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 چکیده

 تشخیصی روايی عیینهدف پژوهش حاضر، ت

 -اسخختفورد -تهران آزمای هوش نوين نسخخخه

ینخخه نش در ب موزاندا توان آ یری نخخا گ  يخخاد

 آموزاندانش تمامی را آماری باشد. جامعهمی

نخخاتوانی  مراکز در يخخادگیری نخخاتوانی دارای

-94 تحصخیلی سخال در يادگیری شخهر آمل

شکیل می 1393 دهند. حجم نمونه برابر با ت

بوده کخخه 60 فر  بخخا اسخخختفخخاده از روش  ن

نه خا  نمو هدفمند در دسخخخترس انت گیری 

های اين پژوهش آوری دادهشدند. برای جمع

-استانفورد-تهران آزمایهوش نوين از نسخه

به  يد.  فاده گرد نه اسخخخت يه و بی منظور تجز

صی تحلیل داده شخی ها جهت تعیین روايی ت

 نقاط اطمینان، نمودار ابزار از روش فاصخخخله

فاده شخخخخد.  حور ترکیبیپراکنش و م اسخخخت

Abstract 

This research has been conducted 

with this goal to determine the 

diagnostic validity of the new version 

of Tehran- Stanford- Binet for 

students with learning disabilities. 

The statistical population consists all 

students with learning disabilities 

who have been   referred to Amol’s 

center of learning disabilities in the 

semester 1393- 1394. The sample size 

contained 60 students who were 

selected by purposive sampling. To 

collect data for this research the new 

version of Tehran-Stanford-Binet has 

been used. In order to analyze the data 

and to determine the validity of 

diagnostic instrument, diagram of the 

distribution and the confidence 

interval method, and Composite has 



 
 1397 تابستان، 25دورة هفتم، شمارة پژوهشی روان سنجی،  -میفصلنامه عل                         40

 

 مقدمه

 ودخ پیش به از بیش را وتربیت تعلیم نظران صاحب و متخصصان توجه امروزه 1يادگیری ناتوانی

 برخورداری رغمکه علی دارند وجود ایعده انآموزدانش بین در که معتقدند آنان. است ساخته معطوف

 ریفراگی به قادر سالم شنوايی و بینايی حواس بودن دارا وجود با و باالتر حتی يا متوسط هوش از

 ناتوانی اصطالح(. 1980، 2الفلین مك و واالس) نیستند يادگیری ويژه مفاهیم و آموزشی مطالب

 اي های شنیداریمعلولیت نتیجه اساسا که است يادگیری مشکالت از دسته آن شامليادگیری 

 شودینم يا اقتصادی فرهنگی محیطی، نامساعد وضع يا هیجانی اختالل ذهنی، ماندگیعقب حرکتی،

 .(1383نريمانی و آقاجانی، )

در قانون دولت فدرال بیشترين کاربرد را در آموزش و پرورش افراد  يادگیری ناتوانیتعريف   

وارد شد و  94-142در قانون عمومی  1975دارد. اين تعريف نخستین بار در سال  اختالل دارای

آن  اختاللبر « خاص در يادگیری اختالل»اصطالح  .مجدداً تصويب گرديد 1997برای اجرا در سال 

کند که در يك يا چند فرايند روانشناختی پايه مربوط به درک زبان يا می گروه از کودکان داللت

                                                           
1 -learning disability 

2 -wallace & mclaflin 

های ها نشخخان داد اين مقیاس در حیطهيافته

دانش، حافظه فعال و اسخختدال کمی از روايی 

تشخیصی مناسبی برخوردار است. با تکیه بر 

آموزان دارای پايین بودن اين عوامل در دانش

يادگیری می فت اين ناتوانی  جه گر توان نتی

قدرت پیش بینی الزم سخخخخه شخخخخاخت از 

ردار اسخخخخت و بخخا تخخاکیخخد بر میزان برخو

های عوامل تشخخخکیل دهنده حیطه میانگین

بینه  -اسخختنفورد -آزمای تهرانکالمی هوش

مشخخخخت گرديد که در بین عوامل، حافظه 

یانگین  با م عال کالمی ) پايین08/5ف ترين ( 

 دارای آموزانمیزان میخخانگین را در دانش

 .به خود اختصاص داده است يادگیری ناتوانی

يخخادگیری، روايی  نخخاتوانی  کلیخخدی: هخخایژهوا

سخه صی، ن شخی -تهران آزمایهوش نوين ت

 بینه-استانفورد

 

been used. The results showed that 

this scale in the areas of knowledge, 

working memory and quantitative 

reasoning has a little bit of a good 

diagnostic validity. Considering this 

fact that subtests were low in students 

with learning disabilities, we can 

conclude that these three indicators 

have the required predictive power, 

and with an emphasis on the average 

of the constituent elements of 

nonverbal Domain of Tehran-

Stanford-Binet’s IQ test it was 

determined that among the factors, 

verbal working memory with (5/08), 

has the lowest average 

Keywords:     learning disabilities, 

diagnostic validity, new version of 

Tehran-Stanford-Binet  .  
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درگوش  اختاللکاربرد گفتاری يا نوشتاری آن، اختالل دارند؛ اين اختالل ممکن است به صورت 

ر گيا انجام دادن محاسبات رياضی جلوه ، نوشتن، هجی کردن، خواندن، فکر کردن، صحبت کردندادن

آسیب مغزی، اختالل جزئی کارکرد مغز،  های ادراکی،هايی چون معلولیتهعارض ،اين اصطالح شود.

شود اما آن دسته از مشکالت يادگیری را که اساسًا پريشی رشدی را شامل مینارساخوانی و زبان

 ل هیجانی يا وضع نامساعدماندگی ذهنی، اختال، عقبهای ديداری، شنیداری، حرکتییتنتیجه معلول

 (.1390 ،؛ ترجمه دانش1997، 1گیرد )لرنرا اقتصادی است در بر نمی، فرهنگی يمحیطی

های ناتوانیهای يادگیری بدين شرح است که توانیتعريف انجمن ملی وابسته به نا ،همچنین

شود و به های متفاوت میيادگیری اصطالحی کلی است که شامل گروه ناهمگونی از دشواری

های گوناگونی همچون مشکالت اساسی در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، صورت

ت يادگیری ممکن اسهای ناتوانیشود. اگرچه رياضیات متجلی می اختاللکردن يا نوشتن، استدالل

های آموزان با آسیبآموزان ساير طبقات استثنايی نیز وجود داشته باشد )برای مثال دانشدر دانش

های اجتماعی و هیجانی، تدريس ناکافی يا نامناسب، ماندگی ذهنی، آشفتگیعقبحسی، 

های محیطی و فرهنگی(، اما اين امر در نتیجه اين شرايط يا تأثیر آنها نیست )کمیته محرومیت

 (.2001، 2يادگیری اختاللمشترک ملی 

 ایدار پايه روانشناختی فرآيند چند يا يك در گردد کهاطالق می آموزانیاين اصطالح به دانش

جی ه خواندن، دادن، گوش تکلم، زبان، فهم و درک کردن، استدالل تفکر، در را نقصی و بوده اختالل

دهند. اين گروه از قدرت بینايی و شنوايی خوبی برخوردار می نشان کردن محاسبه و کردن، نوشتن

های معمول و متداول با روش باشند اما در عین حالمند میبوده و از ضريب هوشی متوسط بهره

 (.1392لو، باشند )کامکاری، شکرزاده و امینآموزشی قادر به درک و فهم و يادگیری مطالب نمی

 به شمار آموزاندانش تحصیلی سرنوشت کنندهتعیین و مهم معضالت از يکی يادگیری هایناتوانی

روانی،  اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای (. طبق2006، 3استفن و بیدرمن سیدمن،) آيدمی

 رایب شده استاندارد هایآزمون در پیشرفت که شوندمی داده زمانی تشخیت های يادگیریناتوانی

 صیالتتح سن، برحسب انتظار مورد حد زير ایمالحظه قابل بطور بیان نوشتاری يا رياضیات خواندن،

. دارد روزمره هایفعالیت با آموزش پیشرفت در جدی تداخل يادگیری باشد. مسائل هوشی سطح و

 و گیفرهن پیشرفت در بهنجار هایاختالف از بايد های يادگیریناتوانی کند کهمی تأکید همچنین

 و ديداری مسائل و فرهنگی عامل تدريس، ضعف فرصت، کمبود ناشی از تحصیلی مشکالت نیز

 رياضیات، خواندن، هایناتوانی شامل DSM-5يادگیری در های ناتوانیمقوله . شود تفکیك شنیداری

 (.1390؛ ترجمه دانش، 1997)لرنر ، است نشده تصريح هایو يادگیری نوشتاری بیان

                                                           
1 -lerner 

2- NJCLD 

3 -Seidman, L.J., Biederman, J., & Stephan 
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هنگام و پیشگیری از  های زودجهت انجام مداخلهبه  ناتوانی يادگیریغربالگری و تشخیت 

شناسان و محققان، روانهای تحولی و تحصیلی همواره مورد توجه اختاللاختالالت ناشی از 

 هایبرنامه ارزيابی ،رو(. از اين1391کارشناسان تعلیم و تربیت بوده است )ابوالقاسمی و جوانشیری، 

رای ب مهمی ضرورت يادگیری، هایناتوانی سنجش ويژگی ابزارهای و حساسیت تعیین و تشخیصی

-يژگیو تعیین و هنجاريابی به تشخیصی هایآزمون هاست. ناتوانیتشخیت، ترمیم و مداخله در اين 

 هایزمینه و مکان به هااين آزمون زيرا دارند، نیاز مطالعه مورد هایجامعه در های تشخیصی

 ایهناتوانیارزيابی  برای زيادی اختصاصی ابزارهای اگرچه. اندها وابستهآزمودنی ساختاری -اجتماعی

 تشخیت کلی مشخت برای ويژگی و حساسیت دارای و استاندارد ابزاری نبود دارد، وجود يادگیری

 هبرجست را يادگیری هایناتوانی ارزيابی برای هوشی آزمون کاربرد ضرورت يادگیری، هایناتوانی

 .سازدمی

 انکودک دقیق شناسايی به توانمی کودکان استثنايی، حیطه در 1هوش هایآزمون از استفاده با

 هایتوانايی از دقیقی هایمعرفه هوش، هایآزمون اجرای از پس زيرا يافت؛ يادگیری دست ناتوان

 شیهو و نیمرخ تحصیلی هایزمینه در آموزدانش فعلی عملکرد با مقايسه و آمده دست به شناختی

 فعل تاکیدبال هایتوانايی به عنوان عملکرد، و بالقوه هایتنگاتنگ توانايی ارتباط به توانمی آزمودنی،

 (.1392کرزاده، کامکاری و شُلو، نمود )امین

ناد با است ناتوانی يادگیریاز جمله ابزارهای مورد استفاده جهت ارزيابی هوش در راستای سنجش 

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

اشاره داشت. در بین ابزارهای فوق بینه  -های هوشی استانفورد جانسون، آزمون کافمن و مقیاس

بینه، نمرات ترکیبی مطرح گرديده که اين نمرات  -برای دو مقیاس هوشی وکسلر و استانفورد 

ايفا نمايند. پس از سنجش و  ناتوانی يادگیریتوانند نقش غربالگری را برای کودکان مستعد می

رسد و اين مداخالت در راستای اخالت می، نوبت به ارائه مدانآموزشناسايی وجود اين عارضه در دانش

س پهای الزم پیگیریگیرد اما آنچه از اهمیت بسزايی برخوردار است، شکل می انآموزنیازهای دانش

 .باشدمی انآموزاز ارائه مداخالت صورت گرفته و اقدامات ضروری جهت برآورد وضعیت آتی دانش

عنوان فرايندی به ناتوانی يادگیریآموزان دارای از طرفی سنجش کودکان و گاهی اوقات دانش

ان عنوبه ناتوانی يادگیریشود. رويکردی که در شناسايی حساس، ظريف و همه جانبه محسو  می

گردد، به اجرای آزمون هوش و آزمون پیشرفت تحصیل تاکید دارد. با اين رويکرد سنتی لحاظ می

-دانشتوان اند که از طريق آزمون هوش وکسلر میههای قبل عنوان نمودپژوهشگران از دهه ،وجود

های انفرادی هوش به موازاتی که آزمون (.1387را شناسايی نمود )شهیم،  ناتوانی يادگیریآموزان با 

 -وکسلر، توانايی شناسايی ناتوانی يادگیری را دارا می باشد، نسخه نوين هوش آزمای تهران استنفورد

                                                           
1- Intelligence 
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اری، فريد، کامکآزمای وکسلر را داراست )های فراتر از هوشی بوده و قابلیتبینه، نیز دارای اين تواناي

 (.1393 نیا و افروز،صفاری

 -تهران آزمایهوش پنجم نسخه رسدنظر می به هوشبهر، تعیین برای رايج ابزارهای بین در

 ( انحراف-5)+( تا منفی پنج 5پنج ) مثبت دامنه دربرداشتن با و بوده معتبرتربینه  – استنفورد

و  داشته کاربرد سالگی 85تا  5/2 سن از ابزار، باشد. اينمی     برخوردار  بااليی قابلیت از استاندارد،

 متمايزکننده اين هایشاخت ديگر شناسايی نمايد. از را نخبه تا ذهنی توانکم افراد دامنه است قادر

 تواند معرفمی و بوده نظری قوی پشتوانه دارای کهاست  جامعی شناختی نیمرخ دارا بودن ابزار،

 دانش، استدالل استدالل سیال، شاخت پنج نیمرخ، اين گردد. در هوش محسو  سازه برای دقیقی

 و گرددغیرکالمی استخراج می و کالمی حوزه دو فعال در حافظه فضايی و ديداری کمی، پردازش

 هایحوزه در از آنها برخی نامبرده، عوامل بین شود. ازمی مجزا ترسیم طور به هوشبهر مجموع، در

 ترکیبی برای نمرات شاخت توانند معرفمی   و باالتری برخوردار بوده اهمیت از آموزشگاهی

 (.1392، کامکاری و شُکرزاده، لوامین یریباشند )ش آزمون اين از طريق يادگیریناتوانی  شناسايی

اختالالتی است که در کودکان از شیوع نسبتاً بااليی يادگیری از جمله  به بیانی ديگر، ناتوانی

 20 زبان انگلیسی کشورهای های يادگیری درناتوانی شیوع باشد؛ به طور مثال میزانبرخوردار می

 شده برآورد درصد يك ژاپن و چین و درصد 5 آلمانی درصد، 10 اسکانديناوی درصد، کشورهای

 درصد 11/15ابتدايی را  دوره کودکان در يادگیری ناتوانی شیوع میزان هندی است. پژوهشگران

 شیوع میزان نیز ايرانی (. محققان2012، 1پاتیل و موگسالی پاتیل، موگسالی،)اند نموده گزارش

 5/5( 1372کار ) دانه مثال، طور به. اندگزارش نموده مختلفی درصدهای با را يادگیری ويژه مشکالت

، میاه 5/10( 1387، شريفی و داوری )58/4( 1384بهراد ) درصد، 2/11( 1373درصد، فالح چای )

 67/3درصد، پايه سوم  53/4( در پايه دوم 1392درصد، و بهاری و هاشمی ) 10( 1389نهری )

 درصد است. 42/3درصد و پايه پنجم  73/3درصد، پايه چهارم 

 متفاوت ایگونه به استثنايی و پرورش کودکان آموزش و روانشناسی در هوش از طرفی سازه

 و ديرآموز کودکان هایدر گروه هوش سازه بر تاکید با استثنايی سنجش اين حال شده، با مطرح

-گروه برای توانزمانی می است. تنها حائزاهمیت يادگیری ناتوان و تیزهوش، سرآمد توان ذهنی،کم

استثنايی،  سنجش طريق از که نمود تاکید ويژه ريزی آموزشی برنامه به استثنايی های کودکان

 دقیق ريزی برنامه هوش، سازه در نگررويکرد کمی استناد به با و گردد ترسیم آزمودنی نیمرخ هوشی

استثنايی،  سنجش هایزمینه هوش در رو، سنجش اين گیرد. از انجام استثنايی و مبتنی برسنجش

 ويژه کودکان نیازهای شناسايی اطالعاتی در منابع مهمترين از عنوان يکیو به بوده موثر اقدامی

                                                           
1 -Mogsale, Patil, Patil & Mogsale 
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افروز شود )می محسو  يادگیری ناتوانی و سرآمد ديرآموز، تیزهوش، کودکان خصوص به و استثنايی

 (.1389و کامکاری، 

( در پژوهش خود که به بررسی مروری بر 2011) 1مستر و پامپلین تیپیش، در اين راستا رويد،

دند که پرداختند، تاکید نمو ناتوانی يادگیریبینه برای استفاده در کودکان با -مقیاس هوش استفورد

 ورود از قبل را ناتوانی يادگیریدر  دانش و فعال حافظه در نقت تواندبینه می-مقیاس هوش استفورد

 با انآموزدانش برای شناسايی مطلوبی تشخیصی روايی از مقیاس اين کند و شناسايی مدرسه به

 برخوردار است. ناتوانی يادگیری

همزمان با هنجاريابی اين آزمون در ايران، پژوهش های چندی در جهت تعیین روايی تشخیصی 

ت؛ صورت گرفته اس ناتوانی يادگیریآموزان بینه در دانش -استنفورد -نسخه نوين هوش آزمای تهران

 همزمان ( در پژوهش خود با عنوان بررسی روايی1392کرزاده )لو، کامکاری و شُطور مثال امینبه 

 در کودکان وکسلر هوشی مقیاس دوم نسخه بینه و – استانفورد -تهران آزمایهوش نوين نسخه

 سمقیا دو با يادگیری ناتوان آموزاندانش کل هوشبهر يادگیری نشان دادند بین ناتوان کودکان

 شود.می مشاهده همزمان روايی مذکور،

سنجی روان های( در مطالعه خود که با هدف بررسی ويژگی1392جاويدنیا، کامکاری و مول لی )

 ،بینه در کودکان با تشخیت نارساخوانی انجام گرفت -استانفورد -آزمای تهراننسخه نوين هوش

بینه دارای ضريب ثبات و تجانس درونی  -استانفورد -آزمای تهراننشان دادند نسخه نوين هوش

گرايی، از روايی تشخیصی بااليی در میزان وضوح 72/0میزان حساسیت و  98/0زيادی بوده و با 

 برخودردار است. کودکان نارساخوان

های آزمون هوش برای تشخیت در همین رابطه در کشورمان در زمینه بکارگیری نسخه    

 (، ساغرچیان1383) بطور مثال، اشتری دودی صورت پذيرفته است؛های معاختالل يادگیری پژوهش

که ند در پژوهش خود نشان داد (1390) عسگريان (،1392) پاپی (،1392) نژادعبداهلل (،1388)

 بینه از روايی تشخیصی بااليی برخوردار است. -استانفورد -آزمای تهراننسخه نوين هوش

 آموزاندانش هوشی نیمرخ ایمقايسه بررسی» عنوان تحت کهنیز ( 1389) موسوی پژوهش

 و دانش عامل میانگین بین که و مطرح نموده گرفته انجام« ابتدايی مقطع عادی و ناتوان يادگیری

 نسخه رو،اين از دارد؛ وجود اردمعنی تفاوت عادی و يادگیری ناتوان آموزاندانش فعال عامل حافظه

 .(1392)پاپی،  دارد کاربرد يادگیری ناتوانی تشخیت برای بینه -استانفورد - تهران آزمایهوش نوين

 روکسل یهوش یهااسیمق یلیتکم چهارم نسخه یصیتشخ يیروا سهيمقا( با هدف 1392) پاپی

-دانش تمامی ،بود اهواز شهر یریادگي ناتوان آموزاندانش در نهیب -استانفورد –تهران یآزماهوش با

ال س که دررا آموزان دختر و پسر با ناتوانی يادگیری از پايه اول تا پنجم مقطع ابتدايی شهر اهواز 

                                                           
1 -Roid, Tipish, Pamplin & Master 
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از مراکز دولتی و غیردولتی مشکالت ويژه يادگیری اين شهر خدمات ويژه  1391-92تحصیلی

ناتوان آموز دانش 60شامل  پژوهشنمونه  .، مورد بررسی قرار دادکردنددرمانی دريافت می -آموزشی 

نی راک منحکه با استفاده از گیری هدفمند در دسترس انتخا  شدند يادگیری بود که به روش نمونه

 ايی با نرمروبرای تعیین  تحلیل عامل تأيیدی گرايی وبرای تعیین ضريب حساسیت و ضريب وضوح

  باشد.ايی تشخیصی میهای تحقیق نشان داد که ابزار فوق دارای روو يافته استفاده گرديد لاافزار لیزر

-تهران آزمایهوش نوين نسخه تشخیصی ( با هدف مقايسه روايی1392) نژادعبداهللدر نهايت، 

 نوين سوم نسخه و وکسلر کودکان هوشی هایمقیاس یتکمیل چهارم بینه، نسخه-استانفورد

گرديد، عامل يادگیری اجرا  ناتوان آموزاندانش در جانسون وودکاک شناختی توانايی هایمقیاس

آن  رود. پس ازکار میترين مالک تشخیت احتمالی اختالالت يادگیری به عنوان مهمحافظه فعال به

های تشخیصی اختالالت هايی که مرتبط با کالم و فهم کالمی است، از ديگر مالکآزمونخرده

چرا که نقت در اين دو حیطه در تعداد زيادی از نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر  ؛يادگیری است

 خورد.به چشم می

گونه دقیق مشخت های زيادی در اين زمینه انجام گرفته ولی هنوز بهاينکه پژوهشبا توجه به 

قیق وال اصلی تحآموزان شهر آمل نیز کاربرد دارد يا خیر؛ بنابراين، سنیست که اين ابزار برای دانش

ان آموزان ناتوبینه در دانش-استنفورد -آزمای تهرانآيا نسخه نوين هوششود که: اينگونه مطرح می

 يادگیری شهر آمل دارای روايی تشخیصی است؟

 شوند: های فرعی به شرح زير ارائه میدر راستای پاسخگويی به سوال اصلی تحقیق، سوال

آموزان ناتوان يادگیری از طريق بینه در دانش -استفورد -انآزمای تهرآيا نسخه نوين هوش  -

 روش فاصله اطمینان روايی تشخیصی دارد؟

آموزان ناتوان يادگیری از طريق بینه در دانش -استفورد -آزمای تهرانآيا نسخه نوين هوش  -

 نمودار نقاط پراکنش روايی تشخیت دارد؟

آموزان ناتوان يادگیری از طريق بینه در دانش -اسخختفورد -آزمای تهرانآيا نسخخخه نوين هوش -

 .محور ترکیبی روايی تشخیت دارد؟

 

 پژوهش روش

 یرواي مطالعات و است روايی مطالعات از ایزيرمجموعه همواره تشخیصی روايی اينکه به توجه با

 پژوهش بنابراين شوند،می گرفته نظر در شناختیروش هایپژوهش از ایزيرمجموعه عنوانبه نیز

 باشد.شناختی میروش بر تأکید با تشخیصی روايی نوع از روايی مطالعات حیطه در حاضر
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 نمونه و روش نمونه گیری جامعه،

در  ناتوانی يادگیری دارایدختر و پسر آموزان دانش تمامیجامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

سال در  جای دارند و سال 12تا  7که در دامنه سنی باشد می آمل شهر يادگیری ناتوانیمرکز 

 مشغول به تحصیل هستند. 1393-94 یلیتحص

آموزانی که در سال هدفمند در دسترس بوده که از کلیه دانشتحقیق حاضر، گیری روش نمونه

از طريق هسته مشاوره اداره اموزش و  پرورش و مشغول به تحصیل هستند و  93-94تحصیلی 

ری به مرکز اختالل يادگیری آمل که جمعا موز مشکوک به ناتوانی يادگیآارزيابی معلم به عنوان دانش

ابتدا با استفاده از دفترچه رهنمون ابزار نسخه نوين هوش آزمای  .نفر بوده ارجاع داده شدند 130

 یبه دست آمده کودکان ضريب هوشیو با توجه به  بینه هوش مختصر گرفته شد -استنفورد-تهران

نفر تشخیت اولیه  60 سپس در مجموع .گذاشته شدندکنار بودند،  85تر از پايینهوشبهر  دارای که

ه بینه ب -استنفورد-آزمای تهرانناتوانی يادگیری داده شدند که از همه در ابتدا نسخه نوين هوش

انی ناتوپس از آن برای تايید مجدد تشخیت  ،شکل انفرادی در اتاق مخصوص به اين کار انجام شد

 انجام شد. کسلر کودکانهای هوشی و، نسخه چهارم مقیاسيادگیری

 پژوهشابزار 

 (TSB-5)بینه  -استانفورد –آزمای تهران هوشنسخه نوين گیری تحقیق حاضر، اندازهابزار 

توسط گال. ه. رويد  که به  2003در سال  نهبی -های هوشی استانفوردخه پنجم مقیاسباشد. نسمی

عنوان پروفسور آموزش و پرورش استثنايی در دانشگاه کالیفرنیا مشغول به فعالی ت است، ساخته شد. 

پنج عامل  در ،آزمای که محتوای کالمی و غیرکالمی يکسان را در همه عوامل دارا استاين هوش

شود و می مشاهدهفضايی و حافظه فعال  –اری دانش، استدالل سیال، استدالل کمی، پردازش ديد

مهم اين نسخه در برگرفتن دامنه سنی  گردد. از مزايایهوشبهرهای غیرکالمی و کالمی محاسبه می

سال و محاسبه هوشبهر با استفاده از جداول تبديل نمرات کامالً اختصاصی برای سنین  89تا  5/2

های عنوان نقاط عطف نسخه پنجم مقیاسهای پايه، بهها و آزموناستفاده از آزمون است.مختلف 

 6تا  5آزمون که در هر يك، خرده 10ترتیب، شوند. بدينمی   بینه محسو  –هوشی استنفورد 

آزمون، دو حیطه و خرده 10سوال است، به صورت کلی در  6تا  3آزمون پايه و هر آزمون که دارای 

 اند. آزمون تشکیل شدهعوامل از دو خردهپنج عامل قرار دارند که هر يك از اين 

 توسط غالمعلی افروز و کامبیز کامکاری تحت عنوان 1387ين مقیاس هوشی در ايران در سال ا 

عنوان ترجمه و انطباق يابی گرديد. اين مقیاس به نهبی -استانفورد –تهران  یآزماهوشنسخه نوين 

آموزش و پرورش کودکان و بزرگساالن استثنايی با تاکید بر ترين ابزار در زمینه شناسايی و کاربردی

های شناختی را در بر سازه هوش است و دو طیف عمده آزمودنی با امتیازهای شناختی و محدوديت

ريزی هو برنام هگیرد. از طريق بررسی نقادانه نیمرخ هوشی، به شناسايی افراد استثنايی پرداختمی

زشی را طراحی، اجرا و ارزشیابی کرد. اين مقیاس برای دامنه سنی منظم مبتنی بر نیازسنجی آمو
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باشد. دقیقه می 100تا  75زمان متوسط برای اجرای اين آزمون  وسال طراحی شده  89تا  5/2

يا  1 . کتا  سوال شمارهباشددارای سه کتا  می نهبی -استانفورد –تهران  یآزماهوشنسخه نوين 

توان سنجش انطباقی در اجرای اين مقیاس است؛ از طريق اجرای آن، میکتا  رهنمون، اولین گام 

به را انجام داد و برآوردی تقريبی از سطح توانايی آزمودنی در کارکردهای شناختی و سازه هوش  

شامل مجموعه  2کتا  شماره  ؛را مشخت نمود 3و  2های کتا  شماره و سطح آغاز سوال دست آورد

باشد. زمان اجرای متوسط شامل مجموعه سواالت کالمی می 3ا  شماره سواالت غیرکالمی و کت

دقیقه و زمان اجرای متوسط کتا  سوال شماره  20تا  15بطور تقريبی حدود  1کتا  سوال شماره 

دقیقه است که با توجه به میزان همکاری آزمودنی با آزمونگر،  40تا  30هر کدام حدود  3و شماره  2

آمون است که  10دارای  نهبی -استانفورد –تهران  یآزماهوش. نسخه نوين اين زمان متغیر است

گردند، اين آمون عنوان میعنوان خردهعوامل سازنده هوش در دو حیطه غیرکالمی و کالمی، تحت

کنند و اطالعات مکفی را پیرامون توانايی آمون، توانايی ارائه هشت هوشبهر را فراهم میده خرده

ی ال، استدالل س ی با عناوين هوشبهر کل، هوشبهرکالمی، هوشبهرغیرکالمی، هوشبهرشناختی آزمودن

فضايی و هوشبهرحافظه فع ال  –پردازش ديداری  استدالل کم ی، هوشبهر دانش، هوشبهر هوشبهر

هشت هوشبهر  و نمرات خام به نمرات تراز تبديل ،گانهآزمونهای دهنمايد. پس از اجرای خردهارائه می

گردد. در نیمرخ هوشی به مقايسه هوشبه های هشتگانه و تفاوت هوش ترسیم می محاسبه و نیمرخ

شود و اطالعات مفید و کاربردی در زمینه شناسايی ها پرداخته میعملکرد آزمودنی در عوامل و حیطه

 یز هوشی و ...( ياهای استثنايی با تاکید بر امتیازهای شناختی )تکارکردهای شناختی در حیطه

ه گزينش، گمارش، کند به طور کلی در زمینپذير و... ( فراهم میمحدوديت شناختی )آموزش

، تشخیت و درمان کاربرد دارد. تدوين نیمرخ هوشی نقطه پیوند بین اقدامات شناسايی، آموزش

ی( و ستثنايوسیله سنجش ازيرا از يك سو به شناسايی نیازهای آموزشی )به ؛آموزش است سنجش و

ای ههای شناختی و توسعه توانمندیريزی دقیق در راستای کاهش لنگرگاهاز سوی ديگر به برنامه

ترين اقدامات در حیطه سنجش استثنايی، شناسايی ترين و اساسیهوشی معطوف است. يکی از مهم

ای ديگر در هآزمون نسب به خرده آزمونتر در يك خردههای شناختی )کسب نمره پايینلنگرگاه

 هوشبهرهای مذکور. ودکه ضروری است تا به آن توجه ويژه مبذول ش بودهحیطه کالمی و غیرکالمی( 

تا  145) ی را با عناوين نخبهو سطوح هوش باشدمی 15و انحراف استاندارد  100دارای میانگین 

 (، 85 تا 70(، مرزی )115تا  85ط )، متوس(130تا  115باهوش) (،145تا  130تیزهوش) (،160

(. عالوه بر 1390نمايد )کامکاری، ( ارائه می55ا ت 40پذير)( و تربیت70تا  55پذير)آموزش

اين ابزار قادر به تفکیك نمرات حساس به تغییر و نمرات ترکیبی مرتبط با  ،هوشبهرهای هشتگانه

 باشد.های خواندن و محاسبه نارسايی میناتوانی

 دربه تفکیك نمرات حساس به تغییر و نمرات ترکیبی مرتبط باعالوه بر هوشبهرهای نامبرده قا

 استخراج گرديده، 89/0 و 84/0يب اعتبار بین اضر باشد.محاسبه نارسايی می خواندن و یهاناتوانی
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 مونهاآزمعرف آن است که اين ابزار از اعتبار بااليی در زمینه خرده ضرايب محاسبه شده برای اين ابزار

 (.2005 ،1)رويد باشدمی برخوردارنمرات ترکیبی  و

عنوان يکی از ابزارهای معتبر در حیطه سنجش بینه به-استانفورد–آزمای تهراننسخه نوين هوش

یری گهای يادگیری را اندازهماندگی ذهنی و نا توانیعقب تواند تیزهوشی،استثنايی شناخته شده و می

ال حافظه فع غیرکالمی، آزمون دانش کالمی وخردهراستای تشخیت ناتوانی يادگیری چهار  در کند.

ترتیب دينب باشد.ترکیبی خواندن می ای تلفیقی معرف محورحافظه فعال غیرکالمی به گونه کالمی و

مضرو  گرديده  87/1در رقم ثابت  هآزمون تراز شده بدست آمدکه پس از آنکه مجموع چهار خرده

و انحراف  100ين طريق بتوان محور ترکیبی خواندن با میانگین تا از ا گرددجمع می 25رقم ثابت  با و

 (.2011 2شی)رويد و تپ راستای تشخیت ناتوانی يادگیری بدست آورد را در 15معیار 

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

 شد برده کار به سؤاالت تدوين راستای ای درعمده گام عنوان به از آزمون کنندگان استفاده ديدگاه

 نسخۀ و گرفت قرار آن مورد تأيید هایمقیاس خرده و سؤاالت آن مطالعات مقدماتی از پس و

 سپس مرحلۀ آمد؛ به دست نهايی نسخۀ آزمايشی، نسخۀ و بازنگری با بررسی و تهیه آزمايشی

 آمد. در مقیاسمی بهدست متفاوت سنی دامنۀ گوناگون در هنجارهای و مطرح شده استانداردسازی

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

 ،عالوهمتغیر است. به 89/0تا  84/0آزمون از و برای هر ده خرده 92/0تا  90/0شاخت پنجگانه از 

 تمامی زيرا است، آزمون ثبات اين و تجانس معرف بازآزمون-آزمون و ونگراناعتبار بین آزم مطالعات

 ستفادها با بینه، -مقیاس استانفورد اعتبار حیطۀ در ديگر، عبارتی باشند. بهمی 75/0از  باالتر مقادير

برای نمرات مقیاس کل  اعتبار ضريب براون، - اسپیرمن فرمول با و تصحیح کردن نیمه دو روش از

است که اين موارد،  91/0های خالصه شده و مجموعه آزمون 96/0و کالمی  95/0غیرکالمی  ،98/0

در حیطه اعتبار، معرف ويژگی مطلو   90/0باشد. موارد باالتر از دهنده ثبات مطلو  میهمه نشان

 (. 2004، 3نجی در حیطه تجانس درونی آزمون فوق است )کرنی، باربارا و گیلمانسروان

 گیریو خطای اندازه بازآزمون-آزمون درونی، ثبات تجانس با بینه-استانفورد هوشی یاسمق اعتبار

 به مفهوم کنند، بايدمی بینه استفاده -استانفورد هوشی مقیاس از افرادی که کار دارد. همۀ و سر

محاسبه  راستای در .گیرند نظر در را گیریاندازه استاندارد خطای و دقیق بنگرند ایگونه به اعتبار

 و پنج هوشبهر حیطۀ آزمون، چهارخرده ده نمرات برای بینه، -استانفورد هوشی مقیاس ضريب اعتبار

 اونبر اسپیرمن فرمول توسط آمده بدست و ضرايب شد استفاده کردننیمه دو روش از شاخت عامل،

بوده است که  70/0سال باالتر از  2-8سنی  دامنۀ در اعتبار، ضرايب تمامی. گرفت قرار مورد اصالح

                                                           
1 Roid 

2 Tepish 

3 Kearney;Barbara & Gilman 
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 افروز توسط ايران، در ابزار (. اين2003باشد )رويد، اين ارقام، معرف تجانس درونی مقیاس فوق می

 حجم با تهران ایهدر شهرستان آن، از پس و نفر 720 نمونه حجم با تهران در شهر ابتدا کامکاری و

 حجم اب...  و شیراز، اصفهان تبريز، مشهد، بر شهرهای با تأکید کشور در کل سپس و نفر 1800 نمونه

 شانن مردم ايران در را اصلی نسخه با منطبق های روانسنجیو ويژگی شده استاندارد نفر 2400 نمونه

 .است داده

-آزمای تهرانهای نسخه نوين هوشآزمونروايی تشخیصی مرتبط با نمودار پراکنش خرده

ای هآزمونهای کالمی و غیرکالمی، در خردهحیطه بینه دال بر آن است که اين مقیاس در-استانفورد

زمون آبا تاکید بر پايین بودن اين دو خرده دانش و حافظه، از روايی تشخیت مناسبی برخوردار است.

ینی باين دو شاخت از قدرت پیش گیری نمود.توان نتیجهآموزان دارای ناتوانی يادگیری میدر دانش

اين  05/0 آموزان برخوردار است و با تاکید بر سطح آلفایری دانششناسی اختالل يادگالزم جمعیت

اطمینان نیز  فاصلهبا تاکید بر روش  ،دو شاخت دارای روايی تشخیت مطلو  هستند. همچنین

بینه، هوشبهر حافظه -استانفورد-آزمای تهرانمشخت گرديد که از بین هوشبهرهای هشتگانه هوش

آموزان ناتوان يادگیری از میزان کمتری برخوردار است و دارای فعال، استدالل کمی در بین دانش

توان اذعان داشت که اين سه هوشبهر می ،رواز اين باشد.فاصله اطمینان بیشتر از يك انحراف معیار می

 اری،)کامک بوده و از قدرت شناسايی ناتوانی يادگیری بااليی برخوردار است یدارای روايی تشخیص

1386). 

نوان عبینه به-استانفورد-آزمای تهرانگیری پژوهش يعنی نسخه نوين هوشابزار اندازه ،وراز اين

 شودگیری و سنجش انفرادی هوش محسو  میترين ابزار روانشناختی در اندازهترين و جامعکامل

که کاربردهای فراوانی را در سنجش استثنايی و بخصوص تشخیت ناتوانی يادگیری دارا بوده که 

های کاربردی برای شناسايی ناتوانی يادگیری مشخت های روانسنجی آن را در زمینهبتوان ويژگی

 نمود.

و با توجه به موضوع استفاده شد SPSS -20افزار ها و اطالعات از نرمبرای تجزيه و تحلیل داده

-نشدا در نهیب -استانفورد-تهران یآزماهوشنسخه نوين  یصیتشخ يیروا سهيمقا»پژوهش که به 

های پژوهش در زمینه باشد، در راستای آزمون سؤالمعطوف می« شهر آمل یریادگي ناتوان آموزان

 -آزمای تهرانآموزان ناتوان يادگیری با تاکید بر نسخه نوين هوششناسايی نیمرخ هوشی دانش

جزا بخش م های آماری پژوهش در دوبینه و بررسی روايی تشخیصی ابزار مذکور، تحلیل -استانفورد

   ( و هنیب -استانفورد – تهران یآزماهوشهای توصیفی )با تأکید بر نسخه نوين و متوالی تحلیل

های مرتبط با روايی تشخیصی )روش نمودار پراکنش )با تأکید بر روش ديويس(، روش فاصله تحلیل

( نهیب -استانفورد – نتهرا یآزماهوشگیری از محور ترکیبی ناتوانی يادگیری )نسخه اطمینان و بهره

های گرايش مرکزی )نما، شاختدر بحث آمار توصیفی متغیرها، از ارائه گرديد. الزم به ذکر است، 
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ای ههای پراکندگی )دامنه تغییرات، واريانس و انحراف استاندارد( و شاختمیانه و میانگین(، شاخت

 استفاده گرديد. گیری، ضريب کجی و ضريب کشیدگی(توزيع )خطای معیار اندازه

 

 

              هايافته

ر دبینه  -نفوردااست -آزمای تهرانهوش هایهای توصیفی مرتبط با عوامل و حیطهتحلیل الف(

 آموزان ناتوان يادگیریدانش

 آزمای هوش هایعوامل و حیطه با نمرات ترازهای آماری مرتبط شاخت :1 جدول

 يادگیریآموزان ناتوان در دانش بینه -استانفورد -تهران

                                  حیطه غیرکالمی حیطه کالمی کل

 حیطه

 عامل

انحراف 

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 میانگین

 سیال استدالل 75/9 06/1 06/9 01/1 81/18 62/1

 دانش 7 01/1 98/5 33/1 98/12 16/2

 کمی استدالل 71/6 27/1 08/7 72/1 80/13 80/2

 پردازش ديداری فضايی 91/9 30/1 35/8 91/0 26/18 88/1

 فعال حافظه 51/6 79/0 08/5 78/0 60/11 09/1

 -آزمای تهراندهنده حیطه غیرکالمی هوشتشکیل عوامل هایبا تاکید بر میزان میانگین

 حافظه فعال کالمی،غیردهنده حیطه تشکیل عواملبینه مشخت گرديد که در بین  -نفوردااست

 با تاکید برهمچنین، . استترين میزان میانگین را به خود اختصاص داده ( پايین51/6غیرکالمی )

 نیزبینه  -نفوردااست -دهنده حیطه کالمی هوش آزمای تهرانتشکیل های عواملمیزان میانگین

ترين میزان میانگین را به خود (، پايین08/5کالمی ) حافظه فعال عوامل،مشخت گرديد که در بین 

   . داده استاختصاص 

در  بینه-استانفورد -آزمای تهرانهوش هشتگانه هوشبهرهایبا های آماری مرتبط شاخت: 2 جدول

 آموزان ناتوان يادگیریدانش

 هوشبهر میانگین انحراف معیار

 غیرکالمی 86/86 08/3

 کالمی 38/79 55/13

 کل 36/83 43/2
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 سیال استدالل 25/96 02/5

 دانش 23/80 11/6

 کمی استدالل 88/82 46/7

 پردازش ديداری فضايی 80/94 65/5

 فعال حافظه 56/75 34/3

 -نفوردااست -آزمای تهرانهر يك از هوشبهرهای هشتگانه هوش هایبا تاکید بر میزان میانگین

و هوشبهر کالمی )با میانگین  (56/75با میانگین ) حافظه فعالبینه مشخت گرديد که هوشبهر 

 عالهای حافظه فهوشبهرمیانگین از آنجائیکه  .اندترين میزان را به خود اختصاص دادهپايین(  38/79

و در مقايسه با هوشبهرهای  نداز میزان کمتری برخوردارناتوان يادگیری  آموزاندانشدر بین و کالمی 

ا ناتوان يادگیری ب آموزاندانشرا برای شناسايی  یماآزتوان اين هوش، میباشندمیتر ديگر پايین

 مشختعنوان يك انحراف معیار کمتر از میانگین، و کالمی به تأکید بر هوشبهرهای حافظه فعال

 ساخت.

بر  هوش با تأکید سازندهعوامل  هایشیوه نمودار پراکنش تفاوتروايی تشخیصی با  :3جدول 

 آموزان ناتوان يادگیریهای کالمی و غیرکالمی در دانشحیطه

 عوامل

 سازنده هوش

میزان تفاوت 

 تجربی

میزان تفاوت 

 (05/0بحرانی ) 

میزان تفاوت 

 (01/0بحرانی )

 سطح

 معناداری 

روايی 

 تشخیصی

 ندارد --- 63/3 76/2 25/0 استدالل سیال غیرکالمی

 دارد 05/0 62/3 75/2 3 دانش غیرکالمی

 دارد 05/0 63/3 76/2 29/3 استدالل کمی غیرکالمی

 ندارد --- 62/3 75/2 09/0 پردازش ديداری فضايی غیرکالمی

 دارد 01/0 49/3 65/2 49/3 حافظه فعال غیرکالمی

 ندارد --- 63/3 76/2 94/0 استدالل سیال کالمی

 دارد 01/0 62/3 75/2 02/4 دانش کالمی

 دارد 05/0 63/3 76/2 92/2 استدالل کمی کالمی

 ندارد --- 62/3 75/2 65/1 فضايی کالمی پردازش ديداری

 دارد 01/0 49/3 65/2 92/4 حافظه فعال کالمی

مرات نعوامل سازنده هوش با تأکید بر  هایبا توجه به تحلیل آماری شیوه نمودار پراکنش تفاوت

طه تراز فاوت معنمی های کالمی و غیرکالمی،حی که ت فت  يا مل دانش  داری بینیتوان در عوا

غیرکالمی، استدالل کمی غیرکالمی، حافظه فعال غیرکالمی، دانش کالمی، استدالل کمی کالمی و 
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عوامل دانش غیرکالمی، اسخختدالل وجود دارد و ناتوان يادگیری آموزان در دانشحافظه فعال کالمی 

ستدالل کمی کالمی و حافظ  یه فعال کالمکمی غیرکالمی، حافظه فعال غیرکالمی، دانش کالمی، ا

  د. نباشدارای روايی تشخیصی میناتوان يادگیری آموزان در تشخیت دانش

های هوش با تأکید بر حیطه فاصله اطمینان عوامل سازندهشیوه روايی تشخیصی با  :4جدول 

 آموزان ناتوان يادگیریکالمی و غیرکالمی در دانش

 هوشبهر

 هشتگانه 

 میانگین 

 تجربی

  میانگین

 نظری

 فاصله

 اطمینان 

 روايی 

 تشخیصی

 دارد خخخخ 100 86/86 هوشبهر غیرکالمی

 دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 38/79 هوشبهر کالمی

 دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 36/83 کل

 ندارد خخخخ 100 25/96 هوشبهر استدالل سیال

 دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 23/80 دانش هوشبهر

 دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 88/82 استدالل کمیهوشبهر 

پردازش ديداری هوشبهر 

 فضايی

 ندارد خخخخ 100 80/94

 دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 56/75 حافظه فعالهوشبهر 

 يننوگانه نسخه تشهای آماری مرتبط با روش فاصله اطمینان هوشبهرهای هبا توجه به تحلیل

ست -آزمای تهرانهوش ی، کالمهای داری بین هوشبهریتوان دريافت که تفاوت معنبینه می -نفورداا

وجود دارد و تفاوت بین ناتوان يادگیری آموزان در دانشحافظه فعال  اسخخختدالل کمی و، دانش، کل

ای ههوشخخخبهر باشخخخد. بنابراين،میانگین تجربی و میانگین نظری آنها فراتر از يك انحراف معیار می

    .باشنددارای روايی تشخیصی میناتوان يادگیری آموزان در تشخیت دانش مذکور

 -آزمای تهرانهوش سازندهمحور ترکیبی عوامل شیوه روايی تشخیصی با  :5جدول 

 آموزان ناتوان يادگیریبینه در دانش -استانفورد

  میزان تفسیر روايی تشخیصی

 تفاوت

 میانگین رهوشبه میانگین

 ترکیبیمحور 

 94/70 کل 36/83 42/12 8بیشتر از  دارد

یل به تحل جه  با روش با تو ماری مرتبط  يادگیریهای آ ناتوانی  خه  محور ترکیبی   نويننسخخخ

که متشخخکل از چهار نمره تراز دانش کالمی، دانش غیرکالمی، بینه  -نفوردااسخخت -آزمای تهرانهوش

مطرح نمود، با توجه به اينکه میزان توان میباشخخد حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی می
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 عنوان باشخخد،می 8ناتوان يادگیری بیشخختر از آموزان دانش درمحور ترکیبی با هوشخخبهر کل  تفاوت

شخخخود که محور ترکیبی حاصخخخل از نمرات تراز کالمی، دانش غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و می

ی آموزان ناتوان يادگیرتواند دانشی تشخیصی بوده و میباشد، دارای روايحافظه فعال غیرکالمی می

 .دهدتشخیت  را

 

 و نتیجه گیری بحث

یری يادگ ناتوان آموزان دانش در بینه -استفورد -تهران آزمای هوش نوين سئوال اصلی: آيا نسخه

 باشد؟دارای روايی تشخیصی می

ی دهنده حیطه غیرکالمتشکیل های عواملدر تحلیلهای توصیفی با تأکید بر میزان میانگین

ی، دهنده حیطه غیرکالماستنفورد بینه مشخت گرديد که در بین عوامل تشکیل –آزمای تهران هوش

ترين میزان میانگین را به خود اختصاص داده است. همچنین، ( پايین51/6حافظه فعال غیرکالمی )

 - استنفورد –آزمای تهران می هوشدهنده حیطه کالهای عوامل تشکیلبا تأکید بر میزان میانگین

ترين میزان میانگین را (، پايین08/5مشخت گرديد که در بین عوامل، حافظه فعال کالمی ) بینه نیز

 به خود اختصاص داده است. 

-آزمای تهران های هر يك از هوشبهرهای هشتگانه هوشهمچنین با تاکید بر میزان میانگین

و هوشبهر کالمی )با  56/75میانگین  که هوشبهر حافظه فعال )با بینه  مشخت گرديد -استانفورد 

آزمای را برای توان اين هوشترين میزان را به خود اختصاص دادند. پس می( پايین38/79میانگین 

يك  عنوانآموزان ناتوان يادگیری با تاکید بر  هوشبهرهای حافظه فعال و  کالمی بهشناسايی دانش

 از میانگین مشخت ساخت.انحراف معیار کمتر 

نوان عکه حافظه به ويژه حافظه فعال را به خارجی اين نتايج بدست آمده با نتايج ساير پژوهشگران

همسو  (1390نژاد، ؛ به نقل از عبداهلل2006، 1)ماسورادانند میيکی از عوامل مهم در امر يادگیری 

مدت و حافظه فعال و در حافظه کوتاه طوريکه اختالل در کارکردهای حافظه )مثالً  نقت. بهاست

های مهم ديگر کودکان نقت خفیف در رمزگردانی و راهبردهای شناختی و فراشناختی از ويژگی

( 2007، 2با نتايج پژوهشگران )تارويان، نیکلسون و فاوست پژوهش حاضر ی يادگیری است.ندارای ناتوا

کودکان در همه اعمال حافظه، افتند که اين پس از بررسی عملکرد حافظه کودکان نارساخوان دريکه 

 . استهمسو  نیز کنند،تر از سن واقعی خود عمل میضعیف

( هماهنگ است. بدين ترتیب که 2004) 3های رويد و کارسونحاضر با يافتهپژوهش های يافته

کالمی و آموزان با اختالل خواندن، تفاوت چندانی را در هوشبهر اين محققان دريافتند که دانش

                                                           
1- Masora  

2- Tarveyan, Nikelson & Favest  

3- Roid & Carson  
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عنوان معیارهای توان عوامل پنجگانه هوش را بهراحتی نمیدهند. همچنین، بهنمی غیرکالمی نشان

  .در نظر گرفت ناتوانی يادگیریتشخیت 

های عنوان مالکهای حافظه فعال و دانش را بهآزمونخرده که  رويد نتايج حاضر با پژوهشهای

 باشد. گیرد نیز هماهنگ میدر نظر می ناتوانی يادگیریاصلی تعیین 

زيرا وی بر اين باور  ؛( همسو دانست2010های تپیش )توان با يافتهها را میهمچنین اين يافته

آزمون استدالل سیال غیرکالمی، دانش غیرکالمی، حافظه فعال غیرکالمی، دانش کالمی بود که خرده

 برخوردار است.و حافظه فعال کالمی در ناتوانی يادگیری روايی تشخیصی 

 ارتباط بررسی ( از2004) 1فیوريلو، هالی، هولدناک، کاواناک، تیريل و النگ ديگری، مطالعه در

 خواندن، تحولی هایدچار ناتوانی کودکان که دريافتند فعال حافظه و خواندن تحولی هایناتوانی

 .دارند فعال حافظه در آشکاری اختالل

( ناهماهنگ است، چرا که آنان 2001) 2گرو و ماتروودکاک، مكپژوهش های ها با يافتهاين يافته

بینه از روايی  -آزمای استانفوردهای نسخه پنجم هوشآزمونبه اين يافته رسیدند که تمامی خرده

 های تشخیصیترين مالکعنوان يکی از دقیقتشخیصی مطلوبی برخوردار است و از اين آزمون به

 فاده نمود.توان استناتوانی يادگیری می

 دانش و فعال حافظه تراز نمرات که مجموع داد نشان (2011های پژوهش رويد )همسو با يافته

 بینیشپی توانايی هوش استنفوردبینه، مقیاس ويرايش پنجمین در غیرکالمی و حیطه کالمی دو در

 و عالف حافظه نمرات ترکیب از طريق نیز مشابهی به طرز و دارا است را خواندن پیشرفت تحصیلی

 را ياضیاتر تحصیلی پیش بینی پیشرفت توان نیز غیرکالمی و کالمی حیطه در دو کمی استدالل

 دارد.

کامکاری (، 1390اد )ژن(، عبداهلل1392های پاپی )پژوهش های پژوهش حاضر بادر ايران نیز يافته

(، کامکاری، شُکرزاده، فدايی و 1392(، جاويدنیا، موللی و کامکاری )1390(، عسگريان )1389)

های مزبور مشخت گرديد که ( همخوانی دارد. بدين ترتیب که در تمامی پژوهش1391عزيزی )

ارد و د کاربرد ناتوانی يادگیریبینه در راستای تشخیت  -استانفورد -آزمای تهراننسخه نوين هوش

های حافظه فعال و دانش در هر دو حیطه کالمی و غیرکالمی از خود آزمونای را در خردهنقت ويژه

عنوان يکی از عوامل احتمالی استدالل سیال غیرکالمی نیز بهپژوهش دهند. همچنین در نشان می

یصی ی تشخيآزمون در پژوهش حاضر  رواکه اين خرده معرفی گرديده است ناتوانی يادگیریتشخیت 

 نداشته است.

کل، دانش، استدالل کمی و حافظه  رهای کالمی،هدر پژوهش حاضر تفاوت معناداری بین هوشب

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

                                                           
1- Fiorello, Hale, Holdnack, Kavanagh, Terrel & Long  

2- Woodcock,  McGrew & Mather  
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ی موزان با ناتوانآتشخیت دانشرهای مذکور در ههوشب ،بنابراين .باشدفراتر از يك انحراف معیار می

 يادگیری دارای روايی تشخیصی است.

بینه در دانش آموزان  ناتوان يادگیری  -استفورد -سئوال اول: آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران

های آماری مرتبط با روش با توجه به تحلیل از طريق روش فاصله اطمینان روايی تشخیصی دارد؟

توان بینه می -نفوردااست -آزمای تهرانهوش نوينگانه نسخه تشه فاصله اطمینان هوشبهرهای

ر دحافظه فعال  استدالل کمی و، دانش، کالمی، کلهای داری بین هوشبهریدريافت که تفاوت معن

وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و میانگین نظری آنها فراتر از ناتوان يادگیری آموزان دانش

ناتوان يادگیری آموزان در تشخیت دانش های مذکورهوشبهر باشد. بنابراين،يك انحراف معیار می

    .باشنددارای روايی تشخیصی می

بینه در دانش آموزان  ناتوان يادگیری  -استفورد -سئوال دوم: آيا نسخه نوين هوش آزمای تهران

ار مرتبط با شیوه نمودبا توجه به تحلیل آماری  از طريق نمودار نقاط پراکنش روايی تشخیت دارد؟

توان یم های کالمی و غیرکالمی،حیطه نمرات ترازعوامل سازنده هوش با تأکید بر  هایپراکنش تفاوت

عوامل دانش غیرکالمی، استدالل کمی غیرکالمی، حافظه فعال  داری بینیدريافت که تفاوت معن

ری ناتوان يادگیآموزان در دانشغیرکالمی، دانش کالمی، استدالل کمی کالمی و حافظه فعال کالمی 

عوامل دانش غیرکالمی، استدالل کمی غیرکالمی، حافظه فعال غیرکالمی، دانش کالمی، وجود دارد و 

دارای روايی ناتوان يادگیری آموزان در تشخیت دانش استدالل کمی کالمی و حافظه فعال کالمی

 د.نباشتشخیصی می

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

های آماری مرتبط با روش محور با توجه به تحلیل از طر يق محور ترکیبی روايی تشخیصی دارد؟

نمره تراز  4بینه که متشکل از  -استانفورد  -آزمای تهران ترکیبی ناتوانی يادگیری نسخه نوين هوش

ه با توجه ب .باشدی، حافظه فعال کالمی و حافظه فعال غیرکالمی میدانش کالمی، دانش غیرکالم

 ،باشدمی  8آموزان ناتوان يادگیری چون بیشتر از میزان تفاوت محور ترکیبی با هوشبهر کل در دانش

 آموزان ناتوان يادگیریتواند دانششود که محور ترکیبی دارای روايی تشخیصی بوده و میعنوان می

 .را تشخیت دهد

های حاضر در ابزار مزبور مشخت گرديد که با بررسی نقادانه نیمرخ هوشی نمونه در نهايت،

 و آزمونهای حافظه فعال کالمی و غیرکالمی، دانش کالمی و غیرکالمی و استدالل کمی کالمیخرده

. از باشدآموزان ناتوان يادگیری میغیرکالمی دارای روايی تشخیصی مطلو  به جهت بررسی دانش

 های تشخیصی ناتوانی يادگیری استفاده نمود. عنوان روشتوان بهآزمون ذکر شده میخرده

های مربوط به استدالل سیال کالمی و غیرکالمی و همچنین آزمونخرده ،اما در پژوهشهای حاضر

  .دازش ديداری فضايی کالمی و غیرکالمی روايی تشخیصی نداردپر
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ستنفورد -تهران آزمایهوش نسخهرسد به نظر میبدست آمده از اين پژوهش  با توجه به نتايح  ا

با  - اگر در اين دسخخخته از  ؛روايی تشخخخخیصخخخی دارد ناتوانی يادگیریبینه در تشخخخخیت کودکان 

ها باشخخد )حداقل با زمونآتر از سخخاير خردهحافظه فعال پايیندانش و های آزمونخرده ،آموزاندانش

های اسخختدالل آزمونآموز دارای مشخخکالتی در زمینه خواندن و اگر در خردهدانش ،يك انحراف معیار(

ساير خردهکمی و حافظه فعال پايین ست و به آزمونتر از  ضیات ا ها عمل کند دارای مشکالتی در ريا

های ( و ساير گروهADHD) فعالیبیش-توجهنقصدسته از کودکان را از کودکان توان اين راحتی می

 .داستثنايی تشخیت دا

 

 منابع فارسی

 تهران. دانشگاه انتشارات ،هوش آزمايی و روانسنجی اصول (،1389کامبیز، ) کامکاری؛ غالمعلی، افروز؛
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مقايسه روايی تشخیصی نسخه چهارم تکمیل يافته مقیاس های هوشی (، 1392پاپی؛ حکیمه؛ )
ان ، پايبینه در دانش آموزان ناتوان يادگیری شهر اهواز-استانفورد–آزمای تهران  وکسلر با هوش

نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  پژوهش خوزستان، به 

 راهنمايی کامکاری و مشاوره عالی پور. 

ويژگی های روان سنجی نسخه نوين  (، بررسی1392جاويدنیا؛ ساناز، کامکاری؛ کامبیز، مول لی؛ گیتا، )

، مجله مطالعات ناتوانیبینه در کودکان با تشخیت نارساخوانی،  -استانفورد -هوش آزمای تهران

3 (1 ،)51-44. 

هوش  نوين نسخه همزمان (، روايی1392لو؛ مرضیه، کامکاری؛ کامبیز، شُکرزاده؛ شهره، )شیری امین

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

 .50-61(، 7) 13، تعلیم و تربیت استثنايیيادگیری، 

  استانفورد  آزمای تهرانبررسی ويژگی های روانسجی نسخه نوين هوش، (1390)عبداهلل نژاد؛ صاحبه، 
کارشناسی ارشد  نامه، پايانآموزان ناتوان يادگیری مقطع ابتدايیبینه در تشخیت دانش

 روانشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان به راهنمايی کامکاری.

بررسی نیمرخ هوشی دانش آموزان يادگیری در مقطع (، 1388، ساغرچیان؛ ژينوس، )مهناز عسکريان؛
طرح پژوهشی با نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  ، دبستان شهرستان بوستان و گلستان

 .اسالمی واحد آشتیان

 هنام پايان ،خردساالن بینه -استانفورد -تهران آزمایهوش استانداردسازی ،(1386) کامبیز، کامکاری؛

 .تهران دانشگاه افروز، غالمعلی دکتر راهنمايی به دکتری مدرک اخذ جهت
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 ناتوانی سنجش و گیریاندازه ،(1392) مرضیه، لو؛امینشیری شهره، شُکرزاده؛ کامبیز، کامکاری؛
 .استثنائی سازمان انتشارات ،يادگیری

، ترجمه های يادگیری؛ نظريه ها، تشخیت و راهبردهای تدريسناتوانی(، 1997لرنر؛ ژانت دبلیو، )

 .(، چاپ دوم، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی1390عصمت دانش )

 .رضوان، اردبیل باغ انتشارات ؛يادگیریهای ناتوانی ،(1383) ،...ا سیف آقاجانی؛ محمد، نريمانی؛

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

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

، زمستان 70-2/83، شماره 4، دوره يادگیری هایپژوهشی ناتوانی -مجله علمیناتوانی يادگیری، 

1393. 

بینه  -استانفورد -آزمای تهراننوين هوشاعتباربخشی و رواسازی نسخه (، 1390عسگريان؛ مهناز، )
، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی آموزان ابتدايی دارای ناتوانی يادگیریبا هدف شناسايی دانش

تر پاشا شريفی و دکراهنمايی دکتر غالمعلی افروز و مشاوره دکتر حسنواحد علوم و تحقیقات، به 

 کامبیز کامکاری.
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