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ويژگیهای روانسنجی نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک – جانسون
در دانشآموزان دبستانی
– Psychometric Properties of the Cognitive Abilities Woodcock
Johnson III (un) Scales in Elementary School Students
مژگان صادقی ،1دکتر کامبیز کامکاری 2و دکتر شهره
چکیده
در اين تحقیق به «ويژگیهای روانسنجی
نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی
وودکاک -جانسون در دانش آموزان دبستانی»
پرداخته شده و سؤال اصلی بدين ترتیب تدوين
شده است که آيا دفترچه تکمیلی نسخه سوم
نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک-
جانسون در دانشآموزان ،دارای ويژگیهای روان
سنجی مطلوب است؟ تحقیق حاضر در حیطه
طرحهای روانسنجی جای میگیرد .جامعه
تحقیق حاضر را تمامی دانشآموزان دبستانی
شهر تهران تشکیل میدهند .در تحقیق حاضر با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی
تعداد 150دانشآموز (از هر  5ناحیه شهر تهران
يعنی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) که هر
اليه  30نفر را در برمیگرفت ،بهعنوان نمونه

شُکرزاده3

Abstract
In this research, "Psychometric
Properties of the Cognitive Abilities
Woodcock – Johnson III
(un) in
Elementary Students" and Main
Research Question thus Raised is
Whether Scale Cognitive Abilities
Woodcock – Johnson III
(un) in
Elementary
Students
Desirable
Properties Psychometric? Research
Method in Research Methodology with
an Emphasis on the Psychometric. The
Research, all Elementary School
Students of Tehran. In the Research
Using Stratified Random Sampling
Number of 150 Students (of 5 Area
Tehran, North, South, East, West and
Central) each Layer for a Selection of
30, Using Systematic Random Sampling
(Using the List of Students) were

 -1کارشناس ارشد روانسنجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -2دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر (نويسنده
مسئول)
 -3دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران
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Chosen. In this Research of Scale
– Cognitive Abilities Woodcock
Johnson III (un) (10 Extended test) is
Used that has Shown Good Validity and
Reliability.
Finally,
Psychometric
Findings Indicate that the Using
Cronbach's Alpha Test "Rapid Picture
Naming" 0.96, Using the Split-Half
Spearman-Brown
Testes
"Picture
Recognition" and "Rapid Picture
Naming" 0.97 has Internal Consistency
and Using Test-retest Method "Rapid
Picture Naming" 0.98 are Stability.
Also, The Correlation Coefficient Tests
""Retrieval Fluency" and "Planning
with
"Fluid Reasoning", "General
Information" with
" Knowledge",
“Memory for Words” with “Working
"Memory” and Test "Auditory Attention
with Verbal Domain is Higher than
0.60, Therefore, 10 Extended Test Scale
– Cognitive Abilities Woodcock
Johnson III (un) with Stanford- Binet
Intelligence Test has Criterion Validity
(of the Same Type). Finally, Using
Confirmatory Factor Analysis Scale
– Cognitive Abilities Woodcock
Johnson III
(un) of the Validity
–Structures and Support Cattell–Horn
Carroll theory.

انتخاب شدند .در اين تحقیق از نسخه نوين سوم
مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون
( 10آزمون تکمیلی) ،بهعنوان ابزار استفاده شده
است که دارای روايی و اعتبار مطلوب میباشد.
در نهايت ،يافتههای تحقیق نشان داد که با
استفاده از روش آلفا کرانباخ آزمون «نامگذاری
سريع تصوير» با ضريب  ،0/96با استفاده از
روش دو نیمه کردن آزمون با اصالح اسپیرمن-
براون آزمونهای «بازشناسی تصوير» و «نام
گذاری سريع تصوير» با ضريب  0/97باالترين
ضرايب را به خود اختصاص دادهاند و دارای
تجانس درونی میباشند؛ همچنین ،با استفاده از
روش آزمون -بازآزمون آزمون «نامگذاری سريع
تصوير» با ضريب  0/98باالترين ضرايب را
داشته و دارای ثبات میباشد .با توجه به اينکه
ضريب همبستگی در آزمون سالست بازيابی و
برنامهريزی با استدالل سیال ،آزمون اطالعات
عمومی با دانش ،آزمون حافظه برای کلمات با
حافظه فعال و آزمون توجه شنیداری با حیطه
کالمی باالتر از  0/60میباشد ،از اينرو ،آزمون-
های نسخه سوم نوين وودکاک -جانسون
(آزمونهای تکمیلی) با نسخه نوين هوشآزمای
تهران -استانفورد -بینه دارای روايی مالک (از
نوع همزمان) میباشند .در نهايت ،ابزار مزبور با
استفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدی دارای Keywords: Psychometric Properties,
روايی عاملی بوده و میتواند  7عامل نظريه – Scale Cognitive Abilities Woodcock
Johnson III (nu), Elementary School
کتل ،هورن و کارول ( )CHCرا تبیین کند.
Students
واژههای کلیدی :ويژگیهای روانسنجی ،نسخه
سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک
– جانسون ،دانشآموزان دبستانی ،شهر تهران
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مقدمه
جهت ارزيابی ويژگیهای شناختی همچون هوش ،خالقیت ،توانايیهای شناختی ،پیشرفت-
تحصیلی و استعداد تحصیلی ،ابزارهای متنوعی در اختیار متخصصان میباشد که واجد ويژگیهای
روانسنجی 1مطلوبی بوده و از اعتبار و روايی مناسبی برخوردارند (کافمن )2005 ،2اما از جمله ابزار-
های مورد استفاده ،جهت ارزيابی ويژگیهای شناختی میتوان به نسخه نوين هوشآزمای تهران –
استانفورد -بینه ،نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاسهای هوشی وکسلر کودکان ،نسخه سوم نوين
مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک جانسون (مقیاس توانايیهای شناختی و پیشرفت تحصیلی)،
مقیاس مجموعه مختصر کافمن ،مقیاس هوشی رينولدز و مقیاس داس ناگلیری اشاره نمود ولی از
بین تمامی ابزارهای مذکور ،مقیاس توانايیهای شناختی ،وودکاک جانسون که دارای مبنای نظری
مستند و قوی همچون نظريه کتل– هورن -کارول ( 3)CHCاشاره کرد که برای شناسايی مشکالت
يادگیری کودکان پیشدبستانی و دبستانی بسیار کاربردی میباشد؛ زيرا ساختار اين ابزار بهگونهای
طراحی و ساختارسازی شده که مشکالت يادگیری ،نقص توجه و موارد بالینی را در سنین اولیه
شناسايی و برنامههای مداخله درمانی را تدوين و طراحی نمايد (شُکرزاده.)1392 ،
مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون براساس نظريه توانايیهای شناختی کتل،
هورن و کارول ( )CHCطراحی شده است (مکگرو .)2009 ،4ساختار اين آزمون به صورت سلسله
مراتبی هوش است که دارای سه اليه میباشد؛ اليه سوم هوش عمومی ( )gمیباشد .اليه دوم 10
توانايی عمده 5و اليه اول  70توانايی جزئی 6را مطرح میکند .مجموعه آزمونهای شناختی
وودکاک -جانسون به گونهای طراحی شدهاند که  7توانايی از  10توانايی عمده نظريه  CHCرا
اندازه میگیرند .از طريق انجام تحلیل عامل تأيیدی مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک-
جانسون که بر روی نمونههای هنجاری صورت گرفته ،مشخص گرديد که اين آزمونها با نظريه
 CHCهمتراز است (کیت و رينولدز2012 ،7؛ لوک ،مکگرو و فورد.)2011 ،8
ريچارد وودکاک با همکاری مری بونر جانسون ،)1977( 9اولین نسخه مجموعه آزمونهای روان
شناختی -آموزشی را تدوين کرد .ساختار درونی اين آزمون در سه بخش طراحی شده است که در
مجموع 27 ،خردهآزمون را در بر میگرفت .در بخش اول ،توانايی شناختی 10با  12خردهآزمون
اندازهگیری میشد و در بخش دوم ،پیشرفت تحصیلی 11بهعنوان سازه هدف با  10خردهآزمون،
مدنظر قرار داشت .همچنین ،در بخش سوم ،سطح عالئق 12با  5خردهآزمون ،مورد بررسی قرار
گرفت .آزمونهای توانايیهای شناختی ،آزمونهای پیشرفت تحصیلی و آزمونهای سطح عالئق ،به
2. Kaffman
4. McGrew
6. Narrow Ability
8. Locke, McGrew & Ford
10. Cognitive Ability
12. Interest

1. Concequentional Validity
3. Cattel-Horn-Carroll Theory
5. Broad Ability
7. Keith & Reynolds
9. Merry Buner Johnson
11. Achievement
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عنوان مجموعه آزمونهای روانشناختی -تربیتی وودکاک -جانسون معرفی شدهاند (شُکرزاده،
.)1392
در سال  ،1989نسخه دوم مجموعه آزمونهای روانشناختی -آموزشی وودکاک -جانسون
منتشر شد که مدل نظری منطبق با نظريه هورن را در زمینه ساختار سلسله مراتبی ظرفیتهای
شناختی انسان در برمیگرفت .در مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی ،چندين آزمون
بازنگری ،يک آزمون حذف و ده آزمون شناختی نوين ،تدوين گرديد تا مجموعه آزمونهای توانايی-
های شناختی با  21آزمون به جهانیان معرفی شدند .عالوه بر آن ،آزمونهای پیشرفت تحصیلی به
 14آزمون ارتقاء يافت و تمامی آزمونهای مرتبط با سطح عالئق حذف گرديدند .در نهايت ،نسخه
دوم مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون تنها در دو بخش توانايیهای شناختی با 21
آزمون و پیشرفت تحصیلی با  14آزمون منطبق با نظريه مدل سلسله مراتبی هورن منتشر شد
(دومبروسکی.)2014 ،1
نسخه سوم نوين مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با هدف تشخیص
و شناسايی استعدادهای شناختی مطرح میشود که در بستر آموزش و پرورش استثنايی میتواند
اختالالت عصبی -تحولی را در زمینههای بالینی تشخیص 2داده و آنها را شناسايی 3کند .اين ابزار
بهعنوان مهمترين و کاربردیترين ابزار روانشناختی در زمینههای ناتوانی يادگیری محسوب می-
شود .عالوه بر آن ،بهعنوان يکی از کاملترين ابزارهای روانشناختی است که با تدوين نیمرخ
پیشرفت تحصیلی و نیمرخ توانايیهای شناختی ،شکاف موجود بین استعدادهای شناختی و
ظرفیتهای بالقوه را از يک سو و عملکرد آزمودنی را از سويی ديگر ،به نمايش میگذارد .همچنین،
هورن و کارول بر اين باورند که سازگارترين ابزار شناختی منطبق با نظريه کتل -هورن -کارول
( ،)CHCنسخه سوم نوين مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون است
(استريکلند ،واتکینگ و کاترينو.)2015 ،4
نسخه سوم مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک که در سال  2001منتشر گرديد ،مجموعهای
از آزمونهای توانايیهای شناختی و پیشرفت تحصیلی را در بر میگیرد .اين ابزار سنجش
کارکردهای شناختی ،به صورت فردی اجرا میشود و از دو مقیاس متمايز توانايیهای شناختی و
پیشرفت تحصیلی تشکیل يافته است .در راستای استانداردسازی آزمونهای توانايیهای شناختی و
آزمونهای پیشرفت تحصیلی نسخه سوم نوين مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون،
 8000نفر از آزمودنیها در دامنه سنی  2تا  90سال مورد آزمون قرار گرفتند .الزم به ذکر است،
طرح نمونهگیری فرايند استانداردسازی ،مبتنی بر دقیقترين سرشماری ملی ايالت متحده آمريکا
در سال  2000بوده است (شُکرزاده.)1392 ،
2. Diagnostic
4. Strickland, Watking & Caterino

1. Dombrowski
3. Identify
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الزم به ذکر است ،نسخه سوم مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون به
دو مقیاس تحت عنوان مقیاس پیشرفت تحصیلی و مقیاس توانايیهای شناختی تقسیم میشود ،هر
کدام از آزمونهای مقیاسهای مزبور که در داخل مقیاسهای پیشرفت تحصیلی و توانايیهای
شناختی قرار دارند ،دو حیطه مجموعه آزمونهای استاندارد 1و مجموعه آزمونهای توسعهيافته 2را
در بر میگیرند .از اينرو ،در مقیاس توانايیهای شناختی  20آزمون مطرح میشود که  10آزمون
به عنوان آزمونهای استاندارد و  10آزمون بهعنوان آزمونهای توسعهيافته معرفی میگردند
(دومبروسکی.)2013 ،
ابهامات زيادی در زمینه نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون وجود
دارد؛ با توجه به خالء نظری میتوان منبع مسأله پژوهش حاضر را فقدان يافتههای تجربی در زمینه
شناسايی ويژگیهای روانسنجی مقیاس مزبور که از جامعترين و کاملترين ابزارها در حیطه
شناسايی توانايیهای شناختی هستند ،مطرح نمود .از سويی ديگر ،در زمینه کارايی آزمونهای
توانايیهای شناختی در آمريکا و کشورهای ديگر نیز شک و ترديد فزايندهای وجود دارد .اينگونه
مباحث شک برانگیز ،به ترجمه ،انطباق و تدوين هنجارهای ابزارهای روانشناختی معطوف است
(سوئن و گريناسپن.)2008 ،3
ضعف پیرامون اطالعات روانسنجی در راستای ارزيابی ويژگیهای روانسنجی ابزارهای انفرادی
و تخصصی ،بهعنوان رايجترين منبع مسأله در پژوهشهای روانسنجی محسوب میشود .از اينرو،
بايد پژوهشهای متعددی را در زمینه کاربردیسازی ابزارهای سنجش انجام داد و اطالعات روان-
سنجی را برای ارزيابی ابزارهای موجود به دست آورد .کسب اطالعات روانسنجی پیرامون روايی،
اعتبار و نُرم از الويتهای پژوهشی روانسنجی است (کامکاری ،شُکرزاده و امینلو.)1392 ،
در مواقعی که منبع مسأله به فقدان اطالعات روانسنجی ابزارهای روانشناختی معطوف است،
دامنه منبع مسأله وسیع بوده و حداقل روايی مالکی و روايی سازه را در بر میگیرد .عالوه بر آن ،با
تأکید بر خطای معیار اندازهگیری ،به ضريب ثبات و تجانس درونی پرداخته شده و میتوان ابعاد
ويژگیهای روانسنجی را با استناد به اعتبار به حیطههای ثبات و تجانس درونی محدود ساخت .از
اينرو ،ابهام در روايی سازه و روايی مالکی در زمینه روايی و فقدان اطالعات پیرامون تجانس درونی
و ثبات در زمینه اعتبار ،بهعنوان پیکرهای از منبع مسأله پژوهش حاضر با استناد به فقدان اطالعات
در زمینه ويژگیهای روانسنجی محسوب میشود.
استريکلند ،واتکینگ و کاترينو ( )2015پیرامون «ساختار آزمونهای شناختی وودکاک-
جانسون در نمونهای از دانشآموزان مدارس ابتدايی» تحقیقی را انجام داده و به بررسی ساختار
آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون از طريق تحلیل عامل تأيیدی ( )CFAو تحلیل عامل
1

- Standard
- Extended
3
- Suen & Greenspan
2
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اکتشافی ( )EFAبر روی نمونههای هنجاری صورت داده است .در اين تحقیق با هر دو روش
تحلیل عامل تأيیدی و اکتشافی که بر روی  20آزمون مجموعه استاندارد و تکمیلی توانايیهای
شناختی وودکاک -جانسون انجام داد ،تعداد  14آزمون در يافتههای پژوهشگران مذکور در 17
توانايی عمده  CHCقرار گرفتند .نتايج روش تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که  2يا  3عامل و
نتايج روش تحلیل عامل تأيیدی مشخص نمود نمود که  7عامل از عوامل هفتگانه نظريه  CHCبا
تحقیق مکگرو و وودکاک هماهنگ است.
همچنین ،دومبروسکی ( ،)2013در تحقیقی که پیرامون «کشف ساختار عاملی نسخه سوم
نوين توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در کودکان سنین مدرسه» انجام داد ،با استفاده از
نتايج تحلیل عامل اکتشافی ،يافتههای تحقیق مذکور نشان داد که نمرات  20آزمون توانايیهای
شناختی وودکاک -جانسون که بر روی کودکان سنین مدرسه و نمونههای هنجاری انجام شد ،فقط
 3يا  4عامل از  7عامل نظريه  CHCرا تايید کردند .از اينرو ،بیشتر نگرانیهای موجود به علت
نتايج مختلف به دست آمده از دو روش تحلیل عامل تأيیدی و اکتشافی است.
در تحقیق فورد ،اسوارت ،نیگريروس ،الکرويکس و مکگرو )2010( 1نیز که به «استانداردسازی
نسخه سوم نوين مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در کشور کانادا»
پرداختند و به مقايسه هنجارهای به دست آمده با حجم نمونه  341نفر از دانشآموزان کانادايی با
دانشآموزان همتراز آمريکايی مبادرت ورزيدند ،مقايسه نمونههای کانادايی با نمونههای آمريکايی با
شیوههای پیشرفته همترازسازی و تأکید بر سن ،نژاد ،جنس و تحصیالت صورت گرفت .عالوه بر
شاخص توانايی شناختی عمومی 7 ،شاخص توانايی وسیع نیز مبتنی بر مدل کتل -هورن -کارول
مورد مقايسه قرار گرفت .با توجه به تحلیلهای روانسنجی مشخص گرديد که نسخه سوم نوين
مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در کشور کانادا کاربرد داشته و میتوان
از آن بهعنوان ابزاری مفید در زمینه سنجش توانايیهای شناختی و مشکالت ويژه يادگیری استفاده
کرد .از آنجا که میانگین تمامی نمرات استاندارد نزديک به رقم 100میباشد و تنها در آزمون
يادگیری ديداری -شنیداری دانشآموزان آمريکايی از میانگین متفاوتی برخوردارند ،بايد به بازبینی
اين آزمون در دانشآموزان کانادايی پرداخت.
در تحقیق شُکرزاده ( )1392که به «استانداردسازی نسخه سوم نوين آزمونهای توانايیهای
شناختی وودکاک -جانسون برای کودکان دبستانی با مشکالت يادگیری» پرداخته شد تا از اين
طريق بتوان ابزاری را برای غربالگری ،تشخیص و شناسايی ناتوانی يادگیری از يک سو و
استعداديابی تحصیلی در دانشآموزان هنجاری از سويی ديگر طراحی و اعتباربخشی نمود ،يافته-
های تحلیلهای روانسنجی مرتبط با روايی تشخیصی ابزار که بهعنوان دستاوردی از روايی
تشخیصی مطلوب پژوهش حاضر عنوان میشود ،به ارائه محور ترکیبی «يادگیری آموزشگاهی»
- Ford, Swart, Negreiros, Lacroix & McGrew
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منجر شده است .محور ترکیبی مذکور ،مجموعهای از چهار آزمون تشخیصی ناتوانی يادگیری در
زمینههای غربالگری و تشخیصی ناتوانی يادگیری در مقطع دبستان میباشد که توسط اين محور
ترکیبی میتوان به تشخیص ناتوانی يادگیری در کودکان مقطع دبستان پرداخت.
همانگونه که مشاهده میشود ،تحقیقات متعددی در خارج از کشور و تحقیقات اندکی در داخل
کشور انجام گرفته اما هر کدام از زوايای متعددی به ويژگیهای روانسنجی ابزار مورد نظر پرداخته-
اند ،در ايران نیز تنها به بررسی ويژگیهای روانسنجی مجموعه آزمونهای استاندارد پرداخته شده و
مجموعه آزمونهای توسعهيافته مقیاس توانايیهای شناختی مورد بررسی واقع نشده است .از اين-
رو ،مطرح میشود که مقايسه ويژگیهای روانسنجی مقیاسهای انفرادی ،بهعنوان زوايای تکمیلی
مسأله پژوهش میباشند تا از اين طريق بتوان راهکارهای تجربی و مستندی را برای استانداردسازی
ابزارهای اندازهگیری سازههای شناختی فراهم نمود .در نهايت ،منبع مسأله پژوهش حاضر به فقدان
اطالعات در زمینه ارزيابی ويژگیهای روانسنجی مجموعه آزمونهای توسعهيافته نسخه سوم نوين
مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون معطوف است .از آنجايی که ويژگیهای روانسنجی
تحتعنوان روايی و اعتبار عنوان میشوند ،میتوان ابعاد مسأله پژوهش را به عنوان فقدان اطالعات
در زمینه ارزيابی روايی سازه ،روايی مالکی ،روايی تشخیصی ،خطای معیار اندازهگیری با استناد به
ضريب ثبات و تجانس درونی جهت محاسبه ضرايب اعتبار ،در نظر گرفت .از اينرو ،سؤالهای
پژوهش به شرح زير ارائه میگردند:
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای ضريب ثبات (با تاکید بر روش آزمون -بازآزمون) مطلوبی میباشد؟
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای تجانس درونی (با تاکید بر دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن) مطلوبی میباشد؟
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای روايی مالکی (با تاکید بر روش همزمان) میباشد؟
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای روايی سازه (با تاکید بر روش سلسله مراتبی متعامد) میباشد؟
روششناسی
همواره بررسی ويژگیهای روانسنجی بهعنوان مطالعات روانسنجی محسوب گرديده و بهعنوان
زيرمجموعهای از طرحهای روششناختی قرار میگیرد .در تحقیقات روانسنجی که زيرمجموعه
تحقیقات روششناختی است ،تالش میشود با تأکید بر اصطالح جامعة محدود 1به ذکر ويژگیهای
جامعة فوق پرداخته شود؛ از اينرو ،تمامی دانشآموزان دبستانی شهر تهران تحت عنوان جامعه
- finite
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آماری در نظر گرفته شدند و نمونهگیری از جامعه آماری (دانشآموزان هنجاری) ،از شهر تهران
صورت گرفته است.
پس از مطالعه پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس
توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون و آزمونهای موازی در تحقیقات زمینهيابی ،نحوه برآورد
حجم نمونه با تاکید بر مفروضات تحقیقات توصیفی که  120نفر میباشد ،در اين تحقیق تعداد
 150نفر تعد از دانشآموزان هنجاری بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .از سويی ديگر ،اليههای
جامعه آماری را دانشآموزان دختر و پسر در پايه اول تحصیلی در تهران (با تأکید بر  5ناحیه
جغرافیايی شمال ،جنوب ،شرق و غرب) در بر میگیرند؛ از اينرو ،تالش شده است تا از هر پايه
تحصیلی و يک ناحیه جغرافیايی در تهران ،حداقل  15نفر از هر واحد نمونهگیری انتخاب شوند؛
بنابراين ،از هر يک واحد جغرافیايی ،يک پايه تحصیلی و در هر پايه تحصیلی دو مدرسه (دخترانه و
پسرانه) که در مجموع  30نفر را شامل میشوند انتخاب شدند که در مجموع  150نفر را تشکیل
میدهند.
از اينرو ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی تعداد 150دانشآموز (از هر  5ناحیه
شهر تهران يعنی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز ،تعداد  30نفر) بهعنوان نمونه انتخاب شدند تا
از اين طريق حداقل حجم نمونه از هر اليه يا طبقه جامعه آماری را بتوان پوشش داد .سپس در هر
اليه نیز برای انتخاب  30نفر ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی منظم (با استفاده از لیست
اسامی دانشآموزان) انتخاب خواهند شدند؛ جدول زير معرف اليههای آماری نمونه پژوهش حاضر
است:
ناحیه

دختر

پسر

کل

شمال
جنوب
شرق
غرب
مرکز
کل

15
15
15
15
15
75

15
15
15
15
15
75

30
30
30
30
30
150

ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر ،نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک –
جانسون است .در سال 1963ريچارد وودکاک به انجام مجموعهای از آزمايشهای کنترل شده برای
اندازهگیری توانايی يادگیری مبادرت ورزيد که در انجام اينگونه آزمايشهای مرتبط با توانايیهای
يادگیری ،به يادگیری ديداری -شنیداری 1عالقمندی زيادی داشت؛ به طوريکه تحقیقات متعددی
را در زمینه توانايی يادگیری ديداری -شنیداری انسان در چرخه تحولی انجام داد و باعث شد تا
- Visual – auditory learning
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ابزاری دقیق را برای اندازهگیری حافظه تداعی تدوين کند که هنوز هم از مقبولیت بینالمللی
برخوردار است .بنابراين ،تجربه شغلی وودکاک را میتوان با عالقمندی وی به يادگیری ديداری-
شنیداری و حافظه تداعی همراه دانست .شايان ذکر است ،وی در آغاز بهعنوان يک معلم ابتدايی
فعالیت میکرد ولی پس از مدتی ،توانست با کسب درجه دانشگاهی و گذاراندن دورههای آموزش
ويژه ،بهعنوان يک روانشناس آموزشگاهی فعالیت کند .وودکاک از سال  1957تا  1963در
دانشگاه اُرگون بهعنوان پروفسور روانشناس با آموزشهای استثنايی ،پژوهشهای فراوانی را در
زمینه خواندن انجام داد .بنابراين ،شايسته است وی را به عنوان پايهگذار پژوهشهای روانشناختی
در بستر پژوهشهای مرتبط با خواندن ياد نمود؛ زيرا اولین کلینیک خواندن در سال  1957را
وودکاک ،تأسیس کرد.
وودکاک ،از سال  1963تا  ،1968بهعنوان يک روانشناس متخصص در آموزشهای ويژه به
بررسی تحول شناختی در دانشآموزان عقبمانده ذهنی پرداخت و از سال  1968تا ،1972
مسئولیت پژوهش سنجش روانشناختی را در دانشگاه ويرجینیا بر عهده گرفت و به گذراندن دوره-
های تکمیلی در زمینه اندازهگیری و سنجش يادگیری پرداخت که امروزه ،از او بهعنوان فردی
متخصص در زمینه اندازهگیری و سنجش يادگیری ياد میشود .همچنین ،وی مشاور فنی در تدوين
آزمون ياد شده نیز محسوب میگردد؛ زيرا مسئولیت رسمی مشاوره فنی در تدوين آزمونهای
يادگیری و پیشرفت تحصیلی را عهدهدار بود.
از سال  1972تا  ،1977با انجام آزمايشهای متعدد از يک سو و تدوين آزمونهای پیشرفت
تحصیلی و شناختی از سويی ديگر ،تالشهای چشمگیری را صورت داد که نتیجه تالشهای وی در
سال  1977با انتشار نسخه اصلی مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون مشاهده می-
گردد .پس از انتشار اين آزمون ،وی به گذراندن دورههای تکمیلی در مقطع فوقدکتری تخصصی
در شته عصبنگر پرداخت و با رويکرد روانشناسی عصبنگر از يکسو و دانش و تجربه فنی که در
روانسنجی داشت از سويی ديگر ،اقدامات چشمگیری را در زمینه بازنگری نسخه اصلی انجام داد.
بازنگری نسخه اصلی وودکاک که از آن به نام نسخه بازنگری شده مجموعه آزمونهای توانايی-
های شناختی وودکاک -جانسون ( 1)WJ-Rياد میشود ،در سال  1989منتشر شد .به عبارتی
ديگر ،وودکاک پس از کسب مدارج دانشگاهی و تخصصهايی که پیرامون يادگیری ديداری-
شنیداری در زمینه خواندن و پیشرفت تحصیلی به دست آورده بود و با توجه به کسب مدرک فوق
دکتری در رشته عصبنگر و دانش فزاينده وی پیرامون روانسنجی ،با ديدی انتقادی به نسخه
اصلی آزمون ،ويرايشهايی را صورت داد و بازنگری عمیقی را در آزمون مزبور به وجود آورد.
الزم به ذکر است که در سال  ،2001وی مجدداً به بازنگری آزمون پرداخت و به انتشار نسخه

- Revised Battery of test Cognitive ability –Woodcock Johnson
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سوم مقیاسهای توانايی شناختی وودکاک جانسون نائل آمد .نسخه سوم وودکاک تفاوت
چشمگیری را با نسخه دوم يا نسخه بازنگری شده نشان میداد .الزم به ذکر است ،نسخه سوم
مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک جانسون ،نسخه سوم مقیاسهای توانايی شناختی و نسخه
سوم مقیاسهای پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون را در بر میگیرد .اين دو ابزار سنجش ،در
واقع با يکديگر ،يک مجموعه جامع و کاملی را در اجرای انفرادی آزمونهای نُرم -مرجع برای
اندازهگیری توانايیهای ذهنی و پیشرفت تحصیلی ارائه میکنند (وودکاک ،مکگرو و ماتر.)2001 ،1
نسخه سوم مجموعه آزمونهای شناختی و پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون که در سال
 2001توسط وودکاک بازنگری اساسی شد ،در سال  2007نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفت؛ ولی
در ساختار آزمون هیچگونه تغییری به وجود نیامد و تنها به نُرم مجدد و هنجاريابی برای ارائه نُرم-
های جديد پرداخته گرديد؛ چرا که تغییر در ساختار اصلی آزمون ،در سال  ،2001انجام گرفته بود
و مواد و محتوای آزمون از لحاظ فنی و روانسنجی مورد تأيید واقع شده بود ،از اينرو در بازنگری
سال  ،2007هیچگونه تغییری در اين زمینه نیاز نبود و هنجاريابی تنها با تأکید بر ارائه نُرمهای
جديد صورت گرفت .در سال  2013مجددا ابزار مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و تنها نُرم آن
تغییر يافت و نسخه سوم مجموعه آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک جانسون به نام نسخه
نوين سوم مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک جانسون با دو مقیاس توانايیهای شناختی و
پیشرفت تحصیلی تحت عنوان نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی و نسخه سوم نوين
مقیاسهای پیشرفت تحصیلی ارائه گرديد (وودکاک ،مکگرو و ماتر.)2012 ،
دامنه سنی نمونهها از  2تا  90سال ادامه داشت و با تأکید بر آخرين سرشماری اياالت متحده
آمريکا ،نمونهگیری طبقهای سهمی نامساوی بهعنوان طرح نمونهگیری مطرح شد .روايی سازه با
استفاده از مدل تحلیل عامل تأيیدی انجام گرفت و شاخصهای نیکويی برازش معرف  7عامل
وسیع بهعنوان توانايیهای ويژه و يک عامل عمومی بهعنوان توانايی عمومی بود که مبتنی بر 7
عامل وسیع مرتبط با مدل سلسله مراتبی توانايیهای شناختی را در بر میگیرد ،شامل  20آزمون
است .کتاب آزمونهای استاندارد آزمونهای  1تا  10و کتاب آزمونهای تکمیلی آزمونهای  11تا
 20را شامل میشود .فالنگان ،)2012( 2به نشانههای مقايسهای نسخه سوم نوين مقیاسهای
توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با نسخه چهارم مقیاسهای تکمیلی هوش وکسلر کودکان
پرداخت و با تأکید بر روايی محتوايی ،مدل سلسله مراتبی توانايیهای شناختی کتل -هورن-
کارول را بهعنوان مبانی نظری هر دو ابزار در نظر گرفت .با بررسی روايی محتوايی ابزار مشخص
گرديد که هوش متبلور و پس از آن پردازش ديداری و سپس حافظه کوتاهمدت بهعنوان سه عامل
مشترک بین دو ابزار مطرح میشود .از اينرو ،فالنگان مطرح نموده است که سه عامل وسیع هوش
- Woodcock, McGrew & Mather
- Flanagan

1
2
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متبلور ،پردازش ديداری و حافظه کوتاهمدت بهعنوان عوامل وسیع در هر دو ابزار مدنظر قرار گرفته
و به راحتی میتوان به روايی محتوايی همزمان هر دو ابزار در سه عامل از  7عامل مدل کتل-
هورن -کارول توجه نمود (بولتن خدمات سنجش؛ شماره .)1
عالوه بر روايی محتوايی ،به تحلیلهای روانسنجی با تأکید بر شیوه تحلیل عامل تأيیدی
پرداخته شد و نیکويی برازش مشخصات مدل نظری با دادههای تجربی از تحلیلهای روانسنجی
مرتبط با نسخه سوم نوين مقیاسهای توانايی شناختی انجام گرفت.
در زمینه روايی سازه از شیوه تحلیل عامل تأيیدی با نرمافزار  Amosيافتههای زير به دست
آمد:

مدل
وودکاک-
جانسون

مجذور
کای

درجه
آزادی

مجذور کای/
درجه آزادی

شاخص
لويس -
توکر

معیار
اطالعات
آکايهکه

تقريب خطای ريشه
میانگین مجذورات

71/6

60

1/19

0/989

133/6

0/052

با توجه به تحلیلهای روانسنجی پیرامون روايی سازه میتوان عنوان نمود که نسخه سوم نوين
مقیاسهای توانايی شناختی وودکاک از روايی سازه با تأکید بر روش تحلیل عامل تأيیدی برخوردار
است .با توجه به مدارک مستند در زمینه روايی محتوايی ،روايی ظاهری ،روايی صوری و روايی
سازه میتوان عنوان نمود که نسخه سوم نوين مقیاسهای توانايی شناختی وودکاک -جانسون
دارای روايی درونی بوده و مفروضههای مرتبط با ابزارهای هدف در فرايند استانداردسازی را شامل
میشود .در راستای روايی مالک از روش روايی همزمان استفاده گرديد و مشخص شد که ضرايب
همبستگی بین نسخه سوم نوين مقیاسهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با مقیاسهای
توانايیهای افتراقی 0/73 1است .به عالوه با مقیاس استانفورد -بینه  0/74و با مقیاس وکسلر 0/76
میباشد .عالوه بر آن ،با شبکه سنجش شناختی داس نگلری 0/70 2و با آزمون هوش نوجوانان و
بزرگساالن کافمن 0/68 3بهعنوان مقادير روايی همزمان به دست آمد.
با توجه به اينکه همبستگی بین نمرات کل در نسخه سوم نوين مقیاسهای توانايی شناختی
وودکاک -جانسون با نسخه پنجم مقیاسهای هوشی استانفود -بینه و نسخه چهارم تکمیليافته
هوشی وکسلر باالتر از  0/70است میتوان به مطلوبیت روانسنجی در زمینه روايی مالکی با تأکید
بر مالک همزمان تأکید نمود .از اينرو ،ابزاره مزبور عالوه بر روايی محتوايی و سازه دارای روايی
مالکی نیز بوده و در پیشینه تحقیق داللیل مستندی برای استانداردسازی در بر دارد .با توجه به
1

- Differential Ability Scales
- Das, Neglier Cognitive Assessment System
3
- Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test
2
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داليل مستند و تجربی پیرامون روايی به مدارک مرتبط با اعتبار ابزار و پس از آن میزان خطای
معیار اندازهگیری پرداخته میشود .الزم به ذکر است ،خطای معیار اندازهگیری در مقیاسهای
انفرادی هوش پايینتر از آزمونهای هوش بوده و به حساسیت و دقت مقیاسهای هوشی در
مقايسه با آزمونهای هوشی معطوف است .با توجه به ضرايب اعتبار و خطای معیار اندازهگیری از
طريق روش تجانس درونی (با فرمول آلفای کرانباخ) و ثبات (با فرمول ضريب همبستگی پیرسون)
جدول زير ارائه میشود:

آزمون
آزمونهای استاندارد
 -1فهم کالمی
 -2يادگیری ديداری -شنیداری
 -3روابط فضايی
 -4ترکیب صدا
 -5شکلگیری مفهوم
 -6انطباق ديداری
 -7وارونهسازی اعداد
 -8کلمات ناقص
 -9حافظه فعال شنیداری
 -10يادگیری ديداری -شنیداری با تأخیر
آزمونهای تکمیلی
 -11اطالعات عمومی
 -12سلیسی بازيابی
 -13بازشناسی تصوير
 -14توجه شنیداری
 -15تحلیل -ترکیب
 -16سرعت پردازش
 -17حافظه کلمات
 -18نامگذاری سريع تصوير
 -19برنامهريزی
 -20حذف کردن جفت

آزمونهای توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون
ضريب تجانس درونی

خطای معیار اندازهگیری

0/92
0/86
0/81
0/89
0/94
0/91
0/87
0/81
0/87
0/94

4/24
5/56
6/51
5/04
3/64
4/60
5/38
6/61
5/37
3/73

0/89
0/85
0/76
0/88
0/90
0/87
0/80
0/97
0/74
0/81

4/97
5/87
7/36
5/21
4/74
5/33
6/63
2/47
7/65
6/56

با توجه به ضرايب اعتبار فراتر از  0/80میتوان به ويژگی مطلوب روانسنجی اين ابزار در زمینه
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خطای اندازهگیری تأکید نمود و از آنجايی که روايی سازه ،مالکی و محتوايی مطلوب را دارا است از
آن بهعنوان ابزاری دقیق در سنجش توانايیهای شناختی محسوب میشود.
در راستای اقدامات مرتبط با تحلیلهای روانسنجی مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک-
جانسون به روايی مالکی ،روايی سازه ،ضريب ثبات و تجانس درونی سواالت مرتبط با مجموعه
آزمونهای توسعهيافته پرداخته شده است .بدين ترتیب که محاسبات مرتبط با روايی سازه از طريق
تحلیل عامل تأيیدی با تأکید بر روش تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد و از روش ضريب
همبستگی گشتاوری پیرسون برای محاسبه روايی مالکی از نوع همزمان يا همبستگی بین نمرات
نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با نسخه نوين هوشآزمای تهران-
استانفورد -بینه انجام گرفت تا از طريق جداول ماتريسهای همبستگی بتوان به تحلیلهای روان-
سنجی دست يافت .در زمینه تحلیلهای روانسنجی مرتبط با ضرايب اعتبار ،از خطای معیار اندازه-
گیری برای محاسبه ضريب ثبات (با تاکید بر روش آزمون -بازآزمون) و تجانس درونی (با تاکید بر
دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن آزمون) استفاده شده است.
يافتهها
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای تجانس درونی (با تاکید بر دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن) مطلوبی میباشد؟
جدول  :1بررسی تجانس درونی با تأکید بر دو روش «آلفا کرانباخ» و «دو نیمه کردن آزمون» در دانشآموزان اول
ابتدايی

آزمون

آلفا کرانباخ

دو نیمه کردن

اصالح
اسپیرمن-براون

اطالعات عمومی -کجاست
اطالعات عمومی -چیست

0/54
0/76

0/45
0/60

0/58
0/75

اطالعات عمومی

0/77

0/73

0/84

سالست بازيابی

0/34

0/10

0/62

بازشناسی تصوير

0/89

0/94

0/97

توجه شنیداری

0/95

0/86

0/92

ترکیب -تحلیل

0/87

0/65

0/79

سرعت تصمیمگیری

0/81

0/59

0/74

حافظه برای کلمات

0/65

0/41

0/58

نامگذاری سريع تصوير

0/96

0/94

0/97

برنامهريزی

0/73

0/77

0/87
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با توجه به جدول فوق و همانگونه که مشاهده میشود ،ضرايب اعتبار آزمونهای تکمیلی در
راستای بررسی تجانس درونی از دو روش آلفا کرانباخ محاسبه شده است که نشان میدهد پايین-
ترين ضريب اعتبار با روش مذکور 0/34 ،بوده که مربوط به آزمون «سالست بازيابی» و باالترين
ضريب اعتبار  0/96مرتبط با آزمون «نامگذاری سريع تصوير» میباشد .الزم به ذکر است با استفاده
از روش دو نیمه کردن با اصالح اسپیرمن -براون نیز مجدد به بررسی تجانس درونی پرداخته شده
و ضرايب اعتبار نشان میدهد که پايینترين ضريب اعتبار با روش مذکور 0/58 ،بوده که مربوط به
آزمونهای «اطالعات عمومی -کجاست» و «حافظه برای کلمات» و باالترين ضريب اعتبار 0/97
مرتبط با آزمونهای «بازشناسی تصوير» و «نامگذاری سريع تصوير» میباشد.
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای ضريب ثبات (با تاکید بر روش آزمون -بازآزمون) مطلوبی میباشد؟
جدول  :2بررسی ضريب ثبات با تأکید بر روش «آزمون -بازآزمون» در دانشآموزان اول ابتدايی

آزمون

ضريب ثبات

اطالعات عمومی -کجاست
اطالعات عمومی -چیست
اطالعات عمومی
سالست بازيابی
بازشناسی تصوير
توجه شنیداری
ترکیب -تحلیل
سرعت تصمیمگیری
حافظه برای کلمات
نامگذاری سريع تصوير
برنامهريزی

0/58
0/82
0/81
0/49
0/93
0/97
0/89
0/83
0/69
0/98
0/76

با توجه به جدول فوق و همانگونه که مشاهده میشود ،ضرايب اعتبار آزمونهای تکمیلی در
راستای بررسی ثبات با استفاده از روش آزمون -بازآزمون محاسبه شده است که نشان میدهد
پايینترين ضريب اعتبار با روش مذکور 0/58 ،بوده که مربوط به آزمون «اطالعات عمومی-
کجاست» و باالترين ضريب اعتبار  0/98مرتبط با آزمون «نامگذاری سريع تصوير» میباشد.
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای روايی مالکی (با تاکید بر روش همزمان) میباشد؟
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جدول  :4همبستگی بین مقیاس هوشی استانفورد و توانايی شناختی وودکاک -جانسون جهت بررسی روايی مالکی
(همزمان) در دانشآموزان اول ابتدايی

استانفورد-
بینه
وودکاک-
جانسون
اطالعات
عمومی
سالست
بازيابی
بازشناسی
تصوير
توجه
شنیداری
ترکیب-
تحلیل
سرعت
تصمیم-
گیری
حافظه برای
کلمات
نامگذاری
سريع
تصوير
برنامهريزی
حذف
کردن جفت

پردازش
ديداری-
فضايی

حافظه
فعال

حیطه
کالمی

حیطه
غیرکالمی

هوشبهر
کل

0/16

**0/62

0/13

0/11

0/08

0/19

0/08

0/22

**0/56

0/16

0/14

0/14

0/15

0/13

0/05

0/24

0/09

0/10

0/11

0/16

0/22

0/16

0/17

0/21

0/15

0/12

0/11

0/09

0/16

**0/58

0/08

0/13

0/20

0/16

0/12

0/15

0/22

0/21

0/19

0/18

0/09

0/04

0/03

0/06

0/18

0/07

0/10

0/13

0/14

0/16

0/17

0/19

**0/65

0/21

0/22

0/19

0/21

0/19

0/07

0/08

0/08

0/17

0/05

0/08

**0/60

0/13

0/05

0/06

0/20

0/05

0/06

0/07

0/16

0/15

0/13

0/13

0/12

0/09

0/08

0/22

استدالل
سیال

دانش

استدالل
کمی

با توجه به جدول فوق و همانگونه که مشاهده میشود ،میزان ضرايب همبستگیهای حاصله
مشخص گرديد که ارتباط مثبت معنیداری در سطح  α=0/01بین آزمونهای سالست بازيابی و
برنامهريزی با استدالل سیال ،آزمون اطالعات عمومی با دانش ،آزمون حافظه برای کلمات با حافظه
فعال و آزمون توجه شنیداری با حیطه کالمی وجود دارد .بنابراين ،میتوان مطرح نمود که آزمون-
های تکمیلی نسخه سوم نوين مقیاس توانايی شناختی وودکاک -جانسون با نسخه پنجم مقیاس
هوشی استانفورد -بینه در دانشآموزان اول ابتدايی دارای روايی مالکی از نوع همزمان است.
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 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای روايی سازه (با تاکید بر روش سلسله مراتبی متعامد) میباشد؟
اولین اقدام در فرايند تحلیل عامل ،که اولین مفروضه آن نیز محسوب میشود ،مقابله با
دادههای  Missingاست .اين دادهها ،که به آنها دادههای از دست رفته نیز اطالق میشود،
میتواند فرايند تحلیل عامل را خدشهدار کند .بايد در نظر گرفت ،تحلیل عامل حساسترين فن
آماری است که به دادههای  Missingاهمیت قائل شده و در مواقعی که اين دادهها افزايش يابند،
نمیتوان به يافتههای حاصله از آن اطمینان حاصل کرد .از اينرو ،اولین مفروضه ،تحتعنوان
حداقل ( Missingکمتر از  ،)0/05عنوان میشود.
در فرايند مقابله با دادههای  ،Missingاز دو روش بهرمند شده و رقم  0/02مد نظر قرار
گرفت .بدين ترتیب که چنانچه آزمودنی خاصی ،بیش از  0/02از سؤاالت را بدون پاسخ گذاشته
بود ،از فرايند تحقیق کنار گذاشته شد .در اين بخش ،هیچ آزمودنی از تحلیل آماری حذف
نگرديدند و از اين طريق مفروضه تحلیل عامل تحتعنوان حداقل  )0/02( Missingدر هر
آزمودنی رعايت شد .اين اقدام برای تکتک سؤاالت نیز اعمال گرديده و ضريب ابهام آنها با رجوع
به عدم پاسخدهی تعیین گرديد و مشخص شد که تمامی سؤاالت از ضريب صراحت بااليی برخوردار
میباشند؛ بطوريکه ضريب ابهام همه سؤاالت ،کمتر از  0/02بود.
دومین مفروضه تحلیل عامل ،به حجم نمونه مکفی عنايت دارد .بدين ترتیب که در اين مرحله،
بايد میزان  KMOرا بهعنوان شاخص کفايت نمونهگیری در نظر گرفت .اکثريت خبرگان در حیطه
تحلیل عامل ،از  KMOبهعنوان اندازه کفايت نمونهبرداری ياد میکنند که توسط سه فرد برجسته
(کیسر -میر -اولکین )1محاسبه شده و میتوانند اندازه کفايت نمونهبرداری را نشان دهد.
در مواقعی که شاخص  KMOکمتر از رقم  0/80باشد ،نمیتوان به يافتههای حاصل از تحلیل
عامل استناد کرد .به عبارتی ديگر ،هنگامیکه  KMOبین  0/80تا  0/90باشد ،میتوان عنوان نمود
که  KMOمعرف حجم نمونه مکفی مناسب است .در ضمن ،زمانی که  KMOبیش از  0/90شود،
از آن به عنوان ويژگی کامالً مطلوب در حجم نمونه ياد میکنند .در تحقیق حاضر ،جدول زير
معرف میزان  KMOو تفسیر آن در زمینه کفايت حجم نمونه است:
جدول شاخص کفايت حجم نمونه

KMOمیزان

تفسیر

0/849

حجم نمونه مکفی ،بسیار مناسب و ايدهآل است

- Kaiser- Meyer- Olkin

1
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سومین مفروضه تحلیل عامل ،بهعنوان نرمال بودن توزيع چندمتغیری شناخته میشود .در
1
توزيعهای چندمتغیری ،ويژگی نرمال بودن ،به گونهای ديگر عنوان گرديده و از اصطالح کرويت
ياد میشود .کرويت ،که به آن نرمال بودن توزيع چندمتغیری و يا نرمال بودن ماتريسهای
کوواريانس نیز میگويند ،به خودی خود مفهومی ندارد و در شناسايی کرويت ،بايد به توزيع رياضی
تقريب مجذور خی تأکید نمود.
در مواقعی که میزان کرويت در تقريب مجذور خی معنیدار شود ،میتوان عنوان نمود که
کرويت معنیدار شده است .برای شناسايی نقطة متناظر در تقريب مجذور خی ،از درجة آزادی
استفاده گرديده که مقدار آن با حجم نمونه ارتباط نزديکی دارد؛ ولی در محاسبه آن ،فرمولهای
رياضی پیچیدهای استفاده میشود که ذکر آن فراتر از موضوع بحث حاضر است .از اينرو مطرح
میشود که آزمونهای خاصی برای کرويت وجود داشته و به عبارتی ديگر ،تفسیر میزان کرويت ،در
تقريب مجذور خی صورت میپذيرد و معنیدار بودن آن ،نشاندهنده کرويت است .آزمون بارتلت،
آزمون هارتلی و در موارد نادر ،آزمون لیون ،برای شناسايی و بررسی کرويت کاربرد دارد؛ ولی آزمون
بارتلت از معتبرترين آزمونهايی است که در شناسايی کرويت ،با تأکید بر تقريب مجذور خی در
فرايند تحلیل عامل بکار برده میشود .جدول زير نشان دهنده وضعیت نرمال بودن توزيع
چندمتغیری است:
جدول بررسی میزان کرويت

آزمون
کرويت

میزان تقريب
مجذور خی

درجة
آزادی

سطح
معنیداری

تفسیر

آزمون
بارتلت

1486/832

190

0/001

کرويت کامل (توزيع نرمال
چندمتغیری بدست آمده است)

چهارمین مفروضه اجرای تحلیل عامل ،شناسايی مقادير اشترکها میباشد .بدينترتیب که
همبستگی هر سؤال با کل تست ،بايد معرف تجانس درونی سؤاالت باشد؛ بدينمعنا که هر سؤال با
کل تست ،اشتراک داشته باشد .در مواقعی که هر سؤال ،از میزان اشتراک کمتر از  0/02برخوردار
باشد ،ضروری است آن سؤال از کل تحلیل عامل خارج گرديده و از کل مقیاس نیز حذف شود.
جدول زير معرف میزان مقادير اشتراکهاست؛ بدينترتیب که از سمت چپ ،ستون اول معرف
شماره سؤاالت و ستون دوم میزان استخراج (میزان اشتراک يا بار مقیاس )2را نشان میدهد:

- Sphericity
- Loading Scale

1
2
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مقادير اشترکها

شماره آزمون

اولیه

میزان استخراج

فهم کالمی
يادگیری ديداری -شنیداری
روابط فضايی
ترکیب صدا
شکلگیری مفهوم
انطباق ديداری
وارونهسازی اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال شنیداری
يادگیری ديداری -شنیداری با
تأخیر
اطالعات عمومی
سالست بازيابی
بازشناسی تصوير
توجه شنیداری
ترکیب -تحلیل
سرعت تصمیمگیری
حافظه برای کلمات
نامگذاری سريع تصوير
برنامهريزی
حذف کردن جفت

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/574
0/876
0/683
0/643
0/742
0/829
0/805
0/521
0/631

1

0/890

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/592
0/838
0/795
0/689
0/775
0/828
0/790
0/652
0/584
0/718

ازاينرو ،با توجه به اينکه تمامی بارهای مقیاس يا ضرايب اشتراک سؤاالت با مقیاس ،بیش از
 0/2میباشد ،میتوان تحلیل عامل را با تأکید بر تمامی سؤاالت صورت داد .بنابراين ،مفروضه اول
(حداقل  Missingکمتر از  0/02در هر آزمودنی و در هر متغیر) ،مفروضه دوم (حجم نمونه
مکفی) ،مفروضه سوم (حاصل شدن توزيع نرمال چندمتغیری يا کرويت) و مفروضه چهارم (میزان
اشتراک هر سؤال با کل آزمون بیش از  )0/2بدست آمده و تمامی اين مفروضات ،معرف انجام
فرايند تحلیل عامل است.
پنجمین مفروضه تحلیل عامل ،واريانس تبیین شده باالتر از  0/40میباشد .ازاينرو ،در فرايند
استخراج عوامل ،با تأکید بر  20آزمون ،حداقل واريانس تبیین شده بايد  0/40باشد .در مواقعی که
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واريانس تبیین شده بیش از  0/80باشد ،شرايط مطلوب روانسنجی در حیطه استخراج عوامل،
انجام گرفته است .جدول زير ،معرف واريانس تبیین شده میباشد که با استناد به مجموع بارهای
عاملی مجذور شده مرتبط با استخراج عوامل ،عنوان میگردد که به سهم هر عامل در واريانس
تبیین شدة کل مقیاس معطوف است .الزم بذکر است که از سمت چپ ،ستون اول معرف تعداد
عوامل ،ستون دوم معرف ارزش ويژه ،ستون سوم معرف میزان واريانس يا سهم هر عامل و ستون
چهارم معرف واريانس مشترک تبیین شده میباشد:
واريانس کل تبیین شده

مقادير ويژه اولیه
عامل
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

ارزش ويژه میزان واريانس (سهم هر عامل) واريانس مشترک تبیین شده
3/331
2/779
2/207
2/094
1/727
1/274
1/043

16/656
13/893
11/035
10/468
8/633
6/372
5/216

16/656
30/550
41/584
52/052
60/685
67/057
72/273

از آنجائیکه ارزش ويژه 1را مجموع بارهای عاملی 2مجذور شده تعريف میکنند (نانالی1997 ،؛
کتل1998 ،؛ سعد و مینايی ،)1374 ،بايد به شناسايی عوامل اصلی پرداخت .الزم به ذکر است که
ارزش ويژه باالتر از رقم  ،1معرف عامل بنیادی 3است؛ ولی در آزمونهای شخصیت ،همواره ارزش
ويژه باالتر از  2مدنظر قرار گرفته و در آزمونهای هنجار شده ،ارزش ويژة بیش از  1/5مالک
میباشد .در برخی موارد که پرسشنامههای پژوهشگرساخته ،مبانی نظری چندان دقیقی نداشته و
مبتنی بر اصول پیشرفته روانسنجی (همانند  )4IRTتدوين نشدهاند ،ارزش ويژة باالتر از  1معرف
عامل است.

2. Facrors Loading
4. Item Response Theory

1. Eigenvalue
3. Basic
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Scree Plot
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

Eigenvalue

1.0
.5
0.0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

7

6

5

4

3

2

1

Component Number

با رجوع به نمودار سنگريزه ،1جدول واريانس تبیین شده و رجوع به ستونهای ارزش ويژه
اصلی( 2سه ستون سمت چپ) و مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده( 3سه ستون وسط)،
میتوان عنوان نمود که حداکثر 6 ،عامل استخراج گرديده که از اين  6عامل ،عامل اول از واريانس
تبیینی بااليی برخوردار بوده و اين مقدار در نمودار  ،Screeبه گونهای دقیقتر قابل مشاهده است.
ازاينرو ،توصیه میشود که مقیاس مزبور را به عنوان يک عامل در نظر گرفت .با اين وجود ،در
صورت تمايل به تحلیل عامل ،سؤاالت در يک ماتريس مؤلفهای 4عنوان گرديده و با تأکید به روش
استخراج عناصر اصلی ،5جدول زير مطرح میشود:
ماتريس مؤلفهای

آزمون
فهم کالمی
يادگیری
ديداری-
شنیداری
روابط فضايی
ترکیب صدا

عامل
اول

عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

-0/599

0/092

-0/329
0/423

-0/050
0/234

-0/026
0/240

-0/086
0/376

0/298
0/172

0/637

-0/092

-0/474
-0/593

0/228
0/255

2. Initial Eigenvalues
4. Component Matrix

0/221
0/178

0/452
0/342

0/163
0/126

0/355
0/211

0/026
0/133

1. Scree Plot
3. Extraction Sums Of Squared Loadings
)5. Principal Comonent(PC
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0/158

0/414

0/082

-0/260

0/090

0/616
-0/268

0/396
0/016

0/008
0/104

0/358
0/724

-0/020
-0/109

0/163
-0/344

0/392
-0/299

0/122
-0/085

-0/269
0/062

0/119
0/602

0/433

0/147

0/177

0/256

0/345

-0/238
0/328
-0/144

-0/036
-0/589
0/294

-0/096
0/531
0/572

-0/094
-0/055
0/084

-0/065
0/061
0/128

0/153
-0/031
-0/581

-0/345
-0/142
0/375

0/320
0/087
0/253

0/063
0/047
-0/044

0/148
0/256
0/130

-0/014

-0/418

0/643

-0/133

0/034

0/405

-0/366

-0/085

0/149

-0/303

-0/412
-0/387

0/258
0/181

0/479
0/335

-0/136
0/096

0/256
-0/321

شکلگیری
مفهوم
انطباق ديداری 0/137 0/381
وارونهسازی
0/091 -0/421
اعداد
0/293 0/391
کلمات ناقص
حافظه فعال
-0/179 0/132
شنیداری
يادگیری
ديداری-
0/111 0/672
شنیداری با
تأخیر
اطالعات عمومی 0/632 0/335
سالست بازيابی 0/184 -0/248
بازشناسی
0/499 0/298
تصوير
توجه شنیداری 0/642 0/082
ترکیب -تحلیل 0/813 0/131
سرعت تصمیم-
0/298 0/421
گیری
حافظه برای
0/422 0/071
کلمات
نامگذاری سريع
0/481 -0/023
تصوير
-0/031 0/183
برنامهريزی
حذف کردن
0/358 0/427
جفت
0/601

0/321

1

پس از اينکه جدول ماتريکس مؤلفهها ،به گونهای دقیق بررسی گرديد ،از روش چرخش
استفاده میشود تا از اين طريق بار عاملی هر سؤال ،با تأکید بر قرار گرفتن هر سؤال در يکی از 6

- Rotation

1
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عامل ،تعیین گردد .با تأکید بر اينکه در اين تحقیق ،از روند تحلیل عامل تأيیدی 1پیروی شده و
روش مؤلفههای اصلی ( )PCاز استخراج عوامل بکار رفته است ،روش چرخش حداکثر پراکنش
( )Varimaxبکار برده میشود و جدول زير ،تحت عنوان ماتريس مؤلفههای چرخش يافته عنوان
میگردد:
ماتريس مؤلفههای چرخشيافته

آزمون
فهم کالمی
يادگیری
ديداری-
شنیداری
روابط فضايی
ترکیب صدا
شکلگیری
مفهوم
انطباق ديداری
وارونهسازی
اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال
شنیداری
يادگیری
ديداری-
شنیداری با
تأخیر
اطالعات عمومی
سالست بازيابی
بازشناسی
تصوير
توجه شنیداری

عامل
اول

عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

0/397

0/024

-0/510
-0/026

-0/091
0/094

0/057
-0/012

0/179
-0/005

0/335
-0/035

-0/090

0/920

-0/030 0/062
0/018 -0/114
0/017

0/023

0/705
-0/038
-0/255

-0/038
0/730
-0/036

-0/040
0/029
0/817

0/377
0/295
-0/122

-0/152
-0/030
-0/059

0/242

0/075

0/170

-0/017

0/493
-0/102

0/003
0/043

-0/085
-0/005

0/644
-0/023

-0/317
0/870

0/081

0/035

-0/293

0/089

-0/118
0/001

0/689
-0/076

0/030
0/007

-0/195
0/070

-0/027
0/725

0/038

0/009

0/007

-0/140

0/127

-0/133

0/912

0/420
0/065

0/615
0/882

0/045

0/075

-0/064
-0/021
0/653

-0/089
-0/224
0/170

-0/011
0/061
-0/571

-0/106
0/038
-0/055

-0/075
-0/037
0/025

-0/072 -0/030

-0/017

0/800

0/111

-0/003

-0/038

- Confirmatory Factor Analysis

1

ويژگیهای روانسنجی نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک – جانسون در ...

ترکیب -تحلیل
سرعت تصمیم-
گیری
حافظه برای
کلمات
نامگذاری سريع
تصوير
برنامهريزی
حذف کردن
جفت

0/150

0/151

-0/042

0/097

-0/003

0/217

-0/033

0/490

0/098

-0/214

-0/128

0/145

113

0/031
0/021

0/167
-0/089

0/836
-0/151

0/011
0/880

0/096
0/049

0/001

0/304

0/025

-0/037

0/809

0/031

-0/231

0/306

0/508

-0/090

0/583
0/099

0/081
0/106

0/591
0/052

-0/077
0/787

0/408
-0/197

در نهايت ،نمودار مؤلفهای در فضای چرخش يافته (فضای سه بعدی) 1بشرح زير ترسیم گرديده
که اطالعات مرتبط با ماتريس تغییر يافتة مؤلفهای ،میتواند نقش تکمیلی را در تفسیر عوامل
داشته باشد:
Component Plot in Rotated Space

s.t15
s.t14
s.t13
s.t11
s.t18

1.0

.5
s.test10
s.test2

s.t17
s.test6
test4
s.t8
t20.ture
s.test5
s.test3 s.t12
s.t16
ver.comps.test7 s.test9
s.t19

0.0

Component 2

-.5

1.0

.5

0.0

Component 3

-.5

-.5

0.0

.5

1.0

Component 1

ماتريس تغییريافتة مؤلفهای

عامل

عامل
اول

عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

اول
دوم
سوم
چهارم

-0/588
0/348
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در نهايت ،مشخص گرديد که  7عامل از چرخش تحلیل عامل ،استخراج شده است که بهعنوان
عوامل هفتگانه نظريه  CHCعنوان میشوند و به ترتیب عوامل عبارتند از :دانش -فهمیدن،
بازيابی بلندمدت ،تفکر ديداری -فضايی ،پردازش شنیداری ،استدالل سیال ،سرعت پردازش و
حافظه کوتاهمدت.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در زمینه
سنجش توانايیهای شناختی کودکان دبستانی ،در پژوهش حاضر تالش گرديده تا ويژگیهای
روانسنجی با تأکید بر مقیاس توانايیهای شناختی از طريق  10آزمون تکمیلی انجام گیرد و
بتوان بستر مناسبی را برای استانداردسازی آزمونهای تکمیلی فراهم نمود .از اينرو ،با تأکید بر دو
گروه هنجاری و بالینی در شهر تهران و شهرستانهای حومه آن ،تحلیلهای روانسنجی انجام
گرفته تا ابزاری معتبر در زمینه سنجش توانايیهای شناختی کودکان دبستانی به دست آيد .اين
ابزار میتواند اطالعات غنی و مفیدی را در اختیار کارشناسان ناتوانی يادگیری ،روانشناسان
تربیتی ،بالینی ،شناختی ،عمومی و استثنايی قرار دهد.
در پژوهش حاضر که منبع مسأله به فقدان اطالعات يا يافتههای تجربی در زمینه ويژگیهای
روانسنجی آزمونهای تکمیلی نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون
معطوف است ،میتوان کسب اطالعات روانسنجی در زمینه روايی و اعتبار را بهعنوان ابعاد مسأله
پژوهش حاضر در نظر گرفت .با تأکید بر ضرايب اعتبار که حیطههای ثبات يا تکرارپذيری و تجانس
درونی يا همگونی را در بر میگیرد ،میتوان به نتايج حاصل از آزمون سؤالهای پژوهش به شرح
زير تأکید نمود:
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای تجانس درونی (با تاکید بر دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن) مطلوبی میباشد؟ در
راستای بررسی تجانس درونی با استفاده از روش آلفا کرانباخ مشخص گرديد که پايینترين ضريب
اعتبار با روش مذکور 0/34 ،بوده که مربوط به آزمون «سالست بازيابی» و باالترين ضريب اعتبار
 0/96مرتبط با آزمون «نامگذاری سريع تصوير» میباشد .همچنین ،با استفاده از روش دو نیمه
کردن با اصالح اسپیرمن -براون نیز برای بررسی تجانس درونی مشخص گرديد که پايینترين
ضريب اعتبار با روش مذکور 0/58 ،بوده که مربوط به آزمونهای «اطالعات عمومی -کجاست» و
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«حافظه برای کلمات» و باالترين ضريب اعتبار  0/97مرتبط با آزمونهای «بازشناسی تصوير» و
«نامگذاری سريع تصوير» میباشد.
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای ضريب ثبات (با تاکید بر روش آزمون -بازآزمون) مطلوبی میباشد؟ در راستای بررسی ثبات
با استفاده از روش آزمون -بازآزمون مشخص گرديد که پايینترين ضريب اعتبار با روش مذکور،
 0/58بوده که مربوط به آزمون «اطالعات عمومی -کجاست» و باالترين ضريب اعتبار  0/98مرتبط
با آزمون «نامگذاری سريع تصوير» میباشد.
با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه تجانس درونی سؤاالت با دو روش آلفا کرانباخ
و دو نیمه کردن آزمون با اصالح اسپیرمن -براون و همچنین ،ضريب ثبات با روش آزمون-
بازآزمون میتوان به تحقیقات طلوعی ( )1394که پیرامون ويژگیهای روانسنجی نسخه سوم نوين
مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در کودکان  3تا  6سال مهدکودکها و شُکرزاده
( )1392پیرامون استانداردسازی آزمون شناختی وودکاک -جانسون برای کودکان دبستانی با
مشکالت يادگیری پرداختهاند ،اشاره نمود که در هر دو پژوهش مشخص گرديد که تجانس درونی
سؤاالت و ضريب ثبات ابزار مذکور مطلوب بوده است و باالتر از  0/90میباشند .الزم به ذکر است
عنوان شود ،پژوهش حاضر بر روی  10آزمون تکمیلی نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای
شناختی وودکاک -جانسون انجام شده است؛ در حالیکه پیشینه تحقیقات بر روی  10آزمون
استاندارد نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون صورت گرفته است .از
اينرو ،میتوان مطرح نمود که يافتههای پژوهش حاضر در زمینه تجانس درونی و ضريب ثبات
جديد میباشد و مقايسه آنها با پیشینه تحقیقات امکانپذير نیست.
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای روايی مالکی (با تاکید بر روش همزمان) میباشد؟ با استفاده از ضرايب همبستگی بین
آزمونهای نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با هوشآزمای تهران-
استانفورد -بینه مشخص گرديد که ارتباط مثبت معنیداری در سطح  α=0/01بین آزمونهای
سالست بازيابی و برنامهريزی با استدالل سیال (به ترتیب با ضريب  0/56و  ،)0/60آزمون اطالعات
عمومی با دانش (با ضريب  ،)0/62آزمون حافظه برای کلمات با حافظه فعال (با ضريب  )0/65و
آزمون توجه شنیداری با حیطه کالمی (با ضريب  )0/58وجود دارد .بنابراين ،میتوان مطرح نمود
که آزمونهای تکمیلی نسخه سوم نوين مقیاس توانايی شناختی وودکاک -جانسون با نسخه پنجم
مقیاس هوشی استانفورد -بینه در دانشآموزان اول ابتدايی دارای روايی مالکی از نوع همزمان
است.
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر در حیطه روايی مالکی از نوع همزمان و بررسی پیشینه
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تحقیقات در اين زمینه میتوان به تحقیق ادکینز )2009( 1پیرامون روايی همزمان آزمونهای
نسخه سوم مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با مقیاسهای هوشی وکسلر بزرگساالن
اشاره نمود که عنوان شده است همبستگی بین مقیاسهای هوشی وکسلر بزرگساالن با توانايی
خواندن توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون پايین میباشد .همچنین ،فالنگان ( )2001نیز
پیرامون روايی همزمان نسخه سوم مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با مقیاسهای
هوشی وکسلر و مقیاس هوشی استانفورد -بینه مطرح نموده است که همبستگی آزمونهای
وودکاک -جانسون با مقیاسهای هوشی وکسلر  0/76و با مقیاس هوشی استانفورد -بینه 0/74
است .در تحقیق لهمن )2003( 2نیز به روايی همزمان نسخه سوم مقیاس توانايیهای شناختی
وودکاک -جانسون با نسخه ششم آزمون توانايیهای شناختی پرداخته شده که ضريب همبستگی
بین آزمونهای هر دو ابزار  0/68محاسبه شده است .چرامی ،استافورد ،بويسن ،مور و پراد)2012( 3
نیز به ارتباط نسخه چهارم مقیاسهای هوشی وکسلر با نسخه سوم مقیاس توانايیهای شناختی
وودکاک -جانسون پرداخته و بیان نمودهاند که همبستگی بااليی بین نمرات هر دو آزمون وجود
دارد .همچنین ،در اين تحقیق به مقايسه عاملهای ( )CHCبا مقیاسهای نسخه چهارم وکسلر
پرداخته شده که مشخص گرديده است همبستگی عامل استدالل سیال و دانش -فهمیدن با فهم
کالمی وکسلر بیشترين میزان را به خود اختصاص داده است .لیتمتز )2005( 4به مقايسه نسخه
سوم مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون با نسخه سوم مقیاسهای هوشی وکسلر
بزرگساالن پرداخته که بیان نموده همبستگی خوش شناختی توانايی کالمی در نسخه سوم
وودکاک -جانسون با هوشبهر کالمی در وکسلر  0/81و نمره هوشبهر کل از نسخه سوم وکسلر
بزرگساالن با شاخص توانايی عمومی نسخه سوم وودکاک -جانسون  0/82میباشد .در نهايت ،کیت،
کرانزلر و فالنگان )2001( 2به روايی همزمان نسخه سوم وودکاک -جانسون با سیستم شناختی
پرداختهاند و بیان نمودند همبستگی بین دو ابزار  0/68میباشد.
الزم به ذکر است مطرح شود ،يافتههای پژوهش حاضر با پژوهش فالنگان ( )2001همخوانی
دارد؛ زيرا تنها در اين تحقیق به روايی همزمان نسخه سوم مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک-
جانسون با مقیاس هوشی استانفورد -بینه پرداخته شده است .از سويی ديگر ،بايد مطرح نمود که
در پژوهش حاضر ضريب همبستگی بین آزمونهای نسخه سوم وودکاک -جانسون با هوشآزمای
تهران -استانفورد -بینه نسبت به پیشینه تحقیق پايینتر است و در حدود  0/65میباشد که ممکن
است پايین بودن ضريب همبستگی در پژوهش حاضر به علت اين باشد که پژوهش حاضر بر روی
 10آزمون تکمیلی نسخه سوم وودکاک -جانسون انجام شده است در حالیکه پیشینه تحقیق
اينگونه نبوده است .همچنین ،میتوان علت آن را نیز ضعف در اجرای آزمونگران يا نداشتن نرم در
2. Lohman
4. Leigh Metz

1. Adkins
3. Cheramie, Stafford, Boysen, Moore & Prade
2
- Keith, Kranzler & Flanagan
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جامعه ايرانی دانست به دلیل اينکه اين پژوهش اولین پژوهشی میباشد که بر روی آزمونهای
تکمیلی نسخه سوم وودکاک -جانسون انجام شده است.
 نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان دبستانی،دارای روايی سازه (با تاکید بر روش سلسله مراتبی متعامد) میباشد؟ با توجه به تحلیل عامل
مشخص گرديد که اولین مفروضه تحلیل عامل  KMOمیباشد برابر با  0/85بوده که نشان می-
دهد شاخص کفايت حجم نمونه مکفی مناسب است .همچنین ،کرويت يا نرمال بودن توزيع
چندمتغیری معنیدار بوده و نشاندهنده کرويت کامل يا نرمال بودن توزيع میباشد .بار عاملی
مشترک که پژوهش حاضر  72/27میباشد که باالتر از  0/60بوده که بیان میکند نسخه سوم نوين
توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون میتواند برای تبیین توانايیهای شناختی مورد استفاده قرار
گیرد .در نهايت ،مشخص گرديد که آزمونهای فهم کالمی و اطالعات عمومی عامل «دانش-
فهمیدن»؛ آزمونهای يادگیری ديداری -شنیداری ،يادگیری ديداری -شنیداری با تأخیر و سالست
بازيابی عامل «بازيابی بلندمدت»؛ آزمونهای روابط فضايی ،بازشناسی تصوير و برنامهريزی عامل
«تفکر ديداری -فضايی»؛ ترکیب صدا ،کلمات ناقص و توجه شنیداری عامل «پردازش شنیداری»؛
شکلگیری مفهوم ،تحلیل -ترکیب و برنامهريزی عامل «استدالل سیال»؛ انطباق ديداری ،سرعت
پردازش ،نامگذاری سريع تصوير و حذف کردن جفت عامل «سرعت پردازش» و وارونهسازی اعداد،
حافظه فعال شنیداری و حافظه فعال عامل «حافظه کوتاهمدت» که  7عامل يا  7خوشه نظريه کتل،
هورن و کارول ( )CHCرا تشکیل میدهند .از اينرو ،میتوان مطرح نمود که با استفاده از 20
آزمون نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون میتوان توانايیهای
شناختی دانشآموزان دبستانی به خصوص مقطع اول ابتدايی که سن اولیه دبستان میباشد را
مشخص نمود.
در زمینه روايی عاملی يا سازه میتوان به تحقیقات ايوانس ،فلويد ،مکگرو و لفورگی)2001( 1
پیرامون بررسی کارايی مدل سلسله مراتبی سه اليهای شناختی اشاره نمود که مطرح نمودند ،توان
پیشبینی پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن از طريق مقیاسهای وسیع هفتگانه وجود دارد و
بیشترين سهم به آزمون فهم کالمی تعلق دارد .کافمن ،رينولدز ،لیيو ،کافمن و مکگرو)2011( 2
به بررسی عامل توانايی عمومی در آزمونهای کافمن و نسخه سوم نوين وودکاک -جانسون با
روشهای تحلیل عامل پرداختند و مشخص گرديد که هر در دو ابزار بار عاملی مرتبط با عامل
توانايی عمومی از لحاظ آماری معنیدار بوده و نشاندهنده عامل  gيا توانايی عمومی است.
شرانک ،3مکگرو و وودکاک ( )2010به بررسی ويژگیهای فنی نسخه سوم وودکاک -جانسون
پرداختند و بیان نمودند که شاخصهای نیکويی برازش معرف  7عامل وسیع بهعنوان توانايیهای
1

- Evans, Floyd, McGrew & Leforgee
- Kaufman, Reynolds, Liu, Kaufman & McGrew
3
- Schrank
2
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ويژه و يک عامل عمومی بهعنوان توانايی عمومی بود .با توجه به تحقیقات مطرح شده میتوان بیان
نمود که يافتههای پژوهش حاضر در حیطه روايی سازه يا عاملی با تحقیقات کرانزالر ،فلويد،
بینسون ،زابوسکی و تیبدوکس ،)2016( 1استريکلند و همکاران ( )2015و دمبرسکی ()2014
هماهنگ و همسو میباشد؛ زيرا تنها در تحقیقات مذکور هر  20آزمون نسخه سوم نوين مقیاس
توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون مورد بررسی قرار گرفته است و يافتههای هر سه پیشینه
تحقیق نیز نشان داد که نسخه سوم وودکاک -جانسون نظريه  CHCرا تأيید میکند و  7عامل
( CHCدانش -فهمیدن ،بازيابی بلندمدت ،تفکر ديداری -فضايی ،پردازش شنیداری ،استدالل
سیال ،سرعت پردازش و حافظه کوتاهمدت) از طريق تحلیل عامل با بار عاملی باال به دست آمده
است و تمامی  7عامل بهعنوان  7خوشه وسیع توانايیهای شناختی مورد تأيید قرار گرفته است.
در نهايت ،با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی نمونههای ويژه مانند افراد تیزهوش میتوان
به تحقیق ريزا و همکاران ( )2001که به تحلیل نیمرخ دانشآموزان تیزهوش از طريق مدل سلسله
مراتبی  CHCاشاره نمود که مطرح کردهاند سرعت پردازش ،تفکر ديداری -فضايی و پردازش
شنیداری در اين دانشآموزان باال نبوده در حالیکه توانايی عمومی ،استدالل سیال و حافظه فعال در
دانشآموزان تیزهوش باال میباشد و اين ابزار برای تشخیص دانشآموزان تیزهوش مناسب است.
همچنین ،در تحقیقات شُکرزاده ( ،)1392کاوه ( )1393و چنگیزی ( )1392نیز مشخص گرديد که
نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزان با اختالل ناتوانی
يادگیری نیز دارای روايی تشخیصی است .از اينرو ،میتوان مطرح نمود که نسخه سوم نوين
مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون میتواند با  20آزمون استاندارد و تکمیلی افراد را
در دو گروه بالینی و هنجاری تشخیص دهد .الزم به ذکر است مطرح شود که در زمینه  10آزمون
تکمیلی اين ابزار بايد پژوهشهای بیشتری صورت گیرد.
منابع فارسی

 چنگیزی؛ ت ،)1392( ،مقايسه روايی تشخیصی نسخه چهارم تکمیليافته مقیاسهای هوشی
وکسلر با نسخه سوم مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک جانسون دردانشآموزان ناتوان
يادگیری شهر اهواز ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
 شُکرزاده؛ ش ،)1392( ،استانداردسازی مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک -جانسون برای
کودکان دبستانی با مشکالت يادگیری ،پاياننامه دکتری تخصصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات.

- Kranzlar, Floyd, Benson, Zaboski & Thibodaux
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 ويژگیهای روانسنجی نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی،)1394( ، طلوعی؛ ز
 پاياننامه کارشناسی، سال مهدکودکهای شهر تهران6  تا3 وودکاک– جانسون در کودکان
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد آيتاله آملی،ارشد
 روايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس،)1392( ، و شیریامینلو؛ م، شُکرزاده؛ ش،. کامکاری؛ ک
 فصلنامه سازمان آموزش و،هوشی وکسلر کودکان در دانشآموزان ناتوان يادگیری شهر اهواز
.پرورش استثنائی

- روايی تشخیصی نسخه سوم نوين مقیاس توانايیهای شناختی وودکاک،)1392( ، کاوه؛ ر
 دانشگاه، پاياننامه کارشناسی ارشد،جانسون در دانشآموزان ناتوان يادگیری شهر همدان
.تهران واحد پرديس البرز
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