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Abstract
The present study aimed at developing and
validating the Leiter International Performance
Scale Software. The research method was
psychometrics. Therefore, after developing the
software, to validate the test, from among all 3-6
year old children in the City of Isfahan 240
children were selected using the stratified random
sampling and participated in the study. To
investigate the construct validity of the scale, the
Vineland Social Maturity Scale and to investigate
the concurrent validity, the Stanford–Binet
Intelligence Scale were used. The test-retest
reliability coefficient of the total score of the
Leiter International Performance Scale Software
for 2 year and 1 month to 4 year and 5 month
children was 0.71 (p≤0.001). In addition, the
reliability coefficient of the total score of the
Leiter International Performance Scale Software
for 4 year and 6 month to 6 year and 9 month old
children was 0.82 ((p≤0.001). The Chronbach’s
alpha coefficient for 2 year and 1 month to 4 year
and 5 month old children was 0.75 and for 4 year
and 6 month to 6 year and 9 month old children,
it was 0.83. The correlation coefficient of the
Leiter International Performance Scale Software
with the Vineland Social Maturity Scale was
positive and significant (r = 0.61). The
correlation coefficient between the StanfordBinet Intelligence Scale and the Leiter
International Performance Scale Software, as an
evidence for the concurrent validity, was r = 0.34
in the verbal subscale and r = 0.75 in the nonverbal subscale. The results of the present study
indicated that the Leiter International
Performance Scale Software can be considered as
a valid and reliable instrument for measuring
children’s intelligence.
Keywords: Leiter International Performance
Scale, preschool children, non-verbal intelligence
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چکیده
 اعتباریااب و هجااریااب، رواسازی،این پژوهش با هدف ساخت
نرمافزار مقیاس بینالملل عملکاریی ییتار انااام ترفاتش رو
پژوهش روانسجا بویش به این مجظاور پاا از سااخت نارمافازار
 ساا ها ر6  تاا3 برای اعتباریاب آزماون از باین یلیاة یوییاان
 نفر بهعجوان نموناه باه رو نموناهتیاری خوهاهای042 اصف ان
چجدمرحلهای انتخاب و یر پژوهش هریت یریندش برای بررسا
روایاا سااااز از مقیااااس رهاااد اجتمااااع وایجلجاااد (براهجاا و
 از آزماون هوها،) و برای بررس روایا همزماان2330،اخوت
) اساتفای هادش ضارایب2331،استجفوری بیجاه (افاروز و یامکااری
پایائ بازآزمای نرمافزار مقیاس بینالملل عملکریی ییتار بارای
) و بارایP≤ 2/222( 2/12  ماا3  ساا و4  ما تا2  سا و0 سجین
) به یساتP≤ 2/222( 2/30  ما1  سا و6  ما تا6  سا و4 سجین
4  ماا تاا2  ساا و0 آمدش همچجین آلفای یرون باخ بارای ساجین
 ماا1  ساا و6  ماا تاا6  ساا و4 و برای سجین2/13  ما3 سا و
 به یست آمدش ضریب همبستگ نرمافزار مقیاس باینالمللا2/33
)شr=2/62( عملکریی ییتر و مقیاس وایجلجد مثبت و معج یار باوی
 بیجاه و نارمافازار-ضرایب همبستگ بین هاو آزماای اساتجفوری
مقیاس بین الملل عملکریی ییتر یر خری مقیاس یالم برابر باا
) باویشr=2/13( ) و یر خری مقیااس غیریالما برابار بااr=2/34(
 ابازاری،نتیاه اینیه نرم افزار مقیاس بینالملل عملکاریی ییتار
روا و پایا برای اناام ارزیاب هوه یوییان استش
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مقدمه
مفهوم پیشوگیری و مداخلو زودهنگوا ازجملو مفواهیم و
1

واژههایی است ک در سالهای اخیر ممرد تمجو متصصصوان

اقتصادی پایین و افراد مبتالب مشکالت یادگیری و افرادی ک
فرصت های اندکی برای کس

دانش و مهارت های ممرد نیاز

برای ممقعیت آزممن داشوت انود را پوایینتور از آنچو هسوت
برآورد میکنند (هاالهان ،لمییود ،کوافمن ،ویوس و موارتینز،8

قرار گرفت است .این مفهم در ادبیات علمی ما ب شکلهوای
مصتلفی مانند پیشگیری و مداخل اولیو  ،بهنگوا  ،زودهنگوا ،

 .)2004درنتیج این آزممنها نصماهند تمانست ب اندازه کافی

آغازین ،جبرانی و ب ممقع ترجم شده است؛ درواقع مداخل

بین کمدکوان دارای رشود طبیعوی و کمدکوان دارای نیازهوای

زودهنگووا عبووارت اسووت از تمافووت بوور سوور تووالشهووای

ویژه ،تمایز قائل شمند.

سیستماتیک و مستمر برای کمک ب ممقع ب کمدکوان زیور 6

عالوه بر این ،پژوهشگران ،آزممنهای سنتی همش را کو

سال کو از نظور رشودی آسوی پوذیر و نواتمان بومده و نیوز
3
خووانمادههووای آنهووا (آلیسووتمن و اجمکیشوون .)2007 ،2آلوون

معیار نابغ بمدن و یا نقص داشتن بوا هور مرتبو بازهنجواری

( ،)2011بر این باوراسوت کو مداخلو زودهنگوا در مومرد

آزممن تغییر مییابد (برای مثال ،تغییر جدیود نموره هومش از

کمدکان ،یک مفهم جدید و در حال رشد است.

مقیاس همش وکسلر برای کمدکان -نسص بوازبینی شوده بو
نسص سم همین آزممن ،وکسلر ،1991 ،ب گوزارش فالیون،

بر مبنای نمرات هنجاری بمدهاند ممرد انتقاد قرار دادهاند زیرا

یکی از مهمترین سازه هایی کو در پیشوگیری و مداخلو
زودهنگووا و بوو منظوومر شناسووایی نیازهووای آممزشووی و

 .)1985ب این دالیل ،ب نظر میرسد ب یک ارزیوابی جدیود

روان شناختی کمدکان ممرداستفاده قرار می گیرد ،سازه هومش

غیرکالمی و غیر حرکتی ک ب رشد و پیشرفت کمدکان مبوتال

بمده ک از یک سم با پیشرفت تحصیلی و از سومی دیگور بوا

ب ناتمانی حساس باشد نیاز است تا بتماند مکمل مقیاسهای

تمانایی های عص شناختی و کارکردهای اجرایوی در ارتبوا

ممجمد باشد.
از طرفی این انتقادها نسبت ب آزممنهوای هومش باعو

است (روهد و تامسمن2007 ،4؛ بواربی 5و همکواران2012 ،؛
برایدجز ،رید ،فاکس و آندرسومن .)2012 ،6سواز هومش در

گردیوود تووا متصصصووان حوومزه سوونجش و ارزیووابی هوومش،

روانشناسی و تعلیم و تربیت ب گمن ای متفواوت مرور شوده

آزممن هایی با عنمان آزممنهای عملی طراحی کنند .با کموک

است ،ب طمریک در تمایز کمدکوان عوادی از کمدکوان دارای

این آزممن ها می تمان همش کمدکانی فاقد کوال  ،کوم شونما و
ناشنما و نیز کمدکان فرهنگ های مصتلف را بودون سومگیری

ناتمانی های ذهنی ،آهست گوا  ،تیزهومش و سورآمد و دارای
ناتمانی های یادگیری ممرداسوتفاده قورار موی گیورد (زیودنر،7

اندازه گرفت .ازجمل این آزممنهای میتمان ب ماتریسهوای

 .)2004متصصصین در محیطهای آممزشگاهی باید با استفاده

پیش روند ریمن ،9آزممن همش نا وابست ب فرهنگ کتل 10و

از منابع اطالعاتی ک از طریت آزممنهای استاندارد همش بو

آزممن بوین المللوی عملکوردی الیتور اشواره کورد .مقیواس

دست می آید ،سنجش فراگیری را صمرت داده و کمدکوان در

11

عملکرد بینالمللی الیتر تمسط راسل گریودون الیتور 12بورای
سرم سنی  2تا  18سوال طراحویشوده اسوت و هودآ آن

معرض خرر را ب منظمر پیشگیری زودهنگا مشصص کننود.
بااین حال ،همماره محققان انتقاداتی زیادی را ب آزمومن هوای

سنجش عامل  Gیوا هومش عموممی از طریوت فعالیوتهوای

ارزیابی همش وارد کرده اند .انتقادی ک ب آزممنهای هومش

دیداری حرکتی اسوت .ایون آزمومن ،آزمومنی نوا وابسوت بو

گرفت شده ،این است ک این آزممنها ب جای سنجش ظرفیت
یادگیری ،نتیج نهایی یوادگیری هوای گذشوت فورد را انودازه
میگیرند و تمانایی یوادگیری افوراد متعلت ب طبق اجتماعی-
2. Alliston & Education
4. Rohde & Thompson
6. Brydges, Reid, Fox & Anderson
8. Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss & Martinez
10. Cattell's Culture Fair Intelligence Test
12. Russell Graydon Leiter

فرهنگ 13است ک هیچ دستمرالعمل کالمی نودارد بو هموین
دلیل میتمان از آن در سنجش همش افراد گوروههوای سونی،
فورهنگی و اقتصوادی مصتلف و نیوز افوراد دارای اختوالالت
1. assessment and early intervention
3. Allen
5. Barbey
7. Zeidner
9. Raven's progressive matrices
11. Leiter International Performance Scale
13. culture free test
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گفتار و زبان ،ناشنما و دیگور کمدکوان دارای نیازهوای ویوژه

باشد ،تا اینک صرفاً یک مقایس با گروه هنجار انجوا دهود،

استفاده کرد (هپر و بل.)2006 ،1

همماره احساس میشده است .نیاز ب مقیاسهای رشد بورای

از طرفی پژوهش های زیادی درزمینو اسوتفاده از هومش
غیرکالمی بر روی ناتمانی ها مانند دسترسی ب پروفایل نقوا

تأمین وجمد روش های بهبمد یافت اندازهگیری رشد و بهبومد
عملکرد شناختی ک فراتر از نمرات همش و نمورات هنجوار

قمت و ضعف در کمدکان مبتال بو نواتمانی (میوز و کوالهمن،

سنی باشد نیز احساس میشده است (لممن 1993؛ تامپسومن

 ،)2003غربالگری افراد و پیشبینی بهبومدی و نتواید درموان

و همکاران 1994؛ میلر و رابینسمن .)1996

(ماتسمن ،)2007 ،و یا تعریف زیرمجممع های نواتمانیهوای

از جهووت دیگوور ،پیشوورفت علووم رایان و و تعاموول آن بووا

با عملکرد ضعیف در مقابل عملکرد قمی (بیشاپ ،ریچلور و

روانشناسووی از یووکسووم و رونوود پیشوورفت روششناسووی

لرد ،)2006 ،انجا شده است .ازآنجواییکو در آزمومن الیتور

پژوهش ها در حمزه روانشناسوی از سومی دیگور منجور بو

نیووازی ب و صووحبت کووردن نیسووت ایوون آزموومن ب و صوومرت

اهمیت این نکت شده است ک سنجش بسیاری از فرآیندها و

«غیرکالمی» و «غیر آوایوی» مویتمانود تصموین دقیوتتوری از

کنشهای مغزی با استفاده از رایان دقیتتر اسوت (سواکمنگ

تمانایی کمدکان مبتال بو مشوکالت ارتبواطی (در مقایسو بوا
آزممنهای کالمی متداول) ارائ نماید.

و همکاران .)2007 ،ساخت و استفاده از آزممنهای رایانو ای
ب دلیل مزایای آن ازجمل صرآ زموان کمتور ،کنتورل بیشوتر

پژوهش در ممرد ارزیابی غیرکالموی از اهمیوت ویوژهای

متغیرهای تأثیرگذار ،کاهش خراهای انسانی در محاسب نتاید

برای افرادی ک مبتال ب اختالالتی ماننود اوتیسوم ،ناشونمایی،

و افزایش صحت و دقت داده ها ،جوای اسوتفاده از ابزارهوای

اخووتالل تکلووم ،نقووصهووای ذهنووی (اخووتالالت شووناختی

سوونتی را در انوودازهگیووری و سوونجش فراینوودهای عصوو

بزرگسووواالن ،نووواتمانی ذهنوووی) ،زوال عقووول و آلزایمووور در
بزرگساالن ،تمانایی های ارتباطی کو بو دلیول سوکت مصتول

روانشناختی گرفت است .در ایران نیاز زیادی ب آزمومنهوای
روانسنجی مناس و استاندارد وجمد دارد ب ویژه آزممنهای

شدهاند و اللی انتصابی برخمردار است (مک کالم.)2003 ،

همشی برای کمدکان اموروزه در کلینیوکهوا ،مراکوز درموانی،

2

همچنین اهمیت ارزیابی حومزه شوناختی در آمومزش در

مهدکمدک ها و مدارس بسیار کاربرد دارد .ب منظومر بورآورده

ده های گذشت تمسط اسنم ( )1982ممر تأکید قورار گرفوت.
اسنم بیان می دارد کو «اکنومن روانشناسوی تربیتوی هومش را

ساختن این نیاز و با تمج ب مزایایی کو بورای آزمومنهوای
نر افزاری ذکر گردید و نظر ب اینک نر افزار ایون آزمومن در

ب عنمان مهمترین محصمل آممزش و همچنین مهمترین مواده

ایران وجمد ندارد ،برای اولین بار آزممن بینالمللی عملکردی

خا آمومزش موی شناسوند» .لوممن ( )1993نیوز بو اهمیوت

الیتر (فر کمدکان) ب شکل نر افزاری برای کمدکوان  3توا 6

استدالل سیال در ممفقیت تحصیلی و آمادگی نمجومان بورای

سال تهی شد؛ بنابراین مهم ترین سؤاالت پژوهش عبارت بمد

مشاغل و دنیای بسیار پرتغییور شوغل و کوار تأکیود مویکنود.
ابزارهای ارزیابی ذهنی ،علیورغم ماهیوت بحو برانگیزشوان،

از؛  )1ضرای پایایی نر افزار مقیاس بوینالمللوی عملکوردی
الیتر بر روی کمدکان  2سال و  1ماه تا  4ب چ میزان است؟

بو عنوومان عناصوور اصوولی در تشووصیص زودهنگووا و درمووان

 )2روایی نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر بور روی

کمدکانی ک واجد شرایط دریافت خدمات آممزشی مرابت بوا

کمدکووان  2سووال و  1موواه تووا  4بوو چوو میووزان اسووت؟

الیح بهبمد آممزش بورای افوراد مبوتال بو نواتمانی هسوتند،
شناخت میشمند (الیح بهبمد آممزش بورای افوراد مبوتال بو

 )3نموورات تووراز و رتب و هووای درصوودی نوور افووزار مقیوواس
بینالمللی عملکردی الیتر بر روی کمدکان  2سال و  1ماه توا

ناتمانی.)2005 ،

 4ب چ میزان است؟

نیاز ضروری ب مقیاسی از همش کو بتمانود تصمینوی از
تمانایی را ارائ دهد ک ب پیشورفت هوای کمچوک در بهبومد
تماناییهای شناختی ،ب عنمان مقیاس رشود کومدک ،حسواس
2. Sakong

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :با تمج ب مومضمع
1. Hooper & Bell
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پژوهش ساخت ،رواسازی ،اعتباریابی و هنجاریابی نور افوزار

پرداخت شد .پس از طراحی اشکال نر افزار ،فر اصلی برنام

مقیاس بین المللی عملکردی الیتر برای کمدکان  3توا  6سوال

ک باید همانند خمد آزممن اصلی الیتر باشود طراحوی شود و

شهر اصفهان طر پژوهش روانسنجی است .جامعو آمواری
پژوهش عبارت بمد از کلیو کمدکوان  3توا  6سوال در سوال

سپس تمامی اشکال ساخت شده در فر اصلی نور افوزار قورار
داده شد و برنام نمیسی و طراحی اصلی برنامو شوروع شود.

تحصیلی  94-93در اصفهان بمدند ک در مراکز پیشدبسوتانی

همانند قمانین الیتر باید نر افزار ب گمن ای طراحی می شد ک

و مهوودهای کوومدک تحووت آموومزش قوورار داشووتند .روش

سن شروع دو سال قبالً از سن عقلی تصموین زده باشود (بوا

نممن گیری برای انتصاب آزممدنیها چندمرحل ای بمد .بودین

تمج ب قانمن و بر مبنای برنام نمیسی نر افوزار بو ناچوار 2

ابتدا از بین نماحی مصتلف آممزشی در شهر اصوفهان،

سال قبل از سن تقمیمی سن شروع آزممن تعیین شود) یعنوی

ترتی

 2ناحی انتصاب شد و سپس از بین مهدهای کمدک و مراکوز

اگر آزممدنی 6سال دارد بایود از  4سوالگی شوروع کنود؛ بو

پیشدبستانی 10 ،مرکز انتصاب و با تمج مالکهای ورود بو

همین منظمر برنام ب طمر همشمندان شروع آزمومن را از دو

پژوهش  240کمدک در دامن سنی  2تا  4سال انتصواب و در

سال قبل سن تقمیمی آغاز می کند .همچنین نر افوزار تواری

پوژوهش شوورکت داده شوودند .بوور روی آنهووا اجوورا گردیوود.
مالکهوای ورود و خورو بو مرالعو عبوارت بمدنود از )1

تملد آزممدنی را دریافت می کند و سن فرد را توا تواری روز
آزممن محاسب میکند و سون تقومیمی آزمومدنی را بو طومر

کمدکان مهدهای کومدک و پویشدبسوتانی دختور و پسور)2 ،

خمدکار ب صمرت ماه محاسب می نماید .برای شوروع آزمومن

سالمت بینایی و شنمایی )3 ،عد ابتال کومدک بو مشوکالت

دو سؤال ب صمرت آزمایشی ب آزممدنی ارائ میشومد توا بوا

عوواطفی-رفتوواری )4 ،عوود ابووتال کوومدک بوو اخووتالالت

آزممن و نحم اجرای آن آشنا شومد و سوپس آزمومن اصولی

روان پزشکی .مالکهوای خورو عبوارت بمدنود از  )1عود
تمایل ب شرکت در مرالعو  )2 ،عود تکمیول پرسشونام هوا

شروع میگردد .طبت قمانین الیتر ب هور پاسو صوحیح یوک
امتیاز داده می شمد ک این امتیاز را مالک قرار داده و بو طومر

ب طمر کامل .موالکهوای ورود و خورو تمسوط کارشوناس

خمدکار آن را ب سن عقلی ک هر سؤال برابر بوا  3مواه سون

ارشد روانشناسی و آممزش کمدکان با نیازهوای خوا ،و بوا

عقلی است محاسب می نماید از طرفی آزمومدنی بو  4سوؤال

مراجع ب پرونده پزشکی کمدکان ممرد بررسی قرار گرفت.

متمالی یک سن پاس نادرست دهد نر افوزار متمقوفشوده و
ب آزممن خاتم مویدهود .نور افوزار الیتور در پایوان آزمومن

ابزار سنجش
نرمافزار محقق ساخته مقياس بينالمللی عملکردی الیترر :

ب صمرت همشمند تما محاسبات مانند سون تقومیمی ،سون
عقلی ،جمع امتیازها ،تعداد پاس های درست و غلوط و بهوره

مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر ک تمسوط راسول گریودون

همشی آزممدنی را در یک پروتکل را نمایش میدهد .یکی از

الیتر ابداع شده ،یک مقیاس نابست فرهنگ و غیرکالمی برای

مزیتهای این نر افوزار ایون اسوت کو در انتهوای کارنشوان
می دهد ک آزممدنی کدا سؤال ها را درست و کدا سؤال هوا

1

ارزیابی همش کلی است ک برای سرح سنی  2توا  18سوال،
تنظیمشده و ب صمرت عملی و انفرادی و بودون محودودیت

را غلط پاس داده است .نسص نر افزاری مقیاس بوینالمللوی

خمد

عملکردی الیتر با تمجو بو مقیواس اصولی و بوا اسوتفاده از

و داشتن دستمرالعمل کالمی انودک ،یوک وسویل ارزیوابی و

شکل ها و روشهای آن تمسط محقت طراحی و ساخت شوده
است.

زمانی اجرا میشمد .این مقیاس ب دلیل محتمای مناس
تشصیصی مناس

برای متصصصان و پژوهشوگران بو شومار

2

می رود .برای ساخت این نر افزار از برنام فلش ک برنام ای
برای پمیاسازی است استفاده گردید .برای این منظمر ابتودا از

برگرفت از نسص پنجم همشآزمای استنفمرد بین است ک در

تما شکلهای جعب های آزممن الیتر عکس گرفتو شود و از

سووال  2003تمسووط رویوود سوواخت شووده و تمسووط افووروز و

روی عکسهای گرفت شده ،شکلهای ممردنیاز بورای آزمومن

کامکاری ( )1389مومرد استانداردسوازی قورار گرفوت .ایون
نسصو تومان ارائو همشبهور در دامن ای سنی  2-85سال را

2. Stanford–Binet Intelligence Scales

1. Leiter International Performance Scale

در نر افزار طراحی گردید و سپس ب ساخت نور افزار الیتور

نسخة نوین هوشآزمای اسرتنوورد بينره  :ایون مقیواس
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دارد ،مشتمل بر دو حیر کالمی و غیرکالموی بومده ،در هور

باز آزموایی  123نفور  )0/92اسوت .مهرجهانیوان ( )1376بو

یک از حیر های نا برده پند خوردهآزمومن اسوتدالل سویال،

هنجاریابی این مقیاس پرداخت و روایی و اعتبار ایون مقیواس

دانش ،استدالل کمی ،پردازش دیداری فضایی و حافظ فعال
منظمر گردیده است .میانگین هر خرده مقیاس  10و انحوراآ

را در سرح باالیی برآورد و محاسب نممده و بیان میکند کو
اعتبار مقیاس بوا روش آلفوای کرونبوا در سورح  82توا 98

اسووتاندارد آن  3اسووت .همچنووین ،ایوون ابووزار توومان ارائ و 8

درصد است.

همش بهر شامل؛ استدالل سیال ،دانوش ،هومش بهور اسوتدالل

روش اجرا و تحليل دادهها

کمی ،همشبهر پردازش دیداری-فضایی ،هومشبهور حافظو

ابتوودا مراحوول مقوودماتی بوورای اخووذ مجوومز ورود بوو

فعال ،همش بهر کالمی ،همش بهر غیرکالمی و همشبهور کول

مهدکمدکها و پیشدبستانیها انجوا شود .سوپس انتصواب و

را دارد و عالوه بر انماع همشبهرهای نا برده قادر ب تفکیک

جایگزینی تصوادفی آزمومدنی هوا انجوا گرفوت .بعود از آن،

نموورات حسوواس بوو تغییوور و نموورات ترکیبووی موورتبط بووا

کمدکان با استفاده از نر افزار مقیواس بوینالمللوی عملکوردی

ناتماناییهوای خمانودن و محاسوب نارسوایی اسوت .ضورای

الیتر ،مقیاس همشی استنفمرد -بین و مقیاس رشد اجتمواعی

اعتباری بین  0/84تا  0/89در بین خرده مقیاس هوای ده گانو
این همش آزما استصرا گردیده ،ضرای محاسب شوده بورای

واینلند ارزیابی شدند .برای تحلیل دادهها از روشهوای آموار
تمصیفی و استنباطی استفاده شد .برای بررسی پایایی مقیواس

این ابزار معرآ آن است ک این ابزار از اعتبار باالیی درزمین

از روش باز آزمایی و برای بررسی همسانی درونی آزمومن از

خرده مقیاس هوا و نمورات ترکیبوی برخومردار اسوت (رویود،
.)2007

ضری

آلفای کرونبا استفاده گردید .بورای بررسوی روایوی

آزممن از روایی سازه و روایی همگرایی (همبسوتگی آزمومن

1

مقياس رشد اجتمراعی واینلنرد  :ایون مقیواس یکوی از
مقیاسهای تحملی اسوت کو در سوال  1953تمسوط ادگوار
واینلند تهی و در سال  1965در آن تجدیدنظر کلی بو عمول

الیتر و مقیاس همش بین و مقیاس رشود اجتمواعی واینلنود)
استفاده شد .برای تهی جداول هنجار از میوانگین ،واریوانس،
انحراآ معیار و نمرات استاندارد استفاده شد.

آمد است .این مقیواس گسوترده سونی تملود توا بواالتر از 25
سووالگی را در برم ویگیوورد و دارای  117موواده اسووت ک و ب و
گروههای یکسوال تقسویمشودهانود .در هور مواده اطالعوات

یافتهها
ابتوودا نتوواید مربووم بوو تجزیوو وتحلیوول آموواری دادههووای

ممردنیاز ن از طریت ممقعیتهای آزممن بلک از راه مصواحب
با والدین یا خمد آزممدنی ب دست میآید .اساس مقیاس بور

جمعآوریشده در رابر با متغیرهای جمعیت شوناختی ارائو
گردیده است .این اطالعات شامل تحصیالت پدر و موادر ،و

این امر اسوتمار اسوت کو فورد در زنودگی روزموره تمانوایی

شغل پدر و مادر است.

چ کارهایی را دارد .مادهای مقیاس را میتمان ب هشت طبق
تقسیم کرد :خمدیاری عموممی ،خمدیواری در غوذا خومردن،
خمدیاری در لبواس پمشویدن ،خمدفرموانی ،اشوتغال ،ارتبوا

طبت یافت های جدول  ،1بیشترین میزان تحصیالت پدران
لیسانس  90نفر (37/91درصد) و کمترین میوزان تحصویالت
دکترا  9نفر (3/76درصد) بمد .بیشترین میزان تحصیالت مادر

زبانی ،جاب جایی و اجتماعی شدن .بوا تمجو بو نمورههوای

لیسانس  98نفر (40/84درصد) و کمترین میوزان تحصویالت

شصص روی مقیاس مویتومان سون اجتمواعی ( )SAو بهوره
اجتماعی ( )SQرا محاسب کرد (لرر 2و همکاران .)2008 ،در

دکترا  10نفر ( 4/17درصد) بمد .بیشوترین شوغل پودران آزاد
 143نفر ( 59/58درصد) و کمترین فراوانی سوایر مشواغل 7

ایران هنجاریابی مقدماتی مقیواس واینلنود تمسوط براهنوی و

نفر ( 2/93درصود) بومد .همچنوین ،بیشوترین شوغل موادران
خان داری  157نفر (65/41درصد) و کمتورین فراوانوی سوایر

بررسی با استفاده از روش باز آزمایی و ارزیابیهای متفواوت

مشاغل  5نفر ( 2/10درصد) بمد.

اخمت ( )1352انجا شوده اسوت کو نتواید حاصول از ایون
نشاندهند پایایی خمب و قابلقبمل مقیاس (ضری

پایایی با
2. Lerer

1. Vineland Adaptive Behavior Scale
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جدول  .1ویژگیهای جمعيت شناختی والدین گروه نمونه
سطوح

متغير

پدر

مادر

سطوح

تعداد

درصد

درصد تراکمی

بیسواد

13

5/41

5/41

بیسواد

زیر دیپلم

18

7/50

12/91

زیر دیپلم

18

دیپلم

59

24/58

37/49

دیپلم

53

22/08

فوقدیپلم

39

16/25

53/74

فوقدیپلم

29

12/08

48/32

ليسانس

91

37/91

91/65

ليسانس

98

40/84

89/16

فوقليسانس

11

4/59

96/23

فوقليسانس

16

6/67

95/82

دکترا

9

3/76

100

دکترا

10

4/17

100

آزاد

143

59/58

59/58

خانهدار

157

65/41

65/41

دولتی

79

32/91

92/49

دولتی

38

15/83

81/24

فوتشده

11

4/58

97/07

آزاد

40

16/66

97/90

سایر

7

2/93

100

سایر

5

2/10

100

تحصيالت

شغل

تعداد

درصد

درصد تراکمی

16

6/66

6/66

7/50

14/16
36/24

نتایج مربوط به رواسازی ،اعتباریابی و هنجاریابی نرمافزار

پایوایی بو روش محاسووب ضوری

مقياس بين المللی عملکردی الیتر بررای کودکران  3ترا 8

گردید .همان طمر ک نتاید آماری در جداول  3 ،2و  4نشوان
میدهد این آزممن از پایایی مناسبی برخمردار است.

اولين پرسش پژوهش ایرن برود کره ررایب پایرایی

ررایب پایرایی بره روش براز آزمرایی .بورای

سال شهر اصوهان
نرمافزار مقياس بينالمللی عملکردی الیتر بر روی کودکان
 2سال و  1ماه تا  4سال به چه ميزان است؟ برای پاس بو
این سؤال از ضرای

پایایی ب روش بواز آزموایی و ضورای

الف)

آلفووای کرونبووا اسووتفاده

محاسب پایایی ،از روش باز آزمایی (ب مدت دو هفت بعود از
آزممن اول) استفاده شد .نتواید در قسومت زیور ارائو شوده
است.

جدول  .2رایب پایایی به روش باز آزمایی نمره کل نرمافزار مقياس بينالمللی عملکردی الیتر بر روی کودکان  2سال و  1ماه تا
 4سال و  8ماه
ضری همبستگی
0/71

نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر

همانطمر ک مشاهده میشمد ضورای پایوائی نموره کول
نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر برای سنین  2سوال

و  1ماه تا  4سال و  5ماه  0/71ب دستآمده است.

جدول  .3رایب پایایی به روش باز آزمایی نمره کل نرمافزار مقياس بينالمللی عملکردی الیتر بر روی کودکان  4سال و  8ماه تا
 8سال و  9ماه
نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر

ضری

همبستگی
0/82
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همانطمر ک مشاهده میشمد ضورای

پایوائی نموره کول

رایب پایایی به روش محاسربه

ب)

رریب آلورای

نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر برای سنین  4سوال

کرونباخ .ب منظمر بررسی همسوانی درونوی ،از روش آلفوای

و  6ماه تا  6سال و  9ماه  0/82ب دستآمده است.

کرونبا استفاده شد .نتاید در قسمت زیر ارائ شده است.

جدول  .4رایب پایایی به روش آلوای کرونباخ بر روی کودکان
سن

آلفای کرونبا

 2سال و  1ماه تا  4سال و  5ماه

0/75

 4سال و  6ماه تا  6سال و  9ماه

0/83

همان طمر ک مالحظ می شمد جدول  4ضرای پایایی ب
روش آلفای کرونبا را نشان می دهد و ضرای پایایی بورای

سؤال از روایوی سوازه و روایوی هوم زموان اسوتفاده گردیود.
همانطمر ک نتاید آماری در جداول  5و  6نشان میدهد این

سنین  2سال و  1ماه تا  4سال و  5ماه  0/75و برای سونین 4

آزممن از روایی مناسبی برخمردار است.

سال و  6ماه تا  6سال و  9ماه  0/83است.

الف .روایی سازه .ب منظمر بررسی روایی سازه نر افوزار
مقیاس بینالمللوی عملکوردی الیتور از روش روایوی همگورا

دومين سؤال پژوهش این برود کره روایری نررمافرزار

استفاده شد .برای بررسوی روایوی همگورا نور افوزار مقیواس
بین المللی عملکردی الیتر از مقیاس واینلند اسوتفاده گردیود.

مقياس بين المللی عملکردی الیتر بر روی کودکان  2سرال

نتاید ضری

و  1ماه تا  4سال به چه ميزان است؟ بورای پاسو بو ایون

همبستگی در جدول  5گزارش شده است.

جدول  .8رایب همبستگی نرمافزار مقياس بينالمللی عملکردی الیتر با مقياس واینلند
مقیاس واینلند
نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر

ضری

همبستگی
معناداری

بررسووی روایووی همگوورا نوور افووزار مقیوواس بووینالمللووی
عملکردی الیتر با مقیاس واینلند نشان مویدهود کو ضوری

0/61
0/001

ب) روایی همزمان .برای بررسی روایی همزمان نر افزار
مقیاس بین المللوی عملکوردی الیتور از آزمومن همشوی بینو

همبستگی نر افزار مقیاس بین المللی عملکردی الیتر مقیواس

استفاده گردید .نتاید ضری

واینلند معنادار است (در سرح .)0/001

شده است.

همبستگی در جدول  6گوزارش

جدول  .8رایب همبستگی بين آزمونهای هوشی پيشدبستانی بينه و نرمافزار مقياس بينالمللی عملکردی الیتر بهعنوان شواهدی
برای روایی همزمان
آزممن همشی بین

نمره کالمی

نمره عملی

نمره کل

نمره کل الیتر

0/342

0/754

0/689

همانطمر ک مالحظ مویشومد ضوری همبسوتگی بوین
آزممن الیتر و آزممن همشی پیشدبستانی بین  0/689است و
نتاید نشان میدهود کو ضوری

همبسوتگی آزمومن الیتور و

آزممن همشی پویشدبسوتانی بینو معنوادار اسوت (در سورح
.)0/001
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سومين سؤال پرژوهش ایرن برود کره نمررات ترراز و
رتبههای درصدی نرمافزار مقياس بينالمللی عملکردی الیتر
بر روی کودکان  2سال و  1ماه تا  4به چره ميرزان اسرت؟
همانطمر ک نتاید جدول شماره  7نشان میدهد کمترین نموره
خا این آزممن  8و کمترین نمره تراز شوده آن  27/26و رتبو

درصدی  2و نیز بیشترین نمره خا این آزمومن  44و بیشوترین
نمره تراز شده آن  76/04و رتب درصدی  100است.
نمرات تراز و رتبههای درصدی .ابتودا نمورههوای خوا
نر افزار مقیاس بین المللی عملکردی الیتر ب نمر  Zو سپس
آن ها ب نمره تراز شده ( )Tتبدیل شدهاند .استصرا رتب های
درصدی طیف رتب های درصدی در جدول  7نشان دادهشوده
است.

نمرات خا
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
42
43
44

جدول  .7تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده و رتبه درصدی
رتب درصدی
نمره تراز شده
27/26
28/61
32/67
34/03
35/38
36/74
38/09
39/45
40/80
42/16
43/51
44/87
46/22
47/58
48/93
50/29
51/64
53
54/35
55/70
57/06
58/41
59/77
61/12
62/48
63/83
65/19
66/54
67/90
69/25
73/32
74/67
76/02

2
2/5
3/5
6
7/5
9/5
13/1
18/1
21/1
23/6
29/1
34/2
38/2
42/2
49/7
55/3
60/3
65/8
69/3
75/4
78/9
80/9
82/9
87/4
88/4
90/5
95
95/5
97/5
98
99
99/5
100
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جدول  .8نمرههای خام معادل رتبههای درصدی
رتب درصدی

دامن

نمره الیتر

باالتر از حد انتظار

>83

32-44

در سرح ممرد انتظار

21-83

18-32

مرزی
بسیار کمتر از سرح ممرد انتظار

3-21
3

10-18
زیر 10

جدول  8دامن رتب درصدی معادل نمرههای خوا بورای
نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر را نشان داده است.

زمانی دو هفت و نیز آلفای کرونبا استفاده شد .این نتاید

همسووم بووا پووژوهشهووای آرتوومر ،)1952( 1شوواه و هووملمز

2

3

این نتاید ک در جهت پاس گمیی ب فرضوی سوم پوژوهش

( ،)1985تاستسانیس و همکاران ( )2003و اسکاتمن ،راجیوم

بمد نشان میدهد ک نمرات تراز و رتب های درصدی نر افزار

آلفای کرونبا گزارش شده در

مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر بر روی کمدکان  2سال و 1
ماه تا  4ب چ میزان است.

و می )2012( 4است .ضری

بصش یافت  ،ضری بسویار مناسوبی اسوت ،چراکو در منوابع
علمی ،ضری  ،0/70ضری مناسبی اسوت کو یوک آزمومن
باید دارا باشد .از طرآ دیگر ،بوا تمجو بو آنچو در بصوش

بحث و نتیجهگیری
پوژوهش بوا هودآ سواخت و اعتباریوابی نور افوزار مقیوواس
بین المللی عملکردی الیتر انجا گرفوت .پوژوهش حاضور از

یافت ها ب آن اشاره گردید ،هدآ از محاسب اعتبوار از طریوت
روش باز آزمایی عالوه بر ویژگویهوای اصولی اعتبوار ابوزار،
سنجش میزان تعیین هماهنگی اجرای دوباره آزممن با تمجو

ایوون دیوودگاه ک و از طریووت بررسووی و تأییوود ویژگوویهووای

ب میزان همبستگی بین دو بار نمبت اجورا و از طریوت آلفوای

روانسنجی نور افوزار مقیواس بوینالمللوی عملکوردی الیتور

کرونبا  ،سنجش ثبات درونی آن است .بر اساس یافتو هوای

تمانست مفاهیم و سازه های همش غیرکالمی را عملیاتی کند،

ب دست آمده ،می تمان چنین استنبا نممد ک ابزار ب طومرکلی

حائز اهمیوت اسوت .پوس از ایون ،پژوهشوگران عالقو منود

از ثبات درونی نسبتاً مرلمبی برخمرداراست.
روایی سازه عبارت از میزان صوحت مقیاسوی آزمومن در

می تمانند با کاربرد نر افزار مقیاس بین المللی عملکردی الیتر
در گروه های مصتلوف ،هومش عملوی و غیرکالموی آن هوا را

اندازه گیری ساخت نظری یا ویژگی ممردنظراست .این اعتبار

ارزیابی کنند .اهمیت دیگر این پوژوهش ،بوا عروف نظور بو

نمعی اعتبار مبتنی بر تجرب است ک در آن برای تأیید اعتبوار

ویژگیهای مناس

نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتر

سنجش ب شماهد قابل مشواهده متمسول موی شومند .روایوی
سازه ،تناس نتاید ب دستآمده را بوا تئومریهوای پایو کوار

آشکار می گردد؛ زیرا نر افزار مقیاس بوین المللوی عملکوردی
الیتر مقیاسی است ک با سؤاالت جذاب و عملوی ،مویتمانود

مقایس می کند .در روایی سازه ،انتظار داریم عمامول تئمریوک

درک عمیت و جامعی از نگورش فورد نسوبت بو معلوملین را

ممرد نظر ما ،واریانس آزممن ها را تدوین کنند یا بو عبوارت

ارزیابی کند.

کلی تر ابزار ممرداستفاده ،سازه های اصولی را مومرد سونجش

تکرارپذیری یا قابلیت اعتماد نمرات ب دست آمده از یوک

قرار دهند .یکی از راه های تعیین روایی سوازه مقایسو نتواید
حاصل از مقیاس با یک مقیاس دیگر کو بورای هموان سوازه

ابزار سنجش همماره یکی از مهم ترین ویژگوی هوای آن ابوزار
است ک کاربرد مرمئن آن در محیط های بالینی و پژوهشی را

ساخت شده ،است .درصومرتی کو مقیواس جدیود بوا مقیواس

امکان پذیر می سازد .پایایی یک وسیل اندازه گیری عمودتاً بو

ممجمد همبستگی باالیی داشت باشد ،فرض می کنیم کو ایون

ثبات و دقوت نتواید حاصول از آن اشواره دارد .در پوژوهش

دو مقیاس ،ساز واحدی را اندازه می گیرند و درنتیج مقیاس
جدید نیز برای ساز مومرد نظور روایوی دارد یوا اینکو چو

حاضر ،ب منظمر بررسی اعتبار نور افوزار مقیواس بوین المللوی
عملکردی الیتر ،از روش پوایایی آزممن-بوازآزممن بوا فاصل
2. Shah & Holmes
4. Scattone, Raggio & May

چیزهایی با سازه مربم است.
1. Arthur
3. Tsatsanis
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در این پژوهش ،فرض بر این بمد ک بین مایلسوتمنهوای

نموومد )1 :در ای ون پووژوهش ،نوور افووزار مقیوواس بووینالمللووی

رشدی ارتبا وجمد دارد .بورای مثوال ،برخوی از تحقیقوات

عملکووردی الیتوور ،فقووط بوورای کمدکوان سوونین  3تووا  6سووال

مشصص کردهاند ک بین همش غیرکالمی و رشود اجتمواعی،
همبستگی وجمد دارد (ریجوم)2005 ،1؛ بنوابراین ،بو منظومر

هنجاریابی گردید .لوذا ،نمورات توراز و رتبو هوای درصودی
مربم این آزممن مربم ب سنین فمق است )2 .این پژوهش

بررسی روایی سازه نر افزار مقیواس بوین المللوی عملکوردی

فقط ب هنجاریابی نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتور

الیتر از روش روایی همگرا استفاده شد .برای بررسی روایوی

پرداخت است ک منجور بو شناسوایی کمدکوان دارای توأخیر

همگرا نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتور از مقیواس

رشدی میشمد .ازآنجاک پس از شناسایی این کمدک اهمیوت

واینلند استفاده گردید .بررسی روایی همگرا نر افزار مقیواس

مداخل بیشتر مشصص می شمد ،بنوابراین پیشونهاد مویگوردد

بین المللی عملکردی الیتر با مقیاس واینلند نشان میدهد کو

پژوهشگران بعدی ب انجا مداخالت بور اسواس نتواید ایون

ضری

همبستگی نر افزار مقیاس بینالمللی عملکردی الیتور

و مقیاس واینلند مثبت و معنیدار است.

آزممن بپردازند )3 .محدودیت دیگر پژوهش مربم ب روایی
همزمان است .در این پژوهش با تمج ب محودودیت زموانی

بین نسص پنجم هومش آزموای تهوران  -اسوتنفمرد–بینو
پیشدبستانی و نر افزار مقیاس بوینالمللوی عملکوردی الیتور

برای روایی مالکی از روش همزموان اسوتفاده شود .پیشونهاد
میشمد پژوهشگران بعدی روایی پیشبین نیز انجا دهند.

ب عنمان شماهدی برای روایی هم زموان ،همبسوتگی مثبوت و

پیشنهاد می شمد با تمجو بو پیشوین تحقیقواتی زیواد در

معنی داری وجمد داشت کو تائیود بور روایوی قابول مالحظو

حمایت از آزممن الیتر ،برای سنین  6سال بو بعود در ایوران

نر افزار مقیاس بین المللی عملکردی الیتر بمد .در تبیین ایون

هنجاریووابی شوومد .همچنووین ،پیشوونهاد موویشوومد وزارت

یافت ها ،میتمان ب پژوهشهای قبلی در این زمین اشاره کرد.
روید ،نیلی و مکلوین )2003( 2بوا اجورای هومزموان مقیواس

آممزش وپرورش اجرای آزمایشی نر افزار مقیاس بین المللوی
عملکردی الیتر را در کنوار آزمومن فعلوی سونجش ورود بو

بینالمللی عملکوردی الیتور و هومشآزموای اسوتنفمرد–بینو

مدارس برای غربالگری دانوشآمومزان در سونجش ورود بو

دریافتند ک بین این دو مقیاس ،همبستگی مثبت و معنیداری

دبستان ممردبررسی قرار دهد .با استفاده از نر افوزار مقیواس

وجمد دارد .پژوهشگران دیگری مانند تساتسوانیس ،دارتنوال،
کی چیتی ،اسپارو و کلوین ،)2003( 3پورتگیس 4و همکواران،

بینالمللی عملکردی الیتر و با تمج ب جامعیت ایون آزمومن
ویژگی های شناختی غیرکالمی کمدکان مبتالب تأخیر رشودی

( )2010نیز در مرالعات خمد ،نتیج ای مشاب نتیج پوژوهش

با کمدکان عادی مقایسو نماینود و ویژگوی هوای ایون گوروه

حاضر ب دست آوردند .از طرفی ،هنجار با تمج بو نمورات

کمدکان را بورای اجورای برنامو هوای مداخلو ای زودهنگوا

استاندارد و صدکهای درصدی بو دسوت مویآیود .نمورات

تسهیل نمایند .پیشنهاد مویشومد بسوت مداخلو ای مبتنوی بور

استانداردشده ب طمر نرمال تمزیعشدهاند و ب آزممنگر امکوان
مقایس عملکرد و آزممدنی را موی دهود .هنجارهوای نمورات

آزممن نر افزار مقیاس بین المللی عملکردی الیتر تهی شمد و
برای کمدکان دارای تأخیرهای رشدی اجرا گردد.

استاندارد ب معنی انحوراآ اسوتاندارد نمورات از میوانگین و
انحراآ استانداردهای از پیش تعیین شده است .بو طومرکلی،
هنجارها و نیمر ها روش هایی هستند ک ب ما کمک می کنند
تا سرح ممفقیت کمدک را با هم مقایس کنیم و میزان تمفیوت
آنان را نسبت ب یکدیگر بسنجیم.
این پژوهش نیز همانند سایر پژوهشها با محدودیتها و
مشکالتی مماج بمد ک باید در کاربرد یافت ها ب آنها تمجو
نممد .ازجمل این محدودیتها میتمان ب ممارد زیور اشواره
2. S Roid, Nellis& McLellan
4. Portoghese
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