
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 7, No. 28, Summer 2017 28تا  1، ص 69، تابستان 82سال هفتم، شماره 

 چهار ی آزمون هوش وکسلرهاسؤالشناسایی صفات زیربنایی 

ارول با ک-هورن-های باریک نظریه کتلکودکان بر اساس توانایی
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 چکیده

ای ههدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی

ژوهش دینا بود. جامعه آماری در این پکارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی–هورن -باریک نظریه کتل

انتخاب شدند. ابزار  هاآننفر از  5111 یاخوشهتصادفی  صورتبهکلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که 

توانایی  03بود. نتایج تحلیل نشان داد که از بین نزدیک به  4گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه اندازه

سازی، استقرا، توانایی باریک شامل تصویر 5، شده استاشاره هاآنکارول به -هورن–باریک که در مدل کتل 

پذیری در مشابهت، فراخنای حافظه، رشد زبانی، حافظه فعال، اطالعات عمومی کالمی، دانش واژگانی، انعطاف

 کسلر شناساییی خرده مقیاس آزمون هوش وهاسؤالهای زیر بنایی صفت عنوانبهای استدالل عمومی زنجیره

ها با توجه به آماره والد برای تحلیل داده LLMهای محدود در مدل عمومی، مدل شدند. همچنین از بین مدل

در  نشان داد که بیشترین میزان تسلط شدهییشناساهای آموزان در صفتانتخاب شد. بررسی میزان تسلط دانش
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 سؤالی پذیری در مشابهت بود. بررسی پارامترهاانعطاف صفت دانش واژگانی و کمترین میزان تسلط نیز مربوط به

ی دشوار هر خرده مقیاس هاسؤالی آسان هر خرده مقیاس احتمال حدس باال و در هاسؤالنیز نشان داد که در 

 .باالبوداحتمال لغزش 

 های تشخیصی شناختیکارول، مدل-هورن -هوش، آزمون هوش وکسلر، نظریه کتل : واژگان کلیدی

 مقدمه

های استاندارد هوش ازجمله ابزارهایی هستند که بیشترین شناسی، آزمونهای رواندر میان آزمون

های طور خاص اغلب از آزمونشناسان مدرسه بهشناسان دارند. رواناستفاده را توسط روان

ین آموزان برای تعیشناختی دانشعنوان یکی از اجزای اصلی ارزشیابی رواناستاندارد هوش به

های استاندارد هوش کنند. در میان آزمونهای خاص استفاده میشایستگی افراد برای آموزش

دارای بیشترین استفاده است )ریچرسون، واتکینس  5موجود، آزمون وکسلر چهار نسخه کودکان

 (.1354، 1و بیوجان

ی آموزشی برای کسب اطالعات درباره هاتیموقعهای هوش در مدارس و آزمون

الیف و انجام تک و استدالل مسئلهبرای ابراز وجود خود، حل  ساالنبزرگهای کودکان و توانایی

ای بر توانیمهای هوش از آزمون آمدهدستبه. از اطالعات رندیگیمقرار  مورداستفادهمختلف 

به  اقدام توانیمتفاده کرد. همچنین ی خاص اسهایازمندینبرای کودکان با  هابرنامهطراحی 

قش ن هاآزمونی پیشرفته آموزشی کرد. این هابرنامهشناسایی افراد باهوش و هدایت آنان در 

. عالوه بر این، توانایی شناختی دارندبر عهدهکودکان استثنایی  وپرورشآموزشی در اژهیو

، اندتهگرف ادو یادآوری آنچه ی ی، توجهبرای انجام محاسبات ذهن هاآنهای کودکان مانند توانایی

                                                                                                                                               

1. Wechsler intelligence scale for children–fourth edition (WISC-IV) 

2. Richerson, Watkins & Beaujean 
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نرمال رشد  صورتبه کودکانشانهمیشه منبع اضطرابی برای والدین است برای اینکه بدانند آیا 

 (.1335، 5اند یا خیر )ماسون و ویلکاکسکرده

خاص آزمون هوش وکسلر برای کودکان نسخه چهار، از  طوربهآزمون هوش وکسلر و 

 13ر یباً دتقرهای هوش وکسلر هایی است که بیشترین استفاده را در جهان دارد. آزمونآزمون

ی و های عاملی اکتشافیلتحلشود. با توجه به یمگیری هوش استفاده کشور جهان برای اندازه

کند )رورت، یمدر همه این کشورها تبعیت  این آزمون از یک ساختار چهار عاملی تأییدی

 (.1359، 1گولی، فاویز، روزیر و لچرف

توسعه  دنظریتجد. هدف از این قرار گرفتنظر آزمون وکسلر مورد تجدید 1332در سال 

سنجی آزمون و سهولت های روانمبانی نظری و زیر بنایی آزمون و افزایش کیفیت ویژگی

های هوش کالمی تغییر در نسخه جدید حذف مقیاس نیتربزرگاستفاده و کاربرد بالینی آن بود. 

ی است. به دلیل کمبود مبانی نظری و روایی این ساختار دوگانه جای خود را به چهار رکالمیغو 

 (.1359 ،0، ولد، هرمانس، کسل و اگریدنه شاخص جدید داده است )ون آکن،

–ن هور–محققان به بررسی ساختار آزمون هوش وکسلر چهار بر اساس نظریه کتل  راًیاخ

های نقش مهمی در توسعه آزمون اندشدهارائههایی که در این نظریه اند، تواناییپرداخته 4کارول

عه راهنمایی در ساخت و توس عنوانبهاند و این نظریه بیشتر و بیشتر هوش در سه دهه اخیر داشته

ها از یک ساختار چهار عاملی در آزمون وکسلر پژوهش اگرچهشود. ها استفاده میخرده مقیاس

 لهازجمسنجی برای ساختارهای دیگر، کند، چندین مطالعه از وجود شواهد روانچهار حمایت می

هد. دوکسلر نشان می ندر آزموکارول را -هورن-ساختارهای مبتنی بر نظریه مانند نظریه کتل

یی هایواردشکارول برای تفسیر نتایج آزمون وکسلر -هورن-در استفاده از نظریه کتل اگرچه

 ی توانایی اشاره در نظریهریگاندازهبر اساس  صرفاً هااسیمقوجود دارد؛ برای مثال الف( خرده 
                                                                                                                                               

1. Mason & Wilcox 

2. Reverte, Golay, Favez, Rossier & Lecerf 

3. Van Aken, Heijden, Veld, Hermans, Kessels & Egger 

4. Cattle, Horn & Caroll 
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ل را کارو-هورن-کتلهای نظریه های همه تواناییکارول نیستند، ب( خرده مقیاس-هورن-کتل

های آن توانایی را ها همه دامنه و حوزهدهند ج( مشخص نیست که آیا خرده مقیاسپوشش نمی

کارول -هورن-تفسیر آزمون وکسلر بر اساس نظریه کتل نیباوجوداکنند یا خیر؟. گیری میاندازه

ن و شود )ون آکو قرار دادن نتایج در یک چهارچوب نظری کاری ارزشمند محسوب می

 (.1359، همکاران

نظریات جدید در حوزه سنجش و  ازجملهکه  کارول _هورن  _نظریه سلسله مراتبی کتل

ای ههای شناختی و هم توانمندیی هوش است، یک نظریه جامع است که هم توانمندیریگاندازه

د سوم رو در رویک هستگیرد و هم قادر به تمایز این دو مفهوم از همدیگر بر میتحصیلی را در

اره کارول درب _هورن _شود. نظریه کتل مربوط به تعیین اختالالت یادگیری استفاده می

ت و دارای بیشترین حمای نیترجامع درواقعی سنجروانی هاهینظری شناختی در بین هاییتوانا

ارهای ترکیبی از ک درواقعی شناختی است. این نظریه هاییتواناتجربی از داده برای ساختار 

 یهاتیحمااین نظریه یک مجموعه  کهییازآنجاریموند کتل، جان هورن و جان کارول است. 

 صورتبه( برخوردار است، 5ی، نتیجه محوریشناختعصبتجربی در پیشینه پژوهش )رشد، 

ی اهییتوانای هوش و هاآزمونو تفسیر  یدهسازمانمبنایی برای انتخاب،  عنوانبهوسیعی 

صیلی و هوش، پیشرفت تح سؤاالتی بندطبقهاین نظریه برای  راًیاخ. شودیمشناختی استفاده 

تا الف( تفسیر عملکردهای شناختی را تسهیل کند ب(  شودیمی استفاده شناسروانی هاآزمون

آورد  ی یادگیری هستند، فراهمهاییناتوانایک مبنایی برای ارزشیابی افرادی که مشکوک به 

 (.1350 ،1یانزن-)رینولدز، ونست، فلچر

ه زیرا ک دهدیمی شناختی را نشان شناسروان در آمدهدستبهی هاشرفتیپ 0تئوری سه الیه

ف شناختی ی عاملی درباره وظایهالیتحلاز  آمدهدستبهی هاافتهتفسیر )تبیین( ی هاشرفتیپاین 

                                                                                                                                               

1. outcome - criterion 

2. Reynolds, Vannest & Fletcher-Janzen 

3. stratum 
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ی تی باعث شد تا بر روی وظایف شناختی شناخشناسروان. همچنین تحقیقات کندیم ترآسانرا 

تئوری  شود. دیأکت، شدیمنادیده گرفته  روان سنجان لهیوسبهی اگسترده طوربه قبالًمختلفی که 

 کندیمی قبلی است. این تئوری مشخص هایتئوری توسعه درواقعی شناختی هاییتواناسه الیه 

 هاتتفاوی شناختی وجود دارد و چطور آن هاییتوانای فردی در هاتفاوتاز انواع  کیکدامکه 

راهم ف شدهشناختهی شناختی هاییتوانابا همدیگر ارتباط دارند. این نظریه یک نقشه از همه 

 از آن استفاده کرد. در این نظریه فرض توانیمراهنمایی برای تحقیق و اجرا  عنوانبهکه  آوردیم

 هانآی شناختی وجود دارد و روابط بین هاییناتوای فردی مجزایی در هاتفاوتبر این است که 

 03که حدود  5ی باریکهاییتوانای در سه الیه متفاوت نشان داد: الیه اول، بندطبقهبا  توانیمرا 

توانایی شناختی گسترده، الیه  50 با 1ی گستردههاییتوانا، الیه دوم، باشندیمتوانایی شناختی 

 (.1351، 4است )فالنگان و هریسون شدهلیتشک 0سوم از تنها عامل توانایی عمومی یا کلی

 هست gکارول عامل هوش کلی که همان عامل _هورن  _ی نظریه کتل بندطبقهدر الیه سوم 

(، هوش متبلور Gfسیال )ی گسترده قرار دارند که شامل هوش هاییتواناقرار دارد. در الیه دوم 

(Gc حافظه ،)مدتکوتاه (Gsm( پردازش تصویری ،)Gv( پردازش صوتی ،)Ga حافظه ،)

(، خواندن و نوشتن Gtی و واکنش سریع )ریگمیتصم(، Gs(، سرعت پردازش )GLr) بلندمدت

(Grw( دانش کمی ،)Gq( دانش کلی ،)GKn( توانایی حسی ،)Gh( توانایی حرکتی ،)Gk ،)

حرکتی –(، سرعت روانی Gp(، توانایی حسی حرکتی )Go) داریمعنکشف اطالعات  توانایی

(Gps .)ی دارند که الیه اول را ترکیباری هاعاملی گسترده خود نیز هاعاملاز این  هرکدام

های باریک هوش سیال شامل استقرا، قیاس و استدالل کمی هستند، هوش . عاملدهندیمتشکیل 

متبلور شامل پنج عامل باریک مانند اطالعات کالمی عمومی، رشد زبانی، توانایی شنیداری 

 . پردازشهستی و ظرفیت حافظه فعال دارنگهمدت شامل دو عامل مدت . حافظه کوتاههست
                                                                                                                                               

1. narrow ability 

2. broad ability 

3. g ability 

4. Flanagan & Harrison 
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تی . پردازش صوهستازی، حافظه تصویری و غیره تصویری شامل یازده عامل مانند تصویرس

شامل  دتبلندم. حافظه هستشامل هشت عامل مانند کدگذاری فونتیک، حافظه الگوهای صوتی 

ردازش . سرعت پهستدار، خالقیت، سیالی کلمات، سیالی شکلی دوازده عامل مانند حافظه معنی

ی و واکنش سریع ریگمیتصم. هستشامل شش عامل مانند سرعت ادراکی، سرعت خواندن 

امل . عهست، سرعت مقایسه ذهنی هانهیگزشامل پنج عامل مانند زمان واکنش، زمان واکنش به 

خواندن و نوشتن شامل هفت عامل مانند رمزگشای خواندن، درک خواندن، سرعت خواندن و 

ی ل. دانش کهست. عامل دانش کمی شامل دو عامل دانش ریاضی و پیشرفت ریاضی هستغیره 

ی خارجه، پیشرفت جغرافی، دانش فرهنگی و غیره هازبانشامل هشت عامل مانند مهارت در 

. توانایی حسی حرکتی شامل هشت عامل مانند آمادگی عضالنی )دست و سر(، دقت کنترل هست

حرکتی شامل چهار عامل مانند سرعت حرکت بازو، سرعت –عامل سرعت روانی  ؛ وهست

 (.1351، 5گرو)اشنایدر و مک  هستنوشتن 

نظریه  ازجملهسنجی، های سنتی روانی حاصل از مدلهانمرهیی دیگر، از مشکالت از سو

این است که اطالعات شناختی مستتر در آزمون را  0و نظریه سؤال پاسخ 1کالسیک آزمون

های نظریه سؤال پاسخ از مزایای زیادی مدل اگرچهکه  دیگویم. امبرستون سازدینممنعکس 

در  جهموردتو مسائلی پیشین برخوردارند، اما ارتباط اندکی با موضوعات و هاروشنسبت به 

دانش که زیربنای حل سؤال قرار  ی شناختی درباره فرایندها، راهبردها و ساختارهایهاهینظر

سنجی این است که عملکرد ی سنتی روانهای مدلهاتیمحدودیکی از  درواقعگیرند، دارند. می

تتا(، ) توانایی یبرآوردهاصورت یک نمره منفرد، مانند نمره خام یا در آزمون به شوندگانآزمون

های را دارا چه دانش یا مهارت واقعاًشود که اطالعاتی در خصوص اینکه دانش آموزان ارائه می

های نکردن اطالعات شناختی در مدل ازلحاظ ناشی اساساًکنند. این محدودیت هستند فراهم نمی

                                                                                                                                               

1. Schneider and Mc grew 

2. classical test theory 

3. item response theory 



 7/  ... آزمون هوش وکسلر چهار یهاسؤال یربناییصفات ز ییشناسا

در راستای کمک به استفاده از سنجش برای بهبود و ارتقا یادگیری،  سنجی است.روان

زه های صورت گرفته در حوپژوهشگران و متخصصان حوزه سنجش آموزشی با اتکا به پژوهش

را  5یتشخیصی شناخت های آماری، رویکرد سنجشی از مدلریگبهرهشناسی یادگیری و با روان

موردنظر  ی عملکرد در حیطهربنایزیی که ندهایفرای راجع به ساختارها و هااستنباطانجام  منظوربه

 (.5055مینایی، ) ، پرورش یافتدهندیمرا تشکیل 

 اندرفتهقرارگ موردمطالعهی اگستردهطور های تشخیصی شناختی بهدر طول دهه گذشته مدل

ی بندطبقه CDMهای است. یکی از هدف افتهیشیافزاآموزشی  هاداده درها و کاربردهای آن

ه توانایی یی است کهاییتوانابا توجه به تعداد مشخصی خرده  شانیهاپاسخافراد بر اساس الگوی 

ه ی انفرادی افراد در هر خردهاارزشدهد. گیری شود، تشکیل میکل یک حیطه را که باید اندازه

ه که اطالعات تشخیصی بیشتری را در مقایسه با نمر سازدیمی را چندبعدی بندطبقهمقیاس یک 

جورج و ) مبنایی برای بازخورد و حمایت استفاده شود عنوانبهتواند و می آوردیمفراهم 

 (.1354، 1روبیتیچ

ر مقابل ی( دریگاندازهی مبتنی بر نمره کل )نظریات کالسیک هامیپارادادیگر، عبارتبه

دیدگاه توصیف عمیق از پیشرفت دانش آموزان که نیازمند فراهم آوردن اطالعات تشخیصی 

ب گیری اقدام به ترکی. برای حل چنین چالشی، محققان اندازهاندشدهاست، به چالش کشیده 

ی کردند. هدف چنین تعاملی گسترش روش ساخت سنجروانی هاهینظرشناسی شناختی و روان

ها در آموزان بازخوردهای تشخیصی مناسب درباره سطح تسلط آناست که برای دانش آزمونی

هایی که به تسلط را در مهارت شانیهانقصآموزان ی شناختی فراهم آورد تا دانشهاصفت

 (.1332، 0راپ و تمپلین) اند، جبران کنندنرسیده

                                                                                                                                               

1. cognitive diagnostic model 

2. George & Robitzsch 

3. Rupp & Templin 
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برای مشخص کردن ی هستند که سنجروانی هامدل ازجملههای تشخیصی شناختی مدل

توسعه  هشدنییتعیک ماتریس از پیش  بر اساسهای اساسی توانایی تسلط آزمودنی در مهارت

مودنی که آز هامهارتهای تشخیصی شناختی برای شناسایی ترکیبی از . آزموناندداکردهیپ

طالعات بازخوردی ا هامدلروند. نتایج این ها را داشته باشد یا نداشته باشد، به کار میتواند آنمی

های درباره مهارت تسلطشانتوانند در ها میآورد، بنابراین آندقیقی را برای آزمودنی فراهم می

ل سؤال های سؤال پاسخ که بر روی تحلییی داشته باشند. برخالف مدلهااستنباطشناختی مختلف 

وردن های تشخیصی شناختی بیشتر بر فراهم آ، مدلکنندیمو نسبت دادن نمره به آزمودنی تمرکز 

که آزمودنی باید در  کنندیم دیتأکهای خاص بازخوردهای اطالعاتی و تشخیصی در مهارت

یا عدم  تسلط دهندهنشانها نیمرخ صفت آزمودنی را که طور مشخص، آنها پیشرفت کند. بهآن

های تشخیصی شناختی، نیمرخ مدل . دردهندیمرا نشان  تسلط آزمودنی در هر مهارت است

 متغیرهای مکنون( شودکه گاهی اوقات الگوی مهارت برآورد شده نامیده می) صفت آزمودنی

های تشخیصی شناختی گذاری، مدلبنابراین در فرایند نمره متغیرهای گسسته(؛) ی هستنداطبقه

 3که  ها 5ها و  3رکیبی از ت) کنندیمی بندطبقهی مکنون گسسته هاطبقهی آزمودنی را هاپاسخ

همه  باًیتقربه معنی تسلط فرد در آن مهارت است(.  5به معنی عدم تسلط فرد در یک مهارت و 

تعداد  دهندهنشان Kکه  هستند J*Kهای تشخیصی شناختی نیازمند تعیین یک ماتریس کیو مدل

های یک تعداد سؤال دهدهننشان Jشوند و گیری میوسیله آزمون اندازههای است که بهمهارت

 .(1350، 1به نقل از سو ؛5559، 5تاتسوکا) آزمون است

ی هاسازهدر سنجش تشخیصی شناختی، عالوه بر برآورد توانایی فرد در سازه یا 

که تسلط یا عدم تسلط وی را در  دیآیمگیری، نیمرخی برای هر فرد فراهم مورداندازه

ویی که برای پاسخگ شدهنییتعهای اساسی یا صفات شناختی خرد از پیش ی از مهارتامجموعه

دم با توجه به تسلط یا ع هامدل، در این ترقیدق. به عبارت سازدیمها الزم است، مشخص به سؤال
                                                                                                                                               

1. Tatsuoka 

2. Yu-Lan Su 
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ند، احتمال هست ازیموردنها و صفاتی که برای پاسخگویی درست به سؤال تسلط فرد بر مهارت

توان بر اساس وضعیت تسلط می هامدلشود. در این فرد به سؤال نیز برآورد میپاسخ درست 

ها را به دو گروه مسلط و ها، آنسؤال ازیموردنها و صفات زیر بنایی افراد در هر یک از مهارت

 ی نمود و از این طریقبندطبقهگروه مسلط، غیر مسلط و نامعین  0غیر مسلط و در صورت لزوم به 

 (.5055 ها و صفات زیر بنایی مشکل دارد )مینایی،از مهارت کیکدامفرد در  مشخص کرد

 شدهانجامی مختلف هاحوزههای شناختی در های زیادی در رابطه با کاربرد مدلپژوهش

 است.

با استفاده از سنجش  1ریون روندهشیپی هاسیماتر( به تحلیل آزمون 1330) 5تمپلین و ایوی

زمون ی زیر بنایی آهامؤلفههای شناختی به شناسایی ها با استفاده از مدلپرداختند. آن هامهارت

و  کردنمعجهای زیر بنایی زیر را استخراج کردند: یکسانی، پیشرفت، ریون پرداختند و مهارت

ی دوتایی. در این تحقیق هم از مدل دینا هاعیتوزیی، تاسهی هاعیتوز، هاشکلتفریق کردن 

 به دستنمره کل  هاروشی از ترکاملاده شد و نتایج نشان داد که این مدل اطالعات استف

 دهد.می

استفاده کرد. وی با استفاده از  4های شناختی را برای تحلیل آزمون خواندن( مدل1355) 0لی

استخراج  علم نحو، مدل فیوژن چهار خرده مقیاس زیربنایی برای این آزمون شامل: لغات،

 آورد. به دستنیمرخ هر فرد را نیز  نیچنهماطالعات عینی، فهم اطالعات ضمنی و 

ی پرداخت. وی اموسسههای به اجرای سنجش تشخیصی شناختی در آزمون (1350) 9وای

و گرامر  0های خواندن تافل، شنیداری تافلدر پژوهش خود به مقایسه پنج مدل شناختی در آزمون

                                                                                                                                               

1. Templin & Ivie 

2. Raven’s progressive matrices (RPM) 

3. Lee 

4. Michigan english language assessment battery (MELAB) 

5. Yi 

6. test of english as a foreign language (TOEFL) 
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پرداخت. نتایج نشان داد که مدل جبرانی مدل یکپارچه با  5های زبانمهارت آزمون صالحیت در

 ها دارد.بهترین برازش را با داده 1ی مجددپارامتر پرداز

های تشخیصی شناختی برای شناسایی ( به بررسی کاربرد مدل1354) 0گارسیا، دیاز و دالتوره

دینا استفاده کردند. نتایج ها از مدل جیپرداختند. آن 4های قضاوت موقعیتیهای آزمونمهارت

ریق گیری توانایی شغلی از طهای تشخیصی شناختی ابزار مناسبی برای اندازهنشان داد که مدل

ی خوببهرا  ازیموردنهای های شناختی توانستند مهارتآزمون قضاوت موقعیتی هستند. مدل

 ها نیز داشته باشند.ن مهارتگیری کنند و برآورد دقیقی از ایاندازه

به ارائه یک مدل تشخیصی شناختی کلی برای ( 1359) 9و روسی آرکدالتوره، ون در 

 0از آزمون بالینی چند محوری میلون آمدهدستبههای تشخیص اختالالت روانی با استفاده از داده

رای ی تشخیصی شناختی بهاها نشان داد که استفاده از مدلهای آنپرداختند. نتایج تحلیل داده

برای تشخیص اختالالت، بررسی  ترقیدقی شخصیت منجر به نتایج هاپرسشنامهتحلیل 

 شود.و بررسی ساختار زیر بنایی هر اختالل می ی سؤاالتهایژگیو

خود تحت عنوان مدل پردازی تشخیصی  نامهانیپا( در 5055) همچنین در داخل کشور مینایی

در دانش  1330 0ی روند آموزش ریاضیات و علومالمللنیبمطالعه  های ریاضیشناختی سؤال

های و مقایسه مهارت 2ی مجددپارامتر پردازآموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با 

ریاضی دانش آموزان دختر و پسر به این نتیجه رسید که وضعیت دانش آموزان ایرانی در صفات 

                                                                                                                                               

1. Examination for the Certificate of Proficiency in English(ECPE) 

2. Compensatory RUM 

3. Garcia, Diaz and Torre 

4. situational judgment tests 

5. de la Torre, van der Ark and Rossi 

6. Million Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) 

7. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

8. Reparametrized unified model 
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ی زیادی بر رو ریتأثنتایج نشان داد که جنسیت  نیچنهمهای ریاضی خوب نیست، و مهارت

 عملکرد افراد ندارد.

( در پژوهش خود به تدوین و ارزشیابی مدل تشخیصی شناختی ریاضیات پایه 5050) افضلی

ا ها بداده لیوتحلهیتجزپرداخت.  5اول دبیرستان با استفاده از روش سلسله مراتبی صفات

 سازی تشخیصی شناختی ریاضیات نشان داد کهی مدل دینای سلسله مراتبی در مدلریکارگبه

عملکرد دانش آموزان پایه اول است. همچنین نتایج پژوهش  کنندهنییتبهشت صفت زیر بنایی 

 اند.از هشت مهارت به تسلط نرسیده کدامچیهدر  هایآزمودننشان داد که 

تعیین  منظوربهد به مطالعه کاربرد سنجش تشخیصی شناختی ( در پژوهش خو5050) کبیری

 هایادهد بر اساسعلوم تجربی در دانش آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران  شدهکسبهای مهارت

پرداخت. نتایج نشان داد که مدل هشت  1355ی روند آموزش ریاضیات و علوم المللنیبمطالعه 

 دانش آموزان در جامعه موردمطالعه بهترین مدل است.ی برای تبیین عملکرد یادگیری اصهیخص

ی آزمون ابیاعتبار در پژوهش خود به طراحی، ساخت و  (5050) همچنین محسن پور

تشخیصی شناختی سواد ریاضی در پایان دوره آموزش عمومی در جهت تدوین الگوی کیفیت 

شان داد که هراندازه سطوح استفاده کرد و نتایج ن 1آن پرداخت. وی در پژوهش خود از مدل دینا

ر خواهد تها افزایش یابد، عملکرد دانش آموزان به همان اندازه پایینصالحیت شناختی در سؤال

 بود.

های زیر منظور تعیین مهارتهای تشخیصی شناختی به( به بررسی کاربرد مدل5054مقدم ) 

ا ره دکتری پرداخت. وی ببنایی عملکردی داوطلبان در آزمون ورودی زبان انگلیسی عمومی دو

های کیفی سه مهارت را برای آزمون قواعد و شش مهارت احتمالی آزمون درک استفاده از روش

جبرانی فیوژن، با رویکرد بیز و روش  مطلب را شناسایی کرد. در بخش کمی نیز مدل غیر

                                                                                                                                               

1. Attribute Hierarchal Model (AHM) 

2. Deterministic inputs, noisy ‘and’ gate 
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که استفاده از را استفاده کرد. نتایج این مطالعه نشان داد  5های مارکوف مونته کارلوزنجیره

های آزمون زبان بهتر های مرسوم در تحلیل دادهروش های تشخیصی شناختی نسبت بهمدل

 هستند.

، ماهیت توانای شودیمساخته و تفسیر  CHCگفت که وقتی آزمونی بر اساس نظریه  توانیم

بنابراین  ؛شوند، بهتر درک میشودیمگیری این آزمون اندازه لهیوسبهشناختی و تحصیلی که 

ریه ضروری به شود، استفاده از این نظبه ارزیابی و تفسیر پیشرفت تحصیلی پرداخته می کهیوقت

ی روشن سازد. همچنین درستبهآموزان را های دانشها و ضعفتا ماهیت توانایی رسدیمنظر 

گیری دازهکه ان دهدیمبه درمانگران این امکان را  CHCی مبتنی بر نظریه هاآموناستفاده از 

بررسی  سازد تا بهدقیق و کافی و عمیق از مشکل داشته باشند و همچنین این فرصت را مهیا می

وجه به با اختالل یادگیری بپردازند. با ت در کودکاندالیل بنیادی مشکالت یادگیری برای مثال 

ی این یکاربرد زیاد آزمون هوش وکسلر تاکنون پژوهشی در مورد فرایندهای شناختی زیر بنا

 این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر است:. است نشدهانجامآزمون 

هار چها و صفات زیر بنایی شناختی برای آزمون هوش وکسلرکودکان نسخه ( مجموعه مهارت5

 اند؟کارول کدام _هورن  _ی باریک نظریه کتلهاییتوانا( بر اساس 1330)

یی هامهارتو در چه صفات و  انددهیرسیی به تسلط هامهارت( دانش آموزان در چه صفات و 1

 ؟انددهینرسبه تسلط 

 پژوهش روش

های آزمون هوش وکسلر نسخه چهار که در سازمان آموزش و ازآنجاکه در این تحقیق از داده

های ثانویه بود، استفاده شد، بنابراین این تحلیل از نوع تحلیل شدهیگردآورپروش استثنایی 

جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانش آموزان ابتدایی سراسر کشور بودند. نمونه آماری  هست.

                                                                                                                                               

1. Markov Chain Monte Karlo 
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. این افراد با باشندیمنفر دختر  033نفر پسر و  011نفر که از این تعداد  5111این پژوهش برابر با 

 .انتخاب شدندی اخوشهی تصادفی ریگنمونهاستفاده از روش 

ی آزمون برا ینا پژوهش آزمون وکسلرکودکان نسخه چهار هست.گیری در این ابزار اندازه

 9مقیاس اصلی و  53شده است، خرده مقیاس تشکیل 59شود. از استفاده می 50تا  0دامنه سنی 

این آزمون دارای یک  هست. 0و انحراف استاندارد  53مقیاس مکمل، هر مقیاس دارای میانگین 

، استدالل 1گذاری: درک کالمیهار شاخص نمرهبرای کل مقیاس و چ 5بهر کلینمره هوش

و انحراف استاندارد  533هست. میانگین نمره کل برابر  9، سرعت پردازش4، حافظه فعال0مفهومی

 هست. 59آن 

های شواهد زیادی در مورد روایی آزمون هوش وکسلر وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی

دهد. همچنین آزمون هوش وکسلر میی را برای این آزمون نشان چهار عاملمختلف مدل 

وایی کنند، دارد که این نشان از رگیری میهایی که هوش را اندازههمبستگی باالیی با سایر آزمون

متبلور کافمن برای -همگرای این آزمون دارد. برای مثال همبستگی آن با آزمون هوش سیال

و همچنین با  22/3برابر  0ودکانو با آزمون پردازش ذهنی کافمن برای ک 25/3برابر  0کودکان

شود و نشان های باالیی محسوب میکه همبستگی هست 24/3برابر  2ی افتراقیهاییتوانامقیاس 

 (.1351، 5از روایی باالی آن دارد )والستروم، بروژ، ژو و ویس

س دو خرده مقیا جزبهها برای تمامی خرده مقیاس آمدهدستبههمچنین مقدار ضریب پایایی 

است.  05/3ی برابر ابینماد زنی و ی تکمیل خطهااسیمقاست. برای خرده  5/3تا  2/3برابر 

                                                                                                                                               

1. full scale IQ (FSIQ) 

2. verbal comprehension index (VCI) 

3. perceptual reasoning index (PRI) 

4. working memory index (WMI) 

5. processing speed index (PSI) 

6. kaufman assessment battery for children- fluid- crystalized index 

7. Kaufman Assessment Battery for Children- mental processing index 

8. Differential Ability Scales- General conceptual ability 

9. Wahlstrom, Breaux, Zhu, Weiss 
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 24/3برای چهار شاخص اصلی برابر  51/3یی برای نمره کل آزمون برابر باز آزماهمچنین ضریب 

بروژ، ژو و ویس،  است )والستروم، 51/3تا  04/3ی از ادامنهها برابر و برای خرده مقیاس 50/3تا 

1351.) 

 0به بررسی روایی و پایایی آزمون در کودکان  (5053)در ایران هم صادقی، ربیعی، عابدی 

سال استان چهارمحال و بختیاری پرداختند نتایج نشان داد که بین ویرایش چهارم آزمون  50تا 

. برای وجود داردشده هوش وکسلر و آزمون ریون همبستگی معنادار  دنظریتجدوکسلر و مقیاس 

با  آمدهتدسبهنیمه کردن استفاده شد. پایایی یی و دوباز آزمای هاروشبررسی پایایی آزمون از 

 25/3تا  22/3ها از و برای شاخص 55/3یی برای نمره کلی هوش برابر باز آزمااستفاده از روش 

ه خرده ترین پایایی مربوط بها نیز باال. برای خرده مقیاسشوندیمبود که مقدارهای باالیی حساب 

دو  درروشصدم بود.  09/3آن مربوط به مفاهیم تصویری با  نیترنییپاو  54/3مقیاس واژگان با 

بود. در خرده  20/3تا  55/3ها از و برای شاخص 59/3هوش برابر  نمره کلسازی نیز پایایی نیمه

و کمترین پایایی مربوط به  20/3ها باالترین پایایی برای واژگان و استدالل تصویری مقیاس

 .هست 05/3فراخنای ارقام با 

دینا استفاده شد. مدل در این پژوهش از مدل تشخیصی شناختی جی هادادهبرای تحلیل 

که توانایی انجام تحلیل  هستی کلی شناختی هامدل ازجملهدینا تشخیصی شناختی جی

داد هم تع زیندر این پژوهش  ازآنجاکهباال را دارد.  سؤاالتی با صفات زیاد و تعداد هاسیماتر

انتخاب  هاداده، مدل جی دینا برای تحلیل باالبود( 155سؤاالت )( و هم تعداد صفت 5صفات )

 صورت زیر عمل شد:های شناختی بهها در مدلگردید. برای تحلیل داده

لف یف صفات از منابع مختبرای تعر. ها و صفات زیربنایی شناختیمرحله اول: تعریف مهارت

مانند نظریه حیطه محتوایی، تحلیل محتوای سؤال، تفکر با صدای بلند، نظر متخصصان و 

ول نظریه های الیه اتوان استفاده کرد. در این پژوهش با استفاده از تواناییهای مرتبط میپژوهش

CHC کند، گیری میاندازه و نظر متخصصان به شناسایی اینکه هر سؤال چه مهارت و توانایی را
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ی شناختی برای شناسرواناین مرحله از دو نفر از متخصصان حوزه هوش و  در پرداخته شد.

 شناسایی صفات زیر بنایی استفاده شد.

های شناختی دهنده ساختار بارگیری در مدلنشان Qماتریس . مرحله دوم: ساخت ماتریس کیو

 های موردنیاز برای کسب پاسخ درستصالحیت است. هر سطر این ماتریس، یک فرضیه درباره

تعداد  kها و ، تعداد سؤالnاست که در آن  به یک سؤال است و دارای مرتبه 

های این ماتریس، اعداد صفر و یک هستند. هاست. تمام درایههای موردنیاز برای سؤالصالحیت

م، عدد یک نشانگر آن است که سؤال  kم و ستون  nدر سطر  Qبرای یک درایه خاص ماتریس 

n  آم صفت یا صالحیتk ها، دهد که سؤالکند و عدد صفر نشان میگیری میآم را اندازه

 گیرد.صالحیت یا صفت موردنظر را اندازه نمی

برآورد نیمرخ  CDMها با استفاده از هدف اولیه واصلی تحلیل داده. مرحله سوم: برآورد مدل

اید ها در آزمون است. برای این کار بصورت فردی بر اساس عملکرد آنن بهصفتی برای فراگیرا

دینا یک مدل تشخیصی شناختی انتخاب شود، برای این پژوهش مدل غیر جبرانی جی

آم با الگوی  iشونده دینا، احتمال پاسخ درست آزمونقرار گرفت. در مدل جی مورداستفاده

 شود:وسیله معادله زیر تعریف میآم، به jدر سؤال  αiصالحیت 

 

مرحله چهارم: گزارش نمره و بازخورد تشخیصی. در این مرحله نمرات افراد و میزان تسلط یا 

 ها نیز مشخص شد.عدم تسلط افراد در هر یک از مؤلفه

 ی مربوط به مدلهالیتحلبرای انجام  Rآماری  افزارنرمالزم به ذکر است در این پژوهش از 

 شناختی استفاده گردید.

ها و صفات زیر بنایی شناختی برای آزمون هوش وکسلرکودکان اول: مجموعه مهارت سؤال

 اند؟کارول کدام _هورن  _ی باریک نظریه کتلهاییتوانا( بر اساس 1330چهار )نسخه 
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ی به این پرسش اول ماتریس کیو ساخته شد. مرحله اول در ساخت ماتریس دهپاسخبرای 

ی آزمون است. در این پژوهش با توجه به هاسؤالی زیربنایی هامهارتکیو تعریف صفات و 

ز صفات کارول بود، ا -هورن –ی باریک نظریه کتل هاییتوانااینکه شناسایی صفات بر اساس 

توانایی باریک  03این نظریه نزدیک به  در ده شد.در این نظریه استفا شدهییشناسا

نفر متخصص برای مشخص کردن اینکه آزمون  1 ازنظر نیچنهم. در این مرحله اندشدهییشناسا

 تیرنهاد، استفاده شد. کندیمی ریگاندازهرا  هاییتوانااز این  کیکدامهوش وکسلر کودکان 

ی و صفات زیر بنای هاییتوانا عنوانبهتوانایی باریک  53با توجه به مبانی نظری و نظر متخصصان 

 هاییتوانای اصلی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار شناسایی شدند. این هااسیمقخرده 

، دانش 4، اطالعات عمومی کالمی0، حافظه فعال1، استقرا5یرسازیتصوعبارت بودند از: 

، استدالل عمومی 2، رشد زبانی0، فراخنای حافظه0ی در مشابهتریپذانعطاف، 9یواژگان

 یهااسیمقبا خرده  هاییتوانا. در جدول زیر ارتباط هر یک از این 53، سرعت چرخش5یارهیزنج

 است. شدهدادهاصلی آزمون هوش وکسلر نشان 

  

                                                                                                                                               

1. visualization 

2. induction 

3. working memory 

4. general verbal information 

5. lexical knowledge 

6. flexibility of closure 

7. memory span 

8. Language development 

9. general sequential reasoning 

10. speeded rotation 
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 هوش وکسلری آزمون هااسیمقی باریک و خرده هاییتواناماتریس  .1جدول 
SR 

 سرعت

 چرخش

RG 
 استدالل

 عمومی

 ایزنجیره

LD 
 رشد

 زبانی

Ms 
 فراخنای

 حافظه

Cf 
 پذیریانعطاف

VL 
 دانش

 واژگانی

Ko 
 اطالعات

 عمومی

Mw 
 حافظه

 فعال

I 
 ااستقر

Vz 
 تصویرسازی

 

*         * 
 طراحی

 مکعب

 هاشباهت  *   * *    

   *   * *   
 فراخنای

 ارقام

        *  
 مفاهیم

 تصویری

 گانژوا     *     

       *   

 توالی

 و حرف

 عدد

 *       *  
 استدالل

 تصویری

  *    *    
 درک

 مطلب

در ردیف و  سؤالی شناختی هر هامدلدر ماتریس کیو در . مرحله دوم ساخت ماتریس کیو

به این  3. شودیمتشکیل  5و  3ی ماتریس از اعداد هاهیدرا. رندیگیمقرار  هاستونصفات در 

 ؤالسی صحیح به دهپاسخبه این معنی که برای  5الزم نیست و  سؤالمعنی که آن صفت برای آن 

بسیار  نیز ازیموردنهای آزمون وکسلر و تعداد صفات تعداد سؤال ازآنجاکهآن صفت الزم است. 

 دنظرموری از ماتریس اخالصه. در ادامه هستزرگ ، بنابراین اندازه ماتریس بسیار بهستباال 

 .شودیمآورده 
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 ی باریکهاییتواناو  سؤاالتماتریس کیو  .2جدول 
Vz 

 تصویرسازی
SR 

 سرعت

 چرخش

I 
 استقرا

MW 
 حافظه

 فعال

Ko 
 اطالعات

 عمومی

 کالمی

vl 
 دانش

 واژگانی

cf 
 پذیریانعطاف

مشابهت در  

Ms 
 فراخنای

 حافظه

LD 
 رشد

 زبانی

RG 
 استدالل

 عمومی

ایزنجیره  

5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 

3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 

3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 

3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 

3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 

3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 

3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 

3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 

3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 

3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 

3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 

، باشندیمکه مربوط به طراحی مکعب  1و  5ی هاسؤالی صحیح به دهپاسخبرای مثال برای  

مربوطه به شباهت  که 4و  0ی هاسؤالی و سرعت چرخش الزم هستند، برای رسازیتصوصفات 

مربوط به  که 0و  9ی هاسؤالی؛ برای ریپذانعطاف، صفات استقرا، دانش واژگانی و باشندیم

که مربوط  2و  0ی هاسؤال، صفات حافظه فعال و فراخنای حافظه؛ برای باشندیمفراخنای ارقام 

که مربوط  53و  5ی هاسؤال، استقرا و اطالعات عمومی کالمی؛ برای باشندیمبه مفاهیم تصویری 

ی توالبهکه مربوط  51و  55ی هاسؤال، صفت دانش واژگانی الزم است. برای باشندیمبه واژگان 

که مربوط به استدالل  54و  50ی هاسؤال، صفت حافظه فعال؛ برای باشندیمحرف و عدد 

و  59ی هاالسؤبرای  تیدرنهای؛ و ارهیزنج، صفات استقرا و استدالل عمومی باشندیمتصویری 
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، صفات رشد زبانی و اطالعات عمومی کالمی الزم باشندیمکه مربوط به درک مطلب  50

 .باشندیم

اول از میزان توافق نظر  درروشبرای بررسی روایی ماتریس کیو از دو روش استفاده شد. 

متخصصان استفاده کردیم. بر این اساس از ضریب کاپا برای بررسی توافق بین نظر دو نفر از 

 آمدهدستهبمتخصصان که به بررسی ماتریس پرداخته بودند استفاده کردیم. میزان ضریب کاپا 

دالتوره و چیو  وم از روشدارد. در مرحله د قبولقابلبود که نشان از توافق باال و  02/3برابر 

اده ، استفهست( که یک روش آماری برای بررسی روایی ماتریس کیو در مدل جی دینا 1350)

خص انجام دهد مش تواندیمکردیم. این روش میزان درستی ماتریس کیو و اصالحاتی را که مدل 

آن در  نتایج . برای بررسی ماتریس کیو در این پژوهش نیز از این روش استفاده شد وکندیم

 است: شدهارائه 0جدول 

 روایی ماتریس کیو .3جدول 

 تغییر بدون شدهاصالح ماتریس ورودی

 52/3 1/3 صحیح ماتریس

ی ماتریس بدون هاخانهدرصد از  52دهد است که نشان می 52/3مقدار ستون بدون تغییر برابر 

اند. بررسی موارد اصالحی پیشنهادی توسط تغییر کرده هاخانهدرصد از  1و تنها  اندماندهیباقتغییر 

روش نشان داد که این موارد بیشتر ناشی از خطای آماری روش دالتوره و چیو است که ناشی از 

توان ( است. با توجه به موارد فوق می=n 5505ی ماتریس کیو ورودی )هاخانهباال بودن تعداد 

 ناسبی برخوردار است.از روایی م آمدهدستبهگفت که ماتریس 

و در چه صفات  انددهیرسیی به تسلط هامهارتدانش آموزان در چه صفات و  دوم: سؤال

 ؟انددهینرسیی به تسلط هامهارتو 

 ی تشخیصی شناختی انجام شد.هامدل بر اساس هادادهبرای پاسخ به پرسش باال تحلیل 
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مدل جی دینا  ازآنجاکهاما ؛ انجام شددینا بر اساس مدل عمومی و کلی جی هادادهتحلیل 

ده و فرایند تحلیل را پیچی باشندیمزیاد  کندیمپارامترهای که برآورد  هستیک مدل کلی 

های بنابراین مدل؛ هستو احتمال خطا در آن زیاد  هستدینا خود مدل کلی . مدل جیکندیم

گیرند. پنج مدل رار میی قموردبررسآیند می به دستتر که از خود این مدل کلی محدود

RRUM0-LLM1-ACDM5-DINO-DINA  ی از مدل جی پارامترهابا محدود کردن

های شود. انتخاب مدلانتخاب می یک مدل ذکرشدههای آیند. از بین مدلمی به دستدینا 

 محدودشدههای گیرد. آماره والد به بررسی تفاوت مدلمحدود بر اساس آماره والد صورت می

ه شود. با توجه بنشود انتخاب می داریمعنپردازد. مدلی که در آن آماره والد دینا میبا مدل جی

این مدل  بر اساسانتخاب شد و تحلیل  LLMمدل  4بر اساس آماره والد آمدهدستبهاطالعات 

 انجام شد.

 ی برازش مدلهاشاخصمقایسه  .4جدول 

 LLMمدل  مدل جی دینا شاخص

 AIC 500/549493 549009شاخص اطالعات آکایک 

 BIC 204/591500 4/595055شاخص اطالعات بیزی 

 دهد.را نشان می LLMدینا و مدل محدود ی برازش برای مدل جیهاشاخصجدول باال 

 شاخصو مقدار  هست 500/549493دینا برابر برای مدل جی 9ی اطالعات آکایکهاشاخص

برای  آمدهدستبهاست. همچنین جدول باال شاخص برازش  204/591500برابر  0اطالعات بیزی

و شاخص اطالعات بیزی  549009دهد. شاخص اطالعات آکایک برابر را نشان می LLMمدل 

ی برازش هاشاخصی برازش هر مدلی که هاشاخص. در مقایسه هست 4/595055برابر 

                                                                                                                                               

1. Additive CDM 

2. log-linear model 

3. reduced reparametrized unified model 

4. The Wald Test 

5. Akaike Information Criteria 

6. Bayesian Information Criteria 
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العات آکایک برای مدل جی دینا تری است. شاخص اطی باشد، مدل مناسبترکوچک

دینا تر از مدل جیکوچک LLMو شاخص اطالعات بیزی مدل  LLMتر از مدل کوچک

 LLMتر و خطای کمتری دارند، مدل های محدود تعداد پارامترهای کماست، اما چون مدل

س . پدینا انتخاب شدهای محدود در مدل کلی جیهای این پژوهش از بین مدلبرای تحلیل داده

ر د شدهمشخصها در هریک از صفات از مشخص شدن مدل، به بررسی میزان تسلط آزمودنی

 مرحله قبل پرداخته شد.

 ی باریکهاییتوانادر هر یک از  هایآزمودندرصد تسلط  .5جدول 

تسلط درصد  صفت صفت تعریف 

4005/3  
 چه که کند سازیشبیه ذهنی طوربه اینکه و پیچیده الگوهای درک توانایی

 (.اندازه رد تغییر چرخش،شوند )می تبدیل کهوقتی افتدمی هاآن برای اتفاقی
 (Vz) یرسازیتصو

0010/3  

 آن تاررف که بنایی زیر قوانین و اصول کشف و پدیده یک مشاهده توانایی

 الگوهای و ظمن دارند قوی استقرایی استدالل که افرادی. کندمی تبیین را پدیده

 .باشد ینیبپیشغیرقابل است ممکن دیگران برای که بینندمی موقعیت در را

 (I) استقرا

0000/3  

 یلتبد و ترکیب ساده، هایکاریدست انجام برای توجه دهیجهت توانایی

 و کندمی دوری مزاحم هایمحرک از کهدرحالی اولیه، حافظه در اطالعات

 .هست بلندمدت حافظه در اطالعات برای شدهکنترل جستجوی فرایند درگیر

 (Mwفعال ) حافظه

4905/3  

 سیهرک و شودمی تلقی ارزشمند و عملی ضروری، فرهنگ یک در که دانشی

 مختلف هایحیطه در که دانشی مقدار وسیلهبه عامل این. بداند را آن باید

 .شودمی سنجیده شده،کسب

 عمومی اطالعات

 (Ko) کالمی

9090/3  
 املع این. دهدمی تشکیل را هاآن زیربنای که مفاهیمی و لغات تعریف دانش

 .ایگونهبه است لغتی فرهنگ دانش. دارد تأکید تنهاییبه لغات تعریف بر
 (Vl) واژگانی دانش

0924/3  
 شدهرکیبت ترپیچیده الگوی یک در که الگو یا شکلیک تشخیص توانایی

 .شناسیممی را الگو قبل از وقتی است، ریختههمبه که الگوی یا است،

 در پذیریانعطاف

 (Cfمشابهت )

404/3  
 وریف بازتولید و اولیه حافظه در آن دارینگه اطالعات، کدگذاری توانایی

 .بود شدهارائه که ترتیبی همان به اطالعات

 حافظه فراخنای

(Ms) 

0040/3  (LD) زبانی رشد .جمالت و اصطالحات لغات، سطح در زبان از کلی فهم 
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تسلط درصد  صفت صفت تعریف 

4121/3  

 همچنین یتوانای این. شدهشناخته الگوهای از استفاده منطقی، استدالل توانایی

 توانای رااستق کهدرحالی. شودمی شناخته قوانین کاربرد و قیاسی استدالل با

 مومیع استدالل است، جدید اصول کشف برای شدهشناخته حقایق استفاده

 قیمنط مرحله چند یا یک در موجود و شدهشناخته اصول از استفاده توانایی

 استدالل برای مثال یک. است مشکالت حل و جدید حقایق کشف برای

 انینقو و شدهارائه حقایق اساس بر که است ایمنصفههیئت یا قاضی عموی

 .کندمی گیریتصمیم مربوط

 عمومی استدالل

 (RG) ایزنجیره

دهد. میزان را نشان می آمدهدستبههای احتمال تسلط در هر یک از مؤلفه 9جدول شماره 

(، 404/3(، فراخنای حافظه )9090/3ی با احتمال )دانش واژگان ها به ترتیبتسلط برای مؤلفه

ای (، اطالعات عمومی زنجیره4005/3سازی )(، تصویر4905/3ی )کالم یعموماطالعات 

پذیری در (، انعطاف0040/3(، رشد زبانی )0000/3(، حافظه فعال )0010/3) (، استقرا4121/3)

 .است (0924/3مشابهت )

های باشد که باید برآورد شوند. پارامترهای مدلهر مدل شناختی دارای پارامترهای می

دینا دو پارامتر حدس و لغزش دارد. پارامتر حدس باشند. مدل شناختی جیشناختی متفاوت می

ی به های الزم برای پاسخگوتمال پاسخگویی صحیح به یک سؤال بدون تسلط به مهارتبه اح

 های الزم برایآن سؤال اشاره دارد و پارامتر لغزش به احتمال ارتکاب به خطا زمانی که مهارت

پاسخگویی به یک سؤال را داشته باشند، اشاره دارد. در جدول مقدار هر کدام از این دو پارامتر 

است. با توجه به حجم باالی جدول فقط غزش با خطای استاندارد آنها ارائه گردیدهحدس و ل

 شود.ابتدایی و انتهایی هر خرده مقیاس گزارش می سؤاالتپارامترهای مربوط به 
  



 82/  ... آزمون هوش وکسلر چهار یهاسؤال یربناییصفات ز ییشناسا

 آزمون هوش وکسلر سؤاالتپارامترهای حدس و لغزش برای  .6جدول 

 لغزش استاندارد خطای حدس استاندارد خطای لغزش حدس 

Bd5 5540/3 3335/3 3302/3 3339/3 

Bd1 504/3 3335/3 335/3 3339/3 

Bd0 5352/3 3335/3 3594/3 3339/3 

Bd4 0202/3 3500/3 3105/3 3320/3 

Bd9 4990/3 3902/3 3125/3 3542/3 

Bd55 3335/3 2450/3 3330/3 3150/3 

Bd51 3335/3 5302/3 3330/3 3110/3 

Bd50 3335/3 5432/3 3330/3 3559/3 

Bd54 3335/3 5200/3 3330/3 3351/3 

S5 0140/3 3301/3 3005/3 3319/3 

S1 0541/3 3301/3 3099/3 3310/3 

S0 2150/3 3332/3 3109/3 3332/3 

S4 0219/3 3312/3 3032/3 3314/3 

S9 0059/3 3309/3 3004/3 331/3 

S0 4934/3 3304/3 3000/3 3352/3 

S55 3322/3 9052/3 3340/3 3014/3 

S13 3335/3 2524/3 3340/3 3959/3 

S15 3335/3 2552/3 3302/3 3035/3 

S11 3335/3 0522/3 3301/3 3020/3 

S10 3335/3 5059/3 355/3 3010/3 

Dsf5t5 5520/3 3315/3 3202/3 3500/3 

Dsf1t5 5400/3 3331/3 3131/3 3540/3 

Dsf1t1 5930/3 3330/3 3529/3 3330/3 

Dsf0t5 0301/3 335/3 3415/3 3330/3 

Dsf0t1 0532/3 330/3 3450/3 3310/3 

Dsf0t5 3335/3 9120/3 3359/3 5159/3 

Dsf0t1 3331/3 0551/3 3330/3 3020/3 



 1269 تابستان، 82، شمارة هفتم سالگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 24

 لغزش استاندارد خطای حدس استاندارد خطای لغزش حدس 

Dsf2t5 3335/3 2099/3 3330/3 552/3 

Dsf2t1 3335/3 5522/3 3339/3 3500/3 

Dsb5t5 2020/3 3335/3 3400/3 335/3 

Dsb5t1 2520/3 3335/3 3402/3 3330/3 

Dsb1t5 0490/3 3335/3 3059/3 3354/3 

Dsb1t1 0040/3 3334/3 305/3 3334/3 

Dsb0t5 5019/3 3930/3 3030/3 3591/3 

Dsb0t1 5552/3 3031/3 3120/3 35/3 

Dsb0t5 3335/3 5590/3 3351/3 5500/3 

Dsb0t1 3335/3 5595/3 3315/3 1144/3 

Dsb2t5 3335/3 5054/3 3332/3 3451/3 

Pc5 5122/3 3334/3 3504/3 3335/3 

Pc1 5302/3 3335/3 3550/3 3340/3 

Pc0 5500/3 3335/3 3150/3 3352/3 

Pc4 2209/3 3335/3 3151/3 3332/3 

Pc9 0295/3 3301/3 3059/3 3311/3 

Pc14 3335/3 5301/3 3324/3 3099/3 

Pc19 3302/3 2441/3 3302/3 3405/3 

Pc10 3330/3 5940/3 3352/3 3111/3 

Pc10 3310/3 5051/3 3304/3 3500/3 

Pc12 3354/3 5015/3 3350/3 3555/3 

V1 5590/3 3335/3 334/3 330/3 

V0 5545/3 3335/3 3302/3 3332/3 

V4 5259/3 3355/3 3390/3 3310/3 

V9 2549/3 3304/3 3509/3 3395/3 

V03 3359/3 201/3 3352/3 3121/3 

V05 3112/3 4104/3 3359/3 3450/3 

V01 3350/3 0995/3 3315/3 3025/3 



 85/  ... آزمون هوش وکسلر چهار یهاسؤال یربناییصفات ز ییشناسا

 لغزش استاندارد خطای حدس استاندارد خطای لغزش حدس 

V00 3335/3 5514/3 3355/3 3390/3 

V04 3335/3 5220/3 3332/3 3305/3 

V09 3129/3 055/3 3531/3 3050/3 

V00 3335/3 5552/3 3332/3 3300/3 

Lns55 005/3 3315/3 3909/3 3314/3 

Lns51 092/3 3335/3 3000/3 3330/3 

Lns50 0000/3 3509/3 3902/3 3305/3 

Lns15 0440/3 3312/3 3000/3 3309/3 

Lns11 035/3 334/3 3940/3 3304/3 

Lns10 0500/3 3340/3 390/3 3305/3 

Lns25 3335/3 5092/3 3330/3 3590/3 

Lns21 3335/3 5050/3 3330/3 3505/3 

Lns20 3335/3 5555/3 3330/3 3300/3 

Lns55 3335/3 5224/3 3330/3 3550/3 

Lns51 3335/3 5505/3 3301/3 5901/3 

Lns50 3335/3 552/3 3359/3 3035/3 

Lns535 3335/3 5505/3 3301/3 5900/3 

Lns531 3335/3 552/3 3359/3 3035/3 

Lns530 3335/3 552/3 3359/3 3035/3 

Mr5 5505/3 3331/3 3309/3 3349/3 

Mr1 5502/3 3334/3 3304/3 3592/3 

Mr0 5259/3 3335/3 3530/3 3515/3 

Mr4 5411/3 3335/3 350/3 3300/3 

Mr9 5021/3 3335/3 3505/3 3300/3 

Mr03 3352/3 0591/3 3350/3 3005/3 

Mr05 3301/3 010/3 3391/3 3922/3 

Mr01 3301/3 2929/3 3390/3 3450/3 

Mr00 339/3 5552/3 3345/3 344/3 
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 لغزش استاندارد خطای حدس استاندارد خطای لغزش حدس 

Mr04 3330/3 5140/3 335/3 3059/3 

Mr09 3315/3 5355/3 3342/3 3451/3 

C5 5000/3 3335/3 3541/3 3335/3 

C1 0312/3 3329/3 3004/3 339/3 

C0 0410/3 3340/3 3051/3 3319/3 

C4 0045/3 3501/3 3044/3 330/3 

C9 0050/3 3510/3 3152/3 3391/3 

C50 331/3 002/3 3359/3 3941/3 

C52 3335/3 2009/3 3352/3 344/3 

C55 3335/3 2250/3 3322/3 3945/3 

C13 3335/3 5105/3 3325/3 3095/3 

C15 3335/3 5920/3 3319/3 3040/3 

را نشان  LLMبر اساس مدل  سؤالرا برای هر  1و حدس 5ی لغزشپارامترها 0جدول 

و باالترین  5دهند. در خرده مقیاس طراحی مکعب باالترین احتمال حدس مربوط به سؤال می

ها باالترین احتمال حدس شباهت اسیخرده مق، برای هست 54به سؤال  مربوطاحتمال لغزش 

فراخنای  اسیخرده مق، در هست 10و باالترین احتمال لغزش مربوط به سؤال  0مربوط به سؤال 

، هست 0و باالترین احتمال لغزش مربوط به سؤال  5احتمال حدس مربوط به سؤال ارقام، باالترین 

و باالترین احتمال  5مفاهیم تصویری، باالترین احتمال حدس مربوط به سؤال  اسیخرده مقدر 

 1واژگان، باالترین احتمال حدس مربوط به سؤال  اسیخرده مق، برای 10لغزش مربوط به سؤال 

، برای توالی حرف و عدد، باالترین احتمال هست 00غزش مربوط به سؤال و باالترین احتمال ل

 اسیخرده مق. در هست 53و باالترین احتمال لغزش مربوط به سؤال  5حدس مربوط به سؤال 

و باالترین احتمال لغزش مربوط به  5ی، باالترین احتمال حدس مربوط به سؤال ریاستدالل تصو

                                                                                                                                               

1. Slip 

2. Guess 



 87/  ... آزمون هوش وکسلر چهار یهاسؤال یربناییصفات ز ییشناسا

درک مطلب باالترین احتمال حدس مربوط به سؤال  اسیده مقخربرای  تاًینهاو  هست 04سؤال 

 .هست 15و باالترین احتمال لغزش مربوط به سؤال  5

 گیرینتیجه

بنایی آزمون هوش وکسلر چهار بر اساس هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیر

ود. های تشخیصی شناختی بکارول با استفاده از مدل–هورن  –های باریک نظریه کتل توانایی

. در این پژوهش کرده استتوانایی باریک را شناسایی  03کارول حدود –هورن  –نظریه کتل 

 آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه سؤاالتهای باریک با نیز به مطالعه و ارتباط این توانایی

 5دود ین زمینه حمتخصصان در ا ازنظرچهار پرداخته شد و پس از مطالعه مبانی نظری و استفاده 

های اصلی آزمون هوش وکسلر شناسایی شد و خرده مقیاس سؤاالتتوانایی باریک برای 

 توانایی و صفت تشکیل شد. 5ماتریس کیو بر اساس این 

هی به دی برای پاسخرسازیتصوبرای آزمون وکسلر، صفت  شدهییشناسااز بین صفات 

ی هااسیخرده مق سؤاالتی دهپاسخطراحی مکعب، صفت استقرا برای  اسیخرده مق سؤاالت

ی هااسیخرده مقی و استدالل تصویری، صفت حافظه فعال برای ریتصو میمفاهها، شباهت

ی هااسیخرده مقفراخنای ارقام و توالی حرف و عدد، صفت اطالعات عمومی کالمی برای 

ها و واژگان، های شباهتی خرده مقیاسمفاهیم تصویری و درک مطلب، دانش واژگانی برا

ده ها، صفت فراخنای حافظه برای خرپذیری در مشابهت برای خرده مقیاس شباهتصفت انعطاف

 صفت تیدرنهای برای خرده مقیاس درک مطلب و رشد زبانمقیاس فراخنای ارقام، صفت 

 ند.ای برای خرده مقیاس استدالل تصویری شناسایی شداستدالل عمومی زنجیره

ها با استفاده از مدل تحلیل داده روایی ماتریس کیو، دییتأپس از شناسایی صفات اولیه و 

ها مانند شاخص اطالعات آکایک و های برازش مدل با دادهدینا انجام شد، شاخصعمومی جی

دینا یک مدل کلی و مدل جی ازآنجاکهشاخص اطالعات بیزی نشان از برازش خوب دارد. 
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های محدود در این مدل کلی استفاده کرد. نتایج آزمون والد نشان باید از مدل، هستعمومی 

این مدل انجام  بر اساسو تحلیل  هستبهترین مدل  LLMهای محدود، مدل داد که از بین مدل

نشان از برازش خوب این مدل با  LLMنیز برای مدل  شدهمحاسبههای برازش شد. شاخص

های زیربنایی آزمون ها برای شناسایی صفتل شناختی با دادهها داشت. برازش خوب مدداده

 ؛1351؛ وای،1355؛ لی، 1330هوش وکسلر همسو با نتایج تحقیقات قبلی )تمپلین و ایوی،

که در آن نشان  هست( 5059؛ مقدم، 5050؛ کبیری،5055؛ مینایی،1354، دیاز، دالتوره،یاگارس

ایی ها را شناسبنایی آزمونهای زیرتوانند صفتمیی خوببههای شناختی که مدل شده بودداده

 کنند.

د. بررسی ش شدهییشناساآموزان ایرانی در هر یک از صفات سپس وضعیت تسلط دانش

. باالترین میزان تسلط برای شده استآورده  9آموزان در جدول شماره نتایج میزان تسلط دانش

به  ترین میزان تسلط نیز مربوطو پایین هستفراخنای حافظه  ازآنپسصفت دانش واژگانی و 

. صفت دانش واژگانی بر دانش تعریف لغات و مفاهیمی هستپذیری در مشابهت صفت انعطاف

 آید.می حساببهی دانش فرهنگ لغتی نوعبهدارد و  دیتأکدهند، بنای آن را تشکیل میکه زیر

 دیبازتولدر حافظه اولیه و  هاآنداری فراخنای حافظه به توانایی کدگذاری اطالعات، نگه

پذیری در مشابهت به توانایی انعطاف ، اشاره دارد.شده استارائهاطالعات به همان ترتیبی که 

شخیص یک ، یا تاندشدهبیترکتر که در یک الگوی پیچیده شکلکتشخیص یک الگو یا ی

دانش واژگانی خود به عامل  رند.شناختیم، اشاره دامی قبالًی که اختهیرهمبهالگو از بین الگوهای 

ود. اینکه شی یک عامل اکتسابی در نظر گرفته مینوعبهکه  شودگسترده هوش متبلور مربوط می

ر آموزش ی باشد که ددیتأکشاید به دلیل  رادارندآموزان در این عامل باالترین میزان تسلط دانش

شود، باشد. در همین رابطه دومین صفتی که باالترین میزان تسلط را ما بر روی حفظیات انجام می

 حافظه ترگستردهکه خود مربوط به عامل  هستدانش آموزان در آن دارند، فراخنای حافظه 

ی در ریذپانعطافترین میزان تسلط مربوط به صفت . از سوی دیگر، پایینهست مدتکوتاه



 86/  ... آزمون هوش وکسلر چهار یهاسؤال یربناییصفات ز ییشناسا

سلط پایین گیرد، تگسترده پردازش تصویری قرار میعامل  رمجموعهیز، صفتی که هستمشابهت 

ت در امر آموزش دانس مسئله حلتوان به توجه کمتر به فرایند آموزان در این صفت را میدانش

 هاآنآموزان و عدم رشد کافی فرایند استدالل انتزاعی در و همچنین به دلیل سن کم دانش

 دانست.

 زیربنایی شناختی که افراد در آن توانایی و یا ضعف هایبنابراین با شناسایی صفات و مهارت

ای آموزشی هو صفات کودکان را برای مراحل بعدی فعالیت هامؤلفهتوان با تقویت این دارند، می

تر و قشود، دقیها انجام مینتایج این آزمون بر اساسبینی که ی روزمره آماده کرد و پیشوزندگ

شناسایی این صفات زیربنایی و نقاط قوت و ضعف کودکان در آن  این باتر باشد. عالوه بر کامل

رسید.  شناختی آنان یهاییو ناتواناتوان به تبیینی برای مشکالت و اختالالت یادگیری می

ی آزمون هوش وکسلر در تشخیص و غربالگری کودکان دارای کاربردهایکی از  کهییازآنجا

، دارندمشکلهای که این کودکان در آن مهارت ، شناسایی دقیق صفت وهستاختالل یادگیری 

و  های آموزشیکمک بسیار زیادی به تشخیص درست نوع اختالل یادگیری، طراحی برنامه

ای هتوان گفت توجه به آزمونمی تیدرنهاای مناسب برای این کودکان داشته باشد. مداخله

 ازنظرای چه نقش مهم و ویژهتواند ها میزیربنایی این آزمون هایمهارتهوش و شناسایی 

 رشد فردی و اجتماعی داشته باشد. ازنظرکاربردهای آموزشی و چه 

های زیربنایی برای ساخت آزمون، توجه به نظریه هوش توجه به مبانی نظری و نظریه ازنظر

کارول در ساخت آزمون و ارتباط دادن آزمون هوش وکسلر به این -هورن-سلسله مراتبی کتل

 دنفراهم آورو  آمدهدستبهتر برای نتایج های دقیقتبیین فراهم کردنتواند در نظریه می

های هوش بر اساس نظریه اکثر آزمون باًیتقرهای نظری کمک شایانی کند. امروزه چارچوب

 .ننداستفاده ککنند که در ساخت آزمون از این نظریه کارول ساخته و یا سعی می-هورن-کتل

های توانمند در سنجش هوش نباید از این یکی از آزمون عنوانبهر نیز هوش وکسلر چها آزمون

 باشد و از این نظریه جدید در هوش استفاده کند. مستثناامر 
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توان گفت در اکثر خرده مقیاس احتمال حدس )احتمال در مورد پارامترهای سؤال می

ؤال( خگوی به آن سهای الزم برای پاسپاسخگویی صحیح به یک سؤال بدون تسلط به مهارت

ابتدایی هر خرده مقیاس( باال و هر چه به سمت سؤاالت دشوارتر  سؤاالتآسان ) سؤاالتدر 

 احتمال ارتکاب به خطا زمانیلغزش )آید. در مورد پارامتر رویم احتمال حدس پایین میپیش می

ده ن هر خرهای الزم برای پاسخگویی به یک سؤال را داشته باشند( در سؤاالت آساکه مهارت

ی این پژوهش به هاتیمحدود از رود.مقیاس پایین و در سؤاالت دشوار هر خرده مقیاس باال می

 کارول اشاره کرد.–هورن –تعداد زیاد سؤاالت و تعداد زیاد صفات زیر بنایی نظریه کتل 

 منابع

یرستان با دب(. تدوین و ارزشیابی مدل تشخیصی شناختی ریاضیات پایه اول 5050) افضلی، افشین.

 دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهانیپا. AHMصفات مراتبی  استفاده از روش سلسله

 شدهسبکی هامهارتتعیین  منظوربه(. کاربرد سنجش شناختی تشخیصی 5050) کبیری، مسعود.

. 1355 یمزتی هادادهآموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس  علوم تجربی در دانش

 دکتری، دانشگاه تهران. نامهانیپا

ی چهارمین ابیاعتبار ی و روا ساز(. 5053) .محمدرضاصادقی، احمد، ربیعی، محمد، عابدی، 

 .12، شماره 0، دوره روانشناسی تحولی مجله ویرایش مقیاس هوش وکسلر.

ی آزمون شناختی تشخیصی سواد ریاضی ابیاعتبار (. طراحی، ساخت و 5050) محسن پور، مریم.

کتری، د نامهانیپادر پایان دوره آموزشی عمومی جهت تدوین الگوی ارتقای کیفیت آن. 

 دانشگاه تهران.

در دانش  1330ی ریاضی تیمز هاسؤال(. مدل پردازی تشخیصی شناختی 5055) .اصغرمینایی، 

ی هاهارتمی مجدد و مقایسه امتر پردازپارآموزان پایه هشتم با استفاده از مدل یکپارچه با 

 دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهانیپاریاضی دانش آموزان دختر و پسر. 
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نایی ی زیر بهامهارتتعیین  منظوربهی تشخیصی شناختی هامدل(. کاربرد 5054) مقدم، اعظم.

ی، دکتر امهنانیپاعملکردی داوطلبان در آزمون ورودی زبان انگلیسی دوره دکتری. 
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