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 آموزان تحت پوشش سازمان استثنایینیمرخ هوشی دانش

 های تهرانتوان ذهنی شهر و شهرستاندر مراکز کم

 کامبیز کامکاری
 اسالمی واحد اسالمشهرشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد ی تخصصی روانادکتر

 

 25/07/1394پذیرش مقاله:            13/07/1394دریافت نسخه نهایی:         06/05/1394دریافت مقاله:  

 چکیده

تتوان آموزان تحت پوشش سازمان استتثنایی در مراکتز ک هدف تحقیق حاضر، به بررسی نیمرخ هوشی دانش

بینته و نستخه اهتار   -استانفورد -آزمای تهراننوین هوش های تهران از طریق نسخهذهنی شهر و شهرستان

معطوف استت  روش تحقیتق حاضتر، در حیطته  گا آهستهآموزان های هوش وکسلر کودکان در دانشمقیاس

یابی های پژوهش در حیطه تحقیقات زمینتهیابی بوده و با تأکید بر توصیف نیمرخ هوشی نمونهمطالعات زمینه

تتوان آموزان در مراکز آموزش و پرورش ک گیرد  جامعه این تحقیق را تمامی دانشجای میاز نوع روندپژوهی 

رو، به صتورت گیرند  از اینهای تهران در بر میذهنی وابسته به آموزش و پرورش استثنایی تهران و شهرستان

های مرکتز شهرستتانگیری در دسترس، از دو مرکتز شتهر تهتران و دو گیری از روش نمونههدفمند و با بهره

سنجی انجتا  گرفتت  از هتر های روانبرداری به صورت غیرتصادفی اعمال گردید و تحلیلتهران، فرایند نمونه

های مورد بررسی انتختا  شتدند  عنوان نمونهنفر به 60نفر و در مجموع  15برداری به حک  قرعه، واحد نمونه

توان آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز ک شهای توصیفی نشان داد که نیمرخ هوشی دانتحلیل

 55تا  41های متعارف مرتبط با مراکز آموزشی سازمان استثنایی بوده و در دامنه هوشی تر از نر ذهنی پایین

آموزان تحت پوشش ایتن مراکتز در دامنته التتالل تحتول شتنالتی لفیتف جتای رو، دانشقرار دارند  از این

 گیرند منه التالل تحول شنالتی متوسط قرار مینداشته و در دا

  آهسته گا نیمرخ هوشی، سازمان استثنایی،  :هاکلیدواژه
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 مقدّمه
عنتتوان یکتتی از تتتوان ذهنتتی بتتهکودکتتان کتت 

شوند های کودکان استثنایی محسو  میگروه

توان ذهنی بته ری نیز برای ک های دیگکه نا 

تتوان بته ها میشوند؛ از جمله آنکار برده می

و ناتوانی  2، ناتوانی تحولی1ماندگی ذهنیعقب

اشاره نمتود  در کشتور انگلستتان و  3شنالتی

ایرلند از اصتطال  نتاتوانی شتنالتی استتفاده 

کنند و بر ایتن باورنتد کته بایتد اصتطال  نمی

را به کار برد  ناتوانی  4ناتوانی یادگیری عمومی

شتود ای محسو  میعنوان عارضهشنالتی به

هتای که قبل از نوجوانی با استناد به نارستایی

شدید شنالتی و نقت  در دو یتا انتد رفتتار 

شود  بنتابراین، دو ویژگتی انطباقی تعریف می

کننده ناتوانی شنالتی به نارستایی در مشخ 

یرامون های شنالتی و انطباق با محیط پکنش

معطتتوف استتت  هنگتتامی کتته هوشتتبهر کتتل، 

-ها را در کتنشباشد و نارسایی 70تر از پایین
های شنالتی نشان دهد؛ به طوری که نتوانتد 

های کارکردی در سازگاری با محیط را مهارت

بتته نمتتایش بگتتذارد، آنگتتاه اصتتطال  ستتندر  

شتود  امتروزه به کار برده می 5ناتوانی شنالتی

هتتای صتتین در حتتوزهپژوهشتتگران و متخص

استثنایی از اصطال  ناتوانی شنالتی استتفاده 

کتترده و تمایتتل انتتدانی را بتترای استتتفاده از 

مانتتدگی ذهنتتی، نتتاتوانی اصتتطالحات عقتتب

                                                           
1- Mental retardation  
2- devoloptmental disability 
3- Intellectual disability 
4- General Learning disability 
5- Syndrom Intellectual disability 

تحولی، نق  ذهنی و ناتوانی یادگیری عمومی 

 ( 2012، 6شورستدهند )ویل نشان نمی

بنتدی در نسخه یتازده  ناتا  طبقته

( کته توستط ICD-11) هتاالمللی بیماریبین

ستتازمان بهداشتتت جهتتانی تتتدوین گردیتتده، 

اصطال  ناتوانی شنالتی بته کتار بترده شتده 

توان کاربرد این اصتطال  است و به راحتی می

را در نسخه پنج  دفتراه تشخیصی و آمتاری 

( مشاهده IV-DSM) 7شنالتیالتالالت روان

بنتدی مزبتور از نمود  هر اند در ناا  طبقته

تالل تحول شنالتی استفاده شتده اصطال  ال

مانتدگی ای واضح، اصطال  عقباست  به گونه

بنتدی کنتار رفتته و های طبقتهذهنی از ناا 

اصطال  التالل شتنالتی یتا التتالل تحتول 

هتای رود  تأکید بتر زمینتهشنالتی به کار می

های شنالتی از جملته تحولی مرتبط با کنش

  هایی است که باعث شده تتا اصتطالشال 

ماندگی ذهنی منسوخ گتردد و اصتطال  عقب

التالل شنالتی یا التالل تحول شنالتی بته 

 ( 2013، 8کار برده شود )تیدی

ها و عالئ  نتاتوانی شتنالتی در تمتامی نشانه

مزبتور مشتهود  رفتارهای کودکان، بتا نتاتوانی

است  در شناسایی عالئ  و نشانگان مرتبط بتا 

ش حیطته زیتر توان به شناتوانی شنالتی می

 تأکید داشت:

تألیرافتادگی در تحتول کالمتی )شتفاهی(  -

 زبان

                                                           
6- Wilmshurst  
7- Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition  
8- Tidy  
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 های حافاهنواق  در مهارت -

  مشکالت در فراگیری قوانین اجتماعی -

هتتای مستتأله مشتتکالت در زمینتته مهتتارت -

 گشایی

های لودیاری یا مراقبت از تألیر در مهارت -

 لویشتن

 های اجتماعیفقدان بازداری

کودکتان بتا نتاتوانی شتنالتی در همواره      

تتری را مقایسه با دیگر کودکان، زمان طوالنی

هتای اجتمتاعی صرف یادگیری زبان و مهارت

های کنند و در مراقبت از لویش در زمینهمی

هتای مرتبط با نیازهای شخصی، از قبیل شیوه

تغذیه یا لباس پوشیدن، مشتکالت فراوانتی را 

آموزش این افتراد رو، در دهند  از ایننشان می

ای را باید بته تکترار و تمترین، توجته فزاینتده

-مبذول نمود و تالش کرد تا به توسعه مهارت
های کارکردی بیشتر تأکیتد گتردد تتا از ایتن 

طریق سازگاری کودک دارای ناتوانی شنالتی، 

 ( 2011، 9افزایش یابد )سالوادور و رید

دفتراه کاربردی تشخیصتی و آمتاری بتا      

مانتدگی ذهنتی د بر نسخه پنج ، از عقبتأکی

کنتد و در عنوان نتاتوانی شتنالتی یتاد متیبه

تشخی  آن به آزمودن هوش و بررسی آسیب 

تأکیتتد دارد  در نستتخه پتتنج   10کتتارکردی

دفتراه کاربردی تشخیصی و آماری، بررستی 

دقیتق آستتیب کتارکردی از اهمیتتت بیشتتتری 

 برلوردار است؛ این مطلب بیانگر این است که

آزمتتودن هتتوش بایتتد توستتط متخصصتتین 

کارورزیده انجتا  گیترد تتا تشتخی  نتاتوانی 

شنالتی به درستی صورت پذیرد  در بررستی 

                                                           
9- Salvador & Reed  
10- Functional Impairment  

های ذهنی و فرایند آزمودن هوش باید توانایی

، 13ریتزی، برنامته12گشتایی، مسئله11استدالل

، یتتتادگیری 15، قضتتتاوت14تفکتتتر انتزاعتتتی

و یتتادگیری از تجربتته را از طریتتق  16تحصتتیلی

های گیری از مقیاسو با بهره 17جش بالینیسن

انفرادی استتاندارد هتوش انجتا  داد )انجمتن 

 ( 2013پزشکی آمریکا، روان

ای ماهرانتته و گونتتهبتته بیتتانی دیگتتر، بتته     

هتای شتنالتی را از دو تخصصتی، بایتد نقت 

طریق مشخ  نمود با روش اول بته مشتاهده 

متخصصین بالینی کارورزیده معطتوف بتوده و 

های هوشی که به ر روش دو  باید از مقیاسد

-گیتری متیگونه عینی نیمرخ هوشی را اندازه
مند شد  به بیان دیگتر، اگتر نمتره کنند، بهره

-شد ولی در مشاهده 70هوشبهر کل کمتر از 
ای که توسط متخصصتین بتالینی کارورزیتده 

گیتترد آستتیب کتتارکردی مشتتاهده انجتتا  متتی

ی  نتاتوانی تتوان بته تشتخنگردید، دیگر نمی

شنالتی پردالت  شرط الز  بترای تشتخی  

 70تر از ناتوانی ذهنی نمره هوشبهر کل پایین

هتتای کتتارکردی توستتط و مشتتاهده آستتیب

باشد )انجمن متخصصین بالینی کارورزیده می

 ( 2013پزشکی آمریکا، روان

در بررسی کارکردهای آزمودنی مشتکوک      

را در  بتته نتتاتوانی شتتنالتی بایتتد عملکتترد وی

های متنوعی از زندگی روزانته بته ماننتد جنبه

برقراری ارتباط، مشتارکت اجتمتاعی، زنتدگی 

                                                           
11- Reasoning  
12- Problem-solving  
13- Planing  
14- abstract thinking  
15- Judgment  
16- academic Learning  
17- Clincal Assesment  



 کامبیز کامکاری

 1394 پاییز(، 15، )3شماره  ،6توانمندسازی کودکان، سال فصلنامه  70

 

هایی از قبیل منزل، مدرسه، مستقل در محیط

محل کار و اجتماع بررسی کرد  هنگتامی کته 

هتتای مزبتتور کارکردهتتای آزمتتودنی در زمینتته

تر از ستطح متوستط باشتد و مشتکالت پایین

مزبور تجربه کند، آنگاه  هایجدی را در زمینه

های کارکردی تأکید داشتت توان به آسیبمی

، بته 70تتر از و با استتناد بته هوشتبهر پتایین

تشخی  ناتوانی ذهنی مبادرت ورزید  الز  به 

ذکر است کته تشتخی  مزبتور بایتد در دوره 

هتتای رشتتد انجتتا  گیتترد و اگتتر بتتروز آستتیب

-سالگی باشتد، نمتی 18کارکردی بعد از سن 
ن به معیارهای تشخی  نتاتوانی شتنالتی توا

دست یافت  در اینگونه موارد، به بروز نشانگان 

شتود و در ناتر پردالته می 18در دوره تحولی

گرفتن دوره تحولی با تأکید بر هوشبهر کمتتر 

عنتتوان هتتای کتتارکردی بتتهو آستتیب 70از 

معیارهای تشخیصی ناتوانی شنالتی محسو  

 ( 2013شوند )تیدی، می

التالل تحول شنالتی یا التالل شنالتی      

از اهار سطح متفاوت تشکیل یافته و در یت  

بندی اهارگانه جتای دارد  پتا از ناا  طبقه

تشخی  ناتوانی شنالتی باید بتتوان ستطو  

-کننتدههوشی را در نار گرفت و به مشتخ 
، توجه لاصی را مبذول نمود  بتا 19های شدت

ادی استاندارد های انفرتأکید بر اجرای مقیاس

هتتوش و مشتتاهده کارکردهتتای آزمتتودنی بتتا 

تشتتخی  نتتاتوانی شتتنالتی، یکتتی از ستتطو  

شود  اهارگانه التالل شنالتی، شناسایی می

بندی آزمودنی بتا التتالل تحتول فرایند طبقه

شنالتی در یکی از سطو  اهارگانه با تأکیتد 

                                                           
18- Development Period  
19- severity specifiers 

عنتوان شناستایی التتالل بر شدت التالل، به

شود  بتا استتناد بتر یف میتحول شنالتی تعر

تتوان اهتار طبقته التتالل سطو  هوشی می

و  22، شدید21، متوسط20تحول شنالتی لفیف

  بندی نمودرا به شر  زیر طبقه 23عمیق

 
 هوشبهر سطوح

70-56 التالل تحول شنالتی لفیف  

55-41 التالل تحول شنالتی متوسط  

40-21 التالل تحول شنالتی شدید  

عمیق التالل تحول شنالتی 20کمتر از    

-دامنه هوشبهر کل در نسخه اهتار  مقیتاس
های هوشی وکسلر کودکان در بیشتر از نمتره 

قتتتتترار دارد  160و کمتتتتتتر از نمتتتتتره  40

(160dFSIQd40و بتته راحتتتی متتی ) تتتوان

گیری سازه هتوش دریافت که دقت ابزار اندازه

 3تتتر و بتتاالتر از بتتا رویکتترد بتتالینی در پتتایین

رو، بته ستختی قرار دارد  از ایتنانحراف معیار 

 160و  24عنوان کتفرا به 40توان هوشبهر می

انحراف  4هوشبهر با  دامنه 25عنوان سقفرا به

-معیار مطر  سالت؛ زیرا لطای معیار انتدازه
 3سنجی به ای از روانعنوان مفروضهگیری به

انحراف معیار معطوف است  با استناد به دامنه 

ادامه دارد بته ستختی  19تا  1نمره تراز که از 

را در نستتخه  55تتتوان هوشتتبهر کمتتتر از می

هتای هوشتی وکستلر کودکتان اهار  مقیاس

محاسبه نمود و در نسخه انگلیستی ایتن ابتزار 

تأکید داشته استت   55اثرات کف به هوشبهر 

                                                           
20- Mild  
21- Moderat  
22- Severe  
23- profound 
24- Floor  
25- ceiling  
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توان دالیل مستندی را در زمینه به راحتی می

هتای روایی تشخیصی نستخه اهتار  مقیتاس

وکستتلر کودکتتان در گتتروه کودکتتان هوشتتی 

توان ذهنی یا التالل تحول ذهنی به دست ک 

 ( 2012، 26آورد )ویتیکر و گوردون
نستتخه ستتو  وکستتلر بتترای کودکتتان بتتا      

تتوان توانی ذهنی کارایی داشته و از آن میک 

عنتتوان ابتتزاری در تشتتخی  و شناستتایی بتته

ماندگی ذهنتی استتفاده نمتود )وکستلر، عقب

(  با ایتن وجتود، در راستتای 210 ، ص1991

های استفاده از شال  پراکندگی تفاوت، داده

تتوان کتودک کت  43تجربی از حجت  نمونته 

دهنتده نشتان 2ذهنی به دست آمتد  جتدول 

هتای های آماری نسخه ستو  مقیتاسشال 

-کودک با عقب 43هوشی وکسلر کودکان در 
  باشدماندگی لفیف می

توان عنتوان نمتود یم 2 با توجه به جدول     

مانتدگی ذهنتی که هوشبهر کودکان بتا عقتب

قترار دارد و  70تا  55لفیف در دامنه هوشی 

توانتد در تشتخی  و شناستایی ابزار مزبور می

توان ذهنی در سطح لفیتف مترثر کودکان ک 

 ( 1991واقع شود )وکسلر، 

( بتته بررستتی 1995) 27استتلیت و ستتارنیو     

ستو  مقیتاس  سنجی نستخههای روانویژگی

هوشتتتی وکستتتلر کودکتتتان در تشتتتخی  و 

تتوانی ذهنتی پردالتنتد  بتدین شناسایی کت 

کتودک  42ترتیب که با بررسی نیمرخ هوشی 

هتای تتوان ذهنتی در نستخه دو  مقیتاسک 

هوشی وکسلر کودکان و مقایسه آن با نیمترخ 

                                                           
26- Whitaker & Gordon 
27- Slate & Saarnia  

-هوشی کودکان مزبور در نسخه سو  مقیتاس
فتاوت های هوشی وکسلر کودکان دریافتنتد ت

جزئی بین نیمترخ هوشتی کودکتان مزبتور در 

نسخه دو  و سو  این ابزار وجود دارد  به بیان 

های هوشی وکسلر دیگر از نسخه سو  مقیاس

تتتوان در تشتتخی  و شناستتایی کودکتتان می

ماندگی ذهنی استفاده به عمتل آیتد و از عقب

 روایی تشخیصی مطلوبی برلوردار است 

فارستی مترتبط بتا  در زمینه کاربرد نسخه     

های هوشی وکسلر کودکان نسخه سو  مقیاس

( پژوهشتی را بتا 2003جزایری و پورشتهباز )

حمایت دانشگاه علو  بهزیستی انجا  دادند که 

نفتر از  40نفر از کودکتان ناشتنوا،  35در آن، 

نفر از کودکتان بتا التتالل  39کودکان نابینا، 

هتا کودکتان بتا نقت  رفتاری )که در بتین آن

نفتتر کتتودک  70وجتته نیتتز قتترار داشتتتند(، ت

-مانتده ذهنتی بتهکودک عقب 60تیزهوش و 
های استتتثنایی انتختتا  شتتده و عنتوان نمونتته

های مرتبط بتا نیمترخ هوشتی بته شتر  یافته

  شوندارائه می 3جدول 

با توجه به پتژوهش جزایتری و پورشتهباز      

توان به روایتی تشخیصتی نستخه ( می2003)

هوشی وکسلر کودکان که در  هایسو  مقیاس

ایران ترجمه و استاندارد شده است برای گروه 

مانتدگی کودکان استثنایی به لصتوص عقتب

 ذهنی تأکید نمود 
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 های هوشی وکسلر کودکانهای آماری نسخه سو  مقیاس  شال 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین مقیاس

3/61 فه  کالمی  8 

4/59 استدالل ادراکی  2/9  

5/62 حافاه فعال  9/10  

2/70 سرعت پردازش  1/11  

8/55 مقیاس کل  8/7  

 
   نیمرخ هوشی کودکان در پژوهش جزایری و پورشهباز3جدول 

مانده ذهنیعقب نابینا ناشنوا التالل رفتاری هوشبهر  تیزهوش 

59 ± 9/17 هوشبهر کل  1/18 ± 84 4/53 ± 5/11 تتت   2/15 ± 4/134  

61 ± 4/17 هوشبهر کالمی  2/16 ± 69  1/15 ± 95  1/12 ± 8/55  9/11 ± 4/136  

62 ± 1/18 هوشبهر عملکردی  8/17 ± 102 8/54 ± 7/12 تتت   2/13 ± 7/124  

63 ± 8/14 فه  کالمی  16 ± 69  1/12 ± 93  1/12 ± 8/55  6/11 ± 5/131  

بندی ادراکیسازمان  3/15 ± 63  2/17 ± 103 5/53 ± 8/11 تتت   4/14 ± 6/136  

پرتیعد  حواس  9/16 ± 56  3/16 ± 77  8/7 ± 107  1/11 ± 6/55  2/14 ± 1/123  

62 ± 6/15 سرعت پردازش  9/15 ± 97 8/56 ± 3/10 تتت   3/11 ± 8/136  

نستخه استتثنایی  -با توجه به کتاربرد بتالینی

های هوشی وکسلر کودکتان در مقیاساهار  

کتتتودک  63کتتودک تیزهتتوش،  63زمینتته 

کتتتودک  57مانتتتده ذهنتتتی لفیتتتف و عقب

های مرتبط مانده ذهنی متوسط، شال عقب

بته  4جتدول با تحلیل نیمرخ هوشی به شر  

  دست آمد

نستخه استتثنایی  -با توجه به کتاربرد بتالینی

های هوشی وکسلر کودکان، کل اهار  مقیاس

تواند سه گروه کودکتان تیزهتوش مقیاس  می

(5/123=M)مانتتده ذهنتتی لفیتتف ، عقتتب

(5/60=M) مانتتده ذهنتتی متوستتط و عقتتب

(4/46=M) های استثنایی بتا عنوان گروهرا به

تأکید بر سازه هوش، از گروه کودکتان عتادی 

تفکی  نموده و دارای روایی تشخیصی استت  

ر های سترعت پتردازش دبا این وجود، مقیاس

مانتتده ذهنتتی لفیتتف گتتروه کودکتتان عقتتب

(73=M) ( 6/110و کودکان تیزهوش=M)  از

باشند  عالوه بر روایی تشخیصی برلوردار نمی

آن حافاه فعتال در گتروه کودکتان تیزهتوش 

(5/112=M) مانتتده ذهنتتی و کودکتتان عقتتب

از روایی تشخیصی برلوردار  (M=57متوسط )

 (  2003باشند )وکسلر و همکاران، نمی

در نهایتتت، بتتا توجتته بتته گتتروه کودکتتان      

تیزهتتوش بایتتد دریافتتت کتته فهتت  کالمتتی و 

قترار  124تتا  120استدالل ادراکی در دامنته 

اند؛ در حالیکه سرعت پردازش و حافاه گرفته

جتتای دارنتتد   112تتتا  110فعتتال در دامنتته 

 های فه بنابراین، کودکان تیزهوش در مقیاس



 های تهرانتوان ذهنی شهر و شهرستانآموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز ک نیمرخ هوشی دانش

 1394 پاییز(، 15، )3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازی کودکان، سال  73

 

  
های هوشی وکسلر کودکان  نیمرخ هوشی کودکان استثنایی با تأکید بر سازه هوش در نسخه اهار  مقیاس4جدول   

 مقیاس –آزمون 

 مانده ذهنی متوسطعقب مانده ذهنی لفیفعقب تیزهوش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 6/1 3/2 1/2 4/4 6/2 8/13 طراحی با مکعب

 6/1 2/2 2/2 4/4 5/2 6/13 طراحی با مکعب بدون امتیاز زمانی

 5/1 7/2 7/1 6/4 4/2 1/14 هاشباهت

 8/1 2/2 4/2 2/4 4/2 12 ظرفیت عدد

 5/2 9/3 5/2 4/5 4/2 8/11 ظرفیت عدد مستقی 

 3/2 6/2 5/2 2/5 6/2 6/11 ظرفیت عدد معکوس

 9/1 2 8/2 8/4 1/2 7/12 مفاهی  تصویر

 3/2 6/2 4/2 5 3/2 5/11 رمزگذاری

 2/1 7/1 8/1 1/4 2/2 6/14 واژگان

 3/2 6/2 3/2 3/4 2/2 6/12 حرف -توالی عدد

 2 4/2 2 4 6/2 4/13 استدالل ماتریا

 5/1 8/1 4/2 6/4 3/2 1/14 فهمیدن

 2/2 2/2 7/2 2/5 5/2 1/12 نمادیابی

 6/1 2 2/2 3/4 7/2 13 تکمیل تصویر

 9/2 4/4 5/2 2/6 9/2 11 کردنحذف 

 1/3 7/5 3/2 1/7 6/2 7/10 حذف کردن تصادفی

 3 3/4 2/2 6 8/2 8/10 حذف کردن سالتاری

 6/1 2/2 1/2 6/4 1/2 9/13 اطالعات

 4/1 8/1 4/1 8/3 1/2 2/14 محاسبات

 2 3 2 5/5 6/2 2/13 استدالل کلمه

 5/7 3/52 1/9 1/67 11 7/124 فه  کالمی

 2/9 5/52 3/10 5/65 11 4/120 ادراکی استدالل

 5/9 57 1/11 8/66 9/11 5/112 حافاه فعال

 11 2/58 6/11 73 5/11 6/110 سرعت پردازش

 5/8 4/46 2/9 5/60 5/8 5/123 کل مقیاس

 

کالمی و استدالل ادراکی، نمرات باالتری را به 

هتای آورنتد  در حالیکته در مقیتاسدست می

حافاتته فعتتال و ستترعت پتتردازش در گتتروه 

کودکان متوسط باال جای دارند  این وضتعیت 

مانده ذهنتی متوستط برای گروه کودکان عقب

-کند؛ زیرا در گروه کودکان عقتبمصداق نمی
مانده لفیف و متوسط، حافاه فعال و سرعت 

)در  73تتا  67پردازش بته ترتیتب در دامنته 
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)در  58تتا  57مانتده لفیتف( و کودکان عقب

مانتتده متوستتط( قتترار دارنتتد کودکتتان عقتتب

تتتوان مطتتر  (  بنتتابراین، می2003)وکستتلر، 

نمود، کودکان استتثنایی بتا تأکیتد بتر ستازه 

هوش، نمترات انتهتایی را در حافاته فعتال و 

توان از سرعت پردازش به دست نیاورده و نمی

عنوان معیارهتای تشخیصتی این دو مقیاس به

انتتدگی ذهنتتی متوستتط متیزهوشتتی و عقتتب

، 28استفاده کرد )ویلیامز، ویا و رولف هتاوس

2003 ) 

( 2005) 29در تحقیقتتی کتته توستتط رویتتد     

پیرامتتون بررستتی نیمتترخ هوشتتی کودکتتان 

گیتری از تتوان ذهنتی بتا بهترهتیزهوش و ک 

 -هتای هوشتی استتانفوردنسخه پنج  مقیاس

-نفر از دانش 96بینه انجا  گرفته است، تعداد 
نفتر از  119ستاله تیزهتوش و  17تتا  5آموز 

تتوان ذهنتی را ساله کت  17تا  5آموزان دانش

عنتوان نمونته انتختا  کترده و بته مقایسته به

هتتا بتتا استتتفاده از نستتخه پتتنج  هوشتتبهر آن

بینه پردالته است کته میتانگین و  -استانفورد

عامتتل  5انحتتراف استتتاندارد هتتر دو گتتروه در 

می، پردازش استدالل سیال، دانش، استدالل ک

فضتایی، حافاته فعتال و دو حیطته  -دیداری

کالمتی، غیرکالمتی، کتتل مقیتاس و هوشتتبهر 

  ارائه شده است 5مختصر در جدول 

تتوان بته روایتی تشخیصتی رو، متیاز این     

 -هتای هوشتی استتانفوردنسخه پنج  مقیاس

-عنوان نسخه نوین هتوشبینه که در ایران به
بینتته ترجمتته،  -استتتانفورد -آزمتتای تهتتران

                                                           
28- Williams, Weiss, Lawrence, Rolfhus  
29- Roid  

یتابی و استتاندارد شتده استت، تأکیتد انطباق

داشت  بنابراین، در تحقیق حاضر بته مقایسته 

دو مقیتاس انفترادی هتوش  روایی تشخیصتی

 -آزمتای تهترانتحت عنوان نسخه نوین هوش

هتای بینه و نسخه اهتار  مقیتاس -استانفورد

-ن کت هوشی وکسلر کودکان در گروه کودکتا
هتای توان ذهنی کته تحتت پوشتش آمتوزش

سازمان استثنایی قرار دارنتد، پردالتته شتده 

  است

 شناسیروش

هتای با توجه به اینکه در طتر طرح تحقیق: 

-پژوهشتتی، اهمیتتت قابتتل تتتوجهی بتته روش
یابد )کامکاری، شُکرزاده شنالتی التصاص می

(، باید در انتخا  و تتدوین 1386و کیومرثی، 

ی از یت  ستو بته ستالتار و از گزارش پژوهش

-سوی دیگر به پیشتینه ابتزار در حیطته روان
ستنجی تأکیتد کترد تتا از ایتن طریتق بتتتوان 

هتای گزارش فنی جامعی را در زمینته ویژگتی

شنالتی از قبیل نیمرخ هوشی ارائه نمود  روان

با تأکید بر عنوان گزارش فنتی مزبتور کته بته 

پوشتش های تحت ارزیابی نیمرخ هوشی نمونه

توان ذهنی سازمان استثنایی شتهر و مراکز ک 

گیتری از نستخه های تهران با بهترهشهرستان

های هوشی وکستلر کودکتان و اهار  مقیاس

 -استتانفورد -آزمتای تهتراننسخه نوین هوش

تتوان طتر  پتژوهش بینه معطتوف استت، می

یابی از نتوع های زمینهحاضر را در حیطه طر 

ای دقیق، که به گونه روندپژوهی در نار گرفت

های تحتت پوشتش ناتا  نیمرخ هوشی نمونه

تتوان ذهنتی را آموزشی مرتبط با کودکان کت 

 کند مشخ  می
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 (2005  میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در پژوهش روید )5جدول 

های هوشیمقیاس  
=96تیزهوش ) N) 119مانده ذهنی )عقب= N) 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

3/10 121 استدالل سیال  62 9/12  

7/121 دانش  7/9  4/62  6/11  

6/121 استدالل کمی  5/13  2/64  9/11  

فضایی -پردازش دیداری  123 3/11  3/62  12 

8/115 حافاه فعال  1/10  9/62  13 

3/120 هوشبهر مختصر  8/13  - - 

2/122 هوشبهر غیرکالمی  2/10  7/58  6/12  

5/123 هوشبهر کالمی  8/8  1/58  7/12  

7/123 هوشبهر کل  9 5/56  7/12  

 
 

جامعته گیرری: جامعه، نمونه و روش نمونه

آمتتوزان مراکتتز ایتن تحقیتتق بتته تمتامی دانش

تتوان ذهنتی وابستته بته آموزش و پرورش ک 

آمتتوزش و پتترورش استتتثنایی در تهتتران و 

رو، های تهران معطوف است  از ایتنشهرستان

گیتری از روش به صورت هدفمنتد و بتا بهتره

گیری در دسترس از دو مرکز شهر تهران نمونه

هتتای تهتتران، فراینتتد و دو مرکتتز شهرستتتان

برداری به صورت غیرتصادفی اعمال شده نمونه

است  به بیانی دیگر، نمونته تحقیتق حاضتر از 

منتتد دردستتترس گیری هدفمفروضتته نمونتته

بترداری یتا واحد نمونه 4کند که از پیروی می

های تجربتی از گیری، دادهطبقات اصلی نمونه

نمونه به دست آمد تا از این طریق، ویژگی  60

-های هدفمنتد یتا دانتشفراگیری برای نمونه
توان ذهنتی افتزایش یابتد و بتتوان آموزان ک 

  پذیری را نیز ارتقاء بخشید ویژگی تعمی 

در تحقیق حاضر از دو ابزار  گیری:بزار اندازها

هتای عنوان نسخه اهار  مقیاسمختلف تحت

( کته در ایتران 2003هوش وکسلر کودکتان )

کرزاده و حلتتت  توستتط افتتروز، کامکتتاری، شتتُ

(، استانداردسازی شده استت و نستخه 1392)

بینه کته  -استانفورد -آزمای تهراننوین هوش

( 1391کتتاری )در ایتتران توستتط افتتروز و کام

استانداردستتازی شتتده، استتتفاده گردیتتد  از 

سنجی برلوردارند؛ به های مطلو  روانویژگی

هتای ای بین نستخهطوری که شباهت فزاینده

ها وجود دارد  نستخه فارسی با نسخه اصلی آن

هتای هتوش وکستلر کودکتان، اهار  مقیاس

هتای برمبنای متدل سلستله مراتبتی توانتایی

ن جدید به ویرایش اهار  شنالتی، پنج آزمو

اضافه شد که اهار آزمون جدیتد عبارتنتد از: 

حترف، استتدالل  -مفاهی  تصویر، توالی عتدد

ماتریا، استتدالل کلمته و حتذف کتردن، ده 

مانتده شتامل طراحتی بتا مکعتب، آزمون باقی

ها، ظرفیت عدد، رمزگتذاری، واژگتان، شباهت

فهمیدن، نمادیابی، تکمیل تصویر، اطالعتات و 

هتا اسبات است  میانگین هر یت  از آزمونمح
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باشتتد  متتی 3و انحتتراف استتتاندارد آنهتتا  10

شال  فه  کالمی، استدالل ادراکی، حافاته 

فعتتال و ستترعت پتتردازش، نمتترات ترکیبتتی 

اقتباس شده از این ابزار هستند  میانگین هتر 

و انحراف استاندارد  100ها ی  از این شال 

اعتبار هوشتبهر کتل است  ضریب  15آنها نیز 

ها گزارش شد  در متورد ستایر شتال  97/0

بیشترین ضریب اعتبار مربوط به فه  کالمی با 

و کمترین ضریب اعتبتار مربتوط  94/0ضریب 

بتود  در  88/0به سترعت پتردازش و برابتر بتا 

ها بیشترین ضریب اعتبار بته آزمونمورد لرده

و کمتتترین آن بتته  92/0واژگتتان بتتا ضتتریب 

به دستت آمتد   81/0کلمه با ضریب استدالل 

 (  2003)وکسلر، 

 -آزمای تهتراننسخه نوین هوش زمینهدر      

ایتن شتود کته مطتر  می بینه نیز -استانفورد

باشد که یت  آزمون میآزمون دارای دو لرده

آزمون آن کالمتی و دیگتری غیرکالمتی لرده

آزمون کالمی در آزمون رهنمون با است  لرده

درحالیکتته  کتتار دارد و ردانتتش کالمتتی ستت

آزمون غیرکالمی در آزمون رهنمتون بتا لرده

استتتدالل ستتیال متترتبط استتت  در آزمتتون 

 ،آزمتتون غیرکالمتتیرهنمتتون، از طریتتق لرده

دانتش  ،آزمتون کالمتیاستدالل سیال و لرده

توان سطح آزمودنی را مشخ  کرد کالمی می

را بتر استاس  2و نقطة آغتاز دفتراتة شتمار  

، تعیین نمود  در این آزمتون، ده آزمودنی فوق

آزمون قترار دارد کته دو حیطتة تلفیقتی لرده

گیترد هوشبهر کالمی و غیرکالمی را در بر می

در هتتتر دو حیطتتته تلفیقتتتی )کالمتتتی و  و

غیرکالمی( پنج آزمون جای دارد  الز  به ذکر 

است که هر عامل ه  به گونة کالمی و ه  بته 

د و در شتتوگیری میگونتتة غیرکالمتتی انتتدازه

استتدالل ستیال، دانتش،  پنج عامتل ،مجموع

فضتایی و  -استدالل کمتی، پتردازش دیتداری

عنتوان عوامتل ستازند  هتوش به حافاه فعال

  ( 2005گردد )روید، مطر  می

 توجته باهای تجربی: آوری دادهشیوه جمع

 بصتتورت شتتنالتیروان ستتنجش فرآینتتد بتته

 و شتدند آوریجمتع تجربی هایداده میدانی،

به  شنالتی،روان پرونده تدوین از پا آغاز در

هتای های هوش بتر روی نمونتهاجرای مقیاس

مورد بررسی پردالته شتد  بتدین ترتیتب کته 

 -آزمتتای تهتترانابتتتدا نستتخه نتتوین هتتوش

بینه و  پتا از آن نستخه اهتار   -استانفورد

های هوش وکسلر کودکان اجرا گردید  مقیاس

الی انجتا  فرایند اجرا به متدت پتنج روز متتو

، کتتا  1گرفت  بدین ترتیب که کتا  سرال 

آزمای نتوین از هوش 3و کتا  سرال  2سرال 

در سه جلسه متتوالی  بینه -استانفورد -تهران

هتای و آزمتون 10تا  1های اجرا شد و  آزمون

هتای هتوش از نسخه اهار  مقیاس 15تا  11

-وکسلر کودکان در دو روز متوالی اجرا و نمره
ردید  ستسا بترای هتر آزمتودنی دو گذاری گ

-نیمرخ هوشی تتدوین گردیتد و پرونتده روان
-شنالتی با تأکید بر دو نیمرخ هوشی و لرده

های سازنده، طراحی و تکمیتل و آزمون آزمون

است که فراینتد آزمتودن در  ذکر به شد  الز 

انجامیتد دقیقه به طول می 60هر روز کمتر از 

انی و توستط ها بته صتورت میتدو تمامی داده

ای کته دارای پروانته اشتتغال از آزمونگر حرفه

ستنجی شناستی از کمیستیون روانناا  روان

  آوری شد بودند، جمع
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با استتفاده از ها: روش تجزیه و تحلیل داده

عنوان هتتای توصتتیفی از میتتانگین بتتهتحلیل

معتترف گتترایش مرکتتزی و انحتتراف معیتتار 

شتود؛ عنوان معرف پراکنتدگی استتفاده میبه

زیرا بتا استتفاده از متدل آمتاری استمیرنوف 

متغیری، به مفروضته تقتارن و کلموگروف ت 

همگونی واریانا و در نهایتت، نرمتال بتودن 

تتتتوان از هتتای تجربتتتی پردالتتتته و میداده

های آمتتار پارامتریتت  در راستتتای شتتال 

نمایش ارقامی و تصویری استتفاده بته عمتل 

نمره تراز در  10 آورد  عالوه بر آن، با تأکید بر

 -استتانفورد -آزمای تهتراننسخه نوین هوش

نمتتره تتتراز در نستتخه اهتتار   20بینتته و 

های های هوش وکسلر کودکان، تحلیلمقیاس

( 19تتا  1توصیفی در دامنه نمترات تتراز )از 

 8گیتترد  همینتتین، بتتا تأکیتتد بتتر انجتتا  می

 -آزمتای تهترانهوشبهر در نسخه نوین هوش

هوشبهر در نسخه اهار   7و  بینه -استانفورد

های های هوش وکسلر کودکان، تحلیلمقیاس

توصیفی با استتناد بته نیمترخ هوشتی انجتا  

  گرفت
 

 هایافته

عنوان نمود کته توان می ،6با توجه به جدول 

و  1آزمتون بتاالتر از نمرات تراز در ده لترده

 هتایتوان نمونتهباشند و میمی 3تر از پایین

مورد بررسی را با تأکید بر تحلیل نمرات تراز، 

تتتوان ذهنتتی متوستتط در ناتتر در ستتطح کتت 

  گرفت

 

 -آزمای تهرانتوان ذهنی در نسخه نوین هوشکودکان ک   «نمرات تراز»های آماری مرتبط با شال : 6 جدول

 بینه -استانفورد

 معیارانحراف  میانگین نمرات تراز حیطه

 غیرکالمی

 81/0 23/1 استدالل سیال

 22/1 76/1 دانش

 87/0 43/1 استدالل کمی

 89/1 80/1 فضایی -پردازش دیداری

 42/1 90/1 حافاه فعال

 کالمی

 96/1 40/2 استدالل سیال

 49/1 88/1 دانش

 26/1 88/1 استدالل کمی

 96/1 38/2 فضایی -پردازش دیداری

 43/1 36/1 حافاه فعال

نمود مطر  توان می ،7با توجه به جدول      

میتتانگین هشتتت هوشتتبهر غیرکالمتتی، کتته 

کالمی، کل، استدالل سیال، دانش، استتدالل 

فضتتایی و حافاتته  -کمتی، پتتردازش دیتداری



 کامبیز کامکاری

 1394 پاییز(، 15، )3شماره  ،6توانمندسازی کودکان، سال فصلنامه  78

 

-انحراف استاندارد پایین 3) 55فعال کمتر از 
تتوان بنتابراین، متیباشتد؛ تر از میانگین( می

عنوان نمود نمترات هوشتبهر پتنج عامتل، در 

توان ذهنی مورد بررستی در ابتزار کودکان ک 

انحراف استاندارد است  از  -3تر از مزبور پایین

های مورد بررستی رو، سطو  هوشی نمونهاین

در دامنه التالل تحول ذهنتی متوستط قترار 

 دارند 

 بینه -استانفورد -آزمای تهراندر نسخه نوین هوش« گانههوشبهرهای هشت»های آماری مرتبط با شال : 7 جدول

 انحراف معیار میانگین هوشبهر

 85/5 80/51 غیرکالمی

 37/8 22/53 کالمی

 09/7 08/52 کل

 11/7 16/53 استدالل سیال

 20/6 58/53 دانش

 30/5 26/51 کمی استدالل

 58/9 01/54 فضایی -پردازش دیداری

 78/6 75/50 حافاه فعال

نمود مطر  توان می ،8با توجه به جدول      

باشند می 3تمامی نمرات تراز کمتر از رق  که 

تر از های شنالتی پاییندهنده کنشکه نشان

-متوسط میانحراف معیار در مقایسه با حد  2
های مورد بررسی در رو، نمونهباشند  از این

دامنه التالل تحول ذهنی متوسط قرار دارند  

های مورد بررسی در الز  به ذکر است، نمونه

ترین (، پایین98/0حرف ) -آزمون توالی عدد

(، 60/2نمره تراز و در آزمون حذف کردن )

 اند باالترین نمره تراز را به دست آورده

نمود مطر  توان می ،9با توجه به جدول      

میتتانگین هفتتت هوشتتبهر فهتت  کالمتتی، کتته 

استتتدالل ادراکتتی، حافاتته فعتتال، ستترعت 

پردازش، توانایی عمومی، ایرگی شتنالتی و 

انحتتراف  3) 55هوشتتبهر )کتتل(، کمتتتر از 

باشتتد؛ تتتر از میتتانگین( متتیاستتتاندارد پتتایین

توان عنتوان نمتود نمترات هفتت بنابراین، می

توان ذهنی با مقیتاس شبهر در کودکان ک هو

انحراف استاندارد استت   -3تر از مذکور پایین

هتای متورد در نهایت، نیمترخ هوشتی نمونته

بررسی با تأکید بر نیمترخ هوشتی بته دستت 

آزمتتای آمتده از دو ابتزار نستخه نتوین هتوش

بینتته و نستتخه اهتتار   -استتتانفورد -تهتتران

دامنته های هوش وکسلر کودکتان در مقیاس

  ، قرار دارند55تا  40
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 های هوش وکسلر کودکاننسخه اهار  مقیاس سازندههای نمرات تراز آزمونهای آماری مرتبط با شال : 8 جدول

 انحراف معیار میانگین آزمون 

 فه  کالمی

 28/1 43/2 هاشباهت

 77/0 20/1 واژگان

 24/1 26/1 فهمیدن

 39/0 10/1 اطالعات

 90/0 58/1 استدالل کلمه

 استدالل ادراکی

 26/1 53/1 طراحی با مکعب با امتیاز زمانی

 33/1 50/1 طراحی با مکعب بدون امتیاز زمانی

 67/0 18/1 مفاهی  تصویر

 92/0 50/1 استدالل ماتریا

 74/0 23/1 تکمیل تصویر

 حافاه فعال

 10/1 30/2 ظرفیت عدد مستقی 

 62/1 23/2 ظرفیت عدد معکوس

 75/0 25/2 ظرفیت عدد )کل(

 12/0 98/0 حرف -توالی عدد

 77/0 25/1 محاسبات

 سرعت پردازش

 39/1 53/1 رمزگذاری

 70/1 90/1 نمادیابی

 01/3 65/2 حذف کردن تصادفی

 90/2 56/2 حذف کردن سالتاری

 83/2 60/2 حذف کردن )کل(

 
 های هوش وکسلر کودکاندر نسخه اهار  مقیاس« هوشبهرها»های آماری مرتبط با : شال 9 جدول

 انحراف معیار میانگین هوشبهر

 24/5 51/50 فه  کالمی

 06/4 20/47 استدالل ادراکی

 34/1 42/50 حافاه فعال

 65/5 01/53 سرعت پردازش

 96/2 81/48 توانایی عمومی

 64/4 61/52 ایرگی شنالتی

 01/3 31/50 هوشبهر )کل(
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 گیریبحث و نتیجه

-شنالتی کودکان ک های روانبررسی ویژگی
توان ذهنی که به ارزیابی دقیق نارسایی در 

های شنالتی این گروه از کودکان کنش

استثنایی معطوف است، باعث شده تا 

تر نیمرخ هوشی پژوهشگران به ارزیابی دقیق

(  هر اند 2012شورست، بسردازند  )ویل آنان 

توان ذهنی منسوخ گردیده امروزه اصطال  ک 

شود و از اصطال  تحول شنالتی استفاده می

ها و عالئ  ( ولی باید به نشانه2013)تیدی، 

توان ذهنی ناتوانی شنالتی در کودکان ک 

پردالت تا از این طریق بتوان به افزایش 

دست یافت  های کارکردی آنانمهارت

 (  2011)سالوادور و رید، 

های شنالتی و در راستای ارزیابی کنش     

نیمرخ هوشی کودکان با تحول شنالتی، باید 

های از آزمودن، سنجش بالینی و مقیاس

-مند شد )انجمن روانانفرادی هوش بهره
(  ارزیابی التالل تحول 2013پزشکی آمریکا، 

ول شنالتی باید با تشخی  التالل تح

بندی شنالتی آغاز گردیده تا بتوان به طبقه

آزمودنی مشکوک به التالل تحول شنالتی 

در یکی از اهار طیف عمیق، شدید، متوسط و 

(  2012لفیف پردالت )ویتیکر و گوردون، 

های هوش وکسلر هر اند نسخه سو  مقیاس

ماندگی ذهنی بندی عقبدر تشخی  و طبقه

لی در بررسی ( و1991کاربرد دارد )وکسلر، 

دقیق نیمرخ هوشی کودکان با التالل تحول 

-ذهنی، همواره باید از نسخه اهار  مقیاس

( و 2003های هوش وکسلر کودکان )وکسلر، 

 -های هوش استانفوردنسخه پنج  مقیاس

 ( استفاده نمود  2005بینه )روید، 

-با استناد به نیمرخ هوشی کودکان عقب     
-سخه سو  مقیاسمانده ذهنی که از طریق ن

های هوش وکسلر کودکان به دست آمده 

( مشخ  گردید 2003)جزایری و پورشهباز، 

مانده نفر از کودکان عقب 60که هوشبهر 

جای دارد   56تا  53ذهنی در دامنه 

هایی که در همینین، نیمرخ هوشی آزمودنی

ماندگی لفیف جای دارند، در سطح عقب

به بیانی  قرار گرفته است  70تا  60دامنه 

مانده دیگر، همواره در گروه کودکان عقب

های تحصیلی سطح ذهنی لفیف که آموزش

توان به دامنه کنند، میپایین را دریافت می

تأکید داشت  دامنه مزبور در  70تا  55هوشی 

 -های هوش استانفوردنسخه پنج  مقیاس

 -استانفورد -آزمای نوین تهرانبینه یا هوش

قرار دارد )روید،  60تا  55 بینه همواره بین

2005  ) 

در پژوهش حاضر که بته بررستی نیمترخ      

تتوان ذهنتی تحتت آمتوزان کت هوشی دانش

توان ذهنی سازمان آمتوزش پوشش مراکز ک 

-و پرورش استثنایی شهر تهران و شهرستتان
های متفاوت با های تهران پردالته شد، یافته

 هتتای متتوازی در ایتتران )جزایتتزی وپتتژوهش

( و لارج از کشور )وکستلر، 2003پورشهباز، 

( بته دستت آمتد  بتدین 2005، روید، 2003

های شنالتی سازنده ترتیب که متوسط کنش
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هتتای تحتتت پوشتتش نیمتترخ هوشتتی نمونتته

تتوان های ویژه در مراکز آموزشی کت آموزش

ذهنی سازمان استثنایی، معرف دامنه هوشتی 

نگری رو، بایتد بتازباشتد  از ایتنمی 53تا  47

هتتای ستتنجش و عمیقتتی را پیرامتتون شتتیوه

تتوان ذهنتی در ستازمان آموزش کودکان ک 

استثنایی انجا  داد  بدین ترتیتب کته دامنته 

یا کودکان با التالل تحتول  70تا  55هوشی 

شنالتی لفیف فراموش شده و در آموزش و 

 پرورش عمومی و استثنایی جای ندارند 

 

 منابع
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آزمتتایی )آزمتتون هوشتتی ستتنجی و هوشروان
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the profile of the students’ sponsored by 
Exceptional Organization in mental disabilities centers in Tehran through new 
version of Stanford-Binet and Wechsler intelligence scales fourth edition of 
intellectual disability Children's Knowledge Mental retarded focus. Research 
methodology, within studies and research in the area of research, with an 
emphasis on describing the profile of Ho Chi samples Survey of a trend study to-
be. The research population consisted of all students in exceptional education 
centers of Tehran. Hence, purposefully and by using the available sampling 
procedure, from the center of Tehran, a non-random sampling process was applied 
and analyses performed. The sampling unit to draw sentence, 15 and a total of 60 
biomarkers as samples were examined. Descriptive analyzes showed that IQ 
profile of the students cover exceptional mental retarded centers lower than 
conventional associated with exceptional organization and training centers in the 
range of 41 to 55, with intelligence. Hence, students covered by these centers in 
the development of mild cognitive impairment had no place in the middle 
impaired cognitive development.  
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