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سنجی نسخۀ های روانپژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگیهدف: 

بینه در تشخیص کودکان با  - آزمای تهران استنفوردنوین هوش

 روش پژوهش توصیفی روش:انجام شده است.  اختالل یادگیری ویژه

آموزان با اختالل یادگیری یابی است. جامعۀ پژوهش دانشزمینه -

در را های اول تا سوم دورۀ ابتدایی عادی پایه آموزانویژه و دانش

 50گیری هدفمند، که به روش نمونهدهد نشان میشهرستان ماکو 

به روش  آموز عادی نیزدانش 50آموز با اختالل یادگیری و دانش

انتخاب شدند. آموزان همتا گیری تصادفی ساده از بین دانشنمونه

بینه  - آزمای تهران استنفوردها با استفاده از نسخۀ پنجم هوشداده

های های ضریب همبستگی و تحلیلآوری و با آزمون( جمعم.2008)

نتایج ها: یافتهسنجی مرتبط با اعتبار و روایی تحلیل شدند. روان

این آزمون برای شناسایی کودکان با اختالل یادگیری از  نشان داد که

ثبات، درونی، ضریب سنجی، شامل تجانسهای روانویژگی

. تشخیصی و روایی مالکی مطلوبی برخوردار استروایی

های حافظۀ فعال کالمی، دانش غیرکالمی، دانش کالمی، آزمونخرده

 تشخیصیاستدالل سیال غیرکالمی و حافظۀ فعال غیرکالمی روایی

ی دارند و حافظۀ فعال و دانش در تشخیص اختالل یادگیری مطلوب

نتایج پژوهش  گیری:نتیجه شوند.ویژه از عوامل قطعی محسوب می 

 آزمای تهران استنفورددهد که نسخۀ نوین هوششواهدی را نشان می

بینه ابزار مناسبی برای شناسایی کودکان با اختالل یادگیری ویژه  -

تشخیص دقیق و معتبر  شود که برایپیشنهاد میاز این رو است. 

 اختالل از این ابزار استفاده شود.
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Abstract 

Objective: The present research aimed to study the 
psychometric properties of the revised version of 
Tehran-Stanford-Binet intelligence scale in 
diagnosis of children with learning disability. 
Methods: Methodology was descriptive-survey. 
Population was all students with learning disability 
and normal students in grades 1-3 in the elementary 
schools of Makoo City. 50 students with learning 
disability were selected by purposeful sampling and 
diagnostic interview and 50 normal students were 
selected thourogh match students. Data were 
collected using the 5th version of Tehran-Stanford-
Binet intelligence scale and analyzed by the 
correlation and psychometric analyses of reliability 
and validity. Results: It was indicated that this test 
has desirable psychometric properties in internal 
homogeneity, stability coefficient, diagnostic and 
criterion validity in diagnosis of learning disability. 
The subtests of verbal active memory, nonverbal 
knowaldege, verbal knowaldege, nonverbal fluid 
reseaning and nonverbal active memory have 
desirable diagnostic validity. Also active memory 
and knowaldege are conculsive factors in diagnosis 
of learning disability.Conclusion: The results 
provide some evidence that the revised version 
Tehran-Stanford-Binet intelligence scale is an 
appropriate tool in diagnosis of children with 
specific learning disability. Therefore, it is reco-
mmended to use this tool in acurate and valid 
diagnosis of learning disability. 
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 مقدمه

ادارۀ آموزش و پرورش کودکان استثنایی آمریکا از 

اختالل یادگیری ویژه را که  یکودکان م.1977 سال

دستۀ کودکانی تعریف کرد که در یك یا  در، دارند

فهم مطالب و  اساسی یادگیری،فرایندهای عدادی از ت

. این دارندکاربرد زبان گفتاری و نوشتاری مشکل 

های شکلمشکالت ممکن است در کودکان به 

دادن، فکرکردن، گوناگون مانند دشواری در گوش

 کردن،هجی کردن، خواندن، نوشتن،صحبت

کردن ظاهر شود. این تعریف کودکان دچار حساب

خوانی، نارسا های خفیف مغزی،زی، آسیبصدمۀ مغ

 گیرد،می آفازی رشدی و مشکالت ادراکی را هم در بر

اما کودکانی را که مشکل اساسی آنان در نتیجۀ نقص 

 هایتوانی ذهنی، اشکالبینایی، شنوایی، حرکتی، کم

های محیطی، فرهنگی و اقتصادی هیجانی، محرومیت

، آندرسون و رید بوقمن، توماسشود )باشد، شامل نمی

2016 .) 

با تأکید بر سازۀ هوش در  1سنجش استثنایی

توان ذهنی، کم گام یاهای کودکان آهستهگروه

اهمیت حایز تیزهوش، سرآمد و اختالل یادگیری ویژه 

های کودکان توان برای گروهاست. تنها زمانی می

راه ریزی ویژه اقدام کرد که از استثنایی به برنامه

نایی نیمرخ هوشی آزمودنی ترسیم شده سنجش استث

نگر در سازۀ هوش، با استناد به رویکرد کّمی و

سنجش استثنایی انجام  ریزی دقیقی مبتنی بربرنامه

های سنجش از این رو، سنجش هوش در زمینه .شود

 عنوان یکی ازبه استثنایی، اقدامی مؤثر است و

 ویژۀترین منابع اطالعاتی در شناسایی نیازهای مهم

گام یا خصوص کودکان آهستهکودکان استثنایی و به

تیزهوش، سرآمد و اختالل یادگیری  توان ذهنی،کم

 .(1397منصوری و همکاران، شود )ویژه محسوب می

کودکان  های هوش در حیطۀبا استفاده از آزمون

 باتوان به شناسایی دقیق کودکان استثنایی می

که  . زمانیکرد پیدااختالل یادگیری ویژه دست 

شکاف زیادی بین توانمندی آزمودنی در 

های هوش و عملکرد تحصیلی در آزمونهایآزمون

عملکرد آزمودنی در  مشاهده شود و پیشرفت تحصیلی

های شناختی تر از تواناییضعیف های تحصیلیزمینه

های در زمینه باید به بررسی مشکالت او باشد،

شناختی و گاهی انگیزش یادگیری، مشکالت روان

همکاران، و  بوقمناختالل یادگیری توجه شود )

2016) 

آموزان دارای اختالل تشخیص و شناسایی دانش

به عنوان گروهی از کودکان که یادگیری ویژه، به

، امری بسیار مهم و نیاز دارندآموزش و پرورش ویژه 

در پژوهشی حساس است. بسیار در عین حال 

اطاقسرا  محمدیو خان دونا، شکرزاده پوراسمعیل

سنجی نسخه نوین های روانبه بررسی ویژگی (1397)

با بینه در کودکان  -استنفورد -آزمای تهرانهوش

که نتایج نشان داد این  پرداختند اختالل یادگیری

و با دارد نسخه ضریب ثبات و تجانس درونی باالیی 

گرایی درصد میزان وضوح 90درصد حساسیت و  94

تشخیصی باالیی برخوردار است. در بین از روایی 

بهر، اعتبار ابزارهای رایج برای سنجش و تعیین هوش

بینه از  - آزمای تهران استنفوردنسخۀ پنجم هوش

+ 5تا  -5داشتن دامنه با در بربود که همه بیشتر 

انحراف استاندارد، از قابلیت باالیی برخوردار است 

سالگی  85تا  2این ابزار از سن  (.1397کامکاری، )

توان ذهنی تا تواند از طبقۀ افراد کممیدارد و کاربرد 

های تیزهوش را شناسایی کند. از دیگر شاخص

شناختی است که ارائۀ نیمرخ  متمایزکنندۀ این ابزار

تواند معرف دقیقی برای میدارد و پشتوانۀ نظری قوی 

سازۀ هوش محسوب شود. در این نیمرخ پنج شاخص 

، پردازش 4، استدالل کمّی3، دانش2الاستدالل سی

 7یدر دو حوزۀ کالم 6و حافظۀ فعال 5فضایی -دیداری

در مجموع هشت که شود استخراج می 8و غیرکالمی

کامکاری، کند )طور مجزا ترسیم میبهر را بههوش

1397 .) 

های های این ابزار در حوزهآزمونبرخی از خرده

توانند و میند رآموزشگاهی از اهمیت بیشتری برخوردا
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های ترکیبی برای شناسایی معرف شاخص نمره

متخصصان در حوزه تشخیص اختالل یادگیری باشند. 

و شناسایی کودکان با اختالل یادگیری اعتقاد دارند 

عنوان یك ها را بهآزمونهای خردهتوان نمرهمیکه 

اساس آن اختالل و بردر نظر گرفت ترکیب  شاخص

این ابزار با  .بینی کردآموزان پیشنشیادگیری را در دا

های های ترکیبی معتبر و شاخصداشتن نمره

کنندۀ اختالل یادگیری ویژه، قابلیت شناسایی تبیین

عنوان ابزار پایه برای شناسایی تواند بهو میدارد آن را 

 (.2016 )پنیکر و چلیا، اختالل یادگیری مالحظه شود

سالگی  85تا  2بزار از از آن جایی که دامنۀ سنی این ا

دبستانی نیز بهر کودکان پیشهوشبراورد است، برای 

تا قبل از ورود کودکان به توان میکاربرد دارد و 

و  هاساز اقدامو زمینهکرد مدرسه آنها را غربال 

درمانی و آموزشی تا قبل از بروز مشکالت های مداخله

 (. 2018، وزاستف و ل)رتی هوشی و شناختی شد

های مربوط نمره که ند( معتقد2017) ررا و هالتد

د در نتوانمی های شناختیبه سنجش توانایی

هنگام مشکالت خواندن، نوشتن، بینی زودپیش

های تحصیلی بسیار مؤثر محاسبه و دیگر مهارت

که پشتوانۀ نظری کرد توان اذعان د. بنابراین مینباش

ی ویژه های ترکیبی برای تشخیص اختالل یادگیرنمره

 بینه - استنفورد – آزمای تهراندر نسخۀ نوین هوش

کارول، هورن و وسیله بهکه دارد های معتبری نظریه

های معتبر کتل مطرح شده است. این نظریه

یی این آزمون هوشی اافزایش کاربرای ای قوی پشتوانه

طور مبنای نظری آن را بهشود که محسوب می

 چشمگیری استحکام بخشیده است.

بر  در پژوهشی (2016) اهلر و اسچاکاردتم

به این نتیجه  کودکان با اختالل یادگیری خاص

های گروهرسیدند که بین میانگین عامل حافظۀ فعال 

 فعالی و عادییادگیری، بیشآموزان با اختالل دانش

 تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش

روی  (2018) اسزوکسو  کایوال، گلوفر، مامرال

نشان داد که میانگین  کودکان با اختالل یادگیری

دانش کالمی، استدالل سیال غیرکالمی و حافظۀ فعال 

آموزان کمتر از سایر کالمی و غیرکالمی دانش

ها است که معرف ضعف آنان در امر آزمونخرده

 .شودنیز تلقی مییادگیری 

فورنی، رینگل موریس، وسیله بهدر پژوهشی که 

نفر از کودکان با  346 ( روی2018) ونسسنعلی و 

سال انجام شد، با استفاده از نقطۀ  7تا  5دامنۀ سنی 

های ترکیبی استاندارد شده، در مقیاس نمره 89برش 

اختالل یادگیری در حوزۀ  دچارنفر از کودکان  27

خواندن )نارساخوانی( تشخیص داده شدند که 

یعنی درست بود، آنها از درصد  81تشخیص حدود 

های وجود اختالل در آنان تأیید شد. پایایی نمره

ترکیبی مرتبط با اختالل خواندن )حافظۀ فعال 

کالمی، حافظۀ فعال غیرکالمی، دانش کالمی و دانش 

است که شده محاسبه درصد 95غیرکالمی( در حدود 

این ضریب اعتبار مطلوبی است، زیرا این اعتبار از 

تا  84ردی که ضرایب آزمون فتلفیق چهار خرده روش

توان به دست آمده است و می، بهدارنددرصد  89

فیلپوت و نتایج حاصل از آن اطمینان داشت. 

( نیز در راستای سنجش اختالل 2019) موتاریشنا

نسخۀ پنجم  وسیلههب انآموزدانش یادگیری

با توجه به و بینه آزموده  -آزمای استنفوردهوش

آموزان های این دانشنآزموهای خردهبازبینی نمره

آزمون حافظۀ فعال کالمی با نمرۀ که خرده نددریافت

آزمون دانش کالمی با نمرۀ و پس از آن خرده 88/7

از کمترین اندازه برخوردار است. همچنین  23/8

و  7/2آزمون حافظۀ فعال کالمی انحراف معیار خرده

ای که بین این مقایسهروش بود. از  3/2دانش کالمی 

های آموزان همتا در زمینهآموزان با دانشنشدا

گرفت، مشخص شد که این انجام آموزشی و فرهنگی 

 9ها از لحاظ آماری معنادار است و اندازۀ اثرتفاوت

 64/0و دانش کالمی  82/0آزمون کالمی برای خرده

( عالوه بر نسخۀ پنجم 2018) رتیف و لیتسوسااست. 

سنجش اختالل بینه برای  -آزمای استنفوردهوش

های خواندن نسخۀ سوم آزمون از نمره یادگیری
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عنوان مالکی معتبر برای وودکاك جانسون نیز به

های همبستگی استفاده کردند. تحلیل 10روایی مالکی

آموزان نفری از دانش 472دهد که در نمونۀ نشان می

آزمای ساله، بین نسخۀ پنجم هوش 14تا  6

ون خواندن نسخۀ سوم آزمبینه و خرده -استنفورد

همبستگی وجود  45/0تا  40/0وودکاك جانسون بین 

های ترکیبی دارد. پژوهشگران دریافتند که محور نمره

خواندن از روایی بیرونی و درونی قابل قبولی برخوردار 

( و پاسوالنگی 2019) منگ، ویدل و بیجمله از ، است

های هایی با هدف بررسی ویژگی( در پژوهش2017)

بینه با  -آزمای استنفورسنجی نسخۀ نوین هوشانرو

تأکید بر شناسایی اختالل خواندن و پس از 

اساس جنسیت، وضعیت ها برهمتاسازی آزمودنی

اجتماعی، وضعیت فرهنگی، نژادی، قومی و سطح 

که به لحاظ استدالل  ندتحصیالت به این نتیجه رسید

کمّی غیرکالمی، دانش کالمی، استدالل سیال 

عاطفی بین  -کالمی و عوامل شناختیغیر

آموزان همتا آموزان با اختالل یادگیری و دانشدانش

 اساسی با توجه به نقشاز این رو متفاوت هستند. 

تشخیص صحیح و علمی در فرایند بهبود و تسهیل 

به توجه آموزش کودکان با اختالل یادگیری و با 

 کارگیریهای انجام شده در خصوص بهکمبود پژوهش

بینه برای  -آزمای تهران استنفوردنسخۀ نوین هوش

شناسایی اختالل یادگیری ویژه و به منظور تعیین 

سنجی این ابزار، در این پژوهش های روانویژگی

تالش شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که 

آزمای تهران روایی و اعتبار نسخۀ نوین هوش

موزان با اختالل آبینه برای شناسایی دانش -استنفورد

 یادگیری چگونه است؟

 روش

آموزان با تشخیص اختالل جامعه آماری، دانش

های یادگیری یادگیری در مراکز آموزشی ناتوانی

آموزان عادی وابسته به آموزش و پرورش و دانش

های اول تا سوم دورۀ ابتدایی در شهرستان ماکو پایه

ل اختالبا آموز دانش 50بودند. نمونۀ پژوهش 

آموز عادی پایۀ اول تا سوم دورۀ دانش 50یادگیری و 

با آموزان ابتدایی بودند. با رجوع به پروندۀ دانش

اختالل یادگیری که اختالل یادگیری برای آنان 

تشخیص داده شده بود و در مراکز آموزشی 

های یادگیری وابسته به آموزش و پرورش ناتوانی

نفر  50ری هدفمندگیبودند، با استفاده از روش نمونه

عادی هم به روش  زآمودانش 50انتخاب شدند و 

آموزان همتا در گیری تصادفی ساده از بین دانشنمونه

یابی روش پژوهش زمینهند. مدارس عادی انتخاب شد

 مراحل زیر انجام شده است:در است و 

. توافق سازمانی و دریافت مجوزهای قانونی برای 1

 ؛آموزانی از دانشهای تجربآوری دادهجمع

 ؛کاران آموزشیاندرسازی دست. آگاه2

و آموزان با اختالل یادگیری . تشخیص دانش3

های تشخیصی خواندن، نوشتن، استفاده از آزمون

تر پیشکه  و آزمون انفرادی هوشی وکسلرها محاسبه

 .؛در مدارس انجام شده بود

 آزمای تهران استنفورد. اجرای نسخۀ نوین هوش4

 .بینه -

 : ابزار 
نسخه  بینه: -آزمای تهران استنفوردنسخۀ نوین هوش

گرفته از بینه بر -آزمای تهران استنفوردنوین هوش

آزمای استنفورد بینه است که در نسخه پنجم هوش

 1385و در سال  روید ساختهوسیله به 2003سال 

این افروز و کامکاری استانداردسازی شد. وسیله به

ساله تهیه  85تا بیش از  2نجش افراد مقیاس برای س

 است کهتشکیل شده آزمون خرده 10و از است شده 

اعتباریابی و رواسازی آن را ( 2016) چلیاپنیکر و 

و انحراف  10آزمون میانگین هر خردهانجام دادند. 

. در داردحیطه کالمی و غیرکالمی  دوو  است 3معیار 

استدالل  آزمونیك از این دو حیطه پنج خردههر

سیال، دانش، استدالل کمّی، پردازش دیداری فضایی 

و حافظۀ فعال منظور شده است. همچنین این ابزار 

 هاینوانبهر مستقل با عهوش 8منجر به استخراج 

بهر دانش، استدالل سیال، استدالل کّمی، هوش
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فضایی، حافظۀ فعال کالمی،  -پردازش دیداری

. آزمون عالوه بر شودبهر کل میغیرکالمی و هوش

به تفکیك  تواندمی بهرهای یاد شدهانواع هوش

های ترکیبی مرتبط های حساس به تغییر و نمرهنمره

. نتایج بپردازدهای خواندن و محاسبه با اختالل

های نسخۀ آزموند که خردهندهها نشان میپژوهش

بینه از اعتبار و تجانس  -آزمای استنفوردپنجم هوش

برخوردار است و ضرایب اعتباری بین  درونی زیادی

دست گانه بههای دهآزموندر خرده 89/0تا  84/0

 (.2019، وارنو  گیبونسآمده است )

 هایافته

های میانگین، انحراف ها با استفاده از شاخصداده

روایی  ،سنجی مرتبط با اعتبارهای روانتحلیلمعیار و 

خالصۀ نتایج  تحلیل شدند که Spss  19-افزارو با نرم

 . شده استگزارش  1جدول در 

 گانه بهرهای هشتو هوش غیرکالمیو  های کالمیها در حیطهمیانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی .1جدول 

  حیطه غیرکالمی حیطه کالمی کل

آزمونخرده میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار  

36/2  4/9  10/1  6/9  13/1  2/9 سیال استدالل   

11/2  33/7  9/1  43/7  14/1  23/7  دانش 

27/2  25/9  15/1  3/9  62/1  2/9 یکمّ استدالل   

32/2  26/9  35/1  31/9  45/1  21/9 یپردازش دیداری فضای   

17/2  38/7  72/1  41/7  19/1  36/7 فعالۀ حافظ   

15/8  32/94  استدالل سیال -- -- -- -- 

13/7  31/74  دانش -- -- -- -- 

16/8  53/92  استدالل کمی -- -- -- -- 

11/7  11/93  پردازش دیداری فضایی -- -- -- -- 

93/6  26/74  حافظه فعال -- -- -- -- 

32/11  11/85  غیرکالمی -- -- -- -- 

31/12  14/86  کالمی -- -- -- -- 

74/11  62/85  کل -- -- -- -- 

میانگین و انحراف معیار  1در جدول 

های کالمی و های هوشی در حیطهآزمونخرده

نشان  گانهبهرهای هشتهوش غیرکالمی و همچنین

، (26/74فعال ) ۀحافظ هایبهرهوشداده شده است. 

 ترتیببه (53/92ی )استدالل کمّ و( 31/74دانش )

 که ییجا از آنبهر است. مقدارهای هوش کمترین

با در کودکان  طور معمولبه بهرهااین هوش سطح

بهرها کمتر نسبت به سایر هوش یادگیری اختالل

تشخیص توانایی آزما این هوشاز این رو است، 

را دارد. برای  ویژه یادگیری اختاللمنطقی و صحیح 

 -آزمای تهراندهنده هوشتعیین اعتبار عوامل تشکیل

بینه از ضریت آلفای کرونباخ استفاده شد  -استنفورد

ب آلفای کرانباخ برای دامنۀ ضرایداد که نتایج نشان 

 -آزمای تهران استنفورددهندۀ هوشعوامل تشکیل

همچنین این نتایج است.  91/0تا  80/0بینه بین 

آزمای دهندۀ هوشدهد عوامل تشکیلنشان می

بینه از تجانس درونی مطلوبی  -استنفورد -تهران

که مشتمل هم برخوردارند. در محور ترکیبی خواندن 

آزمون دانش کالمی، دانش خردهچهار های سؤالبر 

غیرکالمی، حافظۀ فعال کالمی و حافظۀ فعال 

دست آمد که  به 89/0غیرکالمی است، ضریب آلفای 

  دهد. اعتبار قابل قبولی را نشان می

های حیطۀ آزمونبرای تعیین ضرایب ثبات خرده

غیرکالمی، ضرایب همبستگی بین نتایج آزمون در دو 

شد که نتایج نشان داد ضرایب زمان متفاوت محاسبه 

 های حیطۀآزمونهمبستگی برای همۀ خرده

توان نتیجه که میاست  81/0غیرکالمی بیشتر از 

آزمای های حیطۀ غیرکالمی هوشآزمونگرفت خرده

آموزان با اختالل بینه برای دانش -تهران استنفورد

. مقدار اعتبار ندیادگیری از اعتبار مطلوبی برخوردار
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(، استدالل 84/0ها برای دانش غیرکالمی )زمونآخرده

(، حافظۀ فعال غیرکالمی 84/0کمّی غیرکالمی )

( 81/0فضایی غیرکالمی ) -(، پردازش دیداری84/0)

( است. همچنین 81/0و استدالل سیال غیرکالمی )

ضرایب همبستگی آزمون در دو زمان متفاوت برای 

 -آزمای تهراندهندۀ هوشهمۀ عوامل تشکیل

دهد که نشان می است 84/0بینه بیشتر از  -ستنفوردا

 -آزمای تهران استنفورددهندۀ هوشعوامل تشکیل

آموزان با اختالل یادگیری از اعتبار بینه برای دانش

ترتیب مطلوبی برخوردار است. مقدار اعتبار عوامل به

(، 91/0(، کالمی )94/0(، کل )89/0استدالل کّمی )

(، پردازش 89/0سیال ) (، استدالل87/0دانش )

( و 87/0(، حافظۀ فعال )88/0فضایی ) -دیداری

( است که اعتبار مناسبی را نشان 92/0غیرکالمی )

توان اذعان کرد که محور دهند. در نهایت میمی

خواندن نیز از ضریب ثبات باالیی در روش بازآزمایی 

( که در سطح مطلوبی قرار 94/0برخوردار است )

  گیرد.می

وسیلۀ ( به83دست آمده ) وجه به نقطۀ برش بهبا ت

-به بررسی روایی تشخیصی خرده 11واتکینزروش 

آزمای بهرهای نسخۀ نوین هوشها و هوشآزمون

آموزان با اختالل بینه در گروه دانش -تهران استنفورد

بر نمودار پراکنش، فاصلۀ اطمینان و تأکید یادگیری با 

نقل از کامکاری، )به  ضریب حساسیت پرداخته شد

نشان داده شده  2ول که خالصۀ نتایج در جد( 1397

 است. 
 بینه -آزمای تهران استنفوردهوش عوامل سازندۀ هایتفاوت آزمون برای نمودار پراکنش خالصۀ نتایج روش .2 جدول

میزان تفاوت  عوامل سازندۀ هوش

 تجربی

میزان تفاوت 

 (05/0بحرانی )

میزان تفاوت 

 (01/0بحرانی )

روایی  سطح معناداری

 تشخیصی

 ندارد --- 63/3 76/2 -24/1 استدالل سیال 

 دارد 001/0 62/3 75/2 -21/3 دانش غیرکالمی 

 ندارد --- 63/3 76/2 -52/1 استدالل کمی 

 ندارد --- 62/3 75/2 -89/1 فضایی -پردازش دیداری

 دارد 001/0 49/3 65/2 -16/3 حافظۀ فعال غیرکالمی 

بین دهد که نشان می 2 جدول نتایج

فعال  ۀدانش غیرکالمی و حافظ هایآزمونخرده

آموزان دانش تراز غیرکالمی در یاههغیرکالمی با نمر

وجود دارد  تفاوت معناداری، یادگیری با اختالل

(01/0>P.) ۀهای دانش غیرکالمی و حافظآزمونخرده 

 با اختاللآموزان فعال غیرکالمی در تشخیص دانش

روایی تشخیصی یا روایی پیامدی  ازادگیری ی

فاصله اطمینان برای  3در جدول  .برخوردارند

 گانه نشان داده شده است.هوشبهرهای هفت

 گانههفتبهرهای هوشفاصلۀ اطمینان برای  روش خالصۀ نتایج .3جدول 

 میانگین تجربی گانهبهر هشتهوش
 میانگین

 نظری

 فاصله

 اطمینان
 روایی تشخیصی

32/94 بهر استدالل سیالهوش  ندارد انحراف معیار 1کمتر از  100 

31/74 دانش بهرهوش  دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 

53/92 یاستدالل کمّبهر هوش  ندارد انحراف معیار 1کمتر از  100 

11/93 پردازش دیداری فضاییبهر هوش  ندارد انحراف معیار 1کمتر از  100 

26/74 فعال حافظۀبهر هوش  دارد انحراف معیار 1از  بیشتر 100 

11/85 بهر غیرکالمیهوش  ندارد انحراف معیار 1کمتر از  100 

14/86 بهرکالمیهوش  ندارد انحراف معیار 1کمتر از  100 

 

 ۀهای آماری مرتبط با روش فاصلبا توجه به تحلیل

گانه بهرهای هفتاطمینان محورهای ترکیبی هوش

در  بینه -آزمای تهران استنفوردهوش جدید ۀنسخ

که تفاوت معناداری  نتیجه گرفت توانمی 3 جدول
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فعال  ۀ( و حافظ31/74بهرهای دانش )بین هوش

 با اختاللآموزان بهر کل دانش( با هوش26/74)

یادگیری وجود دارد و تفاوت بین میانگین تجربی و 

 .استاز یك انحراف معیار  بیشتر میانگین نظری آنها

فعال در  ۀبهرهای دانش و حافظهوش بنابراین،

روایی  ،یادگیریبا اختالل آموزان تشخیص دانش

نتایج  4در جدول  .داردتشخیصی یا روایی پیامدی 

 سنجی مرتبط با ضریب حساسیتهای روانتحلیل

 نشان داده شده است.

 سنجی مرتبط با ضریب حساسیتهای روانخالصۀ نتایج تحلیل .4 جدول

وه عادیگر   گروه با اختالل یادگیری 

 تشخیص فراوانی نسبت فراوانی نسبت

9/0  منفی درست 0 0 27 

0 0 06/0 نادرست منفی 2   

0 0 94/0  مثبت درست 28 

1/0 نادرست مثبت 0 0 3   

آزمای هوشدهد که نشان می 4 نتایج جدول

دارد ضریب حساسیت  94/0بینه  -استنفورد -تهران

به عبارتی است، ودن این ضریب ب که معرف مطلوب

 بینه -استنفورد -آزمای تهرانجدید هوش ۀنسخدیگر 

و قابل قبولی برخوردار  روایی تشخیصی مطلوب از

ا ر یادگیری با اختاللقابلیت شناسایی کودکان  است و

 دارد. 

ین روایی مالکی این ابزار از نوع روایی یتع برای

 برایمعتبر عنوان مالکی دقیق و به مالکی همزمان

های وکسلر و آزمونن همبستگی هر یك از خردهیتعی

معرف  5 جدولنتایج بینه استفاده شد.  -استنفورد

ده ـدهنلـتشکیای ـهونـآزمردهـخ نـبیی ـهمبستگ

وکسلر و  در مقیاس هوشی  ASIDعامل

دهنده محور خواندن در تشکیلهای آزمونخرده

 .تاسبینه  -استنفورد -آزمای تهرانهوش
 آزمای تهران استنفورد بینه و محور مقیاس هوشی وکسلرماتریس همبستگی بین محور خواندن هوش. 5 جدول

 محور

 خواندن 

حافظه فعال 

 کالمیغیر

 استنفورد دانش کالمی کالمیدانش غیر حافظه فعال کالمی

 وکسلر

 اطالعات کالمی 42/0 29/0 28/0 29/0 47/0

01/0 05/0 05/0 05/0 01/0 

 ریاضیات کالمی 12/0 10/0 15/0 29/0 26/0

07/0 05/0 29/0 49/0 41/0 

 حافظه ارقام کالمی 08/0 02/0 44/0 07/0 25/0

08/0 61/0 01/0 87/0 57/0 

 نویسی غیرکالمیرمز 03/0 02/0 19/0 11/0 15/0

30/0 42/0 17/0 87/0 81/0 

46/0 30/0 46/0 17/0 26/0 ASID 

01/0 05/0 01/0 24/0 07/0 

های آزموندر بین خرده ،5 نتایج جدولبراساس 

وکسلر و در مقیاس هوشی  ASIDدهنده تشکیل

هوش دهنده محور خواندن در تشکیلهای آزمونخرده

اطالعات آزمون بینه، خرده -استنفورد -آزمای تهران

های دانش کالمی و محور آزمونخردهوکسلر با  کالمی

های آزمونو با خرده 01/0ی خواندن در سطح آلفا

دانش غیرکالمی، حافظه فعال کالمی و غیرکالمی 

، 05/0در سطح آلفای بینه  -استنفورد -تهران 

آزمون خردهوکسلر با ریاضیات کالمی  آزمونخرده

در بینه  -استنفورد-تهران غیرکالمی  حافظه فعال

حافظه ارقامی کالمی آزمون خرده، 05/0سطح آلفای 

 -کالمی استنفورد آزمون حافظه فعالخرده وکسلر با
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 وکسلر با  ASIDو عامل  01/0در سطح آلفای بینه 

و حافظه فعال  بینه -استنفورد-تهران  محور خواندن

حافظه آزمون خردهبا   01/0کالمی در سطح آلفای 

همبستگی  05/0فعال غیرکالمی در سطح آلفای 

ایسه با استفاده از روش مقمعناداری وجود دارد. 

 آموزان عادی و اختالل یادگیریبهرهای دانشهوش

آزمای تهران استنفورد بینه هوش روایی تفکیکی

گزارش شده  6محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

 است. 

 آموزان عادی و اختالل یادگیریبهرهای دانشمقایسه هوشروش آزمای تهران استنفورد بینه از روایی تفکیکی هوش. 6 جدول

 

 بهرهوش

 انحراف میانگین سطوح

 معیار

 میزان

t 

 درجۀ

 آزادی

 سطح

 داریامعن

15/8 عادی استدالل سیال  32/94  84/0 بینهایت 19/1 

    52/8 33/95 ناتوان یادگیری 

 دانش

 

13/7 عادی  31/74  01/0 بینهایت 23/12 

    75/10 81/83 ناتوان یادگیری 

16/8 عادی یکمّاستدالل   53/92  01/0 یتبینها 12/3 

    25/9 93/91 ناتوان یادگیری 

11/7 عادی حافظه فعال  11/93  01/0 بینهایت 16/10 

    42/9 90/95 ناتوان یادگیری 

93/6 عادی پردازش دیداری فضایی  26/74  01/0 بینهایت 48/18 

    21/10 21/80 ناتوان یادگیری 

32/11 عادی بهر غیرکالمیهوش  11/85  01/0 نهایتبی 93/13 

    08/7 62/87 ناتوان یادگیری 

31/12 عادی بهر کالمیهوش  14/86  01/0 بینهایت 72/10 

    59/6 53/88 ناتوان یادگیری 

74/11 عادی بهر کلهوش  62/85  01/0 بینهایت 19/14 

    87/5 42/87 ناتوان یادگیری 

آموزان دهد که بین دانشنشان می 6 نتایج جدول

بهر استدالل یادگیری، بجز در هوشعادی و ناتوان 

سایر سیال که تفاوت معناداری را نشان نداد، در 

بهرها تفاوت معناداری وجود دارد. تفاوت بین هوش

معنادار است  01/0بهرها در سطح آلفای تمامی هوش

بهر ای است که هوشو این تفاوت به گونه

آموزان با اختالل یادگیری در زمینه دانش، دانش

فضایی، حافظه  -ی، پردازش دیداریالل کمّ استد

بهر غیرکالمی، کالمی و کل از فعال، هوش

توان باشد. بنابراین میآموزان عادی کمتر میدانش

بینه از روایی  -استنفورد -آزمای تهرانگفت که هوش

آموزان و بین دانشاست تفکیکی مطلوبی برخوردار 

 شود. ئل میعادی و اختالل یادگیری تمایز دقیقی را قا

 گیرینتیجهبحث و 

که نسخۀ نوین دهد مینتایج پژوهش نشان 

بینه در تشخیص  – استنفورد -آزمای تهرانهوش

از اعتبار و اختالل یادگیری ویژه در دورۀ ابتدایی 

های آزمونروایی مطلوبی برخوردار است و خرده

حافظۀ فعال کالمی، دانش غیرکالمی، دانش کالمی، 

ل غیرکالمی و حافظۀ فعال غیرکالمی در استدالل سیا

این آزمون از روایی تشخیصی برخوردار است. 

همچنین عامل حافظۀ فعال و دانش در تشخیص 

 شوند. اختالل یادگیری از عوامل قطعی محسوب می

ها در زمینۀ اعتبار نتیجه با توجه به تحلیل یافته

 80/0شود که تمامی ضرایب ثبات، فراتر از گرفته می

دهندۀ مطلوبیت اعتبار ابزار هستند و این مقادیر نشان
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گیری با تأکید بر ضریب ثبات است. این نتایج با اندازه

های مشابه در زمینۀ مقیاس پنجم نتایج پژوهش

فورنی،  هایمانند پژوهش بینه -آزمای استنفوردهوش

ماهلر و (، 2018رینگل موریس، علی و ونسسن )

 گیبونس، (2016) چلیار و ، پنیک(2016اسچاکاردت )

آزمای تهران و نسخۀ نوین هوش (2019و وارن )

مطابقت دارد. نتایج  (1397بینه کامکاری ) -استنفورد

های پژوهش حاضر دربارۀ ضریب ثبات که از ویژگی

اعتبار آزمون است، با پیشینۀ پژوهش همسو بوده و 

دالیل مستندی دربارۀ ضریب اعتبار زیاد نسخۀ نوین 

آموزان بینه در دانش -آزمای تهران استنفوردهوش

ماکو وجود  پایۀ اول با اختالل یادگیری در شهرستان

بر تأکید روش آلفای کرانباخ و با دارد. با استفاده از 

های هدف بررسی تجانس درونی این آزمون، تحلیل

گانه و دهد که تمامی عوامل پنجسنجی نشان میروان

غیرکالمی، کل و محور های کالمی، همچنین حیطه

ترکیبی خواندن، از ضرایب اعتبار مطلوبی برخوردارند 

( 1397نسخۀ نوین )کامکاری، پژوهش که با پیشینۀ 

بینه  -آزمای تهران استنفوردو نسخۀ پنجم هوش

توان نتیجه گرفت که نه تنها عوامل همسو است. می

گانه )استدالل سیال، دانش، استدالل کّمی، پنج

های فضایی و حافظۀ فعال( و حیطه-داریپردازش دی

گانه ) غیرکالمی، کالمی و کل(، بلکه محور سه

ترکیبی خواندن نیز از اعتبار مقبولی برخوردار است و 

توان دالیل مستندی را با توجه به دو هدف می

که نسخۀ کرد پژوهش )تجانس درونی و ثبات( عنوان 

بار بینه اعت - آزمای تهران استنفوردنوین هوش

مطلوبی برای شناسایی اختالل یادگیری ویژه در 

های مرتبط با رواسازی شهرستان ماکو دارد. در تحلیل

این آزمون دو نوع روایی تشخیصی و مالکی انجام 

در حوزۀ روایی تشخیصی بر سه روش  است.شده 

ها، روش فاصلۀ اطمینان آزموننمودار پراکنش خرده

شده تأکید اك گانه و منحنی ربهرهای هشتهوش

که است نتیجه گرفته شده براساس آن نیز  است.

روایی تشخیصی مرتبط با روش نمودار پراکنش 

های کالمی و غیرکالمی، در ها در حیطهآزمونخرده

های دانش و حافظۀ فعال در حد مطلوب و آزمونخرده

های این دو بودن نمرهقابل قبولی است. با توجه به کم

آموزان با اختالل یادگیری، نشآزمون در داخرده

گیری کرد که این دو شاخص از قدرت توان نتیجهمی

بینی الزم برای شناسایی اختالل یادگیری در پیش

آموزان برخوردارند و با توجه به سطح آلفای دانش

. دارنداین دو شاخص روایی تشخیصی مطلوبی  01/0

همچنین با توجه به روش فاصلۀ اطمینان نیز مشخص 

گانۀ بهرهای هشتشود که از بین هوشیم

بهر حافظۀ بینه، هوش -استنفورد -آزمای تهرانهوش

ترتیب در بهر استدالل کمّی بهفعال، دانش و هوش

آموزان با اختالل یادگیری از میزان کمتری بین دانش

و فاصلۀ اطمینان بیشتر از یك انحراف است برخوردار 

که این سه بیان کرد  تواناز این رو میدارند. معیار 

و از قدرت شناسایی دارند روایی تشخیصی بهر، هوش

. این نتایج با نتایج نداختالل یادگیری زیادی برخوردار

 (2019و بویل ) (2019زاجدا )حاصل از مطالعۀ 

 دارد. هماهنگی 

ــاس بر ــایجاس ــی  نت ــزان راك، حاصــل از منحن می

 -اسـتنفورد -آزمای تهراننوین هوش ۀحساسیت نسخ

یـادگیری  با اخـتاللآموزان ششناسایی دان برایبینه 

قـدرت درصـد  94ایـن مقیـاس کـه  شودمیمشخص 

ایـن  دارد. یـادگیری اختالل دچار افرادبرای تشخیص 

ــایج حاصــل از  ــا نت ــه ب ــژوهشیافت ــدا پ ( 2019) زاج

نیـز ( 2019) بویـل پـژوهشزیـرا در  .داردهماهنگی 

وانـدن برای محـور ترکیبـی خ 81/0ضریب حساسیت 

و ایـن امـر  دست آمـدهبهبینه  -مای استنفوردآزهوش

غربـالگری  روایی تشخیصی مطلوب بـرایدهنده نشان

 آموزان است.دانش

در کـه  کـردتوان اذعـان روایی مالکی می ۀدرحوز

در   ASIDعامـل دهندهتشـکیلهـای آزمونبـین خرده

 ۀدهندتشکیلهای آزمونوکسلر و خردهمقیاس هوشی 

، بینـه -آزمای تهران اسـتنفوردهوش دن درمحور خوان

های نآزموخردهوکسلر با  اطالعات کالمیآزمون خرده

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
99

.2
0.

1.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1399.20.1.1.2
http://joec.ir/article-1-713-fa.html


 129-140، 1399، 1ه شمار ،بیستم سال ،یاستثنای کودکان فصلنامه
_________________________________________________________________________________________ 

138 

 فعـال کالمـی، ۀ، حافظکالمیدانش کالمی، دانش غیر

ــی ــدن هوش غیرکالم ــور خوان ــای تهــرانو مح  آزم

وکسلر با ریاضیات کالمی آزمون ، خردهبینه -استنفورد

آزمای تهران هوشکالمی یرغ فعال ۀآزمون حافظخرده

ارقــام کالمــی  ۀحافظــآزمــون خرده، بینــه -ســتنفوردا

 -کالمـی اسـتنفورد فعال ۀآزمون حافظخردهوکسلر با 

فعـال کالمـی و  ۀحافظـ وکسلر بـا  ASIDو عاملبینه 

ــدن ــور خوان ــی و مح ــران  غیرکالم ــای ته ــوش آزم ه

ــتنفورد ــه  - اس ــادار بین ــین  .داردهمبســتگی معن از ب

در مقیاس  ASIDمحور  ۀنددههای تشکیلآزمونخرده

 کالمی بـا هـی نویسی غیرآزمون رمزوکسلر تنها خرده

آزمـای خوانـدن هوش هـا و محـورآزمونکدام از خرده

نشـان  ی رامعنـادار همبسـتگیبینه  -استنفوردتهران 

ــا  ــه ب ــن یافت ــداده اســت. ای امکــاری ک هــایپژوهشن

و دارد همـاهنگی ( 1397) پوراسمعیل دونا( و 1397)

همچنـین در  کنـد.یـد میأیرا ت حاضـر پژوهشج نتای

خوانـدن  محور ترکیبـیبین ( 2018) اوموریپژوهش 

سوم  ۀبینه و نسخ -آزمای استنفوردپنجم هوش ۀنسخ

درصـد  45 - 40آزمون وودکاك جانسون همبسـتگی 

مــرتبط بــا روایــی  نتــایج در نشــان داده شــده اســت.

 -آزمـای تهـران اسـتنفوردنـوین هوش ۀتفکیکی نسخ

بهرهــای هوش کـه در تمــامی گیری شــدیجــهبینـه نت

، تفـاوت بهر اسـتدالل سـیالگانه غیـر از هـوشهشت

آمـوزان بـا دانشآمـوزان عـادی و معناداری بین دانش

ای گونـه یـن تفـاوت بـهوجود دارد. ای یادگیر اختالل

ی، پـردازش ستدالل کمّهای دانش، ابهراست که هوش

کالمی و کل ، غیرفعال کالمی ۀ، حافظفضایی -دیداری

ـــا اخـــتاللآمـــوزان در دانش ـــادگ ب از  کمتـــرری یی

. ایـن یافتـه بـا نتـایج فرعـی استآموزان عادی دانش

و منصـــوری،  (1397عیل دونـــا )اپوراســـم پـــژوهش

 نتـایج .ردنـداهمـاهنگی  (1397) شکرزاده و کامکاری

 کـه تفـاوت دندهمینشان  ی ذکر شدههااین پژوهش

آمــوزان بــا دانشعــادی و آمــوزان بــین دانش معنــادار

بهر هـوش ۀزمینـ درطور صـرف بـهیـادگیری  اختالل

 پـژوهشکه در  در حالی است،معنادار  ۀدانش و حافظ

 هابهرهوشسایر بهر استدالل سیال هوشحاضر غیر از 

ـــا اخـــتاللآمـــوزان در دانش ـــادگیری  ب کمتـــر از ی

 .است عادیآموزان دانش

نـوین  ۀسـختوان نتیجه گرفت که نکلی می طوربه

 هــایویژگی بینـه از -اســتنفورد -آزمـای تهـرانهوش

 بـا اخـتاللکـان تشخیص کود درمطلوبی سنجی روان

 کـه شودبنابراین پیشنهاد می .است یادگیری برخوردار

در  ویـژه یادگیری اختاللدر حوزه تخصصی  هایگروه

هــای آمــوزش و پــرورش کودکــان اســتثنایی، پژوهش

روبـاره آزمـایی مباز ۀاز قاعد گیریرا برای بهره منظمی

از ایـن  تـاد نهای ایران انجام دهاستانسایر  دردوباره 

های قومی و نژادی رهنگبتوان ابزار مزبور را در مسیر 

هـای همچنـین بـا توجـه بـه تحلیل. بـرد به کار ایران

و محـور   ASIDمحـور ترکیبـی ۀزمینـ سنجی درروان

آزمـون یـك  کـه شـودپیشـنهاد می ترکیبی خوانـدن

های بـه یافتـهتوجـه ود تا بتوان بـا شترکیبی طراحی 

آزمون مزبـور  ای کاربستپژوهشی بستر مناسبی را بر

ــا هــای معتبــر و آزمونکــه از خرده روایــی تفکیکــی ب

 .دست آورد هب ،باشدمطلوب تشکیل شده 

 هاشتنوپی
1. Exceptional Assessment 
2. Fluid Reasoning 
3. Knowledge 
4. Quantitative Reasoning 
5. Visual spatial  Prosses 
6. Working Memory 
7. Verbal 
8. Non Verbal 
9. Effect size  
10. Criteria validity 
11. Watkins 
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