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  چكيده
هاي جنسيتي در شناخت، در فاصله بين عوامـل زيسـتي و   هاي پژوهشي، تفاوتدر سنت

اي كـه  فرهنگي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است. نظر به تغييرات اجتماعي گسترده
هاي اخير در كشور مـا اتفـاق افتـاده اسـت هـدف از پـژوهش حاضـر شناسـايي          در دهه
اي بـه حجـم   هاي شناختي بوده است. به اين منظور نمونهي جنسيتي در تواناييها تفاوت

هاي دختر)  كودك دبستاني به روش تصادفي انتخاب و در توانايي 308پسر و  353( 661
اي سنجش شدند. نتـايج نشـان داد دختـران گـروه نمونـه در متغيرهـاي       شناختي گسترده

كوتـاه مـدت و فعـال، درك خوانـدن، سـرعت      استدالل سيال، پردازش ديداري، حافظـه  
اي، دانش و پيشرفت رياضي، حافظه با تاخير، تمـايز شـنيداري و   پردازش، توانايي المسه

گيـري  دانش جامع، عملكرد بهتري از پسران دارند. بر اين اساس پـژوهش حاضـر نتيجـه   
تغيير كرده  هاي جنسيتي در شناخت، در جامعه ما به نفع دخترانكند كه الگوي تفاوت مي

است. اين تغيير الگو در نتيجه پاسخدهي متفاوت دختران و پسران به تغييـرات اجتمـاعي   
پـذيري تبيـين   هاي جنسيتي و يا تغيير در فرايندهاي جامعههاي كليشهمانند تغيير در نقش

انـد بـه طـور    تـري شـروع كـرده   شده است. دختران به واسطه آنكه از يك سطح محـروم 
برند و همين امـر نيـز   ه تغييرات اجتماعي واكنش نشان داده و از آن بهره ميمحاباتري ب بي

 موجب برتري عملكرد شناختي آنها شده است. 

-هـاي شـناختي، هـوش، نظريـه كتـل     تفاوت جنسيتي، شناخت، توانايي :ها كليدواژه
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  لهئ. مقدمه و طرح مس1
نگاه كرد. در نگـاه  » نتيجه«و هم به عنوان » فرايندي«توان هم از يك منظر ، مي»شناخت«به 

هـاي درونـي يـا    ، شناخت، داللت بر فرايندهاي ذهني دارد كه بوسـيله آن، ورودي فرايندي
شوند و يابند، ترميم ميشوند، توسعه مييابند، ذخيره ميشوند، كاهش ميبيروني، تبديل مي

اي از كاركردها از قبيل استدالل، ، شناخت شامل گسترهنتيجهند. در گيرمورد استفاده قرار مي
هاي اجرايي است. اين كاركردها، توليـد  حافظه، بازيابي و يادآوري، تصوير سازي و فعاليت

سازند و ممكـن اسـت در   هاي دروني را به درجات مختلف درگير ميو استفاده از بازنمايي
. )Nadel, 2002ر مستقل يا غير مستقل به كار افتند (سطوح يا مراحل مختلف پردازش به طو

تواند ايـن  رسد بر اساس يك تاريخچه طوالني از پژوهش، يكي از عواملي كه ميبه نظرمي
باشد. در طي يك قرن گذشـته،  » جنسيت«درگيري و به كار افتادن را تحت تاثير قرار دهد، 

بررسي قرار دادند، اين بررسي  شواهد پژوهشي زيادي تفاوت جنسيتي در شناخت را مورد
تـوان  هـاي اختصاصـي مـي   ) و تواناييgeneral abilitiesهاي عمومي (را از دو زاويه توانايي

هاي بسياري كه عمدتاً با استفاده هاي عمومي، پژوهشمورد توجه قرار داد. در مورد توانايي
 (بـراي مثـال   سـاله) انجـام شـده اسـت     16تـا   6از آزمون هوش وكسلر نسخه كودكـان ( 

Goldbeck, 2010; Hines, 2007 Halpern, 2012;  بر عدم وجود و يا تفاوت جزئي جنسـيتي (
دهد در حاليكه دختران در هاي اختصاصي نيز نتايج نشان ميتاكيد دارند و در مورد توانايي

 & Kittler., Krinsky-McHaleسـرعت پـردازش نمـره بـاالتري از پسـران كسـب كردنـد (       

Devenny, 2004; Lynn,. Fergusson, & Horwood, 2005; Sluis et al., 2008; Pezzuti, & 

Orsini, 2016; Plaejwala & Fine, 2016 ال (به ترتيبپسرها در درك كالمي، و استدالل سي (
 ,Lynn,. Rainها) (ها، تكميل تصاوير و طراحي مكعبهاي شباهتآزمونبا استفاده از خرده

., Venables,. Mednick & Irwing, 2005  ) اطالعـات عمـومي (Sluis et al., 2008; Lynn,. 

Fergusson, & Horwood, 2005  ) دانـش واژگـان ،(Lynn,. Fergusson, & Horwood, 2005 ،(
) نمره باالتري كسب كردند. اثـر  Arnup et al., 2013) و رياضي (Sluis et al., 2008حساب (

هاي بزرگتر نيز ديده شده اسـت كـه از آن جملـه    روههاي شناختي در گجنسيت بر توانايي
  اشاره كرديد.    Reilly, Neumann & Andrews (2016)توان به مطالعه مي

اي بوده اسـت كـه   ها، هنوز روشن نيست چرا كه شناخت انسان مقولهريشه اين تفاوت
ي قـرار  ) و فرهنگ مورد بررسbiologyشناسي (هاي پژوهشي در فاصله بين زيستدر سنت

هاي عقالني انسان، به طور علّـي وابسـته بـه    گرفته است. از يك سو كاركرد بهنجار توانايي
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يكپارچگي بيولوژيكي مغز انسان دانسته شده است و از سوي ديگر نشان داده شد كه محتوا 
و راهبردهاي شناخت انسان از طريق تجربه با دنياي اجتماعي و فيزيكي، كسب و سـازمان  

شـود. بـر ايـن اسـاس ريشـه      هاي اجتماعي و فرهنگـي منتقـل مـي   شود و با روشداده مي
هاي جنسيتي در شناخت نيز هم به عوامل فيزيولوژيكي و هم به فرهنگي نسبت داده  تفاوت

ها در سـاختار و كـاركرد نورولـوژيكي    شد. در بين عوامل بيولوژيكي شناخته شده، تفاوت
). بـراي مثـال   Ardila et al., 2011فرض شده است (داراي اهميت در ايجاد تفاوت جنسيتي 

Miller & Halpern (2014, 39)    هـاي جنسـيتي از نـوزادي تـا     با نگاهي رشـدي بـه تفـاوت
نوجواني، پس از مرور تعدادي از مطالعاتي كه در مورد كودكان انجام شـده اسـت تفـاوت    

ذكر شـده در مطالعـات    ساختاري ذاتي مغز بين دختران و پسران را يكي از مهمترين داليل
 ,.Auyeung et alبراي تفاوت جنسيتي در شناخت دانسته اسـت.  از لحـاظ كـاركردي نيـز     

ساله تستوسترون اندازه گرفته شده از مايع آمنيوتيك در 5/10تا  5/6در كودكان  (144 ,2009)
androgensهاي جنسـي آنـدروژن (  نيز هورمون 2009) ,Gagnidz & Pfaffهنگام تولد و (

) و  
اند با اين توضـيح ضـروري كـه بـر     ) را داراي اهميت دانسته ovarian hormonesتخمداني (

هاي جنسي كه اندكي پس از تولد و در طـول دوران  هورمون )Schulz, et al., 2009اساس (
توانند اثري هميشگي و سازماني بر كاركرد شناختي داشـته باشـند.    يابند ميبلوغ  ترشح مي

هاي شناختي همچنين به تاثيرات محيطي شامل پـس زمينـه   جنسيتي در تواناييهاي تفاوت
 ,Quaiser-Pohl, & Lehmannآموزشي و خصوصيات فرهنگي نيز نسبت داده شـده اسـت (  

كه تفاوت جنسيتي در توانـايي هـاي   نشان دادند  Ostrosky et al., (1985))، براي مثال 2002
شـوند يـك رابطـه    روانشناختي سنجش ميي عصبهاشناختي كه به طور معمول با آزمون

اي كـه تفـاوت جنسـيتي فقـط در سـطوح      دروني معنادار با سطوح آموزشي دارد به گونـه 
رود تفاوت جنسيتي شود و به موازات آنكه سطح آموزشي باالتر ميآموزشي پايين ديده مي

    يابد.   كاهش مي
ي در شناخت را مورد توجه قرار تاكنون در كشور ما شواهد پژوهشي كه تفاوت جنسيت

داده باشد ديده نشده است، اما كشور ما در يك دهه اخير يـك تحـول جنسـيتي در برخـي     
- 51ها تجربه كرده است. در امر آموزش، نسـبت دانشـجويان زن در سـال تحصـيلي     زمينه
يـك   1373- 74درصد كل دانشجويان بوده است اما از سـال تحصـيلي    7/29معادل  1350
اي كـه در سـال   قابل توجه در نسبت زنان ورودي به دانشگاه ايجاد شده بـه گونـه   افزايش

ــه  1383- 84تحصــيلي  ــانعي 9/53ب ــديمي، درصــد رســيد (ق ــه 35: 1387راد و ق ) كــه ب
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ها منجر شده است كه اين آمار تا امروز نيـز  رسد گزينش جنسيتي در برخي از رشته نظرمي
)، 1387راد و قـديمي،  جه به آموزش زنـان (قـانعي  در همين حدود باقي بماند.  افزايش تو

) افزايش حضور 120؛ ص 1390گرايش به برابرخواهي جنسيتي (كياني، بهرامي و طارميان، 
دبستاني، افزايش پوشـش تحصـيلي دختـران، افـزايش     هاي آمادگي و پيشدختران در دوره

س شـوراي  هـاي مجلـ  دختران در مدارس استعدادهاي درخشان (گـزارش مركـز پـژوهش   
بـدني و افـزايش   )، افزايش مشاركت در عرصه فرهنـگ، هنـر و تربيـت   28: 1386اسالمي، 
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي زنان (گزارش معاونت امور زنان و خانواده نهاد مشاركت
) برخي از تحوالت موازي ديگري بـوده اسـت كـه در امـور     154: 1396جمهوري، رياست

توان نشانگر برخـي ديگـر از   فاق افتاده است. اين تحوالت را ميآموزشي و غير آموزشي ات
ها تلقي كرد كه مفروضه تغيير الگوي جنسيتي هاي اجتماعي جنسيتي در  اين سالدگرگوني

كند. بر اين اساس پـژوهش حاضـر بـه منظـور     در شناخت و آموزش را در ذهن ايجاد مي
) را بـه  CHC( معروف بـه نظريـه    كارول - هورن –بررسي اين موضوع، الگوي نظري كتل 

عنوان مبناي نظري خود انتخاب و ابعاد شناخت را از منظر اين نظريه ديده است. اين نظريه 
هاي شناختي ترين نظريه در مورد ساختار تواناييترين و به لحاظ تجربي مورد حمايتجامع

ايـن  ). Reynolds., Vannest & Fletcher-Janzen, 2007;368انسان تا به امـروز بـوده اسـت (   
هاي جزئي، در اليه مياني تر تواناييكند؛ در اليه پاييناي مطرح مينظريه يك الگوي سه اليه

تر و در بـاالترين اليـه نيـز يـك عامـل عمـومي معرفـي شـده اسـت.          هاي گستردهتوانايي
سـيال   هـا شـامل اسـتدالل    هاي جزئي اليه نخست آنهاي اليه دوم همراه با توانايي توانايي

)fluid reasoning) دانش ادراكي ، (perceptual knowledge مدت ()، حافظه كوتاهshort term 

memory ) و كـاري (working memory   ) حافظـه بـا تـاخير ،(delayed memory  پـردازش ، (
) ، سرعت پـردازش  auditory processing) ، پردازش شنيداري (visual processingديداري (

)processing speedگيري و واكنش () ، سرعت تصميمreaction decision speed  خوانـدن ، (
)reading) يدانش كم ، (quantitative knowledge (شامل دانش و پيشرفت رياضي)، دانش (

) ، tactile abilityاي (هـاي المسـه  ) ، توانـايي  domain specific knowledgeحيطـه خـاص (  
) ، olfactory abilitiesهـاي بويـايي (  )، توانـايي kinesthetic abilitiesهـاي جنبشـي (  توانـايي 

 psychomotorهاي رواني حركتـي ( ) و تواناييpsychomotor speedسرعت رواني حركتي (

abilities) است (Schneider & McGrew,2012; 2   ( جامعيت و حمايت پژوهشي باعث شده
مبنـايي بـراي انتخـاب، سـازماندهي و تفسـير      است اين الگو تا حـدود زيـادي بـه عنـوان     
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هـا و  هاي توانـايي شـناختي در نظـر گرفتـه شـود و اخيـراً نيـز در بـازبيني آزمـون          آزمون
 & Reynolds., Vannest(هاي سنجشي به عنوان زيربنا مورد توجه قرار گرفته است  مجموعه

Fletcher-Janzen, 2007;368.( الگوي نظري از شناخت،  پژوهش حاضر، با مبنا قرار دادن اين
در پي پاسخگويي به ايـن سـئوال اسـت كـه تفـاوت جنسـيتي در شـناخت در كشـور مـا          

  است؟   چگونه
  

  . مباني نظري تحقيق2
)، اجتمــاعي biologicalتــوان از ســه منظــر نظــري زيســتي (هــاي جنســيتي را مــيتفــاوت

)psychosocialتصار در زيـر توضـيح   ) و روانشناختي ديد. هر يك از اين سه رويكرد به اخ
) Halpern, 2012تـوان  ( هـا مـي  داده خواهد شد با اين حال براي مـرور جـامع ايـن نظريـه    

  كرد.   مراجعه
  

  تفاوت جنسيتي از منظري زيستي 1.2
توان تفاوت جنسيتي اند كه ميها، سه سيستم به هم مرتبط زيستي را مشخص كردهپژوهش

هاي كرومـوزمي يـا ژنتيكـي    كنندهعبارتند از تعيين در شناخت را به آنها نسبت داد. اين سه
ريز و سـاير سـاختارها و   هاي جنسي ترشح شده از غدد درونجنسيت، تفاوت در هورمون

) در ساختار، سازمان و يا كاركرد مغز. روشن neuroanatomicalهاي نوروآناتوميكي (تفاوت
هـا از  ها و هورمـون ه طور مثال ژنهاي متمايز از هم نيستند چرا كه باست كه اين سه، نظام
هاي ها در هورمونگذارند و تفاوتهاي نورولوژيكي بر رفتار تاثير ميطريق برخي مكانيسم

جنسي تا حد زيادي اما نه به طور كامل وابسته به اطالعات به طور ژنتيكي كدگذري شـده  
ارد كـه سـاختار   است. با اين حال بايد به خاطر داشت كه عوامل محيطي بسياري وجـود د 

شوند را تحت تاثير قرار هاي خون منتقل ميهايي كه به جريانمغزي، نوع و كميت هورمون
  دهد و به همين دليل تميز بين عوامل زيستي و محيطي بسيار دشوار است.  مي
  

  ت جنسيتي از منظر رواني اجتماعيتفاو 2.2
ترديد وجود ندارد با اين حال سئوال در مورد اثرگذاري عوامل اجتماعي در تحول شناختي، 

هاي جنسيتي از اين منظر اين است كـه چگونـه، چـه مقـدار و چـه      اساسي در فهم تفاوت
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پذيري و ديگر تجارب زندگي كه بـراي مـردان و   هاي جامعههنگام در گستره زندگي روش
قرار دهنـد؟  توانند توانايي براي انجام تكاليف هوشي را تحت تاثير زنان متفاوت هستند مي

تـوان نـام بـرد. بـراي مثـال      براي پاسخدهي به اين سئوال، عوامل اجتماعي متعددي را مـي 
تفاوت جنسيتي در گذراندن زمـان روزانـه، يكـي از عوامـل اجتمـاعي مـوثر بـر پديـدآيي         

درصد  80هاي جنسيتي در عملكرد شناختي است. شواهد پژوهشي نشان داده است  تفاوت
دهند، پسران هسـتند بـه طوريكـه    هاي ويديويي انجام مير منظم بازياز كودكاني كه به طو

). آنها عالوه Winn & Heeter, 2009كنند (ساعت بيش از دختران بازي مي 266آنها در سال 
تواند به طـور  هايي اكشن داشته كه ميبر گذراندن زمان بيشتر، درگيري بيشتري نيز در بازي

رسـد يكـي از   ). به نظر ميUttal et al., 2013رشد دهد (  هاي فضايي آنها رااساسي مهارت
برابر بـيش از   2ترين دليل براي اين يافته اين باشد كه پسران نزديك به داليل و شايد اصلي

سـاعت بـراي    4/5ساعت در هفتـه بـراي پسـران و     9اند (حدود دختران زمان خالي داشته
زمان آزاد كمتري دارند چرا كـه آنهـا زمـان     هاي سني دختراندختران). تقريباً در همه گروه

) با فراتحليـل مقـاالت   1389گذرانند. سفيري و مديري (بيشتري براي تكاليف اجبارآور مي
شـد بـه ايـن نتيجـه     هاي سني را نيز شـامل مـي  ها كه همه گروهنامهعلمي پژوهشي و پايان

ن متاثر از جنسيت بوده به ايـن  اند كه در جامعه ايراني نيز ميزان و نحوه گذراندن زمارسيده
هـاي فراغتـي آنهـا نيـز بـا      ترتيب كه زمان فراغت براي مردان بيش از زنان بوده و اولويـت 

اي كه در زنان، زمان فراغت بيشتر معطوف به خانواده اسـت.  گونهيكديگر متفاوت است به
رانه تــوان بــه آن نگــاه كــرد، ايــدئولوژي غيرهشــياعامــل ديگــري كــه از ايــن منظــر مــي

)nonconscious ideologyــين  ) و تفــاوت در جامعــه ــا و پســرها در ب ــذير كــردن دختره پ
اي اعمال و هاي مختلف است. به عبارت ديگر همه ما به سادگي و  شكل ناهشيارانه فرهنگ
پوشـانيم،  هاي تمايزگذاري  جنسيتي را به طور فراگير انتظـار داريـم. لباسـي كـه مـي     روش
خـوانيم و  دهيم، مجله و داسـتاني كـه مـي   كنيم، پاداشي كه ميري ميبازي كه خريدااسباب

دهيم به شكل ناهشيار ذيل اين نگاه قرار دارد و والدين حتي زباني كه مورد استفاده قرار مي
كنند. نكته قابل توجه آن است چنين رفتارهـايي  نيز به همين گونه با فرزندان خود رفتار مي

توان ديد. در تعامـل بـا چنـين عـاملي، تفـاوت      هنگ نيز ميرا حتي در بين اعضاي يك فر
هاي خـود دختـران و پسـران در    تواند  انتظارات، باورها، و نگرشجنسيتي در شناخت مي
  ادراك تكاليف دانست.
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  شناختي وت جنسيتي از منظري روانفات 3.2
اند. از يـك منظـر   شناختي متعددي نيز تفاوت جنسيتي را مورد توجه قرار دادههاي رواننظريه
هـاي از لحـاظ جنسـيتي    گرايانه، فرويد معتقد بوده است دختران و پسران به روشتحليلروان

گـذرد اثـري   هاي نخست زندگي بر كودك مييابند و آنچه در سالمتفاوت، رشد و تحول مي
 به گستره تمام عمر بر او دارد و چگونگي فكر كردن و رفتـار كـردن او را تحـت تـاثير قـرار     

گونه تأويل نمود كه دختران و توان آن را ايندهد. در قالب تفاوت جنسيتي در شناخت، مي مي
تواند نحوه فكـر  يابند و از آنجايي كه اين تحول متفاوت ميپسران به شكل متفاوت تحول مي

تواند منجر به شناخت متفـاوت در آنهـا   كردن و رفتار كردن آنها را متأثر از خود سازد پس مي
) و feedbackهاي يادگيري و يادگيري اجتماعي، پاداش، تمرين، بازخورد (د. از منظر نظريهشو

هاي اصـلي رفتـار هسـتند. از ايـن رو تفـاوت      كنندهيادگيري از طريق مشاهده ديگران، تعيين
توانـد بـراي تبيـين تفـاوت جنسـيتي در      جنسيتي در الگوهاي پاداش و تنبيه و بـازخورد مـي  

توان ادعا نمود دخترها بيشتر از پسرها ترغيـب  فاده قرار گيرد. براي مثال ميشناخت مورد است
هـاي  شوند در مقابل پسرها بيشتر از دخترها ترغيب به درگير شدن در فعاليـت به خواندن مي

شوند و بـه همـين دليـل    هاي فكري و مانند آن ميبازيها، اسبابفضايي مانند بازي با مكعب
تـوان  اي كالمي و پسرها در تكاليف فضايي عملكرد بهتري دارند و يا ميهدخترها در توانايي

كنند و ماننـد آنهـا   ها با ديگر دختران و پسران توجه ميمدعي بود دخترها و پسرها به شباهت
هاي كنند تا اينكه در نهايت منجر به الگوهاي متفاوت فكر و عمل در جنسيتفكر و عمل مي

هاي جنسيتي در شناخت  توان به تفاوتشناسي شناختي نيز ميوانشود.  از منظر رمختلف مي
هاي جنسيتي و رفتارهاي مناسب جنسيت و فهم از پرداخت. از اين منظر فهم كودكان از نقش

مفاهيم جنسيتي در سنين مختلف متفاوت است و شواهد روشني نيـز وجـود دارد كـه نشـان     
سـپارند را تحـت   كنند و به خاطر ميفكر ميهاي مرتبط با جنسيت آنچه آنها دهد شناخت مي

نشـان داده شـده اسـت كـه      Martin & Ruble, (2004)دهد. براي مثال در مطالعه تأثير قرار مي
  هاي مرتبط با جنسيت خود دارند. كودكان حافظه بهتري براي فعاليت

  
  . روش3

  كنندگان طرح پژوهش و شركت 1.3
هاي اول تا ششـم دوره  آموزان شهر تهران در پايهجامعه آماري پژوهش حاضر تمامي دانش

از پسـر)   299دختـر و   224نفر ( 523 ه حجمب اي نمونه ابتدايي بوده است كه از اين جامعه



 ...آيا شناخت در ايران به سمت  هاي جنسيتي در عملكرد شناختي؛ تغيير الگوي تفاوت   80

گيري به اين ترتيب بوده اسـت  روش نمونه شد.  انتخاب  تصادفي  اي طبقه  گيري نمونه  طريق
در شـهر تهـران، تعـدادي     19و  18 ،13، 5، 2كه از هر يك از مناطق آمـوزش و پـرورشِ   

   شدند.آموز به تصادف انتخاب و سنجش مدرسه و از هر مدرسه نيز تعدادي دانش
  
  گيري ابزار اندازه 2.3

  ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بوده است از: 

  )2003( ويرايش چهارم وكسلر ،  مقياس استدالل تصويري 1.2.3
آزمـاي  مقياس استدالل تصـويري ويـرايش چهـارم هـوش     يال از براي سنجش استدالل س

سئوال تصـويري اسـت. هـر سـئوال از دو      34وكسلر استفاده شده است. اين آزمون شامل 
پاسخ تشكيل شده است. شكل محـرك خـود از    گزينه 5بخش شامل يك شكل محرك و 

مرتبطي رسـم   ي جدول، تصاوير به همخانه 3تشكيل شده است كه در  2×  2يك جدول 
بايست به دقت رابطه دهنده ميشده است و در خانه چهارم عالمت سئوال آمده است. پاسخ

بين اشكال موجود در سه خانه شكلِ محرك را بررسي كرده و با پي بـردن بـه رابطـه بـين     
پاسخ  يكي را براي جايگذاري به جاي عالمت سـئوال انتخـاب كنـد.      گزينه 5ها از بين  آن

صـدم و   89/0تبار همساني دروني اين آزمون در نمونه هنجاري وكسـلر چهـار،   ضريب اع
در  ) Williams., Weiss & Rolfhus, 2003; 2-3صـدم بـوده اسـت(    77/0اعتبار بازآزمايي نيز 

و ضريب توافق متخصصين براي  98/0پژوهش حاضر ضريب اعتبار بازآزمايي اين مقياس 
هـاي بسـياري بـراي سـنجش     اين آزمون در پژوهش ازبوده است.  1بررسي روائي محتوا  

 (6 ;2012)و  De Alwis (2011; 52)توان به استدالل سيال استفاده شده است كه براي مثال مي
Tamm & Juranek  .اشاره كرد  

  )2003ويرايش چهارم وكسلر، (ها  مقياس طراحي مكعب 2.2.3
آزماي  ها ويرايش چهارم هوشآزمون طراحي مكعببراي سنجش پردازش ديداري از خرده

شد و وكسلر استفاده شده است. در اين آزمون تعدادي مكعب در اختياركودك قرار داده مي
ها، در يك محـدوده زمـاني   بايست با ديدن يك الگو يا تصوير در دفترچه سئوالكودك مي

ها بازسـازي كنـد. ضـريب اعتبـار همسـاني      مشخص آن الگو يا تصوير را به كمك مكعب
 81/0صدم و اعتبار بازآزمايي نيـز   86/0دروني اين آزمون در نمونه هنجاري وكسلر چهار، 
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بوده  77/0صدم بوده است. در مورد روائي نيز همبستگي آن با ويرايش سوم آزمون وكسلر 
ضريب اعتبار بازآزمايي ايـن مقيـاس در    . )Williams., Weiss & Rolfhus, 2003; 2-3است (

بـر  بـوده اسـت.    1و ضريب توافق متخصصين براي روائـي محتـوا،    94/0پژوهش حاضر 
ها براي سنجش پردازش ديداري مورد اساس مباني نظري و پژوهشي آزمون طراحي مكعب

  ).  Chen etal., 2009(گيرد استفاده قرار مي

  )2003ويرايش چهارم وكسلر، (مقياس واژگان  3.2.3
شد معناي هر يك را توضيح از وي خواسته مي واژه براي كودك قرائت و 32در اين آزمون 

گذاري به صورت صفر، يك و دو بوده اسـت امـا در پـژوهش    دهد. در آزمون وكسلر نمره
گذاري در نظر گرفته شده اسـت؛ نخسـت چهـار سـطح     حاضر، دو مالك عمده براي نمره

اعـي، د)  ربط، ب) عيني و كاركرد ابتدايي ج) تا حدودي عينـي و تـا حـدودي انتز   الف) بي
هـاي آزمـودني   كننده. با توجه به اين دو مـالك بـه پاسـخ   انتزاعي و دوم ذكر ويژگي تعيين

و  98/0در پژوهش حاضـر ضـريب اعتبـار بازآزمـايي      داده شده است. 3و  2، 1، 0نمرات 
  بوده است.   6/0ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا 

  )2003ويرايش چهارم وكسلر، (س  ارقام مقياس فراخناي روبه جلو و معكو 4.2.3
آزماي وكسلر مدت از آزمون فراخناي ارقام ويرايش چهارم هوشبراي سنجش حافظه كوتاه

استفاده شده است. اين آزمون به دو روش فراخنـاي مسـتقيم يـا رو بـه جلـو و فراخنـاي       
 16 كوششـي (درمجمـوع   2سـئوال   8شود. فراخناي رو به جلـو شـامل   معكوس انجام مي

شود اعداد را دقيقا به همان ترتيبي كه بـراي  كوشش) است و در آن از آزمودني خواسته مي
شود، تكرار كند. فراخناي معكوس مشابه فراخناي رو به جلو است بـا ايـن   وي خوانده مي

شود وقتي خواندن اعداد تمام شد به جـاي آنكـه   تفاوت كه اين بار از آزمودني خواسته مي
نه كه شنيده است تكرار كند به شكل وارونه تكـرار كنـد. شـواهد مربـوط بـه      اعداد را آنگو

بـه روش   81/0بـه روش همسـاني درونـي،      87/0اعتبار و روائي در نمونه هنجاري اعتبار 
-Williams., Weiss & Rolfhus, 2003; 2روائي همگرا را نشان داده است ( 79/0بازآزمايي و 

و ضـريب توافـق متخصصـين بـراي      84/0بازآزمـايي  . در پژوهش حاضر ضريب اعتبار )3
  .بررسي روائي محتوا  بوده است
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  )1387اكبري زردخانه و زاهديان، كرمي نوري، مرادي، (مقياس درك خواندن نما  5.2.3
آزمون درك متن مربوط به آزمون ها از خردهبراي سنجش خواندن از متن مشترك تمام پايه

) استفاده 1387(كرمي نوري، مرادي، اكبري زردخانه و زاهديان، خواندن و نارساخواني نما 
آموز قرار داده شد شده است. در اين خرده آزمون متن نوشتاري يك داستان در اختيار دانش

و از وي خواسته شد متن را بخواند. براي خواندن متن محدوديت زماني بـراي كـودك در   
كه خواندن متن را به اتمام رسـانده اسـت    نظر گرفته نشد پس از آنكه كودك اظهار داشت

اي تنظيم ها به صورت چند گزينهشد. اين سئوالسئواالتي در مورد داستان از او پرسيده مي
شـد و او  هاي آن توسط آزمونگر بـراي كـودك خوانـده مـي    شده بود و هر سئوال و گزينه

اب نمايـد. در نمونـه   رسـيد را انتخـ  بايست تنها يك گزينه را كه به نظر او درسـت مـي   مي
 82/0و  81/0آزمـون درك خوانـدن بـه ترتيـب     هنجاري ضريب آلفاي كلي آزمون و خرده

در پژوهش حاضـر  ). 1384،  بدست آمد (كرمي نوري ، مرادي، اكبري زردخانه و زاهديان
 6/0و ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائـي محتـوا    78/0ضريب اعتبار بازآزمايي 

   بوده است.

  )2003ويرايش چهارم وكسلر، (مقياس نماديابي  6.2.3
براي سنجش سرعت پردازش از آزمون نماديابي ويرايش چهارم وكسلر استفاده شده است. 

ساله و  7و  6اين آزمون در فرم الف و ب تهيه شده است. فرم الف آن مخصوص كودكان 
و بخش است. در سمت ساله به باال بوده است. آزمون شامل د 8فرم ب مخصوص كودكان 

چپ يك ( فرم الف) و يا دو (فرم ب) محرك يا نماد هـدف نشـان داده شـده اسـت و در     
بايست به نمادهاي سمت راست تعدادي محرك يا نماد پاسخ آمده است. آزمون شونده مي

روبروي نماد هدف نگاه كند و در يك محدوده زماني مشخص تشـخيص دهـد آيـا نمـاد     
هـاي غلـط از   گـذاري تعـداد پاسـخ   ف قرار دارد يا خير. براي نمرهمحرك بين نمادهاي هد

هاي درست كسر و نمره نهايي محاسبه شد. در مورد شواهد مربوط به اعتبار و روائي، پاسخ
 68/0به روش بازآزمـايي و   72/0به روش همساني دروني،   79/0در نمونه هنجاري اعتبار 

در پـژوهش    . )Williams., Weiss & Rolfhus, 2003; 2-3روائي همگرا را نشان داده اسـت ( 
و ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا  86/0حاضر ضريب اعتبار بازآزمايي 

   بوده است. 6/0
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  )1985ريتان و وولفسون، ( اي شي مقياس بازشناسي المسه 7.2.3
اس  ساخته شـده  اي شي كه بر اساي از آزمون بازشناسي المسهبراي سنجش توانايي المسه

شـي معمـولي شـامل گيـره كاغـذ، دكمـه، كليـد، قاشـق          5بود استفاده شد. در اين آزمون 
مرباخوري و سر خودكار؛ اشكال هندسي برجسته شامل مثلـث، مربـع و دايـره و حـروف     

اي قرار داده شده است. حروف ياد شـده بـه ايـن دليـل     الفبا شامل ل، م، و ، و ي در كيسه
كننده تشخيص ه تشابه كمتري با حروف ديگر دارند و در لمس كمتر گيجاند كانتخاب شده

اي كـه هـيچ ديـدي    بند پارچهشوند. براي اجرا، چشمان آزمون شونده با يك چشمداده مي
ثانيه  5شد سپس به ترتيب ارائه در پاسخنامه هر يك از اشياء به مدت نداشته باشد بسته مي

را شناسـايي كنـد.    ها آنشد كه شد و از وي خواسته ميمي شونده قرار دادهدر اختيار آزمون
شد. اين كار را يك بار با دست مسلط و يك بـار  هيچ بازخوردي به آزمون شونده داده نمي

شد. مجموع تعداد اشـيايي كـه بـا هـر دو دسـت بـه درسـتي        با دست غير مسلط انجام مي
در پژوهش حاضـر ضـريب   ته شد. شناسايي شدند به عنوان نمره فرد در آزمون در نظر گرف

 6/0و ضــريب توافــق متخصصــين بــراي بررســي روائــي محتــوا  76/0اعتبــار بازآزمــايي 
   است.  بوده

  )2003ويرايش چهارم وكسلر، (مقياس حساب  8.2.3
هـوش آزمـاي    4آزمون حسـاب ويـرايش   براي سنجش دانش و پيشرفت كمي از دو خرده

وكسلر و يك آزمون دانش رياضي استفاده شده است. در آزمون حساب يا پيشرفت رياضي 
شـد  حساب به طور شفاهي براي آزمون شونده قرائت و از وي خواسته مي مسئلهتعدادي، 

به در مورد شواهد مربوط  را به طور ذهني حل نمايد. ها آندر يك محدوده زماني مشخص 
بـه روش   75/0به روش همسـاني درونـي،     88/0اعتبار و روائي، در نمونه هنجاري اعتبار 

دانش ). 2003روائي همگرا را نشان داده است (راهنماي تكنيكي وكسلر،  74/0بازآزمايي و 
دامنه دانش عمـومي در   رياضي، توانايي در محاسبه و يا حل مسائل رياضياتي نيست بلكه  

. براي اين منظور كتب كرد. براي مثال قضيه فيثاغورث چيست؟سنجش مي زمينه رياضي را
قـرار گرفـت و بـا     مـدنظر منبع دانش رياضي  عنوان بههاي اول تا ششم دبستان رياضي پايه

 ها آنهاي مختلف دوره ابتدايي از توضيح هدف و مفهوم آزمون براي تعدادي از معلمان پايه
انش رياضي را استخراج نمايند. با در نظر گـرفتن زمـان   هاي مربوط به دخواسته شد سئوال

هـا عبـارت بودنـد از     سئوال براي ورود به آزمون تهيه شده است. اين سئوال 8اجرا، تعداد 
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)  معادل كدام عدد فارسي  7؛ اين عالمت (8 > 9و    8  < 6اين جمله رياضي را بخوانيد: 
كنند؟ (اگر كودك پاسـخ داد خـط كـش    گيري مياست؟؛ طول خط را با چه واحدي اندازه

توانيم يك اي)؛ شعاع دايره چيست؟؛ چطور ميدوباره بپرسيد با چه واحدي نه با چه وسيله
گوينـد؟؛ در  هاي بزرگتر از زاويه راست چـه مـي  زاويه راست را تشخيص دهيم؟؛ به زاويه

عدد پي چيست؟ گويند؟؛ شود چه ميمثلث، پاره خطي كه از راس بر ضلع مقابل عمود مي
در پـژوهش  نمره دانش كمي آزمون شونده مجموع دو نمره دانش و پيشرفت بـوده اسـت.   

و ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا  78/0حاضر ضريب اعتبار بازآزمايي  
  است.  بوده 96/0

  )2003ويرايش چهارم وكسلر، (مقياس اطالعات  9.2.3
آزمون اطالعات وكسلر نيز آزمون واژگان از خردهخرده براي سنجش دانش جامع, عالوه بر

هاي وسيعي از دانش عمومي از آزمون سئوال در حيطه 32استفاده شده است. در اين آزمون 
پاسخ شفاهي روشـن ارائـه دهـد.     ها آنبايست به شونده ميشود و آزمونشونده پرسيده مي
كند؟، اليه ازن چيست؟ آهن چگونه زنگ ها عبارتند از معده چه كاري مينمونه اين سئوال

هاي درست نمره يـك و بـه   گذاري به صورت صفر و يك بوده است؛ به پاسخزند. نمرهمي
در مورد شواهد مربوط بـه اعتبـار و روائـي، در    گرفت.  هاي غلط نمره صفر تعلق ميپاسخ

 82/0يي و بـه روش بازآزمـا   83/0به روش همسـاني درونـي،     86/0نمونه هنجاري اعتبار 
Williams., Weiss & Rolروائـي همگـرا را نشـان داده اسـت(     us, 2003; 2-3 .(  در پـژوهش

و ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا  98/0حاضر ضريب اعتبار بازآزمايي 
   بوده است. 6/0

  ) 2009بر اساس مقياس حافظه باليني وكسلر، (مقياس تداعي زوج كلمات  10.2.3
ايـن  نجش حافظه با تاخير از خرده آزمون تداعي زوج كلمات استفاده شـده اسـت.   براي س

آزمون شامل ده زوج كلمه مانند كامل/ تمام؛ پتو / بالش؛ نقـاش/ تـرس و ... اسـت. كلمـه     
دقيقـه،   20شد بعد از گذشت نخست هر زوج براي آزمون شونده قرائت و به وي تاكيد مي

بايست زوج آن كلمه را يادآوري كند. الگوي و وي مي شوديكي از زوج كلمات خوانده مي
آزمون از آزمون حافظه باليني وكسلر اقتباس شده اسـت امـا كلمـات بكـار رفتـه در آن از      

) بيشترين فراوانـي  1384كلماتي استخراج شده است كه بر اساس كرمي نوري و همكاران (
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وري بود كه بين هر جفت كلمه، خواندن كلمات ط اند.را در كلمات كودكان دبستاني داشته
ثانيه وقت بگيـرد. پـس از آن نخسـتين كلمـه را      2كرد به طوريكه آزمونگر كمي مكث مي

دقيقـه بعـد    20شـد. حـدود   شد و بازخورد درست و غلط بـه كـودك داده مـي   پرسيده مي
شد و فهرست كلمات سئوال دوبـاره  شونده توضيح داده ميدستورالعمل مجدداً براي آزمون

نمـره  شـد.  شونده فرصـت پاسـخگويي داده مـي   ثانيه به آزمون 5شد. راي وي خوانده ميب
داد. آزمـون دوبـار   هاي صحيحي بوده است كه آزمون شونده ارائه مـي آزمودني تعداد پاسخ

يكـي از   عنوان بهشد دقيقه بعد از بار اول اجرا مي 20شد و نمره بار دوم كه حداقل اجرا مي
تاخير در نظر گرفته شده بود. در پژوهش حاضر ضريب اعتبار بازآزمـايي   دو نمره حافظه با

  بوده است.  6/0و ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا  89/0

  )2009بر اساس مقياس حافظه باليني وكسلر، (مقياس حافظه منطقي  11.2.3
آزمـون حافظـه    آزمون دومي كه براي سنجش حافظه با تاخير مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   

منطقي بوده است. اين آزمون نيز از آزمون حافظه باليني وكسلر اقتباس شده است.  در ايـن  
بايست بـه دقـت بـه آن گـوش     شد و آزمون شونده ميآزمون يك داستان كوتاه خوانده مي

كـرد. داسـتان   دقيقه بعد دوباره آن را تكرار مي 20كرد و بالفاصله پس از اتمام و حدود  مي
شد يك نمره اي كه به درستي يادآوري ميقطعه بوده است و به ازاء هر قطعه 27شكل از مت

و ضـريب   89/0در پژوهش حاضر ضـريب اعتبـار بازآزمـايي    گرفت. به آزمودني تعلق مي
   بوده است. 6/0توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا 

  ) 5198ريتان و وولفسون، (مقياس ضربه زدن با انگشت  12.2.3
افزاري آزمون ضربه زدن با انگشت استفاده براي سنجش سرعت رواني حركتي از نسخه نرم

شود تا جاييكـه ممكـن   ثانيه به آزمون شونده فرصت داده مي 10در اين آزمون شده است. 
 A   دكمـه است به سرعت با انگشت سبابه دست  مسلط و پس از آن غير مسلط خـود بـه   

ثانيـه بـه    10تواند در محدوده زماني داد دفعاتي كه آزمون شونده ميافزار تعضربه بزند. نرم
دكمه مورد نظر  ضربه وارد كند، ميانگين زمان صـرف شـده بـراي هـر ضـربه و انحـراف       

كند و آن را در قالـب  استاندارد اين ميانگين براي هم دست مسلط و هم غير مسلط ثبت مي
تواند بـه  با دست مسلط و غير مسلط مي كند. مجموع دفعاتي كه كودكخروجي ذخيره مي

نمره وي در آزمون سرعت رواني حركتـي در نظـر    عنوان بهدكمه مورد نظر ضربه وارد كند 
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و ضـريب توافـق    96/0پـژوهش حاضـر ضـريب اعتبـار بازآزمـايي      گرفته شده است. در 
   بوده است. 1/0متخصصين براي بررسي روائي محتوا 

  )2011كيسر، (هاي صوتي  مقياس تمايز گام 13.2.3
شود و در پژوهش حاضر براي سـنجش  اي انجام ميافزار رايانهاين آزمون به كمك يك نرم

پردازش شنيداري از آن استفاده شده است. در اين آزمون آزمون شونده ابتدا يك گام صوتي 
بايسـت  شنود و بالفاصله پس از آن گـام صـوتي دومـي را خواهيـد شـنيد. وي مـي      را مي

كنـد شـبيه هـم    شخيص دهد كه اين دو شبيه هم هستند يا با هم فرق دارند. اگه فكر مـي ت
بايسـت بگويـد   كند با هـم فـرق دارنـد مـي    و اگر فكر مي» مشابه«بايست بگويد هستند مي

 13هاي مشابه و متفـاوت را فشـار دهـد. ابتـدا بخـش تمرينـي (      و يا اينكه دكمه» متفاوت«
افزار شود. در خروجي نرمكوشش)  اجرا مي 20آزمون ( كوشش) و پس از آن بخش اصلي

هـا نيـز    هاي صحيح، مقدار دسيبل هر جفت صوت و درصد تشابه آنعالوه بر تعداد پاسخ
عنـوان بـرآوري از    هاي صحيح به). در پژوهش حاضر تعداد پاسخ2011آمده است (كيسر، 

ب اعتبـار بازآزمـايي   در پژوهش حاضـر ضـري  پردازش شنيداري در نظر گرفته شده است. 
   بوده است. 6/0و ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا  97/0

  مقياس زمان واكنش ساده و انتخابي 14.2.3
اي زمان واكنش ساده و انتخابي افزار رايانهگيري از نرمبراي سنجش زمان واكنش و تصميم

دارد. در مرحله نخست يا زمان  افزار دو مرحلهاستفاده شده است. سنجش به كمك اين نرم
صـدم ثانيـه نمـايش     2واكنش ساده، يك محرك ديداري هدف (يك مربع رنگي) به مدت 

بايست بالفاصله پس از نمـايش محـرك هـدف، در سـريعترين     شود و آزمودني ميداده مي
داد. در بخـش زمـان واكـنش    زمان ممكن دكمه فاصله را روي صفحه كليد رايانه فشار مـي 

هرتز) بـه تصـادف    250ي، يك محرك هدف ديداري و يك محرك هدف شنيداري (انتخاب
شد. كودك در ايـن بخـش   اي روي صفحه مانيتور نمايش و يا پخش ميدر فواصل دو ثانيه

سمت چپ و بالفاصـله پـس از    shiftبايست بالفاصله پس از ديدن محرك هدف دكمه مي
داد. ميانگين زمان واكنش ساده و ميسمت راست را فشار  shiftشنيدن محرك هدف دكمه 

در پـژوهش  گيري در نظر گرفته شد. عنوان شاخص زمان واكنش و زمان تصميم انتخابي به
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و   90/0و  76/0حاضر ضريب اعتبار بازآزمايي براي واكنش سـاده و انتخـابي بـه ترتيـب      
  . بوده است 1/0ضريب توافق متخصصين براي بررسي روائي محتوا براي هر دو 

  
  اجرا ةشيو 3.3

نفره آزمـونگر تشـكيل شـد و در يـك كارگـاه       7به منظور اجراي پژوهش، ابتدا يك گروه 
ها به آنها آموزش داده شد. دستورالعمل و راهنماي ساعته اجراي تك تك آزمون 6آموزشي 

اجراي آزمون نيز به صورت مفصل تهيه و در اختيار گـروه آزمـونگر قـرار گرفـت و آنهـا      
ها را اجرا نمايند. دو نفر از گروه آزمونگر كامالً بر اساس دستورالعمل، آزمون موظف شدند

به عنوان سرپرست انتخاب شدند. سرپرسـتان پـس از اخـذ مجـوز از سـازمان آمـوزش و       
پرورش شهر تهران به مدارس هدف مراجعه و در يك جلسه خصوصي، اهداف، ضرورت 

داد. پـس از موافقـت مـدير بـراي     ح مـي و روش اجراي مطالعه را برايمديرمدرسـه توضـي  
كننده حواس باشد، گروه آزمونگر به مدرسه مراجعه و اختصاص مكان مناسب كه فاقد پرت

آموز در يك نوبت به صورت كامالً فـردي  كردند. سنجش هر دانشكار سنجش را آغاز مي
  انجاميد.دقيقه به طول مي 90اجرا و حدود 

  
  . نتايج4

  وصيفي گروه نمونه آمده استاطالعات ت 1در جدول 

  . اطالعات توصيفي اعضاي گروه نمونه به تفكيك جنسيت و كل گروه1جدول 
    كشيدگي  چولگي  انحراف استاندارد  ميانگين  بيشترين نمره  كمترين نمره  متغير

  80/0  04/0  65/5  96/15  31  3  استدالل سيال

ونه
ه نم

گرو
كل 

  

  - 22/0  25/0  74/10  18/27  57  2  هاطراحي مكعب
  23/1  82/0  02/2  41/7  16  3  فراخناي رو به جلو
فراخناي معكوس 

  58/2  70/0  91/1  07/6  15  0  ارقام

  11/0  00/0  27/1  19/5  9  1  درك خواندن
  12/0  - 10/0  37/6  21/18  37  0  نماديابي

  - 27/0  - 27/0  26/4  09/17  28  2  شناسايي شي المسه
  - 64/0  - 08/0  84/6  38/18  35  1  پيشرفت رياضي
  - 35/0  24/0  47/7  11/14  37  0  حافظه با تاخير
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  00/0  02/0  46/16  74/95  143  46  ضربه زدن با انگشت
  - 37/0  - 27/0  96/2  45/13  19  4  تمايز شنيداري

  8/3  47/1  56/127  49/389  4/1082  18  سرعت واكنش ساده
سرعت واكنش 

  12/1  96/0  34/166  97/601  4/1263  294  انتخابي

  - 64/0  36/0  14/15  71/33  81  6  دانش جامع
  - 62/0  15/0  24/5  15/14  27  3  استدالل سيال

ونه
ه نم

گرو
ان 
سر

پ
  

  - 07/0  25/0  18/10  41/24  54  2  هاطراحي مكعب
  98/0  66/0  83/1  95/6  14  3  فراخناي رو به جلو
فراخناي معكوس 

  34/4  62/0  76/1  59/5  15  0  ارقام

  - 06/0  - 38/0  30/1  94/4  9  1  درك خواندن
  02/0  03/0  83/5  93/15  30  0  نماديابي

  10/0  - 50/0  28/4  31/16  24  2  شناسايي شي المسه
  - 69/0  - 16/0  42/6  69/16  35  2  پيشرفت رياضي
  - 53/0  17/0  32/7  35/12  31  0  حافظه با تاخير

  15/0  09/0  59/16  54/93  141  46  ضربه زدن با انگشت
  - 92/0  11/0  05/3  15/13  19  4  تمايز شنيداري

  99/1  15/1  20/126  47/390  1082  18  سرعت واكنش ساده
سرعت واكنش 

  73/0  67/0  74/169  22/612  4/1263  294  انتخابي

  - 63/0  39/0  51/13  12/29  68  6  دانش جامع
  - 56/0  - 351/0  51/5  49/17  31  6  استدالل سيال

ونه
ه نم

گرو
ان 
ختر

د
  

  - 04/0  18/0  12/10  89/28  57  4  هاطراحي مكعب
  57/1  86/0  03/2  79/7  16  4  فراخناي رو به جلو
فراخناي معكوس 

  18/2  07/1  88/1  44/6  14  1  ارقام

  - 45/0  - 21/0  17/1  39/5  8  3  درك خواندن
  - 28/0  - 04/0  77/5  95/19  34  0  نماديابي

  - 53/0  - 27/0  89/3  62/17  24  8  شناسايي شي المسه
  80/0  - 46/0  59/6  10/19  34  1  پيشرفت رياضي
  32/0  51/0  21/7  51/15  37  0  حافظه با تاخير

  71/0  - 26/0  54/15  86/95  141  55  ضربه زدن با انگشت
  18/0  - 55/0  79/2  61/13  19  5  تمايز شنيداري

  02/4  60/1  33/131  73/400  999  5/179  سرعت واكنش ساده
سرعت واكنش 

  31/1  05/1  94/166  38/610  1165  2/315  انتخابي

  - 47/0  06/0  35/14  97/35  74  9  دانش جامع
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در ادامه به منظور بررسي تفاوت جنسيتي در متغيرهاي پژوهش يعني ابعـاد شـناخت از   
) استفاده شده است. پيش از انجـام ايـن تحليـل،    MANOVAتحليل واريانس چند متغيره (

هـا در ادامـه   نتايج بررسي مفروضـه رسد. هاي انجام آن ضروري به نظر ميبررسي مفروضه
  آمده است: 

هاي توزيع الف)نرمال بودن چند متغيري: مفروضه نرمال بودن به روش بررسي شاخص
و با توصيف مقادير كجي و كشيدگي بررسي شده است. نتـايج نشـان داد مقـدار چـولگي      

+ قـرار  2و  - 2تمام متغيرها و مقدار كشيدگي تمام متغيرها به جز واكنش سـاده در فاصـله   
كنندگان دو گروه جنسيتي متمايز بودنـد و هـيچ   كنندگان: شركتدارد. ب) استقالل شركت

هاي واريانس اي نبوده است كه در هر دو گروه عضو باشد. ج)همگني ماتريسكنندهشركت
باكس بررسي شده است. فرض صـفر ايـن    Mكواريانس: اين مفروضه با استفاده از  آزمون 

پذيرفتـه   01/0هاي واريانس كواريانس در سـطح معنـاداري   بر همگني ماتريسآزمون مبني 
ها در متغيروابسته: اين مفروضه بـا اسـتفاده از آزمـون    شده است. د) همگني واريانس گروه

لون بررسي شده است. نتايج نشان داده است فرض صفر اين آزمون مبني بر همگني به جز 
شـود. ضـمن در نظـر    نيداري در ساير متغيرها پذيرفته ميدو متغير استدالل سيال و تمايز ش
رسد. براي تعيـين  ها، ادامه روند تحليل بالمانع به نظر ميگرفتن تساوي تقريبي حجم گروه

معناداري اثر گروه (جنسيت) بر ابعاد شناخت، از آزمون المبداي ويلكز استفاده شـد. نتـايج   
؛ p < 05/0(، سن )F=47/10) 521و  1(؛ p < 05/0(نشان داده است اثر گروه در مورد جنسيت 

  معنادار است.) F=32/1) 521و  1(؛  p < 05/0( و اثرتعاملي جنسيت و سن) F=55/12) 521و  1(
  آمده است. 2نتايج اجراي تحليل واريانس چند متغيره در جدول 

  . نتايج تحليل واريانس چند متغيري2جدول 
منبع تغييرات سوم مجموع مجذوراتنوع  متغير وابسته سطح معناداري F درجه آزادي مجذور اتا

يت
جنس

 

27/47 1  43/889  استدالل سيال 000/0  085/0 

86/14 1  63/1072 هاطراحي مكعب 000/0  028/0 

38/19 1  06/62 فراخناي رو به جلوي ارقام 000/0  037/0 

39/17 1 92/48 فراخناي معكوس ارقام 000/0  033/0 

 009/0  035/0 45/4 1 86/5 خواندندرك 

66/50 1  80/1401 نماد يابي 000/0  090/0  
 010/0  022/0 25/5 1 55/75  شناسايي شي

 014/0  008/0 08/7 1 02/115 دانش و پيشرفت رياضي
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 019/0  002/0 78/9 1 92/426 حافظه با تاخير

 005/0 101/0 70/2 1  48/375  ضربه زدن با انگشت

 002/0 305/0 05/1 1 41/8 شنيداريتمايز 

 007/0 058/0 61/3 1 42/50756 سرعت واكنش ساده

  001/0 593/0 28/0 1 46/7455 سرعت واكنش انتخابي
68/16 1  85/1350  دانش جامع 000/0  032/0 

  سن

  344/0  000/0 59/53  5  24/5042  استدالل سيال
  280/0  000/0 78/39  5  56/14352 هاطراحي مكعب

  137/0  000/0 22/16  5  76/259 فراخناي رو به جلوي ارقام
  198/0  000/0 25/25  5  05/355 فراخناي معكوس ارقام

  151/0  000/0 19/18  5  80/119 درك خواندن
  176/0  000/0 85/21  5  60/3022 نماد يابي

  156/0  000/0 88/18  5  87/1358  شناسايي شي
38/163  5  89/13255 دانش و پيشرفت رياضي 000/0  615/0  

  169/0  000/0 80/20  5  44/4540 حافظه با تاخير
  456/0  000/0 70/85  5  75/59558  ضربه زدن با انگشت
  120/0  000/0 92/13  5  85/556 تمايز شنيداري

  091/0  000/0 21/10  5  71/716441 سرعت واكنش ساده
  090/0  000/0 11/10  5  54/1317211 سرعت واكنش انتخابي

10/144  5  60/58327  دانش جامع 000/0  585/0  

يت
جنس

 و 
سن

ي 
عامل

ثر ت
ا

 

  009/0  46/0  93/0  5  48/87  استدالل سيال
  009/0  44/0  96/0  5  45/347 هاطراحي مكعب

  017/0  12/0  72/1  5  62/27 فراخناي رو به جلوي ارقام
  009/0  43/0  97/0  5  77/13 فراخناي معكوس ارقام

  040/0  00/0  24/4  5  96/27 خواندندرك 
  009/0  48/0  89/0  5  36/123 نماد يابي

  004/0  82/0  43/0  5  09/31  شناسايي شي
  012/0  27/0  26/1  5  93/102 دانش و پيشرفت رياضي

  020/0  06/0  12/2  5  94/463 حافظه با تاخير
  008/0  52/0  84/0  5  64/585  ضربه زدن با انگشت
  012/0  26/0  29/1  5  64/51 تمايز شنيداري

  006/0  71/0  57/0  5  81/40618 سرعت واكنش ساده
  007/0  60/0  73/0  5  62/95200 سرعت واكنش انتخابي

  007/0  58/0  74/0  5  35/302  دانش جامع
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نتايج اجراي تحليل واريانس چند متغيري نشان داده است دو گروه جنسيتي بدون توجه 
، p > 05/0هـا ( )، طراحي مكعبp ،24/57 =F > 05/0به سن  درمتغيرهاي استدالل سيال (

31/26 =F)فراخناي رو به جلو ، ،(05/0 < p ،71/27 =F  )05/0)،  و معكـوس ارقـام < p ،
41/28 =F) ،درك خواندن ، ،(05/0 < p ،20/17 =F )05/0)، نماديـابي < p ،04/68 =F ، ،(

)، p ،15/18 =F > 05/0)، ، دانش و پيشرفت رياضي (p ،58/14 =F > 05/0شناسايي شي(
)،  و دانش p ،31/4 =F > 05/0)، ، تمايز شنيداري (p ،71/25 =F > 05/0حافظه با تاخير (

دهد ها نشان ميتفاوت معنادار وجود دارد. مقايسه ميانگين )، p ،47/29 =F > 05/0جامع (
ها ميانگين عملكرد دختران بهتر از پسران بوده است.  اما بين دو آزمونكه در تمام اين خرده

)، ، سرعت واكـنش  p ،15/1 =F < 05/0گروه جنسيتي در متغيرهاي ضربه زدن با انگشت (
  )،  تفاوت معنادار مشاهده نشد. p ،06/0 =F < 05/0)، و انتخابي (p ،9/0 =F < 05/0ساده (

هاي سني مختلف، بدون توجه بـه  نتايج تحليل واريانس همچنين نشان داده است گروه
)، طراحـي  p ،59/53 =F > 05/0جنسيت در تمام متغيرهاي وابسته شامل اسـتدالل سـيال (  

ــه جلــو (p ،78/39 =F > 05/0هــا (مكعــب )،  و p ،22/16 =F > 05/0)، ، فراخنــاي رو ب
ــام ( ــوس ارقــ ــدن، (p ،25/25 =F > 05/0معكــ )، p ،19/18 =F > 05/0)، درك خوانــ

)، دانـش و پيشـرفت   p ،88/18 =F > 05/0)، شناسايي شي(p ،85/21 =F > 05/0نماديابي(
)، ضربه زدن بـا  p ،80/20 =F > 05/0)،  حافظه با تاخير (p ،38/163 =F > 05/0رياضي (
)، سرعت واكنش p ،92/13 =F > 05/0) ، تمايز شنيداري (p ،70/85 =F > 05/0انگشت (

) و دانـش  p ،11/10 =F > 05/0) و سرعت واكنش انتخـابي ( p ،21/10 =F > 05/0ساده (
) با يكديگر تفاوت معنادار دارند با اين حـال هنگاميكـه اثـر    p ،10/144 =F > 05/0جامع (

، p > 05/0نهـا در متغيـر درك خوانـدن (   تعاملي سن و جنسيت مورد توجه قرار گرفـت ت 
24/4 =F     تفاوت معنادار وجود داشته است. نمودار خطـي تفـاوت جنسـيتي در عملكـرد (

   شناختي در زير نشان داده شده است.
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   . بحث5

نتايج پژوهش حاضرنشان داده است دختـران گـروه نمونـه در متغيرهـاي اسـتدالل سـيال،       
رو به جلو و معكوسِ ارقام، درك خواندن، نماديابي، شناسـايي  ها، فراخناي طراحي مكعب

شي، دانش و پيشرفت رياضي، حافظه با تاخير، تمايز شـنيداري و دانـش جـامع، عملكـرد     
هايي كه نشـاندهنده عملكـرد بهتـر    بهتري از پسران دارند. اين نتايج به طور كلي با پژوهش
ها، اطالعات، واژگـان، و حسـاب   عبپسران از كشورهاي مختلف در متغيرهاي طراحي مك

 & Lynn,. Rain,. Venables, Mednick, & Irwing, 2005; Lynn., Fergussonبودند ( براي مثال 

Horwood, 2005; Sluis et al., 2008;  .همسو نيست (  
تواند مؤيد هاي پژوهش حاضر ميشناسانه، يافتهدر نگاه نخست و در يك تبيين زيست

)، ديده شود؛ لين با تاكيـد بـر يـك    Lynn., Allik., & Irwing (2004)و  Lynn (1994)ديدگاه 
كننـد  سالگي مشابه هم رشد مي 7انداز تحولي، معتقد است دختران و پسران تا حدود چشم

 8و بنابراين تا اين سن تفاوت جنسيتي در عامل عمومي شناخت، وجود ندارد اما از حدود 
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و اندازه مغز بيش از پسران خواهد شد در نتيجه در ايـن   سالگي، رشد دختران در قد، وزن
سـالگي، رشـد    15سن، تفاوت جنسيتي به نفع دختران را بايد انتظار داشـت امـا از حـدود    
سالگي پسـران   16دختران كند شده اما رشد پسران ادامه پيدا خواهد كرد، بنابراين از حدود 

نمره در نمره كلي  4اين برتري به حدود  برتري اندكي خواهند داشت تا اينكه در بزرگسالي
هوش منجر خواهد شد. با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه تاكيـد لـين بـر عامـل     

در Sluis et al.,( 2008; 64) هـاي اختصاصـي بـوده اسـت.     ) و نه تواناييgعمومي شناخت (
نتيجـه گرفتنـد   شان كه از لحاظ گروه سني نزديك بـه مطالعـه حاضـر بـوده اسـت      مطالعه
توان به عامل عمومي اسناد داد و بر اين اساس آنها هاي قابل مالحظه جنسيتي را نمي تفاوت

پيشنهاد دادند تفاوت جنسيتي در شناخت در اين گروه سني، بـه جـاي عامـل عمـومي بـه      
بايست تغيير داده شود. از سوي ديگر رويكرد لين از دو منظـر  سمت عوامل اختصاصي مي

ز مورد نقد جدي قرار گرفته است؛ نخست آنكه برخـي از شـواهد پژوهشـي آن را    ديگر ني
)، دوم اينكه جنسيت را در سطح فردي Iliescu, 2016; 59مورد تاييد قرار ندادند (براي مثال 

ديده است و توجه به جنسيت در سطح اجتماعي فرهنگي و سطح بين فردي نداشته است، 
هاي جنسيتي صرفاً امل اجتماعي فرهنگي، به تبيين تفاوتبه عبارت ديگر بدون توجه به عو

از يك نگاه فردي زيستي پرداخته است در حاليكه با نگاه به جنسيت به عنـوان يـك سـازه    
كند كدام اطالعات براي كدام جنس فيلتـر شـود و   اجتماعي، اين جامعه است كه تعيين مي

به تفاوت جنسيتي در شناخت، اگر هاي مناسب جنسيتي كدام است. با چنين نگاهي فعاليت
بپذيريم كه عوامل اجتماعي و فرهنگي در ايجاد تفاوت جنسـيتي مـوثر هسـتند پـس بايـد      

توانـد منجـر بـه تغييـر در الگـوي      پذيرفت كه تغيير در اين عوامل اجتماعي و فرهنگي مي
يِ هاي جنسيتي در تكاليف شناختي شود.  نتايج پژوهش حاضر يعني برتري شـناخت تفاوت

توان به تغييرات اجتماعي دو دهه اخيـر در كشـور اسـناد    دختران در مقايسه با پسران را مي
داد. كشور ما در دو دهه اخير برخي تغييرات اجتماعي را تجربه كـرده اسـت كـه بـه نظـر      

دختـران بـه     Webe, Skirbekk, Freund & Herlitz, (2014; 675) رسد بر اساس مفروضه  مي
مندي بيشتري كنند، پاسخدهي بهتر و بهرهواسطه آنكه از سطح محروميت بيشتري شروع مي

از اين تغييرات اجتماعي دارند. اين تغييرات اجتماعي اثربخش بر كاركردهـاي شـناختي را   
  توان شامل موارد زير دانست: مي

هـايي  در واقـع، سـازه   هـاي جنسـيتي  اي جنسيتي: نقشهاي كليشهالف) تغيير در نقش
هايي كه مـردان و زنـان رفتـار و فكـر     اجتماعي هستند كه  باورهاي جمعي در مورد روش
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هاي نقش جنسيتي اشاره به انتظارات مبتني بر جنسيت دارد. دهند. كليشهكنند را نشان مي مي
رار دهـد  تواند پيشرفت و رفتارهاي وابسته به آن را تحت تاثير قهاي جنسيتي مياين كليشه

)Wilder, 1996; 9(    بـراي مثـالHirnstein, Andrews & Hausmann( 2014; 68)   در پـژوهش
خود به اين نتيجه رسيدند كه گروه داراي كليشه جنسـيتي كـه تركيـب جنسـيتي متفـاوتي      
داشتند نسبت به گروه داراي كليشه جنسيتي كه تركيب جنسيتي مشابه داشتند، سيالي كالمي 

اند كه بيانگر اثر تعاملي جنسيت و داشتن كليشه جنسيتي بر سيالي كالمـي  هبهتري نشان داد
هـاي  هاي اجتماعي زنان و مردان و كليشـه رسد در دهه اخير، در نقشبوده است. به نظرمي

هـاي دانشـگاهي و   جنسيتي در كشور ما برخي تغييرات بوجود آمده است براي مثال رشـته 
آموزان پسر و مردان بوده كليشه جنسيتي براي دانش مشاغل فني و مهندسي و رياضي نوعي

اي از هاي اخير اين واقعيت در جامعه ديده شده است كـه، تعـداد فزاينـده   است اما در سال
شدند (براي مثـال نسـبت   اند كه به طور سنتي پسرانه پنداشته ميدختران وارد مشاغلي شده
 30به حدود  1365درصد در سال  11هاي فني مهندسي از حدود تحصيل دختران در رشته

سـاله وزارت آمـوزش عـالي،      20رسيده است ( نقل از آمار عملكرد  1388درصد در سال 
  ). 35: 1387راد و قديمي، و قانعي 1377

پـذيري جنسـيتي در كتـب درسـي و      پـذيري: جامعـه  ب) تغيير در فراينـدهاي جامعـه  
. براي مثـال شـواهد نشـان داده اسـت در     شودهاي تعليم و تربيت، به خوبي ديده مي برنامه

هـاي كليـدي، الگوهـا و    كتب درسي، يك تفاوت جنسيتي در كاربرد اسامي و تصاوير، واژه
هاي كارهاي داخل و خارج خانه، تركيب بعد خانواده بر حسب جنسـيت فرزنـدان،   ويژگي
). 9- 208 ؛1389هاي جنسيتي وجود دارد (فـروتن،  هاي ورزشي و بازنمايي از نقشفعاليت

هـاي اخيرتـر بخـش مهمـي از     رغم چنين تاكيدهايي، نسـل رسد عليبا اين حال به نظر مي
كنند. براي مثال زنان، امـروزه  پذيري را بيرون از الگوهاي سنتي تجربه ميفرايندهاي جامعه

؛ 1382فـر،  كنند (هـومين از تعليم و تربيتي كه ترجيح جنسي داشته باشد به شدت انتقاد مي
و اين انتقاد را در آموزش فرزندان خود و تعليم و تربيت غير رسمي و يـا تعامـل بـا     )106
پـذيري  سان و مانند آن لحاظ خواهند كرد. روشن است كه اين تغيير در فرايند جامعـه همج
پذيري بر كاركرد شناختي شود. ج) تغييـر انـدازه حجـم    تواند منجر به تغيير تاثير جامعهمي

سـاله   9تـا   5نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، جمعيت كودكان  خانواده: بر اساس
ايـن جمعيـت حـدود     1396هزار نفر بوده است كـه در سـال    8482حدود  1375در سال 

باشد. ايـن  هزار نفر شده است كه اين به معناي كاهش تعداد فرزندان در خانواده مي  6411
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(محموديـان و محموديـاني گـيالن،     درصد زنان آمـاده ازدواج  83در حالي است كه حدود 
فرزند دارند كه به معناي تداوم كاهش حجـم   2)  تمايل به داشتن حداكثر 110، ص 1393

هاي آتي است. كاهش حجم خانواده اين فرصت را در اختيار والدين قـرار  خانواده در سال
واهد داشت دهد كه وقت بيشتري را با فرزند سپري نمايند و فرزند نيز اين فرصت را خمي

كه تحريك شناختي بيشتري دريافت نمايد و به همين دليل نيز  بر اساس شواهد پژوهشـي  
يك رابطه منفي بين تعداد فرزندان خانواده و معدل نمرات تحصيلي و به طـور ويـژه نمـره    

رسـد دختـران هماننـد    ). به نظر مي163، ص 1396رياضي نشان داده شده است (مهرباني، 
شـان بهـره   جتمـاعي، از ايـن فرصـت بـراي تقويـت كاركردهـاي شـناختي       ساير تغييرات ا

  اند.   برده  بيشتري
  

  گيري . نتيجه6
گيري نتايج پژوهش حاضر نشاندهنده برتري دختران نسـبت بـه پسـران در    به عنوان نتيجه

تـري  هاي شناختي گسترده بوده است. دختران به واسطه آنكه از يك سـطح محـروم  توانايي
دهند و از آن بهره محاباتري به تغييرات اجتماعي واكنش نشان مياند به طور بيشروع كرده

برند. براي مثال، در حاليكه در جامعـه ايـران، اكتسـاب اقتصـادي، مشـاغل حـاكميتي و       مي
اسـت، امـا در دو دهـه اخيـر، از يـك سـو        آموزش، به طور تـاريخي امـري مردانـه بـوده    

موارد ياد شده فراهم شده است، و از سوي ديگر يك  شدن زنان درهايي براي سهيم فرصت
شدن چنين فرصتي و توسـعه  توسعه گسترده در نهادهاي آموزشي اتفاق افتاده است، فراهم

شود كه جامعه دختران يا زنان متفاوت از مردان بـه  اين نهادها، يك تغيير اجتماعي تلقي مي
انـد. بـر ايـن    از آن بهره بيشتري بـرده  اند و به دليل محروميت تاريخيآن واكنش نشان داده

توان انتظار داشت در كشورهايي نظير كشور ما كه ارتقاء از سـطوح نسـبتاً پـايين    اساس مي
گيـرد، زنـان   هاي آموزشي به سـمت سـطوح بـاالتر صـورت مـي     شرايط زندگي و فرصت

شـناخت در  هـاي جنسـيتي در   شان را ارتقاء دهند. تغيير الگوي تفاوتهاي شناختيتوانايي
شوند نيز ديده شده است. براي مثال ي كشورهايي كه امروزه توسعه يافته پنداشته ميگذشته
مؤيد اين موضـوع بودنـد كـه پسـران در      1970تا  1930شناختي از دهه هاي روانپژوهش
هاي كالمي عملكرد بهتري نسبت به گروه هاي رياضي و فضايي و دختران در آزمونآزمون

هـاي  انـد انـدازه چنـين تفـاوت    به بعد مطالعات نشان داده 1970ر دارند اما از جنسيتي ديگ
اي كه امروزه نزديك و يا برابر با هم شده اسـت  جنسيتي در حال كاهش بوده است به گونه
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)Hyde, 2016; 53   ،به عبارت ديگر به طور فزاينده در معرض محرك شناختي قرار گـرفتن .(
ايط زندگي و تعليم و تربيت در طول زمان، در تغيير الگوي و بهبودي صورت گرفته در شر

 & Weber, Skirbekk, Freundهاي جنسيتي در شناخت،  موثر دانسـته شـده اسـت (   تفاوت

Herlitz;2014; 675 .(  
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