراینــد
ت کنندهه�اـ ،ابزارهــای پژوهــش را بیــن
پژوهشــ ب��ه ش��رک 
آنهــا توزیــع مینمودنــد .در طــول مــدت پاســخدهی
ت کنندههــا ،همــکاران اجرایــی پژوهشــگر حضــور فعــال
شــرک 
داشــتند تــا از بــروز پاس ـخهای تصادفــی (پاس ـخدهی ســریع
و بــدون تمرکــز ،اتمــام زوردتــر از موعــد مقــرر) جلوگیــری
نمایــد و در صــورت لــزوم بــه پرسـشهای آنهــا پاســخ دهــد.

پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا توســط برنامههــای
 SPSS 19و  )34( LISREL 8/54مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرف�تـ .دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انح��راف اسـ�تاندارد
نمایــش داده شــده اســت .جه��ت تجزی��ه و تحلی��ل دادهه��ا از
ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل عاملــی تأییــدی 17در
ســطح معنـیداری  P>0/01اســتفاده شــد.
یافتهها

الف -تجزیه وتحلیل ماده و اعتباریابی
ابتــدا تجزیــه و تحلیــل مــاده 18بــر روی نســخۀ فارســی آزمــون
ترجیــح نیمکــرهای انجــام شــد .در ایــن فراینــد ،میانگیــن و

اعتبــار نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای از طریــق
همســانی درونــی ،19همبســتگیهای مجموعــۀ مــاده 20و
ثبــات 21بررســی شــد .بهمنظــور بررســی همســانی درونــی
پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد.
همبســتگیهای مجموعــۀ مــاده (همبســتگی یــک مــاده بــا
نمــرۀ کل مقیــاس مربــوط بــدون اضافــه کــردن مــاده) بــرای
بررســی ایــن نکتــه کــه کــدام مــاده بــا کــدام خــرده مقیــاس
بــرازش خوبــی دارد ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و جهــت
بررســی ثبــات مقیــاس از ضرایــب بازآزمایــی 22بهــره گرفتــه
شــد .نتایــج حاصــل در جــدول  2مشــاهده میشــود.
نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه ضرایــب آلفــای
کرونبــاخ بــه لحــاظ روانســنجی رضایتبخــش و بیانگــر
همســانی درونــی مطلــوب مقیــاس اســت .همچنیــن ،دامنــۀ
همبســتگیهای مجموعــۀ مــاده بیشــتر از  0/4میباشــد و
ضرایــب بازآزمایــی ،داللــت بــر ثبــات خــوب مقیــاس دارنــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح
نیمکــرهای از اعتبــار مطلوبــی برخــوردار اســت.
ب -روایی
روایــی نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای بــا اســتفاده
از تحلیــل عاملــی و روایــی مالکــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بهمنظــور بررســی میــزان بــرازش ســاختار عاملــی نســخۀ
فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای بــا مقیــاس اصلــی از
تحلیــل عاملــی تأییــدی بــا روش حداکثــر درس ـتنمایی23در
ســطح ماتریــس واریانــس کواریانــس اســتفاده شــد (.)34
جهــت بــرازش کامــل مــدل بــا دادههــا ســعی شــد بــا آزاد

جدول  -2ضرایب آلفای کرونباخ ،دامنه همبستگیهای مجموعۀ ماده و ضرایب بازآزمایی خردهمقیاسهای نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکرهای (.)***=P<0/001
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تجزیه و تحلیل دادهها

انحــراف اســتاندارد هــر ســؤال ،ضریــب تشــخیص ســؤالها
(ضریــب همبســتگی هــر ســؤال بــا خــرده مقیــاس مرتبــط
و نمــرۀ کل مجموعــۀ  20ســؤالی) و ضریــب آلفــای کرونبــاخ
در صــورت حــذف هــر ســؤال محاســبه شــد .ضریــب اعتبــار
(آلفــای کرونبــاخ) کل مقیــاس  0/92بــود .ضرایــب تشــخیص
س�ؤـالها نش��ان داد ک��ه تماــم س��ؤالها ،همبســتگی قابــل
قبولــی بــا نمــرۀ کل مقیــاس و خــرده مقیاسهــای مرتبــط
دارنــد و نیــاز بــه حــذف هیچیــک از مادههــا نیســت.
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جدول  -3شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکرهای.

کــردن برخــی پارامترهــا بــر اســاس شــاخصهای تعدیــل،
مــدل بهبــود یابــد .بدیــن منظــور ،بــر مبنــای شــاخصهای
پیشــنهادی مــدل ،زیربنــای نظــری آزمــون ترجیــح نیمکــرهای
و در نظــر گرفتــن همبســتگی بیــن عاملهــای بــه دســت
آمــده ،پارامترهــای متعــددی آزاد شــد .نمــودار مســیر تحلیــل
عاملــی تأییــدی بعــد از آزاد شــدن ایــن پارامترهــا همــراه بــا
ضرایــب مســير و شــاخصهای بــرازش اولیــه درتصویــر 1
مالحظــه میشــود.
در مرحلــۀ بعــد ،برازندگــی الگــو بــر اســاس شــاخص مجــذور
خــی ،شــاخص برازندگی تطبیقی ( ،24)CFIشــاخص هنجارشــدۀ
برازندگــی ( ،25)NFIشــاخص برازندگــی نســبی ( ،26)RFIريشــۀ
اســتاندارد باقیمانــدۀ مجــذور میانگیــن ( ،27)SRMRریشــۀ
خطــای میانگیــن مجــذورات تقریــب ( 28)RMSEAو شــاخص
نیکویــی بــرازش ( 29)GFIمــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج
آنهــا در جــدول  3مشــاهده میشــود.

تصویــر  -1نمــودار ضرایــب مســیر ســاختار عاملــی تأییــدی نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح
نیمکر های.
جــدول  -4ضرایــب اســتاندارد و شــاخص  Tتحلیــل عاملــی تأییــدی نســخۀ فارســی
آزمــون ترجیــح نیمکــرهای.

بهمنظــور بررســی روایــی مالکــی نســخۀ فارســی آزمــون
ترجیـ�ح نیمک�رـهای از روایـ�ی همزم��ان (اجرــای همزمــان
ب��ا پرسشـ�نامۀ دس��ت برت��ری و پ��ا برتــری واترل��و) اســتفاده
شــد .در جــدول  5ماتریــس ضرایــب همبســتگی بیــن خــرده
مقیاسهــای نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای بــا
مؤلفههــای پرسشــنامۀ دســت برتــری و پــا برتــری واترلــو
مشــاهده میشــود.

Standardized root mean square residual
Root mean square error of approximation
29
Goodness of fit index
27
28
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Comparative fit index
Normed fit Index
26
Relative fit Index
24
25
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الگــوی ضرای��ب همبس��تگی خ�رـدهمقیاسهـ�ا بــا مؤلفههــای
دس��ت برتـ�ری و پ��ا برتــری بیانگــر روایــی مالکــی همزمــان
مطلــوب نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای اســت.
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شــاخصهای برازندگــی تطبیقــی ،برازندگــی هنجارشــده،
برازندگــی نســبی و نیکویــی بــرازش هــر چقــدر نزدیــک بــه
یــک باشــد بیانگــر بــرازش مطلــوب الگــو اســت .هرچنــد
بــرای بررســی نیکویــی بــرازش معمــوالً از شــاخص مجــذور
خــی اســتفاده میشــود ولــی مجــذور خــی بــا افزایــش حجــم
نمونــه و درجــۀ آزادی افزایــش مییابــد .بنابرایــن ،بــا توجــه
بــه اعــداد جــدول  3و ضرایــب اســتاندارد شــده و شــاخص T
میتــوان گفــت کــه مــدل تأییــدی از بــرازش قابــل قبولــی
برخــوردار اســت .در جــدول  4نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی
مشــاهده میشــود.
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جدول  -5ضرایب همبستگی خرده مقیاسهای نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکرهای با دست برتری و پا برتری (.)***=P<0/001

بحث و نتیجهگیری

مجــذورات تقریــب را توصیــه نمودهانــد ( .)35بــه اعتقــاد
شــرمیله /انــگل 32و همــکاران مقادیــر ریشــۀ اســتاندارد
باقیمانــدۀ مجــذور میانگیــن بیــن  0تــا  0/05بیانگــر بــرازش
خــوب و  0/05تــا  0/10بیانگــر بــرازش قابــل قبــول مــدل
میباشــد ( .)36همچنیــن مقادیــر ریشــۀ خطــای میانگیــن
مجــذورات تقریــب بیــن  0تــا  0/05بیانگــر بــرازش خــوب و
 0/05تــا  0/08بیانگــر بــرازش قابــل قبــول اســت .در مجمــوع،
اینــ نتای��ج بـ�ا زیـ�ر بنــای نظ��ری و پیشیــنۀ نظــری نســخۀ
فارسیــ آزم�وـن ترجی��ح نیمک��رهای مطابقــت دارد.
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پژوهــش حاضــر بــا حمايــت مالــي دانشــگاه خوارزمــي انجــام
شــده اســت.

در مجم��وع اعتب�اـر و روایــی مناسـ�ب نســخۀ فارســی آزمــون
ترجی��ح نیمکرــهای ،بررســی کارکــردی ســاختارهای مغــزی،
ســهولت اجــرا ،قابلیــت کاربــرد در موقعیتهــا و گروههــای
مختل��ف ،زمینهس�اـز اس��تفادۀ وس��یعی از نســخۀ فارســی
آزم��ون ترجی�حـ نیمک��رهای ،در گســترههای مختلــف پژوهشــی
و بالینی نوروپســیکولوژی و ســایر زمینههای روانشناســی اســت.
در انتهــا بایــد توجــه داشــت کــه انتخــاب شــرکت کنندههــا از
دانشــجویان ،تأکیــد بــر دادههــای خودگزارشــی و عدم بررســی
فیزیولوژیــک ســاختارهای مغــز از محدودیتهــای عمــدۀ
پژوهــش حاضــر اســت .بنابرایــن اســتفاده از نمونههــای
شــناخته شــدهتر در جمعیــت عمومــی ،بهرهگیــری از
جمعیتهــای بالینــی جهــت بررســی روایــی تفکیکــی و ســایر
روشهــای اندازهگیــری نظیــر شــاخصهای فیزیولوژیــک،
مصاحبههــای بالینــی ســاختار یافتــه ،درجهبنــدی توســط
همســاالن و خانــواده یــا ســنجش رفتــاری میتوانــد بــه غنــای
پژوهشــی و کاربــردی ایــن حــوزه کمــک شــایانی نمایــد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.1.1

ه��دف پژوه��ش حاض��ر تهیــۀ نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح
نیمکرــهای و بررســی خصوصیــات روانســنجی بــود .در پیشــینۀ
پژوهش��ی ،نتایــج بررس��یها مؤیــد ایــن اســت کــه تخصــص
یافتگــی و جانبــی شــدن در ســطح نیمکرههــای مغــز
مشــاهده میشــود ( )1و ایــن فراینــد منجــر بــه پــردازش
مطلــوب و اثــر بخــش در ســطح نیمکرههــا میشــود (-8
 .)6عــاوه بــر ایــن ،نتایــج پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه
تفاوتهاــی مذکــور در فرایندهــای شــناختی نیمکــرۀ مغــز
نیــز قابــل مشــاهده اســت ( .)11، 12نتایــج پژوهش نشــان داد
کـ�ه نســخۀ فارســی آزموــن ترجی��ح نیمک�رـهای دارای اعتبــار
مناســبی اســت زیــرا آلفــای کرونبــاخ خــردهمقیاسهــا از نظــر
روانســنجی در حــد مطلــوب بــود و روابــط درونــی مادههــا بــا
یکدیگــر رضایتبخــش محاســبه شــد .یافتههــای مذکــور بــا
نتایــج مقیــاس اصلــی ( )13و یافتههــای پژوهــش مرکلبــاخ
و همــکاران همســو میباشــد ( )30و بیانگ��ر همســانی
درون�یـ و ثبــات مطل��وب خ��رده مقیاسهاــی نســخۀ فارســی
آزم��ون ترجی�حـ نیمکرــهای اس��ت .نتایــج پژوهــش حاضــر از
منظــر ســاختار عاملــی تأییــدی و روایــی همزمــان نشــان
دهنـ�دۀ روایـ�ی ساــزۀ مطلوــب نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح
نیمک�رـهای بــود .یافتهه��ا نشـ�ان داد کـ�ه توزیــع مادههــای
نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح نیمکــرهای بــا آزمــون اصلــی
مطابقــت دارد .همچنیــن الگــوی همبســتگی مشــاهده شــده
بیــن خــرده مقیاسهــای نســخۀ فارســی آزمــون ترجیــح
نیمک�رـهای باــ دس�تـ برت��ری و پ��ا برتـ�ری بیانگــر خصوصیــات
افتراقــی مطلــوب مقیــاس هســت .بــه همیــن خاطــر هــو 30و
بنتلــر 31اســتفاده از دو شــاخص برازندگــی ریشــۀ اســتاندارد
باقیمانــدۀ مجــذور میانگیــن و ریشــۀ خطــای میانگیــن
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