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 چکیده 

هدف: با توجه به کاربرد آزمون هوش تجديد نظر شده 

در مراکز درمانی ايران و  WISC-Rکودکان وکسلر 

ساله ها  15هنجاريابی نشدن اين آزمون در گروه سنی 

 پژوهش حاضر با هدف هنجاريابی اين آزمون انجام شد.

نفر  120روش: اين پژوهش از نوع توصیفی بود. تعداد 

پسر( در سه گروه سنی به روش نمونه  60دختر و  60)

گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه مورد ارزيابی 

قرار گرفتند. پارامترهای توصیفی نمرات خام خرده 

با تبديل   Zمقیاسها محاسبه شد و با استفاده از جدول 

غیرخطی به نمرات استاندارد تبديل گرديد. نمرات 

استاندارد هر خرده مقیاس با تبديل خطی به نمره تراز 

تبديل  3و انحراف استاندارد  10شده ای با میانگین 

شدند. اعتبار خرده مقیاس های کالمی و عملی و کل 

خرده مقیاس ها با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ مورد 

قرار گرفت. میانگین ضريب هوش کالمی، عملی ارزيابی 

و کل گروه محاسبه گرديد. يافته ها: سه جداول تبديل 

نمرات خام به نمرات تراز شده بدست آمد. با استفاده از 

دست آمده ه مقیاس اصلی در جداول ب 10نمرات 

عملی  VIQ=96.93میانگین ضرايب هوش کالمی 

PIQ=97.12  و  کلFSIQ=96.69 مد. دست آه ب

و  α/. =82های کالمی متوسط اعتبار خرده مقیاس

Abstract 

Objective: Due to the increasing use of the 

WISC-R in Iran clinical centers and not  

been standardized this test in 15 years old 

children. The purpose of this study was 

standardizing the WISC-R in 15 years old 

children.Method: This research was 

descriptive. 120 subjects (60 girls and 60 

boys) were selected by random sampling in 

three age groups (4 months apart). 

Descriptive statistics parameters of raw 

scores of sub-scales were calculated and raw 

scores were converted to standard scores 

using non-linear transformation using Z 

table. The standard scores of each subscale 

were converted linearly to a scaled score 

with an average of 10 and standard 

deviation of 3 𝑠𝑠 = ((𝑧 ∗ 3) + 10) . 

Reliability of verbal، performance and total 

subscales were evaluated the Cronbach's 

alpha coefficient. The mean of verbal، 
performance and total intelligence was 

calculated.Results: For each of age groups 

obtained convert tables for transformation 

raw scores to scaled scores. The mean and 

standard deviation of row scores in all three 

age groups were calculated in 12 subscales. 

Using the scores of the 10 original 
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بود و در  α/.=84و کل خرده مقیاس ها α=71/0عملی 

سطح قابل قبولی بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتايج 

می توان بیان کرد که اين آزمون قابلیت استفاده برای 

ساله را دارا می  15آموزان  تعیین هوشبهر در دانش

دست آمده می تواند از ه تبديل نمرات بباشد و جداول 

سوی مشاوران، روانشناسان برای اين گروه سنی 

 استفاده شود.

هنجاريابی، مقیاس هوشی کودکان  واژه های کلیدی:

WISC-R ساله 15، کودکان 

 

subscales، the average of verbal، 

performance and the full scale intelligence 

respectively were VIQ=96.93، PIQ=97.12 

FSIQ=96.69. The average relibility 

(Cronbach's alpha) of the verbal، 
performance and total subscales respectively 

were α=0.82، 0.71، 0.84. Conclusion: 

Regarding these results، it can be stated that 

WISC-R can be used to determine the 

intelligence in 15 years old students and 

until the standardization of the latest 

versions of WISC conversion tables can be 

used by counselors، psychologists for this 

age group. 
Key words: Standardization، Weschler 

intelligence scale for Children- Revised 

(WISC-R)، 15 years old Children 

 

 

 مقدمه

در ايران نیز همچون ساير کشورهای جهان همه روزه تعداد زيادی از کودکان با آزمون های 

ترين دلیل اجرای آزمون هوش برای . عمده(2004 1)آيکن، گیرندمیهوش مورد ارزيابی قرار 

کودکان تشخیص عقب ماندگی ذهنی، تشخیص اختالل يادگیری تشخیص نقايص شناختی ثانوی 

های آموزشی، بالینی و قضايی صورت باشند که در موقعیتبر اختالالت نورولوژيک و روانپزشکی می

. با توجه (2016 ،دجم و یعیرب ،یصادق ،یعابد ؛2017، 3لی؛ کوا2009، 2گروث مارنات) می گیرد

به هدف ارزيابی و با در نظر گرفتن شرايط و محدوديت های افراد از انواع مختلفی از آزمون ها برای 

خرده  12با داشتن   WISC-Rآزمون (.2014)کوالی،  سنجش هوش افراد استفاده می شود

خرده مقیاس ذخیره( بررسی جامع و نسبتا کاملی از وضعیت  2خرده مقیاس اصلی و  10مقیاس )

شناختی فرد بعمل می آورد و صرفا به ارائه يک ضريب هوشی اکتفا نمی کند بلکه يک نیمرخ 

شناختی از فرد بدست می دهد که جامع بوده و عالوه بر ضريب هوش کلی دو ضريب هوش کالمی 

از زمان انتشار  R-WISCآزمون  (.2014 4)اولکو، کورکماز و ساهین، را هم ارائه می کندو عملی 

در بسیاری از کشورها هنجاريابی و استاندارد گرديده و برای ارزيابی توانايی  1974آن در تاريخ 

ا هوشی در موقعیت های بالینی و آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است و البته در برخی از کشوره

                                                           

1. Aiken     2. Groth-Marnat 

3. Coaley    4. Uluc، Korkmaz & Sahin 

5. Jedrychowski et al 
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و  یامان ؛2015 5)جدريکوسکی و همکاران، گیردمانند ايران هنوز هم مورد استفاده قرار می

. در ايران اگرچه نسخه چهارم آزمون  (2017 ،یموحدو  یهاشم ،ینظر ،یرامیب ؛2017همکاران، 

WISC-IV مجید ،)احمد های بالینی  بکار می رودهای و موقعیتترجمه شده است و در پژوهش ،

ولی هنجاريابی و استاندارسازی آن توام با مشکالتی است  (2012 ،فرآبادیمشهد ،یملک ،حمیدرضا

کم بودن تعداد گروه هنجاريابی   WISC- IVو نیاز به بررسی های مجدد دارد از جمله مشکالت 

 7سال تا  6ام به نمرات تراز شده گروه سنی نفر( می باشد. همچنین برای تبديل نمرات خ 872)

 WISC-Rسال( فقط از يک جدول استفاده می کند اين در حالی است که در  2) ماه 11سال و 

ماه دارند يعنی برای هر سال  4برای تبديل نمرات خام از جداولی استفاده می شود که دامنه سنی 

ساله با پاسخ به  6ه يک سوال توسط کودک سه جدول برای تبديل نمره خام دارد. طبیعتا پاسخ ب

سال و يازده ماهه میزان توانمندی هوشی متفاوتی را نشان می  7همان سوال توسط يک کودک 

سال( يعنی چشم بستن  7.11سال تا  6ماهه)  24دهند و استفاده از يک جدول برای دامنه سنی 

تاب و بسیار مهم می باشد. عالوه به تفاوت های هوشی اين دوره سنی که تحوالت آن سريع و پرش

در برخی از جداول تبديل نمرات خام به نمرات تراز شده  WISC-IVبر آن در هنجاريابی آزمون 

مخصوصا در دامنه انتهايی نمرات خام برخی خرده مقیاس ها برای چندين نمره خام متوالی يک 

فاده از نمرات آزمون هوشی در نمره تراز ارائه شده است. با توجه به برخی از اين مشکالت است

بنابراين استفاده از اين  (.2013)اهرامی،  های شناختی با احتیاط توصیه شده استتفسیر توانمندی

نسخه وکسلر در ايران نیاز به بررسی ها و پژوهش های زيادی دارد تا میزان خطای حاصل از نمره 

 گذاری به حد منطقی باشد. 

يد متذکر شد در ايران و برخی از کشورهای ديگر هنوز با WISC-IVعالوه بر مشکالت 

زنده است و توسط سازندگان و شرکت های فعال در تهیه و توزيع ابزارهای  WISC-Rآزمون 

سنجش روانی ساخته می شود و به بالینی کارها عرضه می گردد. در مراکز بالینی و بیمارستان ها و 

مورد ارزيابی شناختی و سنجش  WISC-Rان با آزمون مراکز مشاوره روازنه تعداد زيادی از کودک

در ايران در تحقیقات هم بکرات  WISC-Rهوش قرار می گیرند. عالوه بر کار های بالینی آزمون 

 (2017) مورد استفاده قرار می گیرد از جمله در پژوهش های مسعودی، ثقه السالمی و ثاقب جو

 نريمانی و نوری  (؛2015) عطادخت، يعقوبی، بشرپور و زارعی (؛2016) عابدی، صادقی و ربیعی

 ، اعظمی و(2014) رادی منش ، هارون رشیدی وم(2012) غباری بناب و شکوهی يکتا (2015)

رحیمیان  (2010) احمدی کارگرشورکی، ملک پور و (؛2008) رانو يعقوبی و همکا (2013) مقدس

و چندين پژوهش ديگر که همگی در سالهای اخیر انجام شده اند برای  (2012) بوگر و حبیبی

ارزيابی هوش از نسخه تجديد نظر شده وکسلر کودکان  استفاده شده است. نکته مهم اين است که 

هیه و تولید، فروش و هنجاريابی و استانداردسازی و اجرای در ايران تقريبا هیچگونه نظارتی بر ت

شناسی، انجمن روانشناسی  آزمون ها از طرف هیچ نهاد و ارگانی اعم از سازمان نظام مشاوره و روان
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 و )باقر بالینی ايران، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و يا سازمان بهزيستی صورت نمی گیرد

 .و اين مساله اعتبار و استاندارد بودن ابزارها و سنجش های انجام شده را مخدوش می کند فاطمه(

در علم روانسنجی برای تفسیر نمرات انفرادی حاصل از آزمون های هوشی، نمرات خام فرد با 

هنجاريابی مقايسه می گردد. با اجرای آزمون روی گروه وسیعی از افراد نمرات حاصل از گروه 

بهنجار و بدست آوردن شکل و نحوه توزيع نمرات گروه هنجاريابی معیاری برای مقايسه و تفسیر 

. هدف اصلی هنجاريابی ارائه جداولی است که نشانگر (2014 1)اوربین، نمرات افراد بدست می آيد

بی بوده و با استفاده از آنها می توان عملکرد فرد خاصی را با گروه سنی عملکرد گروه هنجاريا

 WISC-R. در ايران آزمون (2013)کلین،  مشابه مقابسه کرده و نمره خام فرد را تفسیر نمود

و تقريبا نتايج  (2014 ،یلیجلو  انیعباسخان ،ی)غفار هنجاريابی گرديد 1373توسط شهیم در سال 

. (2015 ،چمن آباد يیغناو  نکاح یاصغر ،ی)کالن همان هنجاريابی هم اکنون هم استفاده می گردد

ساله ها نبود و فاقد جداول تبديل نمرات اين  15و  14گیرنده گروه سنی در برهنجاريابی  شهیم 

. بنابر اين افرادی که در اين محدوده سنی هستند به ناچار (1371)اس،  گروه های سنی می باشد

ساله ها استفاده  13يا با ابزار های ديگری ارزيابی می شوند يا برای تبديل نمرات آنان از جدول 

میشود اين مساله تفسیر نمرات اين گروه های سنی را با مشکل مواجه می کند. در بررسی های به 

يافت  WISC-Rر رابطه با هنجاريابی اين گروه های سنی با آزمون عمل آمده هیچگونه پژوهشی د

در کارهای بالینی و پژوهشی و با توجه به  WISC-Rنشد باتوجه به تولید و استفاده گسترده از 

هدف اين پژوهش اين است که به عنوان متممی بر کار شهیم برای حل  WISC-IVمشکالت 

را در کودکان گروه سنی   WISC-Rساله، آزمون  15مشکالت موجود در ارزيابی هوشی کودکان 

ساله هنجار يابی نموده و جداول تبديل نمرات خام به نمرات تراز شده را برای اين گروه سنی  15

 ارائه نمايد. 

 

 پژوهش روش

 اين پژوهش از نوع توصیفی )آزمون سازی( بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

بود.  1394 -1395هرستان میاندوآب در سال تحصیلی دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه ش

تا  0/0/15ماه )گروه اول:  4پسر( در سه گروه سنی با فاصله  60دختر و  60نفر ) 120تعداد 

( به روش نمونه گیری 30/11/15تا  0/8/15گروه سوم:  ،30/7/15تا  0/4/15گروه دوم:  ،30/3/15

ابزار پژوهش آزمون وکسلر  ورد ارزيابی قرار گرفتند.طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و م

يک  توسط آزمون وکسلر کودکان به صورت انفرادی و .( بودWISC-R) کودکان تجديد نظر شده

هر دانش آموز به  اجرا شد. بود دوره ديدهنفر کارشناس ارشد روانشناس بالینی که در اجرای آزمون 

                                                           

1. Urbina 
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ورد ارزيابی قرار گرفت. ارزيابی هر فرد در يک جلسه شکل انفرادی در مدرسه در اتاق مشاوره م

خرده  به ترتیب و محاسبه دقیق سن آزمودنی، انجام شد. بعد از گرفتن مشخصات دانش آموز 

)تکمیل و عملی )اطالعات، شباهتها، حساب، واژه ها، ادراک و حافظه ارقام( مقیاسهای کالمی 

تصاوير، ترتیب تصاوير، مکعبها، تنظیم قطعات، تطبیق عالئم و مازها( طبق دستور العمل آزمون و با 

 .شدنداجرا رعايت محدوديت زمانی، نقاط شروع و شرايط اتمام 

طور که می دانید  برای طراحی جداول تبديل نمرات خام به تراز شده می توان از دو همان

طی استفاده کرد. در تبديل خطی میانگین و انحراف استاندارد هر گروه روش تبديل خطی و غیر خ

سنی را در هر يک از خرده مقیاس محاسبه کرده و سپس برای تمام نمرات خام، نمره استاندارد 

(Z را با استفاده از فرمول  )𝑧 =
𝑥−𝜇

𝜎
محاسبه می کنند. اين تبديل خطی نمودار دندانه داری  

ست آوردن نمودار هنجاری صاف از تبديل غیر خطی استفاده می گردد. ايجاد می کند برای بد

بدين نحو که ابتدا برای نمرات هر خرده مقیاس فراوانی و درصد فراوانی تجمعی محاسبه و با 

متناطر تبديل می گردد. در اين  Z( درصد فراوانی تجمعی به نمرات 1استفاده از جدول شماره )

حاصل با استفاده  Zاستفاده شد. سپس نمرات   Zمحاسبه نمرات پژوهش از تبديل غیرخطی برای

𝑠𝑠از فرمول   = ((𝑧 ∗ 3) +  به نمرات تراز شده تبديل گرديدند.    (10

 
 z( تبديل درصد فراوانی تجمعی به نمرات 1جدول)

 
 10( با استفاده از FSIQو هوشبهر کلی ) (PIQعملی ) و (VIQنهايتا ضرايب هوشی کالمی )

نفر محاسبه و اعتبار خرده مقیاس های کالمی و عملی و کل خرده مقیاس  120مقیاس اصلی برای 
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ها با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ مورد ارزيابی قرار گرفتند. تحلیل آماری اطالعات بدست آمده 

 انجام شد.  SPSS-16نرم افزار آماریبا بکارگیری 

 

 نتايج

حراف استاندارد نمرات خام هر يک از خرده مقیاس های برای سه گروه سنی میانگین و ان

محاسبه گرديد. میانگین و انحراف استانداردهای خرده مقیاس های کالمی و عملی به تفکیک گروه 

 ( ارائه شده است. 2) سنی در جداول
 های کالمی وکسلر( میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس 2) جدول

 

 های عملی هوش وکسلر( میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس 1جدول)ادامه 

 

 گروه
 (BDمقیاس مکعبها ) ( Pcمقیاس تکمیل تصاوير ) (PAمقیاس ترتیب تصاوير)

M SD M SD M SD 

 25/10 68/42 51/2 68/17 20/4 51/21 اول

 29/13 95/36 83/2 12/17 77/6 52/20 دوم

 82/10 25/36 49/2 35/17 84/5 89/20 سوم

 گروه
 (artمقیاس حساب )  (simمقیاس شباهت ها) (infمقیاس اطالعات )

M SD M SD M SD 

 18/2 82/14 50/5 34/18 47/3 02/15 اول

 63/2 40/14 6 15/16 36/4 32/13 دوم

 88/1 20/14 36/5 94/15 87/3 56/13 سوم

 گروه
 (DSمقیاس حافظه ارقام)   (comمقیاس ادراک) (vocمقیاس واژه ها)

M SD M SD M SD 

 76/3 48/15 67/3 19/23 61/5 9/34 اول

 60/3 45/14 10/4 22//40 54/6 97/33 دوم

 71/3 25/15 10/4 84/21 62/5 61/33 سوم



 

  63تجديد نظر ...    -( در ايران زنده است: هنجاريابی آزمون هوش وکسلر کودکانWISC-Rآر ) -ويسک 

 گروه

 تنظیم مقیاس

 (OA)  قطعات

 عالئم مقیاس تطبیق

(COD) 

 خرده مقیاس

 (Mazمازها)

M SD M SD M SD 

 32/4 82/25 93/9 48/55 56/4 65/24 اول

 31/5 37/24 76/12 75/55 95/5 35/22 دوم

 57/4 10/22 22/11 02/54 74/4 23/22 سوم

 

گروه سنی  3خرده مقیاس می باشد بنابراين برای  12دارای  WISC-Rبا توجه به اينکه 

و نمرات تراز شده هر   Zجدول جهت نمايش نمرات خام، فراوانی تجمعی، نمرات  36مجموعا 

خرده مقیاس در هر گروه سنی مورد نیاز می باشد که برای پرهیز از طوالنی شدن از ارائه اين 

 جداول خودداری می شود.

اعداد مندرج در  جداول تبديل نمرات خام به تراز شده ارائه شده است.  5و  4، 3در جداول 

ها دامنه سنی مربوط به هر جدول را نشان می دهد. در هر يک از جدولها  باالی سمت چپ جدول

نوشته شده  خرده مقیاسنمرات تراز شده در دوسوی جدول و نمرات خام زير ستون مربوط به هر 

ناسب سن کودک و پیدا کردن نمره خام در ستون مخصوص به هر تبا مراجعه به جدول م است.

 3به عنوان مثال در جدول شماره  دل آن نمره را می توان يافت.نمره تراز شده معا ،خرده مقیاس

 خواهد بود.   8گرفته است نمره تراز شده برابر  13فردی که در خرده مقیاس اطالعات نمره خام 
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  65تجديد نظر ...    -( در ايران زنده است: هنجاريابی آزمون هوش وکسلر کودکانWISC-Rآر ) -ويسک 

برای ارزيابی اعتبار آزمون همسانی درونی خرده مقیاس های کالمی ، عملی و کل با محاسبه 

ارائه شده  6سبه گرديد. نتايج ارزيابی اعتبار آزمون در جدول شماره ضريب آلفای کرونباخ محا

 است. 
 (  آلفای کرونباخ مقیاس های کالمی و عملی سه گروه سنی آزمودنی ها6جدول )

 آلفای کرونباخ مقیاس گروه های سنی

 کالمی

آلفای کرونباخ مقیاس 

 عملی

 72/0 83/0 30/3/15تا  0/0/15

 77/0 87/0 30/7/15تا  0/4/15

 65/0 78/0 30/11/15تا  0/8/15

 71/0 82/0 میانگین

   

و میانگین ضريب آلفای عملی سه گروه سنی  82/0میانگین ضرايب آلفا کالمی سه گروه سنی  

بدست آمد. نهايتا با استفاده از جداول تبديلی ضريب هوشی تمام شرکت کنندگان سه گروه  71/0

سنی محاسبه گرديد میانگین و انحراف استاندارد مینیمم و ماگزيمم ضرايب هوشی به شرح جدول 

 ( می باشند. 7ه )شمار
 

 هوشبهرهای کالمی، عملی و کلی آزمودنی ها (7)جدول 

 M SD ماکزيمم مینیمم 

 14/14 93/96 136 62 هوشبهرکالمی

 05/14 12/97   128 58 هوشبهرعملی

 62/13 96/ 69  128 65 هوشبهر کلی

 

 بحث و نتیجه گیری

، (2003) ، عسگررضا(2016) ربیعیبا نتايج پژوهش عابدی، صادقی و  های پژوهش حاضريافته

مبنی بر معتبر بودن آزمون ويسک آر همسو  (2012) 11و اريک کزر ،واتکینز ،، ناکانو(1992) شهیم

به عنوان معیار مالک يا آزمون موازی استفاده  WISC-Rبود در برخی از اين پژوهش ها آزمون 

شده بود و همبستگی ويسک چهار و ويسک آر باال و معنی دار مشاهده شد بود. به نظر می آيد 

مطابق قانون فالين عالرغم ضرورت تغییر برخی از آيتم های آزمون ويسک آر، همچنان ويسک آر 

 دکان مورد استفاده قرارگیرد و اين امر به عنوان آزمون معتبری در سنجش توانايی هوشی کو

می تواند ناشی ازاين باشد که آيتم های ويسک آر در خیلی از خرده مقیاس ها مخصوصا خرده 

                                                           

1. Nakano، Watkins، Kezer & Arik   2. Booney، Hankins & Brown 
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مقیاس های عملی چندان تحت تاثیر تحوالت فرهنگی و اجتماعی و آموزشی جامعه ايرا ن نمی 

پیشرفت ها وتحوالت فرهنگی  باشد. ولی در رابطه با برخی ازخرده مقیاس های کالمی  که از

تاثیرات زيادی می پذيرند اين تبیین ممکن است صادق نباشد مانند خرده مقیاس رياضیات که در 

آن سواالتی وجود دارد که با معیار پولی رايج انطباق ندارد و نیاز به اصالح سوال دارد يا در خرده 

سه دهه اخیر با برخی از سواالت  مقیاس اطالعات تغییرات جغرافیايی و سیاسی اعمال شده در

اطالعات انطباق ندارد و ضروری است نسبت به اصالح سواالت اقدام صورت گیرد ولی ساير خرده 

مقیاس های کالمی مانند شباهتها، درک مطلب و حافظه ارقام همچنان اعتبار خود را حفظ نموده 

ران عالرغم تغییرات ظاهری به اند. از طرفی ديگر متون آموزشی رده های مختلف تحصیلی در اي

 لحاظ محتوايی تغییرات اساسی نداشتند. 

 15 سنی گروهجداول نمرات استاندارد برای دهند ضمنا يافته های پژوهش حاضر نشان می

سال  13برای گروه سنی  (1992) شهیمحاصل از پژوهش حاضر و جداول ارائه شده توسط سال 

مون های کالمی و عملی قابل مشاهده است. میانگین نمرات اين تفاوت در خرده آز متفاوت هستند.

های گروههای بین میانگین ساله شهیم است. 13ساله به طور نسبی باالتر از میانگین نمرات  15

شود که وجود چنین تفاوتی ضروری است زيرا آزمون وکسلر مانند مختلف سنی تفاوت مشاهده می

ايج حساس باشد يعنی بتواند تفاوت بین گروههای هر آزمون هوشی ديگری بايد نسبت به نت

 آزمون وکسلر مانند هر آزمون ديگری وابسته به سن است که با ، دوم اينکهمختلف را نشان دهد

 .يابندافزايش سن معلومات و مهارتها بالنسبه افزايش می

برای  انجام شد از آزمون وکسلر آر (1988) 3در تحقیق که توسط بونی، هانکینز و براون 

ارزيابی ضريب هوشی کودکانی که مشکالت خانوادگی داشتند استفاده گرديد در اين تحقیق نیز 

همسو با يافته های پژوهش اخیر اعتبار و روايی آزمون در حد نسبتا بااليی گزارش شده است. اين 

بع تواند اين نکته را نشان دهد که برخی از خرده مقیاس های ويسک آر بیشتر تاهمسويی می

عنوان مثال باشد تا اينکه تحت تاثیر تحوالت اجتماعی باشد بهتحوالت نوروبیولوژيکی فرد می

ظرفیت حافظ ارقام در حافظه کاری عمدتا تحت تاثیر تحوالت نظام های نوروبیولوژيک می باشد. 

دربررسی  (1983) 2و رينولدز  و جنسن (2003) 11هايی که توسط رشتون وجنسندر پژوهش

های هوشی بین نژادهای مختلف انجام گرفت نشان می دهد که مقیاس هوشی وکسلر دارای تفاوت

اعتبار نسبتا بااليی می باشد و اين امرمی تواند ناشی از اين باشد که سوال های خرده مقیاس های 

 ويسک آر کمتر تحت تاثیر ويژگیهای فرهنگی و نژادی قرار دارد. 

ساله به  15بهر کالمی و عملی و کلی دانش آموزان در اين پژوهش میانگین ضرايب هوش

بدست آمد، که نسبت به ضرايب هوشی گزارش شده توسط  69/96و  12/97، 93/96ترتیب برابر 

                                                           

1. Roshton & Jensen   2. Reynolds & Jensen 
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میانگین   WISC-Rغفاری برای کودکان سالم پايین تر می باشد. وی با آزمون وکسلر کودکان 

. و میانگین ضريب هوش کل 6/108میانگین ضريب هوش عملی  7/104ضريب هوش کالمی 

سال مشارکت داشتند و تعداد  15را گزارش نمود. البته در پژوهش وی کودکان زير  5/107

    معصومه(و  علی ،)جواد نفر بود 90کودکان گروه سالم 

( از اعتبار 71/0های عملی ، خرده مقیاس82/0های کالمی اصله )خرده مقیاسضرايب اعتبار ح

، 80/0اعتبار مقیاس اصلی وکسلر که و  85/0و  74/0،  84/0ارائه شده توسط شهیم به ترتیب 

 .(2014و همکاران،  ی)غفارتفاوت معنی داری نداشت  82/0و  80/0

( در سال های اخیر در تحقیقات زيادی WISC-Rمقیاس وکسلر کودکان تجديدنظر شده )

کار گرفته دلیل اين موضوع می تواند اين باشد که اين مقیاس به عنوان معتبرترين آزمون های ه ب

سنجش هوش، توان تشخیص اختالل های شناختی گوناگون را داراست وبه علت هوشی عالوه بر 

سنجش همه جانبه کارکرد های هوش می توان از آن در طراحی برنامه های درمانی وبازپروری 

 .(رانو همکا )جواد استفاده نمود

با توجه به نتايج حاصل می توان نتیجه گیری کرد مقیاش هوشی وکسلر کودکان نسخه تجديد 

سال از  25( از اعتبار و روايی الزم برخوردار است و علیرغم اينکه بیش از WISC-R) نظر شده

بالینی، استاندارسازی و هنجاريابی آن گذشته هنوز به عنوان آزمونی معتبر و روا در موقعیت های 

آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و يافته های اين پژوهش استفاده از آن را برای 

 سال هم امکان پذير می سازد. 15گروه سنی 

 

 محدوديت ها و پیشتهادات

اين آزمون بر روی دانش آموزان عادی هنجاريابی محدوديت قابل ذکر پژوهش اين است که 

گروه نمونه محدود به شهرستان میاندواب بود. گروه دارای اختالل در اين پژوهش مورد  وشده 

ارزيابی قرار نگرفتند. پیشنهاد می شود در پژوهش های ديگر اين آزمون بر روی افراد دارای 

مشکالت روان شناختی، اختالل يادگیری، اختالل کمبود توجه، سندرم داون يا ساير اختالالت توام 

ايص شناختی انجام گیرد. هچنین آزمون وکسلر چهار نیز با تعداد نمونه بیشتر و به صورت با نق

 کشوری هنجاريابی و نرم سازی شود.

 

 منابع

 فارسی

 ا. ف. مقايسه کودکان مبتال به بیش فعالی/نارسايی  ،حمیدرضا و ،ب. ،مجید ،ع. پ. ،احمد

توجه، ناتوانی يادگیری و کودکان بهنجار بر اساس مولفه های آزمون هوشی وکسلر کودکان 

 .)ويرايش جديد(
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 یبخشتوان ری(. تأث2017ب. ب. ) ،نیشه و ،انیشمس ،دیوح ،ینجات ،یمظاهر ،دیام ،یامان 

از سرطان خون:  افتهينوجوانان نجات یدواریام زانیم شيبر افزا يیاجرا یکارکردها یشناخت

  .82-73 ،(1)18 ،یتوانبخش یپژوهش یفصلنامه علم. یتصادف ینیبال يیکارآزما کي

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ايران معمار ح. ج.  ،فاطمه ،ث. ذ. ،باقر
 .روانشناسی و مشاوره کشور

 یروانشناخت-عصب یدرمان توانبخش ی(. اثربخش2017. )یموحد ،یهاشم ،ینظر ،یرامیب 

 ،سالمت جامعه. زيشهر تبر یاضيآموزان با اختالل ربر عملکرد توجه مستمر در دانش

10(3)، 45-52.  

 تعیین ضريب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در ج.  ،معصومه ،ع. خ. ،علی ،غ. ،جواد
 .مقايسه با افراد سالم

 وکسلر کودکان  یآزمون هوش یابي(. هنجار2016مجمد. ) ،م. ،یعیرب ،ا. ،یصادق ،م. ،یعابد

  .116-99 ،(2)22 ،یروان شناخت یدست آوردها. یاریچهار در استان چهارمحال و بخت

 آسم متوسط در  یکودکان دارا یهوش بيضر نیی(. تع2014. )یلیجل ،انیعباسخان ،یغفار

-505 ،(2)57 ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یپزشک مجله دانشکدهبا افراد سالم.  سهيمقا

511.  

 بر  یمبتن یبرنامه ی(. اثربخش2015ع. ) ،چمن آباد يیغنا ،س. م. ،نکاح یاصغر ،س. ،یکالن

آموزان با بر دقت خواندن و درک مطلب دانش یشناختزبان کرديبا رو یافزارنرم یهایباز

 .66-84(، 4)4 ،یریادگي یها یناتواناختالل خواندن. 

 کودکان مبتال  یشناخت رخمین یبررس(. 2012غ. چ. ) ،آباد ،ع. س. ،فر ،یمشهد ،ح. ز. ،یملک
 Paper presented at .در آزمون وکسلر کودکان یتوجه/فزون کنش يیبه اختالل نارسا

the ینیبال یپژوهش و درمان در روانشناس یمل شيهما. 
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