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شامل تمامی دانش ضر  آموزان و کودکان       پژوهش حا

-94 یلیدر سال تحصدبستانی شهرستان آمل پیش

شد که حجم  1393 ساس اجامعه می با ستعالم بر ا

ستان آمل، از اداره آموزش و پرورش  نفر  1059شهر

نه . حجمبرآورد شخخخخده اسخخخخت جه با نمو طرح  تو

در نظر گرفته شخخده اسخخت. روش  نفر 60 پژوهشخخی،

اشد. بای میگیری نیز به صورت تصادفی  وشهنمونه

سخهآوری دادهبرای جمع  نوين های اين پژوهش از ن
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 مقدمه

های باشد که واجد ويژگیجهت ارزيابی هوش، ابزارهای متنوعی در ا تیار متخصصان می

( از جمله 2005ی مناسبی بر وردار هستند )کافمن،  مطلوبی بوده و از اعتبار و رواي 1روانسنجی

ابزارهای مورد استفاده، جهت ارزيابی هوش در راستای سنجش ناتوانی يادگیری با استناد به حافظه 

                                                           

1. Concequentional Validity 

ستانفورد-تهران آزمایهوش سنجش بینه و-ا  آزمون 

منظور تحصخخیلی اسخختفاده شخخده اسخخت. به  آمادگی

ها جهت تعیین روايی همزمان تجزيه و تحلیل داده

ستفاده  سون ا ستگی پیر ضريب همب از مدل آماری 

ها نشخخان داد، بین هوشخخبهر شخخده اسخخت که يافته

استدالل کمی با استدالل عددی، هوشبهر غیرکالمی 

عددی، هوشخخخبهر غیرکالم تدالل  کل و با اسخخخ ی، 

اسخخختدالل سخخخیال با تکرار جمله و عدد، هوشخخخبهر 

غیرکالمی با آمادگی تحصخخخیلی، هوشخخخبهر دانش و 

مادگی تحصخخخیلی، نمره تراز  با آ تدالل کمی  اسخخخ

با تکرار جمله و عدد،  اسخخختدالل کمی و غیرکالمی 

ستدالل کمی کالمی با اطالعات عمومی و  نمره تراز ا

با آمادگی  تکرار جمله و عدد، اسخختدالل کمی کالمی

يت، نمره تراز  ها بانی و در ن طه ز تحصخخخیلی و حی

استدالل کمی کالمی با استدالل عددی دارای روايی 

باشخخخند. الزم به  کر اسخخخت که تمامی همزمان می

ضخخخرايب اعتبار بین نمرات دو ابزار مذکور، باالتر از 

دار بوده که نشخخان دهنده روايی همزمان معنی 60/0

 باشد)از لحاظ آماری(، می

 نوين روايی همزمخخان، نسخخخخخخه کلیخدی: هخایواژه

 سخخنجش بینه، آزمون-اسخختانفورد-تهران آزمایهوش

 تحصیلی آمادگی
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خه بینه، نس -های هوشی استانفوردتوان به نسخه پنجم مقیاسفعال و ديگر عوامل سازنده هوش، می

های هوشی وکسلر مقیاس   کاک جانسون و نسخه چهارم های شنا تی وودسوم مقیاس توانايی

کودکان که عالوه بر تشخیص ناتوانی يادگیری قادر است تا مشکالت بالینی را نیز شناسايی کند، 

 (.1392اشاره نمود )پاپی، 

-سنجی ابزارهای روانهای روانالزم به  کر است، در حیطه سنجش استثنايی بايد به ويژگی

ود و روايی و اعتبار ابزارهای موجود در حیطه کودکان استثنايی را ارزيابی نمود. در شنا تی تأکید نم

های تجربی و مبانی نظری قرار راستای ارزيابی ابزارهای سنجش استثنايی، طیف وسیعی از داده

سازد. عدم سنجی را در حیطه سنجش استثنايی فراهم میهای روانداشته که موجبات بروز پژوهش

-شعنوان منبع مسأله پژوهپیرامون روايی تشخیصی در ابزارهای سنجش ناتوانی يادگیری به اطالعات

گردد که بايد بتوان اطالعات فراگیر و جامعی را در های متعددی سنجش استثنايی محسو  می

سنجی ابزارهای سنجش کودکان استثنايی به دست آورد. با توجه به ارزيابی های روانزمینه ويژگی

ها توجه کرد. استثنايی آن -توان به کاربردهای بالینیسنجی ابزارهای موجود میهای روانويژگی

سنجی به استانداردسازی ابزارهای سنجش وانرهای مطلو  عالوه بر آن، در صورت کسب ويژگی

 (.1390شود )کامکاری و افروز، استثنايی پردا ته می

ا تی در اوايل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح عنوان يک توانايی شنبه 1هوشاز سويی ديگر، 

. بعدها لوئیس ترمن و میزان بهره هوش افراد ابداع کرد گیریشد. او همچنین آزمونی را برای اندازه

های ديگری های جديدتری را سا تند. اما در دو دهه ا یر مفهوم هوش به حوزهديويد وکسلر آزمون

ش وجودی و هوش معنوی گسترش يافته است. عالوه بر اين مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هو

ون های گوناگای از ظرفیتعنوان مجموعهگردد. بلکه بهعنوان يک توانايی کلی محسو  نمیهوش به

 أکیدت تفکر يا گشايیمسئله مربوط به عملیات بر( 1393؛ نعمتی، 1909)بینه شود. در نظر گرفته می

 با معادل يابیجهت. داد تشخیص را  ودانتقادی و سازگاری، يابی،جهت حلۀمر سه آن در که داشت

. است آن مهم جنبه يک هدف جستجوی به مربوط که فعالیت است«  هنی مجموعه»ا یر  مفهوم

 زا هاست.روش انتخا  و هاروش ابداع مقصود، به رسیدن برای هايیيافتن شیوه به مربوط سازگاری

 هک کرد اضافه را يا فهم ادراک چهارم مرحله بعداً او. است  ودارزشیابی نوعی  ودانتقادی، بینه نظر

 کامالً گشايیمسئله يا تفکر از توصیف بینه. بود انتقاد و ابداع، ادراک، يابی،جهت مرحله چهار دارای

 نهبی .است هوش از اسپیرمن گرایوحدت با ديدگاه تضاد در بینه ديدگاه. است ا یر تفکر با هماهنگ

 اب ضعیف حافظه است ممکن و هستند نابرابر و آزمودنی مستقل هر  هنی هایقدرت که بود معتقد

 است هوش از عملیاتی تعريف يک که چیزی به( 1958) 2وکسلر .باشد همراه باال قضاوت توانايی

                                                           

1. Intelligence 

2. Wechsler 
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 به کردن فکر در معین، هدف يک با کردن عمل در فرد پیچیدة يا ظرفیت کلی هوش،: دارد اشاره

  .(1388زاده، است )حسن محیط با سودمند مناسبات داشتن در و و متناسب عاقالنه طريقی

 شوند. بديهییون کودک آماده ورود به مدرسه میبا شروع سال تحصیلی در ايران حدود يک میل

است در اين بین سنجش استعداد تحصیلی اين کودکان نیازمند توجهات ويژه  واهد بود 

 (. 1387 انی، کمساری، اردالن، روزبهانی و همکاران، )ضیاءالدينی، امیر

های ا یر در کشورمان مقیاسی سنجش میزان آمادگی تحصیلی در سالدر همین رابطه برای 

 انفرادی به صورت دهد. اين آزموننوآموزان را مورد سنجش قرار می تحصیلی تدوين شد که آمادگی

ضعیف  مشکالت تحصیلی که ماه 2 و سال 6 تا ماه 9 و سال 2 کودکان شناسايی و برای شودمی اجرا

 به مبتال افراد در رشدی تا یرهای وجود تعیین آزمون غربالگری رود. هدفمی کار به دارند شديد تا

 (. 1383پور، ابراهیم و علی)آل است آموزشی عملکرد حیطه پنج در ناتوانی

ارسازی اين مقیاس، تالش چندانی گردد که برای هنجمشاهده می های پیشینبا مرور پژوهش

-ای به بررسی  صوصیات روان( در مطالعه1383پور )ابراهیم و علیصورت نپذيرفته است و تنها آل

اند. سنجش آمادگی تحصیلی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه سنجی اين مقیاس پردا ته

 (. 1387قرار گرفته است )ضیاءالدينی و همکاران، 

 عمومی آمادگی متضمن مدرسه به ورود برای آمادگی که دارند توافق آموزش امور در ننظراصاحب

آنان  هایلذا تعیین توانمندی است و از آنجا که کودکان از لحاظ کسب آمادگی با هم متفاوت هستند

 عنوانبه  طر تشخیص به موقع کودکان در معرض قبل از ورود به مدرسه ضروری است. امروزه نیاز به

 کودکان در درصد 15 تا 10 بین المللی بین آمارهای اساس بر چون ؛است شده پذيرفته اصل کي

 امکان اين اولیه ارزيابی که هستند رشدی هایناتوانی يا  هنی جسمی، نقايص به مبتال ،تولد هنگام

 (.1383پور، ابراهیم و علیآورد )آل عمل رابه پیشگیرانه بتوان اقدامات که آوردمی فراهم را

د، دبستانی را ارزيابی نموآموزان و کودکان پیشلذا در صورتی که بتوان آمادگی تحصیلی دانش

های ويژه برای ايشان در نظر گرفت باشند، آموزشتوان با شناسايی افرادی که دچار نارسايی میمی

 آمادگی تحصیلیباشد که ابزاری معتبر در اين زمینه برای سنجش اما اين امر منوط به اين مهم می

پژوهشگران همواره به جهت بررسی روايی يک مقیاس يا ابزار، از همسويی آن ابزار  وجود داشته باشد.

 ها بکارهايی که برای سنجش روايی آزموناند. يکی از روشبا ساير ابزارهای معتبر استفاده نموده

ن است که در آن به جای تعیین بیباشد. روايی همزمان نوعی روايی پیشرود، روايی همزمان میمی

شود )گنجی، رابطه بین دو آزمون در يک فاصله زمانی، رابطه دو آزمون به طور همزمان تعیین می

1387.) 

 پنجم نسخه رسدنظر می به هوشبهر، تعیینآمادگی تحصیلی و  برای رايج ابزارهای بین در

پنج  +( تا منفی5پنج ) مثبت دامنه داشتندربر با و بوده بینه معتبرتر  -استنفور -تهران آزمایهوش

 کاربرد سالگی 85 تا 2 سن از ابزار، باشد. اينبر وردار می بااليی قابلیت از استاندارد، ( انحراف-5)
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 هایشا ص ديگر شناسايی نمايد. از را نخبه تا  هنی توانکم افراد دامنه است و قادر داشته

 و بوده نظری قوی پشتوانه دارای است که جامعی شنا تی خنیمر دارا بودن ابزار، متمايزکننده اين

 استدالل سیال، شا ص پنج نیمرخ، اين گردد. در هوش محسو  سازه برای دقیقی تواند معرف می

غیرکالمی استخراج  کالمی و حوزه دو فعال در حافظه فضايی و ديداری کمی، پردازش دانش، استدالل

 بر ی  رده آزمون های نامبرده، بین می شود. از مجزا ترسیم طور به هوشبهر مجموع، در و گرددمی

 نمرات شا ص توانند معرفمی و باالتری بر وردار بوده اهمیت از آموزشگاهی های حوزه در از آنها

باشند )شیری، کامکاری و شُکرزاده،  آزمون اين از طريق يادگیری ناتوانی شناسايی ترکیبی برای

1392.) 

-بینه، پژوهشگران مختلف در فرهنگ -استنفورد نسخه پنجم هوش آزمایاز زمان مطرح شدن 

های مختلف اين آزمون را مورد بررسی و ارزيابی قرار دادند )دالی، فینچ، مکینتاش، راسلیزبرگ و 

شیری، ؛ 2011، 3مستر و پامپلین تیپیش، ؛ رويد،2012، 2؛ سالتانا، هوک و  ان2014، 1فینچ

 (.1392؛ جاويدنیا، کامکاری و مولّلی، 1392کرزاده، کامکاری و شُ

( در پژوهشی به بررسی استفاده 2014در اين رابطه دالی، فینچ، مکینتاش، راسلیزبرگ و فینچ )

ويراست پنجم مقیاس هوش استنفورد بینه در کودکان پیش دبستانی با قومیت های مختلف 

 پیش دبستانی آفريقايی تبار وپردا تند. نتايج پژوهش نشان داد که بین پروفايل هوش کودکان 

قفقازی با توجه به سن، جنس و سواد والدين هماهنگی وجود دارد. همچنین بین دو گروه در توانايی 

 های شنا تی تفاوت معناداری وجود ندارد.

هوش  نوين روايی همزمان نسخه»پژوهشی را با عنوان  (1392شیری، کامکاری و شُکرزاده )

 ناتوان کودکان در کودکان وکسلر هوشی مقیاس دوم نسخه و بینه -استانفورد -تهران آزمای

 انناتو آموزاندانش کل هوشبهر به انجام رساندند که نتايج پژوهش نشان داد که بین« يادگیری

 شود.می مشاهده همزمان روايی مذکور، مقیاس دو با يادگیری

-اسیمق یلیتکم چهارم نسخه یصیتشخ يیروا سهيمقا»( نیز که پیرامون 1392در تحقیق پاپی )

« ازاهو شهر یریادگي ناتوان آموزاندانش در نهیب -استانفورد -تهران یآزماهوش با وکسلر یهوش یها

-های فاصله اطمینان و نمودار پراکنش مشخص شد که مقیاسانجام گرفته است، با استفاده از روش

وزان آمتوانند دانشی تشخیصی بوده و میهای فهم کالمی، استدالل ادراکی و حافظه فعال دارای رواي

 آموزان عادی تفکیک نمايند.ناتوان يادگیری را از دانش

 -استانفورد -تهرانآزمای نسخه نوين هوش یصیتشخ يیروا سهيمقا»( پیرامون 1392 سروی )

 راسان  یریادگي ناتوان آموزاندانش در وکسلر یهوش یهااسیمق یلیتکم چهارم نسخهو  نهیب
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گیری از منحنی راک برای تعیین انجام گرفت با استفاده از روش فاصله اطمینان و بهره« لیشما

های تحقیق نشان داد که تنها مقیاس حافظه فعال دارای روايی گرايی و حساسیت، يافتهضرايب وضوح

 .آموزان ناتوان يادگیری تفکیک نمايدآموزان عادی را از دانشتواند دانشتشخیصی بوده و می

تواند مدارک معتبری را برای ، میگیریو اندازه اجرای تحقیقات منظم و مداوم در حیطۀ سنجش

گیری برای کودکان فراهم سازد. اينگونه اقدامات در راستای افزايش اعتبار و روايی ابزارهای اندازه

از مهمترين تواند به عنوان يکی ای بر وردار بوده و میاز اولويت و ضرورت فزاينده هوشسنجش 

ش سنجگیری ای که هنوز ابزاری معتبر در راستای اندازههای بنیادی محسو  شود. در جامعهفعالیت

و پس از آن توسعه و معرفی  گیری هوش، تدوين مقیاسی برای اندازهشودبکار برده نمی کودکانهوش 

ن را به عنوان اولويت توان آای بر وردار بوده و می، از ضرورت فزايندهآزمونی برای سنجش هوش

های آموزش و های هوشی نامعتبر در حیطهاصلی سنجش هوش در نظر گرفت. استفاده از آزمون

های غیردقیق از طريق آزمون هوش گوديناف، مازهای پرورش کودکان باعث شده است تا سنجش

گودايناف که تا هايی همانند موج عظیمی از نارضايتی را بوجود آورد. آزمون ، ريون و...پروتئوس

گیری تواند ابزاری دقیق برای اندازهکند، نمیگیری میحرکتی را اندازه -حدودی مهارتهای روانی

هوش عمومی و ابعاد چندگانه هوش باشد. اينگونه مباحث انتقادی در زمینۀ سنجش هوش اولین بار 

باقی است که بايد برای و بینه در اوا ر قرن نوزدهم مطرح شده و هنوز به قوت  ود  1هنریتوسط 

 (.1386ی انفرادی هوش استفاده نمود )کامکاری، شُکرزاده و کیومرثی، هااز آزمونگیری هوشی اندازه

-به دولتی، هایريزیبرنامه سطوح همۀ در  ردسالی دورة پرورش و آموزش ا یر، هایسال در

 آثار بودبه دنبال به تنها نه تتربی و تعلیم متخصصان. است گرفته قرار توجه مورد مشی، ط عنوان

 هب نسبت را پرورش و آموزش گذارانسیاست که درصدند بلکه هستند، پرورش و آموزش ضعف نقاط

 کودکان، همۀ موفقیت زمینۀ ابزار، اين از استفاده با تا کنند مندعالقه دبستانیپیش پرورش و آموزش

 میزان افزايش موجود، تمايل به توجه با بنابراين شود؛ فراهم پیش از جامعه، بیش و دبستان در

 تغییر اهداف مهمترين از يکی بلکه نیست، اصلی هدف دبستانیپیش آموزش به کودکان دستیابی

، 2است )ريان آموزشی هایبرنامه به مراقبتی هایبرنامه از دبستانیپیش مراکز هایريزیبرنامه

2004 .) 

 کودکان تا کنندمی کمک مربیان به ستاندارد نیزعمومی و سنجش ا آموزش به ورود هایآزمون

 آمادگی از کاملی تعريف (. بدون1998، 3کورتیس) دهند قرار سنجش مورد به مدرسه، ورود بدو در را

است.  دشوار کودک در آمادگی ايجاد و پرورش برای الزم هایحمايت و هابرنامه تعیین تحصیلی،

کرد ترين پیشیبن پیشرفت تحصیلی و عملتواند قویهوش میاند که پژوهشگران بیان داشته ،همچنین

                                                           

1. Henry 

2. Ryan 

3. Curtis 
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عنوان بايست هوش به( که بنابراين می2015و همکاران،  1آموزان باشد )راثآموزشی و تحصیلی دانش

 بايد مورد توجه قرار گیرد.معیاری قابل اتکا برای پیشبرد اهداف آموزشی می

-دانش در هوشی هایتوانايی فقدان از اشین يادگیری، هایشکست از از منظری ديگر بسیاری

 های هوشتوانايی بهبود برای و کرده شناسايی را هاناتوانی اين هوش سا تار الگوی. آموزان است

 به دست آموزدانش هایتوانايی از جامع بسیار نیمر ی های هوشآزمون. کندمی ارائه راهبردهايی

 توانمی هوش سا تار الگوی اساس بر مچنین،ه .کندمی مشخصرا  آنها ضعف نقاط و دهدمی

 کرد. ارائه آموزان در مدارستقويت دانش برای را آموزشی راهبردهای

بايد ابزارهايی آموزان، میاز طرفی برای شنا ت هر چه بهتر وضعیت هوش و پروفايل دانش

، 2زبرگ و فینچای هنجار شده باشد )دالی، فینچ، مکینتاش، راسلیاستفاده شود که در هر جامعه

از طرفی يکی از ابزارهای سنجش هوش که به طور (.  در اين رابطه 2016و همکاران،  3؛ بوئمن2014

ه توسط باشد کبینه می-استانفورد-تهران آزمایهوش نوين نسخهگیرد، گسترده مورد استفاده قرار می

عنوان يک ابزار تواند بهه می( در ايران استاندارد شده است و در اين زمین1391) کامکاری و افروز

 جامع و قابل اتّکا، برای بررسی روايی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

سنجی فراگیر مقیاس آمادگی تحصیلی، پژوهش حاضر در صدد با در نظر گرفتن عدم مطالعه روان

آمادگی تحصیلی در  آزموننه و بی -استانفورد -روايی همزمان نسخه نوين هوش آزمای تهرانبررسی 

 ند:شوباشد و سؤاالت پژوهش به شرح زير مطرح میمیدبستانی شهرستان آمل آموزان و پیشدانش

بینه و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در دانش -استانفورد -آزمای تهرانآيا نسخه نوين هوش

 آموزان دارای روايی همزمان است؟

 باشند: رعی به شرح زير میدر راستای سوال اصلی، سواهای ف

-آزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات تراز حیطه غیرکالمی نسخه نوين هوش

 باشند؟های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلی دارای روايی همزمان می

 هایونآزمبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات تراز حیطه کالمی نسخه نوين هوش

 باشند؟حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلی دارای روايی همزمان می

-آزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين هوش

 باشند؟دارای روايی همزمان می« های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلی

-آزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانهوشآيا نمرات تراز حیطه غیرکالمی نسخه نوين 

 باشند؟های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلی دارای روايی همزمان می

                                                           

1. Roth 

2. Dale, Finch, Mcintosh, Rothlisberg & Finch 

3. Baughman 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016028961630040X
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 هایآزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات تراز حیطه کالمی نسخه نوين هوش

 باشند؟حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلی دارای روايی همزمان می

-آزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين هوش

 باشند؟ های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلی دارای روايی همزمان می

 آزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات تراز حیطه غیرکالمی نسخه نوين هوش

 باشند؟ارای روايی همزمان میسنجش آمادگی تحصیلی د

 آزمونبینه با  رده -استانفورد -آزمای تهرانآيا نمرات تراز حیطه کالمی نسخه نوين هوش

 باشند؟سنجش آمادگی تحصیلی دارای روايی همزمان می

 آزمونبینه با  رده -اسخخختانفورد -آزمای تهرانآيا هوشخخخبهرهای هشخخختگانه نسخخخخه نوين هوش

 باشند؟لی دارای روايی همزمان میسنجش آمادگی تحصی
 

 پژوهش روش

-می محسو  روانسنجی هایويژگی از ایزيرمجموعه عنوانبه همزمان روايی با توجه به اينکه

  حیطه در سنجیروان وریافن از گیریبهره را حاضر توان روش پژوهشمی گردد،

 به شنا تیروش پژوهش هایحطر به استناد با رو،اين از. نمود محسو  شنا تیروش هایپژوهش

 میزان شناسايی طريق از تا شودمی تأکید شنا تیروان ابزارهای سنجیروان هایويژگی بررسی

 محاسبه به بتوان هوش و آزمون استعداد تحصیلی، نیمرخ تدوين در معتبر اين ابزار بین همبستگی

 .يافت دست روايی میزان

ر ددبستانی شهرستان آمل آموزان و کودکان پیششجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دان

باشد که حجم جامعه بر اساس استعالم از اداره آموزش و پرورش می 1393-94 یلیسال تحص

در نظر  نفر 60 نمونه حجم ،طرح پژوهشیبه  توجه با نفر برآورد شده است. 1059شهرستان آمل، 

تدا از صورت که اب باشد. بدينای میی  وشهگیری نیز به صورت تصادفگرفته شده است. روش نمونه

مرکز انتخا  شدند و سپس با مراجعه به مراکز مذکور،  3دبستانی شهر آمل تعداد بین مراکز پیش

 نفر( گزينش شدند. 20نمونه مورد نظر )از هر مرکز تعداد 

سنجش  آزمونو  بینه -استانفورد -آزمای تهراننسخه نوين هوشابزار در اين پژوهش از دو 

-به شرح زير مطرح می سنجی هر دو ابزارهای رواناستفاده شده است که ويژگی آمادگی تحصیلی

 شوند:

 گیری در تحقیق حاضر، نسخه نوين ابزار اندازه بینه: -استانفورد -آزمای تهراننسخه نوين هوش

 -هوشی تهرانستانداردسازی مقیاس ادر تدوين و باشد. بینه می -استانفورد -آزمای تهرانهوش

 یامعنوان گکنندگان از آزمون بهبینه، همواره مرور  برگان و بررسی ديدگاه استفاده -استانفورد

های مقیاسعمده در راستای تدوين سؤاالت بکار برده شد و مطالعات مقدماتی سؤاالت و  رده
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 ،مايشیی نسخۀ آزبا بررسی و بازنگرکه  گرديدنسخۀ آزمايشی تهیه  تاآن مورد تأيید قرار گرفت 

و هنجارهای گوناگون در  انجام گرفتسپس مرحلۀ استانداردسازی  آماده اجرا شد؛نسخۀ نهايی 

 .(1386آمد )کامکاری و افروز، سنی متفاوت بدست  هایهدامن

 و  طای (بازآزمون -آزمون)بینه با تجانس درونی، ثبات  -عتبار مقیاس هوشی استانفوردا

کنند، بینه استفاده می -سروکار دارد. همۀ افرادی که از مقیاس هوشی استانفوردگیری اندازهاستاندارد 

گیری را در نظر گیرند. در ای دقیق بنگرند و  طای استاندارد اندازهبايد به مفهوم اعتبار به گونه

طۀ حی دوآزمون، بینه، برای نمرات ده  رده -راستای محاسبه ضريب اعتبار مقیاس هوشی استانفورد

وشبهر و پنج عامل، از روش دو نیمه کردن استفاده شد و ضرايب بدست آمده توسط فرمول ه

بود که اين ارقام، معرف  80/0براون مورد اصالح قرار گرفتند. تمامی ضرايب اعتبار باالتر از  -اسپیرمن

اری اين ابزار در ايران، توسط افروز و کامک (.2003باشند )رويد، تجانس درونی مقیاس فوق می

های تهران با حجم نفر، پس از آن در شهرستان 720( ابتدا در شهر تهران با حجم نمونه 1391)

نفر و سپس در کل کشور با تأکید بر شهرهای مشهد، تبريز، شیراز، اصفهان و ... با حجم  1800نمونه 

مردم ايران سنجی منطبق با نسخه اصلی را در های رواننفر استاندارد شده و ويژگی 2400نمونه 

 نشان داده است.

    شناسايی و برای شودمی اجرا انفرادی صورت به آزمون اين :آزمون سنجش آمادگی تحصیلی 

 کار به دارند شديد ضعیف تا تحصیلی مشکالت که ماه 2 و سال 6 تا ماه 9 و سال 2 کودکان

 پنج در ناتوانی به مبتال در افراد رشدی  یرهایأت وجود تعیین غربالگری آزمون هدف. رودمی

 حرکتی، ،(زبانی) ارتباطی از شنا تی، عبارتند هاحیطه اين. است آموزشی عملکرد حیطه

 در کودک عملکرد آيا که کندمی آزمون مشخص از حاصل نتايج سازشی، رفتار و اجتماعی

 زمال زمان. دارد تشخیصی جامع ارزيابی يک به کودک نیاز اينکه يا دارد قرار بهنجار محدوده

 .است دقیقه 15 تقريباً آزمون اين اجرای برای
 : روايی محتوايی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی1جدول 

 آزمون رده حیطه

 شنا تی

 استدالل عددی

 تکمیل تصوير

 درک فضايی

 بندیطبقه

 درک توالی

 ارتباطی )زبانی(

 اطالعات عمومی

 تشخیص تشابهات

 تداعی کلمات

 اهتشخیص تفاوت

 تکرار جمله و عدد
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( زبانی)شخخخنا تی و ارتباطی  با تأکید بر دو بخش نخسخخخت گام آزمون الزامی آزمون رده 10

سیم شنامه در روايی  .دارد آزمون رده 5 حیطه هر که شودمی تق س صی و همزمان اين پر شخی ت

 هایفرضخیه به منظور بررسخیدر نهايت،  ( تايید شخده اسخت.1383پژوهش آل ابراهیم و همکاران )

سخه نوين پژوهش از  سی روايی همزمان ن ستفاده و به برر سون ا ستگی پیر هوش آزمای آزمون همب

 .بینه با آزمون سنجش آمادگی تحصیلی پردا ته شد -استانفورد -تهران

 

              هاافتهي

 نسخه نوين « غیرکالمی»نمرات تراز حیطه »: بررسی روايی همزمان 1جدول 

های حیطه شنا تی سنجش آمادگی آزمون رده»با « بینه -استانفورد -هرانهوش آزمای ت

 «تحصیلی
حیطه           

 شنا تی

 هبین -استانفورد

استدالل 

 عددی

تکمیل 

 تصوير

درک 

 فضايی

-طبقه

 بندی

درک 

 توالی

 01/0 49/0** 41/0** 30/0** 38/0** استدالل سیال

 23/0 39/0** -01/0 20/0 56/0** دانش

 30/0* 19/0 12/0 09/0 59/0** ل کمیاستدال

پردازش 

 فضايی -ديداری
**46/0 **35/0 *29/0 **36/0 08/0- 

 10/0 26/0* 27/0* 13/0 11/0 حافظه فعال

اری دتوان مطرح نمود، ارتباط مثبت معنیبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

ی؛ فضايی غیرکالم -استدالل کمی و پردازش ديداریبین استدالل عددی با استداالل سیال، دانش، 

فضايی؛ درک فضايی با استدالل سیال، پردازش  -تکمیل تصوير با استدالل سیال، پردازش ديداری

 فضايی و -بندی با استدالل سیال، دانش، پردازش ديداریفضايی و حافظه فعال؛ طبقه -ديداری

توان وجود دارد. بنابراين، می α=01/0و  α=05/0ح حافظه فعال؛ درک توالی با استدالل کمی در سط

- ردهو نمرات   بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانمطرح نمود که نمرات تراز حیطه غیرکالمی 

دبستانی دارای روايی همزمان در کودکان پیش های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون

 است.
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 نسخه نوين « کالمی»ز حیطه نمرات ترا»: بررسی روايی همزمان 2جدول 

های حیطه شنا تی سنجش آمادگی آزمون رده»با « بینه -استانفورد -هوش آزمای تهران

 «تحصیلی
حیطه           

 شنا تی

 هبین -استانفورد

استدالل 

 عددی

تکمیل 

 تصوير

درک 

 فضايی

-طبقه

 بندی

 درک

 توالی 

 06/0 27/0* 01/0 -01/0 28/0* استدالل سیال

 04/0 52/0** 32/0* 23/0 15/0** دانش

 06/0 30/0* 37/0** 23/0 62/0** استدالل کمی

پردازش 

 فضايی -ديداری
*32/0 22/0 15/0 **34/0 08/0- 

 -22/0 33/0** 01/0 34/0** 28/0* حافظه فعال

اری دتوان مطرح نمود، ارتباط مثبت معنیبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

فضايی و حافظه  -تدالل عددی با استداالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش ديداریبین اس

تدالل بندی با اسفعال؛ تکمیل تصوير با حافظه فعال؛ درک فضايی با دانش و استدالل کمی؛ طبقه

وجود دارد.  α=01/0و  α=05/0فضايی و حافظه فعال در سطح  -سیال، دانش، پردازش ديداری

 و بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانتوان مطرح نمود که نمرات تراز حیطه کالمی بنابراين، می

دبستانی دارای در کودکان پیش های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون ردهنمرات 

 روايی همزمان است.

 هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين »: بررسی روايی همزمان 3جدول 

های حیطه شنا تی سنجش آمادگی آزمون رده»با « بینه -داستانفور -هوش آزمای تهران

 «تحصیلی
حیطه           

 شنا تی

 بینه -استانفورد

استدالل 

 عددی

تکمیل 

 تصوير

درک 

 فضايی

-طبقه

 بندی

 درک

 توالی 

هوشبهر 

 غیرکالمی
**61/0 *30/0 **34/0 **47/0 15/0 

 -01/0 44/0** 22/0 24/0 51/0** هوشبهر کالمی

 04/0 44/0** 22/0 25/0* 54/0** لهوشبهر ک

 03/0 45/0** 26/0* 19/0 40/0** استدالل سیال

 11/0 53/0** 23/0 24/0 58/0** دانش

 17/0 27/0* 29/0* 19/0 67/0** استدالل کمی
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پردازش 

 فضايی -ديداری
**41/0 *29/0 22/0 **37/0 12/0- 

 -06/0 36/0** 19/0 27/0* 23/0 حافظه فعال

اری دتوان مطرح نمود، ارتباط مثبت معنیبر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می با تأکید

بین استدالل عددی با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر کالمی، هوشبهر کل، استداالل سیال، دانش، 

فضايی؛ تکمیل تصوير با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر کل، پردازش  -استدالل کمی و پردازش ديداری

ايی و حافظه فعال؛ درک فضايی با هوشبهر غیرکالمی، استداالل سیال و استدالل کمی؛ فض -ديداری

بندی با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر کالمی، هوشبهر کل، استداالل سیال، دانش، استدالل طبقه

وجود دارد. بنابراين،  α=01/0و  α=05/0فضايی و حافظه فعال در سطح  -کمی، پردازش ديداری

های آزمون ردهو نمرات   بینه -استانفورد -آزمای تهران نمود که نمرات هوشبهر توان مطرحمی

 دبستانی دارای روايی همزمان است.در کودکان پیش حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلی

 نسخه نوين « غیرکالمی»نمرات تراز حیطه »: بررسی روايی همزمان 4جدول 

های حیطه زبانی سنجش آمادگی آزمون رده»با « بینه -استانفورد -هوش آزمای تهران

 «تحصیلی
حیطه           

 زبانی

 نهبی -استانفورد

اطالعات 

 عمومی

تشخیص 

 تشابهات

تداعی 

 کلمات

تشخیص 

 هاتفاوت

تکرار 

 جمله و عدد

 52/0** 34/0** 37/0** -05/0 53/0** استدالل سیال

 49/0** 43/0** 26/0* 24/0 29/0* دانش

 61/0** 15/0 38/0** 41/0** 37/0** استدالل کمی

پردازش 

 فضايی -ديداری
**41/0 12/0 **33/0 20/0 **46/0 

 15/0 -02/0 01/0 29/0* -01/0 حافظه فعال

اری دتوان مطرح نمود، ارتباط مثبت معنیبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

؛ فضايی غیرکالمی -الل کمی و پردازش ديداریبین اطالعات عمومی با استداالل سیال، دانش، استد

تشخیص تشابهات با استدالل کمی و حافظه فعال؛ تداعی کلمات با استدالل سیال، دانش، استدالل 

ها با استدالل سیال و دانش؛ تکرار جمله و عدد با فضايی؛ تشخیص تفاوت -کمی و پردازش ديداری

وجود  α=01/0و  α=05/0فضايی در سطح  -يداریاستدالل سیال، دانش، استدالل کمی و پردازش د

 -استانفورد -هوش آزمای تهرانتوان مطرح نمود که نمرات تراز حیطه غیرکالمی دارد. بنابراين، می

ارای دبستانی ددر کودکان پیش های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون ردهو نمرات  بینه

 روايی همزمان است.



 
  99      ...و  بینه -استنفورد -تهران آزمایهوش نوين نسخه همزمان روايی

 

 نسخه نوين « کالمی»نمرات تراز حیطه »مزمان : بررسی روايی ه5جدول 

های حیطه زبانی سنجش آمادگی آزمون رده»با « بینه -استانفورد -هوش آزمای تهران

 «تحصیلی
حیطه           

 زبانی

 نهبی -استانفورد

اطالعات 

 عمومی

تشخیص 

 تشابهات

تداعی 

 کلمات

تشخیص 

 هاتفاوت

تکرار 

 جمله و عدد

 50/0** 49/0** 33/0* 46/0** 26/0* استدالل سیال

 51/0** 26/0* 44/0** 45/0** 46/0** دانش

 78/0** 42/0** 53/0** 21/0 61/0** استدالل کمی

پردازش 

 فضايی -ديداری
18/0 *26/0 13/0 09/0 **40/0 

 26/0* 32/0* 15/0 20/0 06/0 حافظه فعال

اری درح نمود، ارتباط مثبت معنیتوان مطبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

بین اطالعات عمومی با استداالل سیال، دانش و استدالل کمی؛ تشخیص تشابهات با استداالل سیال، 

فضايی؛ تداعی کلمات با استدالل سیال، دانش و استدالل کمی؛ تشخیص  -دانش و پردازش ديداری

عال؛ تکرار جمله و عدد با استدالل سیال، ها با استدالل سیال، دانش، استدالل کمی و حافظه فتفاوت

وجود  α=01/0و  α=05/0فضايی و حافظه فعال در سطح  -دانش، استدالل کمی، پردازش ديداری

 ینهب -استانفورد -هوش آزمای تهرانتوان مطرح نمود که نمرات تراز حیطه کالمی دارد. بنابراين، می

 دبستانی دارای روايیدر کودکان پیش ی تحصیلیهای حیطه زبانی سنجش آمادگآزمون ردهو نمرات 

 همزمان است.

 هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين »: بررسی روايی همزمان 6جدول 

های حیطه زبانی سنجش آمادگی آزمون رده»با « بینه -استانفورد -هوش آزمای تهران

 «تحصیلی
حیطه           

 زبانی

 نهبی -استانفورد

اطالعات 

 عمومی

تشخیص 

 بهاتتشا

تداعی 

 کلمات

تشخیص 

 هاتفاوت

تکرار 

 جمله

 و عدد 

هوشبهر 

 غیرکالمی
**48/0 26/0 **40/0 **33/0 **68/0 

 62/0** 39/0** 40/0** 39/0** 41/0** هوشبهر کالمی

 67/0** 36/0** 38/0** 36/0** 40/0** هوشبهر کل

 60/0** 49/0** 42/0** 20/0 49/0** استدالل سیال

 55/0** 35/0** 41/0** 41/0** 45/0** دانش
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 81/0** 38/0** 51/0** 30/0* 58/0** استدالل کمی

پردازش 

 فضايی -ديداری
*29/0 23/0 24/0 14/0 **47/0 

 25/0 16/0 10/0 31/0* 01/0 حافظه فعال

 هایآزمونتوان مطرح نمود، تمامی  ردهبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

ی به جز اطالعات عمومی با حافظه فعال؛ تشخیص تشابهات با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر حیطه زبان

ضايی ف -فضايی؛ تداعی کلمات با هوشبهر پردازش ديداری -استدالل سیال، هوشبهر پردازش ديداری

فضايی و هوشبهر حافظه  -ها با هوشبهر پردازش ديداریو هوشبهر حافظه فعال؛ تشخیص تفاوت

مای هوش آزداری بین ديگر هوشبهرهای ر جمله و عدد با حافظه فعالی، ارتباط مثبت معنیفعال؛ تکرا

 α=05/0در سطح  های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون ردهو  بینه -استانفورد -تهران

های آزمون ردهو  بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانوجود دارد. بنابراين، هوشبهرهای  α=01/0و 

 دبستانی دارای روايی همزمان است.در کودکان پیش طه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیحی

 نمرات تراز حیطه غیرکالمی »: بررسی روايی همزمان 7جدول 

 «آزمون سنجش آمادگی تحصیلی»با « بینه -استانفورد -نسخه نوين هوش آزمای تهران
 آمادگی تحصیلی          

 بینه -استانفورد
 زبانی شنا تی

مادگی آ

 تحصیلی

 51/0** 44/0** 46/0** استدالل سیال

 49/0** 45/0** 41/0** دانش

 51/0** 50/0** 39/0** استدالل کمی

 46/0** 40/0** 40/0** فضايی -پردازش ديداری

 19/0 10/0 24/0* حافظه فعال

ز ا به جهتوان مطرح نمود، تمامی حیطهبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

حیطه زبانی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی با حافظه فعال غیرکالمی و آزمون سنجش آمادگی 

داری بین ديگر نمرات تراز حیطه غیرکالمی تحصیلی با حافظه فعال غیرکالمی، ارتباط مثبت معنی

 α=01/0و  α=05/0در سطح  آزمون سنجش آمادگی تحصیلیو   بینه -استانفورد -هوش آزمای تهران

آزمون و   بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانوجود دارد. بنابراين، نمرات تراز حیطه غیرکالمی 

 دبستانی دارای روايی همزمان است.در کودکان پیش سنجش آمادگی تحصیلی

  



 
  101      ...و  بینه -استنفورد -تهران آزمایهوش نوين نسخه همزمان روايی

 

 نمرات تراز حیطه کالمی»: بررسی روايی همزمان 8جدول 

 «مون سنجش آمادگی تحصیلیآز»با « بینه -استانفورد -نسخه نوين هوش آزمای تهران 
 آمادگی تحصیلی          

 بینه -استانفورد
 زبانی شنا تی

آمادگی 

 تحصیلی

 44/0** 54/0** 19/0 استدالل سیال

 59/0** 56/0** 48/0** دانش

 66/0** 67/0** 48/0** استدالل کمی

 32/0** 29/0* 29/0** فضايی -پردازش ديداری

 28/0* 26/0* 22/0 حافظه فعال

ز ها به جتوان مطرح نمود، تمامی حیطهبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی به دست آمده می

حیطه شنا تی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی با استدالل سیال کالمی و حیطه شنا تی آزمون 

طه داری بین ديگر نمرات تراز حیسنجش آمادگی تحصیلی با حافظه فعال کالمی، ارتباط مثبت معنی

 α=05/0در سطح  آزمون سنجش آمادگی تحصیلیو   بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانمی غیرکال

و   بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانوجود دارد. بنابراين، نمرات تراز حیطه کالمی  α=01/0و 

 دبستانی دارای روايی همزمان است.در کودکان پیش آزمون سنجش آمادگی تحصیلی

 هوشبهرهای هشتگانه»همزمان  : بررسی روايی9جدول 

 «آزمون سنجش آمادگی تحصیلی»با « بینه -استانفورد -نسخه نوين هوش آزمای تهران 
 آمادگی تحصیلی          

 بینه -استانفورد
 زبانی شنا تی

آمادگی 

 تحصیلی

 63/0** 57/0** 55/0** هوشبهر غیرکالمی

 58/0** 59/0** 42/0** هوشبهر کالمی

 58/0** 57/0** 54/0** هوشبهر کل

 56/0** 58/0** 40/0** استدالل سیال

 61/0** 57/0** 51/0** دانش

 67/0** 68/0** 48/0** استدالل کمی

 40/0** 36/0** 35/0** فضايی -پردازش ديداری

 28/0* 22/0 29/0* حافظه فعال

ست آمده می ستگی به د ضرايب همب ز ها به جحیطهتوان مطرح نمود، تمامی با تأکید بر میزان 

ین داری بحیطه زبانی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی با هوشبهر حافظه فعال، ارتباط مثبت معنی

آزمون سخخنجش آمادگی و   بینه -اسخختانفورد -هوش آزمای تهرانديگر نمرات تراز حیطه غیرکالمی 

زمای هوش آوجود دارد. بنابراين، هوشخخبهرهای هشخختگانه  α=01/0و  α=05/0در سخخطح  تحصخخیلی
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ستانفورد -تهران صیلیو   بینه -ا سنجش آمادگی تح ستانی دارای روايیدر کودکان پیش آزمون   دب

 .همزمان است

 

 و نتیجه گیری بحث

 آمادگی سنجش آزمون و بینه -استانفورد -تهران آزمایهوش نوين نسخه ال اصلی: آياؤس

 روايی از پژوهش برای بررسی نتايج برآمده است؟ همزمان روايی دارای آموزان دانش در تحصیلی

-ه رد» با «بینه -استانفورد -تهران آزماینوين هوش نسخه «غیرکالمی» حیطه تراز نمرات» همزمان

 بین داریمعنی مثبت نشان داد ارتباط «تحصیلی آمادگی سنجش شنا تی حیطه هایآزمون

 کمیلت غیرکالمی؛ فضايی -ديداری پردازش و کمی استدالل دانش، سیال، استداالل با عددی استدالل

 -يدارید پردازش سیال، استدالل با فضايی درک فضايی؛ -ديداری پردازش سیال، استدالل با تصوير

 فعال؛ حافظه و فضايی -ديداری پردازش دانش، سیال، استدالل با بندی طبقه فعال؛ حافظه و فضايی

 -استانفورد -هوش آزمای تهرانمی نمرات تراز حیطه غیرکالکمی وجود دارد؛  استدالل با توالی درک

نی دبستادر کودکان پیش های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون ردهو نمرات   بینه

 دارای روايی همزمان است.

آزمای نسخه نوين  هوش« کالمی»نمرات تراز حیطه »نتايج بررسی روايی همزمان  چنین،هم

مثبت  ارتباط« های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون رده»با « بینه -استانفورد -تهران

ی و فضاي -داری بین استدالل عددی با استداالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش ديداریمعنی

دی با بنحافظه فعال؛ تکمیل تصوير با حافظه فعال؛ درک فضايی با دانش و استدالل کمی؛ طبقه

توان مطرح ضايی و حافظه فعال وجود دارد. بنابراين، میف -استدالل سیال، دانش، پردازش ديداری

های آزمون ردهو نمرات  بینه -استانفورد -هوش آزمای تهراننمود که نمرات تراز حیطه کالمی 

 دبستانی دارای روايی همزمان است.در کودکان پیش حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلی

 -استانفورد -زمای تهرانآهای هشتگانه نسخه نوين هوشهوشبهر»نتايج بررسی روايی همزمان 

ین داری بارتباط مثبت معنی« های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون رده» با« بینه

استدالل عددی با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر کالمی، هوشبهر کل، استداالل سیال، دانش، استدالل 

 -يدارید ل تصوير با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر کل، پردازشفضايی؛ تکمی -کمی و پردازش ديداری

ندی بفضايی و حافظه فعال؛ درک فضايی با هوشبهر غیرکالمی، استداالل سیال و استدالل کمی؛ طبقه

با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر کالمی، هوشبهر کل، استداالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش 

توان مطرح نمود که نمرات هوشبهر آزمای وجود دارد. بنابراين، میفضايی و حافظه فعال  -ديداری

های حیطه شنا تی سنجش آمادگی تحصیلی در آزمونبینه  و نمرات  رده -استانفورد -تهران

 دبستانی دارای روايی همزمان است.پیش کودکان
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 -هوش آزمای تهراننسخه نوين  « غیرکالمی»نمرات تراز حیطه »نتايج بررسی روايی همزمان 

-ارتباط مثبت معنی« های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون رده»با « بینه -استانفورد

فضايی  -داری بین اطالعات عمومی با استداالل سیال، دانش، استدالل کمی و پردازش ديداری

ال، دانش، ل سیغیرکالمی؛ تشخیص تشابهات با استدالل کمی و حافظه فعال؛ تداعی کلمات با استدال

ها با استدالل سیال و دانش؛ تکرار جمله فضايی؛ تشخیص تفاوت -استدالل کمی و پردازش ديداری

وان تفضايی وجود دارد. بنابراين، می -و عدد با استدالل سیال، دانش، استدالل کمی و پردازش ديداری

- ردهو نمرات  بینه -رداستانفو -هوش آزمای تهرانمطرح نمود که نمرات تراز حیطه غیرکالمی 

دبستانی دارای روايی همزمان در کودکان پیش های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون

 است.

 -استانفورد -نسخه نوين  هوش آزمای تهران« کالمی»نمرات تراز حیطه »بررسی روايی همزمان 

 داری بینبت معنیارتباط مث« های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون رده»با « بینه

اطالعات عمومی با استداالل سیال، دانش و استدالل کمی؛ تشخیص تشابهات با استداالل سیال، 

فضايی؛ تداعی کلمات با استدالل سیال، دانش و استدالل کمی؛ تشخیص  -دانش و پردازش ديداری

، عدد با استدالل سیالها با استدالل سیال، دانش، استدالل کمی و حافظه فعال؛ تکرار جمله و تفاوت

توان مطرح فضايی و حافظه فعال وجود دارد. بنابراين، می -دانش، استدالل کمی، پردازش ديداری

های آزمون ردهو نمرات  بینه -استانفورد -هوش آزمای تهراننمود که نمرات تراز حیطه کالمی 

 است.ی همزمان دبستانی دارای روايدر کودکان پیش حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلی

« هبین -استانفورد -هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين  هوش آزمای تهران»بررسی روايی همزمان 

های حیطه زبانی به آزمونتمامی  رده« های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلیآزمون رده»با 

یال، ستدالل سجز اطالعات عمومی با حافظه فعال؛ تشخیص تشابهات با هوشبهر غیرکالمی، هوشبهر ا

فضايی و هوشبهر  -فضايی؛ تداعی کلمات با هوشبهر پردازش ديداری -هوشبهر پردازش ديداری

فضايی و هوشبهر حافظه فعال؛ تکرار  -ها با هوشبهر پردازش ديداریحافظه فعال؛ تشخیص تفاوت

 -تهران هوش آزمایداری بین ديگر هوشبهرهای جمله و عدد با حافظه فعالی، ارتباط مثبت معنی

های حیطه زبانی سنجش آمادگی تحصیلی وجود دارد. بنابراين، آزمون ردهو  بینه -استانفورد

های حیطه زبانی سنجش آمادگی آزمونبینه و  رده -استانفورد -هوشبهرهای هوش آزمای تهران

 دبستانی دارای روايی همزمان است.تحصیلی در کودکان پیش

 -استانفورد -از حیطه غیرکالمی  نسخه نوين هوش آزمای تهراننمرات تر»بررسی روايی همزمان 

ها به جز حیطه زبانی آزمون سنجش آمادگی تمامی حیطه« آزمون سنجش آمادگی تحصیلی»با « بینه

تحصیلی با حافظه فعال غیرکالمی و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی با حافظه فعال غیرکالمی، 

  بینه -استانفورد -ات تراز حیطه غیرکالمی هوش آزمای تهرانداری بین ديگر نمرارتباط مثبت معنی

وجود دارد. بنابراين، نمرات تراز حیطه غیرکالمی هوش آزمای  آزمون سنجش آمادگی تحصیلیو 
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 دبستانی دارای روايیبینه  و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در کودکان پیش -استانفورد -تهران

 همزمان است.

 -استانفورد -نمرات تراز حیطه کالمی نسخه نوين هوش آزمای تهران»بررسی روايی همزمان 

ها به جز حیطه شنا تی آزمون سنجش تمامی حیطه« آزمون سنجش آمادگی تحصیلی»با « بینه

آمادگی تحصیلی با استدالل سیال کالمی و حیطه شنا تی آزمون سنجش آمادگی تحصیلی با حافظه 

 -هوش آزمای تهرانبین ديگر نمرات تراز حیطه غیرکالمی  داریفعال کالمی، ارتباط مثبت معنی

وجود دارد. بنابراين، نمرات تراز حیطه کالمی  آزمون سنجش آمادگی تحصیلیو   بینه -استانفورد

انی دبستبینه  و آزمون سنجش آمادگی تحصیلی در کودکان پیش -استانفورد -هوش آزمای تهران

 دارای روايی همزمان است.

 -هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين هوش آزمای تهران»ررسی روايی همزمان در نهايت ب

ها به جز حیطه زبانی آزمون تمامی حیطه« آزمون سنجش آمادگی تحصیلی»با « بینه -استانفورد

داری بین ديگر نمرات تراز سنجش آمادگی تحصیلی با هوشبهر حافظه فعال، ارتباط مثبت معنی

د. وجود دار تحصیلی بینه  و آزمون سنجش آمادگی -استانفورد -هرانحیطه غیرکالمی هوش آزمای ت

آزمون سنجش آمادگی و   بینه -استانفورد -هوش آزمای تهرانبنابراين، هوشبهرهای هشتگانه 

 دبستانی دارای روايی همزمان است.در کودکان پیش تحصیلی

( در پژوهشی به 2014)در راستای نتايج پژوهش دالی، فینچ، مکینتاش، راسلیزبرگ و فینچ 

های تدبستانی با قومیهوش استنفورد بینه در کودکان پیشبررسی استفاده ويراست پنجم مقیاس 

مختلف پردا تند. در اين پژوهش ويراست پنجم مقیاس هوش استنفورد بینه برای گروهی از کودکان 

که بین  تايج پژوهش نشان داددبستانی آفريقايی تبار و قفقازی مورد استفاده قرار گرفته است. نپیش

پروفايل هوش کودکان پیش دبستانی آفريقايی تبار و قفقازی با توجه به سن، جنس و سواد والدين 

 های شنا تی تفاوت معناداری وجود ندارد.هماهنگی وجود دارد. همچنین بین دو گروه در توانايی

زيرمقیاس  5سازگاری ( در پژوهشی به بررسی 2012) 1همین طور سولتانا، هوک و  ان

غیرکالمی ويراست پنجم مقیاس هوش استنفورد بینه در جامعه شهری بنگالدش پردا تند. در اين 

مورد از  16کودک به عنوان نمونه حضور داشتند. نتايج پژوهش نشان داد که  165پژوهش تعداد 

( 2005) 2غییر يابد. چسبايد مورد تعديل قرار گیرد و با توجه به فرهنگ بومی تمورد سئوال می 152

نیز در پژوهشی به بررسی سا تار عاملی پايه ای ويراست پنجم مقیاس هوش استنفورد بینه پردا ت. 

عنوان نمونه انتخا  شده و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. نتايج نفر به 107در اين پژوهش تعداد 

 های استداللای کالمی و غیرکالمی مولفههآزمونپژوهش حاکی از آن بود که تحلیل عاملی برار  رده

فضايی و حافظه فعال را شناسايی نموده است. رويد  -سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش ديداری
                                                           

1. Sultana, Huq & Khan 

2. Chase 
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 در و غیرکالمی حیطه کالمی دو در دانش و فعال حافظه تراز نمرات ( نشان داد که مجموع2003)

 را واندن  تحصیلیبینی پیشرفت پیش بینه، توانايی -هوش استنفورد مقیاس ويرايش پنجمین

 حیطه دو در کمی استدالل و فعال حافظه نمرات ترکیب طريق از نیز مشابهی به طرز و داراست

 پیش بینی پیشرفت تحصیلی رياضیات را دارد. توان نیز غیرکالمی و کالمی

 نه انجامبی نفورداوکسلر و است هایآزمون روی که پژوهشی ( در2001) 1ديويدشوفر و مورفی

 انتهايی ای دامنه بینه، نفوردااست هایآزمون با مقايسه در وکسلر هایمقیاس شدند که متوجه دادند

 مورد در ويژه به مطلب، کنند. ايننمی گیری انداز دقت به ( را160باالتر از  و  40 از هوش )کمتر

 ساله 6 تا که کودک يک هک هوشبهری تريناست. پايین باهوش صادق  یلی يا هوش کم  یلی افراد

 برای است. تنها 154ساله  16-8نمره برای نوجوان  و باالترين 46آورد  دست به وکسلر از تواندمی

 و وکسلر که است متوسط از تريا پايین باالتر يا اندکی و متوسط هوشی دامنه افراد هوش سنجش

 قابل قیاس اند. بینه- استنفورد

های ( در پژوهشی به بررسی و ارزيابی ويژگی2014و صادقی ) مهوش، جاويدنیادر ايران نیز 

بینه در کودکان با نارسا وانی پردا تند.  -نفوردااست -آزمای تهرانسنجی نسخه نوين هوشروان

 1390جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان مبتال به نارسا وانی در مقطع ابتدايی شهر تهران در سال 

عنوان حضور داشتند. نتايج پژوهش نشان داد که دانش آموز به 120د اين بین تعدا بوده است که از

اشد. نیز بدارای روايی تشخیصی و پايايی مناسبی می بینه -استانفورد -تهران آزمایهوشنسخه نوين 

-هوش نوين روايی همزمان نسخه»( پژوهشی را با عنوان 1392شیری امین لو، کامکاری و شکرزاده )

 ناتوان کودکان در کودکان وکسلر هوشی مقیاس دوم نسخه و بینه – نفورداستا -تهران آزمای

 به کنندهمراجعه يادگیری ناتوان آموزاندانش به انجام رساندند. جامعه پژوهش تمامی« يادگیری

شکیل ت کشور استثنايی پرورش و آموزش سازمان يادگیری ويژه مشکالت توانبخشی و آموزشی مراکز

آموزان دوره ابتدايی مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نفر از دانش 298بین تعداد داده که از اين می

 روايی مذکور، مقیاس دو با يادگیری ناتوان دانش آموزان کل هوشبهر پژوهش نشان داد که بین

 می شود. مشاهده همزمان

سنجی آزمون های روانويژگی»( نیز در پژوهشی با عنوان 1383در نهايت آل ابراهیم و علی پور )

نفر از دانش آموزان نوآموز را در شهر شهرکرد مورد بررسی قرار  110، «سنجش آمادگی تحصیلی

داد. نتايج پژوهش نشان داد که رابطه بین نتايج آزمون گام نخست و پیشرفت تحصیلی نو آموزان در 

 زا پیشرفت نمره ست. نتايج همچنین نشان داد که اثرات کلی رگرسیونمعنادار بوده ا 01/0سطح 

 محاسبه شده معنادار است. Fاساس  بر حرکتی و زبانی شنا تی، حیطه سه نمرات طريق

                                                           

1. Murphy, K. R., & Davidshofer 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/97684/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/97684/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c
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 توان عنوان داشخختبا توجه به نتايج برآمده از پژوهش و با توجه به پیشخخینه پژوهش می انتهادر 

 با توجه به دارا بودن روايی همزمان باال با آزمون بینه -تانفورداس -تهران آزمایهوشکه نسخه نوين 

ان آموزهای دانشدر جهت سنجش توانايی اعنوان يک ابزار کارتواند بهتحصیلی می آمادگی سنجش

سیم نیمرخ توانايی ستانی برای تر ستعدادهای دانشپیش دب شنا تی و ا ه آموزان در نظر گرفتهای 

 .شود

 

 منابع فارسی

، های هوش و  القیتتاريخچه، رويکردها و نظريه .(1390) .کامبیزکامکاری،  .،وز؛ غالمعلیافر

 انتشارات دانشگاه تهران.

بینه  ردسال  -هنجاريابی مقیاس هوشی استانفورد .(1386) .کامکاری، کامبیز. غالمعلی ،افروز
(ESB5) ..رساله دکتری تخصصی، دانشگاه تهران 

سنجی آزمون سنجش آمادگی های روانويژگی .(1383). پور، احمدعلی .،هیم، فريدونابراآل

 .79-90(، 1) 4، پژوهش در حیطه کودکان استثنايی .تحصیلی

 یهوش یها اسیمق افتهي لیتکم چهارم نسخه یصیتشخ يیروا سهيمقا(، 1392) .حکیمه ،پاپی
 .اهواز شهر یریادگي ناتوان آموزان دانش در نهیب -استانفورد – تهران یزماآ هوش با وکسلر

 .د، دانشگاه علوم تحقیقات  وزستاننامه کارشناسی ارشپايان

 سنجی نسخه نوينهای روان(. بررسی ويژگی1392مولّلی، گیتا. ) .،کامکاری، کامبیز .،جاويدنیا، ساناز

 ،مجله مطالعات ناتوانیبینه در کودکان با تشخیص نارسا وانی.  -استانفورد -آزمای تهرانهوش

3 (1 ،)51-44. 

 .جمال انتشارات: تهران، (دوم چاپ) آدمی هوش ماهیت و بنیاد(. 1388) .کیومرث ؛حسن زاده

و  هنیب -استانفورد -تهرانآزمای نسخه نوين هوش یصیتشخ يیروا سهيمقا(، 1392 سروی؛ رضا، )
 . راسان شمالی یریادگي ناتوان آموزاندانش در وکسلر یهوش یهااسیمق یلیمتک چهارم نسخه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  راسان شمالی پايان

 نوين نسخه همزمان (. روايی1392) .شهره ؛شُکرزاده .،کامبیز ؛کامکاری .مرضیه ،شیری امین لو

 اتوانن کودکان در کودکان وکسلر هوشی مقیاس دوم نسخه بینه و -استانفورد -تهران آزمایهوش

 .50-61(، 7) 13، تعلیم و تربیت استثنايی .يادگیری

 .(1387) .رضا ،روزبهانی .،گاليل ،اردالن .،فاطمه ،کمساری .،محمد ،امیر انی .،حسن ،ضیاءالدينی

تان در دبس بررسی نتايج طرح کشوری سنجش آمادگی تحصیلی کودکان ايرانی در بدو ورود به

 .362-370(، 91) 26، مجله دانشکده پزشکی اصفهان .1386-87سال تحصیلی 

انتشارات  .گیریسنجش و اندازه .(1386) .فیروز ،کیومرثی .،شهره ،شُکرزاده .،کامبیز ،کامکاری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، چاپ دوم.

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/97684/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c
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