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 تهران

 چکیده

استانداردساازی نساخه دو  »هدف پاژوه  حارار 

است و « های سنج  هوش رينولدز در ايرانمقااس

رتاب مطرح شده است که سوال اصلی تحقاق بدين ت

های سنج  هوش رينولدز در نسخه دو  مقااسآيا 

سانجی های رواندارای ويژگیجامعه هنجاری ايران 

تمامی افراد در دامنه جامعه تحقاق را مطلوب است؟ 

دهند که تعاداد آنهاا سال تشکال می 90تا  3سنی 

های ايران ترين استاننفر بوده و از پرجمعات 2000

اند. در تحقاق حارر باا پااروی از روش دهانتخاب ش

ای سهمی نامساوی از هار گاری تصادفی طبقهنمونه

نفر به عنوان نمونه انتخاب شادند.  200استان تعداد 

 گاااری پااژوه  حاراار، نسااخه دو  اباارار اناادازه

باشاد کاه در های سنج  هوش رينولدز میمقااس

منظاور  باه نولدز و کامپهااوسيتوسط ر 2015سال 

دو عامل هوش متبلور و  هوش با سنج  یراگازهاند

چهاار آزماون کلماه هادف و گريناه  هوش ساال با

Abstract 
The purpose of this Research is to 

"standardization the Second Edition of 

Reynolds Intellectual Assessment Scales 

(RIAS-2), in Iran" The main question of 

this Research was to determine whether 

the second version of Reynolds 

Intelligence Scales has desirable 

psychometric properties in Iranian 

normative society. The population of the 

Research consisted of all persons in the 

age range of 3 to 90 years, numbering 

2 0 0 0  pe r so ns  and  f ro m t h e  mo s t  

populous provinces of Iran have been 

selected. In the present study, 200 

individuals were selected as the sample 

by using unequal proportional stratified 

random sampling from each province. 

The measuring tool of the present study 

is the second version of Reynolds 

Intelligence Scales, which was 

developed in 2015 by Reynolds and 

Kamphaus to measure intelligence with 

two factors of crystallized intelligence 
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متفاوت از هوش متبلاور و تمناال اااسای و بخا  

نفار در دامناه  2154بر روی  گمشده از هوش ساال

شاده و استانداردساازی  یطراحاسال  94تا  3سنی 

باشاد. در . دارای روايای و اعتباار مطلاوبی مایاست

سنجی ابارار ماذکور های روانتای بررسی ويژگیراس

های آماری نسخه اصلی، در ايران، با پاروی از تحلال

به محاسبه ررايب اعتبار با تاکاد بر تجاان  درونای 

کاردن آزماونو و )با دو روش آلفا کرانباا  و دوناماه

رريب ثبات و همچنان روايی با تاکاد بر روايی سازه 

له مراتبای متعامادو و )با روش تحلاال عااملی سلسا

هاای هوشای روايی همرمان )با نسخه پنجم مقاااس

 در نهاياات، بانااهو پرداهتااه شااده اساات. -اسااتنفورد

 نسااخه دو  هااای تحقاااق نشااان داد کااه يافتااه

باا اساتفاده از دو  های سنج  هوش رينولدزمقااس

روش آلفا کرانبا  و دو نامه کردن آزمون باا اصامح 

محاسبه تجان  درونای  براون در راستای -اسپارمن

و همچنان رريب ثباات کاه بااالتر از  78/0باالتر از 

دهنااده اعتباار مطلاوب اساات و باوده و نشاان 82/0

باشد. دهنده ويژگی تکرارپذيری ابرار مذکور مینشان

همچنان، با تحلاال عامال سلساله مراتبای متعاماد 

« هوش متبلور»و « هوش ساال»که مشخص گرديد 

در « نامر  هوشی»عنوان عامل به توان در يکرا می

 افراد هنجاری مدنظر ارار داد

استانداردساااازی، نساااخه دو  کلیددددی  هایواژه

های سنج  هوش رينولدز، افاراد هنجااری، مقااس

 نامر  هوشی

 

 

and fluid intelligence with four target 

word tests and different Crystallized 

intelligence and analogical analogy and 

the missing portion of fluid intelligence 

were designed and standardized on 2154 

individuals in the age range of 3 to 94 

years. It has good validity and reliability. 

In order to investigate the psychometric 

properties of the mentioned instrument in 

Iran, by using statistical analysis of the 

original version, to calculate the 

coefficients of validity with emphasis on 

intrinsic homogeneity (with two 

Cronbach's alpha and split- halph 

methods) and stability coefficient as 

well. Validity has been discussed with 

emphasis on construct validity (with 

orthogonal hierarchical factor analysis) 

and concurrent validity (with the fifth 

version of Stanford-Binet Intelligence 

Scales). Finally, the research findings 

showed that the second version of 

Reynolds Intelligence Scales using two 

Cronbach's alpha and split-half tests with 

Spearman-Brown modification to 

calculate internal consistency above 0.78 

as well as stability coefficient which 

Above 0.82 indicates good validity and 

indicates reproducibility of the 

instrument. Also, by analyzing the 

orthogonal hierarchical factor, it was 

determined that "fluid intelligence" and 

"crystallized intelligence" could be 

considered as one factor in "normative 

intelligence" in normative individuals 

Keywords:     standardization, Second 

Edition of Reynolds Intellectual 

Assessment Scales, Normative 

Personnel, Intelligence Profile 
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 مقدمه

شود و ای محسوب میشناسان حرفهدی روانعنوان یک فعالیت بنیادی و کاربرآزمودن هوش به

نقاط ضعف، به طیف  2و شناسایی 1تواند عالوه بر تشخیصای برخوردار است؛ زیرا میاز جایگاه ویژه

منجر گردد. همچنین، اطالعات مفیدی را در  3وسیعی از مشکالت در حیطه کارکردهای ذهنی

پردازند، مهارت و ه به سنجش هوش میشناسانی کزمینه استعدادهای شناختی ارائه کند. روان

های شناختی دارا بوده و مداخالت دانش مکفی را در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت کنش

گرایان عنوان تشخیصدهند. این افراد بههای سنجش انجام میشناختی را بر پایه فعالیتروان

مبتنی بر نیازهای شناختی استخراج  های آموزشیتوانند برنامهشوند؛ زیرا میشناخته می 4آموزشی

گرایان آموزشی همواره به دنبال های هوشی را طراحی و اجرا کنند. بنابراین، تشخیصشده از آزمون

های شناختی سازنده اند تا بتوانند در کمترین زمان، بیشترین اطالعات مرتبط با کنشابزارهایی

ایی که مورد توجه این افراد قرار گرفته، نسخه ترین ابزارههوش را به دست آورند. یکی از مناسب

باشد؛ ابزار مذکور در کمترین زمان، اطالعات مکفی را می 5های سنجش هوش رینولدزدوم مقیاس

 (. 2011، 7لوئبر -ورث، کوئین، لینام، لوئبر و استوتامردهد )دوکارائه می 6غربالگری در زمینه

توسط رینولدز و کامپهاوس منتشر گردیده و  2003های سنجش هوش رینولدز در سال مقیاس

سنجی های مطلوب روانسال ویژگی 94تا  3شهروند آمریکایی  2438از طریق هنجاریابی بر روی 

های استاندارد با شود و شاخصای فردی اجرا میرا به نمایش گذاشته است. این ابزار به گونه

کند. همچنین، دامنه کالمی و غیرکالمی ارائه می هایرا در زمینه 15و انحراف معیار  100میانگین 

+ در منحنی استاندارد 4تا  -4دهنده ادامه دارد که نشان 160آغاز گردیده و تا  40هوشبهر از 

هوش رینولدز در مقایسه با دیگر ابزارهای  سنجشهای که مقیاسهوشبهر است. با توجه به این

دهند و ند، زمان کمتری را به خود اختصاص میشوشناختی که به صورت انفرادی اجرا میروان

دهند، اکثریت متخصصین تمایل دارند تا در تری را از توانایی شناختی انجام میبرآورد دقیق

از ابزار مزبور استفاده به عمل آورند. امروزه در  9یا اختالل تحول ذهنی 8تشخیص ناتوانی ذهنی

های انفرادی هوش وکسلر بزرگساالن ای اجرا مقیاسهای مساعدی را برکه زمینه 10ایالت آرکانزاس

                                                           
1- Diagnostic  
2- Identification  
3- Intellectual Functioning  
4- Educational Diagnosticians  
5-  Reynolds Intellectual Assessment Scale Second Edition (RIAS-2) 
6- Screening  
7- Duckworth, Quinn, Lynam, Loeber & Stouthamer- Loeber  
8- Intellectual Disability  
9- Mental Development Disorder 
1 0- Arkansas  
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هوش رینولدز  سنجشهای بینه ندارند، از مقیاس -های هوشی استانفوردو نسخه پنجم مقیاس

ای دارد کنندهکنند؛ زیرا هزینه و عامل زمان برای شهروندان این ایالت نقش تعییناستفاده می

 (. 2015)رینولدز و کامپهاوس، 

های انفرادی ( بر این باورند که اکثریت مقیاس2003، رینولدز و کامپهاوس )از سویی دیگر

 عنوان نقطه ضعف تواند بهبوده و این اقدام می 1دیداری -هوشی متکی بر هماهنگی حرکتی

های انفرادی گیر بودن مقیاسهای هوشی مطرح گردد. همچنین، آنان اعتقاد دارند که زمانمقیاس

تواند دقیقه است، باعث کاهش انگیزه آزمودنی گردیده و همراه با خستگی می 45هوش که فراتر از 

های انفرادی های مطالعه در مقیاسدار کند. در نهایت، تأثیرپذیری از مهارتروایی ابزار را خدشه

های سنجش هوش های انفرادی هوش است؛ در حالیکه مقیاسعنوان سومین انتقاد مقیاسهوش به

های خواندن نبوده و اجرای آن حرکتی و مهارت -تأثیر هماهنگی دیداریهاوس تحترینولدز و کامپ

 دقیقه است. 45کمتر از 

های سنجش ( در تدوین نسخه دوم مقیاس2015الزم به ذکر است، رینولدز و کامپهاوس )

هوشی رینولدز، پس از مؤکدسازی به مبنای نظری و تدوین سؤاالت در راستای فرایند 

های روانسنجی ابزار مزبور از زوایای متفاوت، دارای مطلوبیت ازی، نشان دادند که ویژگیاستانداردس

ای سهمی متناسب برداری طبقهنفر که از طریق طرح نمونه 2154وافری است. آنان با حجم نمونه 

های روانسنجی و جداول تبدیل نمرات خام به نمرات انتخاب کرده بودند، تحلیل 2با جامعه آماری

سال ارائه نمودند تا از این طریق صحت و سقم فرایند تشخیص تیزهوشی و  94تا  3راز را از دامنه ت

توانی ذهنی در راستای ارائه خدمات ویژه، افزایش یابد تا بتوان اطالعات مهم تشخیصی را از کم

به دست دارای مقبولیت باشند،  3سنجیهای روانشناختی که از لحاظ ویژگیطریق ابزارهای روان

 (. 1397آورد )هاشمی، کامکاری و شُکرزاده، 

های شناختی در آمریکا و کشورهای های هوش و تواناییاز سویی دیگر، در زمینه کارایی آزمون

برانگیز، به ترجمه، انطباق و تدوین ای وجود دارد. اینگونه مباحث شکدیگر، شک و تردید فزاینده

(. کاربرد یک ابزار در 2008، 4اسپنوف است )سوئن و گرینشناختی معطهنجارهای ابزارهای روان

عنوان ترجمه، انطباق و تدوین های متفاوت به سه عنصر معطوف بوده و توالی آن را باید بهفرهنگ

 (. از سویی دیگر، کاربرد 2011، 5ورث و فینانُرم در نظر گرفت )سانچز، اسکوبدو،  هالینگ

ختی در کشورهایی که فرهنگ و زبان متفاوت با ایالت متحده های شناهای هوش و تواناییآزمون

                                                           
1- Reliance on Visual-Motor Coordination 
2- Population- Proportionate Stratified Sampling Plan  
3- Psycometric Characteristics  
4- Suen & Greenspan  
5- Sanchez-escobedo, Hollingworth & Fina  
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ای از ابهام قرار دارد؛ زیرا در ترجمه، انطباق و تدوین نُرم باید عوامل زبانی را آمریکا ندارند، در هاله

 (.2003، 1در نظر گرفت )جورجاس، ویجور، ویس و ساکلوفسکی

سنجش هوش رینولدز را منتشر های ( که نسخه دوم مقیاس2015رینولدز و کامپهاوس )

بلوک مرتبط با استخراج نُرم یا هنجار پرداختند؛ دامنه سنی این افراد از  52اند، به استخراج نموده

های های مرتبط با روایی نشان داد این ابزار دارای ویژگیسالگی ادامه داشت. تحلیل 90تا  3

کلمه »غربالگری اولیه با دو آزمون مطلوب برای سنجش در حیطه غربالگری است و در دو حیطه 

و غربالگری ثانویه با هشت آزمون و چهار مقیاس، شاخص مناسبی از « گزینه متفاوت»و « هدف

، 2کافریدهد )مکچهار توانایی عمده مرتبط با مدل سلسله مراتبی کتل، هورن و کارول را نشان می

2016 .) 

اند، باالتر از هفته اجرا شده 5تا  1انی بین عالوه بر آن، تمامی ضرایب ثبات که با فاصله زم

 دکان باهوش کو گیری اندک است. این ابزار در برآورد تقریبی ازبوده که معرف خطای اندازه 80/0

تفاده وشی استوجه و تیزهتوانی ذهنی، نقصآسیب بینایی، شنوایی، حرکتی، ناتوانی یادگیری، کم

 (.2016شود )رینولدز و کامپهاوس، 

عنوان شاخص معتبری از هوش های سنجش هوش رینولدز به( از مقیاس2015) 3و آلن زینک

-های کالمی و غیرکالمی، چهار هوشبهر را به صورت مجزا تحتاند که عالوه بر شاخصیاد کرده

 کند. مدت و سرعت پردازش ارائه میعنوان هوش سیال، هوش متبلور، حافظه کوتاه

(، با استفاده از روش پیشرفته آزمایه 2010) 4بری و جانسونبیوجین، فیرمین، میچونسکی، 

دانشجوی  142های سنجش هوش رینولدز با حجم نمونه در زمینه مقیاس 5چندروش -چندصفت

گذراندند، به ارزیابی ساختار درونی این ابزار تأکید نمودند. شناسی را میکالج که درس روان

مدت، هوش سیال و هوش متبلور با عملکرد فظه کوتاهپژوهشگران دریافتند که هر سه هوشبهر حا

تحصیلی در کالج مرتبط بوده و هر کدام از سه عامل مزبور با موفقیت تحصیلی در برخی دروس 

عنوان الیه مدت، هوش سیال و هوش متبلور را بهتوان حافظه کوتاههمراه است. عالوه بر آن، می

 یا توانایی عمومی قرار دارند.تأثیر عامل اول دوم در نظر گرفت که تحت

های سنجش هوش رینولدز (، به روایی سازه مقیاس2009) 6گالگلین و مارگولیسبیوجین، مک

آزمون آموز ارجاعی پرداختند. پژوهشگران دریافتند که در حیطه کالمی، سه خردهدانش 696برای 

                                                           
1- Georgas, Vijver, Weiss, Saklofske  
2 -McCaffrey 
3 -zink & Allen 
4- Beaujean, Firmin, Michonski, Bery & Johnson 
5- Multitrait- Multimethod Examination 
6- Margulies  
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تحلیل عامل سلسله مراتبی، توانایی آزمون قرار دارد. با تأکید بر و در حیطه غیرکالمی نیز سه خرده

مدت، هوش سیال و هوش متبلور در الیه دوم و کلی یا هوشبهر کل در سطح اول، حافظه کوتاه

توان ساختار سلسله مراتبی با سه عامل را برای آزمون در الیه سوم قرار دارند. بنابراین، میشش 

 ی و ناتوان یادگیری مدنظر قرار داد. فعالبیش –توجه تشخیص و درمان کودکان با اختالل نقص

هایی با تأکید بر داده 2( از روش تحلیل عامل اکتشافی2009) 1دومبروسکی، واتکینز و بروگان

سال در فرایند  90تا  3نفر در دامنه سنی  2154که رینولدز و کامپهاوس با حجم نمونه 

ودند، استفاده و ساختار درونی آوری کرده بهای سنجش هوش رینولدز جمعاستانداردسازی مقیاس

این ابزار را با روش تحلیل عامل سلسله مراتبی مشخص نمودند. از طریق ضرایب ساختاری و الگو 

تمثیل »و « بخش گمشده»های آزمونهای متنوع تحلیل عامل مشخص گردید که در شیوه

عامل هوش متبلور  با« کلمه هدف»و « گزینه متفاوت»های با عامل هوش سیال و آزمون« قیاسی

سنجی نشان داد که چهار آزمون در الیه سوم، دو عامل های روانمرتبط است. در نهایت، یافته

 هوش سیال و هوش متبلور در الیه دوم و هوشبهر کل در الیه اول قرار دارد.

های سنجش ( نیز در راستای تحلیل عامل مقیاس2007) 3نلسون، کانیوز، لینداستروم و هات

مراتبی استفاده نمود تا از این طریق ینولدز تأکید نمودند که باید از تحلیل عامل سلسلههوش ر

رو، پژوهشگران با های سنجش هوش رینولدز را مورد ارزیابی قرار داد. از اینساختار درونی مقیاس

ظریه سنجی پرداختند و با استناد به نهای روانمراتبی به تحلیلاستفاده از تحلیل عامل سلسله

های سطح اول و پس از آن سطح دوم را انجام کارول، تحلیل عامل -هورن -سلسله مراتبی کتل

ای باشد که شاخص دادند. از آنجایی که در تحلیل عامل سلسله مراتبی، باید حجم نمونه به اندازه

 آموزدانش 1163گردد، پژوهشگران با حجم نمونه  80/0فراتر از  4(KMOکفایت حجم نمونه )

های روانسنجی را صورت دادند که های استثنایی، تحلیلارجاعی برای ارزیابی مرتبط با آموزش

های روانسنجی نشان نفر تیزهوش بودند. یافته 235و  5ها، ناتوانی ویژه یادگیرینفر از نمونه 538

 باشد.یمراتبی مطابق با نظریه کتل، هورن و کارول مداد که ابزار مزبور دارای ساختار سلسله

های مقیاس 7بین(، به روایی پیش2006) 6بیوجین، فیرمین، نوپ، میچونسکی، بری و لوری

های سنجش و مقیاس 8سنجش هوش رینولدز پرداختند. با استفاده از آزمون استعداد تحصیلی

های علوم نظری و بینی استعداد تحصیلی در بخشهوش رینولدز مشخص گردید این ابزار در پیش

                                                           
1- Dombrowski, Watkins & Brogan  
2- Explorative Factor Analysis  
3- Nelson, Canivez, Lindstrom & Hatt  
4- Kaiser, Meyer & Olkin  
5- Learning Specific Disability  
6- Beaujean, Firmin, Knoop, Michonski, Barry & Lowrie  
7- Predict Validity  
8- Scholastic Achievement  
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توان به نقش غربالگری این ابزار های جانبی میت، کارایی دارد. همچنین، با تأکید بر یافتهریاضیا

بینی استعدادهای تحصیلی را با تأکید داشت که فقط با دو عامل هوش سیال و متبلور، توانایی پیش

 دانشجو داراست.  97حجم نمونه 

 ر جامعهدابزار  های روانسنجی اینژگیبا این وجود هنوز هم در ایران تحقیق معتبر پیرامون وی 

ردسازی نسخه به استاندا (1397، کیومرثی )سال انجام نگرفته است اما در ایران 94تا  3هنجاری 

ن دبستاشاستثنایی پی -آموزان هنجاری و بالینیهای سنجش هوش رینولدز در دانشدوم مقیاس

 -الینیبهای دبستان از گروهن پیشآموزانفر از دانش 8800پرداخته و   شهرستان اسالمشهر

ها با هالی( را انتخاب کردند. یافتفعبیش -توجه استثنایی )اختالالت یادگیری و اختالالت نقص

براون  -ح اسپیرمنو دو نیمه کردن آزمون با اصال 88/0استفاده از دو روش آلفا کرانباخ باالتر از 

ز االتر اوده و ضریب ثبات در پژوهش حاضر بدهنده تجانس درونی مطلوب ببوده که نشان 87/0

هوش » و« هوش سیال»که است. با تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد نیز مشخص گردید  88/0

 اد.دآموزان هنجاری مدنظر قرار در دانش« نیمرخ هوشی»عنوان در یک عامل به« متبلور

جش هوش های سندوم مقیاس( نیز که به استانداردسازی نسخه 1397نیان )در تحقیق تبیانی

ی یرکالمغهای کالمی و گام و تیزهوش با مقایسه تحلیلی توانمندیرینولدز در کودکان آهسته

 ر دهای سنجش هوش رینولدز کودکان نابینا و ناشنوا، مشخص گردید که نسخه دوم مقیاس

ت ا، متفاوهقیاسع مباشد و تنها با تاکید بر نوهای مذکور دارای روایی و اعتبار مطلوبی میگروه

 باشند.   می

 در نولدزیسنجش هوش ر هایاسینسخه دوم مق یروانسنج هاییژگیو( به 1396هاشمی )

 اکید برتپاد با اموزان سمسمپاد پرداخته و مطرح نموده است که ابزار مذکور در دانش آموزاندانش

تار ز ساخین نتایج حاصل اهوش سیال و هوش متبلور دارای روایی و اعتبار مطلوبی است؛ همچن

 ت. می اسهای عموعاملی نشان داد که هوش سیال و هوش متبلور دو عامل تشکیل دهنده توانایی

 رینولدز در هوش هایمقیاس یصیتشخ ییوا( که به ر1396همچنین در تحقیق توکلی )

 دگیری واتوانی یادارای نآموزان جامعه تحقیق را کلیه دانشست، پرداخته ا یادگیری ناتوانی کودکان

وبی عتبار مطلادهند که دارای روایی و تشکیل میشهر اسالمشهر آموزان عادی مقطع ابتدایی دانش

 باشند. می

سنجی های روانسنجی در راستای ارزیابی ویژگیضعف پیرامون اطالعات روانرو، از این 

گذاری و اندک اجرا، نمرهابزارهای مرتبط با سنجش هوش انفرادی که در حداقل زمان و هزینه 

 شود. کسب اطالعات عنوان منبع مسأله پژوهش روانسنجی مزبورمحسوب میتفسیر شود، به

های ویژه نسخه دوم مقیاسسنجی پیرامون روایی، اعتبار و نُرم در حیطه ابزارهای هوشی و بهروان
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عنوان منبع مسأله پژوهش تواند بهای برخوردار بوده و میسنجش هوش رینولدز از اهمیت فزاینده

 مطرح شود.

سایی تای تشخیص و شنابینه در راس -استانفورد -آزمای تهرانهر چند که از نسخه نوین هوش

سان به شناوانرآید، ولی کارشناسان و ها و انواع هوشبهر استفاده به عمل میبا تأکید بر حیطه

های هر زمیندشناختی های روانی نقصابزاری فراگیر و چندبعدی نیاز دارند تا عالوه بر شناسای

ینگونه اکشند. های وسیع و محدود به تصویر بشناختی، بتوانند کارکردهای تحصیلی را در توانایی

تا  گردداقدامات به مرزهای فراتر از تشخیص و شناسایی انواع هوشبهر پیش رفته و باعث می

ینی نجش بالسن اندک با تأکید بر جنبش تری برای افراد در مدت زماریزی دقیقطراحی و برنامه

ان عنوهای سنجش هوش رینولدز، بهموزشی به وجود آید؛ زیرا نسخه دوم مقیاسآ -شناختیروان

 یبا مرور روای شود.آموزان شناخته میترین ابزار برای تشخیص و شناسایی دانشترین و دقیقکامل

بهر، های هوشتشخیص و شناسایی حیطه زمینه های شناختی درهای هوش و تواناییو اعتبار آزمون

ق ررسی دقیببه توان میاز این طریق  ، چرا کهگرایی تاکید نمودباید به دقت، حساسیت و وضوح

، کرزاده)کامکاری و شُهای روانسنجی ابزارهای موجود در حیطه انواع هوشبهر پرداخت ویژگی

1390)  . 

الیل متعددی وجود دارد که آزمودن هوش، اقدامی توان مطرح نمود، همواره دبنابراین، می

های آموزان و حتی دانشجویان دانشگاه و بزرگساالن در حیطهضروری بوده و باید از کودکان، دانش

گذاری و تفسیر کرد تا از این طریق بتوان هر گونه های هوشی را اجرا، نمرهشغلی و ... مقیاس

سالگی آغاز گردیده  3های ذهنی از یابی کرد. ارزیابی کنشهای ذهنی را ارزناتوانی مرتبط با کنش

-تواند مشکالت مرتبط با توجه، تصمیمپذیر است و میسالگی نیز امکان 94و تا دامنه سنی فراتر از 

های شناختی را مشخص کند. در این موارد، ضروری است تا گیری و دیگر اختالالت مرتبط با کنش

های مرتبط را ارائه کند. اجرا شده و به سرعت با حداقل هزینه، یافته ابزارهای غربالگری با سهولت

های انفرادی هوش استفاده نمود که نقش غربالگری در این زمینه ضروری است تا بتوان از مقیاس

 (.2000، 1آفیشود )اُفیش و مکگذاری و تفسیر میداشته و به سهولت و با حداقل زمان اجرا، نمره

 ینولدز درهای سنجش هوش رستانداردسازی نسخه دوم مقیاسا»تحقیق حاضر به رو، در از این

 ایرانی جامعه پرداخته شده است تا از این طریق بتوان ابزار هوش روا و معتبری را برای« ایران

ر فرد، هن برای تواشود و میگذاری و تفسیر میاستانداردسازی نمد که در حداقل زمان اجرا، نمره

ی وال اصلین، سرا با تاکید بر دو حیطه هوش سیال و هوش متبلور ترسیم نمود. بنابرا نیمرخ هوشی

 شود که: تحقیق حاضر بدین ترتیب مطرح می

                                                           
1- Ofiesh & McAfee  
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 های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری جامعه ایرانیآیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟های روانسنجی مطلوب میدارای ویژگی

 ند: شوصلی تحقیق، سواالت فرعی به شرخ زیر ارائه میدر راستای پاسخگویی به سوال ا

نجاری جامعه ایرانی دارای های سنجش هوش رینولدز در افراد هآیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟تجانس درونی می

ریب ضنجاری جامعه ایرانی دارای های سنجش هوش رینولدز در افراد هآیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟ثبات می

وایی رمعه ایرانی دارای های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری جاوم مقیاسآیا نسخه د -

 باشد؟سازه می

ی جامعه ایرانی دارای رواییی های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجارآیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟همزمان می

 

 پژوهش روش

اختی شنهای روشی طرحهاشناختی، مفروضههای استانداردسازی ابزارهای رواندر حیطه طرح

 ای هیسینجی در افیزایش ویژگییگیردد تیا از اصیول و فنیون روانشود و تالش مییبه کار برده می

 عنیوانی بیهگیری استفاده به عمیل آورد. همیواره فراینید استانداردسیازسنجی ابزارهای اندازهروان

-ار میشناختی قری روشهاای از طرحعنوان زیرمجموعهسنجی محسوب گردیده و بهمطالعات روان

حیل تی، از مراشناخشناختی با تأکید بر فرایند استانداردسازی ابزارهای روانهای روانگیرد. پژوهش

بیه  تیوانه مییآورد که از جملو فازهای متوالی عبور نموده و دستاوردهایی متفاوت را به ارمغان می

 تدوین نُرم اشاره نمود. 

هیای توانیایی شیناختی، بایید اقیدامات تخصصیی را مقییاس 1ازیدر فرایند تدوین و استانداردس

سنجی، قواعد مرتبط با ساخت و استانداردسازی، هنجارییابی و دیگیر صورت داد. رعایت اصول روان

سیازی و باعث گردیده تا گرایش اندکی بیه سیوی آزمون اقدامات مرتبط با رواسازی و اعتباربخشی،

شیوند عنوان اقدامات مرتبط با مراحل تحقیق مطرح میموارد، تحت وجود آید. اینگونههنجاریابی به

عنیوان ای را نیاز دارند که تحیتکه از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار بوده و حساسیت فزاینده

های هنجاریابی، شیش فیاز شوند. در این تحقیق، با تأکید بر مفروضه طرحفازهای متوالی مطرح می

 گردد: داقل سه مرحله عنوان میمتوالی و در هر فاز، ح

                                                           
1- Development and Standardization  
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در ایین فیاز، میرور عمییق فاز اول: اقدامات مرتبط با مبانی نظرری و يیيرینپ يرژوهش: 

های شناختی مورد نقد و بررسی قیرار گرفتیه و بیه تیدوین شناختی پیرامون تواناییهای رواننظریه

پرورش پرداخته و مباحث  شناسی و آموزش ومباحثی جامع پیرامون سیر تکوینی آن در رشته روان

ای هی مقیاسگردد. پس از آن، با تأکید بر فرایند استانداردسازنظری مرتبط با فصل دوم تدوین می

ران و در های انفیرادی هیوش در اییانفرادی هوش، تمامی تحقیقات مرتبط با روایی و اعتبار مقیاس

هیایی مرحلی  نبررسی گردیید و دسیتاورد  گیری از مفروضه فراعبارتیجهان با رویکرد نقادانه و بهره

صیل تیدوین ف اول، مرتبط با فاز اول و یا اقدامات مرتبط با مبانی نظری و پیشینه تحقیق، منجر بیه

 دوم پژوهش شد. 

در این فیاز، فاز دوم: اقدامات مرتبط با تهیه نسخه دوم  مقیاس سنجش هوش رینولدز: 

شناختی پرداختیه های روانمراکز مرتبط با فروش ابزار با رعایت اصول بازاریابی، به شناسایی تمامی

شیناختی، شیرایط فیروش و پس از تدوین بانک جیامعی تحیت عنیوان فروشیندگان ابزارهیای روان

ی هیاشد. در این روند، به بررسی شرایط فیروش مقییاسهای سنجش هوش رینولدز تعیین مقیاس

زییع ایین ای که مجوز تولیید و توین مؤسسهترسنجش هوش رینولدز پرداخته و معتبرترین و اصلی

س فیوق، عنوان مرکزیت اصلی دارا بود، شناسایی، بصورت مستقیم، شرایط فروش مقییامقیاس را به

های مالی پیرامون دریافت مجوز خریید، ای و هزینهمورد نقد و بررسی قرار گرفت و تقاضاهای حرفه

 شد. در نظر گرفته 

در این فاز، هیئت های سنجش هوش رینولدز: تدوین مقیاس فاز سوم: اقدامات مرتبط با

کارورزییده تعییین گردیید و تییم میرتبط بیا سیاخت  4و آزمیونگران 3، بیازنگران2، مشاوران خبره1اصلی

ادبیی  -های سنجش هوش رینولدز مشخص و پیس از آن، بیه ترجمیه و ویراسیتاری علمییمقیاس

 عنیوان اقیدامات تیدوین انجیام سیازی بیهو انطبیاق پرداخته شد تا از این طریق فرایندهای ترجمیه

 گیرد. می

پیس از شناسیایی جامعیه تحقییق و تیدوین : 5فاز چهارم: اقدامات مرتبط با اجرای مقدماتی

هیای های اصلی با مسئولین پیرامون اجرای مقییاسبرداری، توافقفهرست دقیقی از واحدهای نمونه

مون دریافت مجوز اجرای ابزار مزبیور انجیام گرفیت. در سنجش هوش رینولدز در مراکز مربوطه پیرا

های آزمیونگران و همیاهنگی بیا گیری، مسئولیتگیری، واحدهای نمونهواقع در این فاز، طرح نمونه

گیری و تعیین واحدهای کارشناسان، مدیران و مسئولین، صورت پذیرفت. پس از تدوین طرح نمونه

                                                           
1 - S taff 
2  - E xpert C onsultants 
3- Reviewers  
4- Examiners  
5 - Pilot 
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های کشور ترین استاناز پرجمعیت نفر 200ولدز بر روی های سنجش هوش رینگیری، مقیاسنمونه

)تهران، خراسان رضوی )مشهد(، اصفهان، البرز )کرج(، فارس )شیراز(، آذربایجیان شیرقی )تبرییز(، 

نفیر  20قم، خوزستان )اهواز(، کرمانشاه و آذربایجان غربی )ارومیه((، بدین ترتیب که از هیر اسیتان 

مالی پیرامون شاخص دشواری، قابل فهم بودن سؤاالت و شیوة اجرا، اجرا شد. اجرا شد و گزارش اج

امکانات ضروری برای برقراری ارتباط با آزمیودنی جهیت بیازنگری در سیؤاالت و تطیابق بیا شیرایط 

گردیید و بیدین ترتییب، نسیخ  یابی تهییه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان در روند انطباق

 شود: عه آماری مرتبط با نسخه مقدماتی به شرح زیر ارائه میشد. جدول جامآزمایشی طراحی 

 : نمونه مرتبط با نسخه مقدماتی1جدول 

 کل جنسیت سن )سال(
 مؤنث مذکر

 48 24 24 سال 5تا  3
 54 27 27 سال 17تا  6
 54 27 27 سال 59تا  18
 44 22 22 سال به باال 60

 200 100 100 کل

هیای کمیی و کیفیی پیس از اینکیه تحلیل: 1با نسخپ آزمایيریفاز ينجم: اقدامات مرتبط 

پیرامون برخی سؤاالت صورت گرفت و از رهنمودهای آزمیونگران در رونید اجراییی اسیتفاده شید و 

از  نفرر 500سنجی مدنظر قیرار گرفیت، نسیخ  آزمایشیی تیدوین شید و بیر روی های روانتحلیل

رضوی )مشیهد(، اصیفهان، البیرز )کیرج(، فیارس های کشور )تهران، خراسان ترین استانپرجمعیت

)شیراز(، آذربایجان شرقی )تبریز(، قم، خوزستان )اهواز(، کرمانشیاه و آذربایجیان غربیی )ارومییه((، 

نفر اجرا شد. در اجرای نسخ  آزمایشی، عالوه بر بازنگری اصالحات  50بدین ترتیب که از هر استان 

، از دستاوردهای این مرحله در راستای استانداردسیازی بیا جزئی در روند اجرایی و برخی از سؤاالت

گذاری آزمونگران و یکسانی در شرایط محیطی استفاده تأکید بر ایجاد شرایط یکسان در اجرا و نمره

 شود: شد. جدول جامعه آماری مرتبط با نسخه آزمایشی به شرح زیر ارائه می

                                                           
1 - Try-Out Edition 
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 : نمونه مرتبط با نسخه آزمایيی2جدول 

 کل جنسیت سن )سال(
 مؤنث مذکر

 120 60 60 سال 5تا  3
 135 67 68 سال 17تا  6
 135 67 68 سال 59تا  18
 110 55 55 سال به باال 60

 500 249 251 کل

 تیوان فراینید با بررسی نقادانیه فراینید تحیول دفترچیه آزمایشیی بیه دفترچیه اسیتاندارد، میی

ط با روایی محتوایی، روایی صوری و رواییی ظیاهری را سازی را مشاهده نمود و بازنگری مرتبانطباق

در نظر گرفت. مهمترین عامل مؤثر در تحیول دفترچیه آزمایشیی بیه دفترچیه اسیتاندارد، شیاخص 

اند. بیا دشواری است. بر اساس شاخص دشواری، سؤاالت از راحت به سخت طراحی و جایگزین شده

ر سین تقیویمی مشیخص گردیید و فراینید تأکید بر اینکه شاخص دشواری، نقاط شیروع مبتنیی بی

گذاری، مدنظر قرار گرفت و اسامی منطبق بیا فرهنیگ زبیان فارسیی استانداردسازی در اجرا و نمره

بییرای رونیید  1جییایگزین اسییامی معییادل در فرهنییگ زبییان انگلیسییی شیید. بنییابراین، دفترچییه نهییایی

 م تحقیق فراهم گردید. ای اجمالی، چارچوب فصل اول و سواستانداردسازی تدوین و بگونه

 نفر 2000پس از روند اجرایی بر روی تعیداد فاز شيم: اقدامات مرتبط با اجرای استاندارد: 

، فیارس های کشور )تهران، خراسان رضوی )مشهد(، اصفهان، البیرز )کیرج(ترین استاناز پرجمعیت

ه((، ی )ارومییذربایجیان غربی)شیراز(، آذربایجان شرقی )تبریز(، قم، خوزستان )اهواز(، کرمانشیاه و آ

 افیزار هیای تجربیی بیه ف یای نرمنفیر اجیرا شید و تمیامی داده 200بدین ترتیب که از هر اسیتان 

سنجی در حیط  تحلیل سؤال انجام گرفیت های روانگردید. سپس، محاسبات مرتبط با تحلیلوارد 

پیس از آن، ضیرایب شید. ضریب تمیز برای هر سیؤال محاسیبه  دشواری، شاخص تمیز و و شاخص

وع نیکیی )از اعتبار با تاکید بر ضریب ثبات و تجانس درونی و روایی با تاکیید بیر رواییی سیازه و مال

سنجی هیر های روانسنجی پس از محاسبه ویژگیهای روانآمد. به عالوه، تحلیلهمزمان( به دست 

ر کمیی بیا تأکیید بی سؤال )شاخص دشواری، شاخص تمیز و ضریب تمیز( انجام گرفت و هنجارهای

 میانگین و انحراف استاندارد در سطوح متفاوت ارائه شد. 

 

 

 

                                                           
1- Final Published Edition  



 
  35     ايرانهای سنج  هوش رينولدز در استانداردسازی نسخه دو  مقااس 

 

 

 : نمونه مرتبط با نسخه نهایی3جدول 

 کل جنسیت سن )سال(
 مؤنث مذکر

 280 139 141 سال 5تا  3
 1000 496 504 سال 17تا  6
 480 240 240 سال 59تا  18
 240 120 120 سال به باال 60

 1000 995 1005 کل

در تحقیقات مرتبط با هنجاریابی، از اصیطالح جامعی  هیدف بیه عنیوان جامعی  جامعه آماری: 

 1با تأکید بر اصطالح جامع  هدف محیدود ه استشدتالش  ،شود ولی در تحقیق حاضرآماری یاد می

با توجه به اینکه موضوع پیژوهش حاضیر بیه ، رواز این ه شود؛های جامع  فوق پرداختبه ذکر ویژگی

معطوف اسیت افراد هنجاری ایران  رینولدز در هوش های سنجشنسخه دوم مقیاس استانداردسازی

-نفیر میی 2000باشند که تعداد آنهیا  می 94تا  3در دامنه سنی  افراد هنجاریو جامعه آماری نیز 

 باشند. جدول زیر معرف سطوح جامعه آماری است: 

 

 : نمونه مرتبط با نسخه استاندارد4جدول 

 های مرتبط با اجرای استانداردنمونه سال(سن )

 کل مؤنث مذکر

 92 46 46 سال 3
 93 46 47 سال 4

 95 47 48 سال 5

 84 42 42 سال 6

 84 42 42 سال 7

 83 41 42 سال 8

 83 41 42 سال 9

 83 41 42 سال 10

 83 41 42 سال 11

 83 41 42 سال 12

 84 42 42 سال 13

                                                           
1- Target Papulation finite  
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 83 41 42 سال 14

 84 42 42 سال 15

 83 41 42 سال 16

 83 41 42 سال 17

 72 36 36 سال 18

 77 38 39 سال 19

 86 43 43 سال 29تا  20

 82 41 41 سال 39تا  30

 82 41 41 سال 49تا  40

 81 41 40 سال 59تا  50

 84 42 42 سال 69تا  60

 82 41 41 سال 79تا  70

 74 37 37 سال 94تا  80

 2000 995 1005 کل

 

متبلور  با دو مقیاس هوش 2003های هوشی رینولدز در سال نسخه اول مقیاسگیری: ابزار اندازه

 و سیال در زمینه توانایی عمومی و یک مقییاس حافظیه کوتیاه میدت در زمینیه چیرگیی شیناختی

نظیور ( بیه م2015) نولدز و کامپهیاوسینولدز توسط ریر یهوش یهااسیدوم مق نسخهتدوین شد. 

زینه گچهار آزمون کلمه هدف،  دو عامل هوش متبلور و هوش سیال با هوش با سنجش یریگزهاندا

بر  . عالوهشده است یطراح متفاوت از هوش متبلور و تمثیل قیاسی و بخش گمشده از هوش سیال

ه آن، در زمینه چیرگی شناختی دو عامل سازنده حافظه کوتاه مدت و سرعت پیردازش مطیرح شید

 است. 

ردازش حافظه و سرعت پ یابیکه در برآورد هوش، ارز دهندیم حیاز متخصصان ترج یرخالبته ب

 ورد هیوشدو در بیرآ نییاز محاسیبه ا دییتست معتقدنید با نی. اما سازندگان ارندیدر نظر بگ زیرا ن

  میومیع یهیاییهسیتند کیه بیا توانیا ییهیاییبیا توانیا ختیهیدو عامل آم نیچرا که ا ؛اجتناب کرد

 وم گیرنید. بنیابراین، سیاختار درونیی نسیخه دو در حیطه چیرگیی شیناختی جیای میی دنانامرتبط

 های سنجش هوش رینولدز به شرح زیر است:مقیاس
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 های مرتبط با نیمرخ هوشی: روایی محتوایی مقیاس5جدول 

 سواالت آزمون مقیاس

 58 کلمه هدف هوش متبلور

 53 گزینه متفاوت

 48 تمثیل قیاسی هوش سیال

 49 ش گمشدهبخ

ه گزینی» یهیا(، آزمیون1 و 0)ی به صورت دوارزش «تمثیل قیاسی»و  «کلمه هدف» یهاآزمون

الزم  شوند. مدت زمیانیم یگذار( نمره2و  1، 0)ی به صورت سه ارزش« بخش گمشده»و  «متفاوت

 دهیید آزمونگر باتجربیه و آمیوزش کیکه توسط  یدر صورت اس،یمق نیآزمون اخرده 4 یاجرا یبرا

میون آزخرده 2که شامل  «یبیحافظه ترک»شاخص  یاست. اجرا قهیدق 25تا  20انجام شود، حدود 

. در خصوص شیاخص سیرعت پیردازش هیم بیه بردیم زمان قهیدق 15تا  10حافظه است،  یلیتکم

 (.2015نولدز و کامپهاوس، ی)ر منوال است نیهم

نجی سیهیای روانلدز باید به ویژگییهای هوشی رینوعالوه بر ساختار درونی نسخه دوم مقیاس

ا نمیود. بی این ابزار که توسط رینولدز و کامپهاوس طراحی، تدوین و استانداردسازی شده است توجه

أکیید تتوان به دو روش تجیانس درونیی و ثبیات درونیی ییا تکرارپیذیری توجه به ضرایب اعتبار می

ه بخش گمشد زینه متفاوت، تمثیل قیاسی ورو، با استناد به چهار آزمون کلمه هدف، گداشت. از این

جام گرفیت. نفر ان 2154سنجی پیرامون تجانس درونی با روش آلفا کرانباخ بر روی های روانتحلیل

سال به باال(  60سال و  59تا  18سال،  17تا  7سال،  6تا  3های سنی چهارگانه )با استناد به دامنه

 شود:وش سیال جدول زیر عنوان میو عوامل سازنده دو مقیاس هوش متبلور و ه

 : ضرایب اعتبار با تاکید بر روش تجانس درونی6جدول 

 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گميده

 93/0 89/0 94/0 94/0 سال 6تا  3

 84/0 86/0 81/0 86/0 سال 17تا  7

 82/0 84/0 80/0 84/0 سال 59تا  18

 86/0 88/0 85/0 88/0 سال به باال 60

ر گرفتنید و روز دوباره مورد آزمون قرا 20تا  15نفر با متوسط فاصله زمانی  30همچنین، تعداد 

 شود:مقادیر ضریب ثبات با دو شیوه با اصالح و بدون اصالح به شرح زیر مطرح می
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 : ضرایب اعتبار با تاکید بر روش ضریب ثبات7جدول 

 آزمون

 دامنه سنی

ینه گز کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گميده

 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

و  نس درونییدر نهایت، با توجه به مقادیر ضریب اعتبار با روش آلفا کرانباخ بیرای ارزییابی تجیا

 فراتیر از توان عنوان نمود که تمامی ضیرایب اعتبیارروش ضریب ثبات برای ارزیابی تکرارپذیری می

بط های مرتیلرو، تحلسنجی از ویژگی اعتبار مطلوب برخوردار است. از اینبوده و از لحاظ روان 8/0

 :شودبا روایی ساختاری با شیوه تحلیل عامل تأییدی سلسله مراتبی به شرح زیر عنوان می

 

 : روایی ساختاری با شیوه تحلیل عامل تأییدی سلسله مراتبی8جدول 

 عامل

 آزمون

 کل هوش سیال هوش متبلور

 مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر

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

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

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

 65/0 58/0 65/0 57/0 27/0 27/0 بخش گمشده

ب زنده مراتعنوان عوامل سابا توجه به الگوی ساختار درونی پیشنهادی در زمینه چهار آزمون به

هیای هوشیی توان مطرح نمود کیه نسیخه دوم مقییاسدرجه اول )هوش متبلور و هوش سیال( می

وزه در ق با مدل پیشینهادی کتیل اسیت کیه امیررینولدز دارای ساختار درونی دو عامل بوده و مطاب

ه از ده های شناختی کتل، هورن و کارول تحت عنیوان دو توانیایی عمیدمدل سلسله مراتبی توانایی

 ای را به خود اختصاص داده است.توانایی عمده، جایگاه ویژه

ی بیه سنجی و تحول نسخه مقیدماتهای رواندر راستای اقدامات مرتبط با تحلیلمدل آماری: 

 شود:های زیر مطرح مینسخه آزمایشی و نسخه آزمایشی به نسخه استاندارد، شیوه

گییری از اطالعیات میرتبط بیا سازی، تمامی سؤاالت بیا بهیرهبا تأکید بر فرایند ترجمه و انطباق

ت ساده بیه دشیوار فراینید شاخص دشواری، شاخص تمیز و ضریب تمیز، ساماندهی شده و از سؤاال

هیای تحلییل سیؤال نقیاط ترتیب و تنظیم سؤاالت انجام گرفت. عالوه بر آن، با استفاده از شیاخص
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ای برخوردار بودنید شروع مبتنی بر سن تقویمی مشخص گردید. اینگونه اقدامات از اهمیت  فزاینده

یا ترجمه آزمایشی را فیراهم و موجبات تحول نسخه مقدماتی یا ترجمه مقدماتی به نسخه آزمایشی 

 ساختند.

بیا تأکیید بیر  2از طریق تحلیل عامیل تأیییدی 1محاسبات مرتبط با روایی ساختاری یا روایی سازه

تحلیل عامل سلسله مراتبیی متعامید، پیس از آن، از روش ضیریب همبسیتگی  3سلسله مراتبیروش 

ن ترتییب کیه همبسیتگی بیین گشتاوری پیرسون برای محاسبه روایی مالکی از نوع همزمیان، بیدی

های هشیتگانه بینه با آزمون -های هوش استانفوردنمرات هوشبهرهای هشتگانه نسخه پنجم مقیاس

 های سنجش هوش رینولدز استفاده شده است. های چهارگانه نسخه دوم مقیاسو مقیاس

ی درونی هیای میرتبط بیا تجیانسهای مرتبط با هر آزمون، از تحلییلپس از بررسی دقیق سؤال

ای تجیانس هیای مناسیب بیرعنوان شیوههای آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن بهاستفاده شد و از روش

. سنجی برای محاسیبه ضیریب اعتبیار اسیتفاده بیه عمیل آمیدهای رواندرونی در چارچوب تحلیل

 میدل هفته برای محاسبه ضریب ثبات بیا 4تا  2فاصله زمانی  بازآزمون با -همچنین، از روش آزمون

تحلیل  ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. در نهایت، در راستای روایی سازه از شیوه

 .عامل تأییدی سلسله مراتبی متعامد استفاده گردید
 

 یافته ها

امعه ایرانری دارای جهای سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری آیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟تجانس درونی می

 

 یب اعتبار با روش تجانس درونی )با تاکید بر آلفا کرانباخ(: ضرا9جدول 

 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گميده

 88/0 91/0 82/0 91/0 سال 6تا  3

 87/0 90/0 83/0 88/0 سال 17تا  7

 89/0 87/0 84/0 90/0 سال 59تا  18

 88/0 89/0 81/0 89/0 سال به باال 60

 89/0 91/0 84/0 91/0 کل

                                                           
1- Construct Validity  
2- Confirmatory Factor Analysis  
3- Hierarchical 
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بیاخ( لفا کرانآبا توجه به جدول ضرایب اعتبار فوق و با تاکید بر تجانس درونی )با تاکید بر روش 

این ابیزار در  توان مطرح نمود کهاست و می 81/0توان دریافت که تمامی ضرایب اعتبار باالتر از می

نسینجی را های مطلوب رواگیری است و ویژگیطای اندازههای هنجاری ایرانی، دارای حداقل خگروه

 دهد.در زمینه ضریب اعتبار نشان می

 

الح کردن آزمون( اص: ضرایب اعتبار با روش تجانس درونی )با تاکید بر دونیمه10جدول 

 براون -اسپیرمن

 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گميده

 85/0 90/0 78/0 96/0 سال 6تا  3

 89/0 91/0 82/0 95/0 سال 17تا  7

 78/0 89/0 79/0 92/0 سال 59تا  18

 88/0 92/0 83/0 90/0 سال به باال 60

 87/0 90/0 81/0 94/0 کل

دن کرونیمهدبا توجه به جدول ضرایب اعتبار فوق و با تاکید بر تجانس درونی )با تاکید بر روش 

ود کیه ایین توان مطرح نماست و می 78/0مامی ضرایب ثبات باالتر از توان دریافت که تآزمون( می

 طلیوب هیای مگییری اسیت و ویژگییهای هنجاری ایرانی، دارای حداقل خطای انیدازهابزار در گروه

 دهد.سنجی را در زمینه ضریب اعتبار و ویژگی تکرارپذیری نشان میروان

 

امعه ایرانری دارای جافراد هنجاری های سنجش هوش رینولدز در آیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟ضریب ثبات می

 : ضرایب اعتبار با روش ضریب ثبات11جدول 

 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گميده

 93/0 97/0 84/0 92/0 سال 6تا  3

 88/0 96/0 89/0 91/0 سال 17تا  7

 92/0 96/0 82/0 93/0 سال 59تا  18

 91/0 95/0 87/0 91/0 سال به باال 60

 90/0 96/0 88/0 92/0 کل
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 -میونبا توجه به جدول ضرایب اعتبار فوق و با تاکید بیر ضیریب ثبیات )بیا تاکیید بیر روش آز

میود کیه نتیوان مطیرح است و می 82/0توان دریافت که تمامی ضرایب ثبات باالتر از بازآزمون( می

ای مطلیوب هیگیری است و ویژگیهای هنجاری ایرانی، دارای حداقل خطای اندازهگروهاین ابزار در 

 دهد.سنجی را در زمینه ضریب اعتبار نشان میروان

 

امعه ایرانری دارای جهای سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری آیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟روایی سازه می

 

 تأییدی سلسله مراتبی : روایی سازه با شیوه تحلیل عامل12جدول 

 عامل

 آزمون

 کل هوش سیال هوش متبلور

 مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر

 89/0 88/0 24/0 26/0 68/0 67/0 کلمه هدف

 71/0 69/0 21/0 25/0 69/0 68/0 گزینه متفاوت

 72/0 89/0 78/0 69/0 24/0 18/0 تمثیل قیاسی

 69/0 68/0 81/0 72/0 22/0 21/0 بخش گمشده

عنوان عوامل سازنده مراتب با توجه به الگوی ساختار درونی پیشنهادی در زمینه چهار آزمون به

هیای سینجش هیوش نسیخه دوم مقییاس شیودمیدرجه اول )هوش متبلور و هوش سیال(، مطرح 

روزه در رینولدز دارای ساختار درونی دو عامل بوده و مطابق با مدل پیشینهادی کتیل اسیت کیه امی

عنوان دو توانیایی عمیده از ده تحت 1کتل، هورن و کارولهای شناختی مدل سلسله مراتبی توانایی

(. بیا توجیه بیه 2007ای را به خود اختصاص داده است )نلسون و کانیوز، توانایی عمده، جایگاه ویژه

میدت و اهساختار سلسله مراتبی در زمینه هوش سیال و هیوش متبلیور از ییک سیو و حافظیه کوتی

هیای آن بیه شیرح سرعت پردازش از سویی دیگر، تحلیل عامل سلسله مراتبی انجام گرفت که یافته

 شود:زیر عنوان می

                                                           
1- Cattell-Horn-Carroll (CHC)  
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 : تحلیل عامل سلسله مراتبی با تأکید بر توانایی عمومی13جدول 

 عامل

 آزمون

 عامل دوم عامل اول توانایی عمومی

 مؤنث مذکر مؤنث رمذک مؤنث مذکر

 23/0 24/0 87/0 76/0 79/0 88/0 کلمه هدف

 24/0 31/0 82/0 87/0 83/0 85/0 تمثیل قیاسی

 13/0 13/0 79/0 86/0 74/0 64/0 گزینه متفاوت

 12/0 22/0 65/0 69/0 62/0 68/0 بخش گمشده

 76/0 69/0 24/0 25/0 41/0 42/0 یادآوری آزاد

 78/0 87/0 15/0 11/0 32/0 43/0 بازشناسی تصویر

 46/0 79/0 13/0 22/0 35/0 36/0 نامیدن سریع

 68/0 67/0 21/0 16/0 29/0 28/0 جستجوی تصویر

کلمه »ی هاتوان عنوان نمود که آزمونبا توجه به ماتریس همبستگی مرتبط با جدول مزبور، می

وری ییادآ»های آزموندر عامل اول و « بخش گمشده»و « گزینه متفاوت»، «تمثیل قیاسی»، «هدف

 در عامل دوم قرار دارند.« جستجوی تصویر»، «نامیدن سریع»، «ظرفیت تصویر»، «آزاد

 

 

امعه ایرانری دارای جهای سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری آیا نسخه دوم مقیاس -

 باشد؟روایی همزمان می

 

  سنجش هوش رینولدز و« هوش متبلور»های : همبستگی بین آزمون14جدول 

افراد  ینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( درب -ستانفوردا -آزمای تهرانهوش

 هنجاری ایران

میزان  رینولدز بینه-استانفورد

 همبستگی

 سطح

 داریمعنی

 روایی همزمان

 دارد 001/0 62/0* کلمه هدف استدالل سیال

 ندارد -- 26/0 گزینه متفاوت

 ندارد -- 13/0 هوش متبلور
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 دارد 001/0 60/0** کلمه هدف دانش

 دارد 001/0 58/0* گزینه متفاوت

 دارد 001/0 63/0*  هوش متبلور

 ندارد -- 11/0 کلمه هدف استدالل کمی

 ندارد -- 13/0 گزینه متفاوت

 ندارد -- 21/0 هوش متبلور

 ندارد -- 25/0 کلمه هدف  اییف -پردازش دیداری

 ندارد -- 23/0 گزینه متفاوت

 ندارد -- 09/0 هوش متبلور

 ندارد -- 29/0 کلمه هدف حافظه فعال

 دارد 001/0 59/0*  گزینه متفاوت

 دارد 001/0 60/0* هوش متبلور

 ندارد -- 29/0 کلمه هدف هوشبهر غیرکالمی

 ندارد -- 32/0 گزینه متفاوت

 ندارد -- 41/0 هوش متبلور

 دارد 001/0 61/0** کلمه هدف هوشبهر کالمی

 دارد 001/0 58/0* گزینه متفاوت

 دارد 001/0 65/0* هوش متبلور

 ندارد -- 19/0 کلمه هدف هوشبهر کل

 ندارد -- 34/0 گزینه متفاوت

 ندارد -- 41/0 هوش متبلور

 هیای حاصیله در هوشیبهر افیراد هنجیاری، ارتبیاط مثبیت با تأکید بر میزان ضرایب همبستگی

هیای با آزمیون« دانش»؛ هوشبهر «کلمه هدف»با آزمون « استدالل سیال»ر داری بین هوشبهمعنی

گزینیه »بیا آزمیون « حافظیه فعیال»؛ هوشیبهر «هوش متبلیور»و « گزینه متفاوت»، «کلمه هدف»
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گزینیه »، «کلمیه هیدف»هیای با آزمیون« کالمی»و در نهایت، هوشبهر « هوش متبلور»و « متفاوت

باشیند، میی 60/0رد. با توجه به اینکه تمامی ضیرایب بیاالتر از وجود دا« هوش متبلور»و « متفاوت

های سینجش هیوش رینولیدز دارای رواییی توان عنوان نمود که هوش متبلور نسخه دوم مقیاسمی

 باشد. بینه می-استانفورد -آزمای تهرانهمزمان با نسخه نوین هوش

 

آزمای هوش ولدز وسنجش هوش رین« هوش سیال»های : همبستگی بین آزمون15جدول 

 افراد هنجاری ایران ینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( درب -ستانفوردا -تهران

میزان  رینولدز بینه-استانفورد

 همبستگی

 سطح

 داریمعنی

 روایی همزمان

 دارد 001/0 62/0* تمثیل قیاسی استدالل سیال

 دارد 001/0 60/0* بخش گمشده

 اردد 001/0 65/0* هوش سیال

 ندارد -- 24/0 تمثیل قیاسی دانش

 ندارد -- 26/0 بخش گمشده

 ندارد -- 19/0 هوش سیال

 ندارد -- 21/0 تمثیل قیاسی استدالل کمی

 ندارد -- 35/0 بخش گمشده

 ندارد -- 32/0 هوش سیال

 ندارد -- 34/0 تمثیل قیاسی  اییف -پردازش دیداری

 دارد 001/0 59/0* بخش گمشده

 ندارد -- 32/0 هوش سیال

 ندارد -- 18/0 تمثیل قیاسی حافظه فعال

 ندارد -- 17/0 بخش گمشده

 ندارد -- 29/0 هوش سیال

 دارد 001/0 59/0* تمثیل قیاسی هوشبهر غیرکالمی

 دارد 001/0 60/0* بخش گمشده
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 دارد 001/0 62/0* هوش سیال

 ندارد -- 26/0 تمثیل قیاسی هوشبهر کالمی

 ندارد -- 18/0 بخش گمشده

 ندارد -- 08/0 هوش سیال

 ندارد -- 07/0 تمثیل قیاسی هوشبهر کل

 ندارد -- 11/0 بخش گمشده

 دارد 001/0 63/0* هوش سیال

 ت هیای حاصیله در هوشیبهر افیراد هنجیاری، ارتبیاط مثبیبا تأکید بر میزان ضرایب همبستگی

و « بخیش گمشیده»، «تمثییل قیاسیی»هیای بیا آزمیون «استدالل سیال»داری بین هوشبهر معنی

؛ هوشییبهر «بخییش گمشییده» بییا آزمییون«  ییاییف-پییردازش دیییداری»؛ هوشییبهر «هییوش سیییال»

و در نهاییت، « هیوش سییال»و « بخیش گمشیده»، «تمثییل قیاسیی»هیای با آزمون« غیرکالمی»

 60/0از  ضیرایب بیاالتروجود دارد. با توجه به اینکه تمیامی « هوش سیال»با آزمون « کل»هوشبهر 

ارای های سنجش هوش رینولیدز دتوان عنوان نمود که هوش سیال نسخه دوم مقیاسباشند، میمی

 .اشدببینه می -ستانفوردا -آزمای تهرانروایی همزمان با نسخه نوین هوش
 

 بحث و نتیجه گیری

ولیدز، پیس از های سنجش هوش رین( در تدوین نسخه دوم مقیاس2015رینولدز و کامپهاوس )

تأکید بر مبنای نظری سازه هوش با رویکرد کتل و تمایز آن با چیرگی شناختی، به تدوین، بازنگری 

سنجی این ابزار از های روانسنجی نشان داد ویژگیهای روانو استانداردسازی آن پرداختند. تحلیل

نجی کیه اطالعیات را بیه سیهیای روانبرخوردار است. عالوه بر تحلییل 1مطلوبیتزوایای متفاوت، از 

دهند، باید از متخصصین در راستای بازنگری سؤاالت نیز استفاده به عمیل های کمی نشان میروش

 های کمیی تلفییق کیرد. بیه روش مزبیور، شییوه کالسییک تحلییل های کیفی را با دادهآورد و داده

الت توسط متخصصیین شود. اطالعات حاصل از بازنگری سؤاهای کمی و کیفی سؤال اطالق میداده

های هوشیی های روانسنجی، نقش قابل توجهی را در آزمونیا خبرگان برای یک سؤال با تلفیق داده

بر عهده دارد. این فرایند در استانداردسیازی ابزارهیای معتبیر هوشیی بیه خصیوص نسیخه چهیارم 

 ی اقیدامات عنیوان الگیویی بیراتیوان بیههای هوش وکسلر بیه کیار رفتیه اسیت و از آن مییمقیاس

                                                           
1- Optimal 
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 (.2013، 1لیچتنبرگر و کافمنکرد )سنجی تمام ابزارهای هوشی استفاده روان

هیای سینجش هیوش رینولیدز در استانداردسازی نسیخه دوم مقییاس»پژوهش حاضر با هدف 

 شوند:ها با توجه به سؤاالت پژوهش به شرح زیر مطرح میانجام شد و یافته« ایران

های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجراری جامعره سوال اصلی: آیا نسخه دوم مقیاس

ط بیا های آماری میرتببا توجه به تحلیل باشد؟های روانسنجی مطلوب میایرانی دارای ویژگی

زمیون( و کیردن آضرایب اعتبار با تاکید بر تجانس درونی )از طرییق روش آلفیا کرانبیاخ و دو نیمیه

 8ص گردیید کیه تمیامی ضیرایب در تمیامی ازآزمون( مشیخب -ضریب ثبات )از طریق روش آزمون

ه کیباشیند میی 78/0آزمون )هوش سیال، هوش متبلور، حافظه فعال و سیرعت پیردازش( بیاالتر از 

الینی را هیای هنجیاری و بیدهنده ضرایب اعتبار مطلوب بوده و قابلیت تکرارپیذیری در نمونیهنشان

 داراست.

ردیید و گمراتبی متعامید اسیتفاده دل سلسلهاز سویی دیگر، در راستای بررسی روایی سازه از م

« بخش گمشیده»و « گزینه متفاوت»، «تمثیل قیاسی»، «کلمه هدف»مشخص شد که چهار آزمون 

نامییدن »، «رظرفیت تصوی»، «یادآوری آزاد» در عامل اول و چهار آزمون« توانایی عمومی»با عنوان 

 عامل دوم قرار دارند. در« چیرگی شناختی»با عنوان « جستجوی تصویر»و « سریع

ه دوم در نهایت، در راستای بررسی روایی مالکی از نوع همزمان، به بررسیی ارتبیاط بیین نسیخ

ه شید بینه پرداخت -استانفورد -آزمای تهرانهای سنجش هوش رینولدز با نسخه نوین هوشمقیاس

عامیل هیای سینجش هیوش رینولیدز بیا نسیخه دوم مقییاس« هوش متبلور»و مشخص گردید که 

حالیکه  دهند؛ درداری را نشان میارتباط مثبت معنی« هوشبهر کالمی»و « حافظه فعال»، «دانش»

ر هوشبه»و « استدالل سیال»های سنجش هوش رینولدز با عامل نسخه دوم مقیاس« هوش سیال»

ل اول ه عامیکیتوان عنوان نمود دهند. بنابراین، میداری را نشان میارتباط مثبت معنی« غیرکالمی

آزمیای وشهای عمومی( ابزار مذکور دارای روایی مالکی از نوع همزمان بیا نسیخه نیوین هی)توانایی

 بینه است.-استانفورد -تهران

های تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشیور، در مقایسه یافته

( کیه نسیخه 2015رینولدز و کامپهاوس ) های تحقیق حاضر با تحقیقتوان عنوان نمود که یافتهمی

هیای ( که از مقیاس2015اند، زینک و آلن )های سنجش هوش رینولدز را منتشر نمودهدوم مقیاس

هیای انید کیه عیالوه بیر شیاخصعنوان شاخص معتبری از هوش یاد کردهسنجش هوش رینولدز به

وش سیال، هوش متبلور، حافظیه عنوان هکالمی و غیرکالمی، چهار هوشبهر را به صورت مجزا تحت

( 2010کند، بیوجین، فیرمین، میچونسکی، بیری و جانسیون )مدت و سرعت پردازش ارائه میکوتاه

( 2009گالگلیین و میارگولیس )اند، بیوجین، مککه به ارزیابی ساختار درونی این ابزار تأکید نموده

                                                           
1- Lichtenberger & Kaufman  
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د، دومبروسیکی، واتکینیز و بروگیان انیهای سنجش هوش رینولدز پرداختهکه به روایی سازه مقیاس

هیای سینجش هیوش ( که از روش تحلیل عامل اکتشافی در فرایند استانداردسازی مقییاس2009)

( کیه در راسیتای تحلییل 2007آوری کرده بودند، نلسون، کانیوز، لینداستروم و هات )رینولدز جمع

ن، نوپ، میچونسکی، بیری و های سنجش هوش رینولدز تأکید نمودند، بیوجین، فیرمیعامل مقیاس

هیای سینجش هیوش رینولیدز پرداختنید، کییومرثی بین مقییاس(، که به روایی پیش2006لوری )

آمیوزان هیای سینجش هیوش رینولیدز در دانیشکه به استانداردسازی نسخه دوم مقییاس (1397)

( کیه 1397ان )نیاند، تبیانیپرداخته دبستان شهرستان اسالمشهراستثنایی پیش -هنجاری و بالینی

گیام و تیزهیوش های سنجش هوش رینولدز در کودکان آهستهبه استانداردسازی نسخه دوم مقیاس

 نولیدزیسنجش هوش ر هایاسینسخه دوم مق یروانسنج هاییژگیو( به 1396هاشمی )پرداختند، 

د با تاکیید اموزان سمپاسمپاد پرداخته و مطرح نموده است که ابزار مذکور در دانش آموزاندر دانش

( که به 1396بر هوش سیال و هوش متبلور دارای روایی و اعتبار مطلوبی است و در نهایت، توکلی )

سیت، هماهنیگ و پرداخته ا یادگیری ناتوانی کودکان رینولدز در هوش هایمقیاس یصیتشخ ییوار

ی رواییی و همسو است، زیرا در تمامی تحقیقات مذکور نیز مطرح شده است کیه ابیزار میذکور دارا

های بالینی نییز دارای رواییی و اعتبیار اعتبار مطلوبی است و نه تنها در افراد هنجاری بلکه در گروه

رو، ها قابلیت تکرار پذیری داشته و دارای ساختار درونی اسیت. از ایینمقبولی بوده و در تمامی گروه

تمثییل »، «کلمیه هیدف»آزمیون  وییژه از عامیل اول و چهیارتوان از ابزار میذکور و بیهدر ایران می

  برای افراد هنجاری استفاده نمود.  « بخش گمشده»و « گزینه متفاوت»، «قیاسی

های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری جامعره : آیا نسخه دوم مقیاس1سوال فرعی 

ز ونیی اهای آماری مرتبط بیا تجیانس دربا توجه به تحلیلباشد؟ ایرانی دارای تجانس درونی می

 روش آلفا کردن آزمون مشخص گردید که تمامی ضرایب اعتبار باطریق روش آلفا کرانباخ و دو نیمه

ر دامنه براون نیز د -کردن آزمون با اصالح اسپیرمنبا روش دو نیمه 91/0تا  81/0کرانباخ در دامنه 

ش هیوش هیای سینجتوان عنیوان نمیود کیه نسیخه دوم مقییاسرو، میاست؛ از این 96/0تا  78/0

مطلیوب  هیایگیری است و ویژگییهای هنجاری ایرانی، دارای حداقل خطای اندازهرینولدز در گروه

 دهد.یژه تجانس درونی نشان میوسنجی را در زمینه ضریب اعتبار و بهروان

ز کشیور، اهای تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج در مقایسه یافته

ه نسیخه کی( 2015رینولدز و کامپهاوس )های تحقیق حاضر با تحقیق وان نمود که یافتهتوان عنمی

بار نسخه اند که ضرایب اعتاند و مطرح کردههای سنجش هوش رینولدز را منتشر نمودهدوم مقیاس

اسیت،  94/0تیا  80/0اصلی این ابزار با تاکید بر تجانس درونیی و بیا روش آلفیا کرانبیاخ در دامنیه 

 در همین گ و همسو است؛ زیرا ضرایب اعتبار با تاکید بر تجانس درونی در تحقیق حاضر نیزهماهن

 باشد. یسنجی مدامنه قرار گرفته که دامنه اعتبار مطلوب برای تحقیقات روان
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ز طریق اهای آماری مرتبط با ضریب ثبات با توجه به تحلیل اشد؟بایرانی دارای ضریب ثبات می

ر بیازآزمون د –بازآزمون مشخص گردید که تمامی ضیرایب اعتبیار بیا روش آزمیون  –روش آزمون 

ش هیوش های سینجتوان عنوان نمود که نسخه دوم مقیاسرو، میاست؛ از این 93/0تا  82/0دامنه 

مطلیوب  هیایگیری است و ویژگیینی، دارای حداقل خطای اندازههای هنجاری ایرارینولدز در گروه

یژگیی دهید کیه دارای وییژه ثبیات آزمیون نشیان مییوسنجی را در زمینه ضریب اعتبار و بیهروان

 تکرارپذیری است.

ز کشیور، اهای تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج در مقایسه یافته

ه نسیخه کی( 2015رینولدز و کامپهاوس )های تحقیق حاضر با تحقیق که یافته توان عنوان نمودمی

بار نسخه اند که ضرایب اعتاند و مطرح کردههای سنجش هوش رینولدز را منتشر نمودهدوم مقیاس

 اسیت؛ زییرا است، هماهنگ و همسو 99/0تا  82/0اصلی این ابزار با تاکید بر ثبات آزمون در دامنه 

تا  1انی بین رینولدز نیز که در راستای بررسی ضریب ثبات انجام گرفته، با فاصله زم در نسخه اصلی

 ف خطیای بیوده کیه معیر 80/0اند ونتایج نشان داد کیه ضیرایب اعتبیار بیاالتر از هفته اجرا شده 5

شینوایی،  گیری اندک است. این ابزار در برآورد تقریبی از هیوش کودکیان بیا آسییب بینیایی،اندازه

ولیدز و توجیه و تیزهوشیی نییز اسیتفاده شیود )رینتوانی ذهنی، نقص، ناتوانی یادگیری، کمحرکتی

 (.2016کامپهاوس، 

های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری جامعه : آیا نسخه دوم مقیاس3سوال فرعی 

رییق ه از طهای آماری مرتبط با روایی سیازبا توجه به تحلیل باشد؟ایرانی دارای روایی سازه می

مراتبی متعامد و میاتریس همبسیتگی بیین عوامیل مشیخص گردیید کیه روش تحلیل عامل سلسله

انیایی تو»با عنوان « بخش گمشده»و « گزینه متفاوت»، «تمثیل قیاسی»، «کلمه هدف»های آزمون

و « نامیییدن سییریع»، «ظرفیییت تصییویر»، «یییادآوری آزاد»هییای در عامییل اول و آزمییون« عمییومی

مل اول کیه رو، از عادر عامل دوم قرار دارند. از این« چیرگی شناختی»با عنوان  «جستجوی تصویر»

 « بخیش گمشیده»و « گزینیه متفیاوت»، «تمثییل قیاسیی»، «کلمه هدف»دربرگیرنده چهار آزمون 

ه کی. در حالیتوان برای شناسایی هوشبهر افراد هنجاری در جامعه ایرانی استفاده نمودباشد، میمی

، «تصیویر ظرفییت»، «ییادآوری آزاد»ه دربرگیرنده عوامل بالینی است و چهار آزمون از عامل دوم ک

تی توان برای شناسایی چیرگیی شیناخشود، میرا شامل می« جستجوی تصویر»و « نامیدن سریع»

 استفاده نمود و مشکالت مرتبط با حافظه فعال را شناسایی نمود. 

های سینجش هیوش رینولیدز دارای رواییی مقیاستوان مطرح نمود که نسخه دوم میبنابراین، 

و « توانیایی عمیومی»ها در دو عامیل ساختاری یا روایی سازه است و با توجه به اینکه تمامی آزمون

بیه عنیوان ییک عامیل بیرای « توانایی عمومی»توان از عامل اند، میجای گرفته« چیرگی شناختی»
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چیرگیی »ین، از عامیل دوم کیه دربرگیرنیده تعیین هوشبهر افراد هنجیاری اسیتفاده نمیود؛ همچنی

 توان برای افراد بالینی استفاده نمود.است، می« شناختی

ز کشیور، اهای تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج در مقایسه یافته

بیه ه کی( 2015رینولیدز و کامپهیاوس ) تحقیق حاضر بیا تحقییق هایتوان عنوان نمود که یافتهمی

را دامنیه بلوک مرتبط با استخراج نُرم یا هنجار پرداختند، هماهنگ و همسو است؛ زیی 52استخراج 

اد این ابیزار در های مرتبط با روایی نشان دسالگی ادامه داشت. تحلیل 90تا  3سنی این افراد نیز از 

ه بیا هشیت ی ثانویو غربالگر« گزینه متفاوت»و « کلمه هدف»دو حیطه غربالگری اولیه با دو آزمون 

کتیل،  آزمون و چهار مقیاس، شاخص مناسبی از چهار توانایی عمده مرتبط با مدل سلسیله مراتبیی

 (. 2016کافری، دهد )مکهورن و کارول را نشان می

ن عنیواهای سنجش هیوش رینولیدز بیه( از مقیاس2015زینک و آلن ) تحقیقاز سویی دیگر با 

-اهعنوان هوش سیال، هوش متبلور، حافظه کوتیبهر را تحتشاخص معتبری از هوش که چهار هوش

یی سیازه ( که به روا2009گالگلین و مارگولیس )کند، بیوجین، مکمدت و سرعت پردازش ارائه می

انیایی آموز ارجاعی پرداختند و دریافتنید کیه تودانش 696های سنجش هوش رینولدز برای مقیاس

م و مدت، هیوش سییال و هیوش متبلیور در الییه دوکوتاهکلی یا هوشبهر کل در سطح اول، حافظه 

تحلییل  ( کیه از روش2009آزمون در الیه سوم قرار دارند، دومبروسکی، واتکینیز و بروگیان )شش 

های مونآزسال در فرایند استانداردسازی مشخص کردند که  90تا  3عامل اکتشافی در دامنه سنی 

ه کلمی»و « گزینیه متفیاوت»های وش سیال و آزمونبا عامل ه« تمثیل قیاسی»و « بخش گمشده»

ز تحلییل ( که ا2007با عامل هوش متبلور مرتبط است، نلسون، کانیوز، لینداستروم و هات )« هدف

 لکارول، تحلی -هورن -مراتبی استفاده نمودند و با استناد به نظریه سلسله مراتبی کتلعامل سلسله

ری و بیرا انجام دادند، بییوجین، فییرمین، میچونسیکی، های سطح اول و پس از آن سطح دوم عامل

های مینه مقیاسچندروش در ز -( که با استفاده از روش پیشرفته آزمایه چندصفت2010جانسون )

ور مدت، هوش سیال و هوش متبلیسنجش هوش رینولدز دریافتند که هر سه هوشبهر حافظه کوتاه

ن عنواا بهمدت، هوش سیال و هوش متبلور رکوتاه با عملکرد تحصیلی در کالج مرتبط بوده و حافظه

و همسیو  تأثیر عامل اول یا توانایی عمیومی قیرار دارنید، هماهنیگالیه دوم در نظر گرفت که تحت

ه رداخته شدپمراتبی متعامد است؛ زیرا در تمامی تحقیقات مذکور به استفاده از تحلیل عامل سلسله

ی هیاانیاییو سطح دوم اشاره شده است که الیه اول عامیل تو و در تمامی آنها به دو الیه سطح اول

ینی شکالت بالماند که برای افراد با عمومی و الیه دوم به حافظه فعال و سرعت پردازش اشاره نموده

 کاربرد دارد.

های سنجش هوش رینولدز در افراد هنجاری جامعره : آیا نسخه دوم مقیاس4سوال فرعی

های آماری مرتبط با رواییی همزمیان از با توجه به تحلیل باشد؟ان میایرانی دارای روایی همزم
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-های عامل اول )توانایی عمومی( با نسخه نوین هیوشطریق ضریب همبستگی پیرسون بین آزمون

اسیتدالل »داری بین هوشبهر بینه مشخص گردید که ارتباط مثبت معنی -استانفورد -آزمای تهران

و « گزینیه متفیاوت»، «کلمه هدف»های با آزمون« دانش»هوشبهر  ؛«کلمه هدف»با آزمون « سیال

و در نهاییت، « هوش متبلیور»و « گزینه متفاوت»با آزمون « حافظه فعال»؛ هوشبهر «هوش متبلور»

وجیود دارد. بیا « هوش متبلیور»و « گزینه متفاوت»، «کلمه هدف»های با آزمون« کالمی»هوشبهر 

توان عنوان نمود که هوش متبلیور نسیخه باشند، میمی 60/0تر از توجه به اینکه تمامی ضرایب باال

 -آزمیای تهیرانهای سنجش هوش رینولدز دارای روایی همزمان با نسیخه نیوین هیوشدوم مقیاس

 باشد.بینه می -استانفورد

میای آزاز سویی دیگر، در زمینه ارتباط بین عامل دوم )چیرگی شناختی( با نسخه نیوین هیوش

« استدالل سیال»داری بین هوشبهر ینه مشخص گردید که ارتباط مثبت معنیب -نفورداستا -تهران

-پیردازش دییداری»؛ هوشیبهر «هیوش سییال»و « بخش گمشده»، «تمثیل قیاسی»های با آزمون

خیش ب»، «تمثییل قیاسیی»های با آزمون« غیرکالمی»؛ هوشبهر «بخش گمشده» با آزمون« ف ایی

وجیه توجود دارد. با « هوش سیال»با آزمون « کل»نهایت، هوشبهر و در « هوش سیال»و « گمشده

سیخه دوم توان عنوان نمود کیه هیوش سییال نباشند، میمی 60/0به اینکه تمامی ضرایب باالتر از 

 -آزمیای تهیرانهای سنجش هوش رینولیدز دارای رواییی همزمیان بیا نسیخه نیوین هیوشمقیاس

 باشد. بینه می -استانفورد

ه های سنجش هوش رینولیدز بیا بیا نسیختوان مطرح نمود که نسخه دوم مقیاسمی در نهایت،

 ینه دارای روایی مالکی از نوع همزمان است. ب -ستانفوردا -آزمای تهراننوین هوش

هیای یهیای انجیام گرفتیه در زمینیه ویژگیهای تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقبا مقایسه یافته

حقیق های تتوان عنوان نمود که یافتهسنجش هوش رینولدز میهای سنجی نسخه دوم مقیاسروان

ن بیی(، بیه رواییی پییش2006فیرمین، نوپ، میچونسکی، بیری و لیوری ) بیوجین،حاضر با تحقیق 

ز های سنجش هوش رینولدهای سنجش هوش رینولدز پرداختند و مطرح نمودند که مقیاسمقیاس

ا دو عامل وم نظری و ریاضیات، کارایی دارد و فقط بهای علبینی استعداد تحصیلی در بخشدر پیش

و دانشیج 97بینیی اسیتعدادهای تحصییلی را بیا حجیم نمونیه هوش سیال و متبلور، توانیایی پییش

ان داراست، هماهنگ و همسو است؛ زیرا با تاکید بر نظریه کتل که معتقد اسیت هیوش سییال همی

-د، مییباشهوش متبلور که هوش اکتسابی میدهد و هوش ارثی بوده و زمینه استعداد را نشان می

 تووانند استعداد تحصیلی را به نمایش بگذارند. 

و بیر  های سنجش هوش رینولدز در اییرانتوان عنوان نمود که نسخه دوم مقیاسدر نهایت، می

ن ل و متبلور( آتوان از عامل اول )هوش سیاسال دارای روایی و اعتبار بوده و می 90تا  3روی افراد 

کالت برای ترسیم نیمرخ هوشی و از عامل دوم )حافظه فعال و سرعت پردازش( برای شناسایی مشی

 .بالینی استفاده به عمل آورد
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