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 چکیده

انجام گرفت. این پژوهش در زمره  تکلیف کتاب تصویرپژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی 
تحلیلی انجام یافته است. جامعه آماری این پژوهش،  -حقیقات غیر آزمایشی است که به صورت توصیفیت

 9319شهر اهواز در سال  هامهدکودکدارای کارکردهای اجرایی پایین در  هسال 5و  4، 3کلیه کودکان 
فی تک مرحله دگیری تصاروش نمونه کودک بود که به 01به تعداد  . در این پژوهش، حجم نمونهبود

این . برای بررسی پایایی شرکت کردند( 5115)اتنس و ملتزف،  کتاب تصویر در تکلیف انتخاب شدند و
و برای تعیین روایی  .یب آلفای کرونباخ استفاده شدکاپا و ضر روشها، از شاخص پایایی ارزیاب ،تکلیف

های تحقیق نشان یافته .استفاده شدای های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دوجمله، از روشآن
و مقدار ضریب  11/1و در بخش کالمی  11/9دو ارزیاب در بخش غیر کالمی  همبستگی بین نمرهداد که 

 95/1ضریب آلفای کرونباخ و  11/9 و 14/1برای هر یک از سناریوها بین  هابهمبستگی کاپا بین ارزیا
 بهرا صحیح  هایپاسخ تعدادکودکان، نشان داد که  ایلهدوجمآزمون  بر اساس روایی آزمون نتایج. بود

. همچنین، نتایج تحلیل واریانس انتخاب کردند شانس احتمال پاسخ از روی تعدادطور معنادار باالتر از 
)هم بخش کالمی و هم بخش  تکلیفاین در  ساله 5و  4، 3میانگین نمره کودکان بین نشان داد که 

 4ساله نسبت به کودکان  3و آزمون شفه نشان داد که کودکان داشت وجود  یدارتفاوت معنی( غیرکالمی
 . نداشتساله تفاوت معناداری  5ساله و  4کودکان نمره به دست آوردند اما  تریپایینساله نمرات  5و 
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های روانسنجی، کودکان ویژگیتکلیف کتاب تصویر، دوراندیشی رویدادی،  كلیدي: واژگان
  هامهدکودک

 مقدمه
 رفتارهای در که شودمیرا شامل عالی شناخت انسان  سطوح 9دوراندیشی رویدادی

( 5194) 3پرابهاکار و هادسون(. 5115، 5)اتنس و ملتزف شوداو پدیدار میهدفمند 
 هدف،به سوی ی ریگجهتکه در پیچیده شناختی ی هاتیفعال را دوراندیشی رویدادی

. اند، تعریف کردهاست رگذاریتأثارادی در اعمال  پیوستگیآینده و  ی بهزیرطرح
 زیانگجانیهو  نبنیادی جنبهرا  رویدادی دوراندیشی( 5199) 4هسادندرف و مورهمچنین، 

به تجسمی  با نگاه کنونیاعمال  دادن ظرفیت سازمان که اندکردهتعریف انسان  شناخت
این باورند که بر . این محققان شودرا شامل میدر آینده شده  ینیبشیرویدادهای پ

 در منافع فرد در رویدادهای آینده واز گرایش به انجام اعمالی که در دوراندیشی رویدادی 
 رگذاریتأثاطمینان حاصل کند، در رویدادهای آینده شده  ینیبشیپاجتناب از مشکالت 

تفکر به آینده را ظرفیت سازگاری افراد در  (5195) 5اردسو اتنس و لئو-مارتین. است
عالوه، دوراندیشی به. کنندیم فیتعربه اهداف و اجتناب از مشکالت آینده  رسیدن

شده در آینده نقش اساسی دارد و به افراد  بینیپیشبینی نیازها و شرایط رویدادی در پیش
، )ریبتز، بارسیکس کندمیبینی پیامد رفتارهایشان کمک ا و پیشریزی رفتارهطرح در

عصبی  (5 شناختی و( 9 پژوهشگران دو مکانیزم به باور . (1905، 0، دارجمبیو و لیندنروچا
 مکانیزم شناختی (.5199، 9)شاختر، بنوواو اسزپونار برای دوراندیشی رویدادی وجود دارد

عمل تجسم آینده  منظور به ریپذانعطافبه طور در فراخوانی و بازآرایی تجارب شخصی 
در این مکانیزم جایگاه مهمی  0حافظه معنایی و همچنین،بنابراین، حافظه رویدادی ؛ کندیم

                                                           
1. episodic foresight   

2. Atance & Meltzoff 

3. Prabhakar & Hudson 

4. Suddendorf & Moore 

5. Martin-Ordas & Louw 

6. Rebetez & Barsics & Rochat & D’Argembeau & Linden 

7. Schacter & Benoit & Szpunar 

8. semantic memory 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023969012000380
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بر  ( به نقش اندیشیدن به نیازهای آینده5195) 9، لئو و کالیتن. در این رابطه، اتنسدارد
 5یاهسته. مکانیزم عصبی شامل شبکه اندتوانایی دوراندیشی رویدادی کودکان اشاره کرده

گیجگاهی  و منطقه 4میانی ، قشر پیشانی3مناطق مغزی ازجمله منطقه گیجگاهی میانی
است که موقع به خاطر آوردن تجارب گذشته و اندیشیدن به تجارب آینده فعال  5جانبی

دارد )شاختر رابطه وجود رویدادی  نگرندهیآبین حافظه و تفکر  دهدیم که نشان  دنشویم
ل نشان دادند که دوراندیشی رویدادی، نقش اساسی در ح هاژوهشپ (.5199و همکاران، 

-( و خودنظم5195و چیو،  5199ی )شاختر و همکاران، ریگمیتصم(، 5195، 0)چیومسئله 

ی نشان شناختعصبی هاپژوهش( دارد. همچنین، 5199)شاختر و همکاران،  9دهی عاطفی
دادند که دوراندیشی رویدادی با تفکر خالق و واگرا رابطه معناداری دارد و مطالعات 

ی رویدادی در طراحی مسیرها و دستیابی به نگرندهیآد که ی رویدادی نشان داسازهیشب
     (.5199اهداف نقش مهمی دارد )به نقل از شاختر و همکاران، 

از جمله توانایی سخن گفتن  هاییتوانامحققان مفهوم دوراندیشی رویدادی را از برخی 
و  تجسمد در فروانایی ت دوراندیشی رویدادی. اندکردهمتمایز  0کودکان درباره آینده

در را خود  فرد بتواند بطوریکهاست آینده  یصورت دیداری در رویدادهاادراک خود به
تجسم  نسبت به آن ندارد، یاتجربههیچ  قبالًآینده که برای او تازگی دارد و ی در رویداد

ی آن است، هایژگیوکند. به عبارتی تازگی رویدادها در دوراندیشی رویدادی یکی از 
به معنای توانایی تجسم کردن خود در  الزاماًه آیند سخن گفتن درباره توانایی هکیدرحال

و  شناسایی کنداز حوادث گذشته الگویی را  به سادگیفرد  آینده نیست و ممکن است
 (.5115، 1)اتنس و انیل وجود ندارد در آن، بنابراین، ویژگی تازگی آینده به کار برد برای

ربطی  عنا نیست که سخن گفتن برای آینده به توانایی دوراندیشیالبته گفته باال به این م
صحبت کردن ی هاشکل اگرچه تمامیندارد. چرا که بین این دو توانایی رابطه وجود دارد. 

                                                           
1. Louw & Clayton 

2. core network 

3. medial temporal lobe (MTL)  

4. medial prefrontal cortex 

5. lateral temporal 

6. Chiu 

7. emotional self-regulation 

8. talk about future  

9. O'Neill 
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خاصی از  یهااما جنبه یست،اندیشی رویدادی نرکودکان درباره آینده انعکاس کننده دو
 بارهکودکان درکردن ت. برای مثال صحبت کودکان اس دوراندیشی توانایی اززبان نشان 

 یهایکی از نشانهباشد  یخوشحال احساسیا  ترس از آسیبیک حادثه که همراه با 
آینده به  یهاتیموقع ازتوانایی تجسم کودکان همچنین،  دوراندیشی رویدادی است.

یا احساس خستگی( از  یدگیدبی)مثل احساس آس رمعمولیغ یهاتیوضع ازخصوص 
است. برای مثال کودکی دوراندیشی رویدادی  به زبانی کودکانتوانایی  یهانشانهدیگر 

او  یهاصحبت ،کندیآینده از احساس سرما یا گرما صحبت می در رویداد نسبت بهکه 
زبان کودکان  ی دوراندیشی رویدادی درهادارای ماهیت آینده نگرانه است؛ بنابراین، نشانه

 گوناگون فیزیولوژیکی، عاطفی و یا ذهنی یهاتیضعوصحبت کودکان درباره شامل 
سالگی )زمانی که فرض  5سالگی )زمان پیدایش دوراندیشی رویدادی( تا  3که از  هستند

)اتنس و انیل،  ابندییمرشد  (شده دوراندیشی رویدادی به حد نهایی خود رشد نموده است
5115 .) 

؛ متفاوت است 9ی کردنزیرطرحتوانایی از دوراندیشی رویدادی توانایی  ،همچنین
بتواند بدون اینکه  تجسم کند،آینده  ی دردر رویدادرا خود  بتواند فردیعنی ممکن است 

از طرف دیگر، در بسیاری از تکالیفی که  .داشته باشدریزی رویداد توانایی طرحبرای آن 
؛ نشان ندادند تکلیف در آنتجسم خود توانایی  ،انددادهریزی نشان حطرتوانایی کودکان 
تواند کودکی که نسبت به رویدادی در آینده تجربه الزم را ندارد، در صورتی میبنابراین، 

جسم کند. برای مثال توانایی مبتواند خود را در آن ی کند که نیبشیپرویدادی را 
رو به با باز کردن مشاهده کرد که در رفتار طفل خردسال  توانیدوراندیشی رویدادی را م

را مجسم  در آغوش کشیدن توسط مادرشرویداد  ،مادرشسمت به  خود بازوانی باال
 (. 5115)اتنس و انیل،  کندیم

متمایز آینده  برای 3یپردازالییا خ 5یاپردازیرؤ ازاندیشی رویدادی ورهمچنین، د
حال  یهاتیدرک و تشخیص محدودموجب  است. بدین ترتیب که دوراندیشی رویدادی

به  در همان حالو  است دچارشکم درد به . برای مثال کودکی که شودیحاضر کودکان م
جشن خود را در  تواندیدر چنین شرایطی نم خود دعوت است صمیمیجشن تولد دوست 

                                                           
1. planning 

2. daydreaming 

3. fantasizing 
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که  دهدینماینکه احساس شکم درد به کودک این امکان را  به خاطر .کندتولد تجسم 
؛ بنابراین، یک تولد تجسم کندهای آن همچون خوردن کآن رویداد و اتفاق را درخود 

نقش مهمی ، نگرندهیآدر تجسم رویدادهای حال حاضر کودکان ی هاتیتشخیص محدود
برای  فکری دارد. یهایمثل نقاشی کردن یا باز ییهاتیها در فعالعملکرد آندرک  در

محصور شده فعلی خود با توانایی کردن  نقاشیو یا تکالیف دادن انجام در  کودکاینکه 
)اتنس و  کندتجسم را  شیهاتیاز فعالحاصل نتایج  تواندینم، بنابراین، به آسانی است
  (.5115انیل، 

و از دالیل آن  دارنداولیه درک اندکی از رویدادهای آینده  یهاکودکان در سال
اشاره کرد،  به رویدادهای آیندهبرای توجه کردن ها آن ترکم ازیناحساس به  توانیم

را  پیش روی کودکانرخدادهای  و کنندیوالدین از کودکان مراقبت م معموالًچراکه 
یکی از سؤاالت مهم در حوزه روانشناسی این است که چگونه  ،حالنیا . باکنندیکنترل م

رویدادهایی آینده نزدیک یا  توانندیم ؟ چگونهشوندیمنگر ندهیآافراد  9نگرلکودکان حا
؟ کنندیم بیشتررا شادکامی خود در رویدادهای آینده ونه چگو کنند؟ تجسم را آینده دور 

عواملی همچون رسش، د در حال حاضر پاسخ به این سؤال خیلی آسان نیست. هر چن
حال مطالعات به ؛ اما تاکودکان در آن نقش دارندو سایر تجارب  هایراهنمایی والدین، باز

اذعان کرد تحقیقات  توانیکه مبسیار اندکی در این حوزه انجام یافته است. به طوری 
مطالعه حافظه  و به فرایندهای مربوط به زمان گذشته اختصاص یافته فرایندهای ذهنی عمدتاً

به نقل از سادندرف و  9193 / 9005، به قدمت عمر روانشناسی تجربی است )ابینگهاوس
و  ه شده استزیادی به فراموشی سپرد تا حد نگریآیندهکه مطالعه یدرحال. (5199موره، 

. اندنداشتهبه آن توجهی و جدید  یارشتهنیمطالعات ب به اندازه تا این اواخرشناسان روان
مختلف است، همچنان که تحقیقات  یهااز مهارت یاختهیبدون شک، دوراندیشی آم

در سال  5تولوینگهمانند تحقیقات ، استمختلف پرداخته یاحافظه ساختارهایبه حافظه 
حافظه حافظه رویدادی تمایز قائل شد.  ین دو نوع حافظه یعنی حافظه معنایی وکه ب 9195

کردن  باز تجربهمعنایی شامل دانش ما نسبت به جهان پیرامون است و حافظه رویدادی 
بدین گردیم. یبرمرویدادهای گذشته است که به لحاظ زمانی به رویدادهای گذشته 

                                                           
1. present-oriented 

2. Tulving 
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محققان در این رابطه، . نیز وجود دارد نگرندهیآ مختلف تفکر ساختارهایاحتماالً ترتیب، 
تمایز  5نگر رویدادییندهآو تفکر  9نگر معنایییندهآنگر بین تفکر در حوزه تفکر آینده

نگر معنایی، شامل دانش ما به جهان پیرامون خود در آینده است و . تفکر آیندهاندشدهقائل 
تجربه کردن خود در رویدادهای آینده،  نگر رویدادی، شامل توانایی ما درتفکر آینده

یری زمانی حافظه گجهتبنابراین، با اینکه ؛ بدون داشتن تجربه قبلی از آن رویداد است
نگر رویدادی متفاوت است، اما هردو به معنای تجربه خود در پهنای رویدادی و تفکر آینده

رویدادی کودکان به بنابراین، توجه به دوراندیشی ؛ (5115زمان است )اتنس و انیل، 
تا به توانایی کودکان در تجسم خود در آینده تمرکز کنند و  کندیمپژوهشگران کمک 

 . بشناسانندرا در کودکان  نگرندهیآ تردهیچیپاساس رفتارهای 

گیری دوراندیشی ( در پژوهشی سه نوع تکلیف را برای اندازه5115اتنس و انیل )
، تکلیف طراحی 3اند که شامل: تکلیف مسافرتدهساله به کار بر 3رویدادی کودکان 

توانایی  گیریاندازهبود. در تکلیف مسافرت، هدف محققان  5های مکعبو تکلیف 4کردن
بت کردن کودکان توانایی صح گیریاندازهبینی نیازهای خود و یا ساله در پیش 3کودکان 

گی، احساس تشنگی و یا بینی احساس گرسنپیشبرای مسافرت بود. خود در مورد نیازهای 
شود که هر حالت دو . در این تکلیف چهار حالت طرح میجمله است آناحساس سرما از 

( حالت فیزیولوژی 9ها شامل: )مناسب است. حالتماده وجهی است و برای هر وجه یک 
( حالت حسی 5میوه و کشمش است، )های آن آب)احساس گرسنگی یا تشنگی( که ماده

های آن چسب زخم و عینک شدن یا افتادن نور آفتاب به چشم( که ماده)احساس زخمی 
ترس( احساس ( حالت عاطفی )احساس داشتن چیزی برای مشغول شدن یا 3آفتابی است، )

( حالت اضطراری )نیاز به خرید چیزی 4های آن کتاب و خرس عروسکی است، )که ماده
ن است. در این تکلیف کودک از بین تلفپول و های آن یا تلفن زدن به کسی( که مادهو 

ها را انتخاب دهد که چرا آنکند و سپس توضیح میاین هشت ماده، سه ماده را انتخاب می
 دو ویژگی ازشود که نگر تلقی میتوضیحات کودکان آیندهدر صورتی . استهکرد

استفاده  (5و استفاده از کلمات دال بر آینده )مانند ممکنه گرسنه بشم(  (9 برخوردار باشد:
                                                           
1. semantic future thinking 

2. episodic future thinking 

3. Trip task 

4. drawing task 

5. block tasks 
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 44که بین  ند( نشان داد5115احتماالً(. اتنس و انیل ) ،های نامعین )مانند ممکنه، اگراز واژه
به آینده  ساله 3درصد موارد توضیحات کودکان  39و  هامادهدرصد مواقع انتخاب  00تا 

 مربوط است.
وانایی به ت ود که در مقایسه با تکلیف مسافرتتکلیف دوم تکلیف طراحی کردن ب

 ،برد و سپسدر این تکلیف، ابتدا آزمودنی موضوعی را نام می .زبانی کمتری وابسته است
کشیدن چند نقطه، یک دایره و یا یک شروع طراحی کردن، با . پردازدآن میطراحی  به

. برای آشنایی کودکان با تکلیف، ابتدا آزمایشگر در دو کوشش نشان استخط صاف 
کند. برای نمونه به کودکان های پیچیده تبدیل میاولیه را به طرحدهد که چگونه نقاط می

آورد. در این تکلیف، در درمی "مار"دهد که چگونه یک خط خمیده را به شکل نشان می
تصمیم به کشیدن طرحی بتواند  که شودمیفرض  نگرآیندهی دارای تفکر صورتی کودک

 بپردازد  ایپیچیده نام بردن طرحکودکی به که درحالی. نام برده است آن را  قبالًنماید که 
است و بنابراین،  دوراندیشیدر  تواناییعدم دهنده نشان  ،که قادر به طراحی آن نباشد

پایینی است. این محققان نشان دادند اگر چه همه کودکان  نگرآیندهدارای تفکر کودک، 
ها قادر به ترسیم طرح از د آندرص 30ساله موضوعی را برای طراحی نام بردند اما تنها  3

 شده خود بودند.پیش گفته
ها بود که تکلیف غیرکالمی است و در مقایسه با تکلیف طراحی مکعب ،تکلیف سوم

های حرکتی کمتری نیاز دارد. در این تکلیف آزمونگر با ترسیم طراحی کردن، به مهارت
ها در است. دو تا از مکعبسازد. رنگ هر مکعب متفاوت از بقیه چهار مکعب یک برج می

گیرد طوری که ها قرار میو دو مکعب دیگر روی آن گیردمیقسمت پایین کنار هم قرار 
. هدف گیردمیهای قبلی قرار یکی روی دیگری و هر دو در قسمت وسط روی مکعب

یک برج بسازد. در این تکلیف،  ،تکلیف این است که کودک بتواند همانند برج آزمونگر
دهد و سه مکعب دیگر را ها را در جلو آزمودنی روی میز قرار میر، یکی از مکعبآزمونگ

ها داخل دهد )هر مکعب داخل یک فنجان(. گذاشتن مکعبقرار می داخل سه فنجان
ها را برندارد بلکه با ها به این دلیل است که کودک به طور خودکار و سریع مکعبفنجان

بینی قرار گرفتن دو مکعب در جام این تکلیف مستلزم پیشتأمل این کار را انجام دهد. ان
هاست. در این تکلیف، قسمت پایین برج، قبل از قرار گرفتن دو مکعب بعدی بر روی آن

قبل از برج مدل را ( کودک 9 های زیر است:رفتارهای آینده نگرانه کودکان شامل ویژگی
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اری برج مدل قبل از انتخاب کند. وارسی دیدمیوارسی به طور دیداری، ساختن برج 
های بعدی را به ( کودک مکعب5بینی کودک است. ها نشان دهنده توانایی پیشمکعب

ها، برج مدل را وارسی کودک قبل از برداشتن مکعب کهدرصورتیدرستی انتخاب کند. 
اما اگر کودک یکی از  گیرد؛کند و سپس مکعب درست را انتخاب کند، نمره یک می

تار را انجام ندهد یعنی قبل از برداشتن مکعب، برج مدل را وارسی نکند و یا این دو رف
کند. این محققان نشان دادند که در نمره صفر دریافت می ،مکعب صحیح را انتخاب نکند

ها برج مدل را وارسی و مکعب صحیح درصد کودکان قبل از انتخاب مکعب 41مجموع 
رش کردند که بین نمره کودکان در تکلیف را انتخاب کردند. همچنین، محققان گزا

ها رابطه معنادار وجود دارد. با اجرای سه تکلیف باال مسافرت و تکلیف طراحی مکعب
ساله قادر به نشان دادن دوراندیشی  3درصد کودکان  41تا  31محققان نتیجه گرفتند که 

 رویدادی هستند. 
ساله  3یشی رویدادی کودکان های ذکر شده در باال برای سنجش دوراندتکلیف     

سال،  5تا  3اختصاص یافته است و برای سنجش توانایی دوراندیشی رویدادی کودکان 
را ارائه کردند که پژوهش حاضر با هدف  9«تکلیف کتاب تصویر»( 5115اتنس و ملتزف )

معرفی به همراه گزارش نتایج روایی و پایایی آن انجام یافته است. به همین منظور، 
 ترین سؤاالتی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آن است عبارتند از:مهم

سال برخوردار  5تا  3آیا تکلیف کتاب تصویر از روایی مناسب در جامعه کودکان  -
 است؟
سال برخوردار  5تا  3آیا تکلیف کتاب تصویر از پایایی مناسب در جامعه کودکان  -
 است؟

 روش

-ی است که در چارچوب یک طرح تحقیق توصیفیغیر آزمایش پژوهش حاضر، از نوع
تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دارای 

بودند. شایان ذکر  9319شهر اهواز در سال  هایمهدکودکپایین  5کارکردهای اجرایی
است با توجه به این که محقق قصد دارد به مداخله آموزشی کودکان با کارکردهای 
                                                           
1. Picture-Book Task 

2. executive functions  
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، از مداخالت درمانی بهره ببرند، بنابراین، پژوهش رایی پایین بپردازد و این کودکاناج
بدین حاضر بین جامعه آماری کودکان دارای کارکردهای اجرایی پایین انجام یافته است. 

دبستانی با فرم نسخه پیش -ترتیب، با استفاده از پرسشنامه سنجش رفتاری کارکرد اجرایی
( 9315اسماعیلی، فهیمی و کرمعلیزاده زارعی، اکبرپور، علیعبداللهی) والدین و مربیان

سال با توجه به تعداد  5تا  3کودک  91تعداد  جامعه هدف مشخص شد و از بین آن
نفر قابل  01های سؤال( به طور تصادفی انتخاب شدند و از آن میان پاسخ 95سؤاالت ابزار )

نفر دیگر پاسخ حد نصاب را به بخش اول  5کردند و نفر با محقق همکاری ن 5تحلیل بود )
ها با آگاهی و رضایت آزمون ندادند و از تحقیق کنار گذاشته شدند(. شرکت آزمودنی

ها از سالمت حسی طبیعی ها بوده و بر اساس گزارش والدین، آزمودنیوالدین آن
ی نداشتند. خصوص مشکالت مربوط به حس بینایی مانند کوررنگبرخوردار بوده و به

سال و  5سال و یک ماه و حداکثر  3سال و یک ماه و حداقل  4ها میانگین سنی آزمودنی
ماه  39ماه، حداقل  49سال )میانگین  3نفر آن در دامنه  90آزمودنی  01ماه بود. از بین  99

 51ماه و حداکثر  40ماه، حداقل  53سال )میانگین  4نفر در دامنه  90ماه(،  49 و حداکثر
قرار ماه(  99ماه و حداکثر  01ماه، حداقل  03سال )میانگین  5نفر در دامنه  50ماه( و 
 . داشتند
ای در ابعاد صفحه 95کتاب ( شامل 5115)اتنس و انیل،  «تکلیف کتاب تصویر»

سانتیمتری است که هر صفحه آن یک سناریو )مانند سناریوی زمستان برفی( است  30*50
سانتیمتری )مانند تصویر: چسب زخم، کاپشن،  90*93به ابعاد کارت تصویر رنگی  90و 

های انتخاب شده تعبیه غذا( است و جعبه پالستیکی زرد رنگ که برای انداختن کارت
شده است. اجرای آزمون به صورت انفرادی است. آزمودنی پشت میز کوچکی در کنار 

گرمی و ناریوهایی دست( س9) نشیند و به سؤاالت آزمون که در دو بخشآزمایشگر می
شامل شش سناریو  گرمیدستدهد. سناریوهای ( سناریوهای آزمون است، پاسخ می5)

گرمی آشنا کردن کودک با ساختار تکلیف و چگونگی است. هدف از سناریوهای دست
شود که کودک احساس انجام تکلیف است. همچنین، این بخش آزمون موجب می

عی با چالش بیشتری پاسخ دهد. سناریوهای این بخش برای موفقیت کند و در سناریوی واق
کودکان نسبتاً معمول و آشنا است )مانند سناریوی جشن تولد(. در این بخش اگر کودک 
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به این دلیل  شود،او از تحلیل کنار گذاشته می به کمتر از چهار سناریو پاسخ بدهد، نمرات
 درستی درک نکرده است.  نکه تکلیف را بهکه یا در تکلیف کامالً درگیر نشده است و یا ای

( 9سناریوهای آزمون، بخش اصلی آزمون است که شامل شش سناریو است: )
 :«رودخانه»( سناریوی 5باالی آن ) درآفتابی آبی بیابان شنی و آسمان : «بیابان»سناریوی 

ر از اه خاکی پر :«مسیر خاکی»( سناریوی 3رودخانه سنگالخی پر از درخت و درختچه )
ها و دره پوشیده کوه: «برف» ( سناریوی4درخت و درختچه و با آسمان آبی در باالی آن )

 (0ها )های عمیق بین آنکوهستان با دره :«کوهستان»( سناریوی 5از برف پر از درختچه )
   آبشار با فضای سبز اطراف آن. :«آبشار»سناریوی 

پرسد که در دهد و از او مینشان می ابتدا آزمایشگر هر یک از سناریوها را به کودک
بیند؟ پس از اینکه کودک نام سناریو را گفت، آزمایشگر به زبان ساده از سناریوها چه می

در آن سناریو حضور دارد. برای مثال آزمایشگر  اآلنخواهد که تصور کند کودک می
 «بینی؟چه می در این تصویر»گوید: دهد و میرا به کودک نشان می «رودخانه»سناریوی 

بله بگذار این طور فکر کنیم که داری در این رودخانه روی »دهد... سپس ادامه می
ها در حال قدم زدن درست همین اآلن روی این سنگ». «رویهای لغزنده راه میسنگ
ردندان( را به . سپس، آزمایشگر سه کارت تصویر )بالش، چسب زخم و خمی«هستی

بگو ببینم کدام یک از این اشیاء ممکن است در »پرسد: میدهد و سپس، کودک نشان می
های تصویر، برای هر یک از سناریوها یکی از کارت .«این سناریو برای تو مورد نیاز باشد؟

پاسخ مناسب است و دو کارت تصویر دیگر، یکی گزینه انحرافی و دیگری گزینه اشتباهی 
کند و کارتی که فکر میکند گاه میهای تصویر نکودک به کارتاست. در این سناریو 

پالستیکی زردرنگ  کند و به جعبهانتخاب میرا  احتیاج خواهد داشت در آن سناریو
اندازد. در سناریو فوق، پاسخ صحیح، کارت تصویر چسب زخم است. برای اینکه در می

های لغزنده بیافتد و بینی کند که از روی سنگاین سناریو، کودک ممکن است پیش
لیست  9شود. در جدول شماره زخمی شود. سناریوهای دیگر هم مشابه این سناریو اجرا می

های گرمی و مرحله اصلی آزمون و همچنین کارتریوهای مرحله دستکاملی از سنا
های تصویر اشتباهی های تصویر انحرافی و کارتها به همراه کارتتصویر مربوط به آن

 آمده است.
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های )اصلی( آزمون با کارت گرمی( و بخش دوم. فهرست کامل سناریوهای بخش اول )دست1جدول 
 اشتباهیهای تصویر کارتانحرافی و ر های تصویکارتصحیح و تصویر 

 کارت تصویر اشتباهی کارت تصویر انحرافی کارت تصویر صحیح سناریو
    گرمیدست

 خمیردندان غذا کارت دعوت جشن تولد
 شانه عینک آفتابی بالش خواباتاق

 آینه کاپشن زمستانی های شناباله استخر
 پتو چسب زخم صابون آبتنی

 شامپو س بارانیلبا ظرف بیسکویت
 حوله بطری آب پول فروشگاه
    آزمون
 آینه صابون عینک آفتابی بیابان

 خمیردندان بالش چسب زخم رودخانه
 شامپو توکارت دع بطری آب جاده
 حوله های شناباله کاپشن زمستانی برف

 شانه ظرف غذا کوهستان
 پتو پول لباس بارانی آبشار

در این بخش،  :گیری غیرکالمی( اندازه9ش است: )گذاری آزمون در دو بخنمره
امتیاز است و حداقل و حداکثر نمره این بخش به ترتیب  9انتخاب هر کارت صحیح دارای 

بر نمره توضیحات کودکان گیری کالمی: در این بخش، ( اندازه5باشد. )می 0صفر و 
خواهم، ده )مانند میهای آین( به کارگیری کلمات و واژه9: )استزیر  هایمالکاساس 

( به کارگیری توضیحات که دارای ماهیت آینده باشد 5توانم، ممکن است، اگر( و )می
شود(. سایر توضیحات یا کلمات کودکان که شامل شوم، سردم می)مانند گرسنه می

که خود در دو طبقه  شودهای کالمی محسوب نمیهای ذکر شده نباشد جزو اندازهمالک
های غیر آینده ( صحبت5شود( و )های آینده )مانند دارد گرم می( صحبت9) گیردقرار می

)مانند آن برای نوشیدن است(. همچنین، اگر کودکی توضیح روشنی برای سناریو ندهد یا 
شود. ارتباط باشد هم جزو توضیحات مربوط به آینده محسوب نمیتوضیح او بی

امتیاز است. نمره صفر زمانی است که  5 بین صفر تابرای هر سناریو توضیحات کودکان 
ای زمانی است که کودک پاسخ ساده 9کودک پاسخ ندهد یا پاسخ نامربوط بدهد، نمره 

زمانی است که  5بدهد اما به شرایط آینده اشاره نکند )مثالً: اینجا خورشید است(، نمره 
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هوا  مثالًره کند )کودک خود را در رویدادی در آینده تجسم کند یا به وضعیت آینده اشا
دهد که حداقل نمره می کالمی آفتابی است(. در این بخش کودک به شش سناریو پاسخ

 . کندمیکسب را  95صفر و حداکثر نمره 

 هایافته
 5تا  3کودک  50( با استفاده از روش توافق بین آزمونگرها بر روی 5115اتنس و ملتزف )

تصویر پرداختند و میزان توافق بین آزمونگرها تکلیف کتاب  ساله به بررسی پایایی آزمون
برای هر یک از  9و مقدار کاپا %19و در بخش کالمی  %911را در بخش غیرکالمی 

 گزارش کردند. در 13/1و میانگین آن را  11/9تا  00/1سناریوهای بخش کالمی را بین 
کاپا و  و روش 5اهاز شاخص پایایی ارزیاب ،پژوهش حاضر، به منظور محاسبه میزان پایایی

های حاصل از توافق بین از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده ،همچنین
و  11/9گذاری دو ارزیاب در بخش غیرکالمی آزمونگرها نشان داد که همبستگی بین نمره

برای هر یک از  هابو مقدار ضریب همبستگی کاپا بین ارزیا 11/1در بخش کالمی 
. بود (k=  10/1و میانگین آن ) (k=  11/9( و )k=  14/1کالمی بین )سناریوها در بخش 

 بود.  95/1همچنین، ضریب پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 
( با استفاده از روش روایی سازه به روش تمایز سنی و همچنین، 5115اتنس و ملتزف )

ی آزمون تکلیف ساله به بررسی روای 5و  4، 3کودک  50بر روی  ایجملهآزمون دو 
ای مقدار پاسخ صحیح کتاب تصویر پرداختند. محققان بر اساس نتایج آزمون دوجمله

 از روی ساله را در بخش غیرکالمی به طور معنادار باالتر از مقدار پاسخ 5و  4، 3کودکان 
ساله را به ترتیب  5و  4، 3کودکان صحیح ( گزارش کردند و پاسخ 3/33)% احتمال شانس

نشان داد که میانگین  هاآندرصد گزارش کردند. همچنین، پژوهش  %19و  19%، 94%
ساله بهتر است و عملکرد  3سال به طور معنادار نسبت به کودکان  5و  4نمرات کودکان 

و  4کودکان  ،د و در بخش کالمی آزموننساله تفاوت معناداری با هم ندار 5و  4کودکان 
 5و  4ساله عملکرد باالتری دارند و عملکرد کودکان  3ساله به طور معنادار از کودکان  5

در پژوهش حاضر، با استفاده از تحلیل واریانس  د.نساله تفاوت معناداری با هم ندار
ای، روایی بخش غیرکالمی آزمون بررسی شد. نتایج تحلیل طرفه و آزمون دوجملهیک

                                                           
1. KAPPA  

2. examiners (scorers) reliability 
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، 3سنی  هایگروهاز نشان داد که مقدار پاسخ صحیح کودکان هر یک  ایدوجملهآزمون 
 شانس احتمالاز روی ساله در بخش غیرکالمی به طور معنادار باالتر از مقدار پاسخ  5و  4

مواقع پاسخ کودکان صحیح بود. بدین  %99و  %99، %40( بود و به ترتیب در 3/33)%
ترتیب، برای بررسی روایی بخش غیرکالمی آزمون، از روایی سازه به روش تمایز سنی با 

( 3جدول شماره ) درطرفه استفاده شد که نتایج آن فاده از آزمون تحلیل واریانس یکاست
 ارائه شده است.  

ساله( در دوراندیشی  5و  4، 3طرفه برای مقایسه سه گروه ). نتایج تحلیل واریانس یک2جدول 
 رویدادی )بخش غیرکالمی(

 F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 30/1 40/91 5 15/51 بین گروهی
  95/9 59 00/03 گروهیدرون

   51 50/04 کل

91/1p 

دهد که بین میانگین نشان می 5طرفه در جدول شماره نتایج تحلیل واریانس یک
ساله در دوراندیشی )بخش غیرکالمی( تفاوت آماری  5و  4، 3 نمرات عملکرد کودکان

بنابراین، جهت پیگیری ؛ (F(59و  5)  30/1و  value-p 111/1معناداری وجود دارد )
 3ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره اختالف بین گروه

 ارائه شده است.

. آزمون شفه جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات دوراندیشی رویدادی )بخش غیرکالمی( در 3جدول 
 ساله 5و  4، 3بین کودکان 

 

 
 %15ن فاصله اطمینا

(I) 

 سن

(J) 

 سن
 کرانه باال کرانه پایین خطای استاندارد تفاوت میانگین

3 4 34/9- 30/1 55/5- 459/1- 

 5 33/9- 33/1 99/5- 400/1- 
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4 3 34/9 30/1 43/1 55/5 

 5 110/1 35/1 09/1- 05/1 

5 3 33/9 33/1 41/1 99/5 

 4 110/1- 35/1 05/1- 09/1 

 10/0p 

که تفاوت میانگین نمره عملکرد  دهدمینشان  3ج آزمون شفه در جدول شماره نتای
( معنادار است. value-p 115/1)در سطح (  -34/9ساله ) 4ساله با کودکان  3کودکان 

در (  -33/9ساله ) 5ساله با کودکان  3همچنین، تفاوت میانگین نمره عملکرد کودکان 
ساله  4تفاوت میانگین نمره عملکرد کودکان  اما ( معنادار است؛value-p 119/1)سطح 

. همچنین، جهت ( معنادار نیستvalue-p 11/9)در سطح  (11/1ساله ) 5با کودکان 
بررسی روایی بخش کالمی آزمون، از روایی سازه به روش تمایز سنی با استفاده از تحلیل 

 است.  ( ارائه شده4واریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره )

ساله( در دوراندیشی  5و  4، 3طرفه برای مقایسه سه گروه ). نتایج تحلیل واریانس یک4جدول 
 رویدادی )بخش کالمی( 

 F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 19/59 90/945 5 35/511 بین گروهی

  01/0 59 00/390 گروهیدرون

   51 10/000 کل

10/0p 

دهد که بین میانگین نمرات عملکرد نشان می 4ل واریانس در جدول شماره نتایج تحلی
ساله در دوراندیشی )بخش کالمی( تفاوت آماری معناداری وجود دارد  5و  4، 3 کودکان

(111/1 value-p  19/59و  (5  59و)F) .ها بنابراین، جهت پیگیری اختالف بین گروه
 ( ارائه شده است.5تایج آن در جدول شماره )از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که ن
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. آزمون شفه جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات دوراندیشی رویدادی )بخش کالمی( در بین 5جدول 
 ساله 5و  4، 3کودکان 

 %15فاصله اطمینان  

(I) 

 سن

(J) 

 سن
 کرانه باال کرانه پایین خطای استاندارد تفاوت میانگین

3 4 04/3- 00/1 00/5- 45/9- 

 5 41/5- 09/1 40/9- 35/3- 

4 3 04/3 00/1 45/9 00/5 

 5 90/9- 91/1 95/3- 55/1 

5 3 41/5 05/1 35/3 40/9 

 4 90/9 91/1 55/1- 95/3 

91/1p 

که تفاوت میانگین نمره عملکرد  دهدمینشان  5های جدول شماره تحلیل داده
( معنادار است. value-p 119/1)در سطح (  -04/3ساله ) 4ساله با کودکان  3کودکان 

در (  -41/5ساله ) 5ساله با کودکان  3همچنین، تفاوت میانگین نمره عملکرد کودکان 
ساله  4تفاوت میانگین نمره عملکرد کودکان  اما ( معنادار است؛value-p 119/1)سطح 

ت. همچنین، در ( معنادار نیسvalue-p 11/1)در سطح (  -90/9ساله ) 5با کودکان 
بر  تکلیف کتاب تصویرها در آزمون پژوهش حاضر تفاوت میانگین نمرات آزمودنی

 ( ارائه شده است.0حسب جنسیت بررسی شد که نتایج آن در جدول )

تکلیف کتاب تصویر . آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمره بخش غیرکالمی و کالمی 6جدول 
 در بین دختران و پسران

 
  تجنسی

 t df پسر دختر

 50 -934/1 01/3 13/4 (غیرکالمیدوراندیشی رویدادی )

 (51/9) (91/9)   



 5379 پاییز، 33، شمارةنهمگیری تربیتی، سال فصلنامة اندازه  / 591

 

 50 -543/1 50/0 91/0 دوراندیشی رویدادی )کالمی(
 (53/3) (55/3)  

که نمره بخش غیرکالمی  دهدمینشان  0نتایج آزمون تی مستقل در جدول شماره 
( در مقایسه 51/9و انحراف معیار =  13/4انگین = آزمون دوراندیشی رویدادی دختران )می

و  value-p 91/1) معنادار نیست (91/9و انحراف معیار =  01/3میانگین = )با پسران 
934/1- ( =50)t همچنین، نمره بخش کالمی آزمون دوراندیشی رویدادی دختران .)

و انحراف  50/0انگین = ( در مقایسه با پسران )می53/3و انحراف معیار =  91/0)میانگین = 
  (.t(50= )11/9و  value-p -543/1) ( معنادار نیست55/3معیار = 

 گیريبحث و نتیجه
و  )اتنس تکلیف کتاب تصویری نجسروانی هایژگیوهدف از پژوهش حاضر بررسی 

ی هاروش( در بین کودکان جامعه ایران بود. به این منظور با استفاده از 5115ملتزف، 
آماری، روایی و پایایی  مناسب یهاروشیل واریانس و آلفای کرونباخ و سایر آماری تحل

برای  تکلیف کتاب تصویری آماری نشان داد که هالیتحلآزمون بررسی شد. نتایج 
کودکان جامعه ایران از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این رابطه، تحلیل 

ی( رکالمیغ)بخش  تکلیف کتاب تصویرنمرات واریانس نشان داد که بین میانگین 
ساله( تفاوت وجود دارد. آزمون شفه نشان داد که  5و  4، 3کودکان بر حسب سن )

اما عملکرد ؛ ی نداشتدارامعنساله تفاوت  5ساله با عملکرد کودکان  4عملکرد کودکان 
تنس و ملتزف ساله باالتر بود. یافته حاضر با یافته ا 3ساله از کودکان  5و  4کودکان 

که توانایی  دهدیم( همسو است. تفاوت عملکرد کودکان بر حسب سن نشان 5115)
ساله نسبت به  3کودکان  کهیطوربه .از سن کودکان است متأثردوراندیشی رویدادی 

، 9ی هاینههاافتهساله عملکرد ضعیفی نشان دادند. همچنین یافته حاضر با ی 5و  4 کودکان
( و 5194( و نیگرو و همکاران )5199) 5و توستین 4یتزگیبون، ف3، مک نمه5گروس

ی نشان داد که میزان ادوجمله( همسو است. همچنین، آزمون 5194پرابهاکار و هادسون )

                                                           
1. Hayne 

2. Gross 

3. McNamee 

4. Fitzgibbon 

5. Tustin 
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است.  احتمال شانسساله به آزمون باالتر از پاسخ از روی  5و  4، 3پاسخ صحیح کودکان 
مسو است. شایان ذکر است با توجه به ( ه5115اتنس و ملتزف ) یهاافتهییافته حاضر با 

ند و اهاینکه در پژوهش حاضر کودکان دارای نقص در کارکردهای اجرایی شرکت کرد
که بین دوراندیشی ( 5194، 5، اتنس و پالک9هنسن) با توجه به نتایج تحقیقاتهمچنین، 

لگوی به تفاوت ا توانیموجود دارد، رویدادی و کارکردهای اجرایی رابطه معناداری 
نتایج پی برد. همچنین، ایران و جامعه خارج از کشور ی کودکان در دو جامعه دهپاسخ

ساله باالتر  3سال نسبت به کودکان  5و  4ی درست کودکان هاپاسخدرصد نشان داد که 
ساله قابل شناسایی و  5و  4، 3بنابراین، توانایی دوراندیشی رویدادی کودکان ؛ بود

 ی است.ریگاندازه
وابسته به  پاسخی تصویر هاکارتنین، نتایج نشان داد که سناریوهای آزمون و همچ

ی که ذکر آن اهکتناست. البته تنها  اجراقابلفرهنگ نیست و برای کودکان جامعه ایرانی 
ی تصویر سناریو کوهستان بود. در این سناریو سه هاکارتدر رابطه با  رسدیممفید به نظر 

که پاسخ صحیح، کارت  شودارائه میا و شانه( به کودکان کارت تصویر )ظرف، غذ
و کارت  تصویر غذا هست. کودکان جامعه ایرانی اغلب بین انتخاب کارت تصویر غذا

. به عبارتی کردندیمانتخاب را تصویر ظرف مردد بودند و اغلب کارت تصویر ظرف 
که  کردندیمانتخاب این دلیل ظرف را برای سناریوی کوهستان به  کودکان کارت تصویر

کارت تصویر غذا را برای  ،حال آنکه کودکان فرهنگ غرب و بخورند. در آن غذا ببرند
دلیل آن به تفاوت فرهنگی  رسدیم. به نظر کردندیماحساس گرسنگی انتخاب  ینیبشیپ

نسبت به جوامع جامعه ما با جامعه غربی برگردد که در جامعه ما استقالل عمل کودکان 
 5و  4که در بخش کالمی کودکان  همچنین، نتایج نشان داد. شودیممتر تقویت کغربی 

ساله بهتر  4ساله از کودکان  5ساله بهتر عمل کردند و عملکرد کودکان  3ساله از کودکان 
به  رجوعبود اگرچه معنادار نبود. نتایج فوق بیانگر این است که رشد کالمی کودکان در 

از رشد  متأثرآینده  ی درتوصیف وضعیت خود در رویداد وضعیت فیزیولوژیکی خود یا
است. همچنین، دوراندیشی رویدادی )بخش کالمی( با رشد زبانی کودکان  هاآنسنی 

ساله را بیشتر از  5و  4رابطه دارد. در این رابطه، اتنس و ملتزف توانایی کالمی کودکان 

                                                           
1. Hanson 

2. Paluck 
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( و 5199اینه و همکاران )ساله گزارش کردند. یافته حاضر با تحقیقات ه 3کودکان 
( همسویی 5194( و پرابهاکار و هادسون )5194) 4و کوسنزا 3، سیکوگنا5، برندیمونته9نیگرو
 .دارد

همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین عملکرد خردساالن دختر و پسر در 
ی( تفاوت معناداری مشاهده نشد. رکالمیغ)هم بخش کالمی و هم  تکلیف کتاب تصویر

به مقایسه عملکرد خردساالن پسر و پژوهش دو در طی اتنس و ملتزف  ،در این ارتباط
عملکرد خردساالن  هاآن قاتیتحقدختر در تکلیف کتاب تصویر پرداختند که در یکی از 

دوم نشان داد که بین خردساالن دختر و پسر تفاوت  تحقیقدختر بهتر از پسر بود اما نتایج 
ی ژنتیکی در هاتفاوتشواهدی بر داللت داشتن  رسدیمبه نظر بنابراین ؛ وجود ندارد

نتیجه گرفت که آزمون  توانیمبدین ترتیب  توانایی دوراندیشی رویدادی وجود ندارد.
ی مطلوب هایژگیو)دوراندیشی رویدادی( برای جامعه ایرانی از  تکلیف کتاب تصویر

ی(. همچنین، با توجه به المرکیغروانسنجی برخوردار است )هم بخش کالمی و هم بخش 
سادگی اجرا و جذابیت آن برای خردساالن به لحاظ دارا بودن سناریوهای رنگی و 

تصویرهای رنگی، قابل اجرا است و نتایج آن دارای اعتبار است و در شناسایی کارت
ی آموزشی و در راهنمایی والدین هاطیمحی دوراندیشی رویدادی خردساالن در توانمند
ان کودکان در توضیح ی پژوهش حاضر عدم کفایت رشد زبهاتیمحدوداز . تمفید اس
به طوری که کودکان کارت تصویر را به  ،سناریوها بودپاسخ تصویر  یهاکارتانتخاب 

توانایی کمتری داشتند. همچنین، در توضیح آن،  کهیدرحال کردندیمدرستی انتخاب 
سالگی، تجارب دوراندیشی  5تا  3در دوره  هامهدکودکوالدین و مربیان  شودیمپیشنهاد 

و شرایط مساعدتر  برای صحبت کردن  هافرصترویدادی بیشتری را از طریق فراهم کردن 
. ه و تجسم خود در رویدادهای آینده تدارک ببیننددرباره رویدادهای آیندکودکان 

ی هازمونآ سنین پایین، همچنین، جهت شناسایی توانایی دوراندیشی رویدادی کودکان
 د.بیشتری تهیه و هنجاریابی شو

 

                                                           
1. Nigro 

2. Brandimonte 

3. Cicogna 

4. Cosenza 
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