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 چکیده        
سنجي نس ه دوو هاي روانویژهي»ه ف این پژوهش 

هاي سنجش هوش رینول ز در دانش آموزان با اختالل مقااس
شناختي هاي روشطرح بود. این پژوهش از نوع «قیولي هوش

 دوو مقااس سنجش هوش رینول ز نس ه اي است.و قوسعه

خرده آزمون  4خرده آزمون اصوي و  4خرده آزمون ) 8 داراي
نمره قراز ارائه  8و  بهرهوششاخص  5غاراصوي( است که 

هاي الزو و همچنان اجرا یابيکن . پس از قرجمه و انطباقمي
ها در سطح سؤال انجاو و یوالنفر(، ق 30در فاز مق ماقي )

نفر( و  100ي آزمایشي )سؤاالگ مرقب ش ن . سپس نس ه
هاري ه فمن  روي نفر( با روش نمونه 150ي نهایي )نس ه

هاي دانش آموزان با اختالل قیولي هوش اجرا ش . قیوال
ي التبار )قجانس دروني، دونامه کردن، سنجي در حاطهروان

ایي همزمان، روایي قش اصي( انجاو ضریب ثباگ( و روایي )رو
دهن  این ابزار در دانش آموزان با اختالل ها نشان ميش . یافته

سنجي برخوردار است و با قوجه قیولي هوش، از مطووبات روان
لنوان ابزاري ق رقمن  و قوان از آن بهبه اجراي سریع آن، مي

ه مطمئن براي اه اف غربالگري، شناسایي و پژوهشي استفاد
 کرد.

سنجي، اختالل قیولي هاي روانویژهي: های کلیدیواژه

هوشي سنجش هاي دوو مقااس هوش، سنجش استثنایي، نس ه
 رینول ز

 
 

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 implemented 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 

Assessment, Reynolds Intellectual assessment 

scales 
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 مقدمه
شناسي و آموزش دانش آموزان با اختالل قیولي هوش، از اهمات باالیي پژوهش کاربردي در روان
شود. در این حاطه، با ارزیابي و شناسي کاربردي میسوب ميهاي روانزمانهبرخوردار است و یکي از 

داد )اسپاوبرهر،  بررسي قرار هاي درسي و یادهاري را موردقوان برنامهآموز، ميهاي دانشسنجش قوانایي
شود که بهنگاو، اق امي اساسي جهت شناسایي این افراد میسوب مي 1(. از سوي دیگر، غربالگري2004

هاي بهتر براي یادهاري در راستاي م اخالگ زودهنگاو، حائز اهمات است )کتتور، هالور، ر ایجاد فرصتد
 2هاي ذهني(. پنجمان نس ه از راهنماي قش اصي و آماري اختالل2014کتتور، -آلبرس و في ني

ک اول کن  که در مالمطرح مي 3(، سه مالک براي قش اص ناقواني هوشي )اختالل قیولي هوش(2013)
هاي هوش انفرادي و هنجار ش ه بر لزوو ارزیابي کارکردهاي هوشي از طریق سنجش بالاني و آزمون

شناسان و مت صصان بالاني در کشورهاي م توف، نگرشي مثبت در همواره بسااري از روانقأکا  دارد. 
(. اهمات 2012کاران، شناختي در شرایط استان ارد دارن  )اورس و همکارهاري ابزارهاي روانخصوص به

(، 2013شناختي قا به آنجا است که نقش مهمي در م اخالگ درماني )المبرگ ورمارچ، سنجش روان
هاي اثرب ش یادهاري براي هر ناز شناسایي روش براي دریافت خ ماگ ویژه و 4قعاان واج  شرایط بودن

-ه سنجش استثنایي، بای  به ویژهيدر حاط کن .( ایفا مي2013سوئن سان،؛ 2014آموز )هوانااک، دانش

شناختي قأکا  نمود و قالش کرد قا بتوان روایي و التبار ابزارهاي موجود سنجي ابزارهاي روانهاي روان
در حاطه کودکان استثنایي را ارزیابي نمود. در راستاي ارزیابي ابزارهاي سنجش استثنایي، طاف وساعي از 

سنجي را در حاطه سنجش هاي رواندارن  که زمانه پژوهشهاي قجربي و مباني نظري قرار داده
قوان به سنجي ابزارهاي موجود، ميهاي روانسازن . با قوجه به ارزیابي ویژهياستثنایي فراهم مي
هاي مطووب ها قوجه کرد. لالوه بر آن، در صورگ کسب ویژهياستثنایي آن -کاربردهاي بالاني

(. امروزه 1390زارهاي سنجش استثنایي پرداخت )کامکاري و افروز، سنجي، به استان اردسازي ابروان
هاي هوشي موجود است و این قنوع مت صصان را در انت اب ابزارهاي متنولي براي سنجش قوانایي

( و این سؤال را براي آنان ایجاد کرده که ک او ابزار 2007ساخته )هالور و آلبرس،  ابزارها با چالش مواجه
دهن  که بای  در لمل، با قوجه به ه ف ( پاسخ مي2012دارد؟ ویوسون و هاومور ) کارایي بهتري

هاي هوشي، روانشناس از ارزیابي و سنجش، یکي از این ابزارها انت اب و قرجاح داده شود. اغوب مقااس
. براي صرفه نبوده و آزمونگر بای  زمان طوالني به اجرا اختصاص ده به به لیاظ زماني و هزینه مقرون 

دقاقه، بر اساس قوانایي آزمودني برآورد ش ه  75قا  45بانه  _مثال، زمان اجراي مقااس هوشي استنفورد

                                                           

1.Screening 

 

 

 



 ... سنجش هوش رینول ز در هايسنجي نس ه دوو مقااسهاي روانویژهي
 

163 

 

 

دقاقه(. از  90قر هم هست )ح ود (؛ این زمان اجرا، در مقااس هوشي وکسور، طوالني2004است )روی ، 
قوان  شود که ميقبط با هوش ميبهر، آما ته به نمراگ غارمري هوشها، نمرهسوي دیگر، در این مقااس

( و این 2014بهر کودکان استثنایي اشکال ایجاد کن  )دمبروسکي و هاسچالر، در برآورد دقاق هوش
ش ه است ( مطرح 2013ي راهنماي قش اصي آماري اختالالگ ذهني )درستي در پنجمان نس همسئوه به

از  بهر فرد قأثار بگذارد.حرکتي بر نمره هوش-انيهاي روها، مانن  اختاللکه احتمال دارد بعضي اختالل
هارن ، این است که در سنجش هاي هوشي که امروزه مورد استفاده قرار ميدیگر مشکالگ اغوب آزمون

حرکتي و ناز سرلت حرکتي دارن  )دمبروسکي و -هوش قأکا  زیادي بر هماهنگي دی اري
اني که از سوي مراکز آموزش ویژه ارجاع داده (، این در حالي است که بعضي از کودک2008مرازیک،

هاي حرکتي رنج طور آشکار از آسابحرکتي دارن  و یا به-هاي دی اريشون ، مشکالقي در مهارگمي
شون  رش ي منجر به مشکالگ مرقبط با حرکت مي -برن . از سوي دیگر، بعضي از اختالالگ لصبيمي

هاي ساستم یا باماري هاي مغزي قروماقاکافراد دچار آساب(. بسااري از 1999)هو شتاین و رینول ز، 
صورگ مشکالگ حرکتي ظریف یا حرکتي لصبي مرکزي، همگي اشتراکاقي در مشکالگ حرکتي چه به

(، با در 2015) 1«مقااس سنجش هوشي رینول ز»دوو  . نس ه(2007جانزن،-درشت دارن  )رینول ز، فوتچر
جش استثنایي، در رفع موانع موجود پاش رفته و با قوجه به اینکه هاي موجود در سننظرهرفتن کاستي

بهر آما ته طور مستقام با نمره هوشلوامل نامرقبط با هوش )چاالکي حرکتي، حافظه فعال و ...( را به
کارهاري آن، شمار آورد و با بهقوان آن را ابزاري بساار کاربردي در سنجش استثنایي بهکن ، مينمي

هاي ج ی  شناختي، شناسایي اي دقاق و بر اساس قئوريهونهوز اختالالگ لصبي و قیولي را بهزمانه بر
ها و هاي موازي، به ح اقل رسان ن قأثار مهارگصرف زمان کمتر در اجرا و نتایج مشابه با آزمون کرد.

ش و همچنان هاي نامرقبط باهوکارهاري خرده آزمونسرلت حرکتي، حذف وابستگي به خوان ن، ل و به
این ابزار را براي هر دو هروه هنجاري  160قا باالقر از  40قر از بهر هسترده یعني پایانهوش دامنه نمره

و استثنایي بساار سودمن  و کاربردي ساخته است. همچنان این ابزار به خاطر صرف زمان کمتر در اجرا، 
شون ، بساار مفا  است )رینول ز و ه ميبراي کودکان با ناقواني هوشي که خاوي زود نااما  و خست

هاي سنجش هوشي اول مقااس (، نس ه2003در سال )« کامفاس»و « رینول ز(. »2003کامفاس، 
خرده  4خرده آزمون جانشان بود.  2خرده آزمون اصوي و  4رینول ز را ق وین کردن . این مقااس شامل 

را  gهرفت، شاخص هوش قرکابي یا لامل ميآزمون اصوي که دو حاطه کالمي و غارکالمي را در بر
( ناز با 2015نس ه دوو ) اي داشت.دادن . خرده آزمون جانشان )حافظه( ناز نمره ج اهانهقشکال مي
هاري فراین  استان اردسازي، بر با همکاري رینول ز و کامفاس ق وین و به بازار آم . طرح نمونهقغااراقي، 

ریزي ش  و افراد در دامنه صورگ دقاق پيو به 2012آمریکا در سال  اساس سرشماري موي ایالت متی ه

                                                           

1. Reynolds Intellectual Assessment Scales(RIAS-2) 
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ایالت مورد سنجش قرار هرفتن  و سؤاالگ با ج ی قرین  32هروه سني از  24سال در  94قا  3سني 
خرده آزمون  8، این نس ه با 1«پردازش سریع»هاي آماري قیوال ش . سرانجاو با افزودن شاخص روش

پاقریک، جي؛ مک بهر، به شکل نهایي درآم  )نمره هوش 5و غارکالمي و  در هر دو حاطه کالمي
اي مثبت بوده طور هستردههاي صورگ هرفته روي این ابزار، به(. نتایج بررسي2017ناکوالس و فووی ، 

؛ ایروین و 2016؛ ماوز و همکاران،2004؛ الاوگ،2008؛ دمبروسکي و مرازیک، 2005است )براکن، 
هاي هایي ناز در خصوص برخي از جنبهحال، همواره نگرانيو ...(. با این  2014هواناک، ؛2014همکاران،

هاي م توف استثنایي و ها و لوامل آن در هروهها و یا شاخصروایي، قفسار در سطح خرده آزمون
ز و ؛ دمبروسکي، واقکان2012ها )نوسون و کاناوز هنجاري وجود دارد. براي مثال بعضي از این پژوهش

( بر احتااط ورزي در قفسار شاخص کالمي و 2007؛ نوسون، کاناوز، لان سترو و هاگ، 2009بروهن،
کنن  و آن را براي را پاشنهاد مي« شاخص قرکابي هوش»غارکالمي این ابزار قأکا  داشته و قفسار 

که نن . در حاليداهاي هوشي کودکان استثنایي مفا  ميخصوص در شناسایي قوانایياه اف غربالگري به
کودکان  (، روي نمونه2014« )کرنز»و « کامبرلي»، «جاسکو»، «ایروین»برخي دیگر مانن  پژوهش 

هنجاري و استثنایي کانادایي، بر احتااط در قفسار شاخص قرکابي هوش و شاخص غارکالمي هوش در 
حال، کانادا قأکا  دارن . بااینکودکان داراي رون  قیولي بهنجار و ناز کودکان استثنایي و جمعات بالاني 

باوجان، فارمان، »دانن . در پژوهش لنوان ابزار غربالگري شناختي مناسب و قابل دفاع مياین ابزار را به
سال هروه بهنجار ناز، همان نتایج به دست  18-23( در هروه سني 2010« )ماچونسکي، برري و جانسون

لنوان پارامتري از هوش ساال احتااط کرد. در ي هوش، بهآم ه است که بای  در قفسار شاخص غارکالم
( در هروه کودکان استثنایي 2009، )«باوجان، مک هالقوان و مارهولاس»سوي دیگر، نتایج پژوهش 

ده  مقااس هوشي رینول ز ساختاري دولاموي دارد و هر دو شاخص کالمي و غارکالمي هوش نشان مي
قر،  قابوات التماد سازه و قفسارپذیري کوي باشتري از ي ثباگ قويقفسارپذیر هستن . اهرچه لامل کالم

ها در حاطه روایي همزمان این ابزار با ابزارهاي موازي ناز لامل غارکالمي نشان داده است. پژوهش
هاري آن است که ابزارهاي موازي سنجش هوش، همگي ساختار زیربنایي مشابهي را ان ازهدهن هنشان
(، در خصوص 2007« )اسمات»و « وین ورز»، «مک کرساستان»مثال، نتایج پژوهش کنن . براي مي

اول این مقااس با نس ه سوو مقااس هوشي وکسور در دانش آموزان  بررسي روایي همزمان نس ه
ماه( همبستگي نسبتاً باالیي ماان  3سال و  12هاي ویژه )با ماانگان سني ارجالي براي دریافت آموزش

استثناي شاخص غارکالمي رینول ز با است الل ادراکي وکسور( نشان داد. در بررسي به )بههاي مشاجفت
اول مقااس هوشي رینول ز در دانش آموزان ارجاع  روایي همزمان نس ه چهارو وکسور کودکان با نس ه

مزمان هاي مشابه در هر دو ابزار حاکي از روایي ههاي جفتش ه، همبستگي معنادار بان قمامي قرکاب
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ي طور معناداري باالقر از نس هها است. اهرچه قمامي نمراگ ماانگان در مقااس هوشي رینول ز بهآن
؛ هاهمن وان آرکس و 2014؛ هوانااک، 2007چهارو مقااس هوشي وکسور به دست آم  )ادوارز و پاولان، 

د قیصاوي با این ابزار )در ( به مقایسه نمراگ آزمون استع ا2006(. باوجان و همکاران )2016همکاران، 
سال( پرداختن . نتایج نشان داد که نمراگ کالمي و کل در آزمون استع اد قیصاوي،  8-23دامنه سني 

(، 2009« )فاررالي»و « جونز»، «لوي»، «کراچ»باني کنن ه شاخص قرکابي هوش رینول ز هستن . پاش
هاي متوسط قا باالیي ماان نمراگ  ، همبستگيناز در پژوهشي که روي افراد بزرهسال بهنجار انجاو دادن

آزمون قوانایي شناختي »ها در شاخص کالمي هوش و شاخص قرکابي هوش با نمراگ متناظر آن
که این همبستگي ماان شاخص هوش غارکالمي و نمراگ به دست آوردن . در حالي« جانسون-وودکاک

قر بود که بار اي پایانمالحظه طور قابل، بهقوانایي ساال در آزمون قوانایي شناختي وودکاک جانسون
 دیگر، بر احتااط مت صصان در قفسار شاخص غارکالمي در مقااس هوشي رینول ز در افراد لادي قأکا 

هاي شناختي به در ایران، اق اماقي در راستاي استان اردسازي ابزارهاي سنجش هوش و قوانایي .کن مي
(، به استان اردسازي آزمون هوشي ویواامز براي دانش 1384ه و هومن )لمل آم ه است. مانایي، احم پنا

آموزان دچار آساب بانایي پرداختن  و نتایج نشان داد این آزمون از روایي الزو در سنجش هوش کوي 
زردخانه، زمانپور، درخشان و  فرد، غباري بناب، اکبري افراد نابانا و نامه بانا برخوردار است. خ ایاري

قوان سنجي مناسب برخوردار است و ميهاي روانلنوان نمودن  که مقااس مثبت نگري از ویژهيموسوي 
استفاده کرد. حکامي نژاد و پرن   هاي مشاورهاي و پژوهشيلنوان ابزاري مناسب در مجمولهاز آن به

ساله  6قا  4کان انطباق و التباریابي مقااسي جهت سنجش معتبر و پایاي مهارگ حل مسئوه در کود ( به1395)
(، به 1393شکرزاده )سنجي مناسبي برخوردار است. هاي روانپرداختن  و نتایج نشان داد ابزار مورد نظر از ویژهي

جانسون براي کودکان  -هاي شناختي وودکاکهاي قوانایيآزمون استان اردسازي نس ه سوو نوین»
که ابزار مزبور در دو هروه هنجاري و بالاني  پرداخت و نتایج نشان داد« دبستاني با مشکالگ یادهاري

(، به بررسي 1390)ناقواني یادهاري( از التبار و روایي باالیي برخوردار است. لاب ي، صادقي و رباعي )
سال استان چهارمیال و  16قا  6آموزان هاي هوش کودکان در دانشروایي و التبار نس ه چهارو مقااس

قا  6قوان از این مقااس لالوه بر سنجش بهره هوشي افراد رش کردن  که ميها هزاب تااري پرداختن . آن
هاي اضطراب و ساله براي قش اص اختالل یادهاري، اختالل نارسایي قوجه، آساب مغزي، اختالل 16

بانه با -هاي هوش استانفورد( به استان اردسازي نس ه پنجم مقااس1386وسواس بهره هرفت. کامکاري )
ساله در شهر قهران پرداخت. نتایج  8قا  2آموزان نفر از هروه کودکان و دانش 720حجم نمونه 

بهر، داراي ضرایب التبار مقبولي بوده هوش 8سنجي نشان داد قمامي ضرایب التبار در هاي روانقیوال
ادفي هاري قصاست. همچنان، دالیل مستن ي پارامون خطاي ان ازه 80/0و ارقاو به دست آم ه فراقر از 

( در پژوهشي با ه ف انطباق، 1380زاده و مانایي )و هنجارهاي کمي و کافي مطووب به دست آم . حسن
سنجي مطووب هاي روانالتبار یابي، رواسازي و هنجاریابي آزمون رش  زبان، این ابزار را داراي ویژهي
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( به ساخت 1396یفي و شریفي )براي استفاده در ایران معرفي کردن . غالمي، قوران پشتي، دالور، پاشاشر
قوان از این ابزار در و هنجاریابي آزمون قش اص قوانایي شناختي کودکان پرداختن . نتایج نشان داد مي

سنجي و مراکز مشاوره استفاده کرد. در خصوص استان اردسازي نس ه مراکز اختالالگ یادهاري، بانایي
یران اق امي صورگ نگرفته است. قنها یک پژوهش هاي سنجش هوش رینول ز، قاکنون در ادوو مقااس

هاي ي دوو مقااسنس ه سنجيروان هايویژهي ( با لنوان1397قوسط هاشمي، کامکاري و شکرزاده )
سنجي در هاي مطووب روانهوش رینول ز در دانش آموزان سمپاد صورگ هرفته که نتایج نشانگر ویژهي

برخوردار  بانه-استنفورد -( با نس ه نوین هوش آزماي قهراناین هروه است و از روایي مالکي )همزمان
دانش آموزان با اختالل قیولي  است. با قوجه به ج ی  بودن ابزار و اینکه قاکنون این ابزار در زمانه

هوش، در ایران بررسي نش ه است، این پژوهش از ویژهي نوآوري برخوردار است. از دیگر ابعاد نوآوري در 
بانه -ررسي روایي مالکي )همزمان( این ابزار با نس ه نوین هوش آزماي قهران استنفورداین پژوهش، ب
هاي قجربي در زمانه قرجمه رو، در پژوهش حاضر که منبع مسئوه به فق ان اطاللاگ و یافتهاست. از این 

قوان کسب اطاللاگ معطوف است، مي« هاي سنجش هوشي رینول زنس ه دوو مقااس»فارسي 
لنوان ابعاد نجي در زمانه روایي، التبار، شاخص حساسات، وضوح هرایي و روایي قش اصي را بهسروان

هاي مسئوه پژوهش حاضر در نظر هرفت. فق ان اطاللاگ پارامون روایي مالکي این ابزار در هروه
هش به شود؛ بنابراین، سؤال پژولنوان یکي از زوایاي منبع مسئوه پژوهش حاضر مطرح مياستثنایي به

 شود: شرح زیر مطرح مي
ي دوو مقااس سنجش هوش رینول ز در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش شهر قهران، از آیا نس ه

 سنجي مطووب برخوردار است؟هاي روانویژهي
 :شودهاي ویژه پژوهش با قأکا  بر روایي و التبار به شرح زیر مطرح ميهمچنان سؤال 

نجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول هاي سي دوو مقااسنس ه -1
 هوش داراي همساني دروني )با قأکا  بر دو روش آلفا کرانباخ و دونامه کردن( مطووبي است؟

هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول ي  دوو مقااسنس ه -2
 بازآزمون( مطووبي است؟-ونهوش داراي ضریب ثباگ )با قأکا  بر روش آزم

هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول ي  دوو مقااسنس ه -3
 هوش داراي روایي مالکي )با قأکا  بر روش همزمان( مطووبي است؟

هاي سنجش هوشي رینول ز در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول ي دوو مقااسنس ه -4
 ش اصي مطووبي است؟هوش داراي روایي ق
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 روش

دان  که طرح کوي مساري که براي انجاو یک پژوهشي مي 1شناسي را راهبردي(، روش2012هاول )
هایي که پژوهشگر در جهت شناسي پژوهش، مراحل و هاوکن . در روششود را قعاان ميپژوهش طي مي

با قوجه به اینکه روش پژوهش بر  (.2004شود )کوقهاري، حل مسئوه پژوهش انجاو داده است، مطرح مي
( و بای  در راستاي فراین هاي 1391مبناي فوسفي شاوه کسب دانش معطوف است )هومن، 

شناختي قأکا  داشت )کامکاري، کاومرثي و شکرزاده؛ استان اردسازي ابزارهاي روانشناسي به فوسفه روش
ي سروکار ما با مطالعاگ روایي، شناختهاي روش( و با استناد به اینکه همواره در پژوهش1386

قوان روش پژوهش حاضر را در (، مي1393التبارب شي و استان اردسازي است )پاشاشریفي و نجفي زن ، 
هاري قعریف نمود. با قوجه به اینکه آزموني که شناختي و قوسعه ابزارهاي ان ازههاي روشحاطه پژوهش

هذاري یکسان و مش صي باش  )جي ستورالعمل و نمرهشود، بای  داراي روش، دبراي هر فرد اجرا مي
م  نظر قرار  4و نمراگ 3، قفسار2رو بای  در فراین  استان اردسازي، شاوه(، ازاین2013سانگر و همکاران، 

(. در فراین  پژوهش حاضر، پاش از اق اماگ معطوف به استان اردسازي، 2011هارن )فاشر و ماوفونت، 
هوش مورد مطالعه و بررسي قرار هرفت و به  و معاصر در خصوص سازه رویکردهاي م توف کالساک

مطالعه و بررسي ابزارهاي هوشي و استان ارد چه در داخل و چه در خارج از ایران و همچنان مطووبات 
هاي مرقبط با این ابزار و با قوجه به ها پرداخته ش . ضمن بررسي دقاق مقاالگ و کتابسنجي آنروان

هاي هنجاري و استثنایي سنجي و ناز کاربردپذیري این ابزار در هروهکارایي، مطووبات روان ج ی  بودن،
شامل قمامي  5«جامعه آماري»با مراکز خری  در خارج از ایران مکاقبه و قست خری اري ش . از آنجا که 

(، 1395الور، ها قعمام دهام )دهاي پژوهش را به آنخواهام یافتهالضاي واقعي یا فرضي است که مي
 هاري دربارهشناختي، قصمامهاي اساسي در فراین  هنجاریابي و استان اردسازي ابزارهاي روانلذا از هاو

(. براي کسب نرو، نااز به یک 2017ها را از آن به دست آوریم )پرایس، خواهام نرواي است که ميجامعه
ف بودن و مکفي بودن ب ون سوهاري را هاي معرمناسب است که ضمن کارآم ي، ویژهي 6هروه مرجع

 (.1391دارا باش  )هومن، 
و  مربوطه )سازمان آموزش در پژوهش حاضر، پس از دریافت مجوز براي اجراي ابزار از سازمان      

هاري )از نوع ه فمن ( با قأکا  بر واح هاي پرورش استثنایي استان قهران(، به انت اب طرح نمونه

                                                           

1.Strategy 

2. Standardization Of Procedures 

3.Standardization of Interpretation 

4. Standardization Of Scores 

5. Statistical population 

6. Reference group 
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رگ ش . ب ین قرقاب که پس از ق وین فهرست دقاق مراکز آموزشي دانش آموزان دختر برداري مبادنمونه
کم قوان ذهني استان قهران در مقطع ابت ایي زیر نظر سازمان آموزش و پرورش استثنایي استان قهران 

واح   5سال در آنجا به قیصال مشغول بودن (، با حکم قرله  18قا  10)که دانش آموزان با سن ققویمي
واح  نمونه برداري مراجعه و جوساقي با م یران م ارس جهت قوجاه و  5انت اب و پس از آن به هر 

اطمانان ب شي به آنان در خصوص میرمانه بودن اطاللاگ برهزار ش  و واح هایي که همکاري الزو 
به قوافق اولاه با  براي اجراي ابزار را نشان دادن ، با لنوان نمونه ه فمن  در نظر هرفته ش ن . با استناد
هاي قوان قیوالم یران م ارس، از مش ص نمودن واح هاي نمونه برداري اجتناب هردی ه و نمي

هاي دموهرافاک ارائه داد. با قوجه به اینکه در روانسنجي را با قوجه به سن، جنسات و دیگر ویژهي
اجرا مطرح است )فاشر و کامالً مش ص و یکساني روش  هايدستورالعمل ،«استان اردسازي شاوه»

نفر( در خصوص یکساني در قن ص ا، یکنواختي در صیبت  4رو هروه آزمونگران )(، ازاین2010ماوفونت، 
ها مورد آموزش قرار هاي م توف سؤال، حاالگ چهره و ب ن و مکثبر قسمتو لین، نوع قوفظ و قکاه 

مه و قیوال سؤاالگ و انطباق سازي با کمک هرفتن . در همان راستا، راهنماي فني و اجراي ابزار، قرج
مقااس صورگ هرفت و  هايمشاوران خبره، همراه با بررسي روایي میتوایي و روایي ظاهري دفترچه

نفر از جامعه ه ف اجرا ش  و هزارش اجمالي پارامون شاخص دشواري،  30نس ه مق ماقي ق وین و روي 
ضروري براي برقراري ارقباط با آزمودني جهت بازنگري  قابل فهم بودن سؤاالگ و شاوه اجرا و امکاناگ

در سؤاالگ و قطابق با شرایط فرهنگي، اقتصادي و اجتمالي کشورمان در رون  انطباق یابي قهاه ش  و 
هاي کمي و کافي پارامون برخي سؤاالگ، از ب ین قرقاب نس ة آزمایشي طراحي هردی . پس از قیوال

هاي روانسنجي، نس ه نهایي ق وین و اجرایي استفاده ش  و پس از قیوال رهنمودهاي آزمونگران در رون 
هاي قجربي به فضاي نرو افزار نفر از دانش آموزان جامعه ه ف اجرا ش . سپس قمامي داده 150روي 

هاي روانسنجي در حاطة قیوال سؤال، شاخص دشواري، شاخص وارد هردی  و میاسباگ مرقبط با قیوال
از براي هر سؤال میاسبه ش  و ضرایب التبار با قیوال هاي ضریب ثباگ و قجانس قماز و ضریب قم

دروني و روایي با قاکا  بر روایي مالکي به دست آم  و میاسباگ در حاطه قیوال سؤال جهت بررسي 
ها از ساده به دشوار مرقب ش ن  شاخص دشواري، شاخص قماز و ضریب قماز صورگ هرفت. سپس سؤال

بر اساس سطح سني قعاان هردی  و ضریب ثباگ و قجانس دروني و روایي مالکي  و نقاط شروع
 )همزمان( و قش اصي به دست آم .

 ابزار

( ساخته ش ه است. 2015« )کامفاس»و « رینول ز»هاي سنجش هوشي رینول ز قوسط دوو مقااس نس ه
نمره  5نمره قراز و  8وي(، خرده آزمون قکما 4خرده آزمون اصوي و  4خرده آزمون ) 8این مقااس، با 

کن  و هوش لمومي، هوش کالمي، هوش غارکالمي، حافظه و پردازش سریع را ان ازه بهر ارائه ميهوش
(. 2017اجرا است )ناکوالس و فووی ، سال قابل 3-94صورگ انفرادي براي افراد هارد. این ابزار، بهمي
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حافظه »هاي اصوي و ، خرده آزمون« ش همش هب»و « قمثال قااسي»، «هزینه متفاوگ»، «کومه ه ف»
خرده « قکواف جستجوي سریع قصویر»و « هذاري سریعقکواف ناو»، «حافظه غارکالمي»، «کالمي
(. التبار همساني دروني سؤاالگ خرده 2015دهن  )رینول ز و کامفاس، هاي قکماوي را قشکال ميآزمون
منظور برآوردهاي همساني دروني فاي کرانباخ میاسبه و بههاي این مقااس، با استفاده از ضریب آلآزمون

ش ه است. مازان متوسط ضرایب التبار در هاي این ابزار، از فرمول قصیاح هاوفورد استفاده براي شاخص
ها حاکي از مازان التبار بساار باال در سطح شاخص 90/0و ضرایب باالي  81/0ها سطح خرده آزمون

قر هستن ، هایي که دو قا سه برابر این مقااس طوالنيچازي که اغوب در آزمونبراي این مقااس است. 
که ضرایب التبار در زمانه قجانس دروني سؤاالگ (. هنگامي2015شود )رینول ز و کامفاس، دی ه مي
قوان هفت که آن ابزار از مقبولات و مطووبات باالیي برخوردار بوده و با ح اقل باش ، مي 90/0باالي 

(. متوسط خطاي معاار 1388هاري، معرف نمره واقعي فرد است )کامکاري و افروز؛ طاي ان ازهخ
و در مورد شاخص قرکابي هوش، از این مق ار  5هاي این مقااس زیر هاري در قمامي شاخصان ازه

 امنه(. این مقادیر نشانگر این است که د2015دست آم ه است )رینول ز و کامفاس، ( به83/3قر )کوچک
واقعي فرد است و  هاي این مقااس، بساار نزدیک به نمرهها و شاخصلموکرد افراد در خرده آزمون

قوان با استفاده از این ابزار در سنجش هوش، ح ود خطاها در این مقااس به ح اقل رسا ه است و مي
روز(  18روز )با ماانگان  43قا  7 درستي شناسایي کرد. ثباگ نمراگ با فاصوهواقعي نمره افراد را به

ها، ثباگ در اجراهاي زماني م توف ش ه است. نتایج نشان داد، اهرچه در سطح خرده آزمونبررسي 
التماد بودن نتایج آزمون در اجراهاي ها، نشانگر قابل بوده، اما ثباگ بساار باال در سطح شاخص« خوب»

ها و قیول هوش نشان داد ماانگان نمراگ شاخصزماني م توف است. نتایج در هروه کودکان با اختالل 
ها در سطح قر از ماانگان جامعه است. باشترین قفاوگ آنها، دو قا سه انیراف معاار پایانآزمونخرده
و کمترین قفاوگ مربوط به « هزینه متفاوگ»آزمون ها با هروه کنترل، مربوط به خردهآزمونخرده

نمره  21با قفاوگ « پردازش سریع»ها ناز شاخص شاخص بود. در سطح« جستجوي سریع قصویر»
در هروه نمره باشترین قفاوگ ماانگان به دست آم .  9/46کمترین قفاوگ و شاخص قرکابي هوش با 
فعال کالمي  فعال غارکالمي ضعف باشتري نسبت به حافظه ناقوان هوشي، برخالف قازهوشان، حافظه

پس از .  در پژوهش حاضر همسو با اق اماگ سازن هان قست، (2015نشان داد )رینول ز و کامفاس، 
هاي آلفا کرانباخ و دونامه هاي مرقبط با قجانس دروني از روشهاي هر آزمون، براي قیوالبررسي سؤال

هفته براي میاسبه  4قا  3بازآزمون در فاصوه زماني -کردن براي میاسبه ضریب التبار و از روش آزمون
ضریب همبستگي هشتاوري پارسون استفاده ش . در حاطه روایي، براي بررسي روایي ضریب ثباگ با م ل 

استنفورد بانه از ضریب همبستگي  -هاي هوشي قهراني پنجم مقااسمالکي این ابزار با نس ه
روایي بالاني میسوب هردی ه و براي قش اص هشتاوري پارسون  و در خصوص روایي قش اصي که نولي 
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از ضریب حساسات با قأکا  بر (، 1391ختالل و ناقواني در طاف دوارزشي کاربرد دارد )کامکاري، بروز نارسایي، ا
 فاصوه اطمانان استفاده ش .

 

 هایافته
هاي با قوجه به ج ول زیر، قمامي ضرایب التبار نس ه دوو مقااس ،در پاسخ به سوال اول پژوهش

براون،  -و با استفاده از روش دونامه کردن با اصالح اسپارمن 91/0، باالقر از سنجش هوشي رینول ز
قوان مطرح نمود که رو، ميدست آم ه است که معرف ویژهي قجانس دروني است. ازاینبه 93/0باالقر از 

هوش  سنجي مطووب در دانش آموزان با اختالل قیولياین ابزار با قأکا  بر قجانس دروني از ویژهي روان
 برخوردار است.

 

در دانش « دو نیمه کردن»و « آلفا کرانباخ»: بررسی تجانس درونی با تأکید بردو روش 1جدول 

 آموزان با اختالل تحولی هوش

 آلفا آزمون

 کرانباخ
 دو

 نامه کردن
 اصالح اسپارمن براون

 934/0 884/0 914/0 کومه ه ف
 962/0 927/0 921/0 هزینه متفاوگ
 981/0 963/0 978/0 ب ش همش ه
 956/0 917/0 945/0 قمثال قااسي
 970/0 942/0 964/0 هوش متبوور
 963/0 930/0 950/0 هوش ساال

 969/0 941/0 946/0 کل

 
قمامي ضرایب التبار در راستاي بررسي ثباگ با  ،ده نشان مي 2سوال دوو با قوجه به ج ول  يهایافته

 است که معرف ویژهي قکرارپذیري یا ثباگ است. 90/0باالقر از « زمونبازآ -آزمون»استفاده از روش 
 

« بازآزمون -آزمون»: بررسی ضریب ثبات با تأکید بر روش 2جدول   

گامدر کودکان آهسته  
 ضریب آزمون

 ثبات
 903/0 کومه ه ف

 932/0 هزینه متفاوگ
 951/0 ب ش همش ه
 905/0 قمثال قااسي
 914/0 هوش متبوور

 941/0 الهوش سا
 950/0 کل



 ... سنجش هوش رینول ز در هايسنجي نس ه دوو مقااسهاي روانویژهي
 

171 

 

 

 

ارائه ش ه است. با قوجه به مازان ضرایب  3یافته هاي مرقبط با سوال سوو این پژوهش در ج ول 
بان قمثال قااسي و  α=01/0داري در سطح قوان هفت ارقباط مثبت معنيهاي حاصوه ميهمبستگي

 -ه با پردازش دی اريهوش ساال با است الل ساال، کومه ه ف و هوش متبوور با دانش، ب ش همش 
بانه وجود دارد. -بهر کل استانفوردبهر کل رینول ز با هوشفضایي، هوش متبوور با حاطه کالمي و هوش

هاي هوش شود نس ه دوو مقااس، لنوان مي60/0همچنان با قوجه به ضرایب همبستگي، باالقر از 
زان با اختالل قیولي هوش داراي بانه در دانش آمو-رینول ز با نس ه پنجم مقااس هوشي استانفورد

 روایي مالکي از نوع همزمان است.
 

: همبستگی بین مقیاس هوشی استنفورد و مقیاس رینولدز جهت بررسی روایی مالکی 3جدول 

 )همزمان( در دانش آموزان با اختالل تحولی هوش

 :**01/0>p             
 

 

دانش آموزان دبستاني با  هاي سنجش هوشي رینول ز دردوو مقااس هاي مرقبط با اینکه آیا نس هیافته
هاي قجربي ده  قفاوگ بان ماانگاناختالل قیول هوش داراي روایي قش اصي مطووبي است، نشان مي

-باش ؛ بنابراین مي( مي30انیراف معاار )کمتر از  2آزمون باشتر از و ماانگان نظري در هر چهار خرده

قوانن  دانش هاي سنجش هوشي رینول ز ميآزمون نس ه دوو مقااسقوان لنوان نمود که چهار خرده
آزمون در رو هر چهار خردهآموزان با اختالل قیولي هوش را از کودکان هنجاري قش اص دهن ؛ ازاین

 باشن .این دانش آموزان داراي روایي قش اصي مي

 

 

 

 بانه-استانفورد
 

 رینول ز

است الل 
 ساال

است الل  دانش
 کمي

 پردازش
 یيفضا -دی اري

حافظه 
 فعال

حاطه 
 کالمي

حاطه 
 غارکالمي

 هوشبهر
 کل

 20/0 09/0 23/0 22/0 12/0 10/0 60/0** 33/0 کومه ه ف

 26/0 11/0 10/0 31/0 20/0 29/0 27/0 24/0 هزینه متفاوگ

 24/0 19/0 07/0 25/0 58/0** 26/0 23/0 38/0 ب ش همش ه

 17/0 05/0 19/0 16/0 21/0 20/0 15/0 59/0** قمثال قااسي

 22/0 22/0 59/0** 19/0 28/0 32/0 61/0** 22/0 هوش متبوور

 10/0 14/0 33/0 24/0 09/0 21/0 29/0 61/0** هوش ساال

 58/0** 20/0 37/0 29/0 32/0 37/0 39/0 41/0 کل
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سنجش هوشی رینولدز در دانش  های: بررسی روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس4جدول 

 اختالل تحولی هوش با تأکید بر روش فاصله اطمینان آموزان با

 
میانگین  

 تجربی

 میانگین

 نظری

 فاصله

 اطمینان

روایی 

 تشخیصی

 دارد انیراف معاار 2باشتر از  50 9 کلمه هدف

 دارد انیراف معاار 2باشتر از  50 63/11 گزینه متفاوت

 دارد انیراف معاار 2باشتر از  50 80/25 بخش گمشده

 دارد انیراف معاار 2باشتر از  50 30/27 قیاسیتمثیل 

 
 

 گیریبحث و نتیجه
هاري هاي مرقبط با ان ازهها و قکناکسنجي، قأکا  بر نظریههاي روانبا قوجه به اینکه منظور از ویژهي

که ابزار مورد استفاده نیويها و ابزارها است، بهو ناز ق وین، قفسار و ارزشاابي آزمون 1هاسازه
قعمام باش  )جي سانگر، براکن، کارلسون، هانسن، کانسل، ریس ، داراي حساسات و قابل 2التماد، رواابلق

هاي دوو مقااس سنجي نس ههاي روان(، ه ف پژوهش حاضر ناز بررسي ویژهي2013و رودریگویز، 
خرده  8ابزار از ( در دانش آموزان دبستاني با اختالل قیول هوش بود. این 2015سنجش هوشي رینول ز )

سنج . هوش ساال و هوش آزمون قشکال ش ه که دو حاطه قوانایي لمومي و چارهي شناختي را مي
هارد. با هاي لمومي و حافظه و پردازش سریع در حاطه چارهي شناختي قرار ميمتبوور در حاطه قوانایي
 آزمونخرده 2انجاو ش  و  هاي لموميسنجي در حاطه قوانایيروانهاي قیوالقوجه به ه ف پژوهش، 

« قمثال قااسي»خرده آزمون  2لنوان لوامل سازن ه هوش متبوور و به« هزینه متفاوگ»و « کومه ه ف»
هاي هوشي در نظر هرفته لنوان لوامل هوش ساال با ه ف غربالگري قوانایيبه« ب ش همش ه»و 

کارشناسان، روانشناسان قرباتي، بالاني،  قوان  اطاللاگ غني و مفا ي را در اختااراین ابزار ميش ن . 
 قرار ده . شناختي، لمومي و استثنایي

هاي سنجش ده  که قمامي ضرایب التبار نس ه دوو مقااسهاي پژوهش حاضر نشان ميیافته     
ح و با استفاده از روش دونامه کردن با اصال 91/0هوشي رینول ز با استفاده از روش آلفا کرانباخ، باالقر از 

ها و شاخص آزموندر سطح خرده« آزمون ب ش همش هخرده»باش . مي 93/0براون، باالقر از  -اسپارمن
ها باالقرین ضرایب را به خود اختصاص دادن . لذا با قوجه به این نتایج در سطح شاخص« هوش متبوور»

سنج  و ش صي را ميها با قوجه به ه ف آزمون، خصاصه مآزمونقوان مطرح کرد که سؤاالگ خردهمي

                                                           

1. Construct 

2. Valid 
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قوان مطرح نمود که این ابزار رو، ميداراي ارقباط میتوایي باالیي بوده و خطاي بساار کمي دارن . ازاین
سنجي مطووب در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش برخوردار با قأکا  بر قجانس دروني از ویژهي روان

( همسو 2016( و ماوز و همکاران )2015اران )هاي این پژوهش با هزارش رینول ز و همکاست. یافته
( است که 2014است. همچنان این یافته، در راستاي نتایج پژوهش ایروین، جاسکو، کامبرلي و کرنر )

 دانن . قر از شاخص غارکالمي ميشاخص کالمي هوش را قوي
به  90/0باالقر از  قمامي ضرایب« بازآزمون -آزمون»در راستاي بررسي ثباگ با استفاده از روش      

آزمون دست آم ه است که معرف ویژهي قکرارپذیري یا ثباگ است. باالقرین ضریب مربوط به خرده
هاي رینول ز و به دست آم . این یافته با یافته« کومه ه ف»قرین مربوط به و پایان« ب ش همش ه»

ان ، همسو است؛ اما با هزارش کردهروز بساار باال  43قا  7( که ضریب ثباگ را در فاصوه 2015کامفاس )
ان ، ناهم وان است. متأسفانه به دلال ( که آن را ضعاف هزارش کرده2016پژوهش ماوز و همکاران )

هاي مشابه وجود ها با پژوهشفق ان ادبااگ پژوهشي در ایران و ج ی  بودن ابزار، امکان مقایسه یافته
 ن ارد.
استنفورد بانه )کامکاري، افروز و -ي نوین هوش آزماي قهراننس هبراي بررسي روایي همزمان، از      

ماان نس ه دوو  01/0ها نشان داد که ارقباط مثبت معناداري در سطح ( استفاده ش . یافته1384شکرزاده؛ 
استنفورد بانه در دانش آموزان با اختالل -هاي هوش رینول ز با نس ه پنجم مقااس هوشي قهرانمقااس

قوان هفت نتایج پژوهش حاضر، دی هاه وجود دارد. با بررسي پاشانه پژوهشي موجود، ميقیولي هوش 
و شاخص هوش غارکالمي را با « هوش متبوور»( که شاخص هوش کالمي را با 2015رینول ز و کامفاس )

راي قوان  ناشي از این باش  که هر دو ابزار داکن . این امر ميدانن ، قائا  ميهمسو مي« هوش ساال»
هاي شناختي است. مقااس هوشي رینول ز، نظري یکساني هستن  که همان نظریه قوانایي پشتوانه
ي سوو قمرکز بر کن . در خوشههاري ميهاي شناختي را ان ازهي دوو قوانایيي سوو و خوشهخوشه
 هاري هوش کالميبهر کل( است، و در خوشه دوو به ان ازههاري هوش لمومي )هوشان ازه

هاي دی اري/فضایي( و حافظه )حافظه فعال، حافظه هاي متبوور(، هوش غارکالمي )قوانایي)قوانایي
(. اهرچه قا این قاریخ، هاچ پژوهشي به 2012پردازد )فالنگان و هاریسون، م گ، یا یادهاري( ميکوقاه

اگ پژوهشي موجود )نوسون، ان  و از سوي دیگر، با بررسي ادبابرسي روایي همزمان این دو ابزار نپرداخته
؛ باوجان و همکاران، 2007؛ نوسون، کاناوز لان سترو و هاگ، 2009؛ دمبروسکي، واقکانز 2012کاناوز 
مطووب و قابل دفاع دانست، قصمام  -و نه قش اصي -قوان ابزار براي اه اف غربالگريو ...( مي 2010

جاي ابزارهاي قش اصي مانن  استنفورد بانه به-پنجم مقااس هوشي قهران پژوهشگر بر استفاده از نس ه
وکسور قرار هرفت. با وجود اینکه در ادبااگ پژوهشي موجود قا این قاریخ، پژوهش حاضر اولان پژوهشي 

پردازد، اما ابزارهاي دیگري هم که داراي پشتوانه است که به بررسي روایي همزمان این دو ابزار مي
ان . براي مثال، در س هوشي رینول ز هستن ، نتایج مشابهي نشان دادهدوو مقاا نظري یکساني با نس ه



 نهم، سال 3، شماره پژوهشي -روانشناختي، لومي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

 

174 

 

 

ش ه قا آزمون هوشي موجود در آلمان استفاده  5(، از 2016« )هراب»و « لموال»، «هاهمن»پژوهش 
هاي سنجش هوشي رینول ز، مقایسه پذیري این ابزارها بررسي شود. این ابزارها شامل نس ه اول مقااس

چهارو مقااس هوشي  ، نس ه2، آزمون هوشي غارکالمي اسناج رز اومن1و هوشي هاي رش يمقااس
بود. نتایج این پژوهش نشان داد که نمراگ  3طرفي فرهنگيدوو آزمون هوشي بي وکسور کودکان و نس ه

دهن . هاي هوشي قویاً با هم همبستگي دارن  و شواه ي مبني بر روایي همگرا نشان ميقرکابي آزمون
کنن . هاري ميبزارها یک سازه زیربنایي مشابه را که قیت لنوان هوش لمومي است، ان ازهاین ا

چهارو مقااس هوشي  ( ناز در پژوهشي به مقایسه نمراگ مقااس هوشي رینول ز با نس ه2014هوانااک )
جموه  هاي مشابه نشان دادن . ازهاي جفتهاي معناداري بان قرکابوکسور پرداخت و نتایج همبستگي

( 2007قوان به پژوهش ادوارز و پاولان )پژوهش دیگري که به مقایسه این دو ابزار با هم پرداخته، مي
و « جونز»، «لوي»، «کراچ»هاي پژوهش اشاره کرد که نتایج مشابهي نشان داده است؛ اما یافته

استفاده از نس ه هاي سنجش هوشي رینول ز با روایي همگراي مقااس»(، با لنوان 2009« )فاررالي»
ها با آنچه در باال مطرح ش ، مغایر است. در پژوهش آن« سوو آزمون قوانایي شناختي وودکاک جانسون

هاي متوسط قا باالیي ماان نمراگ شاخص کالمي هوش و شاخص قرکابي هوش و نمراگ همبستگي
پایان ماان شاخص جانسون به دست آم ؛ اما همبستگي -متناظر در آزمون قوانایي شناختي وودکاک
شواه ي براي « جانسون-آزمون قوانایي شناختي وودکاک»هوش غارکالمي و نمراگ قوانایي ساال در 

هاي شناختي کارهاري و قفسارپذیري نمراگ شاخص غارکالمي هوش قیت لنوان چارچوب قوانایيبه
داري باالقر از نمراگ طور معنامهاا نکرد. همچنان نمراگ قرکابي حاصل از اجراي مقااس رینول ز به

هاي آماري مرقبط با جانسون بود. همچنان با قوجه به قیوال -هاي شناختي وودکاکمجموله آزمون
-قوان لنوان نمود که چهار خردههاي سنجش هوشي رینول ز ميروش فاصوه اطمانان نس ه دوو مقااس

زان با اختالل قیولي هوش را از قوانن  دانش آموهاي سنجش هوشي رینول ز ميآزمون نس ه دوو مقااس
آزمون در دانش آموزان با اختالل قیولي هوش رو هر چهار خردهکودکان هنجاري قش اص دهن ؛ ازاین

( هم وان است که در 2015ها با پژوهش رینول ز و کامفاس )باشن . این یافتهداراي روایي قش اصي مي
ها را دو قا سه ها و چه در شاخصآزمونخرده هروه کودکان با اختالل قیول هوش ماانگان، چه در

ان . متأسفانه به دلال ج ی  بودن ابزار و فق ان قر از ماانگان جامعه هزارش کردهانیراف معاار پایان
 ادبااگ پژوهشي در این خصوص در ایران امکان مقایسه نتایج وجود ن ارد.

                                                           

1. Intelligence and Development scales(IDS) 
2.SnijdersOomen Nonverbal Intelligence test(SON) 
3. Culture Faire Intelligence test 
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ر کودکان با اختالل قیول هوش، داراي مطووبات ده  که این ابزار دهاي این پژوهش نشان ميیافته     
شود سنجي بوده و از التبار و روایي بساار باالیي برخوردار است. با این وجود، قوصاه ميو مقبولات روان

هــاي دیگــر اســتثنایي و دیگــر جوامــع پژوهشــي در هــاي باشــتري در خصــوص لموکــرد هروهپژوهش
ناز انجاو هارد قا بتوان هنجارهاي موي را با قأکا  بر شهر، هاي قهران و دیگر شهرهاي کشور شهرستان

هاي متفاوگ )لُر، قرک، هاي متفاوگ به دست آورد و با قأکا  بر قوماتفرهنگشهرستان و روستا در خرده
هاي ج اهانه مرقبط بـا هاي کالمي را بازباني نمود قا نس ههاي مرقبط با حاطهکرد و ...( بتوان آزمون

ها و نتایج حاصل از حال، با قوجه به ادبااگ پژوهشي موجود، یافتهي زباني را ق وین نمود. بااینهاقومات
این پژوهش، کاربرد این ابزار با ه ف غربالگري اولاه، شناسایي و همچنان اه اف پژوهشي براي سنجش 

ه و زمـان کـم و شود. صـرف هزینـاین پژوهش، قوصاه مي هاي هوشي در هروه مشابه با نمونهقوانایي
همچنان ل و آما تگي نمراگ نامرقبط با هوش )حافظه فعال و سرلت پردازش( و به ح اقل رسان ن نااز 

هاي اسـتثنایي سـودمن  سـاخته دهي به سؤاالگ، این ابزار را براي هروههاي حرکتي در پاسخبه مهارگ
اني کوقـاه و هزینـه کـم، در زمقوانن  بـا کمـک ایـن ابـزار در مـ گاست. کارشناسان و مت صصان مي

هاي شناختي آزمودني پي ببرن  و در صورگ لـزوو بهر و قوانایيغربالگري اولاه به شناسایي سطح هوش
استنفورد بانه و نس ه چهـارو مقاـاس هوشـي -قر قش اصي، از مقااس هوشي قهرانبراي اه اف دقاق

 آورن .وکسور کودکان استفاده به لمل
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