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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی روايی تشخیصی نسخه
نوين هوشآزمای تهران  -استانفورد-بینه در دانشآموزان
دارای ناتوانی يادگیری در استان گیالن میباشد .جامعه
آماری اين پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر
دارای ناتوانی يادگیری در دامنه سنی  6تا  13سال که به
مراکز اختالالت يادگیری استان گیالن از جمله
شهرستانهای رودسر و لنگرود و  ...در سال تحصیلی
 1393-94مراجعه کردهاند ،بوده و نمونه پژوهش شامل
 60نفر دانشآموز دارای ناتوانی يادگیری که به روش
نمونهگیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند .طرح
پژوهش حاضر در حیطه مطالعات روايی از نوع روايی
تشخیصی با تاکید بر روششناختی از نوع روانسنجی
میباشد .تجزيه و تحلیل دادههای آماری پژوهش در دو
بخش مجزا و متوالی تحلیلهای توصیفی (با تاکید بر
نسخه نوين هوشآزمای تهران-استانفورد -بینه) و
تحلیلهای مرتبط با روايی تشخیصی ،روش نمودار
پراکنش (با تاکید بر روش ديويس) ،روش فاصله اطمینان
و بهرهگیری از محور ترکیبی ناتوانی يادگیری (نسخه
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Abstract
The purpose of this Survey was to the
diagnostic validity Scale version of the
new intelligence Tehran - Stanford-Binet
in students with learning disabilities in the
Gilan. The research population included all
boy and girl students with learning
disabilities aged 6 to 13 years who have
learning disorders centers in Gilan
province, including the cities visited
Roodsr, Langrood, … academic year 931394, the sample consisted of 60 students
with learning disabilities who were
selected using purposive sampling. The
research in the area of validity of the
diagnostic validity studies with an
emphasis on the methodology of
psychometrics Statistical Data analysis in
two separate and consecutive descriptive
analysis (with emphasis on intelligence
 Sacle new versions of Tehran-StanfordBinet) associated with the reliability of
diagnostic analysis, scatter plot method
(with emphasis on Davis), the confidence
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نوين هوشآزمای تهران-استانفورد-بینه) استفاده گرديد.
يافتهها معرف اين بود که از هوشبهرهای کالمی و کل،
دانش کالمی و دانش غیرکالمی ،حافظه فعال کالمی و
حافظه فعال غیرکالمی ،استدالل کمی کالمی و استدالل
کمی غیرکالمی میتوان بهعنوان مهمترين مالک
تشخیصی ناتوانی يادگیری نام برد؛ چرا که نقص در
مالکهای مزبور در نمونههای مورد بررسی در اين
پژوهش به چشم میخورد .بنابراين ،نسخه نوين هوش-
آزمای تهران -استانفورد -بینه دارای روايی تشخیصی
بوده و میتواند دانشآموزان دارای ناتوانی يادگیری را
تشخیص دهد.
واژههای کلیدی :روايی تشخیصی ،نسخه نوين هوش-
آزمای تهران -استانفورد -بینه ،ناتوانی يادگیر.

intervals and take advantage of the
Composite of learning disability (IQ Scale
Tehran-Stanford-Binet new version) was
used. The findings indicate that the verbal
and total IQ, verbal knowledge and
knowledge of non-verbal, non-verbal
working memory and verbal working
memory,
verbal
and
quantitative
reasoning,
quantitative
reasoning,
nonverbal learning disorders can be named
as the most important criterion. Because of
defects in these criteria in samples
examined in this research there. StanfordBinet intelligence Scale new versions
Tehran, so the diagnostic validity and can
identify students with learning disabilities.
Keywords: diagnostic validity, new
version of IQ Scale Tehran-Stanford-Binet,
learning Disability.

مقدمه
اگرکودکی بد بخواند يا بد بنويسد دير يا زود با موانعی در شاخههای درسی مواجه میشود.
همچنین ،مشکالت آنها در دستیابی به هوش تحلیلی ،درونسازی برخی از مفاهیم انتزاعی را دشوار
میسازد .دانشآموزان دارای اختالل يادگیری به دلیل فقدان يادگیری مناسب و محرومیتهای
ناشی از آن اغلب قادر به ايجاد رابطه اجتماعی و متقابل با همساالن و بزرگساالن نیستند و
سازگاری هیجانی و اجتماعی آنان با دشواری روبهرو است (بهراد.)1384 ،
بهترين اقدام برای کودکان ناتوان يادگیری ،شناسايی سريع آنها و آغاز به هنگام اقدامات
درمانی و آموزشی است .سنجش استثنايی دارای اهمیت فزايندهای برای اين کودکان است؛ زيرا
میتواند نیازهای آموزشی اين کودکان را مشخص کرده تا از اين طريق برنامهريزی جامع و فراگیری
برای آنها انجام گیرد .سنجش استثنايی 1با تاکید بر سازه هوش در گروههای کودکان آهستهگام و
عقبمانده ذهنی ،تیزهوش ،سرآمد و ناتوان يادگیری از اهمیت زيادی برخورداراست؛ زيرا زمانی
میتوان برای گروههای کودکان استثنايی به برنامهريزی ويژه تأکید نمود که از طريق سنجش
استثنايی ،نیمرخ هوشی آزمودنی ترسیم گرديده ،استناد به رويکرد کمینگر در سازه هوش ،برنامه-
ريزی دقیقی انجام داد (افروز و کامکاری.)1389 ،

- Exceptional assessment
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يکی از مشکالت تحصیلی که باعث تشويش و مراجعات مکرر والدين به کلینیكهای بالینی
میشود ،ناتوانی يادگیری است .ناتوانی يادگیری ،نقص در يك يا چند فرايند روانشناختی پايه در
فهمیدن يا در کاربرد زبان گفتاری يا نوشتاری است که شامل شرايطی چون ناتوانیهای ادراکی،
آسیب مغزی ،اختالل خفیف مغزی ،نارساخوانی و نارساگويی رشدی است که نتیجه نارسايیهای
بینايی ،شنوايی ،حرکتی ،عقبماندگی ذهنی ،اختالل هیجانی و محرومیتهای محیطی ،فرهنگی و
اقتصادی نیست (لرنر1997 ،1؛ به نقل از دانش.)1390 ،
از اساسیترين مشکالتی که سالها در ناتوانی يادگیری به چشم میخورد ،تشخیص صحیح
اين اختالالت میباشد .هر فهرستی از نشانهها که برای توصیف ناتوانیهای يادگیری به کار میرود
مشکالتی را در پی دارد .پژوهشگران عنوان نمودهاند که با استفاده از آزمونهای هوش در حیطه
کودکان استثنايی ،میتوان به شناسايی دقیق کودکان ناتوان يادگیری دست يافت؛ زيرا پس از
اجرای آزمونهای هوش ،معرفههای دقیقی از توانايیهای شناختی به دست آمده و با مقايسه
عملکرد فعلی دانشآموز در زمینههای تحصیلی و نیمرخ هوشی آزمودنی ،میتوان به ارتباط
تنگاتنگ توانايیهای بالقوه و عملکرد ،بهعنوان توانايیهای بالفعل تاکید نمود (شیری امینلو،
کامکاری ،شُکرزاده.)1392 ،
با استفاده از آزمونهای هوش میتوان به شناسايی دقیق کودکان ناتوان يادگیری دست يافت.
زمانی که شکاف زيادی بین توانمندی آزمودنی در آزمونهای هوش و عملکرد تحصیلی در
آزمونهای پیشرفت تحصیلی مشاهده شود و عملکرد آزمودنی در زمینههای تحصیلی پايینتر از
توانايیهای شناختی وی باشد ،میبايست به بررسی مشکالتی در زمینه ناتوانی يادگیری توجه شود
(افروز.)1388 ،
مقیاسهای هوش بهعنوان قسمتی از ارزيابی کامل روانشناسی برای سنجش اختالالت
کودکی مانند اختالالت يادگیری ،استفاده میشوند .در اين آزمونها ،پراکندگی خردهمقیاسها يك
عالمت آسیب زاست .پراکندگی خردهمقیاسها ،پتانسیل تحصیلی را در گروههای استثنايی پیش-
بینی میکند (آچنباخ.)2005 ،2
استفاده از نیمرخ خردهآزمونهای شناختی يکی از رويکردهای برتر در روانسنجی معاصر
محسوب میشود و همواره میتوان به نقاط قوت و ضعف آزمودنی پرداخت .امروزه از بررسی تفاوت
نمرات باال و پايین در نیمرخ هوشی برای تشخیص ناتوانی يادگیری استفاده میشود ،ولی بايد به
مالحظات روششناختی در روش تحلیل نیمرخ بالینی و دادههای حاصل از پژوهشهای روانسنجی
پرداخت تا بتوان خالء مزبور را از بین برد (رويد.)2003 ،

- lerner
- Achenbach
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بنابراين ،بايد قبل از آنکه میزان پیشرفت فرد را در فرايندهای يادگیری آموزشگاهی از طريق
ابزارهای مرتبط مورد ارزيابی قرار داد ،توان بالقوه شناختی او را مشخص نمود و تمامی لنگرگاههای
شناختی را استخراج کرد تا از طريق تبیین اين لنگرگاهها ،بتوان وضعیت دانشآموز را به صورت
يك نیمرخ شناختی ترسیم نمود .اين نیمرخ شناختی میتواند اطالعات ارزندهای را برای
متخصصان فراهم سازد (کامکاری،کیومرثی و شُکرزاده.)1387 ،
رويکردی که در شناسايی ناتوانی يادگیری بهعنوان رويکرد سنتی لحاظ میگردد تاکید زيادی
بر اجرای آزمون هوش و آزمون پیشرفت تحصیلی دارد .در اين رويکرد ،شناسايی ناتوانی يادگیری
بهعنوان اقدامی محسوب میگردد که به اجرای حداقل دو آزمون هوش و پیشرفت تحصیلی نیازمند
است (شهیم.)1387 ،
بر اين اساس ،جهت ارزيابی هوش ،ابزارهای متنوعی در اختیار متخصصان میباشد که واجد
ويژگیهای روانسنجی مطلوبی بوده و از اعتبار و روايی مناسبی برخوردار هستند (کافمن و کافمن،1
 .)2005از جمله ابزارهای مورد استفاده جهت ارزيابی هوش در راستای سنجش ناتوانی يادگیری با
استناد به حافظه فعال و ديگر عوامل سازنده هوش ،میتوان به مقیاسهای هوشی وکسلر و وودکاک
جانسون ،آزمون کافمن و مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه نمرات ترکیبی مطرح گرديده که اين
نمرات میتوانند نقش غربالگری را برای کودکان مستعد به ابتالی ناتوانی يادگیری ايفا نمايند.
از سويی ديگر ،روايی تشخیصی بهعنوان يکی از مفیدترين ابعاد روايی در ابزارهای تشخیص به
کار برده میشود و همواره برای تشخیص دقیق ،مناسب وکاربردی بودن ابزارهای روانشناختی در
تشخیص نارسايیهای يادگیری ناتوانی و ساير عوارض روانشناختی میتوان از آن استفاده کرد .اين
شاخص با محاسبه ضريب وضوح گرايی 12و ضريب حساسیت 2به دست میآيد .هنگام بروز يه
عارضه ،اختالل يا ناتوانی توسط ابزار مزبور اصطالح تشخیص درست عوارض بهعنوان معرفهای از
ضريب حساسیت عنوان میشود ،همواره بايد ضريب حساسیت در ابزارهای معتبر روانشناختی
فراتر از  0/70باشد و ابزار مورد بررسی در فرايند تشخیص به فقدان عارضه ،آسیب يا ناتوانی تآکید
کرد ،همواره ضريب وضوحگرايی بايد فراتر از 0/70باشد (عسگريان ،کامکاری و پاشاشريفی.)2011 ،
از اينرو ،بهترين اقدام برای کودکان ناتوانی يادگیری ،شناسايی سريع آنها و آغاز به هنگام
اقدامات درمانی و آموزشی است .سنجش استثنايی ،دارای اهمیت فزايندهای برای اين کودکان
است؛ زيرا میتواند نیازهای آموزشی اين کودکان را مشخص کرده تا از اين طريق برنامهريزی جامع
و فراگیری برای آنها انجام گیرد .در همین راستا به نظر میرسد با استفاده از آزمونهای هوش
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بتوان به موقع اختالل کودکان را تشخیص داد .لذا انجام پژوهش در زمینه شناسايی و بررسی
قابلیت روايی تشخیصی آزمون تهران -استنفورد -بینه دارای اهمیت فراوان می باشد.
3
تحقیقات متعددی در اين زمینه انجام گرفته که از جمله آنها میتوان به تحقیق رويد
( ،)2005بهعنوان سازنده نسخه پنجم مقیاسهای هوشی استانفورد -بینه ،اشاره نمود؛ وی اعتقاد
دارد که برای شناسايی ناتوانی يادگیری نبايد صبر نمود تا کودک به مدرسه رفته و خواندن و
نوشتن را فرا گیرد؛ زيرا پل ارتباطی بین سازه هوش و سازه پیشرفت تحصیلی با حلقه استوار
حافظه فعال به يکديگر پیوند خورده و هنگامی که حافظه فعال با مشکالتی روبرو میگردد ،بدون
هیچ شکی کودک در زمینههای يادگیری با ناتوانی روبرو میشود .وی اعتقاد دارد که از طريق
عملکرد آزمودنی در عوامل حافظه فعال و دانش میتوان توانايی خواندن را از يك سو و از طريق
عملکرد وی در عوامل حافظه فعال و استدالل کمی ،توانايی محاسبه کردن را از سوی ديگر پیش-
بینی نمود تا از اين طريق بتوان برنامههای پیشگیری طرح نقطه شروع بنیادی را در زمینه پیگیری
ناتوانی يادگیری به کار برد (عسگريان.)1390،
همچنین ،ايوانز )2007( 4عنوان نموده که نمرات توانايی شناختی برمبنای نظريه کارول ،هورن
و کتل )CHC( 5میتواند در پیشبینی زودهنگام مشکالت خواندن ،نوشتن ،محاسبه کردن و ديگر
مهارتهای تحصیلی بسیار موثر باشد .بنابراين ،نسخه نوين هوشآزمای تهران استانفورد -بینه و
نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان که از پشتوانه نظری فوق برخوردارند را میتوان با
جهت سنجش نیمرخ شناختی دانشآموزان با ناتوانیهای يادگیری با هدف غربالگری و تشخیص
اولیه از آنها استفاده کرد .آنچه در اين میان قابل توجه است ،شناسايی نیمرخ شناختی اين دانش-
آموزان جهت تمايزگذاری آنان با ديگر گروههای استثنايی است .به عبارتی ديگر ،بايد به دنبال
بررسی روايی تشخیص ابزار مزبور در گروه مورد مطالعه بود (کامکاری و صفارینیا.)1393 ،
جاويدنیا ،کامکاری و موللی ( )1392در مطالعه خود که به بررسی ويژگیهای روانسنجی نسخه
نوين هوشآزمای تهران-استانفورد -بینه در کودکان با تشخیص نارساخوانی پرداختند ،نشان دادند
که اين نسخه از آزمون هوش ،دارای ضريب ثبات و تجانس درونی زيادی بوده و با  %98میزان
حساسیت و %72میزان وضوح گرايی ،از روايی تشخیصی به میزان بااليی در کودکان نارساخوان
برخوردار است.
فريد ،کامکاری ،صفارینیا و افروز ( )1393در پژوهشی تحت عنوان بررسی روايی تشخیصی
نسخه نوين هوشآزمای تهران-استانفورد -بینه و نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر در کودکان با
اختالل يادگیری ،نشان دادند بین خردهآزمونهای حافظه فعال و دانش در دانشآموزان ناتوان
يادگیری و عادی تفاوت معنیداری وجود دارد ،به اين صورت که اين دو عامل در دانشآموزان با
ناتوانی يادگیری پايینتر از بچههای عادی بود.
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در مطالعه نريمانی و رجبی ( )1384که با بررسی  1440از دانشآموزان پايههای سوم تا پنجم
ابتدايی ،نشان داد که  13درصد دانشآموزان پايههای سوم ،چهارم و پنجم ابتدايی مدارس شهری
استان اردبیل ،مبتال به نارسايیهای ويژه در يادگیری هستند .طبق يك فراتحلیل در مورد شیوع
اختالالت يادگیری در ايران ،به طور کلی نرخ شیوع اختالالت يادگیری 8/81درصد بود که در واقع
نشان میدهد اختالالت يادگیری در دانشآموزان ايرانی از شیوع نسبتاً بااليی برخوردار است (بهراد،
.)1384
اشتری ( ،)1383عبداهللنژاد ( ،)1392پاپی ( )1392و عسگريان ( )1390نیز در زمینه به
کارگیری نسخه هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه برای تشخیص اختالل يادگیری پژوهشهايی
در ايران انجام دادهاند که يافتههای حاصل از پژوهشهای مذکور نشان داده است ،نسخه هوش-
آزمای تهران -استانفورد -بینه از روايی تشخیصی بااليی در تشخیص اختالل يادگیری برخوردار
است اما تحقیق معتبری که صرفاً در زمینه دانشآموزان ناتوان يادگیری استان گیالن انجام گرفته
باشد صورت نگرفته ،بنابراين ،ابهام در زمینه روايی تشخیصی دانشآموزان ناتوان يادگیری استان
گیالن منجر به برپايی پژوهش حاضر شده است.
در نهايت ،مطرح میشود با توجه به اينکه استفاده از يك ابزار با هدف کاربرد تشخیصی و
پژوهشی مستلزم بررسی ويژگیهای روانسنجی آن در جامعه مدنظر است و همچنین با توجه به
فقدان مقیاسی معتبر و دقیق به منظور تشخیص کودکان با ناتوانی يادگیری و اينکه تحقیقات
اندکی در زمینه نسخه نوين هوشآزمای تهران-استانفورد -بینه به خصوص در ايران صورت گرفته،
ضروريست تا از فناوری نوين در توسعه دانش کشورمان استفاده کرد تا بتوان به شاخصهای
روانسنجی نسخه نوين هوش آزمای تهران -استانفورد -بینه در گروه کودکان ناتوان يادگیری دست
يافت.
با اين وجود ،فقدان اطالعات جامع پیرامون ويژگیهای روانسنجی اين ابزار به ويژه روايی
تشخیص و وجود ابهامات گوناگون در راستای تشخیص ناتوانی يادگیری به وسیله نسخه نوين
هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه را میتوان بهعنوان منبع مسأله پژوهش حاضر در نظر گرفت و
سؤال اصلی پژوهش به شرح زير مطرح میشود:
آيا نسخه نوين هوشآزمای تهران -استفورد -بینه در دانشآموزان دارای ناتوانی يادگیری از
روايی تشخیصی برخوردار است؟
همچنین ،با تأکید بر سؤال اصلی ،سؤاالت فرعی به ترتیب ذيل ارائه میگردند:
آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران –استانفورد بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری از
طريق روش فاصله اطمینان روايی تشخیصی دارد؟
آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران –استانفورد-بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری
ازطريق نمودار نقاط پراکنش روايی تشخیصی دارد؟

روايی تشخیصی نسخه نوين هوشآزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش آموزان دارای ناتوانی77 ..
آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران -استانفورد-بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری از
طريق محور ترکیبی روايی تشخیصی دارد؟
روش پژوهش
با توجه به اينکه در پژوهش حاضر به روايی تشخیصی نسخه نوين هوش آزمای تهران –
استانفورد – بینه در دانش آموزان دارای ناتوانی يادگیری استان گیالن در سال تحصیلی 1393-94
پرداخته میشود و با توجه به اينکه روايی تشخیصی همواره زير مجموعهای از مطالعات روايی است
و مطالعات روايی نیز به عنوان زير مجموعهای از پژوهشهای روششناختی در نظر گرفته میشوند،
بنابراين پژوهش حاضر در حیطه مطالعات روايی از نوع روايی تشخیصی با تأکید بر روششناختی و
روانسنجی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشآموزان دارای ناتوانی يادگیری دختر و پسر در
دامنه سنی  6تا  13سال تشکیل میدهند که دارای هوشبهر متوسط ،سالمت جسمی ،ذهنی و
عاطفی بوده و دچار مشکل درسی میباشند که به مراکز اختالالت يادگیری وابسته به آموزش و
پرورش استان گیالن در سال تحصیلی  1393-94مراجعه کردهاند.
حجم نمونه با توجه به طرح پژوهش ،در مجموع  60نفر در نظر گرفته شده است که با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند در دسترس انتخاب شدهاند .نحوه غربالگری کودکان دارای ناتوانی
يادگیری بدين صورت بوده که در ابتدا معلم متوجه عملکرد و ضعف دانشآموز در يادگیری مطالب،
فهمیدن ،درک مفاهیم رياضی ،خواندن و نوشتن بوده است و دانشآموز به مراکز اختالالت
يادگیری ارجاع داده شده و در مراکز توسط کارشناسان اختالل يادگیری بعد از اجرای مقیاس
هوشی وکسلر 4-و مصاحبه تشخیصی دانشآموز دارای ناتوانی يادگیری تشخیص داده شده است.
سپس با حضور در مراکز اختالل يادگیری شهرستانهای لنگرود و رودسر (شرق گیالن) ،از کودکان
مراجعهکننده به اين مرکز ،به صورت انفرادی هوشبهر مختصر با اجرای نسخه نوين هوش آزمای
تهران-استانفورد-بینه به دست آمد سپس از افرادی که بهعنوان ناتوان يادگیری تشخیص داده
شدند ،تعداد  60کودک بهعنوان حجم نمونه مدنظر قرار گرفتند.
ابزار اندازهگیری تحقیق حاضر ،نسخه نوين هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه میباشد که
برگرفته از نسخه پنجم هوشآزمای استانفورد -بینه است که در سال  2003توسط رويد ساخته
شده و در سال  1385توسط افروز و کامکاری در ايران مورد استانداردسازی قرار گرفت .اين نسخه
توان ارائه هوشبهر در دامنه سنی  2تا  85سال را دارد .اين ابزار مشتمل بر دو حیطه کالمی و
غیرکالمی که هر حیطه دارای پنج خردهآزمون استدالل سیال ،دانش ،استدالل کمی ،پردازش
ديداری -فضايی ،حافظه فعال میباشد و اين ابزار توان ارائه هشت هوشبهر استدالل سیال ،دانش،
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استدالل کمی ،پردازش ديداری -فضايی ،حافظه فعال ،هوشبهر کالمی ،هوشبهر غیرکالمی،
هوشبهر کل را دارد (افروز و کامکاری.)1389 ،
عالوه بر هوشبهرهای نامبرده ،اين ابزار قادر به تفکیك نمرات حساس به تغییر و نمرات
ترکیبی مرتبط با ناتوانی خواندن و محاسبه میباشد .ضريب اعتبار اين ابزار بین  0/84تا 0/89
استخراج گرديده است که نشاندهنده مطلوب بودن اعتبار در خردهآزمونها ونمرات ترکیبی باشد
(رويد.)2005 ،
در تدوين و استانداردسازی مقیاس هوشی تهران -استانفورد -بینه ،همواره مرور خبرگان و
بررسی ديدگاه استفاده کنندگان از آزمون بهعنوان گام مؤثری در راستای تدوين سؤاالت به کار
برده شد و پس از آن مطالعات مقدماتی سؤاالت و خرده قیاسهای آن مورد تأيید قرار گرفت و
نسخۀ آزمايشی تهیه و با بررسی و بازنگری نسخۀ آزمايشی ،نسخۀ نهايی به دست آمد؛ سپس
مرحلۀ استانداردسازی مطرح شده و هنجارهای گوناگون در دامنۀ سنی متفاوت به دست آمد .در
مقیاس استانفورد -بینه ،اعتبار با تأکید به تجانس درونی در زمینه هوشبهر کل از  0/95تا  0/98و
برای هر شاخص پنجگانه از  0/90تا  0/92و برای هر ده خردهآزمون از  0/84تا  0/89متغیر است.
به عالوه مطالعات اعتبار بین آزمونگران و آزمون -بازآزمون معرف تجانس و ثبات اين آزمون است،
زيرا تمامی مقادير باالتر از  0/75میباشند .به عبارتی ديگر ،در حیطۀ اعتبار مقیاس استانفورد-
بینه ،با استفاده از روش دو نیمه کردن و تصحیح با فرمول اسپیرمن  -براون ،ضريب اعتبار برای
نمرات مقیاس کل  ،0/98غیرکالمی  0/95و کالمی  0/96و مجموعه آزمونهای خالصه شده 0/91
است که اين موارد ،همه نشاندهنده ثبات مطلوب میباشد .موارد باالتر از  0/90در حیطه اعتبار،
معرف ويژگی مطلوب روان شنجی در حیطه تجانس درونی آزمون فوق است (کرنی ،باربارا و
گیلمان.)2004 ،1
اعتبار مقیاس هوشی استانفورد -بینه با تجانس درونی ،ثبات آزمون -بازآزمون و خطای اندازه
گیری سر و کار دارد .همۀ افرادی که از مقیاس هوشی استانفورد -بینه استفاده می کنند ،بايد به
مفهوم اعتبار به گونه ای دقیق بنگرند و خطای استاندارد اندازه گیری را در نظر گیرند .در راستای
محاسبه ضريب اعتبار مقیاس هوشی استانفورد -بینه ،برای نمرات ده خرده آزمون ،چهار حیطۀ
هوشبهر و پنج شاخص عامل ،از روش دو نیمه کردن استفاده شد و ضرايب بدست آمده توسط
فرمول اسپیرمن براون مورد اصالح قرار گرفت .تمامی ضرايب اعتبار ،در دامنۀ سنی  2-8سال باالتر
از  0/70بوده است که اين ارقام ،معرف تجانس درونی مقیاس فوق می باشد (رويد .)2003 ،اين
ابزار در ايران ،توسط افروز و کامکاری ابتدا در شهر تهران با حجم نمونه  720نفر و پس از آن ،در
شهرستان های تهران با حجم نمونه  1800نفر و سپس در کل کشور با تأکید بر شهرهای مشهد،

Kearney;Barbara & Gilman
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روايی تشخیصی نسخه نوين هوشآزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش آموزان دارای ناتوانی79 ..
تبريز ،شیراز ،اصفهان و  ...با حجم نمونه  2400نفر استاندارد شده و ويژگیهای روانسنجی منطبق
با نسخه اصلی را در مردم ايران نشان داده است.
روايی تشخیصی مرتبط با نمودار پراکنش خرده آزمونهای نسخه نوين هوش آزمای تهران-
استانفورد-بینه دال بر آن است که اين مقیاس در حیطه های کالمی و غیر کالمی ،در خرده آن
آزمونهای دانش و حافظه ،از روايی تشخیص مناسبی برخوردار است.با تاکید بر پايین بودن اين دو
خرده آزمون در دانش آموزان دارای ناتوانی يادگیری می توان نتیجه گیری نمود.اين دو شاخص از
قدرت پیش بینی الزم جمعیت شناسی اختالل يادگیری دانش آموزان برخوردار است و با تاکید بر
سطح آلفای 0/0 5اين دو شاخص دارای روايی تشخیص مطلوب هستند .همچنین با تاکید بر روش
حاصل اطمینان نیز مشخص گرديد که از بین هوشبهرهای هشتگانه هوش آزمای تهران-استانفورد-
بینه ،هوشبهر حافظه فعال ،استدالل کمی در بین دانش آموزان ناتوان يادگیری از میزان کمتری
برخوردار است و دارای فاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار می باشد.از اين رو می توان
اذعان داشت که اين سه هوشبهر دارای روايی تشخیص بوده و از قدرت شناسايی ناتوانی يادگیری
بااليی برخوردار است (عسگريان ،افروز ،کامکاری ،پاشاشريفی.)1390 ،
تحلیلهای آماری در دو بخش مجزا و متوالی تحت عنوان تحلیلهای توصیفی (میانگین و
انحراف استاندارد) و در بخش آمار استنباطی از روش فاصله اطمینان ،نمودار نقاط پراکنش (با
تاکید بر روش ديويس) و محور ترکیبی ناتوانی يادگیری به تعیین روايی تشخیصی پرداخته شد.
يافتهها
جدول  :1شاخص های آماری مرتبط با نمرات تراز عوامل و حیطههای هوشآزمای تهران -استانفورد-بینه در دانش-
آموزان ناتوان يادگیری

حیطه غیرکالمی
حیطهها
عوامل
استدالل سیال
دانش
استدالل کمی
پردازش ديداری
فضايی
حافظه فعال

کل

حیطه کالمی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

8/71
6/43
6/63

1/82
2/11
1/99

9/10
6
7/33

1/41
1/28
1/68

17/81
12/43
13/96

2/33
2/79
3/15

10/78

1/47

8/21

2/01

19

2/53

7/45

1/78

5/46

2/69

12/91

2/53

با تاکید بر میزان میانگینهای عوامل حیطه غیرکالمی هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه
مشخص گرديد که در بین عوامل تشکیلدهنده حیطه غیرکالمی،دانش غیرکالمی ( )6/43پايین-
ترين میزان میانگین را به خود اختصاص داده است .همچنین ،با تاکید بر میزان میانگینهای عوامل
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تشکیلدهنده حیطه کالمی هوش آزمای تهران -استانفورد -بینه مشخص گرديد که در بین
عوامل،حافظه فعال کالمی ( ،)5/46پايینترين میزان میانگین را به خود اختصاص داده است.
جدول  :2شاخص های آماری مرتبط با هوشبهرهای هشتگانه هوشآزمای تهران -استانفورد-بینه در دانشآموزان ناتوان
يادگیری

هوشبهر

میانگین

انحراف معیار

غیرکالمی
کالمی
کل
استدالل سیال
دانش
استدالل کمی
پردازش ديداری فضايی
حافظه فعال

86/88
82/30
83/71
93/45
78/66
83/15
96/86
79/53

7/39
6/73
6/02
7/01
7/45
8/76
7/37
7/34

با تاکید بر میانگینهای هوشبهرهای هشتگانه هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه مشخص
گرديد هوشبهر عامل دانش (با میانگین  )78/66و حافظه فعال (با میانگین  )79/53و هوشبهر
کالمی (با میانگین  )82/30پايینترين میزان را به خود اختصاص دادهاند.از آنجائیکه میانگین
هوشبهرهای دانش،حافظه فعال و هوشبهر کالمی در دانشآموز ناتوان يادگیری از میزان کمتری
برخوردارند و در مقايسه با هوشبهرهای ديگر پايینتر میباشند ،اين هوشآزمای برای شناسايی
دانشآموزان ناتوان يادگیری با تأکید بر هوشبهرهای دانش ،حافظه فعال و کالمی يك انحراف معیار
پايینتر از میانگین ،به کار میرود.

جدول  :3شیوه نمودار پراکنش تفاوتهای عوامل سازنده هوش با تأکید بر حیطههای کالمی و غیرکالمی در دانشآموزان
ناتوان يادگیری

عوامل
سازنده هوش
استدالل سیال
غیرکالمی
دانش غیرکالمی
استدالل کمی
غیرکالمی
پردازش ديداری فضايی

میزان
تفاوت
تجربی

میزان تفاوت
بحرانی ( )0/05

میزان تفاوت
بحرانی ()0/01

1/29

2/76

3/63

سطح
معناداری
---

روايی
تشخیصی
ندارد

3/57

2/75

3/62

0/05

دارد

3/37

2/76

3/63

0/05

دارد

-0/78

2/75

3/62

---

ندارد
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غیرکالمی
حافظه فعال غیرکالمی
استدالل سیال کالمی
دانش کالمی
استدالل کمی کالمی
پردازش ديداری فضايی
کالمی
حافظه فعال کالمی

2/55
0/90
4
2/67

2/65
2/76
2/75
2/76

3/49
3/63
3/62
3/63

1/79

2/75

3/62

----0/01
-----

4/54

2/65

3/49

0/01

ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد

با توجه به تحلیل آماری مرتبط با شیوه نمودار پراکنش تفاوتهای عوامل سازنده هوش با
تأکید بر نمرات تراز حیطههای کالمی و غیرکالمی ،میتوان دريافت تفاوت معنیداری بین عوامل
دانش غیرکالمی ،استدالل کمی غیرکالمی ،دانش کالمی و حافظه فعال کالمی در دانشآموزان
ناتوان يادگیری وجود دارد؛ عوامل دانش غیرکالمی ،استدالل کمی غیرکالمی ،دانش کالمی و
حافظه فعال کالمی در تشخیص دانشآموزان ناتوان يادگیری دارای روايی تشخیصی میباشند.
جدول  :4شیوه فاصله اطمینان عوامل سازنده هوش با تأکید بر حیطههای کالمی و غیرکالمی در دانشآموزان ناتوان
يادگیری

هوشبهر
هشتگانه

میانگین
تجربی

میانگین
نظری

فاصله
اطمینان

روايی
تشخیصی

هوشبهر غیرکالمی

86/88

100

هوشبهر کالمی

82/30

100

کل
هوشبهر استدالل سیال
هوشبهر دانش
هوشبهر استدالل کمی
هوشبهر پردازش ديداری
فضايی
هوشبهر حافظه فعال

83/71
93/45
78/66
83/15

100
100
100
100

ــــ
بیشتر از  1انحراف
معیار
بیشتراز  1انحراف معیار
ــــ
بیشتراز  1انحراف معیار
بیشتراز  1انحراف معیار

ندارد

دارد
ندارد
دارد
دارد

96/86

100

ــــ

ندارد

79/53

100

بیشتراز  1انحراف معیار

دارد

دارد

با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط با روش فاصله اطمینان هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين
هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه میتوان دريافت که تفاوت معنیداری بین هوشبهرهای کالمی،
کل ،دانش ،استدالل کمی و حافظه فعال در دانشآموزان ناتوان يادگیری وجود دارد و تفاوت بین
میانگین تجربی و میانگین نظری آنها فراتر از يك انحراف معیار میباشد .بنابراين ،هوشبهرهای
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مذکوردر تشخیص دانشآموزان ناتوان يادگیری دارای روايی تشخیصی میباشند.
جدول  :5شیوه محور ترکیبی عوامل سازنده هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه در دانشآموزان ناتوان يادگیری

میانگین
محور ترکیبی

هوشبهر

میانگین

میزان
تفاوت

تفسیر

روايی
تشخیصی

72/39

کل

83/71

11/32

بیشتر از 8

دارد

با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط با روش محور ترکیبی ناتوانی يادگیری نسخه نوين هوش-
آزمای تهران -استانفورد -بینه که متشکل از چهار نمره تراز دانش کالمی ،دانش غیرکالمی ،حافظه
فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی میباشد میتوان مطرح نمود ،با توجه به اينکه میزان تفاوت
محور ترکیبی با هوشبهر کل دردانشآموزان ناتوان يادگیری بیشتر از  8میباشد ،عنوان میشود که
محور ترکیبی حاصل از نمرات تراز کالمی ،دانش غیرکالمی ،حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیر
کالمی میباشد ،دارای روايی تشخیصی بوده و میتواند دانشآموزان ناتوان يادگیری راتشخیص
دهد.
بحث و نتیجه گیری
سنجش ناتوانی يادگیری با استفاده از هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه و تشخیص ناتوانی
يادگیری اقدامی پیچیده و چالش برانگیز است .پژوهشگران ،متخصصان بالینی و روانسنجان،
روشهای بیشماری را برای شناسايی اين مسؤلیت خطیر مطرح نموده و با استفاده از مجموعه
آزمونهای شناختی مانند مقیاسهای هوشی استانفورد -بینه اين اقدام پیچیده را توجیه نمودند.
بر همین اساس ،در سنجش استثنايی از اصول و فنون روانسنجی استفاده شده و تالش
میگردد تا بتوان ابزارهايی دقیق را با حساسیت مطلوب در زمینههای تشخیص کودکان استثنايی با
تاکید بر سازه هوش و به خصوص کودکان کمتوان ذهنی ،تیزهوش و ناتوان يادگیری استاندارد
نمود .اينگونه اقدامات نیازمند ساختارسازی ،اعتباربخشی ،رواسازی آزمونهای متنوع روانشناختی
است .آزمونهای روانشناختی در ابعاد توانايی و شخصیت طبقهبندی میشوند که به راحتی
میتوان مجموعه خردهآزمونهای هوشی را بهعنوان مهمترين و اصلیترين آزمون روانشناختی در
جنبش سنجش استثنايی از يك سو و اهمیت اقدامات مرتبط با تشخیص و شناسايی کودکان
ناتوان يادگیری از سوی ديگر ،ابزارهای معتبری در حیطه سنجش استثنايی برای تشخیص کودکان
ناتوان يادگیری طراحی شدهاند که به ترتیب کاربرد میتوان به نسخه سوم مجموعه آزمونهای
شناختی وودکاک جانسون ،نسخه چهارم مقیاسهای هوشی وکسلر در کودکان و نسخه پنجم
هوش انفرادی استانفورد -بینه اشاره نمود .از آنجايی که هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه در

روايی تشخیصی نسخه نوين هوشآزمای تهران –استانفورد – بینه در دانش آموزان دارای ناتوانی83 ..
ايران استاندارد شده است و بهعنوان دقیقترين و مقبولترين ابزار سنجش هوش ايران محسوب
میشود (افروز و کامکاری.)1389 ،
از اينرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی روايی تشخیصی نسخه نوين هوشآزمای تهران-
استانفورد -بینه در دانشآموزان دارای ناتوانی يادگیری در استان گیالن انجام شد و يافتهها با توجه
به سؤاالت پژوهش به شرح زير مطرح میشوند:
آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران –استانفورد -بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری
دارای روايی تشخیصی است؟ با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط با روايی تشخیصی به سه روش
محور ترکیبی ناتوانی يادگیری وروش فاصله اطمینان وروش نمودار پراکنش ،نسخه نوين هوش-
آزمای تهران -استانفورد -بینه دارای روايی تشخیصی بوده و میتواند دانشآموزان ناتوان يادگیری
را تشخیص دهد.
سوال اول :آيانسخه نوين هوشآزمای تهران–استانفورد -بینه در دانشآموزان دارای ناتوان
يادگیری از طريق روش فاصله اطمینان روايی تشخیصی دارد؟ با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط
با روش فاصله اطمینان هوشبهرهای هشتگانه نسخه نوين هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه می-
توان دريافت که تفاوت معنیداری بین هوشبهرهای کالمی ،کل ،دانش ،استدالل کمی و حافظه
فعال در دانشآموزان ناتوان يادگیری وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری آنها
فراتر از يك انحراف معیار میباشد .بنابراين ،هوشبهرهای مذکور در تشخیص دانشآموزان ناتوان
يادگیری دارای روايی تشخیصی میباشند.
سوال دوم :آيا نسخه نوين هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه در دانشآموزان دارای ناتوان
يادگیری از طريق نمودار نقاط پراکنش روايی تشخیصی دارد؟ با توجه به تحلیل آماری مرتبط با
شیوه نمودار پراکنش تفاوتهای عوامل سازنده هوش با تأکید بر نمرات تراز حیطههای کالمی و
غیرکالمی ،میتوان دريافت که تفاوت معنیداری بین عوامل دانش غیرکالمی ،استدالل کمی
غیرکالمی ،دانش کالمی و حافظه فعال کالمی در دانشآموزان ناتوان يادگیری وجود دارد؛ بنابراين،
عوامل دانش غیرکالمی ،استدالل کمی غیرکالمی ،دانش کالمی و حافظه فعال کالمی در تشخیص
دانشآموزان ناتوان يادگیری دارای روايی تشخیصی میباشند.
سوال سوم :آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه در دانش آموزان دارای ناتوان
يادگیری از طريق محور ترکیبی روايی تشخیصی دارد؟ با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط با روش
محور ترکیبی ناتوانی يادگیری نسخه نوين هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه که متشکل از چهار
نمره تراز دانش کالمی ،دانش غیرکالمی ،حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی میباشد،
میتوان مطرح نمود با توجه به اينکه میزان تفاوت محور ترکیبی با هوشبهر کل در دانشآموزان
ناتوان يادگیری بیشتر از  8میباشد ،عنوان میشود که محور ترکیبی حاصل از نمرات تراز دانش
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کالمی ،دانش غیرکالمی،افظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی میباشد ،دارای روايی
تشخیصی بوده و میتواند دانشآموزان ناتوان يادگیری را تشخیص دهد.
از ديگر يافتههای مرتبط با شاخصهای روانسنجی هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه بررسی
روايی اين مقیاس با تاکید بر شناسايی کودکان ناتوان يادگیری میباشد .در تحلیلهای مرتبط با
رواسازی اين آزمون از روايی تشخیصی استفاده به عمل آمده است.در حوزه روايی تشخیصی به سه
روش نمودار پراکنش خردهآزمونهای نسخه نوين هوشآزمای تهران-استانفورد -بینه ،روش فاصله
اطمینان هوشبهرهای هشتگانه اين هوشآزما و روايی تشخیصی با استفاده از روش محور ترکیبی
عوامل سازنده تاکید گرديد و نتايج به شرح زير مطرح میشوند:
روايی تشخیصی مرتبط با روش نمودار پراکنش خردهآزمونهای نسخه نوين هوشآزمای
تهران -استانفورد -بینه نشان داده است که اين مقیاس در حیطههای کالمی و غیرکالمی در خرده-
آزمونهای دانش غیرکالمی و استدالل کمی غیرکالمی با تاکید بر آلفا  0/05اين دو شاخص دارای
روايی تشخیصی بوده و در خردهآزمونهای دانش کالمی و حافظه فعال کالمی با تاکید بر سطح آلفا
 α=0/01میتوان نتیجه گرفت که دارای روايی تشخیصی در سطح مطلوبی برخوردار است.
همچنین با تاکید بر روش فاصله اطمینان نیز مشخص گرديد که از بین هوشبهرهای
هشتگانه هوشآزمای تهران -استانفورد -بینه ،هوشبهر دانش و پس از آن هوشبهر حافظه فعال و
هوشبهر استدالل کمی و هوشبهر کل و هوشبهر کالمی از میزان کمتری برخوردار بوده و دارای
فاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار است .از اينرو ،میتوان اذعان داشت که اين
هوشبهرهای مذکور دارای روايی تشخیصی بوده و از قدرت شناسايی ناتوانی يادگیری بااليی
برخوردار میباشد.
يافتههای اين پژوهش با نتايج حاصل از تحقیقات اشتری ( ،)1383عسگريان و ساغرچیان
( ،)1388عبداهللنژاد ( ،)1390عسگريان ( ،)1390پاپی ( ،)1391استرانبرگ ،)2004( 11رويد و
گارسون ،)2004( 2سیگل و ريان ،)2009( 3وودکاک گرو ومانر ،)2010( 4رويد ( )2011هماهنگی
داشته و منطبق بر يافتههای آنها میباشد ،در حالیکه نتايج اين حوزه با يافتههای تحقیق
ساينیوريك و ارلیك )2011( 5منطبق نمیباشد.
پژوهش عسگريان ( )1390با عنوان بررسی روايی تشخیصی نسخه نوين هوش آزمای تهران -
استانفورد  -بینه نشان داد که در  0/87موارد ابزار قادر به تشخیص درست نارساخوانی با تاکید بر
محور خواندن است ،همچنین ضريب حساسیت  %75از نظر روانسنجی ،بدست آمده است .قابل ذکر
است ،تفاوت معناداری بین خردهآزمونهای حافظه فعال و دانش در حیطههای کالمی و غیرکالمی

2. Roid & Garson
4. Woodsosk Mcgrew & Mather

1. Sternberg
3. Siegel & Ryan
5. Signeuric & Ehrlich
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به چشم میخورد .بنابراين ،میتوان مطرح نمود که نتايج پژوهش حاضر با پژوهش عسگريان همسو
میباشد.
عبداهللنژاد ( )1390در راستای تشخیص ويژگیهای روانسجی نسخه نوين هوش آزمای تهران-
استانفورد بینه در تشخیص ناتوانی يادگیری قوچان نشان داد که در خردهآزمونهای دانش غیر
کالمی و کالمی دارای روايی تشخیصی نمیباشد که در حالیکه دو خردهآزمون حافظه فعال کالمی
و غیرکالمی در دانشآموزان ناتوانی يادگیری قوچان از توانايی شناسايی مطلوب برخوردار است و
دارای روايی تشخیصی می باشد و در دو خردهآزمون حافظه فعال کالمی و غیرکالمی با نتیجه اين
پژوهش همسو است.
نتايج پژوهش عسگريان ،افروز ،کامکاری و پاشاشريفی ( )1390بهعنوان روايی تشخیصی نسخه
نوين هوشآزمای تهرن -استانفورد  -بینه در راستای شناسايی کودکان ناتوان يادگیری در استان
تهران نشان داد که روايی تشخیصی مرتبط با نمودار پراکنش خرده آزمون های نسخه نوين هوش
آزمای تهران  -استانفورد  -بینه در حیطههای کالمی و غیرکالمی در خردهآزمونهای دانش و
حافظه فعال از روايی تشخیصی برخوردار است .همچنین ،با تاکید بر روش فاصله اطمینان نیز
مشخص گرديد که از بین هوشبهرهای هشتگانه هوشآزمای تهران  -استانفورد  -بینه ،هوشبهر
حافظه فعال استدالل کمی در دانشآموزان ناتوانی يادگیری از میزان کمتری برخوردار است و
دارای فاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار میباشد .از اينرو ،اين سه هوشبهر دارای روايی
تشخیصی بوده و با نتايج بدست آمده از اين پژوهش مطابقت دارد.
تحلیلهای آماری مرتبط با روش محور ترکیبی ناتوانی يادگیری نسخه نوين هوشآزمای
تهران -استانفورد -بینه در اين پژوهش متشکل از چهار نمره تراز دانش کالمی ،دانش غیرکالمی،
حافظه فعال کالمی ،حافظه فعال غیرکالمی میباشد ،می توان مطرح نمود با توجه به اينکه میزان
تفاوت محور ترکیبی با هوشبهر کل در دانشآموزان با ناتوان يادگیری بیشتر از  8میباشد عنوان
میشود که محور ترکیبی حاصل از نمرات تراز دانش کالمی ،دانش غیرکالمی ،حافظه فعال کالمی،
حافظه فعال غیرکالمی میباشد که دارای روايی تشخیصی بوده و میتواند دانشآموزان ناتوان
يادگیری را تشخیص دهد.
بنابراين با توجه به موضوعات مطرح شده و با توجه به يافتههای پژوهش میتوان اين نتیجه-
گیری را کرد که هوشبهرهای کالمی ،کل ،دانش کالمی ،استدالل کمی غیرکالمی ،دانش غیر
کالمی ،استدالل کمی کالمی ،حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی در تشخیص دانش-
آموزان ناتوان يادگیری دارای روايی تشخیصی میباشند و میتوانند در تشخیص دانشآموزان دارای
اختالل يادگیری بهعنوان معیار تشخیصی بکار گرفته شوند.
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