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8konstru.owany test „kodowania" może okazać się przydatny dla wielokrotnych 
bodoi, higienicznych ocen-iających wpływ określonych czynników środowiskowych 
na proce.yy psychiczne dziecka. 

Testy psychologiczne, oceniające psychomotorykę i procesy uwagi, sto
.sowane często w medycynie środowiskowej są przeważnie testami papiero
wymi, posiadającymi kilka wersji równoległych [I, 4, 5). Posługiwanie się 
różnymi wersjami tego samego testu wynikało bowiem z założenia , że pro
ces nabywania wprawy, przy wielokrotnym badaniu tych samych osób, 
może być w takim przypadku zminimalizowany. 

Mimo częstego stosowania w badaniach higienicznych tego rodzaju testów, 
prawie nie spotyka się testów posiadających dokładną informację analizu
jącą dynamikę wyników, zależną od naturalnie istniejących czynnikó,v 
środowiska , takich jak: krotność badania, rytm dobowy czy też tygodniowy. 
Bez znajomości zaś wpływu tych czynników na rezultaty testu trudno oce
niać wpływy innych wprowadzonych podczas eksperymentu zmiennych. 

Praca jest kontynuacją badań dotyczących poszukiwania testu_, który 
spełniałby odpowiednie warw1ki, omówione w poprzedniej pracy [2] i był
by przydatny do badań wielokrotnych w higienie szkolnej. 

MATERIAŁ I METODY 

W badaniach posłużono się testem polegającym na wpisywaniu litero-podobnych symboli. 
w puste kratki schematu z cyframi rozmieszczonymi w wierszach na arkuszu A4. Każdy wiersz 
zawierał 24 losowo występujące cyfry od 1- -9 i puste kratki pod nimi, w które należało . wpi
sać odpowiednie znaki -litery czy też inne symbole . Sporządzono IO wersji instrukcji, róż
niących się sposobem kodowania, tzn. w różnych wersjach testu pod tą samą cyfrą należało 
wpisać inną literę czy też Hymbol. 

Czas badania ust!!.lono na 5 minut, w ciągu których badani mieli wykonać maksymalną 
liczb~ za.dań czyli zakodować jak najwięcej symboli. Nieprawidłowe kodowania odliczano od 
ogólnej liczby wykonanych zadań. , · 

Badaniami objęto 18 uczniów (IO dziewcząt i 8 chłopców) z klasy piątej szkoły podstawo
wej. Wykonywali oni omawiany test w ciągu 5 dni tygodnia, przed lekcjami o godzinie 8-ej 
oraz po 4 godzinach lekcyjnych. Ponadto w tygodniu poprzedzającym zasadnicze badanie, 
zapoznano uczniów z testem stosując próbę pilotażową. . 

Wyniki badań poddano opracowaniu statystycznemu, wyliczając średnie a rytmetyczne 
i odchylenia standardowe liczby prawidłowo zakodowanych znaków. Normalność rozkładu 
cechy zbadano testem Kołmogorowa [3]. Oceniono również stałość testu wyliczając średnie 
współczynniki korelacji kolejnych badań. Zastosowano także analizę wariancji dla oceny wpły
wu krotnośc i wykonywania testu oraz różnic międzyosobniczych na zmienność wyników. 

Uzyskane .rezultaty zebrano w tabele i zilustrowano rycinami. 
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WYNIKI I ICH OMÓWIEKIE 

Średnic liczby zakodowanych znaków w próbie pilotażowej oraz w ba
daniach zasadniczych przedstawione w tabeli I, pozwalają na stwierdzenie, 
że w kolejnyćh badaniach, od poniedziałku do środy wzrastała liczba wy
konanych zadań zarówno przez dziewczęta, jak i chłopców. W czwartek 
i piątek wykonanie pracy, określone liczbą zakodowanych symboli zmalało 
wyraźnie w grupie chłopców, natomiast w przypadku dziewcząt, po obni
żeniu się wydajności pracy w czwartek zaobserwowano ponowny jej wzrost 
w piątek. 

'I' ab e I a I. Średnie arytmetyczne; i odchylenia standardowe s liczby zu.kodo,,:anych znaków 
w kolejnych badaniach przez ehlopców i clziewczęta 

Cecha 

X 

8 

X 

B 

t 

Kolejno badania 

o 2 3 4 5 6 7 8 
--------- - - - ---------···· ------

Chłopcy 

145,0 148,0 170,5 175,3 170,1 213,3 211,1 191, l 190,8 
:rn,a 38,6 :17,2 24,2 39,4 34,3 49,:3 26,4 34,:J 

Dziewczęta 

139,7 159,0 169,5 177,:3 180,0 219,6 217,0 204,0 199,3 
26,2 34,2 33,:3 31, 7 29,7 33,7 29,4 34,5 36,6 

0,38 0,66 0,06 0,16 0,59 0,28 0,31 0,96 0,53 

9 10 

188,0 185,5 
21,9 42,6 

218,9 209,1 
41,5 42,l 

2,23* 1,24 

O - badanie pilotażowe , t - wartość funkcji testowej dltt różnicy między chłopcami i dziew
"zętami, * - wartóść statystycznie istotna 

Dane, dodatkowo zilustrowane na rycinie l, przedstawiają krzywe od
zwierciedlające d'wa nakładające się zjawiska. Z jednej strony proces na
bywania wprawy wykonywania testu, z drugiej zjawisko tygodniowego 
rytmu zdolności do pracy. Widzimy zatem krzywe o ogólnej tendencji ros
nącej, z maksimum w środę, kiedy to po okresie wdrażania do pracy w po
niedziałek i wtorek, można było spodziewać się najlepszych rezultatów. 

N 
220 

?-. 
I ', 

I "~ 
200 

180 6 

1W1 
140 

2 3 4 s 5 7 8 9 10 11 Kolejne badonin 

Ryc. I. średnie liezby zakodowanych znaków przez dziewczęta i chłopców w kolejnych badaniach. 
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Zarówno u dziewcząt, jak i chłopców przebieg krzywych ma charakter po
dobny. Nieco lepsze wyniki uzyskiwane przez dziewczęta, z wyjątkiem 9 
badania, są statystycznie nieistotne. Istotność różnic pracy dziewcząt i chłop
ców oceniano testem t, gdyż jak wykazano testem Kołmogorowa, rozkład 
wyników miał charakter normalny. 

W celu zilustrowania różnic w średniej liczbie zakodowanych znaków 
przed i po 4 lekcjach przedstawiono zebrane dane na rycinie 2. Chłopcy uzys-

~I -- Rano 
, 220 - - - Po 4 le~cjach 

o 
200 

180 

160 

,~o 

P W S C P P W S C P Dni tygodnia 

Hy<:. ::! . Średnia liczba zakodowanych znaków w kolejnych dniach tygodnia., a. - przez chłopców, 
b - - pnwz dziewczęta., linia ciągła - rano, przed lekcja.mi, linia przerywa.na. - po 4 godzi-

na.eh lekcyjnych. · 

kiwali nieco lepsze wyniki przed lekcjami aniżeli po lekcjach. U dziewcząt 
różnic;e w pracy przed i po lekcjach były mniej wyraźne. Należy zaznaczyć, 
że różnice w pracy <lziewczat i chłopców przed i po lekcjach okazały się sta
t.yRt,_yc,znie nieistotne. Tak u dziewcząt, jak i chłopców obserwowano na
tomia!:'t szczyt uzyskiwanych wyników w środku tygodnia, tj. _w środę. 

Ana.liza wariancji, dokonana łącznie dla chłopców i dziewcząt, wykazała, 
że zmiany wyników widoczne z próby na próbę nie mają charakteru losowe
go, a oddziaływują tu prawdopodobnie omawiane na wstępie czynniki, z 
jednej strony wielokrotność badania i związane z tym uczenie, z drugiej 
strony rytm tygodniowy zdolności do wykonania pracy umysłowej. Zmienne 
te wyjaśniają 33% wariancji wyników testu, natomiast różnice między
osobnicze odpowiedzialne są za 50% zmienności wyników. 
. Stałość testu określano za pomocą średnich 'współczynników korelacji 
kolejnych badań z pozostałymi (tabela II). 

Wartości współczynników, wahające się w zakresie 0,67-0,84, wskazują 
na stosunkowo wysoką stałość testu i to utrzymującą się już od pierwszego 
hada.nia. 

Powracając do sprawy przydatności skonstruowanego testu „kodowa
nia" w badaniach higienicznych można stwierdzić, że jest on mało czuły 
na dobowe zmiany zdolności do wykonywania pracy umysłowej. Natomiast 
może być przydatny w badaniach wpływu określonych czynników środowis
kowych w skali tygodnia. Stosunkowo wysoka rzetelność testu (określona 
stałością), pozwala na -stwierdzenie, że osoby uzyskujące określone wyniki 
Roczniki PZH - 8 
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T u. b e I a Il. Średnic wRpólczynniki korelacji kolejnych bad1ii1 z pozostałymi okreHlając~ 
stałość t estu kodowania 

-·-·· -------------- -· _,, ______ ·•- - - -- - --- ------ - -··•--------·-------- - -- --- - -

Cecha :Kolejne badania 

·------ ----------- - ··-·-·· - --·-- ------ - ----

o 2 3 4 ,i 
W spólczynniki 

korelacji 
0,75 0,75 0,77 0,69 0,7'6 0,75 

O - badanie pilotaiowo 

G 

0,67 

7 8 !l lO 

0,84 0,74 0,75 0,67 

w pierwszym badaniu będą uzyskhvać podobne wyniki również w następ-
nych badaniach. ' ' 

Dalszej oceny przydatności testu będzie można dokonać po wprowadze
niu do modelu badai'1 dodatkowych, konkretnych czynników eksperymen
talnych (np. określony sposób nauczania, rozkład z,1jęć itd) mogących wy
kazać stopień czułości skonstruowanego testu względem zmiennych ekspe
rymentalnych . Prace tego typu są kontynuowane. 

WNIOSKI 

1. Procesy psychiczne oceniane skonstruowanym testem „kodowania" 
ulegają charakterystycznym wahaniom w ciągu tygodnia. 

2. Skonstruowany test może okazać się przydatny w badaniach higie
nicznych oceniających wpływ · różnych czynników środowiskowych na pra
cę dziecka. 

II. r o p hl Hi h c 1K 11, E. II o JI ro c-III e H a B c K a, 3. Ko lll a p rr hl 

IIOIIbITKA COCTABJIEHMH TEICTA „KOJJ;MPOBAHJ,1.H" J,1 Ero HEKOTOP bIE 
IICMXOMETPWIECK'l1E CBOvICTBA 

P e 3roMe 

B 11CCJie,ąoB•a<H,1'HX npl1M€H'l1Jll1 TeCT, 3alKJIIO'-Ial0~11!1CJl BO B'II.11Cb!BaHl111 óy ,u10-

-no,u;o6Hh!X Cl1MBOJIOj3 B IlYCThie KJieTKl1 cxeMbl C l.\mppaM11 pacnOJIO:lKeHHblM11 B 

crpo1Kax Ha n11cre 6yMar11 pa3Mepa A4. Ka:1K,11an crpoKa co,11ep:1KaJia 24 1rncppb1 

OT 1 ):(O 9 111 ny,cTbI·e IKJl€TIKl1 no,11 HMMM, B KOT01ph1e CJI€,!10BaJio B'ILM{'.aTb COO'rB€T

CT'BYI0~11e CMMBOJI'bl. 

rpyn'I!a 18 -y"reHMKOB ,naro,ro KJiacca HenoJIHOlil c pe,u;Helil lllKOJihI Bbmo:mR.1a 

3TOT T€CT B CTporo 'Onpe,11eJieHHOe BpeMJI, pamwe 5 MMH, B T€"'l€H'l1€ 5 IIOCJJC:AOBa

TĘ?JlbHibIX AH€!1 ne.p,e ,u; ypoKaMM ~ Il0CJI€ 'leTBepTOTO ypo,rm. 

BbIJIO YCTaHOBJl€H'O, 'ITO pe13yJibTa,Tbl Mia.Jlb'IMKOB He OT JIM 'laJ111,cb cy1..4eCTB2!1HO 

OT pe3yJI,b TaTOB, TIOJIY'l€HHblX s11-eBO'IKaM11. He ycTaHOBJl€HO TaK:iKe pa:3JI,J1'!J1,(! ~tć'! ;>K-
11..Y pe3yJibTaTaM~ re,cTOB, BbIDOJIHJI.€MblX nepe.,11 ypoiKa'MM 11 IlOCJie !111'X. X apaK
Tep1-lbl€ 113MeHeHaR pe3yJibTaTOB 6bIJil1 OTMe'lel-lbl B Te'le1-111e He,u;em,1: caMbIX nyq

lllMX p e·3,YJ!bTa'l'•O'B ;yqeH!1lK11· ,110CTl1:l'aJil1 B •CP€AY, KOr,ąa IlOCJI,e nepMOAa rrpl1,BblK0.H,11H 
B noH>e,11eJibHl1'K ,11 BTOPHMK , 06Hapy:lK11BaJUf MalKCMMaJib!TYIO pa6oroc·nocoi6HOCT h .;:ip11 

Bb!Il0JIH€H l111 YMCTB€HHOro Tp.y,11a . Orn1caHHbll1 TeCT MO:lKeT OKa3aTł,CH BeCh"lla r1p11-
ro-,I1Hb!M ,B ,,mCJie,ąoBaHM.RX BJll1RHl1fl pa3Hb!X cpa'KTOpOB OKpy:lKaro~elil cp e,:! !>[ Ha 

opr.an113M pe6eHIKa. 
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P. Go r y 1\ Bk i, E. Po Ius-Szeni a wska, Z. Kos z ar il y 

TENTATIVE CONSTRUCTION OF „CO.DING" TEST AND ITS CERTAIN 
PSYCHQ;\:[ERTIC PROPER'l'IES 

Summary 

467 

In the invostigations t,Jw used test included writing of loU•,r-likc symbols into empty boxes 
of u form with digits phwod in linos in card A4. Each line conta.ined 24 random digits from 1 
to 9 and empty boxns bolow thom. The proper symbols should he writ,ten in t,hosn boxes. 

A group of 18 elementary school children did this tost in a 5-minute period during 5 week 
davs befor,_1 tho lessom; ami after 4 hours of lessons. 

'1t was found tlmt the results obtained by boys were not, significantly difforent from those 
obtaino<l by girls. No dim•rencos wore found either in the results before the· lessons mal after 
t.liern, but clmractori~ti<: changes of results were observed over the woek. The host results we 
rn obtc,ined on Wednnsday when after an introcluctory period of tests on J\Iondity and Tuos
day the children reachocl. the highest efficacy in the test. The tost may bo useful fol' tht• invos
tigations on the cffoct~ of vnrious environmental factors on the '"'!'gn,nism of tho child. 
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