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 چکیده

روايی تشخیصی نسخه  شناسايی، اصلی تحقیق هدف

های هوشی وکسلر کودکان چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس

در روش تحقیق  در کودکان با اختالل نقص توجه است.

-روش باشد که زيرمجموعهسنجی میحیطه مطالعات روان

تمامی جامعه تحقیق را  شناختی است.های پژوهش روش

دختر و پسر مقطع دبستان شهر تهران در سال آموزان دانش

با استفاده از  که دهند، تشکیل می1393 -94تحصیلی 

ابزار  گیری هدفمند حجم نمونه انتخاب گرديد.روش نمونه

نسخه چهارم و نسخه تکمیلی گیری در اين تحقیق اندازه

باشد که دارای روايی و مقیاس هوشی وکسلر کودکان می

. برای تعیین روايی تشخیصی از باشنداعتبار مطلوبی می

روش نمودار پراکنش )روش ديويس(، روش فاصله اطمینان 

با استفاده از روش و محور ترکیبی استفاده شده است. 

تفاوت مشخص گرديد که  نمودار پراکنش در نسخه چهارم

تکمیل تصوير، ظرفیت عدد  در آزمونهای دارییمعن

عدد کل، توالی مستقیم، ظرفیت عدد معکوس، ظرفیت 

Abstract 

The main purpose is to identify 

diagnostic validity fourth edition and an 

Integrated version of the Wechsler 

Intelligence scales children (WISC-IV) 

with attention deficit disorder in 

children. Psychometric studies is the 

research within that subset is 

Methodology research methods. 

Population included all male and female 

students in elementary schools in Tehran 

in the academic year 1393-94, form the  

sample size was selected using purposive 

sampling method. Instruments measured 

in this study is the fourth edition and an 

additional version of the Wechsler 

Intelligence Scale for children who have 

good validity and reliability of an 

important loss. To determine the 

diagnostic validity of the scatter plot (by 

Davis), and axial combined (composit) 

confidence interval method is used. 
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حرف، محاسبات، رمزگذاری، نماديابی، حذف کردن  -عدد

تصادفی، حذف کردن ساختاری و حذف کردن کل و در 

در  دارییتفاوت معننسخه تکمیلی مشخص گرديد که 

ای طراحی با مکعب با امتیاز زمانی، آزمونهای چندگزينه

امتیاز مازهای الیتورن با امتیاز زمانی، مازهای الیتورن بدون 

زمانی، ظرفیت عدد ديداری، ظرفیت فضايی مستقیم، 

ظرفیت فضايی معکوس، ظرفیت حرف )با آهنگ(، ظرفیت 

عدد، فرايند محاسبات  -حرف )بدون آهنگ(، توالی حرف

)بخش الف(، فرايند محاسبات )بخش ب( و کپی رمز بین 

نقص توجه  -فعال بیش کودکان هنجاری ومرات تراز ن

 -فعال بیشتوانند کودکان مل مذکور میعواوجود دارد و 

نقص توجه را از کودکان هنجاری تشخیص دهند. 

نسخه روش فاصله اطمینان گیری از با بهرههمچنین، 

حافظه تفاوت معناداری بین  که نیز مشخص شد چهارم

( و مقیاس کل 45/68، سرعت پردازش )(52/69) فعال

حافظه بین تفاوت معناداری  نسخه تکمیلیو در  (87/79)

با میانگین نظری  (84/66، سرعت پردازش )(65/67) فعال

 ؛وجود دارد نقص توجه -فعال بیش کودکاندر )نرم جامعه( 

مقیاس هوشی وکسلر در حالیکه با روش محور ترکیبی 

 نقص توجه -فعال بیشآموزان در تشخیص دانشکودکان 

 نیست.دارای روايی تشخیصی 

 یهااسیمق چهارم نسخه ی،صیتشخ يیرواهای کلیدی: واژه

 یهااسیمقتکمیلی  چهارم نسخه کودکان، وکسلر یهوش

 نقص توجه -فعالیبیش کودکان، وکسلر یهوش

 

Using the plot of the fourth edition 

showed that significant differences in the 

tests  complete (Integrated), the direct 

Digit span, Digit span reverse, total Digit 

span, Letter-number sequence, 

Arithmetic, Coding, symbol search, 

accidental Cancelling, structure 

Cancelling and the materials it was 

determined that significant differences in 

test version Block Design with time 

bound, Elitorn  Mazes with time bound, 

Elitorn  Mazes without time bound the 

visual Digit span of Direct, visual Digit 

span of reverse, the Letter sequence 

(Rythmic), the Letter sequence 

(NonRythmic), Letter-Number sequence 

, the Arithmetic process (part a), process 

Arithmetic (part b) and copy code 

between the scores of normal children 

and Hyperactivity - attention deficit there 

and these factors can be diagnosed 

Hyperactivity - attention deficit with 

normal children. Also, by using the 

method specified confidence interval 

fourth edition was also a significant 

difference between working memory 

(69/52), processing speed (68/45) and 

scale (79/87) and complementary version 

is a significant difference between the 

memory active (67/65), processing speed 

(66/84) with an average theoretical 

(population norm) in children 

Hyperactivity - attention deficit there, 

while axial combined (composit) with 

the Wechsler intelligence scale for 

children to recognize students 

Hyperactivity - attention deficit not have 

diagnostic validity.  

Keyword: Diagnostic Validity, 

Wechsler Intelligence scales children 

(WISC-IV), integrated version of the 

Wechsler Intelligence scales children 

(WISC-IV), Hyperactivity - attention 

deficit children 
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 مقدمه

 شده، مطرح متفاوت ایگونهبه استثنايی کودکان و پرورش آموزش و روانشناسی در هوش سازه

 ذهنی، توانکم ديرآموز، کودکان هایدر گروه هوش سازه بر تاکید با 1استثنايی سنجش حال اين با

 کودکوان هواگوروه بورای تووانمی زمانی تنها. است حائز اهمیت يادگیری ناتوان و تیزهوش، سرآمد

 هوشوی نیمور  اسوتثنايی، سونجش طريق از که نمود تأکید ويژه آموزشی ريزیبرنامه به استثنايی

بور  مبتنوی و دقیق ريزیبرنامه هوش، سازه در نگرکمی رويکرد به استناد با و گردد ترسیم آزمودنی

 اقودامی اسوتثنايی، هوای سونجشزمینه در هوش سنجش رو،اين از. گیرد انجام استثنايی سنجش

 و اسوتثنايی کودکوان ويژه نیازها شناسايی در اطالعاتی منابع مهمترين از يکی عنوانو به بوده مؤثر

و  افوروز)شوود موی محسووب يوادگیری نواتوان و سورآمد ديرآمووز، تیزهووش، کودکان خصوص به

 (.1391کامکاری، 

 کودکان دقیق شناسايی به توانمی کودکان استثنايی، حیطه در های هوشاز آزمون استفاده با

 هوش، هایآزمون اجرای از پس زيرا يافت؛ دستفعالی توام با نقص توجه و ... ی، بیشيادگیر ناتوان

 در آمووزدانوش فعلوی عملکرد با مقايسه و آمده دست به های شناختیتوانايی از دقیقی هایمعرفه

 و بوالقوه هوایتنگاتنوگ توانوايی ارتبوا  به توانمی آزمودنی، هوشی و نیمر  تحصیلی هایزمینه

  .(1392لو ، )شُکرزاده، کامکاری و شیری امین نمود بالفعل تاکید هایتوانايی عنوانبه عملکرد،

ی هواباشود کوه واجود ويژگویدر اختیار متخصصان می ی متنوعیهاجهت ارزيابی هوش، ابزار

( . از جملوه 2005مطلوبی بوده و از اعتبار و روايی مناسبی برخوردار هسوتند )کوافمن ، 2روانسنجی

ی مورد استفاده، جهت ارزيابی هوش در راستای سنجش کودکوان اسوتثنايی بوا اسوتناد بوه هاابزار

ی هوشی وکسلر کودکوان، وودکوا  هاتوان به مقیاسحافظه فعال و ديگر عوامل سازنده هوش، می

ی فوو  هوابینه اشاره داشت. در بین ابوزار -ی هوشی استانفورد هاجانسون، آزمون کافمن و مقیاس

-بینه، نمرات ترکیبی مطرح گرديده که اين نمرات می -برای دو مقیاس هوشی وکسلر و استانفورد 

فعوالی تووام بوا نقوص بیشد به ابتال ناتوانی يادگیری و توانند نقش غربالگری را برای کودکان مستع

آمووز، بايود بوه ارائوه ايفا نمايند. پس از سنجش و شناسايی وجود اين اختالل در دانوش توجه و ... 

گیرد اما آنچه از اهمّیوت آموز شکل میمداخالت پرداخت و اين مداخالت در راستای نیازهای دانش

ی الزم صوورت گرفتوه و هواکه پس از ارائه مداخالت بايد پیگیوری بسزايی برخوردار است، آن است

 (.1392آموز انجام پذيرد )پاپی، اقدامات ضروری جهت برآورد وضعیت آتی دانش

تووان های هوشی وکسلر کودکان، میبا استفاده از نسخه چهارم و نسخه چهارم تکمیلی مقیاس

کالمی، استدالل ادراکی، حافظه فعال و سورعت طیف وسیعی از نمرات تراز را در چهار مقیاس فهم 

شووند. عوالوه بور طیوف پردازش تدوين نمود که در تحلیل پراکنش نیمر  هوشی به کار بورده موی

                                                           

1 - Exceptional Assessment 

2- Concequentional Validity 
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های چهارگانه، بررسوی فراينودهای شوناختی وسیعی از نمرات تراز و مقايسه نمرات تراز در مقیاس

رو، در آورد. از ايونمی و کیفوی را بوه ارمنوان تواند اطالعات کآزمودنی نیز حائز اهمیت است و می

هوای هوشوی روايی تشخیصی نسوخه چهوارم و نسوخه چهوارم تکمیلوی مقیواس»تحقیق حاضر به 

 شود.پرداخته می« فعالیبیش -وکسلرکودکان در کودکان دارای اختالل نقص توجه

نجی در يو  سوهوای روانفرايند اعتباربخشی و رواسازی مقیاس هوشوی يوا شناسوايی ويژگی

تووان آن را بوه عنووان فراينودی سواده و مقیاس هوش، از پیچیدگی بااليی برخووردار اسوت و نمی

باشوند و از روايی و اعتبوار ضوعیفی برخووردار می ،های هوشیسطحی در نظر گرفت. برخی مقیاس

وشوی، هوای هتوان از آنها به عنوان ابزارهای سنجش هوش ياد نمود. در مقابول، برخوی مقیاسنمی

و در سنجش هوش، از منزلت و جايگواه بوااليی برخووردار هسوتند. از  داشتهروايی و اعتبار مقبولی 

تووان بوه باشوند، میسونجی میهای مطلووب روانهای انفرادی هوش که دارای ويژگیجمله آزمون

دقیوق بینه توجه کرد. با اين وجود، هنوز هم در شناسوايی  -های هوشی وکسلر و استانفوردمقیاس

توان بوا قاطعیوت، عمول کورد؛ زيورا عوامول های انفرادی هوش، نمیسنجی مقیاسهای روانويژگی

های فو  مؤثرند. عالوه بور عوامول فرهنگوی، نحووة اجورا و شویوة فرهنگی در روايی و اعتبار آزمون

دار ا خدشههای انفرادی هوش رتواند اعتبار و روايی مقیاسگذاری، از ديگر مواردی است که مینمره

، به 2005، 1گردد )سالويا و وايسلدي کند و اين روند در مباحث مرتبط با ارزيابی آزمون عنوان می

 .(1392نقل از پاپی، 

و نسوخه  وکسلر کودکوانمقیاس هوشی نسخه چهارم در زمینه زيادی ابهامات از سويی ديگر، 

 -فعوالاستثنايی و به ويژه کودکان بیشهای وکسلر کودکان در گروهمقیاس هوشی چهارم تکمیلی 

با نسخه چهارم اين آزمون  چهارمنسخة تمايزی را بین توان دارد و به راحتی نمی وجود نقص توجه

خوال  نظوری  بوا توجوه بوه قائل شود؛ گیری هوش اين کودکانو اندازهدر راستای سنجش تکمیلی 

هوای ربوی در زمینوه شناسوايی ويژگیهای تجتوان منبع مسأله پژوهش حاضور را فقودان يافتوهمی

 ابزارهوا نيتورو کامول نياز جوامع تور ی کوههوشو اسینسخه چهارم مق اين دو مقیاس سنجیروان

  ، در اين گروه از کودکان مطرح نمود.دندهیسازه هوش را انجام م ینیسنجش بال و هستند

گیوری زمینوه انودازهعنووان ابوزاری مفیود در نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکوان بوه

هوای بوالینی، اسوتثنايی، آموزشوی، شود. اين ابزار در زمینوهفرايندهای شناختی کودکان مطرح می

های بالینی يواد نموود عنوان ابزاری جامع در زمینهتوان بهتحولی و پرورشی کاربرد دارد و از آن می

کند. بوه طووری کوه نی ارائه میبهايی را برای تشخیص، شناسايی و مداخالت بالیکه اطالعات گران

آزموون مطرح گرديدند و با تلفیق پانزده خرده« مقیاس»عنوان عوامل چهارگانه در نسخه چهارم، به

توانند اطالعات کاربردی را برای غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری و اختالل نقوص توجوه از می

 يای،  ه نمايند )هسینوسويی ديگر ارائي  سو و مداخالت آموزشی بالینی مبتنی بر نیازسنجی از 

                                                           
1- Salvia & Ysseldyke 
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 .(2009 11شینگ،هو، تیموتی، بنيانگ

 یلینسخه چهارم تکم، منتشر شده است 2003عالوه بر نسخه چهارم وکسلر که در سال 

 10شده و عالوه بر  ینیوکسلر توسط کاپالن سازنده نسخه چهارم دوباره بازب یهوش یهااسیمق

ابزار  ني. اردیگیدر بر م نیز را ینديآزمون فرآخرده 15 ن،یمون جانشآزخرده 5و  یآزمون اصلخرده

روايی تشخیصی  هنوز یول (1391) شده یابيو همکاران ترجمه و انطبا  یران توسط کامکاريدر ا

رو، در تحقیق نگرفته است؛ از اينقرار  یمورد بررساين ابزار در کودکان دارای اختالل نقص توجه 

 روايی تشخیصی مقیاس مذکور در کودکان دارای اختالل نقص پرداخته شده است.حاضر به بررسی 

حائز  2ایهای هوشی وکسلر کودکان، بینش بالینی حرفهدر نسخه چهارم تکمیلی مقیاس

به فرايندهای شناختی بنیادين متضمن کارکردهای  3گیری بالینیاهمیت است و بايد در تصمیم

 16آزمون جانشین و خرده 5آزمون اصلی، خرده 10اين ابزار  شناختی آزمودنی توجه نمود. در

-های روانهای مزبور، دارای ويژگیآزمونآزمون فرايند يا اختیاری وجود دارد که تمامی خردهخرده

شناسی روان گذارند. متخصصینرا به نمايش می 4باشند و سودمندی بالینیسنجی مطلوبی می

-عنوان ابزارهای اصلی در ارزيابی روانهای فرايندی بهآزموناز خردههای بالینی نگر در زمینهعصب

 (.2012، 5آورند. )بوهمنگر استفاده به عمل میشناختی بالینی عصب

های هوشی سنجی نسخه چهارم مقیاسهای روانتحقیقات متعددی پیرامون بررسی ويژگی

-های روانويژگی»( که پیرامون 1392ه )زادتوان به يوسفها میوکسلر انجام گرفته که از جمله آن

( که 1392، پاپی )«آموزان شهر زنجانهای هوشی وکسلر در دانشسنجی نسخه چهارم مقیاس

-های هوشی وکسلر و نسخه نوين هوشمقايسه روايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس»پیرامون 

روايی تشخیصی نسخه مقايسه »( که پیرامون 1392، چنگیزی )«بینه -استانفورد -آزمای تهران

 -های شناختی وودکا های هوشی وکسلر و نسخه سوم نوين مقیاس توانايیچهارم مقیاس

های سنجی نسخه چهارم تکمیلی مقیاسهای روانويژگی»( پیرامون 1392، شادکامی )«جانسون

سنجی های روانبررسی ويژگی»(، پیرامون 1392، اسماعیلی )«آموزان ارامنههوشی وکسلر در دانش

( 1391، خسروی )«های استثنايیهای هوشی وکسلر کودکان در گروهنسخه چهارم تکمیلی مقیاس

آموزان ناتوان های هوشی وکسلر در دانشروايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس»که پیرامون 

های روانسنجی نسخه ارزيابی ويژگی»( پیرامون 1393و تنهايی )« يادگیری شهر خراسان جنوبی

های هوشی وکسلرکودکان های هوشی وکسلر کودکان و نسخه چهارم تکمیلی مقیاسمقیاسچهارم 

انجام گرفته است. با اين وجود، به بررسی روايی تشخیصی دو « آموزان پنجم دبستاندر دانش

 ای از ابهام قرار دارد.در هاله نسخه مورد مطالعه در تحقیق حاضر در کودکان با اختالل نقص توجه

                                                           

1. Hsin-yi, Yung-Hwa, Timothy & Ben_Sheng  2.  Professional Clinical Insight 

3. Clinical Decision- Making    4. Clinical Utility  

5. Boehm 
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توان های هوشی وکسلر کودکان، میبنابراين، با استفاده از نسخه چهارم و تکمیلی مقیاس

طیف وسیعی از نمرات تراز را در چهار مقیاس فهم کالمی، استدالل ادراکی، حافظه فعال و سرعت 

روند. عالوه بر طیف وسیعی از پردازش تدوين نمود که در تحلیل پراکنش نیمر  هوشی به کار می

های چهارگانه، بررسی فرايندهای شناختی آزمودنی نیز ات تراز و مقايسه نمرات تراز در مقیاسنمر

رو، در تحقیق حاضر به تواند اطالعات کمی و کیفی را به ارمنان آورد. از اينحائز اهمیت است و می

های هوشی وکسلر کودکان در های روانسنجی نسخه چهارم و تکمیلی مقیاسارزيابی ويژگی

  :است ريپژوهش به شرح زاصلی  سوال، نيبنابرا. شودپرداخته می کودکان با اختالل نقص توجه

های هوشی وکسلر کودکان در کودکان با اختالل نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس ايآ -

 ر؟یخ اباشند ينقص توجه دارای روايی تشخیصی می

 شود:رعی به شرح زير ارائه میدر راستای پاسخگويی به سوال اصلی تحقیق، سواالت ف

های هوشی وکسلر با تأکید بر روش نمودار پراکنش آيا نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس -

 در کودکان دارای اختالل نقص توجه دارای روايی تشخیصی است؟ 

های هوشی وکسلر با تأکید بر روش فاصله اطمینان آيا نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس -

 دارای روايی تشخیصی است؟ کان دارای اختالل نقص توجهدر کود

های هوشی وکسلر با تأکید بر محور ترکیبی در آيا نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس -

 دارای روايی تشخیصی است؟ کودکان دارای اختالل نقص توجه

 

 روش پژوهش

روايی است و مطالعات ای از مطالعات با توجه به اينکه همواره روايی تشخیصی زيرمجموعه

توان شوند، بنابراين میسنجی در نظر گرفته میهای روانای از پژوهشعنوان زيرمجموعهروايی به

مطرح  شناختیاز مطالعات روش ایکه زيرمجموعه سنجیهای روانپژوهش حاضر را در حیطه طرح

شناسايی کودکان دارای اختالل رو، اين ابزار بر روی کودکان اجرا شده و به تشخیص و نمود. از اين

 پردازد. نقص توجه می

آموزان دختر و پسر مقطع دبستان شهر تهران در جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانش

دهند. با توجه به اينکه دسترسی به تمامی اعضای جامعه تشکیل می 1393 -94سال تحصیلی 

ی را در اختیار داشت، بنابراين، جامعه آماری توان فهرستی از اسامی جامعه آمارمقدور بوده و می

 گیرد. جای می 1تحقیق حاضر در حیطه جوامع محدود

آموزان دختر و پسر مقطع دبستان شهر عنوان دانشهای بالینی که بهدر راستای انتخاب نمونه

کز شود از سازمان استثنايی شهر تهران با تأيید بر سه مرتهران با نقص توجه تشخیص داده می

-عنوان واحدهای نمونه)خیابان فلسطین( به 3آباد( و شماره )يوسف 2)نیاوران(، شماره  1شماره 

                                                           

1- Finite 
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گیری هدفمند، تعداد برداری استفاده گرديد. بدين ترتیب که از هر مرکز با استفاده از روش نمونه

 عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر به 50

های نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس حاضر گیری مورد استفاده در تحقیقابزار اندازه

شود. سنجی ابزار مذکور پرداخته میهای روانباشد که به شرح ويژگیهوشی وکسلر کودکان می

گیری عنوان ابزاری مفید در زمینه اندازه( به2003نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان )

های بالینی، استثنايی، ين ابزار در زمینهشود. امحتوا و فرايندهای شناختی کودکان مطرح می

های عنوان ابزاری جامع در زمینهتوان از آن بهشود و میآموزشی، تحولی و پرورشی به کار برده می

 کند.باينی ياد نمود که اطالعات گرانبهايی را برای تشخیص، شناسايی و مداخالت بالینی ارائه می

های سنجش سوم در زمینه ، به مانند نسخهنسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان

 -های تحولیتواند ناتوانی يادگیری، اختالالت توجه و نارسايیشود و میاستثنايی به کار برده می

بالینی  -شناختی را تشخیص دهد و بستر مناسبی را برای شناسايی و سپس مداخالت آموزشی

ترين ابزارهای بوده و يکی از کامل 1محور فراهم سازد. اين نسخه مبتنی بر سنجش شناختی فرايند

گذارد. نسخه چهارم مقیاس که نیمر  هوش را به نمايش می است 2بالینی-سنجش استثنايی

بالینی در سازه هوش  -ترين ابزارهای سنجش استثنايیترين و کاملهوشی وکسلر کودکان، از جامع

گیری ناتوانی بینه، توانايی اندازه -استانفوردهای هوشی باشد و به مانند نسخه پنجم مقیاسمی

تواند در اقدامات مرتبط با غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری به کار برده يادگیری را داشته و می

 شود. 

سازی روايی محتوايی نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان و پس از در راستای مفهوم

-شناسی بالینی، آموزش و پرورش کودکان استثنايی، رواننهای کاربردی در رواآن، معرفی زمینه

های سنجش شناسی تربیتی و از همه مهمتر، غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری، بايد به زمینه

های چشمگیر در استثنايی توجه نمود. با توجه به پیشرفت -سازه هوش با تأکید بر مداخالت بالینی

شناختی سرعت که به تنیدگی عصب 3شناختی -تحولی نگرشناسی عصبرشته تخصصی روان

های دوره کودکی را متمايز از کند، بايد ويژگیپردازش، حافظه فعال و استدالل سیال تأکید می

های دوره خردسالی اولیه و بزرگسالی در نظر گرفت و بررسی دقیق فرايندهای شناختی در زمینه

 استثنايی حائز اهمیت است. -بالینی

های های نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان، استفادهآزمونين خردهدر تدو

آزمون حذف و برخی از آزمون از سیزده خردهای از نسخه سوم انجام گرفت ولی سه خردهفزاينده

آزمون از نسخه آزمون باقیمانده بازنگری شد. در نهايت، پس از حذف سه خردهسؤاالت در ده خرده

های فنی، تجارب بالینی و راهکارهای سنجش استثنايی آزمون باقیمانده و با تالشردهسوم، ده خ
                                                           

1- Process oriented cognitive  

2- clinical exceptional assessment  

3- Developmental Cognitive Neuropsychology  
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های نوين در نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی آزمونعنوان خردهآزمون بهبالینی، پنج خرده

آزمون از تحول نسخه سوم به آزمون و تدوين پنج خردهوکسلر کودکان، تدوين شد. حذف سه خرده

عنوان نسخه بازنگری عمیق و چندجانبه از ث شده است تا متخصصان از نسخه چهارم بهچهارم باع

 نسخه سوم صحبت به میان آورند.

در راستای تبديل نسخه سوم به نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان، سه 

ون نوين آزمآزمون تنظیم تصوير، تکمیل شی  و مازها حذف گرديد و به جای آن، پنج خردهخرده

در نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان، به جهانیان ارائه شد. هر چند که بازنگری 

شود، ولی از لحاظ روايی محتوا، تفاوت چندانی آزمون باقیمانده نیز مشاهده میسؤاالت در ده خرده

 گردد.آزمون در نسخه سوم و چهارم مالحظه نمیبین ده خرده

عدد، استدالل ماتريس، حذف کردن و استدالل  -اهیم تصوير، توالی حرفهای مفآزمونخرده

های نوين در نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان، مطرح آزمونعنوان خردهکلمه به

شود که در نسخه سوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان، عنوان نشده بود. عالوه بر تدوين پنج می

های آزمونهای اصلی يا هسته و خردهآزمونابل توجهی در خردهآزمون نوين، تنییرات قخرده

 به وجود آمد. 1تکمیلی يا متمم

های اصلی، تنها هوشبهر کل و يا نمره توانايی ذهنی آزمونگذاری خردهاز طريق اجرا و نمره

کمیلی توان اطالعات تهای تکمیلی میآزمونآيد؛ در حالیکه با استفاده از خردهعمومی به دست می

آزمون اصلی يا هسته را در راستای غربالگری، تشخیص و شناسايی به دست آورد. ده خرده 2بالینی

به ترتیب شامل: طراحی با مکعب، تشابهات، ظرفیت عدد، مفاهیم تصوير، رمزگذاری، واژگان، توالی 

 باشند. حرف، استدالل ماتريس، فهمیدن و نماديابی می -رقم

های سازنده به شرح زير آزمونشبهرهای چهارگانه با تأکید بر خردهمحورهای ترکیبی يا هو

 شوند:مطرح می

 فهم کالمی: تشابهات، واژگان، فهمیدن، اطالعات و استدالل کلمه -1

 استدالل ادراکی: طراحی با مکعب، مفاهیم تصوير، استدالل ماتريس و تکمیل تصوير -2

 و محاسبات حرف -، توالی عدد عدد تیظرفحافظه فعال:  -3

 کردنسرعت پردازش: رمزگذاری، نماديابی و حذف -4

الزم به ذکر است که از طريق تحلیل عامل تأيیدی نیز به بررسی روايی سازه عاملی ابزار مذکور 

های تحقیق نشان داد که نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان پرداخته شده و يافته

هوشبهر فهم کالمی، استدالل ادراکی، حافظه فعال و سرعت پردازش  دارای روايی سازه بوده و چهار

گیرد. از سويی ديگر، در راستای روايی تشخیصی نیز مطرح شده است که نسخه چهارم را در بر می

                                                           

1- Supplementary Subtest  

2- additional Clinical Information  
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تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان دارای روايی تشخیصی بوده و عالوه بر داشتن صحت 

آموزان آموزان عادی را از دانشی نیمر ، قادر است، دانشگیری از شاخص پراکندگتشخیصی و بهره

 (.2005، 1ناتوان يادگیری مشخص نمايد )واتکینز

آزمون های هوشی وکسلر کودکان، با شانزده خردههمچنین، نسخه چهارم تکمیلی مقیاس

ری استفاده های اختیاآزمونعنوان خردهتوان بهها میفرايندی به جهانیان ارائه شده است که از آن

توان مداخالت مبتنی بر نیازسنجی آموزشی های اختیاری میآزموننمود. با استفاده از تفسیر خرده

گیری از سنجش سازه هوش، را طراحی و اجرا نمود و از اين طريق، توانمندی شناختی را با بهره

راکی، حافظه فعال و های فهم کالمی، استدالل ادهای فرايندی، در حیطهآزمونفراهم نمود. خرده

 سرعت پردازش، قرار دارند. 

ای ای واژگان تصويری، چندگزينهای واژگان، چندگزينههای، چندگزينهای شباهتچندگزينه

ای طراحی با مکعب، رويکرد ای اطالعات در حیطه فهم کالمی و چندگزينهفهمیدن و چندگزينه

ه استدالل ادراکی قرار دارند. رمزگذاری و کپی فرايند طراحی با مکعب و مازهای اِلیتورن در حیط

حرف، رويکرد  رمزگذاری در حیطه سرعت پردازش و ظرفیت عدد ديداری، ظرفیت فضايی، ظرفیت

آزمون عنوان شش خردهعدد، رويکرد فرايند محاسبات و محاسبات نوشتاری به -فرايند توالی حرف

 فرايندی در حیطه حافظه فعال جای دارند.

شود که با استفاده از سه روش آلفا ه ضرايب اعتبار مقیاس مذکور نیز مطرح میدر زمین

بازآزمون )جهت تعیین  -کرانبا ، دو نیمه کردن )جهت تعیین ضريب تجانس درونی( و آزمون

ضريب ثبات( استفاده شده است. جداول زير مربو  به نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر 

 باشند:کودکان می

 

آزمون خرده

 مقیاس –

 دامنه سنی

 کل
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

طراحووی بووا 

 مکعب
83/0 84/0 86/0 84/0 84/0 87/0 88/0 88/0 85/0 88/0 87/0 86/0 

 86/0 85/0 89/0 89/0 84/0 87/0 83/0 86/0 88/0 86/0 84/0 82/0 هاشباهت
ظرفیوووووت 

 عدد
86/0 81/0 84/0 87/0 89/0 86/0 89/0 87/0 89/0 89/0 92/0 87/0 

مفووووواهیم 

 تصوير
84/0 85/0 81/0 83/0 84/0 83/0 80/0 80/0 84/0 77/0 76/0 82/0 

 85/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 89/0 89/0 83/0 83/0 72/0 72/0 رمزگذاری
 89/0 92/0 94/0 91/0 90/0 91/0 87/0 90/0 89/0 86/0 85/0 82/0 واژگان

                                                           

1- Watkins  
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 -توالی عدد

 حرف
92/0 91/0 90/0 92/0 89/0 91/0 90/0 85/0 90/0 87/0 87/0 90/0 

اسووووتدالل 

 ماتريکس
89/0 88/0 92/0 92/0 89/0 89/0 92/0 89/0 87/0 86/0 87/0 89/0 

 81/0 86/0 80/0 85/0 81/0 85/0 81/0 80/0 81/0 78/0 74/0 80/0 فهمیدن
 79/0 78/0 78/0 78/0 79/0 79/0 80/0 80/0 82/0 82/0 79/0 79/0 نماديابی

تکمیووووول 

 تصوير
84/0 85/0 84/0 81/0 85/0 87/0 84/0 83/0 82/0 84/0 86/0 84/0 

 79/0 79/0 79/0 79/0 75/0 75/0 84/0 84/0 73/0 73/0 83/0 83/0 سازیحذف
 86/0 90/0 91/0 87/0 87/0 87/0 84/0 83/0 84/0 83/0 78/0 83/0 اطالعات
 88/0 91/0 91/0 86/0 85/0 86/0 84/0 91/0 90/0 85/0 90/0 86/0 محاسبات
اسووووتدالل 

 کلمه
79/0 81/0 83/0 80/0 79/0 78/0 77/0 80/0 83/0 84/0 77/0 80/0 

طراحووی بووا 

مکعووووووب 

بدون امتیاز 

 زمانی

79/0 83/0 83/0 84/0 83/0 86/0 86/0 85/0 82/0 87/0 80/0 84/0 

ظرفیوووووت 

عوووووووودد 

 مستقیم

83/0 79/0 82/0 88/0 87/0 79/0 85/0 78/0 83/0 83/0 86/0 83/0 

ظرفیوووووت 

عوووووووودد 

 معکوس

83/0 69/0 68/0 77/0 77/0 80/0 82/0 83/0 82/0 82/0 86/0 80/0 

حووووووذف 

کووردن بووا 

 ساختار

75/0 75/0 70/0 70/0 72/0 72/0 67/0 67/0 65/0 65/0 65/0 70/0 

حووووووذف 

کووووووردن 

 تصادفی
70/0 70/0 72/0 72/0 73/0 73/0 76/0 76/0 80/0 80/0 80/0 75/0 

 94/0 95/0 95/0 95/0 94/0 95/0 93/0 94/0 94/0 92/0 92/0 91/0 فهم کالمی
اسووووتدالل 

 ادراکی
91/0 92/0 93/0 93/0 93/0 93/0 93/0 93/0 92/0 92/0 91/0 92/0 

حافظوووووه 

 فعال
92/0 90/0 91/0 92/0 92/0 92/0 93/0 91/0 93/0 92/0 93/0 92/0 

سووووورعت 

 پردازش
83/0 81/0 88/0 89/0 90/0 90/0 89/0 89/0 89/0 90/0 89/0 88/0 

 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 97/0 96/0 96/0 کل مقیاس

 

 یلویتکمو نسخه چهوارم نسخه چهارم روايی تشخیصی »از آنجايی که هدف تحقیق حاضر، به 

باشد و تمامی معطوف می« در کودکان دارای اختالل نقص توجه کودکان وکسلری هوش یهااسیمق



 
 77       در کودکان ... های هوشی وکسلر کودکانمقیاس روايی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی

شووند در ابتودا بوا اسوتفاده از گیری مویای اندازهها کمی و پیوسته بوده و در مقیاس فاصلهمقیاس

های پراکندگی )دامنه تنییرات، واريانس های گرايش مرکزی )نما، میانه و میانگین(، شاخصشاخص

ی و ضوريب کشویدگی( بوه های توزيع )خطوای معیوار، ضوريب کجوو انحراف استاندارد( و شاخص

های مذکور پرداخته شد. در راستای روايی تشخیصی ابزار مورد بررسوی، از شواخص توصیف مقیاس

عنوان نقطه بورش انحراف استاندارد استفاده شد و نمره باالتر از دو انحراف استاندارد از میانگین، به 

نش )روش ديوويس(، روش فاصوله روش نموودار پوراکمد نظر قرار گرفت. در نهايت، بوا اسوتفاده از 

 یهوااسیومق یلویتکمو نسوخه چهوارم نسخه چهارم به روايی تشخیصی اطمینان و محور ترکیبی 

 پرداخته شده است.  در کودکان دارای اختالل نقص توجه کودکان وکسلری هوش

 

 هايافته

 
فعال بیش آموزاندر دانش های هوشی وکسلر کودکانمقیاس  هوشبهرهای نسخه چهارمشاخص های آماری  :1 جدول

 نقص توجه -
  هوشبهر میانگین انحراف معیار

 فهم کالمی 35/81 48/13

 نسخه چهارم

 استدالل ادراکی 47/85 74/13

 حافظه فعال 52/69 57/14

 سرعت پردازش 45/68 36/14

 توانايی عمومی 41/81 23/13

 چیرگی شناختی 93/74 52/13

 مقیاس کل 87/79 89/13

 فهم کالمی 45/80 58/13

 نسخه چهارم تکمیلی
 استدالل ادراکی 65/83 45/14

 حافظه فعال 65/67 25/13

 سرعت پردازش 84/66 63/13

هوای حاصوله از نمورات هوشوبهر مقیواس هوشوی وکسولر، با تأکید بر میزان میانگین

سورعت »و « حافظوه فعوال»هوای شود که نمرات هوشبهر مورتبط بوا مقیواسمشاهده می

« فهوم کالموی»های انحراف معیار و نمرات هوشبهر مرتبط با مقیاس 2کمتر از « پردازش

رو، هوشوبهر کودکوان از ايون. باشوندانحراف استاندارد موی 1تر از پايین« مقیاس کل»و 

کمتر «  سرعت پردازش»و « حافظه فعال»های نقص توجه در مقیاس -فعالی دارای بیش

هوای هوشوی وکسولر با تأکید بر نسخه چهارم تکمیلی مقیواس. استاز کودکان هنجاری 

هوای هوشوی های نسخه چهارم تکمیلی مقیواسشود تمامی مقیاسکودکان نیز مطرح می
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هوای نسوخه چهوارم اسوت و از آنجوايی کوه میوانگین تر از مقیواسوکسلر کودکان پايین

 شوود کودکوان ان مویتور از نسوخه چهوارم اسوت، عنووهای نسخه تکمیلوی پوايینمقیاس

توری را نسوبت بوه های نسخه تکمیلی، عملکورد پوايینتوجه در مقیاسنقص –فعال بیش

 .  دهندهای نسخه چهارم نشان میمقیاس
 

نقص توجه با  -فعال بیش آموزانهوشی وکسلر کودکان در دانش های: روايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس2 جدول

 روش نمودار پراکنش

 هاآزمونخرده

 میزان

تفاوت 

 تجربی

میزان تفاوت 

 (05/0بحرانی )

میزان تفاوت 

 (01/0بحرانی )

 سطح

 معناداری

 روايی

 تشخیصی

 ندارد --- 84/3 97/2 11/2 هاشباهت

77/1 واژگان  96/2  83/3  ندارد --- 

53/0 فهمیدن  97/2  84/3  ندارد --- 

12/1 اطالعات  96/2  83/3  ندارد --- 

35/1 استدالل کلمه  86/2  60/3  ندارد --- 

طراحی با مکعب با 

 امتیاز زمانی
83/1  88/2  87/3  ندارد --- 

طراحی با مکعب بدون 

 امتیاز زمانی
74/1  85/2  74/3  ندارد --- 

11/2 مفاهیم تصوير  87/2  89/3  ندارد --- 

35/1 استدالل ماتريس  97/2  78/3  ندارد --- 

77/3 تکمیل تصوير  96/2  79/3  05/0  دارد 

52/3 ظرفیت عدد مستقیم  89/2  69/3  05/0  دارد 

13/4 ظرفیت عدد معکوس  78/2  54/3  01/0  دارد 

11/4 ظرفیت عدد کل  89/2  69/3  01/0  دارد 

88/3 حرف -توالی عدد  89/2  89/3  05/0  دارد 

87/3 محاسبات  88/2  88/3  05/0  دارد 

77/5 رمزگذاری  96/2  79/3  01/0  دارد 

55/5 نماديابی  97/2  78/3  01/0  دارد 

86/4 حذف کردن تصادفی  75/2  50/3  01/0  دارد 

79/4 حذف کردن ساختاری  69/2  68/3  01/0  دارد 

87/4 حذف کردن کل  87/2  76/3  01/0  دارد 

هوای نسوخه چهوارم  آزمون هایبا توجه به تحلیل آماری مرتبط با شیوه نمودار پراکنش تفاوت

هوای تکمیول آزموون داری بینیتوان دريافت که تفاوت معنمی های هوشی وکسلر کودکان،مقیاس

حرف، محاسبات،  -تصوير، ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد معکوس، ظرفیت عدد کل، توالی عدد
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با نمرات توراز رمزگذاری، نماديابی، حذف کردن تصادفی، حذف کردن ساختاری و حذف کردن کل 

دارای توانند کودکوان های مذکور میآزموندارد و وجود نقص توجه  -فعالی دارای بیش کودکاندر 

 نقص توجه از کودکان هنجاری تشخیص دهند. -فعالی بیش
  
نقص  -فعال بیش آموزانهوشی وکسلر کودکان در دانش های: روايی تشخیصی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس3 جدول

 توجه با روش نمودار پراکنش

 هاآزمونخرده

میزان 

تفاوت 

 تجربی

میزان تفاوت 

 (05/0بحرانی )

میزان تفاوت 

 (01/0بحرانی )

 سطح

 معناداری

روايی 

 تشخیصی

 ندارد --- 82/3 95/2 86/2 هاای شباهتچندگزينه

 ندارد --- 80/3 97/2 13/2 ای واژگانچندگزينه

ای واژگوووان چندگزينوووه

 تصويری
 ندارد --- 81/3 94/2 16/2

 ندارد --- 84/3 92/2 68/1 ای فهمیدنچندگزينه

 ندارد --- 62/3 84/2 64/2 ای اطالعاتچندگزينه

ای طراحوی بوا چندگزينه

 مکعب با امتیاز زمانی
 دارد 05/0 89/3 85/2 89/2

ای طراحوی بوا چندگزينه

 مکعب بدون امتیاز زمانی
 ندارد --- 76/3 80/2 62/2

فرايند طراحی بوا مکعوب  

 )کل(
 ندارد --- 86/3 81/2 52/2

الیتورن بوا امتیواز مازهای 

 زمانی
 دارد 05/0 80/3 94/2 37/3

مازهووای الیتووورن بوودون 

 امتیاز زمانی
 دارد 05/0 81/3 92/2 42/3

 دارد 01/0 64/3 86/2 75/4 ظرفیت عدد ديداری

 دارد 01/0 56/3 75/2 44/4 ظرفیت فضايی مستقیم

 دارد 01/0 65/3 85/2 13/5 ظرفیت فضايی معکوس

 دارد 05/0 90/3 84/2 35/3 آهنگ(ظرفیت حرف )با 

ظرفیووت حوورف )بوودون 

 آهنگ(
 دارد 01/0 92/3 85/2 31/5

 دارد 01/0 34/3 74/2 22/4 عدد -توالی حرف 

فرايند محاسوبات )بخوش 

 الف(
 دارد 01/0 76/3 75/2 22/5

فرايند محاسوبات )بخوش 

 ب(
 دارد 01/0 70/3 72/2 42/5

 دارد 01/0 83/3 89/2 35/4 محاسبات نوشتاری

 دارد 01/0 77/3 84/2 35/5 کپی رمز

هوای نسوخه چهوارم آزمون هایبا توجه به تحلیل آماری مرتبط با شیوه نمودار پراکنش تفاوت

هوای آزموون داری بینیتوان دريافت که تفاوت معنمی های هوشی وکسلر کودکان،تکمیلی مقیاس

ای طراحی با مکعب با امتیاز زمانی، مازهای الیتورن با امتیاز زمانی، مازهای الیتورن بدون چندگزينه

امتیاز زمانی، ظرفیت عدد ديداری، ظرفیت فضايی مستقیم، ظرفیت فضايی معکوس، ظرفیت حرف 
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عدد، فرايند محاسبات )بخش الوف(، فراينود  -)با آهنگ(، ظرفیت حرف )بدون آهنگ(، توالی حرف

وجوود نقوص توجوه  -فعوالی دارای بیش کودکانبا نمرات تراز در ت )بخش ب( و کپی رمز محاسبا

نقوص توجوه از کودکوان هنجواری  -فعوالی دارای بیشتوانند کودکان های مذکور میآزموندارد و 

  تشخیص دهند.
 

نقص توجه با  -فعال بیش آموزانهوشی وکسلر کودکان در دانش های: روايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس4 جدول

 روش فاصله اطمینان

یمیانگین تجرب مقیاس  
نمیانگی  

 نظری

 فاصله

 اطمینان
یروايی تشخیص  

انحراف معیار 1از کمتر  100 35/81 فهم کالمی  ندارد 

انحراف معیار 1از  کمتر 100 47/85 استدالل ادراکی  ندارد 

انحراف معیار 2از بیشتر  100 52/69 حافظه فعال  دارد 

انحراف معیار 2از بیشتر  100 45/68 سرعت پردازش  دارد 

انحراف معیار 1از بیشتر  100 87/79 مقیاس کل  دارد 

 

های هوشوی نسخه چهارم مقیاسهای آماری مرتبط با روش فاصله اطمینان با توجه به تحلیل

پوردازش  ، سورعت(52/69) حافظوه فعوالتوان دريافت که تفاوت معناداری بین می وکسلر کودکان

 -فعوالی دارای بویش کودکواندر با میانگین نظری )نورم جامعوه(  (87/79( و مقیاس کل )45/68)

های حافظه فعال و در مقیاس وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری نقص توجه

میوانگین تفاوت بوین ؛ در حالیکه در مقیاس کل باشدانحراف معیار می 2از  بیشتر سرعت پردازش،

تووان عنووان نموود کوه باشد. با اين وجود، میانحراف معیار می 1بیشتر از  تجربی و میانگین نظری

نقص توجوه را از کودکوان  -فعالی دارای بیش کودکان توانندهای هوشی وکسلر کودکان میمقیاس

 د.نباشمیتشخیصی روايی رو، دارای دهند؛ از اين تشخیص هنجاری

 
نقص  -فعال بیش آموزانهوشی وکسلر کودکان در دانش هایتشخیصی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس: روايی 5 جدول

 توجه با روش فاصله اطمینان

 میانگین تجربی مقیاس
 میانگین

 نظری
 روايی تشخیصی اطمینان فاصله

 ندارد انحراف معیار 1از کمتر  100 45/80 فهم کالمی

 ندارد انحراف معیار 1از  کمتر 100 65/83 استدالل ادراکی

 دارد انحراف معیار 2از بیشتر  100 65/67 حافظه فعال

 دارد انحراف معیار 2از بیشتر  100 84/66 سرعت پردازش



 
 81       در کودکان ... های هوشی وکسلر کودکانمقیاس روايی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی

نسوخه چهوارم های آماری مرتبط با روش فاصله اطمینان محورهای ترکیبوی با توجه به تحلیل

 حافظوه فعوالتوان دريافت که تفاوت معناداری بین می های هوشی وکسلر کودکانتکمیلی مقیاس

 -فعوالی دارای بویش کودکاندر ( با میانگین نظری )نرم جامعه( 84/66، سرعت پردازش )(65/67)

های حافظه فعال و در مقیاس وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری نقص توجه

های توان عنوان نمود که مقیاس. با اين وجود، میباشدانحراف معیار می 2از  بیشتر سرعت پردازش،

 نقوص توجوه را از کودکوان هنجواری -فعوالی دارای بیش کودکان توانندهوشی وکسلر کودکان می

 د.نباشمیتشخیصی روايی رو، دارای دهند؛ از اين تشخیص

 
نقص  -فعال بیش آموزاندانشهوشی وکسلر کودکان در  های: روايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس10جدول شماره 

 محور ترکیبیتوجه با روش 

 تفسیر روايی تشخیصی
 میزان

 تفاوت
  هوشبهر میانگین

 48/6 - ندارد
 چیرگی شناختی 93/74

 محور ترکیبی
 های عمومیتوانايی 41/81

 

مقیاس هوشی وکسلر  تمرکز -محور ترکیبی توجههای آماری مرتبط با روش با توجه به تحلیل

هوای )که چیرگی شناختی متشکل از دو نمره سورعت پوردازش و حافظوه فعوال و توانوايی کودکان

شوود، از آنجوا میوزان عمومی نیز متشکل از دو نمره فهم کالمی و استدالل ادراکی است( مطرح می

نقص توجه  -فعالی دارای بیش کودکان های عمومیمحور ترکیبی چیرگی شناختی با توانايی تفاوت

در تشوخیص شود که محوور ترکیبوی مقیواس هوشوی وکسولر کودکوان عنوان می بوده، 8از  کمتر

 ندارد.روايی تشخیصی  نقص توجه -فعالی دارای بیش کودکاندر تشخیص  کودکان

 

 گیریبحث و نتیجه

های کاربردی روانشناسی، انشعابات گوناگونی وجود دارد که در برخی از اينگونه در حیطة رشته

های کواربردی را مشواهده کورد. سونجش اسوتثنايی، از جملوه توان تبلور تلفیق رشتهمیانشعابات 

های کاربردی است که با تلفیق مبانی روانشوناختی آمووزش و پورورش کودکوان اسوتثنايی از رشته

های مساعدی را بورای ترسویم يکسو و فنون پیشرفته روانسنجی از سويی ديگر، تالش دارد تا زمینه

. ايون سوازددر راستای آموزش و پورورش ويوژه، فوراهم  های شناختی افراد استثنايیتوانايینیمر  

شوود کوه يو  مشواهده موی اندازهای نوين در قورن بیسوت وعنوان يکی از چشمرشته کاربردی به

 دستاوردهای فراوانی را برای متخصصین آموزش و پرورش استثنايی به وجود آورده است.

موزش و پرورش کودکان استثنايی از جذابیت فراوانی برخورداراست؛ زيورا رشته روانشناسی و آ
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-هوای روانشناختی کودکان استثنايی سوعی در شناسوايی تفواوتهای روانبا بررسی دقیق ويژگی

گیورد. ايون ريزی مبتنی بر نیاز انجام میشناختی نموده و از اين طريق اقدامات مطلوبی برای برنامه

ای در راستای تشخیص و شناسايی کودکان استثنايی نیاز دارد ای دقیق و پیشرفتهاقدامات به ابزاره

ريزی کرده است. در سنجش استثنايی، از اصول ای نوين را به عنوان سنجش استثنايی پايهکه رشته

گردد تا ابزارهايی دقیقوی را بوا حساسویت مطلووب در سنجی استفاده شده و تالش میو فنون روان

وان ذهنی، تیزهوش، ناتوان يادگیری تشخیص کودکان استثنايی و بخصوص کودکان کم های زمینه

 (.1386فعال استاندارد نمود )کامکاری، و بیش

هوای متنوور روانشوناختی اينگونه اقدامات نیازمند ساختارسازی، اعتباربخشی، رواسازی آزمون

تووان شوند که به راحتی میندی میبدر ابعاد توانايی و شخصیت طبقه روانشناختیاست. آزمونهای 

ترين آزمون روانشناختی در جنبش سنجش عنوان مهمترين و اصلیهای هوشی را بهمجموعه آزمون

با توجه به جنبش سنجش استثنايی از ي  سو و اهمیت اقودامات مورتبط بوا استثنايی مطرح کرد. 

درحیطه سنجش استثنايی برای تشخیص و شناسايی اين کودکان از سويی ديگر، ابزارهای معتبری 

هوای توان به نسوخه چهوارم مقیواساند که به ترتیب کاربرد، میتشخیص اين کودکان طراحی شده

در کودکوان دارای هوشی وکسلر کودکان اشاره نمود. از آنجائیکوه روايوی تشخیصوی نسوخه مزبوور 

و، در تحقیق حاضر به روايی ر، مورد بررسی قرار نگرفته است، از ايننقص توجه -فعالی اختالل بیش

کودکان دارای اختالل های هوشی وکسلر کودکان بر روی تشخیصی نسخه چهارم و تکمیلی مقیاس

-های پژوهش به شرح زير مطرح شدههای تحقیق با توجه به سؤالپرداخته شده و يافته نقص توجه

 اند:

از  کودکان در کودکان دارای اخوتالل نقوص توجوه وکسلر یهوش یهااسیمقچهارم نسخه  آيا 

با استفاده از روش نموودار پوراکنش  در راستای آزمون سؤال فو ، روايی تشخیصی برخوردار است؟

-آزموون داری بوینیتفاوت معن که مشخص شد های مقیاس هوشی وکسلر،آزمونخرده هایتفاوت

 -وس، ظرفیوت عودد کول، تووالی عوددهای تکمیل تصوير، ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد معک

حرف، محاسبات، رمزگذاری، نماديابی، حذف کردن تصادفی، حذف کردن ساختاری و حذف کوردن 

-هوای موذکور مویآزمونوجود دارد و نقص توجه  -فعالی دارای بیش کودکانبا نمرات تراز در کل 

 تشخیص دهند.نقص توجه را از کودکان هنجاری  -فعالی دارای بیشتوانند کودکان 

تفواوت معنواداری بوین  کوه نیز مشوخص شودروش فاصله اطمینان گیری از همچنین، با بهره

بوا میوانگین نظوری )نورم  (87/79( و مقیاس کول )45/68، سرعت پردازش )(52/69) حافظه فعال

وجوود دارد و تفواوت بوین میوانگین  نقوص توجوه -فعوالی دارای بیش کودکاندر جامعه هنجاری( 

انحوراف معیوار  2از  بیشوتر های حافظه فعال و سرعت پردازش،در مقیاس تجربی و میانگین نظری

انحراف  1بیشتر از  تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری؛ در حالیکه در مقیاس کل باشدمی

 -فعال بیش کودکان توانندشی وکسلر میهای هوشود مقیاسباشد. با اين وجود، عنوان میمعیار می
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 د.نباشمیتشخیصی روايی رو، دارای دهند؛ از اين تشخیص نقص توجه را از کودکان هنجاری

مقیواس  تمرکوز -محور ترکیبوی توجوههای آماری مرتبط با روش با توجه به تحلیلدر نهايت، 

ردازش و حافظوه فعوال و )که چیرگی شناختی متشکل از دو نمره سرعت پو هوشی وکسلر کودکان

مطورح تووان مویهای عمومی نیز متشکل از دو نمره فهم کالمی و استدالل ادراکوی اسوت( توانايی

 کودکواندر  هوای عموومیمحور ترکیبی چیرگی شناختی با توانايی نمود، از آنجائیکه میزان تفاوت

شود که محور ترکیبی مقیاس هوشوی عنوان می باشد،می 8کمتر از نقص توجه  -فعالی دارای بیش

 ندارد.روايی تشخیصی  نقص توجه -فعال بیش کودکاندر تشخیص وکسلر کودکان 

کودکان در کودکان دارای اخوتالل نقوص  وکسلر یهوش یهااسیمقچهارم تکمیلی نسخه  آيا 

نش بوا روش نموودار پوراک در راستای آزمون سوؤال فوو ، از روايی تشخیصی برخوردار است؟ توجه

هوای آزموون داری بوینیتفواوت معنو مشوخص شود ،چهارم تکمیلوینسخه های آزمون هایتفاوت

ای طراحی با مکعب با امتیاز زمانی، مازهای الیتورن با امتیاز زمانی، مازهای الیتورن بدون چندگزينه

امتیاز زمانی، ظرفیت عدد ديداری، ظرفیت فضايی مستقیم، ظرفیت فضايی معکوس، ظرفیت حرف 

عدد، فرايند محاسبات )بخش الوف(، فراينود  -)با آهنگ(، ظرفیت حرف )بدون آهنگ(، توالی حرف

وجوود نقوص توجوه  -فعوالی دارای بیش کودکانبا نمرات تراز در ت )بخش ب( و کپی رمز محاسبا

نقوص توجوه از کودکوان هنجواری  -فعوالی دارای بیشتوانند کودکان های مذکور میآزموندارد و 

 تشخیص دهند.

نیوز  مقیاس هوشوی وکسولرروش فاصله اطمینان محورهای ترکیبی گیری از همچنین، با بهره

( بوا میوانگین 84/66، سرعت پردازش )(65/67) حافظه فعالتفاوت معناداری بین  که دمشخص ش

وجوود دارد و تفواوت بوین میوانگین  نقص توجه -فعالی دارای بیش کودکاندر نظری )نرم جامعه( 

انحوراف معیوار  2از  بیشوتر های حافظه فعال و سرعت پردازش،در مقیاس تجربی و میانگین نظری

 های هوشی وکسلر کودکانهای نسخه چهارم تکمیلی مقیاساين وجود، عنوان م مقیاس. با باشدمی

 د.نباشدارای روايی تشخیصی می نقص توجه -فعالی دارای بیش کودکاندر تشخیص در 

در کودکوان های هوشی وکسلر با تأکیود بور روش نموودار پوراکنش آيا نسخه چهارم مقیاس -

با اسوتفاده از  در راستای آزمون سؤال فو ، دارای روايی تشخیصی است؟ دارای اختالل نقص توجه

تفواوت  کوه مشوخص شود های مقیاس هوشی وکسلر،آزمونخرده هایتفاوتروش نمودار پراکنش 

های تکمیل تصوير، ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد معکوس، ظرفیت عدد آزمون داری بینیمعن

زگوذاری، نماديوابی، حوذف کوردن تصوادفی، حوذف کوردن حورف، محاسوبات، رم -کل، توالی عدد

وجوود دارد و نقص توجه  -فعالی دارای بیش کودکانبا نمرات تراز در ساختاری و حذف کردن کل 

نقص توجه را از کودکان هنجاری تشخیص  -فعالی دارای بیشتوانند کودکان های مذکور میآزمون

 دهند.

در های هوشی وکسلر بوا تأکیود بور روش نموودار پوراکنش آيا نسخه چهارم تکمیلی مقیاس -
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بوا  دارای روايی تشخیصی است؟ در راستای آزموون سوؤال فوو ، کودکان دارای اختالل نقص توجه

 که مشخص شد های مقیاس هوشی وکسلر،آزمونخرده هایتفاوتاستفاده از روش نمودار پراکنش 

ای طراحی با مکعب با امتیاز زمانی، مازهای الیتورن بوا های چندگزينهآزمون داری بینیتفاوت معن

امتیاز زمانی، مازهای الیتورن بدون امتیاز زمانی، ظرفیت عدد ديوداری، ظرفیوت فضوايی مسوتقیم، 

عودد،  -ظرفیت فضايی معکوس، ظرفیت حرف )با آهنگ(، ظرفیت حرف )بدون آهنگ(، توالی حرف

 کودکوانبوا نمورات توراز در ت )بخش ب( و کپی رمز فرايند محاسبات )بخش الف(، فرايند محاسبا

 -فعالی دارای بیشتوانند کودکان های مذکور میآزمونوجود دارد و نقص توجه  -فعالی دارای بیش

 نقص توجه از کودکان هنجاری تشخیص دهند.

در کودکوان های هوشی وکسلر با تأکیود بور روش فاصوله اطمینوان آيا نسخه چهارم مقیاس -

با اسوتفاده از  دارای روايی تشخیصی است؟ در راستای آزمون سؤال فو ، اختالل نقص توجهدارای 

، سرعت پوردازش (52/69) حافظه فعالتفاوت معناداری بین  که روش فاصله اطمینان مشخص شد

 -فعوالی دارای بویش کودکواندر با میانگین نظری )نورم جامعوه(  (87/79( و مقیاس کل )45/68)

های حافظه فعال و در مقیاس وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری نقص توجه

تفاوت بوین میوانگین ؛ در حالیکه در مقیاس کل باشدانحراف معیار می 2از  بیشتر سرعت پردازش،

تووان عنووان نموود کوه باشد. با اين وجود، میانحراف معیار می 1بیشتر از  تجربی و میانگین نظری

نقص توجوه را از کودکوان  -فعالی دارای بیش کودکان توانندهای هوشی وکسلر کودکان میاسمقی

 د.نباشمیتشخیصی روايی رو، دارای دهند؛ از اين تشخیص هنجاری

در های هوشی وکسلر بوا تأکیود بور روش فاصوله اطمینوان آيا نسخه چهارم تکمیلی مقیاس -

بوا  راستای آزموون سوؤال فوو ، ايی تشخیصی است؟ دردارای رو کودکان دارای اختالل نقص توجه

، (65/67) حافظوه فعوالتفواوت معنواداری بوین  کوه استفاده از روش فاصله اطمینان مشخص شد

 نقص توجوه -فعالی دارای بیش کودکاندر ( با میانگین نظری )نرم جامعه( 84/66سرعت پردازش )

هوای حافظوه فعوال و سورعت در مقیاس وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری

های هوشی توان عنوان نمود که مقیاسبا اين وجود، می. باشدانحراف معیار می 2از  بیشتر پردازش،

 تشوخیص نقص توجه را از کودکوان هنجواری -فعالی دارای بیش کودکان توانندوکسلر کودکان می

 د.نباشمیتشخیصی روايی رو، دارای دهند؛ از اين

در کودکوان دارای های هوشی وکسلر بوا تأکیود بور محوور ترکیبوی آيا نسخه چهارم مقیاس -

بوا اسوتفاده از روش  در راستای آزمون سؤال فو ، دارای روايی تشخیصی است؟ اختالل نقص توجه

محوور ترکیبوی چیرگوی شوناختی بوا  میوزان تفواوت که مشخص شد تمرکز -توجه محور ترکیبی

شود کوه محوور عنوان می بوده، 8کمتر از  دارای اختالل نقص توجه کودکاندر  های عمومیتوانايی

دارای  نقوص توجوه -فعالی دارای بیش کودکاندر تشخیص ترکیبی مقیاس هوشی وکسلر کودکان 

 .باشدمینروايی تشخیصی 
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هوای ارزيوابی ويژگوی»( پیرامون 1393تنهايی )قات های تحقیق حاضر با تحقیدر نهايت، يافته

هوای های هوشی وکسلرکودکان و نسوخه چهوارم تکمیلوی مقیواسروانسنجی نسخه چهارم مقیاس

هوای ويژگوی»( پیراموون 1392شوادکامی )، «آموزان پنجم دبسوتانهوشی وکسلرکودکان در دانش

، چنگیوزی «آمووزان ارامنوهدانوشهای وکسلر کودکان در سنجی نسخه چهارم تکمیلی مقیاسروان

 وکسلربا نسخه های هوشیتکمیلی مقیاس چهارم نسخه تشخیصی روايی مقايسه»( پیرامون 1392)

 ،«شوهر اهوواز يوادگیری نواتوان آموزاندردانش جانسون شناختی وودکا  هایمقیاس توانايی سوم

 وکسلر با یهوش یهااسیمق یلیچهارم تکم نسخه یصیتشخ يیروا سهيمقا»( پیرامون 1392پاپی )

، «اهوواز شوهر یریادگيو ناتوان آموزاندانش در نهیب -استانفورد - تهراننسخه نوين مقیاس هوشی 

 در وکسلر یهوشی ها اسیمق یلیتکم  چهارم نسخه یصیتشخ يیروا»( پیرامون 1392زاده )يوسف

 تشخیصوی مقايسوه روايوی»( پیراموون 1393، مهدوی )«زنجان شهر یریادگي ناتوان آموزان دانش

 هوشوی هوایمقیاس يافتوه تکمیول چهوارم بینه، نسوخه-استانفورد-تهران آزمایهوش نوين نسخه

 آمووزاندانش در جانسوون وودکا  شناختی توانايی هایمقیاس نوين سوم نسخه و وکسلر کودکان

یواس هوشوی مقروايی تشخیصی نسخه چهارم تکمیلی »( پیرامون 1393رشوند )، «يادگیری ناتوان

(، هوشوبهر 2004-2000) 1مايز و کوالهوم، «آموزان ناتوان يادگیری قزوينوکسلر کودکان در دانش

دار بووده توانايی عمومی در مقايسه با هوشبهر کل، باالتر بوده و اين تفاوت از لحواظ آمواری معنوی

  10(، که از روش تحلیل عامل ساختاری سلسوله مراتبوی متعامود در زمینوه 2003) 2واتکینز است،

های هوشوی وکسولر کودکوان اسوتفاده کورد و آزمون اصلی نسخه اصلی نسخه چهارم مقیاسخرده

 3مطرح نمود مقیاس مذکور در کودکان مشکو  به ناتوانی يادگیری قابول اسوتفاده اسوت، کمپبول

بینوه  -های هوشی وکسلر کودکان و اسوتانفوردنی نسخه چهارم مقیاسبی( که به توان پیش2006)

بینوی ابزارهوای مزبوور در در راستای پیشرفت تحصیلی خواندن پرداخت و نشان داد که توان پویش

-(،که به بازنگری يافتوه2006) 4جای دارد، کیت، فاين، تاب، ايندلدز و کرانزلر 60/0تا  50/0دامنه 

های هوشی وکسولر پرداخوت و بوه سواختار پونج از نسخه چهارم مقیاس های تحلیل عامل تأيیدی

(، بوه 2007) 5عاملی در سطح دوم و عامل عمومی در سطح اول دسوت يافوت، فیورلوو و همکواران

هوای های بالینی اعتورا  داشوته و بور ايون باورنود کوه در گوروهتفسیر نمره هوشبهر کل در گروه

عنووان معورف توان از هوشبهر کل بوهانی يادگیری، هرگز نمیاستثنايی و به خصوص کودکان با ناتو

(، که به نظريه کتل، هوورن و 2009حد متوسط استفاده به عمل آورد، چین، کیت، چین و چانگ، )

های هوشی وکسلر کودکان پرداختند و مطرح نمودند شاخص کارول در زمینه نسخه چهارم مقیاس

                                                           

1- Mayes & Calhoum  

2- Watkins  

3- Campbell  

4- Keith, Fine, Taub, eunolds & Kranzler 

5- Fiorello, Hale, Holdnack, Kavanagh, Terrell & Long 
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اس فهوم عموومی و اسوتدالل ادراکوی و شواخص تورجیح عنوان معرفوه مقیوهای عمومی بهتوانايی

( کوه بور ايون 2012، )1ای از سرعت پردازش و حافظه فعال است، واتکینز و کانیويزشناختی معرفه

هوای هوشوی شناسان تربیتی در کشور ايرلند همواره از نسخه چهارم انگلیسوی مقیواسباورند روان

کننود و ان بوا نواتوانی يوادگیری اسوتفاده موی( و  در سنجش بالینی کودکو2004وکسلر کودکان )

هوای ( به روايی فُرم کوتاه نسخه چهوارم مقیواس2012) 2کلیمونت و شیرمنهرابو ، بروکس، م 

هوشی وکسلر کودکان در گروه کودکان مصرور تأکید نموده و مشخص گرديد که شواخص توانوايی 

-در کودکان مصورور برخووردار نمویعمومی و مقايسه آن با هوشبهر کل مقیاس از کارايی مطلوب 

های روانسنجی مطلووب های مذکور به ويژگی، هماهنگ و همسو است؛ زيرا در تمامی پژوهشباشد

ند. در حالیکه با تحقیق عابدی، صوادقی از جمله روايی تشخیصی مقیاس هوشی وکسلر اشاره نموده

های هوش کودکوان پرداختنود و ( که به تعیین روايی و اعتبار نسخه چهارم مقیاس1390و ربیعی )

مطرح کردند ويژگی اعتبار نسخه چهارم وکسلر توسط پژوهشگران کمتر از وضعیت مطلوب اسوت و 

ای برخوردار است، ناهماهنگ است؛ زيرا در تحقیق عابودی، صوادقی و گیری فزايندهاز خطای اندازه

 باشد.و اعنبار مطلوبی نمی( اشاره شده است که نسخه چهارم وکسلر دارای روايی 1390ربیعی )

 

 منابع

 فارسی

 در کودکوان وکسولر تکمیلی چهارم نسخه روانسنجی هایويژگی(، 1392، )حمیده ؛اسماعیلی 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.، پاياناستثنايی هایگروه

 خالقیوت و هووش هاینظريه و رويکردها تاريخچه، ،(1391) کامکاری، کامبیز؛ غالمعلی، افروز؛، 

 .تهران دانشگاه انتشارات

 ( ،1392پاپی؛ حکیمه ،)یهوشو یهااسیمق افتهيلیچهارم تکم نسخه یصیتشخ يیروا سهيمقا 
 یریادگيو نواتوان آمووزاندانش در نهیب -استانفورد - تهراننسخه نوين مقیاس هوشی  وکسلر با
 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز.نامه کارشناسی پايان، اهواز شهر

 ( ،1393تنهايی؛ مینا ،)های هوشوی وکسولر های روانسنجی نسخه چهارم مقیاسارزيابی ويژگی
آمووزان پونجم های هوشوی وکسولر کودکوان در دانوشکودکان و نسخه چهارم تکمیلی مقیاس

 اسالمی واحد تهران مرکزی.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ، پاياندبستان

 ( ،1392چنگیزی؛ تهمینه ،)هوای يافتوه مقیواستکمیول چهارم نسخه تشخیصی روايی مقايسه
 ناتوان آموزاندردانش جانسون شناختی وودکا  هایمقیاس توانايی سوم وکسلربا نسخه هوشی

علووم و تحقیقوات نامه کارشناسی ارشد، دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود پايان، شهراهواز يادگیری

                                                           

1- Canivez  

2- Hrabok, Brooks, McClymont & Sherman 
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 اهواز.

 ( ،1391خسروی؛ مهدی ،)های هوشی وکسلر در دانوشروايی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس-

نامه کارشناسی ارشد، دانشوگاه آزاد اسوالمی ، پايانآموزان ناتوان يادگیری شهر خراسان جنوبی

 واحد خراسان.

 ( ،1393رشوند؛ زهرا ،) وکسلر کودکان در مقیاس هوشی روايی تشخیصی نسخه چهارم تکمیلی
نامه کارشناسوی ارشود، دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود پايان، آموزان ناتوان يادگیری قزويندانش

 قزوين.

 ( ،1393شادکامی؛ سیونا،) وکسولر  هوایاسیومق یلوینسخه چهارم تکمسنجی روان هاییژگيو
شوگاه آزاد اسوالمی واحود تهوران نامه کارشناسی ارشد، دان، پايانآموزان ارامنهدر دانش کودکان

 مرکزی.

 (، روايی تشخیصی نسخه دوم 1392لو؛ مرضیه، )شُکرزاده؛ شهره، کامکاری، کامبیز، شیری امین

، سونجیفصلنامه تخصصی روانآموزان ناتوان يادگیری، مقیاس هوشی وکسلر کودکان در دانش

 .1392، تابستان 5دوره دوم، شماره 

 ( ،رواسوازی و اعتباريوابی چهوارمین 1390عابدی؛ محمدرضا، صادقی؛ احمد، ربیعوی؛ محمود ،)

، سوال هفوتم، شناسوان ايرانویشناسی تحولی: روانروانويرايش مقیاس هوش وکسلر کودکان، 

 ، تابستان.28شماره 

 ( ،ا1386کامکاری؛ کامبیز ،)بینوه خردسوال  -اسوتانفورد -آزموای تهورانستانداردسوازی هووش
(ESB5) نامه دکتری تخصصی، دانشگاه تهوران، بوه راهنموايی دکتور غالمعلوی افوروز و ، پايان

 مشاوره دکتر حسن پاشاشريفی و دکتر باقر غباری بناب

 ( ،1393مهدوی؛ عاطفه ،)اسوتانفورد-تهوران آزمایهوش نوين نسخه تشخیصی مقايسه روايی-
 نووين سووم نسوخه و ر کودکوانوکسول هوشوی هوایمقیاس يافتوه تکمیول چهارم بینه، نسخه
ناموه پايوان ،يوادگیری نواتوان آمووزاندانش در جانسوون وودکوا  شناختی توانايی هایمقیاس

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.

 وکسولر یهوشوی ها اسیمق یلیتکم چهارم نسخه یصیتشخ يیروا(، 1392زاده؛ مهناز، )يوسف 
نامه کارشناسی ارشد، دانشوگاه آزاد اسوالمی پايان، زنجان شهر یریادگي ناتوان آموزان دانش در

 واحد زنجان.
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