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 چکیده
 سجآ هیی رواتونژ آ»در پژوهش تیضر به 

هیی  سجش هکد رنسکلحو در نس ه دوت  ه یس

« دبستینآ شهر تیت ا ع شهرش کوات پ شدانش

پرداخته شحس و  ؤال اصقآ بحنن ررر ب رحونن 

هیی  سجش نس ه دوت  ه یسشحس ا ت که شنی 

دبستینآ ش کوات پ شهکد رنسکلحو در دانش

 هیی دارای ونژ آ شهر تیت ا ع شهر

 سجآ  طقکب ا ت؟ پژوهش تیضر در روات

  رد.  سجآ جیی  آهیی  رواتت طه طرح

ش کوات دانشرمی آ جی عه روه ق تیضر را 

-رشک ل  آ دبستینآ شهر تیت ا ع شهرپ ش

-پ روی او رود نمکنهدهسح. در انن پژوهش بی 

نمکنه یسکات نفر به 120ای رعحاد   ری خکشه

هیی  سجش نس ه دوت  ه یساو انت یب شحنح و 

یسکات ابزار ا تفیدس شحس ا ت که به هکد رنسکلحو

دارای روانآ و ایتبیر  طقکب در نس ه اصقآ بکدس 

هیی روه ق نشیت داد که ا ت. در نهینتگ نیفته

Abstract:  
In this research, the "psychometric 

properties of the second version of the 

Reynolds Intellectual Scale in preschool 

students of Islamshahr city" have been 

discussed. The main question is thus 

elaborated whether the second version 

of Reynolds Intelligence Measurement 

Scale Is there a good psychometric 

Research in preschool students in 

Islamshahr city? The present Research 

is in the field of psychometric planning. 

The present research community 

consists of all preschool students in 

Islamshahr city. In this research, 120 

cluster sampling was selected as 

sample. In this research, the second 

version of the Reynolds Intelligence 

Measurement Scale has been used as a 

Instrument which has a valid validity 

and validity in the original version. 

Finally, the research findings showed 

that the second version of the Reynolds 

Intelligence Measurement Scale using 
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 مقدمه

ای  تفیوص  طرح شننسی ننآ و ش کود و پرورد ککدکیت ا ننت سینآ به  کنههکد در روات  ننیوس

هیی ککدکیت شهسننته  یت و بی ریک ح بر  ننیوس هکد در  روس 1شننحسگ بی انن تیل  ننسجش ا ننت سینآ

فعیل تیئز اهم ت ا نننت. رسهی و ینآ  ینحس ذهسآگ ر ز هکدگ  نننرش حگ نیرکات نید  ری و ب شیهب

رنزی ونژس ریک ح نمکد که او طرنق  نننسجش ککدکیت ا نننت سینآ به برنی ههیی رکات برای  روس آ

ن ر در  نیوس هکدگ ا نت سینآگ ن مر  هکشنآ شو کدنآ رر ن م  ردنحس و بی ا نتسید به رونکرد کمآ

هیی روگ  سجش هکد در و  سه  رد. او اننرنزی دق هآ  بتسآ بر  سجش ا ت سینآ انجیت برنی ه

یسکات نکآ او  همترنن  سیبع اطعییرآ در شننسی ننینآ  کثر بکدس و به  ننسجش ا ننت سینآگ اقحا آ

ککدکیت ا نننت سینآ و ب  نننکا ککدکیت شهسنننته  یت و یهب  ینحس ذهسآگ ر زهکدگ  ن یوهیی ونژس

 (.1390شکد )افروو وکی کیریگ فعیلآ  وسکب  آ رش حگ نیرکات نید  ری و ب ش

                                                           

1- Exceptional Assessment  

بی  سجش هکد رنسکلحوهیی  نس ه دوت  ه یس

ا تفیدس او دو رود شلفی کرانبی  و دو ن مه کردت 

براوت دارای ضرانب  -شو کت بی اصعح ا پ ر ن

دهسحس رجینس درونآ بکدس که نشیت 88/0بیالرر او 

دهسحس که نشیت 89/0 طقکب و ضرنب ثبیص 

بیشح. ونژ آ رکرارپذنری ابزار  ذککر  آ

سجش هکد هیی  نس ه دوت  ه یسهمچس نگ 

هیی هکد   یل و هکد در  ه یس رنسکلحو

 تبقکر بی هکشبهرهیی دانشگ کع آ و کل او 

ب سه  -ا تینفکرد -شو یی رهراتنس ه نکنن هکد

دارای روانآ  عکآ )او نکع همز یت( بیشح. در 

نهینتگ بی ا تفیدس او روق ل یی ل  قسقه  راربآ 

و « هکد   یل» تعی ح  ش ص  ردنح که بینح 

ن مر  »یسکات را در نک یی ل به« کد  تبقکره»

  حنظر قرار داد« هکشآ

 هیی ونژ آ    های کلیدی:واژه

هیی  سجش نس ه دوت  ه یس سجآگ روات

دبستینآگ ش کوات پ شهکد رنسکلحوگ دانش

 شهر تیت ا ع شهر

Alpha Cranbach method and Spilit-

Halph tests with Spearman-Brown 

correction had coefficients higher than 

0.88 that indicated a favorable internal 

Consistency And the coefficient of 

stability in the present Research is 0.89 

which indicates the repeatability of the 

Instrument. Also, the second Edition of 

the Reynolds Intellectual Assessment 

Scales on fluid intelligence scale and 

crystalline intelligence with the 

knowledge, verbal and total intelligence 

of the new Tehran-Stanford-Binet 

Investigating Intelligence Model has a 

Criteria validity (Concurrent type). 

Finally, using the orthogonal 

hierarchical factor analysis, it was 

determined that the "intelligence of 

fluid" and "crystalline intelligence" 

should be considered in one factor as the 

"intelligence profile 

Keywords Psychometric properties, 

Second Edition of Reynolds Intellectual 

Assessment Scales, PreSchool Students, 

Isleshahr City. 
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یبیص  کنی کنآ وجکد دارد که در برخآ او انس کنه شسی آگ انشعهیی کیربردی رواتدر ت طة رشته

هیی کیربردی را  شننیهحس کرد.  ننسجش ا ننت سینآگ او جمقه رکات ربقکر رقف ق رشننتهانشننعیبیص  آ

شننسیختآ ش کود و پرورد ککدکیت ا ننت سینآ او هیی کیربردی ا ننت که بی رقف ق  بینآ رواترشننته

شرفته روات سییحی را در را تیی گ رعد دارد ری و  سه سجآ او  کنآ دن رنکسک و فسکت پ  هیی  

ش   تآ و رکانینآ شسیختآ افراد ا ت سینآگ فراهم ش کود و پرورد ونژس برای رر  م ن مر   هیی 

شکد انحاوهیی نکنن در قرت ب ست و نک  شیهحس  آیسکات نکآ او چشم یود. انن رشته کیربردی به

1)رونح ش کود و پرورد ا ت سینآ به وجکد شوردس ا ت که د تیوردهیی فراوانآ را برای  ت    ن گ 

2003). 

شکد و ای  وسکب  آشسی یت ترفهیسکات نک فعیل ت بس یدی و کیربردی رواتشو کدت هکد به

ش  صای برخکردار ا تگ ونرا  آاو جین یس ونژس شسی ینآ 2رکانح یعوس بر ر ضعفگ به ط ف  3و  نهیط 

 سجر  ردد؛ همچس نگ اطعییص  ف حی را در  4کردهیی ذهسآو ننن عآ او  شنننکعص در ت طه کیر

شسیختآ ارائه کسح.  روات پرداونحگ  هیرص و شسی ینآ که به  سجش هکد  آو  سه ا تعحادهیی 

هیی شننسیختآ دارا بکدس و  حاخعص دانش  کفآ را در و  سه شننسی ننینآ نهیط ضننعف و قکص  کسش

 رانیت یسکات رشننن  صدهسح. انن افراد بهانجیت  آهیی  نننسجش شنننسیختآ را بر پینه فعیل تروات

شسیختآ ا ت راج رکانسح برنی هشکنح؛ ونرا  آشسیخته  آ 5ش کوشآ شآ  بتسآ بر ن یوهیی  هیی ش کو

ش  صشحس او شو کت شآ را طراتآ و اجرا کسسح. بسیبراننگ ر شآ همکارس به دنبیل هیی هک  رات ش کو

هیی شننسیختآ کمترنن و یتگ ب شننترنن اطعییص  رربب بی کسش بیشننسح ری بتکانسح درابزارهینآ  آ

ررنن ابزارهینآ که  کرد رکجه انن افراد قرار  رفته  ننیونحس هکد را به د ننت شورنح. نکآ او  سی ننب

بیشننح؛ ابزار  ذککر در کمترنن و یتگ اطعییص  آ 6هیی هکشننآ رنسکلحوا ننتگ نسنن ه دوت  ه یس

گ 8لکئبر -ورثگ ککئ نگ ل سیتگ لکئبر و ا نننتکری ردهح )دوکارائه  آ 7هیی غربیل ری کفآ را در و  سه

2011 .) 

ای در هیی  ننسجش هکد رنسکلحو او جین یس و  سزلت فزانسحسدر انن   یتگ نسنن ه دوت  ه یس

نید  ری نیرکانآ  9رشننن  ص  1رکجهگ نهص10گ ر زهکد 1 نید  ری  1و اختعل ونژس  2 برخکردار ا نننت  

                                                           

1- Roid  

2- Diagnostic  

3- Identification  

4- Intellectual Functioning  

5- Educational Diagnosticians  

6-  Reynolds Intellectual Assessment Scale Second Edition (RIAS-2) 

7- Screening  

8- Duckworth, Quinn, Lynam, Loeber & Stouthamer- Loeber  

9 Learning disabilities 

10 Gifted 

11 Attention Deficit 

12 Specific learning disorder 
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1)رنسکلحو 2و کی پهیس  هیی   تقفآ  کرد ارونیبآ قرار  رفته ا نننت و (. انن ابزار در ت طه0072گ 

3رکانح به یسکات ابزاری جین زنن برای نس ه چهیرت  ه یس هکشآ وکسقر آ 4)ال کر 5گ راشل ( 2007گ 

6و ا تینفکرد ب سه 7)ال کص  شکد؛ ونرا  بتسآ بر نظرنه کتلگ هکرت و کیرول2004گ 8( به کیر بردس  بکدس  

هیی هکد رنسکلحو به دو ب ش  جزا روت شنننکد. نسننن ه دوت  ه یسدق هه اجرا  آ 45و تحاک ر 

شنننکد که همکارس هیی چ ر آ شنننسیختآ رهسننن م  آهیی رکانینآ یمک آ و  ه یسیسکات  ه یس

هیی هیی هسجیری و غ ربیل سآ کیربرد دارد؛ در تیل که  ه یسهیی رکانینآ یمک آ برای  روس ه یس

فعیلآ و نیرکانآ ب ش -رکجههیی بیل سآ به خ نننکا اختعالص نهص ر آ شنننسیختآ برای  روسچ

 (. 2015نید  ری کیربرد دارد )رنسکلحو و کی پهیوسگ 

شآگ  آبی ا تفیدس او شو کتالوت به ذکر ا تگ  شسی ینآ هیی هک رکات اطعییص  کمقآ را برای 

ککدکیت   سجش ا ت سینآ  یوس هکدگ بر  ه  روس ونژسککدکیت ا ت سینآ بح ت شورد. بسیبراننگ در 

(. 1392 ردد )افروو و کی کیریگ فعیلآ ریک ح  آب ش -شهسننته  یتگ ککدکیت ر زهکد و نهص رکجه

شننکد؛ ونرا ریث ر شننسیختآ  وسننکب  آیسکات نک  کضننکع پ چ حس روات ننسجش رکانینآ ذهسآ به

به وجکد  آ نح آ شو کدنآ  نینآ شورد.شننن رفآ را در و به هیی ذهسآ  آاو طرنق شو کدت رکا رکات 

هیی   ریهیی ونژسگ  سننتسح ننیوی نیرکانآ نید  ری و دن ر ر ننم مجین زنسآ ککدکیت در ش کود

-هیی ش کوشنننآ د نننت نیفت. بی رکجه به اهم ت انس کنه ر نننم میص ش کوشنننآ رربب بی و  سه

هیی بینح  سئکل ت شسیخت ونژ آ هیی شسیختآشسیختآگ  ت    ن در فرانسح شو کدت  یوسروات

شنننسیختآ را بپذنرنح ری رفسننن ر  طقکبآ را انجیت دهسح )رکرنرگ دنمرسگ فککس و ابزارهیی روات 9فسآ

 (. 1392؛ به نهل او شُکروادسگ 2001گ 10رونح
هیی شنننسیختآگ به ررجمهگ هیی هکد و رکانینآ بیتث شنننک بران  ز در و  سه کیرانآ شو کت

(. 2008گ 11ا ننپنشننسیختآ  عطکا ا ننت ) ننکئن و  رننجیرهیی ابزارهیی رواتانطبیق و رحونن هس

 سجآ ابزارهیی  رربب بی هیی روات سجآ در را تیی ارونیبآ ونژ آضعف پ را کت اطعییص روات

سیله در پژوهشیسکات رانج سجش هکدگ به سسجآ  وسکب  آررنن  سبع   شکد. کسب هیی روان

                                                           

1 Reynolds, C. R 

2 Kamphaus, R. W. 

3 Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition  

4 Oliver W. Edwards 

5 Rachel V. Paulin 

6 Stanford–Binet Intelligence Scales 

7 Robert W. Elliott 

8 Cattell–Horn–Carroll theory 

9- Technical characteristics  

10- Turner, DeMers, Fox & Roid 

11- Suen & Greenspan  
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ای روانآگ ایتبیر و نُرت در ت طه ابزارهیی هکشنننآ او اهم ت فزانسحس  نننسجآ پ را کتاطعییص روات

 یسکات  سبع  سیله پژوهش تیضر  طرح شکد.رکانح بهبرخکردار بکدس  و  آ

وق ل  ننؤال  ننسجآ نک ابزار بی روانآگ ایتبیرگ نُرت و رهیی رواتهمین کنه که  طرح شننحگ ونژ آ

شسی سی ه هر  ؤا ضرن ر و کیر دارد و او طرنق  شیخص رم ز و  شکاریگ  شیخص د ب ل و  وی به 

سیله به فهحات اطعییص پ را کت ون ش ص نمکد. در  کاقعآ که  سبع   هیی ژ آرم ز هر  ؤال را  

وانآ شننسیختآ  عطکا ا ننتگ دا سه  سبع  سننیله و نن ع بکدس و تحاقل ر ننسجآ ابزارهیی رواتروات

ریک ح بر خ وتکانآگ روانآ  عکآ و روانآ  نننیوس را در بر  آ بی  طیی  ع یر   رد. یعوس بر شتگ 

هیی رکات ابعید ونژ آ  ریگ به ضنننرنب ثبیص و ضنننرنب رجینس درونآ پرداخته شنننحس و  آانحاوس

خت. او هیی ثبیص و رجینس درونآ  وحود  ننی ننسجآ را بی ا ننتسید به ونژ آ ایتبیر به ت طهروات

ت اطعییص پ را کت نآ افتراقآ در و  سه روانآ و فهحاروگ ابهیت در روانآ  یوسگ روانآ  عکآ و رواانن

ضریسکات پ کرسرجینس درونآ و ثبیص در و  سه ایتبیرگ به سیله پژوهش تی بی ا تسید به  ای او  سبع  

 شکد. سجآ  وسکب  آهیی رواتفهحات اطعییص در و  سه ونژ آ

یی انفرادی هکشنننآ  تکآ بر ه( بر انن بیورنح که اک رنت  ه یس2003رنسکلحو و کی پهیوس )

هیی هکشنننآ یسکات نهطه ضنننعف  ه یسرکانح بهبکدس و انن اقحات  آ 1دنحاری -همیهس آ ترکتآ

هیی انفرادی هکد که فرارر او   ر بکدت  ه یس طرح  ردد. همچس نگ شنیت ایتهید دارنح که و یت

رکانح روانآ ابزار را  آدق هه ا ننت بییث کیهش ان  زد شو کدنآ  ردنحس و همراس بی خسننت آ  45

یسکات هیی انفرادی هکد بههیی  طیلعه در  ه یسدار کسح. در نهینتگ ریث رپذنری او  هیرصخحشنننه

هکد رنسکلحو و  هیی  ننسجشهیی انفرادی هکد ا ننت؛ در تیل که  ه یس ننک  ن انتهید  ه یس

س و اجرای شت کمتر او هیی خکانحت نبکدترکتآ و  هیرص -کی پهیوس روت ریث ر همیهس آ دنحاری

 دق هه ا ت. 45

شر  ردنح و او طرنق هسجیرنیبآ بر روی  2003 سجش هکد رنسکلحو در  یل  هیی ه یس  ست

هیی  طقکب روانسسجآ را به نمینش  ذاشته ا ت. بی رکجه به انسکه شهرونح ش رنکینآ ونژ آ 2438

سه بی دن ر ابزارهیی   سجشهیی  ه یس صکرص انفرادی هکد رنسکلحو در  هین شسیختآ که به  روان

رری را او رکانینآ شننسیختآ دهح و برشورد دق قشننکدگ و یت کمتری را به خکد اخت ننیا  آاجرا  آ

نی اختعل  2دهحگ بسیبراننگ اک رنت  ت  نن نن ن رمینل دارنح ری در رشنن  ص نیرکانآ ذهسآانجیت  آ

نح. ا رو 3روکل ذهسآ به یمل شور فیدس  لت شرکینسنننیساو ابزار  زبکر ا نننت نی سه 4وس در ا هیی که و  

هیی هیی انفرادی هکد وکسننقر بزر سننیالت و نسنن ه پسجم  ه یس سننییحی را برای اجرای  ه یس

                                                           

1- Reliance on Visual-Motor Coordination 

2- Intellectual Disability  

3- Mental Development Disorder 

4- Arkansas  



 
 1398 پاییز، 30ژوهشی روان سنجی، دوره هشتم، شماره پ -فصلنامه علمی                        140

شآ ا تینفکرد کسسح؛ ونرا هزنسه و هکد رنسکلحو ا تفیدس  آ  سجش هییب سه نحارنح او  ه یس -هک

 دارد.  ایکسسحسیی ل و یت برای شهرونحات انن انیلت نهش رع  ن

شو کت اصنننقآ هکد که ( ایتهید دارنح که ا نننتفیدس او چهیر خردس2008رنسکلحو و کی پهیوس )

هیی هکشنننآ را رکانسح ارونیبآ جی عآ او رکانینآدق هه ن یو دارنح و به راتتآ  آ 25و ینآ کمتر او 

د رنسکلحو در هیی  نننسجش هکاو  ه یس 4ری  1هیی شو کتانجیت دهسح. شنیت ایتهید دارنح که خردس

دهسح. جینسکت کیرانآ  طقکب را نشیت  آ -ب سه و وودکیک -هیی وکسقرگ ا تینفکرد هینسه بی  ه یس

هکد رنسکلحو نه رسهی او  هکلت   سجشهیی رنسکلحو و کی پهیوس  طرح نمکدنح که اجرای  ه یس

شیخص و یت ریک ح انحکآ به رکانینآ رری برخکردار ا ت ولآ به یقت انسکه هزنسه پین ن -اجرانآ و 

نحت نحاری1خکا یت د میهس آ ترکتآ 2ترکتآ -گ  نننر بیودهآ دارد در  روس 3و ه سینآ  هیی ا نننت 

 دهح.  طقکب را نشیت  آ

هیی  آانح ولآ در و  سه ونژهیی هکشننآ در انرات ا ننتینحارد شننحسهر چسح که برخآ او  ه یس

س ه دوت  ه ی سجآ ابزارهیی  زبکرگ ابهی یص  کنی کنآ وجکد روات شآ سدارد. بی رکجه به ن هیی هک

هیی وق لروکسننقر ککدکیتگ پژوهش  عتبری در و  سه روانآ ابزار و نُرت  قآ انجیت ن رفته ا ننت و 

چس نگ (. هم1373 سجآ رسهی پ را کت شیخص دشکاری و ضرانب رم ز ارائه شحس ا ت )شه مگ روات

رکات به هیی شننسیختآگ  آزارهیی هکد و رکانینآهیی  رربب بی ا ننتینحارد ننیوی اببی  رور پژوهش

شآ ا تینفکرد س ه خرد یل  ه یس هک شآ 1386ریگ ب سه )کی کی -ن س ه پسجم  ه یس هک (گ ن

(گ نسنن ه چهیرت  ه یس هکشننآ وکسننقر ککدکیت )افرووگ 1389و کی کیریگ  ب سه )افروو -ا ننتینفکرد

کروادس و تقتگ   -هیی شننسیختآ وودکیکس رکانینآ( و نسنن ه  ننکت نکنن  ه ی1392کی کیریگ شننُ

ُشکروادسگ  سکت ) س 1392جین شآ پ را کت ا تینحارد یوی ن شیرس نمکد؛ در تیل که پژوه ه دوت ( ا

 هکد رنسکلحوگ انجیت ن رفته و هر ز انن ابزار  ستشر نشحس ا ت.   سجش هیی ه یس

4دو برو نننکآ ه و  حارک ( به  نننیختیر یی قآ اکتشنننیفآ انن ابزار پرداخت2009و همکیرات ) 

ستسحی را پ را کت روانآ  یوس شت  طرح کردس ا ت بی انن وجکد هسکو هم در انرات روه ق  عتبر .  

و انن ابزار در . ش کوات  متیو انجیت ن رفته ا نننتهیی روانسنننسجآ انن ابزار در دانشپ را کت ونژ آ

او . ارونیبآ قرار  رفته ا نننتبرای  روس اختعالص نید  ری  کرد ( 1395)انرات رسهی رک نننب رککقآ 

س ه دوت  ه یسانن هیی هکد رنسکلحو بی ریک ح بر چ ر آ روگ در انرات رککقآ به روانآ رش   آ ن

 .ش کوات نیرکات نید  ری پرداختدر  روس دانش(  حص و  ریت پرداودتیفظه ککریس)شسیختآ 

                                                           

1- Reading Ability  

2- Visual- Motor Speed  

3- Motor Coordination  

4 - Dombrowski 
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جآ نسننن ه دوت  نننسهیی رواتگ که به برر نننآ ونژ آ(1396)همچس ن در روه ق هیشنننمآ 

ایتبیر  وش کوات  مپید پرداخته شحس ا تگ به ذکر روانآ هیی  سجش هکد رنسکلحو در دانش ه یس

 . ت طقکب انن ابزار بی ریک ح بر هکد   یل و هکد  تبقکر در  روس ر زهکد اشیرس نمکدس ا

هکشنننآ رنسکلحوگ پس او  نننسجش هیی رنسکلحو و کی پهیوس در رحونن نسننن ه دوت  ه یس

ح یوی به  بسیی نظری و رحونن  ؤاالصگ فرانسح ا تینحارد یوی را انجیت دادنح و نشیت دادنح که  ؤک

هیی روانسسجآ ابزار  زبکر او ووانیی  تفیوصگ دارای  طقکب ت وافری ا ت. شنیت بی تجم نمکنه ونژ آ

انت یب شننحس  1ای  ننهمآ  تسی ننب بی جی عه ش یریبرداری طبههنفر که او طرنق طرح نمکنه 2154

ست روق ل سسجآ و جحاول ربحنل نمراص خیت به نمراص رراو را او دا سه بکدنحگ رکان  94ری  3هیی روان

شآ و کم ش  ص ر زهک صوت و  هم فرانسح ر رکانآ ذهسآ در  یل آ ارائه نمکدنح ری او انن طرنق 

طرنق ابزارهیی  را نننتیی ارائه خح یص ونژسگ افزانش نیبح و بتکات اطعییص  هم رشننن   نننآ را او

شسحگ به د ت شورد )رنسکلحو و  2 سجآهیی رواتشسیختآ که او لویظ ونژ آروات دارای  هبکل ت بی

 (. 2015کی پهیوسگ 

هیی یسکات  ه یسهیی انفرادی  ننیوس هکد که روت ننسجآ  ه یسهیی روات هینسننه ونژ آ

نیی رکم قآ  سننیله پژوهش یسکات یسکات وواشننکنحگ به سه  طرح  آب -انفرادی وکسننقر و ا ننتینفکرد

 هییس ه ی ردنحس ری او انن طرنق بتکات راهکیرهیی رجربآ و  سننتسحی را برای ا ننتینحارد ننیوی 

ر د ننسجش هکد رنسکلحو فراهم نمکد. در نهینتگ  سبع  سننیله پژوهش تیضننر به فهحات اطعییص 

س ه دوت هیی رواتو  سه ارونیبآ ونژ آ لحو  سجش هکد رنسک هیی ه یس سجآ ررجمه فیر آ ن

هیی ونژ آ ای او اطعییص در و  سه ارونیبآرکات به پ کرسای رکم قآ  آ کنه عطکا ا نننت که به

یی ههیی شنننسیختآ ریک ح داشنننت. او شنجینآ که ونژ آ  ری  نننیوس نننسجآ ابزارهیی انحاوسروات

هش را به یسکات بعید  سیله پژورکات اشکنحگ  آیسکات روانآگ ایتبیر و نرت یسکات  آ سجآ روتروات

رونآ و دفهحات اطعییص در و  سه شننسی ننینآ روانآ  ننیوسگ روانآ  عکآ )او نکع همز یت(گ رجینس 

رفت. او هیی  تفیوص  وی ننبه ضننرانب ایتبیرگ در  روس هسجیری در نظر  ثبیص بی ا ننتسید به شنن کس

  ردنح:هیی پژوهش به شرح ونر ارائه  آروگ  ؤالانن

تیت دبسنتیت شنهر نش کوات پ ش نسجش هکد رنسکلحو در دانش هیی ه یسنسن ه دوت  شنی -

 ا ع شهر او رجینس درونآ )بی ریک ح بر رود شلفی کرانبی ( برخکردار ا ت نی خ ر؟

بسنتیت شنهر نتیت دش کوات پ ش نسجش هکد رنسکلحو در دانش هیی ه یسشنی نسن ه دوت  -

 یوشو کت( برخکردار ا ت نی خ ر؟ب -شو کت ا ع شهر او ثبیص )بی ریک ح بر رود

بسنتیت شنهر نتیت دش کوات پ ش نسجش هکد رنسکلحو در دانش هیی ه یسشنی نسن ه دوت  -

 ا ع شهر او روانآ  عکآ )بی ریک ح بر روانآ همز یت( برخکردار ا ت نی خ ر؟

                                                           

1- Population- Proportionate Stratified Sampling Plan  

2- Psycometric Characteristics  
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شنهر نتیت دبسنتیت ش کوات پ ش نسجش هکد رنسکلحو در دانش هیی ه یسشنی نسن ه دوت  -

 ا ع شهر او روانآ  یوس )بی ریک ح بر رود  قسقه  راربآ  تعی ح( برخکردار ا ت نی خ ر؟

 

 روش پژوهش

عنوان سنجی محسوب گردیده و بهعنوان مطالعات روانسنجی ابزارها بههای روانهمواره ویژگی

د شناختی با تأکید بر فراینهای روانگیرد. پژوهششناختی قرار میهای روشای از طرحزیرمجموعه

شتتناختیا از مرا و و فازهای متوالی عرور اموده و دستتتاوردهایی روان استتتااداردستتازی ابزارهای

توان به تدوین اُرم اشتتتاره امود. با توجه به اینده در آورد که از جمله میمتفاوت را به ارمغان می

ستتنجش هوش  هایمقیاسستت ه دوم های روااستتنجی عاعترار و روایین اپژوهش  اضتتر به ویژگی

شود تحقیق  اضر در دبستان اسالمشهر پرداخته شده استا مطرح میآموزان پیشرینولدز در دااش

 گیرد.سنجی جای میهای روان یطه طرح
ضوع پژوهش جامعه آماری را تمامی دااش ستان آموزان پیشبا توجه به اینده مو شهر ستان  دب

آموزان دااش 120گیری هدفمند تعداد با استتتفاده از روش امواهدهند که استتالمشتتهر تشتتدیو می

 عنوان امواه در اظر گرفته شداد.دبستان شهرستان اسالمشهر بهپیش

باشد که های سنجش هوش رینولدز میابزار مورد استفاده در پژوهش  اضر اس ه دوم مقیاس

شرح ویژگی سنجی ابزار مذکور پرداخته میبه  سهای رواا های هوشی رینولدز  ه اول مقیاسشود. ا

با دو مقیاس هوش مترلور و ستتیال در زمینه توااایی عمومی و یم مقیاس  افظه  2003در ستتال 

شد.  شناختی تدوین  س هکوتاه مدت در زمینه چیرگی  ش یهااسیدوم مق ا سط یر یهو نولدز تو

دو عامو هوش مترلور و هوش  هوش با سنجش یریگن به منظور اادازه2015ع نولدز و کامپهاوسیر

سی و ب ش گمشده از  سیال با چهار آزمون کلمه هدفا گزینه متفاوت از هوش مترلور و تمثیو قیا

سیال ست یطرا  هوش  سازاده  افظه شده ا شناختی دو عامو  . عالوه بر آنا در زمینه چیرگی 

 کوتاه مدت و سرعت پردازش مطرح شده است. 

 افظه و سرعت پردازش  یابیکه در برآورد هوشا ارز دهندیم حیاز مت صصان ترج یالرته برخ

دو در برآورد هوش  نیاز محاستتتره ا دیتستتتت معتقداد با نی. اما ستتتازادگان ارادیدر اظر بگ زیرا ا

 اامرترطند عمومی یهاییهستند که با توااا ییهاییبا توااا  تهیدو عامو آم نیاجتناب کرد. چرا که ا

های سنجش گیراد. بنابراینا ساختار دروای اس ه دوم مقیاسختی جای میو در  یطه چیرگی شنا

 هوش رینولدز به شرح زیر است:
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 برداریهای اصلی نمونه: حجم نمونه در الیه1جدول 

 سواالت آزمون مقیاس

 58 کلمه هدف هوش مترلور

 53 گزینه متفاوت

 48 تمثیو قیاسی هوش سیال

 49 ب ش گمشده

 

سی»و  «کلمه هدف» یهاآزمون ش «تمثیو قیا صورت دوارز گزینه » یهانا آزمون1 و 0عی به 

شواد. مدت زمان الزم یم یگذارن امره2و  1ا 0عی به صورت سه ارزش« ب ش گمشده»و  «متفاوت

 دهیآزمواگر باتجربه و آموزش د میکه توستتط  یدر صتتورت اسایمق نیآزمون اخرده 4 یاجرا یبرا

آزمون خرده 2که شامو  «یری افظه ترک»شاخص  یاست. اجرا قهیدق 25تا  20ااجام شودا  دود 

. در خصتتوش شتتاخص ستترعت پردازش ه  به بردیم زمان قهیدق 15تا  10 افظه استتتا  یلیتدم

 ن.2015نولدز و کامپهاوسا یعر منوال است نیهم

س ه دوم مقیاس ساختار دروای ا شی رینولدز باید به ویژگیعالوه بر  سنجی روان هایهای هو

ست توجه امود. با  شده ا سازی  ستاادارد این ابزار که توسط رینولدز و کامپهاوس طرا یا تدوین و ا

توان به دو روش تجااس دروای و ثرات دروای یا تدرارپذیری تأکید داشت. توجه به ضرایب اعترار می

استتتی و ب ش گمشتتتده روا با استتتتناد به چهار آزمون کلمه هدفا گزینه متفاوتا تمثیو قیاز این

افر ااجام گرفت.  2154ستتنجی پیرامون تجااس دروای با روش آلفا کرااراب بر روی های روانتحلیو

سال به باالن  60سال و  59تا  18سالا  17تا  7سالا  6تا  3های سنی چهارگااه عبا استناد به دامنه

 شود:ن میو عوامو سازاده دو مقیاس هوش مترلور و هوش سیال جدول زیر عنوا

 

: ضرایب اعتبار با روش تجانس درونی2جدول   

 آزمون

 دامنه سنی

 ب ش گمشده تمثیو قیاسی گزینه متفاوت کلمه هدف

سال 6تا  3  94/0  94/0  89/0  93/0  

سال 17تا  7  86/0  81/0  86/0  84/0  

سال 59تا  18  84/0  80/0  84/0  82/0  

سال به باال 60  88/0  85/0  88/0  86/0  
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صله زماای  30تعداد همچنینا  سط فا روز دوباره مورد آزمون قرار گرفتند و  20تا  15افر با متو

 شود:مقادیر ضریب ثرات با دو شیوه با اصالح و بدون اصالح به شرح زیر مطرح می

 : ضرایب اعتبار با روش ضریب ثبات بدون اصالح3جدول 

 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گمشده

سال 6تا  3  92/0  75/0  94/0  85/0  

سال 17تا  7  84/0  82/0  82/0  76/0  

سال 59تا  18  97/0  67/0  97/0  75/0  

سال به باال 60  92/0  81/0  89/0  90/0  

 : ضرایب اعتبار با روش ضریب ثبات با اصالح4جدول 

 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گمشده

 92/0 99/0 82/0 99/0 سال 6تا  3

 88/0 86/0 96/0 96/0 سال 17تا  7

 94/0 99/0 85/0 99/0 سال 59تا  18

 99/0 99/0 99/0 99/0 سال به باال 60

در اهایتا با توجه به مقادیر ضتتتریب اعترار با روش آلفا کرااراب برای ارزیابی تجااس دروای و 

توان عنوان امود که تمامی ضتترایب اعترار فراتر از روش ضتتریب ثرات برای ارزیابی تدرارپذیری می

های مرترط روا تحلیوسنجی از ویژگی اعترار مطلوب برخوردار است. از اینبوده و از لحاظ روان 8/0

 شود:با روایی ساختاری با شیوه تحلیو عامو تأییدی سلسله مراتری به شرح زیر عنوان می

 عامل تأییدی سلسله مراتبی : روایی ساختاری با شیوه تحلیل5جدول 

 عامل

 آزمون

 کل هوش سیال هوش متبلور

 مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر

65/0 کلمه هدف  68/0  44/0  43/0  78/0  78/0  

57/0 گزینه متفاوت  56/0  32/0  34/0  64/0  63/0  

28/0 تمثیو قیاسی  27/0  87/0  80/0  80/0  63/0  

27/0 ب ش گمشده  27/0  57/0  65/0  58/0  65/0  
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عنوان عوامو سازاده مراتب با توجه به الگوی ساختار دروای پیشنهادی در زمینه چهار آزمون به

های هوشتتی توان مطرح امود که استت ه دوم مقیاسدرجه اول عهوش مترلور و هوش ستتیالن می

مدل رینولدز دارای ساختار دروای دو عامو بوده و مطابق با مدل پیشنهادی کتو است که امروزه در 

سله مراتری توااایی شناختی کتوا هورن و کارول تحت عنوان دو توااایی عمده از ده توااایی سل های 

 ای را به خود اختصاش داده است.عمدها جایگاه ویژه

های مرترط با تجااس دروای های مرترط با هر آزمونا از تحلیوپس از بررستتتی دقیق ستتت ال

های مناستتب برای تجااس عنوان شتتیوهب و دو ایمه کردن بههای آلفا کراارااستتتفاده شتتد و از روش

ستتنجی برای محاستتره ضتتریب اعترار استتتفاده به عمو آمد. های   رواندروای در چارچوب تحلیو

صله زماای  -همچنینا از روش آزمون ضریب ثرات با مدل  4تا  2بازآزمون با فا سره  هفته برای محا

ستفاده شد. محاسرات مرترط با روایی سازه از طریق تحلیو  ضریب همرستگی گشتاوری پیرسون ا

شده و در اهایتا از روش  سله مراتری متعامد ااجام  سل عامو تأییدی با تأکید بر روش تحلیو عامو 

سره روایی مالکی از اوع همزمانا بدین ترتیب که  سون برای محا شتاوری پیر ستگی گ ضریب همر

بینه با  -های هوش استتتاافوردپنج  مقیاس همرستتتگی بین امرات هوشتترهرهای هشتتتگااه استت ه

س ه دوم مقیاسهای هشتگااه و مقیاسآزمون ستفاده های چهارگااه ا سنجش هوش رینولدز ا های 

 .شده است

 

 یافته ها

 های: میانگین و انحراف استاندارد مرتبط با آزمون6جدول 

دبستانی شهرستان اسالمشهر آموزان پیشدر دانش« هوش متبلور»  

 انحراف استاندارد میانگین آزمون

 49/2 25/8 کلمه هدف

 14/3 12/9 گزینه متفاوت

 99/5 65/110 هوش مترلور

 

های با تأکید بر جدول فوق و همااگواه که در امرات تراز و هوشتترهر مترلور استت ه دوم مقیاس

ستا آزمون شاهده ا گزینه »ن و آزمون 25/8میااگین ع« کلمه هدف» سنجش هوش رینولدز قابو م

سالمشهر را به خود اختصاش آموزان پیشن در دااش12/9میااگین ع« متفاوت شهرستان ا ستاای  دب

ستاای شهرستان اسالمشهر در آزمونآموزان پیششود که دااشروا مطرح میااد؛ از اینداده های دب

باشتتتند دارای امرات باالتر از  د هوش مترلور میکه مرترط با « گزینه متفاوت»و « کلمه هدف»

 باشند. متوسط می
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 های: میانگین و انحراف استاندارد مرتبط با آزمون7جدول 

دبستانی شهرستان اسالمشهر آموزان پیشدر دانش« هوش سیال»  

 انحراف استاندارد میانگین آزمون

13/10 ب ش گمشده  30/3  

45/11 تمثیو قیاسی  52/3  

35/109 هوش سیال   19/5  

 

های با تأکید بر جدول فوق و همااگواه که در امرات تراز و هوشتترهر مترلور استت ه دوم مقیاس

ن و آزمون 13/10میااگین ع« ب ش گمشتتده» ستتنجش هوش رینولدز قابو مشتتاهده استتتا آزمون

سی» ستان آموزان پیشن در دااش45/11میااگین ع« تمثیو قیا شهر ستاای  شهر را به خود دب سالم ا

صاش داده شهر در آموزان پیششود که دااشروا مطرح میااد؛ از ایناخت سالم ستان ا شهر ستاای  دب

شده»های آزمون سی»و « ب ش گم سیال می« تمثیو قیا شند دارای امرات که مرترط با هوش  با

 باشند.  باالتر از  د متوسط می

هایط با آزمون: میانگین و انحراف استاندارد مرتب8جدول   

 اسالمشهر شهرستان دبستانی آموزان پیشدر دانش« حافظه فعال»

 انحراف استاندارد میانگین آزمون

 70/3 47/12 یادآوری شفاهی

 75/3 33/11 بازشناسی تصویر

 29/5 49/112  افظه فعال

 

های مقیاس با تأکید بر جدول فوق و همااگواه که در امرات تراز و هوشتترهر مترلور استت ه دوم

ستا آزمون شاهده ا شفاهی» سنجش هوش رینولدز قابو م ن و آزمون 47/12میااگین ع« یادآوری 

دبستاای شهرستان اسالمشهر را به خود آموزان پیشن در دااش33/11میااگین ع« بازشناسی تصویر»

صاش داده ستان اآموزان پیششود که دااشروا مطرح میااد؛ از ایناخت شهر ستاای  شهر در دب سالم

باشتتند دارای که مرترط با  افظه فعال می« بازشتتناستتی تصتتویر»و « یادآوری شتتفاهی»های آزمون

 باشند.امرات باالتر از  د متوسط می
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های: میانگین و انحراف استاندارد مرتبط با آزمون9جدول   

 اسالمشهر  شهرستان دبستانیآموزان پیشدر دانش« سرعت پردازش»

 انحراف استاندارد میانگین آزمون

 24/3 78/10 عیسر دنیاام

 11/4 69/9 ریتصو یجستجو

 14/5 40/111 سرعت پردازش

 

های با تأکید بر جدول فوق و همااگواه که در امرات تراز و هوشتترهر مترلور استت ه دوم مقیاس

ن و آزمون 78/10میااگین ع« اامیدن ستتریع» ستتنجش هوش رینولدز قابو مشتتاهده استتتا آزمون

دبستاای شهرستان اسالمشهر را به خود آموزان پیشن در دااش69/9میااگین ع« ریتصو یجستجو»

صاش داده شهر در آموزان پیششود که دااشروا مطرح میااد؛ از ایناخت سالم ستان ا شهر ستاای  دب

سریع»های آزمون صویر»و « اامیدن  ستجوی ت سرعت پردازش میکه « ج شند دارای مرترط با  با

 باشند.  امرات در  د متوسط می

یا نسخخخه دو   - یاسآ دبسخختان آموزان پیشسخخنجش هوش رینوزدز در دانش هایمق

شهر از تجانس درونی )با تأکید بر روش آزفا کرانباخ و دو نیمه کردن  سالم ستان ا شهر

 آزمون( برخوردار است یا خیر؟

 با تأکید بر دو « هوش متبلور»های تجانس درونی آزمون: بررسی 10جدول 

 شهرستاندبستانی آموزان پیشدر دانش« دونیمه کردن آزمون»و « آزفا کرانباخ»روش

 اسالمشهر 

 آزفا آزمون
 کرانباخ

 -اصالح اسپیرمن دونیمه کردن
 براون

 96/0 93/0 92/0 کلمه هدف

 95/0 92/0 93/0 گزینه متفاوت

 95/0 91/0 90/0 هوش مترلور

 

هوش »های شودا تمامی ضرایب اعترار آزمونبا توجه به جدول فوق و همااگواه که مشاهده می

س ه دوم مقیاس« مترلور شی رینولدزا سنجش هو ستان پیش آموزاندر دااش های  شهر ستاای  دب

دوایمه  از روش با استتتفادهو همچنینا  90/0آلفا کراارابا باالتر از با استتتفاده از روش استتالمشتتهر 
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به دست آمده است که معرف ویژگی تجااس  95/0براونا باالتر از  -کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

جااس دروای از ویژگی روا میدروای استتتت. از این ید بر ت تأک با  مذکور  که ابزار  توان مطرح امود 

  ار است.برخورددبستاای شهرستان اسالمشهر آموزان پیشسنجی مطلوب در دااشروان

 با تأکید بر دو « هوش سیال»های : بررسی تجانس درونی آزمون11جدول 

 شهرستان دبستانیآموزان پیشدر دانش« دونیمه کردن آزمون»و « آزفا کرانباخ»روش

 اسالمشهر

 آزفا آزمون
 کرانباخ

 دونیمه
 کردن 

 -اصالح اسپیرمن
 براون

 94/0 90/0 91/0 ب ش گمشده

 95/0 91/0 90/0 تمثیو قیاسی

 94/0 90/0 91/0 هوش سیال

هوش »های شودا تمامی ضرایب اعترار آزمونبا توجه به جدول فوق و همااگواه که مشاهده می

س ه دوم مقیاس« سیال شی رینولدز در دااشا سنجش هو ستان آموزان پیشهای  شهر ستاای  دب

همچنینا با استتتفاده از روش دوایمه و  90/0استتالمشتتهر با استتتفاده از روش آلفا کراارابا باالتر از 

به دست آمده است که معرف ویژگی تجااس  94/0براونا باالتر از  -کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

جااس دروای از ویژگی روا میدروای استتتت. از این ید بر ت تأک با  مذکور  که ابزار  توان مطرح امود 

  برخوردار است.اسالمشهر ان شهرستدبستاای آموزان پیشدااشسنجی مطلوب در روان

 با تأکید بر دو روش « حافظه فعال»های : بررسی تجانس درونی آزمون12جدول 

 شهرستان دبستانیآموزان پیشدر دانش« دونیمه کردن آزمون»و « آزفا کرانباخ»

 اسالمشهر 

 آزفا آزمون
 کرانباخ

 دونیمه
 کردن 

 -اصالح اسپیرمن
 براون

 94/0 89/0 89/0 یادآوری شفاهی

 94/0 89/0 88/0 بازشناسی تصویر

 93/0 88/0 87/0  افظه فعال
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 افظه »های شودا تمامی ضرایب اعترار آزمونبا توجه به جدول فوق و همااگواه که مشاهده می

س ه دوم مقیاس« فعال شی رینولدز در دااشا سنجش هو ستان آموزان پیشهای  شهر ستاای  دب

و همچنینا با استتتفاده از روش دوایمه  87/0آلفا کراارابا باالتر از استتالمشتتهر با استتتفاده از روش 

به دست آمده است که معرف ویژگی تجااس  93/0براونا باالتر از  -کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

جااس دروای از ویژگی روا میدروای استتتت. از این ید بر ت تأک با  مذکور  که ابزار  توان مطرح امود 

  برخوردار است.اسالمشهر  شهرستان دبستاایآموزان پیشدااشر سنجی مطلوب دروان

 با تأکید بر دو روش « سرعت پردازش»های : بررسی تجانس درونی آزمون14جدول 

 شهرستان دبستانیآموزان پیشدر دانش« دونیمه کردن آزمون»و « آزفا کرانباخ»

 اسالمشهر

 آزفا آزمون
 کرانباخ

 دونیمه
 کردن 

 -اصالح اسپیرمن
 براون

 94/0 90/0 89/0 اامیدن سریع

 94/0 89/0 90/0 جستجوی تصویر

 94/0 89/0 88/0 سرعت پردازش

 

سرعت »های شودا تمامی ضرایب اعترار آزمونبا توجه به جدول فوق و همااگواه که مشاهده می

س ه دوم مقیاس «پردازش شی رینولدز در دااشا سنجش هو ستاای آموزان پیشهای  ستان دب شهر

و همچنینا با استتتفاده از روش دوایمه  88/0استتالمشتتهر با استتتفاده از روش آلفا کراارابا باالتر از 

به دست آمده است که معرف ویژگی تجااس  93/0براونا باالتر از  -کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

جاروا میدروای استتتت. از این ید بر ت تأک با  مذکور  که ابزار  اس دروای از ویژگی توان مطرح امود 

  برخوردار است.دبستاای شهرستان اسالمشهر آموزان پیشدااشسنجی مطلوب در روان

 

یا نسخخخه دو   - یاسآ دبسخختان آموزان پیشسخخنجش هوش رینوزدز در دانش هایمق

 بازآزمون( برخوردار است یا خیر؟ -شهرستان اسالمشهر از ثبات )با تأکید بر روش آزمون
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های سنجش هوشی رینوزدزهای نسخه دو  مقیاسبررسی ثبات آزمون: 14جدول   

 اسالمشهر شهرستان دبستانیآموزان پیشدر دانش« بازآزمون -آزمون»با تأکید بر روش 

 ضریب ثبات آزمون 

 89/0 کلمه هدف هوش مترلور

 91/0 گزینه متفاوت

 90/0 هوش مترلور

 91/0 ب ش گمشده هوش سیال

 89/0 تمثیو قیاسی

 90/0 هوش سیال

 93/0 یادآوری شفاهی  افظه فعال

 92/0 بازشناسی تصویر

 90/0  افظه فعال

 89/0 اامیدن سریع سرعت پردازش

 90/0 جستجوی تصویر

 89/0 سرعت پردازش

 

اس ه های شودا تمامی ضرایب ثرات در آزمونبا توجه به جدول فوق و همااگواه که مشاهده می

شی رینولدزدوم مقیاس سنجش هو شهرآموزان پیشدر دااش های  سالم ستان ا شهر ستاای  با  دب

به دستتت آمده استتت که معرف ویژگی ثرات ابزار  89/0آزمون بازآزمونا باالتر از استتتفاده از روش 

با  های ستتنجش هوشتتی رینولدزاستت ه دوم مقیاستوان مطرح امود که روا میمذکور استتت. از این

ضرایب ث شهرآموزان پیشرات از ویژگی تدرارپذیری در دااشتأکید بر  سالم ستان ا شهر ستاای   دب

  برخوردار است.

یا نسخخخه دو   - یاسآ دبسخختان آموزان پیشسخخنجش هوش رینوزدز در دانش هایمق

 شهرستان اسالمشهر از روایی مالکی )با تأکید بر روایی همزمان( برخوردار است یا خیر؟
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-سنجش هوش رینوزدز و هوش« هوش متبلور»های آزمون: همبستگی بین 15جدول 

آموزان بینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( در دانش -استانفورد -آزمای تهران

 دبستانی شهرستان اسالمشهرپیش
 کلمه هوشبهر

 هدف 
 هوش  گزینه متفاوت

 متبلور

 12/0 17/0 12/0 استدالل سیال

 23/0 17/0 60/0** دااش

 14/0 22/0 14/0 استدالل کمی

 14/0 22/0 09/0 فضایی -پردازش دیداری

 28/0 14/0 02/0  افظه فعال

 09/0 22/0 08/0 هوشرهر غیرکالمی

 22/0 18/0 61/0** هوشرهر کالمی

 24/0 16/0 08/0 هوشرهر کو

 

ستگی ضرایب همر شرهر کالمی با آزمون با تأکید بر میزان  شرهر دااش و هو صله در هو های  ا

شهر ارتراط مثرت معنیآموزان پیشهدف در دااش کلمه سالم ستان ا شهر ستاای  سطح دب داری در 

01/0=α های ستتنجش هوش توان مطرح امود که استت ه دوم مقیاسوجود دارد. بنابراینا       می

دبستاای شهرستان آموزان پیشبینه در دااش -استاافورد -آزمای تهرانرینولدز با اس ه اوین هوش

 هر دارای روایی مالکی از اوع همزمان است.اسالمش

آزمای سنجش هوش رینوزدز و هوش« هوش سیال»های : همبستگی بین آزمون16جدول   

-آموزان پیشبینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( در دانش -استانفورد -تهران

 دبستانی شهرستان اسالمشهر

 بخش  هوشبهر
 گمشده

 تمثیل 
 قیاس

 هوش 
 سیال

 25/0 18/0 64/0** استدالل سیال

 18/0 22/0 17/0 دااش

 33/0 22/0 32/0 استدالل کمی

 20/0 16/0 17/0 فضایی -پردازش دیداری
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 بخش  هوشبهر
 گمشده

 تمثیل 
 قیاس

 هوش 
 سیال

 09/0 18/0 13/0  افظه فعال

 25/0 09/0 25/0 هوشرهر غیرکالمی

 07/0 09/0 17/0 هوشرهر کالمی

 20/0 16/0 60/0** هوشرهر کو

 

ستگی ضرایب همر شرهر کو با با تأکید بر میزان  سیال و هو ستدالل  شرهر ا صله در هو های  ا

شده در دااش شهر ارتراط مثرت معنیآموزان پیشآزمون ب ش گم سالم ستان ا شهر ستاای  داری دب

ستتنجش های توان مطرح امود که استت ه دوم مقیاسوجود دارد. بنابراینا می α=01/0در ستتطح 

دبستتتاای آموزان پیشبینه در دااش -استتتاافورد -آزمای تهرانهوش رینولدز با استت ه اوین هوش

 شهرستان اسالمشهر دارای روایی مالکی از اوع همزمان است.

آزمای سنجش هوش رینوزدز و هوش« حافظه فعال»های : همبستگی بین آزمون17جدول 

-آموزان پیشمالکی )همزمان( در دانشبینه جهت بررسی روایی  -استانفورد -تهران

 دبستانی شهرستان اسالمشهر
یادآوری  هوشبهر

 شفاهی
بازشناسی 
 تصویر

 حافظه 
 فعال

 11/0 17/0 12/0 استدالل سیال

 13/0 24/0 35/0 دااش

 11/0 26/0 17/0 استدالل کمی

 22/0 18/0 13/0 فضایی -پردازش دیداری

 17/0 33/0 13/0  افظه فعال

 09/0 16/0 12/0 غیرکالمی هوشرهر

 17/0 32/0 22/0 هوشرهر کالمی

 35/0 25/0 16/0 هوشرهر کو

 

استت ه دوم «  افظه فعال»های های  اصتتله بین آزمونبا تأکید بر میزان ضتترایب همرستتتگی

س ه اوین هوشمقیاس شرهرهای ا سنجش هوش رینولدز با هو ستاافورد -آزمای تهرانهای  بینه  -ا

شهر ارتراط مثرت معنیآموزان پیشدر دااش سالم ستان ا شهر ستاای  سطح دب  α=05/0داری در 
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های ستتتنجش هوش رینولدز با توان مطرح امود که استتت ه دوم   مقیاسروا میوجود ادارد. از این

دبستاای شهرستان اسالمشهر آموزان پیشبینه در دااش -استاافورد -آزمای تهراناس ه اوین هوش

 باشد.مالکی از اوع همزمان امیدارای روایی 

-سنجش هوش رینوزدز و هوش« سرعت پردازش»های : همبستگی بین آزمون18جدول 

آموزان بینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( در دانش -استانفورد -آزمای تهران

 دبستانی شهرستان اسالمشهرپیش
 نامیدن  هوشبهر

 سریع
جستجوی 
 تصویر

 سرعت 
 پردازش

 15/0 22/0 19/0 سیال استدالل

 32/0 25/0 25/0 دااش

 06/0 06/0 25/0 استدالل کمی

 18/0 19/0 16/0 فضایی -پردازش دیداری

 07/0 18/0 17/0  افظه فعال

 16/0 16/0 05/0 هوشرهر غیرکالمی

 17/0 09/0 09/0 هوشرهر کالمی

 25/0 27/0 45/0 هوشرهر کو

ستگی ضرایب همر صله بین آزمونبا تأکید بر میزان  س ه « سرعت پردازش»های های  ا ا

س ه اوین هوشدوم مقیاس شرهرهای ا سنجش هوش رینولدز با هو ستاافورد -آزمای تهرانهای   -ا

 α=05/0داری در سطح دبستاای شهرستان اسالمشهر ارتراط مثرت معنیآموزان پیشبینه در دااش

های ستتتنجش هوش رینولدز با  ه دوم   مقیاستوان مطرح امود که استتتروا میوجود ادارد. از این

دبستاای شهرستان اسالمشهر پیشآموزان بینه در دااش -استاافورد -آزمای تهراناس ه اوین هوش

 باشد.دارای روایی مالکی از اوع همزمان امی

 

دبستان شهرستان آموزان پیشسنجش هوش رینوزدز در دانش هایمقیاسآیا نسخه دو   -

 روایی سازه )با تأکید بر روش سلسله مراتبی متعامد( برخوردار است یا خیر؟ اسالمشهر از
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 با تأکید بر مدل های سنجش هوش رینوزدزمقیاستحلیل عامل : 19جدول شماره 

دبستانی آموزان پیشدانشجهت بررسی روایی سازه در سلسله مراتبی متعامد 

 شهرستان اسالمشهر

 تفسیر ویژه تفسیر مشترک شاخص آزمون

 متوسط 34/0 باال 78/0 شدت اثر هوش مترلور

 47/0 58/0 میزان واریااس

 متوسط 56/0 باال 73/0 شدت اثر هوش سیال

 23/0 59/0 میزان واریااس

 پایین 13/0 متوسط 45/0 شدت اثر  افظه فعال

 24/0 59/0 میزان واریااس

 پایین 17/0 متوسط 69/0 شدت اثر سرعت پردازش

 31/0 58/0 میزان واریااس

 

سله مراتری متعامدا میبا توجه به یافته سل ست آمده از تحلیو عامو  توان مطرح امود های به د

سیال دار شرهر مترلور و  سرعت پردازش از که دو هو شترک باال بوده و  افظه فعال و  ای واریااس م

توااند هوش مترلور و هوش سیال می میزان واریااس مشترک متوسط برخوردار است. بنابراینا عامو

روا باید آموزان هنجاری محسوب شواد. از اینعنوان یم عامو برای امره هوشرهر در         دااشبه

عنوان ستاختار را به« هوش ستیال»و « هوش مترلور»لستله مراتری را مداظر قرار داد و ستاختار ست

 مرتره اول در اظر گرفت.

توان عنوان امود آزمون از واریااس ویژه متوسط برخوردارادا می 2نده هر به عالوها با توجه به ای

عنوان توان بهها میهای مرترط با هوش مترلور و هوش ستتیال دارای استتتقالل بودها از آنکه آزمون

دبستان مدل سلسله پیش آموزان هنجاری روا در دااشیم عامو وسیع صحرت به میان آورد. از این

ست و باید مراتری  شرهر مورد تأیید ا سیال»هو عنوان را در یم عامو به« هوش مترلور»و « هوش 

 .مداظر قرار داد« ایمرب هوشی»

 

 بحث و نتیجه گیری

های شناختی های هوشی رینولدز در زمینه سنجش کنشبا توجه به اهمیت اس ه دوم مقیاس

شتها در پژوهش  اضر تالش گ ستااداردسازی را با فراتر از سطح متوسط کاربرد دا ردیده تا فرایند ا

آزمون  4مقیاس هوش مترلور و هوش ستتتیال با  2های توااایی عمومی از طریق تأکید بر  مقیاس
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روا با سازاده ااجام داده و بتوان بستر مناسری را برای غربالگری کودکان استثنایی فراه  امود. از این

ستتنجی ااجام های روانهرستتتان استتالمشتتهرا تحلیودبستتتاای شتتآموزان پیشتأکید بر جامعه دااش

ست آید. این ابزار می ستثنایی به د سنجش کودکان ا توااد اطالعات گرفته تا ابزاری معترر در زمینه 

سان روان شنا ستثنایی غنی و مفیدی را در اختیار کار شناختیا عمومی و ا سان تربیتیا بالینیا  شنا

های ستتنجش هوش به استتتااداردستتازی استت ه دوم مقیاس روا در پژوهش  اضتترقرار دهد. از این

ستثنایی پیش -آموزان هنجاری و بالینیرینولدز در دااش شهر پرداخته ا سالم ستان ا شهر ستان  دب

 های پژوهش به شرح زیر تأکید امود: توان به س المیشده و 

سخه دو   - ستان از آموزان پیشسنجش هوش رینوزدز در دانش هایمقیاسآیا ن دب

 -تجانس درونی )با تأکید بر روش آزفا کرانباخ و دونیمه کردن آزمون با اصخخالح اسخخپیرمن

با توجه به ضتترایب اعترار مشتت ص گردید که ضتترایب اعترار براون( برخوردار اسخخت یا خیر؟ 

س ه دوم مقیاس« هوش مترلور»های آزمون شی رینولدزا سنجش هو ستفاده از روش  های  آلفا با ا

براونا باالتر از  -دوایمه کردن آزمون با اصالح اسپیرمن با استفاده از روشو  90/0رابا باالتر از کراا

دبستتتتاای شتتتهرستتتتان آموزان پیشبوده که معرف ویژگی تجااس دروای مطلوب در دااش 95/0

های سنجش اس ه دوم مقیاس« هوش سیال»های همچنینا ضرایب اعترار آزمون .اسالمشهر است

دوایمه کردن  با استتتفاده از روشو  90/0آلفا کراارابا باالتر از با استتتفاده از روش  رینولدزهوشتتی 

به دست آمده است که معرف ویژگی تجااس دروای  94/0براونا باالتر از  -آزمون با اصالح اسپیرمن

 دبستاای شهرستان اسالمشهر است. آموزان پیشدااش

های استتت ه دوم مقیاس«  افظه فعال»های ر آزمونتمامی ضتتترایب اعتراالزم به ذکر استتتتا 

دوایمه کردن  با استتتتفاده از روشو  87/0آلفا کراارابا باالتر از با روش  ستتتنجش هوشتتتی رینولدز

به دست آمده است که معرف ویژگی تجااس دروای  93/0براونا باالتر از  -آزمون با اصالح اسپیرمن

 هر است. دبستاای شهرستان اسالمشآموزان پیشدااش

س ه دوم مقیاس« سرعت پردازش»های ضرایب اعترار آزموندر اهایتا  شی ا سنجش هو های 

دوایمه کردن آزمون با  با استتتتفاده از روشو  88/0آلفا کراارابا باالتر از استتتتفاده از روش  رینولدز

 به دستتتت آمده استتتت که معرف ویژگی تجااس دروای 93/0براونا باالتر از  -اصتتتالح استتتپیرمن

 دبستاای شهرستان اسالمشهر است. آموزان پیشدااش

سخه دو   - ستان از آموزان پیشسنجش هوش رینوزدز در دانش هایمقیاسآیا ن دب

تمامی ضتترایب ثرات در بازآزمون( برخوردار اسخخت یا خیر؟  -ثبات )با تأکید بر روش آزمون

دبستاای شهرستان آموزان پیشدر دااش های سنجش هوشی رینولدزاس ه دوم مقیاسهای آزمون

شهر سالم ستفاده از روش  ا ست که معرف ویژگی  89/0آزمون بازآزمونا باالتر از با ا ست آمده ا به د

های ستتنجش هوشتتی استت ه دوم مقیاستوان مطرح امود که روا میثرات ابزار مذکور استتت. از این
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دبستتتاای شتتهرستتتان آموزان پیشبا تأکید بر ضتترایب ثرات از ویژگی تدرارپذیری در دااش رینولدز

  برخوردار است. اسالمشهر

سخه دو   - ستان از دآموزان پیشسنجش هوش رینوزدز در دانش هایمقیاسآیا ن ب

ب با استتتتفاده از ضتتترایروایی مالکی )با تأکید بر روایی همزمان( برخوردار اسخخت یا خیر؟ 

ها بین ضرایب همرستگی α=01/0داری در سطح همرستگی مش ص گردید که ارتراط مثرت معنی

ل در هوشتترهر دااش با آزمون کلمه هدف؛ هوشتترهر کالمی با آزمون کلمه هدف؛ هوشتترهر استتتدال

جود آموزان هنجاری وسیال با آزمون ب ش گمشده؛ هوشرهر کو با آزمون ب ش گمشده؛ در دااش

 ه پنج  رینولدز با اسهای سنجش هوش توان مطرح امود که اس ه دوم مقیاسدارد. بنابراینا می

 آموزان هنجاری دارای روایی مالکی از اوع همزمان است.اشبینه در دا -مقیاس هوشی استاافورد

سخه دو   - ستان از دآموزان پیشسنجش هوش رینوزدز در دانش هایمقیاسآیا ن ب

سلسله مراتبی متعامد( برخوردار است یا خیر؟  سازه )با تأکید بر روش  ستفادبا روایی  ه از ا

ل عامو هوش مترلور و هوش ستتتیا توان مطرح امود کهتحلیو عامو ستتتلستتتله مراتری متعامدا می

شرهر در دااشتوااند بهمی شواد. عنوان یم عامو برای امره هو مچنینا هآموزان هنجاری محسوب 

ستقالل بودها از آنآزمون سیال دارای ا عنوان یم هبتوان ها میهای مرترط با هوش مترلور و هوش 

صحرت به میان آورد و باید  سیع  سیال»عامو و نوان عرا در یم عامو به« هوش مترلور»و « هوش 

 مداظر قرار داد.« ایمرب هوشی»

ته یاف هایت  با تحقیقات در ا  1نا زینم و آلن2015رینولدز و کامپهاوس عهای تحقیق  اضتتتر 

نا 2012ع 4نا ایلستتتون و کتتاایویز4201ع3نا گلینیتتاک 2014ع 2گلوگلیننا  بیوجین و متتم2015ع

گلوگلین و مارگولیس نا جیوجین و مم2010ع 5بیوجینا فیرمینا میچواستتتدیا بری و جااستتتون

گان ع2009ع نا بیوجینا 2008ع 7نا آمفریس2008ع 6نا هیدس2009نا دومرروستتتدیا واتدینز و برو

 10نا شتترو2005ع 9نا براکن2005ع 8نا ریس و استتمال2006فیرمینا اوپا میچواستتدیا بری و لوری ع

سو می2003ن و ینولدز و کامپهاوس ع2005ع شد؛ زیرا در تمامی تحقیقات مطرح ن هماهنگ و هم با

آموزان هنجاری و بالینی های ستتنجش هوش رینولدز در دااششتتده استتت که استت ه دوم مقیاس

 باشد.های مطلوب روااسنجی میدارای ویژگی

                                                           

1- zink & Allen  

2- Beaujean & McGlaughlin  

3- Gliniak  

4- Nelson & Canivez  

5- Beaujean, Firmin, Michonski, Barry & Johnson  

6- Hicks  

7- Umphress  

8- Reis & Small  

9- Bracken  

10- Schraw  
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س ه دوم مقیاسدر اهایتا با توجه به ایند سنجش هوش رینولدز در  داقو زمان اجرا ه ا های 

توان آزمواگران را آموزش داد که از این ابزار استتتتفاده امایندا پیشتتتنهاد شتتتود و به را تی میمی

ستناد اوسان چهار شود که بهمی شود. بنابراینا با ا عنوان ابزار غربالگری در کشور ایران به کار برده 

گذاری و تفستتیر کتابچه ستت ال ستتوم یا و عامو هوش ستتیال و مترلورا به اجراا امرهامره تراز در د

 افظه فعال و کتابچه ستت ال چهارم یا ستترعت پردازش پرداخته شتتود. برای امواه های هنجاری در 

راستای ارزیابی تیزهوشیا کتابچه س ال یم و دو کاربرد داشته و در زمینه ااتواای یادگیری کتابچه 

فعالی کتابچه س ال چهار یا سرعت بیش -یا  افظه کوتاه مدت و برای اختالل اقص توجهسوال سه 

 .پردازش اجرا گردد
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 ناتوانی کودکان رینوزدز در هوش هایمقیاس تشخخخیصخخی روایی .ن1395ع توکلیا فاطمه.

 اامه کارشناسی ارشدا دااشگاه آزاد اسالمی وا د اسالمشهر. پایان. یادگیری

درزادها شتتهره. سخه نوین آزمون .ن1392ع شتتُ سازین ستاندارد شناختی های تواناییا های 
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صول روان ن.1390کامداریا کامریز.ا افروزا غالمعلی. ع شی آزمایی سنجی و هوشا )آزمون هو

 ااتشارات دااشگاه تهران. «(.ویژه خردساالن»بینه  -تانفورد اس -تهران 

 ااتشارات دااشگاه تهران. .ش و خالقیتهو ن.1392ا غالمعلی. عافروز کامداریا کامریز.ا

سیدعلی. شمیا  سخه دو  مقیاسهای روانویژگی .ن1396ع ها سنجش هوش سنجی ن های 

اامه کارشناسی ارشدا دااشگاه آزاد اسالمی وا د علوم پایان .سمپادآموزان رینوزدز در دانش

 .و تحقیقات
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