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چکیده
در این تحقیق ،به «استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک-جانسون برای کودکان دبستانی با
مشکالت یادگیری» پرداخته شد تا از این طریق بتوان ابزاری را برای غربالگری ،تشخیص و شناسایی ناتوانی یادگیری طراحی
و اعتباربخشی نمود .از اینرو ،با توجه به طرح نمونهگیری طبقهای سهمی با تأکید بر الیههای جنسیت ،مقطع تحصیلی و
موقعیت جغرافیایی در شهر و شهرستانهای تهران ،از گروه بالینی (ناتوان یادگیری) ،نمونهبرداری انجام گرفت .بدین ترتیب که
 063نفر نمونه بالینی با ناتوانی یادگیری مورد آزمودن قرار گرفتند و تحلیلهای روانسنجی مرتبط با  13آزمون در حیطههای
اعتبار و روایی ابزار انجام گرفت .یافتههای روانسنجی نشان داد که ابزار مزبور در گروه بالینی ناتوان یادگیری از اعتبار (ثبات و
تجانس درونی) ،روایی مالکی (از نوع همزمان) برخوردار است؛ در حالیکه با تأکید بر مدل سلسله مراتبی تواناییهای شناختی
و شیوه تحلیل عامل تأییدی ،از روایی سازه برخوردار نمیباشد.
کلید واژهها :استانداردسازی ،روایی سازه ،روایی همزمان ،اعتبار ،نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک-
جانسون

مقدمه
نسخه سوم نوین مجموعه آزمونهای تواناییهاای شاناختی وودکااک -جانساون 2باا هاد تشاخیص و
شناسایی استعدادهای شناختی مطرح میشود که در بستر آموزش و پرورش استثنایی مایتواناد اخاتالالت
عصبی -تحولی را در زمینههای بالینی تشخیص داده و آنها را شناسایی کند .این ابزار بهعنوان مهمتارین و
کاربردیترین ابزار روانشناختی در زمینههای ناتوانی یادگیری محسوب میشود .عالوه بر آن ،بهعنوان یکای
از کاملترین ابزارهای روانشناختی محسوب میگردد کاه باا تادوین نیمار پیشارفت تحصایلی و نیمار
تواناییهای شناختی ،شکا موجود بین استعدادهای شناختی و ظرفیتهای بالقوه را از یک ساو و عملکارد
آزمودنی را از سویی دیگر ،به نمایش میگذارد .همچنین ،هورن و کارول بر این باورند که ساازگارترین ابازار
شناختی منطبق با نظریه کتل -هورن -کارول ( ،0)CHCنسخه سوم نوین مجموعه آزمونهای توانااییهاای
شناختی وودکاک -جانسون است.
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نسخه سوم مجموعه آزمونهای تواناییهای شناختی وودکاک که در سال  2331منتشر گردید ،مجموعه-
ای از آزمونهای تواناییهای شناختی و پیشرفت تحصیلی را در بر میگیرد .این ابازار سانجش کارکردهاای
شناختی ،به صورت فردی اجرا میشود که از دو حیطه تواناییهای شاناختی و پیشارفت تحصایلی تشاکیل
یافته است .در راستای استانداردسازی آزمونهای تواناییهای شناختی و پیشرفت تحصایلی از نساخه ساوم
مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون 0333 ،نفر از آزمودنیها در دامنه سنی  2تا  03سال مورد
آزمون قرار گرفتند .طرح نمونهگیری فرایند استانداردسازی ،مبتنی بار دقیاقتارین سرشاماری ملای ایالات
متحده آمریکا در سال  2333بوده است.
شیوه اصلی سازنده این ابزار با پشتوانه هورن و کارول ،کاملترین مبنای نظری در حیطاههاای سانجش
تواناییهای شناختی را با مفهومسازی وودکاک در زمینه خواندن و نانسی مااتر در زمیناه نااتوانی یاادگیری
تلفیق نمود تا ابزاری دقیق و چندبعدی را برای اندازهگیری و سنجش ناتوانی یادگیری باه وجاود آورد .ایان
ابزار با اصول و فنون روانسنجی پیشرفته تدوین و استاندارد شده است زیرا دو روانسنج کاربردی ،وودکااک
و مکگرو ،1توانستند مدل چندپارامتری نظریه سؤال -پاسخ را در زمینههای اندازهگیری بالینی بهکار گیرند.
تدوین آزمونها و خوشههای بالینی در نسخه سوم آزمونهای شاناختی ،معار تحاول نساخه ساوم در
زمینههای بالینی است تا از این طریق ،تشخیص و شناسایی دقیقتری در زمینه مشکالت ویژه یادگیری ارائه
شود .تأثیرپذیری دقیقتر نسخه سوم از نظریه کتل ،هورن و کارول ( )CHCباهعناوان دوماین نقطاه تماایز
نسخه سوم با نسخه دوم مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک -جانسون محسوب میگردد .تأکید بر شیوه-
های تحلیل پراکنش در زمینه نیمر شناختی ،نیمر پیشرفت تحصیلی و مقایسه نیمر شناختی و نیمار
پیشرفت تحصیلی تحت عنوان سومین نقطه تمایز این ابزار با نسخه دوم است.
فورد ،سوارت ،نگریروس ،الکرویکس و مکگرو )2313( 2به استانداردسازی نسخه سوم نوین مقیاسهاای
تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در کشور کانادا پرداختند و توانستند به مقایسه هنجارهای به دسات
آمده با حجم نمونه  041نفر از دانشآموزان کانادایی با دانشآموزان همتراز آمریکایی بپردازند .روش مقایسه
نمونههای کانادایی و آمریکایی با شیوههای پیشرفته همترازسازی با تأکید بر سن ،نژاد ،جانس و تحصایالت
صورت گرفت.
با این وجود ،در زمینه کارایی آزمونهای هوش و تواناییهای شناختی در آمریکا و کشورهای دیگر ،شک
و تردید فزایندهای وجود دارد .اینگونه مباحث شکبرانگیز به ترجمه ،انطباق و تادوین هنجارهاای ابزارهاای
روانشناختی معطو است (سوئن و گریناسپن.)2330 ،0
کاربرد یک ابزار در فرهنگهای متفاوت به سه عنصر معطو بوده و توالی آن را بایاد باهعناوان ترجماه،
انطباق و تدوین نُرم در نظر گرفت (سانچز اسکوبدو ،هالینگ ورث و فینا.)2311 ،4
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کاربرد آزمونهای هوش و تواناییهای شناختی برای کودکان استثنایی در کشورهایی که فرهنگ و زباان
متفاوت با ایالت متحده آمریکا ندارند ،در هالهای از ابهام قرار دارد و باید عوامل زبانی را در ترجمه ،انطباق و
تدوین نُرم در نظر گرفت (جورجاس ،ویجور ،ویس و ساکوفسکی.)2330 ،1
در حیطه سنجش استثنایی ،باید به ویژگیهای روانسنجی ابزارهای روانشناختی تأکیاد نماود و تاالش
کرد تا روایی و اعتبار ابزارهای موجود در حیطه کودکان استثنایی را ارزیابی کرد .در راستای ارزیابی ابزارهای
سنجش استثنایی ،طیف وسیعی از دادههای تجربی و مبانی نظری قرار دارند که موجبات بروز پژوهشهاای
روانسنجی را در حیطه سنجش استثنایی فراهم مایساازد .عادم اطالعاات پیراماون روایای تشخیصای در
ابزارهای سنجش ناتوانی یادگیری بهعنوان منبع مسأله پژوهشهای متعدد سنجش استثنایی محسوب مای-
گردد که باید بتوان اطالعات فراگیر و جامعی را در زمینه ویژگیهای روانسنجی ابزارهای سنجش کودکاان
استثنایی به دست آورد .با توجه به ارزیابی ویژگیهای روانسنجی ابزارهای موجود ،میتوان باه کاربردهاای
بالینی -استثنایی آنها توجه کرد .عاالوه بار آن ،در صاورت کساب ویژگایهاای مطلاوب روانسانجی باه
استانداردسازی ابزارهای سنجش استثنایی پرداخت (کامکاری و افروز.)1003 ،
با توجه به اهمیت نسخه سوم نوین مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک -جانساون در زمیناه سانجش
مشکالت ویژه یادگیری ،در پژوهش حاضر تالش میگردد تا بتوان فرایند استانداردسازی را با تأکید بر گاروه
بالینی در شهر تهران و شهرستانهای حومه آن ،انجام داد تا از این طریق ابزاری معتبار در زمیناه سانجش
ناتوانی یادگیری به دست آید .این ابزار اطالعات غنی و مفیدی را در اختیار کارشناسان ناتوانی یادگیری قرار
میدهد.
شایان ذکر است ،ناتوانی یادگیری و شناسایی ابعاد و عناصر تشکیلدهنده آن ،از شاایعتارین موضاوعاتی
است که معلمان و مسئوالن مدارس را متوجه خود ساخته است .با توجه به اینکه بسایاری از داناشآماوزان
مقاطع مختلف در دبستان و پیشدبساتان در یاادگیری مطالاب درسای دچاار مشاکل شاده و باه راحتای
نمیتوانند به حفظ مطالب و نگهداری آنها در ذهنشان برای مدت طوالنی بپردازند ،پرداختن به این موضاوع
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و توسعه دانش در زمینه آن ،در اولویت قرار میگیرد .در برخی موارد ،معلمان
در کالسهای درسی ،با دانشآموزانی روبهرو میشوند که علایرغام داشاتن هوشابهر متوساط یاا بااالتر از
متوسط ،در یادگیری آموزشگاهی دچار نقصان و ضعف بوده و نمیتوانند آنطور که باید ،پیشرفت تحصیلی-
شان را با استعدادهای بالقوهشان منطبق سازند .باه هماین دلیال ،باین تاوان باالقوه داناشآماوز در حاوزه
شناختی -انگیزشی و توان بالفعل وی در حوزه پیشرفت تحصیلی عدم همبستگی مشاهد میشود که سرآغاز
پیدایش ابهامات در زمینه نحوه آموزش و ریشهیابی مشکالت دانشآموزان در آموزش و پرورش است (افروز،
.)1001
از سویی دیگر ،با توجه به اهمیت ناتوانی یادگیری ،که به عنصر شکا یا تفاوت بین تواناایی شاناختی و
ضعف در عملکرد تحصیلی ،ناهمگونی یا طیف متنوع از ناتوانی یادگیری و محرومیت یا بهرهگیری از قاوانین
آموزش ویژه معطو است ،باید به معیارهای تشخیصی ناتوانی یادگیری توجه فزایندهای را مباذول نماود و
معیارهای کاربردی دقیقی را برای نظام طبقهبندی در طیف ناهمگون ناتوانی یادگیری فراهم ساخت .از این-
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رو ،با توجه به رویکردهای متفاوت 1در تشخیص ،طبقهبندی و شناسایی ،اهمیت توجه به نااتوانی یاادگیری
افزایش روزافزونی یافته است (کامکاری و شُکرزاده.)1000 ،
هر چند که از نسخه نوین هوشآزمای تهران -استانفورد -بیناه در راساتای تشاخیص نااتوانی یاادگیری
استفاده به عمل میآید ولی کارشناسان اختالالت یادگیری به ابزاری فراگیر و چندبعدی نیاز دارند تا عاالوه
بر شناسایی نقصهای روانشناختی در زمینههای شناختی ،بتوانند کارکردهای تحصایلی را در توانااییهاای
وسیع و محدود به تصویر بکشند .اینگونه اقدامات به مرزهای فراتر از تشخیص ناتوانی یاادگیری و شناساایی
انواع این ناتوانیهای یادگیری پیش رفته و باعث میگردد تا طراحی و برنامهریزی دقیقتاری بارای داناش-
آموزان با ناتوانی یادگیری در جنبش سانجش باالینی روانشاناختی -آموزشای باه وجاود آیاد (کامکااری،
شُکرزاده ،عزیزی ،فدایی .)1003 ،زیرا نسخه سوم آزمونهای وودکاک جانسون ،بهعنوان کاملترین و دقیق-
ترین ابزار برای تشخیص و شناسایی دانشآموزان ناتوان یادگیری ،شناخته میشود.
با مرور روایی و اعتبار آزمونهای هوش و پیشرفت تحصیلی در زمینه شناسایی ناتوانی یادگیری ،باید باه
دقت ،حساسیت و وضوحگرایی تاکید نمود .چرا که از این طریق است میتوان به بررسی دقیق ویژگایهاای
روانسنجی ابزارهای موجود در حیطه ناتوانی یادگیری پرداخت .تامسون )2336( 2اعتقاد دارد ،ابزارهایی که با
مجموعه آزمونهای شناختی 0همراه میباشند ،از ویژگیهای مطلوب روانسنجی برخوردار بوده و در فرایناد
شناسایی ناتوانی یادگیری ،در مقایسه با آزمونهای انفرادی هاوش و پیشارفت تحصایلی از دقات بیشاتری
برخوردارند .وی معتقد است ،نسخه سوم مجموعه آزمونهاای شاناختی وودکااک جانساون کاه باهگوناهای
منسجم ،هم قادر به اندازهگیری هوش ،هم پیشرفت تحصیلی و هام اساتعداد تحصایلی مایباشاد ،کاارایی
باالتری را در مقایسه با مقیاسهای استاندارد انفرادی هوش وکسلر ،4استنفورد  -بینه 5و آزمونهای پیشرفت
تحصیلی مترو پلیس دارد .از اینرو ،با تاکید بر ویژگیهای نسخه سوم مجموعه آزمونهای شناختی وودکاک
جانسون ،کاربردهای وسیع این ابزار درحیطههای سنجش کودکان استثنایی با تاکید بر تواناییهای شناختی
در گروههای تیزهوش ،کمتوان ذهنی و ناتوانی یادگیری مشاهده میشود (کامکاری و شُکرزاده.)1001 ،
بنابراین ،سنجش کودکان ناتوان یادگیری ،از اهمیت فزایندهای برخوردار اسات .زیارا مایتواناد نیازهاای
آموزشی این کودکان را مشخص نموده و برنامهریزی جامع و فراگیری را برای آنها صورت دهد که در راستای
شناسایی این کودکان ،باید ابزارهای دقیقی را طراحی نمود و از فناوری ناوین اساتفاده باه عمال آورد تاا از
کاملترین ،دقیقترین و جامعترین ابزارهای علام روانشناسای و آماوزش و پارورش کودکاان اساتثنایی در
فرهنگ کشورمان مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق بستر مناسبی فراهم شود تا بتوان با برقراری پیوند
عمیق بین برنامهریزان نظام مشاوره و روانشناساان ایاران از یاک ساو و کارشناساان و برناماهریازان وزارت
آموزش و پرورش استثنایی از سوی دیگار ،شارایط مسااعدی بارای شناساایی و تشاخیص کودکاان نااتوان
یادگیری در مقطع دبستان فراهم گردد و بتوان دستاوردهای علمی -پژوهشی رشته کودکان اساتثنایی را از
دانشگاههای معتبر به سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،انتقال داد.
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شایان ذکر است ،از طریق اجرای آزمونهای استاندارد تواناییهاای شاناختی ،مایتاوان باه زمیناههاای
آموزشی -بالینی با تأکید بر نقص احتمالی در فرایندهای روانشناختی بنیادین دست یافت .بنابراین ،اهمیت
پژوهش حاضر در توسعه مرزهای روششناختی با تاکید بر سانجش ،نیازسانجی ،برناماهریازی و آماوزش و
پرورش کودکان استثنایی جای دارد .از طریق استانداردسازی این ابازار مایتاوان باه تشاخیص و شناساایی
دانشآموزان ناتوان یادگیری پرداخت و اطالعات غنی بالینی را در زمینه مداخالت آموزشی -بالینی بهدسات
آورد.
ضعف پیرامون اطالعات روانسنجی در راستای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی ابزارهای مرتبط با سنجش
استثنایی ،رایجترین منبع مسأله در پژوهشهای سنجش استثنایی است .با توجه به اینکه طیاف وسایعی از
کودکان استثنایی درگروههای نُهگانه قرار دارند ،باید بتوان پژوهشهای متعددی را در زمینه کاربردی سازی
ابزارهای سنجش استثنایی انجام داد و اطالعات روانسنجی را برای ارزیابی ابزارهای موجود باه دسات آورد.
کسب اطالعات روانسنجی پیرامون روایی ،اعتبار و نُرم در گروههای استثنایی و به خصوص ناتوانی یادگیری
از اهمیت فزایندهای برخوردار بوده (کامکاری ،شُکرزاده و شیریامینلاو )1002 ،و باه عناوان منباع مساأله
پژوهش حاضر مطرح میشود.
در این پژوهش که منبع مسأله به فقدان اطالعات یا یافتههای تجربی در زمینه ترجمه فارسی نسخه سوم
نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون معطو است ،میتوان کسب اطالعات روانسنجی
در زمینه روایی ،اعتبار و نُرم را بهعنوان ابعاد مسأله پژوهش حاضر در نظر گرفت .الزم به ذکر است ،هر چند
که پژوهشهای متعددی در زمینه روایی همزمان و به خصوص روایی مالکی نسخه سوم نوین مقیااسهاای
تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون انجام گرفتاه اسات (ماکگارو1000 ،1؛ ایاوانز ،فلویاد ،ماکگارو و
لیفورگ2331 ،2؛ دومونت ،ویلیس ،فار ،مککاردی و پریس2333 ،0؛ کیت ،کرانزلر و فالنگان2331 ،4؛ لیت-
متز2335 ،5؛ چرامی ،استافورد ،بویسن ،مور و پراد2312 ،6؛ ریزا ،مکاینتاش و مککان2331 ،1؛ مارگولیس
و فلوید2330 ،0؛ لُهمن2330 ،0؛ فالنگان2331 ،13؛ فلپس و مکگرو2330 ،11؛ آلفونزو و فالنگاان2332 ،12؛
فلوید ،مکگرو و ایوانس2330 ،؛ فلوید ،مکگرو و ایوانس2330 ،؛ شرانک و ونادلینگ2330 ،10؛ ادکیناز،14
 )2330ولی فقدان اطالعات پیرامون روایی مالکی این ابزار در گروه بالینی بهعناوان یکای از زوایاای منباع
مسأله پژوهش حاضر مطرح میشود .عالوه بر آن ،پژوهشهای متعددی در زمینه روایی ساازه نساخه ساوم
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نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون انجام گرفته است (فلوید2330 ،1؛ مکگرو2335 ،؛
شرانک ،مکگرو و وودکاک2313 ،2؛ لوکه ،مکگرو و فورد2311 ،0؛ کافمن ،رینولدز ،لییو ،کاافمن و ماک-
گرو )2311 ،4با این وجود باز هم نمیتوان اطالعات دقیق و جامعی را در زمینه روایی ساازه نساخه فارسای
این ابزار در گروه بالینی ارائه کرد .فقدان اطالعات پیرامون روایی مالکی ،روایی سازه و روایای تشخیصای از
یک سو و عدم اطالعات روانسنجی پیرامون ضرایب اعتبار از سویی دیگر بهعنوان منبع مسأله پژوهش حاضر
عنوان میشود .از اینرو ،سؤاالت پژوهش به شرح زیر ارائه میگردد:
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از روایی همزمان برخوردار است؟
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از روایی سازه برخوردار است؟
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از تجانس درونی برخوردار است؟
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از ضریب ثبات برخوردار است؟
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،دارای نُرم کمّی است؟
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،دارای نُرم کیفی است؟
روش
طرح تحقیق :در فرایند سنجش آموزش و پرورش استثنایی ،تخصصهایی نوین به وجود آمده است که از
جمله میتوان به سنجش سازههای شناختی همچون هوش ،خالقیت و از همه مهمتر ،ناتوانی یادگیری اشاره
نمود .با توجه به شیوع ناتوانی یادگیری در زمینههای آموزش و پرورش استثنایی کاه دامناهای وسایعتار از
تیزهوش و خالق را تشکیل میدهند و بعد از کمتوانی ذهنی و عقبماندگی ذهنی ،بیشترین شامار داناش-
آموزان استثنایی را دربرمیگیرند ،باید از سنجش نااتوانی یاادگیری 5باهعناوان اقادامی ماؤثر و کارآماد بار
تبلورسازی رشته تخصصی روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی یااد کارد (افاروز و کامکااری،
.)1003
در فرایند تدوین و استانداردسازی 6مجموعه آزمونهای شناختی ،باید اقادامات تخصصای را صاورت داد.
رعایت اصول روانسنجی ،قواعد مرتبط با ساخت و استانداردسازی ،هنجاریاابی و دیگار اقادامات مارتبط باا
رواسازی و اعتباربخشی ،باعث گردیده تا گرایش اندکی به سوی آزمونسازی و هنجاریابی بهوجود آید .ایان-
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گونه موارد ،تحت عنوان اقدامات مرتبط با مراحل تحقیق مطرح میشوند که از پیچیدگی و ظرافات خاصای
برخوردار بوده و حساسیت فزایندهای را نیاز دارند که تحت عنوان فازهای متوالی مطرح میشوند (کامکاری،
 .)1006در این تحقیق ،با تأکید بر مفروضه طرحهای هنجاریابی ،شش فاز متوالی و در هر فاز ،حاداقل ساه
مرحله عنوان میگردد.
فاز اول :اقدامات مرتبط با مبانی نظری و پیشینة تحقیق

در این فاز ،مرور عمیق نظریههای روانشناختی پیرامون تواناییهای شناختی ماورد نقاد و بررسای قارار
گرفت و به تدوین مباحثی جامع پیرامون سیر تکوینی آن در رشته روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان
استثنایی پرداخته شد و مباحث نظری مرتبط با فصل دوم تدوین گردید .سپس به جنبش آزمونسازی توجه
و نهضت شناسایی تواناییهای شناختی در نظر گرفته شد .در این روند ،تمامی تحقیقات مرتبط باا روایای و
اعتبار آزمون فوق بررسی گردید و دستاورد نهایی مرحلهی اول ،مرتبط با فااز اول و یاا اقادامات مارتبط باا
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،منجر به تدوین فاز دوم پژوهش شد.
فاز دوم :اقدامات مرتبط با تهیه آزمون شناختی وودکاک جانسون

در این فاز ،با رعایت اصول بازاریابی ،به شناسایی تمامی مراکز مرتبط با فروش آزمونهای روانشاناختی
پرداخته و پس از تدوین بانک جامعی تحت عناوان فروشاندگان آزمونهاای روانشاناختی ،شارایط فاروش
آزمون شناختی وودکاک  -جانسون تعیین شد.
در این روند ،به بررسی شرایط فاروش آزماون شاناختی وودکااک  -جانساون پرداختاه و معتبرتارین و
اصلیترین مؤسسهای که مجوز تولید و توزیع این آزمون را به عنوان مرکزیت اصلی دارا بود ،شناسایی ،سپس
بصورت مستقیم ،شرایط فروش آزمون فوق ،مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تقاضاهای حرفهای و هزینههای
مالی پیرامون دریافت مجوز خرید ،در نظر گرفته شد.
فاز سوم :اقدامات مرتبط با ساخت مقیاس آزمون شناختی وودکاک جانسون

در این فاز ،هیئت اصلی ،1مشاوران خبره ،2بازنگران 0و آزمونگران 4مشخص و تیم مرتبط با ساخت آزمون
شناختی وودکاک  -جانسون تعیین گردید و پس از آن ،به ترجمه و ویراستاری علمی -ادبی پرداخته شد.
فاز چهارم :اقدامات مرتبط با اجرای

مقدماتی5

پس از شناسایی جامعه تحقیق و تدوین فهرست دقیقای از واحادهای نموناهبرداری در مادارس ابتادایی
عادی و مراکز اختالالت یادگیری شهر تهران و شهرستانهای استان تهران ،توافقهاای اصالی باا مسائولین
وزارتخانههای آموزش و پرورش عادی و استثنایی پیرامون اجرای آزماون شاناختی وودکااک  -جانساون در
مراکز مربوطه پیرامون دریافت مجوز اجرای آزمون مزبور انجام گرفت .در واقع در این فاز ،طرح نموناهگیری،
واحدهای نمونهگیری ،مسئولیتهای آزمونگران و همااهنگی باا کارشناساان ،مادیران و مسائولین ،صاورت
پذیرفت.
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پس از تدوین طرح نمونهگیری و تعیین واحدهای نمونهگیری ،آزمون شناختی وودکااک  -جانساون بار
روی  03نفر از جامعه هد  ،اجرا شد و گزارش اجمالی پیرامون شاخص دشواری ،قابل فهم بودن ساؤاالت و
شیوة اجرا ،امکانات ضروری برای برقراری ارتباط باا آزماودنی و ماواردی از ایان قبیال ،جهات باازنگری در
سؤاالت و تطابق با شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشورمان در روند انطباقیابی تهیه گردید و نسخه-
ی آزمایشی طراحی شد.
فاز پنجم :اقدامات مرتبط با نسخهی

آزمایشی1

پس از اینکه تحلیلهای کمی و کیفی پیرامون برخی سؤاالت صورت گرفت و از رهنمودهاای آزماونگران
در روند اجرایی استفاده شد و تحلیلهای روانسنجی مدنظر قرار گرفت ،نسخهی آزمایشی تدوین شاد و بار
روی  153نفر ( 53نفر از دانشآموزان تهران 53 ،نفر از دانشآموزان شهرستانهای تهران و  53نفر از دانش-
آموزان ناتوان یادگیری) اجرا شد .در اجرای نسخهی آزمایشی ،عالوه بر باازنگری اصاالحات جزئای در روناد
اجرایی و برخی از سؤاالت ،از دستاوردهای این مرحله در راستای استانداردسازی با تأکید بار ایجااد شارایط
یکسان در اجرا و نمرهگذاری آزمونگران و یکسانی در شرایط محیطی استفاده شد.
فاز ششم :اقدامات مرتبط با اجرای نهایی

بر اساس تشخیص دقیق ناتوانی یادگیری توسط کارشناسان مراکز اختالالت یادگیری ،به اجارای آزماون
فوق پرداخته شد و تعداد  013نفر از شهر تهران و شهرستانهای استان تهران باه عناوان آزماودنی در نظار
گرفته شدند و سپس به اجرا و نمرهگذاری آزمون شناختی وودکااک-جانساون اقادام گردیاد .پاس از روناد
اجرایی ،تمامی دادههای تجربی به فضاای نرمافازار وارد گردیاد .ساپس ،محاسابات مارتبط باا تحلیلهاای
روانسنجی در حیطة تحلیل سؤال انجام گرفت و شاخص دشواری ،شاخص تمیز و ضاریب تمیاز بارای هار
سؤال محاسبه شد .پس از آن ،ضرایب اعتبار با تحلیلهای ضریب ثبات و تجانس درونی و روایی با تاکید بار
روایی سازه و همزمان به دست آمد .به عالوه ،تحلیلهای روانسنجی پس از محاسبه ویژگیهای روانسنجی
هر سؤال (شاخص دشواری ،شاخص تمیز و ضریب تمیز) و ضرایب اعتبار انجام گرفت و هنجارهای کمّای باا
تأکید بر میانگین و انحرا استاندارد و هنجارهای کیفی با تاکید بر نقاط بُرش (انحرا چاارکی) در ساطوح
متفاوت ارائه شد.
جامعه آماری :در تحقیقات مرتبط با هنجاریابی ،از اصطالح جامعاه هاد باه عناوان جامعاه آمااری یااد
میشود ،ولی در تحقیق حاضر ،تالش شده است با تأکید بر اصطالح جامعه هد محدود 2به ذکر ویژگیهای
جامعه فوق پرداخته شود .از اینرو ،تمامی دانشآموزان با تشاخیص نااتوانی یاادگیری در مراکاز اخاتالالت
یادگیری شهر تهران و شهرستانهای استان تهران تحت عنوان جامعه آماری ،به عنوان جامعه هد محادود
در نظر گرفته شدند .الزم به ذکر است ،با توجه به اینکه فهرست دقیقی برای اعضای جامعه فوق موجود بوده
و میتوان لیستی از اعضاء را در اختیار داشت ،از اصطالح جامعه هد محدود بهرهگیری شده است.
ضروری است مطرح شود در انتخاب دانشآموزان ناتوان یادگیری ،نمونهگیری بر اساس تشخیص
کارشناسان اختالالت یادگیری با تأکید بر پرونده تشخیصی ناتوانی یادگیری (که در برگیرنده نیمر هوشی
حاصل از اجرای ابزارهای هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه ،نسخه چهارم تکمیلیافته مقیاس هوشی
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وکسلر کودکان ،نمرات ترکیبی نشاندهنده ناتوانی یادگیری مندرج در مقیاسهای هوشی مذکور ،مصاحبه
بالینی ،ارزیابی معلمان و  ...میباشد) انجام گرفته است.
نمونه و روش نمونهگیری :با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر به استانداردسازی مجموعاه آزماونهاای
توانایی شناختی وودکاک -جانسون برای کودکان دبستانی با مشکالت یادگیری معطو است و جامعه آماری
نیز دانشآموزان عادی و ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی (پایه اول تا ششم دبستان) میباشند ،از اینرو ،پس از
مطالعه پیشینه تحقیقات انجام گرفتاه در زمیناه استانداردساازی مجموعاه آزماونهاای تواناایی شاناختی
وودکاک -جانسون و آزمونهای موازی همچون نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان و نحوه
برآورد حجم نمونه و نسبت در تحقیقات استانداردسازی ،تعداد  063نفر از دانشآموزان ناتوان یادگیری باه-
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
الزم به ذکر است ،الیههای جامعه آماری را دانشآموزان دختر و پسر در  6پایاه تحصایلی در تهاران (باا
تأکید بر  5ناحیه جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق و غرب) و شهرستانهای تهران (با تأکیاد بار  5شهرساتان
شهر قدس ،اسالمشهر ،مالرد ،شهریار و رباطکریم) در بر میگیرند .از اینرو ،تالش شده است تا از هار پایاه
تحصیلی و یک ناحیه جغرافیایی در تهران یا شهرستانهای تهران ،حداقل  6نفار از هار واحاد نموناهگیاری
انتخاب شوند .بنابراین ،از هر پایه تحصیلی ( 6پایه) در هر یک واحد جغرافیایی (تهاران و شهرساتان کاه در
مجموع  13واحد جغرافیایی را تشکیل میدهند) 6 ،نفر ( 0نفر دختر و  0نفر پسر) بهعنوان نمونه انتخااب
شدند که در مجموع  063نفر را تشکیل میدهند.
از آنجا که جامعه آماری پژوهش ،با تأکید بر گروه استثنایی (ناتوان یادگیری) ،جامعه هد باوده کاه در
گروه دانشآموزان بالینی جای میگیرد ،انتخاب حجم نمونه  063نفر بهعناوان حجام نموناه داناشآماوزان
ناتوان یادگیری ،مکفی است .زیرا در تمامی پیشینه تحقیقات مرتبط با پژوهشهای روانسنجی که پیراماون
ابزارها و مقیاسهای تواناییهای شناختی در گروه بالینی انجام گرفته است ،حجم نموناه کمتار از  033نفار
بوده است (وکسلر.)2334 ،
ابزار اندازهگیری :در سال  1060ریچارد وودکاک 1به انجام مجموعهای از آزمایشهای کنترلشده برای
اندازهگیری توانایی یادگیری مبادرت ورزید که در انجام اینگونه آزمایشهای مرتبط با تواناییهای یادگیری،
به یادگیری دیداری -شنیداری 2عالقمندی زیادی داشت .بهطوریکه تحقیقات متعددی را در زمینه توانایی
یادگیری دیداری -شنیداری انسان در چرخه تحولی انجام داد و باعث شد تا ابزاری دقیق را برای اندازهگیری
حافظه تداعی تدوین کند که هنوز هم از مقبولیت بینالمللی برخوردار است.
وودکاک ،از سال  1060تا  ،1060بهعنوان یک روانشناس متخصص در آموزشهای ویژه به بررسی
تحول شناختی در دانشآموزان عقبمانده ذهنی پرداخت و از سال  1060تا  ،1012مسئولیت پژوهش در
حیطه سنجش روانشناختی را در دانشگاه ویرجینیا بر عهده گرفت و به گذراندن دورههای تکمیلی در زمینه
اندازهگیری و سنجش یادگیری پرداخت که امروزه ،از او بهعنوان فردی متخصص در زمینه اندازهگیری و
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سنجش یادگیری یاد میشود .همچنین ،وی مشاور فنی در تدوین آزمون یاد شده نیز محسوب میگردد .زیرا
مسئولیت رسمی مشاوره فنی در تدوین آزمونهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی را عهدهدار بود.
از سال  1012تا  ،1011با انجام آزمایشهای متعدد از یک سو و تدوین آزمونهای پیشرفت تحصیلی و
شناختی از سویی دیگر ،تالشهای چشمگیری را صورت داد که نتیجه تالشهای وی در سال  1011با
انتشار نسخه اصلی مجموعه آزمونهای وودکاک -جانسون مشاهده میگردد .پس از انتشار این آزمون ،وی
به گذراندن دورههای تکمیلی در مقطع فوق دکتری تخصصی در رشته عصبنگر پرداخت و با رویکرد روان-
شناسی عصبنگر از یکسو و دانش و تجربه فنی که در روانسنجی کسب کرده بود از سویی دیگر ،اقدامات
چشمگیری را در زمینه بازنگری نسخه اصلی انجام داد.
بازنگری نسخه اصلی وودکاک که از آن به نام نسخه بازنگری شده مجموعه آزمونهای تواناییهای
شناختی وودکاک -جانسون ( 1)WJ-Rیاد میشود ،در سال  1000منتشر شد .به عبارتی دیگر ،وودکاک پس
از کسب مدارج دانشگاهی و تخصصهایی که پیرامون یادگیری دیداری -شنیداری در زمینه خواندن و
پیشرفت تحصیلی به دست آورده بود ،با توجه به کسب مدرک فوق دکتری در رشته عصبنگر و دانش
فزاینده وی پیرامون روانسنجی ،با دیدی انتقادی به نسخه اصلی آزمون ،ویرایشهایی را صورت داد و
بازنگری عمیقی را در آزمون مزبور به وجود آورد.
الزم به ذکر است که در سال  ،2331وی مجددا به بازنگری آزمون پرداخت و به انتشار نسخه سوم
مجموعه آزمونهای تواناییهای شناختی وودکاک-جانسون نائل آمد .نسخه سوم وودکاک تفاوت چشمگیری
را با نسخه دوم یا نسخه بازنگری شده نشان میداد .الزم به ذکر است ،ابزار سنجش نسخه سوم وودکاک-
جانسون (وودکاک ،مکگرو و ماتر ،)2331 ،2آزمونهای تواناییهای شناختی وودکاک-جانسون و آزمونهای
پیشرفت تحصیلی وودکاک-جانسون را در بر میگیرد .این دو ابزار سنجش ،در واقع با یکدیگر ،یک مجموعه
جامع و کاملی را در اجرای انفرادی آزمونهای نُرم-مرجع برای اندازهگیری تواناییهای ذهنی و پیشرفت
تحصیلی ارائه میکنند.
نسخه سوم مجموعه آزمونهای شناختی و پیشرفت تحصیلی وودکاک-جانسون که در سال  2331توسط
وودکاک بازنگری اساسی شد ،در سال  2331نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت ولی در ساختار آزمون
هیچگونه تغییری به وجود نیامد و تنها به نُرمیابی مجدد و هنجاریابی برای ارائه نُرمهای جدید پرداخته شد
چرا که تغییر در ساختار اصلی آزمون ،در سال  ،2331انجام گرفته بود و مواد و محتوای آزمون از لحاظ فنی
و روانسنجی مورد تأیید واقع شده بود .همچنین ،در سال  2310نیز مجددا ابزار مذکور مورد بازنگری قرار
گرفت و تنها نُرم آن تغییر یافت و نسخه سوم مجموعه آزمونهای تواناییهای شناختی وودکاک-جانسون به
نام نسخه نوین سوم مجموعه آزمونهای تواناییهای شناختی وودکاک-جانسون ارائه گردید.
اجرا :نسخه نوین سوم مجموعه آزمونهای توانایی شناختی وودکاک-جانسون ( ،)2310در رشته مبانی
روانشناختی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ،کاربردهای فزایندهای دارد و برای سنجش آزمودنیهایی
که در فراگیری زبان ،فهم کالمی و یادگیری مشکل دارند ،بسیار مطلوب است .عالوه بر آن ،در ارزیابی
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ناتوانیهای یادگیری و مقایسه عملکرد کالمی و غیرکالمی نیز بسیار سودمند است .زمانبندی مشخصی
برای اجرای مقیاس هوشی فوق وجود دارد .بدین ترتیب که زمان متوسط برای اجرای این آزمون از  45تا
 63دقیقه ،متغیر است .این تغییرپذیری با توجه به اجرای آزمونهای مقیاس مزبور متفاوت بوده و هر آزمون،
زمانبندی خاص خود را دارد .با توجه به اینکه آزمون مزبور شامل دو مجموعه استاندارد 1و توسعهیافته 2می-
باشد ،زمان متوسط برای مجموعه استاندارد نیز 63 ،تا  03دقیقه است.
اعتبار :جهت محاسبه ضرایب اعتبار برای همه گروههای سنی در مجموعه آزمونهای استاندارد ،با
استفاده از روش آلفای کرانبا به محاسبه تجانس درونی پرداخته شد و ضرایب به دست آمده در دامنه
 3/01تا  3/04و برای مجموعه آزمونهای توسعهیافته ،ضرایب اعتبار در دامنه  3/16تا  3/01به دست آمده
است .الزم به ذکر است ،ضرایب اعتبار برای دانشآموزان ناتوان یادگیری در دامنه  3/15تا  3/05گزارش
شده است (ناگلیری و گلدشتاین.)2330 ،
روایی :مجموعه آزمونهای تواناییهای شناختی وودکاک جانسون ،عالوه بر دارا بودن روایی محتوایی که
قادر است هفت حیطه وسیع 0دانش-فهمیدن ،تفکر دیداری-فضایی ،استدالل سیال ،بازیابی بلندمدت،
پردازش شنیداری و سرعت پردازش را بررسی کند ،در زمینة روایی محتوایی آزمون فوق به قضاوت حرفهای،
همگرایی سازههای اصلی و تحلیل تجربی سؤاالت پرداخته شده است.
همچنین ،دارای روایی سازه بوده و با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی ،سؤاالت آزمون مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتهاند و یافتههای تحقیق نشان داد که هفت عامل توانایی شناختی منطبق با الگوی نظریه
کتل -هورن -کارول ( )CHCاست که عالوه بر عامل توانایی هوش کلی ،هفت عامل مرتبط با ساختار درونی
از آن مشتق شدهاند .همبستگی درونی بین سؤاالت مجموعه آزمون ،نشاندهنده تجانس درونی هر سؤال با
عامل اصلی است که دربرگیرنده توانایی شناختی بین آزمونها است .در کل ،آزمونهای تواناییهای شناختی
وودکاک-جانسون دارای دو مجموعه استاندارد و توسعهیافته میباشد که هر مجموعه شامل  13آزمون بوده
که  13آزمون در مجموعه استاندارد و  13آزمون در مجموعه توسعه یافته قرار گرفتهاند که در کل23 ،
آزمون را دربرمیگیرند.
نُرم :در زمینه نُرم آزمون فوق نیز مطرح میشود که نُرمهای ذکر شده در پایههای پیشدبستان ،دبستان،
دبیرستان و بزرگسال ،بر اساس نُرمهای جغرافیایی ،سنی ،جنسیت ،نژاد و پایگاه اقتصادی -اجتماعی ارائه
شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :در راستای اقدامات مرتبط با تحلیلهای روانسنجی ،با توجه باه اینکاه
پژوهش حاضر در حیطه طرحهای استانداردسازی قرار میگیرد ،سه حیطهی متفااوت تحات عناوان اعتباار،
روایی و هنجار یا نُرم مطرح شدهاند .شایان ذکر است ،قبل از بررسی اعتبار ،روایی و هنجار یا نُارم ،ابتادا باه
محاسبه شاخصهای تحلیل سؤال همچون شاخص دشواری ،شاخص تمیز و ضریب تمیز پرداخته شده است.
پس از آن ،در قسمت اعتبار ،به منظور تعیین تجانس درونی ،به محاسبه آلفای کرانبا و ضریب همبستگی
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بین دو نیمه آزمون با اصالح اسپیرمن-براون و جهت تعیین ثبات از روش آزمون-بازآزمون و همبستگی بین
دو بار اجرای آزمون استفاده شده است .جهت تعیین روایی نیز با تأکید بر روایی از نوع همزمان ،از مقیااس
هوشی تکمیلی وکسلر کودکان استفاده گردیده ،از مدل آماری ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده شاده
است .در راستای روایی سازه نیز از تحلیال عامال تأییادی باا اساتفاده از نارمافزارهاای  SPSSو LISREL
استفاده شده است .در نهایت ،برای ارائه نُرم کمّی از میانگین و انحرا استاندارد و جهت ارائه نُارم کیفای از
نقاط بُرش با تأکید بر انحرا چارکی استفاده شده است.
یافتهها
 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از روایی همزمان برخوردار است؟
جدول  .1همبستگی بین مقیاس هوشی وکسلر و توانایی شناختی
وودکاک -جانسون جهت بررسی روایی مالکی (همزمان) در دانشآموزان ناتوان یادگیری
مقیاس وکسلر
وودکاک -جانسون
فهم کالمی
یادگیری دیداری -شنیداری
روابط فضایی
ترکیب صدا
شکلگیری مفهوم
انطباق دیداری
وارونهسازی اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال شنیداری
یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری
کل مقیاس (توانایی عمومی)

فهم
کالمی

استدالل
سیال

حافظه
فعال

سرعت
پردازش

هوشبهر
کل

**3/40
**3/21
-3/30
**3/03
**3/03
**3/00
3/23
3/10
**3/41
3/10
**3/42

**3/40
**3/45
**3/03
**3/06
**3/40
**3/00
**3/03
**3/20
**3/05
**3/26
**3/44

**3/41
3/15
3/10
**3/05
*3/21
**3/43
**3/54
3/35
**3/50
3/34
**3/02

**3/53
**3/02
3/30
3/11
3/43
**3/44
**3/02
3/16
**3/41
**3/20
**3/42

**3/50
**3/01
3/10
**3/05
**3/46
**3/52
**3/42
*3/22
**3/65
**3/25
**3/54

با تأکید بر میزان ضرایب به جز آزمون یادگیری دیداری -شنیداری با حافظه فعال ،روابط فضایی با فهم
کالمی ،حافظه فعال ،سرعت پردازش و هوشبهر کل ،شکلگیری مفهوم با سرعت پردازش ،وارونهسازی اعداد
با فهم کالمی ،کلمات ناقص با فهم کالمی ،حافظه فعال و سرعت پردازش و یادگیری دیداری-شنیداری
تأخیری با فهم کالمی و حافظه فعال ،ارتباط مثبت معنیداری بین دیگر آزمونهای نسخه سوم نوین مقیاس
توانایی شناختی وودکاک -جانسون با هوشبهرهای نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان در
سطح  α=3/35و  α=3/31وجود دارد .بنابراین ،مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک -جانسون با مقیاس
وکسلر در دانشآموزان ناتوان یادگیری دارای روایی همزمان است.
جدول  :.همبستگی بین مقیاس هوشی استانفورد و توانایی شناختی
وودکاک -جانسون جهت بررسی روایی مالکی (همزمان) در دانشآموزان ناتوان یادگیری
استانفورد -بینه استدالل
سیال
وودکاک-جانسون

دانش

استدالل
کمی
12

پردازش
دیداری-

حافظه
فعال

حیطه
کالمی

حیطه
غیرکالمی

هوشبهر
کل

فضایی
فهم کالمی
یادگیری دیداری -شنیداری
روابط فضایی
ترکیب صدا
شکلگیری مفهوم
انطباق دیداری
وارونهسازی اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال شنیداری
یادگیری دیداری -شنیداری
(تواناییی عمومی)
کل مقیاستأخیر

3/15 3/41** 3/12
3/13
**3/16 3/05
3/30
3/35
3/30
3/35
3/15
3/13
**
3/55
**3/12 3/45
3/35
3/34
3/30
3/11
3/12
3/13
3/32
3/23
3/10
3/35
3/14
3/16
3/14
**3/13 3/45
3/11
**3/14 3/46

3/11
3/13
**3/45
3/34
3/16
3/32
3/25
3/30
3/30
3/13
3/14

3/30
3/16
3/10
3/16
3/22
**3/43
**3/65
3/30
**3/60
3/31
**3/01

**3/40
3/10
3/16
3/34
3/11
3/31
3/23
**3/45
3/31
3/11
*3/20

3/36
3/31
3/10
3/30
3/23
3/34
3/11
3/36
3/36
3/10
3/10

**3/42
**3/45
**3/45
3/13
**3/50
3/10
3/23
3/30
3/30
**3/00
**3/56

با تأکید بر میزان ضرایب همبستگیهای حاصله به جز آزمون فهم کالمی با دانش ،حیطه کالمی و
هوشبهر کل ،یادگیری دیداری -شنیداری با استدالل سیال و هوشبهر کل ،روابط فضایی با پردازش دیداری-
شنیداری و هوشبهر کل ،شکلگیری مفهوم با استدالل سیال ،استدالل کمّی ،هوشبهر کل ،انطباق دیداری و
وارونهسازی اعداد با حافظه فعال ،کلمات ناقص با حیطه کالمی ،حافظه فعال شنیداری با حافظه فعال و
یادگیری دیداری-شنیداری تأخیری با استدالل سیال و هوشبهر ،ارتباط مثبت معنیداری در سطح α=3/35
و  α=3/31وجود دارد .در حالیکه بین دیگر آزمونهای نسخه سوم نوین مقیاس توانایی شناختی وودکاک-
جانسون با هوشبهرهای مقیاس هوشی استانفورد -بینه وجود ندارد .بنابراین ،میتوان مطرح نمود که نسخه
سوم نوین مقیاس توانایی شناختی وودکاک -جانسون با نسخه پنجم مقیاس هوشی استانفورد -بینه در دو
گروه دانشآموزان ناتوان یادگیری دارای روایی مالکی از نوع همزمان است.
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 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از روایی سازه برخوردار است؟
جدول  .0تحلیل عامل مقیاس توانایی شناختی وودکاک -جانسون با تأکید
بر مدل سلسله مراتبی کتل -هورن -کارول جهت بررسی روایی سازه در دانشآموزان ناتوان یادگیری
آزمون
فهم کالمی
یادگیری دیداری -شنیداری
روابط فضایی
ترکیب صدا
شکلگیری مفهوم
انطباق دیداری
وارونهسازی اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال شنیداری
یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری

شاخص

مشترک

شدت اثر

3/50

میزان واریانس

3/20

شدت اثر

3/13

میزان واریانس

3/40

شدت اثر

3/26

میزان واریانس

3/31

شدت اثر

3/43

میزان واریانس

3/16

شدت اثر

3/40

میزان واریانس

3/24

شدت اثر

3/44

میزان واریانس

3/10

شدت اثر

3/02

میزان واریانس

3/13

شدت اثر

3/51

میزان واریانس

3/26

شدت اثر

3/41

میزان واریانس

3/11

شدت اثر

3/11

میزان واریانس

3/50

تفسیر
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
متوسط

ویژه
3/13
3/31
3/56
3/01
3/04
3/12
3/35
3/31
3/14
3/32
3/13
3/31
3/21
3/34
3/11
3/30
3/11
3/31
3/65
3/42

تفسیر
پایین
باال
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
پایین
باال

با توجه به یافتههای به دست آمده از تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد ،مایتاوان مطارح نماود کاه 0
آزمون دارای واریانس مشترک پایین بوده و تنها  1آزمون از میزان واریانس مشترک متوسط برخوردار است.
بنابراین ،عامل توانایی عمومی مورد تأیید نبوده و یافتههای به دست آمده معر توانایی عمومی یاا عامال g
نمیباشد .به عالوه ،با توجه به اینکاه  0آزماون از واریاانس ویاژه پاایین و  2آزماون از واریاانس ویاژه بااال
برخوردارند ،میتوان عنوان نمود که عامل یادگیری دیداری -شنیداری (آزمون  )2و عامل یادگیری دیداری-
شنیداری تأخیری (آزمون  )13دارای استقالل میباشند و از آنها میتوان بهعناوان یاک تواناایی عماده یاا
وسیع صحبت به میان آورد .از اینرو ،در دانشآموزان ناتوان یادگیری ،مدل سلسله مراتبی توانایی شاناختی
مورد تأیید نمیباشد.
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 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از تجانس درونی برخوردار است؟
جدول  .4تجانس درونی آزمون با تأکید بر روشهای
«آلفای کرانبا »« ،دو نیمه کردن آزمون» در دانشآموزان ناتوان یادگیری
آزمون

آلفای کرانبا

دو نیمه کردن آزمون

اصالح
اسیپرمن -براون

فهم کالمی
یادگیری دیداری -شنیداری
روابط فضایی
ترکیب صدا
شکلگیری مفهوم
انطباق دیداری
وارونهسازی اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال شنیداری
یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری
کل مقیاس (توانایی عمومی)

3/00
3/10
3/10
3/10
3/00
3/14
3/10
3/14
3/03
3/03
3/05

3/05
3/60
3/16
3/10
3/10
3/61
3/60
3/60
3/00
3/00
3/05

3/02
3/02
3/06
3/01
3/00
3/03
3/01
3/01
3/01
3/01
3/02

با توجه به جدول فوق میتوان عنوان نمود که آزمونهای یادگیری دیاداری-شانیداری ،رواباط فضاایی،
ترکیب صدا ،شکلگیری مفهوم ،انطباق دیداری ،وارونهسازی اعداد و کلماات نااقص ،دارای ضاریب تجاانس
درونی  3/03یا بیشتر و کمتر از  3/03میباشند که نشاندهنده ضریب تجانس درونی «مطلاوب» اسات .در
حالیکه آزمونهای فهم کالمی ،حافظه فعال شنیداری و یادگیری دیداری-شانیداری تاأخیری مقیااسهاای
توانایی شناختی وودکاک-جانسون از ضریب تجانس درونی فراتر از  3/03برخاوردار باوده و تجاانس درونای
«عالی» را نشان میدهند .عالوه بر آن ،میتوان عنوان نمود که یادگیری دیداری-شنیداری ،رواباط فضاایی،
ترکیب صدا ،شکلگیری مفهوم ،انطباق دیداری ،وارونهساازی اعاداد و کلماات نااقص در مقایساه باا دیگار
آزمونهای استاندارد از تجانس درونی پایینتری برخوردارند و میتوان به تغییرپذیری در این آزمونها اشاره
نمود .از اینرو ،آزمونهای مذکور بهعنوان معرفهای از تغییرپذیری مرتبط با تفاوتهای فردی در تفسایرهای
بالینی برای گروه ناتوان یادگیری مدنظر قرار میگیرند.
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 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،از ضریب ثبات برخوردار است؟
جدول  .5بررسی ثبات آزمون با تأکید
بر روش «آزمون -بازآزمون» در دانشآموزان ناتوان یادگیری
آزمون

تهران

شهرستان

کل

فهم کالمی
یادگیری دیداری -شنیداری
روابط فضایی
ترکیب صدا
شکلگیری مفهوم
انطباق دیداری
وارونهسازی اعداد
کلمات ناقص
حافظه فعال شنیداری
یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری
کل مقیاس (توانایی عمومی)

3/05
3/00
3/05
3/03
3/02
3/01
3/04
3/04
3/05
3/04
3/00

3/04
3/03
3/02
3/11
3/01
3/12
3/03
3/02
3/00
3/00
3/04

3/06
3/04
3/06
3/03
3/04
3/01
3/05
3/05
3/00
3/00
3/02

با توجه به جدول فوق میتوان عنوان نمود که آزمونهای ترکیب صدا ،انطباق دیداری ،یادگیری دیداری-
شنیداری ،شکلگیری مفهوم ،وارونهسازی اعداد ،کلمات ناقص ،روابط فضایی و یادگیری دیداری -شنیداری
تأخیری دارای ضریب ثبات  3/03یا بیشتر و کمتر از  3/03میباشد که نشاندهنده ضریب ثبات «مطلاوب»
است .در حالیکه آزمونهای حافظه فعال شنیداری و فهم کالمی مقیااسهاای تواناایی شاناختی وودکااک-
جانسون از ضریب ثبات فراتر از  3/03برخوردار بوده و ضریب ثبات «عالی» را نشان میدهند.
عالوه بر آن ،میتوان عنوان نمود که ترکیب صدا در مقایسه با دیگر آزمونهای استاندارد از ضریب ثباات
پایینتری برخوردار است و میتوان به تغییرپذیری در این آزمون اشاره نمود .از اینرو ،آزماون ترکیاب صادا
بهعنوان معرفهای از تغییرپذیری مرتبط با تفاوتهای فردی در تفسیرهای بالینی برای گروه ناتوان یاادگیری
مدنظر قرار میگیرد.
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 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،دارای نُرم کمّی است؟
جدول  .6میانگین و انحرا معیار
جهت ارائه «نرم کمی» برای دانشآموزان ناتوان یادگیری
آزمون

میانگین

انحرا معیار

فهم کالمی

10/46

12/03

یادگیری دیداری -شنیداری

03/02

14/11

روابط فضایی

01/00

13/35

ترکیب صدا

131/00

12/11

شکلگیری مفهوم

00/05

16/40

انطباق دیداری

10/60

11/02

وارونهسازی اعداد

00/21

12/06

کلمات ناقص

14/46

16/05

حافظه فعال شنیداری

02/30

15/14

یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری

10/24

12/60

 آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسون در دانشآموزانناتوان یادگیری ،دارای نُرم کیفی است؟
جدول  :1نقاط بُرش با تاکید بر انحرا
چارکی جهت ارائه «نرم کیفی» برای دانشآموزان ناتوان یادگیری
آزمون

توانایی شناختی
بسیار پایین

توانایی شناختی
پایین

توانایی شناختی
باال

توانایی شناختی
بسیار باال

فهم کالمی

کمتر از 62

 60تا 11

 12تا 03

 01به باال

یادگیری دیداری -شنیداری

کمتر از 10

 14تا 01

 02تا 03

 01به باال

روابط فضایی

کمتر از 05

 06تا 02

 00تا 06

 01به باال

ترکیب صدا

کمتر از 00

 03تا 132

 130تا 130

 113به باال

شکلگیری مفهوم

کمتر از 16

 11تا 01

 00تا 134

 135به باال

انطباق دیداری

کمتر از 61

 60تا 04

 05تا 00

 03به باال

وارونهسازی اعداد

کمتر از 15

 16تا 06

 01تا 01

 02به باال

کلمات ناقص

کمتر از 65

 66تا 14

 15تا 05

 06به باال

حافظه فعال شنیداری

کمتر از 10

 10تا 01

 02تا 134

 135به باال

یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری

کمتر از 60

 13تا 03

 01تا 06

 01به باال

بحث و نتیجهگیری
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در حیطه مقیاس تواناییهای شناختی  23آزمون وجود دارد که  13آزمون بهعنوان آزمونهای استاندارد
و  13آزمون بهعنوان آزمونهای تکمیلی مطرح میگردند .این ابازار در شناساایی مشاکالت ویاژه یاادگیری
کاربردهای فراوانی داشته و عالوه بر تشخیص و شناسایی مشکالت ویژه یادگیری ،اطالعات غنی بالینی را در
راستای برنامهریزی مداخالت آموزشی فراهم میسازد .با توجه به اهمیات نساخه ساوم ناوین مقیااسهاای
توانایی شناختی وودکاک-جانسون در زمینه سنجش مشاکالت ویاژه یاادگیری ،در پاژوهش حاضار تاالش
گردیده تا فرایند استانداردسازی با تأکید بر مقیاس توانایی شناختی از طریاق  13آزماون اساتاندارد انجاام
گیرد و بتوان بستر مناسبی را بارای استانداردساازی آزماونهاای تکمیلای و پاس از آن مقیااس پیشارفت
تحصیلی فراهم نمود .از اینرو ،با تأکید بر گروه بالینی (ناتوانی یادگیری) در شاهر تهاران و شهرساتانهاای
حومه آن ،تحلیلهای روانسنجی انجام گرفته تا ابزاری معتبر در زمینه سنجش نااتوانی یاادگیری در گاروه
بالینی به دست آید .این ابزار میتواند اطالعات غنی و مفیادی را در اختیاار کارشناساان نااتوانی یاادگیری،
روانشناسان تربیتی ،بالینی ،شناختی ،عمومی و استثنایی قرار دهد.
در پژوهش حاضر که منبع مسأله به فقدان اطالعات یا یافتههای تجربی در زمینه ترجمه فارسای نساخه
سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک-جانسون معطو است ،میتوان کساب اطالعاات روان-
سنجی در زمینه روایی ،اعتبار و نُرم را بهعنوان ابعاد مسأله پژوهش حاضر در نظر گرفت .هر چند پاژوهش-
های متعددی در زمینه ضرایب اعتبار مقیاسهای انفرادی شناختی در ایران انجام گرفته است ولی در اکثار
موارد ضرایب اعتبار مقبولی به دست نیامده است .باا تأکیاد بار ضارایب اعتباار کاه حیطاههاای ثباات یاا
تکرارپذیری و تجانس درونی یا همگونی را در بر میگیرد و با تاکید بر روایی که ابعاد متعددی را شامل می-
شود ،یافتههای مرتبط با سؤالهای پژوهش به شرح زیر مطرح میشوند:
 -آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسوون در دانو

آمووزان

ناتوان یادگیری ،از روایی همزمان برخوردار است یا خیر؟ با توجه به اینکه ضرایب همبستگی بین نمره کال یاا
توانایی عمومی از نسخه سوم نوین مقیاس توانایی شناختی وودکاک-جانسون با نمره کال از نساخه چهاارم
تکمیلیافته مقیاس هوشی وکسلر کودکان در گروه دانشآموزان باالینی یاا نااتوان یاادگیری فراتار از 3/53
است ،دالیل مستند و تجربی در زمینه روایی همزمان خوب در گروه بالینی به دست آمده است.
با توجه به پیشینه تحقیق در زمینه روایی مالکی نسخه سوم نوین مقیااسهاای توانااییهاای شاناختی
وودکاک-جانسون انجام گرفته است دومونت ،ویلیس ،فار ،مککاردی و پریس ( )2333به روایی مالکی ابزار
در دانشآموزان مشکوک به ناتوانی یادگیری پرداختند و به همبستگی  3/62دست یافتند .همچنین ،لیتمتز
( )2335به همبستگی بین نسخه سوم مقیاسهای توانایی شاناختی وودکااک-جانساون باا نساخه چهاارم
مقیاسهای هوشی وکسلر پرداخته و رقم همبستگی فراتر از  3/53را باه دسات آورد .از ایانرو ،یافتاههاای
پژوهش حاضر با پژوهش لیتمتز ( )2335و پژوهش دومونت و همکاران ( )2330همخوان بوده و میتوان به
روایی مالکی هر دو پژوهش اشاره داشت .این اقدام توسط چرامی ،استافورد ،بویسن ،مور و پراد ( )2312نیز
انجام گرفته است و با استفاده از قانون بازآزمایی مجدد ضریب همبستگی  3/11بهعنوان میزان روایی مالکی
مقیاسهای هوشی وکسلر و نسخه سوم مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک -جانسون به دست آمد.
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بنابراین ،همخوانی بین یافتههای سه ابزار معتبر سازههای شناختی که در غربالگری ،تشخیص و شناسایی
ناتوانی یادگیری حائز اهمیت است ،بهعنوان دالیل مستند پیرامون روایی مالکی ابزار محسوب گردیده و می-
تواند بستری مناسب را برای کاربردیسازی مفروضه چندگانگی مقیاس در غربالگری ،تشاخیص و شناساایی
فراهم سازد.
 -آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسوون در دانو

آمووزان

ناتوان یادگیری ،از روایی سازه برخوردار است یا خیر؟ با توجه به یافتههاای باه دسات آماده از تحلیال عامال
سلسله مراتبی متعامد ،میتوان مطرح نمود که  0آزمون دارای واریانس مشترک پایین بوده و تنها  1آزماون
از میزان واریانس مشترک متوسط برخوردار است .بنابراین ،عامل توانایی عمومی مورد تأیید نباوده و یافتاه-
های به دست آمده معر توانایی عمومی یا عامل  gنمیباشد .به عالوه ،با توجه به اینکه  0آزمون از واریانس
ویژه پایین و  2آزمون از واریانس ویژه باال برخوردارند ،میتوان عنوان نماود کاه عامال یاادگیری دیاداری-
شنیداری (آزمون  )2و عامل یادگیری دیداری -شنیداری تأخیری (آزمون  )13دارای استقالل میباشند و از
آنها میتوان بهعنوان یک توانایی عمده یا وسیع صحبت به میاان آورد .از ایانرو ،در داناشآماوزان نااتوان
یادگیری ،مدل سلسله مراتبی توانایی شناختی مورد تأیید نمیباشد.
یافتههای این پژوهش با پیشینه پژوهش در زمینه روایی سازه نسخه سوم نوین مقیاسهای توانااییهاای
شناختی وودکاک -جانسون ،ناهماهنگ است .فلوید ( )2330به یک عامال تواناایی عماومی و هفات عامال
وسیع دست یافت .در حالیکه در پژوهش حاضر دالیل مستندی پیرامون عامل توانایی عمومی به دست نیامد
و در گروه بالینی یک عامل وسیع استخراج گردید .عالوه بر آن ،تاب و مکگرو ()2334؛ شرانک ،مکگارو و
وودکاک ()2313؛ لوکه ،مکگرو و فورد ( )2311و کافمن ،رینولدز ،لییو ،کافمن و مکگرو ( )2311به یک
عامل وسیع در سطح اول و ده عامل وسیع در سطح دوم دست یافتند و یافتههای پژوهش حاضر با تحقیقات
مرتبط با استخراج یک عامل عمومی و ده عامل وسیع ناهمخوان است.
با توجه به اینکه در گروه ناتوان یادگیری تنها عامل یادگیری دیاداری-شانیداری و یاادگیری دیاداری-
شنیداری تأخیری بهعنوان عوامل وسیع به دست آمادهاناد ،مایتاوان اینگوناه تبیاین نماود کاه ضاعف در
سازماندهی ادراکی و مشکالت در مجری مرکزی باعث میشاود تاا رواباط فضاایی در داناشآماوزان نااتوان
یادگیری کاهش یابد .بنابراین ،عملکرد ضعیف در روابط فضایی با تأکید بر گروه دانشآموزان ناتوان یادگیری
میتواند تبیین کننده تفاوت در استخراج عوامل وسیع در دو گروه باشد.
با توجه به استخراج عوامل از طریق روش تحلیل عامل تأییدی ،مشخص گردید که مدل سلساله مراتبای
توانایی شناختی کتل ،هورن و کارول در نمونههای بالینی با تأکید بر گروه دانشآماوزان نااتوان یاادگیری از
برازش مناسب برخوردار نبوده و نمیتوان دالیلی مکفی و مناسبی را برای روایی سازه ابزار به دسات آورد .از
اینرو ،با تأکید بر تحلیلهای روانسنجی میتوان عنوان نمود که از طریق دادههای تجربای پاژوهش حاضار
استخراج یک عامل عمومی در سطح باال و ده عامل وسیع یا ویژه در سطح متوسط بهعنوان سلساله مراتاب
تواناییهای شناختی در گروه ناتوان یادگیری به دست نیامده است .تنااق باین یافتاههاای تحلیال عامال
تأییدی در پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق یا نسخه اصلی ،در زمینههای فرهنگی و یا ویژگایهاای داناش-
آموزان ناتوان یادگیری مطرح میشود.
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 -آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسوون در دانو

آمووزان

ناتوان یادگیری ،از تجانس درونی برخوردار است یا خیر؟ با استفاده از روش آلفای کرانبا مشخص گردیاد کاه
تمامی آزمونهای استاندارد سازنده نسخه سوم نوین مقیااسهاای تواناایی شاناختی وودکااک-جانساون از
ضریب تجانس درونی فراتر از  3/03برخوردار است .از اینرو ،ترجمه فارسی نسخه سوم ناوین مقیااسهاای
توانایی شناختی وودکاک-جانسون از ضریب ثبات مطلوب در دانشآموزان ناتوان یادگیری برخوردار است.
با توجه به مقادیر ضریب تجانس درونی در گروه ناتوان یادگیری میتوان عنوان نمود که ترجماه فارسای
نسخه سوم نوین مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک -جانسون از ویژگی تکرارپاذیری برخاوردار اسات .در
پژوهش حاضر دالیل مستند و تجربی در زمینه اعتبار ابزار اندازهگیری در دانشآموزان نااتوان یاادگیری باه
دست آمد .در راستای افزایش اطالعات پیرامون ویژگی اعتبار و خطای معیار انادازهگیاری بایاد باه تجاانس
درونی و همگونی سؤاالت نیز توجه نموده و دو روش آلفای کرانبا و دو نیمه کردن استفاده نمود تا بتوان به
غنیسازی اطالعات در زمینه اعتبار ابزار اندازهگیری دست یافت.
در مقایسه با ضرایب اعتبار در زمینه نسخه دوم مقیاسهای هوشی که هوشابهر کالمای دارای ضارایب
اعتبار  3/13و هوشبهر کل  3/01در دانشآموزان  0ساله و  3/10در داناشآماوزان  6سااله اسات (شاهیم،
1010؛ص  .)13میتوان عنوان نمود که این ابزار در مقایسه با ترجمه فارسی نسخه دوم مقیاسهای هوشای
وکسلر کودکان از اعتبار مطلوبتری برخوردار است و خطای اندازهگیری کمتری را در بر دارد .عالوه بار آن،
با توجه به ترجمه فارسی نسخه سوم مقیاسهای هوشی وکسالر کودکاان کاه توساط جزایاری و پورشاهباز
( )2330انجام گرفته است ،پژوهشگران هیچگونه رقمی را در زمینه اعتباار گازارش نکارده و هار چناد کاه
موضوع پژوهش به ارائه روایی و اعتبار نسخه سوم مقیاسهای هوشی وکسلر کودکاان معطاو باوده اسات،
ارقام مرتبط با ضرایب اعتبار گزارش نشده است و تنها در چکیده پژوهش باه ضارایب اعتباار فراتار از 3/05
پرداخته شده است که از نسخه اصلی یا نسخه سوم مقیاسهای هوشی وکسلر خردسااالن (وکسالر)1001 ،
نیز باالتر است.
با توجه به ترجمه فارسی نسخه چهارم مقیاسهای هوشی وکسلر کودکان که توسط عابادی و همکااران
( )2313انجام گرفته است ،ضرایب اعتبار مقیاسهای چهارگانه هاوش فراتار از  3/03و مقیااس کال 3/01
است .از اینرو ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای نساخه فارسای مقیااسهاای هوشای وکسالر کودکاان
همخوان است و ضرایب اعتبار فراتر از  3/03را در بر میگیرد .عالوه بر آن ،با ترجمه فارسای نساخه ساوم و
چهارم مقیاسهای هوش استانفورد -بینه یا هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه همخوان اسات .زیارا بارای
تمامی گروههای سنی ضرایب اعتبار فراتر از  3/03به دست آمده اسات (افاروز و هاومن1003 ،؛ ص .)124
همچنین ،ترجمه فارسی نسخه پنجم مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه یا نسخه نوین هوشآزماای تهاران-
استانفورد-بینه از ضرایب اعتبار باالتر از  3/03و کمتر از  3/05برخوردار بوده (کامکاری ،افروز ،پاشاشریفی و
غباری بناب )1006 ،و میتوان به همخوانی پژوهش حاضر با ترجمههای فارسی نسخههای چهاارم و پانجم
مقیاسهای هوش استانفورد -بینه تأکید نمود.
با توجه به تحقیقات موازی یا ترجمههای فارسی مقیاسهاای انفارادی شاناختی در ایاران مایتاوان باه
ضرایب اعتبار نسخه اصلی اشاره کرد که توسط وودکاک و همکارانش در سال ( )2310به دست آمده اسات.
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با توجه به اینکه تمامی ضرایب اعتبار نسخه اصلی با ترجمه فارسی فراتار از  3/03و کمتار از  3/05اسات و
یافتههای پژوهش حاضر نیز ضرایب اعتبار  3/03تا  3/05را به دست آورده است میتوان یافتههای پاژوهش
حاضر را با پیشینه پژوهش نسخه اصالی همخاوان دانسات .در نهایات ،ترجماه فارسای نساخه ساوم ناوین
مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک-جانسون از ضریب ثبات و تجاانس درونای در دو گاروه داناشآماوزان
ناتوان یادگیری در شهر و شهرستانهای تهران برخوردار بوده و میتوان از آن باهعناوان ابازاری باا حاداقل
خطای اندازهگیری برای دانشآموزان ناتوان یادگیری مقطع دبستان شهر و شهرساتانهاای تهاران اساتفاده
نمود.
 -آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکواک-جانسوون در دانو

آمووزان

ناتوان یادگیری ،از ضریب ثبات برخوردار است یا خیر؟ در راستای بررسی ثبات آزمون ،از مدل آمااری ضاریب
همبستگی گشتاوری پیرسون با فاصله زمانی  2تا  4هفته استفاده شاده و ضارایب اعتباار باا روش آزماون-
بازآزمون در گروه ناتوانی یادگیری نشان داد به استثناء آزمون وارونهسازی اعداد ،دیگر آزمونهای اساتاندارد
سازنده نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناایی شاناختی وودکااک-جانساون از ضاریب ثباات فراتار از 3/03
برخوردار است و ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای توانایی شاناختی وودکااک -جانساون از ثباات
مطلوب برخوردار است.
با توجه به مقادیر ضریب ثبات در دو گروه بالینی میتوان عنوان نمود که ترجمه فارسی نسخه سوم نوین
مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک-جانسون از ویژگی تکرارپذیری برخوردار است و ضریب ثبات مطلوب را
نشان میدهد .بنابراین ،در پژوهش حاضر دالیل مستند و تجربی در زمینه اعتبار ابزار اندازهگیری در دانش-
آموزان دختر و پسر تهرانی و شهرستانهای تهران که در مقطع دبستان به تحصیل مشغول هستند ،به دست
آمد .در راستای افزایش اطالعات پیرامون ویژگی اعتبار و خطای معیار اندازهگیری باید به تجاانس درونای و
همگونی سؤاالت نیز توجه نمود و روش آلفای کرانباا و دو نیماه کاردن اساتفاده نماود و باه غنایساازی
اطالعات در اعتبار ابزار اندازهگیری دست یافت.
 -آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسوون در دانو

آمووزان

ناتوان یادگیری ،دارای نُرم کمّی است یا خیر؟ در راستای ارائه نُرم کمّی از میانگین و انحرا استاندارد استفاده
شده است که در جداول مرتبط با نُرم کمّی آمده است.
 -آیا ترجمه فارسی نسخه سوم نوین مقیاسهای تواناییهای شناختی وودکاک -جانسوون در دانو

آمووزان

ناتوان یادگیری ،دارای نُرم کیفی است یا خیر؟ در راستای ارائه نُرم کیفی از نقاط بُارش باا تاکیاد بار انحارا
چارکی استفاده شده است که در جداول مرتبط با نُرم کیفی آمده است.
منابع
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طرح پژوهشی با نظارت وزارت آموزش و پرورش منطقه بوستان و گلستان.
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Abstract
In this Research, the "standardized cognitive Ability tests for children with learning
Disability Woodcock - Johnson" was considered to be the instrument through the screening ,
Diagnostic and identification of learning disabilities on the one hand and on the other hand
Scholastic Aptitude Clinical Student design and be accredited. Hence, the Quota Stratified
sampling plan with an emphasis on the contribution of layers gender , education and location
in Tehran province, and clinical Group (learning disability), were sampled. Thus the 063
people with a learning disability in clinical samples were tested, and analyzes related
psychometric tests 13 were in the areas of reliability and validity. Psychometric findings
indicate that the Instrument in clinical Group validation of learning disability (internal
consistency and Stability), criterion validity ( of the same type), and diagnostic validity is
discriminant validity, while emphasizing the ability of hierarchical models Confirmatory
factor analysis of the cognitive and the Construct validity is not important. While the results
of analyzes related psychometric diagnostic validity of the instrument as a result of diagnostic
validity study as well as providing school -based learning are Composit. The Composit, a set
of four diagnostic tests for screening and diagnosis of learning disability is a learning
disability in elementary school.
Keyword: standardized, diagnostic validity, discriminant validity, Reliability, cognitive
Ability tests Woodcok – Johnson III (un)
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