
 وان سنجیر پژوهشی -علمیفصلنامه  30/1/99تاريخ دريافت مقاله: 

 1399 بهار، 32، شمارة هشتمدورة  24/5/99تاريخ پذيرش مقاله: 

 43 -63 صفحات:

                                                                               

 

 نولدز در های سنجش هوش ریاستانداردسازی نسخه دوم مقیاس

 دبستانآموزان پیشدانش

Standardization of Reynolds Intellectual Assessment Scale in 

PreSchool Children 

 3پور، دکتر سوزان امامی2دکتر کامبیز کامکاری*، 1زهرا ملکی
 

 

                                                           

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی روان سنجیکارشناس ارشد رشته  .1

 عضو هیات علمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر  نويسنده مسئول: .2

 ، استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی عضو هیات علمی. 3

 چکیده

استانداردسازی نسخه »در اين پژوهش حاضر به 

هااای ساانجش هااوش رينولاادز در دوم مقیاااس

پرداختاه شاده و « دبساتانآماوزان پایششدان

سؤال اصلی بدين ترتیب تدوين شاده اسات کاه 

هااای ساانجش هااوش نسااخه دوم مقیاااسآيااا 

دارای دبساتانی آماوزان پایشرينولدز در داناش

مطلاو  اساتج مام اه  روان سنجیهای ويژگی

 آماااوزان تحقیاااا حاضااار را تماااامی داناااش

دهند. در تحقیا حاضر دبستان تشکیل میپیش

 ای از گیااری خوشااها پیااروی از روش نمونااهباا

اساتننايی شاامل اخاتال ت  -هاای باالینیگروه

ف االی بایش -توماه يادگیری و اختال ت نقا 

نفر به عنوان نمونه انتخا  شدند. در  400ت داد 

نساخه های تحقیاا نشاان داد کاه نهايت، يافته

Abstract 

This Research aimed to 

"standardize the second version of 

the Reynolds Intelligence 

Measurement Scale in Students of 

Preschools" and the main question 

is thus elaborated whether the 

second version of the Reynolds 

Intelligence Measurement Scales 

in Preschools Students has 

favorable psychometric 

properties? The present research 

community consists of all pre-

school students people. In the 

present study, 400 individuals 

were selected. Finally, the 

findings showed that the second 

version of the Reynolds 

Intelligence Measurement Scale 
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 مقدمه 

ر مقااع  داکنون  ،انددبستانی را گذراندههای گذشته دوره پیشبسیاری از کودکانی که در سال

ذا بارای مام اه هساتند؛ لاهاای اساسای آن اند؛ کودکان هر مام ه پايهتحصیلی با تر بسیار موفا

از نظار  های آن مستحکم شوند. رفتار کودک در محیط خاانوادهای مطلو ، بايد پايهساختن مام ه

هم سن او  توانند کودک خود را با کودکاننمی آن هاوالدين ممکن است عبی ی به نظر آيد چرا که 

مشاهده  ر عبی ی کودکان راهای بسیابسنجند در حالی که يک مربی در زمان عو نی و در موق یت

تال ت را تواند ايان اخاچه تفاوتی مدی و زيربنايی در کودک ومود داشته باشد میکند و چنانمی

ای  زم هاتر شوند تشخی  دهد و زمینه را برای کمکمدی اين کهها پیش از در بسیاری از زمینه

چاه  ن مسائله پای بارد کاه هارتوان به اهمیات ايامتخصصان به نحو م تبر فراهم آورد. زمانی می

های ادتشود و حتی تشکیل الگوهای و عهای کودکان زودتر شناخته شود زودتر تصحیح میناتوانی

 (. 1382يابد. )توکلی، نامطلو  کاهش می

تواند در تشخی  و شناساايی مشاکالت گیری از ابزارهای تشخی  هوش میدر اين میان، بهره

 2003در ساال  1ان ذکار اسات، مقیااس سانجش هاوش رينولادزاين کودکان موثر واق  شود. شاي

                                                           

1- Reynolds Intellectual Assessment Scale  

بااا  هااای ساانجش هااوش رينولاادزدوم مقیاااس

و  89/0فا کرانباخ باا تر از استفاده از دو روش آل

باراون  -دو نیمه کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

دهنااده تجااانو دروناای بااوده کااه نشااان 86/0

مطلااو  بااوده و هم،نااین، ضااريب ثبااات در 

به دست آماده کاه 87/0پژوهش حاضر با تر از 

-دهنده ويژگی تکرارپذيری ابزار مذکور مینشان

ه مراتبای باشد. هم،نین، با تحلیل عامل سلسال

و « هاوش سایال»کاه مت امد مشاخ  گردياد 

نیمرخ »عنوان را در يک عامل به« هوش متبلور»

دبساتانی، مادنظر آموزان پیشدر دانش« هوشی

 قرار داد.

نسااخه دوم استانداردسااازی، : کلیدددیهایواژه

 یش دبستانیپمقیاس هوش رينولدز، 

 

 

using the alpha-Cronbach method 

was higher than 0.89 and the two-

half Spearman-Brown correction 

test was 0.86, indicating a 

favorable internal consistency, 

and also , The stability coefficient 

in the present Research is higher 

than 0.87, which indicates the 

repeatability of the Instrument. 

Also, by analyzing the orthogonal 

hierarchy, it was discovered that 

"fluid intelligence" and 

"crystalline intelligence" were 

identified as "intelligence profile" 

in Preschools students, 

"intelligent intelligence" 
Keywords:       Standardization, 

Second Edition Reynolds 

Intelligence Measurement Scales, 

Preschools Students 
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 هااای مطلااو  شااهروند آمريکااايی ويژگاای 2438منتشاار گرديااد و از عريااا هنجاريااابی باار روی 

هاای شاود و شااخ ای فاردی امارا مایرا به نمايش گذاشته است. اين ابزار به گونه روان سنجی

کناد. های کالمای و ییرکالمای ارا اه مایمینهرا در ز 15و انحراف م یار  100استاندارد با میانگین 

+ در منحنای 4تا  -4دهنده ادامه دارد و نشان 160آیاز گرديده و تا  40هم،نین، دامنه هوشبهر از 

هوش رينولدز در مقايساه باا ديگار سنجش های مقیاس اين کهاستاندارد هوشبهر است. با تومه به 

 شاود، زماان کمتاری را باه خاود اختصاا  ا مایشناختی که به صورت انفرادی امرابزارهای روان

دهد، بنابراين، اکنريت متخصصین تمايال تری را از توانايی شناختی انجام میدهد و برآورد دقیامی

دارند تا در تشخی  ناتوانی ذهنی يا اختالل تحول ذهنی از ابازار مزباور اساتفاده باه عمال آورناد. 

های انفرادی هاوش وکسالر ساعدی را برای امرای مقیاسهای مامروزه در ايالت آرکانزاس که زمینه

هاوش سانجش های بینه ندارند از مقیاس -های هوشی استانفوردبزرگسا ن و نسخه پنجم مقیاس

ای کننادهکنند؛ زيرا هزينه و عامل زمان برای شهروندان اين ايالت نقش ت یاینرينولدز استفاده می

 (. 1396دارد )هاشمی، 

شاود کاه از ياک ترين اقداماتی محسو  میعنوان يکی از مهمسنجش هوش بهاز سويی ديگر، 

عنوان نقطه گیرد و بهرا در بر می روان سنجیهای استننايی و از سويی ديگر اصول و فنون سو گروه

 شود. با اساتفاده از سانجش هاوش دو اقادام کااربردی انجاام عطف سنجش استننايی محسو  می

 ت رياف  1اساتننايی -هاای باالینیگیاری و تشاخی هاای تصامیمالیاتعنوان ف گیرد که تحتمی

گیری از قبیال نیازسانجی، های تصمیمتوان به ف الیتشوند. همواره از عريا سنجش هوش میمی

های شغلی و ... پرداخت. عالوه ها و گمارشبندی و گمارش آموزشی، هدايت تحصیلی، گزينشعبقه

 -هاای باالینیهاای شاناختی ساازنده هاوش، تشاخی مام  کنشبر آن، از عريا فرايند ارزيابی 

استننايی در زمینه اختالل ويژه يادگیری، اختالل نق  تومه، اختالل زبان، اخاتالل عیاف ایتیسام، 

 (.1396گردد )صادقی، کامکاری و شیکرزاده، توانی ذهنی و ... تأکید میکم

هاای ونواسازی و حتای هنجارياابی آزمار ،گونه اقدامات نیازمند ساختارسازی، اعتباربخشیاين

شوند بندی میشناختی در اب اد توانايی و شخصیت عبقههای روانشناختی است. آزمونمتنوع روان

شناختی در منبش ترين آزمون روانترين و اصلیهای هوشی به عنوان مهمآزمونکه مجموعه خرده

هاای هوشای از هاوش و تهیاآ آزمونگیری علت نیست که انادازهسنجش استننايی مطرح کرد. بی

باا  ممله عواملی است که نقطآ عطفی در تحول رشتآ آموزش و پرورش کودکان اساتننايی باوده و

گیری هوش، بتاوان مايگااه موضاوع پاژوهش نگاهی اممالی پو از بررسی تاريخ،آ ابزارهای اندازه

 (.1392حاضر را مطرح نمود )کامکاری و افروز، 

                                                           

1- Clinical – exception Diagnosis 
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ای محساو  شناسان حرفهعنوان يک ف الیت بنیادی و کاربردی روانهوش بهرو، آزمودن از اين

تواند عالوه بر تشخی  و شناسايی نقاط ضا ف، ای برخوردار است، زيرا میشود و از مايگاه ويژهمی

به عیف وسی ی از مشکالت در حیطه کارکردهای ذهنی منجر گردد؛ هم،نین، اعالعات مفیدی را 

پردازناد، مهاارت و شناسانی که به سنجش هوش میی شناختی ارا ه کند. رواندر زمینه است دادها

هاای شاناختی دارا باوده و ماداخالت دانش مکفی را در زمینه شناسايی نقاط ض ف و قاوت کانش

های آموزشای توانند برنامهدهند. اين افراد میهای سنجش انجام میشناختی را بر پايه  ف الیتروان

های هوشی را عراحای و امارا کنناد. بناابراين، ی شناختی استخراج شده از آزمونمبتنی بر نیازها

باشند تا بتوانند در کمتارين زماان، بیشاترين گران آموزشی همواره به دنبال ابزارهايی میتشخی 

ترين ابزارهايی های شناختی سازنده هوش را به دست آورند. يکی از مناسباعالعات مرتبط با کنش

باشاد؛ ابازار مای 1هاای هوشای رينولادزومه اين افراد قرار گرفته است، نسخه دوم مقیاسکه مورد ت

ورث، دهاد )دوکارا اه مای 2هاای یرباالگریمذکور در کمترين زمان، اعالعاات مکفای را در زمیناه

 (. 2011، 3لو بر -کو ین، لینام، لو بر و استوتامر

تواناد باه عناوان ابازاری گرفتاه اسات و مای های مختلفی مورد ارزيابی قراراين ابزار در حیطه

4مايگزين برای نسخه چهارم مقیااس هوشای وکسالر 5الیاور) 6، راشال ( و اساتانفورد بیناه 2007، 

7الیوت) 8برده شود؛ زيرا مبتنی بر نظريه کتل، هاورن و کاارول ( به کار2004،  45باوده و حاداکنر  

های ه دو بخش مجزا تحت عنوان مقیاسهای هوش رينولدز بشود. نسخه دوم مقیاسدقیقه امرا می

هاای تواناايی شاود کاه هماواره مقیااسهای چیرگی شناختی تقسیم مایتوانايی عمومی و مقیاس

های چیرگای شاناختی که مقیاسهای هنجاری و ییربالینی کاربرد دارد؛ در حالیعمومی برای گروه

و ناتوانی يادگیری کااربرد دارد.  ف الیبیش -های بالینی به خصو  اختال ت نق  تومهبرای گروه

منتشار گردياد و از عرياا هنجارياابی بار روی  2003سنجش هوش رينولدز در سال  هایمقیاس

را به نمايش گذاشته است. ايان ابازار باه  روان سنجیهای مطلو  شهروند آمريکايی ويژگی 2438

را در  15انحاراف م یاار و  100هاای اساتاندارد باا میاانگین شود و شاخ ای فردی امرا میگونه

 160آیاز گردياده و تاا  40کند. هم،نین، دامنه هوشبهر از های کالمی و ییرکالمی ارا ه میزمینه

  ايان کاه+ در منحنای اساتاندارد هوشابهر اسات. باا توماه باه 4تاا  -4دهناده ادامه دارد و نشان

که به صورت انفارادی  شناختیهوش رينولدز در مقايسه با ديگر ابزارهای روان های سنجشمقیاس

                                                           

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

2- Screening  

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

4 -Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition  

5- Oliver W. Edwards 

6- Rachel V. Paulin 

7- Robert W. Elliott 

8- Cattell–Horn–Carroll theory 
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تاری را از تواناايی شاناختی دهد و برآورد دقیاشود، زمان کمتری را به خود اختصا  میامرا می

دهد، بنابراين، اکنريت متخصصین تمايل دارند تا در تشاخی  نااتوانی ذهنای ياا اخاتالل انجام می

های مسااعدی آرکانزاس که زمینهتحول ذهنی از ابزار مزبور استفاده به عمل آورند. امروزه در ايالت 

هاای هوشای های انفرادی هوش وکسلر بزرگساا ن و نساخه پانجم مقیااسرا برای امرای مقیاس

کنند؛ زيارا هزيناه و عامال های سنجش هوش رينولدز استفاده میبینه ندارند از مقیاس -استانفورد

 (. 2015ز و کامپهاوس، )رينولد ای داردکنندهزمان برای شهروندان اين ايالت نقش ت یین

هاای گایاند ولی در زمیناه ويژهای هوشی در ايران استاندارد شدههر چند که برخی از مقیاس

شی های هوسابزارهای مزبور، ابهامات گوناگونی ومود دارد. با تومه به نسخه دوم مقیا روان سنجی

 هاایحلیالتام نگرفته اسات و وکسلر کودکان، پژوهش م تبری در زمینه روايی ابزار و نیرم ملی انج

(. 1373تنها پیراماون شااخ  دشاواری و ضارايب تمیاز ارا اه شاده اسات )شاهیم،  روان سنجی

 ختی، هاای شاناهای مرتبط با استانداردسازی ابزارهاای هاوش و تواناايیهم،نین، با مرور پژوهش

ه پنجم مقیااس (، نسخ1386ینه )کامکاری، ب -توان به نسخه خردسال مقیاس هوشی استانفوردمی

(، نسخه چهاارم مقیااس هوشای وکسالر کودکاان 1389و کامکاری،  بینه )افروز -هوشی استانفورد

کرزاده و حلات،   هاای شاناختی( و نساخه ساوم ناوين مقیااس تواناايی1392)افروز، کامکاری، شای

 کاه پژوهشای پیراماون استانداردساازی( اشاره نمود؛ در حاالی1392انسون )شیکرزاده، م -وودکاک

 ست. اهوش رينولدز، انجام نگرفته و هرگز اين ابزار منتشر نشده  سنجش هاینسخه دوم مقیاس

1دومبروسکی باه سااختار عااملی اکتشاافی ايان ابازار پرداختاه و مادارک  (2009و همکاران ) 

مستندی را پیرامون روايی سازه آن مطرح کرده است. با اين ومود هنوز هم در ايران تحقیا م تبار 

 آموزان ممتاز انجام نگرفته است. اين ابزار در دانش روان سنجیهای ون ويژگیپیرام

قرار گرفتاه  ( برای گروه اختال ت يادگیری مورد ارزيابی1395اين ابزار در ايران توسط توکلی )

ظاه های هوش رينولدز با تأکید بار چیرگای شاناختی )حافو به روايی تشخیصی نسخه دوم مقیاس

هاا نشاان هآموزان ناتوان يادگیری پرداخته شده و يافتات پردازش( در گروه دانشمدت و سرعکوتاه

 باشد.داد که ابزار مذکور در گروه ناتوان يادگیری دارايی روايی تشخیصی می

کرزاده ) روان (، کاه باه بررسای ويژگیهاای 1397هم،نین در تحقیا هاشامی، کامکااری و شای

به  آموزان سمپاد پرداخته شده است،ولدز در دانشهای سنجش هوش ريننسخه دوم مقیاس سنجی

اره یزهوش اشاذکر روايی و اعتبار مطلو  اين ابزار با تاکید بر هوش سیال و هوش متبلور در گروه ت

 نموده است.

( کاه باه استانداردساازی نساخه دوم 1397در تحقیا کیومرثی، شريفی درآمدی و کامکااری )

دبساتان اساتننايی پایش -آماوزان هنجااری و باالینینشهای سنجش هوش رينولدز در دامقیاس

                                                           

1 - Dombrowski 
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هاای هنجااری و اند، مطرح گرديده اسات کاه ابازار ماذکور در گاروهشهرستان اسالمشهر پرداخته

 دبستان شهرستان اسالمشهر دارای روايی و اعتبار است.استننايی پیش -بالینی

نساخه دوم  روان سانجیی هاا( کاه باه ويژگای1398در تحقیا تبیانی، کامکاری و لواساانی )

دهند  ها نشان میآموزان با اختالل تحولی هوش، يافته های سنجش هوش رينولدز در دانشمقیاس

ومه سنجی برخوردار است و با تاين ابزار در دانش آموزان با اختالل تحولی هوش، از مطلوبیت روان 

مطمائن بارای اهاداف یرباالگری،  عنوان ابازاری قدرتمناد وتوان از آن باهبه امرای سري  آن، می 

 .شناسايی و پژوهشی استفاده کرد

نجش های س( پیرامون استانداردسازی نسخه دوم مقیاس1398در تحقیا کامکاری و شیکرزاده )

اعتباار  هوش رينولدز در ايران، مشخ  گرديد که مقیاس مذکور در افراد هنجاری دارای ذروايای و

 مطلوبی است. 

هاای سانجش هوشای ( در تادوين نساخه دوم مقیااس2015و کامپهاوس )در نهايت، رينولدز 

رينولدز، پو از مؤکدسازی به مبنای نظری و تدوين سؤا ت، فرايند استانداردسازی را انجام دادناد 

ابزار مزبور از زوايای متفاوت، دارای مطلوبیت وافری است.  روان سنجیهای و نشان دادند که ويژگی

ای ساهمی متناساب باا مام اه برداری عبقاهنفر که از عريا عرح نمونه 2154آنان با حجم نمونه 

و مداول تبديل نمرات خاام باه نمارات  روان سنجیهای انتخا  شده بودند، توانست تحلیل 1آماری

سالگی ارا ه نمودند تا از اين عريا صحت و سقم فرايند تشخی  تیزهوشی  94تا  3تراز را از دامنه 

راستای ارا ه خدمات ويژه، افزايش يابد و بتوان اعالعاات مهام تشخیصای را از  توانی ذهنی درو کم

دارای مقبولیت باشند، باه دسات  روان سنجیهای شناختی که از لحاظ ويژگیعريا ابزارهای روان

 آورد. 

هاای تاوان باه زمیناههاای سانجش هاوش، مایهای استاندارد مقیااساز عريا امرای آزمون

شاناختی بنیاادين دسات يافات. راينادهای روانفتأکید بار نقا  احتماالی در بالینی با  -آموزشی

ريزی هشناختی در سنجش، نیازسنجی، برنامبنابراين، اهمیت پژوهش حاضر به توس ه مرزهای روش

ناسايی شتوان به تشخی  و و آموزش و پرورش م طوف است. از عريا استانداردسازی اين ابزار می

ه را در زمینا های هوشی پرداخت و اعالعات ینی بالینیبر انواع هوش و دامنهآموزان با تأکید دانش

 ابزارهاای  روان سانجیهاای شناساايی ويژگای الینی به دست آورد؛ چارا کاهب -مداخالت آموزشی

 يابی روايیگردد؛ زيرا از عريا ارزگیری گامی ضروری در راستای استانداردسازی محسو  میاندازه

 ه ابزارهاایکاتوان به ضرورت استانداردسازی آن دست يافت. هنگاامی گیری میدازهو اعتبار ابزار ان

 زی ابزارهاایمطلوبی برخوردار نباشند نبايد باه استانداردساا روان سنجیهای گیری از ويژگیاندازه

 (.1390گیری مزبور مباردت ورزيد )افروز و کامکاری، اندازه

                                                           

1- Population- Proportionate Stratified Sampling Plan  
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 هاای در زمیناه ابازار ماذکور و بررسای ويژگای هاای انجاام گرفتاهبا بررسی پیشاینه تحقیاا

د، شاونهای انفرادی مطارح مایعنوان مقیاسهای انفرادی سازه هوش که تحتمقیاس روان سنجی

 نجیروان ساهای در راستای ارزيابی ويژگی روان سنجیشود که ض ف پیرامون اعالعات مطرح می

 یروان سانجهاای مساأله در پاژوهش تارين منبا عنوان رايجابزارهای مرتبط با سنجش هوش، به

رزياابی شود. به بیانی ديگر، منب  مسأله پژوهش حاضر به فقادان اعالعاات در زمیناه امحسو  می

 ساانجش هااوش رينولاادز در  هااایترممااه فارساای نسااخه دوم مقیاااس روان ساانجیهااای ويژگاای

عالعاات در ای از اتوان به پیکارهای تکمیلی میگونهدبستانی م طوف است که بهآموزان پیشدانش

 اشات. از هاای شاناختی تأکیاد دگیاری ساازهابزارهای اندازه روان سنجیهای زمینه ارزيابی ويژگی

وان اب ااد تاشوند، میعنوان روايی، اعتبار و نرم عنوان میتحت روان سنجیهای مايی که ويژگیآن

 )از ناوع زه، روايای مالکایمسأله پژوهش را به عنوان فقدان اعالعات در زمینه شناسايی روايی ساا

 ر دهاای متفااوت محاسابه ضارايب اعتباار، همزمان(، تجانو درونی و ثباات باا اساتناد باه شایوه

 گردند:ه میهای پژوهش به شرح زير ارا رو، سؤالدبستانی در نظر گرفت. از اينآموزان پیشدانش

دبستان از روايی ساازه یشپآموزان سنجش هوش رينولدز در دانش هایآيا نسخه دوم مقیاس -

 )با تأکید بر روش سلسله مراتبی مت امد( برخوردار است يا خیرج

دبساتان از روايای یشپاآماوزان سنجش هوش رينولادز در داناش هایآيا نسخه دوم مقیاس -

 مالکی )با تأکید بر روايی همزمان( برخوردار است يا خیرج

دبساتان از ثباات )باا یشپاآموزان دانشسنجش هوش رينولدز در  هایآيا نسخه دوم مقیاس -

 ازآزمون( برخوردار است يا خیرجب -تأکید بر روش آزمون

دبساتان از تجاانو یشپاآماوزان سنجش هوش رينولدز در داناش هایآيا نسخه دوم مقیاس -

 جدرونی )با تأکید بر روش آلفا کرانباخ( برخوردار است يا خیر

 

 روش 

تاوان باه سانجش ن به ومود آمده است کاه از مملاه مایهايی نويدر فرايند سنجش، تخص 

های شناختی هم،ون هوش و خالقیت اشاره نمود. در حیطه سنجش باياد باه اصاول و فناون سازه

شاناختی در استانداردساازی هاای روشهاای عارحتومه نمود و مفروضه روان سنجیهای پژوهش

رو، در تحقیاا حاضار نیاز (. از اين1390، شناختی را در نظر گرفت )افروز و کامکاریابزارهای روان

دبساتان آموزان پایشهای سنجش هوش رينولدز در دانشاستانداردسازی نسخه دوم مقیاسکه به 

ای از تحقیقاات استفاده گردياده کاه زيرمجموعاه روان سنجیاز روش تحقیا  پرداخته شده است،

هاای هاای هاوش و تواناايیمقیااس یباشد؛ زيرا در فرايند تدوين و استانداردساازشناختی میروش

سنجی، قواعد مرتبط با سااخت و شناختی، بايد اقدامات تخصصی را صورت داد و رعايت اصول روان
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باعا  گردياده تاا  استانداردسازی، هنجاريابی و ديگر اقدامات مارتبط باا رواساازی و اعتباربخشای،

 ی به ومود آيد.سازی و هنجارياببه سوی آزمون روان سنجیگرايشی تحت عنوان 

در تحقیقات مرتبط با استانداردسازی و هنجاريابی، از اصطالح مام آ هادف باه عناوان مام اآ 

باه  1شده با تأکید بر اصطالح مام آ هادف محادودشود، ولی در تحقیا حاضر، تالش آماری ياد می

وهش حاضار باه موضاوع پاژ اين کهرو، با تومه به های مام آ فوق پرداخته شود؛ از اينذکر ويژگی

دبساتانی آماوزان پایشهاای سانجش هاوش رينولادز در داناشاستانداردسازی نسخه دوم مقیاس

رو، پاو از مطال اه باشاند. از اياندبساتان مایآموزان پیشم طوف است و مام ه آماری نیز دانش

هاای سانجش هاوش رينولادز و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه استاندادردساازی مقیااس

بینه و نسخه چهارم مقیااس  -های هوشی استانفوردهای موازی هم،ون نسخه پنجم مقیاسمونآز

 400هوشی وکسلر کودکان و نحوه برآورد حجم نمونه و نسبت در تحقیقات استانداردسازی، ت اداد 

عناوان حجام نموناه ای باهگیاری خوشاهدبستانی با استفاده از روش نمونهآموزان پیشنفر از دانش

 ا  شدند. انتخ

 باشاد.  نساخه اول گیاری تحقیاا حاضار نساخه دوم مقیااس هاوش رينولادز مایابزار انادازه

ايی با دو مقیاس هاوش متبلاور و سایال در زمیناه توانا 2003های هوشی رينولدز در سال مقیاس

عمومی و يک مقیاس حافظاه کوتااه مادت در زمیناه چیرگای شاناختی تادوين شاد. نساخه دوم 

گیاری سانجش ( باه منظاور انادازه2015رينولدز توسط رينولدز و کامپهاوس )های هوشی مقیاس

وش هوش با دو عامل هوش متبلور و هوش سیال با چهار آزمون کلمه هادف، گزيناه متفااوت از ها

یناه متبلور و تمنیل قیاسی و بخش گمشده از هوش سیال عراحی شده است. عاالوه بار آن، در زم

 حافظه کوتاه مدت و سرعت پردازش مطرح شده است. چیرگی شناختی دو عامل سازنده 

دهند که در برآورد هوش، ارزيابی حافظه و سرعت پردازش البته برخی از متخصصان ترمیح می

 آورد هاوشرا نیز در نظر بگیرند. اما سازندگان اين تست م تقدناد باياد از محاسابه ايان دو در بار

 ماومی هاای عهاايی هساتند کاه باا تواناايیواناايیامتنا  کرد. چرا که اين دو عامل آمیختاه باا ت

 وم گیرناد. بناابراين، سااختار درونای نساخه داند و در حیطه چیرگای شاناختی ماای ماینامرتبط

 های سنجش هوش رينولدز به شرح زير است:مقیاس

                                                           

1- Target Papulation finite  
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 برداریهای اصلی نمونه: حجم نمونه در الیه1جدول 

 سواالت آزمون مقیاس

 58 کلمه هدف هوش متبلور

 53 گزينه متفاوت

 48 تمنیل قیاسی هوش سیال

 49 بخش گمشده

ه گزينا»هاای (، آزماون1و  0به صورت دوارزشی )« تمنیل قیاسی»و « کلمه هدف»های آزمون

 زم  شوند. مدت زمانگذاری می( نمره2و  1، 0به صورت سه ارزشی )« بخش گمشده»و « متفاوت

دياده  اس، در صورتی که توسط يک آزمونگر باتجرباه و آماوزشآزمون اين مقیخرده 4برای امرای 

ماون آزخرده 2که شامل « حافظه ترکیبی»دقیقه است. امرای شاخ   25تا  20انجام شود، حدود 

برد. در خصو  شااخ  سارعت پاردازش هام باه دقیقه زمان می 15تا  10تکمیلی حافظه است، 

 (.2015همین منوال است )رينولدز و کامپهاوس، 

ه باستناد  ضرايب اعتبار با دو روش تجانو درونی و ثبات درونی يا تکرارپذيری بررسی شده و با

 روان سانجیهاای چهار آزمون کلمه هدف، گزينه متفاوت، تمنیل قیاسی و بخش گمشاده تحلیال

 هاایه دامناهبنفر انجام گرفت. با استناد  2154پیرامون تجانو درونی با روش آلفا کرانباخ بر روی 

ازنده دو ساسال به باا ( و عوامال  60سال و  59تا  18سال،  17تا  7سال،  6تا  3سنی چهارگانه )

 شود:مقیاس هوش متبلور و هوش سیال مدول زير عنوان می

 : ضرایب اعتبار با روش تجانس درونی2جدول 
 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

 بخش گمشده تمثیل قیاسی

 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 با  60

ر گرفتناد و روز دوباره مورد آزمون قرا 20تا  15نفر با متوسط فاصله زمانی  30هم،نین، ت داد 

 شود:ن به شرح زير مطرح میراوب-مقادير ضريب ثبات با دو شیوه با اصالح اسپیرمن
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 : ضرایب اعتبار با روش ضریب ثبات با اصالح3جدول 
 آزمون

 دامنه سنی

گزینه  کلمه هدف

 متفاوت

 بخش گمشده تمثیل قیاسی

 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 با  60

و  نو درونایدر نهايت، با تومه به مقادير ضريب اعتبار با روش آلفا کرانباخ بارای ارزياابی تجاا

 فراتار از توان عنوان نمود که تمامی ضارايب اعتباارروش ضريب ثبات برای ارزيابی تکرارپذيری می

هاای یالرو، تحلاياناز ويژگی اعتبار مطلاو  برخاوردار اسات. از  روان سنجیبوده و از لحاظ  8/0

 شود:می مرتبط با روايی ساختاری با شیوه تحلیل عامل تأيیدی سلسله مراتبی به شرح زير عنوان

 

 : روایی ساختاری با شیوه تحلیل عامل تأییدی سلسله مراتبی4جدول 

 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 گزينه متفاوت

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

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

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

هاای هوشای توان مطرح نمود کاه نساخه دوم مقیااسوش سیال( میدرمه اول )هوش متبلور و ه

وزه در رينولدز دارای ساختار درونی دو عامل بوده و مطابا با مدل پیشانهادی کتال اسات کاه امار

ه از ده های شناختی کتل، هورن و کارول تحت عناوان دو تواناايی عمادمدل سلسله مراتبی توانايی

 به خود اختصا  داده است. ای راتوانايی عمده، مايگاه ويژه

 

 یافته ها

، محاسبات مرتبط با روايی سازه از عرياا روان سنجیهای  زم به ذکر است، در راستای تحلیل

تحلیل عامل تأيیدی با تأکید بر دو روش تحلیل عامل سلسله مراتبای مت اماد، پاو از آن، از روش 

از نوع همزمان، بادين ترتیاب کاه ضريب همبستگی گشتاوری پیرسون برای محاسبه روايی مالکی 

بیناه باا  -هاای هاوش اساتانفوردهمبستگی بین نمرات هوشبهرهای هشتگانه نسخه پنجم مقیاس
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های سنجش هوش رينولدز اساتفاده های چهارگانه نسخه دوم مقیاسهای هشتگانه و مقیاسآزمون

 شده است. 

جاانو های مارتبط باا تز تحلیلهای مرتبط با هر آزمون، اهم،نین، پو از بررسی دقیا سؤال

ساب بارای هاای مناعناوان شایوههای آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن بهدرونی استفاده شد و از روش

مال برای محاسبه ضريب اعتباار اساتفاده باه ع روان سنجیهای تجانو درونی در چارچو  تحلیل

ا ه برای محاسبه ضريب ثباات باهفت 4تا  2ازآزمون با فاصله زمانی ب -آمد. هم،نین، از روش آزمون

یوه شامدل ضريب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. در نهايت، در راستای روايی ساازه از 

 تحلیل عامل تأيیدی سلسله مراتبی مت امد استفاده گرديد. 

اکید بر ت)با  روان سنجیهای های مذکور برای تحلیلهای حاصله از روشمداول مرتبط با يافته

 شوند: و اعتبار( به شرح زير ارا ه میروايی 

دبسدتان از یشپدآموزان سنجش هوش رینولدز در دانش هایآیا نسخه دوم مقیاس -

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

 

سلسله  مدلبا تأکید بر های سنجش هوش رینولدزمقیاستحلیل عامل : 5جدول شماره 

 دبستانی آموزان پیشدانشجهت بررسی روایی سازه در بی متعامد مرات

 تفسیر ویژه تفسیر مشترک شاخص آزمون

 متوسط 45/0 با  89/0 شدت اثر هوش متبلور

 52/0 68/0 میزان واريانو

 با  76/0 با  85/0 شدت اثر هوش سیال

 73/0 79/0 میزان واريانو

 پايین 21/0 سطمتو 27/0 شدت اثر حافظه ف ال

 22/0 56/0 میزان واريانو

 پايین 19/0 متوسط 63/0 شدت اثر سرعت پردازش

 23/0 32/0 میزان واريانو

طارح نماود توان مهای به دست آمده از تحلیل عامل سلسله مراتبی مت امد، میبا تومه به يافته

 ردازش ازو حافظه ف ال و سارعت پا که دو هوشبهر متبلور و سیال دارای واريانو مشترک با  بوده

یال سامیزان واريانو مشترک متوسط و پايین برخوردارند. بنابراين، عامل هاوش متبلاور و هاوش 

وند. از دبساتانی محساو  شاآموزان پایشعنوان يک عامل برای نمره هوشبهر در دانشتوانند بهمی

 عناوانرا به «هوش سیال»و « ش متبلورهو»رو، بايد ساختار سلسله مراتبی را مدنظر قرار داد و اين

 ساختار مرتبه اول در نظر گرفت. 
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برخوردارناد،  آزمون از واريانو ويژه متوسط  و يکای باا  2يکی از  اين کهبه عالوه، با تومه به 

 وده، از های مرتبط با هوش متبلور و هاوش سایال دارای اساتقالل باتوان عنوان نمود که آزمونمی

-ن پایشآماوزارو، در داناشعنوان يک عامل وسی  صحبت به میاان آورد. از ايانتوان بهمی آن ها

را در  «هوش متبلور»و « هوش سیال»دبستان مدل سلسله مراتبی هوشبهر مورد تأيید است و بايد 

 مدنظر قرار داد.« نیمرخ هوشی»عنوان يک عامل به

دبسدتان از یشپدزان آموسنجش هوش رینولدز در دانش هایآیا نسخه دوم مقیاس -

 روایی همزمان( برخوردار است یا خیر؟ روایی مالکی )با تأکید بر

 

 -تهران آزمایسنجش هوش رینولدز و هوش« هوش متبلور»: همبستگی 6جدول 

 دبستانی آموزان پیشینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( در دانشب -استانفورد

 بلورمت هوش تفاوتگزینه  هدف کلمه هوشبهر

 36/0 60/0** 27/0 استد ل سیال

 48/0 35/0 61/0** دانش

 32/0 24/0 23/0 استد ل کمی

 17/0 15/0 21/0 ضايیف -پردازش ديداری

 24/0 35/0 32/0 حافظه ف ال

 59/0** 41/0 15/0 هوشبهر ییرکالمی

 26/0 36/0 62/0** هوشبهر کالمی

 27/0 32/0 21/0 هوشبهر کل

اری باین دتوان عنوان نمود که ارتباط م نیهای حاصله مییزان ضرايب همبستگیبا تأکید بر م

هاوش »باا « هوشبهر ییرکالمای»، «کلمه هدف»با « دانش»، «گزينه متفاوت»با « استد ل سیال»

 α=01/0دبساتانی در ساطح آماوزان پایشدر داناش« کلمه هدف»با « هوشبهر کالمی»و « متبلور

طارح نماود کاه تاوان مباشند، میمی 60/0ز آنجا یکه ضرايب مذکور با تر از ومود دارد؛ بنابراين، ا

بیناه در  -های سنجش هوش رينولدز با نسخه پنجم مقیااس هوشای اساتانفوردنسخه دوم مقیاس

 آموزان هنجاری دارای روايی مالکی از نوع همزمان است.دانش



 
  55      ...نولدز درهای سنجش هوش رياستانداردسازی نسخه دوم مقیاس 

 

 -تهران مایآزسنجش هوش رینولدز و هوش« هوش سیال»: همبستگی 7جدول 

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

 سیال هوش تمثیل قیاس بخش گمشده هوشبهر

 62/0** 35/0 61/0** استد ل سیال

 35/0 23/0 54/0 دانش

 25/0 63/0** 36/0 استد ل کمی

 45/0 35/0 34/0 ضايیف -پردازش ديداری

 35/0 21/0 26/0 لحافظه ف ا

 60/0** 15/0 15/0 هوشبهر ییرکالمی

 45/0 32/0 14/0 هوشبهر کالمی

 36/0 14/0 25/0 هوشبهر کل

اری باین دتوان عنوان نمود که ارتباط م نیهای حاصله میبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی

، «نیال قیاسایتم»باا « اساتد ل کمای»، «هاوش سایال»و « بخش گمشده»با « استد ل سیال»

وماود  α=01/0دبساتانی در ساطح آماوزان پایشدر دانش« هوش سیال»با « هوشبهر ییرکالمی»

ماود کاه نساخه توان مطارح نباشند، میمی 60/0دارد؛ بنابراين، از آنجا یکه ضرايب مذکور با تر از 

 یناه در ب -هاای سانجش هاوش رينولادز باا نساخه پانجم مقیااس هوشای اساتانفورددوم مقیاس

 آموزان هنجاری دارای روايی مالکی از نوع همزمان است.انشد

 

 -تهران آزمایسنجش هوش رینولدز و هوش« حافظه فعال»: همبستگی 8جدول 

 دبستانی آموزان پیشینه جهت بررسی روایی مالکی )همزمان( در دانشب -استانفورد

یادآوری  هوشبهر

 شفاهی

بازشناسی 

 صویرت

 فعال حافظه

 45/0 45/0 25/0 لاستد ل سیا

 35/0 35/0 65/0** دانش

 34/0 42/0 35/0 استد ل کمی

 45/0 35/0 45/0 ضايیف -پردازش ديداری

 62/0** 46/0 59/0** حافظه ف ال

 15/0 28/0 45/0 هوشبهر ییرکالمی

 29/0 35/0 58/0 هوشبهر کالمی

 34/0 32/0 56/0 هوشبهر کل
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اری باین دتوان عنوان نمود که ارتباط م نیهای حاصله میبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی

در « الهوشبهر حافظه ف ا»و « يادآوری شفاهی»با « حافظه ف ال»و « يادآوری شفاهی»با « دانش»

ذکور باا تر ومود دارد؛ بنابراين، از آنجا یکه ضرايب م α=01/0دبستانی در سطح آموزان پیشدانش

ساخه نهای سنجش هوش رينولدز باا طرح نمود که نسخه دوم مقیاستوان مباشند، میمی 60/0از 

آموزان هنجاری دارای روايی مالکی از ناوع همزماان ینه در دانشب -پنجم مقیاس هوشی استانفورد

 است.

 

 -تهران آزمایسنجش هوش رینولدز و هوش« سرعت پردازش»: همبستگی 9جدول 

 دبستانیآموزان پیشی )همزمان( در دانشنه جهت بررسی روایی مالکبی -استانفورد

جستجوی  نامیدن سریع هوشبهر

 صویرت

 سرعت

 پردازش

 42/0 56/0 61/0** استد ل سیال

 35/0 35/0 35/0 دانش

 45/0 45/0 28/0 استد ل کمی

 36/0 24/0 36/0 ضايیف -پردازش ديداری

 25/0 48/0 42/0 حافظه ف ال

 62/0** 35/0 15/0 هوشبهر ییرکالمی

 45/0 26/0 35/0 هوشبهر کالمی

 35/0 21/0 57/0 هوشبهر کل

اری باین دتوان عنوان نمود که ارتباط م نیهای حاصله میبا تأکید بر میزان ضرايب همبستگی

 در« هوشابهر سارعت پاردازش»باا « هوشابهر ییرکالمای»و « نامیدن سري »با « استد ل سیال»

ذکور باا تر ومود دارد؛ بنابراين، از آنجا یکه ضرايب م α=01/0 دبستانی در سطحآموزان پیشدانش

ساخه نهای سنجش هوش رينولدز باا توان مطرح نمود که نسخه دوم مقیاسباشند، میمی 60/0از 

آموزان هنجاری دارای روايی مالکی از ناوع همزماان ینه در دانشب -پنجم مقیاس هوشی استانفورد

 است.



 
  57      ...نولدز درهای سنجش هوش رياستانداردسازی نسخه دوم مقیاس 

 

دبسدتان از آموزان پدیشسنجش هوش رینولدز در دانش هایآیا نسخه دوم مقیاس -

 بازآزمون( برخوردار است یا خیر؟ -ثبات )با تأکید بر روش آزمون

 

« بازآزمون -آزمون»با تأکید بر روش « هوش متبلور»های : بررسی ثبات آزمون10جدول 

 دبستانیآموزان پیشدر دانش

 ثبات آزمون

 89/0 کلمه هدف

 88/0 گزينه متفاوت

 89/0 هوش متبلور

 92/0 بخش گمشده

 91/0 تمنیل قیاسی

 93/0 هوش سیال

 87/0 يادآوری شفاهی

 88/0 بازشناسی تصوير

 87/0 حافظه فعال

 91/0 نامیدن سري 

 92/0 مستجوی تصوير

 92/0 سرعت پردازش

 

وش ها»شاود، تماامی ضارايب ثباات در گونه کاه مشااهده مایبا تومه به مدول فوق و همان

هاای سانجش نساخه دوم مقیااس« سارعت پاردازش»و « حافظه ف ال»، «هوش سیال»، «متبلور

به  87/0ا تر از بازآزمون، ب -دبستانی با استفاده از روش آزمونآموزان پیشهوشی رينولدز در دانش

د کیور با تأتوان مطرح نمود که ابزار مذکرو، میدست آمده است که م رف ويژگی ثبات است. از اين

 دبستانی برخوردار است.   آموزان پیشبر ضرايب ثبات از ويژگی تکرارپذيری در دانش
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دبسدتان از آموزان پدیشسنجش هوش رینولدز در دانش هایآیا نسخه دوم مقیاس -

 تجانس درونی )با تأکید بر روش آلفا کرانباخ( برخوردار است یا خیر؟

 

 آلفا»دو روش با تأکید بر « هوش متبلور»های : بررسی تجانس درونی آزمون11جدول 

 دبستانیآموزان پیشدر دانش« دونیمه کردن آزمون»و « کرانباخ

 -اصالح اسپیرمن دونیمه کردن کرانباخ آلفا آزمون

 براون

 94/0 89/0 91/0 کلمه هدف

 93/0 88/0 92/0 گزينه متفاوت

 94/0 89/0 93/0 هوش متبلور

 95/0 90/0 89/0 بخش گمشده

 93/0 87/0 88/0 تمنیل قیاسی

 95/0 90/0 91/0 هوش سیال

 91/0 85/0 87/0 يادآوری شفاهی

 92/0 86/0 89/0 بازشناسی تصوير

 86/0 76/0 90/0 حافظه فعال

 87/0 78/0 88/0 نامیدن سري 

 91/0 85/0 87/0 مستجوی تصوير

 92/0 86/0 89/0 سرعت پردازش

ی هااشاود، تماامی ضارايب اعتباار آزماونه که مشاهده مایگونبا تومه به مدول فوق و همان

هاای نساخه دوم مقیااس« سارعت پاردازش»و « حافظاه ف اال»، «هوش سیال»، «هوش متبلور»

 87/0ا تر از دبستانی با استفاده از روش آلفا کرانباخ، بآموزان پیشسنجش هوشی رينولدز در دانش

ه با 86/0تر از باراون، باا  -زمون با اصالح اساپیرمنو هم،نین، با استفاده از روش دونیمه کردن آ

زار تاوان مطارح نماود کاه ابارو، مایدست آمده است که م رف ويژگی تجانو درونی است. از اين

نی دبساتاآماوزان پایشمطلاو  در داناش روان سانجیمذکور با تأکید بر تجانو درونی از ويژگی 

 . رخوردار است

 

 و نتیجه گیریبحث 

ابزارهاای مارتبط باا  روان سنجیهای در راستای ارزيابی ويژگی روان سنجیات ض ف در اعالع

شاود. باا محسو  می روان سنجیهای ترين منب  مسأله در پژوهشعنوان رايجسنجش استننايی به

های سانجش هاوش رينولادز در راساتای توان از نسخآ دوم مقیاسبه راحتی نمی اين کهتومه به 



 
  59      ...نولدز درهای سنجش هوش رياستانداردسازی نسخه دوم مقیاس 

 

رخ هوشای کودکاان اساتننايی اساتفاده کارد؛ زيارا عوامال فرهنگای در گیری نیمسنجش و اندازه

توان منب  مسأله پژوهش حاضر را گذارند و با تومه به خالء نظری میهای کالمی آن تأثیر میمنبه

سنجی ايان ابازار در کشاورهای مهاان های روانهای تجربی در زمینه شناسايی ويژگیفقدان يافته

عنوان منب  مسأله پژوهش حاضر مطرح شاود. باه تواند بهظر گرفت و میاسالم، بخصو  ايران در ن

های هوشی برای کودکان، تحقیقاات فراوانای سنجی مقیاسهای روانبیانی ديگر، در بررسی ويژگی

های دانش، پاسخ داد. با تأکید بار روناد بررسای توان به اينگونه شکافانجام شده که به راحتی نمی

های هوشی، اينگونه خالءهای نظاری در زمیناه شاناختی و فقادان مقیاس روان سنجیهای ويژگی

های هوشی برای مشکالت بالینی کودکان از ساويی ديگار، باعا  های تجربی در زمینه مقیاسيافته

 شده تا مسأله تحقیا از پی،یدگی با يی برخوردار شود. 

هاای شلدز در زمینه سنجش کنهای هوشی رينورو، با تومه به اهمیت نسخه دوم مقیاساز اين

شااناختی فراتاار از سااطح متوسااط کاااربرد داشااته، در پااژوهش حاضاار تااالش گرديااده تااا فراينااد 

ور و هاوش مقیاس هوش متبلا 2های توانايی عمومی از عريا استانداردسازی را با تأکید بر  مقیاس

ساتننايی گری کودکاان اآزمون سازنده انجام داده و بتوان بساتر مناسابی را بارای یرباال 4سیال با 

ای هشهر، تحلیلدبستانی شهرستان اسالمآموزان پیشرو، با تأکید بر مام ه دانشفراهم نمود. از اين

زار . اين ابانجام گرفته تا ابزاری م تبر در زمینه سنجش کودکان استننايی به دست آيد روان سنجی

، شاناختی، شناساان تربیتای، باالینیوانتواند اعالعات ینی و مفیدی را در اختیار کارشناسان رمی

هاای قیاسمرو، در پژوهش حاضر به استانداردسازی نسخه دوم عمومی و استننايی قرار دهد. از اين

ژوهش های پاتوان به سؤالدبستانی پرداخته شده و میآموزان پیشسنجش هوش رينولدز در دانش

 به شرح زير تأکید نمود: 

دبسدتان از یشپدآموزان سنجش هوش رینولدز در دانشهای آیا نسخه دوم مقیاس -

ه از باا اساتفادروایی سازه )با تأکید بر روش سلسله مراتبی متعامد( برخوردار است یا خیر؟ 

 ل توان مطرح نمود کاه عامال هاوش متبلاور و هاوش سایاتحلیل عامل سلسله مراتبی مت امد، می

وند. دبساتانی محساو  شاآماوزان پایشداناش عنوان يک عامل برای نمره هوشبهر درتوانند بهمی

تاوان یما آن هااهای مرتبط با هوش متبلور و هوش سیال دارای استقالل بوده، از هم،نین، آزمون

ياک  را در« هاوش متبلاور»و « هوش سیال»عنوان يک عامل وسی  صحبت به میان آورد و بايد به

 مدنظر قرار داد.« نیمرخ هوشی»عنوان عامل به

دبسدتان از آموزان پدیشهای سنجش هوش رینولدز در دانشخه دوم مقیاسآیا نس -

باا اساتفاده از ضارايب روایی مالکی )با تأکید بر روایی همزمان( برخوردار اسدت یدا خیدر؟ 

ها بین ضرايب همبستگی α=01/0داری در سطح همبستگی مشخ  گرديد که ارتباط منبت م نی

باا « هوشابهر ییرکالمای»، «کلماه هادف»باا « داناش»، «گزينه متفاوت»با « استد ل سیال»در 
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هوش »و « بخش گمشده»با « ؛ استد ل سیال«کلمه هدف»با « هوشبهر کالمی»و « هوش متبلور»

باا « داناش»؛ «هوش سیال»با « هوشبهر ییرکالمی»، «تمنیل قیاسی»با « استد ل کمی»، «سیال

و در نهايات، « هوشبهر حافظاه ف اال»و « یيادآوری شفاه»با « حافظه ف ال»و « يادآوری شفاهی»

در « هوشابهر سارعت پاردازش»باا « هوشابهر ییرکالمای»و « نامیدن سري »با « استد ل سیال»

هاای توان مطرح نماود کاه نساخه دوم مقیااسدبستانی ومود دارد. بنابراين، میآموزان پیشدانش

دبساتانی آموزان پیشه در دانشبین -سنجش هوش رينولدز با نسخه پنجم مقیاس هوشی استانفورد

 دارای روايی مالکی از نوع همزمان است.

دبسدتان از یشپدآموزان های سنجش هوش رینولدز در دانشآیا نسخه دوم مقیاس -

با تومه باه ضارايب ثباات ازآزمون( برخوردار است یا خیر؟ ب -ثبات )با تأکید بر روش آزمون

باازآزمون،  -هوشی رينولدز با استفاده از روش آزمونهای سنجش های نسخه دوم مقیاسدر آزمون

باات و ثبه دست آمده است که م رف ويژگای  87/0توان مطرح نمود که تمامی ضرايب با تر از می

، 89/0 «هوش متبلاور»دبستانی است. بدين ترتیب که در مقیاس آموزان پیشتکرارپذيری در دانش

« سارعت پاردازش»و در مقیااس  87/0فظه ف ال حا»، در مقیاس 93/0« هوش سیال»در مقیاس 

 باشد.می 92/0

دبسدتان از یشپدآموزان های سنجش هوش رینولدز در دانشآیا نسخه دوم مقیاس -

 -تجانس درونی )با تأکید بر روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن آزمون با اصدالح اسدپیرمن

 هاای نساخه دومرونای در آزماونبا تومه باه ضارايب تجاانو دبراون( برخوردار است یا خیر؟ 

 با اصاالح های سنجش هوشی رينولدز با استفاده از روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن آزمونمقیاس

 به دست آمده است که م رف 86/0ايب با تر از توان مطرح نمود که تمامی ضربراون می -اسپیرمن

 است.  دبستانیآموزان پیشهمبستگی و تجانو بین آزمونها در دانش

(، زيناک و آلان 2015های تحقیا حاضر باا تحقیقاات رينولادز و کامپهااوس )در نهايت يافته

(، بیاومین، 2012(، نلسون و کانیويز )2014(، گلینیاک )2014گلوگلین )(،  بیومین و مک2015)

(، باراکن 2005(، رياو و اسامال )2008(، هایکو )2010فیرمین، می،ونسکی، بری و مانسون )

( 2003( و رينولاادز و کامپهاااوس )2005(، بااراکن )2008( و آمفااريو )2005شاارو ) (،2005)

باشد؛ زيرا در تمامی تحقیقات مذکور نیز ذکر شده است کاه ابازار ماذکور در هماهنگ و همسو می

های مختلف هنجاری و باالین دارای روايای و اعتباار مناساب و مطلاوبی اسات. هم،ناین، از گروه

شود، برای یربالگری هوش و هم،نین، تشاخی  در مدت زمان اندکی شجرا میآنجاويکه ابزار فوق 

دبساتانی بسایار مطلاو  تومه در دوره پیشاموزان با اختالل ناتوانی يادگیری و نق افتراقی دانش

بیناه و نساخه  -اساتانفورد -آزمای تهرانتواند مايگزين نسخه نوين )نسخه پنجم( هوشبوده و می

هوشی وکسلر کودکان شود؛ زيرا هزينه و زماان انادکی را بارای یرباالگری نیااز های چهارم مقیاس
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های توان در صرف هزينه و زمان بهینه عمل نمود.  زم به ذکر است، يافتهداشته و از اين عريا می

(، کیومرثی، شريفی درآمدی و کامکااری 1396(، هاشمی )1395تحقیا حاضر با تحقیقات توکلی )

 ايان کاه( نیز هماهنگ و همسو اسات؛ باا توماه باه 1398ی، کامکاری و لواسانی )( و تبیان1398)

تحقیقات مذکور بر روی کودکان بالینی انجاام گرفتاه و در راساتای روايای تشخیصای از کودکاان 

ها بیانگر ومود روايای دهنده اين است که تمامی يافتهها نشانهنجاری نیز استفاده شده است، يافته

 باشد.های مورد بررسی میابزار در آزمونواعتبار مطلو  

ن های سنجش هاوش رينولادز در حاداقل زماانسخه دوم مقیاس اين کهدر نهايت، با تومه به 

نهاد مايناد، پیشانتوان آزمونگران را آموزش داد که از اين ابزار استفاده شود و به راحتی میامرا می

ن چهاار ستناد نوساان به کار برده شود. بنابراين، با عنوان ابزار یربالگری در کشور ايراشود که بهمی

ل ساوم ياا گاذاری و تفسایر کتاب،اه ساؤانمره تراز در دو عامل هوش سیال و متبلور، به امرا، نمره

-آماوزان پایشحافظه ف ال و کتاب،ه سؤال چهارم يا سرعت پردازش پرداختاه شاود. بارای داناش

 نااتوانی ،ه سؤال ياک و دو کااربرد داشاته و در زمیناهدبستانی در راستای ارزيابی تیزهوشی، کتاب

ف االی کتاب،اه یشبا -يادگیری کتاب،ه سوال سه يا حافظه کوتاه مدت و برای اختالل نقا  توماه

 .سؤال چهار يا سرعت پردازش امرا گردد
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