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 چکید

-های رواندر اين پژوهش، به بررسی ويژگی

 -استانفورد -آزمای تهرانسنجی نسخه نوين هوش

آموزان ناتوان يادگیری تحت پوشش بینه در دانش

مراکز اختالالت يادگیری وابسته به آموزش و 

انتخاب تعداد پرورش استثنايی پرداخته شد. با 

آموزان ناتوان يادگیری مراکز نفر از دانش 523

اختالالت يادگیری، به بررسی ضرايب اعتبار با 

استفاده از روش آلفا کرانباخ، دو نیمه کردن و 

گیری بازآزمون پرداخته شد و خطای اندازه -آزمون

به دست آمد. همچنین، در راستای مطالعات روايی 

ه محور توانايی خواندن، از روايی تشخیصی برای س

محاسبه و تمرکز استفاده گرديد و ضريب 

حساسیت در زمینه تفسیر روايی تشخیصی 

محاسبه شد. عالوه بر آن، از تحلیل عامل تأيیدی 

برای بررسی ساختار درونی استفاده به عمل آمد و 

سنجی نشان داد که ابزار مزبور، از های روانيافته

آموزان ناتوان دانش روايی و اعتبار مطلوبی در

عنوان توان بهيادگیری برخوردار بوده و از آن می

ابزاری معتبر و ر برای غربالگری و تشخیص ناتوانی 

  

Abstract 
This study evaluated the 

psychometric properties of the new 

version Tehran Intelligence Laboratory-

Stanford-Binet centers of learning 

disabled students learning disorders 

related to special education was 

discussed. Given the sample size of 523 

patients from all centers of learning 

disabilities, to evaluated the validity 

using Cronbach alpha, test-retest and 

split-half, and the error of measurement 

-measurement was obtained. Also, in 

order to validate the diagnostic validity 

studies for three reading ability, and 

focus were used to calculate sensitivity 

coefficients were calculated in the 

interpretation of diagnostic validity. In 

addition, confirmatory factor analysis 

was used to examine the internal 

structure and psychometric findings 

survey indicated that the Factor validity 

of the instrument has been validated and 

this instrument as a Creditand valid and 

reliable tool for screening and diagnosis 
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 مقدمه

شود؛ زيرا تأثیر شناختی محسوب میروان عنوان يک موضوع پیچیدهسنجش توانايی ذهنی به

توان به های ذهنی میآورد. از طريق آزمودن توانايیها به وجود میشگرفی را در زندگی آدم

های گیریهای ويژه، مستندسازی ناتوانی يادگیری و ديگر تصمیمجايگزينی کودکان در آموزش

-روان -یت اينگونه تصمیمات آموزشیهای آموزشی دست يافت. با توجه به اهممرتبط با زمینه

 1های فنیهای شناختی بايد مسئولیت شناخت ويژگیشناختی، متخصصین در فرايند آزمودن سازه

شناختی را بپذيرند تا بتوانند تفسیر مطلوبی را انجام دهند )تورنر، دمرس، فوکس و ابزارهای روان

 (.2001، 2ريد

و کمیسیون  (APAشناختی آمريکا)روان (، انجمنAERAتربیتی آمريکا )علوم انجمن پژوهش

آموزشی  -شناختی(، بر اين مفروضه در سنجش روانNCMEگیری در علوم تربیتی )ملی اندازه

های انفرادی هوش، شناخت کاملی را ای در استفاده از مقیاستأکید دارند که بايد آزمونگران حرفه

ر مزبور کسب کنند تا بتوانند تفسیر دقیق و جامعی را پیرامون روايی، اعتبار و استانداردسازی ابزا

 -شود تا دانش فنی آزمونسنجی باعث میهای روانهای مرتبط در حیطهانجام دهند. ارائه پژوهش

های آزمونگران در راستای استفاده گیری افزايش يابد و موجبات توسعه مهارتگران از ابزار اندازه

شناسی سنجی ابزارهای روانهای روانرو، شناسايی ويژگی. از اينفراهم شود 3صحیح و تفسیر دقیق

 (.a2003، 4ای برخوردار است )رويداز اهمیت فزاينده

عنوان مسئولیت آزمونگران های انفرادی هوش که بههای فنی مقیاسعالوه بر شناسايی ويژگی

یقی را پیرامون کاربرد های سنجش استثنايی بايد شناخت دقشود، آزمونگران در حیطهمحسوب می

آموزان استثنايی داشته باشند. شناسايی و کاربرد نسخه پنجم های انفرادی هوش برای دانشمقیاس

دهد. های انفرادی هوش در سنجش استثنايی، طیف متنوعی را به خود اختصاص میمقیاس

غیرکالمی استفاده های آزمونکند، بايد از خردههنگامی که آزمودنی آسیب شنوايی را تجربه می

نمود و به محاسبه هوشبهر غیرکالمی مبادرت ورزيد. عالوه بر آن، در کاربرد ابزار مزبور با تأکید بر 

                                                           

1. Technical characteristics  2. Turner, DeMers, Fox & Reed  

3. Careful interpretation    4. Roid 

 يادگیری استفاده به عمل آورد.

 

سنجی، روايی های روانويژگی های کلیدی:واژه

 تشخیصی، اعتبار، ناتوانی يادگیری، نسخه نوين

 بینه -استانفورد -آزمای تهرانهوش

 

 

of learning disabilities. 
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diagnostic validity, reliability, learning 

disabilities, the new version Tehran 

Intelligence Laboratory - Stanford - 

Binet 
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شود که از جمله آموزان مشکوک به ناتوانی يادگیری، اصول و فنون متفاوتی در نظر گرفته میدانش

 (.b 2003)رويد، توان به محور ترکیبی خواندن تأکید نمودها میآن

ماندگی بینه در تشخیص عوارضی از قبیل عقب -های هوشی استانفورددر حال حاضر، مقیاس

توان اينگونه عوارض ذهنی، ناتوانی يادگیری و تأخیر افتادگی در رشد، کاربرد دارند و به راحتی می

ضروری  را تشخیص داد و در فرايند سنجش استثنايی، به ارزيابی شناختی پرداخت. با اين وجود،

سنجی اين ابزار در کودکان با ناتوانی يادگیری مشخص گردد تا بتوان به های رواناست تا ويژگی

کاربردهای آن در غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری تاکید نمود. از طريق اين اطالعات، دانش 

، زمینه 1نائیبا استفاده از پژوهش استث .يابدفنی آزمونگران در تفسیر نیمرخ هوشی افزايش می

های ويژه فراهم گرديد و بازنگران فنی در حیطه سنجش استثنائی مطلوبی برای روايی گروه

ترين مقیاس انفرادی هوش را برای کودکان استثنائی تدوين کردند )بروينینکس، وودکاک، کاربردی

 (.2006، 2ويدرمن و هیل

-نوان بهترين ابزار در ارزيابی روانعبینه به -های هوشی استانفوردهر چند نسخه چهارم مقیاس

-های شناختی بسیار باال و پايین معرفی میها با کنشبرای تشخیص آزمودنی 3آموزشی -شناختی

ای کاربردی از فناوری مدل راش در سنجش عنوان نمونهآن را به 4سنجیشود ولی خُبرگان روان

وری نوين مدل راش در سنجش (. فنا2000کنند )رويد و وودکاک، های شناختی ياد میکنش

بینه ترکیب گرديد و  -های هوشی استانفوردهای شناختی با تدوين نسخه پنجم مقیاسکنش

 -های هوشی استانفوردمحورهای ترکیبی را به وجود آورد. در استانداردسازی نسخه پنجم  مقیاس

عنوان نمونه هنجاری به نفر 4800نفر و استاندارد  600نفر، آزمايشی 101بینه، در نسخه مقدماتی 

ها در های ويژه برای مطالعات روايی انتخاب شدند که تعداد نمونهعنوان گروهنفر نیز به 1175و 

 جدول زير قابل مشاهده است:
 

 تعداد گروه ويژه

نفر 373 ناتوان يادگیری  
نفر 202 تیزهوش  

ماندگی ذهنیعقب نفر 154   
تکلم -آسیب زبان نفر 128   
نفر 108 اُتیسم  

فعالی توأم با نقص توجهبیش نفر 104   
نفر 44 آشفتگی هیجانی شديد  
و بینايی  آسیب شنوايی نفر 36   

                                                           

1. Special Research  2. Bruininks, Woodcock, Weatherman & Hill  

3. Psychoeducational Evaluations  4. Psychometric Experts 
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حرکتی -اختالالت حسی نفر 26   

-های استثنائی، مینفر از نمونه 1175های هنجاری و نفر از نمونه 4800با توجه به تعداد 

ای هستند که باالترين فراوانی را به خود ويژه توان دريافت که ناتوانی يادگیری بیشترين گروه

های استثنايی به گروه ناتوان درصد از کل نمونه 32اند؛ به طوری که نزديک به اختصاص داده

اند. بنابراين، بیشترين کاربرد اين ابزار در غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری در يادگیری معطوف

 شناختی در عنوان يکی از ابزارهای روانبینه، به -استانفوردهای استثنايی است. مقیاس هوش گروه

 (. c 2003شود )رويد، نیز محسوب می 1نگرشناسی عصبزمینه معاينات روان

های شناختی بسیار باال و پايین، نسخه گیری کنشترين ابزار برای اندازهترين و دقیقکامل

عنوان تحولی نوين در سنجش استثنايی ه بهباشد کبینه می -های هوشی استانفوردپنجم مقیاس

های استثنايی، به نیمرخ تبديل نموده و نیازهای تواند سازه هوش را در زمینهمحسوب گرديده و می

های آموزشی کودکان استثنايی را مشخص سازد. اين ابزار در تعیین و شناسايی ديگر گروه

مانده ذهنی و تیزهوش، طلوب در کودکان عقباستثنايی به کار برده شده و عالوه بر کاربردهای م

اندازهای متنوعی را به وجود آورده است )برادن و يادگیری نیز چشم های کودکان با ناتوانیدر گروه

 .(2003، 2الیوت

 -های هوشی استانفوردهمانگونه که مطرح شد، يکی از مهمترين کاربرد نسخه پنجم مقیاس

آموزان مشکوک به ناتوانی يادگیری است. با بالگری در دانشتعیین سطح هوشی و نقش غر بینه،

آموز با ناتوانی يادگیری دانش 49آموز ناتوان يادگیری خواندن، دانش 212توجه به حجم نمونه 

آموز با ناتوانی يادگیری نوشتن، جدول زير برای روايی تشخیصی ابزار ارائه دانش 44محاسبات و 

 شود:  می

 

    

هوشبهرهای 

 شتگانهه

 ناتوانی نوشتن ناتوانی خواندن ناتوانی محاسبات

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

شدت 

 اثر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

شدت 

 اثر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

شدت 

 اثر

استدالل 

 سیال
5/88 3/12 35/0 8/86 8/13 25/0 9/92 2/12 28/0 

 19/0 7/12 9/96 26/0 2/14 85 32/0 5/14 4/88 دانش

استدالل 

 کمی
5/84 6/11 40/0 1/87 11 27/0 5/97 8/13 16/0 

پردازش 

 ديداری 
4/90 2/13 31/0 1/88 3/15 23/0 97 13 19/0 

 29/0 8/12 4/92 25/0 2/15 6/85 34/0 2/14 6/87 حافظه فعال

هوشبهر 

 غیرکالمی
86 8/12 37/0 6/85 5/13 26/0 1/94 6/13 25/0 

                                                           
1 -Neuropsychological Examination 
2- Braden & Elliott  
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هوشبهر 

 کالمی
7/86 13 36/0 3/84 3/14 27/0 2/96 11 22/0 

 06/0 12 9/94 27/0 8/13 1/84 38/0 8/12 6/85 هوشبهر کل

آموزان با ناتوانی خواندن، تفاوت توان دريافت که دانشبا توجه به جدول فوق، به راحتی می

عوامل توان دهند. همچنین، به راحتی نمیچندانی را در هوشبهر کالمی و غیرکالمی نشان نمی

عنوان معیارهای تشخیص ناتوانی يادگیری در نظر گرفت و بايد در تشخیص پنجگانه هوش را به

ناتوانی محاسبات، به استدالل کمی، در ناتوانی خواندن به دانش و در ناتوانی نوشتن به استدالل 

مود. عالوه کننده ناتوانی محاسبات، خواندن و نوشتن توجه نعنوان عوامل اختصاصی تعیینسیال به

-را نشان می 90تا  85آموزان با ناتوانی يادگیری خواندن و محاسبه، همواره هوشبهر بر آن، دانش

 (.2004، 1)رويد و کارسون دهند

بینه و تشخیص ناتوانی يادگیری،  -آزمای استانفورد سنجش ناتوانی يادگیری با استفاده از هوش

 هایگرايان، روشران، متخصصین بالینی و تشخیصبرانگیز است. پژوهشگاقدامی پیچیده و چالش

های اند و با استفاده از مجموعه آزمونشماری را برای شناسايی اين مسئولیت خطیر مطرح نمودهبی

اند. با توجه بینه، اين اقدام پیچیده را توجیه کرده -های هوشی استانفورد شناختی همچون مقیاس

استوار است و عواملی از  CHCبینه بر نظريه  -های هوشی استانفورد های مقیاسبه اينکه شاخص

شوند، بديهی است که بینی مشکالت يادگیری به کار برده میقبیل دانش و حافظه فعال در پیش

از  .بینی ناتوانی يادگیری را دارندبینه در سنین خردسالی توان پیش -های هوشی استانفورد مقیاس

 -آزمای استانفورد در نسخه نوين هوش« محور خواندن»به تدوين محوری به نام رو، رويد اقدام اين

)فلچر،  باشدبینه نمود که قادر به شناسايی نارساخوانی در بین افراد مبتال به ناتوانی يادگیری می

 (.  2007، 2لیون، فاچس و بارنز

را به عنوان محور توانايی (  نمرات حافظه فعال و دانش c 2003با توجه به اين ديدگاه، رويد )

ای مشابه نیز از بینی توانايی خواندن را دارا بوده و به گونهخواندن معرفی کرد. اين محور، توان پیش

بینی طريق ترکیب نمرات حافظه فعال و استدالل کمی، محور ديگری را معرفی کرد که توان پیش

های هوشی داد که از طريق مقیاس پیشرفت تحصیلی محاسبات را دارد. نتايج اين تحقیق نشان

بینی کرد و نیازی نیست تا توان به تنهايی خطر بروز ناتوانی يادگیری را پیشبینه، می -استانفورد 

توان به های خواندن برای کودکان شکل گیرد؛ بنابراين، میورود به مدرسه صبر کرد تا مهارت

 (.2011تشخیص زودهنگام ناتوانی يادگیری پرداخت )رويد، 

بینه اين قابلیت را دارند که در  -های هوشی استانفوردنمرات ترکیبی در نسخه پنجم مقیاس

آموز به ناتوانی يادگیری را نشان دهند؛ يعنی سال و باالتر، احتمال ابتال دانش 8تا  5دامنه سنی 

 -های هوشی استانفورد آموز به مدرسه، از طريق نسخه پنجم مقیاستوان قبل از ورود دانشمی

                                                           
1- Roid & Carson 
2 - Fletcher, Lyon, Fuchs, Barnes 
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های آموز را تشخیص داد. در راهنمای تفسیری پنجم مقیاسبینه، ابتال به ناتوانی يادگیری دانش

عنوان محور بینه نشان داده شده که نمرات ترکیبی معرف ناتوانی يادگیری به -هوشی استانفورد 

کالمی، دانش کالمی و دانش های حافظه فعال کالمی، حافظه فعال غیرآزمونخواندن، شامل خرده

درصد افراد با نارساخوانی را شناسايی  77تواند غیرکالمی است و نمره ترکیبی بدست آمده می

 (.2004نمايد )رويد و کارسون، 

های حافظه فعال کالمی و حافظه فعال آزمونتدوين محورهای ترکیبی با تأکید بر خرده

فعالی توأم با نقص توجه و ناتوانی يادگیری رايج غیرکالمی در غربالگری و تشخیص اختالل بیش

 7و نمره تراز کمتر از  85بوده و بايد با مشاهده بروز نقص در حافظه فعال و نمره هوشبهر کمتر از 

فعالی توأم با نقص توجه مشکوک شد. در نیمرخ هوشی آزمودنی، به بروز ناتوانی يادگیری و بیش

فعالی توأم با نقص توجه، ل سیال غیرکالمی در حیطه بیشهای استدالآزموناستفاده از خرده

استدالل کمی در ناتوانی محاسبه و دانش در ناتوانی خواندن، از جمله مباحث نوين سنجش 

 (.  2004سنجی است )رويد و کارسون، های رواناستثنايی بوده که نیازمند بازنگری و پژوهش

در محور توانايی خواندن تأکید نمودند و  80/0تر از ( به ضريب اعتبار فرا2004رويد و کارسون )

را برای تشخیص ناتوانی يادگیری در نظر گرفتند. همچنین، با تأکید بر  72/0ضريب حساسیت 

به دست آمده است. با اين وجود،  71/0نقص توجه، ضريب حساسیت  توأم با فعالکودکان بیش

ستدالل سیال غیرکالمی، دانش غیرکالمی، آزمون اخرده ( بر اين باور است که2010) 1تپیش

حافظه فعال غیرکالمی، دانش کالمی و حافظه فعال کالمی در ناتوانی يادگیری از روايی تشخیصی 

های نسخه پنجم مقیاسرا با کاربرد  69/0گرايی و وضوح 78/0برخوردارند. وی ضريب حساسیت 

فعال توأم با نقص توجه ارائه یری و بیشبینه در دو گروه کودکان ناتوان يادگ -هوشی استانفورد

 (.2008، 2نموده است )کانويز

فعالی بینه در گروه کودکان ناتوان يادگیری و بیش -های هوشی استانفوردنسخه پنجم مقیاس

-سنجی را نشان میهای مطلوب روانتوأم با نقص توجه، از روايی تشخیصی برخوردار بوده و ويژگی

تأکید بر نظريه کتل، هورن و کارول تدوين شده است و از طريق تحلیل عامل دهد. عالوه بر آن، با 

عنوان ساختار درونی در بر دارد. بنابراين، ابزار مزبور در دو گروه ناتوان عامل را به 5تأيیدی، 

، 3سنجی برخوردار است )چاسهای مطلوب روانفعالی توأم با نقص توجه از ويژگیيادگیری و بیش

 (. 2012، 4خاننا، هاگ و اُدين؛ سلطا2005

بینه خردسال که در ايران  -های هوشی استانفورددر زمینه روايی تشخیصی نسخه پنجم مقیاس

 -آزمای تهران( استاندارد شده و به عنوان نسخه نوين هوش1386توسط افروز و کامکاری )

ام گرفته است. در (، تحقیقات متعددی انج1390شود )کامکاری، بینه معرفی می -استانفورد
                                                           

1. Tepish     2. Canivez  

3. Chase     4. Sultana, Huq, Uddin Khan 



 

  25نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

( مشخص گرديد که ضريب حساسیت و 2011پژوهش عسگريان، افروز، کامکاری و پاشاشريفی )

های است و اين ابزار از ويژگی 60/0گرايی اين ابزار در تشخیص ناتوانی يادگیری فراتر از وضوح

و عزيزی سنجی مطلوبی برخوردار است. همچنین، در پژوهش کامکاری، شُکرزاده، فدايی روان

آموزان ناتوان بینه در دانش -استانفورد –آزمای تهران( مشخص گرديد که نسخه نوين هوش1391)

( 1392يادگیری دارای روايی تشخیصی است. عالوه بر آن، در تحقیق جاويدنیا، موللی و کامکاری )

های ويژگی آموزان ناتوان يادگیری شهرستانهای تهران، دارایمشخص شد که اين ابزار در دانش

 سنجی نسخه های روانرو، در تحقیق حاضر به بررسی ويژگیباشد. از اينسنجی مطلوب میروان

 شود.بینه پرداخته می -استانفورد -آزمای تهراننوين هوش

آزمای سنجی نسخه نوين هوشهای روانهای پژوهش حاضر در زمینه ويژگیدر نهايت، سؤال

 گردند:آموزان ناتوان يادگیری به شرح زير ارائه میروه دانشبینه در گ -استانفورد -تهران

 -آزمای تهرانآموزان ناتوان يادگیری در نسخه نوين هوش: نیمرخ هوشی دانش1سؤال 

 بینه چگونه است؟ -استانفورد

آموزان ناتوان يادگیری بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهران: آيا نسخه نوين هوش2سؤال 

 ار است؟دارای اعتب

آموزان ناتوان يادگیری بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهران: آيا نسخه نوين هوش3سؤال 

 دارای روايی است؟

 شناسیروش

های ابزارهای ای از ويژگیعنوان زيرمجموعهسنجی بههای رواناز آنجايی که بررسی ويژگی

سنجی در گیری از فناوری روانگردد، روش پژوهش حاضر نیز به بهرهشناختی محسوب میروان

-های پژوهش روشرو، با استناد به طرحشناختی معطوف است. از اينهای روشحیطه پژوهش

های شناختی تأکید شده و مفروضه طرحسنجی ابزارهای روانهای روانشناختی، به بررسی ويژگی

 شود.یگیری، در نظر گرفته  مشناختی در زمینه توسعه ابزارهای اندازهروش

درمانی در مراکز ناتوانی  -آموزان تحت پوشش مداخالت آموزشیجامعه آماری را تمامی دانش

دهند يادگیری با نظارت سازمان آموزش و پرورش استثنايی در تهران و شهرهای ايران تشکیل می

ور عنوان جامعه هدف محسوب شده و با توجه به اينکه دسترسی به تمامی اعضاء جامعه مقدکه به

گیرد. بوده و توان شمارش اعضاء وجود دارد، جامعه تحقیق حاضر در حیطه جوامع محدود جای می

آموزان ناتوان يادگیری نفر از دانش 523جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از روش هدفمند، تعداد 

آزمای وين هوشعنوان نمونه ملی انتخاب و با استفاده از نسخه ندر تهران و ديگر شهرهای ايران، به

-آموزان مزبور پرداخته و از اين طريق دادهبینه به سنجش نیمرخ هوشی دانش -استانفورد -تهران

 اند. آوری شدههای تجربی جمع
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-عنوان زيرمجموعهبا توجه به اهمیت فرايند بازآزمون در محاسبات مرتبط با ضريب ثبات که به

شود، در سه شهر اهواز، خراسان تبار محسوب میسنجی در حیطه ضريب اعهای روانای از تحلیل

نفر، محاسبات  60های تهران، فرايند بازآزمون انجام گرفت و با حجم نمونه رضوی و شهرستان

مرتبط با ضريب ثبات در نظر گرفته شد. الزم به ذکر است، فاصله اجرای ابزار در دو مرحله زمانی 

 هفته بود.  4تا  2بین 

در باشد. بینه می -استانفورد -آزمای تهراندر تحقیق حاضر، نسخه نوين هوشگیری ابزار اندازه

بینه، همواره مرور خبرگان و بررسی  -استانفورد -هوشی تهرانستانداردسازی مقیاس اتدوين و 

عمده در راستای تدوين سؤاالت بکار برده شد و  یعنوان گامکنندگان از آزمون بهديدگاه استفاده

نسخة آزمايشی تهیه  تاهای آن مورد تأيید قرار گرفت مقیاستی سؤاالت و خردهمطالعات مقدما

 سپس مرحلة استاندارد آماده اجرا شد؛نسخة نهايی  ،با بررسی و بازنگری نسخة آزمايشیکه  گرديد

آمد )کامکاری و افروز، سنی متفاوت بدست  هایهو هنجارهای گوناگون در دامن انجام گرفتسازی 

1388). 

 و خطای (بازآزمون -آزمون)بینه با تجانس درونی، ثبات  -بار مقیاس هوشی استانفورداعت

بینه استفاده  -گیری سروکار دارد. همة افرادی که از مقیاس هوشی استانفورداندازهاستاندارد 

گیری را در نظر ای دقیق بنگرند و خطای استاندارد اندازهکنند، بايد به مفهوم اعتبار به گونهمی

بینه، برای نمرات ده  -گیرند. در راستای محاسبه ضريب اعتبار مقیاس هوشی استانفورد

حیطة هوشبهر و پنج عامل، از روش دو نیمه کردن استفاده شد و ضرايب بدست  دوآزمون، خرده

 80/0براون مورد اصالح قرار گرفتند. تمامی ضرايب اعتبار باالتر از  -آمده توسط فرمول اسپیرمن

اين ابزار در ايران،  (.2003باشند )رويد، اين ارقام، معرف تجانس درونی مقیاس فوق می بود که

نفر، پس از آن در  720( ابتدا در شهر تهران با حجم نمونه 1391توسط افروز و کامکاری )

نفر و سپس در کل کشور با تأکید بر شهرهای مشهد،  1800های تهران با حجم نمونه شهرستان

سنجی منطبق های رواننفر استاندارد شده و ويژگی 2400ز، اصفهان و ... با حجم نمونه تبريز، شیرا

 با نسخه اصلی را در مردم ايران نشان داده است.

آموزان ناتوان يادگیری با استفاده از میانگین و انحراف پس از تدوين نیمرخ هوشی دانش

های هوشی ای آماری مرتبط با مقیاسهاستاندارد، به ارائه اطالعات تکمیلی در زمینه شاخص

گیرد. سپس به بررسی دقیق ويژگی اعتبار با سه روش آلفا کرانباخ و دو بینه انجام می -استانفورد

-بازآزمون برای تعیین ضريب ثبات پرداخته می -نیمه کردن برای تعیین ضريب تجانس و آزمون

-گردد. در نهايت با تحلیلگانه ارائه میگیری در هوشبهرهای هشتشود و خطای استاندارد اندازه

آموزان ناتوان يادگیری سنجی به بررسی روايی سازه و مالکی اين ابزار در گروه دانشهای روان

 شود. تأکید می

  



 

  27نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

 هايافته

بینه، به بررسی دقیق  -استانفورد -آزمای تهرانهای آماری نسخه نوين هوشدر زمینه شاخص

ترين شاخص آماری در راستای کسب هنجارهای کمی و کیفی در سبتوزيع پرداخته شد تا منا

های آموزان ناتوان يادگیری به دست آيد. در راستای استانداردسازی با تأکید بر نمونهدانش

های هايی که فرهنگهنجاری، بايد هنجارهای متعددی را از نواحی متفاوت جغرافیايی در نمونه

اجتماعی برخوردارند، به دست آورد؛ در حالیکه در  -فاوت اقتصادیهای متمتنوعی دارند و از زمینه

ای، استانی و ملی انجام آوری و تحلیل هنجارهای منطقههای بالینی تالش چندانی برای جمعنمونه

گیرد؛ زيرا تنها نشانگان و عوارض يک اختالل، ناتوانی يا بیماری در تشخیص و شناسايی کافی نمی

ای آموزان ناتوان يادگیری از اهمیت فزايندههای آماری در دانشسايی شاخصاست. بنابراين، شنا

ترين شاخص گرايش مرکزی و پراکندگی را به دست آورد. از آنجايی برخوردار است تا بتوان مناسب

های تجربی را با تواند وضعیت توزيع دادهمتغیری میکه مدل آماری اسمیرنوف کلموگروف تک

عنوان معرف وضعیت ترين شاخص گرايش مرکزی انجام دهد، جدول زير بهمناسبتأکید بر انتخاب 

 شود:گانه مطرح میهای تجربی در هوشبهرهای هشتنرمال بودن توزيع داده

 
 های تجربیمتغیری در بررسی دادهاسمیرنوف کلموگروف تک:  2 جدول

 تعداد هوشبهر
 بیشترين

 دامنه تفاوت
داریمعنیسطح  اسمیرنوف کلموگروف  

043/0 530 غیرکالمی  11/1  117/0  
042/0 530 کالمی  08/1  132/0  
042/0 530 کل  09/1  121/0  

044/0 530 استدالل سیال  27/1  094/0  
045/0 530 دانش  32/1  089/0  

044/0 530 استدالل کمی  31/1  091/0  
فضايی -پردازش ديداری  530 043/0  29/1  092/0  

047/0 530 حافظه فعال  34/1  082/0  

 

گانه های تجربی در هوشبهرهای هشتتوان به نرمال بودن دادهبا توجه به جدول فوق، می

سنجی، مدنظر قرار داد. بنابراين، در های رواندست يافت و مفروضه آمار پارامتريک را در تحلیل

قرار گرفته و نسبی(  -ایگیری متريک )فاصلههای مورد بررسی در سطح اندازهمواقعی که داده

عنوان معرف گرايش مرکزی و انحراف استاندارد توزيع نمرات نیز نرمال باشند، بايد از میانگین به

 عنوان معرف پراکندگی استفاده به عمل آورد.به
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 -استانفورد -آزمای تهرانآموزان ناتوان يادگیری در نسخه نوين هوش: نیمرخ هوشی دانش1سؤال 

 بینه چگونه است؟
آموزان ناتوان يادگیری  گانه در دانشهای دهآزمونهای توصیفی خرده: شاخص3جدول   

 عوامل حیطه
 میانگین 

 تجربی
 انحراف استاندارد

 شدت

اثر   

 غیرکالمی

48/5 استدالل سیال  79/3  22/0  
32/7 دانش  31/2  21/0  

71/7 استدالل کمی  57/2  19/0  
فضايی -پردازش ديداری  44/8  77/2  15/0  

01/8 حافظه فعال  88/2  16/0  

 کالمی

11/8 استدالل سیال  80/3  14/0  
45/6 دانش  18/3  21/0  

18/8 استدالل کمی  48/2  11/0  
فضايی -پردازش ديداری  77/8  67/2  13/0  

02/6 حافظه فعال  48/3  21/0  

 

استدالل توان عنوان نمود که های توصیفی مرتبط با نیمرخ نمرات تراز، میبا توجه به شاخص

تر از سیال غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و پس از آن، دانش کالمی يک انحراف استاندارد پايین

 باشند. های مورد بررسی میحد متوسط بوده و معرف لنگرگاه شناختی در نمونه

 
آموزان ناتوان يادگیری  های توصیفی هوشبهرهای هشتگانه در دانش: شاخص4جدول   

تجربیمیانگین  هوشبهر  شدت اثر انحراف استاندارد 

 21/0 07/14 98/82 غیرکالمی

 21/0 98/14 07/84 کالمی

 23/0 66/13 74/82 کل

 20/0 25/19 94/80 استدالل سیال

 23/0 16/14 87/81 دانش

 11/0 23/12 42/88 استدالل کمی

 16/0 43/13 28/91 فضايی -پردازش ديداری

 21/0 39/15 58/82 حافظه فعال



 

  29نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

توان عنوان نمود با تاکید های توصیفی مرتبط با نیمرخ نمرات هوشبهر، میبا توجه به شاخص

بر عوامل پنجگانه، هوشبهر استدالل سیال، پس از آن دانش و سپس حافظه فعال، يک انحراف 

باشد های مورد بررسی میتر از حد متوسط بوده و معرف لنگرگاه شناختی در نمونهاستاندارد پايین

دارای روايی تشخیصی است. همچنین، تفاوت چندانی بین هوشبهر غیرکالمی، کالمی و کل  و

توان به تفاوت هوشبهر غیرکالمی، کالمی و رو، در تشخیص ناتوانی يادگیری نمیوجود ندارد. از اين

فضايی و استدالل  -کل با يکديگر تاکید داشت. عالوه بر آن، استفاده از هوشبهر پردازش ديداری

 کمی در غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری کاربرد ندارد.

آموزان ناتوان يادگیری بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهران: آيا نسخه نوين هوش2سؤال 

 باشد؟دارای اعتبار می

بازآزمون و ضريب تجانس  -با توجه به اينکه ضريب اعتبار از طريق ضريب ثبات با روش آزمون

های مرتبط با آيد، ضروری است به يافتهآلفا کرانباخ و دو نیمه کردن به دست میبا دو روش 

 ضريب ثبات و ضريب تجانس پرداخته شود.

 
 آموزان ناتوان يادگیریگانه در دانشهای دهآزمون: ضرايب آلفا و خطای استاندارد  خرده5جدول 

اخکرانب عوامل حیطه  
دو نیمه 

 کردن

 -آزمون

 بازآزمون

 استانداردخطای 

گیریاندازه   

ی
الم

رک
غی

 

89/0 استدالل سیال  89/0  88/0  31/1  

65/0 دانش  67/0  59/0  49/1  

68/0 استدالل کمی  69/0  65/0  54/1  

 -پردازش ديداری

 فضايی
69/0  71/0  63/0  69/1  

72/0 حافظه فعال  71/0  69/0  60/1  
ی

الم
 ک

66/0 استدالل سیال  67/0  58/0  48/2  

79/0 دانش  78/0  76/0  58/1  

76/0 استدالل کمی  77/0  73/0  62/2  

 -پردازش ديداری

 فضايی
82/0  81/0  

79/0  26/1  

81/0 حافظه فعال  81/0  76/0  71/1  

توان عنوان نمود که تنها با توجه به ضرايب آلفا کرانباخ به دست آمده در حیطه غیرکالمی می

سنجی برخوردارند؛ در حالیکه مطلوب رواناستدالل سیال و حافظه فعال غیرکالمی از ويژگی 

فضايی غیرکالمی از ضرايب آلفا کمتر از  -های دانش، استدالل کمی و پردازش ديداریآزمونخرده
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نمره تراز جايگاه و منزلت مرتبط با  3باشند. بنابراين، در حیطه غیرکالمی، تنها برخوردار می 70/0

عنوان آزمون در نظر ها را بهتوان آنسنجی نمیو از لحاظ روانباشند ارائه اطالعات بالینی را دارا می

های دانش، آزمونتوان عنوان کرد خردههای حیطه کالمی، میآزمونگرفت. با تأکید بر خرده

 70/0فضايی و حافظه فعال کالمی از ضرايب اعتبار باالتر از  -استدالل کمی، پردازش ديداری

آموزان ناتوان عنوان آزمون در دانشها بهتوان از آنپژوهشی می هایبرخوردار بوده و در زمینه

سنجی در کالمی از ويژگی مطلوب روان آزمون حیطهيادگیری استفاده کرد. بنابراين، چهار خرده

 آموزان ناتوان يادگیری برخوردارند.دانش

آزمون از پنج خرده آزمونآزمون غیرکالمی و چهار خردهآزمون از پنج خردهدر نهايت، دو خرده

های معتبر در عنوان آزمونتوان بهها میبرخوردار بوده و از آن 70/0کالمی از ضرايب اعتبار فراتر از 

آزمون غیرکالمی و يک آموزان ناتوان يادگیری استفاده به عمل آورد. همچنین، سه خردهدانش

عنوان آزمون توان بهها نمیوده و از آنبرخوردار ب 70/0آزمون کالمی از ضرايب اعتبار کمتر از خرده

 آموزان ناتوان يادگیری استفاده کرد.معتبر در دانش

 
 آموزان ناتوان يادگیری  : ضرايب آلفا و خطای استاندارد هوشبهرهای هشتگانه در دانش6جدول 

 بازآزمون -آزمون دو نیمه کردن کرانباخ هوشبهر
 خطای 

 گیریاستاندارد اندازه

 49/4 91/0 91/0 93/0 غیرکالمی

 76/4 90/0 93/0 94/0 کالمی

 38/3 94/0 96/0 96/0 کل

 97/7 83/0 86/0 87/0 استدالل سیال

 21/6 81/0 84/0 84/0 دانش

 80/5 80/0 81/0 82/0 استدالل کمی

 21/6 80/0 81/0 83/0 فضايی -پردازش ديداری

 07/7 80/0 82/0 84/0 حافظه فعال

 90/0هوشبهرهای غیرکالمی، کالمی و کل از ضرايب اعتبار فراتر از  با توجه به اينکه

-بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهرانتوان مطرح نمود که نسخه نوين هوشبرخوردارند، می

سنجی را در آموزان ناتوان يادگیری از ضرايب اعتبار بااليی برخوردار بوده و ويژگی مطلوب روان

عامل  5دهد. عالوه بر آن، ضرايب اعتبار هوشبهرهای مرتبط با ن میزمینه تجانس درونی نشا

بوده و  70/0فضايی و حافظه فعال فراتر از  -استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش ديداری

 باشند.سنجی برخوردار میاز ويژگی مطلوب روان



 

  31نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

نمرات به دست آمده از يک با توجه به اينکه در تعريف اعتبار به صحت، تجانس و تکرارپذيری 

 -آزمای تهرانهای مرتبط با ضرايب اعتبار نسخه نوين هوششود، يافتهگیری توجه میابزار اندازه

آموزان ناتوان يادگیری نشان داد سه هوشبهر کل، کالمی و غیرکالمی بینه در دانش -استانفورد

و باالتر در  80/0انه از ضرايب اعتبار گو باالتر بوده و ديگر هوشبهرهای مرتبط با عوامل پنج 90/0

توان در ابزار مزبور به ويژگی تجانس درونی يا همگونی هر سه روش برخوردارند. در نهايت، می

آموزان ناتوان يادگیری نمرات از يک سو و تکرارپذيری يا ثبات از سويی ديگر با تأکید بر دانش

وب اعتبار با تأکید بر همگونی و ثبات در های پژوهش حاضر به ويژگی مطلتأکید داشت. يافته

آموزان ناتوان بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهراننمرات به دست آمده از نسخه نوين هوش

 يادگیری معطوف است.

آموزان ناتوان گیری در دانشاز آنجا که در پاسخ به سؤال دوم يا ويژگی اعتبار ابزار اندازه

سنجی به ويژگی مطلوب اين ابزار اشاره داشت، های روانبا تحلیلهای مرتبط يادگیری، يافته

آموزان ناتوان بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهرانضروری است به روايی نسخه نوين    هوش

يادگیری پرداخته شود. در زمینه روايی تشخیصی، از محور توانايی خواندن استفاده به عمل آمده و 

سنجی مرتبط با تحلیل عامل تأيیدی استفاده شده است. های روانه، از تحلیلبا توجه به روايی ساز

شود و با استناد رو، در آغاز به توصیف هوشبهر يا محور ترکیبی توانايی خواندن پرداخته میاز اين

آموزان ناتوان گرايی در دانشدر ايران، به محاسبه ضريب حساسیت و وضوح 90به نقطه بُرش 

 گردد. ید میيادگیری تأک

آموزان ناتوان يادگیری دارای بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهران: آيا نسخه نوين هوش3سؤال 

 باشد؟روايی می

های بالینی از اهمیت فراوانی برخوردار است، به استفاده با توجه به روايی تشخیصی که در گروه

و توانايی تمرکز در غربالگری ثانويه و از سه محور ترکیبی توانايی خواندن، توانايی محاسبه 

تشخیص ناتوانی يادگیری پرداخته شده است. جدول زير به فرايند تدوين سه نمره ترکیبی خواندن، 

 محاسبه و تمرکز معطوف است:
 آموزان ناتوان يادگیری  : نمرات ترکیبی خواندن، محاسبه و تمرکز در دانش7جدول 

 سازندههای آزمونخرده محور ترکیبی

توانايی 

 خواندن

(+ 87/1)حافظه فعال کالمی+ حافظه فعال غیرکالمی+ دانش کالمی+ دانش غیرکالمی( )

25 

توانايی 

 محاسبه

)حافظه فعال کالمی+ حافظه فعال غیرکالمی+ استدالل کمی کالمی+ استدالل کمی 

 25(+ 87/1غیرکالمی( )

 توانايی تمرکز
غیرکالمی+ استدالل سیال غیرکالمی+ استدالل سیال )حافظه فعال کالمی+ حافظه فعال 

 25(+ 87/1کالمی( )
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بنابراين، با توجه به مجموع چهار نمره تراز حافظه فعال کالمی، حافظه فعال غیرکالمی، دانش 

و  87/1کالمی، دانش غیرکالمی و پس از آن مضروب نمودن مجموع چهار نمره تراز در رقم ثابت 

با میانگین « توانايی خواندن»، محور يا هوشبهر 25حاصله با عدد ثابت سپس جمع نمودن رقم 

شود،  90تدوين گرديد. در مواقعی که نمره آزمودنی کمتر از نمره  15و انحراف استاندارد  100

آزمونگر با تأکید بر غربالگری ثانويه و فرايند تشخیص، به بروز ناتوانی يادگیری با تأکید بر ناتوانی 

دهد. همچنین، در مواقعی که آزمودنی به ناتوانی محاسبه ای را انجام میقدامات ويژهخواندن، ا

کند. بدين ترتیب که مجموع چهار نمره تراز مشکوک شود، از محور توانايی محاسبه استفاده می

حافظه فعال کالمی، حافظه فعال غیرکالمی، استدالل کمی کالمی و  استدالل کمی غیرکالمی را 

 کند.جمع می 25ضرب و پس از آن، مجموع به دست آمده را با رقم  87/1در رقم 

با توجه به اينکه سه هوشبهر مرتبط با توانايی خواندن، توانايی محاسبه و توانايی تمرکز از 

بینه محسوب گرديده و در غربالگری  -های هوشی استانفوردمحورهای ترکیبی نسخه پنجم مقیاس

واندن )محور توانايی خواندن(، ناتوانی محاسبه )محور توانايی محاسبه( و ثانويه و تشخیص ناتوانی خ

های تمرکز )محور توانايی تمرکز( از کاربردهای به سزايی برخوردارند، در تحلیل -ناتوانی توجه

عنوان محورهای ترکیبی در غربالگری ثانويه و روايی تشخیصی از سه محور يا سه عامل مذکور به

 شود.میتشخیص استفاده 

 روايی تشخیصی عامل توانايی خواندن

آزمون حافظه فعال کالمی، حافظه فعال برای محاسبه عامل توانايی خواندن، به چهار خرده

آزمون به غیرکالمی، دانش کالمی و دانش غیرکالمی نیاز داشته که مجموع نمرات تراز چهار خرده

 شود:شرح زير محاسبه می

 

راز فعال غیرکالمی+ دانش کالمی+ دانش غیرکالمی= مجموع نمرات تحافظه فعال کالمی+حافظه 

های سازنده توانايی خواندنآزمونخرده  

02/6  +01/8 +45/6  +32/7  =8/27  

آزمون سازنده در محور ترکیبی توانايی خواندن به پس از اينکه مجموع نمرات تراز چهار خرده

 25ضرب شده و رقم حاصله با عد  87/1ثابت (، مجموع به دست آمد. در رقم 8/27دست آمد )

 شود. بنابراين:جمع می

 

(8/27( )87/1+ ) 25=  98/76توانايی خواندن                                                          

توان برای هر آزمودنی مشکوک به ناتوانی با استفاده از فرمول محاسباتی توانايی خواندن می

که نمره توانايی خواندن آزمودنی ر ترکیبی توانايی خواندن را محاسبه نمود. در مواقعیخواندن، محو

توان به بروز ناتوانی يادگیری مشکوک شد و اقدامات تکمیلی را در تر شود، میپايین 90از رقم 



 

  33نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

ی در محور ترکیبی تواناي 90آوری اطالعات بالینی انجام داد. با توجه به نقطه بُرش راستای جمع

دهنده فرد مشکوک به ناتوانی عنوان نمرات   نشانبه 70و بیشتر از  90خواندن، نمرات کمتر از 

توانی ذهنی و اختالل در تحول معرف کم 70شود؛ زيرا نمرات کمتر از خواندن در نظر گرفته می

حور آموزان ناتوان يادگیری در مماندگی ذهنی( است. جدول زير معرف سطوح دانششناختی )عقب

 باشد:ترکیبی توانايی خواندن می

 
 آموزان ناتوان يادگیری در محور ترکیبی توانايی خواندن : سطوح دانش8جدول 

 درصد فراوانی توانايی خواندن

و کمتر 70  197 4/37  

80تا  71  121 23 

90تا  81  91 3/17  

و بیشتر 91  118 4/22  

 

های مورد درصد از نمونه 3/40که نزديک به توان عنوان نمود با توجه به جدول مزبور، می

درصد در حیطه اختالل  4/37عنوان ناتوان خواندن در نظر گرفته شدند و نزديک به بررسی، به

، 90گردند. بنابراين، با توجه به نقطه بُرش تحول شناختی، تأخیر افتادگی در رشد و ... محسوب می

عنوان فرد تر از نقطه بُرش قرار داشته و بهپايینهای مورد بررسی درصد از نمونه 77نزديک به 

شوند. تحولی در نظر گرفته می -مشکوک در زمینه اختالل ناتوانی يادگیری و ديگر اختالالت عصبی

بوده و دارای روايی  70/0رو، ضريب حساسیت محور ترکیبی توانايی خواندن، فراتر از از اين

معرف اختالل در تحول شناختی،  70ات کمتر از باشد. الزم به ذکر است، نمرتشخیصی می

گفتار، اختالالت طیف اُتیسم و مواردی از اين قبیل است.  -تأخیرافتادگی در رشد، اختالالت زبان

های مورد بررسی بايد اقدامات مرتبط با غربالگری باشد که در نمونههای مزبور معرف اين میيافته

آموزان به تشخیص تر بتوان در فرايند پذيرش دانشای دقیقگونهثانويه مدنظر قرار گیرد تا به

 تر از ناتوانی يادگیری دست يافت.دقیق

 روايی تشخیصی عامل توانايی محاسبه

آزمون حافظه فعال کالمی، حافظه برای تدوين محور ترکیبی توانايی محاسبه، به چهار خرده

کالمی نیاز داشته تا مجموع نمرات تراز فعال غیرکالمی، استدالل کمی کالمی و استدالل کمی غیر

 آزمون به شرح زير محاسبه شود:چهار خرده

می = حافظه فعال کالمی+ حافظه فعال غیرکالمی+ استدالل کمی کالمی+ استدالل کمی غیرکال

های سازنده توانايی محاسبهآزمونمجموع نمرات تراز خرده  

02/6  +01/8 +18/8  +71/7  =92/29  
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آزمون سازنده در محور ترکیبی توانايی محاسبه به مجموع نمرات تراز چهار خرده پس از اينکه

 25ضرب شده و رقم حاصله با عدد  87/1(، مجموع به دست آمده در رقم ثابت 92/29دست آمد )

 شود. بنابراين:جمع می

(92/29( )87/1+ ) 25=  95/80توانايی محاسبه                                                  

توان برای هر آزمودنی مشکوک به ناتوانی با استفاده از فرمول محاسباتی توانايی محاسبه، می

محاسبه، محور ترکیبی توانايی محاسبه را تدوين کرد. در مواقعی که نمره محور ترکیبی توانايی 

مشکوک شد و اقدامات  توان به بروز ناتوانی يادگیریتر شود، میپايین 90محاسبه آزمودنی از رقم 

در محور  90آوری اطالعات بالینی را انجام داد. با توجه به نقطه بُرش تکمیلی در راستای جمع

عنوان فرد مشکوک به ناتوانی محاسبه به 70و بیشتر از  90ترکیبی توانايی محاسبه، نمرات کمتر از 

هنی و اختالل در تحول شناختی توانی ذمعرف کم 70شود؛ زيرا نمرات کمتر از در نظر گرفته می

آموزان ناتوان يادگیری در محور ترکیبی ماندگی ذهنی( است. جدول زير معرف سطوح دانش)عقب

 باشد:توانايی محاسبه می

 
 آموزان ناتوان يادگیری در محور ترکیبی توانايی محاسبه : سطوح دانش9جدول 

 درصد فراوانی توانايی محاسبات

 4/25 134 و کمتر 70

 5/23 124 80تا  71

 8/22 120 90تا  81

 3/28 149 و بیشتر 91

های مورد درصد از نمونه 3/46توان عنوان نمود که نزديک به با توجه به جدول مزبور، می

درصد در حیطه اختالل  4/25شوند و نزديک به عنوان ناتوانی محاسبه در نظر گرفته میبررسی، به

، 90گردند. بنابراين، با توجه به نقطه بُرش افتادگی در رشد و ... محسوب میتحول شناختی، تأخیر 

عنوان فرد تر از نقطه بُرش قرار داشته و بههای مورد بررسی، پايیندرصد از نمونه 72نزديک به 

شوند. تحولی در نظر گرفته می -مشکوک در زمینه اختالل ناتوانی محاسبه و ديگر اختالالت عصبی

بوده و دارای روايی  70/0رو، ضريب حساسیت محور ترکیبی توانايی محاسبه فراتر از از اين

معرف اختالل در تحول شناختی،  70باشد. الزم به ذکر است، نمرات کمتر از تشخیصی می

گفتار، اختالالت طیف اُتیسم و مواردی از اين قبیل است.  -تأخیرافتادگی در رشد، اختالالت زبان

های مورد بررسی بايد اقدامات مرتبط با غربالگری ور معرف اين است که در نمونههای مزبيافته

آموزان، به تشخیص تر بتوان در فرايند پذيرش دانشای دقیقگونهثانويه مدنظر قرار گیرد تا به

 تری از ناتوانی يادگیری دست يافت.دقیق



 

  35نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

 روايی تشخیصی عامل توانايی تمرکز

آزمون حافظه فعال کالمی، حافظه توانايی تمرکز، به چهار خرده برای محاسبه محور ترکیبی

فعال غیرکالمی، استدالل سیال غیرکالمی و استدالل سیال کالمی نیاز داشته که مجموع نمرات 

 شود:آزمون به شرح زير محاسبه میتراز چهار خرده

الل سیال کالمی = حافظه فعال کالمی+ حافظه فعال غیرکالمی+ استدالل سیال غیرکالمی+ استد

 های سازنده توانايی تمرکزآزمونمجموع نمرات تراز خرده

02/6  +01/8 +48/5  +11/8  =62/27 

آزمون سازنده در محور ترکیبی توانايی تمرکز به پس از اينکه مجموع نمرات تراز چهار خرده

 25حاصله با عدد ضرب شده و رقم  87/1(، مجموع به دست آمده در رقم ثابت 28/28دست آمد )

 شود. بنابراين:جمع می

 (62/27( )87/1+ ) 25=  64/76توانايی تمرکز                                            

توان برای هر آزمودنی مشکوک به ناتوانی با استفاده از فرمول محاسباتی توانايی تمرکز می

در مواقعی که نمره توانايی تمرکز آزمودنی از  تمرکز، محور ترکیبی توانايی تمرکز را محاسبه نمود.

توان به بروز ناتوانی تمرکز مشکوک شد و اقدامات تکمیلی در راستای تر شود، میپايین 90رقم 

در محور ترکیبی توانايی تمرکز،  90آوری اطالعات بالینی را انجام داد. با توجه به نقطه بُرش جمع

شود؛ زيرا عنوان مشکوک به ناتوانی يادگیری در نظر گرفته میبه 70و بیشتر از  90نمرات کمتر از 

ماندگی ذهنی( است. توانی ذهنی و اختالل در تحول شناختی  )عقبمعرف کم 70نمرات کمتر از 

 باشد:آموزان ناتوان يادگیری در محور ترکیبی توانايی تمرکز میجدول زير معرف سطوح دانش

 
 وان يادگیری در محور ترکیبی توانايی تمرکز آموزان نات: سطوح دانش10جدول 

 درصد فراوانی توانايی تمرکز

و کمتر 70  110 9/20  

80تا  71  156 6/29  

90تا  81  105 9/19  

و بیشتر 91  156 6/29  

های مورد درصد از نمونه 5/49توان عنوان نمود که نزديک به با توجه به جدول مزبور، می

درصد در حیطه اختالل  9/20تمرکز در نظر گرفته شدند و نزديک به عنوان ناتوانی بررسی، به

، 90گردند. بنابراين، با توجه به نقطه بُرش تحول شناختی، تأخیر افتادگی در رشد و ... محسوب می

عنوان فرد تر از نقطه بُرش قرار داشته و بههای مورد بررسی پايیندرصد از نمونه 71نزديک به 

شوند. از تحولی در نظر گرفته می -ختالل ناتوانی تمرکز و ديگر اختالالت عصبیمشکوک در زمینه ا

بوده و دارای روايی تشخیصی   70/0رو، ضريب حساسیت محور ترکیبی توانايی تمرکز، فراتر از اين
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های مورد بررسی، بايد اقدامات مرتبط با های مزبور معرف اين است که در نمونهباشد. يافتهمی

آموزان به تر بتوان در فرايند پذيرش دانشای دقیقگونهی ثانويه مدنظر قرار گیرد تا بهغربالگر

 تر از ناتوانی يادگیری دست يافت.تشخیص دقیق

 روايی عاملی

گیری با توجه به فرايند تحلیل عامل تأيیدی که به بررسی دقیق ساختار درونی ابزار اندازه

سنجی پیرامون ساختار های رواناستفاده به عمل آمد. يافته LISRELافزار معطوف است، از نرم

آموزان ناتوان يادگیری به شرح زير بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهراندرونی نسخه نوين هوش

 است:

 
 بینه  -استانفورد -آزمای تهران: تحلیل عامل تأيیدی ساختار درونی نسخه نوين هوش11جدول 

 مدل
 مجذور

 خی

 درجه

 آزادی

نسبت 

  مجذور

 / خی

 آزادیدرجه

 میانگینريشه

 خطای  مجذور

 تقريب

 ريشه

 میانگین

 مجذورات

 استاندارد

 باقیمانده

 شاخص

 نیکويی

 برازش

 غیرهنجاری

 شاخص

 نیکويی

 برازش

 ایمقايسه

 درجه

 آزادی

 - 86/0 84/0 064/0 106/0 75/18 520 35/2963 يک

 1 87/0 86/0 047/0 083/0 58/14 517 29/2667 دو

 2 87/0 85/0 055/0 072/0 43/16 513 75/2742 سه

 3 89/0 91/0 047/0 033/0 53/14 510 37/2221 چهار

 4 95/0 93/0 043/0 041/0 42/8 504 32/1542 پنج

ی دقیلق از اتوان دريافت که تحلیلل عاملل تأيیلدی معرفلهبا توجه به جدول فوق و با مدل پنج عاملی می

باشد. همچنلین، می 90/0ای فراتر از دهد؛ زيرا شاخص نیکويی برازش غیرهنجاری و مقايسهنشان میبرازش را 

اسلت. بنلابراين، نسلخه نلوين  05/0ريشه میانگین مجذورات استاندارد باقیمانده و خطای تقريب نیز کمتلر از 

گیری در سلنجش اسلتثنايی بلا ندازهترين ابزار اترين و دقیقعنوان کاملبینه به -استانفورد -آزمای تهرانهوش

 سنجی برخوردار است.های مطلوب روانشود که از ويژگیهوش شناخته می تأکید بر سازه

 -آزملای تهلرانتلوان عنلوان نملود کله نسلخه نلوين هوشسنجی میهای رواندر نهايت، با تأکید بر يافته

سنجی برخوردار است. از طريق ايلن های مطلوب روانآموزان ناتوان يادگیری از ويژگیبینه در دانش -استانفورد

هوشلبهر، بله میلانگین و انحلراف  8نملره تلراز و  10های کمی دست يافت و با استناد بله توان به نُرمابزار می

گیری کاهش يافته و در شود تا خطای اندازهاستاندارد اشاره نمود. عالوه بر آن، ضرايب اعتبار مطلوب، باعث می

گانه آزمودنی نوسان کمتری را مشاهده نمود. عالوه بر آن، سه محور توانلايی ای هوشبهرهای هشتامنهبرآورد د

گردند که با استناد بله نقطله بُلرش گانه محسوب میعنوان محورهای ترکیبی سهخواندن، محاسبه و تمرکز، به

کنلد. نقلص توجله را مشلخص ملی فعالی توأم با، آزمودنی مشکوک به ناتوانی يادگیری و گاهی اوقات بیش90



 

  37نه در ...                      بی -استانفورد -آزمای  تهرانسنجی نسخه نوين هوشهای روانويژگی

هلای تجربلی های تحلیل عامل تأيیدی نیز با ساختار درونی منسلجم، بله ملدل مشخصلات نظلری و دادهيافته

 معطوف است.

توان عنوان نملود سنجی در زمینه روايی تشخیصی با سه روش متفاوت، میهای روانبا توجه به تحلیل

هلای اوقات شناسايی ناتوانی يادگیری حائز اهمیت اسلت و ويژگلی که اين ابزار در غربالگری، تشخیص و گاهی

مطلوب روايی تشخیصی مرتبط با ناتوانی يادگیری را به نمايش گذاشته است. عالوه بر آن، با استناد به تحلیلل 

عامل تايیدی، مشخص گرديده که دارای ساختار درونی بوده و با استناد به مدل مشخصات نظلری پلنج عاملل 

فضايی و حافظله فعلال، از نیکلويی بلرازش برخلوردار  -ل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش ديداریاستدال

-هلای روانآموزان ناتوان يادگیری با استناد بله تحلیللهای مطلوب روايی اين ابزار در گروه دانشاست. ويژگی

آملوزان نلاتوان يلادگیری ر دانلشتوان به عنلوان ابلزاری دقیلق و معتبلر دها میسنجی قابل دفاع بوده و از آن

 استفاده نمود.

 گیریبحث و نتیجه

شود شناختی محسوب میعنوان يک موضوع پیچیده روانسنجش توانايی ذهنی بهاز آنجايی که 

های فنی ابزارهای های شناختی بايد مسئولیت شناخت ويژگیو متخصصین در فرايند آزمودن سازه

( و با 2001تفسیر مطلوبی را انجام دهند )تورنر، ديمیرس، فوکس و ريد، شناختی را بپذيرند تا روان

شناختی (، انجمن روانAERAعلوم تربیتی آمريکا ) تأکید بر قوانین استاندارد در انجمن پژوهش

ای در (، آزمونگران حرفهNCMEگیری در علوم تربیتی )و کمیسیون ملی اندازه (APAآمريکا )

انفرادی هوش، بايد شناخت کاملی را پیرامون روايی، اعتبار و استانداردسازی  هایاستفاده از مقیاس

ابزار مزبور داشته باشند تا بتوانند تفسیر دقیق و جامعی را انجام دهند، پژوهش حاضر نیز باعث 

های آزمونگران در راستای استفاده صحیح و تفسیر دقیق ابزارهای سنجش سازه توسعه مهارت

های سنجش استثنايی بايد شناخت (؛ زيرا آزمونگران در حیطهa2003ويد، هوش شده است )ر

آموزان استثنايی داشته باشند های انفرادی هوش برای دانشدقیقی را پیرامون کاربرد مقیاس

 (.b 2003)رويد،

ماندگی بینه در تشخیص عوارضی از قبیل عقب -های هوشی استانفورددر حال حاضر، مقیاس

توان اينگونه های يادگیری و تأخیر افتادگی در رشد کاربرد دارند و به راحتی مینیذهنی،   ناتوا

عوارض را تشخیص و در سنجش استثنايی، ارزيابی شناختی را انجام داد )برينکس، وودکاک، 

بینه،  -های هوشی استانفورد(؛ هر چند با تدوين نسخه پنجم مقیاس2006ويدرمن و هیل، 

گیری ناتوانی های فنی ابزارهای اندازهاند ولی بايد به ويژگیجود آمدهمحورهای ترکیبی به و

 (.2004، 1يادگیری تأکید نمود )روف و والی

های شناختی بسیار باال و گیری کنشترين ابزار برای اندازهترين و دقیقبدين ترتیب که کامل

عنوان تحولی نوين در بهبینه است که  -های هوشی استانفوردبسیار پايین، نسخه پنجم مقیاس

                                                           
1- Ruf & Valley 
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های استثنايی، به نیمرخ تواند سازه هوش را در زمینهسنجش استثنايی محسوب گرديده و می

(. شايان 2003تبديل نموده و نیازهای آموزشی کودکان استثنايی را مشخص سازد )برادن و الیوت، 

آموزان با ، در دانشبینه -های هوشی استانفوردذکر است، مهمترين کاربرد نسخه پنجم مقیاس

آموزان با ناتوانی خواندن، تفاوت چندانی توان دريافت که دانشناتوانی يادگیری است. به راحتی می

توان عوامل پنجگانه دهند. همچنین، به راحتی نمیرا در هوشبهر کالمی و غیرکالمی نشان نمی

ت و بايد در تشخیص ناتوانی عنوان معیارهای تشخیص ناتوانی يادگیری در نظر گرفهوش را   به

استدالل »و در ناتوانی تمرکز به « دانش»، در ناتوانی خواندن به «استدالل کمی»محاسبه به 

کننده ناتوانی محاسبه، خواندن و تمرکز توجه نمود )رويد و عنوان عوامل اختصاصی تعیینبه« سیال

 (.2004کارسون، 

بینه و  -استانفورد  -آزمای تهراننجم هوشسنجش ناتوانی يادگیری با استفاده از نسخه پ

 (.2007برانگیز است )فلچر، لیون، فاچس و بارنز، تشخیص ناتوانی يادگیری اقدامی پیچیده و چالش

( نمرات حافظه فعال و دانش را به عنوان محور توانايی c2003با توجه به اين ديدگاه، رويد     ) 

 -آزمای تهرانرات ترکیبی در نسخه نوين هوش(. نم2011خواندن به تصوير کشید )رويد، 

آموز سال و باالتر، احتمال ابتال دانش 8تا  5بینه اين قابلیت را دارد که در دامنه سنی  -استانفورد

آموز به مدرسه، از طريق نسخه توان قبل از ورود دانشبه ناتوانی يادگیری را نشان دهد؛ يعنی می

آموز را تشخیص داد بینه، ابتال به ناتوانی يادگیری دانش -داستانفور -آزمای تهراننوين هوش

بینه نشان  -های هوشی استانفورد(. در راهنمای تفسیری نسخه پنجم مقیاس1390)کامکاری، 

های حافظه فعال کالمی، داده شده که نمرات ترکیبی معرف ناتوانی يادگیری، شامل مجموعه آزمون

تواند و دانش غیرکالمی است و نمره ترکیبی بدست آمده می حافظه فعال غیرکالمی، دانش کالمی

 (.2004باشند را شناسايی نمايد )رويد و کارسون، درصد افرادی را که به نارساخوانی مبتال می 67

گانه از طريق اجرا، گانه و هوشبهرهای هشتهای دهآزمونبا توجه به روش پراکنش در خرده

آموزان ناتوان بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهرانهوشگذاری و تفسیر نسخه نوين نمره

آزمون استدالل سیال غیرکالمی، پس از آن، حافظه فعال يادگیری، مشخص گرديد که سه خرده

-انحراف استاندارد در مقايسه با حد متوسط بوده و به 1تر از کالمی و سپس دانش کالمی پايین

شوند. عالوه بر آن، در تفسیر ن ناتوان يادگیری شناخته میآموزاهای شناختی در دانشعنوان نقص

توان به استدالل سیال، پس از آن، دانش و سپس حافظه فعال تأکید گانه میهوشبهرهای هشت

آزمون استدالل سیال غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و دانش کالمی از نمود. در نهايت، سه خرده

-ر استدالل سیال، دانش و حافظه فعال از هوشبهرهای هشتگانه و سه هوشبههای دهآزمونخرده

 عنوان مالکتوان بهها میتر بوده و از آنآموزان ناتوان يادگیری از حد متوسط پايینگانه در دانش

 آموزان ناتوان يادگیری استفاده به عمل آورد.هايی در تشخیص ناتوانی يادگیری در دانش
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بینه،  -استانفورد -آزمای تهرانسنجی نسخه نوين هوشانهای روبا توجه به بررسی ويژگی

(، پس از آن حافظه فعال کالمی M=48/5مشخص گرديد که استدالل سیال غیرکالمی )

(02/6=M( و سپس دانش کالمی )45/6=Mدر دانش ) آموزان ناتوان يادگیری دارای روايی

-کالمی و دانش کالمی با پژوهش های تحقیق حاضر با تأکید بر حافظه فعالتشخیصی است. يافته

(، 1386کامکاری ) ( در خارج از کشور و پژوهش2008( و کانويز )2004های رويد و کارسون )

(، کامکاری، شُکرزاده، فدايی و 2011(، عسگريان، افروز، کامکاری و پاشاشريفی )1390کامکاری )

رو، نقص در حافظه . از اين( هماهنگ است1392( و جاويدنیا، موللی و کامکاری )1391عزيزی )

-های تشخیصی مرتبط با ناتوانی يادگیری محسوب میعنوان سرنخفعال کالمی و دانش کالمی به

 شوند.

( 2004رويد و کارسون ) هایآزمون استدالل سیال با پژوهشعالوه بر آن، نمرات پايین در خرده

(، عسگريان، 1390کامکاری ) (،1386کامکاری ) ( در خارج از کشور و پژوهش2008و کانويز )

( و جاويدنیا، 1391(، کامکاری، شُکرزاده، فدايی و عزيزی )2011افروز، کامکاری و پاشاشريفی )

( هماهنگ است. شايد 2006( هماهنگ نبوده و تنها با پژوهش تپیش )1392موللی و کامکاری )

ال غیرکالمی، به همبودی آزمون استدالل سیهای مرتبط با خردهيکی از داليل احتمالی يافته

توان به فعالی توأم با نقص توجه با ناتوانی يادگیری معطوف است. عالوه بر آن، میاختالل بیش

آموزان ناتوان يادگیری در عنوان دانشتوأم با نقص توجه به فعالآموزان بیشاحتمال پذيرش دانش

 استثنايی تأکید نمود. مراکز تحت پوشش اختالالت يادگیری وابسته به آموزش و پرورش

سنجی در زمینه همگونی يا تجانس و که معرف ويژگی مطلوب روان 80/0ضرايب اعتبار فراتر از 

بینه  -استانفورد -آزمای تهرانهای به دست آمده از نسخه نوين هوشثبات يا تکرارپذيری در نمره

بار تحقیق حاضر با رويد توان به همسويی ضرايب اعتاست با پیشینه تحقیق هماهنگ بوده و می

(، کامکاری 1386کامکاری ) ( و پژوهش2004( و روف و والی، )2004رويد و کارسون )(، 2003)

(، کامکاری، شُکرزاده، فدايی و عزيزی 2011(، عسگريان، افروز، کامکاری و پاشاشريفی )1390)

 .( تأکید نمود1392( و جاويدنیا، موللی و کامکاری )1391)

توجه به روايی تشخیصی محورهای ترکیبی توانايی خواندن، توانايی محاسبه و همچنین، با 

توان به ضريب حساسیت اين ابزار در فرايند غربالگری ثانويه و تشخیص احتمالی توانايی تمرکز می

های تحقیق حاضر با پیشینه تحقیق کامالً همسو بوده و به ناتوانی يادگیری تأکید کرد. يافته

نسخه رو، لینی اين ابزار در غربالگری و تشخیص ناتوانی يادگیری معطوف است. از اينکاربردهای با

ماندگی ذهنی و تیزهوشی بینه نه تنها در تشخیص عقب -استانفورد -آزمای تهراننوين هوش

؛ 2011؛ عسگريان، افروز، کامکاری و پاشاشريفی، 1390؛ کامکاری، 1386کاربرد دارد )کامکاری، 

( بلکه در تشخیص 1392؛ جاويدنیا، موللی و کامکاری، 1391کرزاده، فدايی و عزيزی،کامکاری، شُ

 توانی ذهنی با ناتوانی يادگیری نیز، از روايی و اعتبار مقبولی برخوردار است. افتراقی کم



 
 1396 پايیز، 22، شماره مششروان سنجی، دوره  پژوهشی -علمی فصلنامه                         40

 

بنابراين، کاربرد محورهای ترکیبی در غربالگری و تشخیص احتمالی ناتوانی يادگیری از اهمیت 

تواند در تشخیص ( و می1998، 1)کالين، اسنايدر، گويلمت و کاستالنوسخوردار است بالینی بر

)رويد و کارسون،  ناتوانی خواندن، ناتوانی محاسبه و اختالالت توجه و تمرکز مفید واقع گردد

2004.) 

با توجه به بررسی ساختار درونی و تحلیل عامل تأيیدی مشخص شد، اين ابزار از روايی سازه 

های های تحقیق با پژوهشدار است و همانند پیشینه تحقیق، دارای روايی عاملی است. يافتهبرخور

( هماهنگ بوده و در گروه کودکان ناتوان 2012خان، )( و سلطانا، هاگ و اُدين2005چاسی، )

-های مطلوب روانفعالی توأم با نقص توجه، از روايی عاملی برخوردار است و ويژگیيادگیری و بیش

دهد. عالوه بر آن، با تأکید بر نظريه کتل، هورن و کارول تدوين شده است و از نجی را نشان میس

 عنوان ساختار درونی در بر دارد. عامل را به 5طريق تحلیل عامل تأيیدی، 

آزمای سنجی عنوان نمود که نسخه نوين هوشهای روانتوان با تأکید بر يافتهدر نهايت، می

سنجی برخوردار های مطلوب روانآموزان ناتوان يادگیری از ويژگیبینه در دانش -داستانفور -تهران

 8نمره تراز و  10های کمی دست يافت و با استناد به توان به نُرماست. از طريق اين ابزار می

هوشبهر، میانگین و انحراف استاندارد را محاسبه نمود. عالوه بر آن، ضرايب اعتبار مطلوب باعث 

گانه آزمودنی، گیری کاهش يافته و در برآورد دامنه هوشبهرهای هشتود تا خطای اندازهشمی

-نوسان کمتری مشاهده شود. عالوه بر آن، سه محور ترکیبی توانايی خواندن، محاسبه و تمرکز به

، آزمودنی مشکوک 90گانه محسوب گرديده که با استناد به نقطه بُرش عنوان محورهای ترکیبی سه

های کند. يافتهنقص توجه را مشخص می توأم با فعالیاتوانی يادگیری و گاهی اوقات بیشبه ن

های تجربی تحلیل عامل تأيیدی نیز با ساختار درونی منسجم، به مدل مشخصات نظری و داده

 معطوف است.

سنجی محور های روانهای پژوهش، بررسی ويژگیشناختی مبتنی بر يافتهاز پیشنهادهای روش

های فعال توام با نقص توجه است که به تشخیصآموزان بیشرکیبی توانايی تمرکز در دانشت

فعال توام با نقص توجه و گاهی اوقات اختالل در نقص افتراقی بین ناتوانی يادگیری با بیش

 ماندگی ذهنی معطوف است.شناختی و عقب
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