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ویژگیهای روانسنجی نسخهی دوم مقیاسهای سنجش هوشی رینولدز
در دانش آموزان تیزهوش
لیدا تبیانی نیان 1،کامبیز کامکاری 2،مسعود غالمعلی
چکیده

داضییر ،بررس یی «ويژگیهییای
ه ی پییژوه
روانسیینجی نسییخه دوم مقااسهییای سیینج
هشش رينشل در دان ممش ان تازهیشش» بیشد.
اين پیژوه ا نیش طرحهیای روششیناتتی و
تشسعهای است .پی ا ترجمیه و انطبیا يیابی
های ال م و همچنان اجرا در فیا مقی ماتی (30
نفر) ،تحلالها در سطح سیاا انجیام و سیااالت
مرتب ش ن  .سپ نسخهی م مايشی ( 50نفیر)
و نسخهی نهايی ( 70نفر) بیا روش نمشنیهگاری
ه فمنیی روی دانیی ممییش ان تازهییشش اجییرا
گرديیی  .تحلالهییای روانسیینجی در داطییهی
اعتبار (تجان درونیی ،دونامیه کیردن ،ضیريب
ثبات) و روايی (روايی همزمان ،روايی تشخاصی)
انجام ش  .يافتهها نشان میدهنی ايین ابیزار در

لواسانی3

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 tryout 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

 . 1دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقاا ،،دکتاری تصییای روانشناسای و
آموزش کودکان استثنایی ،تهران ،ایران.

 . 2نویسنده مسئول :دکتری تخصصی روانشناسیی و ممیش ش کشدکیان اسیتینايی ،دانشیاار دانشیاا م اد اسیممی ،وادی
اسممشهر.
Gmail: kambizkamkari@gmail.com
 . 3دکتری تصییی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشیار دانشگاه تهران.
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دان ممش ان تازهشش ،ا مطلشبات روانسینجی
برتشردار است و با تشجه بیه اجیرای سیريع من،
میتشان ا من بهعنشان ابزاری ق رتمن و مطمئن
بییرای اهی ا غربییالاری ،شناسییايی و پژوهش یی
استفاد کرد.
واژههایکلیدددی وی ژگی هااا ی روان ساانجی،
ت ی زهوش ،سانجش اساتثنایی ،نساصه ی دوم
مق یاس ها ی هوشی ری نولدز

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

مقدمه
سنجش روانشناختی ،بصش مهم و جدانشدنی هرگونه اقدام بالینی است و همواره بسیاری از
روانشناسان و متصییان بالینی در کشورهای مصتلف ،نگرشی مثبت در خیوص بهکارگیری
ابزارهای روانشناختی در شرایط استاندارد داشتهاند (اورس1و همکاران .)2012 ،سنجش استثنایی،
ازجمله رشتههای کاربردی است که با تلفیق مبانی روانشناختی آموزشوپرورش کودکان استثنایی
از یکسو و فنون پیشرفتهی روانسنجی از سوی دیگر تالش دارد تا زمینههای مساعدی برای ترسیم
نیمرخ شصییتی و تواناییهای شناختی افراد استثنایی در مسیر آموزشوپرورش ویژه ،فراهم سازد
(کافمن2005 2،؛ به نقل از کامکاری ،افروز و شکرزاده .)1390 ،غربالگری 3مؤثر ،اقدامی اساسی
جهت شناسایی کودکان استثنایی محسوب میشود که در ایجاد فرصتهای بهتر برای یادگیری در
راستای مداخال ،زودهنگام ،حائز اهمیت است (کتتلر ،گالور ،آلبرز و فی نی-4کتتلر .)2014 ،از
سوی دیگر ،ضعف پیرامون اطالعا ،روانسنجی در راستای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی ابزارهای
مرتبط با سنجش استثنایی ،بهعنوان رایجترین منبع مسئله در پژوهشهای سنجش استثنایی
1.Evers
2 .Kaufman
3. Screening
4. Kettler, Glover, Albers &Feeney
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محسوب میشود .با توجه به اینکه طیف وسیعی از کودکان استثنایی در گروههای نُهگانه قرار دارند،
باید پژوهشهای متعددی را در زمینه کاربردیسازی ابزارهای سنجش استثنایی انجام داد و
اطالعا ،روانسنجی را برای ارزیابی ابزارهای موجود به دست آورد .کسب اطالعا ،روانسنجی پیرامون
روایی ،اعتبار و نُرم در گروههای استثنایی از اهمیت فزایندهای برخوردار میباشد (کامکاری ،شُکرزاده و امینلو،
.)1392
امروزه ابزارها ی متنوعی برای سنجش توانایی های هوشی موجود است و ای ن تنوع
متصییان را در انتصاب ابزارها با چالش مواجه ساخته (گالور و آلبرس )2007 ،و ای ن سؤال
را برا ی آنان ای جاد کرده که کدام ابزار کارایی بهتر ی دارد؟ ویلسون و گیلمور ( )2012پاسخ
می دهند که باید در عمل ،با توجه به هدف روانشناس از ارزیابی و سنجش ،ی کی از این
ابزارها انتصاب و ترجی ح داده شود .اغلب مق یاس ها ی هوشی ،به لحاظ زمانی و هزینه
مقرون به صرفه نب وده و آزمونگر باید زمان طوالنی به اجرا اختیاص دهد .برا ی مثال ،زمان
اجرای مق یاس هوشی استنفورد _ بینه  45تا  75دق یقه ،بر اساس توانایی آزمودنی برآورد
شده است ( روید)2004 ،؛ این زمان اجرا ،در مق یاس هوشی وکسلر ،طوالنی تر هم هست
( حدود  90دق یقه ) .از سو ی دیگر ،در ای ن مق یاس ها ،نمره ی هوش بهر ،آمیصته به نمرا ،غ یر
مرتبط با هوش می شود که می تواند در برآورد دقی ق هوش بهر کودکان استثنایی اشکال ایجاد
کند ( دمبروسکی و گ یسچالر  .)2014همچنین ،بیشتر آزمونهای هوشی که امروزه مورد استفاده
قرار میگیرند ،در سنجش هوش تأکید زیادی بر هماهنگی دیداری-حرکتی و نیز سرعت حرکتی
دارند (دامبروسکی1و مرازیک؛ .)20082این در حالی است که بعضی از کودکانی که از سوی مراکز
آموزش ویژه ارجاع داده میشوند ،مشکالتی در مهار،های دیداری-حرکتی دارند و یا بهطور آشکار
از آسیبهای حرکتی رنج میبرند .از سوی دیگر ،بعضی از اختالال ،عیبی -رشدی منجر به
مشکال ،مرتبط با حرکت میشوند (گلدشتاین و رینولدز؛ .)1999بسیاری از افراد دچار آسیبهای
مغزی تروماتیک ( )TBIیا بیماریهای سیستم عیبی مرکزی ،همگی اشتراکاتی در مشکال،
حرکتی چه بهصور ،مشکال ،حرکتی ظریف ،حرکتی درشت و یا مشکال ،قدرتی هستند
(رینولدز ،فلتچر-سانزن.)2007،
تأکید آزمونهای هوشی باید بر تفکر و حل مسئله باشد و آزمونهایی که وابستگی کمتری با
تکالیف وابسته به حرکت داشته باشند برای گروههای بالینی و استثنایی ضرور ،دارد .در غیر این
صور ،،احتمال دارد سطوح کارکرد هوشی این افراد ،پایینتر از حدی که هست برآورد شود .لذا
1. Dombrowski
2. M
razik
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کامفاس 1،

ضرورتی ندارد در ارزیابی هوشی ،این تکالیف را مورد استفاده قرار گیرد (رینولدز و
.)2003
2
نسصه ی دوم «مق یاس سنجش هوشی رینولدز» (  ،)2015با در نظرگرفتن کاستی های
موجود در سنجش استثنایی ،در رفع موانع موجود پیش رفته و با توجه به اینکه عوامل
نامرتبط با هوش ( چاالکی حرکتی ،حافظه فعال و  )...را به طور مستقیم با نمره هوش بهر
آمی صته نمی کند می توان آن را ابزار ی بس یار کاربرد ی در سنجش استثنا یی به شمار آورد
(رینولدز و کامفاس.)2015 ،
نتای ج بررسی ها ی صور ،گرفته رو ی ای ن ا بزار ،به طورگسترده ا ی مثبت بوده است ( براکن 3،
2005؛ دمبروسکی و مرازیک 2008 4،؛ الیو2004 ،،؛ م یلز و همکاران2016 ،؛ ای روی ن و
همکاران2014 ،؛ گلی ناک 2014،و  .)...بااین حال همواره نگرانی هایی نی ز در خیوص برخی از
جنبه ها ی روایی ،تفسی ر در سطح خرده آزمون ها و یا شاخص ها و عوامل آن در گروه های
مصتلف استثنایی و هنجار ی وجود دارد .برای مثال ،برخی از پژوهش ها (نلسون و کانیوز
2012؛ دمبروسکی ،واتکینز و بروگن2009 ،؛ نلسون ،کانیوز ،ل یندسترم و ها )2007 ،،بر
احت یاط ورز ی در تفسی ر شاخص کالمی و غی رکالمی ای ن ابزار تأک ید داشته و تفسی ر « شاخص
ترکی بی هوش » را پیشنهاد می کنند و آن را برا ی اهداف غربالگر ی به خیوص در شناسایی
توانایی ها ی هوشی کودکان استثنایی مف ید می دانند .درحالی که برخی دیگر مانند پژوهش
« ای روین » « ،جاسکو »« ،کیمبرلی » و «کرنز»(  ،)2014رو ی نمونه ی کودکان هنجار ی و
استثنایی کانادایی ،بر احت یاط در تفسی ر شاخص ترکی بی هوش و شاخص غی رکالمی هوش در
کودکان دارا ی روند تحولی بهنجار و نی ز کودکان استثنایی و جمعی ت بال ینی تأک ید دارند؛
بااین حال این ابزار را به عنوان ابزار غربالگر ی شناختی مناسب و قابل دفاع می دانند .در
پژوهش «بیوجی ن ،فی رمی ن ،میچونسکی ،برر ی و جانسون »(  )2010در گروه سنی 18- 23
سال گروه بهنجار نی ز ،هم ین نتای ج به دست آمده است که باید در تفسی ر شاخص غ یرکالمی
هوش ،به عنوان پارامتر ی از هوش س یال احت یاط کرد .در سوی دیگر ،نتای ج پژوهش «بی وجی ن،
مک گالقلی ن و مارگول یس » )2009 ( ،در گروه کودکان استثنایی نشا ن می دهد مق یاس هوشی
رینولدز ساختار ی دوعاملی دارد و هر دو شاخص کالمی و غی رکالمی هوش تفسی رپذیر
هستند اگرچه در پژوهش آن ها نی ز عامل کالمی ثبا ،قو ی تر ،قابلی ت اعتماد سازه و
تفسی رپذیر ی کلی بیشتر ی از عامل غی رکالمی نشان داده است .پژوهش ها در ح یطه ی روایی
1. Kamphaus
)2. Reynolds Intellectual Assessment Scales(RIAS-2
3. Bracken
4. Dombrowski&Mrazik
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همزمان ای ن ابزار با ابزارها ی مواز ی نی ز نشان دهنده ی آن است ابزارها ی مواز ی سنجش
هوش ،همگی ساختار زی ربنایی مشابهی را اندازه گی ری می کنند .برای مثال ،نتایج پژوهش
«مک کرس یستی ن »« ،وی ندورز» و « اسمی ت»( ،)2007در خیوص بررسی روایی همزمان
نسصه ی اول ای ن مق یاس با نسصه ی سوم مق یاس هوشی وکسلر در دانش آموزان ارجاعی برای
دریافت آموزش ها ی وی ژه (با میانگی ن سنی  12سال و  3ماه) همبستگی نسبتاً باالیی م یان
جفت ها ی مشابه (به استثنا ی شاخص غی رکالمی رینولدز با استدالل ادراکی وکسلر) نشان داد.
در بررسی روایی همزمان نسصه ی چهارم وکسلر کودکان با نسصه ی اول مق یاس هوشی
رینولدز در دانش آموزان ارجاع شده ،همبستگی معنادار بی ن تمامی ترک یب ها ی جفت های
مشابه در هر دو ابزار حاکی از روایی همزمان آن ها است .اگرچه تمامی نمرا ،م یانگین در
مق یاس هوشی رینولدز به طور معنادار ی باالتر از نسصه ی چهارم مق یاس هوشی وکسلر به
دست آمد ( ادوارز و پاولی ن2007 ،؛ گلین یاک2014 ،؛ هاگمن وان آرکس و همکاران.) 2016 ،
بیوج ی ن و همکاران ( )2006به مقایسه ی نمرا ،آزمون استعداد تحی یلی با ای ن ابزار (در
دامنه سنی  8- 23سال) پرداختند .نتایج نشان داد که نمرا ،کالمی و کل در آزمون استعداد
تحی یلی ،پیش بی نی کننده شاخص ترکی بی هوش رینولدز هستند« .کراچ»« ،لوی »« ،جونز»
و « فاررالی » (  ،)2009نی ز در پژوهشی که روی افراد بزرگسال بهنجار انجام دادند،
هم بستگی ها ی متوسط تا باالیی م یان نمرا ،شاخص کالمی هوش و شاخص ترک یبی هوش با
نمرا ،متناظر آن ها در «آزمون توانایی شناختی وودکاک -جانسون » به دست آوردند.
درحالی که ای ن همبستگی م یان شاخص هوش غی رکالمی و نمرا ،توانایی س یال در آزمون
توانایی شناختی وودکاک جانسون ،به طور قابل مالحظه ا ی پایی ن تر بود که بار دیگر ،بر
احت یاط متصییین در تفسی ر شاخص غ یرکالمی در مق یاس هوشی رینولدز در افراد عادی
تأک یدمی کند  .در ایران ،اقداماتی در راستا ی استانداردسازی ابزارها ی سنجش هوش و
توانایی ها ی شناختی به عمل آمده است .می نایی ،احمدپناه و هومن (  ،)1384به
استانداردساز ی آزمون هوشی ویل یامز برا ی دانش آموزان دچار آسی ب بی نایی پرداختند و
نتای ج نشان داد ای ن آ زمون از روایی الزم در سنجش هوش کلی افراد ناب ی نا و ن یمه بینا
برخوردار است .در زمینه استانداردسازی نسصه سوم نوین آزمون های توانایی ها ی شناختی
وودکاک جانسون ،شکرزاده ( ،) 1393به « استانداردساز ی نسصه سوم نوی ن آزمون های
تواناییها ی شناختی وودکاک  -جانسون برا ی کودکان دبستانی با مشکال ،یادگی ری»
پرداخت و نتای ج نشان داد که ابزار مزبور در دو گروه هنجار ی و بال ی نی ( ناتوانی یادگی ری) از
اعتبار (ثبا ،و تجانس درونی) ،روایی مالکی (از نوع همزمان با نسصه چهارم تکم یلی
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مق یاسها ی هوشی وکسلر کودکان و نسصه پنجم مق یاسها ی هوشی استانفورد-بینه) ،روایی
افتراقی (ب ی ن دو گروه موردمطالعه) و روایی تشصی یی (برای تشصی ص ناتوانی یادگی ری)
برخوردار است .عابد ی ،صادقی و رب یعی (  ،)1390به تعیی ن روایی و اعتبار نسصه چهارم
مق یاسها ی هوش کودکان در دانش آموزان  6تا  16سال استان چهارمحال و بصت یاری
پرداختند .آن ها گزارش کردند که می توان از ای ن مق یاس عالوه بر سنجش بهره هوشی افراد
 6تا  16ساله برا ی تشص یص اختالل یادگیر ی ،اختالل نارسایی توجه ،آس یب مغز ی،
اختالل ها ی اضطراب و وسواس بهره گرفت .کامکار ی ( )1386به استانداردساز ی نسصه پنجم
مق یاسها ی هوش استانفورد -ب ینه با حجم نمونه  720نفر از گروه کودکان و دانشآموزان  2تا
 8ساله در شهر تهران پرداخت .نتای ج تحل یل ها ی روان سنجی نشان داد تمامی ضرای ب اعتبار
در  8هوش بهر ،دارا ی ضرای ب اعتبار مقبولی بوده و ارقام به دست آمده فراتر از  0 / 80است.
همچنی ن ،دالیل مستند ی پیرامون خطا ی اندازهگی ری تیادفی و هنجارهای کمی و کی فی
مطلوب ،به دست آمد .حسن زاده و می نایی (  )1380در پژوهشی با هدف انطباق ،اعتبار یابی،
رواسازی و هنجاریابی آزمون رشد زبان ،این ابزار را دارا ی وی ژگی ها ی روان سنجی مطلوب
برا ی استفاده در ایران معرفی کردند .غالمی ،توران پشتی ،دالو ر ،پاشاشری فی و شریفی
( )1396به ساخت و هنجاریابی آزمون تشصی ص توانایی شناختی کودکان پرداختند .نتایج
نشان داد می توان از این ابزار در مراکز اختالال ،یادگیر ی ،ب ینایی سنجی و مراکز مشاوره
استفاده کرد.
پژوهش تبیانی ن یان ،کامکار ی و لواسانی (  )1397با عنوان ویژگی ها ی روان سنجی نسصه
دوم مق یاس های هوشی رینولدز در دانش آموزان با اختالل تحولی هوش ،نشان داد ای ن ابزار
در این گروه ،از مطلوبی ت روان سنجی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری
قدرتمند و مطمئن برا ی اهداف غربالگر ی ،شناسایی و پژوهش استفاده کرد.
تب یانی ن یان ( ،)1397در پژوهشی دیگر به بررسی وی ژگی ها ی روان سنجی ای ن ابزار در
چهار گروه استثنایی (اختالل تحولی هوش ،تی زهوش ،با آسیب بی نایی و با آسی ب شنوایی) در
شهر تهران پرداخت .نتای ج نشان دهنده اعتبار و روایی قو ی در هر چهار گروه استثنایی بود.
همچنی ن پژوهش هاشمی ،کامکار ی و شکرزاده ( )1397با عنوان وی ژگی های روان سنجی
نسصه ی دوم مق یاس ها ی هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد نشانگر وی ژگی ها ی مطلوب
روان سنجی در ای ن گروه است و از روایی مالکی (همزمان) با نسصه ی نوی ن هوش آزمای
تهران  -استنفورد -ب ینه برخوردار است .از ابعاد نوآور ی در این پژوهش ،جدید بودن ابزار و
بررسی وی ژگی ها ی روان سنجی آن در دانش آموزان تی زهوش و همچنی ن بررسی روایی مالکی
(همزمان) ای ن ابزار با نسصه ی نوی ن هوش آزما ی تهران استنفورد -ب ینه است .ازاین رو ،در
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پژوهش حاضر که منبع مسئله به فقدان اطالعا ،و یافتهها ی تجربی درزمین ه ی ترجمه
فارسی «نسصه دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز » معطوف است ،می توان کسب
اطالعا ،روان سنجی درزمینه ی روایی ،اعتبار ،شاخص حساسی ت ،وضوح گرایی و روایی
تشصی یی را بهعنوان ابعاد مسئله پژوهش حاضر در نظر گرفت .فقدان اطالعا ،کافی پیرامون
روایی مالکی ای ن ابزار در گروه ها ی استثنایی بهعنوان یکی از زوایا ی منبع مسئله پژوهش
حاضر مطرح میشود.
بنابرای ن سؤال پژوهش به شرح زی ر مطرح می شود:
 آیا نسصه ی دوم مق یاس سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان ابتدا یی تی زهوش شهرتهران ،از وی ژگی ها ی روان سنجی مطلوب برخوردار است؟
همچنی ن سؤال ها ی وی ژه پژوهش با تأک ید بر روایی و اعتبار به شرح زی ر مطرح می شود:
 - 1نسصه ی دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان دبستانی تی زهوش
دارا ی همسانی درونی (با تأک ید بر دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن) مطلوبی است؟
 - 2نسصه ی دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز د ر دانش آموزان دبستانی تی زهوش
دارا ی ضری ب ثبا( ،با تأک ید بر روش آزمون -باز آزمون) مطلوبی است؟
 - 3نسصه ی دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان دبستانی تی زهوش
دارا ی روایی مالکی (با تأک ید بر روش همزمان) مطلوبی است؟
نسصه ی دوم مق یاس ها سنجش هوشی ری نولدز در دانش آموزان دبستانی ت ی زهوش دارا ی
روایی تشص ی یی مطلوبی است؟
روش
هاول )2012 ( 1روش شناسی را به عنوان راهبرد 2پژوهشی می داند که طرح کلی مسیر ی که
برا ی انجام ی ک پژوهش طی می شود تعیی ن می کند .در روش شناسی پژوهش ،مراحل و
گام هایی که پژوهشگر در جهت حل مسئله پژوهش انجام داده است مطرح می شود
(کوتهاری  .) 2004 3،با توجه به ای نکه روش پژوهش بر مبنا ی فلسفی شیوه کسب دانش
معطوف است (هومن )1391 ،و باید در راستای فرای ندها ی استانداردساز ی ابزارهای
روانشناسی به فلسفه روش شناختی تأک ید داشت ( کامکاری ،کیومرثی و شکرزاده؛  )1386و با
1.Howell
2. Strategy
3. Kothari
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استناد به ا ینکه همواره در پژوهش ها ی روش شناختی سروکار ما با مطالعا ،روایی،
اعتباربصشی و استانداردسازی است (پاشاشری فی و نجفی زند )1393 ،می توان روش پژوهش
حاضر را در ح یطه ی پژوهش ها ی روش شناختی در ح یطه توسعه ابزارها ی اندازه گیر ی تعریف
نمود .با توجه به اینکه « جامعه آماری »1شامل تمامی اعضا ی واقعی یا فرضی است که
می خواه یم ی افته ها ی پژوهش را به آن ها تعمیم ده یم ( دالور )1395 ،ازای ن رو ،یکی از
گام ها ی اساسی در فرای ند هنجاریابی و استانداردسازی ابزارها ی روان شناختی ،تیمیم گیری
درباره ی جامعه ا ی است که می خواهیم نرم ها را از آن به دست آوریم (پرایس .) 2017 ،برای
کسب نرم ،نیاز به ی ک گروه مرجع 2مناسب است که ضمن کارآمد ی ،وی ژگی ها ی معرف بودن
و مکفی بودن بدون سوگیر ی را دارا باشد (هومن .) 1391 ،در پژوهش حاضر ،پس از دریافت
مجوز برا ی اجرای ابزار از سازمان مربوطه ( سازمان آموزش وپرورش استثنایی) به انتصاب
طرح نمونه گیری (از نوع هدفمند) با تأکید بر واحدهای نمونه برداری مبادر ،شد .به این
ترتیب پس از شناسایی مراکز آموزشی در شهر تهران (که توسط معاونت محترم آموزشوپرورش)
تدوین شد ،با حکم قرعه پنج واحد انتصاب گردید و پسازآن به هر  5واحد نمونهبرداری رجوع
کرده و واحدهایی که همکاری الزم برای اجرای ابزار را نشان دادند ،بهعنوان نمونه هدفمند معرفی
شدند .مالک انتصاب دانش آموزان تیزهوش ،عملکرد هوشی در دامنه  125-135بر اساس مقیاس
هوشی تهران-استانفورد بینه در نظر گرفته شد که درروند استانداردسازی گروه هنجاری غربال
شدند .با توجه به اینکه در گروههای بالینی معیارهای تشصییی اهمیت مییابد و نه سن ،بنابراین
مقطع ابتدایی بهعنوان دورهی موردبررسی مدنظر قرار گرفت.
با توجه به اینکه آزمونی که برا ی هر فرد اجرا می شود باید دارا ی روش ،دستورالعمل و
نمره گذار ی یک سان و مشصیی باشد ( جی س ینگر و همکاران )2013 ،ازای ن رو ،استانداردساز ی
ی ک ابزار با ی د در استانداردساز ی ش ی وه  3،استانداردساز ی تفس ی ر 4و استانداردساز ی نمرا5،
صور ،پذی رد (ف یشر و م یلفونت  .) 2011 6،در فرای ند پژوهش حاضر ،پ یش از اقداما ،معطوف
به استانداردسازی ،رویکردها ی مصتلف کالسی ک و معاصر در خیوص سازه ی هوش
موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و به مطالعه و بررسی ابزارها ی هوشی و استاندارد چه در
داخل و چه در خارج از ایران و همچنی ن مطلوبی ت روان سنجی آن ها پرداخته شد .ضمن
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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بررسی دقی ق مقاال ،و کتاب ها ی مرتبط با ای ن ابزار و با توجه به جدید بودن ،کارایی،
مطلوبی ت روان سنجی و نی ز کاربردپذی ر ی ای ن ابزار در گروه ها ی هنجار ی و استثنایی ،با مراکز
خرید در خارج از ایران مکاتبه و تست خریدار ی شد .در « استانداردسازی شی وه » ،به کارگیری
دستورالعمل ها ی کامالً مشصص در تمامی اجراها و یکسانی روش اجرا مطرح است (فی شر و
م یلفونت .) 2010 ،ازای ن رو ،گروه آزمونگر در خیوص یکسانی در تن صدا ،یکنواختی در
صحبت و لحن ،نوع تلفظ و تکی ه بر قسمت ها ی مصتلف سؤال ،حاال ،چهره و بدن و مکث ها،
مورد آموزش قرار گرفتند .در هم ی ن راستا راهنما ی فنی و اجرا ی ابزار ،ترجمه و تحل یل
سؤاال ،و انطباق ساز ی با کمک مشاوران خبره ،همراه با بررسی روایی محتوایی و روایی
ظاهر ی دفترچه ها ی مق یاس صور ،گرفت و نسصه ی مقدماتی تدوی ن و رو ی  30نفر از جامعه
هدف اجرا شد .نسصه ی آزمایشی رو ی  50نفر و نسصه ی نهایی نی ز روی  70نفر از دانش
آموزان ت ی زهوش اجرا و تمامی داده ها وارد نرم افزار شد و محاسبا ،در ح یطه تحل ی ل سؤال
جهت بررسی شاخص دشوار ی ،شاخص تمی ز و ضری ب تمی ز صور ،گرفت .سپس سؤال ها از
ساده به دشوار مرتب شدند و نقاط شروع بر اساس سطح سنی تعیی ن گردید و ضری ب ثبا ،و
تجانس درونی و روایی مالکی ( همزمان) و تشص ی یی به دست آمد.
ابزار پژوهش
نسصه ی دوم مق یاس ها ی هوشی رینولدز توسط « رینولدز» و « کامفاس »(  )2015ساخته
شد و با  8خرده آزمون (  4خرده آزمون اصلی و  4خرده آزمون تکم یلی) هوش عمومی،
هوش کالمی ،هوش غ یرکالمی ،حافظه و پردازش سریع را اندازه می گیرد .ای ن ابزا ر به صور،
انفراد ی اجرا می شود و برا ی افراد  3- 94سال قابل اجرا است (نیکوالس و فلو ید.)2017 ،
« رینولدز » و « کامفاس » در سال (  ،)2003نسصه ی اول مقیاس ها ی سنجش هوشی
رینولدز را تدوی ن کردند .ای ن مقیاس شامل  4خرده آزمون اصلی و  2خرده آزمون جانشین
بود 4 .خرده آزمون اصلی که دو حیطه کالمی و غی رکالمی را در برمی گرفت ،شاخص هوش
ترکی بی یا عامل  gرا تشکیل می دادند .خرده آزمون جانشی ن ( حافظه) ن یز نمره جداگانه ای
داشت .نسصه ی دوم (  )2015نی ز با تغییراتی ،با همکار ی رینولدز و کامفاس تدوی ن و به بازار
آمد .طرح نمونهگ یری فرای ند استانداردساز ی ،بر اساس سرشمار ی ملی ای الت متحده آمریکا
در سال  2012و به صور ،دقی ق پی ریز ی شد و افراد در دامنه سنی  3تا  94سال در 24
گروه سنی از  32ایالت موردسنجش قرار گرفتند و سؤاال ،با جدیدتری ن روش ها ی آماری
تحلی ل شد .سرانجام با افزودن شاخص «پردازش سریع»  1،این نسصه با  8خرده آزمون در
1. Speeded Process
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هردو حیطه کالمی و غی رکالمی و  5نمره هوش بهر ،به شکل نهایی درآمد ( پاتری ک ،جی؛ مک
نی کوالس و فلوید )2017 ،نسصه ی دوم (  ،)2015دارا ی  8خرده آزمون و  5شاخص است که
 8نمره تراز و  5نمره هوش بهر ارائه می کند که جنبه ها ی مصتلف « شاخص هوش کالمی »1و
«هوش غی رکالمی» 2را اندازه گی ری می کند؛ «کلمه هدف »« ،گزینه متفاو« ،» ،تمثیل
ق یاسی » و «بصش گمشده » ،خرده آزمون ها ی اصلی و « حافظه کالمی » « ،حافظه غی رکالمی »،
«تکلی ف نام گذاری سریع» و «تکل ی ف جستجو ی سری ع تیویر» خرده آزمون ها ی تکمیلی را
تشکیل می دهند ( .رینولدز و کامفاس.)2015 ،
اعتبار همسانی درونی سؤاال ،خرده آزمون ها ی ای ن مق یاس ،با استفاده از ض ری ب آلفای
کرانباخ محاسبه و به منظور برآوردها ی همسانی درونی برا ی شاخص ها ی ای ن ابزار ،از فرمول
تیح یح گیلفورد استفاده شده است .می زان متوسط ضرای ب اعتبار در سطح خرده آ زمون ها
 0 /81و ضرای ب باال ی  0 /90در سطح شاخص ها حاکی از میزان اعتبار بس یار باال برا ی این
مق یاس است .چیز ی که اغلب در آزمون هایی که دو تا سه برابر این مق یاس طوالنی تر هستند
دیده می شود ( رینولدز و کامفاس .) 2015 ،هنگامی که ضرای ب اعتبار درزمینه ی ت جانس
درونی سؤاال ،باال ی  0 /90باشد ،می توان گفت که آن ابزار از مقبولی ت و مطلوبی ت باالیی
برخوردار بوده و با حداقل خطا ی اندازه گی ری ،معرف نمره واقعی فرد است ( کام کار ی و افروز؛
 .) 1388متوسط خطا ی مع یار اندازه گیر ی در تمامی شاخص ها ی ای ن مق یاس زی ر  5و در مورد
شاخص ترک یبی هوش ،از ای ن مقدار کوچک تر به دست آمده است ( ()3/ 83رینولدز و
کامفاس)2015 ،؛ ای ن مقادی ر نشانگر ای ن است که دامنه ی عملکرد افراد در خرده آزمون ها و
شاخص ها ی ا ی ن مق یاس ،بس یار نزدی ک به نمره ی واقعی فرد است و خطاها در ای ن مق یاس ،به
حداقل رسیده است و می توان با استفاده از ای ن ابزار در سنجش هوش ،حدود واقعی نمره ی
افراد را به درستی شناسایی کرد .ثبا ،نمرا ،در یک بافاصله ی  7تا  43روز (با م یانگ ین 18
روز) بررسی شده است .نتای ج نشان داد اگرچه در سطح خرده آزمون ها ،ثبا ،در اجراهای
زمانی مصتلف «خوب » بوده اما ثبا ،بس یار باال در سطح شاخص ها ،نشانگر قاب ل اعتماد بودن
نتای ج آزمون در اجراها ی زمانی مصتلف است
در گروه کودکان تیزهوش با هوشبهر شرکتکنندگان حدود  130و باالتر ،بیشترین تفاو،
نمرا ،آنها با گروه کنترل در سطح خرده آزمون ،استدالل کالمی و در شاخصها ،شاخص ترکیبی
هوش با  22نمره به دست آمد؛ یعنی گروه تیزهوش در خرده آزمون استدالل کالمی و شاخص
ترکیبی هوش ،بیشترین تفاو ،را با گروه غیرتیزهوش نشان میدهند .در حافظه فعال غیرکالمی
1. Verbal Intelligence Index
2. Nonverbal Intelligence Scale

ویژگیهای روانسنجی نسصهی دوم مقیاسهای سنجش هوشی رینولدز ...

17

تفاو ،معناداری بین افراد عادی با تیزهوش به دست نیامده که از ساختار و ایدهی سازندگان
مقیاس مبنی بر اینکه حافظه ،بازوی کمکی هوش است و نه هوش ،حمایت میکند (رینولدز و
کامفاس .)2015 ،تحقیقا ،نشان میدهند که افراد تیزهوش در حافظه فعال عملکرد خوبی ندارند
(التیمر1وب )1993 ،و ضعفهای قابل توجه در قسمتهایی از سرعت پردازش ،حافظهی فعال و
حافظه فعال شنیداری نشان میدهند که با کاستیهای کارکرد اجرایی در افراد دارای اختالل بیش
فعالی/کاستی توجه همسان است (براون و همکاران؛ .)2009ازاینرو ،عدم آمیصتگی نمرهی
«حافظهی فعال» و «سرعت پردازش» در برآورد هوشبهر کل ،از کاربردپذیری این مقیاس در گروه
استثنایی تیزهوش حمایت میکند و بر اهمیت سه نمرهی اساسی شاخص استدالل کالمی ،شاخص
استدالل غیرکالمی و شاخص هوش ترکیبی در برآورد و شناسایی هوش افراد ،صحه میگذارد.
پس از بررسی سؤالهای هر آزمون ،برا ی تحلی ل ها ی مرتبط با تجانس درونی از روش های
آلفا کرانباخ و دونیمه کردن برا ی محاسبه ضری ب اعتبار و از روش آزمون-باز آزمون در فاصله
زمانی  3تا  4هفته برا ی محاسبه ضری ب ثبا ،با مدل ضری ب همبستگی گشتاور ی پی رسون
استفاده شد .در حیطه ی روایی ،برا ی بررسی روایی مالکی ای ن ابزار با نسصه ی پنجم
مق یاس ها ی هوشی تهران  -استنفورد ب ینه از ضری ب همبستگی گشتاور ی پی رسون و برای
بررسی روا یی تشصی یی از ضری ب حساسی ت با تأک ید بر فاصله اطمی نان استفاده گردید.
یافته ها


نسصه ی دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان دبستانی تی زهوش
دارا ی همسانی درونی (با تأک ید بر دو روش آلفا کرانباخ و دونیمه کردن) و ض ری ب ث با،
(با تأک ید بر روش آزمون-باز آزمون) مطلوبی است؟

1 . Latimer

18

فصلنامه علمی -پژوهشی روان سنجی ،دورة نهم ،شمارة  ،33تابستان 1399

جدول  :1بررسی تجانس درونی با تأکید بر دو روش «آلفا کرانباخ» و «دونیمه کردن»
در دانشآموزان تیزهوش
آلفا

دو

آزمون

کرانباخ

نیمه کردن

0/89
0/88
0/90
0/89
0/90
0/91
0/93

0/84
0/75
0/88
0/85
0/89
0/90
0/92

کلمه هدف
گزینه متفاو،
تمثیل قیاسی
بصش گمشده
هوش متبلور
هوش سیال
کل

اصالح اسپیرمن-

ضریب ثبات

براون
0/91
0/85
0/93
0/92
0/94
0/95
0/96

0/90
0/86
0/90
0/89
0/91
0/90

0/94

با توجه به جدول فوق و همانگونه که مشاهده میشود ،تمامی ضرایب اعتبار نسصه دوم
مقیاسهای سنجش هوشی رینولدز در راستای بررسی همسانی درونی و ثبا ،باالتر از  0/86به
دست آمده است که معرف ویژگی تجانس سؤالها باهم ،تکرارپذیری یا ثبا ،ابزار مذکور در
کودکان تیزهوش میباشد.


نسصه ی دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان دبستانی تی زهوش
دارا ی روایی مالکی (با تأک ید بر روش همزمان) مطلوبی است؟
جدول  :2همبستگی بین مقیاس هوشی استانفورد و مقیاس رینولدز جهت بررسی
روایی مالکی (همزمان) در دانشآموزان تیزهوش

استانفورد -بینه

استدالل

دانش

سیال

استدالل

پردازش

حافظه

حیطه

حیطه

هوشبهر

کمی

دیداری-

فعال

کالمی

غیرکالمی

کل

رینولدز

کلمه هدف
گزینه متفاو،
بصش گمشده
تمثیل قیاسی

فضایی
**

0/59

0/12

0/20

0/25

0/27

0/15

0/17

0/12

0/20

0/22

0/17

0/29

0/18

0/17

0/26

0/35

0/20

0/23

**0/60

0/19

0/18

0/23

**

0/60

0/20

0/27

0/16

0/26

0/20

0/30

0/22

0/11

0/15
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استانفورد -بینه

استدالل

دانش

استدالل

پردازش

حافظه

حیطه

حیطه

هوشبهر

کمی

دیداری-

فعال

کالمی

غیرکالمی

کل

**0/58

0/27

سیال
رینولدز

هوش متبلور
هوش سیال
کل
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فضایی

0/20
**

**0/61

0/60

0/20

0/32

/19
0

0/25

0/30

0/14

0/17

0/30

0/30

0/32
0/29

0/35

31
0/

/30
0

0/29
0/13

0/10

**59
0/

0/23

با توجه به جدول فوق و همانگونه که مشاهده میشود ،میزان ضرایب همبستگیهای حاصله
مشصص گردید که در کودکان تیزهوش ارتباط مثبت معنیداری در سطح  α=0/01بین تمثیل
قیاسی و هوش سیال با استدالل سیال ،کلمه هدف و هوش متبلور بادانش ،بصش گمشده با
پردازش دیداری -فضایی ،هوش متبلور با حیطه کالمی و هوشبهر کل رینولدز با هوشبهر کل از
استانفورد -بینه وجود دارد .همچنین ،با توجه به اینکه میزان ضرایب همبستگی باالتر از  0/58می-
باشند ،عنوان میشود که نسصه دوم مقیاسهای هوش رینولدز با نسصه پنجم مقیاس هوشی
استانفورد -بینه در دانشآموزان تیزهوش دارای روایی مالکی از نوع همزمان است.


نسصه ی دوم مق یاس ها سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان دبستانی تی زهوش
دارا ی روایی تشصی یی مطلوبی است؟
جدول  :3بررسی روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاسهای سنجش هوشی رینولدز در
دانشآموزان تیزهوش با تأکید بر روش فاصله اطمینان

کلمه هدف
گزینه متفاو،
بصش گمشده
تمثیل قیاسی

میانگین

میانگین

فاصله

روایی

تجربی

نظری

اطمینان

تشخیصی

71/24
75/13
72/41
76/53

50
50
50
50

بیشتر از  2انحراف معیار
بیشتر از  2انحراف معیار
بیشتر از  2انحراف معیار
بیشتر از  2انحراف معیار

دارد
دارد
دارد
دارد

با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط با روش فاصله اطمینان نساصه دوم مقیااسهاای سانجش
هوشی رینولدز میتوان دریافت که تفاو ،معناداری بین میانگینهای تجربی خرده آزمونهای کلمه
هدف ( ،)71/24گزینه متفااو ،)75/13( ،بصاش گمشاده ( )72/41و تمثیال قیاسای ( )76/53باا
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میانگین نظری ( Tمکگال) در کودکان تیزهوش وجود دارد و تفاو ،بین میاانگینهاای تجربای و
میانگین نظری در خرده آزمونهای مذکور ،بیشتر از  2انحراف معیار (باالی  )70میباشد؛ بناابراین،
میتوان عنوان نمود که چهار خرده آزمون نسصه دوم مقیاسهای سنجش هوشی رینولدز میتوانند
کودکان تیزهوش را از کودکان هنجاری تشصیص دهند؛ ازاینرو ،هر چهار خرده آزمون در کودکاان
تیزهوش دارای روایی تشصییی میباشند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به ای نکه منظور از وی ژگی ها ی روان سنجی ،تأک ید بر نظری ه ها و تکنیک های
مرتبط با اندازه گی ر ی سازه ها 1و نی ز تدوی ن ،تفسی ر و ارزش یابی آزمون ها و ابزارها است
به نحو ی که ابزار مورداستفاده قابل اعتماد ،روا  2،دارای حساسی ت و قابل تعم یم باشد ( جی
سی نگر ،براکن ،کارلسون ،هانسن ،کانسل ،ریس و رودریگوی ز ،)2013 ،هدف پژوهش حاضر
نی ز بررسی وی ژگی ها ی روان سنجی نسصه ی دوم مق یاس ها ی سنجش هوشی رینولدز ( )2015
در دانش آموزان دبستانی تیزهوش بود .ای ن ابزار از  8خرده آزمون تشکیل شده که دو
ح یطه ی توانایی عمومی و چیرگی شناختی را می سنجد .هوش س یال و هوش متبلور در
ح یطه ی توانایی ها ی عمومی و حافظه و پردازش سری ع در ح یطه ی چی رگی شناختی قرار
می گی رد .با توجه به هدف پژوهش ،تحل یل ها ی روان سنجی در حیطه ی توانایی ها ی عمومی
انجام شد و  2خرده آزمون «کلمه هدف» و «گزینه متفاو » ،به عنوان عوامل سازنده هوش
متبلور و  2خرده آزمون «تمثیل ق یاسی » و «بصش گمشده » به عنوان عوامل هوش س یال با
هدف غربالگر ی توانایی ها ی هوشی در نظر گرفته شدند.
یافته ها ی ای ن پژوهش در خیوص همسانی درونی باالتر از  0 / 88و ضرای ب ثبا ،باالتر از
 0 / 86نشان می دهند که سؤاال ،خرده آزمونها برای گروه تیزهوش ،خیییهی مشصیی را
میسنجند و با همدیگر ،همگن هستند؛ بنابراین میتوان گفت سؤالهای این مقیاس ،همگرایی و
تجانس نشان داده و نمونهگیری محتوایی بسیار مطلوب بوده است .این یافته با یافتههای رینولدز و
کامفاس ( )2015در نسصهی اصلی ،و میلز و همکاران ( )2016همصوان است .در خیوص ابزارهای
موازی در ایران ،میتوان به نسصهی نوین هوش آزمای تهران-استانفورد بینه اشاره کرد که کامکاری
( )1386ضرایب اعتبار در هشت هوشبهر این مقیاس را باالی  0/80گزارش کرده است .از دیگر
ابزارهای موازی در ایران میتوان به نسصهی چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان اشاره کرد که
1. Construct
2. Valid
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پژوهشهای متعددی در خیوص ویژگیهای روانسنجی آن انجامشده است .برای مثال ،شادکامی
( ،)1392ضرایب اعتبار نسصهی چهارم وکسلر را در دانش آموزان ارامنه باالی  0/80گزارش کرده
است که مطلوب است؛ اما عابدی و همکاران ( )1390در رواسازی و اعتباریابی نسصه چهارم وکسلر،
گزارش کردهاند که  7خرده آزمون از ضرایب اعتبار کمتر از  0/80و  3مقیاس از ضرایب اعتبار
کمتر از  0/85برخوردار است؛ بنابراین در پژوهش آنها ،اعتبار نسصه چهارم وکسلر کمتر از
وضعیت مطلوب است و از خطای اندازهگیری باالیی برخوردار است .تنهایی ( )1393تمامی ضرایب
اعتبار در آزمونهای اصلی و جانشین هم در روش آلفا کرانباخ (بهجز آزمونهای ظرفیت عدد و
ظرفیت عدد مستقیم و معکوس) و هم در روش دونیمه کردن (بهجز آزمونهای ظرفیت عدد
مستقیم ،محاسبا ،و استدالل کلمه) باالتر از  0/70گزارش کرده است .در خیوص ضریب ثبا،
نیز ،بهجز آزمونهای طراحی با مکعب بدون امتیاز ،ظرفیت عدد ،استدالل ماتریس ،نمادیابی و
حذف کردن بقیه باالتر از  0/70گزارش شده است .اسماعیلی ( )1392ضرایب اعتبار نسصهی
چهارم وکسلر در کودکان استثنایی را باالی  0/90گزارش کرده است .از سوی دیگر تجانس درونی
در نسصهی پنجم مقیاس هوشی وکسلر کودکان ( )2014باالی  0/90و ضرایب ثبا ،بین  0/80تا
 0/94گزارش شده است .شکرزاده ( )1395ضرایب تجانس درونی نسصهی سوم نوین آزمونهای
تواناییهای شناختی وودکاک جانسون در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص را باالی  0/80و
ضرایب ثبا ،را باالی  0/90گزارش کرده است جاویدنیا ،کامکاری و موللی ( ،)1392ضرایب اعتبار
نسصه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه را در دانش آموزان نارساخوان باالی  0/98به دست
آوردند .تجانس درونی در نسصهی پنجم مقیاس هوشی وکسلر کودکان ( )2014باالی  0/90و
ضرایب ثبا ،بین  0/80تا  0/94گزارش شده است.
عابدی و همکاران ( ،)1390ضرایب اعتبار مقیاسهای چهارگانه هوش را باالی  0/80و مقیاس
کل را  0/91گزارش کردهاند .با توجه به آنچه گفته شد ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای
نسصه فارسی مقیاسهای هوشی وکسلر کودکان همصوان و حتی باالتر از آن به دست آمده است.
عالوه بر آن ،با ترجمه فارسی نسصه نوین هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه همصوان است؛ برای
ترجمه فارسی نسصه پنجم مقیاسهای هوشی استانفورد -بینه نیز ضرایب اعتبار باالتر از  0/80و
کمتر از  0/95است (کامکاری و همکاران )1386 ،و میتوان به همصوانی پژوهش حاضر با آن تأکید
نمود؛ بنابراین میتوان گفت ترجمه فارسی نسصهی دوم مقیاسهای سنجش هوش رینولدز در
گروه دانش آموزان تیزهوش در شهر تهران ،از ضریب ثبا ،و تجانس درونی برخوردار بوده و
میتوان از آن بهعنوان ابزاری با حداقل خطای اندازهگیری که خیییهی مشصیی را میسنجد در
نمونهی مشابه با نمونهی حاضر استفاده کرد.
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در خیوص روایی مالکی از نوع همزمان ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نسصهی نوین
هوش آزمای تهران استانفورد بینه که مطلوبیت روانسنجی آن در پژوهشهای متعدد تائید شده
است ،با نسصهی دوم مقیاسهای سنجش هوش رینولدز در گروه کودکان تیزهوش ،دارای روایی
همزمان است و در جفتهای مشابه تمثیل قیاسی با استدالل سیال و هوش سیال ،کلمه هدف و
هوش متبلور بادانش ،بصش گمشده با پردازش دیداری-فضایی ،هوش متبلور با حیطهی کالمی و
هوش کل رینولدز با هوشبهر کل بینه همبستگی وجود دارد .یافتههای به دست آمده در حیطه
روایی همزمان نشان میدهد نسصهی مذکور با هوش آزمای تهران-استانفورد بینه همبستگی دارد.
بهطوریکه با توجه به روایی محتوایی و مبانی نظری مشترک بین هر دو ابزار ،که مدل سلسله
مراتبی توانایی شناختی  CHCاست میتوان انتظار داشت که هر دو عوامل مشترکی را میسنجند.
در پیشینه پژوهشی موجود و بر اساس آنچه در فیلهای پیش گفته شد ،تاکنون هیچ پژوهشی
به این صور ،جامع ،به بررسی روایی همزمان این ابزار با هوش آزمای تهران-استانفورد بینه
نپرداخته است و تنها یک پژوهش در ایران (هاشمی ،)1397 ،در گروه تیزهوش و تبیانی نیان
( )1397در گروه با اختالل تحولی هوش این روایی را اندازهگیری کرده است و میتوان گفت این
موضوع ،از نوآوریهای پژوهش حاضر محسوب میشود.
در راهنمای فنی این ابزار ،اطالعاتی پیرامون بررسی روایی آن با ابزارهای هوشی مانند جمله
چهارمین نسصهی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ،)2003( 1چهارمین نسصهی مقیاس هوشی
وکسلر بزرگساالن ( ،)2008چهارمین نسصهی مقیاس هوشی وکسلر پیشدبستان (، )2012
ابزارهای پیشرفت تحییلی ازجمله مجموعه آزمونهای پیشرفت تحییلی (مزر ،)2014 ،سنجش
خواندن فی فر ( ،)2015و ابزارهای اندازهگیری حافظه ازجمله نیمرخ حافظه کودکان و نوجوانان
(شرمن و بروکس )2015 ،گزارش شده است.
در تمامی این گزارشها ،شاخص کالمی و شاخص ترکیبی هوش با جفتهای مشابه خود در
ابزارهای مذکور ،همبستگی معناداری نشان دادهاند درحالیکه شاخصها و خرده آزمونهای مرتبط
با هوشبهر غیرکالمی رینولدز ،با جفتهای مشابه خود همبستگی پایینتری نشان دادهاند (رینولدز
و کامفاس .)2015 ،این یافتهها با یافتههای کراچ و همکاران ( )2009نیز همصوان است .ازاینرو
باید در پیشبینی نمرا ،یک تست از روی تستهای فوق  ،در حیطهی غیرکالمی احتیاط کرد؛ اما
در حیطهی کالمی میتوان انتظار داشت نمرا ،هر دو ابزار قابلیت پیشبینی پذیری دارند.
گی جی و همکاران ( )2017همبستگی باالیی میان مقیاس رینولدز با چهار ابزار هوشی رایج در
آلمان به دست آوردند .نتایج پژوهش هاگمن و همکاران ( )2016نیز با تفسیرپذیری و مقایسه
پذیری عامل هوش عمومی مقیاس رینولدز با آزمونهای هوشی موازی صحه میگذارد .اگرچه
)Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition(WISC-IV
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توصیه میکند که در صور ،تیمیمگیریهای حساس باید تست وکسلر و رینولدز باهم اجرا شود.
از دیگر پژوهشهایی که نشان میدهد این دو ابزار روایی همزمان دارند میتوان به پژوهشهای
گلیانک ( ،)2014ادواردز و پاولین ( )2007روی نمونههای ارجاع شده اشاره کرد که هردو پژوهش
یافتههای همصوانی دارند که نشان میدهد هر دو ابزار در کودکان گروه بالینی ،تواناییهای
مشابهی را اندازهگیری میکنند.
رینولدز و کامفاس ( )2015همبستگی میان نسصهی چهارم وکسلر کودکان را در دامنهی 0/58
برای شاخص پردازش سریع تا  0/77برای شاخص ترکیبی هوش گزارش کردهاند .همبستگی 0/56
برای شاخص ترکیبی هوش با پیشرفت کل در مجموعه آزمونهای پیشرفت تحییلی با یافتههای
پژوهش حاضر همصوان است که بر عامل هوش عمومی صحه میگذارد.
در حیطه روایی تشصییی با تأکید بر فاصله اطمینان و تفاو،های معنادار میان میانگین تجربی
و نظری نمرا ،گروه تیزهوش بیش از دو انحراف معیار باالتر از گروه هنجاری به دست میآمده
است و میتوان گفت چهار خرده آزمون نسصه دوم مقیاسهای سنجش هوشی رینولدز میتوانند
کودکان تیزهوش را از کودکان هنجاری تشصیص دهند؛ ازاینرو ،هر چهار خرده آزمون در کودکان
تیزهوش دارای روایی تشصییی میباشند.
یافته های ای ن پژوهش نشان می دهد که ای ن ابزار در کودکان با اختالل تحول هوش،
دارا ی مطلوب ی ت و مقبول ی ت روان سنجی بوده و از اعتبار و روایی بس یار باال یی برخوردار است.
بااین وجود توصی ه می شود پژوهش ها ی بیشتر ی در خیوص عملکرد گروه ها ی دیگر استثنایی
و دیگر جوامع پژوهشی در شهرستان ها ی تهران و دیگر شهرهای کشور ن ی ز انجام گ یرد تا
بتوان هنجارهای ملی را با تأکید بر شهر ،شهرستان و روستا در خرده فرهنگ ها ی متفاو ،به
دست آورد و با تأک ید بر قومیت ها ی متفاو ( ،لُر ،ترک ،کرد و  )...بتوان آزمون ها ی مرتبط با
ح یطه ها ی کالمی را بازبی نی نمود تا نسصه ها ی جداگانه مرتبط با قومی ت ها ی زبانی را تدوی ن
نمود.
باای ن حال با توجه به ادب یا ،پژوهشی موجود و یافته ها و نتای ج حاصال از ایا ن پاژوهش،
کاربرد ای ن ابزار با هدف غربالگر ی اول ی ه شناسایی و همچن ی ن اهداف پژوهشی برا ی سانجش
توانایی ها ی هوشی در گروه مشابه با نمونه ی ای ن پاژوهش ،توصا ی ه می شاود .چراکاه صارف
هزی نه و زمان کم و همچن ی ن عدم آم ی صتگی نمرا ،نامرتبط با هوش ( حافظه فعال و سارعت
پردا زش) و به حداقل رساندن ن یاز به مهار ،ها ی حرکتی در پاسخ دهی به سؤاال ،،ای ن ابزار
را برا ی گروه ها ی استثنایی سودمند ساخته است .کارشناسان و متصییان می توانند با کمک
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 در غربالگر ی اول ی ه به شناسایی سطح هاوش بهر و، زمانی کوتاه و هزی نه کم،ای ن ابزار در مد
 از، لزوم برا ی اهداف دق ی ق تر تشص ی یای،توانایی ها ی شناختی آزمودنی پی ببرند و در صور
استنفورد ب ی نه و نسصه ی چهارم مق یاس هوشی وکسلر کودکان استفاده- مق یاس هوشی تهران
.به عمل آورند
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