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  مقدمه
عنوان جديدترين حوزه فرعي در قلمرو كودكان استثنايي به 1960ابتدا در دهه  1ناتواني يادگيري

ساموئل كرك، در جلسه نشست والدين در شهر نيويورك براي اولين بار 1963وارد شد. در سال 

توان اصطالح ناتواني يادگيري را  براي كودكاني كه داراي مشكالتي در مدرسه هستند، اما نمي

ماندگي ذهني در نظر گرفت، پيشنهاد كرد (احدي و آنها را به عنوان اختالل هيجاني يا عقب

  ). 1391 كاكاوند،

كند كه در يك ناتواني خاص در يادگيري، بر ناتواني آن گروه از كودكان داللت مي اصطالح

شناختي پايه مربوط به درك زبان يا كاربرد گفتاري يا نوشتاري آن اختالل يا چند فرآيند روان

دادن، فكر كردن، صحبت كردن، دارند؛ اين اختالل ممكن است به صورت ناتواني در گوش

-گر شود. اين اصطالح عارضهكردن يا انجام دادن محاسبات رياضي جلوهجيخواندن، نوشتن، ه

- هاي ادراكي، آسيب مغزي، اختالل جزئي كاركرد مغز، نارساخواني و زبانهايي چون معلوليت

هاي شود، اما آن دسته از مشكالت يادگيري را كه اساساً نتيجه معلوليتپريشي رشدي را شامل مي

ماندگي ذهني، اختالل هيجاني، يا وضع نامساعد محيطي، تي، عقبديداري، شنيداري، حرك

  ).1393اوغلي، نژاد و رستمگيرد (نريماني، قاسميفرهنگي يا اقتصادي است، در بر نمي

اي متفاوت مطرح شناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي به گونههوش در روان سازه

-هاي كودكان آهسته گام و عقببر سازه هوش در گروه با تأكيد شده، با اين حال سنجش استثنايي

فعال حائز اهميت است (كامكاري و مانده ذهني، تيز هوش، سرآمد، ناتوان يادگيري و بيش

ريزي ويژه تأكيد هاي كودكان استثنايي به برنامهتوان براي گروهتنها زماني مي ).1396شكرزاده، 

هوشي آزمودني ترسيم گرديده و با استناد به رويكرد نمود كه از طريق سنجش استثنايي، نيمرخ 

رو، سنجش گيرد. از اينريزي دقيقي مبتني بر سنجش استثنايي انجام نگر در سازه هوش، برنامهكمي

ترين منابع اطالعاتي در عنوان يكي از مهمهاي سنجش استثنايي، اقدامي مؤثر بوده و بههوش در زمينه

                                                                                                                            
1. learning disability 
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خصوص كودكان آهسته گام و عقب مانده ذهني، ودكان استثنايي و بهك شناسايي نيازهاي ويژه

 ).1390شود (افروز وكامكاري، فعالي محسوب ميتيزهوش، سرآمد، ناتوان يادگيري و بيش

توان به شناسايي دقيق كودكان ، ميكودكان استثنايي هاي هوش در حيطهبا استفاده از آزمون

هاي هاي دقيقي از تواناييهاي هوش، معرفهاجراي آزمونناتوان يادگيري دست يافت. پس از 

هاي تحصيلي و نيمرخ هوشي در زمينه آموزدانشعملكرد فعلي  دست آمده و با مقايسهشناختي به

هاي بالفعل عنوان تواناييهاي بالقوه و عملكرد، بهتوان به ارتباط تنگاتنگ توانايي، ميآزمودني

هاي هوش و عملكرد ف زيادي بين توانمندي آزمودني در آزمونكه شكاتاكيد داشت. زماني

هاي تحصيلي هاي پيشرفت تحصيلي، مشاهده شود و عملكرد آزمودني در زمينهتحصيلي در آزمون

هاي انگيزش بايست به بررسي مشكالتي در زمينههاي شناختي وي باشد، ميتر از تواناييپايين

  ).1389فعالي توجه شود (افروز و كامكاري، هي اوقات بيششناختي و گايادگيري، مشكالت روان

هاي زودهنگام و پيشگيري از طرفي غربالگري و تشخيص اختالل يادگيري جهت انجام مداخله

شناسان و هاي تحولي و تحصيلي همواره مورد توجه محققان، رواناز اختالالت ناشي از اختالل

- برنامه رو، ارزيابي). از اين1391لقاسمي و جوانميري، كارشناسان تعليم و تربيت بوده است (ابوا

 مهمي ضرورت يادگيري، هاياختالل سنجش ويژگي ابزارهاي و حساسيت تعيين و تشخيصي هاي

 تعيين و هنجاريابي به تشخيصي هايهاست. آزمونبراي تشخيص، ترميم و مداخله در اين اختالل

 هايزمينه و مكان به هااين آزمون زيرا دارند؛ نياز همطالع مورد هايجامعه در هاي تشخيصيويژگي

ارزيابي  براي زيادي اختصاصي ابزارهاي اگرچه. اندها وابستهآزمودني ساختاري -اجتماعي

 مشخص براي ويژگي و حساسيت و داراي استاندارد ابزاري نبود دارد، وجود يادگيري هاياختالل

 هايارزياب اختالل براي هوشي آزمون اربردك ضرورت يادگيري، هايتشخيص كلي اختالل

  ).1391سازد (رحيميان و حبيبي، مي برجسته را يادگيري

منتشر گرديد و از  2003شايان ذكر است مطرح شود، مقياس سنجش هوش رينولدز در سال 

هاي مطلوب روانسنجي را به نمايش شهروند آمريكايي ويژگي 2438طريق هنجاريابي بر روي 
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و  100هاي استاندارد با ميانگين شود و شاخصاي فردي اجرا ميت. اين ابزار به گونهگذاشته اس

 40كند. همچنين، دامنه هوشبهر از هاي كالمي و غيركالمي ارائه ميرا در زمينه 15انحراف معيار 

 + در منحني استاندارد هوشبهر است4تا  - 4دهنده ادامه دارد و نشان 160آغاز گرديده و تا 

  ).2005 ،1نولدز و كامپهاوس(ري

شناختي هوش رينولدز در مقايسه با ديگر ابزارهاي روان سنجشهاي كه مقياسبا توجه به اين

تري دهد و برآورد دقيقشود، زمان كمتري را به خود اختصاص ميكه به صورت انفرادي اجرا مي

مايل دارند تا در تشخيص دهد، بنابراين، اكثريت متخصصين ترا از توانايي شناختي انجام مي

از ابزار مزبور استفاده به عمل آورند. امروزه در ايالت  3يا اختالل تحول ذهني 2ناتواني ذهني

هاي انفرادي هوش وكسلر بزرگساالن و هاي مساعدي را براي اجراي مقياسكه زمينه 4آركانساس

هوش رينولدز استفاده  سنجشهاي بينه ندارند از مقياس -هاي هوشي استانفوردنسخه پنجم مقياس

اي دارد (هاشمي، كنندهكنند؛ زيرا هزينه و عامل زمان براي شهروندان اين ايالت نقش تعيينمي

  ).1397شكرزاد ،  و كامكاري

توان اطالعات مكملي را هاي هوشي، ميالزم به ذكر است مطرح شود، با استفاده از آزمون

دست آورد. بنابراين، در سنجش استثنايي سازه هوش، بر براي شناسايي كودكان اختالل ياگيري به

گردد كودكان آهسته گام، كودكان تيزهوش و ناتوان يادگيري تأكيد مي سه گروه ويژه

  ).1388(كامكاري و افروز، 

شود؛ زيرا تأثير شناختي محسوب ميعنوان يك موضوع پيچيده روانسنجش توانايي ذهني به

توان به هاي ذهني ميآورد. از طريق آزمودن تواناييني به وجود ميشگرفي را در زندگي آزمود

هاي گيريهاي ويژه، مستندسازي ناتواني يادگيري و ديگر تصميمجايگزيني كودكان در آموزش

                                                                                                                            
1. Reynolds & Kamphaus 
2. intellectual disability  
3. mental development disorder 
4. Arkansas  
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-روان- گونه تصميمات آموزشيهاي آموزشي دست يافت. با توجه به اهميت اينمرتبط با زمينه

 1هاي فنيهاي شناختي بايد مسئوليت شناخت ويژگيمودن سازهشناختي، متخصصين در فرآيند آز

، 2شناختي را بپذيرند تا تفسير مطلوبي را انجام دهند (تورنر، ديميرس، فوكس و رويدابزارهاي روان

سنجش هوش  يهااسينسخه دوم مق يسنجروان يهايژگيورو، در تحقيق حاضر ). از اين2001

  ي پرداخته شده است.ريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان ستاندبشيپ انآموزدانشدر  نولدزير

اي ي شناختي در دنيا، شك و ترديد فزايندههاكنشهاي هوش و در زمينه كارايي آزمون

گونه مباحث شك برانگيز، به ترجمه، انطباق و تدوين هنجارهاي ابزارهاي شناختي وجود دارد. اين

هاي متفاوت به سه ). كاربرد يك ابزار در فرهنگ0820، 3اسپنمعطوف است (سوئن و گرين

عنوان ترجمه، انطباق و تدوين نرم در نظر گرفت (هاشمي عنصر معطوف بوده و توالي آن را بايد به

هاي شناختي براي كودكان هاي هوش و توانايي). از سويي ديگر، كاربرد آزمون1397و همكاران، 

اي از ان متفاوت با ايالت متحده آمريكا ندارند، در هالهاستثنايي در كشورهايي كه فرهنگ و زب

ابهام قرار دارد؛ زيرا در ترجمه، انطباق و تدوين نرم بايد عوامل زباني را در نظر گرفت 

  ).2003، 4(جورجاس، ويجور، ويس و ساكلوفسكي

همگي به آيد كه اين ابزار ابهامات متعددي به وجود مي 5با اين وجود از طريق استانداردسازي

هاي سنجش هوش رينولدز با تأكيد بر دو مقياس هوش نسخه دوم مقياس 6سنجيهاي روانويژگي

معطوف  يريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان بستانشيپ انآموزدانشمتبلور و سيال در گروه 

نداردسازي اي در زمينه استاعنوان مقدمهسنجي بههاي روانرو، ارزيابي دقيق ويژگياست. از اين

سنجي هاي روانهاي تجربي پيرامون ويژگيشود. بنابراين منبع مسأله به فقدان يافتهمحسوب مي

ي ريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان بستانشيان پآموزدانشهاي نسخه استاندارد در نمونه
                                                                                                                            
1. technical characteristics  
2. Turner, DeMers, Fox & Roid 
2. Suen & Greenspan 
3. Georgas, Vijver, Weiss & Saklofske 
5. standardization 
6. psychometric 
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نمره تراز در هاي سنجش هوش رينولدز با استفاده از مقايسه چهار معطوف است. نسخه دوم مقياس

تواند اطالعات مهم تشخيصي را از طريق دو عامل اصلي از عوامل سازنده كاركردهاي ذهني مي

 يشهرستان اسالمشهر با ناتوان دبستانيشان پآموزدانشمطلوب براي  سنجيهاي روانويژگي

  ي فراهم نمايد. ريادگي

هاي سنجش هـوش در ايـران   ياسهاي انجام شده در زمينه استانداردسازي مقبا توجه به پژوهش

سـنجي نسـخه دوم   هـاي روان )، پيرامـون ويژگـي  1397تـوان بـه پـژوهش هاشـمي و همكـاران (     مي

مشخص شـد  ان سمپاد اشاره نمود. در اين پژوهش آموزدانشهاي سنجش هوش رينولدز در مقياس

ه روش آلفـا  مناسـب برخـوردار بـوده و بـا اسـتناد بـ       زيـ و تم يسؤاالت از شاخص دشوار يكه تمام

ثبـات   بيبـازآزمون بـا اسـتناد بـه ضـر      -آزمـون  وهيو شـ  يتجـانس درونـ   بيضر طهيكرانباخ در ح

و ثبـات   يتجـانس درونـ   يبوده و ابزار مزبـور دارا  80/0اعتبار فراتر از  بيكه ضرا ديمشخص گرد

) مشـخص  نـه يب -اسـتانفورد  -تهـران  يآزمـا -هـوش  نيبا استناد به مالك (نسخه نـو  ن،ي. همچنتاس

-تيـ و قابل يسـنج مطلوب روان هاييژگياست. با استناد به و  يمالك ييروا يكه ابزار دارا ديگرد

ــاي ــياجرا ه ــ  ي ــاه م ــان كوت ــوانيدر زم ــاز مق ت ــتا اسي ــور در راس ــنجش ن يمزب ــرخيس ــ م  يهوش

)، پژوهشي با عنوان استانداردسازي 1397هاشمي و همكاران ( استفاده نمود. زهوشيت انآموزدانش

ان سـمپاد انجـام داد و نتـايج مشـخص     آمـوز دانشهاي سنجش هوش رينولدز در مقياس نسخه دوم

 ن،يو ثبـات اسـت. همچنـ    يتجـانس درونـ   ياعتبار مطلوب بوده و ابزار مزبور دارا بيضرا نمود كه

 يكـه ابـزار دارا   ديـ مشخص گرد نهيب -استانفورد -تهران آزمايهوش نيبااستناد به مالك نسخه نو

هـوش   اسيـ بـا دو مق  يمعـرف سـاختار درونـ    يدييـ عامل تأ ليتحل ت،يست. در نهاا  يمالك ييروا

و  ياسـ يق ليـ متفـاوت، تمث  نـه يدر درجه اول و چهار آزمـون كلمـه هـدف، گز    اليو هوش س متبلور

  .استشده بخش گم

 و ) پژوهشــي را بــا عنـوان  ســاخت 1396پشـتي، دالور، پاشاشــريفي و شـريفي (  غالمـي تــوران 

كودكـان انجـام نمودنـد. در ايـن پـژوهش مشـخص        شـناختي توانـايي  تشـخيص  آزمون هنجاريابي
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 كـه  اسـت  ابـزاري  شـناختي توانـايي  آزمون دست آمده، به روايي و پايايي ميزان به توجه گرديد، با

گيـرد.   قـرار  مشـاوره  مراكـز  سـنجي و  بينـايي  اخـتالالت يـادگيري،   مراكـز  اسـتفاده  تواند مـورد مي

 هـاي آزمـون  نوين سوم نسخه ) در زمينه استانداردسازي1393دوايي( شكرزاده، افروز، كامكاري و

يـادگيري مطـرح نمـود     مشكالت با دبستاني كودكان براي جانسون-وودكاك شناختي هايتوانايي

 ،)درونـي  تجـانس  و ثبات( اعتبار از) يادگيري ناتواني( باليني و هنجاري گروه دو در مزبور ابزار كه

 نسـخه  و كودكـان  وكسلر هوشي هايمقياس تكميلي چهارم نسخه با زمانهم نوع از( مالكي روايي

 روايـي  و) مطالعـه  مـورد  گـروه  دو بـين ( افتراقـي  روايـي  ،)بينـه  -استانفورد هوشي هايمقياس پنجم

) 1392عابـدي، صـادقي و ربيعـي (    .اسـت  برخـوردار ) يـادگيري  نـاتواني  تشخيص براي( تشخيصي

بختيـاري،   و چهارمحال استان چهار) در كودكان (نسخه سلروك هوشي آزمون پيرامون هنجاريابي

سـال در ايـران    16تـا   6توان از ابزار مذكور در جهت ارزيابي هوشي كودكان عنوان نمودند كه مي

 -اسـتانفورد  هاي هوشينسخه پنجم مقياس ) پيرامون استانداردسازي1386استفاده كرد. كامكاري (

 فراتـر  گانـه هشت هوشبهرهاي در استاندارد نسخه اعتبار ضرايب يبينه خردسال بيان نمودند كه تمام

) نيـز بـه   1380پـژوه و پرنـد (  بـه  .اسـت  برخـوردار  مطلوبي روايي از استاندارد نسخه و بوده 90/0 از

پرداختنـد و مطـرح نمودندكـه     هنجاريابي آزمون هوش ويليامز بـراي كودكـان بـا نارسـايي بينـايي     

 سـني  گـروه  دو در براون اسپيرمن فرمول از استفاده با و كردن ونيمهد روش با آزمون اعتبار ضريب

 تحصـيلي  پيشرفت هوشبهر با رابطه معرف ضرايب اعتبار مطلوب است. همچنين، 87/0تا  64/0 بين

   .عنوان شد آزمون روايي براي معياري عنوان ) به73/0(

تأكيد به هنجاريابي آزمـون   ) با1376خلعتبري، احدي، هومن، پاشاشريفي، ميرزايي و عبدالهي (

سـاله دريافتنـد كـه ابـزار مزبـور از روايـي و اعتبـار مطلـوبي          11تا  8پرتئوس براي دختران و پسران 

) پيرامون هنجاريابي آزمون هوش وكسلر كودكان (تجديد نظر شده) 1373برخوارد است. زارعي (

) بـا اسـتناد بـه هنجاريـابي     1373آبـادي ( ان ده ساله شهر تهـران و ميرزايـي علـي   آموزدانشبر روي 

ان هفت سـاله شـهر تهـران، بـه     آموزدانشآزمون هوش وكسلر كودكان (تجديد نظر شده) بر روي 
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سـنجي مطلـوبي اسـت.    هاي روانپژوهش پرداختند و مطرح نمودند كه مقياس مزبور داراي ويژگي

نجش هـوش رينولـدز در   هاي ستا به حال پژوهش جامع در زمينه استانداردسازي نسخه دوم مقياس

  گرايي برخوردار است.ايران انجام نگرفته است و پژوهش حاضر از نوآوري و ويژگي نوين

هاي سنجش هـوش رينولـدز   هاي جامعي بين نسخه دوم مقياسپژوهش 1در زمينه روايي مالكي

ارم مقيـاس  ) به ارتباط نسـخه چهـ  2007( 2با ابزارهاي شناختي معتبر انجام گرفته است. اليور و راشل

اند كه اين ابـزار از روايـي مالكـي برخـوردار     اند و مشخص نمودههوشي وكسلر با رينولدز پرداخته

) مشـخص نمودنـد كـه همبسـتگي مقبـولي بـين       2009( 3است. همچنين كراچ، لوو، جونز و فـارالي 

هاي سنجش هوش رينولدز با نسخه سـوم نـوين وودكـاك جانسـون وجـود دارد.      نسخه دوم مقياس

هـاي  ايـن ابـزار در گـروه    5) به روايي سازه2009( 4گالگلين و مارگوليسالوه بر آن بيوژان، مكع

  اند.اند و مدارك معتبري را پيرامون روايي سازه آن مطرح كردهدانشجويان ارجاعي پرداخته

-سنجي ابزارهاي روانهاي رواندر مواقعي كه منبع مسأله به فقدان اطالعات پيرامون ويژگي

ختي معطوف است، دامنه منبع مسأله وسيع بوده و حداقل روايي محتوايي، روايي مالكي را در شنا

گيري، به ضريب ثبات و ضريب تجانس گيرد. عالوه بر آن، با تأكيد بر خطاي معيار  اندازهبر مي

-حيطه سنجي را با استناد به ويژگي اعتبار بههاي روانتوان ابعاد ويژگيدروني پرداخته شده و مي

رو، ابهام در روايي مالكي و روايي افتراقي در هاي ثبات و تجانس دروني محدود ساخت. از اين

هاي زمينه روايي و فقدان اطالعات پيرامون تجانس دروني و ثبات در زمينه اعتبار نسخه دوم مقياس

-ي، بهريگادي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان دبستانشيان پآموزدانشسنجش هوش رينولدز در 

رو پژوهش حاضر رصدد پاسخگويي به شود. از اينعنوان منبع مسأله پژوهش حاضر محسوب  مي

شهرستان  بستانشيان پآموزدانشهاي هوش رينولدز در اين سؤال است كه آيا نسخه دوم مقياس

                                                                                                                            
1. criterion-relate validity 
2. Oliver & Rachel    
3. Karch, Loe, Jones & Farrally 
4. Beaujean, McGlaughlin & Margulies 
5. construct validity 
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  سنجي مطلوبي است؟هاي روانويژگي ناتواني يادگيري داراياسالمشهر با 

  روش
 يتوسعه ابزارهاجهت  يشناختروش يهاپژوهش يطهيضر را در حروش پژوهش حا

  .است يريگاندازه

 يشامل تمام  يآمارجامعه كهنيبا توجه به ا گيري:نمونهآماري، نمونه و روشجامعه

(دالور،  ميده ميها تعمپژوهش را به آن يهاافتهي ميخواهياست كه م يفرض اي يواقع ياعضا

 يابزارها يو استانداردساز يابيهنجار ندآيدر فر ياساس يهااز گاميكي رو،نيازا .)1395

. ميها را از آن به دست آورنرم ميخواهياست كه م ياجامعه يدرباره يريگميتصم ،يشناختروان

معرف  يهايژگيو ،يمرجع  مناسب است كه ضمن كارآمد روهگ كيبه  ازيكسب نرم، ن يبرا

در اين پژوهش، با تأكيد بر ). 1391را دارا باشد (هومن،  يريبودن بدون سوگ يبودن و مكف

شناختي هاي روانهاي هنجاريابي، پنج فاز متوالي كه در فاز اول مرور عميق نظريهمفروضه طرح

پيرامون هوش مورد نقد و بررسي قرار گرفت و به تدوين مباحثي جامع پيرامون سير تكويني آن در 

رورش كودكان استثنايي پرداخته و در فاز دوم تيم مرتبط با ساخت شناسي و آموزش و پرشته روان

هاي سنجش هوش رينولدز مشخص شد و پس از آن، به ترجمه و ويراستاري نسخه دوم مقياس

عنوان اقدامات تدوين سازي بهادبي پرداخته شد تا از اين طريق فرآيندهاي ترجمه و انطباق - علمي

گيري، از جمله طرح نمونه 1امات مرتبط با اجراي مقدماتيگيرد. در فاز سوم اقدانجام مي

هاي آزمونگران و هماهنگي با كارشناسان، مديران و مسئولين، گيري، مسئوليتواحدهاي نمونه

گيري، نسخه دوم گيري و تعيين واحدهاي نمونهصورت پذيرفت. پس از تدوين طرح نمونه

ز جامعه هدف، اجرا شد و گزارش اجمالي نفر ا 30هاي سنجش هوش رينولدز بر روي مقياس

پيرامون شاخص دشواري، قابل فهم بودن سؤاالت و شيوة اجرا، امكانات ضروري براي برقراري 

ارتباط با آزمودني و مواردي از اين قبيل، جهت بازنگري در سؤاالت و تطابق با شرايط فرهنگي، 
                                                                                                                            
1 . Pilot 
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گرديد و بدين ترتيب، نسخة آزمايشي يابي تهيه اقتصادي و اجتماعي كشورمان در روند انطباق

  شد.طراحي 

هاي كمي و كيفي پيرامون برخي سؤاالت، از رهنمودهاي در فاز چهارم پس از تحليل

سنجي مدنظر قرار گرفت، نسخة هاي روانآزمونگران در روند اجرايي استفاده شد و تحليل

 يشهرستان اسالمشهر با ناتوان تاندبسشيان پآموزدانشنفر از  100تدوين شد و بر روي  1آزمايشي

نفر از  150ي اجرا شد و در نهايت، فاز پنجم اقدامات مرتبط با اجراي نهايي بر روي ريادگي

ي انجام گرفت و پس از روند ريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان دبستانشيان پآموزدانش

. سپس، محاسبات مرتبط با افزار وارد گرديدهاي تجربي به فضاي نرماجرايي، تمامي داده

دشواري، شاخص تميز و ضريب تميز براي  سنجي در حيطة تحليل سؤال، شاخصهاي روانتحليل

هاي ضريب ثبات و تجانس دروني و روايي با تاكيد هر سؤال محاسبه شد و ضرايب اعتبار با تحليل

  ذيل استفاده شد:هاي نامهها از پرسشبر روايي مالكي به دست آمد. جهت گردآوري داده

نسخه مورد استفاده در اين پژوهش  ابزار هاي سنجش هوش رينولدز:نسخه دوم مقياس

) به منظور 2015( نولدز و كامپهاوسيتوسط راست كه  نولدزير هوشسنجش  يهااسيمق دوم

چهار آزمون كلمه هدف،  دو عامل هوش متبلور و هوش سيال با هوش با سنجش يريگاندازه

. شده است يطراح وت از هوش متبلور و تمثيل قياسي و بخش گمشده از هوش سيالگزينه متفا

مدت و سرعت پردازش عالوه بر آن، در زمينه چيرگي شناختي دو عامل سازنده حافظه كوتاه

هاي رو، عوامل سازنده نسخه دوم مقياساز اين). 1397(هاشمي و همكاران،مطرح شده است 

  ول زير است:سنجش هوش رينولدز به شرح جد

                                                                                                                            
1 . try-out edition 
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  هاي سنجش هوش رينولدزنسخه دوم مقياس عوامل سازنده. 1جدول 

  سرعت پردازش مدتحافظه كوتاه  هوش سيال  هوش متبلور

  غيركالمي  كالمي  غيركالمي  كالمي  غيركالمي  كالمي  غيركالمي  كالمي

 كلمه

  هدف

گزينه 

  متفاوت

تمثيل 

  قياسي

بخش 

  گمشده

يادآوري 

  شفاهي

بازشناسي 

  تصوير

يدن نام

  سريع

جستجوي 

  تصوير

هاي مرتبط با تجانس دروني هاي مرتبط با هر آزمون، از تحليلپس از بررسي دقيق سؤال

هاي مناسب براي تجانس عنوان شيوهكردن بههاي آلفاي كرونباخ و دو نيمهاستفاده شد و از روش

ه به عمل آمد. سنجي براي محاسبه ضريب اعتبار استفادهاي رواندروني در چارچوب تحليل

هفته براي محاسبه ضريب ثبات با مدل  4تا  2بازآزمون با فاصله زماني  -همچنين، از روش آزمون

ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده شد. در نهايت، از روش ضريب همبستگي گشتاوري 

هاي هوش پيرسون براي محاسبه روايي مالكي يا همبستگي بين نمرات نسخه پنجم مقياس

بينه از دو عامل استدالل سيال كه مرتبط با هوش سيال بوده و عامل دانش كه مرتبط با  - ستانفوردا

  هوش متبلور است، استفاده شده است.

  نتايج

-شيان پآموزدانش. بررسي تجانس دروني با تأكيد بر دو روش آلفا كرونباخ و دو نيمه كردن در 2جدول 

  يريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان دبستان

  براون -اصالح اسپيرمن  دونيمه كردن  كرونباخ آلفا  گروه

  94/0  89/0  90/0  كلمه هدف

  96/0  87/0  88/0  گزينه متفاوت
  94/0  90/0  91/0  هوش متبلور
  95/0  92/0  94/0  بخش گمشده
  94/0  90/0  91/0  تمثيل قياسي
  95/0  92/0  93/0  هوش سيال

  96/0  87/0  90/0  يادآوري شفاهي
  93/0  88/0  89/0  ي تصويربازشناس
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  94/0  90/0  92/0  حافظه فعال
  92/0  86/0  88/0  ناميدن سريع

  94/0  90/0  92/0  جستجوي تصوير
  94/0  89/0  91/0  سرعت پردازش

هاي نسخه شود، تمامي ضرايب اعتبار آزمونبا توجه به جدول فوق و همانگونه كه مشاهده مي

دبستاني شهرستان ان ناتوان يادگيري پيشآموزنشداهاي سنجش هوشي رينولدز در دوم مقياس

و همچنين، با استفاده از روش دونيمه  88/0اسالمشهر با استفاده از روش آلفا كرانباخ، باالتر از 

به دست آمده است كه معرف ويژگي  92/0براون، باالتر از  -كردن آزمون با اصالح اسپيرمن

ح نمود كه ابزار مذكور با تأكيد بر تجانس دروني از توان مطررو، ميتجانس دروني است. از اين

دبستاني شهرستان اسالمشهر ان ناتوان يادگيري پيشآموزدانشسنجي مطلوب در ويژگي روان

  برخوردار است. 

شهرستان اسالمشهر  دبستانشيان پآموزدانش بازآزمون در -ضريب ثبات با تأكيد بر روش آزمون .3جدول 

  يريادگي يبا ناتوان

  ثبات  نآزمو

  90/0  كلمه هدف
  91/0  گزينه متفاوت
  91/0  هوش متبلور
  92/0  بخش گمشده
  89/0  تمثيل قياسي
  91/0  هوش سيال

  92/0  يادآوري شفاهي
  91/0  بازشناسي تصوير
  91/0  حافظه فعال
  90/0  ناميدن سريع

  91/0  جستجوي تصوير
  90/0  سرعت پردازش

هاي  شود، تمامي ضرايب ثبات در آزمونه كه مشاهده ميگونبا توجه به جدول فوق و همان

دبستاني ان ناتوان يادگيري پيشآموزدانشهاي سنجش هوشي رينولدز در نسخه دوم مقياس
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دست آمده است كه به 89/0بازآزمون، باالتر از  - شهرستان اسالمشهر با استفاده از روش آزمون

مطرح نمود كه ابزار مذكور با تأكيد بر ضرايب ثبات توان رو، ميمعرف ويژگي ثبات است. از اين

دبستاني شهرستان اسالمشهر ان ناتوان يادگيري پيشآموزدانشاز ويژگي تكرارپذيري در 

  برخوردار است. 
  

 -استانفورد - آزماي تهرانهاي هوش متبلور سنجش هوش رينولدز و هوشهمبستگي بين آزمون .4جدول 

 يبا ناتوان دبستاني شهرستان اسالمشهران پيشآموزدانشي (همزمان) در بينه جهت بررسي روايي مالك

  يريادگي

  كلمه  هوشبهر
  هدف 

  هوش   گزينه متفاوت
  متبلور

  22/0  23/0  15/0  استدالل سيال

  61/0**  59/0*  58/0*  دانش

  20/0  32/0  22/0  استدالل كمي

  22/0  25/0  17/0  فضايي -پردازش ديداري

  62/0**  56/0*  57/0*  حافظه فعال

  17/0  17/0  14/0  هوشبهر غيركالمي

  63/0**  54/0*  58/0*  هوشبهر كالمي

  36/0  27/0  23/0  هوشبهر كل

  سطح معناداري *                      

هاي حاصله در هوشبهر دانش، حافظه فعال و هوشبهر با تأكيد بر ميزان ضرايب همبستگي

دبستاني ان پيشآموزدانشهوش متبلور در  كالمي با آزمون كلمه هدف، گزينه متفاوت و

وجود  α=05/0و  α=01/0داري در سطح ي ارتباط مثبت معناريادگي يبا ناتوانشهرستان اسالمشهر 

» هوش متبلور«هاي دارد. الزم به ذكر است مطرح شود كه ميزان ضريب همبستگي بين آزمون

رو، باشد. از اينمي 54/0فراتر از  بينه - استانفورد -آزماي تهرانسنجش هوش رينولدز و هوش

 - آزماي تهرانهاي سنجش هوش رينولدز با نسخه نوين هوششود كه نسخه دوم مقياسعنوان مي
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ي داراي روايي ريادگي يبا ناتواندبستاني شهرستان اسالمشهر ان پيشآموزدانشبينه در  - استانفورد

  مالكي از نوع همزمان است.

 -استانفورد - آزماي تهرانهاي هوش سيال سنجش هوش رينولدز و هوشونهمبستگي بين آزم .5جدول 

 يبا ناتوان دبستاني شهرستان اسالمشهران پيشآموزدانشبينه جهت بررسي روايي مالكي (همزمان) در 

  يريادگي

بخش   هوشبهر
  گمشده

تمثيل  
  قياس

هوش 
  سيال

  23/0  22/0  12/0  استدالل سيال
  22/0  08/0  25/0  دانش

  17/0  09/0  25/0  ل كمياستدال

  11/0  07/0  09/0  فضايي -پردازش ديداري

  17/0  26/0  17/0  حافظه فعال

  29/0  17/0  16/0  هوشبهر غيركالمي

  16/0  07/0  19/0  هوشبهر كالمي

  22/0  22/0  45/0  هوشبهر كل

نسخه دوم » هوش سيال«هاي هاي حاصله بين آزمونبا تأكيد بر ميزان ضرايب همبستگي

بينه  -استانفورد -آزماي تهرانهاي سنجش هوش رينولدز با هوشبهرهاي نسخه نوين هوشمقياس

داري در دبستاني شهرستان اسالمشهر  با ناتواني يادگيري ارتباط مثبت معناان پيشآموزدانشدر 

هاي سنجش توان مطرح نمود كه نسخه دوم مقياسرو، ميوجود ندارد. از اين α=05/0سطح 

دبستاني ان پيشآموزدانشبينه در  - استانفورد - آزماي تهرانبا نسخه نوين هوش هوش رينولدز

  شهرستان اسالمشهر داراي روايي مالكي از نوع همزمان نيست.
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 - آزماي تهرانسنجش هوش رينولدز و هوش» حافظه فعال«هاي همبستگي بين آزمون .6جدول 

با  دبستاني شهرستان اسالمشهران پيشآموزدانشدر بينه جهت بررسي روايي مالكي (همزمان)  - استانفورد

  يريادگي يناتوان

  حافظه  فعال  بازشناسي تصوير  يادآوري شفاهي  هوشبهر

  03/0  09/0  18/0  استدالل سيال

  62/0**  23/0  27/0  دانش

  16/0  17/0  09/0  استدالل كمي

 -پردازش ديداري

  فضايي

08/0  09/0  09/0  

  59/0**  61/0**  62/0**  حافظه فعال

  11/0  09/0  17/0  هوشبهر غيركالمي

  12/0  17/0  32/0  هوشبهر كالمي

  17/0  24/0  22/0  هوشبهر كل

هاي حاصله در هوشبهر دانش و حافظه فعال با آزمون با تأكيد بر ميزان ضرايب همبستگي

دبستاني شهرستان ان پيشآموزدانشيادآوري شفاهي، بازشناسي تصوير و هوش حافظه فعال در 

وجود دارد. الزم به ذكر  α=01/0ي ارتباط مثبت معناداري در سطح ريادگي يبا ناتوانالمشهر اس

هاي حافظه فعال سنجش هوش رينولدز و است مطرح شود كه ميزان ضريب همبستگي بين آزمون

شود كه نسخه دوم رو، عنوان مياست. از اين 59/0بينه فراتر از  - استانفورد -آزماي تهرانهوش

بينه در  -استانفورد - آزماي تهرانهاي سنجش هوش رينولدز با نسخه نوين هوشمقياس

ي داراي روايي مالكي از نوع ريادگي يبا ناتواندبستاني شهرستان اسالمشهر ان پيشآموزدانش

  همزمان است.
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 -آزماي تهرانسنجش هوش رينولدز و هوش» سرعت پردازش«هاي همبستگي بين آزمون .7جدول 

با  دبستاني شهرستان اسالمشهران پيشآموزدانشبينه جهت بررسي روايي مالكي (همزمان) در  - رداستانفو

  يريادگي يناتوان

  سرعت پردازش  جستجوي تصوير  ناميدن سريع  هوشبهر

  09/0  19/0  22/0  استدالل سيال

  19/0  19/0  19/0  دانش

  17/0  17/0  19/0  استدالل كمي

 -پردازش ديداري

  فضايي

22/0  22/0  22/0  

  12/0  16/0  23/0  حافظه فعال

  22/0  19/0  14/0  هوشبهر غيركالمي

  16/0  17/0  17/0  هوشبهر كالمي

  35/0  26/0  24/0  هوشبهر كل

هاي سرعت پردازش نسخه دوم هاي حاصله بين آزمونبا تأكيد بر ميزان ضرايب همبستگي

بينه  -استانفورد -ي تهرانآزماهاي سنجش هوش رينولدز با هوشبهرهاي نسخه نوين هوشمقياس

داري در دبستاني شهرستان اسالمشهر با ناتواني يادگيري ارتباط مثبت معناان پيشآموزدانشدر 

هاي سنجش توان مطرح نمود كه نسخه دوم مقياسرو، ميوجود ندارد. از اين α=05/0سطح 

دبستاني ان پيشآموزشدانبينه در  - استانفورد - آزماي تهرانهوش رينولدز با نسخه نوين هوش

  شهرستان اسالمشهر داراي روايي مالكي از نوع همزمان نيست.
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هاي سنجش هوش رينولدز با تأكيد بر مدل سلسله مراتبي متعامد جهت تحليل عامل مقياس .8جدول 

  دبستاني اسالمشهر با ناتواني يادگيريان ناتوان يادگيري پيشآموزدانشبررسي روايي سازه در 

  تفسير  ويژه  تفسير  مشترك  شاخص  آزمون

  هوش متبلور
  87/0  شدت اثر

  باال
54/0  

  متوسط
  61/0  79/0  ميزان واريانس

  هوش سيال
  64/0  شدت اثر

  متوسط
23/0  

  پايين
  21/0  52/0  ميزان واريانس

  حافظه فعال
  79/0  شدت اثر

  باال
44/0  

  متوسط
  35/0  81/0  ميزان واريانس

سرعت 

  پردازش

  69/0  شدت اثر
  متوسط

17/0  
  پايين

  21/0  53/0  ميزان واريانس

توان مطرح نمود كه هاي به دست آمده از تحليل عامل سلسله مراتبي متعامد، ميبا توجه به يافته

هوشبهر متبلور و حافظه فعال داراي واريانس مشترك باال بوده و هوش سيال و سرعت پردازش از 

» حافظه فعال«و » هوشبهر متبلور«ار است. بنابراين، عامل ميزان واريانس مشترك متوسط برخورد

ان ناتوان يادگيري محسوب شوند. از آموزدانشعنوان يك عامل براي نمره هوشبهر در توانند بهمي

عنوان ساختار رو، بايد ساختار سلسله مراتبي را مدنظر قرار داد و هوش متبلور و حافظه فعال را بهاين

  گرفت.مرتبه اول در نظر 

توان عنوان آزمون از واريانس ويژه متوسط برخوردارند، مي 2به عالوه، با توجه به اينكه هر 

-توان بهها ميهاي مرتبط با هوش متبلور و حافظه فعال داراي استقالل بوده، از آننمود كه آزمون

-دگيري پيشان ناتوان ياآموزدانشرو، در عنوان يك عامل وسيع صحبت به ميان آورد. از اين

دبستان مدل سلسله مراتبي هوشبهر مورد تأييد است و بايد هوش متبلور و حافظه فعال را در يك 

  ان با ناتوان يادگيري مدنظر قرار داد.آموزدانشعنوان نيمرخ هوشي عامل به
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  يريگجهينتبحث و 

سنجش هوش  يهااسينسخه دوم مق يسنجروان يهايژگيوبررسي  حاضر با هدف پژوهش

با توجه به . انجام شد يريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان دبستانيشيپ انآموزدانشدر  نولدزير

هاي سنجش هوش رينولدز به دو حيطه تحت عنوان توانايي عمومي و اينكه نسخه دوم مقياس

هاي هاي مزبور كه در داخل مقياسهاي حيطهشود و هر كدام از آزمونچيرگي شناختي تقسيم مي

عنوان مقياس هوش متبلور و هوش توانايي عمومي و چيرگي شناختي قرار دارند، به دو عامل به

مدت و سرعت پردازش از سويي ديگر سيال از يك سو در حيطه توانايي عمومي و حافظه كوتاه

اي تفكيكي براي گونهسنجي را بههاي روانگيرند. بايد تحليلدر حيطه چيرگي شناختي جاي مي

شود رو، در حيطه مقياس توانايي عمومي دو مقياس مطرح ميوانايي عمومي انجام داد. از اينفقط ت

هاي هوش سيال و در عنوان آزمونآزمون به 2عنوان عامل سازنده هوش متبلور و آزمون به 2كه 

عامل به عنوان  2مدت و آزمون به عنوان عامل سازنده حافظه كوتاه 2حيطه چيرگي شناختي 

و » كلمه هدف«هاي سازنده هوش متبلور ه سرعت پردازش مورد تحليل قرار گرفت. آزمونسازند

هاي ، آزمون»بخش گمشده«و » تمثيل قياسي«هاي سازنده هوش سيال ، آزمون»گزينه متفاوت«

هاي سازنده سرعت و آزمون» بازشناسي تصوير«و » يادآوري شفاهي«مدت سازنده حافظه كوتاه

ي شناختي در هاكنشهستند. اين ابزار در شناسايي » جستجوي تصوير«و » ريعناميدن س«پردازش 

ي با تأكيد بر حيطه توانايي عمومي از طريق دو مقياس ريادگي يناتواندبستاني با ان پيشآموزدانش

مدت و سرعت هوش متبلور و سيال و حيطه چيرگي شناختي از طريق دو مقياس حافظه كوتاه

تواند نقش غربالگري را در ناتواني يادگيري بر عهده اواني داشته و ميپردازش كاربردهاي فر

  داشته باشد. 

ي هاكنشهاي سنجش هوش رينولدز كه در زمينه سنجش با توجه به اهميت نسخه دوم مقياس

شناختي فراتر از سطح متوسط كاربرد داشته، در پژوهش حاضر تالش گرديده تا فرآيند 

مقياس 4هاي توانايي عمومي و چيرگي شناختي  از طريق يد بر مقياساستانداردسازي را با تأك
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آزمون سازنده انجام داده و   8مدت و سرعت پردازش  با هوش متبلور، هوش سيال، حافظه كوتاه

رو، با تأكيد بر جامعه بتوان بستر مناسبي را براي غربالگري ناتواني يادگيري فراهم نمود. از اين

سنجي انجام هاي روان، تحليلشهرستان اسالمشهر ي درريادگي يبا ناتوان ستاندبشيپ انآموزدانش

در  ندبستاشپي انآموزدانشگرفته تا ابزاري معتبر در زمينه سنجش ناتواني يادگيري براي 

تواند اطالعات غني و مفيدي را در اختيار دست آيد. اين ابزار مي به شهرستان اسالمشهر

  تربيتي، باليني، شناختي، عمومي و استثنايي قرار دهد. شناسانكارشناسان روان

هاي تجربي در زمينه ترجمه فارسي در پژوهش حاضر كه منبع مسأله به فقدان اطالعات يا يافته

سنجي توان كسب اطالعات روانهاي سنجش هوش رينولدز معطوف است، مينسخه دوم مقياس

ابعاد مسأله پژوهش حاضر در نظر گرفت. هر چند عنوان در زمينه روايي، اعتبار و ُنرم را به

هاي انفرادي شناختي در ايران انجام گرفته هاي متعددي در زمينه ضرايب اعتبار مقياسپژوهش

  است، ولي در اكثر موارد ضرايب اعتبار مقبولي به دست نيامده است. 

نمود كه نسخه دوم توان مطرح است، مي 60/0باالتر از  با توجه به ميزان ضرايب همبستگي

بينه داراي روايي  - استانفورد -آزماي تهرانهاي سنجش هوش رينولدز با نسخه نوين هوشمقياس

رو، ابزار مزبور داراي روايي مالكي مطلوب است و با تأكيد بر مالكي از نوع همزمان است. از اين

شهرستان  دبستانشيان پوزآمدانشدر  است، اين ابزار در 70/0ضرايب اعتبار كه همگي باالتر از 

ي داراي ضرايب مطلوب اعتبار است. بنابراين، با تأكيد بر پيشينه ريادگي ياسالمشهر با ناتوان

) و مقايسه آن با مقاديري به دست 2015توان به ضرايب اعتبار رينولدز و كامپهاوس (پژوهش مي

ي مشخص گرديد كه ريادگي ينشهرستان اسالمشهر با ناتوا دبستانشيان پآموزدانشدر آمده در 

همگوني بين يافته پژوهش حاضر با پيشينه پژوهش وجود دارد. بنابراين، ابزار مزبور عالوه بر روايي 

- شيان پآموزدانشدر سنجي را در هاي مطلوب رواناز اعتبار مطلوبي برخوردار بوده و ويژگي

  ت.ي نشان داده اسريادگي يشهرستان اسالمشهر با ناتوان دبستان

كه تنها ابزار استاندارد جهت تشخيص ناتواني يادگيري نسخه نسخه در نهايت، با توجه به اين
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) و مدت اجراي 2016هاي هوش وكسلر كودكان است (گروس مارنات و رايت، چهارم مقياس

هاي سنجش هوش رينولدز كه شود كه از نسخه دوم مقياسبر است، پيشنهاد مياين مقياس زمان

دقيقه است و اطالعات جامعي را در زمينه نيمرخ هوشي افراد با  45آن كمتر از  مدت اجراي

جهت تشخيص شهرستان اسالمشهر  دبستانشيپنمايد، در مدارس ي ارائه ميريادگي يناتوان

گردد، با تأكيد بر ي استفاده گردد. همچنين، پيشنهاد ميريادگي يبا ناتوان دبستانشيپان آموزدانش

زمايي مجدد، جوامع پژوهشي ديگر را با تأكيد بر استان تهران انجام داد تا بتوان فرآيند فرآيند بازآ

ها را با يكديگر صورت داد و در ديگر شهرهاي كشور نيز انجام گيرد تا بتوان پذيري يافتهمقايسه

رد هاي متفاوت به دست آوفرهنگهنجارهاي ملي را با تأكيد بر شهر، شهرستان و روستا در خرده

هاي هاي مرتبط با حيطههاي متفاوت (ُلر، ترك، كرد و ...) بتوان آزمونو با تأكيد بر قوميت

  هاي زباني را تدوين نمود.هاي جداگانه مرتبط با قوميتكالمي را بازبيني نمود تا نسخه

  منابع
و خودكارآمدي ). نقش مطلوبيت اجتماعي با سالمت رواني 1391ابوالقاسمي، عباس و جوانميري، ليال. (

  .20-6)، 2(1، شناسي مدرسه روان مجله يان دختر. آموزدانشبيني پيشرفت تحصيلي در پيش

  هاي يادگيري (از نظريه تا عمل). تهران: نشر ارسباران.). اختالل1391احدي،  حسن و كاكاوند، عليرضا. (

هاي هوش وخالقيت، انتشارات ه. تاريخچه، رويكردها و نظري)1390(افروز، غالمعلي وكامكاري، كامبيز. 

  دانشگاه تهران.

بينايي.  نارسايي با كودكان براي ويليامز هوش آزمون هنجاريابي ).1380پژوه، احمد و پرند، اكرم. (به

  .230-216)، 3(5، شناسيي روانمجله

مسعود. خلعتبري، جواد ؛ احدي، حسن؛ هومن، حيدرعلي؛ پاشاشريفي، حسن؛ ميرزايي، بهشته و عبدالهي، 

  شناسي ايران.ي مقاالت اولين كنگره انجمن روانپرتئوس. خالصه آزمون فردي هنجاريابي ).1376(

  شناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر ويرايش.). روش تحقيق در روان1395دالور، علي. (
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شده ). حساسيت، ويژگي و نقطه برش مقياس تجديدنظر 1391رحيميان برگر، اسحق و حبيبي، مجتبي. (

شناسي باليني پزشكي و روانمجله روانهاي يادگيري. هوشي وكسلر كودكان در تشخيص اختالل
  .201-195 ،)3(18، ايران

) WISC-R) (1974 نظرشده تجديد(كودكان  وكسلر هوش آزمون هنجاريابي ).1373زارعي، طهورث. (

  شد، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي.ي كارشناسي ارنامهتهران. پايان شهر ساله ده انآموزدانش روي بر

ي سوم ). استاندارسازي نسخه1393شكرزاده، شهره،؛ افروز، غالمعلي؛ كامكاري، كامبيز و دوايي، مهدي. (

نشريه جانسون براي كودكان دبستاني با مشكالت يادگيري. -آزمون توانايي شناختي وودك
  .25-1)،1(5، توانمندسازي كودكان استثنايي

 كودكان وكسلر هوشي آزمون هنجاريابي ).1392حمدرضا؛ صادقي، احمد و ربيعي، محمد. (عابدي، م

  .158-138)، 3(2، هاي فرديشخصيت و تفاوتبختياري.  و محال چهار استان در) چهار نسخه(

 و ساخت  عنوان ).1396شريفي، حسن؛ شريفي، نسترن. (توران پشتي، مرضيه؛ دالور، علي؛ پاشاغالمي

  .18-7)،22(6، سنجينامه روانفصلكودكان.  شناختي توانايي تشخيص آزمون يهنجارياب

 - ). اصول روانسنجي و هوش آزمايي (آزمون هوشي تهران1388كامكاري، كامبيز و افروز، غالمعلي. (

  بينه). تهران: انتشاران دانشگاه تهران. -استنفورد

تواني يادگيري. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد ). ارزيابي نا1396كامكاري، كامبيز و شكرزاده، شهره. (

  اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران.

-خردسال. رساله بينه -استانفورد هوشي هايمقياس پنجم نسخه استانداردسازي ).1386كامكاري، كامبيز. (

  ي دكترا، دانشگاه تهران.

 كودكان براي وكسلر هوش مقياس شده تجديدنظر فرم هنجاريابي ).1373آبادي، ناصر. (ميرزايي علي

)WISC-R (ي كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه نامهتهران. پايان شهر ساله هفت انآموزدانش درباره

  عالمه طباطبايي.

شناسي كودكان استثنايي: ). روان1393اوغلي، زهرا. (نژاد، محمدعلي و رستمنريماني، محمد؛ قاسمي

  انتشارات دانشگاه محقق اردبيلي. .DSM-5مطابق با آخرين تغييرات 
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Psychometric Properties of Second Edition of Reynolds 
Intelligence Measures in Students with learning disabilities  

F. Kioumarsi1, P. Sharifidaramdi2 & K. Kamkari3 
 

Abstract  

The purpose of the current study is to investigate the psychometric properties of 
second edition of Reynolds Intelligence Measures in pre-school students with 
learning disabilities in Islamshahr city. This research is a methodological and 
developmental project. The second version of the Reynolds Intelligence 
Measurement Scale has eight sub-tests (4 main subtest and 4 subsidiary subtests) 
that presents 5 IQ indicators and 8 levels of scoring. After translating and doing 
necessary adaption and also performing the piloting phase (n=30), the analysis was 
done at the level of the question and the questions were sorted out. Then the trial 
version (n=100) and a final version (n=150) were conducted through purposeful 
sampling on students with learning disabilities. Psychometric analyzes were 
performed in the field of validity (internal consistency, split-half, Coefficient of 
stability) and criterion validity. The findings show that this tool has a psychometric 
desirability in pre-school students in Islamshahr city with learning disabilities and, 
given its rapid implementation, it can be used as a powerful and reliable tool for 
screening, identification and research purposes. 

Key words: Reliability, Validity, Learning Disability, Exceptional Measurement, 
Second Edition of Reynolds Intelligence Measurement Scale 
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