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Abstract
The Aim of this study was "Psychometric
Properties of the Second Edition of the Reynolds
Intellectual assessment scales in Students with
Intellectual
Developmental
Disorder.
This
research is a methodological and developmental
design. The second version of the Reynolds
Intellectual assessment Scale has 8 sub-tests (4
main sub-tests and 4 Additional sub-tests), which
provides 5 IQs and 8T scores. After translating
and Accommodation, as well as performing in the
pilot phase (30 people), analyzes were conducted
at the level of the question and the questions were
sorted out. Then a try out version (100) and a
final version (150) were imple mented with
purposeful sampling on students with intellectual
disability. Psychometric analyzes were carried out
in the field of Reliability (internal consistency,
halving, stability coefficient) and validity
(concurrent validity, diagnostic validity). The
findings show that this tool has psychometric
soundness in students with intellectual disability,
and given its rapid implementation, it can be used
as a powerful and reliable tool for screening and
identification purposes and research.
Keyword: Psychometric Properties, Intellectual
Developmental
Disorder,
Exceptional
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ه ف این پژوهش « ویژهي هاي روان سنجي نس ه دوو
مقااس هاي سنجش هوش رینول ز در دانش آموزان با اختالل
 این پژوهش از نوع طرح هاي روش شناختي.قیولي هوش » بود
 نس ه دوو مقااس سنجش هوش رینول ز.و قوسعه اي است
 خرده آزمون4  خرده آزمون اصوي و4 (  خرده آزمون8 داراي
 نمره قراز ارائه8  شاخص هوش بهر و5 غاراصوي) است که
 پس از قرجمه و انطباق یابي هاي الزو و همچنان اجرا. مي کن
 قیوال ها در سطح سؤال انجاو و،) نفر30 ( در فاز مق ماقي
 نفر) و100 (  سپس نس ه ي آزمایشي. سؤاالگ مرقب ش ن
 نفر) با روش نمونه هاري ه فمن روي150 ( نس ه ي نهایي
 قیوال هاي. دانش آموزان با اختالل قیولي هوش اجرا ش
، دونامه کردن،روان سنجي در حاطه ي التبار (قجانس دروني
 روایي قش اصي) انجاو،ضریب ثباگ) و روایي (رو ایي همزمان
 یافته ها نشان مي دهن این ابزار در دانش آموزان با اختالل. ش
 از مطووبات روان سنجي برخوردار است و با قوجه،قیولي هوش
 مي قوان از آن به لنوان ابزاري ق رقمن و،به اجراي سریع آن
 شناسایي و پژوهشي استفاد ه،مطمئن براي اه اف غربالگري
.کرد
 اختالل قیولي، ویژهي هاي روان سنجي: واژه های کلیدی
 نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي، سنجش استثنایي،هوش
رینول ز
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مقدمه
پژوهش کاربردي در روان شناسي و آموزش دانش آموزان با اختالل قیولي هوش ،از اهمات باالیي
برخوردار است و یکي از زمانه هاي روان شناسي کاربردي میسوب مي شود .در این حاطه ،با ارزیابي و
سنجش قوانایي هاي دانش آموز ،مي قوان برنامه هاي درسي و یادهاري را مورد بررسي قرار داد (اسپاوبرهر،
 .) 2004از سوي دیگر ،غربالگري 1بهنگاو ،اق امي اساسي جهت شناسایي این افراد میسوب مي شود که
د ر ایجاد فرصت هاي بهتر براي یادهاري در راستاي م اخالگ زودهنگاو ،حائز اهمات است (کتتور ،هالور،
آلبرس و في ني  -کتتور .) 2014 ،پنجمان نس ه از راهنماي قش اصي و آماري اختالل هاي ذهني2
(  ،) 2013سه مالک براي قش اص ناقواني هوشي (اختالل قیولي هوش) 3مطرح مي کن که در مال ک اول
بر لزوو ارزیابي کارکردهاي هوشي از طریق سنجش بالاني و آزمون هاي هوش انفرادي و هنجار ش ه
قأکا دارد .همواره بسااري از روان شناسان و مت صصان بالاني در کشورهاي م توف ،نگرشي مثبت در
خصوص به کارهاري ابزارهاي روان شناختي در شرایط استان ارد دارن (اورس و هم کاران .) 2012 ،اهمات
سنجش روان شناختي قا به آنجا است که نقش مهمي در م اخالگ درماني (المبرگ ورمارچ،)2013 ،
قعاان واج شرایط بودن 4براي دریافت خ ماگ ویژه و ناز شناسایي روش هاي اثرب ش یادهاري براي هر
دانش آموز (هوانااک2014 ،؛ سوئن سان )2013 ،ایفا مي کن  .در حاط ه سنجش استثنایي ،بای به ویژهي-
هاي روان سنجي ابزارهاي روان شناختي قأکا نمود و قالش کرد قا بتوان روایي و التبار ابزارهاي موجود
در حاطه کودکان استثنایي را ارزیابي نمود .در راستاي ارزیابي ابزارهاي سنجش استثنایي ،طاف وساعي از
داده هاي قجربي و مباني نظري قرار دارن که زمانه پژوهشهاي روان سنجي را در حاطه سنجش
استثنایي فراهم مي سازن  .با قوجه به ارزیابي ویژهيهاي روان سنجي ابزارهاي موجود ،مي قوان به
کاربردهاي بالاني  -استثنایي آن ها قوجه کرد .لالوه بر آن ،در صورگ کسب ویژهي هاي مطووب
روان سنجي ،به استان اردسازي اب زارهاي سنجش استثنایي پرداخت (کامکاري و افروز .) 1390 ،امروزه
ابزارهاي متنولي براي سنجش قوانایي هاي هوشي موجود است و این قنوع مت صصان را در انت اب
ابزارها با چالش مواجه ساخته (هالور و آلبرس ) 2007 ،و این سؤال را براي آنان ایجاد کرده که ک او ابزار
کارایي بهتري دارد؟ ویوسون و هاومور (  )2012پاسخ مي دهن که بای در لمل ،با قوجه به ه ف
روانشناس از ارزیابي و سنجش ،یکي از این ابزارها انت اب و قرجاح داده شود .اغوب مقااس هاي هوشي،
به لیاظ زماني و هزینه مقرون به صرفه نبوده و آزمونگر بای زمان طوالني به اجرا اختصاص ده  .براي
مثال ،زمان اجراي مقااس هوشي استنفورد_ بانه  45قا  75دقاقه ،بر اساس قوانایي آزمودني برآورد ش ه
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است (روی ) 2004 ،؛ این زمان اجرا ،در مقااس هوشي وکسور ،طوالني قر هم هست (ح ود  90دقاقه) .از
سوي دیگر ،در این مقااس ها ،نمره ي هوش بهر ،آما ته به نمراگ غارمر قبط با هوش مي شود که مي قوان
در برآورد دقاق هوش بهر کودکان استثنایي اشکال ایجاد کن (دمبروسکي و هاسچالر ) 2014 ،و این
مسئوه به درستي در پنجمان نس ه ي راهنماي قش اصي آماري اختالالگ ذهني ( ) 2013مطرح ش ه است
که احتمال دارد بعضي اختالل ها ،مانن اختالل هاي رواني  -حرکتي بر نمره هوش بهر فرد قأثار بگذارد .از
دیگر مشکالگ اغوب آزمون هاي هوشي که امروزه مورد استفاده قرار مي هارن  ،این است که در سنجش
هوش قأکا زیادي بر هماهنگي دی اري  -حرکتي و ناز سرلت حرکتي دارن (دمبروسکي و
مرازیک ،) 2008 ،این در حالي است که بعضي از کودک اني که از سوي مراکز آموزش ویژه ارجاع داده
مي شون  ،مشکالقي در مهارگ هاي دی اري  -حرکتي دارن و یا به طور آشکار از آساب هاي حرکتي رنج
مي برن  .از سوي دیگر ،بعضي از اختالالگ لصبي  -رش ي منجر به مشکالگ مرقبط با حرکت مي شون
(هو شتاین و رینول ز .) 1999 ،بسااري از افراد دچار آساب هاي مغزي قروماقاک یا باماري هاي ساستم
لصبي مرکزي ،همگي اشتراکاقي در مشکالگ حرکتي چه به صورگ مشکالگ حرکتي ظریف یا حرکتي
درشت دارن (رینول ز ،فوتچر -جانزن . )2007 ،نس ه دوو « مقااس سنجش هوشي رینول ز» ،) 2015 ( 1با در
نظرهرفتن کاستي هاي موجود در سن جش استثنایي ،در رفع موانع موجود پاش رفته و با قوجه به اینکه
لوامل نامرقبط با هوش (چاالکي حرکتي ،حافظه فعال و  )...را به طور مستقام با نمره هوش بهر آما ته
نمي کن  ،مي قوان آن را ابزاري بساار کاربردي در سنجش استثنایي به شمار آورد و با به کارهاري آن،
زمانه بر وز اختالالگ لصبي و قیولي را به هونه اي دقاق و بر اساس قئوري هاي ج ی شناختي ،شناسایي
کرد .صرف زمان کمتر در اجرا و نتایج مشابه با آزمون هاي موازي ،به ح اقل رسان ن قأثار مهارگ ها و
سرلت حرکتي ،حذف وابستگي به خوان ن ،ل و به کارهاري خرده آزمون هاي نامرقبط باهو ش و همچنان
دامنه نمره هوش بهر هسترده یعني پایان قر از  40قا باالقر از  160این ابزار را براي هر دو هروه هنجاري
و استثنایي بساار سودمن و کاربردي ساخته است .همچنان این ابزار به خاطر صرف زمان کمتر در اجرا،
براي کودکان با ناقواني هوشي که خاوي زود نااما و خست ه مي شون  ،بساار مفا است (رینول ز و
کامفاس « .) 2003 ،رینول ز» و « کامفاس» در سال ( ،) 2003نس ه اول مقااس هاي سنجش هوشي
رینول ز را ق وین کردن  .این مقااس شامل  4خرده آزمون اصوي و  2خرده آزمون جانشان بود 4 .خرده
آزمون اصوي که دو حاطه کالمي و غارکالمي را در بر مي هرفت ،شاخص هوش قرکابي یا لامل  gرا
قشکال مي دادن  .خرده آزمون جانشان (حافظه) ناز نمره ج اهانه اي داشت .نس ه دوو (  ) 2015ناز با
قغااراقي ،با همکاري رینول ز و کامفاس ق وین و به بازار آم  .طرح نمونه هاري فراین استان اردسازي ،بر
اساس سرشماري موي ایالت متی ه آمریکا در سال  2012و به صورگ دقاق پي ریزي ش و افراد در دامنه
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سني  3قا  94سال در  24هروه سني از  32ایالت مورد سنجش قرار هرفتن و سؤاالگ با ج ی قرین
روش هاي آماري قیوال ش  .سرانجاو با افزودن شاخص « پردازش سریع» ، 1این نس ه با  8خرده آزمون
در هر دو حاطه کالمي و غارکالمي و  5نمره هوش بهر ،به شکل نهایي درآم ( پاقریک ،جي؛ مک
ناکوالس و فووی  .) 2017 ،نتایج بررسي هاي صورگ هرفته روي این ابزار ،به طور هسترده اي مثبت بوده
است (براکن 2005 ،؛ دمبروسکي و مرازیک2008 ،؛ الاوگ 2004 ،؛ ماوز و همکاران2016،؛ ایروین و
همکاران2014 ،؛ هواناک 2014 ،و  .)...با این حال ،همواره نگراني هایي ناز در خصوص برخي از جنبه هاي
روایي ،قفسار در سطح خرده آزمون ها و یا شاخص ها و لوامل آن در هروه هاي م توف استثنایي و
هنجاري وجود دارد .براي مثال بعضي از این پژوهش ها (نوسون و کاناوز  2012؛ دمبروسکي ،واقکانز و
بروهن 2009 ،؛ نوسون ،کاناوز ،لان سترو و هاگ ) 2007 ،بر احتااط ورزي در قفسار شاخص کالمي و
غارکالمي این ابزار قأکا داشته و قفسار « شاخص قرکابي هوش» را پاشنهاد مي کنن و آن را براي
اه اف غربالگري به خصوص در شناسایي قوانایي هاي هوشي کودکان استثنایي مفا مي دا نن  .در حالي که
برخي دیگر مانن پژوهش « ایروین»  « ،جاسکو» « ،کامبرلي» و « کرنز» (  ،) 2014روي نمونه کودکان
هنجاري و استثنایي کانادایي ،بر احتااط در قفسار شاخص قرکابي هوش و شاخص غارکالمي هوش در
کودکان داراي رون قیولي بهنجار و ناز کودکان استثنایي و جمعات بالاني کانادا قأکا دارن  .بااین حال،
این ابزار را به لنوان ابزار غربالگري شناختي مناسب و قابل دفاع مي دانن  .در پژوهش « باوجان ،فارمان،
ماچونسکي ،برري و جانسون» ( ) 2010در هروه سني  18- 23سال هروه بهنجار ناز ،همان نتایج به دست
آم ه است که بای در قفسار شاخص غارکالم ي هوش ،به لنوان پارامتري از هوش ساال احتااط کرد .در
سوي دیگر ،نتایج پژوهش « باوجان ،مک هالقوان و مارهولاس» ) 2009 ( ،در هروه کودکان استثنایي
نشان مي ده مقااس هوشي رینول ز ساختاري دولاموي دارد و هر دو شاخص کالمي و غارکالمي هوش
قفسارپذیر هستن  .اهرچه لامل کالم ي ثباگ قوي قر ،قابوات التماد سازه و قفسارپذیري کوي باشتري از
لامل غارکالمي نشان داده است .پژوهش ها در حاطه روایي همزمان این ابزار با ابزارهاي موازي ناز
نشان دهن ه آن است که ابزارهاي موازي سنجش هوش ،همگي ساختار زیربنایي مشابهي را ان ازه هاري
مي کنن  .براي مثال ،نتایج پژوهش « مک کرساستان» « ،وین ورز» و «اسمات» (  ،)2007در خصوص
بررسي روایي همزمان نس ه اول این مقااس با نس ه سوو مقااس هوشي وکسور در دانش آموزان
ارجالي براي دریافت آموزش هاي ویژه (با ماانگان سني  12سال و  3ماه) همبستگي نسبت اً باالیي ماان
جفت هاي مشابه (به استثناي شاخص غارکالمي رینول ز با است الل ادراکي وکسور) نشان داد .در بررسي
روایي همزمان نس ه چهارو وکسور کودکان با نس ه اول مقااس هوشي رینول ز در دانش آموزان ارجاع
ش ه ،همبستگي معنادار بان قمامي قرکاب هاي جفت هاي مشابه در هر دو ابزار حاکي از روایي ه مزمان
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آن ها است .اهرچه قمامي نمراگ ماانگان در مقااس هوشي رینول ز به طور معناداري باالقر از نس ه ي
چهارو مقااس هوشي وکسور به دست آم (ادوارز و پاولان 2007 ،؛ هوانااک 2014 ،؛ هاهمن وان آرکس و
همکاران .) 2016 ،باوجان و همکاران (  ) 2006به مقایسه نمراگ آزمون استع ا د قیصاوي با این ابزار (در
دامنه سني  8- 23سال) پرداختن  .نتایج نشان داد که نمراگ کالمي و کل در آزمون استع اد قیصاوي،
پاش باني کنن ه شاخص قرکابي هوش رینول ز هستن  « .کراچ»« ،لوي» « ،جونز» و «فاررالي» ( ،)2009
ناز در پژوهشي که روي افراد بزرهسال بهنجار انجاو دادن  ،همبستگي هاي متوسط قا باالیي ماان نمراگ
شاخص کالمي هوش و شاخص قرکابي هوش با نمراگ متناظر آن ها در « آزمون قوانایي شناختي
وودکاک -جانسون» به دست آوردن  .در حالي که این همبستگي ماان شاخص هوش غارکالمي و نمراگ
قوانایي ساال در آزمون قوانایي شناختي وودکاک جانسون ،به طور قابل مالحظه اي پایان قر بود که بار
دیگر ،بر احتااط مت صصان در قفسار شاخص غارکالمي در مقااس هوشي رینول ز در افراد لادي قأکا
مي کن  .در ایران ،اق اماقي در راستاي استان اردسازي ابزارهاي سنجش هوش و قوانایي هاي شناختي به
لمل آم ه است .مانایي ،احم پنا ه و هومن ( ،) 1384به استان اردسازي آزمون هوشي ویواامز براي دانش
آموزان دچار آساب بانایي پرداختن و نتایج نشان داد این آزمون از روایي الزو در سنجش هوش کوي
افراد نابانا و نامه بانا برخوردار است .خ ایاري فرد ،غباري بناب ،اکبري زردخانه ،زمانپور ،درخشان و
موسوي لنوان نمودن که مقااس مثبت نگري از ویژهي هاي روان سنجي مناسب برخوردار است و مي قوان
از آن به لنوان ابزاري مناسب در مجموله هاي مشاورهاي و پژوهشي استفاده کرد .حکامي نژاد و پرن
(  )1395به انطباق و التباریابي مقااسي جهت سنجش معتبر و پایاي مهارگ حل مسئوه در کودکان  4قا  6ساله
پرداختن و نتایج نشان داد ابزار مورد نظر از ویژهيهاي روانسنجي مناسبي برخوردار است .شکرزاده (  ،)1393به
« استان اردسازي نس ه سوو نوین آزمون هاي قوانایي هاي شناختي وودکاک  -جانسون براي کودکان
دبستاني با مشکالگ یادهاري» پرداخت و نتایج نشان داد که ابزار مزبور در دو هروه هنجاري و بالاني
(ناقواني یادهاري) از التبار و روایي باالیي برخوردار است .لاب ي ،صادقي و رباعي (  ،) 1390به بررسي
روایي و التبار نس ه چهارو مقااس هاي هوش کودکان در دانش آموزان  6قا  16سال استان چهارمیال و
ب تااري پرداختن  .آن ها هزا رش کردن که مي قوان از این مقااس لالوه بر سنجش بهره هوشي افراد  6قا
 16ساله براي قش اص اختالل یادهاري ،اختالل نارسایي قوجه ،آساب مغزي ،اختالل هاي اضطراب و
وسواس بهره هرفت .کامکاري ( ) 1386به استان اردسازي نس ه پنجم مقااس هاي هوش استانفورد -بانه با
حجم نمونه  720نفر از هروه کودکان و دانش آموزان  2قا  8ساله در شهر قهران پرداخت .نتایج
قیوال هاي روان سنجي نشان داد قمامي ضرایب التبار در  8هوش بهر ،داراي ضرایب التبار مقبولي بوده
و ارقاو به دست آم ه فراقر از  0 /80است .همچنان ،دالیل مستن ي پارامون خطاي ان ازه هاري قصادفي
و هنجارهاي کمي و کافي مطووب به دست آم  .حسن زاده و مانایي (  ) 1380در پژوهشي با ه ف انطباق،
التبار یابي ،رواسازي و هنجاریابي آزمون رش زبان ،این ابزار را داراي ویژهي هاي روان سنجي مطووب
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براي استفاده در ایران معرفي کردن  .غالمي ،قوران پشتي ،دالور ،پاشاشر یفي و شریفي (  ) 1396به ساخت
و هنجاریابي آزمون قش اص قوانایي شناختي کودکان پرداختن  .نتایج نشان داد مي قوان از این ابزار در
مراکز اختالالگ یادهاري ،بانایي سنجي و مراکز مشاوره استفاده کرد .در خصوص استان اردسازي نس ه
دوو مقااس هاي سنجش هوش رینول ز ،قاکنون در ا یران اق امي صورگ نگرفته است .قنها یک پژوهش
قوسط هاشمي ،کامکاري و شکرزاده (  )1397با لنوان ویژهي هاي روان سنجي نس ه ي دوو مقااس هاي
هوش رینول ز در دانش آموزان سمپاد صورگ هرفته که نتایج نشانگر ویژهي هاي مطووب روان سنجي در
این هروه است و از روایي مالکي (همزمان ) با نس ه نوین هوش آزماي قهران  -استنفورد -بانه برخوردار
است .با قوجه به ج ی بودن ابزار و اینکه قاکنون این ابزار در زمانه دانش آموزان با اختالل قیولي
هوش ،در ایران بررسي نش ه است ،این پژوهش از ویژهي نوآوري برخوردار است .از دیگر ابعاد نوآوري در
این پژوهش ،ب ررسي روایي مالکي (همزمان) این ابزار با نس ه نوین هوش آزماي قهران استنفورد -بانه
است .از این رو ،در پژوهش حاضر که منبع مسئوه به فق ان اطاللاگ و یافته هاي قجربي در زمانه قرجمه
فارسي « نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز» معطوف است ،مي قوان کسب اطاللاگ
روان س نجي در زمانه روایي ،التبار ،شاخص حساسات ،وضوح هرایي و روایي قش اصي را به لنوان ابعاد
مسئوه پژوهش حاضر در نظر هرفت .فق ان اطاللاگ پارامون روایي مالکي این ابزار در هروه هاي
استثنایي به لنوان یکي از زوایاي منبع مسئوه پژوهش حاضر مطرح مي شود؛ بنابراین ،سؤال پژوهش به
شرح زیر مطرح مي شود:
آیا نس ه ي دوو مقااس سنجش هوش رینول ز در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش شهر قهران ،از
ویژهي هاي روان سنجي مطووب برخوردار است؟
همچنان سؤال هاي ویژه پژوهش با قأکا بر روایي و التبار به شرح زیر مطرح مي شود:
نس ه ي دوو مقااس هاي س نجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول
-1
هوش داراي همساني دروني (با قأکا بر دو روش آلفا کرانباخ و دونامه کردن) مطووبي است؟
نس ه ي دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول
-2
هوش داراي ضریب ثباگ (با قأکا بر روش آزمون -بازآزمون) مطووبي است؟
نس ه ي دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول
-3
هوش داراي روایي مالکي (با قأکا بر روش همزمان) مطووبي است؟
نس ه ي دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول
-4
هوش داراي روایي ق ش اصي مطووبي است؟
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روش
هاول ( ،) 2012روش شناسي را راهبردي پژوهشي مي دان که طرح کوي مساري که براي انجاو یک
پژوهش طي مي شود را قعاان مي کن  .در روش شناسي پژوهش ،مراحل و هاو هایي که پژوهشگر در جهت
حل مسئوه پژوهش انجاو داده است ،مطرح مي شود (کوقهاري .)2004 ،با قوجه به اینکه روش پژوهش بر
مبناي فوسفي شاوه کسب دانش معطوف است (هومن ) 1391 ،و بای در راستاي فراین هاي
استان اردسازي ابزارهاي روانشناسي به فوسفه روش شناختي قأکا داشت (کامکاري ،کاومرثي و شکرزاده؛
 ) 1386و با استناد به اینکه همواره در پژوهش هاي روش شناخت ي سروکار ما با مطالعاگ روایي،
التبارب شي و استان اردسازي است (پاشاشریفي و نجفي زن  ،) 1393 ،مي قوان روش پژوهش حاضر را در
حاطه پژوهش هاي روش شناختي و قوسعه ابزارهاي ان ازه هاري قعریف نمود .با قوجه به اینکه آزموني که
براي هر فرد اجرا مي شود ،بای داراي روش ،د ستورالعمل و نمره هذاري یکسان و مش صي باش (جي
سانگر و همکاران ،)2013 ،ازاین رو بای در فراین استان اردسازي ،شاوه ،2قفسار 3و نمراگ 4م نظر قرار
هارن (فاشر و ماوفونت .) 2011 ،در فراین پژوهش حاضر ،پاش از اق اماگ معطوف به استان اردسازي،
رویکردهاي م توف کالساک و معاصر در خصوص سازه هوش مورد مطالعه و بررسي قرار هرفت و به
مطالعه و بررسي ابزارهاي هوشي و استان ارد چه در داخل و چه در خارج از ایران و همچنان مطووبات
روان سنجي آن ها پرداخته ش  .ضمن بررسي دقاق مقاالگ و کتاب هاي مرقبط با این ابزار و با قوجه به
ج ی بودن ،کارایي ،مطووبات روان سنجي و ناز کاربردپذیري این ابزار در هروه هاي هنجاري و استثنایي
با مراکز خری در خارج از ایران مکاقبه و قست خری اري ش  .از آنجا که « جامعه آماري» 5شامل قمامي
الضاي واقعي یا فرضي است که مي خواهام یافته هاي پژوهش را به آن ها قعمام دهام (د الور،)1395 ،
لذا از هاو هاي اساسي در فراین هنجاریابي و استان اردسازي ابزارهاي روان شناختي ،قصمام هاري درباره
جامعه اي است که مي خواهام نرو ها را از آن به دست آوریم (پرایس .) 2017 ،براي کسب نرو ،نااز به یک
هروه مرجع 6مناسب است که ضمن کارآم ي ،ویژهي هاي معر ف بودن و مکفي بودن ب ون سوهاري را
دارا باش (هومن.)1391 ،
در پژوهش حاضر ،پس از دریافت مجوز براي اجراي ابزار از سازمان مربوطه (سازمان آموزش و
پرورش استثنایي استان قهران) ،به انت اب طرح نمونه هاري (از نوع ه فمن ) با قأکا بر واح هاي
1
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نمونه برداري مباد رگ ش  .ب ین قرقاب که پس از ق وین فهرست دقاق مراکز آموزشي دانش آموزان دختر
کم قوان ذهني استان قهران در مقطع ابت ایي زیر نظر سازمان آموزش و پرورش استثنایي استان قهران
(که دانش آموزان با سن ققویمي  10قا  18سال در آنجا به قیصال مشغول بودن ) ،با حکم قرله  5واح
انت اب و پس از آن به هر  5واح نمونه برداري مراجعه و جوساقي با م یران م ارس جهت قوجاه و
اطمانان ب شي به آنان در خصوص میرمانه بودن اطاللاگ برهزار ش و واح هایي که همکاري الزو
براي اجراي ابزار را نشان دادن  ،با لنوان نمونه ه فمن در نظر هرفته ش ن  .با استناد به قوافق اولاه با
م یران م ارس ،از مش ص نمودن واح هاي نمونه برداري اجتناب هردی ه و نمي قوان قیوالهاي
روانسنجي را با قوجه به سن ،جنسات و دیگر ویژهي هاي دموهرافاک ارائه داد .با قوجه به اینکه در
« استان اردسازي شاوه»  ،دستورالعمل هاي کام الً مش ص و یکساني روش اجرا مطرح است (فاشر و
ماوفونت ،) 2010 ،ازاین رو هروه آزمونگران ( 4نفر) در خصوص یکساني در قن ص ا ،یکنواختي در صیبت
و لین ،نوع قوفظ و قکاه بر قسمت هاي م توف سؤال ،حاالگ چهره و ب ن و مکث ها مورد آموزش قرار
هرفتن  .در همان راستا ،راهنماي فني و اجراي ابزار ،قرج مه و قیوال سؤاالگ و انطباق سازي با کمک
مشاوران خبره ،همراه با بررسي روایي میتوایي و روایي ظاهري دفترچه هاي مقااس صورگ هرفت و
نس ه مق ماقي ق وین و روي  30نفر از جامعه ه ف اجرا ش و هزارش اجمالي پارامون شاخص دشواري،
قابل فهم بودن سؤاالگ و شاوه اجرا و امکاناگ ضروري براي برقراري ارقباط با آزمودني جهت بازنگري
در سؤاالگ و قطابق با شرایط فرهنگي ،اقتصادي و اجتمالي کشورمان در رون انطباق یابي قهاه ش و
ب ین قرقاب نس ة آزمایشي طراحي هردی  .پس از قیوال هاي کمي و کافي پارامون برخي سؤاالگ ،از
رهنمودهاي آزمونگران در رون اجرایي استفاده ش و پس از قیوال هاي روانسنجي ،نس ه نهایي ق وین و
روي  150نفر از دانش آموزان جامعه ه ف اجرا ش  .سپس قمامي داده هاي قجربي به فضاي نرو افزار
وارد هردی و میاسباگ مرقبط با قیوال هاي روانسنجي در حاطة قیوال سؤال ،شاخص دشواري ،شاخص
قماز و ضریب قم از براي هر سؤال میاسبه ش و ضرایب التبار با قیوال هاي ضریب ثباگ و قجانس
دروني و روایي با قاکا بر روایي مالکي به دست آم و میاسباگ در حاطه قیوال سؤال جهت بررسي
شاخص دشواري ،شاخص قماز و ضریب قماز صورگ هرفت .سپس سؤال ها از ساده به دشوار مرقب ش ن
و نقاط شروع بر اساس سطح سني قعاان هردی و ضریب ثباگ و قجانس دروني و روایي مالکي
(همزمان) و قش اصي به دست آم .
ابزار
نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز قوسط « رینول ز» و « کامفاس» (  ) 2015ساخته ش ه است.
این مقااس ،با  8خرده آزمون (  4خرده آزمون اصوي و  4خرده آزمون قکماوي) 8 ،نمره قراز و  5نمره
هوش بهر ارائه مي کن و هوش لمومي ،هوش کالمي ،هوش غارکالمي ،حافظه و پردازش سریع را ان ازه
مي هارد .این ابزار ،به صورگ انفرادي براي افراد  3- 94سال قابل اجرا است (ناکوالس و فووی .)2017 ،
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« کومه ه ف»  « ،هزینه متفاوگ» « ،قمثال قااسي» و «ب ش همش ه»  ،خرده آزمون هاي اصوي و «حافظه
کالمي»  « ،حافظه غارکالمي»« ،قکواف ناو هذاري سریع» و « قکواف جستجوي سریع قصویر» خرده
آزمون هاي قکماوي را قشکال مي دهن (رینول ز و کامفاس .) 2015 ،التبار همساني دروني سؤاالگ خرده
آزمون هاي این مقااس ،با استفاده از ضریب آل فاي کرانباخ میاسبه و به منظور برآوردهاي همساني دروني
براي شاخص هاي این ابزار ،از فرمول قصیاح هاوفورد استفاده ش ه است .مازان متوسط ضرایب التبار در
سطح خرده آزمون ها  0/81و ضرایب باالي  0/90در سطح شاخص ها حاکي از مازان التبار بساار باال
براي این مقااس است .چازي که اغوب در آزمون هایي که دو قا سه برابر این مقااس طوالني قر هستن ،
دی ه مي شود (رینول ز و کامفاس .) 2015 ،هنگامي که ضرایب التبار در زمانه قجانس دروني سؤاالگ
باالي  0/90باش  ،مي قوان هفت که آن ابزار از مقبولات و مطووبات باالیي برخوردار بوده و با ح اقل
خ طاي ان ازه هاري ،معرف نمره واقعي فرد است (کامکاري و افروز؛  .) 1388متوسط خطاي معاار
ان ازه هاري در قمامي شاخص هاي این مقااس زیر  5و در مورد شاخص قرکابي هوش ،از این مق ار
کوچک قر (  )3 /83به دست آم ه است (رینول ز و کامفاس .) 2015 ،این مقادیر نشانگر این است که دامنه
لموکرد افراد در خرده آزمون ها و شاخص هاي این مقااس ،بساار نزدیک به نمره واقعي فرد است و
خطاها در این مقااس به ح اقل رسا ه است و مي قوان با استفاده از این ابزار در سنجش هوش ،ح ود
واقعي نمره افراد را به درستي شناسایي کرد .ثباگ نمراگ با فاصوه  7قا  43روز (با ماانگان  18روز)
بررسي ش ه است .نتایج نشان داد ،اهرچه در سطح خرده آزمون ها ،ثباگ در اجراهاي زماني م توف
«خوب » بوده ،اما ثباگ بساار باال در سطح شاخص ها ،نشانگر قابل التماد بودن نتایج آزمون در اجراهاي
زماني م توف است .نتایج در هروه کودکان با اختالل قیول هوش نشان داد ماانگان نمراگ شاخصها و
خرده آزمون ها ،دو قا سه انیراف معاار پایان قر از ماانگان جامعه است .باشترین قفاوگ آن ها در سطح
خرده آزمون ها با هروه کنترل ،مربوط به خرده آزمون « هزینه متفاوگ» و کمترین قفاوگ مربوط به
« جستجوي سریع قصویر» بود .در سطح شاخص ها ناز شاخص « پردازش سریع» با قفاوگ  21نمره
کمترین قفاوگ و شاخص قرکابي هوش با  46/9نمره باشترین قفاوگ ماانگان به دست آم  .در هروه
ناقوان هوشي ،برخالف قازهوشان ،حافظه فعال غارکالمي ضعف باشتري نسبت به حافظه فعال کالمي
نشان داد (رینول ز و کامفاس . )2015 ،در پژوهش حاضر همسو با اق اماگ سازن هان قست ،پس از
بررسي سؤال هاي هر آزمون ،براي قیوال هاي مرقبط با قجانس دروني از روش هاي آلفا کرانباخ و دونامه
کردن براي میاسبه ضریب التبار و از روش آزمون  -بازآزمون در فاصوه زماني  3قا  4هفته براي میاسبه
ضریب ثباگ با م ل ضریب همبستگي هشتاوري پارسون استفاده ش  .در حاطه روایي ،براي بررسي روایي
مالکي این ابزار با نس ه ي پنجم مقااس هاي هوشي قهران  -استنفورد بانه از ضریب همبستگي
هشتاوري پارسون و در خصوص روایي قش اصي که نولي روایي بالاني میسوب هردی ه و براي قش اص
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بروز نارسایي ،اختالل و ناقواني در طاف دوارزشي کاربرد دارد (کامکاري ،)1391 ،از ضریب حساسات با قأکا بر
فاصوه اطمانان استفاده ش .
یافته ها
در پاسخ به سوال اول پژوهش ،با قوجه به ج ول زیر ،قمامي ضرایب التبار نس ه دوو مقااسهاي
سنجش هوشي رینول ز  ،باالقر از  0 /91و با استفاده از روش دونامه کردن با اصالح اسپارمن  -براون،
باالقر از  0/93به دست آم ه است که معرف ویژهي قجانس دروني است .ازاین رو ،مي قوان مطرح نمود که
این ابزار با قأکا بر قجانس دروني از ویژهي روان سنجي مطووب در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش
برخوردار است.
جدول  : 1بررسی تجانس درونی با تأکید بردو روش « آلفا کرانباخ» و « دو نیمه کردن » در دانش
آموزان با اختالل تحولی هوش
آزمون
کومه ه ف
هزینه متفاوگ
ب ش همش ه
قمثال قااسي
هوش متبوور
هوش ساال
کل

دو
نامه کردن
0 /884
0 /927
0 /963
0 /917
0 /942
0 /930
0 /941

آلفا
کرانباخ
0 /914
0 /921
0 /978
0 /945
0 /964
0 /950
0 /946

اصالح اسپارمن براون
0 /934
0 /962
0 /981
0 /956
0 /970
0 /963
0 /969

یافتههاي سوال دوو با قوجه به ج ول  2نشان ميده  ،قمامي ضرایب التبار در راستاي بررسي ثباگ با
استفاده از روش «آزمون  -بازآزمون» باالقر از  0/90است که معرف ویژهي قکرارپذیري یا ثباگ است.
جدول  : 2بررسی ضریب ثبات با تأکید بر روش « آزمون -بازآزمون»
در کودکان آهستهگام
آزمون

ضریب

کومه ه ف
هزینه متفاوگ
ب ش همش ه
قمثال قااسي
هوش متبوور
هوش سا ال
کل

ثبات
0/ 903
0/ 932
0/ 951
0/ 905
0/ 914
0/ 941
0/ 950
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یافته هاي مرقبط با سوال سوو این پژوهش در ج ول  3ارائه ش ه است .با قوجه به مازان ضرایب
همبستگي هاي حاصوه مي قوان هفت ارقباط مثبت معني داري در سطح  α=0 /01بان قمثال قااسي و
هوش ساال با است الل ساال ،کومه ه ف و هوش متبوور با دانش ،ب ش همش ه با پردازش دی اري -
فضایي ،هوش متبوور با حاطه کالمي و هوش بهر کل رینول ز با هوش بهر کل استانفورد -بانه وجود دارد.
همچنان با قوجه به ضرایب همبستگي ،باالقر از  ،0 /60لنوان مي شود نس ه دوو مقااسهاي هوش
رینول ز با نس ه پنجم مقااس هوشي استانفورد  -بانه در دانش آمو زان با اختالل قیولي هوش داراي
روایي مالکي از نوع همزمان است.
جدول  : 3همبستگی بین مقیاس هوشی استنفورد و مقیاس رینولدز جهت بررسی روایی مالکی
(همزمان) در دانش آموزان با اختالل تحولی هوش
است الل
ساال

دانش

است الل
کمي

پردازش
دی اري  -فضا یي

حافظه
فعال

حاطه
کالمي

حاطه
غارکالمي

هوشبهر
کل

استانفورد -بانه
رینول ز
کومه ه ف

0 /33

هزینه متفاوگ

0 /24

** 0 /60
0 /27

0 /10

0 /12

0 /22

0 /23

0 /09

0 /20

0 /29

0 /20

0 /31

0 /10

0 /11

0 /26

ب ش همش ه

0 /38

0 /23

0 /26

0 /15

0 /20

** 0 /58
0 /21

0 /25

0 /07

0 /19

0 /24

0 /16

0 /19

0 /05

0 /17

**

قمثال قااسي

0 /59
0 /22

هوش ساال

** 0 /61
0 /41

هوش متبوور
کل

**

**

0 /61
0 /29

0 /32

0 /28

0 /19

0 /21

0 /09

0 /24

0 /59
0 /33

0 /22

0 /22

0 /14

0 /10

0 /39

0 /37

0 /32

0 /29

0 /37

0 /20

** 0 /58

**p >0/01 :

یافته هاي مرقبط با اینکه آیا نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با
اختالل قیول هوش داراي روایي قش اصي مطووبي است ،نشان مي ده قفاوگ بان ماانگان هاي قجربي
و ماانگان نظري در هر چهار خرده آزمون باشتر از  2انیراف معاار (کمتر از  )30مي باش ؛ بنابراین مي -
قوان لنوان نمود که چهار خرده آزمون نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز مي قوانن دانش
آموزان با اختالل قیولي هوش را از کودکان هنجاري قش اص دهن ؛ ازاین رو هر چهار خرده آزمون در
این دانش آموزان داراي روایي قش اصي ميباشن .
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جدول  : 4بررسی روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوشی رینولدز در دانش
آموزان با اختالل تحولی هوش با تأکید بر روش فاصله اطمینان
میانگین

میانگین

فاصله

روایی

کلمه هدف

تجربی
9

نظری
50

اطمینان
باشتر از  2انیراف معاار

تشخیصی
دارد

گزینه متفاوت

11 /63

50

باشتر از  2انیراف معاار

دارد

بخش گمشده

25 /80

50

باشتر از  2انیراف معاار

دارد

تمثیل قیاسی

27 /30

50

باشتر از  2انیراف معاار

دارد

بحث و نتیجه گیری
با قوجه به اینکه منظور از ویژهي هاي روان سنجي ،قأکا بر نظریه ها و قکناک هاي مرقبط با ان ازه هاري
سازه ها 1و ناز ق وین ،قفسار و ارزشاابي آزمون ها و ابزارها است ،به نیوي که ابزار مورد استفاده
قابل التماد ،روا ، 2داراي حساسات و قابل قعمام باش (جي سانگر ،براکن ،کارلسون ،هانسن ،کانسل ،ریس
و رودریگویز ،) 2013 ،ه ف پژوهش حاضر ناز بررسي ویژهي هاي روان سنجي نس ه دوو مقااس هاي
سنجش هوشي رینول ز (  ) 2015در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول هوش بود .این ابزار از  8خرده
آزمون قشکال ش ه که دو حاطه قوانایي لمومي و چارهي شناختي را مي سنج  .هوش ساال و هوش
متبوور در حاطه قوانایي هاي لمومي و حافظه و پردازش سریع در حاطه چارهي شناختي قرار مي هارد .با
قوجه به ه ف پژوهش ،قیوالهاي روان سنجي در حاطه قوانایي هاي لمومي انجاو ش و  2خردهآزمون
« کومه ه ف» و « هزینه متفاوگ» به لنوان لوامل سازن ه هوش متبوور و  2خرده آزمون « قمثال قااسي»
و «ب ش همش ه» به لنوان لوامل هوش ساال با ه ف غربالگري قوانایي هاي هوشي در نظر هرفته
ش ن  .این ابزار مي قوان اطاللاگ غني و مفا ي را در اختاار کارشناسان ،روانشناسان قرباتي ،بالاني،
شناختي ،لمومي و استثنایي قرار ده .
یافته هاي پژوهش حاضر نشان مي ده که قمامي ضرایب التبار نس ه دوو مقااس هاي سنجش
هوشي رینول ز با استفاده از روش آلفا کرانباخ ،باالقر از  0/91و با استفاده از روش دونامه کردن با اصالح
اسپارمن  -براون ،باالقر از  0 /93ميباش  « .خرده آزمون ب ش همش ه» در سطح خردهآزمون ها و شاخص
« هوش متبوور» در سطح شاخص ها باالقرین ضرایب را به خود اختصاص دادن  .لذا با قوجه به این نتایج
مي قوان مطرح کرد که سؤاالگ خردهآزمون ها با قوجه به ه ف آزمون ،خصاصه م ش صي را مي سنج و
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داراي ارقباط میتوایي باالیي بوده و خطاي بساار کمي دارن  .ازاین رو ،مي قوان مطرح نمود که این ابزار
با قأکا بر قجانس دروني از ویژهي روان سنجي مطووب در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش برخوردار
است .یافته هاي این پژوهش با هزارش رینول ز و همک اران ( ) 2015و ماوز و همکاران (  )2016همسو
است .همچنان این یافته ،در راستاي نتایج پژوهش ایروین ،جاسکو ،کامبرلي و کرنر (  )2014است که
شاخص کالمي هوش را قوي قر از شاخص غارکالمي مي دانن .
در راستاي بررسي ثباگ با استفاده از روش «آزمون  -بازآزمون» قمامي ضرایب باالقر از  0/90به
دست آم ه است که معرف ویژهي قکرارپذیري یا ثباگ است .باالقرین ضریب مربوط به خرده آزمون
« ب ش همش ه» و پایان قرین مربوط به « کومه ه ف» به دست آم  .این یافته با یافته هاي رینول ز و
کامفاس (  ) 2015که ضریب ثباگ را در فاصوه  7قا  43روز بساار باال هزارش کرده ان  ،همسو است؛ اما با
پژوهش ماوز و همکاران (  ) 2016که آن را ضعاف هزارش کرده ان  ،ناهم وان است .متأسفانه به دلال
فق ان ادبااگ پژوهشي در ایران و ج ی بودن ابزار ،امکان مقایسه یافته ها با پژوهش هاي مشابه وجود
ن ارد.
براي بررسي روایي همزمان ،از نس ه ي نوین هوش آزماي قهران  -استنفورد بانه (کامکاري ،افروز و
شکرزاده؛  ) 1384استفاده ش  .یافته ها نشان داد که ارقباط مثبت معناداري در سطح  0/01ماان نس ه دوو
مقااس هاي هوش رینول ز با نس ه پنجم مقااس هوشي قهران  -استنفورد بانه در دانش آموزان با اختالل
قیولي هوش وجود دارد .با بررسي پاشانه پژوهشي موجود ،مي قوان هفت نتایج پژوهش حاضر ،دی هاه
رینول ز و کامفاس ( ) 2015که شاخص هوش کالمي را با « هوش متبوور» و شاخص هوش غارکالمي را با
« هوش ساال» همسو مي دانن  ،قائا مي کن  .این امر مي قوان ناشي از این باش که هر دو ابزار داراي
پشتوانه نظري یکساني هستن که همان نظریه قوانایي هاي شناختي است .مقااس هوشي رینول ز،
خوشه ي سوو و خوشه ي دوو قوانایي هاي شناختي را ان ازه هاري مي کن  .در خوشه ي سوو قمرکز بر
ان ازه هاري هوش لمومي (هوش بهر کل) است ،و در خوشه دوو به ان ازه هاري هوش کالمي
(قوانایي هاي متبوور) ،هوش غارکالمي (قوانایي هاي دی اري/فضایي) و حافظه (حافظه فعال ،حافظه
کوقاه م گ ،یا یادهاري) مي پردازد (فالنگان و هاریسون .) 2012 ،اهرچه قا این قاریخ ،هاچ پژوهشي به
برسي روایي همزمان این دو ابزار نپرداخته ان و از سوي دیگر ،با بررسي ادبا اگ پژوهشي موجود (نوسون،
کاناوز  2012؛ دمبروسکي ،واقکانز  2009؛ نوسون ،کاناوز لان سترو و هاگ 2007 ،؛ باوجان و همکاران،
 2010و  )...مي قوان ابزار براي اه اف غربالگري  -و نه قش اصي  -مطووب و قابل دفاع دانست ،قصمام
پژوهشگر بر استفاده از نس ه پنجم مقااس هوشي قهران -استنفورد بانه به جاي ابزارهاي قش اصي مانن
وکسور قرار هرفت .با وجود اینکه در ادبااگ پژوهشي موجود قا این قاریخ ،پژوهش حاضر اولان پژوهشي
است که به بررسي روایي همزمان این دو ابزار مي پردازد ،اما ابزارهاي دیگري هم که داراي پشتوانه
نظري یکساني با نس ه دوو مقاا س هوشي رینول ز هستن  ،نتایج مشابهي نشان داده ان  .براي مثال ،در
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پژوهش «هاهمن» « ،لموال» و «هراب» ( ،) 2016از  5آزمون هوشي موجود در آلمان استفاده ش ه قا
مقایسه پذیري این ابزارها بررسي شود .این ابزارها شامل نس ه اول مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز،
مقااس هاي رش ي و هوشي ، 1آزمون هوشي غارکالمي اسناج رز اومن ،2نس ه چهارو مقااس هوشي
وکسور کودکان و نس ه دوو آزمون هوشي بي طرفي فرهنگي 3بود .نتایج این پژوهش نشان داد که نمراگ
قرکابي آزمون هاي هوشي قویا ً با هم همبستگي دارن و شواه ي مبني بر روایي همگرا نشان مي دهن .
این ا بزارها یک سازه زیربنایي مشابه را که قیت لنوان هوش لمومي است ،ان ازه هاري مي کنن .
هوانااک (  ) 2014ناز در پژوهشي به مقایسه نمراگ مقااس هوشي رینول ز با نس ه چهارو مقااس هوشي
وکسور پرداخت و نتایج همبستگي هاي معناداري بان قرکاب هاي جفت هاي مشابه نشان دادن  .از جموه
پژوهش دیگري که به مقایسه این دو ابزار با هم پرداخته ،مي قوان به پژوهش ادوارز و پاولان ( )2007
اشاره کرد که نتایج مشابهي نشان داده است؛ اما یافته هاي پژوهش « کراچ» « ،لوي»« ،جونز» و
« فاررالي» (  ،)2009با لنوان « روایي همگراي مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز با استفاده از نس ه
سوو آزمون قوانایي شناختي وودکاک جانسون» با آنچه در باال مطرح ش  ،مغایر است .در پژوهش آن ها
همبستگي هاي متوسط قا باالیي ماان نمراگ شاخص کالمي هوش و شاخص قرکابي هوش و نمراگ
متناظر در آزمون قوانایي شناختي وودکاک  -جانسون به دست آم ؛ اما همبستگي پایان ماان شاخص
هوش غارکالمي و نمراگ قوانایي ساال در « آزمون قوانایي شناختي وودکاک -جانسون» شواه ي براي
به کارهاري و قفسارپذیري نمراگ شاخص غارکالمي هوش قیت لنوان چارچوب قوانایي هاي شناختي
مهاا نکرد .همچنان نمراگ قرکابي حاصل از اجراي مقااس رینول ز به طور معنا داري باالقر از نمراگ
مجموله آزمون هاي شناختي وودکاک  -جانسون بود .همچنان با قوجه به قیوال هاي آماري مرقبط با
روش فاصوه اطمانان نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز مي قوان لنوان نمود که چهار خرده -
آزمون نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوشي رینول ز مي قوانن دانش آمو زان با اختالل قیولي هوش را از
کودکان هنجاري قش اص دهن ؛ ازاین رو هر چهار خرده آزمون در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش
داراي روایي قش اصي مي باشن  .این یافته ها با پژوهش رینول ز و کامفاس (  ) 2015هم وان است که در
هروه کودکان با اختالل قیول هوش ماانگان ،چه در خرده آزمون ها و چه در شاخص ها را دو قا سه
انیراف معاار پایان قر از ماانگان جامعه هزارش کرده ان  .متأسفانه به دلال ج ی بودن ابزار و فق ان
ادبااگ پژوهشي در این خصوص در ایران امکان مقایسه نتایج وجود ن ارد.

1.

)Intelligence and Development scales(IDS
)SnijdersOomen Nonverbal Intelligence test(SON
3.
Culture Faire Intelligence test
2.
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یافته هاي این پژوهش نشان مي ده که این ابزار د ر کودکان با اختالل قیول هوش ،داراي مطووبات
و مقبولات روان سنجي بوده و از التبار و روایي بساار باالیي برخوردار است .با این وجود ،قوصاه مي شود
پژوهش هــاي باشــتري در خصــوص لموکــرد هروه هــاي دیگــر اســتثنایي و دیگــر جوامــع پژوهشــي در
شهرستان هاي قهران و دیگر شهرهاي کشور ناز انجاو هارد قا بتوان هنجارهاي موي را با قأکا بر شهر،
شهرستان و روستا در خرده فرهنگ هاي متفاوگ به دست آورد و با قأکا بر قومات هاي متفاوگ (ل ُر ،قرک،
کرد و  )...بتوان آزمون هاي مرقبط با حاطه هاي کالمي را بازباني نمود قا نس ه هاي ج اهانه مرقبط بـا
قومات ها ي زباني را ق وین نمود .بااین حال ،با قوجه به ادبااگ پژوهشي موجود ،یافته ها و نتایج حاصل از
این پژوهش ،کاربرد این ابزار با ه ف غربالگري اولاه ،شناسایي و همچنان اه اف پژوهشي براي سنجش
قوانایي هاي هوشي در هروه مشابه با نمونه این پژوهش ،قوصاه مي شود .صـرف هزینـ ه و زمـان کـم و
همچنان ل و آما تگي نمراگ نامرقبط با هوش (حافظه فعال و سرلت پردازش) و به ح اقل رسان ن نااز
به مهارگ هاي حرکتي در پاسخ دهي به سؤاالگ ،این ابزار را براي هروه هاي اسـتثنایي سـودمن سـاخته
است .کارشناسان و مت صصان مي قوانن بـا کمـک ایـن ابـزار در مـ گ زم اني کوقـاه و هزینـه کـم ،در
غربالگري اولاه به شناسایي سطح هوش بهر و قوانایي هاي شناختي آزمودني پي ببرن و در صورگ لـزوو
براي اه اف دقاق قر قش اصي ،از مقااس هوشي قهران  -استنفورد بانه و نس ه چهـارو مقاـاس هوشـي
وکسور کودکان استفاده به لمل آورن .
References
Abedi, Mohammad Reza, Sadeghi, Ahmad, Rabiei, Mohammad (2013),
Standardization of the Wechsler Children's IQ Test (Fourth Edition) in
Chaharmahal and Bakhtiari Province, Quarterly Personality and Individual
)Differences, Second Year, No. 3. (Persian
Brueggeman, E. R, Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (2006). The
Reynolds Intellectual Assessment Scales and assessment of intellectual
giftedness. Gifted Education International, 21, 127-136.
Beaujean, Alexander, A., McGlaughlin, Margulies, Sean, M., Alison, S.,
(2009). Factorial Validity ofThe Reynolds Intellectual Assessment Scales For
Refereed Student. Psychology in the Schools, Vol. 46(10), 932-950.
Beaujean, Alexander, A., McGlaughlin., (2015). Comparing Test Score Using
Information
From
Criterion-Related
Validity
Studies.
Applied
Neuropsychology: CHILD,1-11.
Beaujean, Alexander, A., Firmin, Michael, W., Michonski, Jared, D., Berry,
Theodore., Johnson, Courtney., (2010). A Multitrait–Multimethod
Examination of the ReynoldsIntellectual Assessment Scales in a College
Sample. Journal of Psychoeducational Assessment. 17(3) 347– 360.
175

 سال نهم،3  شماره، پژوهشي- لومي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Bracken, B. A. (2005). Reynolds Intellectual Assessment Scales and the
Reynolds Intellectual Screening Test. In R. A. Spies, & B. S. Plake (Eds .),The
sixteenth mental measurements yearbook. Lincoln, NE: Buros Institute of
Mental Measurements.
Delaver, Ali (2017). Theoretical and practical foundations of research in
humanities. Tehran: sokhan Press. (Persian)
Dombrowski, S.C., & Mrazik, M. (2008). Review of the test Reynolds
Intellectual Assessment Scales. Canadian Journal of School Psychology, 23,
223-230.
Dombrowski, S.C., & Gischlar, K. L. (2014). Ethical and empirical
considerations in the identification of learning disabilities. Journal of Applied
School Psychology, 30, 68-82.
Edwards, Oliver, W.,Paulin, Rachel, V,. (2007). Referred Students’
Performance on the Reynolds Intellectual Assessment Scales and the Wechsler
Intelligence Scale for Children−Fourth Edition. Journal of Psychoeducational
Assessment. Volume 25 Number 4, 334-340.
Evers, A., Sijtsma, K., Lucassen, W., & Meijer, R. R.(2010). The Dutch
review process for evaluating the quality of psychological tests: History,
Procedure, and results. International Journal of Testing, 10, 295 -317.
Elliot, R.W. (2004) Test review: The Reynolds Intellectual Assessment Scales.
Archives of Clinical Neuropsychology,19, 325-328.
Fischer, R., & Milfont, T. L. (2010). Sandardization in psychological research.
International Journal Of Psychological Reaearch, 88-96.
GholamiTouranDorshti, Marzieh; Delavar; Ali; Pasha Sharifi; Hasan; Sharifi;
Nastaran (2017). construct and normalization of cognitive ability test for children;
Journal of Psychometrics, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Volume 6,
Number 22, Page 7-18.(Persian)
Goldstein, S., & Reynolds, C. R. (1999). Handbook of neurdevelopmental and
genetic disorders in children. New York, NY: Guilford.
Goldstein, S., Princiotta, D., & Naglieri, J. A. (Eds.). (2015). Handbook of
intelligence. Evolutionary theory, historical perspective, and current conc epts.
New York, NY: Springer.
Gliniak, Racheal R.,(2014). A comparison of scores on the RIAS and WISC IV in referred sample. Thesis submitted to Graduate College of Marshal
University.

Geisinger, K. F., Bracken, B. A., Carlson, J. F., Hansen, J.-I. C.,. Kuncel, N.
A., Reise, S. P., & Rodriguez, M. C. (2013). APA Handbook of Testing and
Assessment in Psychology (Vol. Test Theory and Testing and Assessment in
Industrial and Organizational Psychology). Washington: American
Psychological Association.
176

... ویژهي هاي روان سنجي نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوش رینول ز در

Glover, T., & Albers, A. (2007). Considerations for evaluatin universal screening
assessments .Journal of School Psychology, 45,7−25 (Available online September 7,
2006).
Howell, K. E. (2012). An Introduction to the Philosophy of Methodology. Los
Angeles: SAGE Publications.
Hagmann-von, Arx. P, Lemola, S, and Grob, A.(2016). Does IQ = IQ?
Comparability of Intelligence Test Scores in Typically Developing
Children,journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1073191116662911.
Hassanzadeh, Saeed, Minaei, Asghar (2001). Hasanzadeh S, Minaei A.
Adaptation and Standardization of the Test of TOLD-P: 3 for Farsi - Speaking
Children of Tehran. JOEC. 2002; 1 (2):119-134 (Part II). (Persian)
Hooman, Hyderali (1391). Practical Guide to Thesis Writing. Tehran:
PeykFarhang Press. (Persian)
Hagmann-von, A., Gygi, J. T., Weidmann, R., & Grob, A. (2016). esting
Relations of Crystallized and Fluid Intelligence and the Incremental Predictive
Validity of Conscientiousness and Its Facets on Career Success in a Small
Sample of German and Swiss Workers. Submitted to Personality and Social
Psychology, 108-117.
Hashemi, Seyyed Ali, Kamkari, Kambiz, Shokrzadeh, Shohre (2018). The
Psychometric Properties of Reynolds Intellectual Assessment Scales, Second Edition
in student’s Sampad. Applied Psychological Research Quarterly. 9(1), 137-148.
(Persian)
Hakiminezhad; Farnaz, Parand; Akram (2016); Adoptation and Validation of
Interpersonal Problem Solving Skill Tool for 4 to 6 years -old children; Journal
of Applied Psychological Research; 7(2), 141-152. (Persian)
Irwin, Julie, K., Joschko, Michael & Kerns, Kimberly, A., (2014).
Confirmatory Factor Analysis of the Reynolds Intellectual Assessment Scales
(RIAS) in Canadian Children. The Clinical Neuropsychologist. Vol. 28, No. 8,
1258–1277

Jeste, D. V., Lieberman, J. A., Fassler, D., & Peele, R. (2013).
DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL
DISORDERS.washington: American Psychiatric Association.
Kamphaus, R. W., Winsor, A. P., Rowe, E. W., &Kim,S. (2012). A history of
intelligence test interpretation. In D. P. Flangan& P. Harrison (Eds.),
Contemporary intellectualassessment (3rd. pp.56-70). New York: Guilford
Press.
Kamkari, Kambiz, Afrouz, Gholamali (2009), Psychometric and Intelligence
Testing Principles (Tehran-Stanford Intelligence Test - Special Needs
Pediatric Examination), Tehran University Press. (Persian)
177

 سال نهم،3  شماره، پژوهشي- لومي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Kamkari, Kambiz (2007), Standardization of the fifth edition of Stanford -Binet
Scales, Ph.D., University of Tehran. (Persian)
Kamkari, Kambiz, Afrouz, Gholamali (2009). Intelligence and Creativity,
Tehran University Press. (Persian)
Kamkari, Kambiz, Shakrzadeh, Shohreh and Kiomarsi, Firuz (2007).
Measurement and Assessment(The Ficused Of Intelligence Construct).
Islamshahr Islamic Azad University Press. (Persian)
Khodayarifard; Mohammad, Ghobari bonab; Bagher, Akbari zardkhaneh;
Saeed, Zamanpoor; Enayatolah, Derakhshan; Maryam, Mosavi; Samira sadat
(2015); Iranian Positive Thinking Scale (IPTS): Development and
Standardization; Journal of Applied Psychological Research; 5(4), 103-130.
doi:10.22059/japr.2015.55054. (Persian)
Pashashrifi, Hasan, NajafiZand, Jafar (2014). Statistical Methods in
Behavioral Sciences. Tehran: Sokhan Press. (Persian)
Krach, Kathleen, S., Loe, Scott, A., Jones, Paul, W., Farrally, Autumn.,(2009).
Convergent Validity of the Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS)
Using the Woodcock–Johnson Tests of Cognitive Ability, Third Edition (WJ III)With University Students.Journal of Psychoeducational Assessment. Vol.
27 (5),355-365
Kettler R. J., Glover T. A., Albers C. A., Feeney-Kettler K. A. (Eds.),
Universal screening in educational settings: Evidence-based decision making
for schools (pp. 3-16). Washington, DC: American Psychological Association.
doi:10.1037/14316-001
Keith, T. Z., & Reynolds, M. R. (2012). Using confirmatory factor analysis to
aid in understanding the constructs measured by intelligence tests. In D. P.
Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment:
Theories, tests, and issues (3rd ed., pp. 758–799). New York: Guilford Press.
Kothari, R. C. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques. New
Delhi: New Age International.
Minaei, Asghar, Ahmad Panah, Mohammad and Hooman, Heidar Ali (2005).
Standardization of Williams Intelligence Test for People with Visual
Impairment. Exceptional children's magazine. No. 16, 115-134. (Persian)
Miles, Sandra, Fulbrook, Paul, Mainwaring-Magi, Debra, (2016). Evaluation
of standardized Instruments for Use in Universal Screening of Very Early
School-Age Children: Suitability, Technical Adequacy, and Usability. Journal
of Psychoeducational Assessment. 1-21.
Nelson, J. M., &Canivez, G. L (2012). Examination of the structural,
convergent, and incremental validity of the Reynolds Intellectual Assessme nt
Scales(RIAS) with a clinical sample. Psychological assessment,24, 129-140.

178

... ویژهي هاي روان سنجي نس ه دوو مقااس هاي سنجش هوش رینول ز در

Patric, M. J., & Randy, F. G. (2017). A Review of the Reynolds Intellectual
Assessment Scales, Second Edition, and Reynolds Intellectual Screening Test,
Second Edition. Canadian Journal of School Psychology, 32, 176-180.
Price, R. L. (2017). Methodology in the Social Sciences. (D. A. Kenny, & T.
D. Little, Eds.) New York London: THE GUILFORD PRESS.
Reynolds, C. R., & Fletcher-Janzen, E. (2007). ENCYCLOPEDIA OF Special
Education: A Reference for the Education of Children, Adolescents, and Adults
with Disabilities and Other Exceptional Individuals (Third Edition ed.).
Hoboken, New Jersey: JOHN WILEY & SONS.
Spielberger, C. (2004). Encyclopedia of Applied Psychology. Amsterdam:
Elsevier / Academic Press, Boston, Mass.
Roid, G. H, (2003). Stanford- Binet intelligence scales, fifth edition, technical
manual, Itasca, IL: Riverside Publishing.
Schneider, W. J., & McGrew, K. S. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of
intelligence. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), Contemporary
intellectual assessment: Theories, tests, and issues (pp. 99-144). New York,
NY: Guilford Press.
Shokrzadeh, Shohreh (2013), Standardization of the Third Edition of the
WoodcockJohnson Cognitive Ability Test for Primary School Children
withLearning Problems, Ph.D., Islamic Azad University, Science and Research
Branch. (Persian)
Wilson, K., & Gilmore, L. (2012). Assessing Intellectual Functioning in
Young Adolescents: How do the WISC-IV and SB5 Compare? Australian
Journal of Guidance and Counselling, 22(1), 1-14.

179

