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 چکیده

 یهییایژگيو» یبررسیی داضییر،  پییژوه  هیی  

 سیینج  یهییااسامق دوم نسییخه یسیینجروان

. بیشد« زهیششات ممش ان دان  در نشل  ير هشش

 و یشیناتتروش یهیاطرح نیش  ا  پیژوه  نيا

 یابيی انطبیا  و ترجمیه ا  پی  .است یاتشسعه

 30) یمقی مات فیا  در اجرا ناهمچن و ال م یها

 سیااالت و انجیام سیاا  سطح در هالاتحل ،(نفر

( نفیر 50) یشيم ما ینسخه سپ . ش ن  مرتب

 یراگنمشنیه روش بیا( نفر 70) يینها ینسخه و

 اجییرا زهییششات ممییش ان دانیی  یرو ه فمنیی 

 یطییهاد در یسیینجروان یهییالاتحل.  يییگرد

 بيضیر کیردن، میهادون ،یدرونی تجان ) اعتبار

( یصاتشخ يیروا همزمان، يیروا) يیروا و( ثبات

 در ابیزار نيیا دهنی یم نشان هاافتهي. ش  انجام

Abstract 

The current study aims to explore 

the "psychometric properties of 

the second edition of ‘the 

Reynolds Intellectual assessment 

scales’ in gifted students. This 

research is a methodological and 

developmental project. After 

translating the documents into 

Persian and making necessary 

adaptations, a pilot phase was 

conducted with 30 subjects. The 

questions were then analyzed and 

sorted accordingly. Then a try-

out version (50 subjects) and a 

final version (70 subjects) were 

implemented with purposeful 

sampling on a test group of gifted 

students. Psychometric analyses 

were then carried out in terms of 
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 مقدمه 

 از یاریبس همواره و است ینیبال اقدام هرگونه یجدانشدن و مهم بصش ،یشناختروان سنجش

 یریکارگبه خیوص در مثبت ینگرش مصتلف، یکشورها در ینیبال متصییان و روانشناسان

 ،ییاستثنا سنجش (.2012 همکاران، و 1اورس) اندداشته تاندارداس طیشرا در یروانشناخت یابزارها

 ییاستثنا کودکان وپرورشآموزش یشناختروان یمبان قیتلف با که است یکاربرد یهارشته ازجمله

 میترس یبرا یمساعد یهانهیزم تا دارد تالش گرید یسو از یسنجروان یشرفتهیپ فنون و کسوی از

 سازد فراهم ژه،یو وپرورشآموزش ریمس در ییاستثنا افراد یشناخت یهاییتوانا و یتیشصی مرخین

 یاساس یاقدام مؤثر، 3یغربالگر (.1390 شکرزاده، و افروز ،یکامکار از نقل به ؛2005 ،2کافمن)

 در یریادگی یبرا بهتر یهافرصت جادیا در که شودیم محسوب ییاستثنا کودکان ییشناسا جهت

 از(. 2014 کتتلر،-4ین یف و آلبرز ،گالور کتتلر،) است تیاهم حائز م،زودهنگا مداخال، یراستا

 یابزارها یسنجروان یهایژگیو یابیارز یراستا در یسنجروان اطالعا، رامونیپ ضعف گر،ید یسو

 ییاستثنا سنجش یهاپژوهش در مسئله منبع نیترجیرا عنوانبه ،ییاستثنا سنجش با مرتبط

                                                           

1.Evers 

2 .Kaufman 

3. Screening 

4. Kettler, Glover, Albers &Feeney 

 یسینجروان تامطلشب ا  زهشش،ات ممش ان دان 

 من، عيسیر یاجیرا بیه تشجه با و است برتشردار

 مطمئن و ق رتمن  یابزار عنشانبه من ا  تشانیم

 یپژوهشیی و يیشناسییا ،یغربییالار اهیی ا  یبییرا

 .کرد استفاد 

 ،یساانجروان یهااایژگیو کلیدددی  هایواژه

 دوم ینساصه ،ییاساتثنا سانجش زهوش،یت

 نولدزیر یهوش یهااسیمق

 

 

Reliability (internal consistency, 

halving, stability coefficient) and 

validity (concurrent validity, 

diagnostic validity). The findings 

show that this tool has 

psychometric soundness in gifted 

students, and having considered 

its rapid implementation process, 

it can be used as a powerful and 

reliable tool for screening and 

identification purposes and 

research. 
Keywords:      psychometric 

properties, gifted student, 

exceptional assessment, 

Reynold’s intellectual assessment 

scales 



 
  9    ... های سنجش هوشی رینولدزی دوم مقیاسسنجی نسصههای روانویژگی 

 

 

 

 دارند، قرار گانهنُه یهاگروه در ییاستثنا کودکان از یعیوس فیط نکهیا هب توجه با. شودیم محسوب

 و داد انجام ییاستثنا سنجش یابزارها یسازیکاربرد نهیزم در را یمتعدد یهاپژوهش دیبا

 رامونیپ یسنجروان اطالعا، کسب. آورد دست به موجود یابزارها یابیارز یبرا را یسنجروان اطالعا،

 لو،نیام و شُکرزاده ،یکامکار) باشدیم برخوردار یاندهیفزا تیاهم از ییاستثنا یهاگروه در نُرم و راعتبا ،ییروا

1392.) 

 تنوع نیا و است موجود یهوش یهاییتوانا سنجش یبرا یمتنوع یابزارها امروزه

 سؤال نیا و( 2007 آلبرس، و گالور) ساخته مواجه چالش با ابزارها انتصاب در را متصییان

 پاسخ( 2012) لموریگ و لسونیو دارد؟ یبهتر ییکارا ابزار کدام که کرده جادیا آنان یبرا را

 نیا از یکی سنجش، و یابیارز از روانشناس هدف به توجه با عمل، در دیبا که دهندیم

 نهیهز و یزمان لحاظ به ،یهوش یهااسیمق اغلب. شود داده حیترج و انتصاب ابزارها

 زمان مثال، یبرا. دهد اختیاص اجرا به یطوالن زمان دیبا آزمونگر و ودهنب صرفهبهمقرون

 برآورد یآزمودن ییتوانا اساس بر قه،یدق 75 تا 45 نهیب _استنفورد یهوش اسیمق یاجرا

 هست هم تریطوالن وکسلر، یهوش اسیمق در اجرا، زمان نیا ؛(2004 د،یرو) است شده

 ریغ نمرا، به صتهیآم بهر،هوش ینمره ها،اسیمق نیا در گر،ید یسو از(. قهیدق 90 حدود)

 جادیا اشکال ییاستثنا کودکان بهرهوش قیدق برآورد در تواندیم که شودیم هوش با مرتبط

 استفاده مورد امروزه که یهوش یهاآزمون شتریب ن،یهمچن (.2014 سچالریگ و یدمبروسک) کند

 یحرکت سرعت زین و یحرکت-یدارید یهماهنگ بر یادیز دیتأک هوش سنجش در رند،یگیم قرار

 مراکز یسو از که یکودکان از یبعض که است یحال در نیا(. 2008؛2کیمراز و 1یدامبروسک) دارند

 آشکار طوربه ای و دارند یحرکت-یدارید یهامهار، در یمشکالت شوند،یم داده ارجاع ژهیو آموزش

 به منجر یرشد -یعیب اختالال، از یبعض گر،ید یسو از. برندیم رنج یحرکت یهابیآس از

 یهابیآس دچار افراد از یاریبس(. 1999نولدز؛یر و نیگلدشتا) شوندیم حرکت با مرتبط مشکال،

 مشکال، در یاشتراکات یهمگ ،یمرکز یعیب ستمیس یهایماریب ای( TBI) کیترومات یمغز

 هستند یقدرت ،مشکال ای و درشت یحرکت ف،یظر یحرکت مشکال، صور،به چه یحرکت

 (.2007سانزن،-فلتچر نولدز،یر)

 با یکمتر یوابستگ که ییهاآزمون و باشد مسئله حل و تفکر بر دیبا یهوش یهاآزمون دیتأک

 نیا ریغ در. دارد ضرور، ییاستثنا و ینیبال یهاگروه یبرا باشند داشته حرکت به وابسته فیتکال

 لذا. شود برآورد هست که یحد از ترنییپا فراد،ا نیا یهوش کارکرد سطوح دارد احتمال صور،،

                                                           

1. Dombrowski 

2. Mrazik 
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 ،1کامفاس و نولدزیر) ردیگ قرار استفاده مورد را فیتکال نیا ،یهوش یابیارز در ندارد یضرورت

2003.) 

 یهایکاست نظرگرفتن در با ،(2015) 2«نولدزیر یهوش سنجش اسیمق» دوم ینسصه

 عوامل نکهیا به توجه با و رفته شیپ موجود موانع رفع در ،ییاستثنا سنجش در موجود

 بهرهوش نمره با میمستق طوربه را...(  و فعال حافظه ،یحرکت یچاالک) هوش با نامرتبط

 آورد شمار به ییاستثنا سنجش در یکاربرد اریبس یابزار را آن توانیم کندینم صتهیآم

 (.2015 کامفاس، و نولدزیر)

 ،3براکن) است بوده مثبت یاطورگستردهبه بزار،ا نیا یرو گرفته صور، یهایبررس جینتا

 و نیرویا ؛2016همکاران، و لزیم ؛2004و،،یال ؛2008 ،4کیمراز و یدمبروسک ؛2005

 از یبرخ خیوص در زین ییهاینگران همواره حالنیباا...(. و 2014ناک،یگل ؛2014همکاران،

 یهاگروه در آن عوامل و هاشاخص ای و هاآزمون خرده سطح در ریتفس ،ییروا یهاجنبه

 وزیکان و نلسون) هاپژوهش از یبرخ مثال، یبرا. دارد وجود یهنجار و ییاستثنا مصتلف

 بر( 2007 ها،، و ندسترمیل وز،یکان نلسون، ؛2009بروگن، و نزیواتک ،یدمبروسک ؛2012

 اخصش» ریتفس و داشته دیتأک ابزار نیا یرکالمیغ و یکالم شاخص ریتفس در یورز اطیاحت

 ییشناسا در خیوصبه یغربالگر اهداف یبرا را آن و کنندیم شنهادیپ را «هوش یبیترک

 پژوهش مانند گرید یبرخ کهیدرحال. دانندیم دیمف ییاستثنا کودکان یهوش یهاییتوانا

 و یهنجار کودکان ینمونه یرو ،(2014)«کرنز» و «یمبرلیک» ،«جاسکو» ،«نیرویا»

 در هوش یرکالمیغ شاخص و هوش یبیترک شاخص ریتفس در اطیاحت بر ،ییکانادا ییاستثنا

 دارند؛ دیتأک ینیبال تیجمع و ییاستثنا کودکان زین و بهنجار یتحول روند یدارا کودکان

 در. دانندیم دفاع قابل و مناسب یشناخت یغربالگر ابزار عنوانبه را ابزار نیا حالنیباا

 18-23 یسن گروه در( 2010)«جانسون و یررب ،یچونسکیم ن،یرمیف ن،یوجیب» پژوهش

 یرکالمیغ شاخص ریتفس در دیبا که است آمده دست به جینتا نیهم ز،ین بهنجار گروه سال

 ن،یوجیب» پژوهش جینتا گر،ید یسو در. کرد اطیاحت الیس هوش از یپارامتر عنوانبه هوش،

 یهوش اسیمق دهدیم ننشا ییاستثنا کودکان گروه در( 2009) ،«سیمارگول و نیگالقل مک

 ریرپذیتفس هوش یرکالمیغ و یکالم شاخص دو هر و دارد یدوعامل یساختار نولدزیر

 و سازه اعتماد تیقابل تر،یقو ثبا، یکالم عامل زین هاآن پژوهش در اگرچه هستند

 ییروا یطهیح در هاپژوهش. است داده نشان یرکالمیغ عامل از یشتریب یکل یریرپذیتفس

                                                           

1. Kamphaus 

2. Reynolds Intellectual Assessment Scales(RIAS-2) 

3. Bracken 

4. Dombrowski&Mrazik 
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 سنجش یمواز یابزارها است آن یدهندهنشان زین یمواز یابزارها با ابزار نیا همزمان

 پژوهش جینتا مثال، یبرا. کنندیم یریگاندازه را یمشابه ییربنایز ساختار یهمگ هوش،

 همزمان ییروا یبررس خیوص در ،(2007)«تیاسم» و «ندورزیو» ،«نیستیکرس مک»

 یبرا یارجاع آموزان دانش در وکسلر یهوش اسیقم سوم ینسصه با اسیمق نیا اول ینسصه

 انیم ییباال نسبتاً یهمبستگ( ماه 3 و سال 12 یسن نیانگیم با) ژهیو یهاآموزش افتیدر

. داد نشان( وکسلر یادراک استدالل با نولدزیر یرکالمیغ شاخص یاستثنابه) مشابه یهاجفت

 یهوش اسیمق اول ینسصه اب کودکان وکسلر چهارم ینسصه همزمان ییروا یبررس در

 یهاجفت یهابیترک یتمام نیب معنادار یهمبستگ شده، ارجاع آموزان دانش در نولدزیر

 در نیانگیم نمرا، یتمام اگرچه. است هاآن همزمان ییروا از یحاک ابزار دو هر در مشابه

 به لروکس یهوش اسیمق چهارم ینسصه از باالتر یمعنادار طوربه نولدزیر یهوش اسیمق

(. 2016 همکاران، و آرکس وان هاگمن ؛2014 اک،ینیگل ؛2007 ن،یپاول و ادوارز) آمد دست

 در) ابزار نیا با یلیتحی استعداد آزمون نمرا، یسهیمقا به( 2006) همکاران و نیوجیب

 استعداد آزمون در کل و یکالم نمرا، که داد نشان جینتا. پرداختند( سال 8-23 یسن دامنه

 «جونز» ،«یلو» ،«کراچ». هستند نولدزیر هوش یبیترک شاخص کننده ینیبشیپ ،یلیتحی

 دادند، انجام بهنجار بزرگسال افراد یرو که یپژوهش در زین ،(2009) «یفاررال» و

 با هوش یبیترک شاخص و هوش یکالم شاخص نمرا، انیم ییباال تا متوسط یهایبستگهم

. آوردند دست به «جانسون-وودکاک یشناخت ییتوانا آزمون» در هاآن متناظر نمرا،

 آزمون در الیس ییتوانا نمرا، و یرکالمیغ هوش شاخص انیم یهمبستگ نیا کهیدرحال

 بر گر،ید بار که بود ترنییپا یامالحظهقابل طوربه جانسون، وودکاک یشناخت ییتوانا

 یعاد افراد در نولدزیر یهوش اسیمق در یرکالمیغ شاخص ریتفس در نیمتصیی اطیاحت

 و هوش سنجش یابزارها یاستانداردساز یراستا در یاقدامات ران،یا در .کندیدمیتأک

 به ،(1384) هومن و احمدپناه ،یینایم. است آمده عمل به یشناخت یهاییتوانا

 و پرداختند یینایب بیآس دچار آموزان دانش یبرا امزیلیو یهوش آزمون یاستانداردساز

 نایب مهین و نایناب افراد یکل هوش سنجش در الزم ییروا از زمونآ نیا داد نشان جینتا

 شناختی یهاییتوانا یهاآزمون نینو سوم نسصه استانداردسازی نهیزم در. است برخوردار

 یهاآزمون نینو سوم نسصه یاستانداردساز»(، به 1393) شکرزاده جانسون، وودکاک

 «یریادگی مشکال، با یدبستان کانکود یبرا جانسون -وودکاک یشناخت یهاییتوانا

 از( یریادگی یناتوان) ینیبال و یهنجار گروه دو در مزبور ابزار که داد نشان جینتا و پرداخت

 یلیتکم چهارم نسصه با همزمان نوع از) یمالک ییروا ،(یدرون تجانس و ثبا،) اعتبار
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 ییروا ،(نهیب-ورداستانف یهوش یهااسیمق پنجم نسصه و کودکان وکسلر یهوش یهااسیمق

( یریادگی یناتوان صیتشص یبرا) یییتشص ییروا و( موردمطالعه گروه دو نیب) یافتراق

 چهارم نسصه اعتبار و ییروا نییتع به ،(1390) یعیرب و یصادق ،یعابد. است برخوردار

 یاریبصت و چهارمحال استان سال 16 تا 6 آموزاندانش در کودکان هوش یهااسیمق

 افراد یهوش بهره سنجش بر عالوه اسیمق نیا از توانیم که کردند گزارش هانآ. پرداختند

 ،یمغز بیآس توجه، یینارسا اختالل ،یریادگی اختالل صیتشص یبرا ساله 16 تا 6

 پنجم نسصه یاستانداردساز به( 1386) یکامکار. گرفت بهره وسواس و اضطراب یهااختالل

 تا 2 آموزاندانش و کودکان گروه از نفر 720 نمونه محج با نهیب-استانفورد هوش یهااسیمق

 اعتبار بیضرا یتمام داد نشان یسنجروان یهالیتحل جینتا. پرداخت تهران شهر در ساله 8

. است 80/0 از فراتر آمده دست به ارقام و بوده یمقبول اعتبار بیضرا یدارا بهر،هوش 8 در

 یفیک و یکم یهنجارها و یتیادف یریگاندازه یخطا رامونیپ یمستند لیدال ن،یهمچن

 ،یابی اعتبار انطباق، هدف با یپژوهش در( 1380) یینایم و زادهحسن. آمد دست به مطلوب،

 مطلوب یسنجروان یهایژگیو یدارا را ابزار نیا زبان، رشد آزمون یابیهنجار و یرواساز

 یفیشر و یفیپاشاشر ر،دالو ،یپشت توران ،یغالم. کردند یمعرف رانیا در استفاده یبرا

 جینتا. پرداختند کودکان یشناخت ییتوانا صیتشص آزمون یابیهنجار و ساخت به( 1396)

 مشاوره مراکز و یسنجیینایب ،یریادگی اختالال، مراکز در ابزار نیا از توانیم داد نشان

 .کرد استفاده

 نسصه یسنجروان یهایژگیو عنوان با( 1397) یلواسان و یکامکار ان،ین یانیتب پژوهش

 ابزار نیا ددا نشان هوش، یتحول اختالل با آموزان دانش در نولدزیر یهوش یهااسیمق دوم

 یابزار عنوانبه آن از توانیم و است برخوردار یسنجروان تیمطلوب از گروه، نیا در

 .کرد استفاده پژوهش و ییشناسا ،یغربالگر اهداف یبرا مطمئن و قدرتمند

 در ابزار نیا یسنجروان یهایژگیو یبررس به گرید یپژوهش در ،(1397) انین یانیتب

 در( یینواش بیآس با و یینایب بیآس با زهوش،یت هوش، یتحول اختالل) ییاستثنا گروه چهار

 .بود ییاستثنا وهگر چهار هر در یقو ییروا و اعتبار دهندهنشان جینتا. پرداخت تهران شهر

 یسنجروان یهایژگیو عنوان با( 1397) شکرزاده و یرکامکا ،یهاشم پژوهش نیهمچن

 مطلوب یهایژگیو نشانگر سمپاد آموزان دانش در نولدزیر هوش یهااسیمق دوم ینسصه

 یآزما هوش نینو ینسصه با( همزمان) یمالک ییروا از و است گروه نیا در یسنجروان

 و ابزار بودن دیجد پژوهش، نیا در ینوآور ابعاد از. است برخوردار نهیب-استنفورد -تهران

 یمالک ییروا یبررس نیهمچن و زهوشیت آموزان دانش در آن یسنجروان یهایژگیو یبررس

 در رو،نیازا. است نهیب-استنفورد تهران یآزما هوش نینو ینسصه با ابزار نیا( همزمان)
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 ترجمه ی هنیدرزم یتجرب یهاافتهی و اطالعا، فقدان به مسئله منبع که حاضر پژوهش

 کسب توانیم است، معطوف «نولدزیر یهوش سنجش یهااسیمق دوم نسصه» یفارس

 ییروا و ییگرا وضوح ت،یحساس شاخص اعتبار، ،ییروا ی نهیدرزم یسنجروان اطالعا،

 رامونیپ یکاف اطالعا، فقدان. گرفت نظر در حاضر پژوهش مسئله ابعاد عنوانبه را یییتشص

 پژوهش مسئله منبع یایزوا از یکی عنوانبه ییاستثنا یهاگروه در ابزار نیا یمالک ییروا

 .شودیم مطرح حاضر

 :شودیم مطرح ریز شرح به پژوهش سؤال نیبنابرا

 هرش زهوشیت ییابتدا آموزان دانش در نولدزیر هوش سنجش اسیمق دوم ینسصه ایآ -

 است؟ برخوردار مطلوب یسنجروان یهایژگیو از تهران،

 :شودیم مطرح ریز شرح به اعتبار و ییروا بر دیتأک با پژوهش ژهیو یهالسؤا نیهمچن

 شزهویت یدر دانش آموزان دبستان نولدزیر یسنجش هوش یهااسیدوم مق ینسصه -1

 است؟ یلوبکردن( مط مهیبر دو روش آلفا کرانباخ و دون دیتأک)با  یدرون یهمسان یدارا

 شزهویت یر دانش آموزان دبستاند نولدزیر یسنجش هوش یهااسیدوم مق ینسصه -2

 است؟ یاز آزمون( مطلوبب-بر روش آزمون دیتأکثبا، )با  بیضر یدارا

 شزهویت یدر دانش آموزان دبستان نولدزیر یسنجش هوش یهااسیدوم مق ینسصه -3

 است؟ یبر روش همزمان( مطلوب دیتأک)با  یمالک ییروا یدارا

 یدارا زهوشیت یدانش آموزان دبستاندر  نولدزیر یسنجش هوش هااسیدوم مق ینسصه

 ؟است یمطلوب یییتشص ییروا

 

 روش 

 که یریمس یکل طرح که داندیم یپژوهش 2راهبرد عنوانبه را یشناسروش( 2012) 1هاول

 و مراحل پژوهش، یشناسروش در. کندیم نییتع شودیم یط پژوهش کی انجام یبرا

 شودیم مطرح است داده انجام پژوهش مسئله حل جهت در پژوهشگر که ییهاگام

 دانش کسب وهیش یفلسف یمبنا بر پژوهش روش نکهیا به توجه با(. 2004 ،3یکوتهار)

 یابزارها یاستانداردساز یندهایفرا یراستا در دیبا و( 1391 هومن،) است معطوف

 با و( 1386 شکرزاده؛ و یومرثیک ،یکامکار) داشت دیتأک یشناختروش فلسفه به یروانشناس
                                                           

1.Howell 

2. Strategy 

3. Kothari 
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 ،ییروا مطالعا، با ما سروکار یشناختروش یهاپژوهش در همواره نکهیا به ستنادا

 پژوهش روش توانیم( 1393 زند، ینجف و یفیپاشاشر) است یاستانداردساز و یاعتباربصش

 فیتعر یریگاندازه یابزارها توسعه طهیح در یشناختروش یهاپژوهش یطهیح در را حاضر

 که است یفرض ای یواقع یاعضا یتمام شامل «1یآمار جامعه» نکهیا به توجه با. نمود

 از یکی رو،نیازا( 1395 دالور،) میده میتعم هاآن به را پژوهش یهاافتهی میخواهیم

 یریگمیتیم ،یشناختروان یابزارها یاستانداردساز و یابیهنجار ندیفرا در یاساس یهاگام

 یبرا(. 2017 س،یپرا) میآور دست به آن از را هانرم میخواهیم که است یاجامعه یدرباره

 بودن معرف یهایژگیو ،یکارآمد ضمن که است مناسب 2مرجع گروه کی به ازین نرم، کسب

 افتیدر از پس حاضر، پژوهش در(. 1391 هومن،) باشد دارا را یریسوگ بدون بودن یمکف و

 انتصاب به( ییاستثنا ورشوپرآموزش سازمان) مربوطه سازمان از ابزار یاجرا یبرا مجوز

 نیا به. شد مبادر، بردارینمونه واحدهای بر تأکید با( هدفمند نوع از) گیرینمونه طرح

( وپرورشآموزش محترم معاونت توسط که) تهران شهر در یآموزش مراکز ییشناسا از پس بیترت

 رجوع یبردارمونهن واحد 5 هر به ازآنپس و دیگرد انتصاب واحد پنج قرعه حکم با شد، نیتدو

 یمعرف هدفمند نمونه عنوانبه دادند، نشان را ابزار یاجرا یبرا الزم یهمکار که ییواحدها و کرده

 اسیمق اساس بر 125-135 دامنه در یهوش عملکرد زهوش،یت آموزان دانش انتصاب مالک. شدند

 غربال یهنجار روهگ یاستانداردساز درروند که شد گرفته نظر در نهیب استانفورد-تهران یهوش

 نیبنابرا سن، نه و ابدییم تیاهم یییتشص یارهایمع ینیبال یهاگروه در نکهیا به توجه با. شدند

 .گرفت قرار مدنظر یموردبررس یدوره عنوانبه ییابتدا مقطع

 و دستورالعمل روش، یدارا دیبا شودیم اجرا فرد هر یبرا که یآزمون نکهیا به توجه با

 یاستانداردساز رو،نیازا( 2013 همکاران، و نگریس یج) باشد یمشصی و سانکی یگذارنمره

 5نمرا، یاستانداردساز و 4ریتفس یاستانداردساز ،3وهیش یاستانداردساز در دیبا ابزار کی

 معطوف اقداما، از شیپ حاضر، پژوهش ندیفرا در(. 2011 ،6لفونتیم و شریف) ردیپذ صور،

 هوش یسازه خیوص در معاصر و کیکالس مصتلف یکردهایرو ،یاستانداردساز به

 در چه استاندارد و یهوش یابزارها یبررس و مطالعه به و گرفت قرار یبررس و موردمطالعه

 ضمن. شد پرداخته هاآن یسنجروان تیمطلوب نیهمچن و رانیا از خارج در چه و داخل

                                                           

1. Statistical population 

2. Reference group 

3. Standardization Of Procedures 

4.Standardization of Interpretation 

5. Standardization Of Scores 

6. Fischer&Milfont 
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 ،ییکارا بودن، دیجد به توجه با و ابزار نیا با مرتبط یهاکتاب و مقاال، قیدق یبررس

 مراکز با ،ییاستثنا و یهنجار یهاگروه در ابزار نیا یریکاربردپذ زین و یسنجروان تیمطلوب

 یریکارگبه ،«وهیش یاستانداردساز» در. شد یداریخر تست و مکاتبه رانیا از خارج در دیخر

 و شریف) است مطرح اجرا روش یکسانی و اجراها یتمام در مشصص کامالً یهادستورالعمل

 در یکنواختی صدا، تن در یکسانی خیوص در آزمونگر گروه رو،نیازا(. 2010 لفونت،یم

 ها،مکث و بدن و چهره حاال، سؤال، مصتلف یهاقسمت برهیتک و تلفظ نوع لحن، و صحبت

 لیتحل و ترجمه ابزار، یاجرا و یفن یراهنما راستا نیهم در. گرفتند قرار آموزش مورد

 ییروا و ییمحتوا ییروا یبررس با همراه خبره، مشاوران کمک با یساز انطباق و سؤاال،

 جامعه از نفر 30 یرو و نیتدو یمقدمات ینسصه و گرفت صور، اسیمق یهادفترچه یظاهر

 دانش از نفر 70 یرو زین یینها ینسصه و نفر 50 یرو یشیآزما ینسصه. شد اجرا هدف

 سؤال لیتحل طهیح در محاسبا، و شد افزارنرم وارد هاهداد یتمام و اجرا زهوشیت آموزان

 از هاسؤال سپس. گرفت صور، زیتم بیضر و زیتم شاخص ،یدشوار شاخص یبررس جهت

 و ثبا، بیضر و دیگرد نییتع یسن سطح اساس بر شروع نقاط و شدند مرتب دشوار به ساده

 .آمد دست به یییتشص و( همزمان) یمالک ییروا و یدرون تجانس

 پژوهش ابزار

 ختهسا( 2015)«کامفاس» و «نولدزیر» توسط نولدزیر یهوش یهااسیمق دوم ینسصه

 ،یعموم هوش( یلیتکم آزمون خرده 4 و یاصل آزمون خرده 4) آزمون خرده 8 با و شد

 صور،به رابزا نیا. ردیگیم اندازه را عیسر پردازش و حافظه ،یرکالمیغ هوش ،یکالم هوش

 (.2017 د،یفلو و کوالسین) است اجراقابل سال 3-94 افراد یبرا و شودیم اجرا یانفراد

 یهوش سنجش یهااسیمق اول ینسصه ،(2003) سال در «کامفاس» و «نولدزیر»

 نیجانش آزمون خرده 2 و یاصل آزمون خرده 4 شامل اسیمق نیا. کردند نیتدو را نولدزیر

 هوش شاخص گرفت،یبرم در را یرکالمیغ و یکالم طهیح دو که یاصل آزمون خرده 4. بود

 یاجداگانه نمره زین( حافظه) نیجانش آزمون خرده. دادندیم لیتشک را g عامل ای یبیترک

 بازار به و نیتدو کامفاس و نولدزیر یهمکار با ،یراتییتغ با زین( 2015) دوم ینسصه .داشت

 کایآمر متحده التیا یمل یسرشمار اساس بر ،یاستانداردساز ندیفرا یریگنمونه طرح. آمد

 24 در سال 94 تا 3 یسن دامنه در افراد و شد یزیریپ قیدق صور،به و 2012 سال در

 یآمار یهاروش نیدتریجد با سؤاال، و گرفتند قرار موردسنجش التیا 32 از یسن گروه

 در آزمون خرده 8 با نسصه نیا ،1«عیسر پردازش» شاخص افزودن با سرانجام. شد لیتحل

                                                           

1. Speeded Process 
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 مک ؛یج ک،یپاتر) درآمد یینها شکل به بهر،هوش نمره 5 و یرکالمیغ و یکالم طهیح هردو

 که است شاخص 5 و آزمون خرده 8 یدارا ،(2015) دوم ینسصه (2017 د،یفلو و کوالسین

 و «1یکالم هوش شاخص» مصتلف یهاجنبه که کندیم ارائه بهرهوش نمره 5 و تراز نمره 8

 لیتمث» ،«متفاو، نهیگز» ،«هدف کلمه» کند؛یم یریگاندازه را 2«یرکالمیغ هوش»

 ،«یرکالمیغ حافظه» ،«یکالم حافظه» و یاصل یهاآزمون خرده ،«گمشده بصش» و «یاسیق

 را یلیتکم یهاآزمون خرده «ریتیو عیسر یجستجو فیتکل» و «عیسر یگذارنام فیتکل»

 . (2015 کامفاس، و نولدزیر. )دهندیم لیتشک

 یآلفا بیرض از استفاده با اس،یمق نیا یهاآزمون خرده سؤاال، یدرون یهمسان اعتبار

 فرمول از ابزار، نیا یهاشاخص یبرا یدرون یهمسان یبرآوردها منظوربه و محاسبه کرانباخ

 هازمونآ خرده سطح در اعتبار بیضرا متوسط زانیم. است شدهاستفاده لفوردیگ حیتیح

 نیا یبرا باال اریبس اعتبار زانیم از یحاک هاشاخص سطح در 90/0 یباال بیضرا و 81/0

 هستند ترینطوال اسیمق نیا برابر سه تا دو که ییهاآزمون در اغلب که یزیچ. است اسیمق

 جانست ی نهیدرزم اعتبار بیضرا کهیهنگام(. 2015 کامفاس، و نولدزیر) شودیم دهید

 ییباال تیمطلوب و تیمقبول از ابزار آن که گفت توانیم باشد، 90/0 یباال سؤاال، یدرون

 افروز؛ و یکارکام) است فرد یواقع نمره معرف ،یریگاندازه یخطا حداقل با و بوده برخوردار

 مورد در و 5 ریز اسیمق نیا یهاشاخص یتمام در یریگاندازه اریمع یخطا متوسط(. 1388

 و نولدزیر()83/3) است آمده دست به ترکوچک مقدار نیا از هوش، یبیترک شاخص

 و هاآزمون خرده در افراد عملکرد یدامنه که است نیا نشانگر ریمقاد نیا ؛(2015 کامفاس،

 به اس،یمق نیا در خطاها و است فرد یواقع ینمره به کینزد اریبس اس،یمق نیا یهاشاخص

 ینمره یقعوا حدود هوش، سنجش در ابزار نیا از استفاده با توانیم و است دهیرس حداقل

 18 نیانگیم با) روز 43 تا 7 یبافاصله کی در نمرا، ثبا،. کرد ییشناسا یدرستبه را افراد

 یاجراها در ثبا، ها،آزمون خرده سطح در اگرچه داد نشان جینتا. است شدهیبررس( روز

 نبود اعتمادلقاب نشانگر ها،شاخص سطح در باال اریبس ثبا، اما بوده «خوب» مصتلف یزمان

 است مصتلف یزمان یاجراها در آزمون جینتا

 تفاو، نیشتریب باالتر، و 130 حدود کنندگانشرکت بهرهوش با زهوشیت کودکان گروه در

 یبیترک شاخص ها،شاخص در و یکالم استدالل آزمون، خرده سطح در کنترل گروه با هاآن نمرا،

 شاخص و یکالم استدالل آزمون خرده در زهوشیت گروه یعنی آمد؛ دست به نمره 22 با هوش

 یرکالمیغ فعال حافظه در. دهندیم نشان زهوشیرتیغ گروه با را تفاو، نیشتریب هوش، یبیترک

                                                           

1. Verbal Intelligence Index 

2. Nonverbal Intelligence Scale 
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 سازندگان یدهیا و ساختار از که امدهین دست به زهوشیت با یعاد افراد نیب یمعنادار تفاو،

 و نولدزیر) کندیم تیحما هوش، نه و است هوش یکمک یبازو حافظه، نکهیا بر یمبن اسیمق

 ندارند یخوب عملکرد فعال حافظه در زهوشیت افراد که دهندیم نشان قا،یتحق(. 2015 کامفاس،

 و فعال یحافظه پردازش، سرعت از ییهاقسمت در توجه قابل یهاضعف و( 1993 وب، 1مریالت)

 شیب اختالل یدارا راداف در ییاجرا کارکرد یهایکاست با که دهندیم نشان یداریشن فعال حافظه

 ینمره یصتگیآم عدم رو،نیازا(. 2009همکاران؛ و براون) است همسان توجه یکاست/یفعال

 گروه در اسیمق نیا یریکاربردپذ از کل، بهرهوش برآورد در «پردازش سرعت» و «فعال یحافظه»

 شاخص ،یکالم استدالل شاخص یاساس ینمره سه تیاهم بر و کندیم تیحما زهوشیت ییاستثنا

 .گذاردیم صحه افراد، هوش ییشناسا و برآورد در یبیترک هوش شاخص و یرکالمیغ استدالل

 یهاروش از یدرون تجانس با مرتبط یهالیتحل یبرا آزمون، هر یهاسؤال یبررس از پس

 فاصله در مونآز باز-آزمون روش از و اعتبار بیضر محاسبه یبرا کردن مهیدون و کرانباخ آلفا

 ونرسیپ یگشتاور یهمبستگ بیضر مدل با ثبا، بیضر محاسبه یبرا هفته 4 تا 3 یمانز

 پنجم ینسصه با ابزار نیا یمالک ییروا یبررس یبرا ،ییروا یطهیح در. شد استفاده

 یبرا و رسونیپ یگشتاور یهمبستگ بیضر از نهیب استنفورد -تهران یهوش یهااسیمق

 .دیگرد استفاده نانیاطم فاصله بر دیتأک با تیحساس بیضر از یییتشص ییروا یبررس

 

 یافته ها

 شزهویت یدر دانش آموزان دبستان نولدزیر یسنجش هوش یهااسیدوم مق ینسصه 

با، ث بیرض وکردن(  مهیبر دو روش آلفا کرانباخ و دون دیتأک)با  یدرون یهمسان یدارا

 است؟ یمطلوب باز آزمون(-بر روش آزمون دیتأک)با 

                                                           

1 . Latimer 
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 «کردن مهیدون» و «کرانباخ آلفا» روش دو بر دیتأک با یدرون تجانس یبررس: 1 جدول

 زهوشیت آموزاندانش در

 آلفا آزمون

 کرانباخ

 دو

 کردن مهین

 -رمنیاسپ اصالح ثبات بیضر

 براون

 91/0 90/0 84/0 89/0 هدف کلمه

 85/0 86/0 75/0 88/0 متفاو، نهیگز

 93/0 90/0 88/0 90/0 یاسیق لیتمث

 92/0 89/0 85/0 89/0 مشدهگ بصش

 94/0 91/0 89/0 90/0 متبلور هوش

 95/0 90/0 90/0 91/0 الیس هوش

 96/0 94/0 92/0 93/0 کل

 

  دوم سصهن اعتبار بیضرا یتمام شود،یم مشاهده که گونههمان و فوق جدول به توجه با

 به 86/0 از االترب ثبا، و یدرون یهمسان یبررس یراستا در نولدزیر یهوش سنجش یهااسیمق

 در ذکورم ابزار ثبا، ای یریتکرارپذ باهم، هاسؤال تجانس یژگیو معرف که است آمده دست

 .باشدیم زهوشیت کودکان

 

 شزهویت یدر دانش آموزان دبستان نولدزیر یسنجش هوش یهااسیدوم مق ینسصه 

 است؟ یبر روش همزمان( مطلوب دیتأک)با  یمالک ییروا یدارا

بستگی بین مقیاس هوشی استانفورد و مقیاس رینولدز جهت بررسی : هم2جدول 

 تیزهوشآموزان دانشروایی مالکی )همزمان( در 
 نهیب -استانفورد

 

 نولدزیر

 استدالل

 الیس

 استدالل دانش

 یکم

 پردازش

 -یدارید

 ییفضا

 حافظه

 فعال

 طهیح

 یکالم

 طهیح

 یرکالمیغ

 بهرهوش

 کل

 17/0 15/0 27/0 25/0 20/0 12/0 59/0** 23/0 هدف کلمه

 26/0 17/0 18/0 29/0 17/0 22/0 20/0 12/0 متفاو، نهیگز

 20/0 26/0 16/0 27/0 60/0** 23/0 20/0 35/0 گمشده بصش

 15/0 11/0 22/0 30/0 20/0 18/0 19/0 60/0** یاسیق لیتمث
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 نهیب -استانفورد

 

 نولدزیر

 استدالل

 الیس

 استدالل دانش

 یکم

 پردازش

 -یدارید

 ییفضا

 حافظه

 فعال

 طهیح

 یکالم

 طهیح

 یرکالمیغ

 بهرهوش

 کل

 29/0 27/0 58/0** 32/0 25/0 30/0 61/0** 20/0 متبلور هوش

 13/0 10/0 35/0 29/0 14/0 17/0 20/0 60/0** الیس هوش

/19 32/0 کل

0 

30/0 30/0 31

/0 

30/

0 

23/0 **59

/0  

 حاصله یهایهمبستگ بیضرا زانیم شود،یم مشاهده که گونههمان و فوق جدول به توجه با

 لیتمث نیب α=01/0 سطح در یداریمعن مثبت ارتباط زهوشیت کودکان در که دیگرد مشصص

 اب گمشده بصش بادانش، متبلور هوش و هدف کلمه ال،یس استدالل با الیس هوش و یاسیق

 از کل بهرهوش با نولدزیر کل بهرهوش و یکالم طهیح با متبلور هوش ،ییفضا -یدارید پردازش

-یم 58/0 از االترب یهمبستگ بیضرا زانیم نکهیا به توجه با ن،یهمچن. دارد وجود نهیب -استانفورد

 یشهو اسیمق پنجم نسصه با نولدزیر هوش یهااسیمق دوم نسصه هک شودیم عنوان باشند،

 .است همزمان نوع از یمالک ییروا یدارا زهوشیت آموزاندانش در نهیب -استانفورد

 

 زهوشیت یدبستان آموزان دانش در نولدزیر یهوش سنجش هااسیمق دوم ینسصه 

 است؟ یمطلوب یییتشص ییروا یدارا

در  نولدزیر یسنجش هوش یهااسیمق دوم نسخه یصیتشخ ییروا یبررس: 3ول جد

 نانیبر روش فاصله اطم دیتأکبا  زهوشیت آموزاندانش
 نیانگیم 

 یتجرب

 نیانگیم

 ینظر

 فاصله

 نانیاطم

 ییروا

 یصیتشخ

 دارد اریمع انحراف 2 از شتریب 50 24/71 هدف کلمه

 دارد اریمع انحراف 2 از شتریب 50 13/75 متفاو، نهیگز

 دارد اریمع انحراف 2 از شتریب 50 41/72 هگمشد بصش

 دارد اریمع انحراف 2 از شتریب 50 53/76 یاسیق لیتمث

 سانجش یهاااسیامق دوم نساصه نانیاطم فاصله روش با مرتبط یآمار یهالیتحل به توجه با

 مهکل یهاآزمون خرده یتجرب یهانیانگیم نیب یمعنادار تفاو، که افتیدر توانیم نولدزیر یهوش

 باا( 53/76) یاسایق لیاتمث و( 41/72) گمشاده بصاش ،(13/75) متفااو، نهیگز ،(24/71) هدف
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 و یتجربا یهاانیانگیام نیب تفاو، و دارد وجود زهوشیت کودکان در( گالمک T) ینظر نیانگیم

 ن،یبناابرا باشد؛یم( 70 یباال) اریمع انحراف 2 از شتریب مذکور، یهاآزمون خرده در ینظر نیانگیم

 توانندیم نولدزیر یهوش سنجش یهااسیمق دوم نسصه آزمون خرده چهار که نمود عنوان توانیم

 کودکاان در آزمون خرده چهار هر رو،نیازا دهند؛ صیتشص یهنجار کودکان از را زهوشیت کودکان

 . باشندیم یییتشص ییروا یدارا زهوشیت

 و نتیجه گیریبحث 

 یهاکیتکن و هاهینظر بر دیتأک ،یسنجروان یهایژگیو از منظور نکهیا به توجه با

 است ابزارها و هاآزمون یابیارزش و ریتفس ن،یتدو زین و 1هاسازه یریگاندازه با مرتبط

 یج) باشد میتعمقابل و تیحساس یدارا ،2روا اعتماد،قابل مورداستفاده ابزار کهینحوبه

 حاضر پژوهش هدف ،(2013 ز،یگویدررو و سیر کانسل، هانسن، کارلسون، براکن، نگر،یس

( 2015) نولدزیر یهوش سنجش یهااسیمق دوم ینسصه یسنجروان یهایژگیو یبررس زین

 دو که شدهلیتشک آزمون خرده 8 از ابزار نیا. بود زهوشیت یدبستان آموزان دانش در

 در متبلور هوش و الیس هوش. سنجدیم را یشناخت یرگیچ و یعموم ییتوانا یطهیح

 قرار یشناخت یرگیچ یطهیح در عیسر پردازش و حافظه و یعموم یهاییتوانا یطهیح

 یعموم یهاییتوانا یطهیح در یسنجروان یهالیتحل پژوهش، هدف به توجه با. ردیگیم

 هوش سازنده عوامل عنوانبه «متفاو، نهیگز» و «هدف کلمه» آزمون خرده 2 و شد انجام

 با الیس هوش عوامل عنوانبه «گمشده بصش» و «یاسیق لیتمث» آزمون خرده 2 و متبلور

  .شدند گرفته نظر در یهوش یهاییتوانا یغربالگر هدف

 از باالتر ثبا، بیضرا و 88/0 از باالتر یدرون یهمسان خیوص در پژوهش نیا یهاافتهی

 را یمشصی ییهیخی ،زهوشیت گروه یبرا هاآزمون خرده سؤاال، که دهندیم نشان 86/0

 و ییهمگرا اس،یمق نیا یهاسؤال گفت توانیم نیبنابرا هستند؛ همگن گر،یهمد با و سنجندیم

 و نولدزیر یهاافتهی با افتهی نیا. است بوده مطلوب اریبس ییمحتوا یریگنمونه و داده نشان تجانس

 یزارهااب خیوص در. است همصوان( 2016) همکاران و لزیم و ،یاصل ینسصه در( 2015) کامفاس

 یکامکار که کرد اشاره نهیب استانفورد-تهران یآزما هوش نینو ینسصه به توانیم ران،یا در یمواز

 گرید از. است کرده گزارش 80/0 یباال را اسیمق نیا بهرهوش هشت در اعتبار بیضرا( 1386)

 که کرد رهاشا کودکان وکسلر یهوش اسیمق چهارم ینسصه به توانیم رانیا در یمواز یابزارها

                                                           

1. Construct 

2. Valid 
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 یشادکام مثال، یبرا. است شدهانجام آن یسنجروان یهایژگیو خیوص در یمتعدد یهاپژوهش

 کرده گزارش 80/0 یباال ارامنه آموزان دانش در را وکسلر چهارم ینسصه اعتبار بیضرا ،(1392)

 وکسلر، رمچها نسصه یابیاعتبار و یرواساز در( 1390) همکاران و یعابد اما است؛ مطلوب که است

 اعتبار بیضرا از اسیمق 3 و 80/0 از کمتر اعتبار بیضرا از آزمون خرده 7 که اندکرده گزارش

 از کمتر وکسلر چهارم نسصه اعتبار ها،آن پژوهش در نیبنابرا است؛ برخوردار 85/0 از کمتر

 بیضرا یمتما (1393) ییتنها. است برخوردار ییباال یریگاندازه یخطا از و است مطلوب تیوضع

عدد و  تیظرف یهاجز آزمونهم در روش آلفا کرانباخ )به نیو جانش یاصل یهااعتبار در آزمون

عدد  تیظرف یهاجز آزمونکردن )به مهیو معکوس( و هم در روش دون میعدد مستق تیظرف

ثبا،  بیکرده است. در خیوص ضر گزارش 70/0محاسبا، و استدالل کلمه( باالتر از  م،یمستق

و  یابینماد س،یعدد، استدالل ماتر تیظرف از،یبا مکعب بدون امت یطراح یهاجز آزمونبه ،زین

 ینسصه اعتبار بیضرا( 1392) یلیاسماعشده است.  گزارش 70/0باالتر از  هیحذف کردن بق

 یدرون تجانس گرید یسو از. تاس کرده گزارش 90/0 یباال را ییاستثنا کودکان در وکسلر چهارم

 تا 80/0 نیب ثبا، بیضرا و 90/0 یباال( 2014) کودکان وکسلر یهوش اسیمق پنجم ینسصه در

 یهاآزمون نینو  سوم ینسصه یدرون تجانس بیضرا( 1395) شکرزاده.   است شده گزارش 94/0

 و 80/0 یباال را خاص یریادگی یناتوان با آموزان دانش در جانسون وودکاک یشناخت یهاییتوانا

 اعتبار بیضرا ،(1392) یمولل و یکامکار ا،یدنیجاو است کرده گزارش 90/0 یباال را ثبا، بیضرا

 دست به 98/0 یباال نارساخوان آموزان دانش در را نهیب استانفورد تهران یآزما هوش نینو نسصه

 و 90/0 یباال( 2014) کودکان وکسلر یهوش اسیمق پنجم ینسصه در یدرون تجانس. آوردند

 .است شده گزارش 94/0 تا 80/0 نیب ثبا، بیضرا

 اسیمق و 80/0 یباال را هوش چهارگانه یهااسیمق اعتبار بیضرا ،(1390) همکاران و یعابد

 یهاافتهی با رحاض پژوهش یهاافتهی  شد، گفته آنچه به توجه با. اندکرده گزارش 91/0 را کل

. است هآمد دست به آن زا باالتر یحت و همصوان کودکان وکسلر یهوش یهااسیمق یفارس نسصه

 یبرا است؛ مصوانه نهیب -استانفورد -تهران یآزماهوش نینو نسصه یفارس ترجمه با آن، بر عالوه

 و 80/0 از ترباال اعتبار بیضرا زین نهیب -استانفورد یهوش یهااسیمق پنجم نسصه یفارس ترجمه

 دیتأک آن اب حاضر پژوهش یوانهمص به توانیم و( 1386 همکاران، و یکامکار) است 95/0 از کمتر

 در ولدزنیر هوش سنجش یهااسیمق دوم ینسصه یفارس ترجمه گفت توانیم نیبنابرا  نمود؛

  و ودهب برخوردار یدرون تجانس و ثبا، بیضر از ،تهران شهر در زهوشیت آموزان دانش گروه

 در سنجدیم را یمشصی ییهیخی که یریگاندازه یخطا حداقل با یابزار عنوانبه آن از توانیم

 . کرد استفاده حاضر ینمونه با مشابه ینمونه
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 نینو ینسصه که دهدیم نشان پژوهش نیا یهاافتهی همزمان، نوع از یمالک ییروا خیوص در

 شده دیتائ متعدد یهاپژوهش در آن یسنجروان تیمطلوب که نهیب استانفورد تهران یآزما هوش

 ییروا یادار زهوش،یت کودکان گروه در نولدزیر هوش سنجش یهاسایمق دوم ینسصه با  است،

 و هدف هکلم ال،یس هوش و الیس استدالل با یاسیق لیتمث مشابه یهاجفت در و است همزمان

 و یکالم یطهیح با متبلور هوش ،ییفضا-یدارید پردازش با گمشده بصش بادانش، متبلور هوش

 طهیح در آمده دست به یهاافتهی. دارد وجود یمبستگه نهیب کل بهرهوش با نولدزیر کل هوش

. دارد یبستگهم نهیب استانفورد-تهران یآزما هوش  با مذکور ینسصه دهدیم نشان همزمان ییروا

 سلسله مدل هک ابزار، دو هر نیب مشترک ینظر یمبان و ییمحتوا ییروا به توجه با کهیطوربه

 . سنجندیم را یمشترک عوامل دو هر که داشت انتظار نتوایم است CHC یشناخت ییتوانا یمراتب

 یپژوهش چیه تاکنون شد، گفته شیپ یهافیل در آنچه اساس بر و موجود یپژوهش نهیشیپ در  

 نهیب ورداستانف-تهران یآزما هوش با ابزار نیا همزمان ییروا یبررس به جامع، صور، نیا به

 انین یانیتب و زهوشیت گروه در ،(1397 ،یاشمه) رانیا در پژوهش کی تنها و است نپرداخته

 نیا گفت توانیم و است کرده یریگاندازه را ییروا نیا هوش یتحول اختالل با گروه در( 1397)

 . شودیم محسوب حاضر پژوهش یهاینوآور از موضوع،

 جمله مانند یهوش یابزارها با آن ییروا یبررس رامونیپ یاطالعات ابزار، نیا یفن یراهنما در

 یهوش اسیمق ینسصه نیچهارم  ،(2003) 1کودکان وکسلر یهوش اسیمق ینسصه نیچهارم

 ،( 2012) دبستانشیپ وکسلر یهوش اسیمق ینسصه نیچهارم ،(2008) بزرگساالن وکسلر

 سنجش ،(2014 مزر،) یلیتحی شرفتیپ یهاآزمون مجموعه ازجمله یلیتحی شرفتیپ یابزارها

 نوجوانان و کودکان حافظه مرخین ازجمله حافظه یریگاندازه یابزارها و ،(2015) فر یف خواندن

 . است شده گزارش( 2015 بروکس، و شرمن)

 در خود مشابه یهاجفت با هوش یبیترک شاخص و یکالم شاخص ها،گزارش نیا یتمام در

 مرتبط یهانآزمو خرده و هاشاخص کهیدرحال اندداده نشان یمعنادار یهمبستگ مذکور، یابزارها

 نولدزیر) اندداده نشان یترنییپا یهمبستگ خود مشابه یهاجفت با نولدز،یر یرکالمیغ بهرهوش با

 رونیازا. است صوانهم زین( 2009) همکاران و کراچ یهاافتهی با هاافتهی نیا(. 2015 کامفاس، و

 اما کرد؛ اطیتاح یرکالمیغ یطهیح در ، فوق یهاتست یرو از تست کی نمرا، ینیبشیپ در دیبا

 . دارند یریپذ ینیبشیپ تیقابل ابزار دو هر نمرا، داشت انتظار توانیم یکالم یطهیح در

 در جیرا یهوش ابزار چهار با نولدزیر اسیمق انیم ییباال یهمبستگ( 2017) همکاران و یج یگ

 سهیمقا و یریرپذیستف با زین( 2016) همکاران و هاگمن پژوهش جینتا. آوردند دست به آلمان

 اگرچه. گذاردیم صحه یمواز یهوش یهاآزمون با نولدزیر اسیمق یعموم هوش عامل یریپذ
                                                           

1  . Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition(WISC-IV) 
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.  شود اجرا باهم نولدزیر و وکسلر تست دیبا حساس یهایریگمیتیم صور، در که کندیم هیتوص

 یهاپژوهش به توانیم دارند همزمان ییروا ابزار دو نیا دهدیم نشان که ییهاپژوهش گرید از

 پژوهش هردو که کرد اشاره شده ارجاع یهانمونه یرو( 2007) نیپاول و ادواردز ،(2014) انکیگل

 یهاییتوانا ،ینیبال گروه کودکان در  ابزار دو هر دهدیم نشان که دارند یهمصوان یهاافتهی

 . کنندیم یریگاندازه را یمشابه

 58/0 یدامنه در را کودکان وکسلر چهارم ینسصه انیم یهمبستگ( 2015) کامفاس و نولدزیر

 56/0 یهمبستگ. اندکرده گزارش هوش یبیترک شاخص یبرا 77/0 تا عیسر پردازش شاخص یبرا

  یهافتهای با یلیتحی شرفتیپ یهاآزمون مجموعه در کل شرفتیپ با هوش یبیترک شاخص یبرا

 . گذاردیم صحه یعموم هوش عامل بر که است همصوان حاضر پژوهش

 یتجرب نیانگیم انیم معنادار یهاتفاو، و نانیاطم فاصله بر دیتأک با یییتشص ییروا طهیح در

 آمدهیم ستد به یهنجار گروه  از باالتر  اریمع انحراف دو از شیب زهوشیت گروه نمرا، ینظر و

 وانندتیم نولدزیر یهوش سنجش یهااسیمق دوم نسصه آزمون خرده چهار گفت توانیم و است

 کودکان در ونآزم خرده چهار هر رو،نیازا دهند؛ صیتشص یهنجار کودکان از را زهوشیت کودکان

 .باشندیم یییتشص ییروا یدارا زهوشیت

 هوش، لتحو اختالل با کودکان در ابزار نیا که دهدیم نشان پژوهش نیا یهاافتهی

. است برخوردار ییباال اریبس ییروا و اعتبار از و بوده یسنجروان تیمقبول و تیمطلوب یدارا

 ییاستثنا گرید یهاگروه عملکرد خیوص در یشتریب یهاپژوهش شودیم هیتوص وجودنیباا

 تا ردیگ انجام زین کشور شهرهای گرید و تهران یهاشهرستان در پژوهشی جوامع گرید و

 به متفاو، یهانگفرهخرده در روستا و شهرستان شهر، بر دیتأک با را ملی هنجارهای بتوان

 با مرتبط یهامونآز بتوان...(  و کرد ترک، لُر،) متفاو، یهاتیقوم بر دیتأک با و آورد دست

 نیتدو را زبانی یهاتیقوم با مرتبط جداگانه یهانسصه تا نمود نییبازب را کالمی یهاطهیح

 . نمود

 پاژوهش، نیاا از حاصال جینتا و هاافتهی و موجود یپژوهش ا،یادب به توجه با حالنیباا

 سانجش یبرا یپژوهش اهداف نیهمچن و ییشناسا هیاول یغربالگر هدف با ابزار نیا کاربرد

 صارف چراکاه. شاودیم هیتوصا پاژوهش، نیا ینمونه با مشابه گروه در یهوش یهاییتوانا

 سارعت و فعال حافظه) هوش با نامرتبط نمرا، یصتگیآم عدم نیهمچن و کم زمان و نهیهز

 ابزار نیا سؤاال،، به یدهپاسخ در یحرکت یهامهار، به ازین رساندن حداقل به و( زشپردا

 کمک با توانندیم متصییان و کارشناسان .است ساخته سودمند ییاستثنا یهاگروه یبرا را
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 و بهرهاوش سطح ییشناسا به هیاول یغربالگر در کم، نهیهز و کوتاه یزمانمد، در ابزار نیا

 از ،ییایتشص ترقیدق اهداف یبرا لزوم صور، در و ببرند یپ یآزمودن یشناخت یهاییتوانا

 استفاده کودکان وکسلر یهوش اسیمق چهارم ینسصه و نهیب استنفورد-تهران یهوش اسیمق

 .آورندعمل به
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