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Objec ve This research has been conducted with the aim of examining the performance of slow-learner 
students in first grade of elementary schools in Wechsler, Laiter and Goodenough Intelligence scales.
Materials & Methods The present study is a compara ve research. The sta s cal popula on who were 
selected randomly included all slow-learner students studying in the 1st  grade of elementary schools 
in Isfahan (25 girls, 25 boys). The Wechsler Intelligence Revised Scale for Children-Revised, Leiter inter-
na onal performance scale and the Goodenough Draw-a-man test were used to measure verbal and 
nonverbal intelligences of students. Data were analyzed by SPSS so ware version 15, using Pearson’s 
correla on coefficient and independent t-test.
Results The results showed that slow-learner students in Wechsler and Leiter subscales had similar 
func on. A significant correla on was found between the Leiter score with Wechsler (P<0.05) and with 
Goodenough (P<0.01) scores. In addi on, there were no significant differences between the scores of 
girl and boy students regarding the Wechsler, Leiter and Goodenough intelligence scales (P>0.05).
Conclusion The rela onship between Leiter intelligence scale with Wechsler and Goodenough scales 
confirms the correctness of present assessment. Slow-learner boy and girl students of 1st grade of el-
ementary school had the same performance on three intelligence scales.
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هدف این پژوهش، با هدف بررسى عملکرد دا     ن ش آموزان دیرآموز اول ابتدایى در مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف به مرحله  این پژوهش، با هدف بررسى عملکرد دا     ن ش آموزان دیرآموز اول ابتدایى در مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف به مرحله 
اجرا درآمده است.اجرا درآمده است.

روش بررسى این پژوهش از نوع مقایسه اى است. جامعه آمارى شامل همه دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایى شهر اصفهان است که از میان   این پژوهش از نوع مقایسه اى است. جامعه آمارى شامل همه دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایى شهر اصفهان است که از میان  
آنان، پنجاه دانش آموز (آنان، پنجاه دانش آموز (2525 دختر و  دختر و 2525 پسر) با روش نمونه گیرى تصادفى ساده انتخاب شدند. براى سنجش هوش کال    مى و غیرکالمى  پسر) با روش نمونه گیرى تصادفى ساده انتخاب شدند. براى سنجش هوش کال    مى و غیرکالمى 
دانش آموزان از مقیاس تجد  ید نظر شده هوش وکسلر کودکان، مقیا  س عملکردى بین المللى الیتر و آزمون نقاشى آدمک گودیناف  استفاده دانش آموزان از مقیاس تجد  ید نظر شده هوش وکسلر کودکان، مقیا  س عملکردى بین المللى الیتر و آزمون نقاشى آدمک گودیناف  استفاده 

شد. براي تجزیه و تحلیل یافته ها از شد. براي تجزیه و تحلیل یافته ها از SPSS  نسخه   نسخه 1515 و از آزمون  هاى آمارى ضریب همبستگى پیرسون و تى مستقل استفاده شد. و از آزمون  هاى آمارى ضریب همبستگى پیرسون و تى مستقل استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان داد دانش آموزان دیرآموز، در خرده مقیاس هاى وکسلر و الیتر داراى عملکردى مشابه بودند. مقیاس الیتر با وکسلر  نتایج نشان داد دانش آموزان دیرآموز، در خرده مقیاس هاى وکسلر و الیتر داراى عملکردى مشابه بودند. مقیاس الیتر با وکسلر 
(0/05(p<0/05) و گودیناف (0/01) و گودیناف (p<0/01) رابطه مثبت معنى دارى دارد. همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر مقیاس هاى هوشى وکسلر، ) رابطه مثبت معنى دارى دارد. همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر مقیاس هاى هوشى وکسلر، 

.(.(p>0/05) 0/05الیتر و گودیناف تفاوت معنى دارى وجود ندارد) الیتر و گودیناف تفاوت معنى دارى وجود ندارد
نتیجه گیرى ارتباط بین مقیاس  هوشى الیتر با وکسلر و گودیناف نیز تأییدى بر صحت ارزیابى است. عملکرد دیرآموزان دختر و پسر اول  ارتباط بین مقیاس  هوشى الیتر با وکسلر و گودیناف نیز تأییدى بر صحت ارزیابى است. عملکرد دیرآموزان دختر و پسر اول 

ابتدایى در سه مقیاس   هوشى مشابه بود.ابتدایى در سه مقیاس   هوشى مشابه بود.
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مقدمهمقدمه
بخشى از افراد یک جامعه را دانش آموزانى تشکیل مى دهند بخشى از افراد یک جامعه را دانش آموزانى تشکیل مى دهند 
(بدون دریافت خدمات اضافى) نمى توانند همراه و  (بدون دریافت خدمات اضافى) نمى توانند همراه و که معموالً  که معموالً 
همگام دیگر همکالسى هاى خود در تحصیل و یادگیرى موفق همگام دیگر همکالسى هاى خود در تحصیل و یادگیرى موفق 
آموزشى،  دیدگاه  از  یا  آموزشى،   دیدگاه  از  یا  مرزى1  دانش آموزان،  این  مرزى).  دانش آموزان،  این   .(1) (باشند  باشند 
دیرآموزدیرآموز2 نامیده مى شوند ( نامیده مى شوند (2). این کودکان که در حدفاصل بین ). این کودکان که در حدفاصل بین 
کودکان عقب مانده ذهنى و کودکان با عملکرد هوش طبیع ى قرار کودکان عقب مانده ذهنى و کودکان با عملکرد هوش طبیع ى قرار 

مى گیرند (مى گیرند (3)، هوش بهرى در محدوده )، هوش بهرى در محدوده 7070 تا  تا 8484 دارند (   دارند (  4). ). 
تحقیقات متعدد در مورد ویژگى هاى این دانش آموزان حاکى تحقیقات متعدد در مورد ویژگى هاى این دانش آموزان حاکى 
داراى  اما  ذهنى  اند؛  عقب ماندگى  فاقد  آنان  که  است  آن  داراى از  اما  ذهنى  اند؛  عقب ماندگى  فاقد  آنان  که  است  آن  از 
محدودیت هایى در یادگیرى هستند و این خصوصیت به صورت محدودیت هایى در یادگیرى هستند و این خصوصیت به صورت 
عدم موفقیت تحصیلى نمایان مى شود (عدم موفقیت تحصیلى نمایان مى شود (5). آنان در دوره دبستان ). آنان در دوره دبستان 

borderlineborderline .1
slowslow learnerlearner .2

به طور معنى دارى از همکالسى هاى عادى خود بیشتر غیبت به طور معنى دارى از همکالسى هاى عادى خود بیشتر غیبت 
کرده و غالباً زمانى  که در پایه هاى پنجم و ششم هستند ترك کرده و غالباً زمانى  که در پایه هاى پنجم و ششم هستند ترك 
تحصیل مى کنند (تحصیل مى کنند (6). پایین بودن نمرات پیشرفت تحصیلى (). پایین بودن نمرات پیشرفت تحصیلى (7)، )، 
ناسازگارى  افسردگى،  اضطر  اب،  مانند  رفتارى  اختالالت  ناسازگارى وجود  افسردگى،  اضطر  اب،  مانند  رفتارى  اختالالت  وجود 
پایین  اجتماعى  سازگارى  ضداجتماعى،  رفتارهاى  پایین اجتماعى،  اجتماعى  سازگارى  ضداجتماعى،  رفتارهاى  اجتماعى، 
(5) مهارت اجتماعى () مهارت اجتماعى (8) و سالمت روانى کمتر () و سالمت روانى کمتر (9) نیز از جمله ) نیز از جمله 

ویژگى هاى دیرآموزان است. ویژگى هاى دیرآموزان است. 
از جمله ویژگى هاى دیگر کود    کان دیرآموز، اشکالتى است که از جمله ویژگى هاى دیگر کود    کان دیرآموز، اشکالتى است که 
در مؤلفه هاى شناختى آنان وجود دارد. در حقیقت، دانش آموزان در مؤلفه هاى شناختى آنان وجود دارد. در حقیقت، دانش آموزان 
دیرآموز، توانایى شناختى پایین تر از متوسط داشته و در تفکر دیرآموز، توانایى شناختى پایین تر از متوسط داشته و در تفکر 
انتزاعى، ابراز خویشتن، خواندن، یادگیرى لغات و معانى، روانى انتزاعى، ابراز خویشتن، خواندن، یادگیرى لغات و معانى، روانى 
آنان  آنان ).   .(1010) مواجه  اند  اشکال  با  طوالنى مدت  تمرکز  و  (صحبت  مواجه  اند  اشکال  با  طوالنى مدت  تمرکز  و  صحبت 
ریاضى  دروس  در  عادى،  دانش آموزان  با  مقایسه  در  ریاضى همچنین  دروس  در  عادى،  دانش آموزان  با  مقایسه  در  همچنین 
جمله  از  نیز  هوش  جمله ).  از  نیز  هوش   .(5) دارند  ضعیف ترى  عملکرد  فارسى  (و  دارند  ضعیف ترى  عملکرد  فارسى  و 
کارکردهاى شناختى است که در این دانش آموزان در محدوده کارکردهاى شناختى است که در این دانش آموزان در محدوده 
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مرزى (مرزى (4) قرار دارد.) قرار دارد.
و  هوش  مطالعه  در  را  خود  توجه  بیشترین  و پژوهشگران،  هوش  مطالعه  در  را  خود  توجه  بیشترین  پژوهشگران، 
کارکردهاى مختلف هوشى، معطوف به افراد عادى نموده اند. آنان کارکردهاى مختلف هوشى، معطوف به افراد عادى نموده اند. آنان 
در این جهت، به مطالعه تعریف هوش (در این جهت، به مطالعه تعریف هوش (1111)، انواع آن مانند هوش )، انواع آن مانند هوش 
کالمىکالمى3 و هوش غیرکالمى یا عملى و هوش غیرکالمى یا عملى4 ( (1212) و عوامل مؤثر بر هوش ) و عوامل مؤثر بر هوش 
مانند تأثیر تجربه، سن، سطح آموزشى   (مانند تأثیر تجربه، سن، سطح آموزشى   (1313) و ارتباطات اجتماعى ) و ارتباطات اجتماعى 
غیرکالمى  و  کالمى  هوش  نوع  بر  جنسیت  تأثیر  عدم  و  غیرکالمى )  و  کالمى  هوش  نوع  بر  جنسیت  تأثیر  عدم  و   (1414)
(1212) پرداخته اند. اما متأسفانه مى توان گفت مطالعه هوش در ) پرداخته اند. اما متأسفانه مى توان گفت مطالعه هوش در 
افرادى به غیر از افراد عادى یعنى افرادى با هوش بهر پایین تر افرادى به غیر از افراد عادى یعنى افرادى با هوش بهر پایین تر 
قرار  توجهى  مورد کم  قرار مانند دیرآموزان و عقب ماندگان ذهنى،  مانند دیرآموزان و عقب ماندگان ذهنى، مورد کم توجهى 
گرفته است. در این مورد مى توان به پژوهش علیخانى اشاره نمود. گرفته است. در این مورد مى توان به پژوهش علیخانى اشاره نمود. 
نتایج پژوهش او نشان داد در کودکان عقب مانده ذهنى فقط بین نتایج پژوهش او نشان داد در کودکان عقب مانده ذهنى فقط بین 
آزمون هاى گودیناف با الیتر همبستگى مثبت معنى دارى وجود آزمون هاى گودیناف با الیتر همبستگى مثبت معنى دارى وجود 
دارد؛ اما بین آزمون هاى وکسلر با الیتر و گودیناف همبستگى دارد؛ اما بین آزمون هاى وکسلر با الیتر و گودیناف همبستگى 
مقیاس  بین  نیز  عادى  کودکان  در  نشد.  مشاهده  مقیاس معنى دارى  بین  نیز  عادى  کودکان  در  نشد.  مشاهده  معنى دارى 
وکسلر با الیتر و گودیناف و مقیاس الیتر با گودیناف، رابطه مثبت وکسلر با الیتر و گودیناف و مقیاس الیتر با گودیناف، رابطه مثبت 

معنى دارى وجود دارد. (معنى دارى وجود دارد. (1515). ). 
از  بیش  هوش  به  توجه  عدم  مسئله  دیرآموزان  از درمورد  بیش  هوش  به  توجه  عدم  مسئله  دیرآموزان  درمورد 
پژوهشى  که  جایى  تا  مى خورد؛  چشم  به  ذهنى  پژوهشى عقب ماندگان  که  جایى  تا  مى خورد؛  چشم  به  ذهنى  عقب ماندگان 
در این زمینه انجام نشده است. این در حالى است که مطالعه در این زمینه انجام نشده است. این در حالى است که مطالعه 
هوش در دیرآموزان به دلیل برخوردارى آنان از هوش بهر محدوده هوش در دیرآموزان به دلیل برخوردارى آنان از هوش بهر محدوده 
آنان  جداسازى  یا  تلفیق  درمورد  اختالف نظر  و  آنان )  جداسازى  یا  تلفیق  درمورد  اختالف نظر  و  تا 8484 ( (4)  تا    7070
از دانش آموزان عادى، بسیار حائز اهمیت است. از همان ابتدا از دانش آموزان عادى، بسیار حائز اهمیت است. از همان ابتدا 
مخالفت هایى در برابر جداسازى این دانش آموزان از محیط هاى مخالفت هایى در برابر جداسازى این دانش آموزان از محیط هاى 
آموزشى عادى صورت گرفت. استدالل مخالفان نظام آموزشى آموزشى عادى صورت گرفت. استدالل مخالفان نظام آموزشى 
از  آنان  کردن  محروم  باعث  مى تواند  جداسازى  که  بود  از این  آنان  کردن  محروم  باعث  مى تواند  جداسازى  که  بود  این 
فرصت هاى یادگیرى، چگونگى کنار آمدن با همساالن و احتم  االً فرصت هاى یادگیرى، چگونگى کنار آمدن با همساالن و احتم  االً 
ایجاد خودانگاره منفى شود (ایجاد خودانگاره منفى شود (1616). با این وجود، تلفیق دانش آموزان ). با این وجود، تلفیق دانش آموزان 
دیرآموز با دانش آموزان عادى با مشکالتى همراه است. رها کردن دیرآموز با دانش آموزان عادى با مشکالتى همراه است. رها کردن 
دیرآموزان در مدارس عادى بدون در نظر گرفتن میزان توانایى دیرآموزان در مدارس عادى بدون در نظر گرفتن میزان توانایى 
زمینه  این  در  آموزگاران  به  کافى  آموزش هاى  عدم ارائه  و  زمینه آنان  این  در  آموزگاران  به  کافى  آموزش هاى  عدم ارائه  و  آنان 
موجب به هدر رفتن منابع چشمگیرى از بودجه ساالنه آموزش موجب به هدر رفتن منابع چشمگیرى از بودجه ساالنه آموزش 
و پرورش، تکرار پایه و نهایتاً سرخوردگى و دلزدگى از تحصیل و پرورش، تکرار پایه و نهایتاً سرخوردگى و دلزدگى از تحصیل 
خواهد شد (خواهد شد (5). بنابراین الزم است ابتدا ویژگى هاى آنان، باألخص ). بنابراین الزم است ابتدا ویژگى هاى آنان، باألخص 
توانایى هاى شناختى و هوشى مورد سنجش و شناسایى قرار گیرد توانایى هاى شناختى و هوشى مورد سنجش و شناسایى قرار گیرد 
تا معلمان بتوانند متناسب با توانایى هاى شناختى و کارکردهاى تا معلمان بتوانند متناسب با توانایى هاى شناختى و کارکردهاى 
هوشى دانش آموزان دیرآموز، نیازهاى تحصیلى و آموزشى آنان هوشى دانش آموزان دیرآموز، نیازهاى تحصیلى و آموزشى آنان 
را برآورده سازند (را برآورده سازند (1919-1717). هدف این پژوهش، بررسى عملکرد ). هدف این پژوهش، بررسى عملکرد 
هوشى (کالمى و غیرکالمى یا عملى) دانش آموزان دیرآموز اول هوشى (کالمى و غیرکالمى یا عملى) دانش آموزان دیرآموز اول 
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ابتدایى در مقیاس هاى وکسلرابتدایى در مقیاس هاى وکسلر5، الیتر، الیتر6 و گودیناف و گودیناف7، بررسى رابطه ، بررسى رابطه 
عملکرد هوشى آنان در این سه مقیاس و درنهایت مقایسه بین عملکرد هوشى آنان در این سه مقیاس و درنهایت مقایسه بین 

نمرات دختران و پسران در هر یک از این مقیاس هاست.نمرات دختران و پسران در هر یک از این مقیاس هاست.

روش   بررسىروش   بررسى
دارد.  قرار  مقایسه اى  پژوهش هاى  چارچوب  در  پژوهش  دارد. این  قرار  مقایسه اى  پژوهش هاى  چارچوب  در  پژوهش  این 
شده  معرفى  دیرآموز  شده   معرفى  دیرآموز  شامل 530530  پژوهش،  این  آمارى  شامل جامعه  پژوهش،  این  آمارى  جامعه 
توسط کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایى شهر اصفهان توسط کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایى شهر اصفهان 
بر اساس نتایج طرح سنجش سال تحصیلى بر اساس نتایج طرح سنجش سال تحصیلى 9090- - 8989 بود. نمونه  بود. نمونه 
نیز در ابتدا پس از تهیه فهرست اسامى دانش آموزان و برحسب نیز در ابتدا پس از تهیه فهرست اسامى دانش آموزان و برحسب 
معیار ورود (تشخیص دیرآموز بودن) شامل شصت دیرآموز بود معیار ورود (تشخیص دیرآموز بودن) شامل شصت دیرآموز بود 
در  اینکه  به  توجه  با  شدند.  انتخاب  ساده  تصادفى  طور  به  در که  اینکه  به  توجه  با  شدند.  انتخاب  ساده  تصادفى  طور  به  که 
پژوهش مقایسه اى پیشنهاد شده است حداقل پژوهش مقایسه اى پیشنهاد شده است حداقل 1515 نفر آزمودنى  نفر آزمودنى 
انتخاب شوند (انتخاب شوند (2020)، این تعداد حجم نمونه نیز مطلوب و حتى از )، این تعداد حجم نمونه نیز مطلوب و حتى از 
تعداد پیشنهادى باالتر است. سپس برحسب معیار خروج (داشتن تعداد پیشنهادى باالتر است. سپس برحسب معیار خروج (داشتن 
مشکل بینایى و شنوایى) تعداد مشکل بینایى و شنوایى) تعداد 1010 نفر از آنان حذف شدند و  نفر از آنان حذف شدند و 
به این ترتیب تعداد گروه نمونه اصلى به به این ترتیب تعداد گروه نمونه اصلى به 5050 نفر ( نفر (2525 دختر و  دختر و 
2525 پسر) کاهش یافت. الزم به ذکر است که سن والدین این  پسر) کاهش یافت. الزم به ذکر است که سن والدین این 
دانش آموزان از دانش آموزان از 2020 سال تا  سال تا 4141 سال و تحصیالت آنان از سیکل تا  سال و تحصیالت آنان از سیکل تا 

کارشناسى ارشد در نوسان بود. کارشناسى ارشد در نوسان بود. 
پس از اخذ مجوز رسمى براى انجام پژوهش اهداف، نحوه انجام پس از اخذ مجوز رسمى براى انجام پژوهش اهداف، نحوه انجام 
کارشناسان  براى  اخالقى  مالحظات  رعایت  جهت  به  کارشناسان پژوهش  براى  اخالقى  مالحظات  رعایت  جهت  به  پژوهش 
اداره آموزش و پرورش استثنایى اصفهان توضیح داده و به آنان اداره آموزش و پرورش استثنایى اصفهان توضیح داده و به آنان 
اطمینان داده شد تمامى اطالعات گردآورى شده محرمانه باقى اطمینان داده شد تمامى اطالعات گردآورى شده محرمانه باقى 
به  اطالعات  جمع آورى  منظور  به  ترتیب  این  به  ماند.  به خواهد  اطالعات  جمع آورى  منظور  به  ترتیب  این  به  ماند.  خواهد 
کمک این کارشناسان، پرونده دانش آموزان گروه نمونه از بین کمک این کارشناسان، پرونده دانش آموزان گروه نمونه از بین 
پرونده هاى موجود انتخاب و در راستاى اهداف پژوهش از نتایج پرونده هاى موجود انتخاب و در راستاى اهداف پژوهش از نتایج 

سه مقیاس زیر استفاده گردید: سه مقیاس زیر استفاده گردید: 
1) مقیاس تجدید نظر شده هوشى وکسلر کودکان (ویسک ) مقیاس تجدید نظر شده هوشى وکسلر کودکان (ویسک 
- آر)- آر)8: در ابتدا وکسلر این مقیاس را به منظور سنجش هوش : در ابتدا وکسلر این مقیاس را به منظور سنجش هوش 
مقیاس  این  تدوین،  از  پس  سال  مقیاس   این  تدوین،  از  پس  سال   2525 نمود.  طراحى  نمود. کودکان  طراحى  کودکان 
مقیاس  به  هنجاریابى  از  پس  و  گرفت  قرار  تجدیدنظر  مقیاس مورد  به  هنجاریابى  از  پس  و  گرفت  قرار  تجدیدنظر  مورد 
هوشى تجدیدنظر شده وکسلر کودکان (ویسک - آر) نام گذارى هوشى تجدیدنظر شده وکسلر کودکان (ویسک - آر) نام گذارى 
گردید (گردید (2121). این مقیاس داراى دو ازده خرده آزمون شامل شش ). این مقیاس داراى دو ازده خرده آزمون شامل شش 
خرده آزمون کالمى (اطالعات، شباهت ها، حساب، واژه ها، فهم، خرده آزمون کالمى (اطالعات، شباهت ها، حساب، واژه ها، فهم، 
است  عملى  یا  غیر کالمى  خرده آزمون  شش  و  ارقام)  است حافظه  عملى  یا  غیر کالمى  خرده آزمون  شش  و  ارقام)  حافظه 
(تکمیل تصاویر، ترتیب تصاویر، مکعب ها، تنظیم قطعات، تطبیق (تکمیل تصاویر، ترتیب تصاویر، مکعب ها، تنظیم قطعات، تطبیق 
جنبه  ارقام،  حافظه  و  مازها  خرده آزمون  دو  که  مازها)  جنبه عالیم،  ارقام،  حافظه  و  مازها  خرده آزمون  دو  که  مازها)  عالیم، 
ذخیره اى دارد (ذخیره اى دارد (2222). الزم به ذکر است در آزمون وکسلر، نمرات ). الزم به ذکر است در آزمون وکسلر، نمرات 
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خام در هر یک از خرده مقیاس ها به نمرات تراز تبدیل مى شود. خام در هر یک از خرده مقیاس ها به نمرات تراز تبدیل مى شود. 
بدین منظور ابتدا مرتبه درصدى هر نمره خام در تمام افراد تعیین بدین منظور ابتدا مرتبه درصدى هر نمره خام در تمام افراد تعیین 
و سپس به نمره و سپس به نمره z معادل تبدیل مى شود که نهایتاً  نمرات ترازشده  معادل تبدیل مى شود که نهایتاً  نمرات ترازشده 
با میانگین ثابت با میانگین ثابت 1010 و انحراف معیار  و انحراف معیار 3 به دست مى آید. سپس  به دست مى آید. سپس 
نمرات خرده آزمون هاى کالمى و غیرکالمى هر یک جداگانه با نمرات خرده آزمون هاى کالمى و غیرکالمى هر یک جداگانه با 
هم جمع مى شوند و بدین ترتیب هوش بهر کالمى و غیرکالمى و هم جمع مى شوند و بدین ترتیب هوش بهر کالمى و غیرکالمى و 
سپس هوش بهر کل به طور جداگانه محاسبه مى شوند (سپس هوش بهر کل به طور جداگانه محاسبه مى شوند (2323). البته ). البته 
هوش بهر کالمى، عملى و کل نیز با استفاده از نمرات تراز شده با هوش بهر کالمى، عملى و کل نیز با استفاده از نمرات تراز شده با 
میانگین ثابت میانگین ثابت 100100 و انحراف معیار ثابت  و انحراف معیار ثابت 1515 در تمام افراد تعیین  در تمام افراد تعیین 
مى شود (مى شود (2424). پایایى دوباره سنجى این مقیاس در گروه  سنى ). پایایى دوباره سنجى این مقیاس در گروه  سنى 
هفت سال در خرده آزمون هاى کالمى، عملى و کل به ترتیب هفت سال در خرده آزمون هاى کالمى، عملى و کل به ترتیب 
0/9292، ، 0/7777 و  و 0/9393 به دست آمده است. اعتبار مقیاس نیز از  به دست آمده است. اعتبار مقیاس نیز از 
طریق ارتباط آن با مقیاس وکسلر براى کودکان پیش دبستانى طریق ارتباط آن با مقیاس وکسلر براى کودکان پیش دبستانى 
(WPPSI)9 نشان داد که ضرایب همبستگى هوش بهرهاى کالمى،  نشان داد که ضرایب همبستگى هوش بهرهاى کالمى، 
عملى و کلى دو مقیاس به ترتیب عملى و کلى دو مقیاس به ترتیب 0/8484، ، 0/7474 و  و 0/8585 مى باشد  مى باشد 
(2424). الزم به ذکر است در این پژوهش فقط خرده مقیاس هاى ). الزم به ذکر است در این پژوهش فقط خرده مقیاس هاى 

کالمى مورد استفاده قرار گرفته است. کالمى مورد استفاده قرار گرفته است. 
2) مقیاس عملکردى بین المللى الیتر) مقیاس عملکردى بین المللى الیتر1010: این مقیاس که توسط : این مقیاس که توسط 
راسل گریدون الیتر ابداع شد، یک مقیاس نابسته فرهنگراسل گریدون الیتر ابداع شد، یک مقیاس نابسته فرهنگ1111 و  و 
غیرکالمى براى ارزیابى هوش کلى است که براى سطح سنى غیرکالمى براى ارزیابى هوش کلى است که براى سطح سنى 
2 تا  تا 1818 سال، تنظیم شده و به  صورت عملى و انفرادى و بدون  سال، تنظیم شده و به  صورت عملى و انفرادى و بدون 
محتواى  دلیل  به  مقیاس  این  مى شود.  اجرا  زمانى  محتواى محدودیت  دلیل  به  مقیاس  این  مى شود.  اجرا  زمانى  محدودیت 
وسیله  یک  اندك،  کالمى  دستورالعمل  داشتن  و  خود  وسیله مناسب  یک  اندك،  کالمى  دستورالعمل  داشتن  و  خود  مناسب 
ارزیابى و تشخیصى مناسب براى روان شناسان، جهت سنجش ارزیابى و تشخیصى مناسب براى روان شناسان، جهت سنجش 
هوش دانش آموزان عقب مانده ذهنى است. این مقیاس کاربرد هوش دانش آموزان عقب مانده ذهنى است. این مقیاس کاربرد 
کارکردهاى  از  وسیعى  گستره  اندازه گیرى  براى  و  دارد  کارکردهاى جهانى  از  وسیعى  گستره  اندازه گیرى  براى  و  دارد  جهانى 
هوشى مانند جورکردن رن  گ              هاى مشابه و شکل              هاى هندسى، هوشى مانند جورکردن رن  گ              هاى مشابه و شکل              هاى هندسى، 
ساختن طرح هاى گوناگون با قطعات چوبى، یافتن شباهت ها و ساختن طرح هاى گوناگون با قطعات چوبى، یافتن شباهت ها و 
تکمیل تصاویر ساخته شده است (تکمیل تصاویر ساخته شده است (2525). این مقیاس براى هر سال ). این مقیاس براى هر سال 
داراى چهار زیر مقیاس یا خرده مقیاس یا ماده (همان کارکردهاى داراى چهار زیر مقیاس یا خرده مقیاس یا ماده (همان کارکردهاى 
هوشى) است (در سن هوشى) است (در سن 1818 سالگى داراى شش خرده مقیاس است)  سالگى داراى شش خرده مقیاس است) 
که تا که تا 1010 سالگى، موفقیت در هر ماده، نشان  دهنده  سالگى، موفقیت در هر ماده، نشان  دهنده 3 ماه عقلى  ماه عقلى 
و بعد از و بعد از 1010 سالگى، موفقیت در هر ماده نشان دهنده  سالگى، موفقیت در هر ماده نشان دهنده 6 ماه عقلى  ماه عقلى 
است. آزمونگر براى محاسبه سن عقلى، شروع به اجراى مقیاس است. آزمونگر براى محاسبه سن عقلى، شروع به اجراى مقیاس 
مى نماید. در ابتدا آزمونگر با اجراى مقیاس، سن پایه آزمودنى مى نماید. در ابتدا آزمونگر با اجراى مقیاس، سن پایه آزمودنى 
یعنى سنى را تعیین مى کند که آزمودنى همه خرده مقیاس ها را یعنى سنى را تعیین مى کند که آزمودنى همه خرده مقیاس ها را 
با موفقیت انجام مى دهد. سپس آزمون را تا جایى ادامه مى دهد با موفقیت انجام مى دهد. سپس آزمون را تا جایى ادامه مى دهد 
که آزمودنى موفق نشود سه زیر مقیاس را پاسخ دهد. در نهایت که آزمودنى موفق نشود سه زیر مقیاس را پاسخ دهد. در نهایت 
سن پایه آزمودنى را با همه امتیازاتى جمع مى کند که آزمودنى سن پایه آزمودنى را با همه امتیازاتى جمع مى کند که آزمودنى 
بعد از سن پایه به دست آورده است. به این ترتیب، امتیاز حاصل بعد از سن پایه به دست آورده است. به این ترتیب، امتیاز حاصل 
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نشان دهنده هوش عملى فرد است (نشان دهنده هوش عملى فرد است (1515). این مقیاس که در ). این مقیاس که در 
پژوهش  هاى داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است پژوهش  هاى داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است 
(2626)، مقیاسى پایا و معتبر است. پایایى این مقیاس نیز در بیش )، مقیاسى پایا و معتبر است. پایایى این مقیاس نیز در بیش 
از نیمى از عملکردهاى هوشى این مقیاس، ضریب باالى از نیمى از عملکردهاى هوشى این مقیاس، ضریب باالى 0/8080 
بوده است. عالوه بر تأیید اعتبار محتوایى و سازه این مقیاس، بوده است. عالوه بر تأیید اعتبار محتوایى و سازه این مقیاس، 
مقیاس  با  مقیاس  این  باالى  همبستگى  دهنده  نشان  مقیاس شواهد،  با  مقیاس  این  باالى  همبستگى  دهنده  نشان  شواهد، 
وکسلر کودکان با ضریب وکسلر کودکان با ضریب 0/8383 و در نتیجه وجود اعتبار مالکى  و در نتیجه وجود اعتبار مالکى 
جهت  آزمون  این  از  پژوهش،  این  در  جهت ).  آزمون  این  از  پژوهش،  این  در  است (2323).  مقیاس  (این  است  مقیاس  این 

سنجش هوش عملى استفاده شده است.سنجش هوش عملى استفاده شده است.
از  یکى  آزمون،  این  از :  یکى  آزمون،  این  گودیناف1212:  آدمک  نقاشى  آزمون  گودیناف)  آدمک  نقاشى  آزمون   (3
توسط  که  است  کودکان  کلى  هوش  ارزیابى  ساده  توسط آزمون هاى  که  است  کودکان  کلى  هوش  ارزیابى  ساده  آزمون هاى 
فلورانس گودیناففلورانس گودیناف1313 ابداع شد. این آزمون  ابداع شد. این آزمون 5151 ماده دارد و براى  ماده دارد و براى 
سنجش هوش کودکان سه تا سیزده سال به کار برده مى شود. سنجش هوش کودکان سه تا سیزده سال به کار برده مى شود. 
اجراى آزمون نیز بدون محدودیت زمانى و به دو صورت انفرادى اجراى آزمون نیز بدون محدودیت زمانى و به دو صورت انفرادى 
و گروهى قابل انجام است (و گروهى قابل انجام است (2525). روش اجرا به این صورت است ). روش اجرا به این صورت است 
که به کودك یک مداد نرم همراه با پاك کن و یک برگ کاغذ که به کودك یک مداد نرم همراه با پاك کن و یک برگ کاغذ 
داده مى شود و به او گفته مى شود: «از شما مى خواهم زیباترین داده مى شود و به او گفته مى شود: «از شما مى خواهم زیباترین 
تصویر یک آدم را بکشید. دقت زیادى در این امر به خرج دهید» تصویر یک آدم را بکشید. دقت زیادى در این امر به خرج دهید» 
(2727). در ازاى هر یک از قسمت هاى نقاشى شده یک نمره به ). در ازاى هر یک از قسمت هاى نقاشى شده یک نمره به 
عقلى  سن  کودك،  نمرات  مجموع  عقلى ).  سن  کودك،  نمرات  مجموع  مى شود (2525).  داده  (کودك  مى شود  داده  کودك 
او را تعیین مى کند. پایایى این آزمون به روش تنصیف او را تعیین مى کند. پایایى این آزمون به روش تنصیف 0/8080 
آمده  دست  به  آمده   دست  به  هفته 0/7575  دوازده  از  پس  بازآزمایى  ضریب  هفته و  دوازده  از  پس  بازآزمایى  ضریب  و 
است. اعتبار آن نیز با استفاده از ضریب همبستگى این آزمون است. اعتبار آن نیز با استفاده از ضریب همبستگى این آزمون 
با آزمون استنفورد- بینهبا آزمون استنفورد- بینه1414 بین  بین 0/3636 تا  تا 0/7474 گزارش شده است  گزارش شده است 
با  مقیاس  این  بررسى  در  و همکاران  اکبرزاده  با ). همچنین  مقیاس  این  در بررسى  همکاران  و  همچنین اکبرزاده   .(2626)
مقیاس هوش کودکان پیش دبستانى وکسلر و مقیاس هوش بینه مقیاس هوش کودکان پیش دبستانى وکسلر و مقیاس هوش بینه 
- سیمون- سیمون1515 روى صد کودك شش تا شش سال و هفت ماه دو  روى صد کودك شش تا شش سال و هفت ماه دو 
زبانه آذرى- فارسى در شهر ارومیه، ضرایب همبستگى معنى دار زبانه آذرى- فارسى در شهر ارومیه، ضرایب همبستگى معنى دار 
و باالتر از و باالتر از 0/5050 را گزارش کرده اند ( را گزارش کرده اند (2828). در این پژوهش، از این ). در این پژوهش، از این 

آزمون نیز جهت سنجش هوش عملى استفاده شده است.آزمون نیز جهت سنجش هوش عملى استفاده شده است.
 SPSS1616 بعد از جمع آورى اطالعات نیز، با استفاده از نرم افزار بعد از جمع آورى اطالعات نیز، با استفاده از نرم افزار
(نسخه (نسخه 1515) از فراوانى و درصد فراوانى جهت بررسى عملکرد ) از فراوانى و درصد فراوانى جهت بررسى عملکرد 
دیرآموزان در مقیاس ها، روش ضریب همبستگى پیرسون جهت دیرآموزان در مقیاس ها، روش ضریب همبستگى پیرسون جهت 
بررسى رابطه مقیاس ها و از آزمون تى مستقل جهت مقایسه بررسى رابطه مقیاس ها و از آزمون تى مستقل جهت مقایسه 
عملکرد دختران و پسران  استفاده شد. البته قبل از استفاده از عملکرد دختران و پسران  استفاده شد. البته قبل از استفاده از 
ضریب همبستگى و آزمون تى مستقل، نرمال بودن توزیع داده ها ضریب همبستگى و آزمون تى مستقل، نرمال بودن توزیع داده ها 

با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوفبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف1717 نیز تأیید گردید. نیز تأیید گردید.

GoodenoughGoodenough DrawDraw-a-manman TestTest .1212
FlorenceFlorence GoodenoughGoodenough .1313

StanfordStanford – BinetBinet .1414
BinetBinet-SimonSimon .1515

Sta s calSta s cal PackagePackage forfor SocialSocial SciencesSciences ( (SPSSSPSS) .1616
KolmogorovKolmogorov-SmirnovSmirnov .1717

       عملکرد دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایى در مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف       عملکرد دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایى در مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف
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یافته  هایافته  ها
میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در مقیاس وکسلر میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در مقیاس وکسلر 
بر اساس نمرات تراز شده، الیتر و گودیناف بر اساس نمرات خام بر اساس نمرات تراز شده، الیتر و گودیناف بر اساس نمرات خام 

در جدول در جدول 1 ارائه شده است.  ارائه شده است. 
نمرات  میانگین  مى شود  مالحظه  فوق  جدول  به  توجه  نمرات با  میانگین  مى شود  مالحظه  فوق  جدول  به  توجه  با 
ترتیب  به  گودیناف  و  الیتر  وکسلر،  مقیاس  در  ترتیب دانش آموزان  به  گودیناف  و  الیتر  وکسلر،  مقیاس  در  دانش آموزان 

3232/6060، ، 1414/2626 و  و 5/2828 مى باشد. مى باشد.
مقیاس  در  دانش آموزان  عملکرد  دقیق تر  بررسى  منظور  مقیاس به  در  دانش آموزان  عملکرد  دقیق تر  بررسى  منظور  به 

وکسلر، نمره خام دانش آموزان در قالب فراوانى و درصد فراوانى وکسلر، نمره خام دانش آموزان در قالب فراوانى و درصد فراوانى 
در جدول در جدول 2 ارائه شده است. ارائه شده است.

بر اساس جدول فوق، عملکرد دانش آموزان در خرده مقیاس هاى بر اساس جدول فوق، عملکرد دانش آموزان در خرده مقیاس هاى 
کالمى وکسلر متفاوت است. در  خرده مقیاس اطالعات، نمرات کالمى وکسلر متفاوت است. در  خرده مقیاس اطالعات، نمرات 
در  است.  نوسان  در  نفر)  در   است.  نوسان  در  نفر)   1)  ) تا 1212  نفر)  تا   نفر)   5)  ) از 3  شده  از کسب  شده  کسب 
نفر)  نفر)    1)  )  1111 تا  نفر)  تا   نفر)   1)  )  4 از  نمرات  شباهت ها  از خرده مقیاس  نمرات  شباهت ها  خرده مقیاس 
مى باشد. در خرده مقیاس حساب نیز نمرات از مى باشد. در خرده مقیاس حساب نیز نمرات از 3 ( (1 نفر) تا  نفر) تا 9 ( (1 
نفر) متفاوت است. در خرده مقیاس واژه ها نیز نمرات از نفر) متفاوت است. در خرده مقیاس واژه ها نیز نمرات از 4 ( (2 نفر)  نفر) 
تا تا 1010 ( (1 نفر) در نوسان است. در خرده مقیاس فهم نیز نمرات از  نفر) در نوسان است. در خرده مقیاس فهم نیز نمرات از 

جدول جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در مقیاس وکسلر، الیتر و گودیناف میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در مقیاس وکسلر، الیتر و گودیناف

بیشترینبیشترینکمترینکمترینانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینمقیاسمقیاس

3232/60604/939320204747وکسلر (هوش کالمى)وکسلر (هوش کالمى)

6/24242/111131212اطالعاتاطالعات

7/20201/262641010شباهت هاشباهت ها

5/92921/171739حسابحساب

7/28281/848441111واژه هاواژه ها

5/96961/777721010فهمفهم

1414/26262/737310102222الیتر (هوش عملى)الیتر (هوش عملى)

5/28280/78783/60606/6060گودیناف (هوش عملى)گودیناف (هوش عملى)
 

جدول جدول 2. توزیع فراوانى کودکان دیرآموز  برحسب نمره مشترك در خرده مقیاس هاى کالمى وکسلر کودکان توزیع فراوانى کودکان دیرآموز  برحسب نمره مشترك در خرده مقیاس هاى کالمى وکسلر کودکان

فهمفهمواژه هاواژه هاحسابحسابشباهت هاشباهت هااطالعاتاطالعاتخرده مقیاسخرده مقیاس

شاخصشاخص
نمره خامنمره خام

درصددرصدفراوانىفراوانىدرصددرصدفراوانىفراوانىدرصددرصدفراوانىفراوانىدرصددرصدفراوانىفراوانىدرصددرصدفراوانىفراوانى

10000000000
20000000010/2
350/10100010/10030/6
440/810/220/420/450/1010
512120/24240016160/323213130/262610100/2020
680/161615150/303019190/383830/616160/3232
780/161619190/383860/121230/670/1414
880/161630/650/101012120/242410/2
90011110/222210/215150/303060/1212
101030/610/20010/210/2
111110/2000010/200
121210/200000000
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2 نمره ( نمره (1 نفر) تا  نفر) تا 1010 نمره ( نمره (1 نفر) متغیر بوده است (جدول  نفر) متغیر بوده است (جدول 2). ). 
عالوه بر این، به منظور بررسى دقیق تر عملکرد دانش آموزان عالوه بر این، به منظور بررسى دقیق تر عملکرد دانش آموزان 
در مقیاس الیتر، پاسخ هاى اشتباه مشترك دانش آموزان در این در مقیاس الیتر، پاسخ هاى اشتباه مشترك دانش آموزان در این 
مقیاس در قالب فراوانى و درصد فراوانى در جدول مقیاس در قالب فراوانى و درصد فراوانى در جدول 3 ارائه شده  ارائه شده 

است.است.
در  دانش آموزان  اشتباه  میزان  فوق،  جدول  اساس  در بر  دانش آموزان  اشتباه  میزان  فوق،  جدول  اساس  بر 
خرده مقیاس هاى الیتر از کمترین فراوانى یعنى خرده مقیاس هاى الیتر از کمترین فراوانى یعنى 1 نفر(تشخیص  نفر(تشخیص 
اعداد) تا بیشترین فراوانى یعنى اعداد) تا بیشترین فراوانى یعنى 4949 نفر (تکمیل دایره  ها، تشخیص  نفر (تکمیل دایره  ها، تشخیص 
بر اساس تفاوت سنى و درجات مختلف رنگ) متغیر است. به این بر اساس تفاوت سنى و درجات مختلف رنگ) متغیر است. به این 
ترتیب در خرده مقیاس تشخیص اعداد تنها یک نفر دچار اشتباه ترتیب در خرده مقیاس تشخیص اعداد تنها یک نفر دچار اشتباه 

شده است، درصورتى که در خرده مقیاس هاى تکمیل دایره ها، شده است، درصورتى که در خرده مقیاس هاى تکمیل دایره ها، 
تشخیص بر اساس تفاوت سنى و درجات مختلف رنگ، تشخیص بر اساس تفاوت سنى و درجات مختلف رنگ، 4949 نفر  نفر 

شکست خورده اند (جدول شکست خورده اند (جدول 3).  ).  
ضرایب همبستگى بین نمرات وکسلر، الیتر و گودیناف در ضرایب همبستگى بین نمرات وکسلر، الیتر و گودیناف در 

جدول جدول 4 ارائه شده است  . ارائه شده است  .
همان طور که در جدول همان طور که در جدول 4 ارائه شده است ضرایب همبستگى  ارائه شده است ضرایب همبستگى 
بین این مقیاس ها حاکى از آن است که بین نمرات در مقی اس بین این مقیاس ها حاکى از آن است که بین نمرات در مقی اس 
 p< 0/0101) گودیناف   و   () گودیناف   و   (r=0/3232و و   p< 0/0505) وکسلر  با  (الیتر  وکسلر  با  الیتر 
نمرات  بین  اما  دارد.  وجود  معنى دارى  مثبت  رابطه  نمرات )  بین  اما  دارد.  وجود  معنى دارى  مثبت  رابطه   (r=0/3838و
ندارد  وجود  معنى دارى  ارتباط    گودیناف  و  وکسلر  مقیاس  ندارد در  وجود  معنى دارى  ارتباط    گودیناف  و  وکسلر  مقیاس  در 

.(.(r=0/14=0/14p> 0/05) 0/05)
  همان طور که در جدول مالحظه مى شود نمرات دختران و   همان طور که در جدول مالحظه مى شود نمرات دختران و 
و  و    p>0/0505) وکسلر  هوشى  آزمون هاى  از  یک  هیچ  در  (پسران  وکسلر  هوشى  آزمون هاى  از  یک  هیچ  در  پسران 
t= = 0/7474)، الیتر ()، الیتر (p>0/./.0505 و  و t= -= -0/0202) و گودیناف () و گودیناف (p>0/0505 و  و 

t= -= -1/4343) با یکدیگر تفاوت معنى دارى ندارد (جدول ) با یکدیگر تفاوت معنى دارى ندارد (جدول 5).).

بحثبحث
هدف اصلى این تحقیق، بررسى عملکرد دانش آموزان دیرآموز هدف اصلى این تحقیق، بررسى عملکرد دانش آموزان دیرآموز 
و  الیتر  وکسلر،  هوشى  مقیاس هاى  از  استفاده  با  ابتدایى  و اول  الیتر  وکسلر،  هوشى  مقیاس هاى  از  استفاده  با  ابتدایى  اول 
اول  یافته  سنجش،  دقیق  مراحل  انجام  از  پس  بود.  اول گودیناف  یافته  سنجش،  دقیق  مراحل  انجام  از  پس  بود.  گودیناف 

جدول جدول 3. توزیع فراوانى دانش آموزان دیرآموز  برحسب پاسخ اشتباه مشترك  توزیع فراوانى دانش آموزان دیرآموز  برحسب پاسخ اشتباه مشترك 
در خرده مقیاس هاى الیتردر خرده مقیاس هاى الیتر

درصددرصدفراوانىفراوانىمقیاسمقیاس
10/2تشخیص اعدادتشخیص اعداد
23230/4646شمارش تا چهارشمارش تا چهار

12120/2424تط  بیق شکل، رنگ و تعدادتط  بیق شکل، رنگ و تعداد
50/1010جنسیتجنسیت

11110/2222دایره هاى دو رنگدایره هاى دو رنگ
34340/6868پوشاكپوشاك

40400/8080    جورکردن قطعاتجورکردن قطعات
41410/8282ردیف بندىردیف بندى

45450/9090الگوى تکمیل تستالگوى تکمیل تست
37370/7474انطباق اشیاء بر اساس کاربردانطباق اشیاء بر اساس کاربرد

48480/9696جورکردن قطعاتجورکردن قطعات
47470/9494بازسازىبازسازى

46460/9292ردیف کردن دایره  هاردیف کردن دایره  ها
49490/9898تکمیل دایره هاتکمیل دایره ها

49490/9898تشخیص بر اساس تفاوت سنىتشخیص بر اساس تفاوت سنى
49490/9898درجات مختلف رنگدرجات مختلف رنگ

 

جدول جدول 4. . ضرایب همبست  گى بین نمرات مقیاس وکسلر، الیتر و گودینافضرایب همبست  گى بین نمرات مقیاس وکسلر، الیتر و گودیناف

گودینافگودینافالیترالیتروکسلروکسلر  مقیاس  مقیاس
1  وکسلر  وکسلر
1*0/3232الیترالیتر

1****0/14140/3838گودینافگودیناف
   *=   *=p< 0/0505               **=               **=p< 0/0101
 

جدول جدول 5. . تفاوت دو گروه دیرآموز دختر و پسر در نمرات مقیاس وکسلر،  الیتر و گودینافتفاوت دو گروه دیرآموز دختر و پسر در نمرات مقیاس وکسلر،  الیتر و گودیناف

دختراندخترانپسرانپسرانجنسیتجنسیت
tp

انحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینانحراف معیارانحراف معیارمیانگینمیانگینمقیاسمقیاس
4/93930/74740/4646      4/97973232/0808 3333/1212   وکسلر (هوش کالمى)   وکسلر (هوش کالمى)

1/97970/53530/5959 2/27276/4040 6/0808اطالعاتاطالعات
1/20200/44440/6565 33337/2828  /  /1 7/1212شباهت هاشباهت ها
0/23230/8181-1/1616 1/20205/8888 5/9696حسابحساب
1/80800/76760/4444 1/89897/4848 7/0808واژه  هاواژه  ها
1/85850/63630/5252 1/70706/1212 5/8080فهمفهم

0/02020/9898-5/14140/68685/25250/5454الیتر (هوش عملى)الیتر (هوش عملى)
1/43430/1515-5/12120/83835/44440/7272گودیناف (هوش عملى)گودیناف (هوش عملى)

 

       عملکرد دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایى در مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف       عملکرد دانش آموزان دیرآموز اول ابتدایى در مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف



50

بهار 1393  .  دوره 15 .  شماره 1

این پژوهش نشان داد در مقیاس هوشى وکسلر، دانش آموزان این پژوهش نشان داد در مقیاس هوشى وکسلر، دانش آموزان 
در خرده مقیاس  اطالعات بهتر از سایر خرده مقیاس هاى شباهت، در خرده مقیاس  اطالعات بهتر از سایر خرده مقیاس هاى شباهت، 
حساب، فهم و حتى واژه ها عمل نموده اند (جدول حساب، فهم و حتى واژه ها عمل نموده اند (جدول 3). یافته دوم ). یافته دوم 
نیز نشان داد در مقیاس الیتر در خرده مقیاس تشخیص اعداد تنها نیز نشان داد در مقیاس الیتر در خرده مقیاس تشخیص اعداد تنها 
یک نفر دچار اشتباه شده بود؛ اما در خرده مقیاس هاى تکمیل یک نفر دچار اشتباه شده بود؛ اما در خرده مقیاس هاى تکمیل 
دایره ها، تشخیص بر اساس تفاوت سنى و درجات مختلف رنگ، دایره ها، تشخیص بر اساس تفاوت سنى و درجات مختلف رنگ، 
4949 نفر شکست خورده  بودند. در جایگاه مقایسه این پژوهش به  نفر شکست خورده  بودند. در جایگاه مقایسه این پژوهش به 
دلیل فقدان پژوهش  در این زمینه، امکان مقایسه وجود ندارد؛ دلیل فقدان پژوهش  در این زمینه، امکان مقایسه وجود ندارد؛ 
اما نتیجه این پژوهش در شناسایى نقاط قوت دانش آموزان براى اما نتیجه این پژوهش در شناسایى نقاط قوت دانش آموزان براى 

تقویت نقاط ضعف آن ها حائز اهمیت است. تقویت نقاط ضعف آن ها حائز اهمیت است. 
سومین یافته حاکى از آن بود که از بین سه مقیاس هوشى سومین یافته حاکى از آن بود که از بین سه مقیاس هوشى 
وکسلر، الیتر و گودیناف، بین نمرات الیتر با وکسلر و گودیناف وکسلر، الیتر و گودیناف، بین نمرات الیتر با وکسلر و گودیناف 
رابطه مثبت معنى دارى وجود دارد، اما بین وکسلر با گودیناف رابطه مثبت معنى دارى وجود دارد، اما بین وکسلر با گودیناف 
سنجش  به  توجه  با  سنجش ).  به  توجه  با  ندارد (جدول 4).  وجود  معنى دارى  ندارد (جدول رابطه  وجود  معنى دارى  رابطه 
هوش کالمى در مقیاس وکسلر و هوش عملى در مقیاس الیتر و هوش کالمى در مقیاس وکسلر و هوش عملى در مقیاس الیتر و 
گودیناف مى توان به این نتیجه دست یافت که رابطه بین نمرات گودیناف مى توان به این نتیجه دست یافت که رابطه بین نمرات 
مقیاس هاى الیتر با وکسلر و گودیناف، حاکى از وجود هماهنگى و مقیاس هاى الیتر با وکسلر و گودیناف، حاکى از وجود هماهنگى و 
همسویى بین این مقیاس ها در تشخیص و ارزیابى عملکرد هوشى همسویى بین این مقیاس ها در تشخیص و ارزیابى عملکرد هوشى 
(کالمى و عملى) افراد است. عالوه بر این، این یافته با بخشى از (کالمى و عملى) افراد است. عالوه بر این، این یافته با بخشى از 
نتایج علیخانى هماهنگ و با بخشى از آن ناهمسو مى باشد. بر نتایج علیخانى هماهنگ و با بخشى از آن ناهمسو مى باشد. بر 
اساس پژوهش علیخانى، در کودکان عادى بین مقیاس وکسلر اساس پژوهش علیخانى، در کودکان عادى بین مقیاس وکسلر 
مثبت  رابطه  گودیناف،  با  الیتر  مقیاس  و  گودیناف  و  الیتر  مثبت با  رابطه  گودیناف،  با  الیتر  مقیاس  و  گودیناف  و  الیتر  با 
معنى دارى وجود دارد. اما در کودکان عقب مانده ذهنى فقط بین معنى دارى وجود دارد. اما در کودکان عقب مانده ذهنى فقط بین 
آزمون هاى گودیناف با الیتر همبستگى مثبت معنى دارى وجود آزمون هاى گودیناف با الیتر همبستگى مثبت معنى دارى وجود 
داشته و بین آزمون هاى وکسلر با الیتر و گودیناف همبستگى داشته و بین آزمون هاى وکسلر با الیتر و گودیناف همبستگى 
معنى دارى وجود ندارد (معنى دارى وجود ندارد (5). عالوه بر این، با پژوهش اکبرزاده و ). عالوه بر این، با پژوهش اکبرزاده و 
همکاران مبنى بر ارتباط بین مقیاس گودیناف و وکسلر بر روى همکاران مبنى بر ارتباط بین مقیاس گودیناف و وکسلر بر روى 
کودکان پیش دبستانى عادى (کودکان پیش دبستانى عادى (2828) ناهماهنگ است. ظاهراً علت ) ناهماهنگ است. ظاهراً علت 
این تفاوت را باید در جامعه پژوهش جست وجو کرد. در پژوهش این تفاوت را باید در جامعه پژوهش جست وجو کرد. در پژوهش 
علیخانى،  جامعه شامل دانش آموزان عادى و عقب مانده ذهنى و علیخانى،  جامعه شامل دانش آموزان عادى و عقب مانده ذهنى و 
در پژوهش اکبرزاده شامل کودکان پیش دبستانى بود. درحالى که در پژوهش اکبرزاده شامل کودکان پیش دبستانى بود. درحالى که 
در این پژوهش، جامعه شامل دانش آموزان اول ابتدایى دیرآموز در این پژوهش، جامعه شامل دانش آموزان اول ابتدایى دیرآموز 

است. است. 
آخرین یافته پژوهش نیز حاکى از آن بود که بین دختران و آخرین یافته پژوهش نیز حاکى از آن بود که بین دختران و 
پسران در هر یک از مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف پسران در هر یک از مقیاس هاى هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف 
تفاوتى وجود ندارد (جدول تفاوتى وجود ندارد (جدول 2). اگر نوع هوش موردسنجش در ). اگر نوع هوش موردسنجش در 
مقیاس وکسلر را هوش کالمى، و نوع هوش مورد سنجش در مقیاس وکسلر را هوش کالمى، و نوع هوش مورد سنجش در 
مقیاس الیتر و گودیناف را هوش عملى بدانیم، این یافته نیز با مقیاس الیتر و گودیناف را هوش عملى بدانیم، این یافته نیز با 
پژوهش رستمى و همکاران مبنى بر عدم تفاوت بین دختران و پژوهش رستمى و همکاران مبنى بر عدم تفاوت بین دختران و 
پسران از نظر هوش کالمى و عملى (پسران از نظر هوش کالمى و عملى (1212)، هماهنگ مى باشد. )، هماهنگ مى باشد. 
البته نوع آزمودنى در این پژوهش کودکان دیرآموز و در پژوهش البته نوع آزمودنى در این پژوهش کودکان دیرآموز و در پژوهش 
این  هماهنگى  علت  بود.  عادى  کودکان  همکاران  و  این رستمى  هماهنگى  علت  بود.  عادى  کودکان  همکاران  و  رستمى 
نیازمند  پژوهش،  جامع  ه  بودن  متفاوت  على رغم  پژوهش  نیازمند دو  پژوهش،  جامع  ه  بودن  متفاوت  على رغم  پژوهش  دو 

پژوهش هاى بیشترى است.پژوهش هاى بیشترى است.
از جمله محدودیت هاى این پژوهش، اجراى آن در دانش آموزان از جمله محدودیت هاى این پژوهش، اجراى آن در دانش آموزان 
دیرآموز پایه اول ابتدایى در شهر اصفهان بود. پیشنهاد مى شود دیرآموز پایه اول ابتدایى در شهر اصفهان بود. پیشنهاد مى شود 
سایر پژوهشگران آن را در مقاطع و شهرهاى مختلف اجرا نمایند. سایر پژوهشگران آن را در مقاطع و شهرهاى مختلف اجرا نمایند. 
از دیگر محدودیت هاى این پژوهش، عدم اجراى مقیاس عملى از دیگر محدودیت هاى این پژوهش، عدم اجراى مقیاس عملى 
هوش وکسلر بود. بنابراین به سایر پژوهشگران پیشنهاد مى شود هوش وکسلر بود. بنابراین به سایر پژوهشگران پیشنهاد مى شود 
با اجراى کامل مقیاس وکسلر، نمرات حاصل از هوش عملى در با اجراى کامل مقیاس وکسلر، نمرات حاصل از هوش عملى در 
این مقیاس را با نمرات حاصل از الیتر و گودیناف مقایسه نمایند. این مقیاس را با نمرات حاصل از الیتر و گودیناف مقایسه نمایند. 
اما على رغم وجود این محدودیت ها، به دلیل عدم وجود پژوهشى اما على رغم وجود این محدودیت ها، به دلیل عدم وجود پژوهشى 
(در داخل و خارج کشور) در این زمینه، این پژوهش به عنوان یک (در داخل و خارج کشور) در این زمینه، این پژوهش به عنوان یک 
پژوهش مقدماتى، در گسترش شناخت نسبت به عملکرد هاى پژوهش مقدماتى، در گسترش شناخت نسبت به عملکرد هاى 

هوشى دانش آموزان دیرآموز، بسیار حائز اهمیت است.هوشى دانش آموزان دیرآموز، بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
مقیاس  در  دانش آموزان  اوالً   پژوهش،  این  نتایج  اساس  مقیاس بر  در  دانش آموزان  اوالً   پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر 
هوشى وکسلر، در خرده مقیاس  اطالعات و در مقیاس الیتر در هوشى وکسلر، در خرده مقیاس  اطالعات و در مقیاس الیتر در 
خرده مقیاس تشخیص اعداد، عملکرد بهترى داشتند. ثانیاً بین خرده مقیاس تشخیص اعداد، عملکرد بهترى داشتند. ثانیاً بین 
نمرات الیتر با وکسلر و گودیناف رابطه مثبت معنى دارى وجود نمرات الیتر با وکسلر و گودیناف رابطه مثبت معنى دارى وجود 
داشت، اما بین نمرات وکسلر با گودیناف رابطه معنى دارى مشاهده داشت، اما بین نمرات وکسلر با گودیناف رابطه معنى دارى مشاهده 
بین دختران و پسران نیز در هر یک از مقیاس هاى  بین دختران و پسران نیز در هر یک از مقیاس هاى نشد. ثالثاً  نشد. ثالثاً 

هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف تفاوتى وجود نداشت. هوشى وکسلر، الیتر و گودیناف تفاوتى وجود نداشت. 
برمبناى این یافته ها و از منظر کاربردى، یافته اول پژوهش به برمبناى این یافته ها و از منظر کاربردى، یافته اول پژوهش به 
جهت شناسایى نقاط قوت و ضعف دانش آموزان، سمت وسوى جهت شناسایى نقاط قوت و ضعف دانش آموزان، سمت وسوى 
تعیین  ابتدایى  اول  پایه  معلمان  براى  را  آموزشى  تعیین برنامه هاى  ابتدایى  اول  پایه  معلمان  براى  را  آموزشى  برنامه هاى 
با  دیرآموز  دانش آموزان  تلفیق  اهمیت  وجود  با  زیرا  با مى کند.  دیرآموز  دانش آموزان  تلفیق  اهمیت  وجود  با  زیرا  مى کند. 
دانش آموزان عادى، رها کردن دیرآموزان در مدارس عادى بدون دانش آموزان عادى، رها کردن دیرآموزان در مدارس عادى بدون 
در نظر گرفتن میزان توانایى و عدم ارائه آموزش هاى کافى به در نظر گرفتن میزان توانایى و عدم ارائه آموزش هاى کافى به 
آموزگاران در این زمینه موجب به هدر رفتن میزان چشمگیرى آموزگاران در این زمینه موجب به هدر رفتن میزان چشمگیرى 
از منابع ساالنه آموزش و پرورش، تکرار پایه و نهایتاً سرخوردگى از منابع ساالنه آموزش و پرورش، تکرار پایه و نهایتاً سرخوردگى 
و دلزدگى آنان از تحصیل خواهد شد (و دلزدگى آنان از تحصیل خواهد شد (5)؛ زیرا دیرآموز با وجود )؛ زیرا دیرآموز با وجود 
و  ویژگى ها  علت  به  عادى،  دانش آموزان  با  بودن  و هم کالس  ویژگى ها  علت  به  عادى،  دانش آموزان  با  بودن  هم کالس 
توانایى هاى خاص، محتوا و نحوه آموزش خاص خود را مى طلبد. توانایى هاى خاص، محتوا و نحوه آموزش خاص خود را مى طلبد. 
بنابراین بهتر است آموزگاران اول ابتدایى متن و محتواى آموزش بنابراین بهتر است آموزگاران اول ابتدایى متن و محتواى آموزش 
را متناسب با توانایى هاى خاص دیرآموزان تهیه و تنظیم نمایند. را متناسب با توانایى هاى خاص دیرآموزان تهیه و تنظیم نمایند. 
با توجه به ارتباط بین مقیاس هاى هوشى در یافته دوم پژوهش با توجه به ارتباط بین مقیاس هاى هوشى در یافته دوم پژوهش 
نیز کارشناسان اداره آموزش و پرورش مى توانند در برنامه هاى نیز کارشناسان اداره آموزش و پرورش مى توانند در برنامه هاى 
سنجش خود هر سه آزمون را مورد استفاده قرار دهند و به این سنجش خود هر سه آزمون را مورد استفاده قرار دهند و به این 
ترتیب به شناخت کامل ترى از این دانش آموزان دست یابند. با ترتیب به شناخت کامل ترى از این دانش آموزان دست یابند. با 
سوم  یافته  در  هوشى  نمرات  با  جنسیت  ارتباط  عدم  به  سوم توجه  یافته  در  هوشى  نمرات  با  جنسیت  ارتباط  عدم  به  توجه 
به  ابتدایى  مقطع  اول  پایه  در  حداقل  مى توانند  آموزگاران  به نیز  ابتدایى  مقطع  اول  پایه  در  حداقل  مى توانند  آموزگاران  نیز 

یکسان سازى محتواى آموزشى دیرآموزان دختر و پسر بپردازند.یکسان سازى محتواى آموزشى دیرآموزان دختر و پسر بپردازند.
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