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 چکیده 

هدف از پژوهش حاضر بررسی روايی تشخیصی نسخه 

آموزان بینه در دانش-استانفورد -آزمای تهران نوين هوش

باشد. جامعه دارای ناتوانی يادگیری در استان گیالن می

آموزان دختر و پسر آماری اين پژوهش شامل کلیه دانش

سال که به  13تا  6ناتوانی يادگیری در دامنه سنی دارای 

مراکز اختالالت يادگیری استان گیالن از جمله 

های رودسر و لنگرود و ... در سال تحصیلی شهرستان

اند، بوده و نمونه پژوهش شامل مراجعه کرده 94-1393

آموز دارای ناتوانی يادگیری که به روش نفر دانش 60

دسترس انتخاب شدند. طرح گیری هدفمند در نمونه

پژوهش حاضر در حیطه مطالعات روايی از نوع روايی 

سنجی شناختی از نوع روانتشخیصی با تاکید بر روش

های آماری پژوهش در دو باشد. تجزيه و تحلیل دادهمی

های توصیفی )با تاکید بر بخش مجزا و متوالی تحلیل

و  بینه( -استانفورد-آزمای تهراننسخه نوين هوش

های مرتبط با روايی تشخیصی، روش نمودار تحلیل

پراکنش )با تاکید بر روش ديويس(، روش فاصله اطمینان 

گیری از محور ترکیبی ناتوانی يادگیری )نسخه و بهره

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 93-

1394, 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-Stanford - 

Binet) associated with the reliability of 

diagnostic analysis, scatter plot method 

(with emphasis on Davis), the confidence 
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 مقدمه

شود. های درسی مواجه میاگرکودکی بد بخواند يا بد بنويسد دير يا زود با موانعی در شاخه

انتزاعی را دشوار سازی برخی از مفاهیم همچنین، مشکالت آنها در دستیابی به هوش تحلیلی، درون

های آموزان دارای اختالل يادگیری به دلیل فقدان يادگیری مناسب و محرومیتسازد. دانشمی

ناشی از آن اغلب قادر به ايجاد رابطه اجتماعی و متقابل با همساالن و بزرگساالن نیستند و 

 (.1384رو است )بهراد، سازگاری هیجانی و اجتماعی آنان با دشواری روبه

رين اقدام برای کودکان ناتوان يادگیری، شناسايی سريع آنها و آغاز به هنگام اقدامات بهت

ای برای اين کودکان است؛ زيرا درمانی و آموزشی است. سنجش استثنايی دارای اهمیت فزاينده

ريزی جامع و فراگیری تواند نیازهای آموزشی اين کودکان را مشخص کرده تا از اين طريق برنامهمی

گام و های کودکان آهستهبا تاکید بر سازه هوش در گروه 1برای آنها انجام گیرد. سنجش استثنايی

مانده ذهنی، تیزهوش، سرآمد و ناتوان يادگیری از اهمیت زيادی برخورداراست؛ زيرا زمانی عقب

نجش ريزی ويژه تأکید نمود که از طريق سهای کودکان استثنايی به برنامهتوان برای گروهمی

-نگر در سازه هوش، برنامهاستثنايی، نیمرخ هوشی آزمودنی ترسیم گرديده، استناد به رويکرد کمی

 (.1389ريزی دقیقی انجام داد )افروز و کامکاری، 

                                                           
1- Exceptional assessment 

بینه( استفاده گرديد. -استانفورد-آزمای تهراننوين هوش

ها معرف اين بود که از هوشبهرهای کالمی و کل، يافته

می و دانش غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و دانش کال

حافظه فعال غیرکالمی، استدالل کمی کالمی و استدالل 

عنوان مهمترين مالک توان بهکمی غیرکالمی می

تشخیصی ناتوانی يادگیری نام برد؛ چرا که نقص در 

های مورد بررسی در اين های مزبور در نمونهمالک

-سخه نوين هوشخورد. بنابراين، نپژوهش به چشم می

بینه دارای روايی تشخیصی  -استانفورد -آزمای تهران

آموزان دارای ناتوانی يادگیری را تواند دانشبوده و می

 تشخیص دهد.

 

-تشخیصی، نسخه نوين هوشروايی های کلیدی: واژه

 .بینه، ناتوانی يادگیر -استانفورد -آزمای تهران

 

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. Stanford-

Binet 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. 
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های بالینی يکی از مشکالت تحصیلی که باعث تشويش و مراجعات مکرر والدين به کلینیك

شناختی پايه در گیری، نقص در يك يا چند فرايند روانشود، ناتوانی يادگیری است. ناتوانی يادمی

های ادراکی، فهمیدن يا در کاربرد زبان گفتاری يا نوشتاری است که شامل شرايطی چون ناتوانی

های آسیب مغزی، اختالل خفیف مغزی، نارساخوانی و نارساگويی رشدی است که نتیجه نارسايی

های محیطی، فرهنگی و ، اختالل هیجانی و محرومیتماندگی ذهنیبینايی، شنوايی، حرکتی، عقب

 (.1390؛ به نقل از دانش، 1997، 1اقتصادی نیست )لرنر

خورد، تشخیص صحیح ها در ناتوانی يادگیری به چشم میترين مشکالتی که سالاز اساسی

رود کار میهای يادگیری به ها که برای توصیف ناتوانیباشد. هر فهرستی از نشانهاين اختالالت می

های هوش در حیطه اند که با استفاده از آزمونپژوهشگران عنوان نمودهمشکالتی را در پی دارد. 

توان به شناسايی دقیق کودکان ناتوان يادگیری دست يافت؛ زيرا پس از کودکان استثنايی، می

با مقايسه های شناختی به دست آمده و های دقیقی از توانايیهای هوش، معرفهاجرای آزمون

توان به ارتباط های تحصیلی و نیمرخ هوشی آزمودنی، میآموز در زمینهعملکرد فعلی دانش

لو، )شیری امین های بالفعل تاکید نمودعنوان توانايیهای بالقوه و عملکرد، بهتنگاتنگ توانايی

 (.1392کامکاری، شُکرزاده، 

 دقیق کودکان ناتوان يادگیری دست يافت. توان به شناسايی های هوش میبا استفاده از آزمون

 های هوش و عملکرد تحصیلی در زمانی که شکاف زيادی بین توانمندی آزمودنی در آزمون

تر از های تحصیلی پايینهای پیشرفت تحصیلی مشاهده شود و عملکرد آزمودنی در زمینهآزمون

زمینه ناتوانی يادگیری توجه شود بايست به بررسی مشکالتی در های شناختی وی باشد، میتوانايی

 .(1388)افروز، 

شناسی برای سنجش اختالالت عنوان قسمتی از ارزيابی کامل روانهای هوش بهمقیاس

ها يك مقیاسها، پراکندگی خردهدر اين آزمون. شوندکودکی مانند اختالالت يادگیری، استفاده می

-های استثنايی پیشپتانسیل تحصیلی را در گروهها، مقیاسپراکندگی خردهت. آسیب زاست عالم

 (. 2005، 2)آچنباخ کندبینی می

سنجی معاصر های شناختی يکی از رويکردهای برتر در روانآزموناستفاده از نیمرخ خرده

امروزه از بررسی تفاوت ت. توان به نقاط قوت و ضعف آزمودنی پرداخشود و همواره میمحسوب می

ولی بايد به  شود،ن در نیمرخ هوشی برای تشخیص ناتوانی يادگیری استفاده مینمرات باال و پايی

سنجی های روانهای حاصل از پژوهششناختی در روش تحلیل نیمرخ بالینی و دادهمالحظات روش

 (.2003پرداخت تا بتوان خالء مزبور را از بین برد )رويد، 

                                                           
1- lerner  
2- Achenbach  
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در فرايندهای يادگیری آموزشگاهی از طريق  آنکه میزان پیشرفت فرد رااز  بنابراين، بايد قبل

های ابزارهای مرتبط مورد ارزيابی قرار داد، توان بالقوه شناختی او را مشخص نمود و تمامی لنگرگاه

آموز را به صورت ها، بتوان وضعیت دانششناختی را استخراج کرد تا از طريق تبیین اين لنگرگاه

ای را برای تواند اطالعات ارزندهرخ شناختی میيك نیمرخ شناختی ترسیم نمود. اين نیم

 (.1387متخصصان فراهم سازد )کامکاری،کیومرثی و شُکرزاده، 

گردد تاکید زيادی عنوان رويکرد سنتی لحاظ میرويکردی که در شناسايی ناتوانی يادگیری به

ناتوانی يادگیری بر اجرای آزمون هوش و آزمون پیشرفت تحصیلی دارد. در اين رويکرد، شناسايی 

گردد که به اجرای حداقل دو آزمون هوش و پیشرفت تحصیلی نیازمند عنوان اقدامی محسوب میبه

 (.1387است )شهیم، 

باشد که واجد بر اين اساس، جهت ارزيابی هوش، ابزارهای متنوعی در اختیار متخصصان می

، 1برخوردار هستند )کافمن و کافمن های روانسنجی مطلوبی بوده و از اعتبار و روايی مناسبیويژگی

(. از جمله ابزارهای مورد استفاده جهت ارزيابی هوش در راستای سنجش ناتوانی يادگیری با 2005

های هوشی وکسلر و وودکاک توان به مقیاساستناد به حافظه فعال و ديگر عوامل سازنده هوش، می

نه نمرات ترکیبی مطرح گرديده که اين بی-های هوشی استانفوردجانسون، آزمون کافمن و مقیاس

 توانند نقش غربالگری را برای کودکان مستعد به ابتالی ناتوانی يادگیری ايفا نمايند.نمرات می

 عنوان يکی از مفیدترين ابعاد روايی در ابزارهای تشخیص به از سويی ديگر، روايی تشخیصی به

ب وکاربردی بودن ابزارهای روانشناختی در شود و همواره برای تشخیص دقیق، مناسبرده می کار

توان از آن استفاده کرد. اين شناختی میهای يادگیری ناتوانی و ساير عوارض روانتشخیص نارسايی

آيد. هنگام بروز يه به دست می 2و ضريب حساسیت 21شاخص با محاسبه ضريب وضوح گرايی

ای از عنوان معرفهتشخیص درست عوارض بهعارضه، اختالل يا ناتوانی توسط ابزار مزبور اصطالح 

شناختی شود، همواره بايد ضريب حساسیت در ابزارهای معتبر روانضريب حساسیت عنوان می

باشد و ابزار مورد بررسی در فرايند تشخیص به فقدان عارضه، آسیب يا ناتوانی تآکید  70/0فراتر از 

  (.2011پاشاشريفی،  و عسگريان، کامکاری)باشد  70/0گرايی بايد فراتر ازکرد، همواره ضريب وضوح

رو، بهترين اقدام برای کودکان ناتوانی يادگیری، شناسايی سريع آنها و آغاز به هنگام از اين

ای برای اين کودکان اقدامات درمانی و آموزشی است. سنجش استثنايی، دارای اهمیت فزاينده

ريزی جامع ان را مشخص کرده تا از اين طريق برنامهتواند نیازهای آموزشی اين کودکاست؛ زيرا می

های هوش رسد با استفاده از آزمونو فراگیری برای آنها انجام گیرد. در همین راستا به نظر می

                                                           
1- Kauffman & Kauffman 

1. Specificity Coefficient     2. Sensitvtiy Coefficient  

3. Roid      4. Evans  

5. Carroll, Horren & Cattell 
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بتوان به موقع اختالل کودکان را تشخیص داد. لذا انجام پژوهش در زمینه شناسايی و بررسی 

 بینه دارای اهمیت فراوان می باشد. -فورداستن -قابلیت روايی تشخیصی آزمون تهران

 3توان به تحقیق رويدها میتحقیقات متعددی در اين زمینه انجام گرفته که از جمله آن

بینه، اشاره نمود؛ وی اعتقاد  -های هوشی استانفوردعنوان سازنده نسخه پنجم مقیاس(، به2005)

نمود تا کودک به مدرسه رفته و خواندن و دارد که برای شناسايی ناتوانی يادگیری نبايد صبر 

نوشتن را فرا گیرد؛ زيرا پل ارتباطی بین سازه هوش و سازه پیشرفت تحصیلی با حلقه استوار 

گردد، بدون حافظه فعال به يکديگر پیوند خورده و هنگامی که حافظه فعال با مشکالتی روبرو می

شود. وی اعتقاد دارد که از طريق برو میهای يادگیری با ناتوانی روهیچ شکی کودک در زمینه

توان توانايی خواندن را از يك سو و از طريق عملکرد آزمودنی در عوامل حافظه فعال و دانش می

-عملکرد وی در عوامل حافظه فعال و استدالل کمی، توانايی محاسبه کردن را از سوی ديگر پیش

ری طرح نقطه شروع بنیادی را در زمینه پیگیری های پیشگیبینی نمود تا از اين طريق بتوان برنامه

 (.1390ناتوانی يادگیری به کار برد )عسگريان،

( عنوان نموده که نمرات توانايی شناختی برمبنای نظريه کارول، هورن 2007) 4همچنین، ايوانز

بینی زودهنگام مشکالت خواندن، نوشتن، محاسبه کردن و ديگر تواند در پیش( میCHC) 5و کتل

بینه و  -آزمای تهران استانفوردهای تحصیلی بسیار موثر باشد. بنابراين، نسخه نوين هوشهارتم

توان با نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان که از پشتوانه نظری فوق برخوردارند را می

های يادگیری با هدف غربالگری و تشخیص آموزان با ناتوانیجهت سنجش نیمرخ شناختی دانش

-از آنها استفاده کرد. آنچه در اين میان قابل توجه است، شناسايی نیمرخ شناختی اين دانش اولیه

های استثنايی است. به عبارتی ديگر، بايد به دنبال آموزان جهت تمايزگذاری آنان با ديگر گروه

 (.1393نیا، صفاری و )کامکاریبررسی روايی تشخیص ابزار مزبور در گروه مورد مطالعه بود 

های روانسنجی نسخه ( در مطالعه خود که به بررسی ويژگی1392جاويدنیا، کامکاری و موللی )

بینه در کودکان با تشخیص نارساخوانی پرداختند، نشان دادند  -استانفورد-آزمای تهراننوين هوش

میزان  %98که اين نسخه از آزمون هوش، دارای ضريب ثبات و تجانس درونی زيادی بوده و با 

میزان وضوح گرايی، از روايی تشخیصی به میزان بااليی در کودکان نارساخوان  %72سیت وحسا

 برخوردار است.

در پژوهشی تحت عنوان بررسی روايی تشخیصی ( 1393نیا و افروز )فريد، کامکاری، صفاری

بینه و نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر در کودکان با  -استانفورد-آزمای تهراننسخه نوين هوش

آموزان ناتوان های حافظه فعال و دانش در دانشآزموناختالل يادگیری، نشان دادند بین خرده

آموزان با داری وجود دارد، به اين صورت که اين دو عامل در دانشيادگیری و عادی تفاوت معنی

 های عادی بود.تر از بچهناتوانی يادگیری پايین
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های سوم تا پنجم آموزان پايهاز دانش 1440بررسی  ( که با1384در مطالعه نريمانی و رجبی )

های سوم، چهارم و پنجم ابتدايی مدارس شهری آموزان پايهدرصد دانش 13ابتدايی، نشان داد که 

های ويژه در يادگیری هستند. طبق يك فراتحلیل در مورد شیوع استان اردبیل، مبتال به نارسايی

درصد بود که در واقع  81/8کلی نرخ شیوع اختالالت يادگیریاختالالت يادگیری در ايران، به طور 

بهراد، ) آموزان ايرانی از شیوع نسبتاً بااليی برخوردار استدهد اختالالت يادگیری در دانشنشان می

1384.) 

ه ( نیز در زمینه ب1390( و عسگريان )1392(، پاپی )1392نژاد )(، عبداهلل1383اشتری )

هايی بینه برای تشخیص اختالل يادگیری پژوهش -استانفورد -آزمای تهرانکارگیری نسخه هوش

-های مذکور نشان داده است، نسخه هوشهای حاصل از پژوهشاند که يافتهدر ايران انجام داده

بینه از روايی تشخیصی بااليی در تشخیص اختالل يادگیری برخوردار  -استانفورد -آزمای تهران

آموزان ناتوان يادگیری استان گیالن انجام گرفته که صرفاً در زمینه دانش است اما تحقیق معتبری

آموزان ناتوان يادگیری استان باشد صورت نگرفته، بنابراين، ابهام در زمینه روايی تشخیصی دانش

 گیالن منجر به برپايی پژوهش حاضر شده است.

ار با هدف کاربرد تشخیصی و با توجه به اينکه استفاده از يك ابزشود در نهايت، مطرح می

های روانسنجی آن در جامعه مدنظر است و همچنین با توجه به پژوهشی مستلزم بررسی ويژگی

فقدان مقیاسی معتبر و دقیق به منظور تشخیص کودکان با ناتوانی يادگیری و اينکه تحقیقات 

ر ايران صورت گرفته، بینه به خصوص د -استانفورد-آزمای تهراناندکی در زمینه نسخه نوين هوش

های ضروريست تا از فناوری نوين در توسعه دانش کشورمان استفاده کرد تا بتوان به شاخص

 بینه در گروه کودکان ناتوان يادگیری دست  -استانفورد -روانسنجی نسخه نوين هوش آزمای تهران

 يافت. 

ن ابزار به ويژه روايی های روانسنجی ايبا اين وجود، فقدان اطالعات جامع پیرامون ويژگی

تشخیص و وجود ابهامات گوناگون در راستای تشخیص ناتوانی يادگیری به وسیله نسخه نوين 

عنوان منبع مسأله پژوهش حاضر در نظر گرفت و توان بهبینه را می -استانفورد -آزمای تهرانهوش

 شود:سؤال اصلی پژوهش به شرح زير مطرح می

آموزان دارای ناتوانی يادگیری از بینه در دانش -استفورد -تهرانآزمای آيا نسخه نوين هوش

 روايی تشخیصی برخوردار است؟

 گردند:همچنین، با تأکید بر سؤال اصلی، سؤاالت فرعی به ترتیب ذيل ارائه می

استانفورد بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری از – آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران

 صله اطمینان روايی تشخیصی دارد؟طريق روش فا

بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری -استانفورد– آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران

 ازطريق نمودار نقاط پراکنش روايی تشخیصی دارد؟
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بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری از -استانفورد -آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران

 یبی روايی تشخیصی دارد؟طريق محور ترک

 

 پژوهش روش

–که در پژوهش حاضر به روايی تشخیصی نسخه نوين هوش آزمای تهران با توجه به اين

 1393-94بینه در دانش آموزان دارای ناتوانی يادگیری استان گیالن در سال تحصیلی  –استانفورد 

 است روايی مطالعات از ایموعهمج زير همواره تشخیصی روايی اينکه به توجه شود و باپرداخته می

 شوند،می گرفته نظر در شناختیروش هایپژوهش از ایمجموعه زير عنوان به نیز روايی مطالعات و

شناختی و روش بر تأکید با  تشخیصی روايی نوع از روايی مطالعات حیطه در حاضر پژوهش بنابراين

 سنجی است.روان

دختر و پسر در  یریادگي یناتوان ارایآموزان ددانشجامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 

دهند که دارای هوشبهر متوسط، سالمت جسمی، ذهنی و سال تشکیل می  13تا  6دامنه سنی 

باشند که به مراکز اختالالت يادگیری وابسته به آموزش و عاطفی بوده و دچار مشکل درسی می

 اند.مراجعه کرده 1393-94پرورش استان گیالن در سال تحصیلی 

نفر در نظر گرفته شده است که با استفاده  60حجم نمونه با توجه به طرح پژوهش، در مجموع 

اند. نحوه غربالگری کودکان دارای ناتوانی گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدهاز روش نمونه

يادگیری مطالب،  آموز دريادگیری بدين صورت بوده که در ابتدا معلم متوجه عملکرد و ضعف دانش

آموز به مراکز اختالالت فهمیدن، درک مفاهیم رياضی، خواندن و نوشتن بوده است و دانش

يادگیری ارجاع داده شده و در مراکز توسط کارشناسان اختالل يادگیری بعد از اجرای مقیاس 

ست. آموز دارای ناتوانی يادگیری تشخیص داده شده او مصاحبه تشخیصی دانش 4-هوشی وکسلر

های لنگرود و رودسر )شرق گیالن(، از کودکان سپس با حضور در مراکز اختالل يادگیری شهرستان

کننده به اين مرکز، به صورت انفرادی هوشبهر مختصر با اجرای نسخه نوين هوش آزمای مراجعه

ه عنوان ناتوان يادگیری تشخیص دادبینه به دست آمد سپس از افرادی که به-استانفورد-تهران

 عنوان حجم نمونه مدنظر قرار گرفتند.کودک به 60شدند، تعداد 

باشد که بینه می -استانفورد -آزمای تهرانگیری تحقیق حاضر، نسخه نوين هوشابزار اندازه

توسط رويد ساخته  2003بینه است که در سال  -آزمای استانفوردبرگرفته از نسخه پنجم هوش

کامکاری در ايران مورد استانداردسازی قرار گرفت. اين نسخه  توسط افروز و 1385شده و در سال 

سال را دارد. اين ابزار مشتمل بر دو حیطه کالمی و  85تا  2توان ارائه هوشبهر در دامنه سنی 

آزمون استدالل سیال، دانش، استدالل کمی، پردازش غیرکالمی که هر حیطه دارای پنج خرده

شد و اين ابزار توان ارائه هشت هوشبهر استدالل سیال، دانش، بافضايی، حافظه فعال می -ديداری
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فضايی، حافظه فعال، هوشبهر کالمی، هوشبهر غیرکالمی،  -استدالل کمی، پردازش ديداری

 (. 1389هوشبهر کل را دارد )افروز و کامکاری، 

ات عالوه بر هوشبهرهای نامبرده، اين ابزار قادر به تفکیك نمرات حساس به تغییر و نمر

 89/0تا  84/0باشد. ضريب اعتبار اين ابزار بین ترکیبی مرتبط با ناتوانی خواندن و محاسبه می

ها ونمرات ترکیبی باشد آزموندهنده مطلوب بودن اعتبار در خردهاستخراج گرديده است که نشان

 (.2005)رويد، 

 و خبرگان مرور رههموا بینه، -استانفورد -مقیاس هوشی تهران استانداردسازی و در تدوين

 کار به سؤاالت تدوين راستای مؤثری در گام عنوانبه از آزمون کنندگان استفاده بررسی ديدگاه

 و گرفت قرار آن مورد تأيید هایقیاس خرده و سؤاالت آن مطالعات مقدماتی از پس و شد برده

آمد؛ سپس  دستبه  نهايی نسخۀ آزمايشی، نسخۀ و بازنگری با بررسی و تهیه آزمايشی نسخۀ

آمد. در  به دست متفاوت سنی دامنۀ گوناگون در هنجارهای و مطرح شده استانداردسازی مرحلۀ

و  98/0تا  95/0تجانس درونی در زمینه هوشبهر کل از  به تأکید با بینه، اعتبار -استانفورد مقیاس

متغیر است.  89/0تا  84/0آزمون از و برای هر ده خرده 92/0تا  90/0برای هر شاخص پنجگانه از 

 است، آزمون ثبات اين و تجانس معرف بازآزمون -آزمون و اعتبار بین آزمونگران مطالعات عالوه به

 -مقیاس استانفورد اعتبار حیطۀ در ديگر، عبارتی باشند. بهمی 75/0از  مقادير باالتر تمامی زيرا

برای  اعتبار ضريب براون، - یرمناسپ فرمول با و تصحیح کردن نیمه دو روش از استفاده با بینه،

 91/0های خالصه شده و مجموعه آزمون 96/0و کالمی  95/0، غیرکالمی 98/0نمرات مقیاس کل 

در حیطه اعتبار،  90/0باشد. موارد باالتر از دهنده ثبات مطلوب میاست که اين موارد، همه نشان

 معرف ويژگی مطلوب روان شنجی در حیطه تجانس درونی آزمون فوق است )کرنی، باربارا و 

 (. 2004، 1گیلمان

 و خطای اندازه بازآزمون -آزمون درونی، ثبات تجانس با بینه -استانفورد هوشی مقیاس اعتبار

به  کنند، بايد می بینه استفاده -استانفورد هوشی مقیاس از هافرادی ک کار دارد. همۀ و سر گیری

 راستای در .گیرند نظر در را گیری اندازه استاندارد خطای و دقیق بنگرند ای گونه به اعتبار مفهوم

 حیطۀ آزمون، چهار خرده ده نمرات برای بینه، -استانفورد هوشی مقیاس محاسبه ضريب اعتبار

 توسط آمده بدست و ضرايب شد استفاده کردن نیمه دو روش از شاخص عامل، و پنج هوشبهر

سال باالتر  2-8سنی  دامنۀ در اعتبار، ضرايب تمامی. گرفت قرار مورد اصالح براون اسپیرمن فرمول

 (. اين2003بوده است که اين ارقام، معرف تجانس درونی مقیاس فوق می باشد )رويد،  70/0از 

در  آن، از پس و نفر 720 نمونه حجم با تهران در شهر ابتدا کامکاری و افروز توسط ايران، در ابزار

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

                                                           
1 Kearney;Barbara & Gilman 
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 منطبق های روانسنجیو ويژگی شده استاندارد نفر 2400 نمونه حجم با...  و شیراز، اصفهان تبريز،

 .است داده نشان مردم ايران در را اصلی نسخه با

-روايی تشخیصی مرتبط با نمودار پراکنش خرده آزمونهای نسخه نوين هوش آزمای تهران

بینه دال بر آن است که اين مقیاس در حیطه های کالمی و غیر کالمی، در خرده آن -استانفورد

پايین بودن اين دو آزمونهای دانش و حافظه، از روايی تشخیص مناسبی برخوردار است.با تاکید بر 

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 

ا تاکید بر روش اين دو شاخص دارای روايی تشخیص مطلوب هستند. همچنین ب 0/0 5سطح آلفای

-استانفورد-حاصل اطمینان نیز مشخص گرديد که از بین هوشبهرهای هشتگانه هوش آزمای تهران

بینه، هوشبهر حافظه فعال، استدالل کمی در بین دانش آموزان ناتوان يادگیری از میزان کمتری 

ن رو می توان برخوردار است و دارای فاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار می باشد.از اي

اذعان داشت که اين سه هوشبهر دارای روايی تشخیص بوده و از قدرت شناسايی ناتوانی يادگیری 

 (.1390بااليی برخوردار است )عسگريان، افروز، کامکاری، پاشاشريفی، 

های توصیفی )میانگین و های آماری در دو بخش مجزا و متوالی تحت عنوان تحلیلتحلیل

پراکنش )با  نقاط نمودار استاندارد( و در بخش آمار استنباطی از روش فاصله اطمینان،انحراف 

 پرداخته شد. تشخیصی روايی تعیین تاکید بر روش ديويس( و محور ترکیبی ناتوانی يادگیری به

 

 هايافته

 
-در دانش بینه-استانفورد -آزمای تهرانهوش هایحیطه با نمرات تراز عوامل وشاخص های آماری مرتبط  :1 جدول

 ناتوان يادگیری آموزان
                     حیطه غیرکالمی حیطه کالمی کل

 هاحیطه

 عوامل
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 سیال استدالل 71/8 82/1 10/9 41/1 81/17 33/2
 دانش 43/6 11/2 6 28/1 43/12 79/2
 کمی استدالل 63/6 99/1 33/7 68/1 96/13 15/3

پردازش ديداری  78/10 47/1 21/8 01/2 19 53/2
 فضايی

 فعال حافظه 45/7 78/1 46/5 69/2 91/12 53/2

بینه  -نفوردااست -آزمای تهرانحیطه غیرکالمی هوش عوامل هایبا تاکید بر میزان میانگین

-( پايین43/6غیرکالمی ) دانش،حیطه غیرکالمیدهنده تشکیل عواملمشخص گرديد که در بین 

 های عواملبا تاکید بر میزان میانگینهمچنین، . استترين میزان میانگین را به خود اختصاص داده 
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بینه مشخص گرديد که در بین  -نفوردااست -دهنده حیطه کالمی هوش آزمای تهرانتشکیل

 . داده استمیانگین را به خود اختصاص ترين میزان (، پايین46/5کالمی ) عوامل،حافظه فعال

 
آموزان ناتوان بینه در دانش-استانفورد -آزمای تهرانهوش هوشبهرهای هشتگانهبا شاخص های آماری مرتبط  :2 دولج

 يادگیری

 هوشبهر میانگین انحراف معیار

 غیرکالمی 88/86 39/7
 کالمی 30/82 73/6
 کل 71/83 02/6
 سیال استدالل 45/93 01/7
 دانش 66/78 45/7
 کمی استدالل 15/83 76/8
 پردازش ديداری فضايی 86/96 37/7
 فعال حافظه 53/79 34/7

بینه مشخص  -نفوردااست -آزمای تهرانهوشبهرهای هشتگانه هوش هایبا تاکید بر میانگین

و هوشبهر  (53/79با میانگین )و حافظه فعال  (66/78با میانگین ) عامل دانشگرديد هوشبهر 

میانگین .از آنجائیکه اندترين میزان را به خود اختصاص دادهپايین (30/82کالمی )با میانگین 

از میزان کمتری ناتوان يادگیری  آموزدانشدر های دانش،حافظه فعال و هوشبهر کالمی هوشبهر

برای شناسايی  یآزما، اين هوشباشندمیتر و در مقايسه با هوشبهرهای ديگر پايین ندبرخوردار

و کالمی يك انحراف معیار  دانش، حافظه فعال آموزان ناتوان يادگیری با تأکید بر هوشبهرهایدانش

 .رودتر از میانگین، به کار میپايین

 
آموزان های کالمی و غیرکالمی در دانشهوش با تأکید بر حیطه عوامل سازنده شیوه نمودار پراکنش تفاوتهای: 3جدول 

 دگیریناتوان يا

 عوامل

 سازنده هوش

 میزان

تفاوت 

 تجربی

میزان تفاوت 

 (05/0بحرانی ) 

میزان تفاوت 

 (01/0بحرانی )

 سطح

 معناداری

 روايی

 تشخیصی

استدالل سیال 

 غیرکالمی
29/1 76/2 63/3 

--- 
 ندارد

 دارد 05/0 62/3 75/2 57/3 دانش غیرکالمی

استدالل کمی 

 غیرکالمی
 دارد 05/0 63/3 76/2 37/3

 ندارد --- 62/3 75/2 -78/0پردازش ديداری فضايی 
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 غیرکالمی

 ندارد --- 49/3 65/2 55/2 حافظه فعال غیرکالمی

 ندارد --- 63/3 76/2 90/0 استدالل سیال کالمی

 دارد 01/0 62/3 75/2 4 دانش کالمی

 ندارد --- 63/3 76/2 67/2 استدالل کمی کالمی

پردازش ديداری فضايی 

 کالمی
79/1 75/2 62/3 

--- 
 ندارد

 دارد 01/0 49/3 65/2 54/4 حافظه فعال کالمی

عوامل سازنده هوش با  هایبا توجه به تحلیل آماری مرتبط با شیوه نمودار پراکنش تفاوت

عوامل  داری بینیتوان دريافت تفاوت معنمی های کالمی و غیرکالمی،حیطهنمرات تراز تأکید بر 

آموزان در دانشدانش غیرکالمی، استدالل کمی غیرکالمی، دانش کالمی و حافظه فعال کالمی 

؛ عوامل دانش غیرکالمی، استدالل کمی غیرکالمی، دانش کالمی و وجود داردناتوان يادگیری 

 د. نباشدارای روايی تشخیصی میناتوان يادگیری آموزان در تشخیص دانشحافظه فعال کالمی 
 

آموزان ناتوان های کالمی و غیرکالمی در دانشهوش با تأکید بر حیطه فاصله اطمینان عوامل سازندهشیوه : 4جدول 

 يادگیری
 هوشبهر

 هشتگانه 

میانگین 

 تجربی

 میانگین

 نظری

 فاصله

 اطمینان

روايی 

 تشخیصی

 ندارد ــــ 100 88/86 هوشبهر غیرکالمی

 100 30/82 هوشبهر کالمی
انحراف  1از  بیشتر

 معیار
 دارد

 دارد انحراف معیار 1از بیشتر 100 71/83 کل

 ندارد ــــ 100 45/93 هوشبهر استدالل سیال

 دارد انحراف معیار 1از بیشتر 100 66/78 دانش هوشبهر

 دارد انحراف معیار 1از بیشتر 100 15/83 استدالل کمیهوشبهر 

پردازش ديداری هوشبهر 

 فضايی
 ندارد ــــ 100 86/96

 دارد انحراف معیار 1بیشتراز  100 53/79 حافظه فعالهوشبهر 

 نوينتگانه نسخه شهای آماری مرتبط با روش فاصله اطمینان هوشبهرهای هبا توجه به تحلیل

های کالمی، داری بین هوشبهریتوان دريافت که تفاوت معنبینه می -نفوردااست -آزمای تهرانهوش

وجود دارد و تفاوت بین ناتوان يادگیری آموزان در دانشکل، دانش، استدالل کمی و حافظه فعال 

های هوشبهر باشد. بنابراين،میانگین تجربی و میانگین نظری آنها فراتر از يك انحراف معیار می
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 .باشنددارای روايی تشخیصی میناتوان يادگیری آموزان در تشخیص دانشمذکور

 
 آموزان ناتوان يادگیریبینه در دانش -استانفورد -آزمای تهرانهوش محور ترکیبی عوامل سازندهشیوه : 5جدول 

 روايی

 تشخیصی 
 تفسیر

 میزان

 تفاوت 
 هوشبهر میانگین

 میانگین 

 محور ترکیبی

 39/72 کل 71/83 32/11 8بیشتر از  دارد

-هوش نويننسخه  ترکیبی ناتوانی يادگیریمحور های آماری مرتبط با روش با توجه به تحلیل

که متشکل از چهار نمره تراز دانش کالمی، دانش غیرکالمی، حافظه بینه  -نفوردااست -آزمای تهران

مطرح نمود، با توجه به اينکه میزان تفاوت توان میباشد فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی می

شود که می عنوان باشد،می 8ناتوان يادگیری بیشتر از آموزان دردانشمحور ترکیبی با هوشبهر کل 

 محور ترکیبی حاصل از نمرات تراز کالمی، دانش غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیر

تشخیص آموزان ناتوان يادگیری راتواند دانشباشد، دارای روايی تشخیصی بوده و میکالمی می

 دهد.

 

 بحث و نتیجه گیری

بینه و تشخیص ناتوانی  -استانفورد -آزمای تهرانناتوانی يادگیری با استفاده از هوشسنجش 

سنجان، يادگیری اقدامی پیچیده و چالش برانگیز است. پژوهشگران، متخصصان بالینی و روان

شماری را برای شناسايی اين مسؤلیت خطیر مطرح نموده و با استفاده از مجموعه های بیروش

 بینه اين اقدام پیچیده را توجیه نمودند. -های هوشی استانفورداختی مانند مقیاسهای شنآزمون

 سنجی استفاده شده و تالش بر همین اساس، در سنجش استثنايی از اصول و فنون روان

های تشخیص کودکان استثنايی با گردد تا بتوان ابزارهايی دقیق را با حساسیت مطلوب در زمینهمی

توان ذهنی، تیزهوش و ناتوان يادگیری استاندارد ش و به خصوص کودکان کمتاکید بر سازه هو

شناختی های متنوع رواننمود. اينگونه اقدامات نیازمند ساختارسازی، اعتباربخشی، رواسازی آزمون

 شوند که به راحتی بندی میشناختی در ابعاد توانايی و شخصیت طبقههای   رواناست. آزمون

شناختی در ترين آزمون روانعنوان مهمترين و اصلیهای هوشی را بهآزمونخردهتوان مجموعه می

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 

های توان به نسخه سوم مجموعه آزموناند که به ترتیب کاربرد میهناتوان يادگیری طراحی شد

های هوشی وکسلر در کودکان و نسخه پنجم شناختی وودکاک جانسون، نسخه چهارم مقیاس

بینه در  -استانفورد -آزمای تهرانبینه اشاره نمود. از آنجايی که هوش -هوش انفرادی استانفورد
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ترين ابزار سنجش هوش ايران محسوب ترين و مقبولعنوان دقیقايران استاندارد شده است و به

 (.1389شود )افروز و کامکاری، می

 -آزمای تهرانرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی روايی تشخیصی نسخه نوين هوشاز اين

جه ها با توآموزان دارای ناتوانی يادگیری در استان گیالن انجام شد و يافتهبینه در دانش -استانفورد

 شوند:به سؤاالت پژوهش به شرح زير مطرح می

بینه در دانش آموزان دارای ناتوان يادگیری -استانفورد –آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران 

روش روايی تشخیصی  به سه های آماری مرتبط با با توجه به تحلیلدارای روايی تشخیصی است؟ 

-هوش نويننسخه  ن وروش نمودار پراکنش،محور ترکیبی ناتوانی يادگیری وروش فاصله اطمینا

آموزان ناتوان يادگیری تواند دانشدارای روايی تشخیصی بوده و می بینه -نفوردااست -آزمای تهران

 دهد.تشخیص  را

آموزان دارای ناتوان بینه در دانش -استانفورد–آزمای تهرانسوال اول: آيانسخه نوين هوش

های آماری مرتبط توجه به تحلیلبا يادگیری از طريق روش فاصله اطمینان روايی تشخیصی دارد؟ 

-بینه می -نفوردااست -آزمای تهرانهوش نوينتگانه نسخه شبا روش فاصله اطمینان هوشبهرهای ه

دالل کمی و حافظه های کالمی، کل، دانش، استداری بین هوشبهریتوان دريافت که تفاوت معن

وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری آنها ناتوان يادگیری آموزان در دانشفعال 

ناتوان آموزان دانش در تشخیص های مذکورهوشبهر باشد. بنابراين،فراتر از يك انحراف معیار می

 .باشنددارای روايی تشخیصی میيادگیری 

آموزان دارای ناتوان بینه در دانش -استانفورد -آزمای تهرانهوش سوال دوم: آيا نسخه نوين

با توجه به تحلیل آماری مرتبط با يادگیری از طريق نمودار نقاط پراکنش روايی تشخیصی دارد؟ 

های کالمی و حیطهنمرات تراز عوامل سازنده هوش با تأکید بر  هایشیوه نمودار پراکنش تفاوت

عوامل دانش غیرکالمی، استدالل کمی  داری بینیفت که تفاوت معنتوان دريامی غیرکالمی،

؛ بنابراين، وجود داردناتوان يادگیری آموزان در دانشغیرکالمی، دانش کالمی و حافظه فعال کالمی 

 در تشخیص عوامل دانش غیرکالمی، استدالل کمی غیرکالمی، دانش کالمی و حافظه فعال کالمی

 .دنباشدارای روايی تشخیصی میری ناتوان يادگیآموزان دانش

بینه در دانش آموزان دارای ناتوان -استانفورد-سوال سوم: آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران

های آماری مرتبط با روش با توجه به تحلیليادگیری از طريق محور ترکیبی روايی تشخیصی دارد؟ 

بینه که متشکل از چهار -استانفورد-محور ترکیبی ناتوانی يادگیری نسخه نوين هوش آزمای تهران

باشد، نمره تراز دانش کالمی، دانش غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی می

آموزان توان مطرح نمود با توجه به اينکه میزان تفاوت محور ترکیبی با هوشبهر کل در دانشمی

حور ترکیبی حاصل از نمرات تراز  دانش شود که مباشد، عنوان میمی 8ناتوان يادگیری بیشتر از 
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باشد، دارای روايی کالمی، دانش غیرکالمی،افظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی می

 آموزان ناتوان يادگیری را تشخیص دهد.تواند دانشتشخیصی بوده و می

بینه بررسی  -استانفورد -آزمای تهرانهای روانسنجی هوشهای مرتبط با شاخصاز ديگر يافته

های مرتبط با باشد. در تحلیلروايی اين مقیاس با تاکید بر شناسايی کودکان ناتوان يادگیری می

رواسازی اين آزمون از روايی تشخیصی استفاده به عمل آمده است.در حوزه روايی تشخیصی به سه 

ینه، روش فاصله ب -استانفورد-آزمای تهرانهای نسخه نوين هوشآزمونروش نمودار پراکنش خرده

آزما و روايی تشخیصی با استفاده از روش محور ترکیبی اطمینان هوشبهرهای هشتگانه اين هوش

 شوند:عوامل سازنده تاکید گرديد و نتايج به شرح زير مطرح می

آزمای های نسخه نوين هوشآزمونروايی تشخیصی مرتبط با روش نمودار پراکنش خرده

-های کالمی و غیرکالمی در خردهشان داده است که اين مقیاس در حیطهبینه ن -استانفورد -تهران

اين دو شاخص دارای  05/0های دانش غیرکالمی و استدالل کمی غیرکالمی با تاکید بر آلفا آزمون

های دانش کالمی و حافظه فعال کالمی با تاکید بر سطح آلفا آزمونروايی تشخیصی بوده و در خرده

01/0=α یجه گرفت که دارای روايی تشخیصی در سطح مطلوبی برخوردار است.توان نتمی 

همچنین با تاکید بر روش فاصله اطمینان نیز مشخص گرديد که از بین هوشبهرهای 

بینه، هوشبهر دانش و پس از آن هوشبهر حافظه فعال و  -استانفورد -آزمای تهرانهشتگانه هوش

کالمی از میزان کمتری برخوردار بوده و دارای هوشبهر استدالل کمی و هوشبهر کل و هوشبهر 

توان اذعان داشت که اين رو، میفاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار است. از اين

هوشبهرهای مذکور دارای روايی تشخیصی بوده و از قدرت شناسايی ناتوانی يادگیری بااليی 

 باشد.برخوردار می

(، عسگريان و ساغرچیان 1383از تحقیقات اشتری ) های اين پژوهش با نتايج حاصليافته

(، رويد و 2004) 11(، استرانبرگ1391(، پاپی )1390(، عسگريان )1390نژاد )(، عبداهلل1388)

( هماهنگی 2011(، رويد )2010) 4(، وودکاک گرو ومانر2009) 3(، سیگل و ريان2004) 2گارسون

های تحقیق حالیکه نتايج اين حوزه با يافته باشد، درهای آنها میداشته و منطبق بر يافته

 باشد.( منطبق نمی2011) 5ساينیوريك و ارلیك

 -( با عنوان بررسی روايی تشخیصی نسخه نوين هوش آزمای تهران 1390پژوهش عسگريان )

موارد ابزار قادر به تشخیص درست نارساخوانی با تاکید بر  87/0بینه نشان داد که در  -استانفورد 

از نظر روانسنجی، بدست آمده است. قابل ذکر  %75خواندن است، همچنین ضريب حساسیت  محور

های کالمی و غیرکالمی های حافظه فعال و دانش در حیطهآزموناست، تفاوت معناداری بین خرده

                                                           

1. Sternberg    2. Roid & Garson 

3. Siegel & Ryan    4. Woodsosk Mcgrew & Mather 

5. Signeuric & Ehrlich 
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توان مطرح نمود که نتايج پژوهش حاضر با پژوهش عسگريان همسو خورد. بنابراين، میبه چشم می

 . باشدمی

 -های روانسجی نسخه نوين هوش آزمای تهران( در راستای تشخیص ويژگی1390نژاد )عبداهلل

 های دانش غیرآزموناستانفورد بینه در تشخیص ناتوانی يادگیری قوچان نشان داد که در خرده

آزمون حافظه فعال کالمی باشد که در حالیکه دو خردهکالمی و کالمی دارای روايی تشخیصی نمی

آموزان ناتوانی يادگیری قوچان از توانايی شناسايی مطلوب برخوردار است و غیرکالمی در دانش و

آزمون حافظه فعال کالمی و غیرکالمی با نتیجه اين دارای روايی تشخیصی می باشد و در دو خرده

 پژوهش همسو است. 

وايی تشخیصی نسخه عنوان ر( به1390نتايج پژوهش عسگريان، افروز، کامکاری و پاشاشريفی )

بینه در راستای شناسايی کودکان ناتوان يادگیری در استان  -استانفورد  -آزمای تهرننوين هوش

تهران نشان داد که روايی تشخیصی مرتبط با نمودار پراکنش خرده آزمون های نسخه  نوين هوش 

های دانش و آزمونهای کالمی و غیرکالمی در خردهبینه در حیطه -استانفورد  -آزمای تهران 

حافظه فعال از روايی تشخیصی برخوردار است. همچنین، با تاکید بر روش فاصله اطمینان نیز 

بینه، هوشبهر  -استانفورد  -آزمای تهران مشخص گرديد که از بین هوشبهرهای هشتگانه هوش

دار است و آموزان ناتوانی يادگیری از میزان کمتری برخورحافظه فعال استدالل کمی در دانش

رو، اين سه هوشبهر دارای روايی باشد. از ايندارای فاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار می

 تشخیصی بوده و با نتايج  بدست آمده از اين پژوهش مطابقت دارد.

آزمای های آماری مرتبط با روش محور ترکیبی ناتوانی يادگیری نسخه نوين هوشتحلیل

بینه در اين پژوهش متشکل از چهار نمره تراز دانش کالمی، دانش غیرکالمی،  -استانفورد -تهران

باشد، می توان مطرح نمود با توجه به اينکه میزان حافظه فعال کالمی، حافظه فعال غیرکالمی می

باشد عنوان می 8آموزان با ناتوان يادگیری بیشتر از تفاوت محور ترکیبی با هوشبهر کل در دانش

محور ترکیبی حاصل از نمرات تراز دانش کالمی، دانش غیرکالمی، حافظه فعال کالمی،  شود کهمی

آموزان ناتوان دانش تواندباشد که دارای روايی تشخیصی بوده و میحافظه فعال غیرکالمی می

 يادگیری را تشخیص دهد.

-ان اين نتیجهتوهای پژوهش میبنابراين با توجه به موضوعات مطرح شده و با توجه به يافته

 های کالمی، کل، دانش کالمی، استدالل کمی غیرکالمی، دانش غیرهوشبهرگیری را کرد که 

-در تشخیص دانشکالمی، استدالل کمی کالمی، حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی 

رای آموزان داتوانند در تشخیص دانشو می دنباشدارای روايی تشخیصی میناتوان يادگیری آموزان 

 عنوان معیار تشخیصی بکار گرفته شوند.اختالل يادگیری به
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 فارسی

 ( ،1383اشتری؛ اکرم ،) بررسی و مقايسه مهارتهای پردازش واجی در کودکان عادی و
، پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش و نارساخوان پايه دوم ابتدايی شهر تهران

 دانشگاه تهران مرکز به راهنمايی دکتر صالحی.پرورش کودکان استثنايی، 

 (1387افروز؛ غالمعلی. کامکاری، کامبیز .)انتشارات دانشگاه تهران.هوش خالقیت ، 

 ( ،1388افروز؛ غالمعلی ،)دانشگاه تهران.مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنايی ، 

 انتشارات ،هوش آزمايی و روانسنجی اصول (، 1389کامبیز، ) کامکاری؛ غالمعلی، افروز؛ 

 تهران. دانشگاه

 ايران، ابتدايی آموزان دانش در يادگیری ناتوانی های شیوع فراتحلیل ،(1384) بهنام، بهراد؛ 

 .پژوهش در حیطه کودکان استثنايی فصلنامه

 ( 1392پاپی؛ حکیمه؛ ،) مقايسه روايی تشخیصی نسخه چهارم تکمیل يافته مقیاس های
بینه در دانش آموزان ناتوان يادگیری شهر -استانفورد–زمای تهران هوشی وکسلر با هوش آ

، پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  پژوهش اهواز

 خوزستان، به راهنمايی کامکاری و مشاوره عالی پور. 

 ( ،بررسی 1392جاويدنیا؛ ساناز، کامکاری؛ کامبیز، مولّلی؛ گیتا ،) ويژگی های روان سنجی

مجله بینه در کودکان با تشخیص نارساخوانی،  -استانفورد -نسخه نوين هوش آزمای تهران
 .مطالعات ناتوانی

 ( ،1387شهیم؛ سیما ،)چاپ پنجم، مقیاس تجديد نظر شده هوش وکسلر برای کودکان ،

 انتشارات دانشگاه شیراز.

 نسخه همزمان (، روايی1392اده؛ شهره، )شیری امین لو؛ مرضیه، کامکاری؛ کامبیز، شُکرز 

 در کودکان وکسلر هوشی مقیاس دوم نسخه بینه و -استانفورد  -تهران هوش آزمای نوين

 .تعلیم و تربیت استثنايیيادگیری،  ناتوان کودکان

 ( ،1390عبداهلل نژاد؛ صاحبه ،)آزمای تهران  بررسی ويژگی های روانسجی نسخه نوين هوش
نامه ، پايانآموزان ناتوان يادگیری مقطع ابتدايیدر تشخیص دانش استانفورد  بینه

 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان به راهنمايی کامکاری.

 ( ،1390عسگريان؛ مهناز ،)اعتبار يابی و رواسازی نسخه نوين هوش آزمای تهران-
 واحد علوم تحقیقات. ، پايان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسالمیبینه-استانفورد

 (، مقايسه روايی 1393نیا؛ مجید، افروز؛ ستوده، )فريد؛ فاطمه، کامکاری؛ کامبیز، صفاری

بینه و نسخه چهارم مقیاس هوش  -استانفورد -آزمای تهرانتشخیصی نسخه نوين هوش

، 4، دوره های يادگیریپژوهشی ناتوانی -مجله علمیوکسلر کودکان در ناتوانی يادگیری، 
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 .1393، زمستان 70-2/83ماره ش

 تأکید با سنجش و گیریاندازه ،(1387) شهره، شُکرزاده؛ فیروز، کیومرثی؛ کامبیز، کامکاری؛ 
 .اسالمشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات ،هوش سازه بر

 ( ،1997لرنر؛ ژانت دبلیو ،)ناتوانی های يادگیری ؛ نظريه ها ، تشخیص و راهبردهای تدريس ،

(، چاپ دوم،  مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1390ترجمه عصمت دانش، )

 تهران.
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