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 فصل اول

 هاي روانيبندي آزمونتاريخچه و تقسيم

 

 تعريف آزمون رواني 
پيشو . شودميکار برده به« از رفتار ايگيري نمونهاي است عيني و هنجار شده که براي اندازهآزمون رواني وسيله»نويسد: مي« روان آزمايي»آناستازي در کتاب 

يک موقعيت آزمايشي هنجار شده که به عنوان محرک براي دريافت يک رفتار مشخص مورد »عبارت است از نويسد: آزمون مي« رواني هايآزمون»در کتاب 
برند. منظور از عينيت آزمون اي است عيني و هنجارشده که آن را براي اندازه گيري توانايي افراد به کار ميطور کلي آزمون پديدهبه« گيرد.استفاده قرار مي

اي آن است که آزمون قبال درباره گروه نمونه« هنجار شده»گذاري است. مقصود از هاي سنجش، شيوه اجرا و نمرهي سؤاالت، حوزهمشخص بودن دقيق محتوا
انجام ها اعمال ديگري از جمله بررسي روايي و اعتبار آزمون از افراد مورد نظر اجرا شده و نتايج آن به صورت تابلوهاي عددي ارائه شود. در هنجاريابي آزمون

هاي پردازند. نمونهمي هاآزمودني« اي از رفتارنمونه»رواني به اندازه گيري  هايآزمونگردد. تعيين ميها آن و ضريب دشواري و تشخيص سؤاالت شودمي
 ( 58بايست معرف کل رفتار باشند تا معتبر شناخته شوند. )بهرامي،رفتاري مي

  رواني هايآزمونتاريخي  سابقه
توان مورد سنجش قرار داد، احتماال از ابتداي تاريخ مکتوب ها را مييت که افراد از نظر استعداد، شخصيت و رفتار تفاوت دارند و اين که اين تفاوتاين واقع

براي « رواني هايآزمون»اند. اصطالح ها سخن گفتههاي فردي بين افراد و گروهافالطون و ارسطو در آثار خود از تفاوت. زندگي انسان مورد توجه بوده است
د. پيشنهاد گردي ،هاي فردي اشخاص نوشته شده بوداي که با هدف سنجش تفاوتشناس آمريکايي در مقالهاز سوي مک کين کتل روان 1509سال اولين بار در 

هاي ذهني از جمله هوش را اندازه گيري کرد. توان کنشسنجي، زمان واکنش و افتراق حسي ميتن هايآزمونکتل نيز مانند گالتون معتقد بود که از طريق 
هاي فردي حدود يک اند. بحث تفاوتتري دادهدقيق هايآزمونشوند و جاي خود را به ها امروزه به علت نداشتن روايي و اعتبار کافي به کار برده نمياين آزمون

( معتقد بود که تقويت 1307ـ 1391التون تحت تاثير جان الک فيلسوف انگليسي )دهه قبل با کارهاي برجسته فرانسيس گالتون در انگلستان شروع شده بود. گ
ردي هاي فهاي آماري براي تجزيه و تحليل نتايج تحقيقات مربوط به تفاوتگردد. همچنين او از پيشگامان روشحواس باعث تقويت هوش و به ويژه دقت مي

 حقيقات خود براي اولين بار از روش پرسشنامه و تداعي آزاد استفاده کرد. آوري اطالعات در زمينه تبود. به عالوه او براي جمع

 اولين آزمون استاندارد شده هوش 
آلفرد بينه و يک طبيب جوان به نام دکتر تئودورسيمون، وظيفه تهيه مقياس هوش را به عهده گرفتند. اولين آزمون استاندارد شده هوش در  1091در سال 

بينه و سيمون در آزمون خود  1095هاي مختلف از جمله سنجش توان قضاوت، ادراک و استدالل منتشر گرديد. در سال در زمينهسؤال  09با  1098سال 
از طرفي سؤاالت آزمون را گسترش دادند و از طرفي ديگر مفهوم سن عقلي را وارد آزمون خود نمودند. تعيين سن عقلي از جمع ها آن تجديد نظر کردند.

آمد. تجربيات بينه و سيمون نشان داده بود که سن عقلي کودکان هاي سن عقلي به دست ميبه معادلها آن خ داده شده به کل آزمون و تبديلسؤاالت پاس
ند. آزمون نمايسالگي عقلي تجاوز نمي 19سالگي عقلي و کودکان کودن از مرز  3سالگي عقلي، کودکان کاليو از مرز  0عقب مانده ذهني عميق )کانا( از مرز 

عدد( نيز تحت عنوان بزرگساالن در نظر گرفته شده بود که  8داد و تعدادي سؤال )سالگي مورد سنجش قرار مي 18سالگي الي پايان  0کودکان را از  1011
 نيز پاسخ دهد. ها آن به ،ساله بسيار باهوش به سؤاالت ويژه سن خود پاسخ داده باشد 18يا  11چنانچه کودکي 

 ندگان ادامه ده
کم کم آن را به صورت يک آزمون بين المللي  ،در آن انجام شد 1003الي  1013ورود آزمون بينه ـ سيمون به آمريکا و تغييرات وسيعي که در فاصله سالهاي 

ه و براي حذف ارقام اعشاري را در اين آزمون به کار بست که به صورت خارج قسمت سن عقلي بر سن تقويمي تعريف شد (I.Q)درآورد. ترمن اصطالح هوشبهر 
 . شودميضرب  199در عدد 

منتشر کردند. آزمون زازو نيز همچون آزمون بينه  1033در فرانسه پروفسور زازو با همکاري ژيلي و راد فرم تجديد نظر شده جديدتري از اين آزمون را در سال 
سالگي به باالتر توزيع شده اند. در اين آزمون  11سالگي و  11سالگي الي  0ختلف از و سيمون به صورت نردبان )اشل( تنظيم شده و در آن سؤاالت در سنين م

 . شودمي( محاسبه IQبه صورت بهره هوشي )هوشبهر،  ،به جاي اين که نتيجه سنجش مشابه آزمون بينه و سيمون به صورت سن عقلي ارائه شود

 رواني  هايآزمونبندي تقسيم
 ها از نقطه نظرهاي محتوا، هدف کاربرد، ماهيت و شيوه اجرا است. طبقه بندي آزمون ،هاي قبل معمول بوده استاز دهه ها کهترين روشيکي از ساده
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 ها از نظر ماهيت بندي آزمونطبقه
از زبان گفتاري يا نوشتاري  هايي هستند کهشوند. آزمون کالمي آنغير کالمي تقسيم مي هايآزمونکالمي و  هايآزمونها به دو دسته از نظر ماهيت آزمون

ـ گفتاري ـ 1شوند: ها از اين زاويه ديد به سه دسته تقسيم ميکنند. )مثل آزمون بينه ـ سيمون يا آزمون رنه زازو(. اين آزمونبراي بيان مقصود استفاده مي
 ـ نوشتاري ـ نوشتاري 0ـ گفتاري ـ نوشتاري 7گفتاري 

 نامند. هاي مداد کاغذي مينوشتاري را آزمون ـنوشتاري و نوشتاري  ـ هاي گفتاريبرخي از نويسندگان، آزمون
ها استعدادهاي کالمي )نيمکره چپ غالبا مستلزم انجام فعاليتي از طرف آزمودني است. در اين آزمونها آن هايي هستند که پاسخ بهغير کالمي آن هايآزمون

غيرکالمي، آزمون هوش ناوابسته به فرهنگ  هايآزمون. از جمله شودمييا مکانيکي فعال  ش عملي ـگيرند و در عوض هوعهده ميترين نقش را به مغز( کم
ساله عقب مانده  15تا  7توان نام برد. آزمون اليتر براي کودکان هاي چوبي کهس، آزمون قطعات چوبي ويگلي، آزمون جعبه دکرولي را مياليتر، آزمون مکعب

کند که کند. آزمون ويگلي اقتضا ميها و وجوه اختالف تصاوير اهميت پيدا ميبندي رنگها، طبقهدرک ارتباط بين طرح ذهني ساخته شده است و در آن
اي پهلوي هم بگذارد که يک قطعه واحد را تشکيل دهند. جعبه دکرولي به را به گونهها آن ها و برآمدگي قطعات چوبيآزمودني با توجه به انحناها، فرو رفتگي

متداخل  هايها و مهرهاي مشروط به ميلهو آزمودني بايد با ور رفتن به آن، رمز باز کردن در آن را بيابد که به گونه پيچيده شودميان جعبه معما به کار برده عنو
ديگري  هايآزمونفرهنگ هستند. ناوابسته به  هايآزمونجزو  تربيشدهند و عملي اکثرا استعدادهاي ويژه را مورد سنجش قرار مي هايآزمونشده است. 

  نامند.نيز مي« جامع هايآزمون»هاي سنجش ها را به علت تنوع و گسترش حوزهبرخي کالمي و برخي ديگر عملي است. اين آزمونها آن وجود دارند که سؤاالت

 ها از نظر هدف بندي آزمونطبقه
ي فعلي رواني هاخواهيم ويژگيتشخيصي مي هايآزمونکنند. در تقسيم مي بينيپيش هايزمونآتشخيصي و  هايآزمونها را به از نظر هدف کاربرد، آزمون

 هايي خواهد بود. خواهيم بدانيم آزمودني در آينده داراي چه ويژگيمي بينيپيشو در وضعيت  آزمودني را بشناسيم

 ها از نظر روش اجرابندي آزمونطبقه
 ند:ها از نظر اجرا دو حالت دارآزمون

 ـ اجراي فردي 1
 ـ اجراي گروهي 7

 هايسؤالهاي آزمودني را به کننده واکنش. آزمايششودميهر بار در مورد يک آزمودني اجرا  ،آزمون فردي آزموني است که توسط يک اجراکننده تعليم ديده
 دشوميي گفته هايآزمونگروهي به  هايآزمونکند. يادداشت ميشفاهي و تکاليف تعيين شده در آزمون ثبت و رفتارهاي او در موقعيت اجراي آزمون را نيز 

 .شودمياجرا  هاآزمودنيکه در هر جلسه آزمايش در مورد گروهي از 

 هاي رواني و تربيتيانواع آزمون
، فهرست 0، پرسشنامه7، مصاحبه1مشاهدههاي ديگري مثل گيري است، با روشترين وسيله اندازههاي رواني و تربيتي، عالوه بر آزمون که معروفگيرياندازه

 3بنديهاي مختلف رفتار آدمي، طبقهها و کثرت و پيچيدگي جنبهگيرد. با توجه به تعداد بسيار زياد آزمونو مانند آن نيز انجام مي 8، مطالعات باليني1خصوصيات
کند و هر يک از هاي مختلفي را منعکس ميها به عمل آمده، ديدگاهآزمونهاي موجود که از بنديهاي رواني و تربيتي بسيار مشکل است. طبقهانواع آزمون

دهد. در ادامه تالش شده است تقسيم بندي آزمون ها براساس معيارها و ديدگاه هاي مختلف استخراج اي نظر شخصي متخصصان را نشان ميها تا اندازهآن
 شده و ذکر گردند:

 از نظر نحوه ي اجرا 

 هاي گروهير مقابل آزمونهاي فردي دآزمون
ي زيادي مقدور توان در مورد يک فرد اجرا کرد، آزمون فردي و آزموني را که اجراي آن در هر جلسه بر عدهآزموني که آن را در هر جلسه آزمايش تنها مي

هاي گروهي را افرادي زمونگر متخصص است اما آزمونهاي فردي معموالً نيازمند يک آ(. اجراي آزمون51شود. )نراقي، نادري، است، آزمون گروهي ناميده مي
توان اجرا کرد. آنچه مزيت هاي گروهي را البته به صورت فردي نيز ميتوانند اجرا کنند. آزموناند، نيز ميگيري ديدهکه آموزش کمتري در سنجش و اندازه

 ها است. رعت و ارزاني اجراي اين آزمونآيد، تعداد زياد افراد مورد آزمون، سهاي گروهي به حساب مياصلي آزمون
 

 جويي در زمان است.هاي گروهي صرفهمهمترين امتياز آزمون

 آزمون هاي گروهي را مي توان به صورت فردي هم اجرا نمود اما آزمون هاي فردي را الزاما نمي توان به صورت فردي هم اجرا کرد.

                                                           
1. Observation 
2. Interwiew 
3. Questionnaire 
4. Checkist 
5. Clinical studies 
6.Classification 
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 محاسن اجراهاي گروهي 
 ـ با صرفه بودن 1
شود و به ها معموال با کليد انجام ميهاي اين آزمودنياند. تصحيح پاسخهاي گروهي، استاندارد شدهگذاري آزمونياز به متخصص. روش اجرا و نمرهـ عدم ن7

 گردد. هاي کمي و ساده ارائه ميصورت
 هاي فردي است. هاي گروهي قابل اعتمادتر از نرمهاي آزمونها يا هنجارهاي آزمونـ نرم0

 ايب اجراهاي گروهي مع
ها ايجاد تواند به فراخور هر يک در آندهد و نميدهندگان را از دست ميهاي ضروري با يکايک پاسخـ در اجراهاي گروهي، آزمونگر امکان تماس و ارتباط1

 اعتماد نمايد يا اضطرابشان را تخفيف دهد. 
 رک نکنند، يا محل درست نوشتن پاسخ را تشخيص ندهند، اين امور قابل کنترل نخواهند بود. ها به درستي معناي سؤاالت را دـ چنانچه برخي از آزمودني7
 کنند. هاي گروهي نمرات کم دريافت ميـ افراد کند کار در آزمون0
 توان اجرا کرد. سواد نميهاي گروهي را بر روي کودکان خردسال و افراد بيـ آزمون1
دهند، توان مقدار وقتي را که براي هر سؤال اختصاص ميها وجود ندارد و نميهاي عاطفي و حرکات بدني آزمودنيپاسخهاي گروهي امکان ثبت ـ در آزمون8

 يادداشت نمود. 
 (53ها بسيار دشوار است. )پاشا شريفي، ـ بعد از اجراي آزمون دسترسي به آزمودني3

 
 

 گيري از نظر ماهيت  موضوع مورد اندازه

عاونا اهنومزآ 

نومزآ ياه  يفطاع 

نومزآ ياه  يتخانش  يناور و  - 

يتکرح
( نومزآ ياه  ريغ  يفطاع  )

( نومزآ ياه  يياناوت  ) 

هريغ و نومزآ  

شرگن

نومزآ
هقالع

نومزآ  

تيصخش
نومزآ ياه   

دادعتسا
نومزآ ياه   

تفرشيپ يليصحت 

نومزآ  

دادعتسا ياه  هژيو 

نومزآ شوه  يلک   

اي دادعتسا  يلک 
هريغ و

نومزآ  

تراهم ياه  ينف 
نومزآ  

کيزيف
نومزآ  

يضاير

هريغ و
نومزآ  

دادعتسا ينف 
نومزآ دادعتسا   

يضاير

نومزآ دادعتسا   

 يقيسوم
 هاي عاطفي تقسيم کرد.هاي توانايي و آزمونگيرند ابتدا به دو دسته کلي آزمونهاي گوناگوني که اندازه ميتوان با توجه ويژگيهاي مختلف را ميآزمون

  (Ability)هاي توانايي آزمون
سنجند و تعدادي ديگر هاي شناختي افراد را ميها، توانايياي از اين آزمونستهسنجند. دهاي افراد را ميها و استعدادها، مهارتهاي توانايي، آموختهآزمون
هاي فکري و ذهني هاي تحصيلي و فعاليتهاي شناختي بيشتر در زمينههاي تواناييگيرند. آزمونرا اندازه مي (psychomotor)حرکتي  ـ هاي روانيتوانايي

هاي توانايي روند. ويژگي مهم آزموننظامي و تربيت بدني به کار مي هاي صنعتي وحرکتي غالبا در موقعيت ـ هاي روانيگيرند، اما آزمونمورد استفاده قرار مي
شود تا حداکثر سعي خود را به کار بندد تا بهترين نمره ممکن را به ها از آزمون شونده خواسته ميحرکتي( اين است که هنگام اجراي آن ـ )شناختي و رواني

 آورد. دست 
هاي شوند. آزمونتقسيم مي (academic achievement) هاي پيشرفت تحصيليو آزمون (aptitude) هاي استعدادهاي توانايي به دو دسته آزمونآزمون

هاي سنجند، اما آزموني مختلف ميهاهايي که در پيش دارد و همچنين ظرفيت او را براي يادگيرياستعداد مقدار توانايي يا آمادگي فرد را براي انجام دادن کار
 هاي استعداد ناظر به آينده اندگيرند. به سخن ديگر، آزموناندازه مي ،هايي را که فرد تا لحظه اجراي آزمون کسب کرده استپيشرفت تحصيلي دانش و مهارت

لي فرد مورد هاي قباند و براي تعيين آموختهيلي ناظر به گذشتههاي پيشرفت تحصروند، در حالي که آزمونهاي آتي فرد به کار ميو براي پيش بيني موفقيت
هاي گوناگون درسي هايي که براي موضوعها و امتحانهاي استعداد هستند و آزمونهاي مختلف معرف آزمونهاي هوش و استعدادگيرند. آزموناستفاده قرار مي

 هاي پيشرفت تحصيلي نام دارند. شوند آزمونتهيه مي
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بيني پيش توان برايتوان از يکديگر متمايز کرد، زيرا آنچه را که فرد در گذشته آموخته است، غالبا ميهاي استعداد و پيشرفت تحصيلي را به روشني نميمونآز
هاي هاي قبلي او هستند. آزمونيبيني يادگيري فرد در آينده، يادگيرموفقيت يادگيري او در آينده مورد استفاده قرار داد. در واقع يکي از عوامل مهم پيش

ت شوند، مانند آزمون پيشرفگذاري ميها نامگردند و در نتيجه با عنوان آن موضوعگيرند، مشخص ميپيشرفت تحصيلي با موضوع يا محتوايي که اندازه مي
شود. تعداد نيز به تعدادي آزمون با مقاصد مختلف اطالق ميهاي اسهاي فني و جز اينها. اصطالح آزمونرياضي، آزمون پيشرفت فيزيک، آزمون پيشرفت مهارت

هاي گيري آن دسته از تواناييهاي هوش کلي اندازهيا استعداد کلي هستند. هدف اکثر آزمون (intelligence)هاي هوش هاي استعداد، آزمونترين آزمونمعروف
هاي همه جانبه افراد بيني موفقيتهاي هوش کلي پيشضروري اند. هدف از کاربرد آزمونهاي فکري و شناختي ذهني است که تقريبا در همه انواع فعاليت

هاي روند. آزمونهاي فکري و عملي مشخص به کار ميهاي ويژه براي پيش بيني موفقيت يا شايستگي افراد در زمينههاي استعداداست، در حالي که آزمون
شوند، مانند آزمون استعداد رياضي، آزمون استعداد فني، آزمون گذاري ميشوند، ناماستعداد افراد در آن سنجيده مي اي کههاي ويژه با توجه به زمينهاستعداد

 استعداد موسيقي، و غيره. 

 شوند.هاي توانايي به دو دسته استعداد و پيشرفت تقسيم ميآزمون

  (Affective)عاطفي  هايآزمون
ـ حرکتآزمون نجند. سهاي عاطفي و شخصيتي افراد را ميهاي عاطفي ويژگيگيرند، اما آزمونهاي فکري و عملي افراد را اندازه ميي تواناييهاي شناختي و رواني 
 گيرند.هاي توانايي حداکثر عملکرد آزمون شونده را اندازه ميسنجند. آزمونهاي طبيعي زندگي ميهاي عاطفي وضع موجود آزمون شونده را در موقعيتآزمون

يشتر به هاي عاطفي بگيرند، اما آزمونهاي تحصيلي و شغلي مورد استفاده قرار ميبيني موفقيتهاي توانايي به طور عمده براي مقاصد پيشديگر اينکه آزمون
هاي شناختي ا به اندازه آزمونههاي عاطفي اين است که اين آزمونکنند. يکي از معايب آزموناي کمک ميامور مشاوره در حل مسائل رواني، تربيتي و حرفه

 دانند با اين وجود بسياري از ابزارهايگيري درست نميعيني و دقيق نيستند. به اين دليل بسياري از روانشناسان اصطالح آزمون را براي اين ابزارهاي اندازه
گيري شخصيت و ساير هاي اندازهاستفاده از اصطالح آزمون براي ابزارهاي خوب، از جمله روايي و پايايي هستند. بنابراين هاي آزمونگيري داراي ويژگياندازه

هاي هاي شخصيت، و  آزمونها يعني آزمونهاي عاطفي داراي انواع زيادي هستند. ما در اينجا تنها به مهمترين آنهاي عاطفي کار اشتباهي نيست. آزمونويژگي
 کنيم. نگرش و عالقه اشاره مي

 هاي شخصيت آزمون
اي هگيري متغيرهاي شخصيت به طور عمده به اندازههاي اجتماعي تعريف کرد. آزمونهاي فرد در موقعيتتوان شخصيت را به صورت مجموعه رفتارواقع مي در

 يابد. و از اين قبيل اختصاص مي (character) ، منش(adjustment) ، سازگاري(temperament) ، مزاج(motivation)انگيزش 

 ي شخصيت به دو دسته مهم تقسيم مي شوند:آزمون ها
 هاي فرافکن )ترکيبي(هاي عيني )تحليلي( در مقابل آزمونآزمون

هاي آزمونآورند، اگرچه در مورد برخي از سخن به ميان مي 5هاي فرافکنآزموندر مقابل  3هاي عينيهاي شخصيت، معمواًل از اصطالح آزموندرمورد آزمون
شود. در واقع، استفاده مي 19هاي توانايي معموالً به جاي اصطالح فرافکن، از اصطالح ذهنيآزمونخوريم. البته در بندي بر ميتقسيمنيز به اين  0توانايي
 دو نوعدهند. نکتة اساسي در اين ها را تشکيل ميهاي فرافکن، نه دو مقوله کاماًل مخالف، بلکه طيف وسيع و گوناگوني از آزمونهاي عيني و آزمونآزمون

هاي آزمونشوند، اما ارائه مي 11دارهايي هستند که هم محرک و هم پاسخ به صورت مواد ساختهاي عيني آندار بودن آنها است. آزمونآزمون، درجه ساخت
عيني شخصيت معمواًل شامل يک  هايآزمونشوند. ارائه مي 17دارها مواد محرک يا مواد پاسخ يا هر دو به صورت غير ساختهايي هستند که در آنفرافکن آن

شود.، مانند آزمون هايي از اين قبيل داده ميدسته سواالت مکتوب هستند که پاسخ آنها به صورت صحيح يا غلط، آري يا نه، موافق يا مخالف و يا جواب
MMPI ،SCL09 ،8 .... عاملي نئو، ميلون و 

هاي فرافکن با اين خود را با استفاده از اطالعات بسيار محدود ارائه نمايد. توسعه آزمونشونده معموالً بايد پاسخ هاي فرافکن، آزموندر آزمون 
پردازد که برگرفته از شخصيت هايي ميفرض همراه بوده است که وقتي شخص در مقابل يک وضعيت مبهم قرار داده شود، به ايجاد پاسخ

 ، و.... در اين دسته جاي مي گيرند.TAT، CATهمتاي خود اوست. آزمون هاي فرافکن يونگ، رورشاخ، بي

 هاي عالقه و نگرش آزمون
ها، هاي فرد درباره فعاليتکنند و هر دو به رجحآنهاي افراد اشاره ميها و دوست نداشتنبه دوست داشتن (attitude) و هم نگرش (interest)هم عالقه 

موضوع  ،کندهاي شخصي نسبت به امور هستند. اما آنچه عالقه و نگرش را از هم مجزا ميا شامل احساسهها ارتباط دارند. هر دو اينهاي اجتماعي يا گروهنهاد

                                                           
3. Objective tests 
5. Projective tests 
0. Ability tests 
19. Subjective(tests) 
11. Structured materials 
17. Unstructured (materials) 
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کند، در حالي که نگرش حاکي از احساس فرد نسبت به يک شيء، يک هاست. عالقه به احساس فرد نسبت به يک فعاليت اشاره ميگيعالقهها يا بياين عالقه
مقابل،  ها اشاره دارد؛ درست. ساکس در مقايسه عالقه و نگرش با يکديگر گفته است عالقه به رجحان يک فعاليت بر ساير فعاليتنهاد اجتماعي يا يک گروه ا

ترين وسيله هاي مختلفي وجود دارند. معروفهاي افراد روشها و نگرشها، نهادها و يا اشياء است. براي سنجش عالقهدادن گروهنگرش به معني ترجيح
شوند. هاي گوناگون را شامل ميهايي درباره مشاغل و فعاليتهاي عالقه جمله هاي عالقه و نگرش است. پرسشنامهگيري در اين دو زمينه پرسشنامهازهاند

 هاي نگرش سنج. پرسشنامهدهد مانند رغبت سنج شغلي هالنداي که با آن حرفه يا فعاليت دارد، پاسخ ميها بر حسب عالقهآزمودني به هر يک از اين سؤال
شوند و او بايد هاي نژادي و قومي يا مفاهيم مختلف هستند که در اختيارآزمون شونده گذاشته ميهاي اجتماعي، گروهنيز حاوي تعدادي پرسش درباره نهاد

 ها مشخص کند. نظر خود را نسبت به آن

 از نظر زمان اجرا

 هاي قدرتهاي سرعت در مقابل آزمونآزمون
اي اً سادهدر آزمون هاي سرعت زمان يک عامل تاثيرگذار است اما در آزمون ها قدرت زمان تاثير کمتري دارد. يک آزمون سرعت محض، داراي سواالت نسبت

هاي استعداد نند آزمونکند. اکثر آزمون هاي استعداد ماها پرداخته است، معين ميهايي که در زمان محدود به آناست که نمره فرد را از روي تعداد پرسش
اي که هاي قدرت شامل سؤاالتي با درجه دشواري متفاوت است به گونههايي از آزمون سرعت است. آزموننمونه 11هاي هماهنگي حرکتيآزمونو  10گريمنشي
رت را با هاي قدآزمونآيد که بخواهند يش ميدادن به يک سوال ضرورتاً به معناي جواب صحيح نيست مانند امتحانات پايان ترم دانشگاه. مشکل وقتي پ پاسخ

هايش بيشتر بر حدس و گمان استوار باشد. شود، پاسختر ميسرعت اجرا کنند. در چنين صورتي آزمون شونده ممکن است هرچه به سواالت آخر آزمون نزديک
 پاسخ گويند، تا حدي آزمون سرعت نيز هستند.  هاتوانند به همه سواالت آنهاي قدرت، به دليل آنکه آزمون شوندگان نمياکثر آزمون

 از نظر محتواي ظاهري )استفاده از کالم(
کند، به ها، آزمودني در پاسخ دادن به سؤاالت از کالم و بيان، خواه به صورت کتبي و خواه به صورت شفاهي استفاده ميدر اين آزمون هاي کالمي.ـ آزمون1

 گويند. مي« کاغذي ـ آزمون مداد»شود، اصطالحاً ميآزمون کالمي که به صورت کتبي اجرا 
 نامند،آزموني را که در انجام آن آزمودني مجبور به استفاده از بيان و کالم )چه کتبي و چه شفاهي( نيست، آزمون غير کالمي مي هاي غير کالمي.ـ آزمون7

ودني بايد قطعاتي را به هم سوار يا اشکالي را مرتب کند تا الگو يا طرح را فراهم کند. که در آن آزم« هاي عملي يا ابزاريآزمون»هاي تصويري يا مانند آزمون
 هاي غير کالمي ضروري است. هاي افراد ناشنوا، بي سواد يا خردسال، استفاده از آزمونگيري توانمنديبايد به خاطر داشت که براي اندازه

 نامند. هاي غير کالمي است، مختلط ميهاي کالمي و برخي ديگر از انواع آزمونآن از نوع آزمونآزموني را که بعضي ازسؤاالت  هاي مختلط.ـ آزمون0

 از نظر دقت ساخت 
کنند. منظور از ها را از نظر دقت ساخت، يعني، بر حسب اين که با چه دقت و صراحتي تهيه شده است، به معلم ساخته و استانداردشده، تقسيم ميآزمون

هاي تربيت معلم براي آموزش و تدريس هايي که از طريق گذراندن دورهته، آزموني است که معلمان شخصا و براساس اطالعات و آگاهيآزمون معلم ساخ
 کنند. هاي دانش آموزان خود در دروس مورد تدريس، تهيه ميها و تواناييگيري آموختهاند و براي اندازهتخصص خويش کسب کرده

سنجي و موضوع مورد هايي را گويند که اوالً توسط گروهي مرکب از متخصصان روانهاي معلم ساخته، آزمونده در مقابل آزمونهاي استاندارد شآزمون
ي ويژه فتگيري و سنجش توانايي يا صهاي آماري از افرادي که آزمون براي اندازههاي مورد نظر و بر نمونهگروه گيري تهيه شده است، ثانياً، قبل از اجرا براندازه

 اي تحليلي به لحاظ مفاهيم روانسنجي است. هاي آن داراي شناسنامهشود، به مورد آزمايش گذارده شده است، ثالثاً، آزمون و نيز سؤالدر آن ساخته مي
 ها نمره هر چه بيشتري بگيرد. هستند و معموالً به سود فردي است که در اين گونه آزمون

 از نظر وابستگي به فرهنگ
گويي به آن مستلزم آشنايي شوند و پاسخهاي آن فرهنگ ساخته ميهايي هستند که با توجه به يک فرهنگ خاص و مولفههاي فرهنگ بسته: آزمونآزمون( 1

ورد وشي وکسلر و استانفه هاي ديگر عملي نيست. آزمونها اکثراً کالمي هستند و کاربرد آنها بدون هنجاريابي در فرهنگآزمودني با آن فرهنگ است. اين آزمون
 ها هستند.ـ بينه از جمله اين آزمون

شود که متغيرهاي فرهنگي به خصوص زبان نقشي در پاسخگوئي به آنها نداشته هايي گفته ميبه آزمون« : فرهنگ ناسته»18هاي نابسته به فرهنگ( آزمون7
هند. دهاي عملي و ابزاري تشکيل ميها را معموالً تصاوير، اعداد، سوالمحتواي اين آزمون ها قابل استفاده هستند.ها تا حدودي در کليه فرهنگباشد. اين آزمون

 شود.هاي نابسته به فرهنگ محسوب مي)ساخته آنستي( و ريون از جمله آزمون D48هاي کهس، دومينوها مکعب مانند آزمون

 فرهنگ نابسته محسوب مي شوند. هاي غير کالمي جز آزمون هايبيشتر آزمون
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 ي قضاوت راجع به نمراتاز نظر نحوه

 هاي هنجارمرجع  و مالک مرجع آزمون
هاي هنجاري در مدارس عموميت شده است ولي در قرن اخير، به خصوص در امريکا، استفاده از آزمونهاي مالکي استفاده ميگيريدر گذشته معموالً از اندازه

ي خاص هاگيرد اما آزمون مالکي که بيشتر بر رفتارها صورت ميشوند و تبديلي در آناي آزمون هنجاري با وضعيت گروه هنجاري مقايسه ميهيافته است. نمره
ي بيشتر از مالک هايدهد. آزمونمعين، مورد بررسي قرار مي فرد متمرکز است، وضعيت رواني فرد در تعداد معدودي رفتار و يا ميزان تسّلط او را در موضوعي

 هاي هنجاري به وضعيت باليني و به بهبود بخشي و آموزش فردي توجه دارند. آزمون

آوري شده درباره اين گروه را که شود و آمار جمعناميده مي 13شود، گروه هنجارهاي هنجار مرجع ، گروهي که نمره فرد با آن مقايسه ميدر تفسير آزمون
اي و ملي باشد و برحسب مورد معيار تواند محلي، منطقههاي هنجار ميها و نمرهنامند. اين گروهمي 13ملکرد آن است، هنجارهاي متوسط عمعموالً شامل اندازه

يابي از يک جمعيت کوچکتر )شامل جمعيت يک ناحيه يا يک منطقه( انتخاب شده باشد، اطمينان از معيار مربوط مقايسه قرار گيرد. معموالً وقتي نمونه هنجار
ها عملکرد يکسان تلقي کرد. هنجار 15هاي معيارهاي هنجار را نبايد با نمرههاي هنجاري اين است که نمرهودن بيشتر است. يک نکته مهم ديگر در آزمونب

معلمان عموماً به عنوان  هاي هنجاري رادهند و هيچ داللتي بر کافي بودن يا ناکافي بودن عملکرد ندارند. آزمونرا نشان مي 71از جمعيت 79يک نمونه 10متوسط
 گيرند.آيي يک برنامه تدريس با برنامه ديگر به کار مييک وسيله ضروري براي مقايسه کار

هايي را که اختصاصاً مربوط به مواد تدريس است، مورد هاي مالکي معموالً حوزه محدودي از هدفهاي هنجاري گفته شد، آزمونآزمونچه راجع به برخالف آن
تواند انجام دهد، به ارزيابي عملکرد او هايي که نميتواند و چيزها بر خود فرد است و با توصيف آنچه که فرد ميآزموندهند. تمرکز اين ري قرار ميگياندازه

هداف ک ارتباط مستقيم با اهاي مالکي داراي يشود. برخي از سواالت آزمونگيري راجع به چگونگي تدريس مفيد واقع ميپردازد و به اين ترتيب در تصميممي
هاي يا آزمون 77هاي معطوف به هدفها را معمواًل آزموناي که مثاًل هر چند سوال مربوط به يکي از اين اهداف است. اين نوع آزمونمورد نظر هستند، به گونه

نامند. با يک آزمون مالکي، مي 71هاي تبحرته شده است، آزمونها يک نمره مالکي در نظر گرفهاي مالکي را که براي آننامند. آن دسته از آزمونمي 70ايحيطه
هايي آموزان مقايسه کنيم، تشخيص دهيم که آيا او در مهارت معيني تسلط يافته است يا نه. نتايج چنين آزمونآموز را با ساير دانشآنکه دانشتوانيم بيما مي

 آموز و مطالعه تغييرات او در مسير پيشرفت بسيار پرارزش است. بخشي وضعيت دانشدريزي جبراني و بهبوهاي آموزشي و برنامهگيريدر تصميم
 

                                                           
13. Norm Group 
13. Norm 
15. Standard scores 
10. Average performance 
79. Sample 
71. Population 
77. Objective-referenced test 
70. Domain- reference tests 
71. Proficiency tests 
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 فصل دوم

 هامباني نظري آزمون
 

 هاي اصلي آزمونويژگي
توان همة که مي رسدآورد تا نتايج قابل اطمينان و قابل مقايسه به دست آيد. به نظر ميهايي فراهم ميتهية علمي به اين صورت است که براي آزمون ويژگي

 .75و استاندارد بودن 73، اعتبار يا ثبات73بندي، درجه78ها را در چهار ويژگي اصلي خالصه کرد. اين چهار ويژگي عبارتند از: روايياين ويژگي

 (Validity)روايي آزمون 
مون سروکار دارد، روايي آنچه را که آزمون بايد به دقت ترين مسئله در ساختن آزمون، روايي آن است. در حالي که اعتبار با دقت و همساني آزکنندهتعيين

تواند بدون داشتن روايي معتبر و پايا باشد، اما عکس اين امر صادق نيست. داشتن سطح مناسبي از اعتبار شرط الزم سنجد. گرچه آزمون مياندازه بگيرد، مي
 گيري کند.ه مورد نظر است به دقت اندازهو اوليه روايي است. آزمون در صورتي داراي روايي است که آنچه را ک

 اي که به منظور اندازه گيري آن خصيصه ساخته شده است. روايي آزمون عبارت است از ميزان کارآيي آن براي اندازه گيري خصيصه تعريف سنتي:

 زه گيري آن ساخته شده است. اي که آزمون براي انداروايي عبارت است از توافق بين نمره آزمون با صفت يا خصيصه تعريف جديد:
تواند در عمل و به درستي همان چيزي را که مدعي است مورد سنجش قرار منظور از روايي يک آزمون بررسي اين واقعيت است که آيا آزمون مورد نظر مي

تعريف عملياتي دقيقي از موضوعي که قصد سنجش  دهد؟ براي ساختن يک آزمون رواني خوب که از روايي بااليي برخوردار باشد، روان شناس بايد در وهله اول
ه حيطه مورد نظر را آن را دارد به عمل آورد تا ابعاد و محدوده کار را به خوبي مشخص کرده باشد. سپس او بايد به فراهم کردن سؤاالتي بپردازد که تمام وجو

ند در روايي آزمون ساخته شده نقش داشته باشد. تحقيقات معموال ضرايب تواسنجش ميتحت پوشش قرار دهند. بديهي است که پيچيدگي و يا سادگي موضوع 
را نيز بعد از  09/9تا  79/9هاي ضعيفي مثل نمايند و با در نظر گرفتن ماهيت موضوع مورد سنجش، حتي ضريببه باال را مطلوب معرفي مي 89/9يا  19/9روايي از 

 (53پذيرند. )گنجي، تفسير و توجيه مي

 ييانواع روا

 روايي محتوا 
هاي آزمون دهدر نخستين مرحله ساختن هر آزموني سازندگان آزمون ابتدا بايد روايي محتوايي آن را در نظر داشته باشند. اين امر به محتواي موضوعي ما

واي کل سؤاالت آزمون و ميزان همبستگي آنها با معطوف به محت تربيشيابد. در روايي محتوا توجه آزمون ساز ها تحقق ميگردد و با انتخاب مناسب مادهبرمي
هاي فراگيري، پيشرفت تحصيلي، گزينش و طبقه بندي گردد. الزم به ذکر است که بررسي روايي محتوا در آزمونموضوع اساسي مطرح شده در آزمون مي

هاي دسته اول و ابهام آنها يا بحث د مورد سنجش در آزمونهاي شناختي يا شخصيت است. علت اين امر مشخص بودن و ثبات نسبي مواتر از آزمونمتداول
کنند و روايي محتوا در مرحله دوم اهميت ي پيدا ميتربيشها، روايي مالکي و روايي سازه اهميت هاي دسته دوم است. دراين آزمونانگيز بودن آنها در آزمون

ترين آنها استفاده از جدول دو بعدي مشخصات توان برگزيد که يکي از مطلوبتلفي را ميهاي مخها شيوهگيرد. براي بررسي روايي محتواي آزمونقرار مي
عي آزمون است. در اين جدول هدف يا خرده هدفهايي که آزمون به منظور سنجش آنها درست شده است در ستون اول افقي باالي جدول و محتواي موضو

شوند. با تنظيم جدول دو بعدي مشخصات آزمون تفسير روايي محتواي آن از حالت کيفي به حالت سؤاالت در ستون اول عمودي طرف راست جدول نوشته مي
 آورد. تري را به دنبال ميهاي عينيشود و بررسيکمي تبديل مي

 روايي صوري 
. از اين زاويه ديد سؤاالت آزمون روايي صوري وجهي ديگر از روايي محتواست و آن توجه کردن به وضع ظاهري سؤاالت به جاي ماهيت محتوايي آنهاست

اي انتخاب شوند که رغبت پاسخ دهندگان را بر انگيزند. روايي محتوايي به قضاوت متخصصان بايست از لحاظ کلمات و جمالت و محتواي ظاهري به گونهمي
يي صوري درک آزمودني از مفهوم آزمون است. در روايي بستگي دارد، در صورتي که روايي صوري به قضاوت آزمايش شوندگان بستگي دارد. مسئله اصلي در روا

                                                           
78. Validity 
73. norms 
73. Reliability 
75. Standardization 
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رود. اما روايي محتوايي به تنهايي به عنوان گام نهايي، به سبب ذهني بودن محتوايي، تأکيد زياد بر قضاوت شخصي سازندگان آزمون عامل کليدي به شمار مي
تر و انتزاعي ترند. ها پيچيدههاي آنحتوايي معمواًل نامناسب است زيرا متغيرهاي استعداد و شخصيت، روايي مآن، روش چندان مطلوبي نيست. براي آزمون

 (58)بهرامي، 

 روايي مالکي 
 هايي از عملکرد در يک مقياس خارجي تعيينهاي آزمون با گونهنامند. روايي مالکي از راه مقايسه نمرهروايي مالکي را روايي تجربي يا روايي پيش بين نيز مي

گيري شود، رابطه نظري داشته باشد. روايي وابسته به مالک را اغلب به روايي اين مقياس خارجي بايد با متغيري که قرار است به وسيله آزمون اندازهشود. مي
گيرد. همزمان با آن انجام مي شود که همزمان با اجراي آزمون يا تقريباًهايي گفته ميگيريکنند. روايي همزمان به اندازهبيني تقسيم ميهمزمان و روايي پيش

هايي بيني در مورد آزمونشود. روايي پيشآيد اطالق ميهاي آزمون به دست ميهاي خارجي که مدتي پس از بدست آمدن نمرهگيريبيني به اندازهروايي پيش
 ست.تر اروند مناسبهاي به کار ميبندي کارمندان و کارکنان سازمانکه براي استخدام يا طبقه

قابل اجراست. از اين  (Work- related)نکته مهمي که بايد به آن توجه داشت اين است که يک آزمون خاص تا چه اندازه در يک محيط يگانه وابسته به کار 
اند با همايي آزمون گزارش شدهايي را که در راهنشود، زيرا آزمايش کنندگان بايد مالکياد مي Synthetic validityرويکرد گاهي به عنوان روايي ترکيبي 

ستگي دارد. گيري بها کار خواهند کرد، ترکيب يا يکپارچه کنند. قوت روايي مالکي به نوع متغير مورد اندازههايي که در موقعيت باليني يا سازماني با آنمتغير
ابل تعريف، قابل پذيرش و دست يافتني است. يکي ديگر از مسائل مربوط اي که روايي مالکي با آن مواجه است يافتن مالک خارجي مورد توافق، قهمسئله عمد

نامند و مي Ctireraian- Contraminatian« ناخالصي مالک»گيري مالک است. آن را در اصطالح به روايي مالکي احتمال سوگيري غير عمدي در اندازه
گذارد. براي مقابله با اين گونه مشکالت، به ويژه در مورد بندي آن تأثير مييا درجهدهد که آگاهي از نتايج آزمون در پيشرفت بعدي فرد هنگامي رخ مي

 شود. هاي شخصيت، جهت تعيين روايي از روش روايي سازه استفاده ميآزمون
هايي که مورد سنجش خصيصهتحت تاثير قرار گرفتن قضاوت در روان سنجي به اصطالح سرايت معيار يا آميختگي مالک نام گرفته است. سرايت معيار در 

 صادق است.  تربيشپذيرند از جمله قضاوتهاي هنري، ذوقي هستند و ضوابط اندازه گيري کمتري را مي تربيش
 

 روايي پيش بين 
ند مالک پيش بيني تواخواهد به اين سؤال پاسخ دهد که تا چه حد نمرات به دست آمده از اجراي يک آزمون ميدر محاسبه روايي پيش بين، روانشناس مي
ين توجه، معطوف به محتواي آزمون شود، به نمرات تربيشها به جاي اين که اند. در بررسي روايي پيش بين آزمونبراي آينده افرادي باشد که به آن پاسخ داده

پيش بيني که محاسبه آن مدتها بعد از اجراي  گردد. به همين دليل است که از رواييبه دست آمده از آزمون و جداول عددي تنظيم شده براي آنها جلب مي
 گردد، تحت عنوان روايي تجربي نام برده اند. آزمون و طي تجربيات شغلي تحصيلي يا بعد از اخذ آنها ممکن مي

 روايي همزمان 
ط ضعف و قوت آن پي ببرد. در اين صورت ممکن خواهد روايي آزمون ساخته شده را همزمان با تهيه آن محاسبه کند تا به نقادر برخي از موارد آزمون ساز مي

 است به يکي از دو شيوه زير عمل کند: 
يسه کرده و ـ آزمون جديد را همزمان، به همراه يک آزمون شناخته شده و معروف اجرا کند و بعد از به دست آوردن دو مجموعه نمره، آنها را با هم مقا1

 همبستگي آنها را به دست آورد. 
ها مقايسه کند. در صورت اخير همبستگي محتواي سؤاالت آزمون و فعاليتهاي جديد را اجرا کند و نمرات آن را با ساير فعاليتهاي جاري آزمودني ـ فقط آزمون7

 بايست صورت گيرد، بايد قبال به اثبات رسيده باشد.جاري، که مقايسه با آنها مي

 روايي سازه 
هايي با آزمون در بررسي روايي سازه بايد تعيين نمود که چه صفت يا خصيصهدهد. ها را تشکيل ميي آزمونرواي روايي سازه وجه سوم مباحث مربوط به

د. گيرشود که ماهيت آنها به گونه نظري مورد تاييد برخي از افراد قرار ميشوند؟ اصطالح سازه در روان شناسي شامل آن دسته از مباحثي ميسنجيده مي
ا هشوند. بررسي روايي سازه آزمونهاي کوچک ديگري را شامل مير چارچوب يک نظريه مشخص قابل تعريف هستند و خود نيز نظريهها دهريک از اين سازه

هاي بررسي روايي سازه شواهد به دست آمده از روايي محتوا بعد از دو مورد ديگر، يعني روايي محتوا و روايي مالکي وارد متون روان سنجي شده است. در بحث
توان هاي مختلفي وجود دارند که به کمک آنها ميي داده شود. مالکتربيشها عينيت شوند تا به تجزيه و تحليل آزمونو روايي مالکي نيز به کار گرفته مي

زمون چهارچوب داوري مباحث را کنند و معموال ساخت کلي آها از آزموني به آزمون ديگر فرق ميها مورد بررسي قرار داد. اين مالکروايي سازه را در آزمون
سيمون ساخته شده اند، فرض بر اين است که هوش از بدو تولد به بعد تا سن  –هايي که به قياس از آزمون بينه کند. به طور مثال در همه آزمونتعيين مي

هايي معموال در ارتباط با سن تقويمي سازه چنين آزمون ماند. روايياي رشد پيدا کرده است و سپس ثابت باقي ميسالگي( به طور فزاينده 13تا  18معيني )
هاي رهتوان همبستگي بين نمها با افزايش سن رشد کنند، در اين صورت ميرود که بعضي از تواناييگيرد. اگر انتظار مي)زماني( مورد تجزيه و تحليل قرار مي

هاي ساخته شده هايي مثل هوش و هماهنگي حرکتي صادق است. در آزمونروش در مورد متغيرآزمون گروهي از افراد جامعه را با سن آنان محاسبه کرد. اين 
اي طراحي شود. در اين آزمونها سؤاالت به گونهبه کيفيت تحولي آن توجه مي تربيشبر بنياد رويکرد شناختي بر عکس به جاي توجه به کميت رشد هوش، 

ا از حالت حسي حرکتي به مراحل پيش عملياتي، عمليات عيني و هوش انتزاعي بسنجند.  مالک ديگري که گردند که مراحل تحول هوش رشده و رديف مي
توان استفاده کرد کشف و استخراج عوامل موجود در آزمون و تعيين همبستگي آنها با هم و با اهداف کلي آزمون است. تعيين ها از آن ميدر بررسي سازه آزمون

شود که اصطالحا تحليل عوامل ناميده شده اند. همبستگي يا ناهمبستگي اين عوامل با يکديگر و با کل آزمون هايي انجام ميا شيوهعوامل موجود در آزمون ب
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 نسبي است (Loading)« بارعاملي»يا « وزن»يک آزمون عبارت از « عاملي»نشان خواهد داد که آزمون تا چه حد از روايي سازه مطلوب برخوردار است. روايي 
هاي رود برآورد ميزان همساني دروني از راه محاسبه همبستگي خرده آزمونکه يک عامل خاص روي آزمون دارد. روش ديگري که در روايي سازه به کار مي

. بدين ترتيب ممکن آزمايشي يا درماني است (Intervention)هاي تدابير گيري اثرخاص با نمره کل آزمون است. روش ديگر براي تعيين روايي سازه اندازه
 اجرا شود. (Post-test)است پس از يک دوره پس آزموني 

 (Reliability)اعتبار آزمون 
هاي مکرر بر روي افراد واحد و همساني دروني ماده سؤاالت آزمون است. اعتبار آزمون دو منظور از اعتبار، ثبات نمرات پاسخ دهندگان به آزمون در سنجش

هاي آزمون در طول زمان است. بدين معنا که اگر يک آزمون چند بار درباره يک آزمودني اجرا شود، معناي اعتبار، ثبات و پايايي نمرهمعناي متفاوت دارد. يک 
کديگر هاي آزمون تا چه اندازه با ينمره وي در همه موارد يکسان باشد. معناي دوم اعتبار به همساني دروني آن اشاره دارد و مفهوم آن اين است که سؤال

 هاي مشاهده شده تعريف کرد. هاي واقعي بر واريانس نمرههمبستگي متقابل دارند. اعتبار آزمون رامي توان به عنوان خارج قسمت واريانس نمره

 
T

r
X





2

11 2
 

 هاي مشاهده شده است. واريانس نمره X2هاي واقعي و يانس نمرهوار T2اعتبار نظري آزمون،  r11در اين فرمول 
خطاي »شود. زيربناي مفهوم اعتبار دامنه خطاي احتمالي يا بيني و دقت آزمون اطالق ميبه عبارت ديگر اعتبار به درجه ثبات و پايايي، همساني، قابليت پيش

مسئله عمده با درجه خطاي يک آزمون رابطه دارند. نخستين مسئله تغييرپذيري طبيعي اجتناب ناپذير در عملکرد انسان است. يک نمره است. دو « گيرياندازه
هاي از اندازه گيري شخصيت است. دومين مسئله مهمي که به اعتبار مربوط است، آن است که روش ترکماين تغيير پذيري معموالً در اندازه گيري توانايي 

اليني سازد. بطور آرماني، متخصصان بگيري را بسيار دشوار مياي رواني لزوماً دقيق نيستند. تغييرپذيري طبيعي انسان و نادقيق بودن آزمون، کار اندازههآزمون
 39/9ه باشند. در حالي که همبستگي يا باالتر را داشت 09/9هاي روند، بايد انتظار همبستگيگيري درباره افراد به کار ميهايي که براي تصميمدر مورد آزمون

 کند. هدف اعتبار برآورد درجه تغييرات ناشي از خطاست.معموالً براي مقاصد پژوهشي کفايت مي تربيشو يا 

 هاي تعيين درجة ضريب اعتبار آزمونروش

 روش بازآزمايي 
ير هاي کوتاه تغيمتداول است که به طور نظري نتايج آنها در فاصله زمان هاييدر مورد آزمون تربيشترين نوع روش اعتباريابي آزمون است. اين سبک ساده

ها انجام شود. در هر حال ها هميشه بايد با در نظر گرفتن ماهيت مورد سنجش و مقاطع سني آزمودنيچنداني نمي کنند. تعيين فاصله زماني اجراي اين آزمون
ين کنيم که اوال اثر اجراي بار اول بر روي آزمودني تا حد قابل قبولي از بين رفته باشد، ثانيا تغييرات جسمي و اي تعيفاصله اجراي دو بار آزمون را بايد به گونه

شود. ها استفاده ميها با روش بازآزمايي از محاسبات مربوط به همبستگيتحوالت رواني مربوط به رشد وارد صحنه نشوند. براي محاسبه ضريب اعتبار آزمون
که آزمون از  گيريمنامند. اين ضريب هر چه به يک نزديکتر باشد، نتيجه ميشود، اصطالحا ضريب پايايي ميي را که با اين شيوه محاسبه ميضريب همبستگ

ها است زمودنيي برخوردار است. يکي از مشکالتي که به صورت عمده در مورد اعتبار بازآزمايي وجود دارد، تأثير تمرين و يادآوري بر عملکرد آتربيشاعتبار 
هاي سرعت و حافظه. اثر انتقال و اثر تمرين ضريب اعتبار بازآزمايي را تحت هاي دو آزمايش را افزايش دهد به ويژه در مورد آزمونتواند تفاوت نتيجهکه مي

 دهد. تاثير قرار مي
 

 زير سؤال ببرد. اختالف نمرات دو بار اجراي يک آزمون نبايد تا آن حد زياد باشد که اعتبار آن را : نكته
 

 )همتا(هاي موازي روش فرم
ها از جمله آزمون استانفورد ـ بينه، هاست. همان طوري که اطالع داريم برخي از آزمونتر از ساير آزمونهاي هوش و پيشرفت تحصيلي متداولدر مورد آزمون

نمايند گويند. چنانچه همبستگي نمرات دو فرم آزمون باال باشد، قضاوت ميدل نيز ميهاي همتا يا معااند که آنها را فرمريموند کتل، تورانس در دو فرم تهيه شده
 اده سؤاالتکه آزمون از اعتبار کافي برخوردار است. در اين سبک ارزشيابي اعتبار ضريب به دست آمده هم شاخص ثبات زماني آزمون و هم شاخص همساني م

شود که يا از پيش داراي دو دفترچه موازي هستند و يا اين که هايي ميشيوه بررسي اعتبار عمال محدود به آزمونگردد. استفاده از اين دو فرم آزمون تلقي مي
 آزمون ساز، مشابه موارد سنجش پيشرفت تحصيلي، ماده سؤاالت کافي براي تهيه دو دفترچه موازي در اختيار دارد. 

 

 گيري خصيصه واحدي در مورد جامعه واحدي تهيه شده باشند.  آزمون را در صورتي همتا گويند که هر دو براي اندازه : نكته
 

 روش دو نيمه کردن آزمون 
کنيم. در اين حالت در مواردي که آزمون داراي دو فرم موازي نيست يا وقت کافي براي دو بار اجراي آن را نداريم، از روش دو نيمه کردن آزمون استفاده مي

زمون کنيم. براي تقسيم آآن را به دو نيمه مساوي تقسيم کرده و همبستگي نمرات دو نيمه آن را با يکديگر حساب مي کنيم و سپسآزمون را يک بار اجرا مي
 کنيم و سپستوان يکي از دو شيوه متداول زير را برگزيد. در روش اول سواالت آزمون را به ترتيب به صورت فرد و زوج از هم جدا ميبه دو نيمه يکسان مي

آوريم. در روش دوم بدون توجه به فرد يا را به مثابه يک آزمون و سؤاالت زوج را به مثابه آزمون ديگر تلقي کرده و همبستگي آنها رابه دست مي سؤاالت فرد
يم. روش دو نيمه نمائکنيم و آن گاه مانند حاالت باال همبستگي آنها را با هم محاسبه ميزوج بودن سؤاالت، کل سؤاالت آزمون را به دو قسمت تقسيم مي
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 شود و همچنين اثراتهاي آن زياد است و علت آن اين است که آزمون فقط يکبار اجرا ميکردن آزمون بهترين روش تعيين اعتبار متغيرهايي است که نوسان
ضريب اعتبار نيمي از آزمون تلقي شود، ضريب همبستگي حاصله، زمان در آن دخالت ندارد. از آنجا که آزمون در اين شيوه سنجش به دو نيمه تقسيم مي

 شود. گردد. براي محاسبه ضريب اعتبار کل آزمون فرمول پيشنهادي اسپيرمن ـ براون به شرح زير به کار گرفته ميمي
r

r

r




11

1 1
2

2 2
1 1

1
2 2

 

 در اين فرمول عالئم به کار گرفته عبارتند از: 
r11 ون ضريب اعتبار کل آزم 

r
1 1
2 2

 ضريب همبستگي بين دو نيمه آزمون  

اشد، هاي دو نيمه آزمون يکسان نبآيد. در صورتي که واريانس نمرهاز ضريب همبستگي بين دو نيمه آزمون به دست مي تربيشضريب اعتبار کل آزمون هميشه 
 شود. به شرح زير: از ضريب آلفاي کرنباخ استفاده مي

 
S t (S x S y)

S t

 
 

2 2 2

2
2

 

 در اين فرمول عالئم به کار برده شده عبارتند از: 
 =  ضريب اعتبار آزمون از راه دو نيمه کردن آن 

S t2  واريانس کل نمرات = 

S x2  واريانس نمرات نيمه اول آزمون = 

S y2  واريانس نمرات نيمه دوم آزمون = 
 باشد.  تربيشکند و احتمال دارد که ضريب اعتبار واقعي آزمون از آن ضريب آلفاي کرنباخ حد پائين ضريب اعتبار آزمون را برآورده مي

 روش کودر ـ ريچاردسون 
هاي هايي را که سؤاالت آن از گروههاي همگن درست شده اند. آزمونرد که سؤاالت آنها از مادههايي کارايي دادر مورد آزمون تربيشروش دو نيمه کردن 

شه، اوقات، همي تربيشهاي هيچ، تا حدي، شود يا اين که از بين گزينهگذاري ميمختلف تشکيل يافته اند يا ارزش هر سؤال آنها متفاوت از سؤال ديگر نمره
کنند يهاي ديگري را پيشنهاد ممي توان به سادگي به دو نيمه مساوي تقسيم کرد. براي اين گونه آزمونها کودر و ريچاردسون شيوهبايد يکي را انتخاب کرد،  ن

عتبار ا شود و يا به عبارت ديگر هر يک از سؤاالت مبناي محاسبهها به همه سؤاالت آزمون توجه ميکه در آنها نياز به دو نيمه کردن آزمون نيست. در اين شيوه
توان اشاره کرد. در اين مي KR79آنها با عالمت اختصاري  79هاي پيشنهادي کودر و ريچاردسون به فرمول شماره ترين شيوهگيرد. از معروفآزمون قرار مي

 يابيم: فرمول عناصر زير را باز مي

 
n s Pq

r
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r11 = ون ضريب اعتبار آزم 
n  تعداد سؤاالت آزمون = 

s2 هاي خام آزمون = واريانس نمره 
Pq هاي هر يک از سؤاالت آزمون = مجموع واريانس 

، آزمون يک بار 79نيز مشابه فرمول شماره  شهرت يافته است. با اين فرمول 71اند، به فرمول شماره فرمول ديگري را که کودر و ريچاردسون پيشنهاد کرده
 به شرح زير است:  71شوند. مفروضات فرمول شماره شود و همه سؤاالت آزمون در محاسبه دخالت داده مياجرا مي

 
 x n xn

r
n n s

 
     

11 2
1

1
 

r11  ضريب اعتبار آزمون = n  تعداد سؤاالت آزمون = 
x  ميانگين نمرات آزمون = s2  واريانس نمرات آزمون = 

 يکي از محاسن استفاده از روش کودر ـ ريچاردسون آن است که برآورد ضريب اعتبار آزمون با صرف وقت کمتري امکان پذير است.  : نكته

 باشد، ضريب اعتبار آزمون باالتر است. تربيشهاي آزمون هر چه دامنه تفاوتهاي فردي در نمره : نكته
 

 هاي افزايش اعتبار آزمون روش
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nn ها افزايش تعداد سؤال ـ1
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 در اين فرمول 

nnr هاي آن = ضريب اعتبار آزمون جديد که تعداد سؤالn  .برابر شده است 
n ها = ضريب افزايش تعداد سؤال 

r11 هاي آن افزايش يابد. = ضريب اعتبار آزمون پيش از آن که تعداد سؤال 
 يا

 
rd( r )

n
r ( rd)






0

0

1
1

 

n هاي آزمون = ضريب افزايش تعداد سؤال 
rd  ضريب اعتبار مطلوب = 
r0  ضريب اعتبار مشاهده شده آزمون موجود = 

 هاي ناهمساز حذف سؤالـ 7
 هايي که همبستگي کمي با کل آزمون دارند، بايد از آزمون حذف شوند.سؤال

 رابطه بين پايايي و روايي
توان گفت که همبستگي آزمون با خودش بايد بزرگتر از همبستگي کوشش براي تعريف و برآورد روايي آزمون فاقد پايايي تالشي بيهوده است. به طور نظري مي

 شود: هاست که با فرمول زير نشان داده ميبا هر متغير ديگر باشد. باالترين ضريب همبستگي بين دو متغير برابر ريشه دوم حاصلضرب پايايي آن آن

 r max r .r12 11 22 

 عناصر رابطه باال عبارتند از:

r max12حداکثر ضريب همبستگي بين دو متغير = 

r11ضريب پايايي آزمون اول = 

r22ضريب پايايي آزمون دوم = 
بين و آزمون مالک باالتر باشد، احتمال افزايش ضريب روايي مالکي دو آزمون بيشتر است دربرآورد روايي مالکي آزمون هر اندازه که ضرايب پايايي آزمون پيش

 (50شريفي،  و بالعکس. )پاشا
 

 پايايي شرط الزم روايي مي باشد اما شرط کافي نمي باشد.
 

 يگيرخطاي معيار اندازه
توان خطاي معيار اندازه گيري آن را نيز محاسبه کرد. منظور از خطاي معيار اندازه گيري انحراف معيار با در دست داشتن مقدار ضريب اعتبار يک آزمون مي

هاي رواني در آن است که نمي توان آنها را به دفعات مکرر مورد هاي مکرر است. اما دشواري کار در سنجش اکثر پديدهگيري توزيع نمرات خطا در اندازه
گيري آن را سنجش قرار داد. در اين صورت بهتر است که با در دست داشتن ضريب اعتبار و انحراف معيار همان يک بار اجراي آزمون، خطاي معيار اندازه 

 توان از فرمول زير استفاده نمود. کرد. براي اين منظور ميبرآورد 

 SE S r  111 
 عالئم اختصاري به کار رفته در اين فرمول عبارتند از: 

SE  ،خطاي معيار اندازه گيري آزمون = 
S  انحراف معيار نمرات خام آزمون = 

r11  ضريب اعتبار آزمون = 

ددي هميشه رابطه ضريب اعتبار و مقدار خطاي معيار اندازه گيري، معکوس خواهد بود. يعني هر چه مقدار عددي ضريب اعتبار باال باشد، مقدار ع : نكته
 خطاي معيار اندازه گيري کمتر خواهد شد. 

دانيم که در منحني نرمال حدود ندازه گيري ارائه کرد. ميي در مورد خطاي معيار اتربيشتوان اطالعات هاي سطح زير منحني نرمال، ميبا مراجعه به خصيصه
درصد احتمال وجود دارد  35انحراف معيار قرار دارند. به عبارت ديگر  3جمعيت در حد فاصل  %00انحراف معيار و  1درصد جمعيت در حد فاصل  35

 7احتمال وجود دارد که فاصله همان نمره از ميانگين بيش از  %08ده شده از ميانگين، بيش از يک انحراف معيار نباشد. همچنين که فاصله هر نمره مشاه
 انحراف معيار محاسبه نشود. 
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اشد، مقدار عددي هميشه رابطه ضريب اعتبار و مقدار خطاي معيار اندازه گيري، معکوس خواهد بود. يعني هر چه مقدار عددي ضريب اعتبار باال ب : نكته
 خطاي معيار اندازه گيري کمتر خواهد شد. 

 هاهنجارها و نيمرخ
هاي مختلف با هم مقايسه کنيم آموزان را در درسکنند تا سطح موفقيت دانشهايي هستند که به ما کمک ميروش (profiles)ها و نيمرخ (norms)هنجارها 

صوص آموزان با يکديگر مخپيش از معرفي مفهوم هنجار، الزم است يادآوري کنيم که مقايسة نمرات دانش و ميزان توفيق آنان را نسبت به يکديگر بسنجيم.
 (.53)سيف، هاي وابسته به مالکهاي وابسته به هنجار است، نه آزمونآزمون

 تعريف هنجار 
( به 50شود. )پاشا شريفي، في از يک جامعه تعريف شده انتخاب ميها که به روش تصادينداي از آزمونرم يا هنجار عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه

 (50گويند )کرمي، عبارت ديگر نمرات گروه مرجع را نرم مي
 عياريابي ـ نرم(اگر براي تفسير نمره يک دانش آموز آن نمره را با ميانه يا ميانگين نمره يک گروه مرجع مقايسه کنيم، به آن، گروه مرجع گروه هنجار )م

آموزان مورد نظر هستند. بنابراين، فايده هنجار اين است که براي قضاوت درباره اي شبيه به دانشيابد که به گونهگويند. گروه مرجع از کساني تشکيل مييم
ته به هنجار است. در تعيين هاي وابسرود. هنجاريابي يکي از مراحل اصلي در استاندارد کردن آزمونسطح نسبي عملکرد يک فرد به عنوان معيار به کار مي

هاي گيري ويژگياندازههنجار براي يک آزمون، بايد سؤال زير را مورد توجه قرار داد: آزمون در مورد چه گروهي به کار خواهد رفت؟ براي مثال، اگر آزمون براي 
شد. براي تعيين هنجار، پس از انتخاب گروه هنجار، نمرات گروه را اي از تمام زنان باشخصيتي زنان به کار خواهد رفت، گروه مرجع يا گروه هنجار بايد نمونه

کنيم. اين شاخص )ميانة نمرات( هاي گرايش مرکزي )معموال ميانه( را براي نمرات آن آزمون حساب ميکنيم و يکي از شاخصدر آزمون مورد نظر تعيين مي
 هنجار مورد نظر ماست.

هاي مورد استفاده در آزمون اهنماي خود، به منظور تفسير درست نمودار خام حاصل از اجراي آزمون، جدول هنجارهاي ميزان شده در دفترچه رتمامي آزمون
اي که تبديل نمرات خام به نمرات مشتق به راحتي شوند، به گونههاي موازي ارائه ميکنند. در اين جدول نمرات خام و نمرات مشتق در ستونرا گزارش مي

کنند، نه عملکرد بسيار خوب و مطلوب را. اين نمرات در زمان استاندارد کردن آزمون اين نمرات صرفا عملکرد بهنجار يا نوعي را گزارش مي امکان پذير است.
 يا معمولي دانش گردند. بنابراين، اين نمرات معرف عملکرد نوعيشود، تعيين ميها ميزان ميو از راه اجراي آزمون با گروه نماينده کساني که آزمون براي آن

 (53ها برسند، تصور کرد. )سيف، هاي ديگر بايد به آنهايي که گروهها يا هدفها را به عنوان معيارآموزان گروه مورد استفاده در هنجاريابي هستند و نبايد آن

 ها انواع هنجار
شوند. مشتق تبديل مي يهااي از نمرههاي بدست آمده به گونه. سپس نمرهنرم است هاي خام گروههدف عمده فرايند استاندارد کردن آزمون تعيين توزيع نمره

ها ترين آنشود، داراي انواع مختلفي هستند که معروفنيز گفته مي (derived scores)ها نمرات مشتق )اشتقاقي( ( نمرات هنجار که به آن50)پاشا شريفي، 
هاي . نرم(53، هاي درصدي و نمرات معيار )استاندارد(. )سيفهاي کالسي، هنجارهاي کالسي يا معادلرهاي سني، هنجاهاي سني يا معادلعبارتند از هنجار

 (50اند. )کرمي، هاي درون ـ گروهي نيز معرفي نمودههاي درصد و تراز شده را تحت عنوان نرمو نرم 70هاي تحوليکالسي و سني را تحت عنوان نرم

  (age norm)ي هنجار سن
کنند و به صورت بر ميانگين يا ميانه نمراتي مبتني است که دانش آموزان در سنين مختلف کسب مي (age equivalent)ني يا معادل سني هنجار س

-7ني بگيرند، به اين نمره معادل س 15سال و دو ماه سن دارند، در يک آزمون نمره  19آموزاني که شود. براي مثال، اگردانشهاي سني نشان داده ميمعادل
هاي هاي سني با عنوان موضوعها معادلهاي سني هستند. در اين آزمونهاي ميزان شده پيشرفت تحصيلي داراي هنجارگيرد. بسياري از آزمونتعلق مي 19

د. در سنين مختلف، شوهاي نامساوي معرفي ميهاي هنجار سني اين است که در آن عملکرد آزمون در قالب واحدشوند. محدوديتدرسي نام گذاري مي
هاي سني معني يکساني نداشته باشند. يک سال رشد در مقايسه با سالي ديگر شوند که واحدهاي رشد از يک توانايي به توانايي ديگر سبب ميتغييرات الگو

ور، ا با احتياط عمل کرد. به رغم محدوديت مذکهممکن است معرف پيشرفت بسيار چشمگير يا ناچيزي در يک توانايي باشد. لذا بايد در تفسير اين گونه هنجار
واخت هاي ديگر يکنها رشد ذهني و تحصيلي بيش از سالاستفاده از هنجار سني در سطح دبستان بهترين مرحله کاربرد اين نوع هنجار است، زيرا در اين سال

 د باالتر از متوسطه استفاده از هنجار سني خيلي مفيد نيست. و منظم است. در سطح تحصيالت متوسطه نيز هنجار سني کاربرد دارد، اما براي افرا

 (grade norm)هنجار کالسي 
هاي سني هستند، اما در هنجار هاي مرجع گروههنجار کالسي شبيه به هنجار سني است. تنها تفاوت عمده اين دو هنجار اين است که در هنجار سني گروه

دهند و ميانگين يا هاي مختلف ميها يا کالسهاي نمونه پايهکنند، يعني آزمون را به گروهاي مرجع استفاده ميههاي کالسي به عنوان گروهکالسي از گروه
 اي که کالس ياآموزان گروه نمونهگيرند. براي مثال، اگر دانشهاي کالسي به کار ميهاي کالسي يا هنجارهاي مختلف را به صورت معادلميانه نمرات کالس

هاي کالسي را به صوت دو رقمي نشان شود. معادلداده مي 8بگيرند، به اين نمرة خام معادل کالسي  10اند، در يک آزمون نمرة خام را شروع کرده پاية پنجم
 شود.را شامل مي 0دهندة سال يا پاية تحصيلي و رقم دوم نشان دهندة ماه سال تحصيلي است که از صفر تا دهند. رقم اول نشانمي

                                                           
70.  Developmental 
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درصد دانش آموزان گروه مرجع باالي  89ها هستند. براي معادل کالسيهاي سني حاکي از عملکرد متوسط دانش آموزان کالسهاي کالسي مانند هنجارهنجار
ک کالس خاص اي فرض کنيم که همه دانش آموزان يدرصد دانش آموزان گروه مرجع پائين آن قرار دارند. در نتيجه ما نبايد معادل کالسي را نمره 89آن و

توان اطمينان کرد که هاي سني را دارند و به هيچ وجه نميهاي هنجارهاي کالسي تقريبا همان محدوديتبايد آن نمره را بگيرند. از لحاظ محدوديت، هنجار
 مقدار پيشرفت يک سال در تمام دوران تحصيل مقداري ثابت است. 

 (intelligence quotient)هوشبهر 
 آيد: يک خارج قسمت است که از فرمول زير به دست مي (IQ)هوشي هوشبهر يا بهره 

199 
 سن ذهني

IQ  سن تقويمي هوشبهر 
معرف هوشبهر او خواهد بود. ضرب نمائيم، رقم حاصل  199بنابراين فرمول، اگر سن ذهني يک دانش آموز را بر سن تقويمي او تقسيم کنيم و حاصل را در 

 (50شد. )پاشا شريفي، ( خارج قسمت هوش در فرم قديمي آزمون استانفورد ـ بينه از رابطه فوق محاسبه مي53)سيف، 

 (percentile norm)هنجار درصدي 
هاي درصدي از شود. در هنجار، مقايسه ميتوان او را عضوي ازآن دانستمي در هنجار درصدي، فرد با گروه سني يا کالسي خودش يعني گروهي که منطقاً 

وضعيت نسبي فرد در گروه را بر  (percentile score)شود. رتبه درصدي يا نمره درصدي ها استفاده مييا صدک (percentile ranks) هاي درصديرتبه
آموز داراي رتبة درصدي يک دانش 18رصدي است. مثالً نمرة خام کند. هر نمره خام داراي يک رتبه داند مشخص ميتر از او گرفتهحسب کساني که نمره پائين

 گرفته باشند. 18درصد دانش آموزان گروه نمرة خام کمتر از  38خواهد بود، اگر  38

 هاي مربوط به نمرات معيار )تراز شده(هنجار
وي مقايسه افراد مختلف را از لحاظ عملکرد با يکديگر با دشواري هاي درصدي نامساوي هستند و اين عدم تساهاي درصدي يا رتبههاي نمرهگفتيم که واحد

کنند. در اين روش که به روش نمرات معيار سنجي از روش ديگري که اين عيب را ندارد استفاده ميسازد. براي رفع اين مشکل متخصصان روانمواجه مي
(Standard Scores) ( بر 53شود )سيف، وه با نشان دادن فاصله نمره او از ميانگين نمرات معلوم ميمعروف است، موقعيت نسبي يک دانش آموز در يک گر

( نمرات معيار، عملکرد هر 50اي هستند که اندازه واحدهاي آنها در سرتاسر مقياس برابرند )پاشا شريفي، خالف نرم درصدي، نمرات معيار از نوع مقياس فاصله
دهد. انواع مختلف نمرات معيار وجود دارند. ما در عملکرد او از ميانگين گروه، بر حسب واحد انحراف معيار نشان ميدانش آموز را در يک آزمون، بنا بر اختالف 

 کنيم. ها را معرفي ميترين آناينجا تعدادي از معروف

 Zنمره 
)نمرات زي( شهرت دارند. براي تبديل  Z (z-scores)رات ( هستند، به نم1آن دسته از نمرات معيار که داراي توزيعي با ميانگين صفر و انحراف معيار واحد )

 شود. از فرمول زير استفاده مي Zنمرات خام به نمرات 

 
X X

SD


  نمرهZ  معادل نمره خامX 

  Xنمره خام =  

 Xميانگين نمرات =  
 SDانحراف معيار نمرات =  

هاي باالتر از ميانگين تر از ميانگين است. همه نمرههاي انحراف معيار باالتر يا پائيندهد که يک نمره خام به اندازه چه تعداد از واحدن ميبه ما نشا Zنمره 
 منفي هستند.  Zتر از ميانگين داراي نمره مثبت و تمام نمرات پائين Zداراي نمره 

 Tنمره 
اي دشوار است )پاشا ها تا اندازهها در توزيع نرمال منفي است، بنابراين کارکردن با اين نمرهداراي ارقام اعشاري است و نيمي از اين نمره zچون نمره 

اس نمرات اند. مقيابداع شده Z)نمرات تي( شهرت دارند، براي رفع مشکالت نمرات  T (T-Scores)( مجموعه نمرات معيار ديگري که به نمرات 50شريفي،
T  با ضرب نمراتZ  آيد. به دست مي 89و جمع کردن نمرات حاصل با  19در 

T (Z) 10 50 
به تنهايي و به طور مستقيم قابل تفسير و استفاده است. براي مثال، نمره  Tهستند، هر نمره  19و انحراف معيار  89داراي ميانگين  Tاز آن جا که همه نمرات 

88=T ( نمرات53ي از اين است که آن نمره به اندازه نصف انحراف معيار باالي ميانگين است. )سيف، حاکT ها به علت هميشه مثبت هستند و دامنه آن

رار دارد ق 80الي  20داشتن سه انحراف معيار در هر طرف ميانگين بين   50 3  خواهد بود.(  20و کمترين آن  80احتمالي  T. بنابراين بزرگترين 10

 بخشي  0نمرات 
شود. علت نامگذاري اين مقياس به صورت نمرات معيار يک رقمي نشان داده ميوجود دارد که  (Stanines)بخشي  0نوع ديگري از نمرات هنجار به نام نمرات 

هاي تراز شده واقعي نيستند، ، نمرهيبخش 9هاي ( بايد دانست که نمره53شود. )سيف، بخش محدود مي 0بخشي آن است که توزيع اين نمرات به  0نمرات به 
بخشي  9هايهاي نمره( يکي از مزيت53است )سيف،  7و انحراف معيار  8( اين مقياس داراي ميانگين 50انتهاست )پاشاشريفي، يزيرا بخش اول و نهم آن ب

http://www.moshaverearshad.ir/


11 

 

 www.moshaverearshad.ir 
90097030390 

@moshaverearshad 
  

في، کند. )پاشاشريمعين مشخص مي ها را براساس فاصله اطميناندهند. اين نمرات نتايج آزمونها را نشان ميهايي از نمرهاين است که به جاي نقاط معين، دامنه
50) 

 هوشبهر انحرافي 
هاي هوشي روش فوق را کنار نهاده، به جاي آن از هوشبهر ها آزمونشدند، اما بعدهاي هوشي قديم بر حسب نمرات هوشبهر گزارش مينتايج آزمون

 13يا  18و انحراف معيار  199نمرات معيار است که داراي ميانگين  استفاده کردند. هوشبهر انحرافي يک هنجار مربوط به (DIQ) (deviation IQ)انحرافي
 (53است )سيف،

 نمره هوشبهر انحرافي آزمون وکسلر
 آيد:است که از رابطه زير به دست مي 15و انحراف معيار  100در هوشبهر انحرافي وکسلر ميانگين 

 IQ Z 15  وکسلر100
 فرض شده است. 3و انحراف معيار برابر  10هاي فرعي اين تست ميانگين برابر هاي تراز شده آزموندر نمره

 IQ Z 3  خرده آزمون وکسلر10

 ينهرد ـ بوفاننمره هوشبهر انحرافي آزمون استن
 آيد:فرض شده است و از رابطه زير به دست مي 16و انحراف معيار برابر  100زمون ميانگين برابر آدر اين 

 IQ Z 16  استنفرد ـ بينه 100
 

 کنند.تفسير مي Tو  Zهوشبهر انحرافي را مانند نمرات 
 

 که هوشبهر انحرافي يک نمره معيار است، بر اين اعتقاد قديمي که سن ذهني و سن تقويمي کودکان بايد برابر باشند، مبتني نيست.از آن جا 

 نمره سني معيار 
مقياس استاندارد است. در اين  (SAS) (Standard age score)هاي ميزان شده توانايي کاربرد زيادي دارد، نمره سني معيارنمره معيار ديگري که در آزمون

 51او  SASباشد، دو انحراف معيار باالي ميانگين قرار دارد و کسي که نمره  107او  SASاست. بنابراين، فردي که نمره  13و انحراف معيار  199ميانگين 
نيز گزارش کرد.  NCEيا نمرات  Tرت نمرات توان به همين راحتي به صوهاي توانايي را ميباشد، يک انحراف معيار پائين ميانگين قرار دارد. نمرات آزمون

هاي وابسته به اي سوء تفاهمهاي شناختي يا شاخص توانايي آموزشگاهي به منظور پرهيز از پارههاي مشابه آن مانند بهره مهارتيا مقياس SASمقياس 
 (53شده اند. )سيف،  IQاصطالح هوش و هوشبهر جانشين نمرات هوشبهر انحرافي يا نمرات 

 CEEB 09ره نم
هستند و فرمول محاسبه آن  100و انحراف معيار  500هايي با ميانگين روند، نمرهها به کار ميهاي ورودي دانشگاهکه معمواًل در آزمون CEEBهاي در نمره

 به شرح زير است:
 CEEB Z 100 500 

 ( و فرمول آن به اين صورت است: 59شود )گنجي،محاسبه مي 1000و انحراف معيار  5000با ميانگين  CEEBرات در ايران نم
 CEEB Z 1000 5000 

  SATنمرات 
از آزمون استعداد تحصيلي کشور آمريکا  SATشهرت دارند. کلمات  SAT (Scholastic Aptitude Test)يک دسته ديگر از نمرات استاندارد به نمرات 

هاي آخر دبيرستان به دست آمده است دانش آموز سال 999/987/1که معرف يک توزيع بهنجار است از نتايج عملکرد  SATگرفته شده است. مقياس نمرات 
 شود: به نحو زير محاسبه مي SATتغيير يافتند. بنابراين، نمره  199و انحراف معيار  899نمرات اين گروه مرجع به صورت بهنجار با ميانگين 

 899  +Z 199  نمره =SAT 

 «نرمال»و منحني بهنجار « نرمال»توزيع بهنجار 
اي زير همنطبق است. منحني بهنجار داراي ويژگي (normal curve)توزيعي است که بر منحني بهنجار (normal distribution)منظور از توزيع بهنجار 

 است: 
 .دو قسمت منحني بهنجار نسبت به خط وسط آن قرينه است. 1
 ها در وسط توزيع انباشته شده اند. اکثر نمره ،.در توزيعي که اين منحني معرف آن است7
 آيند. هاي طويلي به وجود ميي دنبالهشود و در دو انتهاي منحن.هر چه از وسط منحني به دو طرف آن پيشتر برويم، از ارتفاع منحني )حجم نمرات( کاسته مي0
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کنند، زيرا تعداد مواردي که الزم است تا يک منحني بهنجار واقعي درست شود از لحاظ نظري .دو امتداد منحني بهنجار در بينهايت محور افقي را قطع مي1
 نهايت است. )تئوري( بي

 ارند. .در منحني بهنجار، ميانگين، ميانه و نما بر روي هم قرار د8
 انحراف معيار از ميانگين قرار دارند.  1کند. اين دو نقطه در فواصل ها جهت منحني تغيير مي.در روي اين منحني دو نقطه وجود دارند که در آن3
واحد انحراف معيار هميشه يک نسبت ثابت از افراد موجود  ها و نسبت افراد يک رابطه دقيق رياضي وجود دارد و در هر.در منحني بهنجار، بين انحراف معيار3

از کل مساحت منحني قرار دارد. همچنين  %10/01انحراف معيار  -1+ يا 1است. اگر تمام سطح منحني بهنجار را برابر يک واحد فرض کنيم، بين ميانگين و 
انحراف معيار قرار  -7+ و 7مساحت زير منحني بين  %11/08ضمنا در حدود  انحراف معيار واقع است. -1+ و 1از کل سطح منحني بين  7×10/01= 73/35٪

انحراف  -0+ و 0انحراف معيار واقع است. بنابراين، تقريبا تمام سطح زير منحني بهنجار در فاصله  -0+ و 0اين مساحت نيز در فاصله  %31/00دارد و در حدود 
 معيار قرار دارد. 

 از شده وضعيت هر فرد با گروهي که منطقا عضو آن است مقايسه مي شود. در هنجارهاي درصدي و نمرات تر

 هاي رواني نمودارها و نيمرخ
 هايپاسخکنيم. نمودارها وقتي که در مورد نمايش کمّي خواهيم نتايج کمّي يک آزمون را به صورت عيني نمايش دهيم، نمودار آن را ترسيم ميوقتي که مي

ي هازمونآآزمودني به  هايپاسخگيرند. نيمرخ رواني، نامي است که به نمودار شوند، نيمرخ رواني نام ميف يک آزمون به کار برده ميهاي مختليک فرد به مقوله
 شود. هاي مختلف يک آزمون داده ميمختلف يا مقوله

 کنند: براي ترسيم نمودارها به دو شيوه عمل مي
 ـ استفاده از محور مختصات  1
 هاي مطلوب.ح مورد نظر به قسمتـ تقسيم سط 7

اي گاهي براي نمايش ترکيب صفات شخصيت تر است و از نمودارهاي چند ضلعي و دايرهي رواني استفاده از نمودارهاي ستوني و زيک زاک متداولهاآزموندر 
 (53نمايند. )پاشا شريفي، استفاده مي

 به توسط کامپيوتر.  توان با دست تهيه کرد و همغالبا نيمرخ نمرات را هم مي

 باشد.مهم ترين حسن نيمرخ ها نمايش نقاط قوت و ضعف افراد مي

 باشد.ايه نيمرخ ميو وکسلر همراه با ار MMPIنتايج آزمون هاي 

 تجزيه و تحليل سؤاالت آزمون
طوالني کردن آن، حذف سؤاالت ضعيف آزمون،  هاي مختلفي وجود دارد. از جمله افزودن سؤاالت مطلوب به سؤاالت آزمون وبراي بهسازي يک آزمون راه

تعيين ضريب دشواري هرسؤال -1هاي تجزيه و تحليل سؤاالت آزمون عبارتند از: تخمين نمره واقعي آزمون با توجه به مقدار خطاي معيار اندازه گيري آن. شيوه
 ي ديگر. هاآزمونون با هم و با پيدا کردن درجه همبستگي سؤاالت آزم-0تعيين سطح تميز هرسؤال آزمون و -7آزمون، 

 محاسبه ضريب دشواري هر سوال 
الزم است که جاي  هاآزمونکند. در اين ي پيدا ميتربيشسني است، تعيين سطح دشواري سؤاالت اهميت  هاينرميي که هدفشان تعيين هاآزموندر کليه 

توانند به آن پاسخ دهند و چند درصد از پاسخ ه چند درصد از افراد آن مقطع سني ميهر سؤال در يکي از مقاطع سني به درستي تعيين شود تا معلوم گردد ک
 هاياسخپکنند. معمول چنان است که اند، تعيين ميبه آن عاجز هستند. ضريب دشواري هر سؤال را با توجه به نسبت درصد افرادي که به آن پاسخ درست داده

کل آنها تقسيم کنند. عدد به دست آمده سطح دشواري سؤال را نشان خواهد داد و چنانچه تعداد جمع کرده و به  را با هم گروه هاي قوي و ضعيف درست افراد
 آن را در صد ضرب کنند، نام ضريب دشواري به خود خواهد گرفت. 

199 
 انددرست پاسخ داده تعداد افرادي که

P= 
 افرادتعداد کل 

به  تربيشو هر چه کمتر درست پاسخ داده باشند،  شودتري به سؤال مورد نظر درست پاسخ داده باشند، ضريب دشواري به صد نزديکتر ميبيش دهر چه افرا

يعني هرچه ضريب دشواري افزايش يابد سوال ساده  کند. لذا عدد به دست آمده براي ضريب دشواري هميشه بايد معکوس تعبير شود.سوي يک ميل مي

 ر است.ت

 هر اندازه که دشواري سوال متوسط باشد، واريانس آن بيشتر است. 

 انتخاب سطح دشواري مطلوب به هدف آزمون نيز بستگي دارد.

 محاسبه ضريب تميز سؤال 
 کند، يعني معلومص ميشود قدرت سؤال را در تمايزگذاري يا تشخيص بين گروه قوي و گروه ضعيف آزمون شوندگان مشخنشان داده مي dضريب تميز که با 

 شود. تواند گروه قوي را از گروه ضعيف جدا سازد. براي محاسبه ضريب تميز يک سؤال از فرمول زير استفاده مينمايد که سؤال تا چه اندازه ميمي

 NIهاي درست گروه قويهاي درست گروه ضعيف ـ انتخابانتخاب NU  =ضريب تميز سؤال D  
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 تعداد افراد يک گروه )باال يا پايين(

 راهبردهاي آزمون سازي
 شوند.هاي فرعي تقسيم ميدو راهبرد عمده وجود دارد که هر يک از آنها به روش روانشناختيهاي براي ساختن پرسشنامه

 راهبردهاي قياسي -1
ي ها براساس روايشود. در روش منطقي ـ محتوايي، پرسشها، از منطق قياسي استفاده ميبراي تعيين معناي پاسخ آزمودني به پرسش در راهبردهاي قياسي

شوند. راهبردهاي قياسي به دو رويکرد منطقي ـ محتوايي و رويکرد هاي معين روانشناسي ساخته ميصوري و در رويکرد نظريه اي، آزمون براساس نظريه
 گردد. اي تقسيم ميهنظري

 راهبرد منطقي ـ محتوايي 
شود. اين روش را رويکرد محتوايي، رويکرد شهودي و رويکرد منطقي نيز گفته هاي شخصيتي از منطق قياسي استفاده ميدر اين روش براي ساختن مقياس

سنجند در محتواي آزمون بگنجاند. در کوشش يصه مورد نظر را ميهايي که خصها يا پرسشکوشد مادهاند. در اين روش، سازنده آزمون به شيوه منطقي مي
 هاي شخصيت از اين روش استفاده شد. براي ساختن نخستين آزمون

 اي راهبرد نظريه
 در اينجا نيز مانند روشگردد. اي درباره ماهيت خصيصه معيني که قرار است اندازه گيري شود آغاز مياي ، چنان که از نام آن پيداست، با نظريهراهبرد نظريه

ست اي سعي بر آن ااي انتخاب کند که با نظريه مذکور همساز باشد. در رويکرد نظريهکند محتواي آزمون را به گونهمحتوايي، سازنده آزمون سعي مي -منطقي
 ز روشهاي آماري استفاده شود. ها اکه يک مقياس همگن ساخته شود و براي رسيدن به اين هدف ممکن است در مرحله تجزيه و تحليل سؤال

 ـ راهبردهاي تجربي 7
شود و داراي دو روش است: رويکرد گروه ـ مالک و رويکرد تحليل عاملي. در رويکرد گروه ـ در راهبردهاي تجربي از روشهاي آماري و آزمايشي استفاده مي

عيني دارند )يعني گروه مالک( از ساير افراد متمايز کنند. در روش تحليل عاملي، هاي مشوند که افرادي را که ويژگياي انتخاب ميمالک مواد آزمون به گونه
 شود. براي تعيين معناي مواد آزمون از روش آماري تحليل عاملي استفاده مي

 «مالکي»رد گروه ـ مالکبراه
الک گروهي است که افراد آن خصيصه معيني دارند، مانند شود. گروه مراهبردهاي تجربي با مطالعه در مورد يک گروه شناخته شده يا گروه مالک آغاز مي

اد بهنجار که گروه افرادي که پرخاشگرند و يا بيماران اسکيزوفرنيک هستند. سازندگان آزمون آن را در مورد افراد گروه مالک و همچنين درباره گروهي از افر
کنند. اين روش همواره مستلزم سازند، مشخص ميفراد گروه را از افراد گروه گواه متمايز ميهايي از آزمون که اکنند. سپس سؤالشوند، اجرا ميگواه ناميده مي

هاي گروهي گواه )کساني که فاقد صفت مورد نظرند( است. وقتي که مقايسه عملکرد آزمودنيهاي گروه مالک )کساني که صفت مورد نظر را دارند( با آزمودني
گذارند ساخته شد، گام بعدي آن است که قوه تميز مقياس با اجراي آن در مورد يک گروه مالک ک وگروه گواه تميز ميهايي که بين گروه مالآزمون با سؤال

نامند. پس از مراحل باال سومين گام آن است )که همان خصيصه را دارند( و يک گروه گواه جديد مجددا مورد بررسي قرار گيرد. اين عمل را وارسي روايي مي
 يود به دست آوردن نمره باال در مقياس چه مفهومي دارد. براي اين کار الزم است در يک گروه مستقل، کساني که مثال دو انحراف معيار باالکه معلوم ش

ساير  ز آن پسآيد که اگيرند، در نظر گرفته شوند و در رابطه با صفت مورد نظر درباره آنان مطالعه شود. در اين صورت معياري به دست ميميانگين نمره مي
 توان با آن سنجيد و درباره آنها قضاوت کرد. آزمودنيهاي جديد را مي

 راهبرد تحليل عاملي 
 رود. تحليل عاملي روشيشود، به کار ميدر راهبرد تحليل عاملي، روش آماري تحليل عاملي در مورد ابعاد بنيادي شخصيت که به روش تجربي استنتاج مي

هاي تجربي پايه که شامل تعداد زيادي از يابد. تحليل عاملي با دادههاي تجربي به معدودي از ابعاد يا واحدهاي توصيفي کاهش مياست که براساس آن داده
بردارهاي  لشوند که حداقاي تحليل عاملي ميهاي متقابل، معموال به گونهشود. اين همبستگيهايي که با يکديگر همبستگي متقابل دارند، آغاز ميمواد يا آزمون

کنند، به دست آيد. سپس با بررسي درباره موادي که به عامل مشترکي مربوطند، اين ها را تبيين ميداراي واريانس مشترک که بيشترين مقدار واريانس داده
 (53شوند. )پاشا شريفي، عوامل نامگذاري مي

 مراحل ساختن و اجراي آزمون
 هاي تهيه آزمونتعيين هدف
 هاي آزموني که قصد ساختن آن را دارند، تعيين کنند. ابتدا بايد هدف سازندگان آزمون

 تهية محتواي فرم تجربي آزمون
شود بايد بيش از تعداد هايي که در فرم اولية آزمون گنجانيده ميشود. تعداد پرسشهاي آزمون نوشته ميها و محتواي آزمون، پرسشپس از تعيين هدف

شده بايد توسط تعدادي از متخصصان موضوعي، روانشناسان و هاي تدوينهايي يا فرم اصلي آزمون وجود خواهد داشت. پرسشهايي باشد که در فرم نپرسش
ها، فرم تجربي آزمون تنظيم و به تعداد مورد نظر در پرسشمتخصصان روانسنجي مورد بررسي قرار گيرند و تجديدنظر الزم در آنها به عمل آيد. پس از تجديد

 شود.پ و تکثير مينياز چا
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 اجراي فرم تجربي آزمون
 گيري تصادفي، يکبا روش مناسب نمونه اي که سرانجام آزمون استاندارد شده براي سنجش خصايص آنان به کار بسته خواهد شد،از جامعة هدف يعني جامعه

 شود.گروه نمونه انتخاب و آزمون در مورد افراد اين گروه اجرا مي

 هاي آزمونلتجزيه و تحليل سوا
هاي آماري هر يک از گيرند. شاخصها اجرا شده است، مورد تجزيه و تحليل قرار ميهاي آزمون فرم تجربي که در مورد گروه نمونة تصادفي از آزمودنيسوال
ريب هايي که فاقد ضنامناسب يعني سوال هايشود. سوالهاي خارجي محاسبه ميها، ضرايب همبستگي آنها با يکديگر، با نمرة کل آزمون و با ساير مالکسوال

هاي آزمون بر حسب سطح دشواري محاسبه شده به ترتيب از آسان به مشکل شوند. پس از انجام مراحل باال، سوالاند، حذف ميتشخيص و اعتبار الزم بوده
 شود.تنظيم و فرم جديد آزمون تدوين مي

 هاي آزمونوارسي تجزيه و تحليل سوال
ها که به روش تصادفي از جامعة هدف انتخاب آزمودني ر اساس تجزيه و تحليل مرحلة قبل تدوين شده است. مجددًا در مورد يک گروه نمونه ازآزموني که ب

رحلة هاي ميافتهتوان اعتبار گيرد. با مقايسة نتايج حاصل از دو آزمايش ميشود. نتايج حاصل از اين آزمايش مورد تجزيه و تحليل قرار ميشده است، اجرا مي
 قبل را از روي نتايج اين مرحله مورد بررسي و قضاوت قرار داد.

 تهيه و تنظيم جداول نرم آزمون
اي که آزمون فرم تجربي در مرحلة دوم دربارة آن اجرا شده است، به قدر کافي زياد و در سطح اطمينان الزم آماري معرف جامعة هدف بوده چنانچه گروه نمونه

 ها جداول نرم آزمون را تنظيم کرد. هاي خام آزمودنيتوان از روي نمرههاي آزمون در اين مرحله حذف يا تعديل نشده باشد، ميز سوالو هيچ يک ا
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 فصل سوم

 هاي مربوط به آنهوش و نظريه

 

 ماهيت هوش 
 فردي هايتفاوتقرن بيستم برداشته شد. اهميت دادن به تاثير هاي جدي براي زدودن زنگارهاي اوهام از چهره هوش با تمايل به سنجش آن درآغاز اولين قدم

اور دانستند و بدر يادگيري منجر به ابداع اولين آزمون هوش استاندارد شده از سوي بينه و سيمون شد. بينه و سيمون رشد هوش را وابسته به رشد مغز مي
ساختند و معتقد بودند که اولي شود. بينه و سيمون اطالعات را از ماهيت هوش مجزا ميسالگي متوقف مي 18تا  11داشتند که مانند مغز، رشد هوش نيز در 

کرد. روانشناسان ديگر، هوش را توانايي تفکر برآورده از محيط زندگي و دومي وابسته به وراثت فردي است. بينه در تعريف از هوش به قضاوت درست اشاره مي
دانند. اما توانايي سازگاري مفهومي گسترده دارد که رفتار هاي جديد ميمسئله و يا توانايي سازگاري با موقعيت انتزاعي، توانايي يادگيري، استعداد حل

را هر گيرد، زينمي هوشمندانه بخشي از آن است. از سويي ديگر تعريف ترمن از هوش به عنوان توانايي تفکر انتزاعي، همة ابعاد رفتارهاي هوشمندانه را در بر
شود. وکسلر هوش را به عنوان استعداد شخص براي درک جهان و برآورده ر انتزاعي بخش مهمي از رفتار هوشمندانه است اما تمامي آن را شامل نميچند تفک

ج يهاي شخصيت تبيين پذير است و به همين جهت در تفسير نتاکند. وکسلر معتقد است کارکرد هوش در چارچوب گرايشساختن انتظارات آن تعريف مي
عقيده داشت هوش  1070آدمي. بورينگ در سال  01هاي ذهنينمايد. به نظر هامفريز هوش عبارت است از خزانة مهارتتوجه ميها آن هاي خود بهخرده آزمون

 (58کنند. )بهرامي، گيري ميهاي هوش آن را اندازهچيزي است که آزمون
ها آن توانيمبندي کنيم ميبخواهيم تعاريف ارائه شده از هوش را طبقهها آن ي موجود و اساس نظريهادر حال حاضر چنانچه ما با مراجعه به محتواي آزمون

 را در چهار مقوله زير خالصه نمائيم: 

 هوش به عنوان توان درک رابطه ـ 1
ها ونها معموال درآزمه است. براي سنجش درک رابطهها، به ويژه در مواقعي که از نظر ظاهري تشابه کمي دارند، دليل بر هوش تلقي شديافتن رابطه بين پديده

کنند تا عمل يادگيري و فرهنگي را از سنجش هوش حذف کنند. توان درک رابطه همان چيزي است از سؤاالت تصويري، به ويژه تصاوير هندسي استفاده مي
 ناميده است. Gکه در تحليل عوامل، اسپيرمن آن را عامل 

 هاي جديد ازگاري با موقعيتـ هوش به عنوان توان س 7
تحت تاثير نظريه تکاملي المارک و اسپنسر شکل گرفته است. در مورد انسان، سازگاري با محيط مستلزم دو تالش مکمل هم است: يکي  تربيشاين نظريه 

ين نظريه تغيير فرد به اقتضاي زمان و مکان. در اکند. دوم انطباق فرد با شرايط محيط يعني تغيير محيط آن گونه که ساخت فيزيکي و شخصيتي فرد اقتضا مي
 گيرند، عوامل مربوط به يادگيري و محيط کامال از آن حذف نمي شوند. با اين که عوامل وراثتي در مرحله اول اهميت قرار مي

 به عنوان ظرفيت يادگيري  ـ هوش 0
وين و کند. کالها حجم يادگيري افراد را تعيين ميد افراد متفاوت است و همين تفاوتداند که حد آن در نزاين نظريه، هوش را يک ظرفيت بالقوه يادگيري مي

ندي تواند درجه هوشمتماميت دانش آموخته شده، به عبارتي ميها آن از هر کس ديگر پرورانيده اند. به نظر تربيشاند که اين نظريه را وودرو دو نفر از کساني
 افراد را تعيين کند. 

 ه عنوان قدرت تفکر انتزاعي ـ هوش ب 1
 تر هستند. تفکر انتزاعي با استعدادهايکرد. به نظر او افراد به همان اندازه باهوش ترند که انتزاعيترمن يکي از اولين کساني بود که از اين نظريه دفاع مي

اشد تواند ارزشمند بنتزاعي، در مورد نوجوانان و بزرگساالن ميها همبستگي مثبت بااليي دارد. مالک تفکر اپديده« با هم نگري»کالمي، قدرت حل مسئله و 
 اما در مورد کودکان خردسال چنين نخواهد بود. 

 هاي معاصر هوش نظريه
 هاي عاملي نظريه

 هاي همبستهها يا خوشهتهتوان سؤاالت متعدد و پراکنده يک آزمون را به دسميها آن شود که به کمکهاي آماري گفته ميتحليل عوامل به مجموعه فعاليت
تر گردد. الزمه تحليل عوامل، تنظيم جدول کامل همبستگي بين تمام ماده سؤاالت موجود در سادهها آن به يکديگر تقسيم نمود تا مقايسه و قضاوت درباره

رجه يا وزن عددي اشباع آزمون از هر يک از عوامل هاي همبستگي نشانگر دنامند. ماتريسمي« هاي همبستگيماتريس»ها را اصطالحا آزمون است. اين جدول
اسپيرمن آن را پرورد. افراد مختلفي  1091پيشنهاد کرد و سپس در سال  1091کشف شده در آن هستند. روش تحليل عاملي را اولين بار پيرسون در سال 

 توان اشاره کرد. (، ورنون و کتل مي1033) (، گيلفورد1013اند که از آن جمله به ترستون )تاکنون در اين زمينه به شهرت رسيده

                                                           
01. intellectual 
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 نظريه دو عاملي اسپيرمن 
ناميده که  Gمنتشر نمود. او عامل مشترک هوش را اصطالحاً عامل  G-Factor Theoryتحت عنوان  1091اسپيرمن اساس نظريه دو عاملي خود را در سال 

هاي نشانگر همبستگي Gانگليسي است. عامل  Specialمشخص کرد که حرف اول کلمه  Sنشانگر همبستگي کلي يا عمومي است. وجه اختصاصي را با عالمت 
اي ها براي برخي ديگر از سؤاالت بسيار ضعيف است، به گونهدهد که اين همبستگينشان مي Sها است و عامل مثبت قابل مالحظه بين ماده سؤاالت آزمون

 نمي توان اعتنا نمود. ها آن که به

 لي ترستون نظريه چند عام
عامل را  17ي يافته است. او با کمک دانشجويان خود حدود تربيش( شهرت 1005از بين کساني که به مشارکت چند عامل در هوش اعتقاد دارند، ترستون )

 عامل عبارتند از:  3مورد قبول روان شناسان واقع شده اند. اين ها آن عدد از 3هاي هوش باز شناخت که در آزمون
W در مدت زمان کوتاه(ها آن اني کالمي )سرعت به خاطر آوردن کلمات و بيان= رو 
V هاي کالمي، تنظيم جمالت در هم ريخته شده، استدالل کالمي و همتا سازي = درک کالمي )منظور از درک کالمي توان درک معناي متون خواندني، تمثيل

 ها است.(ضرب المثل
Nهاآن =درک اعداد و توان کاربردهاي  
Sهندسي( -= عامل فضايي )ادراک روابط فضايي 
P  سرعت ادراک جزئيات ديداري = 

M  حافظه تداعي = 
R )استدالل )استقراء يا قياس = 

 هاي چندگانه گاردنرنظريه هوش
يافته است. او هفت توانايي  تري گسترشها هوش به حيطه وسيعهاي خاص هوشي توسط گاردنر در مقايسه با ساير نظريهسازي جديدتر از عاملدر مفهوم

 نسبتاً مستقل زير را براي حيطه هوش توصيف کرده است:
 درون فردي. -3ميان فردي  -3جنبشي  -بدني -8فضايي  -1رياضي  -منطقي -0موسيقي  -7زباني  -1

ه اين امتياز را براي هوش قايل شده است که توانايي در شوند، در آن گنجانيده است بلکاو نه تنها انواع استعدادهاي سنتي را که به وسيله هوشبهر سنجيده مي
دوين ها هيچ روش سنجش رسمي تگيري اين تواناييگيرد. متأسفانه گاردنر براي اندازهميورزش، دانش نسبت به خود و ديگران و استعداد موسيقي را نيز در بر

 کند.يف غيررسمي متناسب با سنين مختلف توصيه ميرا از طريق مشاهدة رفتار و تکالها آن نکرده است، بلکه ارزشيابي

 نظريه ورنون
اسپيرمن است يا از نظريه چند عاملي  gيکپارچه و کلي  سازي هوش اين بود که آيا هوش همان عامل منحصر به فرد،زيادي، مسأله عمده در مفهوم هايسال

هاي خاص کوچک و بزرگ هوش کلي و يکپارچه است اما در عين حال از تعدادي توانايي کند. ورنون موضع بينابين را انتخاب کرد و اظهار داشتپيروي مي
 -آموزشي و فضايي -هاي کالميقرار دارد. سطح بعدي شامل توانايي gتشکيل شده است. الگوي وي اساساً سلسله مراتبي را به وجود آورد که در رأس آن عامل 

اند رواني کالمي، استدالل عددي و شوند که از آن جملههاي مجزا و اخص اطالق ميتر به توناييپائين هاي فرعي کوچکتر در سطوحمکانيکي است. بخش
 خالقيت.

بندي شده توسط هورن سلسله مراتب رشدي )دريافت حسي، پردازش تداعي، سازمان ادراکي، آموزش ارتباطي( مبتني بر کارکردهاي متمايز يک الگوي مرتبه
 توانايي امور دفتري، تفکر شنيداري گسترده و توانايي سيال را مورد تأکيد قرار داد. مدت،آوري کوتاهمانند فراگيري و ياد

 هاي سه بعدي گيلفورد )الگوي ساختار هوش(نظريه
بندي موادي اقدام کرده است دهد. در طرح محتوا گيلفورد به طبقه هاي آن مورد بررسي قرار ميطرح گيلفورد هوش را از سه زاويه محتوا، کارکرد و فرآورده

پردازد. محتواها به نظر او ممکن است تصويري، نمادي، معنايي يا رفتاري باشند. در سطح کارکرد گيلفورد به بررسي نوع به فعاليت ميها آن که هوش بر روي
اي، يا تفکري )از نوع همگرا يا واگرا( يا ارزشيابي است. در فظهها يا شناختي، يا حاپردازد. به نظر او وجه اين فعاليتفعاليت هوش بر روي محتواها )مواد( مي

ها، ها، رابطهدسته که عبارت از واحدها، طبقه 3ها را او به آورند توجه دارد. اين فراوردههاي هوشمندانه در پي ميها گيلفورد به نتايجي که فعاليتسطح فراورده
)خانه وجود دارد  179نمايد. در مکعب طرح عاملي هوش گليفورد بردها( هستند، تقسيم ميها و تلويحات )کارها )سيستم ها( تبديلنظام )  5 6 4 120 

هاي وکسلر و استانفورد ـ بينه به صورت اشباع شده وجود دارد، داراي عالمت گردد. مثال عامل درک کالمي که در آزمونکه هر خانه نمودار يک عامل تلقي مي
است و خرده آزمون معاني واژها بهترين وسيله براي سنجش آن معرفي شده است. از بين مفاهيم پيشنهادي گيلفورد دو اصطالح تفکر همگرا  CMU اختصاري

خود  توجه ما را به اي کهخواهيم راه حل مسئلهبريم که مياز همه مورد تاييد روان شناسان واقع شده اند. تفکر همگرا را وقتي به کار مي تربيشو تفکر واگرا 
خواهد به خالقيت بپردازد. در اين حالت چهار وجه مهم و متمايز خالقيت يعني شود که فرد ميجلب کرده است، پيدا کنيم. تفکر واگرا بر عکس وقتي فعال مي

 گردند. اي نو منجر ميشوند و به پيدايش پديدهنو آوري، انعطاف پذيري، بسط و سيالي وارد عمل مي

 ه دو سطحي جنسن نظري
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هاي هوشمندانه پيوند بين محرک و پاسخ را جنسن معتقد است که هوش داراي دو سطح متمايز و در عين حال وابسته به يکديگر است. در سطح اول فعاليت
سند و يا يادآوري يک کلمه را به کمک پرهاي هوش از جمله آنهايي که نام اشياء را ميکنند. بسياري از سؤاالت آزمونهاي ساده برقرار ميبه صورت تداعي

تر يچيدهتر و پهاي وسيعهاي هوشمندانه هستند. در سطح دوم به نظر جنسن هوش داراي فعاليتکنند، به نظر جنسن از اين نوع فعاليتکلمه ديگر جستجو مي
رتباط اها آن يابند، بين برخي ازشوند، تغيير شکل ميبندي مي ها مقولهشود و لذا کار او به جاي تداعي به شناخت منتهي مي گردد. دراين سطح پديدهمي

توانيم نام ببريم که اين نوع فعاليت هوشمندانه را هاي هوش را ميگردند. در اينجا نيز بسياري از سؤاالت آزمونگردد و در نهايت تعبير و تفسير ميکشف مي
هاي انحرافي در سؤاالت حل معماها و غيره ... کردن نکتهها، پيداتزاعي، درک معاني ضرب المثلکنند. از جمله سؤاالت مربوط به تعريف کلمات انطلب مي

از سطح اول آن تحت تاثير  تربيشکارکرد هوش با هم همبستگي مثبت دارند. به نظر او سطح دوم هوش  IIو  Iهاي افراد در سطح جنسن معتقد است که نمره
 کند، مورد پذيرشرا کامال در دو سطح مجزا معرفي ميها آن گيرد. ناگفته نماند که تقسيم بندي جنسن، آن گونه که اوميها و طبقات اجتماعي قرار فرهنگ

 همگان قرار نگرفته است. 

 زيستي -هاي عصبيرويکرد
 ،، به طور نسبي از مالحظات فرهنگي مستقلندهالستيد نظريه هوش زيستي را مطرح کرده است. بنا به گفته او تعدادي از کارکردهاي مغز که به هوش مربوطند

. عامل يکپارچگي (D)يابي و جهت (P)، قدرت (A)، انتزاع (C)کند که عبارتند از يکپارچگي مرکزي پايه زيستي دارند. او چهار عامل را مشخص ميها آن
هاي مختلف. عامل قدرت به بندي اشياء به صورت طبقهاست از دسته ها. عامل انتزاع عبارتدادن به تجربهمرکزي عبارت است از توانايي شخص براي سازمان

هاي عقلي بتواند نمو و رشد اي که منطقي بودن و تواناييشود و شامل توانايي شخص در معوق گذاشتن عاطفه است به گونهقدرت يا توان مغزي اطالق مي
سازد. دو نفر ديگر کند، اين عامل شيوه بروز و تجلي هوش و رفتارها را مشخص ميهم ميهاي شخص فرايابي کانون يا جهت را براي تواناييکند. عامل جهت

 اند يکي کتل و ديگري هب است.که به رويکردهاي زيستي خدمت کرده

 نظريه کتل درباره هوش متبلور و هوش سيال 
شود. به نظر او هوش متبلور ش متبلور و هوش سيال ناميده ميکند که اصطالحا هوکتل هوش را در وهله اول به دو جزء بزرگ مکمل يکديگر تقسيم مي

دهد. هوش متبلور برآمده از محيط ها را در او نشان ميگيرد و هوش سيال توانايي کلي ادراک رابطه يا کشف رابطه بين پديدهتماميت دانش هر فرد را در بر مي
 دهد. ساير وجوه اختالف اين دو نوع هوش عبارتند از:ت و توان بالقوه فرد را نشان ميو يادگيري هاست، در صورتي که هوش سيال وابسته به وراثت اس

 هاي فرهنگي است. : هوش متبلور بازتاب تمام عيار تجارب و تماس1
 دهند. مهارتهايي که در مدارس آموخته شده اند، حجم هوش متبلور را به طور مستقيم افزايش مي :7
 تواند افزايش داشته باشد. شود در حالي که هوش متبلور تا آخر عمر ميگي متوقف ميسال 11: رشد هوش سيال در 0
 کند. آيد و سپس تا پيري و مرگ سير نزولي را طي ميسالگي به صورت فالت در مي 79سالگي تا  11: هوش سيال از 1
ري از جمله داشتن انگيزه و قرار گرفتن اتفاقي در شرايط مطلوب، نقش گردد و در اين امر عوامل ديگ: کار هوش متبلور در چهارچوب هوش سيال شکوفا مي8

 گيرند. به عهده مي
ما بايست حتتوان اندازه گيري کرد، در صورتي که براي سنجش هوش سيال ميهاي متعارف هوش به خوبي ميکتل معتقد است که هوش متبلور را با آزمون

دانيم اسپيرمن بر خالف کند در صورتي که مياسپيرمن، همانند جلوه مي Gهوش سيال کتل از جهاتي با عامل  هاي بري از فرهنگ کمک گرفته شود.از آزمون
 اشاره نکرده است. عوامل موجود در دو نوع هوش کتل عبارتند از:  Gکتل به موروثي بودن عامل 

MS  فراخناي حافظه : 
Ma  حافظه تداعي : 

Mm  حافظه معنايي : 
A هاي باال(ان هماهنگ کردن چشم و دست در سرعت: هدفگيري )تو 

Asd  سرعت تشخيص نمادها : 
MK  توانايي مکانيکي : 
CF هاي نامربوط در يک تکليف : توانايي ناديده گرفتن محرک 

E  قضاوت زيبا شناختي : 

 هاي فرايند مداري هوش نظريه
هاي اخير با گسترش نظريه شناختي وارد حوزه روان سنجي شده است. نو که در دهه اي استتوجه به فرايند کارکرد هوش به جاي کميت بازده آن پديده

ا ها پاسخ هر فرد بکنند. در اين آزمونهاي هوشمندانه را ارزشيابي مياند نيز فرايند فعاليتهايي که بر بنياد نظريه فرايند مداري هوش ساخته شدهآزمون
تي هاي شناخشود که در نظريهسنجيده نمي شود. بلکه با در نظر گرفتن مراحل رشد هوش، آن گونه ارزشيابي مي هاي به دست آمده از پاسخ افراد ديگرنرم

 تر هستند. اند پياژه و برونر از همه معروفهوش ارائه شده اند. از بين کساني که به فرايند رشد هوش توجه داشته

 رويکردهاي پردازش اطالعات
ز يا سامعماري و هم نظام هماهنگ هم نظامها آن عات، کارکمپيون و براون است که بعدها توسط بورکوسکي بسط داده شد. نظريهنماينده نظريه پردازش اطال

شود و به آن وابسته است. اجزاي سه گانه آن عبارتند از ظرفيت، شود. نظام معماري به دستگاه عصبي مرکزي و پيراموني سالم اطالق مياجرايي را شامل مي

http://www.moshaverearshad.ir/


71 

 

 www.moshaverearshad.ir 
90097030390 

@moshaverearshad 
  

ندهاي به فراي تربيشکننده يا اجرايي هاي نسبتاً ثابت مربوط است، نظام هماهنگها يا تواناييوام يا پايايي و کارآمدي. در حالي که نظام معماري به ساختد
گيرد. فت اين اطالعات را در بر ميکننده، پايه دانش نه تنها اطالعات ذخيره شده بلکه چگونگي درياسيال در حال پيشرفت ارتباط دارد. در داخل نظام هماهنگ

روند و فرايندهاي کنترل، راهبردها و قواعدي هستند که براي متمرکزکردن، بازبيني و نظارت و ها همانند آنچه در نظريه پياژه آمده است، به کار ميطرحواره
براي اينکه به عنوان يک شخص خارجي افکار خود را مورد مشاهده شوند. سرانجام ماوراي شناخت عبارت است از توانايي شخص مرور براي تکليف استفاده مي

 قرار دهد.
دانش. به اعتقاد  -0عملکرد  -7ماوراي اجزا  -1شود: هاي زير را شامل مينمونه ديگري از رويکرد پردازش اطالعات نظريه سه بخشي استرنبرگ است که بخش

هاي مهم نظريه او تمرکز بر همچنين شامل روش کارآمدي براي پردازش اطالعات باشد. يکي از جنبه هدفگرا و مناسب بوده، استرنبرگ هوش بايد هدفمند،
هاي دروني شخص و همچنين بافت اجتماعي تجربه است. به عالوه سنجش هوش عمدتاً يک مفهوم جمعي است که در آن تعامل همه روزة انسان موجب تجربه

همديگر را ارزشيابي کنند. خدمت آخر به رويکردهاي پردازش اطالعات انسان توسط داس و همکارانش انجام شود که افراد به طور شهودي سطح هوش مي
 اند. )پاشا شريفي،يادآوري اعداد، خواندن( را مطرح کرده شده است که مفهوم پردازش همزمان )يکپارچه، نيمه فضايي( در برابر پردازش متوالي )توالي منظم،

53) 

 فصل چهارم

 هاي هوشنآزمو

 ي رشد ذهنيهامقياس
مقياس هوشي بينه و سيمون  هاآزموناند، بسيار متعددند. نقطه شروع همه اين گيري هوش کلي برحسب سطوح سني تهيه شدهي که براي اندازههايآزمون
 است.

 سيمون: تاريخچه و ماهيت آن ـ مقياس بينه
شناسي ، اشتغاالت و اهداف روان1503شناسي محض جستجو کرد. اولين تحقيقات بينه، در سال نريشة اين آزمون را از يک طرف بايد در روا ريشه: -1

هاي کمي معتبر از هوش هر فرد و در کمترين زمان ممکن. همچنين، ريشة اين آزمون را بايد در سازد، تمايل به پيداکردن نشانههاي فردي را آشکار ميتفاوت
 هاي اختصاصي براي آنها. هاي ذهني و تشکيل کالساصلي به وجود آمدن آن بود، جستجو کرد، تشخيص عقب مانده مسائل اجتماعي و تحصيلي، که علت

است که بينه از هوش کلي داشت و مطلب دوم عبارت از  در اينجا الزم است به دو مطلب اساسي اشاره شود. مطلب اول عبارت از مفهومي: اصول بنيادي -7

برد. تعريفي که او، از هوش داده چنين است: توانايي شناخت آنچه در اطراف وجود دارد، توانايي درک مسأله، مقياس خود به کار مي فني است که او در تهية

ست: ا کند عبارت از فن مورد استفادة بينهکه جلب توجه مي اينکتهانتقادي. دومين  روحها و توانايي ها، مسير ثابت روان در استفاده از اينخلق راه حل

هاي مختلف و با درجات دشواري فزاينده، اجراي آنها در تعداد زيادي کودک با سنين مختلف؛ يادداشت نتايج؛ بررسي اين طرح تعداد زيادي سؤال با ماهيت»

به  اند به آنها پاسخ دهند ونستهتر از آن، در مجموع، نتوااند، در حالي که کودکان يک سن پائينمعين پاسخ داده سنيکه کدام سؤاالت را کودکان يک گروه 

توان تعيين کرد يک کودک هوش سن خود را دارد يا نه، عقب مانده است يا پيشرس، و چقدر گيري هوش که با اجراي آن مياين ترتيب تهية مقياس اندازه
 «.ماندگي يا پيشرسي داردعقب

دفي اي به صورت تصاها و تا اندازهها، ابتدايي و دبستانها، کودکستانکودکان پرورشگاه ، که ابتدا خيلي کم بودند، از بينهاآزمودني اجراي طرح بينه: -0
توان گفت که مؤلفان، کورمال کورمال و با شود. بنابراين، ميشوند. مواد آزمون، اغلب از پيش تهيه نشده بود. بلکه به مرور و در محل اجرا آماده ميانتخاب مي

گيري هوش سه شود که از مقياس اندازهدر پي آنها موجب مي هاي پيکنند. تالشند تا اينکه سؤاالت مورد نظر را پيدا ميروروش کوشش و خطا پيش مي
 مندان قرار گيرد.چاپ متوالي در دسترس عالقه

 تهية يک سري سؤال که بر حسب درجة دشواري و بدون توجه به سن تنظيم شده بود.  :1098

بندي شده بود. هر سن تعدادي سؤال داشت و اين تعداد براي سنين مختلف سالگي درجه 10تا  0الت آن بر حسب سن و از ، که سؤاجديدچاپ  :1095

 متفاوت بود. براي برخي سنين، سؤالي وجود نداشت.

سؤاالت سنين مختلف در مجموع برابر بندي شده است. براي بزرگسالي نيز سؤاالتي وجود دارد. تعداد درجه 18تا  0. سؤاالت براي سنين نهاييچاپ  :1011

 است. با اين همه، براي برخي سنين باز هم سؤال در نظر گرفته نشده است.

 آزمون استانفورد ـ بينه 
 روش اجراي آزمون : انفرادي 

 دقيقه 09زمان اجرا: متغير تا 
 گذاري : ضمن اجرا زمان نمره
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 سالي سالگي و بزرگ 11سالگي الي  7دهندگان : از  پاسخسن 

  هاآزمودنيهدف اجرا : سنجش هوش در جامعيت آن با توجه به مقاطع سني 

 

 سير تحول تاريخي 
هوش هنجار شده با ميزان بسيار باالي کاربرد از آغاز پيدايش روان سنجي تاکنون  هايآزمونترين توانيم يکي از قديميهوش استانفورد ـ بينه را مي آزمون

 -1سيمون تهيه شده است. بينه آزمون هوشي خود را بر اساس دو اصل تدوين کرد:  -بينه در اصل بر اساس آزمون بينه –نفورد به حساب آوريم. آزمون استا
 مفهوم توانايي کلي ذهني. -7تعريف سن 

يري هوش گل دوم توجه خود را به اندازهاز کودکان خردسال است. بينه بر مبناي اص تربيشتر عقلي کودکان مسن هايتواناييمراد بينه از اصل اول اين بود که 
 گيري عناصر تشکيل دهنده هوش رهانيد.هکلي ذهني معطوف داشت و خود را از تعريف و انداز هايتوانايييا 

ظر پيروي از هستند که سؤاالت آنها، از ن Mو  Lآزمون بينه ـ سيمون هر يک داراي دو فرم موازي  1037و  1003مربوط به تحقيقات سالهاي  هاينسخه

سيمون را از زبان فرانسه  –پروفسور ترمن، استاد دانشگاه استانفورد، آزمون هوش بينه  1010اند.  درسال نظام، يکسان، ولي از نظر محتوا مختلف تنظيم شده
ها عدد و محدوده سن آزموني 09عدد به  81ا از آن را براي جامعه آمريکا استاندارد کرد. او همچنين، تعداد سؤاالت آزمون ر 1013به انگليسي ترجمه و در سال 

سالگي گسترش داد. ترمن در اين تحقيقات براي اولين بار از فرمول هوشبهر که يک سال بعد از آخرين تجديدنظر بينه و  15الي  0سالگي به  13الي  0را از 
د، استفاده کرد. در آزمون بينه و سيمون همان طوري که اطالع داريم ( پيشنهاد شده بو1017سيمون از آزمون خود، از سوي اشترن روان شناسي آلماني )

شد و با توجه به آن کودکان و نوجوانان به طبقات مختلف از جمله بهنجار، کانا، کاليو و کودکان تقسيم ارائه مي (M.A)نتيجه سنجش به صورت سن عقلي 
 د: شوگرديدند. بهرهوش يا هوشبهر توسط فرمول زير محاسبه ميمي

M.A
IQ

C.A
 100 

 MAسن عقلي:                    CAسن زماني: 
داراي دو  1003منتشر شد. آزمون  1053نظر شده آزمون در سال مورد تجديدنظر قرار گرفت. آخرين فرم تجديد 1039و بار ديگر در  1003آزمون در سال 

سال بعد، در سال  70شدند. مريل به منظور بازآزمايي يا تحقيق به کار گرفته مي M. سؤاالت دفترچه با دو دفترچه پرسش جداگانه گرديد Mو  Lفرم موازي 
در يکديگر و تبديل آنها به يک دفترچه واحد با  Lو  Mهاي کار تحقيق درباره آزمون را از سر گرفت. ماحصل اين تحقيقات منجر به ادغام سؤاالت فرم 1039

استفاده شد و اين امر امکان « هوشبهر نسبي»به جاي « هوشبهر انحرافي»د. از طرفي ديگر در اين تحقيقات براي اولين بار از گردي "L-M"عالمت اختصاري 
 انتخاب شده بودند.  13و انحراف معيار آنها  199هاي معياري بودند که ميانگين آنها هاي انحرافي نمرهرا با هم افزايش داد. هوشبهر هاآزمودنيمقايسه 

بينه تلقي نمود. اين تحقيقات نيز از سوي ثورندايک و  –را بايد نوعي تاثير گذاري سبک آزمون سازي وکسلر بر روي آزمون استانفورد  1053تحقيقات سال 
ه بندي شوند به آزمون گرديد. در اين تحقيقات سؤاالت به جاي اين که به صورت مقاطع سني متوالي دست 1053همکارانش انجام شد و منجر به چاپ فرم 

شد که گذاري شده بودند و سنجش با سؤالي شروع ميگانه تنظيم شدند. در هر خرده آزمون سؤاالت از ساده به دشوار شماره 18 هايآزمونصورت خرده 
بندي کرد. ي مربوط است طبقهتوان به چهار گروه که هر گروه به حوزة خاصي از فرايند ذهنآزمون فرعي را مي 18مناسب سن و توانمندي آزمودني بود. 

 فرعي مربوط به هر حوزة محتوايي به صورت زير است: هايآزمون
 فرعي هايآزمون هاي محتواييحوزه

 روابط کالمي -يابيمهمل -درک و فهم -آزمون گنجينة لغات استدالل کالمي
 ذدن کاغتاکردن و بري -هاماتريس -کردنکپي -تحليل الگوها استدالل انتزاعي/ ديداري

 هاآزمون ساختن تساوي -سري اعداد -درک کمي استدالل عددي و کمي

 حافظه کوتاه مدت
 -حافظه براي اعداد -هاحافظه براي جمله -هاحافظه براي مهره
 حافظه براي اشياء

بگيرد که  نظررا در  07ايبراي هر آزمون فرعي پايهکننده بايد کننده بايد دربارة نقطة شروع تصميم بگيرد. آزمايشآزمون، آزمايش 18در اجراي هر يک از 

اي که در آن آزمودني به دو سؤال متوالي که تقريباً سطح دشواري يکسان دارند، پاسخ درست بدهد. در هر آزمون ترين سطح يا نقطهعبارت است از: پايين
کم در سه سؤال از چهار سؤال مطرح اي است که آزمودني دستآزمون نقطه يابد که آزمودني به سقف آزمون برسد. سقفها آن قدر ادامه ميفرعي طرح پرسش

 شده، شکست بخورد.

 اجراي آزمون 
، ها، کليدآزمون استانفورد ـ بينه در حال حاضر داراي دو دفترچه پرسش، يک دفترچه تصاوير و اشکال و تعدادي ابزار سنجش از جمله، مهره سنتيفرم 

 شوند. د که همه در يک کيف بزرگ به روان شناسان واگذار ميباشچاقو، عروسک و غيره مي
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شوند. سؤاالت به ترتيب دشواري در مقاطع سني مختلف ماده سؤال است و برخي از ماده سؤاالت به سؤاالت کوچکتر تقسيم مي 177هر دفترچه پرسش شامل 
تي حرک –وط به کودکان، به ويژه خردساالن، از بين مباحث مربوط به هوش حسي سالگي و بزرگسالي توزيع شده اند. موضوع سؤاالت مرب 11سالگي الي  7از 

ت از گرفته سؤااليا انضمامي و موضوع سؤاالت مربوط به بزرگساالن از بين مباحث مربوط به هوش انتزاعي انتخاب گرديده اند. در هر دفترچه در ترتيب قرار 
 کنيم: يخردسالي تا بزرگسالي، سه وضعيت زير را مشاهده م

سؤال منظور شده است. برخي از سؤاالت ويژه همان  3ماه يک مقطع سني تلقي شده و براي هر مقطع  3در اين فواصل سني هر  سالگي: 8سالگي تا  7ـ از 1
نيز منظور شده است که اگر  سالگي براي هر مقطع سني يک سؤال اضافي 8سالگي الي  7مقطع سني و برخي ديگر در مقاطع سني باالتر تکرار گرديده اند. از 

 بنمايد.در جريان اجراي آزمون خردسال بودن کودک موجب مخدوش شدن جريان اجراي آزمون گردد، آزمونگر بتواند آن سوال را جانشين سوال اجرا نشده 
ل منظور شده است. براي مقاطع سني سؤا 3در اين فواصل سني هر سال يک مقطع سني تلقي شده و براي هر مقطع سني  سالگي: 11سالگي الي  8ـ از 7

 اند. اين دوره سؤال اضافي منظور نشده است. برخي از ماده سؤاالت در سنين باالتر تکرار گرديده

 گردند: سالگي به بعد از نظر دشواري به چهار دسته زير تقسيم مي 11سؤاالت از  سالگي به بعد: 11ـ از 0
 ـ بزرگساالن متوسط 1
  Iـ بزرگساالن سطح 7
  IIـ بزرگساالن سطح 0
 IIIـ بزرگساالن سطح 1

ماه  I ،1ماه عقلي، در بزرگساالن سطح  7باشند. ارزش هر سؤال در بزرگساالن متوسط سؤال مي 3سؤال و بقيه هر يک داراي  5بزرگساالن متوسط داراي 
 گردد. ظور ميماه عقلي من III ،3ماه عقلي و در بزرگساالن سطح  II  ،8عقلي، در بزرگساالن سطح 

توان به چهار حوزه محتوايي مي هاآزمونبندي شود. با گروهتبديل مي 5و انحراف معيار  89اي با ميانگين آزمون به نمرة تراز شده 18هر يک از  خامهاي نمره

توان هوشبهر کلي آزمودني را به صورت هوشبهر ه ميمحاسبه کرد. با ترکيب اين چهار نمر 13و انحراف معيار  199اي با ميانگين براي هر حوزه نمره جداگانه
 شوند، نشان داده شده است.گيري ميانحرافي بدست آورد. در نمودار زير عوامل هوش که به وسيله آزمون جديد و بر اساس نظريه تحليل عاملي اندازه

 

 شروع سنجش 
فهم آزمودني متناسب باشد. براي تخمين سطح درک هر آزمودني ضروري است که سؤاالت آزمون را بايد از جايي شروع کرد که با سن و يا سطح درک و 

 وجود ندارد.  هاآزمودنيمصاحبه کوتاهي را با او داشته باشيم. دستورالعمل واحدي براي مصاحبه با 

 تعيين سن پايه 
نتواند به يک يا چند سؤال سني که آزمونگر، سنجش آزمون را سن پايه سني است که آزمودني به تمام سؤاالت آن سن پاسخ درست داده باشد. اگر آزمودني 

تر را از او سؤال کند و آن قدر به اين کار ادامه دهد تا باالخره آزمودني موفق گردد به با آن شروع کرده است، پاسخ دهد،آزمونگر بايد سؤاالت مقطع سني پائين
 آزمودني ضروري است.  هايپاسخبراي محاسبات بعدي  تمام سؤاالت يک مقطع سني پاسخ درست بدهد. تعيين سن پايه

 توقف اجراي آزمون 
. مقطعي را چه موقع اجراي آزمون متوقف خواهد شد؟ درست همان موقعي که آزمودني نتواند به هيچ يک از سؤاالت مقطع سني باالتر پاسخ درست ارائه کند

 نامند. هد، اصطالحا سن تارک ميکه آزمودني نتوانسته باشد به هيچ يک از سؤاالت آن پاسخ د

 ها عالمت گذاري پاسخ
ي ماستانفورد ـ بينه پاسخ به هر سؤال بدون فاصله به عالمت مربوط به آن تبديل شده و در جلوي آن از سوي آزمونگر يادداشت خواهد شد. عالئ آزموندر 

 که به کار برده خواهند شد عبارتند از : 
 پذيرفته نشده.  هايپاسخبراي « -»پذيرفته شده . ي که کامال هايپاسخبراي »+« 

 خيلي خوب و سريع ارائه شده.  هايپاسخبراي »+ !« عالمت 
 خيلي بد ارائه شده و پذيرفته نشده.  هايپاسخبراي !«  -»عالمت 
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ين سن عقلي تربيشماه عقلي در نوسان خواهد بود.  3بسته به اين که در کدام يک از مقاطع سني قرار گرفته باشد، از يک ماه عقلي الي »+« ارزش هر عالمت 
ماه است. براي تبديل مجموع سن عقلي به  19سال و  77بينه ممکن است کسب کند، معادل  –که يک آزمودني )نوجوان يا بزرگسال( در آزمون استانفورد 

 کنند. دست آمده به هوشبهر از فرمول اشترن استفاده مي

 
M.A

IQ
C.A

 100 

سيمون اصطالحات اشل )نردبان( نام گرفته است.  –بينه و بينه  –شيوه پشت سر هم قرار دادن مجموعه سؤاالت هر مقطع سني در آزمون استانفورد  : نكته
 اند. تر از مجموعه سؤاالت مقطع سني باالتر انتخاب شدهتر سادهرساند که مجموعه سؤاالت مربوط به مقطع سني پائيناين اصطالح مي

 

 گروهي هايونآزم
گروهي هوش  هايآزمونسالگي، يعني عمالً بعد از آغاز سن تحصيلي کاربرد دارند. در ميان  3گروهي بسيار زياد است، اما همة آنها بعد از  هايآزمونتعداد 

ي وجود دارند که رشد هوشي هايآزمونهمگن. فردي هوش کلي وجود دارد: کالمي، غيرکالمي و نا هايآزمونبينيم که در مورد ها را ميبنديکلي، همان تقسيم
گيري گيري هوش بزرگساالن يا براي اندازهدهند. بنابراين، گروه اخير براي اندازهگيرند و بعضي ديگر بازده مطلق را مستقل از سن مد نظر قرار ميرا اندازه مي

 شود.استعدادهاي اختصاصي تهيه مي

 گروهي ارتش آمريکا هايآزمون
محتواي کالمي  هامقياسشد(. يکي از انفرادي تشکيل مي هايآزمونارتش آمريکا داراي دو مقياس است )البته مقياس سومي نيز داشت که از  ايهآزمون

   و ديگري ماهيت عملي دارد سوادان و کساني که زبان انگلي و مقياس دوم براي آزمايش بيگيري ميزان هوش با سوادان . مقياس اول براي اندازه
 هايآزمونهاي رود. در جريان جنگ جهاني دوم، ادارة خدمات نظامي آمريکا آزمون ديگري را به وجود آورده است که همان هدفسي بلد نيستند، به کار مي

مورد تجديد نظر قرار گرفته، مواد  1018شهرت دارد، در سال  (AGCT)ي کلي ارتش بندکند. اين آزمون، که تحت عنوان آزمون طبقهارتش را برآورده مي
(. اين 1013، سال Bاين آزمون به طور مساوي از عناصر زير تشکيل شده است: خزانة لغات، مسائل عددي و تجسم فضايي )از نوع مواد سري دوم مقياس 

 يري عوامل کالمي، عددي و تجسم فضايي.گگيرد: اندازهمقياس از نتايج تحليل عاملي الهام مي

 گروهي غيرکالمي هوش هايآزمون
شدن تصاوير اند. طرز چيدههايي است که با نظم خاصي چيده شدههاي تصاوير يا سمبلشامل سري هوش منطقي بزرگساالن هايآزمونتعداد زيادي از 

 هازمونآهايي از اين نوع شود، کشف کند. در زير، نمونهن قاعده را، که بتدريج دشوارتر ميکنند. آزمودني بايد ايطوري است که از يک قاعدة منطقي پيروي مي
 کنيم:را ذکر مي

گيري : آزمون ريون اندکي پيش از جنگ دوم جهاني تهيه شد. اشکال تجديد نظر شده اين آزمون، اکنون براي اندازه00ي پيشروندة ريونهاماتريسآزمون  -
، همه از يک نوعند و همگي هاماتريسهاي مطرح شده در رود. سؤالبه کار مي ساله تا بزرگساالن سرآمد ـ 8ودکان از ک –طوح توانايي هوش افراد در همه س

ين ب اند و آزمودني بايد هر يک از نمودارها را با انتخاب يک شکل ازشامل توالي الگوهاي اشکال يا نمودارهايي هستند که براساس منطق خاصي تنظيم شده
به  ي ريونهاماتريسهاي انتهايي ترين مقياس براي اندازه گيري توانايي سيال است. سؤالهاي مطرح شده در آزمون ريون مناسبچند شکل کامل کند. سؤال

رند، زيرا گيانايي سيال را اندازه ميها توتواند در محدوده زماني تعيين شده پاسخ درست همه آنها را پيدا کند. اين سؤالاي دشوار است که کمتر کسي مياندازه
به يک اندازه تازگي دارند. بنابراين، برخورداري از شرايط بهتر اجتماعي و آموزشي در پاسخ دادن به  هاآزمودنيعموما از نوع مسايلي هستند که براي همه 

هاي آزمون از ند، اما يکي از محدوديتهاي آنها اين است که سؤالشوي ريون آزمون خوبي محسوب ميهاماتريسهاي آن تقريبا بي تاثير است. هر چند سؤال
 تريشبي دارند، معموال از افرادي که از نظر اين توانايي پائين ترند تربيشها توانايي تنوع کمي برخوردار است. در نتيجه کساني که در عامل اختصاصي سؤال

کالمي را که عمدتا هوش متبلور  هايآزمونازگار است. به همين دليل است که خود ريون استفاده از گيرند که البته اين امر با اصول سنجش هوش ناسنمره مي
غلط نمره منفي داده نمي شود.  هايپاسخسؤال آزمون ريون يک نمره دارد و به  39کند. هر يک از ي خود توصيه ميهاماتريسگيرند، همراه با را اندازه مي

 است.  دقيقه 18زمان اجراي آزمون 
هاي دمينوهايي است ي ريون و از نوع آن است. مواد آن شامل سريهاماتريس: اين آزمون، که براي ارتش انگلستان ساخته شده، موازي با 01آزمون دمينوها -

براي « D15آزمون »را تحت عنوان شناسي کاربردي پاريس آزمون دمينوها کنند و آزمودني بايد آنها را تکميل کند. مرکز روانکه از قانون واحدي پيروي مي
 جامعة فرانسه استاندارد کرده است.

شود که به ماده تشکيل مي 37توانيم نام ببريم، زيرا به طور گسترده در زمينة تحصيلي به کار رفته است. اين آزمون از را نيز مي :08«موزائيک ژيل»آزمون  -
 آموزان دبستاني اختصاص دارد. گيرد و به دانش. اجراي آن به صورت گروهي انجام ميشودنمونة تصويري ارائه مي 0صورت تصوير و همراه با 

                                                           
00. Raven progressives matrice 
01. dominos test 
08. Gille Mosaic test 
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 03نابسته به فرهنگ کتل هايآزمون
اي طراحي شده است که هر قدر ممکن سال به باال تا بزرگساالن سرآمد را اندازه گيري کرد. اين آزمون ، به گونه 1توان هوش کودکان از با اين آزمون نيز مي

ها آناز عوامل فرهنگي مستقل باشد و تا جايي که ممکن است، هوش سيال را اندازه بگيرد. آزمون کتل از پنج خرده آزمون تشکيل شده است که همه  است
 شوند. هاي اين پنج خرده آزمون معرفي ميگيرند. در اينجا انواع سؤالعمدتا هوش سيال را اندازه مي

 ها قياس -1

العه اين اند . استرنبرگ ضمن مطهاي کالمي شباهت دارند که به صورت غير کالمي مطرح شده اند، بنابراين کمتر به توانايي کالمي وابستهها به قياساين سؤال
نمونه  رها به اين نتيجه رسيده است که پاسخ دادن به آنها مستلزم نوعي فرايند تفکر هوشمندانه است. يکي از خصايص جالب اين آزمون آن است که هسؤال

 ها بي فايده است. هاي ديگر متفاوت است. بنابراين حفظ کردن قواعد بدون درک و فهم آنها در يافتن پاسخ درست سؤالبا نمونه

 آزمون سري تصاوير -7
 هايپاسخير بعدي را از ميان شود و آزمودني بايد الگو يا تصوشباهت دارد. در هر سؤال يک سري از الگوها ارائه مي هاماتريساين خرده آزمون به آزمون 

 هاي بعدي آن را به کار ببندد. هاي اين بخش آزمون، آزمودني بايد قاعده را کشف کند و در مورد سؤالپيشنهادي انتخاب کند . براي پاسخ دادن به سؤال

 ـ طبقه بندي 0
نسبت به سه تصوير ديگر ناجور است. آزمودني بايد تصوير يا الگويي را که هاي اين خرده آزمون پنج تصوير نشان داده شده که يکي از آنها در هر يک از پرسش

 توان به صورت کالمي يا غير کالمي تهيه کرد. ها را ميبا چهار الگوي ديگر ناهماهنگ است، انتخاب کند. اين گونه سؤال

 هاماتريسـ 1
 هاي آزمون ريون است.ها مطرح شده در اين خرده آزمون شبيه پرسشپرسش

 هاي توپولوژيکي )مکان شناختي( ـ وضعيت8
شود که عمدتا توسط کتل به کار بسته شده است. در اينجا نيز آزمودني بايد قاعده را کشف و در مورد ها را شامل مياين خرده آزمون نوع خاصي از سؤال

 هاي مختلف آزمون به کار بندد. سؤال
 11تا  5ساله، مقياس دوم براي افراد  5تا  1همتاي الف و ب دارد. مقياس اول براي سنجش هوش کودکان آزمون کتل داراي سه مقياس و هر مقياس دو فرم 

ته به فرهنگ سساله و بزرگساالن متوسط و مقياس سوم براي دانشجويان دانشگاه، مديران و بزرگساالن باهوش استاندارد شده است. ضريب همبستگي آزمون ناب
ي کتل که امروزه براي سنجش هوش هامقياسگزارش شده است. در انواع  58/9تا  85/9هاي مختلف بين بينه در پژوهش –فورد کتل با آزمون وکسلر و استن

 هاي مکاني. و وضعيت هاماتريسها، طبقه بندي اشکال، رود که عبارتند از سريگيرند، عمدتا چهار خرده آزمون به کار ميمورد استفاده قرار مي
ي که تجارب فرهنگي هايآزموننابسته به فرهنگ معروف شده اند، اما اکنون معلوم شده است که احتماال ساختن  هايآزمونريون و کتل به  يهاآزمونگرچه 

 (53هاي آنها بي تاثير باشد، امکان پذير نيست. )گنجي، در پاسخ دادن به پرسش

 دکتر بوناردل B80آزمون 
سؤال تصويري است که به صورت دفترچه  38داراي   B80رود. آزمون گيري هوش کلي به کار مياست، براي اندازه تهيه شده 1080، که در سال اين آزمون

. سه اندشود که در مقابل يکديگر قرار گرفتهگيرد. هر سؤال از دو گروه تصوير تشکيل ميسؤال اول به عنوان نمونه مورد استفاده قرار مي 8شود و ارائه مي
 کند. تصوير سمت راست تصويري را انتخاب کند که سري را تکميل مي 3دهند. آزمودني بايد از ميان ماهيت سري را نشان مي تصوير سمت چپ

 فردي هوش هايآزمون

بازده مطلق.  هايآزمونآيد و هم از نوع ي رشد به حساب ميهامقياسگيرد، در عين حال هم از نوع يي که امروزه مورد استفاده قرار ميهامقياساز  بسياري

 هايونآزمي رشد به حساب خواهد آمد و اگر به صورت انحراف از ميانگين گروه تفسير شود، جزء هامقياساگر نتيجة آزمون به صورت سن عقلي بيان شود، جزء 
گي، نوعي پسروي کم و بيش آشکار به چشم توان بر حسب سن بيان کرد. زيرا بعد از پختباده مطلق خواهد بود. هوش کلي را، حتي در مورد بزرگساالن، مي

ناهمگن آنهايي هستند که  هايمجموعه .05و همگن 03شود: ناهمگني که در اين زمينه وجود دارد به دو گروه تقسيم ميهايآزمونخورد. مجموعه مي

 هايآزمونکالمي يا  هايآزموني هستند که منحصراً هايي همگن يا متجانس آنهايشوند. مجموعههاي معين شامل ميعناصر کالمي و غيرکالمي را با نسبت
 گيرند.غيرکالمي )عملي( را در بر مي

 هاي ناهمگنمجموعه

                                                           
03. Culture- fee intelligence test 
03. Mixture 
05. Homogeneous 
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 ي هوشي وکسلر هامقياس

 سوابق تاريخي تدوين آزمون 

خرده آزمون را انتخاب نمود.  11استاندارد را آغاز و براي ساختن مجموعة اولية مقياس خود  هايآزمونمطالعة تعدادي از  1009هاي دهة در سال وکسلر

، گنجينه  هاشباهتاستنفورد بينه )درک و فهم، محاسبه فراخناي ارقام،  1003هاي مختلف آزمون تجديدنظر شده چند تا از خرده آزمون هايش را از بخش
ي کهس )طراحي مکعب ها(، آزمون ارتشي آلفا )اطالعات، هامکعبرا از امتحانات گروهي ارتش )تنظيم تصاوير(، طراحي  هاآزمونلغات( اقتباس کرد. بقيه خرده 

ه پاترسون )الحاق قطعات( گرفت. اين خرد –درک و فهم(، آزمون ارتشي بتا )نماد ارقام، کدگذاري( آزمون تکميل تصاوير هيلي )تکميل تصاوير( و آزمون پينتر 
ر ـ بلويو منتشر ساخت. مقياس اوليه وکسلر ـ بلويو براي بزرگساالن ساخته شده بود، با عنوان مقياس هوشي وکسل 1000را با هم ترکيب کرد و در  هاآزمون
سال به باال با همان روش آزمون  8را تدوين کرد به طوري که با اين آزمون هوش کودکان از  (WISC)وکسلر مقياس هوشي وکسلر براي کودکان  1010اما در 

براي نخستين بار به منظور سنجش کودکان  (WPPSI)ي وکسلر براي کودکان پيش آموزشگاهي و دبستاني مقياس هوش 1033شد. در بزرگساالن سنجيده مي
 سال انتشار يافت.  8/3تا  1بين 

ابي ريها و حجم و معرف بودن گروه نمونة هنجاهاي فني همراه بود که در درجة نخست به اعتبار و پايايي خرده آزمونمقياس وکسلر ـ بلوير با برخي نارسايي
و تجديدنظر بعدي آن در  (WAIS)با عنوان مقياس هوشي وکسلر براي بزرگساالن  1955شد. بنابراين، مورد تجديدنظر قرار گرفت و در آزمون مربوط مي

در نُه گروه سني مختلف بود تدوين  1970نفر که معرف جمعيت آماري سال  1880رمبناي ، ب1981. فرم تجديدنظر شدة R)-(WAISمنتشر شد  1981
 منتشر شد. 1988در سال  III)-(WAISشد. نسخه تجديدنظر شده آزمون وکسلر بزرگساالن 

WISC  تر معرف جامعة کودکان اياالت متحدة امريکا بود استاندارد گرديد. تجديدنظر شد و در مورد گروه نمونة جديدي که به طور دقيق 1974در-WISC

III  ،آن افزوده شد )درک کالمي، سازمان ادراکي، رهايي از منتشر شد و تغيير عمده آن اين بود که چهار نمره عامل/ شاخص به  1991( در 1991)وکسلر
يا جستجوي نماد همراه با خرده آزمون کدگذاري  00حواسپرتي، و سرعت پردازش(. عامل جديد سرعت پردازش موجب شد که خرده آزمون جديد نماديابي

 عالي است. WISCو  WISC-Rقبلي در آن گنجانيده شود. استاندارد شدن و اعتبار اين آزمون نيز همانند 
تر گنجانيده شده است. هاي مشابه اّما آساناز باال به پايين است که در آن ماده WISCنيز عمومًا بسط مقياس  WAISبسط مقياس  WISCگونه که همان

هاي قبلي نگهداري شده، اما سرعت ن آزمون خرده آزمون(. در اي1989منتشر شده است )وکسلر،  WISCها از نظر شکل و محتوا به تر مقياساگر چه بيش
 تري قرار گرفته است.عملکرد مورد تأکيد بيش

 6آزمون فرعي داشت ) 12د. اين مقياس ساله طراحي شده بو 15تا  5تهيه شد در اصل براي کودکان  1949مقياس هوش کودکان وکسلر که در سال 
بعداً طراحي شد ولي  هاها و دبستانيدبستانيشد. مقياس هوش پيشها اجرا ميمورد آن 10آزمون فرعي عملکردي( که معموالً فقط  6آزمون فرعي کالمي و 

2/تر شد و در ويراست سوم، (. اين سن در ويراست بعدي آن کم1976داد )وکسلر، ها را پوشش ميساله 4فقط تا  ها را تحت پوشش ساله 7ها تا ساله 5
 د قرار داد.خو

هاي قبل از خود دهد و ساختار و شکل کلي ويراستسال را پوشش مي 17تا  6هاي سني ، ردهIV-WISCآخرين ويراست مقياس هوش کودکان وکسلر يا 
، يک رشته تغييرات مهم نيز کرده است. سه آزمون فرعي )مرتب کردن (WISC-IV)را حفظ کرده است. اما ويراست چهارم مقياس هوش کودکان وکسلر 

اند و پنج آزمون فرعي جديد )مفاهيم تصويري، توالي حروف ـ ارقام، استدالل ماتريسي، استدالل کالمي، خط زدن( تصاوير، الحاق قطعات و مازها( حذف شده
اند. اما هوشبهر کل مقياس گذاري وکسلر را يکپارچه کردهاند و نمرهو عملکردي را کنار گذاشته اند. طراحان اين آزمون در عين حال هوشبهر کالمياضافه شده

اند. اين نمرات ترکيبي عبارتند از درک کالمي، استدالل ادراکي، و چهار نمره عاملي ترکيبي يا شاخص ويراست سوم مقياس هوش کودکان وکسلر را نگهداشته
 حافظة کاري و سرعت پردازش.

هاي سني، هاي وکسلر باال است. پايايي نيمة آزمون مقياس هوش بزرگساالن وکسلر براي هوشبهر کلي، کالمي و عملکردي در بين تمام ردهايايي تمام مقياسپ
/0  تر است.يا بيش 93

 اعتبار و روايي 

 (WAIS-R)اعتبار و روايي 
قابل مقايسه است. باالترين اعتبار دو  (WISC-R)ي تجديدنظر شدة هوشي وکسلر کودکان هامقياسآزمون بزرگساالن با ي سه گانة هامقياساعتبار و پايايي 

( گزارش شد. ضرايب اعتبار بازآزمايي در فواصل زماني از يک تا هفت 87/9ها )ترين آن براي الحاق قطعه( و پائين03/9نيمة آزمون در مورد گنجينة لغات )
در مورد  01/9ين متوسط ضرايب اعتبار تربيشها و در مورد الحاق قطعه 33/9باال بود. بدين معني که کمترين متوسط ضرايب محاسبه شده  هفته نسبتاً

قابل  رتبيشي بزرگساالن نشانگر آن است که هوشبهر کلي و هوشبهر کالمي هامقياسها در مورد گنجينة لغات گزارش شده است. خطاي معيار اندازه گيري
 سرتاسر در کالمي هايتوانايي( مربوط است. 00/9ين دامنة تغيير به اطالعات عمومي )تربيش( و 31/9اطمينان است. کمترين دامنة تغيير به گنجينة لغات )

. ارددگيرند، همخواني دازه ميهوش متبلور را ان نخستي کالمي در درجة هامقياساست و اين امر با اين ديدگاه که  برخوردارنسبي  پاياييدورة زندگي از 
ها يابند و از اين سن به بعد بر شتاب کاهش آنسالگي به کندي کاهش مي 39شوند، با گذشت عمر تا سن به هوش سيال مربوط مي تربيشتوانايي عملي، که 

 شود. افزوده مي
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 ها محاسن و محدوديت
هاي روشن و دقيقي است که در مورد کارکرد شناختي شخص از روي الگوي پاسخ هايش يني، دادهفايدة عملي آزمون وکسلر براي متخصصان بال ترينمهمشايد 

ها بيانگر آن است که شخص داراي سازماندهي ادراکي و الحاق قطعه هامکعبهاي نسبتاً باال در طراحي آيد. به عنوان مثال، نمرهبه دست مي هاآزمونبه خرده 
آورد، به احتمال زياد داراي حافظة کوتاه مدت هاي نسبتاً باال به دست ميمحاسبه و فراخناي ارقام نمره هايآزموندر خرده  قوي است، از سويي ديگر کسي که

 تريشبهاي مورد نظر را که به ارزشيابي تواند زمينهقوي بوده و به آساني دچار حواس پرتي نمي شود. بررسي سريع عملکرد کالمي و هوشبهر کلي شخص مي
 کنند. به عنواني وکسلر آن است که به سنجش متغيرهاي شخصيتي کمک ميهامقياسحسن  ترينمهمو در عين حال  آخرينازمند است، مشخص کند. ني

ا باشد. از هگيرد، ممکن است دچار اضطراب، داراي نارسايي دقت و يا ترکيبي از آنهاي کم ميمثال، کسي که در فراخناي ارقام، محاسبه و نماد ارقام نمره
 گيرد ممکن است از قضاوت اجتماعي خوب برخوردار باشد. سويي ديگر، شخص ديگري که هم در خرده آزمون درک و فهم و هم در تنظيم تصاوير نمرة باال مي

ي هاي انتهاياستنفورد ـ بينه دامنه ي وکسلر در مقايسه با آزمونهامقياسها نيز وجود دارند. اي از نقاط ضعف و محدوديتهاي مثبت پارهبر خالف اين جنبه
( تنها براي سنجش هوش افراد در دامنة هوشي متوسط و عقب ماندگان ذهني متوسط 139و باالتر از  19هوش را به دقت اندازه گيري نمي کنند )کمتر از 

اي هاي ويژههر دو جنبه WAIS-Rو  WISC-Rي هاسمقياي وکسلر و استنفورد ـ بينه را با يکديگر مقايسه کرد. هنجارهاي هامقياستوان است که مي
ي وکسلر چند محدوديت ديگر وجود دارد. هامقياسسازند. در مورد سني خاص را دشوار و يا حتي ترديد آميز مي هايگروهدارند که تفسير نتايج هوشبهر 

رد پذير تر کاربهاي اقتصادي ـ اجتماعي پائينو يا اشخاص متعلق به طبقه هاي قوميبعضي از انتقادگران بر اين باورند که هنجارها ممکن است در مورد اقليت
و گنجينة لغات درجة معيني از ذهنيت وجود دارد. بنابراين يک  هاشباهتي درک و فهم، هامقياسها در گذاري بسياري از مادهنباشد. به عالوه، در نمره

سلر وارد ي وکهامقياسانتقادي که به  ترينمهمممکن است نمرة کمتري به آزمودني بدهد. شايد « رسهل گي»در مقايسه با يک ارزشياب « سختگير»ارزشياب 
 هاست. ها در مورد روايي آنشده است، فقدان تنوع کافي داده

 وکسلر  هايآزمونخرده 

 ي کالمي هامقياس
 د: دههاي زير مورد سنجش قرار ميي کالمي وکسلر تبحر فرد را در حوزههامقياس

 ـ توانايي کار کردن با نمادهاي انتزاعي 1
 هاي آموزشي خود ـ مقدار و درجة بهره گيري شخص از زمينه7
 حافظة کالمي  هايتواناييـ 0
 ي مـ رواني يا سيالي کال1

رد در شوند. اگر يک فبه فرهنگ تلقي مي اي نابستهي عملي تا اندازههامقياسپذيرند، در صورتي که ي کالمي عموماً از نفوذهاي فرهنگي تأثير ميهامقياس
( بگيرد، اين تفاوت ممکن است نشانگر تعدادي از تفسيرهاي احتمالي تربيشنمره و يا  18ي عملي نمرة باالتري )هامقياسي کالمي در مقايسه با هامقياس

از افسردگي، دشواري کار کردن در تکاليف عملي، نارسايي در  باشد، مانند سطح تحصيلي نسبتاً باال، گرايش به بيش آموزي، کندي رواني ـ حرکتي ناشي
با زمان محدود )اما نمرة  هايآزمونها در عملي، ضعف هماهنگي ديداري ـ حرکتي، کندي تعمدي سبک کار کردن که پايين آمدن نسبي نمره هايتوانايي
 شود. عملي سبب مي هايآزموني را در تربيشتکانشي که خطاهاي نسبتاً شود، يا يک سبک کار کردن سريع و کالمي( را موجب مي هايآزمونباالدر 

 اطالعات عمومي 
 اي هاي قبلي يا استفاده از آموزش مدرسهآموخته

 کنجکاوي عقلي يا کشش نسبت به جمع آوري اطالعات 
 اندوختة کلي اطالعات عمومي جمع آوري شده 

 هشياري نسبت به وقايع روزمرة جهان 
  حافظة دور

به شمار  WAIS-R هايآزموناطالعات عمومي و گنجينة لغات که هر دو در برابر نقايص عصبي و اختالل رواني به شدت مقاومند، دو تا از پاياترين خرده 
 هايهر دو شاخص هاآزموناين خرده  کرد. به عالوه،ياد مي« ناپايا» هايآزموندر مقابل « پايا» هايآزمونها به عنوان روند. به سبب اين پايايي، وکسلر از آنمي

العات اط هايآزموناند که خرده ها نشان دادهو با هوشبهر مقياس کلي همبستگي باال دارند. پژوهش هاآزمودنيمناسبي از هوش کلي بوده و با سطح تحصيلي 
نمرة باال در اين خرده آزمون نشانگر آن است که آزمودني از حافظة هاي دانشگاهي را به دقت پيش بيني کنند. توانند ميانگين نمرهعمومي و گنجينة لغات مي

ي ه عقلدراز مدت خوب، عاليق فرهنگي، زمينة تحصيلي قوي، نگرش مثبت نسبت به مدرسه، توانايي کالمي خوب و احتمااًل از توانايي الزم براي توجي
هاي پائين نشانگر عاليق سطحي، فقدان کنجکاوي عقلي، محروميت فرهنگي، يا فقدان هبرد، برخوردار است. نمرهاي دفاعي خود که اغلب به کار ميمکانيسم

 آشنايي با فرهنگ غرب )به ويژه آمريکا( است. 

 فراخناي ارقام 
 حافظة کوتاه مدت يا حافظة شنيداري فوري 

 تمرکز و دقت 
 توانايي جابجا کردن الگوهاي فکري 
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 توانايي ترتيب و توالي 
 ار يادگيري طوطي و

رسد که افراد پذيرا و نافعال و بدون اضطراب در اين آزمون توصيف کرده است. به نظر مي« حافظة توالي شنيداري ـ آوايي»( آن را به عنوان 1031بناتاين )
حاسبه و رمز گذاري )نماد ارقام(، از جمله گيرند. عالوه بر فراخناي ارقام، دو خرده آزمون ديگر که در برابر اضطراب آسيب پذيرند عبارتند از مبهترين نمره را مي

گيرند، داراي حافظة کوتاه مدت شنيداري هاي يادگيري است. کساني که نمرة باال ميترين آزمون نسبت به آسيب مغزي، عقب ماندگي ذهني و ناتوانيحساس
 هاي پائين نشانة فقدان توانايي تمرکز است که ممکن استاشند. نمرهخوب و توجه عالي هستند و ممکن است در برابر اضطراب و فشار رواني کمتر تاثير پذير ب

 اي از وجود يک آسيب عضوي باشد. پائينتواند نشانهنتيجة اضطراب يا فرايندهاي تفکر غير معمول باشد. انحراف فاحش بين ارقام مستقيم و ارقام وارونه مي
ي ارتباط با ضايعة نيمکرة راست پيشان تربيشکرة چپ مربوط باشد، نمرة پايين در مورد ارقام وارونه ممکن است به ضايعة نيم تربيشبودن نمرة ارقام مستقيم 

 دارد. 

 گنجينه لغات 
 هوش کلي کالمي 

 کاربرد زبان و توانايي يادگيري کالمي متراکم 
 شاخص تقريبي حداکثر کارآمدي ذهني آزمودني 

 زمينة تحصيلي 
 که آزموني کسب کرده است.  دامنة افکار، تجارب، يا عاليقي

ت که جه اساين آزمون همچنين ممکن است نشانگر غناي افکار، حافظة بلند مدت، مفهوم سازي و رشد زبان شخص باشد. گنجينة لغات از اين لحاظ شايان تو
قاوم است. گرچه نمرة گنجينة لغات با افزايش سن پاياترين خرده آزمون کالمي است و مانند اطالعات عمومي، در برابر آسيب عصبي و اختالل رواني به شدت م

يابد. گنجينة لغات معموالً ماهيت و سطح مهارت تحصيلي رود، معمواًل در مورد کساني که کلمات براي سازگاري آنان ضرورت چنداني ندارد کاهش ميباال مي
از ثبات، اغلب به عنوان شاخص توان هوشي و همچنين براي سنجش  سازد. گنجينة لغات به سبب داشتن درجة باالييو يادگيري فرهنگي را منعکس مي

ته را تواند افکار گذشدهد که آزمودني به درستي ميهاي باال حاکي از هوش عمومي باال است و نشان ميرود. نمرهتقريبي سطح کارکرد پيش مرضي به کار مي
واسي هاي دفاعي وسگيرند، ممکن است از مکانيسمهاي باال ميباليني که در گنجينه لغات نمره هايبه ياد بياورد و دربارة اين افکار مفاهيمي بسازد. جمعيت

اي از زمينة محدود تحصيلي، پائين بودن هوش عمومي، ضعف در رشد زبان، فقدان آشنايي با زبان انگليسي هاي پائين نشانهيا توجيه عقلي استفاده کنند. نمره
 و يا ضعف انگيزش است. 

 استدالل عددي و سرعت کار کردن با اعداد به محاس
 تمرکز و دقت 

 تماس با واقعيت و هوشياري ذهني؛ يعني ارتباط فعال با جهان خارج 
 هاي اول آزمون( هاي آموزشگاهي )مادهيادگيري

 هاي بعدي آزمون( استدالل منطقي، انتزاع و تجزيه و تحليل مسايل عددي )ماده
اري ي ايجاد کند زيرا عالوه بر دشوتربيشي مانند اطالعات عمومي و گنجينة لغات چالش انگيزتر بوده و فشار رواني هايآزمونسه با محاسبه ممکن است در مقاي

يرند. ير قرار گثتکليف وقت آن نيز محدود است. بنابراين، اشخاصي که در برابر حواس پرتي ناشي از اضطراب تأثير پذيرند ممکن است به گونة وارونه تحت تأ
هاي توجيه عقلي معموالً در اين خرده آزمون افرادي که از زمينة اجتماعي ـ اقتصادي باالتر برخوردارند، دانش آموزان مطيع و معلم گرا و افراد داراي گرايش

اني نمي پذيرند و معموالً از هاي نمايشي )هيستريانيک( که دستورهاي خارجي را به آسهاي جامعه ستيز، همچنين شخصيتگيرند. شخصيتنمرة باال مي
هاي باال نشان دهندة هوشياري، قابليت تمرکز، رهايي از هاي کم بگيرند. نمرهزنند، ممکن است در اين آزمون نمرهپذيرفتن مسئوليت رفتار خود سر باز مي

و  ئين نشانگر ضعف در استدالل رياضي، فقدان قابليت تمرکزهاي پاهاي دفاعي مبتني بر توجيه عقلي است. نمرهحواس پرتي و احتماالً به کار بستن مکانيسم
 هاي پائين را توجيه کند. تواند نمرههاي رياضي به اندازة کافي پرورش نيافته است نيز ميحواس پرتي است. زمينة تحصيلي ضعيف که در آن مهارت

 درک و فهم 
 ماعي عملي اجت هايموقعيتسازگاري اجتماعي، عقل سليم، يا قضاوت در 

 درک و فهم محيط اجتماعي خود؛ 
 توانايي ارزشيابي تجارب گذشته؛ 

 آگاهي از واقعيت ، شناخت و هوشياري نسبت به جهان روزمره؛ 
 هاي آخر( تفکر انتزاعي )فقط ماده

رده آزمون درک و فهم به دليل )پرسشنامة رواني کاليفرنيا( همبستگي داشته است. خ CPIهاي هوش اجتماعي درک و فهم و تنظيم تصويرها با شاخص
ها، يک آزمون اطالعات است. توجه به اطالعات عمومي و گنجينة لغات دارد در عين حال، دست کم از برخي جهت هايآزمونهمبستگي بااليي که با خرده 

گذارد. به عنوان يدادهاي محيطي تأثير ميمسايل هيجاني در اين خرده آزمون در خور اهميت است زيرا پاسخ دهي هيجاني بر روش شخص در ارزشيابي رو
گيرند، ممکن است در درک عناصر اجتماعي ها به کار ميتحليلي خود را براي اجتناب از هيجان هايتواناييمثال، افرادي که به شدت تحليلي هستند و 

ي باال نشانگر آگاهي از واقعيت، استعداد تسليم شدن در برابر هاشود، دچار مشکل شوند. نمرهها آن گونه که در خرده آزمون درک و فهم ارايه ميموقعيت
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گيرند، به ويژه اگر نمره هايشان دست کم به اندازة هاي پايين مياجتماع، قضاوت خوب و از نظر هيجاني به کار بستن مناسب اطالعات است. کساني که نمره
کن است داراي قضاوت ضعيف و تکانشگري بوده و در برابر محيط خود خصومت نشان دهند. تر باشد، ممچهار نمرة مقياس فرعي از نمرة گنجينة لغات پايين

اي ههاي مختل، تفکر انفرادي محض، تکانشگري يا گرايشافراد داراي اختالل رواني اغلب در آزمون درک و فهم عملکرد ضعيف دارند، که ممکن است از ادراک
 ضد اجتماعي ناشي شود. 

  هاشباهت
 زي کالمي يا تفکر مفهومي مفهوم سا

 استدالل انتزاعي منطقي 
 توانايي تداعي همراه با سهولت در به کار بردن زبان 

گيرند. بنابراين ممکن است آن را به عنوان هاي باال مينمره هاشباهتافرادي که از توانايي بينش و درون نگري خوب برخوردارند، معموالً در خرده آزمون 
هاي بيماران اسکيزوفرنيک، افراد داراي تفکر خشک و انعطاف ناپذير و بيماران مبتال به ي مطلوب براي روان درماني به کار بست. نمرهشاخصي از پيش آگه

ورت ها به صگيرند از توانايي مفهوم سازي خوبي برخوردارند و چنانچه اين نمرههاي باال مييابد. کساني که نمرههاي پيري به گونة معني دار کاهش ميعارضه
گيرند، توانايي انتزاع ضعيف، گرايش به تکرار طوطي وار و هاي پايين ميهاي توجيه عقلي است. افرادي که نمرهغير معمول باال باشد، بازتابي از گرايش

 اللفظي مطالب و تفکر انعطاف ناپذير دارند. تحت

 ي عملي هامقياس
 : سازندي عملي موارد زير را منعکس ميهامقياس

 ـ درجه و مقدار ارتباط غير کالمي فرد با محيط 1
 حرکتي مناسب  هايپاسخـ توانايي يکپارچه کردن محرک ادراکي با 7
 محسوس يا عيني  هايموقعيتـ استعداد کار کردن در 0
 ـ توانايي کار کردن سريع 1

 تکميل تصويرها 
 دقت ديداري؛ آگاهي از جزئيات محيط؛ تماس با واقعيت 

 در ارتباط با اجزاي آن؛ توانايي مفهوم سازي ديداري  درک کل
 توانايي تميز بين جزئيات اساسي از جزئيات غير اساسي 

 هوشياري ادراکي و تمرکز همراه با سازمان دادن ديداري مواد 
هاي فرهنگي شخص ارتباط و با تجربهخرده آزمون تکميل تصويرها شاخصي از تمرکز ديداري و يک آزمون اطالعات عمومي غير کالمي است. اين آزمون 

گيرند، براي تشخيص اطالعات ديداري اساسي توانايي زياد دارند، هوشيارند و از دقت بينايي خوبي برخوردارند. هاي باال ميهماهنگي دارد. افرادي که نمره
 تجزيه و تحليل کنند، به سرعت پاسخ دهند. عملکرد افراد تکانشگر ممکن است پائين باشد، زيرا ممکن است بدون اين که محل تصوير را 

 تنظيم تصويرها 
 ميان فردي  هايموقعيتشناخت دقيق 

 توانايي درک يک موقعيت کل و ارزشيابي معناي ضمني آن 
 هاي ديداري سازمان دادن ديداري و ادراک نشانه

 ها و برنامه ريزي قبلي براي روابط اجتماعي توانايي پيش بيني پيامد اقدام
بيني دقيق رويدادهاي اجتماعي در بافت فرهنگي معين است. تنظيم تصويرها زمون تنظيم تصويرها در درجة نخست آزمون توانايي طرح ريزي، تفسير و پيشآ

ي که هايسيببه متغيرهاي فرهنگي بستگي دارد. خرده آزمون تنظيم تصويرها در برابر عوارض آسيب مغزي حساس نيست، هر چند آ هامکعببيش از طراحي 
جلسه آزمون، نمرة تنظيم تصويرها به ها را موجب شوند. اگر در يک صورتسازند، ممکن است پايين آمدن نمرههاي اجتماعي غير کالمي را مختل ميمهارت

يجگاهي در بخش پيشين کرتکس گ گونة غير عادي پايين بوده و تفاوت بين هوشبهر کالمي و هوشبهر عملي کم باشد، به اختالل عضوي ناشي از جراحت ايستا
 و خرده آزمون الحاق هامکعبتر نيمکرة راست مغز ممکن است موجب شود که نه تنها نمرة تنظيم تصويرها بلکه نمرة طراحي هاي گستردهداللت دارد. آسيب

توانند و ماهر بوده، از هوش اجتماعي سطح باال برخوردارند و ميگيرند، معموالً افرادي دقيق ها نيز کاهش يابد. اشخاصي که در تنظيم تصويرها نمرة باال ميقطعه
گيرند، ممکن است داراي محدوديت فکري بوده، نتوانند کارهاي خود را از پيش برنامه ريزي کنند، در پيامد اعمال را پيش بيني کنند. کساني که نمرة کم مي

 دي و برقراري ارتباط با ديگران مشکل داشته باشند. ها ضعيف باشند، در روابط ميان فردرک و لذت بردن از لطيفه

 است.  19و  5، 7هاي شماره دهند، شامل کارتترين اطالعات را به دست ميغني WAIS-Rدر  معموالًهايي که کارت

  هامکعبطراحي 
 تحليل و ترکيب روابط فضايي 

 مفهوم سازي غير کالمي 
 اکي هماهنگي ديداري ـ حرکتي و سازمان دادن ادر
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 داشتن پشتکار و توانايي تداوم کار؛ تمرکز 
 هماهنگي ديداري ـ حرکتي ـ فضايي؛ سرعت ادراک و دستکاري 

پايا و با ثبات است، با هوش عمومي همبستگي باال  هامکعبشامل مهارت در حل مسايل غير کالمي است. خرده آزمون طراحي  هامکعبخرده آزمون طراحي 
بر اثر افسردگي يا اختالل عضوي کاهش نمي يابد. اين آزمون مستلزم توانايي در تغيير چهارچوب داوري و در عين حال حفظ درجة هاي آن جز دارد و نمره

اي مستقل از فرهنگ است. پايايي اين آزمون بدان سبب است همچنين يک آزمون هوشي غير کالمي و تا اندازه هامکعببااليي از انعطاف پذيري است. طراحي 
ي ـ گيرند، از توانايي ادراک ديداري ـ حرکتبا هوش کلي همبستگي بااليي دارد، اما همبستگي آن با سطح تحصيلي پايين است. کساني که نمرة باال ميکه 

اشکال  ارچگي ديداري وادراکي ضعيف، دشواري در يکپ هايتواناييهاي پايين نشانگر فضايي، توانايي تمرکز و مفهوم سازي غير کالمي عالي برخوردارند. نمره
هاي اي راست و همچنين جراحتهاي مغزي ـ به ويژه جراحت در بخش آهيانهدر حفظ و تداوم کوشش است. اين مشکالت گاهي ممکن است نتيجة اختالل

 نيمکرة راست به طور کلي باشد. 

 ها الحاق قطعه
 سازمان ديداري ـ حرکتي 

 ي آشنا ترکيب يا به هم پيوستن اشياء در شکل بند
 هاي آشنا توانايي تميز شکل بندي

ترين ، آزمون خوبي براي هماهنگي و کنترل حرکتي است. از نظر روان سنجي يکي از ضعيفهامکعبها همانند نماد ارقام )رمزگرداني( و طراحي الحاق قطعه
و تنظيم تصويرها، آن است که به  هامکعبها، همانند طراحي ق قطعههاي آن را بايد با احتياط به کار بست. يکي از مزاياي الحاخرده آزمون هاست و نمره

 دهد که سبک حل مسئلة آزمودني و واکنش او در برابر موفقيت يا شکست را به طور مستقيم مشاهده کند. آزمايش کننده امکان مي
توانند دهند، از سازمان ديداري برتر برخوردارند و ميخود نشان مي گيرند، هماهنگي ادراکي ـ حرکتي خوب ازهاي باال ميها نمرهکساني که در الحاق قطعه

گيرند، در هم ريختگي ديداري ـ حرکتي، گرايش به امور عيني و محسوس و دشواري هاي کم ميچشم انداز ذهني انعطاف پذير را حفظ کنند. کساني که نمره
 دهند. در مفهوم سازي از خود نشان مي

 ني(نماد ارقام )رمز گردا
 سرعت و هماهنگي ديداري ـ حرکتي 

 توانايي يادگيري تکليف ناآشنا 
 جايي درجة نسبي انعطاف پذيري، توانايي تغيير و جابه

 استعداد حفظ و تداوم کوشش، توجه ، تمرکز و کارآمدي ذهني 
 يادگيري ناشي از تداعي و توانايي تقليد مواد ديداري تازه آموخته شده 

 حافظة کوتاه مدت 
کارکرد الزم براي گرفتن نمرة باال سرعت رواني ـ حرکتي است.  ترينمهمملکرد خوب در رمز ارقام مستلزم برخورداري از هماهنگي ديداري حرکتي است. اما، ع

ت حساس است. به ويژه، هاي عضوي يا کارکردي به شدکه گنجينة لغات يک خرده آزمون بسيار پاياست، نماد ارقام در برابر اثر هر يک از اختاللدر حالي
هاي باال شوند. افراد داراي تجربة سطح باالي خواندن و نوشتن، در اين آزمون نمرهبيماران افسرده و مبتال به آسيب مغزي در اين آزمون دچار مشکل مي

ش هاي نماد ارقام بر اثر اضطراب کاهممکن است نمرهگيرند. نه تنها هاي کم ميگيرند. کساني که شتاب زده هستند و ترديد وسواسي قابل توجه دارند، نمرهمي
ي از شود. نماد ارقام يکيابد، بلکه کندي اعمال رواني ـ حرکتي در حالت افسردگي و جهت يابي مختل در افراد اسکيزوفرنيک نيز کاهش عملکرد را موجب مي

هاي پايين در مورد افراد داراي ناتوانايي يادگيري است. کساني الً يکي از نمرهدر برابر اثرهاي هر نوع اختالل عضوي است و معمو هاآزمونترين خرده حساس
رواني ـ حرکتي سريع  هايکنشگيرند، از توانايي ديداري ـ حرکتي عالي، کارآمدي ذهني، استعداد يادگيري طوطي وار مطالب جديد و واهاي باال ميکه نمره

 رند، استعداد يادگيري تداعي ديداري پايين، کارکرد ديداري ـ حرکتي مختل و هوشياري ذهني ضعيف دارند. گيهاي پائين ميبرخوردارند. کساني که نمره

 (WISC-Rمازها )فقط در مورد 
 بيني ريزي يا پيشتوانايي برنامه

 سازمان ادراکي 
 هماهنگي و سرعت ديداري ـ حرکتي 

گيرد. همبستگي آن با هوشبهر مقياس کلي به ويژه باال نيست. رده مورد استفاده قرار نمياست و به صورت گست WISC-Rآزمون مازها بخش اختياري  خرده
 رود. مزيت عمدة اين آزمون آن است که شاخص خالصي از توانايي برنامه ريزي ادراکي به شمار مي

هني انعطاف پذير برخوردارند، که در عين حال بيانگر توانايي عالي گيرند از توانايي کارآمد براي برنامه ريزي آينده و جهت گيري ذهاي باال ميافرادي که نمره
 هايي که به طور غير معمولهاي پايين منعکس کنندة هماهنگي ديداري ـ حرکتي ضعيف است. اغلب، نمرهبراي به تعويق انداختن عمل تکانشي است. نمره

 ل عضوي مغز، به ويژه در مناطق پيشاني باشد. اند، ممکن است بيانگر ضعف در تشخيص موقعيت واقعي يا اختالپايين

 سنجش آسيب مغزي 
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WAIS-R  وWISC-R  کنند. ي را که ممکن است بر اثر آسيب مغزي کاهش يابند، اندازه گيري ميهايتواناييبسياري ازWAIS-R  وWISC-R  به صورت
ي ، طراحهاشباهتحساس نسبت به مغز )فراخناي ارقام، رمز ارقام،  هايآزمونکسلر ابزارهاي مورد استفاده در نوروپسيکولوژي باليني درآمده است. و ترينمهم

، هاشد در برابر اختالل مقاوم ترند )اطالعات عمومي، الحاق قطعهقرار داد که تصور مي« پايا» هايآزمونها را در برابر ناميد و آن« ناپايا» هايآزمونمکعب ها( را 
 (. تکميل تصويرها، گنجينة لغات

هاي کاهش نمره تربيشهاي متعارف قديم دربارة آسيب مغزي آن است که آسيب نيمکرة چپ اي وجود ندارد. يکي از دانشبراي آسيب مغزي هيچ نيمرخ ويژه
رة مقياس کالمي شود. به طور اخص، پايين آمدن نمي عملي را موجب ميهامقياسهاي ي کالمي، در صورتي که آسيب نيمکرة راست کاهش نمرههامقياس

 هايمهم عبارتند از محاسبه و فراخناي ارقام، که اگر نمره هايآزموني کالمي، خرده هامقياس( بيانگر احتمال اختالل زبان است. بين تربيشنمره و يا  18)
تر باشد، نشانگر اختالل ه از مقياس کالمي پائيننمر 18و يا بيش از  18ها پائين باشد، نشان دهندة اشکال در توجه و تمرکز است. اگر نمرة مقياس عملي آن
 سازمان دادن ادراکي است.  هايتواناييدر 

کالمي. از ديدگاه نظري، هوش  هايآزمونشود تا عملي مي هايآزمونيکي ديگر از عقايد متداول آن است که آسيب مغزي احتماالً موجب پائين آمدن نمرة 
شود. بنابراين، تخريب عملي سنجيده مي هايآزمونربوط است و به روشني به وسيلة حل مسايل موجود در خرده به ساختمان مغز سالم م تربيشسيال 

کند. مطالب خالصه عملي انعکاس پيدا مي هايآزمونشود، که در پائين آمدن نمرة خرده کاهش هوش سيال را سبب مي تربيشهاي مغزي با احتمال بافت
 دهد. را ارائه مي هاآزمونخاص يا الگوهاي خرده  هايآزمونها دربارة خرده رضيهشدة زير توصيفي از برخي ف

 شود. اي از مغز سبب کاهش نمرة آن ميترين خرده آزمون نسبت به آسيب مغزي است و وجود جراحت در هر نقطهـ نماد ارقام )و رمزگرداني( حساس1
 اي بخش چپ يا راست مغز حساسيت زياد دارد. هاي آهيانهنسبت به آسيب مغز، به ويژه جراحت هامکعبـ طراحي 7
هاي بخش پيشاني و گيجگاهي سمت راست رابطه دارد. اين امر نشانگر اشکال در توالي و مرتب کردن و ـ کاهش نمرة تنظيم تصويرها اغلب با جراحت0

هاي نيمکرة چپ نيز کاهش يابد و اين در صورتي مکن است به سبب جراحتسازگاري اجتماعي غير کالمي است. در بعضي موارد، نمرة آزمون تنظيم تصويرها م
 هاي مفهوم سازي منجر شود. است که به اختالل در پيروي از دستورها و يا مهارت

يابد. اين باشد، کاهش مي هاي هر دو آزمون فراخناي ارقام و محاسبه، اغلب در افراد داراي آسيب مغزي، به ويژه اگر جراحت به نيمکرة چپ وارد شدهـ نمره1
 امر حاکي از ضعف تمرکز و توجه است. 

توان براي برآورد تقريبي سطح کارکرد پيش مرضي شخص به کار برد. کودکان داراي آسيب ـ گنجينة لغات، اطالعات عمومي و تکميل تصويرها را معموالً مي8
د. آزمون تکميل تصويرها نسبت به مشکالت بينايي، به ويژه ادراک پريشي )آگنوزي( ديداري گيرنمغزي اغلب کمترين نمره را در خرده آزمون گنجينة لغات مي

 هاي گنجينة لغات و تکميل تصويرها هر دو ممکن است بر اثر اشکال در زبان بياني کاهش يابند. )اشکال در بازشناسي اشياء( حساس باشد. نمره
يابد و اين کاهش نشانگر اشکال در مفهوم سازي کالمي هاي منطقة گيجگاهي چپ کاهش مياثر جراحت به احتمال زياد بر هاشباهتـ نمرة خرده آزمون 3

 است. 
 توانند اطالعات مفيدي در مورد آسيب مغزي فراهم کنند. مي هاآزمونکيفي در خرده  هايپاسخـ 3

 هاي کوتاه فرم
هاي کوتاه اند. گرچه فرمتدوين شده WISC-Rو  WAIS-R هايآزمونهاي کوتاه متعدد فرمبراي تهية وسايلي براي برآورد هوشبهر با صرف وقت کم، انواع 

ها شوند دامنة خطاي اندازه گيري آنشناختي منجر مي هايتواناييآزمون از نظر زمان اجرا مقرون به صرفه اند، اما معمواًل به از دست دادن اطالعات در مورد 
توان به عنوان ابزارهايي براي غربال کردن، به ويژه در مواردي که هدف ارزيابي غير از سنجش هاي کوتاه را ميود اين، فرمهاي کامل است. با وجبيش از فرم

 هوش است، به طريق مناسب مورد استفاده قرار داد. 

 بهترين فرم کوتاه متشکل از دو خرده آزمون 
گنجينة لغات و طراحي مکعب هاست. طول زمان  هايآزمونرسد، اجراي خرده درست به نظر مي ترين فرم کوتاه آزمون که از نظر منطقي نيزيکي از متداول

 است.  09/9هاي آن عمومًا حدود دقيقه و همبستگي 13تا  18اجرا بين 

 هاي همگنمجموعه
ي غيرکالمي فردي است، هامقياسلي کمتر از تعداد ي کالمي فردي خيهامقياسها فقط يک نوع آزمون وجود دارد: کالمي يا غير کالمي. تعداد در اين مجموعه

 ي غيرکالمي گروهي است.هامقياساز تعداد  تربيشمراتب ي کالمي گروهي بههامقياسدر حالي که تعداد 

 عمومي هوش غيرکالمي هايآزمون
ديد نظر قرار داده است. تجديدنظر اخير موجب شده پرتئوس ساخته بعدها گراس آرتور مورد تج 1071اين آزمون را در سال : 19مقياس مازهاي پرتئوس -1

شود که روي کاغذ ترسيم و بر حسب درجة دشواري تنظيم شده ساله قابل اجرا باشد. اين مقياس از يک سري ماز تشکيل مي 11تا  8که آزمون براي کودکان 
ر سازد. بپذير ميوتاهترين مسيري را طي کند که خروج از ماز را امکانکردن خطوط، کاست. آزمودني بايد با نوک مداد، بدون وارد شدن به بن بست يا قطع

گيرد بلکه افرادي را را اندازه مي هاآزمودنياين آزمون نه تنها هوش کلي  شود که ماز را يک يا دو بار طي کند.حسب دشواري مسير، به آزمودني اجازه داده مي
 ريزي، تداوم دقت وگيري، برنامهدهد. موفقيت در مازهاي پرتئوس به احتياط، تصميمار شوند، تشخيص ميتوانند با انتظارات اجتماعي ناسازگهم که نمي
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تواند يک آزمون شخصيت نيز باشد. در سال هاي قبلي وابسته است. بنابراين، آزمون پرتئوس به همان اندازه که يک آزمون هوشي است، مياستفاده از تجربه
و بزرگسالي مورد استفاده قرار گيرند )فرم گستردة  11، 17تا  3هاي موازي براي سنين تواند به عنوان فرمکند که ميلي منتشر ميماز تکمي 5پرتئوس  1088

 آزمون(.

ل کش»شود: مبتني بر نقاشي آزمون آدمک گوديناف است که به اين صورت مطرح مي هايآزمونيکي از مشهورترين  :هوش مبتني بر نقاشي هايآزمون -7

 «. يک آدم بکشيد، سعي کنيد بهترين نقاشي خود را بکشيد

 D.A.Mآزمون آدمک فلورانس گودايناف 
 روش اجرا : فردي و گروهي 

 دقيقه  18زمان اجرا : حداکثر تا 
 دقيقه  7گذاري : زمان نمره

 ساله  18الي  0سن پاسخ دهندگان : کودکان 
 هدف اجرا : سنجش هوش به کمک ترسيم 

اي که در هر مقطع سني بايد انتظار ترسيم ينه و سيمون معتقد بودند که بين سن عقلي و رشد ترسيمي همبستگي مثبت وجود دارد، به گونهب 1091در 
را جهت سنجش هوش کودکان و نوجوانان « ترسيم يک آدم»آزمون  1073خاصي را از کودک داشت. خانم فلورانس گودايناف با پيروي از همين شيوه در سال 

بينه و آزمون وکسلر  -ديگر، از جمله آزمون استانفورد هايآزمونسال ابداع کرد. در حال حاضر آزمون آدمک گودايناف، مستقال يا به عنوان مکمل  13زير 
 شود. کودکان به کار گرفته مي

 مراحل رشد ترسيم آدمک 
شود و اين امر در تمام رايش به ترسيم آدم در تمام سنين دوران کودکي ديده ميپردازند. گدرصد کودکان به ترسيم آدم مي 31در ساعات نقاشي آزاد حدود 

صوير تري از تهاي کاملتر باشند، نقاشيتر و با هوششود که کودکان هر چه رشد يافتهخورد. از طرفي ديگر مالحظه ميفرهنگها تقريبا يکسان به چشم مي
 کند. رسيم آدم را به چهار مرحله زير تقسيم ميکنند. فلورانس گودايناف رشد تانسان ارائه مي

 سالگي  0تا  7 ـ مرحله خط خطي يا مرحله پيش از ترسيم آدمک1
نها به هيچ وجه آکودکان در اين مرحله يا قادر به ترسيم اشکال بسته مثل دايره، بيضي، مربع نيستند و يا اين که در صورت موفقيت نسبي تصوير کشيده شده 

 نيست.  به انسان شبيه
 سالگي(  8سالگي تا  0مرحله تتارد )دگرديسي() ـ7

ها و ستعنوان د ترسيم آدم در اين سالها، به مرور به صورت سر نسبتا بزرگ با تنه نسبتا کوچک، دو خط منشعب از تنه به عنوان پاها، دو خط ديگر افقي به
 شود. برخي از اجزاي ديگر براي صورت جلوه گر مي

 سالگي(  19الي  3امل )ـ مرحله آدمک ک0
براي هاي ترسيم شده داراي سر، تنه، دست و پا، مو بر روي سر و برخي از اجزاي ضروري در صورت خواهند شد. از طرفي ديگر کودکان در اين سنين آدم
 دهند. ايل از جمله کيف يا زينت آالت نشان ميکنند و در اکثر موارد جنسيت آدم ترسيم شده را با لباس يا با مو و يا با برخي از وسها لباس ترسيم ميآدم

 ـ مرحله نيمرخ )از ده سالگي به بعد( 1
ت ها معموال به صورت ترسيم نيمرخ صورت، حرککنند، به حالت پويا نشان دهند. پويايي انسانکنند انسانهايي را که ترسيم ميدر اين سالها کودکان سعي مي

شود. عقب ماندگان ذهني نمي توانند مراحل هاي ترسيم شده نشان داده ميمله کيف، عصا، پيپ يا سيگار در دست آدمدست و پا، يا قرار دادن اشيايي از ج
 فوق را به همان سادگي افراد بهنجار طي کنند. 

 دهد که:تحقيقات اخير نشان مي
مرکزي است و يادگيري در آن دخالت کمي دارد. از نظر رشد  ترسيم در آغاز در نزد کودکان تابع فعاليتهاي ارتجالي ساخت حرکات دست و سيستم اعصاب

د. در عاجزن ترسيم، کودکان در آغاز فقط قادر به ترسيم خطوط انحنايي دوراني يا چرخاني در حول يک مرکز هستند و از ترسيم خطوط راست افقي يا عمودي
شم کنند و بعد از ترسيم اجزايي به عنوان چم، بيضي يا حتي مثلث نامنظم ترسيم مياي از جمله دايره، مربع نامنظسالگي کودکان در آغاز شکل بسته 1حدود 

افزايند و همزمان با آن يا اندکي بعد سالگي کودکان به دايره ترسيم شده قبلي دو خط عمودي به عنوان پا مي 1نامند. در حدود پايان يا دهان، آن را آدم مي
 کنند. ت منشعب ميدو خط افقي از دو طرف آن به عنوان دس

سالگي  3کنند. در حدود افزايند و آن را تنه تلقي ميکنيم که کودکان يک دايره يا بيضي ديگر به دايره اولي ميسالگي مالحظه مي 8هاي اول بعد از در ماه
سالگي لباس در تن آدمک  3گردند. در حدود ها و پاها نيز دو خطي ميشود که دو خطي است و در اين موقع دستگردن بين دو دايره سر و تنه ظاهر مي

ها، سالگي برخي از اجزاي آدمک از قبيل کف دستها، بيني، گوش 5شود که گرچه نه کامل ولي گوياي جنسيت آدمک نيز خواهد بود. در ترسيم شده، ظاهر مي
نمايند. تنه، آخرين ه ترسيم نيمرخ يا حاالت پويا در آدمک ميسالگي برخي از کودکان شروع ب 19الي  0شوند. در حدود ي ترسيم ميتربيشچانه با دقت 

سالگي صورت نمي گيرد و چند سال ديگر الزم است که به  17کنند. اين گونه پويا سازي معموال قبل از قسمتي است که کودکان آن را از نيمرخ ترسيم مي
 ي در نزد کودکان و نوجوانان نيز هست. سالگي در ضمن سن شروع واقعيت گرايي ترسيم 17طور کامل انجام شود. 

 اجراي آزمون آدمک 
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شود. کودک بر روي يک و يک پاک کن )در صورت ضرورت( مي A1ابزار اجرا محدود به يک مداد سياه خوب تراشيده شده، يک برگ کاغذ بي خط به قطع 
روي اين کاغذ يک »درجه را تشکيل دهد به کودک گفته خواهد شد:  18ويه اي که زاويه ديد او با سطح ميز يک زانشيند، به گونهصندلي مناسب قد خود مي

 «. آدم بکش، سعي کن خيلي خوب بکشي،آن طوري که بهترين نقاشي تو باشد ... شروع کن
 در برابر هرگونه سؤال، آزمودني فقط بايد گفته شود:

 «. خواهد بکشهر طور که دلت مي»يا « خواهدهر چه که دلت مي»
 ن آدمک گودايناف نمره کيفي به آزمودني داده نخواهد شد. در آزمو

 گذاري نمره
 شوند: هاي ترسيم شده معموال به دو دسته زير تقسيم ميگذاري، نقاشيهنگام نمره

 الف:آنهايي که اصال به انسان شباهت ندارند. 
 واهد شد. هايي که به صورت خط خطي ساده بدون هدف هستند، نمره صفر داده خـ به نقاشي1
 شود. اي جلوه کنند که گويي هدفدار هستند، در اين صورت به نقاشي نمره يک داده ميچنانچه خطوط به گونه ـ7
شود که کودکان بسيار خردسال، يا عقب ماندگان ذهني عميق، چند تصوير، از جمله يک دايره، يک مربع ناقص يا يک بيضي ناقص را با هم ـ گاهي ديده مي0

 جزايکنند. در صورتي که کودک پاسخ دهد، هر يک از آنها يک آدم است به نقاشي او نمره يک داده خواهد شد. اما چنانچه کودک بگويد همه آنها ايترسيم م
 بدن يک آدم هستند و براي هر يک از آن اجزا يک نام از قبيل دست، پا، سر و غيره ارائه کند نقاشي او در گروه ب طبقه بندي خواهد شد. 

نمره که نمودار  81ترين نقاشي اين گروه دهيم که از نظر ظاهري شباهت کلي يا جزئي به انسان داشته باشند. به کاملهايي را قرار ميب: در گروه ب نقاشي
 خصوصيت ترسيم انسان است، داده خواهد شد.  81

 ابتکارات انجام شده در مورد آزمون آدمک 

 ـ آزمون آدمک گودايناف ـ هريس 1
گذاري آزمون گودايناف به عمل آورد. در روش اجراي هريس در آغاز از آزمودني، خواسته دي.بي.هريس تغييراتي هم در شيوه اجرا و هم در تعداد موارد نمره

در مرحله دوم آزمونگر از  شود که يک آدم از هر جنس که تمايل دارد، ترسيم کند. بعد از اين که آزمودني، به تمايل خود آدمي از جنس زن يا مرد کشيد،مي
هريس نيز به هر مقوله  -گيرد. در آزمون گودايناف نمره تعلق مي 31نمره و به آدمک زن  30به آدمک مرد کال خواهد که يک آدم از جنس ديگر ترسيم نمايد. او مي

 . شوديک نمره داده مي

 ـ آزمون آدمک روير 7
هاي شناختي و هم در حوزه عواطف و شخصيت کارايي داشته باشد و به همين ند هم در حوزه هوش و توانشتواژاکلين روير معتقد است که آزمون آدمک مي

خواهد که به ترسيم يک آدم دهد که موفق به سنجش اين دو حوزه گردد. او در آغاز مانند گودايناف از آزمودني ميهايي از ترسيم آدم نمره ميجهت به جنبه
خواهد که با مدادهاي رنگين آنها را رنگ کند. انتخاب رنگهاي مختلف براي هر يک از اعضاي ن که آدمک ترسيم شد، از آزمودني ميبپردازد و سپس بعد از اي

 هاي شناختي يا عاطفي آزمودني راهنمايي خواهد کرد. ها به نظر خانم روير هدايت کننده است و آزمونگر را به ويژگيبدن، يا لباس
مورد ديگر مربوط  11مورد به بدن و پندار تن و  70مورد آن مربوط به سر و اجزاي صورت،  70دهد که مورد از ترسيم آدم نمره مي 39به ژاکلين روير مجموعا 

رايي بيروني سالگي در نزد کودکان به دور از هرگونه واقعيت گ 3رسند. رنگ آميزي اجزاي آدمک تا مورد مي 11ها به شوند. مقوالت مربوط به رنگبه لباسها مي
سالگي به  3کنند. واقعيت گرايي براي رنگ آميزي از اي که آنها با هر رنگي که تمايل داشته باشند، هر يک از اجزاي صورت يا بدن را رنگ مياست، به گونه

هاي ترسيم آدمک، هميشه نسبت به بهشود. برعکس تأخير در واقعيت گرايي مربوط به رنگ آموزي، دختران در ساير جنبعد، ابتدا در نزد پسران ظاهر مي
سالگي رو به  5عقب ماندگي پسرها نسبت به دخترها تا شود. سالگي نسبت به دختران به خوبي مشاهده مي 1کنند. تاخير پسران از تر جلوه ميپسران پيشرفته

 سالگي در همان حد باقي خواهد ماند.  17افزايش خواهد گذاشت و بعد از آن تا 

 مک اوور « ترسيم تصوير آدم»ـ آزمون 0
به وجود آورد. آزمون ترسيم آدم قبل از اين که يک آزمون هوش باشد،  هاآزمودنيبا هدف بررسي شخصيت  1010کارن مک اوور آزمون آدمک خود را در سال 

خواهد که خي ديگر از روان شناسان از آزمودني مياي است. در آغاز او مانند بربايد يک آزمون فرافکني به حساب آيد. روش اجراي کارل مک اوور دو مرحله
خواهد که به تعدادي سؤال از پيش تعيين شده درباره آدمک ترسيم شده يک آدم ترسيم کند. بعد از اين که آدمک به طور کامل ترسيم شد. او از آزمودني مي

 پاسخ دهد. 
آزاد است که به تناسب مشکل آزموني سؤاالتي ديگر به آن بيفزايد. تفسير آزمون در دو  سؤال دارد و در عين حال آزمونگر 01آزمون فرافکني آدمک مک اوور 

گيرد. وجه صوري و وجه محتوايي: در وجه صوري به متغيرهايي از جمله جاي ترسيم آدمک بر روي صفحه کاغذ، تناسب خطوط و اعضاي وجه صورت مي
شود. از نظر محتوا، آزمونگر به موضوعاتي هايي از اين قبيل توجه ميها، افزوده و پاک شده و پديدهشنترسيم شده، رعايت اصول پرسپکتيو، هاشورها و سايه رو

تي اجزاي ي يا نادرساز قبيل، متن ترسيم )به طور مثال سرباز، پليس، آموزگار، خلبان، ورزشکار، کارگر، فرد در لباس شب و غيره(، گرايش و رفتار آدمک، درست
 ( 58)بهرامي،  11ات، حاالت چهره و تنه توجه نشان خواهد داد.کشيده شده، تزئين

                                                           
 . Machover (Karen), Personnality, Projection in the drowing11 
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 سنجش حافظه ديداري به کمک ترسيم آزمون تصاوير در هم آندره ري 
 روش اجراي آزمون : انفرادي 

 دقيقه  18الي  8زمان اجرا : براي هر کارت بين 
 دقيقه  7زمان ارزشيابي : 

 ، نوجوانان و بزرگساالن(سال به باال )کودکان 1سن پاسخ دهندگان : از 
 هدف اجرا : سنجش ساخت يابي ادراکي و حافظه ديداري 

است که هر کارت به طور مجزا و به مناسبت  Bو  Aپروفسور آندره ري ابداع کرد. آزمون متشکل از دو کارت  1017را در سال « تصاوير هندسي در هم»آزمون 
شود. کارآيي موثر اين کارت براي افراد سال به باال به کار برده مي 1جزء ادراکي است و در مورد افراد از  15متشکل از  Aگردند. کارت انتخاب شده و اجرا مي

ادراکي  تربيشجزء هندسي تشکيل شده است و به علت سادگي  11از  Bي دارد. کارت تربيشسال به بعد است و براي نوجوانان و بزرگساالن عمال کاربرد  3از 
 گردد. ساله و يا بزرگساالن عقب مانده ذهني مصرف مي 5الي  1ن براي کودکان بي

شود و به او پيشنهاد ( در جهت مناسب جلوي آزمودني گذاشته ميBيا  Aشود. در نوبت اول کارت )اجراي آزمون بعد از انتخاب هر کارت در دو نوبت انجام مي
د. در نوبت دوم و در حالي که کارت از جلوي او برداشته شده است و سه دقيقه سپري شده گردد که مشابه آن را بر روي يک کاغذ سفيد بي خط رسم کنمي

شود اين بار به طور حفظي تصوير مشاهده شده قبلي را با دقت ترسيم نمايد. قضاوت درباره آزمودني با توجه به مقايسه کارکرد او در هر است، از او خواسته مي
شود و مرحله دوم، با توجه موال مرحله اول ترسيم به حساب توان رشد ترسيمي و ساخت يابي ادراکي آزمودني گذاشته ميشود. معدو مرحله ترسيم انجام مي

هاي متداول براي سنجش حافظه، به کميت و کيفيت ترسيم مرحله اول، سطح کارکرد حافظه ديداري او را نشان خواهد داد. آندره ري با توجه به نارسايي شيوه
اي ترسيم خود را پيشنهاد نموده است. او معتقد است که تا سطح پايه ترسيم آزمودني معلوم نگردد، نمي توان از ترسيم براي سنجش حافظه حلهروش دو مر

 استفاده کرد. 

 اجراي آزمون 
 شود: اجراي آزمون در دو مرحله انجام مي

 ـ مرحله کپي کردن : ترسيم تصوير از روي مدل 1
 دقيقه استراحت مجددا ترسيم شود.  0ردن: ترسيم از حفظ، يعني تصوير مشاهده شده، در مرحله اول بعد از ـ مرحله بازسازي ک7

 هاي غير متعارف ترسيم حالت

 هاي بسيار درهم، نامتناسب ـ ترسيم1
که در آن فرد بين خود و ديگري فرق اساسي به علت اختالل حرکتي، يا عقب ماندگي ذهني، يا هماد بيني است. هماد بيني حالتي از ادراک يا انديشه است 

 نمي تواند قائل شود. 

 ـ کوچک ترسيمي يا بزرگ ترسيمي 7
هاي گذشته زندگي جستجو کرد. علت اصلي بزرگ يا کوچک ترسيمي را بايد در وهله اول در تيپ شخصيت آزمودني يا عادات ترسيمي ايجاد شده در دوره

 و افسردگي ممکن است باعث کوچک ترسيمي و گرايش به شيدايي، يا برون گرايي باعث بزرگ ترسيمي گردد.  بازداري، خود کم انگاري، درون گرايي

 ـ مدت ترسيم بسيار کوتاه يا بسيار طوالني 0
 کنند. الف:عقب ماندگي ذهني. معموال افراد بسيار عقب مانده وقت کمي صرف ترسيم مي

اند، معموال نقاشي خود را سريع و درست به پايان کساني که در ترسيم اشکال هندسي مهارت کسب کرده ب:مهارت داشتن در ترسيم. افراد بسيار باهوش،
 برند. مي

ال نمايند، احتماکنند. آنها به جزئيات زياد توجه ميتر از ديگران ارائه ميپ: شخصيت وسواسي : افرادي که شخصيت وسواسي دارند نقاشي خود را طوالني
 کنند. سازند و کار خود را وارسي ميميخطوط را پر رنگ 

 ساخت يا بي ادراکي 
آيد. آندره ري تصاوير ادراک به حسب تعريف، يک نوع شناخت به حساب مي

اي تنظيم کرده است که حتي االمکان فاقد را به گونه Bو  Aهاي کارت
 د.را بر انگيزن هاآزمودنيهاي شناختي تاثيرات عاطفي باشند و فقط زمينه

 
 ، تصاوير درهم آندره ريAکارت 

                                                           
 of the human figure, Sprin Gfield 111, 1037  
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ي مختلف جاي گرفته است، هنوز هم موارد هامقياسرود و در عملي به شمار مي هايآزمونترين اين آزمون، که يکي از قديمي :17هاي کهسمکعب -0
 استعمال فراواني دارد.

 روش اجرا: انفرادي 
 دقيقه  18الي  79زمان اجرا: بين 

  قيقهگذاري : يک دزمان نمره
 سال به باال  8سن پاسخ دهندگان : از 

 هدف اجرا: سنجش هوش انضمامي 
به منظور حذف عامل زبان در اندازه گيري هوش ابداع کرد. فرم نخستين اين آزمون مشتمل بر  1079ي چوبي خود را در سال هامکعباس.سي.کهس آزمون 

تصوير تقليل  13توسط خود او به  1070تصوير و از سال  79سي رنگين بود که در آغاز به تصوير هند 08سانتيمتر مکعب و  8/7مکعب چوبي به ابعاد  13
 اي از ضايعات مغزي نيز حساس است.يافت. آزمون کهس عالوه بر توان جدا سازي کودکان عقب مانده ذهني از کودکان عادي نسبت به پاره

 مواد آزمون 
 مواد آزمون از دو قسمت تشکيل شده است:

5/25/25/2مکعب چوبي کامال يکسان به ابعاد  13 -1   .اي( در آنها هاي چهارگانه )زرد، سفيد، سرخ، سرمهرنگين هستند و رنگ هامکعبسانتيمتر
 شود. ديده مي

 ر رديف و شماره گذاري شده اند. گانه از ساده به دشوا 13کارت در يک دفترچه گردآوري شده اند. تصاوير  13تصوير هندسي متفاوت که به صورت  13 -7

 ها اقتباس

 مجموعه پروفسور بودن ناردل 
 پروفسور بون ناردل آزمون خود را در دو سري به وجود آورد.  1080در سال 

ر به تصوي 13سطح سياه و يک سطح رنگي به رنگهاي سرخ يکدست، سفيد يک دست و سرخ و سفيد( و  8مکعب رنگي ) 79متشکل از  B.191الف: سري 
ر هاي کهس، از ارائة تصاويرنگهاي سرخ و سفيد. اين سري براي نوجوانان و بزرگساالن ساخته شده است. در اين آزمون، بر عکس بعضي تصاوير آزمون مکعب

 0تصوير بعدي با  1مکعب،  1ا تصوير اول ب 3آورند. هر يک از هايي به وجود ميدشواري هاآزمودنياز زاويه اجتناب شده است، زيرا اين تصاوير براي بعضي 
ها براي ساختن تصاوير استفاده کهس، فقط از يک طرف مکعب ها، بر عکس آزمونشود. در سري مکعبمکعب ساخته مي 13تصوير آخر با  3مکعب و هر يک از 

 دقيقه درست چيده شده است. 19هايي که در گيرد، نمرة آزمودني عبارت است از تعداد مکعبدقيقه انجام مي 19شود. آزمايش در مي
 (58تصوير منحصرا براي بزرگساالن. )بهرامي، 13مکعب با خصوصيات فوق الذکر و  17متشکل از  B. 79ب: سري 

 آزمون بندرـ گشتالت
 روش اجرا : انفرادي )يا گروهي( 

 دقيقه  79زمان اجرا : حداکثر تا 
 گذاري: زمان نمره
 دقيقه  7کودکان : 

 يقه دق 8بزرگساالن: 
 سال به باال )کودکان، نوجوانان، بزرگساالن(  1سن پاسخ دهندگان : از 

 هدف اجرا: 
 حرکتي ترسيم و اختالالت هيجاني –هاي ديداري کودکان: تعيين درجه رشد يا عقب ماندگي فعاليت

 بزرگساالن : تشخيص ضايعات مغزي يا برخي از موارد اختالالت رواني. 
، سي و دو تصوير هندسي را جهت مطالعه ادراک ديداري، با هدف دستيابي به قوانين روان 1070گذار مشهور مکتب گشتالت، در سال ورتايمر يکي از سه بنيان

زديک ن« روندهاي رواني فرافکني»را به « هاي ادراکيفعاليت»شناختي مباحث مربوط به ادراک، ابداع نمود. تحقيقات پيروان مکتب گشتالت به طور کلي 
کارت از  0کردند. دکتر لورتا بندر با اقتباس از ورتايمر تر ميهاي شخصيتي را کوتاهو فعاليت« هاي شناختيتوانش»ودند و به اين ترتيب حد فاصل بين نممي

ر رار داشت. آزمون بندر دکارت برگزيده او را انتخاب کرد. بندر تحت تاثير دو مکتب روان شناختي فعال آن روز يعني روان کاوي و نظريه گشتالت ق 07بين 
بينه، آزمون وکسلر، آزمون رورشاخ و آزمون  –ديگر عبارتند از: آزمون استانفورد  هايآزموندهد )حال حاضر يکي از پنج آزمون مشهور دنيا را تشکيل مي

T.A.T . ) 

 مشخصات تصاوير آزمون بندر 

                                                           
17. Kohs Cube test 
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مشخص  Aيک بر روي يک کارت ترسيم شده اند. تصوير کارت اول با عالمت اختصاري تصوير هندسي است که هر  0آزمون ديداري ـ حرکتي بندري داراي 
 شماره گذاري شده اند.  5شده است و بقيه تصاوير از يک تا 

 شيوه اجراي آزمون 
ه شيب ديد او با سطح ميز يک نشيند کاي ميشيوه اجراي آزمون بندر ساده و در عين حال استاندارد شده است. آزمودني روي صندلي مناسب قد خود به گونه

دهد. قبل از ارائه اولين کارت بهتر به او مي A1درجه را تشکيل دهد. آزمونگر يک مداد خوب تراشيده شده و يک برگ کاغذ سفيد بي خط به قطع  18زاويه 
 آزمودني تصوري از تعداد آنها به دست آورد. ها را به مدت چند ثانيه به روي ميز پخش کند تا است که آزمونگر، ضمن گفتن دستور اجرا، همه کارت

 رعايت شرايط اجرا
 رعايت موارد زير در آزمون بندر ضروري است:

 ـ استفاده نکردن از خط کش. 1
 گذاريم. ـ چنانچه آزمودني پاک کن، بخواهد آن را در اختيار او مي7
 ـ کاغذ ترسيم در آزمون بندر بايد استاندارد شده باشد. 0
 بايد يکي پس از ديگري به آزمودني ارائه شوند.  هاـ کارت1
 ـ هر کارت فقط يک بار ترسيم خواهد شد. 8
ها را در يک برگ ترسيم کند و يک برگ کاغذ درخواست کرد، آن را در اختيار او خواهيم گذاشت لکن ـ چنانچه آزمودني، به هر علت نتوانست تصاوير کارت3

 خواهيم کرد. ما خود آن را به آزمودني پيشنهاد ن
 هاي ترسيم شده ديگر در يک گوشه ميز قرار دهد. ـ بعد از پايان ترسيم هر کارت آزمونگر بايد آن را برداشته و وارونه، بر روي کارت3
کنيد  الزم است. بايد سعيکنيد هر طور که فکر مي»پرسند تصاوير را بزرگ بکشند و غيره... در پاسخ اين گونه سؤاالت بايد گفت: مي هاآزمودنيـ برخي از 5

 «. عين تصوير کارت بشود
 در جريان اجرا بايد يادداشت شوند.  هاآزمودنيـ رفتارهاي عاطفي، حرکاتي و گفتاري 0

 ارزشيابي نتايج اجرا 
 تربيشهاي کيفي ـ شيوه کمي. مالک7ـ شيوه کيفي 1گيرند: گشتالت به دو شيوه مورد تجزيه و تحليل و ارزشيابي قرار مي-تصاوير کشيده شده در آزمون بندر

ار هاي تحقيقاتي مورد استفاده قرهاي باليني و هم در محيطهاي کمي، هم در محيطشوند. مالکبه وسيله روان شناسان باليني يا روان پزشکان به کار برده مي
ـ نمره دادن به 7ـ نمره دادن به موارد درست تصاوير ترسيم شده،  1اند: هاي کمي محققان به يکي از اين دو شيوه متوسل شدهگيرند. براي تنظيم مالکمي

 موارد خطا.

 خطاي ترسيم 
 خطاهاي ترسيم در آزمون بندر عبارتند از:  ترينمهم

 ـ تحريف . منظور از تحريف دگرگون کردن شکل تصوير است. 1
 ا خطا محسوب گردد. انجام شود ت تربيشدرجه يا  18ـ چرخش . در آزمون بندر چرخش بايد در حد 7
 ـ ساده کردن يا ابتدايي ساختن 0
 ـ در هم شکستن يا تقسيم شکل 1
 ـ تداخل يا جدا سازي 8
 ها ـ ناتواني در بستن شکل3
 ـ آرايش شکل و انجام کارهاي اضافي تزئيني بر روي آن 3
 ـ تداوم و درجاماندگي5

 هاي کيفي تفسير آزمون بندر مالک
هاي شناختي بسنده، توانايي تسلط بر آنها، دارا بودن دقت عمل و قدرت : نمودار قدرتر ترسيم و قرار دادن اشکال در سطح کاغذـ رعايت نظم و ترتيب د1

 ها، توانايي سازگار شدن با شرايط.پيش بيني، توانايي ايجاد طرح و نقشه براي مواجهه با پديده
ريزي و در کنترل نيروهاي شناختي. اين ويژگيها در ترسيم افراد روان نژند و گاهي روان پريش ديده  نمودار اغتشاش در برنامه ـ رعايت نکردن نظم و ترتيب:7

 شود. مي
کنند. افراد خود خواه، يا خود مدار، يا را باالي صفحه کاغذ و اندکي متمايل به گوشه چپ ترسيم مي Aافراد بهنجار معموال کارت  : Aـ محل ترسيم شکل 0

 چرخانند. برگ کاغذ خود را مي Aکشند. برخي از افراد قدرت ستيز به هنگام ترسيم کارت عاطفي بي ثبات هستند، آن را در وسط کاغذ مي کساني که از نظر
اه رنمودار خودخواهي، گرايش به شيدايي، يا رفتار سايکوپاتي است. در صورتي که ويژگي فوق به هم ـ ترسيم اشکال به گونه بسيار متفرق در چند برگ:1

 ابتدايي سازي اشکال باشد، نمودار کم هوشي و اگر به همراه بزرگنمايي تصاوير باشد، نمودار واکنش سازي در برابر احساس ناايمني است. 
 نمودار بازداري در بيان احساسات، رفتار متحجر يا افسردگي و حاالت اضطرابي است.  ـ کوچک ترسيمي افراطي:8
 نمودار ناتواني در پيش بيني، داشتن اضطراب است.  کديگر:ها با يـ تداخل اشکال کارت3
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 سايکوپاتي است.  هايکنشنمودار داشتن اضطراب يا وا ـ نوسان در اندازه شکلها:3
 ، نمودار ضايعات مغزي يا مشکالت جنسي يا گرايش به پسيکاستني است. 5و  3و  1به ويژه در شکلهاي  ـ اشکال در بستن برخي از اشکال:5
 و داشتن مشکالت عاطفي است. يعاطف هايکنشنمودار تحريف در وا :3هاي شکل غيير در منحنيـ ت0

 هاي جامعه ستيزي است. نمودار ضايعات مغزي، يا منفي گرايي، يا گرايش ـ چرخش اشکال:19
 ان پريشي است. نمودار عدم بلوغ شناختي و عاطفي، عقب ماندگي ذهني يا رو ـ ساده سازي يا ابتدايي ساختن اشکال:11
 هاي ناشي از پيري، ضايعات مغزي است. : نمودار روان پريشيـ در هم شکستن و تقسيم شکلها به يک يا چند بخش17
 نشانه وسواس کاري، يا بي اعتمادي به خويشتن است.  ـ طراحي قبل از ترسيم:10

 هاي بندر معاني نمادين کارت

 Aـ کارت 1

 گردد. معموال دايره را نماد زنانگي و مربع لوزي گونه را نماد مردي دانسته اند. ار هماهنگي و بهنجاري شخصيت تلقي ميدر صورت ترسيم قابل قبول، نمود

 1ـ کارت 7
د اها به خطوط کوچک، مالک ضايعات مغزي و در غير اين صورت پرخاشگري است. در نزد افرنمودار رعايت نظم و ترتيب و توجه به جزئيات است. تبديل نقطه

 شود. کند و نزد کساني که گرايش به شيدايي دارند به مرور به طرف باال انجام ميها به مرور، به طرف پائين گرايش پيدا ميافسرده ترسيم نقطه

 7ـ کارت 7

 شود. نمودار رعايت نظم و ترتيب، توجه به جزئيات، به اصول و موازين تلقي مي 1مانند کارت 

 0ـ کارت 1
عکس العمل نسبت به احساسات و نيازهاست. فشرده ترسيم کردن تصوير، نمايانگر بازداري و واپس زني عاطفي و گسترده کردن آن، نشانگر اين کارت معرف 

 پهنه بخشي و قبول تکانش هاست. 

 1ـ کارت 8
در وصل منحني زنگوله به زاويه مربع را عالمت مشکالت گيرد. معموال ناتواني بازخورد،نسبت به همگوني يا دوسوگرايي عاطفي با اين کارت مورد مطالعه قرار مي

 هد. دهاي واکنش سازي منحني به طرف باال گرايش نشان ميها منحني به طرف پائين و در حالتکنند. در نزد افسردهجنسي در نزد بزرگساالن تلقي مي

 8ـ کارت 3
دانند. ناتواني در ترسيم اين کارت را در نزد بزرگساالن نمودار داشتن مشکالت در مردي مياي از معموال نعل را نشانه زنانگي و خط مورب نقطه چين را نشانه

 کنند. رابطه با جنس مخالف تلقي مي

 3ـ کارت 3

و يا کساني که در کنند اند که در بروز عواطف افراط ميها را در نزد افرادي مشاهده کردهاند. افزايش دامنه منحنياين کارت را کارت عواطف نامگذاري کرده
 عمل بازداري عاطفي دارند. 

 3ـ کارت 5

 هاي بين آنهاست. استقالل و تعارض-اين کارت نشانگر دو سو گرايي وابستگي

 5ـ کارت 0
 نمايانگر بازخوردهاي جنسي است. 

 هاي تشخيص در آزمون بندر بزرگساالن مالک

 هاي تشخيص ضايعات مغزي مالک ـ1
شود. مربوط به نيمکره راست مغز مي تربيشيص ضايعات مغزي خفيف نيست و تشخيص آن محدود به ضايعات مغزي شديد، آن هم آزمون بندر قادر به تشخ

ر اي راست مغز به کاهاي مربوط به قطعه آهيانههاي کلي مغز به ويژه آسيبتر آن است که آزمون بندر را به منظور غربال کردن افراد مبتال به آسيبصحيح
ريتان  -هالستيد نبراسکا و آزمون -ديگر از جمله آزمون لوريا هايآزمونهاي جزيي، يا ضايعات نيمکره چپ به و در صورت تمايل براي تشخيص آسيبببريم 

 هاي تشخيص ضايعات مغزي عبارتند از:مراجعه کنيم. مالک
 3و  8و  0و  7و  1ـ تداوم در ترسيم، به ويژه در شکلهاي 1
  5و  3و  1و 1و  Aو  0درجه در شکلهاي  18ز ا تربيشـ چرخش 7
 8و  0و  1ها به دايره در شکلهاي ـ تبديل نقطه0
  1و 8و  0ها به خطوط کوچک در شکلهاي ـ تبديل نقطه1
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  3ـ رسم زاويه به جاي منحني در شکل 8
  5و  Aهاي ـ حذف زوايا يا افزايش آنها به ويژه در شکل3
 بستن اشکال ـ ناتواني در الحاق خطوط يا 3
 ـ تبديل منحني به خط راست 5
 ـ تداخل يا جداسازي بيش از حد 0

  0و  5ـ ناتواني در رعايت تقارن در شکل 19
 ـ ناتواني در ترسيم صحيح اشکال متقاطع 11
 هاي مختلف اشکال ـ جابه جا کردن قسمت17
 ـ لرزش شديد خطوط راست يا منحني 10

 )اسکيزوفرني(ها هاي تشخيص روان پريشيمالک ـ7
 ـ ابتدايي ساختن اشکال 1
 ـ در هم شکستن يا پراکنده کردن اجزاي اشکال 7
 ـ تداوم در ترسيم 0
 ها ها به دايرهـ تبديل نقطه1
 ـ کشيدن نقطه چين به جاي منحني 8
 ـ کوچک ترسيمي 3
 هاي افقي اشکال ـ تاکيد در بخش3
  ـ ناتواني نشان دادن در ترسيم نقاط تقاطع اشکال5
 ـ چرخش 0

 هاي اضافي به تصاويرـ افزودن بخش19

 ها هاي تشخيص روان نژنديمالکـ 0
 ـ مشکالت جنسي 1

  5و  3و  Aالف: ناتواني در بستن خطوط شکلهاي 
 در نزد افراد ناتوان جنسي  1و  Aب: تداخل زاويه در منحني اشکال 

 در نزد همجنس گراها  5و3پ: تطويل اشکال 
 کنند. در نزد افرادي که از داشتن تمايالت همجنس خواهي احساس گناه مي 3هاي کارت ضعلي 3ردن يا عدم تداخل ت: موازي ترسيم ک

 ـ افسردگي واکنشي 7
 به مرور به طرف پائين  0و  7و  1الف: گرايش شکلهاي 

 پريشي نيز باشد.  اي براي شروع روانها ممکن است مقدمهب: شماره گذاري يا جدا سازي اشکال. شماره گذاري شکل
 ـ اضطراب 0

 الف: لرزش در ترسيم خطوط 
 ها ب: کوتاه بودن زمان ترسيم به منظور فرار از تنش

  0و  7پ: تمايل داشتن به تکميل شکل 
 ها به خطوط کوتاه ث: تبديل نقطه

 ـ هيستري 1
 ها همراه با رعايت نکردن نظم در ترسيم الف:گسترده کردن شکل

 کالت جنسي در نزد زنان هيستريک ب: حضور عالئم مش
 ـ رفتارهاي وسواسي 8

 الف: توجه بيش از حد به جزئيات، به نظم و ترتيب و به اندازه خطوط 
  3براي ترسيم شکل شماره  تربيشب: گذاشتن وقت 

 ها و ساير خطوط ها، دايرهپ: پر رنگ کردن نقطه
 ـ سايکوپاتي 3

 م عقب ماندگان ذهني به علت بي اهميت تلقي کردن کار هاي ترسيم شده به ترسيالف: شباهت شکل
 ب: فاصله زياد بين اشکال ترسيم شده 

 پ: سرعت در ترسيم 
 ها به خطوط کوتاه در اثر سرعت بخشيدن به کار ت: تبديل نقطه
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 ها به علت بي توجهي به ضوابط و ناديده گرفتن آنها ج: تداخل شکل
 ها چ: ناتواني در بستن شکل

 ليسم ـ الک3
  Aالف:پائين بودن آستانه تحمل، به ويژه در ترسيم کارت 

  8و 1هاي شکل ب: شمردن نقطه
  3ج: چرخش در شکل 
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