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سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان های روانبررسی ویژگی
 ویرایش پنجم

 9، علی علیپور2، رعنا کرمی1ابوالفضل کرمی

 51/05/99تاریخ دریافت: 

 51/00/99تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ساله  56تا  6پنجم برای کودکان  این پژوهش با هدف اعتبار سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش

آموزان مشغول به تحصیل در دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان، م شد. با توجه به آمار دانشایرانی انجا
گیری مقیاس ای انتخاب شد، ابزار اندارهای چند مرحلهنفر به عنوان نمونه پژوهش به روش خوشه 5000

ها، آزموندهپنجم و مقیاس هوشی کودکان ویرایش چهارم بود. پایایی خر هوشی وکسلر کودکان ویرایش
ها با استفاده از سه روش دو نیمه کردن، آلفای کرونباخ و بازآزمایی انجام شد. برای هوشبهر و شاخص

ها و هوشبهر وکسلر پنج با اجرای محاسبه روایی آزمون از روش مالکی همزمان با همبسته کردن شاخص
ل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد. نفر استفاده شد، و روایی سازه از طریق تحلی 040وکسلر چهار روی 

ها ضریب دشواری و ضریب تمیز آنها محاسبه شد. آزمونهای کلیه خردهبرای تحلیل و نحوه عمل سؤال
باالیی پایایی ها در هر سه روش مورد استفاده برای پایایی نشان داد که این آزمون در ایران از نتایج یافته

ز باال بودن روایی آزمون را در ایران تأیید کرد و نتایج با نتایج حاصل برخوردار است و سه روش روایی نی
 ها در ایران مناسب بود،از ساخت آزمون در کشورآمریکا مطابقت داشت. ضریب دشواری و تمیز سؤال
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های قبلی سنجی این آزمون در ایران و قدیمی شدن نسخههای روانروز بودن و باال بودن ویژگیبهباتوجه به 
 ساله ایرانی استفاده شود. 56تا  6شود از این آزمون برای ارزیابی کودکان پیشنهاد می

پنجم،  هوش، پایایی، روایی، مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش: یکلید گانواژ
 .ساله ایرانی 66تا  6آموزان دبستانی و دبیرستانی دانش

 مقدمه
لینی جامعی است که برای ارزیابی ابزار با 5مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم

ارائه شد که  0054و در سال  ساخته 0050 ماه در سال 55سال و 56تا  6هوش کودکان 
های جدید راجع به هوش، شود. این ویرایش با ادغام پژوهشصورت انفرادی اجرا میبه

تاز های قبلی خود ممعلوم شناختی، عصب شناختی و فرایندهای مهم یادگیری بر ویرایش
 (.0،0056است )مارنات

های هوش در جامعه ایرانی بر کسی پوشیده نیست، حتی عامه نیاز به استفاده از آزمون 
های هوش فقط (. برخی از آزمون5019مردم نیز به این نیاز آگاه هستند )رضویه و شهیم، 

وش گیرند، مانند آزمون هآموزان مورد استفاده قرار میجهت تعیین میزان هوش دانش
های هایی هستند که عالوه بر هوش مهارتهای کهس و ... اما آزمونکتل، ریون، مکعب

دهند، مانند مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش دیگری را نیز مورد ارزیابی قرار می
پنجم این مقیاس عالوه بر تعیین میزان هوشبهر اطالعات وسیعی از ابعاد مختلف کارکرد 

 دهد.ه میهای شناختی کودک ارائ
آزمون است، سیزده خرده 05آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم شامل  
آزمون از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم حفظ شده است، این خرده
، 6، فراخنای ارقام1، استدالل ماتریس4ها، شباهت0هاها شامل: طرح مکعبآزمونخرده

، خط 4عدد-، توالی حرف0، مفاهیم تصویر0اطالعات ،5، نمادیابی8، خزانه لغات1رمزنویسی

                                      
1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V) 

2. Marnat 

3. Block Design 

4. Similarities 

5. Matrix Reasoning 

6. Digit Span 

7. Coding 

8. Vocabulary 
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آزمون جدید که به این آزمون است و هشت خرده  1و محاسبه 6، درک مطلب1خط زنی
، سواد 50، فراخنای تصویر9، معماهای بینایی8هاوزناند عبارتند از: تشخیصاضافه شده
تأخیری  ، ترجمه50، ترجمه فوری نماد50گذاری، مقدار سرعت نام55گذاریسرعت نام

 .51و ترجمه بازشناسی نماد 54نماد
روز رسانی ها برای تجدید نظر در وکسلر کودکان ویرایش چهارم، بهیکی از انگیزه

بنیان های نظری این ابزار بود که تا میزان قابل توجهی این کار انجام شده است، 
مانند  های هوشی که در چند سال نخست قرن بیست و یکم تجدید نظر شده بودندآزمون
بینه ویرایش  ، آزمون استنفرد56کودکان ویرایش دوم برای کافمن سنجش مجموعهآزمون 

 -، مطابقت نزدیکی با نظریه کاتل58، آزمون وودکاک جانسون ویرایش چهارم51پنجم
داشتند، مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم نیز با معرفی شاخص  59کارول-هورن

کند ا این نظریه دارد و از آن در تفسیر استفاده میاستدالل سیال، مطابقت نزدیکی ب
 (.0056)مارنات، 

های استاندارد را شروع کرد و مطالعه روی تعدادی از آزمون 5900وکسلر در دهه 
آزمون را انتخاب و آنها را با هم ترکیب خرده 55برای ساختن مجموعه اولیه آزمون خود 

منتشر کرد، این مقیاس با  00بلویو-هوشی وکسلر آن را با عنوان مقیاس 5909 سال کرد و در

                                                                                       
1. Symbol Search 

2. Information 

3. Picture Concepts 

4. Letter-Number Sequencing 

5. Cancellation 

6. Comprehension 

7. Arithmetic 

8. Figure Weights 

9. Visual Puzzles 

10. Picture Span 

11. Naming Speed literacy 

12. Naming Speed Quantity 

13. Immediate Symbol Translation 

14. Delayed Symbol Translation 

15. Recognition Symbol Translation 

16. Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition (KABC-II) 

17. Stanford-Binet Intelligence Scales for Early Childhood–Fifth Edition (SB-5) 

18. Woodcock-johnson-IV (WJ-IV) 

19. Cattell-Horn-Carroll (CHC) 

20. Wechsler–Bellevue Intelligence Scale (WBIS) 
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نسخه  5949ها همراه بود، بنابراین مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال بعضی نارسایی
ویرایش دوم ارائه  5914اول مقیاس هوشی وکسلر مختص کودکان ساخته شد، در سال 

م آن در سال مورد تجدید نظر قرار گرفت و ویرایش سو 5984شد این آزمون در سال 
ها، توانمندی تشخیصی آن را تأیید ارائه شد. نتایج تحلیل عاملی و سایر پژوهش 5995

کردند. در این ویرایش سه نوع بهره هوشی )هوشبهر کالمی، عملی و هوشبهر کل( معرفی 
مقیاس  0000(. در سال 0001، 5؛ نگلیری، گلداشتین، بریانا0000؛ لیتسر، 0000شد. )وگل، 
ای نسبت لر کودکان ویرایش چهارم منتشر شد، در این ویرایش تغییرات عمدههوشی وکس
های های قبلی ایجاد شده بود و این تغییرات باعث شد سه نوع هوشبهر ویرایشبه ویرایش

، 0، استدالل ادراکی0قبلی به پنج نوع هوشبهر منتهی شود که شامل )درک مطلب کالمی
( بود و همین امر سبب استفاده زیادی از آن 6هر کلو هوشب 1، سرعت پردازش4حافظه فعال

؛ سیلورمن، 0004؛ فالنگان و کافمن، 0000در راهنمایی و مشاوره تحصیلی شد )وکسلر، 
 (.0001، 1کیلمن و فولک

مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم منتشر شد و تغییرات قابل  0054در سال 
صورت گرفت که به شرح زیر است  توجهی نسبت به وکسلر چهار در این ویرایش

 :(0056)مارنات، 
؛فضایی و شاخص استدالل سیال -تقسیم شاخص استدالل ادراکی به شاخص بینایی 
ها به روزرسانی شدهنجار 
05 درمقابل خرده( آزمون درخرده 51آزمون WISC-IV)؛ 
ون؛آزمخرده 50اصلی به جای آزمون خرده 1ها برمبنای محاسبه هوشبهر و شاخص 
 آزمون جدید خرده 8معرفیWISC-V؛ 
6 مقدارگذاری، سرعت نامسواد تازگی ساخته شد )فراخنای تصویر، ه آزمون بخرده 

و ( ، ترجمه تأخیری نماد، ترجمه بازشناسی نمادنمادفوری ترجمه  ،گذاریسرعت نام

                                      
1 Vogel, Leitheiser, Nagllieri, Goldestein, Brianna 

2 Verbal Comprehension 

3 Perceptual Reasoning 

4 Working Memory 

5 Processing Speed 

6 Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ) 

7 Flangan, Kafman, Silverman, Gilman & Folk 
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رات با تغیی (تشخیص وزنهای بینایی، معما) WAIS-IV از آزمون خرده 0 اضافه شدن
 ها؛محتوایی در سؤال

0 ؛ویر(ا، تکمیل تصکالمیآزمون حذف شد )استدالل خرده 
دومی؛ و اصلیها به آزمونسازماندهی جدید خرده 
 0غیرکالمی( و  و نمره شاخص کمکی )استدالل کمّی، حافظه فعال شنیداری 0معرفی 

 ؛(یادسپاری و یادآوریگذاری، ترجمه نماد، شاخص مکمل جدید )سرعت نام
 دقیقه به  60آزمون )از خرده 1به 50خاطر کاهش تعداد آزمون از بهکاهش زمان اجرا

 دست آوردن هوشبهر کل؛( برای به48
 هوشبهر کلی)برای  اصلیآزمون خرده 1قابلیت اجرای کوتاه با استفاده از تنها +

 ؛ها(شاخص
های اصولی با آزمون هوش فردی وکسلر پیوندIII ه ستلر در تفسیر(؛)استفاده از نظری 

های پژوهش رفتار آینده است. بینی های هوش پیشاصلی آزمون هایمزیتیکی از 
وسیعی از متغیرها را  دامنهتوانند می یهای هوشکنند که آزمونجدید به وفور تأیید می

 هوشی عالوه بر تعیین هوشبهر، پیش بینی دقیقی ازهای آزمون در عمل،نمایند.  پیش بینی
شغلی  و عملکرد (5996، 5؛ نیسر و همکاران0006)کافمن و لیختنبرگ،  ت تحصیلیپیشرف

و نسبت به وجود نقص عصب کنند فراهم می (5991، 0؛ واگنر5996)هانتر و شمیدت، 
؛ لیزاک 0000گراث، گاالگر، هال و کاپالن، -)مارنات حساس هستند نیز شناختیروان

وکسلر های هوش، به ویژه آزمونگر از فواید یکی دی .(0050، 0هویسون، بیگلر و ترانل
 و ضعف هاتوانایی رۀاین است که اطالعات ارزشمندی درباکودکان ویرایش پنجم 

 (. 5096)مارنات، ترجمه کرمی، کرمی،  کندشناختی فرد ارائه می هایکارکرد
های توانیهای شناختی، نقش حساس و مهمی در دستیابی به درکِ کمهوش و توانایی
وکسلر  کنند. برخی معتقدند که با أخذ آزمونهای یادگیری ایفا مییادگیری و اختالل

های کودک را آموزان را مشخص کرد و ضعفهای شناختیِ دانشتوان تواناییمی
های های تواناییشناسایی و برنامه آموزشی را بر اساس آن مدون کرد. پژوهشگران نیمرخ

                                      
1. Kaufman & Lichtenberger, Neisser 

2. Hunter, & Schmidt, Wagner 

3. Groth-Marnat, Gallagher, Hale, & Kaplan, Lezak, Howieson, Bigler, & Tranel, 
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ادگیری دارند را با افراد دیگر متمایز کردند و بدین وسیله توانی یشناختی افرادی که کم
های یادگیری مطرح است را توانیامکان شناسایی فرایندهای شناختی که در انواع کم

شوند ارزیابی می WISC-Vوسیله آزمون اند. این فرایندهای شناختی بهفراهم آورده
 .( 0056پور، ، ترجمه علی 5)وِیس، ساکلوفسکی، هولدنِک، پریفیترا

 اکنون متخصصان و پژوهشگران ،WISC-V هایی مانندو گسترش آزمون پیشرفت با
 و دارند شناختی را هایحوزه در 0غیرمعمول هاینیمرخ گیریاندازه برای را الزم ابزارهای

 ترسیم اختالالت مختلف بین را های مشترکینیمرخ تا دهدمی را امکان این پژوهشگران به
 ادبیات پژوهشی در سال هاده برای غیر معمول شناختی عصبی هایپروفایل هگرچ. کنند
 در پیشرفت با شکل گرفته اند، اخیر ادبیات در که تجربی مطالعات اما است، شده ثبت
 هاینیمرخ. شوندمی تأیید ژنتیکی مطالعات مغز و از تصویربرداری شناختی، عصبی علوم

در  اجرایی کارکردهای همچنین و حرکتی هایارتمه و زبان توجه، در شناختی اختالل
وجود  4کالمی که در اختالل طیف اتیسم هاینقص ،0فعالی / بیش توجه-نقص اختالل

 - تاجر و کجلگارد ؛ 0054 پیک، و دایک)شود مشاهده می 1خاص زبانی اختالل و دارد
 ،6فین و یونز،است آلن، دان، راپین، ؛0001 وودیات، و مرداک لوئیس، ؛0005 فلوسبرگ،

0009.) 

سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان های روانبررسی منابع موجود در زمینه ویژگی
مطلوب این مقیاس است. شواهد مرتبط با  8و روایی 1دهنده پایاییویرایش پنجم نشان

پایایی ثبات درونی آزمون در راهنمای فنی و تفسیری وکسلر کودکان ویرایش پنجم 
در نمونه کلی در سطح  50و بازآزمایی 9ا استفاده از پایایی دو نیمه کردن( ب0054)وکسلر، 

، 80/0، درک مطلب 86/0، اطالعات 81/0، خزانه لغات 81/0ها ها: شباهتآزمونخرده

                                      
1. Weiss, Saklofske, Prifitera 

2. atypical 

3. attention-deficit hyperactivity disorder 

4. Autism Spectrum Disorder 

5. specific language impairment 

6. Dyck & Piek, Kjelgaard & Tager-Flusberg, Lewis, Murdoch, & Woodyatt, Rapin, 

Dunn, Allen, Stevens, & Fein 

7. reliability 

8. validity 

9. Split Half 

10. Test – retest 
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ها ، تشخیص وزن81/0، استدالل ماتریس 89/0، معماهای بینایی 84/0ها طرح مکعب
، 81/0، فراخنای تصویر 95/0اخنای ارقام ، فر90/0، محاسبه 80/0، مفاهیم تصویر 94/0

، سواد سرعت 80/0، خط زنی 85/0، نمادیابی 80/0، رمزنویسی 86/0عدد -توالی حرف
، ترجمه تأخیری 88/0، ترجمه فوری نماد 80/0گذاری ، مقدار سرعت نام86/0گذاری نام

می ها: شاخص درک کال، و در سطح شاخص80/0و ترجمه بازشناسی نماد  81/0نماد 
، شاخص حافظه فعال 90/0، شاخص استدالل سیال 90/0فضایی -، شاخص بینایی90/0
، 91/0، شاخص استدالل کمی 96/0، هوشبهر کلی 88/0، شاخص سرعت پردازش 90/0

، شاخص توانایی کلی 91/0، شاخص غیر کالمی 90/0شاخص حافظه فعال شنیداری 
، شاخص ترجمه 90/0ذاری گ، شاخص سرعت نام90/0، شاخص مهارت شناختی 96/0

گزارش  5گزارش شده است. روایی همزمان 94/0و شاخص یادسپاری یادآوری  94/0نماد 
شده در راهنمانی فنی و تفسیر وکسلر کودکان ویرایش پنجم نیز با مقیاس های هوشی 

مقیاس هوشی کودکان ویرایش دوم،  برای کافمن سنجش مجموعهدیگر مانند آزمون 
، 0رایش چهارم، مقیاس هوشی وکسلر پیش دبستانی ویرایش چهارموکسلر کودکان وی

مقیاس هوشی وکسلر بزرگساالن ویرایش چهارم، مقیاس پیشرفت تحصیلی وکسلر ویرایش 
در سطح  1واینلند ویرایش دوم 4، آزمون پیشرفت آموزشی کافمن ویرایش سوم،0سوم

ن ویرایش چهارم برای های گزارش شده با وکسلر کودکامطلوبی قرار دارد که روایی
، 61/0، حافظه فعال 60/0، استدالل سیال 86/0، بینایی فضایی 81/0شاخص درک کالمی 

، توانایی کلی 16/0، حافظه فعال شنیداری 86/0، هوشبهر کلی 15/0سرعت پردازش 
 (.0054گزارش شده است )وکسلر،  10/0، و مهارت شناختی 81/0

ی نسخه کانادایی وکسلر کودکان ویرایش سنجهای روانشواهد دیگری از ویژگی
تا  80/0ها از آزمونپنجم منتشر شده است که پایایی دو نیمه مطلوبی را در سطح خرده

گزارش کرده است، این  96/0تا  95/0ها از و در سطح شاخص 96/0، هوشبهر کلی 94/0
پژوهش با استفاده شواهد نشاندهنده پایایی باالی  نسخه کانادایی این آزمون است، در این 

                                      
1. Concurrent validity 

2. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Fourth Edition (WPPSI-

IV) 

3. Wechsler Individual Achievement Test-Third Edition (WIAT-III) 

4. Kaufman Test of Educational Achievement, Third Edition (KTEA-III) 

5. Vineland-II 
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از تحلیل عاملی تأییدی ساختار پنج عاملی وکسلر کودکان ویرایش پنجم تأیید شده است 
 (.0051، 5)واتکینسون، دامبروفسکی و کانیوز

( با عنوان روایی سازه مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش 0058پژوهش دیگری )
زمون با استفاده از روش تحلیل نفر انجام شد. روایی عاملی آ 451پنجم در انگلیس روی 

ها انجام شد. در ( برای همه مدلCFA( و تحلیل عاملی تأییدی )EFAعاملی اکتشافی )
تحلیل اکتشافی در شاخص استدالل سیال، از دو آزمون زیر گروه فقط استدالل ماتریس 

ای داشت و الگوی چهار شاخصی با یک عامل هوش کلی در هر ضریب الگوی برجسته
شدند. نتیجه این پژوهش در اصل تکرار ارزیابی لیل اکتشافی و تحلیلی پشتیبانی میدو تح

های کانادایی، فرانسوی، اسپانیایی و مستقلی از وکسلرکودکان ویرایش پنجم نسخه
  5(0058آمریکایی بود )کانویز، واتکینز، مک گیل،

شد و نتایج  نیز در اسپانیا روی وکسلرکودکان ویرایش پنجم انجام پژوهش دیگری
0عین نتایج پژوهش واتکینز در انگلستان بود )کرتس

 (.0059و واتکینز،   
وکسلر کودکان ویرایش پنجم در ایران سنجی های روانشواهد مرتبط با ویژگی   

 فارسی نسخه است که جهت اعتبار سنجی 5091پژوهش علی پور و ابوالمعالی در سال 

 تا 9دانش آموزان  گذاری درنام سرعت سواد و یگذارنام مقدارسرعت هایآزمونخرده

 پژوهش این دردانشگاه آزاد رودهن انجام شد،  نفر در 400ساله با نمونه آماری  55

 و 95/0گذاری نام سرعت سواد آزمونکرونباخ برای خرده آلفای روش به پایایی ضریب
افتراقی دو  گزارش شد. در این پژوهش نتایج روایی 90/0گذاری نام سرعت مقدار
 روایی از بنابراین و بوده برخوردار سنی هایگروه تفکیک برای الزم آزمون از توانخرده

 سرعت مقدار مؤلفه دو دست آمده مدلاست و مطابق با نتایج به برخوردار مناسبی افتراقی

 نمونه از شده گردآوری هایداده باویرایش پنجم وکسلر کودکان  سواد سرعت و

 داشت. مطلوب برازش نیایرا کودکان
جهت  5098پژوهش دیگری که توسط کرمشاهلو، شریف، شیخ االسالمی در سال 

 پنجمین نسخه آزمون هوشی وکسلر کودکان در اختالل زبان نوشتاری و ریاضی تشخیص
وکسلر نتایج آزمون نشان داد که پایایی آزمون در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت، 

                                      
1. Watkins, Dombrowski and Canivez 

2. Cortés 
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است و آزمون از  10/0باالتر از  کردنو دونیمه  بازآزماییدر  کودکان ویرایش پنجم
توانند در تشخیص به موقع اختالالت زبان و به خوبی می استبرخوردار  مناسبیپایایی 

 تحلیل واریانس .ثر واقع شودؤنوشتاری و ریاضیات در دوران پیش از دبستان و ابتدایی م
های خزانه لغات، آزمونوشتاری در خردهنشان داد که کودکان اختالل ن در این پژوهش
شاخص درک کالمی در سطح معناداری عملکرد عدد و -توالی حرفدرک مطلب، 

های آزمونضعیفی داشتند و همچنین در کودکان دارای اختالل ریاضیات نیز در خرده
 -شاخص استدالل سیال و شاخص بینایی  ومکعب، فراخنای ارقام، استدالل ماتریس  طراح

پژوهشی دیگر، قریشی، دالور، در  .یی در سطح معناداری عملکرد ضعیفی داشتندفضا
های فراخنای تصویر و معماهای آزمونیابی نسخه فارسی خرده پایاییجهت  5091کرمی، 

آزمون پایایی خردهکودکان ویرایش پنجم در دانشگاه عالمه طباطبایی، بینایی وکسلر 
آزمون دست آمد. و پایایی خردهبه 110/0ضریب الندا  معماهای بینایی با استفاده از روش

برای تعیین روایی سازه از تحلیلی  181/0فراخنای تصویر با استفاده از روش ضریب الندا 
که نتایج روایی سازه نشان دهنده روایی مطلوب این  عاملی اکتشافی استفاده شد

 آزمون بود.دوخرده
بودن ضرایب پایایی و روایی آن در  با توجه به کارآمدی این آزمون و باال

های فوق الذکر، و نبودن آزمون کاملی همانند آن در کشور، لزوم تهیه، انطباق و پژوهش
سنجی اقدام به شد، لذا گروه علمی انتشارات رواناعتبارسنجی آن در کشور احساس می

 سال ایران نمود. 56تا  6انجام این پژوهش بین کودکان 

 روش 
ها های بنیادی و از لحاظ گردآوری دادهبا توجه به هدف آن از نوع پژوهشاین پژوهش 
روش توصیفی اکتشافی بوده است که براساس نظریه کالسیک سنجش و  و تحلیل آنها

سنجی آزمون وکسلرکودکان ویرایش پنجم های روانگیری به تحلیلی ویژگیاندازه
ساله در کشور ایران  56تا  6ان عادی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کودک

پاسخنامه کامل نبود  61نفر بود، که  5000نفر بوده است. حجم نمونه 5099099051با حجم
و  10پسر و در هر رده سنی برای پسران  180دختر،  110نفر ) 5500و کارهای آماری روی 

نج منطقه جغرافیایی ای از پصورت تصادفی طبقهنفر( انجام شد. نمونه گیری به 10دختران 
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(. جهت تجزیه و 5های مرکزی، شمالی، جنوبی، شرقی و غربی( بود )جدول کشور )استان
ها از آماره توصیفی همچون جداول فراوانی شاخص مرکزی میانگین و شاخص تحلیل داده

های استتنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی پراکندگی انحراف معیار و آماره
از های روانسجی شامل ضریب آلفای کرونباخ، ل واریانس یک طرفه و آمارهمستقل، تحلی

(، PAFیابی محورهای اصلی )( با روش عاملEFAرویکرد تحلیلی عاملی اکتشافی )
نرم افزار  00(، کرویت بارتلت و چرخش متمایل واریماکس با نسخه KMOآزمون )

SPSS  نرم افزار  00و تحلیل عاملی تأییدی با نسخهAMOS .استفاده شد 

 . جامعه و نمونه براساس تقسیم بندی جغرافیایی کشور6جدول 
منطقه 

 جغرافیایی
 نمونه آماری جامعه آماری

 505 594909554 شمالی
 599 090109018 جنوبی
 005 091599098 شرقی
 000 091409480 غربی

 019 495009051 مرکزی
 5500 5099099051 کل

مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم و این پژوهش ابزار مورد استفاده در 
 مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم بود.

 5های اصلیآزموناز سه بخشِ؛ خرده مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم
آزمون( تشکیل شده است. خرده 1) 0و  مکمل آزمون(خرده 6) 0آزمون(،  ثانویهخرده 50)

آید که شامل شاخص درک دست میشاخص اصلی به 1آزمون اصلی خرده 50از ترکیب 
معماهای بینایی(، -هافضایی )طرح مکعب-خزانه لغات(، شاخص بینایی-هاکالمی )شباهت

ها(، شاخص حافظه فعال )فراخنای تشخیص وزن-شاخص استدالل سیال )استدالل ماتریس
نمره  1مادیابی( است. ن-فراخنای تصویر( و شاخص سرعت پردازش )رمزنویسی-ارقام

های اصلی و آزمونشود که از ترکیب خردهشاخص دیگر نیز در این آزمون حاصل می
ها عبارتند از: شاخص استدالل کمی، شاخص توانایی دست می آیند این شاخصدومی به

                                      
1. Primary Subtests 

2. Secondary Subtests 

3. Complementary Subtest 
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غیرکالمی، شاخص مهارت شناختی، شاخص توانایی کلی و شاخص حافظه فعال شنیداری. 
دست شاخص به 0های مکمل است که از ترکیب آنها نمره آزمونبخش آخر، خرده

گذاری، شاخص ترجمه نماد و ها عبارتند از )شاخص سرعت نامآید، این شاخصمی
دست آزمون بهشاخص یادسپاری و یادآوری(. مقیاس کلی هوشبهر از ترکیب هفت خرده

تشخیص -استدالل ماتریس-تخزانه لغا-هاها عبارتند از )شباهتآزمونآید، این خردهمی
 رمزنویسی و فراخنای ارقام(.-هاطرح مکعب-هاوزن

 یک مشخص زمانی محدوده در کودک -هاطرح مکعب: های اصلیآزمونخرده
 .کندمی بازسازی را طرح آن رنگ دو هایمکعب از و بیندمی را تصویر یک یا/  و الگو

 یا اشیاء نماینده که شودمی خوانده ودکک از روی راهنمای اجرا برای کلمه دو -هاشباهت
 کودک -ماتریس استدالل .گویدمی را هایشانکودک شباهت و اندمشابه مفاهیمی
 مجموعه یا ماتریس که کندمی انتخاب را پاسخی و بیندرا می ناکاملی مجموعه یا ماتریس

 و شودمی خوانده کودک برای اعداد از ایمجموعه -ارقام فراخنای .کندمی کامل را
 (توالی) صعودی ترتیب و( رو به عقب) معکـوس ترتیب( جــلو به رو) ترتـیب به را اعداد

 یک در کتابچه از زمانی مشخص محدوده یک در کودک -رمزنویسی آورد.می یاد به
 .هستند اعداد یا هندسی ساده اشکال مطابق که کندمی استفاده نمادهایی کپی برای کلید

در  .بردمی نام  را مشاهده مورد اشیاء تصویری هایپرسش برای ککود -لغات خزانه
 .کندمی معنی شود،توسط آزمونگر گفته می که را ایکلمه کودک کالمی هایپرسش

 هایوزنه یا وزنه با ترازو یک مشخص زمانی محدوده یک در کودک -هاوزن تشخیص
 -بینایی معماهای .دهدمی انجام را الزم انتخاب ترازو، تعادل برای و بیندنامعلوم را می

 مشخص پاسخ سه و بیندمی را شده کامل معمای یک مشخص زمانی محدوده در کودک
 کودک به -تصویر فراخنای .کندمی حل را معما ترکیب با هم در که کندانتخاب می را

 سپس و شودمی داده نشان مشخص زمانی در تصویر چند یا یک شامل محرک صفحه یک
 .کندمی انتخاب را هاییتصویر یا تصویر( پاسخ صفحه در شده ارائه تصویرهای بین زا) او

 و گذراندمی نظر را از نماد هایگروه مشخص زمانی محدوده در کودک -یابی نماد
 .نه یا هستند آن در نظر مورد هاینماد آیا کندمی مشخص

 وسیعی طیف درباره هاییسؤال به کودک -عمومی اطالعات :های دومیآزمونخرده
مفاهیم  .دهدمی پاسخ شود،عمومی که از روی راهنمای اجرا خوانده می دانش از
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 انتخاب تصویر یک ردیف هر از و بیندمی را تصویر ردیف سه یا دو کودک -تصویری
تعدادی  -عدد – توالی حرف .دهد تشکیل مشترک خصوصیات با را گروهی تا کندمی

 به را عددها کودک و شودمی خوانده کودک ای اجرا برایاز روی راهنم حرف و عدد
 در کار با کودک -زنی خط .آوردمی یادالفبایی به ترتیب به را هاحرف و صعودی ترتیب

 و تصادفی یکی) کنددر کتابچه نگاه می اشیاء از مجموعه دو به مشخص زمانی محدوده
 کودک -مطلب درک .کندیم با تیک زدن مشخص را هدف اشیاء و( ساختارمند دیگری

یی که از روی راهنمای هاسؤال به اجتماعی هایموقعیت و اصول از خود درک مبنای بر
کالمی  و تصویری هایسؤال برای کودک -محاسبه .دهدمی شود، جواباجرا خوانده می

 .کندمی حل ذهنی را مسائل حساب معین زمانی محدوده در
 با اشیاءیی مثالً) عناصری کودک -گذارینام سرعت سواد: های مکملآزمونخرده

برد. می نام ممکن سرعت با عددها( را و هاحرف گوناگون، هایاندازه و هارنگ
با  را هاجعبه از ایمجموعه داخل هایچهار گوش تعداد کودک -گذارینام مقدارسرعت

 یاد را کالمی بینایی، هایجفت کودک -نماد فوری ترجمه .بردمی نام ممکن سرعت
 تأخیری ترجمه .کندمی تبدیل هاجمله و هاعبارت به را هانماد از ایرشته گیرد و سپسمی

 به هانماد فوری ترجمه از کالمی-بینایی هایجفت از استفاده با را هانماد کودک -نماد
 را نماد یک کودک -نماد بازشناسی ترجمه .کندمی تبدیل هاجمله ها یاعبارت ها،کلمه

 یادآوری از استفاده با و خواندمی بلند آزماینده که انتخابی هایپاسخ از و بیندیم
کند می انتخاب را درست ترجمه ها،نماد فوری ترجمه از کالمی – بینایی هایجفت

 (. 0054وکسلر، )

( مقیاس 5090عابدی و همکاران ): مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم
 810رایش چهارم را در استان چهار محال بختیاری روی نمونه هوشی وکسلر کودکان وی

ها به آزمونسال اجرا و هنجاریابی نمودند. ضریب پایایی خرده 56تا  6نفری بین کودکان 
بود و برای  94/0تا  61/0و به روش باز آزمایی بین  86/0تا  15/0روش دو نیمه کردن بین 

نفر از آزمون  00های ها با نمرهنفر از آزمودنی 00های محاسبه روایی همبستگی بین نمره
ها با وکسلر کودکان تجدید نظر شده محاسبه شد که میزان آن نفر از آزمودنی 00ریون و 

 (.5090معنادار بود ) عابدی و همکاران،  01/0و در سطح  01/0و  08/0ترتیب به
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نجم زیر نظر ترجمه و انطباق مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پروش اجرا: 
انجام پذیرفت. پس از  5096تا  5090های سنجی طی سالروانمتخصصین گروه علمی

های هایی که ابعاد گوناگون تواناییآزمونترجمه آزمون، برخی از سؤاالت مرتبط با خرده
ها، خزانه لغات، سنجیدند و متناسب با فرهنگ ایران نبودند مانند شباهتکالمی را می
رک مطلب مشخص و پس از اجرای مقدماتی توسط گروه آزمونگران با اطالعات و د

ها مورد تجدید نظر نهایی قرار گرفتند، در این های آزمودنیتوجه به فرهنگ ایران و پاسخ
تجدید نظر برخی سؤاالت حذف و سؤاالت مرتبط با فرهنگ ایرانی جایگزین آنها شد، 

ا به مفهوم شیر اشاره دارد اما کلمه شیر در در زبان انگلیسی تنه "Milk"برای مثال کلمه 
آزمون درک زبان فارسی به چند مفهوم اشاره دارد، بخش عمده این تغییرات در خرده

های مطلب صورت گرفت، چرا که این خرده آزمون درک و قضاوت کودک در محیط
مریکا آزمون مطابق با فرهنگ کشور آسنجد، سؤاالت مرتبط با این خردهاجتماعی را می

بود بنابراین تطابق فرهنگی در این بخش با دقت بیشتری صورت گرفت. در بخش 
های تصویری، محتوای آنها تغییر نکرد. بخش عمده تغییرات در جهت انطباق آزمونخرده

های مکمل بود، سه خرده آزمون ترجمه فوری، ترجمه آزمونآزمون مربوط به بخش خرده
نیاز به انطباق فرهنگی آن نیاز به انطباق با ساختار دستور زبان تأخیری و بازشناسی عالوه بر 

فارسی نیز داشت، که پس از ترجمه و انطباق آن با ساختار دستور زبانی و فرهنگی، اجرای 
دست آمده، های بهمقدماتی آن انجام شد، پس از اجرای مقدماتی و تجزیه و تحلیل  داده

اعمال شد تا برای اجرایی نهایی آماده شد. در مورد  هاتغییراتی مجدد در این خرده آزمون
گذاری دستورالعمل اجرای آزمون مانند قواعد شروع، توقف، بازگشت و روش نمره

 آزمون با توجه به نتایج حاصل از بررسی مقدماتی آزمون تغییراتی به وجود نیامد.

 هایافته
 180درصد ) 1/15 ه جنسیت:مطالعمورد  آزمودنی 5500از دست آمده بر اساس نتایج به

های مورد مطالعه در از نظر سنی آزمودنی. انددختر بودهنفر(  110درصد  1/48پسر و  نفر( 
پسر و  10نفر )شامل  500اند که از هر رده سنی سال بوده 56سال تا  6رده سنی یعنی از  55
ر هر سن و جنسیت تقریباً ها داند. بنابراین تعداد آزمودنیدختر( مورد مطالعه قرار گرفته 10

  اند.برابر بوده
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ذکر  0های خام هوشبهر به تفکیک سن، جنسیت در جدول نمرهمیانگین و انحراف معیار 
 ± 11/11پسران های خام هوشبهر نمرهبر اساس آن میانگین و انحراف معیار شده است. که 

 بوده است. 18/005 ± 16/10و دختران   51/005

به تفکیک وکسلر کودکان ویرایش پنجم  های خام هوشبهر براساستوصیفی نمره های. آماره2جدول 
 سال 66تا  6جنسیت در سنین 
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جهت محاسبه ضریب پایایی : کودکان ویرایش پنجموکسلر 5ررسی پایاییب
هایی که داری سؤال بودند از ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن براساس آزمونخرده

به  هاآزمونخردهضریب آلفای کرونباخ  0روش اسپیرمن برون استفاده شد.  در جدول 
آزمون براساس ضریب کلی هر خرده تفکیک سن ذکر شده است. همچنین ضریب پایایی

 آلفای کرونباخ و دونیمه کردن نشان شده است.

                                      
1. Reliability 
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، 16/0ها آزمون طرح مکعبهای مربوط به خردهضریب آلفای کرونباخ سؤال
، تشخیص 90/0، خزانه لغات 11/0، فرخنای ارقام 88/0، استدالل ماتریس 95/0 هاشباهت

،  توالی 95/0، اطالعات عمومی 89/0نای تصویر ، فراخ95/0،  معماهای بینایی 95/0ها وزن
،  ترجمه 81/0، ترجمه فوری نماد 90/0، محاسبه 89/0، درک مطلب 11/0عدد -حرف

بود که نشان دهنده مناسب بودن پایایی  81/0و ترجمه بازشناسی نماد 89/0تأخیری نماد  
 آزمون است.های این خردهسؤال

که داری سؤال بودند، با روش دونیمه کردن  هاییآزمونهمچین ضریب پایایی خرده
، فرخنای 60/0، استدالل ماتریس 80/0 هاشباهت، 19/0ها آزمون طرح مکعببرای خرده

، فراخنای 10/0،  معماهای بینایی 10/0ها ، تشخیص وزن61/0، خزانه لغات 11/0ارقام 
، 64/0، درک مطلب 68/0عدد -، توالی حرف64/0، اطالعات عمومی 69/0تصویر 
و ترجمه بازشناسی نماد  60/0،  ترجمه تأخیری نماد 60/0، ترجمه فوری نماد 61/0محاسبه 

 آزمون است.های این خردهبود که نشان دهنده مناسب بودن پایایی سؤال 66/0

های وکسلر کودکان ویرایش آزمونو دونیمه خرده . ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ3جدول 
 سنبه تفکیک پنجم 

خرده 
 هاآزمون

 کل سن

6 1 8 9 50 55 50 50 54 51 56 
آلفای 
 کرونباخ

اسپیرمن 
 برون

طرح 
 هامکعب

15/0  10/0 10/0 10/0 60/0 10/0 11/0 64/0 18/0 69/0 19/0 16/0 19/0  

80/0 هاشباهت 85/0 10/0 84/0 19/0 14/0 65/0 69/0 14/0 10/0 14/0 95/0 80/0  
استدالل 
 ماتریس

14/0  16/0  68/0  14/0  15/0  14/0  86/0  64/0  19/0  19/0  10/0  88/0  60/0  

60/0 فرخنای ارقام  11/0  60/0  16/0  18/0  11/0  11/0  68/0  60/0  10/0  60/0  11/0  11/0  
86/0 خزانه لغات  14/0  80/0  80/0  11/0  81/0  81/0  18/0  61/0  80/0  11/0  90/0  61/0  
تشخیص 

 هاوزن
80/0  81/0  81/0  84/0  80/0  89/0  88/0  88/0  86/0  88/0  69/0  95/0  10/0  

معماهای 
 بینایی

15/0  18/0  84/0  11/0  80/0  86/0  89/0  80/0  88/0  14/0  19/0  95/0  10/0  

فراخنای 
 تصویر

88/0  81/0  80/0  81/0  10/0  86/0  81/0  10/0  80/0  80/0  10/0  89/0  69/0  

60/0اطالعات   18/0  66/0  11/0  80/0  81/0  84/0  81/0  81/0  10/0  68/0  95/0  64/0  
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 عمومی
مفاهیم 
 تصویری

68/0  60/0  10/0  11/0  11/0  19/0  18/0  14/0  66/0  14/0  11/0  81/0  61/0  

توالی 
 عدد-حرف

18/0  61/0  11/0  68/0  65/0  60/0  11/0  10/0  11/0  64/0  11/0  11/0  68/0  

16/0 درک مطلب  10/0  10/0  60/0  10/0  86/0  19/0  11/0  80/0  68/0  16/0  89/0  64/0  
80/0 محاسبه  85/0  84/0  80/0  81/0  84/0  88/0  81/0  84/0  10/0  66/0  90/0  61/0  

ترجمه فوری 
 نماد

10/0  14/0  10/0  61/0  16/0  11/0  86/0  90/0  80/0  81/0  11/0  81/0  60/0  

ترجمه 
 تأخیری نماد

89/0  80/0  80/0  16/0  68/0  18/0  90/0  11/0  85/0  11/0  61/0  89/0  60/0  

ترجمه 
 بازشناسی

 نماد
61/0  60/0  11/0  11/0  14/0  11/0  11/0  10/0  66/0  10/0  18/0  81/0  66/0  

های رمز آزمونخردهپایایی : های که یک نمره کلی دارندآزمونضریب پایایی خرده
گذاری از طریق گذاری و مقدار سرعت نامنویسی، نمادیابی، خط زنی، سواد سرعت نام

روزه محاسبه  50ساله در فاصله زمانی  56تا  6کودکان نفر از  500بازآزمایی با اجرا روی 
آزمون شد. نتایج حاصل از آن نشان داد ضریب همبستگی پیرسون بین دو بار اجرای خرده

گذاری به گذاری و مقدار سرعت نامرمز نویسی، نمادیابی، خط زنی، سواد سرعت نام
نشان دهنده وجود ، که است 05/0با معناداری  84/0و  81/0، 19/0، 84/0، 85/0 ترتیب

 (.4است )جدول  هاآزمونخردهرابطه قوی بین دو بار اجرای این 

ها آزمونبین دو بار اجرای خردههای آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه آماره .4جدول  
621=n 

 2R داریامعن ضریب همبستگی آزمونخرده

 66/0 005/0 85/0 رمز نویسی

 10/0 005/0 84/0 نمادیابی

 60/0 005/0 19/0 خط زنی

 10/0 005/0 81/0 سواد سرعت

 10/0 005/0 84/0 مقدار سرعت
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دست آوردن جهت به: کودکان ویرایش پنجمآزمون هوش  1بررسی روایی
کودکان ویرایش های اصلی شاخصهای حاصل از روایی مالکی از طریق همبستگی نمره

آزمون وکسلر کودکان ویرایش چهارم از طریق های های حاصل از شاخصبا نمره پنجم
نفر از اعضای نمونه پژوهش بررسی شد که نتایج آن نشان داد ضریب  040اجرا بر روی 

های چهارگانه وکسلر کودکان ویرایش چهارم  یعنی همبستگی پیرسون بین شاخص
ل از سرعت پردازش، حافظه فعال، استدالل ادراکی و در ک کالمی با نمره هوشبهر حاص

است که همگی  108/0و  154/0، 640/0، 600/0به ترتیب برابر   کودکان ویرایش پنجم
نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین ( p< 01/0آنها داری رابطه معنادار مثبت هستند )

آزمون های های حاصل از شاخصبا نمره  کودکان ویرایش پنجمنمره هوشبهر حاصل از  
کودکان ، که نشان دهند وجود روایی مالکی خوب آزمون است کودکان ویرایش چهارم

 (.1است )جدول  ویرایش پنجم

های های حاصل از  شاخصبا نمره 5های اصلی وکسلر . ضرایب همبستگی بین شاخص5جدول 
 4آزمون وکسلر 

 =241nاست   15/1*معناداری کمتر 

 
 سرعت

 پردازش

 حافظه

 فعال

 استدالل

 سیال

  بصری

 فضایی

 درک

 کالمی

 هوش

 بهر

 سرعت

 4پردازش

 حافظه

 4فعال

 استدالل

 4ادراکی

 درک

 4کالمی

101/0080/0404/0450/0409/0600/05 4پردازش سرعت

405/0800/0115/0100/0495/0640/0648/05 4فعال حافظه

408/0100/0859/0481/0160/0154/0150/0101/05 4 ادراکی استدالل

000/0409/0486/0440/0904/0108/0491/0106/0600/05 4کالمی درک
651/0191/0659/0104/0640/0160/0954/0844/0869/0151/0 4بهر هوش

ای آزمون وکسلر کودکان ویرایش جهت بررسی روایی سازهروایی سازه آزمون: 
ده شده است که در پنجم از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفا

 شوند.ادامه تشریح می
( اظهار می دارند که از طریق 5918گیلفورد و فروچتر )آزمون:  عاملی ساختار

توان اطالعاتی در زمینه روایی ی کل میها با نمرههمبسته نمودن عملکرد افراد در سؤال
زیر بنایی  دست آورد. روایی سازه همچنین به میزان قابلبیت تشخیص صفاتای بهسازه

                                      
1. Validity 
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آزمون و اینکه صفات تا چه اندازه، مدل نظری را که آزمون مبتنی بر آن است منعکس 
هایی که ( به منظور شناسایی و تعیین عامل5084کنند، مرتبط است )مینایی و همکاران، می

دهند، از رویکرد تحلیلی عاملی اکتشافی ها را تشکیل میآزمونزیربنای عملکرد در خرده
(EFA )( با روش عامل یابی محورهای اصلیPAF و چرخش متمایل واریماکس با نرم )

استفاده شد و برای مشخص کردن کفایت حجم نمونه گیری از آزمون  spss23افزار 
ها از مالک کیسر و توجه به فرم اصلی ( و برای تعیین تعداد عاملKMOکرویت بارتلت )

 آزمون استفاده شد. 
استفاده شد و با توجه به  KMOت حجم نمونه از آماره جهت بررسی پیش فرض کفای

توان گفت نمونه آماری تحقیق و به یک نزدیک است بنابراین می 918/0اینکه این آماره  
و کوچکتر از سطح  005/0و معناداری کرویت بارتلت  جهت تحلیل عاملی مناسب بوده

سودمند است؛ به عبارتی  است که نشان دهنده این است که تحلیل عاملی 01/0معناداری 
های تشکیل دهنده این آزمون بیش از یک مولفه است پس این تحلیل توان گفت عاملمی

 (.6های تحقیق مفید و قابل قبول است )جدول عاملی برای داده

 . آزمون پی فرض کیفیت حجم نمونه6جدول 
 KMO 918/0آماره 

 
 آزمون کرویت بارتلت

55/6008 مجذور کای

 500 زادیدرجه آ
 005/0 معناداری

شاخص آزمون پس از چرخش  1حاکی از آن است که  نتایج 1بر اساس جدول 
 986/01کند )عامل اول درصد از وایانس کل هوشبهر کودکان را تبیین می 104/85

درصد و عامل  806/50درصد، عامل چهارم  01/54، عامل سوم 91/51درصد، عامل دوم 
 کنند.یانس را تبیین میدرصد  وار 450/50پنچم 
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 عامل یابی محورهای اصلی آزمون. جمع کل واریاس بر اساس تحلیل 7جدول 

سازه 
 ()اجزاء

 ارزش ویژه قادیر اولیهم
مربعات بارهای  مجموع

 استخراج شده اولیه

مربعات بارهای استخراج شده پس  مجموع
 از چرخش

 کل
نسبت 

 واریانس

نسبت 
واریانس 
 تراکمی

 کل
نسبت 

 انسواری

نسبت 
واریانس 
 تراکمی

 کل
نسبت 

 واریانس

نسبت 
واریانس 
 تراکمی

5158/1101/01101/01010/1185/00568/00518/4986/01986/01

0145/5885/50658/46004/0181/54568/48110/0910/51906/45

0658/5550/50105/16009/0905/50099/60096/0010/54086/16

4111/5844/9111/66115/5068/55561/10049/0806/50090/69

1151/5485/9016/16095/5068/8001/85986/5450/50104/85

6109/0585/0001/19

1415/0858/0016/80

8405/0600/0689/84

9409/0114/0040/81

50011/0040/0186/89

55000/0018/0664/95

50056/0910/5606/90

50009/0909/5166/91

54061/0610/5059/91

51001/0415/5690/98

56050/0050/5000/500

دهد. که براساس های عاملی پس از چرخش واریماکس را نشان میشاخص 8جدول 
دارند و  40/0ها بر روی یک عامل بار عاملی باالتر از آزمونر کدام از خردهاین نتایج ه
 40/0آزمونی نیست که همزمان برروی بیش از یک عامل بار عاملی باالتر از هیچ خرده

آزمون وکسلر خرده 56عامل اصلی برای  1توان با در نظر گرفتن داشته باشد. بنابراین می
 ساختار ساده دست یافت.کودکان ویرایش پنجم به یک 

مفاهیم ، تشخیص وزن، محاسبههای آزمونآزمون که شامل خردهخرده 4عامل اول: 
 است. استدالل سیالاست که بیانگر عامل  ماتریس استدالل تصویری و

، درک مطلب، هاشباهتهای آزمونآزمون که شامل خردهخرده 4عامل دوم: 
 است. درک کالمییانگر عامل است که ب لغات خزانهو  اطالعات عمومی
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رمز نویسی، خط زنی و نمادیابی های آزمونآزمون که شامل خردهخرده 0عامل سوم : 
 است.  سرعت پردازشاست که بیانگر عامل 

ها و معمای بینایی طرح مکعبهای آزمونآزمون که شامل خردهخرده 0عامل چهارم : 
 است.  فضایی -بیناییاست که بیانگر عامل 

فراخنای ارقام، فراخنای تصویر های آزمونآزمون که شامل خردهخرده 0مل پنچم : عا
 است.  حافظه فعالاست که بیانگر عامل عدد  -و توالی حرف 

 آزمون وکسلر کودکان ویرایش پنجمنهایی های استخراج شده )عامل(ماتریس سازه .  8جدول 

 هاآزمونخرده
عامل

50041
100/0محاسبه

611/0تشخیص وزن

610/0مفاهیم تصویری

600/0ماتریساستدالل

604/0هاشباهت

191/0درک مطلب

189/0 اطالعات عمومی

414/0لغاتخزانه

688/0نویسیرمز

465/0زنیخط

455/0نمادیابی

150/0هامکعبطرح

491/0بصریمعمای

601/0فرخنای ارقام
601/0فراخنای تصویر

101/0عدد-توالی حرف

( CFIای هوشبهر با روش تحلیل عاملی تأییدی )روایی سازه: تحلیل عاملی تأییدی
نتایج الگوی  5دست آمده در نمودار مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به بارهای عاملی به

های دست آمد. توجه به شاخصدی، برازشی منطقی و قابل قبول بهتحلیل عاملی تأیی
05/0=/Df2X  91/0=GFI ،98/0=IFI، 98/0=TLI ،91/0=NFI ،98/0= CFI  و

041/0RMSEA= گیری متغیر هوشبهر در ابعاد مختلف از دهد که الگوی اندازهنشان می



 119/   ...وکسلر کودکان یهوش اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس

 

تحلیل عاملی مرتبه اول طوری که در ای خوبی برخوردار است. بهبرازندگی و روایی سازه
است و شاخص  40/0های مربوطه باالتر از تمامی بارهای عاملی هوشبهر از خرده آزمون

در تحلیلی عاملی مرتبه دوم دارای بیشترین  91/0حافظه فعال و درک کالمی با بار عاملی 
به و مربوط  80/0وزن برای تبیین متغیر هوشبهر هستند و کمترین بار عاملی مرتبه دوم 

شاخص استدالل سیال است. بنابراین تمامی بارهای عاملی مرتبه اول و دوم تحلیل عاملی 
 و مناسب است. 40/0تأییدی هوشبهر باالتر از 
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 . بارهای عاملی مرتبه دوم آزمون هوش بهر6نمودار 

با توجه به طوالنی بودن های آزمون: شواری وضریب تمیز سؤالضریب د
 شود:نجا به ارائه نتایج اکتفا میای( در ایصفحه 4جدول)

ها بیشترین ضریب دشواری آزمون طرح مکعبدست آمده در خردهطبق نتایج به
( است. 05/0) 50( وکمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 99/0) 0تا  5مربوط به سؤال 



 111/   ...وکسلر کودکان یهوش اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس

 

 0( وکمترین تمیز مربوط به سؤال 101/0) 55و بیشترین ضریب تمیز مربوط به سؤال 
 ( است. 00/0)

( وکمترین 5) 5آزمون شباهت بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
( است. و بیشترین ضریب تمیز مربوط به 00/0) 00و  00ضریب دشواری مربوط به سؤال 

 ( است.0) 5( وکمترین تمیز مربوط به سؤال 164/0) 54سؤال 
 0و 0، 5ربوط به سؤال آزمون استدالل ماتریس بیشترین ضریب دشواری مدر خرده

( است. و بیشترین 05/0) 00و  05( وکمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 99/0)
( 005/0) 0و 5( وکمترین تمیز مربوط به سؤال 681/0) 00ضریب تمیز مربوط به سؤال 

 است.
 5آزمون فرخنای ارقام رو به جلو بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده

( است. و بیشترین ضریب تمیز 0) 9و  8ن ضریب دشواری مربوط به سؤال ( و کمتری5)
 ( است.0) 9و  5( وکمترین تمیز مربوط به سؤال 189/0) 4مربوط به سؤال 

 5آزمون فرخنای ارقام رو به عقب بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
بیشترین ضریب تمیز  ( است.0) 9و 8( وکمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 99/0)

 ( است.0) 9( وکمترین تمیز مربوط به سؤال  605/0) 1مربوط به سؤال 
( و 5) 5آزمون فرخنای ارقام توالی بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده

( است. بیشترین ضریب تمیز مربوط به 0) 9و  8کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 
 ( است.0) 9یز مربوط به سؤال  ( وکمترین تم64/0) 4سؤال 

( و 99/0) 05آزمون خزانه لغات بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
( است. بیشترین ضریب تمیز مربوط به 06/0) 01کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 

 ( است.069/0) 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 101/0) 51سؤال 
 1تا  5ها بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال نآزمون تشخیص وزدر خرده

( است. بیشترین ضریب 0) 04و  00( و کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 99/0)
 ( است.008/0) 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 181/0) 05تمیز مربوط به سؤال 

( و 5) 0و  5آزمون معماهای بینایی بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
( است. بیشترین ضریب تمیز 05/0) 09و  08کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 

 ( است.005/0) 0و  5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 118/0) 58مربوط به سؤال 
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( 99/0تا ) 5آزمون فراخنای تصویر بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
( است. بیشترین ضریب تمیز مربوط 00/0) 06سؤال  و کمترین ضریب دشواری مربوط به

 ( است.0) 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 150/0) 58به سؤال 
( و 5) 5ها بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال آزمون تشخیص وزندر خرده

( است. بیشترین ضریب تمیز 05/0) 05و  00کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 
 ( است.005/0) 4تا 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 189/0) 59 مربوط به سؤال

( و 5) 4تا  5آزمون مفاهیم تصویری بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
( است. بیشترین ضریب تمیز 005/0) 01و  06کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 

 ( است.005/0) 0تا  5ال ( و کمترین تمیز مربوط به سؤ614/0) 01مربوط به سؤال 
( و 5) 5عدد بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال  -آزمون توالی حرفدر خرده

( است. و بیشترین ضریب تمیز مربوط 0) 50و  9کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 
 ( است.0) 50و  9و 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 110/0) 1به سؤال 

( و 99/0) 5بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال  آزمون درک مطلبدر خرده
( است. بیشترین ضریب تمیز مربوط به 09/0) 58کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 

 ( است.519/0) 0( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 165/0) 50سؤال 
( و 99/0) 6تا  5آزمون محاسبه بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده

( است. بیشترین ضریب تمیز مربوط 0) 04تا  00ن ضریب دشواری مربوط به سؤال کمتری
 ( است.0) 4تا 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 169/0) 00به سؤال 

( 5) 0و  5آزمون ترجمه فوری نماد بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
بیشترین ضریب تمیز مربوط ( است. 01/0) 05و کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 

 ( است.0) 5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 800/0) 58به سؤال 
 0و  5نماد بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال  آزمون ترجمه تأخیریدر خرده

( است. بیشترین ضریب تمیز 50/0) 05( و کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 5)
 ( است.0) 5رین تمیز مربوط به سؤال ( و کمت801/0) 54مربوط به سؤال 

 0تا  5آزمون ترجمه بازشناسی نماد بیشترین ضریب دشواری مربوط به سؤال در خرده
( است. بیشترین ضریب تمیز 51/0) 04( و کمترین ضریب دشواری مربوط به سؤال 5)

 ( است.0) 0و  5( و کمترین تمیز مربوط به سؤال 60/0) 01مربوط به سؤال 
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 گیرییجهنتبحث و 
هدف پژوهش حاضر اعتبار سنجی نسخه فارسی آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش 

آزمون اصلی و دومی از دو روش خرده 56پنجم در کشور ایران بود. برای محاسبه پایایی 
برون( استفاده شد. با توجه  –آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن )با استفاده از فرمول اسپیرمن 

و در روش دو  90/0تا  11/0ها بین وش آلفا، ضرایب پایایی خرده آزموندر ر 0به جدول 
بود. در راهنمای فنی و تفسیری وکسلر کودکان ویرایش  80/0تا  11/0نیمه کردن بین 

گزارش  94/0تا  80/0آزمون اصلی و دومی بین خرده 56پنجم در کشور آمریکا پایایی 
ها مشابه آزمونانیا و انگلیس نیز پایایی خردهشده است. در کشورهای کانادا، فرانسه، اسپ

ها آزمونامریکا اعالم شده است. در ایران در پژوهش دانشگاه محقق اردبیلی پایایی خرده
محاسبه شده و در پژوهش قریشی در دانشگاه عالمه  10/0با روش دونیمه کردن باالتر از 

نای ارقام با روش ضریب النداهر دو های معمای بینایی و فراخآزمونطباطبایی پایایی خرده
 دست آمده است.به 11/0

آزمون که دارای یک نمره کلی بودند از روش باز برای محاسبه پایایی پنج خرده
بود. در آمریکا  81/0تا  19/0ضرایب پایایی بین  4آزمایی استفاده شد، و طبق جدول 

در ایران در تحقیق دانشگاه ده، بو 86/0تا  85/0آزمون بین خردهضرایب پایایی همان پنج 
آزمون محاسبه شده و در پژوهش علی پور پایایی دو خرده 10/0محقق اردبیلی همه باالی 

گزارش شده است که همه  90/0گذاری و مقدار سرعت نام 95/0گذاری سواد سرعت نام
شور ایران های مختلف در کآزمون به روشخرده 05این نتایج نشان از باال بودن پایایی هر 

 است.
برای محاسبه روایی آزمون از دو روش مالکی همزمان و سازه استفاده شد. روش 

های اصلی وکسلر کودکان های حاصل از شاخصمالکی از طریق همبسته کردن نمره
و همگی   10/0تا  60/0بین  1ویرایش پنجم با وکسلر کودکان ویرایش چهارم طبق جدول 

بود. در آمریکا روایی مالکی همزمان وکسلر پنج با وکسلر چهار  دارای رابطه معنادار مثبت
بود و نتایج نشانگر مناسب بودن روایی مالکی آزمون در کشور ایران  81/0تا  60/0بین 

 است.
در بررسی روایی سازه آزمون از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده 

نه( نشانگر تحلیل عاملی سودمندی )آزمون پیش فرض  کیفیت حجم نمو 6شد. جدول 
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حاکی از ان است که پنج شاخص اصلی آزمون پس از چرخش  1بود، و نتایج جدول 
نشانگر  8کند، جدول در صد از واریانس کل هوشبهر کودکان را تبیین می  1/85

دهد که هیچ خرده مقیاسی همزمان های عاملی پس از چرخش است و نشان میشاخص
آزمون بین خرده 56ندارد. ضریب همبستگی 40/0بار عاملی باالی بیش از یک شاخص 

آزمون اصلی بین خرده 50و در  81/0تا  45/0بود و در پژوهش آمریکا بین  10/0تا  45/0
های اصلی آزمون در ایران با آمریکا شود شاخصبوده است و مشاهده می 80/0تا  61/0

دست آمده های بهآزمونها همان خردههای هر یک از شاخصآزمونتطابق دارد و خرده
دانش آموز برای محاسبه روایی سازه  451در آمریکا است. پژوهشی که در انگلیس روی 

آزمون انجام شده در هر دو روش اکتشافی و تأییدی، نتایج پنج عامل )شاخص( را نشان 
گروه این  آزمون زیرداده ولی در تحلیل اکتشافی در شاخص استدالل سیال از دو خرده

ای داشت، به علت پایین بودن ضریب شاخص فقط استدالل ماتریس ضریب الکوی برجسته
ها پژوهشگران از الگوی چهار شاخصی با یک عامل آزمون تشخیص وزنالگوی خرده

های انجام شده در فرانسه، اسپانیا نیز این یافته بهره هوشی پشتیبانی کردند. البته در پژوهش
مال دارد بروز این تفاوت ناشی از حجم نمونه کمتر باشد، یا در توانایی تکرار شد. احت
ها بین کودکان آمریکا با این کشورها تفاوت وجود داشته باشد. حتی احتمال تشخیص وزن

دارد تفاوت ناشی از اجرای آزمون به زبان انگلیسی در کشورهای اروپایی باشد، که خود 
 ست.ای اهای جدا گانهنیازمند پژوهش

) بارهای عاملی مرتبه دوم آزمون هوشبهر(  5نتایج تحلیل عاملی تأییدی در نمودار 
های و در شاخص 81/0تا  45/0آزمون بین خرده 56دهد میزان بارهای عاملی نشان می

گانه های برازندگی هفتبود، با توجه به میزان شاخص 99/0تا  80/0اصلی بین 
(05/0=/Df2X91/0=GFI،98/0=IFI،98/0=TLI،91/0=NFI،98/0=CFI،041/0
=RMSEA )گیری متغیر هوشبهر در ابعاد مختلف از نشانگر آن است که الگوی اندازه

 برازندگی روایی خوبی برخوردار است. 
دهد که در هر های آزمون نشان مینتایج بررسی ضریب دشواری و ضریب تمیز سؤال

رود ها باالتر میال و به تدریج که سؤالهای اولیه باآزمون ضریب دشواری سؤالخرده 05
های اولیه از شود، و در ضریب تمیز برعکس، سؤالاز میزان ضریب دشواری کاسته می

روند، ضریب تمیر نیز ها باالتر میضریب تمیز خیلی پایینی برخوردار هستند و هر چه سؤال
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های مقیاس هوشی زمونهای خرده ایابد. این نتایج نشانگر مناسب بودن سؤالافزایش می
دهد این آزمون در ایران از روایی و پایایی نسبتاً ها نشان میاست. نتایج حاصل از یافته

 باالیی برخودار است.

 منابع
 مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستانی.(. 5019رضویه، اصغر و شهیم، سیما. )

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. 
 .WWW.amar.org(. مرکز آمار ایران، 5091مسکن ) سرشماری عمومی نفوس و
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