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 چکیده

مقییا  ملیی روايیی همممیان »در پژوهش حاضر به 

 -آزمیای تهیرانبا نسخه نوين هوش رفتارهای انطباقی

پرداختیه « توان ذهنییدر کودکان کمبینه  -استانفورد

شده و سؤال اصلی بدين ترتیب تیدوين شید کیه آيیا 

-سخه نیوين هیوشرفتارهای انطباقی با نمقیا  ملی 

تیوان بینیه در کودکیان کیم -استانفورد -آزمای تهران

ذهنی دارای روايی همممان است؟ پیژوهش حاضیر در 

اامعیه گییرد. سینجی ایای میهای روانحیطه طرح

متخصصین سنجش رفتار انطباقی، مربییان را پژوهش 

تیوان ذهنیی مراکیم خصوصیی و و والدين کودکان کم

ازمان اسیتثنايی اسیتان دولتی سازمان بهميستی و سی

تشکیل يافته است. در پیژوهش  1398در سال  تهران

گیری در دستر  تعداد حاضر با پیروی از روش نمونه

توان ذهنیی نفر از مربیان و والدين کودکان کم 1200

از مراکییم خصوصییی و دولتییی سییازمان بهميسییتی و 

انتخیا  نمونه عنوان سازمان استثنايی استان تهران به

Abstract 

In the present Research, the "Concurrent 

validation of the national scale of adaptive 

behaviors with the new version of the 

Tehran-Stanford-Binet intelligence test in 

Intellectual Disability Children" and the 

main question was whether the national 

scale of adaptive behaviors with the new 

version of the intelligence test Tehran - 

Stanford - Bina has a Concurrent narrative 

in  Intellectual Disability Children ? The 

present Research falls into the category of 

psychometric researchs. The research 

community was formed in 1398 by experts 

in the field of adaptive behavior assessment, 

educators and parents of children with 

intellectual disabilities in private and public 

centers of the Welfare Organization and the 

Exceptional Organization of Tehran 

Province. In the present Research, following 

the sampling method available, 1200 

educators and parents of intellectual 
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ابمار مورد استفاده در تحقیی  حاضیر، مقییا  شدند. 

 -آزمیای تهیرانملی رفتار انطباقی و نسخه نوين هوش

باشید کیه هیر دو ابیمار در ايیران بینه میی -استانفورد

استانداردسازی شده و دارای روايی و اعتبیار مطلیوبی 

هیای تحقیی  از میدل است. در راستای آزمون سیوال

اده شیده و آماری ضیريب همبسیتگی پیرسیون اسیتف

های تحقی  نشان داد که )به ام عامل اسیتدلل يافته

سیال و هوشبهر سیال( بین عوامیل اسیتدلل سییال، 

فضیايی و  -دانش، استدلل کمیی، پیردازش ديیداری

های مقییا  ملیی آزمونحافظه فعال با اکثريت خرده

داری مشیاهده رفتارهای انطباقی رابطه مثبیت معنیی

افمايش هوش در چهار عامل  شود. بدين ترتیب کهمی

يابد و بیا کیاهش مذکور، رفتار انطباقی نیم افمايش می

يابنید. هوشبهر، رفتارهیای انطبیاقی نییم کیاهش میی

بنابراين، مقیا  رفتار انطباقی دارای روايی همممان با 

بینه است  -استانفورد -آزمای تهراننسخه نوين هوش

هیت سینجش عنوان يک ابمار کیارا در اتواند بهو می

 توان ذهنی استفاده شودرفتار انطباقی کودکان کم

ژه ی مقیا  ملروايی همممان، کلیدی:هایوا

 -آزمای تهراننسخه نوين هوش رفتارهای انطباقی،

 توان ذهنیکم ،ودکانکبینه،  -استانفورد

disablity children from private and public 

centers of the Welfare Organization and the 

Exceptional Organization of Tehran 

Province were selected as the sample. The 

instrument used in the present Research are 

the national scale of adaptive behavior and 

the new version of the Tehran-Stanford-

Binet intelligence scale, both of which have 

been standardized in Iran and have good 

validity and Reliability. In order to test the 

research questions, the statistical model of 

Pearson correlation coefficient was used and 

the research findings showed that (except for 

fluid reasoning score and fluid intelligence) 

between fluid reasoning factors, knowledge, 

quantitative reasoning, visual-spatial 

processing and working memory. Adaptive 

behaviors are observed with the most of 

national scale subscales of adaptive 

behaviors. Thus, increasing intelligence in 

these four factors, adaptive behavior 

increases and adaptive behavior decreases 

with decreasing intelligence. Therefore, the 

scale of adaptive behavior has a validity 

Concurent with the new version of the 

Tehran-Stanford-Binet intelligence scale and 

can be used as an eff ective instrument to 

measure the adaptive behavior of intellectual 

disability children. 
Keywords:Concurrent,validation,national 

scale of adaptive behaviors, new version 

of the Tehran-Stanford-Binet 

intelligence scale, intellectual disability, 

children 
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 مقدمه 

هايی که در ارزيابی کودکان با تأکید بر سنین اولیه رشد، اهمیت بسمايی يکی از مهمترين سازه

ترين عنوان يکی از کاربردیطباقی است. ارزيابی رفتار انطباقی بهرا به نمايش گذاشته است، رفتار ان

تواند به نیازسنجی آموزشی نیم شود که میاقدامات در دامنه سنی پیش از دبستان محسو  می

منجر گردد تا از اين طري  نقاط ضعف رفتار انطباقی کودک را کاهش دهد. سنجش رفتار انطباقی 

شود که نقش های دولتی در ايالت متحده آمريکا محسو  مینظام هایعنوان يکی از اولويتبه

های گوناگونی به پیشگیری از بروز اختاللت دوران کودکی را دارد. سنجش رفتار انطباقی در حیطه

توان به آموزش، پیشگیری و گاهی اوقات غربالگری، تشخیص شود که از امله میکار برده می

منجر گردد. در قرن بیست و يک سنجش رفتار انطباقی اختاللت  شناختی کودکاناختاللت روان

شناختی دوران کودکی به اقدامی ضروری بوده که بايد متخصصین اختاللت روان 1تحولی -عصبی

 (.2018، 2ای را مبذول نمايند )سولینر و کاليمنآن تواه ويژه

 نوان عملکرد مستقل ع( سازه رفتار انطباقی را به2016) 3سیچیتی و سالنیراسپارو، 

 کنند که موابات بروز کارآمدی شخصی و ااتماعی را فراهم تعريف می 4های روزمرهفعالیت

عنوان پیشنیازی برای کارآمدی های روزمره که بهسازد. به بیانی ديگر، عملکرد مستقل فعالیتمی

گردد. رفتار انطباقی عنوان رفتار انطباقی تعريف میشود تحتشخصی و ااتماعی در نظر گرفته می

عنوان شود ولی همواره اين عملکرد مستقل بههای روزمره محسو  میعملکرد مستقل در فعالیت

تواند در سنین بالتر اثربخشی و کارآمدی شخصی و ااتماعی را باشد که میسنگ زيربنايی می

عملکرد  کند.فا میايجاد کند؛ زيرا رفتار انطباقی نقش مهمی را در تعامالت شخص با محیط اي

شود که در هايی تعريف میعنوان مهارتهای روزمره از هوش متفاوت است و بهمستقل فعالیت

های رفتاری تعريف عنوان مهارتآيد. اين عملکرد مستقل تحتخمانه رفتاری شخص به واود می

اقص يا تأخیرها در گردد. هر گونه نونیم شناخته می 5های واقعی زندگیعنوان مهارتشود که بهمی

شود و در راستای عنوان تأخیر يا نقص در رفتار انطباقی محسو  میهای کارکردی رفتار بهزمینه

کارکردهای انطباقی بايد اينگونه نواقص يا تأخیرهای مرتبط با رفتارهای انطباقی را کاهش داد تا از 

                                                           
1- Essentials of Adaptive Behavior Assessment of Neurodevelopntal Disorder  

2- Saulnier & Klaiman  

3- Sparrow, Cicchetti & Saulnier  

4- Independent Performance of Daily Activities  

5- Real Live Skills  
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های واقعی ء يابد. فراگیری مهارتهای واقعی زندگی ارتقااين طري  کارکردهای انطباقی يا مهارت

عنوان رفتارهايی در نظر گرفت که در خمانه ها را بهگیرد ولی بايد آنزندگی از هوش تأثیر می

 (.2003، 1رفتاری است و با هوشبهر متفاوت است )هاريسون و اُکلند

همواره  شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنايی کهاز سويی ديگر، يکی از پیشگامان روان

بود. وی برای اولین مرتبه  2گرفت، هنری هربارت گوداردهوش و رفتار انطباقی را با هم در نظر می

گیری ظرفیت ذهنی کودکان در ايالت متحده آمريکا های بینه و سیمون را در راستای اندازهآزمون

ا استناد به شاخص ماندگی ذهنی ببندی عقبيابی کرد. گودارد به تعريف و طبقهترامه و انطباق

عنوان که به 3هوشی مبادرت ورزيد. با اين واود، يکی از همکاران براسته وی به نام ادگارد دال

های ذهنی يا هوش با کرد به تمايمگذاری کنششناسی بالینی با گودارد فعالیت میيک روان

عی در استقالل به معیار شايستگی ااتما 1936رفتارهای انطباقی مبادرت ورزيد. دال در سال 

های ااتماعی برای استقالل سازی اولیه معیارهای شايستگیکارکردی تأکید داشت. مفهوم

ها و تعاريف متعددی از رفتار انطباقی منجر گرديد. او به معیارهای کارکردی به ظهور نظريه

هنی توانی ذبندی و آموزش کمهای هوشی برای تعريف، طبقهشايستگی ااتماعی در کنار شاخص

 (.1999، 4تأکید نمود )بروکلی

 توانی ذهنیبه تعريف و تشخیص کم 1953و سپس  1941، پس از آن 1936دال در سال 

ز متوسط تر انتوانی ذهنی ارائه نمود که عبارت از: پايیپرداخت و شش معیار را برای تشخیص کم

  رمانو غیرقابل د ذهنی، ناشايستگی ااتماعی، توقف تحولی، موانع در رسش، ريشه ساختاری

  فاده ازتر از متوسط ذهنی، استباشند. در راستای شناسايی مالک اول يا هوشبهر پايینمی

 گرديد. همچنین، در راستایینه پیشنهاد میب -های هوشی به خصوص آزمون استانفوردآزمون

ابی و ارزي شد، به مشاهدهعنوان ضعف در رفتار انطباقی شناخته میناشايستگی ااتماعی که به

 گرديد. های زندگی روزمره در تعامالت  ااتماعی تأکید میمهارت

در هفتیمن تعريف رسمی از انجمن آمريکايی نقص ذهنی که توسط گراسمن و همکارانش 

ماندگی ذهنی پرداخته گرديد. با استناد به هوشبهر، اگر تری از عقبارائه شد، به تعريف دقی 

تر از حد نطباقی وی در مقیا  رسش واينلند دو انحراف معیار پايینهوشبهر و نمره کل رفتار ا

                                                           
1- Harrison & Oakland  

2- Henry Herbert Goddard  

3- Eegar Doll 

4- Brockley  
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با  1973رو، در سال شد. از اينماندگی ذهنی به کار برده میمتوسط بود، آنگاه تشخیص عقب

بینه و رسش ااتماعی واينلند،  -استناد به میانگین و انحراف معیار دو مقیا  استاندارد استانفورد

گراسمن  1977ماندگی ذهنی بود. در سال تر از حد متوسط معرف عقبیندو انحراف معیار پاي

بینه و رسش ااتماعی واينلند به قضاوت  -عالوه بر تأکید بر نمره آزمودنی در مقیا  استانفورد

داری انطباقی و شناختی از يک سو و نیم اشاره داشت. بنابراين، تأکید بر نواقص معنی 1بالینی

توانی ذهنی ارائه شد که در هايی برای تشخیص کمعنوان مالکی ديگر بهقضاوت بالینی از سوي

ماندگی ذهنی به وسیله گراسمن منتشر گرديد. در اين در ششمین تعريف رسمی عقب 1977سال 

 تر از حد متوسط انحراف معیار پايین 2تعريف هم نقص انطباقی و هم نقص شناختی با حداقل 

 (.2015، 2رديد )ريچاردز، برادی و تیلورعنوان نقطه بُرش مطرح گ به

(، بازنگری نسخه 1980با مرور نقادانه نسخه سوم کتابچه آماری و تشخیصی اختاللت ذهنی )

(، نسخه چهارم کتابچه آماری و تشخیصی 1987سوم کتابچه آماری و تشخیصی اختاللت ذهنی )

تشخیصی اختاللت ذهنی  (، بازنگری نسخه چهارم کتابچه آماری و1994اختاللت ذهنی )

توان دريافت که سه ( می2013( و نسخه پنجم کتابچه آماری و تشخیصی اختاللت ذهنی )2000)

شود. اين سه توانی ذهنی به کار برده میمعیار مهم در تشخیص اختالل تحولی، شناختی يا کم

سال معرفی  16نی کمتر از تر، نقص در رفتار انطباقی و دامنه سو پايین 70عنوان هوشبهر معیار به

شده است ولی در قرن بیست و يک و نسخه آخر کتابچه آماری و تشخیصی اختاللت ذهنی از 

های اهمیت سنجش هوش کاسته شده و به اهمیت سنجش رفتار انطباقی در راستای ارائه حمايت

 (.2016و همکاران،  3شناختی پرداخته شده است )اسپاروروان -آموزشی

 استثنايی کودکان را اامعه افراد درصد 13حدود  های گوناگونپژوهش يگر، بنابراز سويی د

 پايین انطباقی يا سازشی رفتارهای با ذهنی توانکم درصد 2 تا 1 مقدار از اين که دهندمی تشکیل

کارکردهای  ابمارهايی که در برای سنجش نکهيبا تواه به ا و (1390نادری،  نراقی و سیف) هستند

شوند، بايد دارای روايی و اعتبار مطلوبی باشند، ضروری توان ذهنی استفاده میی کودکان کمانطباق

شناختی تأکید نمود و تالش کرد تا روايی و اعتبار سنجی ابمارهای روانهای رواناست به ويژگی

ط بین ابمارهای مواود در حیطه کودکان استثنايی ارزيابی شوند. عدم اطالعات دقی  پیرامون ارتبا

 عنوان منبع مسأله در توان ذهنی، بهابمارهای رفتارهای انطباقی و هوشی در کودکان کم
                                                           
1- Clinical Judgment  

2- Richards, Brady & Taylor  

3  - Sparrow 
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گردد تا از اين طري  بتوان اطالعات فراگیر و اامعی را های سنجش استثنايی محسو  میپژوهش

 سنجی ابمارهای سنجش کودکان استثنايی به دست آورد. های رواندر زمینه ويژگی

های شناختی، ارتباطی، حرکتی، را در حیطه کارکردهای انطباقی کودکسطح  اهاين آزمون

توانمندی تشخیص و مداخالت زودر  اختاللت  ود ندهمورد ارزيابی قرار می را عاطفیو ااتماعی 

د. ند اثربخشی اقدامات ارتقا تکامل کودکان طبیعی را نشان دهنتواند و میندار راتکاملی کودکان 

عملکرد تکاملی کودکان را تواند توان ذهنی، میکم کودکان برایهای درمانی احی برنامهطرعالوه بر 

نمايد های شناختی، ارتباطی درکی، ارتباطی بیانی، حرکات ظريف، حرکات درشت ارزيابی در حیطه

 (.2017، 1)بالوت و همکاران

کیم، کارلسون، ن به تحقی  توااز تحقیقاتی که در زمینه رفتار انطباقی و هوش انجام گرفته می

های شناختی، ااتماعی و حرکتی در ( اشاره نمود که به ارزيابی مهارت2016) 2کوربی و وينسلر

توانی ذهنی و ... تحولی از قبیل ناتوانی ويژه يادگیری، کم -دبستانی با ناتوانی عصبیکودکان پیش

ای اين گروه از کودکان تأکید ويژه های ااتماعیپرداختند و مطرح نمودند بايد به آموزش مهارت

 عنوان رکن اصلی آموزش مدنظر قرار داد. داشت و همواره رفتار انطباقی را بايد به

( نیم در تحقیقی به مقايسه ساختار عاملی سازه رفتار انطباقی در دو 2013و همکاران ) 3آريا 

نشان دادند که سه مؤلفه مفهومی، گروه کودکان با ناتوانی ذهنی و بدون ناتوانی ذهنی پرداختند و 

ااتماعی و کارکردی در هر دو گروه کودکان با ناتوانی ذهنی و بدون ناتوانی ذهنی از روايی سازه 

 گانه در هر دو گروه مورد برازش قرار گرفتند.های سهبرخوردار است و مؤلفه

ذهنی بايد از سازه  ( نیم اعتقاد دارند که در راستای سنجش ناتوانی2012) همکارانو  4تاسی

توان به ارزيابی دقی  ناتوانی ذهنی دست يافت که ابعاد رفتار انطباقی استفاده کرد. هنگامی می

های سازنده آن را مشخص نمود. پژوهشگران متفاوت رفتار انطباقی را شناسايی نموده و بتوان زمینه

بعدی شايستگی شخصی اشاره با ارزيابی ابمارهای مواود در حیطه رفتار انطباقی به مدل چند

نمودند و مطرح ساختند که بايد با استفاده از کارکردهای شخص در زمینه کسب شايستگی برای 

ماندگی ذهنی يا ناتوانی ذهنی مبادرت ورزيد. آنها معتقدند که تعامل با محیط به تشخیص عقب

 گردد.عنوان يک سازه چندبعدی محسو  میهمواره رفتار انطباقی به

                                                           
1- Ballot  

2- Kim, Carlson, Curby & Winsler  

3  - Arias 

4- Tasse 



 
  33     آزمای...با نسخه نوين هوش رفتارهای انطباقیقیا  ملی م روايی همممان

 

ها و تحول ااتماعی در ( به سنجش توانايی2012) 1ر نهايت، گوندر، آکمیس و موتلوو د

ای را در کنندهتواند نقش تعیینتوانی ذهنی پرداختند و مطرح نمودند که خانواده میکودکان با کم

توان ذهنی داشته باشد. همچنین، کودکان با عوامل خانواگی و تحول ااتماعی در کودکان کم

ای را در اين های ويژههای ااتماعی داشته و بايد آموزشذهنی حساسیت به  آموزش مهارت ناتوانی

 زمینه تجربه کنند.

به فلسفه آموزش وپرورش کودکان استثنايی که به بهبود کیفیت زندگی در  تواههمچنین، با 

يی نمود و توان ذهنی را شناساکودکان استثنايی معطوف است، بايد نیازهای حمايتی کودکان کم

های مطلو  پذير است که ابمارهای سنجش رفتارهای انطباقی از ويژگیاين فرايند هنگامی امکان

سنجی ابمارهای سنجش های روانسنجی برخوردار باشد. به بیانی ديگر، با بهبود ويژگیروان

شود و از توان ذهنی مشخص میتری از نیازهای حمايتی کودکان کمرفتارهای انطباقی، طیف وسیع

توان ذهنی ايجاد کرد توان نیازسنجی آموزشی دقی  و کاربردی را برای کودکان کمآن طري  می

 (.2005، 2)کالين

های خصوص ابماره ی و بيبه اهمیت فرآيند تشخیص در سنجش استثنا تواهبا در نهايت، 

 گیر و، فرااامع یتوان ذهنی، ضروری است تا ابمارهايتشخیصی در زمینۀ تشخیص کودکان کم

یا  ملی مق نکهيااه به با تو ،رو. از اينمورد استفاده قرار گیرد مفید در زمینۀ ابعاد کارکرد انطباقی

تدوين و  توان ذهنی طراحی،کارکردهای انطباقی کودکان کم تشخیص یدر راستارفتار انطباقی 

 ون نسخههمچ ارهای هوشیاستانداردسازی شده، ضروری است تا روايی مالکی اين ابمار با ديگر ابم

ر بدين شود. بنابراين، سوال اصلی تحقی  حاض بینه سنجیده -استانفورد -آزمای تهراننوين هوش

 -رانآزمای تهرفتارهای انطباقی با نسخه نوين هوشمقیا  ملی شود: آيا ترتیب مطرح می

 توان ذهنی دارای روايی همممان مطلو  است؟بینه در کودکان کم -استانفورد

 باشند: های فرعی به شرح زير میلدر راستای سوال اصلی، سوا

 -استانفورد -آزمای تهرانل )غیرکالمی، کالمی و کل( نسخه نوين هوشآيا هوشبهرهای ک -

 ند؟باشهای مقیا  ملی رفتارهای انطباقی دارای روايی همممان میآزمونبینه با خرده

                                                           
1- Gunder, Akmese & Mutlu 

2- Klein  
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فضايی  -ل، دانش، استدلل کمی، پردازش ديداریل سیاآيا هوشبهر عوامل پنجگانه )استدل -

های مقیا  ملی آزمونینه با خردهب -ستانفوردا -آزمای تهرانو حافظه فعال( نسخه نوين هوش

 باشند؟ رفتارهای انطباقی دارای روايی همممان می

 -ریيا نمرات تراز حیطه غیرکالمی )استدلل سیال، دانش، استدلل کمی، پردازش ديداآ -

های مقیا  آزمونینه با خردهب -ستانفوردا -آزمای تهرانضايی و حافظه فعال( نسخه نوين هوشف

 باشند؟ملی رفتارهای انطباقی دارای روايی همممان می

فضايی  -يا نمرات تراز حیطه کالمی )استدلل سیال، دانش، استدلل کمی، پردازش ديداریآ -

های مقیا  ملی آزمونینه با خردهب -ستانفوردا -انآزمای تهرو حافظه فعال( نسخه نوين هوش

 باشند؟رفتارهای انطباقی دارای روايی همممان می

 

 روش 

-می محسو  روانسنجی هایويژگی از ایزيرمجموعه عنوانبه همممان روايی با تواه به اينکه

 هایهشپژو حیطه در سنجیروان فناوری از گیریبهره را حاضر توان روش پژوهشمی گردد،

 ررسیب به شناختیروش پژوهش هایطرح به استناد با رو،اين از. نمود محسو  شناختیروش

 همبستگی مانمی شناسايی طري  از تا شودمی تأکید شناختیروان ابمارهای سنجیروان هایويژگی

 هب بتوان ،بینه -استانفورد -آزمای تهرانمقیا  ملی رفتار انطباقی با نسخه نوين هوش ابمار بین

 .يافت دست روايی میمان محاسبه

 مراکم توان ذهنی ازاامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مربیان و والدين کودکان کم

از  ستفادهاباشند که با خصوصی و دولتی سازمان بهميستی و سازمان استثنايی استان تهران می

رداری در بانتخا  شدند. نمونه  عنوان نمونهنفر به 1200گیری هدفمند در دستر ، روش نونه

 گردند:ادول زير عنوان می

های جامعه آماری و حجم نمونه: الیه1جدول   

 تعداد عنوان

 150 مربیان مراکم خصوصی تحت پوشش سازمان بهميستی

 150 والدين مراکم خصوصی تحت پوشش سازمان بهميستی

 150 مربیان مراکم دولتی تحت پوشش سازمان بهميستی

 150 لدين مراکم دولتی تحت پوشش سازمان بهميستیوا
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 تعداد عنوان

 150 مربیان مراکم خصوصی تحت پوشش سازمان استثنايی

 150 والدين مراکم خصوصی تحت پوشش سازمان استثنايی

 150 مربیان مراکم دولتی تحت پوشش سازمان استثنايی

 150 والدين مراکم دولتی تحت پوشش سازمان استثنايی

 1200 کل

 -ی تهرانآزمانسخه نوين هوش»و « مقیا  ملی رفتار انطباقی»در اين پژوهش از دو ابمار 

 به شرح زير مطرح سنجی هر دو ابمار ای روانهاستفاده شده است که ويژگی «بینه -استانفورد

 شوند:می

رد ستانداامقیا  ملی رفتار انطباقی با تاکید بر هفت ابمار مقیاس ملی رفتار انطباقی: 

 باشند:طراحی، تدوين و اسنانداردسازی شده است که به شرح زير می

های است که با تأکید بر حیطه وسیعی از مهارت 1واينلند ااتماعیمقیا  رسش  اولین ابمار،

سازی و سنجش رفتار انطباقی به شود و کارآيی قابل تواهی را در مفهومکاربردی به کار برده می

ت و نیمرخ رفتار انطباقی را در هشت حیطه خودياری عمومی، خودياری نمايش گذاشته اس

پوشیدن پوشاک، خودياری خوردن غذا، برقراری ارتباط، خودرهنمودی، ااتماعی شدن، انبش و 

 نمايد.اشتغال ارائه می

توانست رفتار انطباقی را ( است که می1984) 2دومین ابمار، مقیا  رفتار انطباقی واينلند

توان ذهنی بر اای گذارد ايد و گامی نوين را در راستای تشخیص و آموزش کودکان کمسنجش نم

باشد و با استناد به نیمرخ رفتار می 3شده مقیا  رسش ااتماعی واينلندو در واقع، نسخه بازنگری

های توانی ذهنی، نیازسنجی آموزشی را در راستای مهارتانطباقی آزمودنی مشکوک به کم

 کند.ئه میکارکردی ارا

هنی ذ( است که توسط انجمن آمريکايی نقص 1969سومین مقیا ، مقیا  رفتار انطباقی )

ه بقیا  داد. اين ممنتشر شد و شباهت فراوانی را با مقیا  رسش انطباقی واينلند نشان می

شیاری متر هوهای خودنگهداری، زبان و برقراری ارتباط و از همه مهکارکردهای مرتبط با مهارت

ه ارای نُعنوان نسخه دوم مقیا  رفتار انطباقی نامیده شده است، دمحیطی معطوف بود و تحت

ی هاالیتن، فعحیطه کارکردهای مستقل، تحول فیميکی، فعالیت اقتصادی، تحول زبانی، اعداد و زما

 باشد.  پذيری و ااتماعی شدن میای، خودرهنمودی، مسئولیتشغلی يا حرفه

                                                           
1- The Vineland Social Maturity Scale  

2- Vineland Adaptive Behavior Scales  

3- The Vineland Social Maturity Scale  
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های تشخیصی کتابچه با مالک( است که 2000) 1ام سنجش رفتار انطباقینظچهارمین ابمار، 

و تشخیصی اختاللت ذهنی برای تشخیص ناتوانی شناختی يا اختالل تحولی  آماریراهنمای 

شناختی کارايی باليی دارد و دارای ساختار سه عاملی رفتار انطباقی کارکردی، مفهومی و ااتماعی 

 است. 

ای ( است که زيرمجموعه1996) 2های رفتار مستقلشده مقیا بازنگری ، نسخهابمارپنجمین 

گرديد که سنجش اانسون محسو  می -تربیتی وودکاک -شناختیهای رواناز مجموعه آزمون

 کرد.گیری از سنجش نُرم مراع ارائه میحیطه متفاوت با بهره 14رفتار انطباقی را در 

( است که رفتار انطباقی را با تواه 2016) 3ی باتلیپرسشنامه تحول دوم، نسخه ابمارششمین 

های تحولی اولیه معطوف است و کند و به ارزيابی دقی  توانايیهای تحولی ارزيابی میبه شاخص

 باشد. پذيری شخصی میدارای دو زيرمجموعه مراقبت از خويشتن و مسئولیت

( است که با رويکرد 2006) 4یلینسخه سوم مقیا  تحول نوزادان و نوباوگان ب ،ابمارهفتمین 

تحصیلی کارکردی، زندگی در خانه، بهداشت ، کاربرد ااتماعی، پیشارتباطاتهای تحولی به حیطه

های حرکتی های ااتماعی و مهارتو ايمنی، اوقات فراغت، خودمراقبتی، خودرهنمودی، مهارت

 تأکید دارد.

فت ابمار مذکور طراحی، تدوين و استاندارد ملی با تاکید بر ه انطباقیدر نهايت، مقیا  رفتار 

گرديد و روايی و اعتبار آن سنجیده شد. بدين ترتیب که روايی آن با تاکید بر مالک نظری و با 

استناد بر روايی محتوايی از طري  متخصصین روانسنجی و درمانگران با تجربه در زمینه رفتار 

اسی و آموزش کودکان استثنايی )حوزه کودک و انطباقی و همچنین، روانشناسان با گرايش روانشن

نواوان( بررسی گرديد. سپس برای بررسی روايی سازه )يا عاملی( از تحلیل عامل اکتشافی استفاده 

شده و عوامل سازنده مقیا  ممبور استخراج گريدی. لزم به ذکر است که در بررسی روايی سازه، 

که به بررسی   KMOمیماندين ترتیب که تمامی مفروضات تحلیل عامل رعايت شده است. ب

و میمان آزمون کرويت بارتلی که به نرمال بودن  83/0میمان کفايت حجم نمونه معطوف است، رقم 

دار بوده و بوده که از لحاظ آماری معنی 44/1237توزيع چندمتغیری ابمار معطوف است، رقم 

ین، تمامی ضرايب مرتبط با میمان دهنده واود توزيع نرمال است، رعايت شده است. همچننشان

باشد. دهنده همبستگی هر سوال با کل تست میبوده که نشان 2/0اشتراکات بارهای عاملی بالتر از 

باشد، می 60/0است و با تواه به اينکه بالتر از  75/0شده لزم به ذکر است که واريانس تبیین

های تارهای انطباقی را تبیین کند. در نهايت، يافتهاز رف 75/0تواند دهد که ابملر ممبور مینشان می

                                                           
1- Adaptive Behavior Assessment System 

2- Scales of Independent Behavior-Revised (SIB-R)  

3- Battelle Developmental Inventory, Second Edition  

4- Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition  
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باشد که به شرح عامل می 10حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ابمار مذکور دارای 

 زيرند:  

نتایج تحلیل عامل مقیاس ملی رفتارهای انطباقی: 2جدول   

 سؤاالت شاخص عوامل

 25 ارتباطات اولعامل 

 22 اعیاستفاده ااتم عامل دوم

 23 عملکرد قبل از مدرسه عامل سوم

 25 زندگی خانه عامل چهارم

 24 بهداشت و ايمنی عامل پنجم

 22 اوقاغت فراغت عامل ششم

 24 خودمراقبتی عامل هفتم

 25 خودرهنمودی عامل هشتم

 24 ااتماعی عامل نهم

 27 حرکتی عامل دهم

 با تاکیدونی )نامه نیم از دو روش تجانس درلزم به ذکر است، در راستای بررسی اعتبار پرسش

بازآزمون(  -نآزمون( و ضريب ثبات )با تاکید بر روش آزمو کردندونیمهبر روش آلفا کرانباخ و 

 عتبارااستفاده شده است که با هر سه روش مذکور، مشخص گرديد که پرسشنامه مذکور دارای 

کرد.  ستفادهتوان ذهنی ااقی در کودکان کمتوان از مقیا  ملی رفتارهای انطبمطلو  بوده و می

 دهنده ضرايب اعتبار مقیا  ممبور است: ادول زير نشان

 بررسی تجانس درونی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با تأکید بر روش: 3جدول 

توان ذهنیکودکان کمدر « بازآزمون -آزمون»و « دو نیمه کردن آزمون»، «آلفا کرانباخ»  

 ثبات بیضر راونب -اسپیرمن دو نیمه کردن آزمون خآلفا کرانبا حیطه

 81/0 94/0 89/0 92/0 ارتباطات

 83/0 97/0 96/0 97/0 استفاده ااتماعی

 79/0 97/0 95/0 96/0 عملکرد قبل از مدرسه

 82/0 98/0 96/0 97/0 زندگی خانه

 83/0 91/0 85/0 91/0 بهداشت و ايمنی
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 ثبات بیضر راونب -اسپیرمن موندو نیمه کردن آز آلفا کرانباخ حیطه

 85/0 96/0 92/0 92/0 اوقاغت فراغت

 80/0 93/0 87/0 91/0 خودمراقبتی

 85/0 95/0 91/0 91/0 خودرهنمودی

 85/0 93/0 87/0 93/0 ااتماعی

 80/0 98/0 96/0 96/0 حرکتی

 84/0 99/0 98/0 98/0 رفتار انطباقی )کل(

  حاضر، گیری در تحقیابمار اندازه بینه: -فورداستان -آزمای تهراننسخه نوین هوش

بینه  -ورداستانف -تهرانمقیا  هوش اشد. ببینه می -ستانفوردا -آزمای تهراننسخه نوين هوش

 هايی که محدوديت دارند، ناشنوايان وای دارد و برای سنجش آزمودنی(، کاربردهای فماينده1388)

می آن یرکالغاز عملکرد  توانمی زيرا به راحتی ؛است يا ديگر اختاللت ارتباطی، بسیار مطلو 

يسه مقا...  وتواه وانی ذهنی، نقصتکمهای يادگیری، استفاده کرد. عالوه بر آن، در ارزيابی ناتوانی

 های بالینی با تأکید بر حیطهعملکرد کالمی و غیرکالمی بسیار سودمند است و در تشخیص

های نبهینه ایرکالمی، حافظه فعال، اطالعات کاملی را در زماختاللت رفتاری، سنجش کالمی و غ

 کند.شناختی آزمودنی ارائه می

های انفرادی هوش در اين عنوان يکی از آزمونبینه، به -استانفورد -تهران مقیا  هوشیجرا: ا

ايد کند و اعتقاد دارد که برای اارای اين آزمون، بزمینه از اصطالح اارای انطباقی استفاده می

آزمونگر نه تنها شناخت و دانش فنی کاملی را نسبت به آزمون داشته باشد، بلکه بتواند اطالعات و 

اصطالح سنجش انطباقی به عنوان رکن اصلی  تری را نیم از آزمودنی بدست آورد.شناخت عمی 

به  گردد. در اارای آزمون فوق بايد در آغازبینه شناخته می -استانفورد اارای مقیا  هوشی

تری برای سنجش هوش اارای آزمون رهنمون تواه کرده تا از اين طري  مسیر شناسايی دقی 

(. اارای آزمون رهنمون اولین گام در اارای آزمون 2005آزمودنی بدست آيد )کافمن و کافمن، 

های هوشبهر کالمی و ای را بر عهده دارد. پس از آن مقیا کنندههوشی فوق بوده که نقش تعیین

انجامد. حداکثر زمان اارای آزمون دقیقه به طول می 25تا  20شود که همواره یرکالمی اارا میغ

انجامد که در شرايط دقیقه به طول می 50تا  45دقیقه بوده، ولی معمولً اارای آزمون فوق  70

به دقیقه را  40های کالمی و غیرکالمی دقیقه و اارای مقیا  15مطلو ، اارای آزمون رهنمون 

 (.2005، 1دهد )کیمبرلیخود اختصاص می

                                                           
1 - Kimberly 
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بندی مشخصی برای اارای مقیا  هوشی فوق واود دارد و زمان متوسط برای اارای زمان

های متفاوت مربوط قه متغیر است. اين تغییرپذيری به اارای مقیا دقی 50تا  15اين آزمون از 

های آزمون بندی خاص خود را دارد. زمان متوسط برای اارای کل مقیا بوده و هر مقیا  زمان

خود اختصاص  دقیقه را به 20تا  15دقیقه بوده که همواره اارای آزمون رهنمون  50تا  40فوق، 

 دهد.می

گیرد که چهار هوشبهر بدست آمده است. اولین گذاری انجام مینمره زمانی گذاری:نمره

باشد که در آزمون رهنمون بدست آزمون میآزمون از ده خردههوشبهر، نمرة هوشی در دو خرده

که در آغاز اارای  (ABIQ)ای از آزمون فوق است شده مون، مجموعۀ خالصهآيد. آزمون رهنمی

آزمون کند. پس از آن دو خردهرا در سطوح خاص مشخص میآزمون، وضعیت هوشی آزمودنی 

گذاری در راستای محاسبۀ هوشبهر کالمی و هوشبهر کالمی و غیرکالمی اارا شده و نمره

 آيد. پس از اينکه هوشبهر در آزمون رهنمون، هوشبهر کالمی و هوشبهرغیرکالمی بدست می

  رد.توان هوشبهر کل را بدست آوغیرکالمی بدست آمد، می

د کالمی ای اعتقاد دارند که بايد پس از ترسیم نیمرخ و تأکید بر ابعامتخصصین حرفهتفسیر: 

 ها، به تفسیر تفاوتها در نیمرخ پرداخته و بالترين وآزمونو غیرکالمی و در نظر گرفتن خرده

به  وربرد دارد ینه نیم کاب -ترين نمره را در نظر گیرند. اين روند در مقیا  هوشی استانفوردپايین

داری آماری شود. روش بررسی تفاوت، به شناسايی معنیعنوان روش مطالعه تفاوتها شناخته می

 سازد. اين روش، درمی پرورش فراهم -پرداخته و بستر مناسبی را برای مداخالت بالینی و آموزش

 وموزش آصصین های يادگیری حائم اهمیت است و رهنمودهای مناسبی را برای متخحیطۀ ناتوانی

 .کندپرورش استثنايی فراهم می

بینه، اعتبار با تأکید به تجانس درونی در زمینۀ هوشبهر کل از  -در مقیا  استانفورداعتبار: 

تا  84/0آزمون از و برای هر ده خرده 92/0تا  90/0و برای هر شاخص پنجگانه از  98/0تا  95/0

بازآزمون معرف تجانس و ثبات  -بین آزمونگران و آزمونمتغیر است. به عالوه مطالعات اعتبار  89/0

باشند. به عبارتی ديگر، در حیطۀ اعتبار می 75/0اين آزمون است، زيرا تمامی مقادير بالتر از 

براون،  -بینه، با استفاده از روش دو نیمه کردن و تصحیح با فرمول اسپیرمن -مقیا  استانفورد

و مجموعه آزمونهای  96/0و کالمی  95/0، غیرکالمی 98/0ل ضريب اعتبار برای نمرات مقیا  ک

 90/0باشد. موارد بالتر از دهندة ثبات مطلو  میاست که اين موارد، همه نشان 91/0شده خالصه

سنجی در حیطۀ تجانس درونی آزمون فوق است )کرنی، در حیطۀ اعتبار معرف ويژگی مطلو  روان

 (.2200، 1باربارا و گیلمان

                                                           
1- Kearney & Barbara 
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بازآزمون و خطای  -بینه با تجانس درونی، ثبات آزمون -ر مقیا  هوشی استانفورداعتبا

کنند، بايد به بینه استفاده می -گیری سروکار دارد. همۀ افرادی که از مقیا  هوشی استانفورداندازه

ای گیری را در نظر گیرند. در راستای دقی  بنگرند و خطای استاندارد اندازهمفهوم اعتبار به گونه

آزمون، چهار حیطۀ بینه، برای نمرات ده خرده -محاسبه ضريب اعتبار مقیا  هوشی استانفورد

هوشبهر و پنج شاخص عامل، از روش دو نیمه کردن استفاده شده و ضرايب بدست آمده توسط 

سال  2-8فرمول اسپیرمن براون مورد اصالح قرار گرفتند. تمامی ضرايب اعتبار، در دامنۀ سنی 

 (.2005، 1باشند )رويدبوده است که اين ارقام، معرف تجانس درونی مقیا  فوق می 70/0از  بالتر

شود که مقیا  فوق در سه بینه، مطرح می -در زمینۀ روايی مقیا  هوشی استانفوردروایی: 

گیرد. بدين ترتیب که در زمینۀ روايی حیطۀ روايی محتوايی، روايی مالک و روايی سازه اای می

های اصلی و تحلیل تجربی سؤالت ای، همگرايی سازهی مقیا  هوشی فوق، به قضاوت حرفهمحتواي

 (. 1391؛ به نقل از کامکاری، شِکرزاده، عميمی و فدايی، 2003، 2شود )کامپهاو پرداخته می

های اصلی نیم توسط متخصصین در مراحل گوناگون تدوين آزمون فوق مورد همگرايی سازه

توان گفت که آزمون فوق، بر اسا  نظريۀ کارول، کتل و هورن ه راحتی میبررسی گرفته و ب

های طراحی شده است و دارای روايی محتوايی است. عالوه بر آن، تحلیل فمايندة سؤال که روش

های تجربی را در گیرد، دادههای کالسیک را در بر میپاسخ و نظريه -مرتبط با نظريۀ سؤال

ت با کل و حتی ضريب تمیم سؤالت ارائه کرده است. در تمامی اين های همبستگی سؤالحیطه

(. همچنین 2005توان دريافت که مقیا  فوق دارای روايی محتوايی است )رويد، ها میتحلیل

شود که عامل حافظۀ فعال نیم از ديگر عناصری است که به روايی محتوايی مقیا  مطرح می

 (. 2005رويد، ؛ به نقل از 2199، 3هوشی فوق کمک کرده است )بادلی

آزمون گیری دارای دو خردهشود که آزمون اهتدر روايی محتوايی مقیا  فوق مطرح می

آزمون کالمی در آزمون آزمون آن کالمی و ديگری غیرکالمی است. خردهباشد که يک خردهمی

با  مون رهنمونآزمون غیرکالمی در آزرهنمون با دانش کالمی سروکار دارد، در حالی که خرده

تحت  آزمون قرار دارد که دو حیطۀ تلفیقیاستدلل سیال مرتبط است. در اين آزمون، ده خرده

می و گیرد که در هر دو حیطه تلفیقی )کالعنوان حیطۀ هوشبهر کالمی و غیرکالمی را در بر می

ه گونۀ بهم  و غیرکالمی( پنج آزمون اای دارد. لزم به ذکر است که هر عامل هم به گونۀ کالمی

شود و در مجموع پنج عامل به عنوان عوامل سازندة هوش شناخته گیری میغیرکالمی اندازه

 باشد:روايی محتوايی مقیا  فوق می شوند. ادول زير معرفمی

                                                           
1- Roid 

2  - Kamphause 

3  - Baddeley 
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مقیاس هوشی ه دهگان هایو حیطه هاآزمونخردهبا  روایی محتوایی مرتبطجدول : 4جدول 

بینه  -استانفورد  
هاحیطه  

                  وامل     ع
 کالمی

Verbal (V) 
 غیرکالمی

Nonverbal (NV) 

 استدلل سیال
Fluid Reasoning (FR) 

 استدلل اولیه
Early Reasoning (2-3) 

 ابهامات کالمی
Verbal Absurdities (4) 

بندی اشیاءماتريسها و سری  
Object Series Matrices 
 Routing)آزمون رهنمون( 

 دانش
Knowledge (KN) 

 Vocabularyخمانۀ لغت 
 Routing)آزمون رهنمون( 

ایدانش رويه  
Procedural Knowledge (2-3) 

 ابهامات تصويری
Picture Absurdities (4) 

نگراستدلل کمی  
Quatitative Reasoning (QR) 

نگراستدلل کمی  
Quantitative Reasoning (2-4) 

نگراستدلل کمی  
Quantitative Reasoning (2-4) 

يدارید -پردازش تجسمی  
Visual- Spatial Processing 

(VS) 

 موقعیت و اهت
Position and Direction (2-4) 

دهی تختهشکل  
Form Board (1-2) 

دهی الگوشکل  
Form Patterns (3-4) 

 حافظۀ فعال
Working Memory (WM) 

 حافظه برای امالت
Memory for Sentences (2-3) 

غت  آخرين ل Last Word (4) 

 واکنش تأخیری
Delayed Response (1) 

 Block Span (2-4)طرح بلوک 

ائیکه ز آنجادر روايی سازه همواره بايد به يک مدل نظری و يا نظريۀ معتبر تواه نموده و 

بین ای در روايی محتوايی و حتی روايی پیشکنندههای هوش نقش تعیینروايی سازه در آزمون

کنند تا مدل مناسبی را از هوش ارائه دهند. های هوش تالش میصین در حیطۀ آزموندارد، متخص

 گرفته بینه در نظر -مدل نظری و يا ديدگاه نظری از هوش که توسط مقیا  هوش استانفورد

يک  به عنوان gشود، به عنوان مدل سلسله مراتبی از هوش شناخته شده است که در آن عامل می

تصاص ای از عوامل ديگر را در سطح دوم به خود اخرفته شده که زيرمجموعهعامل کلی در نظر گ

توان به پنج عامل سازندة هوش به عنوان سطوح دوم و يا حیطۀ عوامل دهد. در سطح دوم میمی

عنوان  عی بهتواه کرد. بنابراين، مدل سلسله مراتبی از هوش با يک عامل عمومی و پنج عامل فر

 دهند. ر داشته که روايی سازه مقیا  فوق را تشکیل میعوامل چندگانه سروکا

شده و نمرات استاندارد در راستای هنجارهای کمی ابمار فوق، از شیوة نمرات مقیا هنجار: 

ای کمی ارائه استفاده به عمل آمده و با تأکید بر متغیر سن، در هر سه ماه، هنجاری خاص به گونه
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را مبتنی بر نمرات حسا  به تغییر، مشاهده نمود )رويد، های آن توان ويژگیشده است که می

2005.) 

 

 یافته ها

ريب های تحقی  از مدل آماری ضها اهت آزمون سوالدر راستای تجميه و تحلیل داده

 -آزمای تهرانهمبستگی پیرسون برای ارتباط بین عوامل و هوشبهرهای نسخه نوين هوش

 به ارائه یا  ملی رفتارهای انطباقی استفاده شده است کههای مقآزمونبینه با خرده -استانفورد

 شود: ها به ترتیب زير پرداخته میاداول مرتبط با هر يک از سوال

 نسخه نوین « هوشبهرهای کل»: بررسی روایی همزمان 5جدول 

 «های مقیاس ملی رفتار انطباقیزمونآخرده»با « بینه -ستانفوردا -آزمای تهرانهوش

 ینهب -استانفورد          

 ینهب -استانفورد
 هوشبهر 

 غیرکالمی

 هوشبهر

 کالمی 

 هوشبهر

 کل 

 58/0* 63/0** 37/0 ارتباطات

 45/0 60/0** 28/0 استفاده ااتماعی

 52/0 63/0** 34/0 عملکرد قبل از مدرسه

 55/0 51/0 58/0* زندگی خانه

 59/0* 42/0 60/0** بهداشت و ايمنی

 54/0 53/0 61/0** اوقات فراغت

 45/0 39/0 58/0** خودمراقبتی

 57/0 59/0* 52/0 خودرهنمودی

 49/0 59/0* 47/0 ااتماعی

 60/0** 41/0 62/0** حرکتی

 توان مطرح نمود، ارتباط مثبت ضرايب همبستگی به دست آمده می میمانبا تأکید بر 

اوقات فراغت، خودمراقبتی و داری بین هوشبهر غیرکالمی با زندگی خانه، بهداشت و ايمنی، معنی

حرکتی؛ همچنین، هوشبهر کالمی با ارتباطات، استفاده ااتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، 

خودرهنمودی و ااتماعی و در نهايت، هوشبهر کل با ارتباطات و بهداشت و ايمنی در سطح 

05/0=α  01/0( و 60/0تر از و پايین 58/0)ضرايب بالتر از=α  بالترا( واود دارد. و  60/0)ضرايب

بینه )با  -استانفورد -آزمای تهرانهوشتوان مطرح نمود که هوشبهرهای نسخه نوين بنابراين، می
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های مقیا  ملی رفتار انطباقی دارای روايی آزمونبا خرده تاکید بر حیطه کالمی و غیرکالمی(

 همممان است.

 نسخه نوین  «هوشبهر عوامل پنجگانه» : بررسی روایی همزمان 6جدول 

 «های مقیاس ملی رفتار انطباقیزمونآخرده»با « بینه -ستانفوردا -آزمای تهرانهوش

 ینهب -استانفورد         

 ینهب -استانفورد
استدلل 

 سیال

 استدلل دانش

 کمی 

 پردازش 

 ضايیف -ديداری

 حافظه 

 فعال

 24/0 21/0 23/0 65/0** 25/0 ارتباطات

 61/0** 37/0 35/0 62/0** 26/0 استفاده ااتماعی

 23/0 41/0 33/0 59/0* 32/0 عملکرد قبل از مدرسه

 58/0* 65/0** 25/0 24/0 18/0 زندگی خانه

 59/0* 27/0 24/0 18/0 60/0** بهداشت و ايمنی

 45/0 59/0* 18/0 23/0 61/0** اوقات فراغت

 37/0 36/0 21/0 21/0 21/0 خودمراقبتی

 63/0** 24/0 42/0 62/0** 60/0** خودرهنمودی

 28/0 36/0 35/0 64/0** 60/0** ااتماعی

 63/0** 66/0** 39/0 17/0 28/0 حرکتی

-نیثبت معتوان مطرح نمود، ارتباط مبا تأکید بر میمان ضرايب همبستگی به دست آمده می

 ی؛اتماعاداری بین هوشبهر استدلل سیال با بهداشت و ايمنی، اوقات فراغت، خودرهنمودی و 

دی و رهنموهمچنین، هوشبهر دانش با ارتباطات، استفاده ااتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، خود

يت، دگی خانه، اوقات فراغت و حرکتی و در نهافضايی با زن -ااتماعی، سپس، پردازش ديداری

ر سطح کتی دحافظه فعال با استفاده ااتماعی، زندگی خانه، بهداشت و ايمنی، خودرهنمودی و حر

05/0=α  01/0( و 60/0تر از و پايین 58/0)ضرايب بالتر از=α  ( واود دارد. لترو با 60/0)ضرايب

 -هرانتآزمای هوشتوان مطرح نمود که هوشبهرهای عوامل پنجگانه نسخه نوين بنابراين، می

 ی رفتار انطباقی دارای روايی همممان است.های مقیا  ملآزمونبا خردهبینه  -استانفورد

 نسخه نوین « نمرات تراز حیطه غیرکالمی»: بررسی روایی همزمان 7جدول 

 «های مقیاس ملی رفتار انطباقیزمونآخرده»با « بینه -ستانفوردا -آزمای تهرانهوش

 ینهب -استانفورد          

 ینهب -استانفورد

استدالل 

 سیال

 استدالل دانش

 کمی 

 پردازش 

 ضاییف -دیداری

 حافظه 

 فعال

 64/0** 25/0 25/0 61/0** 24/0 ارتباطات
 28/0 26/0 32/0 62/0** 26/0 استفاده ااتماعی
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 ینهب -استانفورد          

 ینهب -استانفورد

استدالل 

 سیال

 استدالل دانش

 کمی 

 پردازش 

 ضاییف -دیداری

 حافظه 

 فعال

 27/0 24/0 15/0 60/0** 32/0 عملکرد قبل از مدرسه

 24/0 62/0** 32/0 23/0 65/0** زندگی خانه

 58/0* 42/0 38/0 24/0 61/0** بهداشت و ايمنی
 28/0 24/0 41/0 45/0 59/0* اوقات فراغت

 30/0 60/0** 28/0 36/0 58/0* خودمراقبتی

 17/0 32/0 21/0 64/0** 19/0 خودرهنمودی

 24/0 33/0 32/0 60/0** 21/0 ااتماعی

 20/0 60/0** 18/0 28/0 19/0 حرکتی

 ثبت توان مطرح نمود، ارتباط مر میمان ضرايب همبستگی به دست آمده میبا تأکید ب

بهداشت و  داری بین نمرات تراز حیطه غیرکالمی در عامل استدلل سیال با زندگی خانه،معنی

د ، عملکرتماعیايمنی، اوقات فراغت و خودمراقبتی؛ همچنین، عامل دانش با ارتباطات، استفاده اا

ه، دگی خانفضايی با زن -هنمودی و ااتماعی، سپس، عامل پردازش ديداریقبل از مدرسه، خودر

طح سی در خودمراقبتی و حرکتی و در نهايت، عامل حافظه فعال با ارتباطات و بهداشت و ايمن

05/0=α  01/0( و 60/0تر از و پايین 58/0)ضرايب بالتر از=α  لتر( واود دارد. و با 60/0)ضرايب

 -تهران آزمایهوشمطرح نمود که نمرات تراز حیطه غیرکالمی نسخه نوين توان بنابراين، می

 ی رفتار انطباقی دارای روايی همممان است.های مقیا  ملآزمونبا خردهبینه  -استانفورد
 

 نسخه نوین « نمرات تراز حیطه کالمی»: بررسی روایی همزمان 8جدول 

 «های مقیاس ملی رفتار انطباقیونزمآخرده»با « بینه -ستانفوردا -آزمای تهرانهوش
 ینهب -استانفورد          

 ینهب -استانفورد

استدالل 

 سیال

 استدالل دانش

 کمی 

 پردازش 

 ضاییف -دیداری

 حافظه 

 فعال

 61/0** 35/0 25/0 62/0** 21/0 ارتباطات
 40/0 59/0** 32/0 63/0** 32/0 استفاده ااتماعی

 44/0 42/0 14/0 64/0** 59/0* عملکرد قبل از مدرسه

 37/0 51/0 42/0 25/0 20/0 زندگی خانه
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 ینهب -استانفورد          

 ینهب -استانفورد

استدالل 

 سیال

 استدالل دانش

 کمی 

 پردازش 

 ضاییف -دیداری

 حافظه 

 فعال

 58/0* 42/0 31/0 31/0 18/0 بهداشت و ايمنی

 48/0 48/0 31/0 28/0 30/0 اوقات فراغت

 36/0 60/0** 27/0 31/0 32/0 خودمراقبتی

 45/0 38/0 40/0 62/0** 59/0* خودرهنمودی

 34/0 60/0** 24/0 60/0** 34/0 ااتماعی

 28/0 39/0 19/0 21/0 41/0 حرکتی

 تیوان مطیرح نمیود، ارتبیاط مثبیت با تأکید بر میمان ضرايب همبسیتگی بیه دسیت آمیده میی

ه و ل اسیتدلل سییال بیا عملکیرد قبیل از مدرسیداری بین نمرات تراز حیطه کالمی در عامیمعنی

ه، خودرهنمودی؛ همچنین، عامل دانش بیا ارتباطیات، اسیتفاده ااتمیاعی، عملکیرد قبیل از مدرسی

تفاده ااتماعی، خیودمراقبتی فضايی با اس -خودرهنمودی و ااتماعی، سپس، عامل پردازش ديداری

 α=05/0بهداشیت و ايمنیی در سیطح  و ااتماعی و در نهايت، عامل حافظیه فعیال بیا ارتباطیات و

ارد. بنیابراين، ( وایود دو بالتر 60/0)ضرايب  α=01/0( و 60/0تر از و پايین 58/0)ضرايب بالتر از 

با بینه  -استانفورد -آزمای تهرانهوشتوان مطرح نمود که نمرات تراز حیطه کالمی نسخه نوين می

  ی روايی همممان است.های مقیا  ملی رفتار انطباقی داراآزمونخرده

 

 و نتیجه گیریبحث 

آزمای : آیا هوشبهرهای کل )غیرکالمی، کالمی و کل( نسخه نوین هوش1سوال 

ی های مقیاس ملی رفتارهای انطباقی دارای روایآزمونهبینه با خرد -استانفورد -تهران

 پیرسوندر راستای آزمون سوال فوق، از مدل آماری ضريب همبستگی  باشند؟همزمان می

با  یرکالمیهوشبهر غداری بین های تحقی  نشان داد که ارتباط مثبت معنیاستفاده شد و يافته

می با ر کالزندگی خانه، بهداشت و ايمنی، اوقات فراغت، خودمراقبتی و حرکتی؛ همچنین، هوشبه

هوشبهر  ت،هاينارتباطات، استفاده ااتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، خودرهنمودی و ااتماعی و در 

 کل با ارتباطات و بهداشت و ايمنی واود دارد.

: آیا هوشبهر عوامل پنجگانه )استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش 2سوال 

بینه با  -استانفورد -آزمای تهرانفضایی و حافظه فعال( نسخه نوین هوش -دیداری

در راستای باشند؟ مزمان میهای مقیاس ملی رفتارهای انطباقی دارای روایی هآزمونخرده

های تحقی  نشان آزمون سوال فوق، از مدل آماری ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد و يافته
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هوشبهر استدلل سیال با بهداشت و ايمنی، اوقات فراغت، داری بین داد که ارتباط مثبت معنی

ااتماعی، عملکرد قبل از  خودرهنمودی و ااتماعی؛ همچنین، هوشبهر دانش با ارتباطات، استفاده

فضايی با زندگی خانه، اوقات فراغت و  -مدرسه، خودرهنمودی و ااتماعی، سپس، پردازش ديداری

حرکتی و در نهايت، حافظه فعال با استفاده ااتماعی، زندگی خانه، بهداشت و ايمنی، 

 خودرهنمودی و حرکتی واود دارد.

دالل سیال، دانش، استدالل کمی، : آیا نمرات تراز حیطه غیرکالمی )است3سوال 

 -استانفورد -آزمای تهرانضایی و حافظه فعال( نسخه نوین هوشف -پردازش دیداری

در  ند؟باشهای مقیاس ملی رفتارهای انطباقی دارای روایی همزمان میآزمونبینه با خرده

حقی  ای تهفتهراستای آزمون سوال فوق، از مدل آماری ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد و يا

یال با دلل سنمرات تراز حیطه غیرکالمی در عامل است داری بیننشان داد که ارتباط مثبت معنی

اطات، ارتب زندگی خانه، بهداشت و ايمنی، اوقات فراغت و خودمراقبتی؛ همچنین، عامل دانش با

ش پردازاستفاده ااتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، خودرهنمودی و ااتماعی، سپس، عامل 

ت و ارتباطا دگی خانه، خودمراقبتی و حرکتی و در نهايت، عامل حافظه فعال بافضايی با زن -ديداری

 بهداشت و ايمنی واود دارد.

زش : آیا نمرات تراز حیطه کالمی )استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردا4سوال 

ینه با ب -نفوردااست -آزمای تهرانضایی و حافظه فعال( نسخه نوین هوشف -دیداری

استای در ر باشند؟های مقیاس ملی رفتارهای انطباقی دارای روایی همزمان میآزمونخرده

ان ی  نشهای تحقآزمون سوال فوق، از مدل آماری ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد و يافته

ل لکرد قبا عمب نمرات تراز حیطه کالمی در عامل استدلل سیالداری بینداد که ارتباط مثبت معنی

بل از کرد قاز مدرسه و خودرهنمودی؛ همچنین، عامل دانش با ارتباطات، استفاده ااتماعی، عمل

، تفاده ااتماعیفضايی با اس -مدرسه، خودرهنمودی و ااتماعی، سپس، عامل پردازش ديداری

 .اود داردومنی خودمراقبتی و ااتماعی و در نهايت، عامل حافظه فعال با ارتباطات و بهداشت و اي

مل ین عواتوان مطرح نمود که به )ام عامل استدلل سیال و هوشبهر سیال( بدر نهايت، می

-ردهظه فعال با اکثريت خفضايی و حاف -استدلل سیال، دانش، استدلل کمی، پردازش ديداری

یب تدين تربدهند. داری را نشان میهای مقیا  ملی رفتارهای انطباقی رابطه مثبت معنیآزمون

به، هش هوشيابد و با کاکه افمايش هوش در چهار عامل مذکور، رفتار انطباقی نیم افمايش می

 يابند. رفتارهای انطباقی نیم کاهش می

های انجام گرفته در داخل و خارج از های تحقی  با پیشینه تحقی در راستای مقايسه يافته

های مقیا  آزمونامل پنجگانه هوشبهر با خردهای مبتنی بر عوتوان عنوان نمود که يافتهکشور، می

های پیشینه تحقی  واود ندارد؛ زيرا پذيری با يافتهملی رفتار انطباقی واود ندارد و توان مقايسه
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مقیا  ملی رفتار انطباقی مقیا  اديدی بوده و تاکنون تحقیقی با اين ابمار در راستای بررسی 

-های پیشینه تحقی  و يافتهاست. با اين واود، با بررسی يافته رفتار انطباقی در ايران انجام نگرفته

کیم، کارلسون، کوربی و های تحقی  حاضر با تحقی  شود که يافتههای تحقی  حاضر، مطرح می

توان ذهنی های ااتماعی کودکان کم( که مطرح نمودند بايد به آموزش مهارت2016وينسلر )

عنوان رکن اصلی آموزش مدنظر قرار داد فتار انطباقی را بايد بهای داشت؛ زيرا همواره رتأکید ويژه

که آموزش نیم با تاکید بر میمان هوشبهر بايد صورت گیرد، همچنین با تحقی  تاسی و همکاران 

( که معتقدند در راستای سنجش ناتوانی ذهنی بايد از سازه رفتار انطباقی استفاده کرد؛ زيرا 2012)

توان به ارزيابی دقی  ناتوانی ذهنی دست يافت دهد که هنگامی مینشان میهای تحقی  فوق يافته

که ابعاد متفاوت رفتار انطباقی را شناسايی نمود و در نهايت تحقی  گوندر، آکمیس و موتلو 

توانی ذهنی ها و تحول ااتماعی در کودکان با کم( که اشاره نمودند سنجش توانايی2012)

باشد؛ چرا که در تمامی تحقیقات پذير است، هماهنگ و همسو میانمتناسب با بهره هوشی امک

توان های شناختی با رفتار انطباقی در کودکان کمدار بین هوش و توانمندیمذکور به ارتباط معنی

 اند. ذهنی اشاره نموده

ت اشوان دان عنتودر انتها با تواه به نتايج برآمده از پژوهش و با تواه به پیشینه پژوهش می

 آزمایوشهوين نکه مقیا  ملی رفتار انطباقی با تواه به دارا بودن روايی همممان بال با نسخه 

-ودکان کمن يک ابمار کارا در اهت سنجش رفتار انطباقی کعنواتواند بهمی بینه -استانفورد -تهران

 توان ذهنی برای ترسیم نیمرخ رفتارهای انطباقی اين کودکان در نظر گرفته شود.
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