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 چکیده

با  یکودکان دبستان یجانسون برا-وودکاک یشناخت ییتوانا آزمون نیسوم نو نسخه یاستانداردساز» به ق،یتحق نیا در

 یطراح یریادگی یناتوان ییشناسا و صیتشخ ،یغربالگر یبرا را یابزار بتوان قیطر نیا از تا شد پرداخته «یریادگیمشکالت 

 و یلیتحص مقطع ت،یجنس یهاهیال بر دیتأک با یسهم یاطبقه یریگنمونه طرح به توجه با رو،نیا از. نمود یاعتباربخش و

 که بیترت نیبد. گرفت انجام یبردارنمونه(، یریادگی)ناتوان  ینیبال گروه از تهران، یهادر شهر و شهرستان ییایجغراف تیموقع

 یهاطهیح در آزمون 13 با مرتبط یسنجروان یهالیتحل و گرفتند قرار آزمودن مورد یریادگی یناتوان با ینیبال نمونه نفر 063

 و)ثبات  اعتبار از یریادگی ناتوان ینیبال گروه در مزبور ابزار که داد نشان یسنجروان یهاافتهی. گرفت انجام ابزار ییروا و اعتبار

 یشناخت یهاییتوانا یمراتب سلسله مدل بر دیتأک با کهیحال در است؛ برخوردار (همزمان نوع)از  یمالک ییروا(، یدرون تجانس

 . باشدینم برخوردار سازه ییروا از ،یدییتأ عامل لیتحل وهیش و

 -وودکاک یشناخت ییتوانا آزمون نیاعتبار، نسخه سوم نو ،همزمان ییروا ،سازه ییروا ،یسازداستاندار :هاواژهکلید 

 جانسون

  مقدمه

 و تشاخیص هاد  باا 2جانساون -وودکااک شاناختی هاایتوانایی هایآزمون مجموعه نوین سوم نسخه

 اخاتالالت توانادمای استثنایی پرورش و آموزش بستر در که شودمی مطرح شناختی استعدادهای شناسایی

 و تارینمهم عنوانبه ابزار این. کند شناسایی را هاآن و داده تشخیص بالینی هایزمینه در را تحولی -عصبی

 یکای عنوانبه آن، بر عالوه. شودمی محسوب یادگیری ناتوانی هایزمینه در شناختیروان ابزار ترینکاربردی

 نیمار  و تحصایلی پیشارفت نیمار  تادوین باا کاه گرددمی محسوب شناختیروان ابزارهای ترینکامل از

 عملکارد و ساو یک از را بالقوه هایظرفیت و شناختی استعدادهای بین موجود شکا  شناختی، هایتوانایی

 ابازار ساازگارترین که باورند این بر کارول و هورن همچنین،. گذاردمی نمایش به دیگر، سویی از را آزمودنی

 هاایتواناایی هایآزمون مجموعه نوین سوم نسخه ،0(CHC) کارول -هورن -کتل نظریه با منطبق شناختی

 .است جانسون -وودکاک شناختی

                                                           
1. shohreh_shokrzadeh@yahoo.com 
2. Woodcock- Johnson III Tests of Cognitive Abilities 
3. Cattell-Horn-Carroll 
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-مجموعه گردید، منتشر 2331 سال در که وودکاک شناختی هایتوانایی هایآزمون مجموعه سوم نسخه

 کارکردهاای سانجش ابازار این. گیردمی بر در را تحصیلی پیشرفت و شناختی هایتوانایی هایآزمون از ای

 تشاکیل تحصایلی پیشارفت و شاناختی هایتوانایی حیطه دو از که شودمی اجرا فردی صورت به ،شناختی

 ساوم نساخه از تحصایلی پیشرفت و شناختی هایتوانایی هایآزمون استانداردسازی راستای در. است یافته

 مورد سال 03 تا 2 سنی دامنه در هاآزمودنی از نفر 0333 جانسون، -وودکاک شناختی هایآزمون مجموعه

 ایالات ملای سرشاماری تاریندقیاق بار مبتنی ،استانداردسازی فرایند گیرینمونه طرح. گرفتند قرار آزمون

 .است بوده 2333 سال در آمریکا متحده

   سانجش هاایحیطاه در نظری مبنای ترینکامل ،کارول و هورن پشتوانه با ابزار این سازنده اصلی شیوه

 یاادگیری نااتوانی زمیناه در مااتر نانسی و خواندن زمینه در وودکاک سازیمفهوم با را شناختی هایتوانایی

 ایان. آورد وجاود باه یادگیری ناتوانی سنجش و گیریاندازه برای را عدیچندب و دقیق ابزاری تا نمود تلفیق

 وودکااک کاربردی، سنجروان دو زیرا است شده استاندارد و تدوین پیشرفته سنجیروان فنون و اصول با ابزار

 .گیرند کاربه بالینی گیریاندازه هایزمینه در را پاسخ -سؤال نظریه چندپارامتری مدل توانستند ،1گرومک و

 در ساوم نساخه تحاول معار  ،شاناختی هایآزمون سوم نسخه در بالینی هایخوشه و هاآزمون تدوین

 ارائه یادگیری ویژه مشکالت زمینه در تریدقیق شناسایی و تشخیص طریق، این از تا است بالینی هایزمینه

 تماایز نقطاه دوماین عناوانباه( CHC) کارول و هورن کتل، نظریه از سوم نسخه تردقیق تأثیرپذیری. شود

-شیوه بر تأکید. گرددمی محسوب جانسون -وودکاک شناختی هایآزمون مجموعه دوم نسخه با سوم نسخه

 نیمار  و شناختی نیمر  مقایسه و تحصیلی پیشرفت نیمر  شناختی،  نیمر زمینه در پراکنش تحلیل های

 .است دوم نسخه با ابزار این تمایز نقطه سومین عنوان تحت تحصیلی پیشرفت

 هاایمقیاس نوین سومنسخه  ی( به استانداردساز2313) 2گرومک و الکرویکس نگریروس، سوارت، فورد،

به دسات  یهنجارها یسهجانسون در کشور کانادا پرداختند و توانستند به مقا -وودکاک یشناخت هایتوانایی

 مقایسه روش. بپردازند یکاییتراز آمرهم آموزاندانش با کانادایی آموزاندانش از نفر 041 نمونه حجم با آمده

 یالتبر سن، نژاد، جانس و تحصا یدبا تأک یهمترازساز یشرفتهپ هاییوهبا ش یکاییآمر و ییکانادا هاینمونه

 . گرفت صورت

 شک دیگر، کشورهای و آمریکا در شناختی هایتوانایی و هوش هایآزمون کارایی زمینه دروجود،  ینا با

 ابزارهاای هنجارهاای تادوین و انطباق ترجمه، به برانگیزشک مباحث اینگونه. دارد وجود ایفزاینده تردید و

 (. 2330 ،0اسپنگرین و)سوئن  است معطو  شناختیروان

 ترجماه، عناوانباه بایاد را آن توالی و بوده معطو  عنصر سه به متفاوت هایفرهنگ در ابزار یک کاربرد

 (. 2311 ،4فینا و ورث هالینگ اسکوبدو،)سانچز  گرفت نظر در نُرم تدوین و انطباق

                                                           
1. Woodcock & McGrew  
2. Ford, Swart, Negreiros, Lacroix & McGrew  
3. Suen & Greenspan  
4. Sanchez-escobedo, Hollin gworth & Fina  
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 زباان و فرهنگ که کشورهایی در استثنایی کودکان برای شناختی هایتوانایی و هوش هایآزمون کاربرد

 و انطباق ترجمه، در را زبانی عوامل باید و دارد قرار ابهام از ایهاله در د،نندار آمریکا متحده ایالت با متفاوت

 (.2330 ،1ساکوفسکی و ویس ویجور،)جورجاس،  گرفت نظر در نُرم تدوین

نماود و تاالش  دیاتأک یشناختروان یابزارها یسنجروان یهایژگیبه و دیبا ،ییاستثنا سنجش طهیح در

 یابزارها یابیارز یراستا در. کرد یابیرا ارز ییکودکان استثنا طهیموجود در ح یو اعتبار ابزارها ییکرد تا روا

 یهااکه موجبات بروز پژوهش دارندقرار  ینظر یو مبان یتجرب یهاداده از یعیوس فیط ،ییاستثنا سنجش

 در یصایتشخ یایروا راماونیپ اطالعاات عادم. ساازدیما فراهم ییاستثنا سنجش طهیح در را یسنجروان

-یما محسوب ییاستثنا سنجش متعدد یهاپژوهش مسأله منبع عنوانبه یریادگی یناتوان سنجش یابزارها

 کودکاان سنجش یابزارها یسنجروان یهایژگیو نهیزم در را یجامع و ریفراگبتوان اطالعات  دیکه با گردد

 یکاربردهاا باه توانیم ،موجود یابزارها یسنجروان یهایژگیو یابیارز به توجه با. آورد دست به ییاستثنا

 باه یسانجروان مطلاوب یهاایژگایو کساب صاورت در آن، بار عاالوه. کرد توجه هاآن ییاستثنا -ینیبال

 (.1003و افروز،  ی)کامکار پرداخت ییاستثنا سنجش یابزارها یاستانداردساز

 سانجش زمیناه در جانساون -وودکاک شناختی توانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه اهمیت به توجه با

 گاروه بر تأکید با را استانداردسازی فرایند بتوان تا گرددمی تالش حاضر پژوهش در یادگیری، ویژه مشکالت

سانجش  یناهمعتبار در زم یابزار یقطر ینحومه آن، انجام داد تا از ا هایشهرستان و تهران شهر در بالینی

قرار  یادگیری یکارشناسان ناتوان یاررا در اخت یدیو مف یابزار اطالعات غن ین. ایدبه دست آ یادگیری یناتوان

 .دهدمی

 موضاوعاتی تارینشاایع از آن، دهندهتشکیل عناصر و ابعاد شناسایی و یادگیری ناتوانی است، ذکر شایان

 آماوزانداناش از بسایاری اینکه به توجه با. است ساخته خود متوجه را مدارس مسئوالن و معلمان که است

 راحتای باه و شاده مشاکل دچاار درسای مطالاب یاادگیری در دبساتانپیش و دبستان در مختلف مقاطع

 موضاوع این به پرداختن بپردازند، طوالنی مدت برای ذهنشان در آنها نگهداری و مطالب حفظ به توانندنمی

 معلمان موارد، برخی در. گیردمی قرار لویتوا در آن، زمینه در دانش توسعه و بوده برخوردار باالیی اهمیت از

 از بااالتر یاا متوساط هوشابهر داشاتن رغامعلای که شوندمی روروبه آموزانیدانش با درسی، هایکالس در

-تحصیلی پیشرفت باید، که طورآن توانندنمی و بوده ضعف و نقصان دچار آموزشگاهی یادگیری در متوسط،

 حاوزه در آماوزداناش باالقوه تاوان باین ،دلیال هماین باه .سازند منطبق شانبالقوه استعدادهای با را شان

 سرآغاز که شودمی مشاهد همبستگی عدم تحصیلی پیشرفت حوزه در وی بالفعل توان و انگیزشی -شناختی

 افروز،) است پرورش و آموزش در آموزاندانش مشکالت یابیریشه و آموزش نحوه زمینه در ابهامات پیدایش

1001.) 

 و یشاناخت ییتواناا نیب تفاوت ای شکا  عنصر به که ،یریادگی یناتوان تیاهم به توجه با گر،ید ییسو از

 نیقاوان از یریگبهره ای تیمحروم و یریادگی یناتوان از متنوع فیط ای یناهمگون ،یلیتحص عملکرد در ضعف

 و نماود مباذول را ایفزاینده توجه یریادگی یناتوان تشخیصی معیارهای به دیبا است، معطو  ژهیو آموزش

-این از. ساخت فراهم یریادگی یناتوان ناهمگون فیط در یبندطبقه نظام یبرا را دقیقی یکاربرد یارهایمع

                                                           
1. Georgas, Vijver, Weiss, Saklofske  
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 یریادگیا ینااتوان به توجه تیاهم ،ییو شناسا یبندطبقه ص،یدر تشخ 1متفاوت یکردهایرو به توجه با رو،

 (.1000 شُکرزاده، و)کامکاری  است افتهی یروزافزون شیافزا

 یاادگیری نااتوانی تشاخیص راساتای در بیناه -استانفورد -تهران آزمایهوش نوین نسخه از که چند هر

 عاالوه تا دارند نیاز چندبعدی و فراگیر ابزاری به یادگیری اختالالت کارشناسان ولی آیدمی عمل به استفاده

 هاایتواناایی در را تحصایلی کارکردهای بتوانند شناختی، هایزمینه در شناختیروان هاینقص شناسایی بر

 شناساایی و یاادگیری ناتوانی تشخیص از فراتر مرزهای به اقدامات اینگونه. بکشند تصویر به محدود و وسیع

-داناش بارای تاریدقیق ریزیبرنامه و طراحی تا گرددمی باعث و رفته پیش یادگیری هایناتوانی این انواع

 ،یکامکاار) آیاد وجاود باه آموزشای -شاناختیروان باالینی سانجش جنبش در یادگیری ناتوانی با آموزان

-دقیق و ترینکامل عنوانبه جانسون، وودکاک هایآزمون سوم نسخه زیرا .(1003 ،ییفدا ،یزیعز شُکرزاده،

 .شودمی شناخته یادگیری، ناتوان آموزاندانش شناسایی و تشخیص برای ابزار ترین

 باه باید یادگیری، ناتوانی شناسایی زمینه در تحصیلی پیشرفت و هوش هایآزمون اعتبار و روایی مرور با

 هاایویژگای دقیق بررسی به توانیم تسا طریق این از چرا که .نمود تاکید گراییوضوح و حساسیت دقت،

 با که ابزارهایی دارد، اعتقاد( 2336) 2تامسون. پرداخت یادگیری ناتوانی حیطه در موجود ابزارهای روانسنجی

 فرایناد در و بوده برخوردار سنجیروان مطلوب هایویژگی از باشند،می همراه 0شناختی آزمونهای مجموعه

 بیشاتری دقات از تحصایلی پیشارفت و هاوش انفرادی هایآزمون با مقایسه در یادگیری، ناتوانی شناسایی

 ایگوناهباه کاه جانساون وودکااک شاناختی هاایآزمون مجموعه سوم نسخه ،است معتقد وی. رندبرخوردا

 کاارایی باشاد،مای تحصایلی اساتعداد هام و تحصیلی پیشرفت هم هوش، گیریاندازه به قادر هم ،منسجم

 پیشرفت هایآزمون و 5بینه - استنفورد ،4وکسلر هوش انفرادی استاندارد هایمقیاس با مقایسه در را باالتری

 وودکاک شناختی هایآزمون مجموعه سوم نسخه هایویژگی بر تاکید با رو،این از. دارد پلیس مترو تحصیلی

 شناختی هایتوانایی بر تاکید با استثنایی کودکان سنجش هایدرحیطه ابزار این وسیع کاربردهای ،جانسون

 .  (1001)کامکاری و شُکرزاده،  شودمی مشاهده یادگیری ناتوانی و ذهنی توانکم تیزهوش، گروههای در

تواناد نیازهاای زیارا مای .ای برخوردار اساتاز اهمیت فزاینده ،یریادگیسنجش کودکان ناتوان  ن،یبنابرا

آنها صورت دهد که در راستای  یریزی جامع و فراگیری را براآموزشی این کودکان را مشخص نموده و برنامه

 ازوری ناوین اساتفاده باه عمال آورد تاا اکودکان، باید ابزارهای دقیقی را طراحی نمود و از فن نیشناسایی ا

شناسای و آماوزش و پارورش کودکاان اساتثنایی در ترین ابزارهای علام روانترین و جامعدقیق ترین،کامل

 پیوند برقراری با بتوان تا شود فراهم مناسبی بستر طریق این از و ردیفرهنگ کشورمان مورد استفاده قرار گ

ریازان وزارت اساان و برناماهشناساان ایاران از یاک ساو و کارشنریزان نظام مشاوره و روانبرنامه بین عمیق

آموزش و پرورش استثنایی از سوی دیگار، شارایط مسااعدی بارای شناساایی و تشاخیص کودکاان نااتوان 

 از را ییرشته کودکان اساتثنا یپژوهش -یعلم یو بتوان دستاوردها گرددیادگیری در مقطع دبستان فراهم 

 .داد انتقال ،ییاستثنا پرورش و آموزش سازمان به معتبر یهادانشگاه

                                                           
1. alternative approach  
2. Tampson  
3. Cognitive battery    
4. Wechsler individual intelligence scales  
5. Stanford-Binet scale  
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 هاایزمیناه باه تاوانمای شاناختی، هاایتوانایی استاندارد هایآزمون اجرای طریق از است، ذکر شایان

 اهمیت بنابراین،. یافت دست بنیادین شناختیروان فرایندهای در احتمالی نقص بر تأکید با بالینی -آموزشی

 و آماوزش و ریازیبرناماه نیازسانجی، سانجش، بر تاکید با شناختیروش مرزهای توسعه در حاضر پژوهش

 شناساایی و تشاخیص باه تاوانمای ابازار این استانداردسازی طریق از. دارد جای استثنایی کودکان پرورش

 دساتبه بالینی -آموزشی اخالتمد زمینه در را بالینی غنی اطالعات و پرداخت یادگیری ناتوان آموزاندانش

 . آورد

 سنجش با مرتبط یابزارها یسنجروان یهایژگیو یابیارز یراستا در یسنجاطالعات روان رامونیپ ضعف

 از یعیوسا فیاط نکهیا به توجه با. است ییسنجش استثنا یهاپژوهش در مسأله منبع نیترجیرا ،ییاستثنا

 یساز یکاربرد نهیزم در را یمتعدد یهابتوان پژوهش دیبا ،دارند قرار گانهنُه یهادرگروه ییاستثنا کودکان

. آورد دسات باه موجود یابزارها یابیارز یبرا را یسنجروان اطالعات و داد انجام ییاستثنا سنجش یابزارها

 یریادگی یناتوان خصوص به و ییاستثنا یهاگروه در نُرم و اعتبار ،ییروا رامونیپ یسنجروان اطالعات کسب

منباع مساأله  عناوان باه و( 1002 لاو،نیامیریششُکرزاده و  ،یبرخوردار بوده )کامکار یاندهیفزا تیاهم از

 .شودیمپژوهش حاضر مطرح 

 سوم نسخه فارسی ترجمه زمینه در تجربی هاییافته یا اطالعات فقدان به مسأله منبع که پژوهش این در

 سنجیروان اطالعات کسب توانمی است، معطو  جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین

 چند هر است، ذکر به الزم. گرفت نظر در حاضر پژوهش مسأله ابعاد عنوانبه را نُرم و اعتبار روایی، زمینه در

 هاایمقیااس نوین سوم نسخه مالکی روایی خصوص به و همزمان روایی زمینه در متعددی هایپژوهش که

 و گاروماک فلویاد، ایاوانز،؛ 1000 ،1گاروماک) اسات گرفتاه انجام جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی

-لیت؛ 2331 ،4فالنگان و کرانزلر کیت،؛ 2333 ،0پریس و کاردیمک فار، ویلیس، دومونت،؛ 2331 ،2لیفورگ

 یس؛ مارگول2331 ،1کانمک و اینتاشمک ریزا،؛ 2312 ،6پراد و مور بویسن، استافورد، چرامی،؛ 2335 ،5متز

؛ 2332 ،12فالنگاان و آلفونزو؛ 2330 ،11گرومک و فلپس؛ 2331 ،13فالنگان؛ 2330 ،0لُهمن؛ 2330 ،0فلوید و

 ،14ادکیناز؛ 2330 ،10ونادلینگ و شرانک؛ 2330 یوانس،و ا گرومک  ید،؛ فلو2330 ایوانس،و  گرومک ید،فلو

 منباع زوایاای از یکای عناوانبه بالینی گروه در ابزار این مالکی روایی پیرامون اطالعات فقدان ولی( 2330

 ساوم نساخه ساازه روایی زمینه در متعددی هایپژوهش آن، بر عالوه. شودمی مطرح حاضر پژوهش مسأله

                                                           
1. McGrew 
2. Evans, Floyd, McGrew and Leforgee 
3. Domont, Willis, Farr, McCarthy & Price  
4. Keith, Kranzler & Flanagan  
5. Leigh Metz  
6. Cheramie, Stafford, Boysen, Moore & Prade  
7. Rizza, MCintish & MCcunn  
8. Margulies & Floyd  
9. Lohman  
10. Flanagan  
11. Phelps & McGerw  
12. Alfonso & Flanagan  
13. Schramk & Wendling 
14. Adkins  
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 ؛5233 گرو،مک؛ 2330 ،1فلوید) است گرفته انجام جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین

-ماک و کاافمن یو،لی رینولدز، کافمن،؛ 2311 ،0فورد و گرومک لوکه، ؛1323 ،2وودکاک و گرومک شرانک،

 فارسای نساخه ساازه روایی زمینه در را جامعی و دقیق اطالعات تواننمی هم باز وجود این با( 2311 ،4گرو

 از تشخیصای روایای و سازه روایی مالکی، روایی پیرامون اطالعات فقدان. کرد ارائه بالینی گروه در ابزار این

 حاضر پژوهش مسأله منبع عنوانبه دیگر سویی از اعتبار ضرایب پیرامون سنجیروان اطالعات عدم و سو یک

 :گرددمی ارائه زیر شرح به پژوهش سؤاالت رو،این از. شودمی عنوان

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است برخوردار همزمان روایی از یادگیری، ناتوان

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است برخوردار سازه روایی از یادگیری، ناتوان

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است برخوردار درونی تجانس از یادگیری، ناتوان

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است برخوردار ثبات ضریب از یادگیری، ناتوان

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است یکمّ نُرم دارای یادگیری، ناتوان

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است کیفی نُرم دارای یادگیری، ناتوان

 روش

 از که است آمده وجود به نوین هاییتخصص استثنایی، پرورش و آموزش سنجش فرایند در :تحقیق طرح

 اشاره یادگیری ناتوانی مهمتر، همه از و خالقیت هوش، همچون شناختی هایسازه سنجش به توانمی جمله

 از تاریعوسا یادامناه کاه استثنایی پرورش و آموزش هایزمینه در یادگیری ناتوانی شیوع به توجه با. نمود

-داناش شامار بیشترین ذهنی، ماندگیعقب و ذهنی توانیدهند و بعد از کممی تشکیل را خالق و تیزهوش

 بار کارآماد و ماؤثر میااقاد عناوانباه 5یاادگیری نااتوانی سنجش از باید گیرند،میبررا در ییاستثنا آموزان

 ی،کارد )افاروز و کامکاار یااد ییو آموزش و پرورش کودکان استثنا یشناسروان تخصصی رشته تبلورسازی

1003 .) 

. داد صاورت را تخصصای اقادامات باید شناختی، هایآزمون مجموعه 6استانداردسازی و تدوین فرایند در

 باا مارتبط اقادامات دیگار و هنجاریاابی استانداردسازی، و ساخت با مرتبط قواعد سنجی،روان اصول رعایت

-ایان. آید وجودهب هنجاریابی و سازیآزمون سوی به اندکی گرایش تا گردیده باعث اعتباربخشی، و رواسازی

                                                           
1. Floyd 
2. Schrank, McGrew and woodcock  
3. Locke, McGrew & Ford  
4. Kaufman, Reynolds, Liu, Kaufman & McGrew  
5. Learning Disability Assessment 
6. development and standardization 



1 

 

 خاصای ظرافات و پیچیدگی از که شوندمی مطرح تحقیق مراحل با مرتبط اقدامات عنوان تحت موارد، گونه

 ،یشوند )کامکاریم مطرح متوالی فازهای عنوان تحت که دارند نیاز را ایفزاینده حساسیت و بوده برخوردار

های هنجاریابی، شش فاز متوالی و در هر فاز، حاداقل ساه (. در این تحقیق، با تأکید بر مفروضه طرح1006

 گردد. مرحله عنوان می
 تحقیق پیشینة و نظری مبانی با مرتبط اقدامات: اول فاز

های شناختی ماورد نقاد و بررسای قارار شناختی پیرامون تواناییهای روانفاز، مرور عمیق نظریه نیا در

شناسی و آموزش و پرورش کودکان گرفت و به تدوین مباحثی جامع پیرامون سیر تکوینی آن در رشته روان

 توجه سازیزمونآ جنبش به سپس. دیگرداستثنایی پرداخته شد و مباحث نظری مرتبط با فصل دوم تدوین 

. در این روند، تمامی تحقیقات مرتبط باا روایای و شددر نظر گرفته  یشناخت یهاییتوانا ییشناسا نهضت و

اول، مرتبط با فااز اول و یاا اقادامات مارتبط باا  یهررسی گردید و دستاورد نهایی مرحلفوق ب اعتبار آزمون

 دوم پژوهش شد.  فازمبانی نظری و پیشینه تحقیق، منجر به تدوین 
 جانسون وودکاک یشناخت آزمون تهیه با مرتبط اقدامات: دوم فاز

شاناختی های روانبه شناسایی تمامی مراکز مرتبط با فروش آزمون ،یابیفاز، با رعایت اصول بازار نیا در

شاناختی، شارایط فاروش هاای روانپرداخته و پس از تدوین بانک جامعی تحت عناوان فروشاندگان آزمون

 . شد نییتعجانسون  -وودکاک  یآزمون شناخت

 و معتبرتارین و پرداختاهجانساون  -وودکااک  یشاناخت آزماون فاروش شرایط بررسی به روند، این در

که مجوز تولید و توزیع این آزمون را به عنوان مرکزیت اصلی دارا بود، شناسایی، سپس  یامؤسسه تریناصلی

های ای و هزینهبصورت مستقیم، شرایط فروش آزمون فوق، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تقاضاهای حرفه

 . شدمالی پیرامون دریافت مجوز خرید، در نظر گرفته 

 جانسون وودکاک یشناخت آزمون قیاسم ساخت با مرتبط اقدامات: سوم فاز

و تیم مرتبط با ساخت آزمون  مشخص 4و آزمونگران 0بازنگران ،2خبره مشاوران ،1اصلی هیئت فاز، این در

 ادبی پرداخته شد.  -و پس از آن، به ترجمه و ویراستاری علمی دیتعیین گردجانسون  -وودکاک  یشناخت
   5مقدماتی اجرای با مرتبط اقدامات: چهارم فاز

 ییابتادا مادارس در بردارینموناه واحادهای از دقیقای فهرست تدوین و تحقیق جامعه شناسایی از پس

 مسائولین باا اصالی هاایتوافق تهران، استان یهاشهرستان و تهران شهر یریادگی اختالالت مراکز و یعاد

در جانساون  -وودکااک  یپیرامون اجرای آزماون شاناخت ییو استثنا یآموزش و پرورش عاد یهاوزارتخانه

 گیری،نموناه طرح فاز، این در واقع در. گرفت انجام مزبور آزمون اجرای مجوز افتیدر رامونیمراکز مربوطه پ

 صاورت مسائولین، و رانیماد کارشناساان، باا همااهنگی و آزمونگران هایمسئولیت گیری،نمونه واحدهای

 .رفتیپذ

                                                           
1. staff  
2. expert consultants  
3. reviewers  
4. examiners  
5. pilot 
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بار جانساون  -وودکااک  یگیری، آزمون شناختگیری و تعیین واحدهای نمونهاز تدوین طرح نمونه پس

نفر از جامعه هد ، اجرا شد و گزارش اجمالی پیرامون شاخص دشواری، قابل فهم بودن ساؤاالت و  03روی 

هات باازنگری در شیوة اجرا، امکانات ضروری برای برقراری ارتباط باا آزماودنی و ماواردی از ایان قبیال، ج

-هو نسخ دیگردیابی تهیه سؤاالت و تطابق با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان در روند انطباق

 . شدآزمایشی طراحی  ی

 1آزمایشی یهنسخ با مرتبط اقدامات: پنجم فاز

 آزماونگران رهنمودهاای از و گرفت صورت سؤاالت برخی پیرامون کیفی و کمی هایتحلیل اینکه از پس

 بار و شاد تدوین آزمایشی یهنسخ گرفت، قرار مدنظر سنجیروان هایتحلیل و شد استفاده اجرایی روند در

-دانش از نفر 53 و تهران یهاشهرستان آموزاندانش از نفر 53 تهران، آموزاندانش از نفر 53) نفر 153 روی

آزمایشی، عالوه بر باازنگری اصاالحات جزئای در روناد  یهنسخ( اجرا شد. در اجرای یریادگیناتوان  آموزان

استانداردسازی با تأکید بار ایجااد شارایط  یاجرایی و برخی از سؤاالت، از دستاوردهای این مرحله در راستا

 گذاری آزمونگران و یکسانی در شرایط محیطی استفاده شد. یکسان در اجرا و نمره

 نهایی اجرای با مرتبط اقدامات: ششم فاز

 آزماون اجارای به ،یریادگی اختالالت مراکز کارشناسان توسط یریادگی یناتوان قیدق صیتشخ اساس بر

استان تهران باه عناوان آزماودنی در نظار  یهاشهرستان و تهران شهر از نفر 013 تعداد و شد پرداخته فوق

 روناد از پاس. دیاگرد اقادام جانساون-وودکااک یشناخت آزمون گذارینمره و اجرا به سپس و شدندگرفته 

 هاایتحلیل باا مارتبط محاسابات ساپس،. گردیاد وارد افازارنرم فضاای به تجربی هایداده تمامی اجرایی،

 هار بارای تمیاز ضاریب و تمیز شاخص دشواری، شاخص و گرفت انجام سؤال تحلیل حیطة در سنجیروان

 بار دیتاک با ییروا و یدرون تجانس و ثبات بیضر یهالیتحل با اعتبار ضرایب آن، از پس. شد محاسبه سؤال

سنجی های روانسنجی پس از محاسبه ویژگیهای روان. به عالوه، تحلیلآمدبه دست  همزمانو  هساز ییروا

ی باا سؤال )شاخص دشواری، شاخص تمیز و ضریب تمیز( و ضرایب اعتبار انجام گرفت و هنجارهای کمّا هر

( در ساطوح یبر نقاط بُرش )انحرا  چاارک دیبا تاک یفیک یدارد و هنجارهاتأکید بر میانگین و انحرا  استان

 متفاوت ارائه شد. 

آمااری یااد  ههاد  باه عناوان جامعا هدر تحقیقات مرتبط با هنجاریابی، از اصطالح جامعا :یآمار جامعه

های ویژگی به ذکر 2هد  محدود هشده است با تأکید بر اصطالح جامعشود، ولی در تحقیق حاضر، تالش می

 اخاتالالت مراکاز در یاادگیری نااتوانی صیتشاخ با آموزاندانش تمامی رو،نیاز ا .فوق پرداخته شود هجامع

هد  محادود  هبه عنوان جامع ،یاستان تهران تحت عنوان جامعه آمار یهاشهرستان و تهران شهر یریادگی

 بوده موجود فوق هجامع اعضای برای دقیقی فهرست اینکه به توجه با است، ذکر به الزم. شدنددر نظر گرفته 

 شده است.  یریگبهره محدود هد  جامعه اصطالح از داشت، اریاخت در را اعضاء از یستیل توانیم و

 صیتشخ اساس بر یریگنمونه ،یریادگی ناتوان موزانآدانش انتخاب در شود مطرح است یضرور

 یهوش مر ین رندهیبرگ در)که  یادگیری یناتوان یصیتشخ پرونده بر دیتأک با یریادگی اختالالت کارشناسان

 یهوش اسیمق افتهیلیتکم چهارم نسخه نه،یب -استانفورد -تهران یآزماهوش یابزارها یاجرا از حاصل
                                                           

1. try-out edition 
2. target papulation finite  
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مذکور، مصاحبه  یهوش یهااسیمق در مندرج یریادگی یناتوان دهندهنشان یبیترک نمرات کودکان، وکسلر

 .است گرفته انجام( باشدیممعلمان و ...  یابیارز ،ینیبال

 یهااآزماون مجموعاه یاستانداردساز به حاضر پژوهش موضوع نکهیا به توجه با :یریگنمونه روش و نمونه

 یآمار جامعه و است معطو  یریادگی مشکالت با یدبستان کودکان یبرا جانسون -وودکاک یشناخت ییتوانا

 از پس رو،نیا از باشند،یم( دبستان ششم تا اول هی)پا ییابتدا مقطع یریادگی ناتوان و یعاد آموزاندانش زین

 یشاناخت ییتواناا یهااآزماون مجموعاه یاستانداردسااز ناهیزم در گرفتاه انجام قاتیتحق نهیشیپ مطالعه

وکسلر کودکان و نحوه  یهوش اسیمق یلیتکم چهارم نسخه همچون یمواز یهاجانسون و آزمون -وودکاک

-باه یریادگی ناتوان آموزاندانشنفر از  063تعداد  ،یستانداردسازا قاتیبرآورد حجم نمونه و نسبت در تحق

 عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

)باا  تهاران در یلیتحصا هیاپا 6 در پسر و دختر آموزاندانش را یآمار جامعه یهاهیال ،است ذکر به الزم

  شهرساتان 5 بار دیاتهران )با تأک یهاشهرستان و( غرب و شرق جنوب، شمال، ییایجغراف هیناح 5 بر دیتأک

 هیاپا هار از تا است شده تالش رو،نیا از .رندیگیم بر در( میکررباط و اریشهر مالرد، اسالمشهر، قدس، شهر

 یریاگنموناه واحاد هار از نفار 6تهران، حداقل  یهاشهرستان ای تهران در ییایجغراف هیناح کی و یلیتحص

)تهاران و شهرساتان کاه در  ییایواحد جغراف کی( در هر هیپا 6) یلیتحص هیپا هر از ن،یبنابرا .انتخاب شوند

عنوان نمونه انتخااب به نفر پسر( 0نفر دختر و  0) نفر 6 ،(دهندیم   لیرا تشک ییایواحد جغراف 13مجموع 

 .دهندیم لینفر را تشک 063که در مجموع  شدند

کاه در  باوده(، جامعه هد  یریادگی)ناتوان  ییبر گروه استثنا دیپژوهش، با تأک یآنجا که جامعه آمار از

 آماوزانداناش نموناه حجام عناوانبه نفر 063 نمونه حجم انتخاب رد،یگیم یجا ینیبال آموزاندانش گروه

 راماونیکه پ یسنجروان یهاپژوهش با مرتبط قاتیتحق نهیشیپ یتمام در رایز .است یمکف ،یریادگیناتوان 

نفار  033انجام گرفته است، حجم نموناه کمتار از  ینیدر گروه بال یشناخت یهاییتوانا یهااسیمق و ابزارها

 (. 2334بوده است )وکسلر، 

 برای شدهکنترل هایآزمایش از ایبه انجام مجموعه 1وودکاک ریچارد 1060 سال در :یریگاندازه ابزار

 یادگیری، هایتوانایی با مرتبط هایآزمایش گونهاین انجام در که ورزید مبادرت یادگیری توانایی گیریاندازه

 ییتوانا ینهرا در زم یمتعدد یقاتتحق کهیطوربه .داشت یادیز یعالقمند 2شنیداری -دیداری یادگیری به

 گیریاندازه یرا برا یقدق یانجام داد و باعث شد تا ابزار یانسان در چرخه تحول یداریشن -یدارید یادگیری

 .است برخوردار المللیبین مقبولیت از هم هنوز که کند تدوین تداعی حافظه

 یبه بررس یژهو ایهآموزش در متخصص شناسروان یک عنوانبه، 1060 تا 1060 سال از وودکاک،

در  پژوهش مسئولیت، 1012 تا 1060 سال از و پرداخت ذهنی ماندهعقب آموزاندانشدر  یتحول شناخت

  زمینه در تکمیلی هایدوره گذراندن به و گرفت عهده بر ویرجینیا دانشگاه در را شناختیروان سنجش یطهح

 و گیریاندازه زمینه در متخصص فردی عنوانبه او از امروزه، که پرداخت یادگیری سنجش و گیریاندازه

                                                           
1. Richard Woodcock  
2. Visual – auditory learning  
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 زیرا .گرددمی محسوب نیز شده یاد آزمون تدوین در فنی مشاور وی همچنین،. شودمی یاد یادگیری سنجش

 .بود دارعهده را تحصیلی پیشرفت و یادگیری هایآزمون تدوین در فنی مشاوره رسمی مسئولیت

 و تحصیلی پیشرفت هایآزمون تدوین و سو یک از متعدد هایآزمایش انجام با، 1011 تا 1012 سال از

با  1011در سال  یو هایتالش نتیجه که داد صورت را چشمگیری هایتالش دیگر، سویی از شناختی

 وی آزمون، این انتشار از پس. گرددمی مشاهده جانسون -وودکاک یهاآزمون مجموعه یانتشار نسخه اصل

-روان رویکرد با و پرداخت نگرعصب شتهر در تخصصی دکتری فوق مقطع در تکمیلی هایدوره گذراندن به

 اقدامات دیگر، سویی از بود کرده کسب سنجیکه در روان یسو و دانش و تجربه فنیک از نگرعصب شناسی

 .داد انجام اصلی نسخه بازنگری زمینه در را چشمگیری

 هایتوانایی هایآزمون مجموعه شده بازنگری نسخه نام به آن از که وودکاک اصلی نسخه بازنگری

 پس وودکاک دیگر، عبارتی به. شد منتشر 1000 سال در شود،یم یاد 1(R-WJ) جانسون -وودکاک شناختی

 و خواندن زمینه در شنیداری -دیداری یادگیری پیرامون که هاییتخصص و دانشگاهی مدارج کسب از

 دانش و نگرعصب رشته در دکتریبا توجه به کسب مدرک فوق  ،بود آورده دست به تحصیلی پیشرفت

 و داد صورت را هاییویرایش آزمون، اصلی نسخه به انتقادی دیدی با سنجی،روان پیرامون وی فزاینده

 .آورد وجود به مزبور آزمون در را عمیقی بازنگری

 سوم نسخه انتشار به و پرداخت آزمون بازنگری به مجددا   وی، 2331 سال در که است ذکر به الزم

 چشمگیری تفاوت وودکاک سوم نسخه. آمد نائلجانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایآزمون مجموعه

 -وودکاک سوم نسخه سنجش ابزار است، ذکر به الزم. دادمی نشان شده بازنگری نسخه یا دوم نسخه با را

 هایآزمون وجانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایآزمون(، 2331 ،2ماتر و گرومک)وودکاک، جانسون 

مجموعه  یک یکدیگر،دو ابزار سنجش، در واقع با  ین. اگیردمی بر در راجانسون -وودکاک تحصیلی پیشرفت

 پیشرفت و ذهنی هایتوانایی گیریاندازه برای مرجع-نُرم هایآزمون انفرادی اجرای در را کاملی و جامع

 .کنندمی ارائه تحصیلی

توسط  2331که در سال جانسون -وودکاک یلیتحص یشرفتو پ یشناخت هایآزمون مجموعه سوم نسخه

در ساختار آزمون  یقرار گرفت ول یمجددا  مورد بررس یزن 2331شد، در سال  یاساس یوودکاک بازنگر

 شد پرداخته جدید هاینُرم ارائه برای هنجاریابی و مجدد یابیو تنها به نُرم یامدبه وجود ن ییریتغ یچگونهه

 فنی لحاظ از آزمون محتوای و مواد و بود گرفته انجام، 2331 سال در آزمون، اصلی ساختار در تغییر که چرا

قرار  یمجددا ابزار مذکور مورد بازنگر یزن 2310در سال  ین،همچن .بود شده واقع تأیید مورد سنجیروان و

به جانسون -وودکاک یشناخت هایتوانایی یهاآزمون مجموعهو نسخه سوم  یافت ییرگرفت و تنها نُرم آن تغ

 .گردید ارائهجانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی یهاآزمون مجموعهسوم  یننام نسخه نو

(، در رشته مبانی 2310)جانسون -وودکاک یشناخت ییتوانا یهاسوم مجموعه آزمون نینسخه نو :اجرا

هایی برای سنجش آزمودنیای دارد و شناختی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاربردهای فزایندهروان

 ارزیابی در آن، بر عالوه. است مطلوب بسیار دارند، مشکل یریادگیو  یکه در فراگیری زبان، فهم کالم

                                                           
1. Revised Battery of test Cognitive ability –Woodcock Johnson 
2. Woodcock, McGerw & Mater 
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 مشخصی بندیزمان. است سودمند بسیار زین غیرکالمی و کالمی عملکرد مقایسه و یادگیری هایناتوانی

 تا 45 از آزمون این اجرای برای متوسط زمان که بیترت نیبد .دارد وجود فوق هوشی مقیاس اجرای برای

 آزمون، هر و بوده متفاوت مزبور اسیمق هایآزمون اجرای به توجه با تغییرپذیری این. است ریمتغ دقیقه، 63

-یم 2افتهیتوسعهو  1استاندارد مجموعه دو شامل مزبور آزمون نکهیا به توجه با. دارد را خود خاص بندیزمان

 .است دقیقه 03 تا 63 ز،ین استاندارد مجموعه برای متوسط زمان باشد،

 با استاندارد، یهاآزمون مجموعه در سنی هایگروه همه برای اعتبار ضرایبمحاسبه  جهت :اعتبار

 دامنه در آمده دست به بیضرا و شد پرداخته یدرون تجانس محاسبه به کرانبا  یآلفا روش از استفاده

 آمده دست به 01/3 تا 16/3 دامنه در اعتبار یباضر افته،یتوسعه یهاآزمون مجموعه برای و 04/3 تا 01/3

 گزارش 05/3 تا 15/3 دامنه در یادگیری ناتوان آموزاندانش یبرا اعتبار بیضرا است، ذکر به الزم. است

 (.2330 ن،یگلدشتا و یری)ناگل است شده

وودکاک جانسون، عالوه بر دارا بودن روایی محتوایی که  یشناخت یهاییتوانا یهامجموعه آزمون :روایی

بلندمدت،  یابیباز ال،یاستدالل س ،ییفضا-یداریتفکر د دن،یفهم-دانش 0عیوس هقادر است هفت حیط

ای، به قضاوت حرفه ر زمینة روایی محتوایی آزمون فوقد ،کند یو سرعت پردازش را بررس یداریپردازش شن

 شده است. های اصلی و تحلیل تجربی سؤاالت پرداخته همگرایی سازه

سؤاالت آزمون مورد تجزیه و  ،تأییدی عامل تحلیل روش از استفاده باو  بودهسازه  ییروا یدارا ن،یهمچن

 هیهای تحقیق نشان داد که هفت عامل توانایی شناختی منطبق با الگوی نظراند و یافتهتحلیل قرار گرفته

( است که عالوه بر عامل توانایی هوش کلی، هفت عامل مرتبط با ساختار درونی CHCکارول ) -هورن -کتل

دهنده تجانس درونی هر سؤال با الت مجموعه آزمون، نشاناند. همبستگی درونی بین سؤاشده مشتق آن از

 یشناخت یهاییتوانا یهاآزمون کل، در. است هابین آزمون یبرگیرنده توانایی شناختعامل اصلی است که در

 بودهآزمون  13که هر مجموعه شامل  باشدیم افتهیتوسعهدو مجموعه استاندارد و  یداراجانسون -وودکاک

 23 کل، در که اندگرفته قرار افتهی توسعهآزمون در مجموعه  13آزمون در مجموعه استاندارد و  13 که

 . رندیگیمبردر را آزمون

دبستان، دبستان، های پیشهای ذکر شده در پایهشود که نُرمدر زمینه نُرم آزمون فوق نیز مطرح می :نُرم

اجتماعی ارائه  -های جغرافیایی، سنی، جنسیت، نژاد و پایگاه اقتصادیدبیرستان و بزرگسال، بر اساس نُرم

 شده است.

 نکاهی، با توجه باه ایسنجروان یهایلدر راستای اقدامات مرتبط با تحل: هاداده لیتحل و هیتجز روش

اعتباار،  عناوان تحات متفااوت یهحیط سه رد،یگیم قرار یاستانداردساز یهاطرح طهیپژوهش حاضر در ح

 باه ابتادا نُارم، ای هنجار و ییروا اعتبار، یبررس از قبل است، ذکر انیشا. ندادهش مطرحنُرم  ای و هنجار ییروا

 شاخص دشواری، شاخص تمیز و ضریب تمیز پرداخته شده است.سؤال همچون  لیتحل یهاشاخص محاسبه

 یهمبستگ بیکرانبا  و ضر یبه محاسبه آلفا ،یتجانس درون نییبه منظور تع ،اعتبار قسمت دراز آن،  پس

                                                           
1. Standard Battery 
2. Extended Battery  
3. Broad 
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 نیب یو همبستگ آزمونباز-آزمون روش از ثبات نییتع جهت وبراون -رمنیاصالح اسپ باآزمون  مهیدو ن نیب

 اسیامق ازروایی از نوع همزمان، بر  دیبا تأک زین ییروا نییتع جهت استفاده شده است. آزمون یدو بار اجرا

ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده شاده  یمدل آمار از ده،یگرد استفادهوکسلر کودکان  یلیتکم یهوش

 LISREL و SPSS یافزارهااباا اساتفاده از نارم  یدییاتأعامال  لیااز تحل زین سازه ییروا یراستا دراست. 

 از یفایک نُارم ئهاار جهت و استاندارد انحرا  و نیانگیم از یکمّ نُرم ارائه یبرا ت،ینها درشده است.  استفاده

 استفاده شده است.  یانحرا  چارک بر دیبا تأک بُرش نقاط

 

 هاافتهی

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ؟است برخوردار همزمان روایی از یادگیری، ناتوان
 شناختی توانایی و وکسلر هوشی مقیاس بین همبستگی .1 جدول

 یادگیری ناتوان آموزاندانش در( همزمان) مالکی روایی بررسی جهت جانسون -وودکاک 

 وکسلر مقیاس

 جانسون -وودکاک

 فهم

 کالمی

 استدالل

 سیال

 حافظه

 فعال

 سرعت

 پردازش

 هوشبهر

 کل 

 50/3** 53/3** 41/3** 40/3** 40/3** یکالم فهم

 01/3** 02/3** 15/3 45/3** 21/3** یداریشن -یدارید یریادگی

 10/3 30/3 10/3 03/3** -30/3 ییفضا روابط
 05/3** 11/3 05/3** 06/3** 03/3** صدا بیترک

 46/3** 43/3 21/3* 40/3** 03/3** مفهوم یریگشکل

 52/3** 44/3** 43/3** 00/3** 00/3** یدارید انطباق

 42/3** 02/3** 54/3** 03/3** 23/3 اعداد یسازوارونه

 22/3* 16/3 35/3 20/3** 10/3 ناقص کلمات

 65/3** 41/3** 50/3** 05/3** 41/3** یداریشن فعال حافظه

 25/3** 20/3** 34/3 26/3** 10/3 یریتأخ یداریشن -یدارید یریادگی

 54/3** 42/3** 02/3** 44/3** 42/3** (یعموم یی)توانا اسیمق کل

 فهم با فضایی روابط فعال، حافظه با شنیداری -دیداری یادگیری آزمون جز به ضرایب میزان بر تأکید با

 اعداد سازیوارونه پردازش، سرعت با مفهوم گیریشکل کل، هوشبهر و پردازش سرعت فعال، حافظه کالمی،

 شنیداری-دیداری یادگیری و پردازش سرعت و فعال حافظه کالمی، فهم با ناقص کلمات کالمی، فهم با

 مقیاس نوین سوم نسخه هایآزمون دیگر بین داریمعنی مثبت ارتباط فعال، حافظه و کالمی فهم با تأخیری

 در کودکان وکسلر هوشی مقیاس یتکمیل چهارم نسخه هوشبهرهای با جانسون -وودکاک شناختی توانایی

 مقیاس با جانسون -وودکاک شناختی توانایی هایمقیاس بنابراین،. دارد وجود α=31/3 و α=35/3 سطح

 .است همزمان روایی دارای یادگیری ناتوان آموزاندانش در وکسلر
 شناختی توانایی و استانفورد هوشی مقیاس بین همبستگی: . جدول

 یادگیری ناتوان آموزاندانش در( همزمان) مالکی روایی بررسی جهت جانسون -وودکاک 

 بینه -استانفورد              

 جانسون-وودکاک

 استدالل

 سیال

 استدالل دانش

 کمی

 پردازش

 -دیداری 

 حافظه

 فعال

 حیطه

 کالمی

 حیطه

 غیرکالمی

 هوشبهر

 کل 
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 فضایی

 42/3** 36/3 40/3** 30/3 11/3 15/3 41/3** 12/3 یکالم فهم

 45/3** 31/3 10/3 16/3 13/3 13/3 16/3 05/3** یداریشن -یدارید یریادگی

 45/3** 10/3 16/3 10/3 45/3** 30/3 35/3 30/3 ییفضا روابط

 13/3 30/3 34/3 16/3 34/3 35/3 15/3 13/3 صدا بیترک
 50/3** 23/3 11/3 22/3 16/3 55/3** 12/3 45/3** مفهوم یریگشکل

 10/3 34/3 31/3 43/3** 32/3 35/3 34/3 30/3 یدارید انطباق
 23/3 11/3 23/3 65/3** 25/3 11/3 12/3 13/3 اعداد یسازوارونه

 30/3 36/3 45/3** 30/3 30/3 32/3 23/3 10/3 ناقص کلمات
 30/3 36/3 31/3 60/3** 30/3 35/3 14/3 16/3 یداریشن فعال حافظه

 یداریشن -یدارید یریادگی

 یریتأخ

**45/3 13/3 14/3 13/3 31/3 11/3 10/3 **00/3 

 56/3** 10/3 20/3* 01/3** 14/3 11/3 14/3 46/3** (یعموم یی)توانا اسیمق کل

 و کالمی حیطه دانش، با کالمی فهم آزمون جز به حاصله هایهمبستگی ضرایب میزان بر تأکید با

 -دیداری پردازش با فضایی روابط کل، هوشبهر و سیال استدالل با شنیداری -دیداری یادگیری کل، هوشبهر

 و دیداری انطباق کل، هوشبهر ی،کمّ استدالل سیال، استدالل با مفهوم گیریشکل کل، هوشبهر و شنیداری

 و فعال حافظه با شنیداری فعال حافظه کالمی، حیطه با ناقص کلمات فعال، حافظه با اعداد سازیوارونه

 α=35/3 سطح در داریمعنی مثبت ارتباط هوشبهر، و سیال استدالل با تأخیری شنیداری-دیداری یادگیری

 -وودکاک شناختی توانایی مقیاس نوین سوم نسخه هایآزمون دیگر بین حالیکه در .دارد وجود α=31/3 و

 نسخه که نمود مطرح توانمی بنابراین،. ندارد وجود بینه -استانفورد هوشی مقیاس هوشبهرهای با جانسون

 دو در بینه -استانفورد هوشی مقیاس پنجم نسخه با جانسون -وودکاک شناختی توانایی مقیاس نوین سوم

 .است همزمان نوع از مالکی روایی دارای یادگیری ناتوان آموزاندانش گروه
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 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 است؟ برخوردار سازه روایی از یادگیری، ناتوان
 دیتأک با جانسون -وودکاک یشناخت ییتوانا اسیعامل مق لیتحل .0 جدول

 یریادگی ناتوان آموزاندانش در سازه ییروا یبررس جهتکارول  -هورن -کتل یسلسله مراتب مدل بر

 ریتفس ژهیو ریتفس مشترک شاخص آزمون

 یکالم فهم
 50/3 اثر شدت

 نییپا
13/3 

 نییپا
 31/3 20/3 انسیوار زانیم

 یداریشن -یدارید یریادگی
 13/3 اثر شدت

 نییپا
56/3 

 باال
 01/3 40/3 انسیوار زانیم

 ییفضا روابط
 26/3 اثر شدت

 نییپا
04/3 

 نییپا
 12/3 31/3 انسیوار زانیم

 صدا بیترک
 43/3 اثر شدت

 نییپا
35/3 

 نییپا
 31/3 16/3 انسیوار زانیم

 مفهوم یریگشکل
 40/3 اثر شدت

 نییپا
14/3 

 نییپا
 32/3 24/3 انسیوار زانیم

 یدارید انطباق
 44/3 اثر شدت

 نییپا
13/3 

 نییپا
 31/3 10/3 انسیوار زانیم

 اعداد یسازوارونه
 02/3 اثر شدت

 نییپا
21/3 

 نییپا
 34/3 13/3 انسیوار زانیم

 ناقص کلمات
 51/3 اثر شدت

 نییپا
11/3 

 نییپا
 30/3 26/3 انسیوار زانیم

 یداریشن فعال حافظه
 41/3 اثر شدت

 نییپا
11/3 

 نییپا
 31/3 11/3 انسیوار زانیم

 یریتأخ یداریشن -یدارید یریادگی
 11/3 اثر شدت

 متوسط
65/3 

 باال
 42/3 50/3 انسیوار زانیم

 0 کاه نماود مطارح تاوانمای متعامد، مراتبی سلسله عامل تحلیل از آمده دست به هاییافته به توجه با

. است برخوردار متوسط مشترک واریانس میزان از آزمون 1 تنها و بوده پایین مشترک واریانس دارای آزمون

 g عامال یاا عمومی توانایی معر  آمده دست به هاییافته و نبوده تأیید مورد عمومی توانایی عامل بنابراین،

 بااال ویاژه واریاانس از آزماون 2 و پاایین ویاژه واریاانس از آزماون 0 اینکاه به توجه با عالوه، به. باشدنمی

 -دیداری یادگیری عامل و( 2 آزمون) شنیداری -دیداری یادگیری عامل که نمود عنوان توانمی برخوردارند،

 یاا عماده تواناایی یاک عناوانبه توانمی هاآن از و باشندمی استقالل دارای( 13 آزمون) تأخیری شنیداری

 شاناختی توانایی مراتبی سلسله مدل یادگیری، ناتوان آموزاندانش در رو،این از. آورد میان به صحبت وسیع

  .باشدنمی تأیید مورد
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 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 است؟ برخوردار درونی تجانس از یادگیری، ناتوان
 هایروش بر تأکید با آزمون درونی تجانس. 4 جدول

 یادگیری ناتوان آموزاندانش در «آزمون کردن نیمه دو» ،«کرانبا  آلفای» 

 آزمون کردن مهین دو کرانبا  یآلفا آزمون
 اصالح

 براون -پرمنیاس 

 02/3 05/3 00/3 یکالم فهم
 02/3 60/3 10/3 یداریشن -یدارید یریادگی

 06/3 16/3 10/3 ییفضا روابط
 01/3 10/3 10/3 صدا بیترک
 00/3 10/3 00/3 مفهوم یریگشکل

 03/3 61/3 14/3 یدارید انطباق
 01/3 60/3 10/3 اعداد یسازوارونه

 01/3 60/3 14/3 ناقص کلمات
 01/3 00/3 03/3 یداریشن فعال حافظه

 01/3 00/3 03/3 یریتأخ یداریشن -یدارید یریادگی
 02/3 05/3 05/3 (یعموم یی)توانا اسیمق کل

 فضاایی، رواباط شانیداری،-دیاداری یادگیری هایآزمون که نمود عنوان توانمی فوق جدول به توجه با

 تجاانس ضاریب دارای نااقص، کلماات و اعداد سازیوارونه دیداری، انطباق مفهوم، گیریشکل صدا، ترکیب

 در. اسات «مطلاوب» درونی تجانس ضریب دهندهنشان که باشندمی 03/3 از کمتر و بیشتر یا 03/3 درونی

 هاایمقیااس تاأخیری شانیداری-دیداری یادگیری و شنیداری فعال حافظه کالمی، فهم هایآزمون حالیکه

 درونای تجاانس و باوده برخاوردار 03/3 از فراتر درونی تجانس ضریب از جانسون-وودکاک شناختی توانایی

 فضاایی، رواباط شنیداری،-دیداری یادگیری که نمود عنوان توانمی آن، بر عالوه. دهندمی نشان را «عالی»

  دیگار باا مقایساه در نااقص کلماات و اعاداد ساازیوارونه دیداری، انطباق مفهوم، گیریشکل صدا، ترکیب

 اشاره هاآزمون این در تغییرپذیری به توانمی و برخوردارند تریپایین درونی تجانس از استاندارد هایآزمون

 تفسایرهای در فردی هایتفاوت با مرتبط تغییرپذیری از ایمعرفه عنوانبه مذکور هایآزمون رو،این از. نمود

 . گیرندمی قرار مدنظر یادگیری ناتوان گروه برای بالینی
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 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ست؟ا برخوردار ثبات ضریب از یادگیری، ناتوان
 تأکید با آزمون ثبات بررسی .5 جدول

 یادگیری ناتوان آموزاندانش در «بازآزمون -آزمون» روش بر 

 کل شهرستان تهران آزمون

 06/3 04/3 05/3 یکالم فهم
 04/3 03/3 00/3 یداریشن -یدارید یریادگی

 06/3 02/3 05/3 ییفضا روابط
 03/3 11/3 03/3 صدا بیترک
 04/3 01/3 02/3 مفهوم یریگشکل

 01/3 12/3 01/3 یدارید انطباق
 05/3 03/3 04/3 اعداد یسازوارونه

 05/3 02/3 04/3 ناقص کلمات
 00/3 00/3 05/3 یداریشن فعال حافظه

 00/3 00/3 04/3 یریتأخ یداریشن -یدارید یریادگی
 02/3 04/3 00/3 (یعموم یی)توانا اسیمق کل

 -دیداری یادگیری دیداری، انطباق صدا، ترکیب هایآزمون که دنمو عنوان توانمی فوق جدول به توجه با

 شنیداری -دیداری یادگیری  و فضایی روابط ناقص، کلمات اعداد، سازیوارونه مفهوم، گیریشکل شنیداری،

 «مطلاوب» ثبات ضریب دهندهنشان که باشدمی 03/3 از کمتر و بیشتر یا 03/3 ثبات ضریب دارای تأخیری

 -وودکااک شاناختی تواناایی هاایمقیااس کالمی فهم و شنیداری فعال حافظه هایآزمون حالیکه در. است

 . دهندمی نشان را «عالی» ثبات ضریب و بوده برخوردار 03/3 از فراتر ثبات ضریب از جانسون

 ثباات ضریب از استاندارد هایآزمون دیگر با مقایسه در صدا ترکیب که نمود عنوان توانمی آن، بر عالوه

 صادا ترکیاب آزماون رو،این از. نمود اشاره آزمون این در تغییرپذیری به توانمی و است برخوردار تریپایین

 یاادگیری ناتوان گروه برای بالینی تفسیرهای در فردی هایتفاوت با مرتبط تغییرپذیری از ایمعرفه عنوانبه

 . گیردمی قرار مدنظر
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 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 است؟ یکمّ نُرم دارای یادگیری، ناتوان
 معیار انحرا  و میانگین .6 جدول

 یادگیری ناتوان آموزاندانش برای «کمی نرم» ارائه جهت 

 اریمع انحرا  نیانگیم آزمون

 03/12 46/10 یکالم فهم

 11/14 02/03 یداریشن -یدارید یریادگی

 35/13 00/01 ییفضا روابط

 11/12 00/131 صدا بیترک

 40/16 05/00 مفهوم یریگشکل

 02/11 60/10 یدارید انطباق

 06/12 21/00 اعداد یسازوارونه

 05/16 46/14 ناقص کلمات

 14/15 30/02 یداریشن فعال حافظه

 60/12 24/10 یریتأخ یداریشن -یدارید یریادگی

 

 آموزاندانش در جانسون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 است؟ کیفی نُرم دارای یادگیری، ناتوان

  انحرا  بر تاکید با بُرش نقاط: 1 جدول

 یادگیری ناتوان آموزاندانش برای «کیفی نرم» ارائه جهت چارکی
 یشناخت ییتوانا آزمون

  نییپا اریبس

 یشناخت ییتوانا

 نییپا

 یشناخت ییتوانا

 باال

 یشناخت ییتوانا

 باال اریبس

 باال به 01 03 تا 12 11 تا 60 62 از کمتر یکالم فهم

 باال به 01 03 تا 02 01 تا 14 10 از کمتر یداریشن -یدارید یریادگی

 باال به 01 06 تا 00 02 تا 06 05 از کمتر ییفضا روابط

 باال به 113 130 تا 130 132 تا 03 00 از کمتر صدا بیترک

 باال به 135 134 تا 00 01 تا 11 16 از کمتر مفهوم یریگشکل

 باال به 03 00 تا 05 04 تا 60 61 از کمتر یدارید انطباق

 باال به 02 01 تا 01 06 تا 16 15 از کمتر اعداد یسازوارونه

 باال به 06 05 تا 15 14 تا 66 65 از کمتر ناقص کلمات

 باال به 135 134 تا 02 01 تا 10 10 از کمتر یداریشن فعال حافظه

 باال به 01  06تا  01 03 تا 13 60 از کمتر یریتأخ یداریشن -یدارید یریادگی

  گیرینتیجه و بحث
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 استاندارد هایآزمون عنوانبه آزمون 13 که دارد وجود آزمون 23 شناختی هایتوانایی مقیاس حیطه در

 یاادگیری ویاژه مشاکالت شناساایی در ابازار این. دنگردمی مطرح تکمیلی هایآزمون عنوانبه آزمون 13 و

 در را بالینی غنی اطالعات یادگیری، ویژه مشکالت شناسایی و تشخیص بر عالوه و داشته فراوانی کاربردهای

 هاایمقیااس ناوین ساوم نساخه اهمیات به توجه با .سازدمی فراهم آموزشی مداخالت ریزیبرنامه راستای

 تاالش حاضار پاژوهش در یاادگیری، ویاژه مشاکالت سنجش زمینه در جانسون-وودکاک شناختی توانایی

 انجاام اساتاندارد آزماون 13 طریاق از شناختی توانایی مقیاس  بر تأکید با استانداردسازی فرایند تا گردیده

 پیشارفت مقیااس آن از پاس و تکمیلای هاایآزماون استانداردساازی بارای را مناسبی بستر بتوان و گیرد

 هاایشهرساتان و تهاران شاهر در( یادگیری ناتوانی) بالینی گروه بر تأکید با رو،این از. نمود فراهم تحصیلی

 گاروه در یاادگیری نااتوانی سنجش زمینه در معتبر ابزاری تا گرفته انجام سنجیروان هایتحلیل آن، حومه

 یاادگیری، نااتوانی کارشناساان اختیاار در را مفیادی و غنی اطالعات تواندمی ابزار این. آید دست به بالینی

 .دهد قرار استثنایی و عمومی شناختی، بالینی، تربیتی، شناسانروان

 نساخه فارسای ترجمه زمینه در تجربی هاییافته یا اطالعات فقدان به مسأله منبع که حاضر پژوهش در

-روان اطالعاات کساب توانمی است، معطو  جانسون-وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم

-پاژوهش چند هر. گرفت نظر در حاضر پژوهش مسأله ابعاد عنوانبه را نُرم و اعتبار روایی، زمینه در سنجی

 اکثار در ولی است گرفته انجام ایران در شناختی انفرادی هایمقیاس اعتبار ضرایب زمینه در متعددی های

 یاا ثباات هاایحیطاه کاه اعتباار ضارایب بار تأکیاد باا. است نیامده دست به مقبولی اعتبار ضرایب موارد

-می شامل را متعددی ابعاد که روایی بر تاکید با و گیردمی بر در را همگونی یا درونی تجانس و تکرارپذیری

 : شوندمی مطرح زیر شرح به پژوهش هایسؤال با مرتبط هاییافته شود،
 آمووزاندانو  در جانسوون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 یاا کال نمره بین همبستگی ضرایب اینکه به توجه با خیر؟ یا است برخوردار همزمان روایی از یادگیری، ناتوان

 چهاارم نساخه از کال نمره با جانسون-وودکاک شناختی توانایی مقیاس نوین سوم نسخه از عمومی توانایی

 53/3 از فراتار یاادگیری نااتوان یاا باالینی آموزاندانش گروه در کودکان وکسلر هوشی مقیاس یافتهتکمیل

 .است آمده دست به بالینی گروه در خوب همزمان روایی زمینه در تجربی و مستند دالیل ،است

 شاناختی هاایتواناایی هاایمقیااس نوین سوم نسخه مالکی روایی زمینه در تحقیق پیشینه به توجه با

 ابزار مالکی روایی به( 2333) پریس و کاردیمک فار، ویلیس، دومونت، است گرفته انجام جانسون-وودکاک

 متزلیت همچنین،. یافتند دست 62/3 همبستگی به و پرداختند یادگیری ناتوانی به مشکوک آموزاندانش در

 چهاارم نساخه باا جانساون-وودکااک شاناختی توانایی هایمقیاس سوم نسخه بین همبستگی به( 2335)

 هااییافتاه رو،ایان از. آورد دسات باه را 53/3 از فراتر همبستگی رقم و پرداخته وکسلر هوشی هایمقیاس

 به توانمی و بوده همخوان( 2330) همکاران و دومونت پژوهش و( 2335) متزلیت پژوهش با حاضر پژوهش

 نیز( 2312) پراد و مور بویسن، استافورد، چرامی، توسط اقدام این. داشت اشاره پژوهش دو هر مالکی روایی

 مالکی روایی میزان عنوانبه 11/3 همبستگی ضریب مجدد بازآزمایی قانون از استفاده با و است گرفته انجام

 . آمد دست به جانسون -وودکاک شناختی توانایی هایمقیاس سوم نسخه و وکسلر هوشی هایمقیاس
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 شناسایی و تشخیص غربالگری، در که شناختی هایسازه معتبر ابزار سه هاییافته بین همخوانی بنابراین،

-می و گردیده محسوب ابزار مالکی روایی پیرامون مستند دالیل عنوانبه است، اهمیت حائز یادگیری ناتوانی

 شناساایی و تشاخیص غربالگری، در مقیاس چندگانگی مفروضه سازیکاربردی برای را مناسب بستری تواند

 .سازد فراهم
 آمووزاندانو  در جانسوون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 عامال تحلیال از آماده دسات باه هااییافته به توجه با خیر؟ یا است برخوردار سازه روایی از یادگیری، ناتوان

 آزماون 1 تنها و بوده پایین مشترک واریانس دارای آزمون 0 که نمود مطرح توانمی متعامد، مراتبی سلسله

-یافتاه و نباوده تأیید مورد عمومی توانایی عامل بنابراین،. است برخوردار متوسط مشترک واریانس میزان از

 واریانس از آزمون 0 اینکه به توجه با عالوه، به. باشدنمی g عامل یا عمومی توانایی معر  آمده دست به های

 -دیاداری یاادگیری عامال کاه نماود عنوان توانمی برخوردارند، باال ویژه واریانس از آزمون 2 و پایین ویژه

 از و باشندمی استقالل دارای( 13 آزمون) تأخیری شنیداری -دیداری یادگیری عامل و( 2 آزمون) شنیداری

 نااتوان آماوزانداناش در رو،ایان از. آورد میاان به صحبت وسیع یا عمده توانایی یک عنوانبه توانمی هاآن

 .باشدنمی تأیید مورد شناختی توانایی مراتبی سلسله مدل یادگیری،

 هاایتواناایی هایمقیاس نوین سوم نسخه سازه روایی زمینه در پژوهش پیشینه با پژوهش این هاییافته

 عامال هفات و عماومی تواناایی عامال یک به( 2330) فلوید. است ناهماهنگ جانسون، -وودکاک شناختی

 نیامد دست به عمومی توانایی عامل پیرامون مستندی دالیل حاضر پژوهش در حالیکه در یافت. دست وسیع

 و گارومک شرانک، ؛(2334) گرومک و تاب آن، بر عالوه. گردید استخراج وسیع عامل یک بالینی گروه در و

 یک به( 2311) گرومک و کافمن یو،لی  رینولدز، کافمن، و( 2311) فورد و گرومک لوکه، ؛(2313) وودکاک

 تحقیقات با حاضر پژوهش هاییافته و یافتند دست دوم سطح در وسیع عامل ده و اول سطح در وسیع عامل

 .است ناهمخوان وسیع عامل ده و عمومی عامل یک استخراج با مرتبط

 -دیاداری یاادگیری و شانیداری-دیاداری یادگیری عامل تنها یادگیری ناتوان گروه در اینکه به توجه با

 در ضاعف کاه نماود تبیاین اینگوناه تاوانمای ناد،اآماده دست به وسیع عوامل عنوانبه تأخیری شنیداری

 نااتوان آماوزانداناش در فضاایی رواباط تاا شاودمی باعث مرکزی مجری در مشکالت و ادراکی سازماندهی

 یادگیری ناتوان آموزاندانش گروه بر تأکید با فضایی روابط در ضعیف عملکرد بنابراین،. یابد کاهش یادگیری

 .باشد گروه دو در وسیع عوامل استخراج در تفاوت کننده تبیین تواندمی

 مراتبای سلساله مدل که گردید مشخص تأییدی، عامل تحلیل روش طریق از عوامل استخراج به توجه با

 از یاادگیری نااتوان آماوزاندانش گروه بر تأکید با بالینی هاینمونه در کارول و هورن کتل، شناختی توانایی

 از. آورد دسات به ابزار سازه روایی برای را مناسبی و مکفی دالیلی تواننمی و نبوده برخوردار مناسب برازش

 حاضار پاژوهش تجربای هایداده طریق از که نمود عنوان توانمی سنجیروان هایتحلیل بر تأکید با رو،این

 مراتاب سلساله عنوانبه متوسط سطح در ویژه یا وسیع عامل ده و باال سطح در عمومی عامل یک استخراج

 عامال تحلیال هااییافتاه باین تنااق . است نیامده دست به یادگیری ناتوان گروه در شناختی هایتوانایی

-داناش هاایویژگای یا و فرهنگی هایزمینه در اصلی، نسخه یا تحقیق پیشینه با حاضر پژوهش در تأییدی

 .  شودمی مطرح یادگیری ناتوان آموزان
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 آمووزاندانو  در جانسوون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 کاه گردیاد مشخص کرانبا  یآلفا روش از استفاده با خیر؟ یا است برخوردار درونی تجانس از یادگیری، ناتوان

 از جانساون-وودکااک شاناختی تواناایی هاایمقیااس نوین سوم نسخه سازنده استاندارد هایآزمون تمامی

 هاایمقیااس ناوین سوم نسخه فارسی ترجمه رو،این از. است برخوردار 03/3 از فراتر درونی تجانس ضریب

 . است برخوردار یادگیری ناتوان آموزاندانش در مطلوب ثبات ضریب از جانسون-وودکاک شناختی توانایی

 فارسای ترجماه که نمود عنوان توانمی یادگیری ناتوان گروه در درونی تجانس ضریب مقادیر به توجه با

 در. اسات برخاوردار تکرارپاذیری ویژگی از جانسون -وودکاک شناختی توانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه

 باه یاادگیری نااتوان آموزاندانش در گیریاندازه ابزار اعتبار زمینه در تجربی و مستند دالیل حاضر پژوهش

 تجاانس باه بایاد گیاریانادازه معیار خطای و اعتبار ویژگی پیرامون اطالعات افزایش راستای در. آمد دست

 به بتوان تا نمود استفاده کردن نیمه دو و کرانبا  آلفای روش دو و نموده توجه نیز سؤاالت همگونی و درونی

 .یافت دست گیریاندازه ابزار اعتبار زمینه در اطالعات سازیغنی

 ضارایب دارای کالمای هوشابهر  که هوشی هایمقیاس دوم نسخه زمینه در اعتبار ضرایب با مقایسه در

 شاهیم،) اسات سااله 6 آماوزانداناش در 10/3 و هسال 0 آموزاندانش در 01/3 کل هوشبهر و 13/3 اعتبار

 هوشای هایمقیاس دوم نسخه فارسی ترجمه با مقایسه در ابزار این که نمود عنوان توانمی(. 13 ؛ص1010

 آن، بار عالوه. دارد بر در را کمتری گیریاندازه خطای و است برخوردار تریمطلوب اعتبار از کودکان وکسلر

 پورشاهباز و جزایاری توساط کاه کودکاان وکسالر هوشی هایمقیاس سوم نسخه فارسی ترجمه به توجه با

 کاه چناد هار و نکارده گازارش اعتباار زمینه در را رقمی هیچگونه پژوهشگران است، گرفته انجام( 2330)

 اسات، باوده معطاو  کودکاان وکسلر هوشی هایمقیاس سوم نسخه اعتبار و روایی ارائه به پژوهش موضوع

 05/3 از فراتار اعتباار ضارایب باه پژوهش چکیده در تنها و است نشده گزارش اعتبار ضرایب با مرتبط ارقام

( 1001 وکسالر،) خردسااالن وکسلر هوشی هایمقیاس سوم نسخه یا اصلی نسخه از که است شده پرداخته

 .است باالتر نیز

 همکااران و عابادی توسط که کودکان وکسلر هوشی هایمقیاس چهارم نسخه فارسی ترجمه به توجه با

 01/3 کال مقیااس و 03/3 از فراتار هاوش چهارگانه هایمقیاس اعتبار ضرایب است، گرفته انجام( 2313)

 کودکاان وکسالر هوشای هاایمقیااس فارسای نساخه هاییافته با حاضر پژوهش هاییافته رو،این از. است

 و ساوم نساخه فارسای ترجمه با آن، بر عالوه. گیردمی بر در را 03/3 از فراتر اعتبار ضرایب و است همخوان

 بارای زیارا .اسات همخوان بینه -استانفورد -تهران آزمایهوش یا بینه -استانفورد هوش هایمقیاس چهارم

(. 124 ص ؛1003 هاومن، و افاروز) اسات آمده دست به 03/3 از فراتر اعتبار ضرایب سنی هایگروه تمامی

 -تهاران آزماایهوش نوین نسخه یا بینه-استانفورد هوشی هایمقیاس پنجم نسخه فارسی ترجمه همچنین،

 و پاشاشریفی افروز، کامکاری،) بوده برخوردار 05/3 از کمتر و 03/3 از باالتر اعتبار ضرایب از بینه-استانفورد

 پانجم و چهاارم هاینسخه فارسی هایترجمه با حاضر پژوهش همخوانی به توانمی و( 1006 بناب، غباری

 .نمود تأکید بینه -استانفورد هوش هایمقیاس

 باه تاوانمای ایاران در شاناختی انفارادی هاایمقیاس فارسی هایترجمه یا موازی تحقیقات به توجه با

. اسات آمده دست به( 2310) سال در همکارانش و وودکاک توسط که کرد اشاره اصلی نسخه اعتبار ضرایب
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 و اسات 05/3 از کمتار و 03/3 از فراتار فارسی ترجمه با اصلی نسخه اعتبار ضرایب تمامی اینکه به توجه با

 پاژوهش هاییافته توانمی است آورده دست به را 05/3 تا 03/3 اعتبار ضرایب نیز حاضر پژوهش هاییافته

  ناوین ساوم نساخه فارسای ترجماه نهایات، در. دانسات همخاوان اصالی نسخه پژوهش پیشینه با را حاضر

 آماوزانداناش گاروه دو در درونای تجاانس و ثبات ضریب از جانسون-وودکاک شناختی توانایی هایمقیاس

 حاداقل باا ابازاری عناوانباه آن از توانمی و بوده برخوردار تهران هایشهرستان و شهر در یادگیری ناتوان

 اساتفاده تهاران هاایشهرساتان و شهر دبستان مقطع یادگیری ناتوان آموزاندانش برای گیریاندازه خطای

 .نمود
 آمووزاندانو  در جانسوون-وودکواک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 ضاریب آمااری مدل از آزمون، ثبات بررسی راستای در خیر؟ یا است برخوردار ثبات ضریب از یادگیری، ناتوان

 -آزماون روش باا اعتباار ضارایب و شاده استفاده هفته 4 تا 2 زمانی فاصله با پیرسون گشتاوری همبستگی

 اساتاندارد هایآزمون دیگر اعداد، سازیوارونه آزمون استثناء به داد نشان یادگیری ناتوانی گروه در بازآزمون

 03/3 از فراتار ثباات ضاریب از جانساون-وودکااک شاناختی تواناایی هایمقیاس نوین سوم نسخه سازنده

 ثباات از جانساون -وودکااک شاناختی توانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه و است برخوردار

 . است برخوردار مطلوب

 نوین سوم نسخه فارسی ترجمه که نمود عنوان توانمی بالینی گروه دو در ثبات ضریب مقادیر به توجه با

 را مطلوب ثبات ضریب و است برخوردار تکرارپذیری ویژگی از جانسون-وودکاک شناختی توانایی هایمقیاس

-دانش در گیریاندازه ابزار اعتبار زمینه در تجربی و مستند دالیل حاضر پژوهش در بنابراین،. دهدمی نشان

 دست به هستند، مشغول تحصیل به دبستان مقطع در که تهران هایشهرستان و تهرانی پسر و دختر آموزان

 و درونای تجاانس به باید گیریاندازه معیار خطای و اعتبار ویژگی پیرامون اطالعات افزایش راستای در. آمد

 ساازیغنای باه و نماود اساتفاده کاردن نیماه دو و کرانباا  آلفای روش و نمود توجه نیز سؤاالت همگونی

 .یافت دست گیریاندازه ابزار اعتبار در اطالعات
 آمووزاندانو  در جانسوون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 استفاده استاندارد انحرا  و میانگین از یکمّ نُرم ئهاار راستای در خیر؟ یا است یکمّ نُرم دارای یادگیری، ناتوان

 .است آمده یکمّ نُرم با مرتبط جداول در که است شده
 آمووزاندانو  در جانسوون -وودکاک شناختی هایتوانایی هایمقیاس نوین سوم نسخه فارسی ترجمه آیا -

 انحارا  بار تاکیاد باا بُارش نقاط از کیفی نُرم ئهاار راستای در خیر؟ یا است کیفی نُرم دارای یادگیری، ناتوان

 .است آمده کیفی نُرم با مرتبط جداول در که است شده استفاده چارکی

 منابع
 .تهران دانشگاه انتشارات خالقیت، و هوش هاینظریه و رویکردها تاریخچه،(، 1003) ،یکامکار ز؛یکامب ،یغالمعل افروز؛

 .نور امیپ انتشارات ،یریادگی اختالالت(، 1001) ،یغالمعل افروز؛

 اخاالص، مدرسه یدبستانشیپ کودکان در یخردسال مداخله برنامه یاجرا اول فاز(، 1000) شهره، شُکرزاده؛ ز،یکامب ؛یکامکار

 .گلستان و بوستان منطقه پرورش و آموزش وزارت نظارت با یپژوهش طرح

 پارورش و آماوزش ساازمان انتشاارات ،یریادگیا ینااتوان سانجش و یریاگاندازه(، 1001) شهره، شُکرزاده؛ ز،یکامب ؛یکامکار

 .یاستثنائ
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 وکسالر یلایتکم یهوشا اسیامق چهاارم نساخه یصایتشخ ییروا(، 1002) لو،نیام یریش شهره، شُکرزاده؛ ز،یکامب ؛یکامکار

 .یانتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنائ کودکان،

 باهدانشاگاه تهاران،  ،یدکتار ناماهانیپا خردساالن، نهیب–استانفورد یهوش اسیمق یاستانداردساز(، 1006) ز،یکامب ؛یکامکار

 .بناب یغبار باقر و یفیپاشاشر حسن مشاوره افروز، یغالمعل یراهنمائ

 -تهاران یآزمااهاوش نیناو نساخه یصیتشخ ییروا(، 1003) ،یعل ؛ییفدا ه،یمرض ؛یزیعز شهره، شُکرزاده؛ ز،یکامب ؛یکامکار

 یاساالم آزاد دانشاگاه نوجاوان، و کودک یشناختروان شیهما مقاالت دهیچک ،یریادگی یناتوان یراستا در نهیب-استانفورد
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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) 


