
  ...ي چهارم مقياس آزماي تهران ـ استانفوردبينه و نسخه ي نوين هوش ي روايي تشخيصي نسخه مقايسه

70 

 آزماي تهران ـ استانفورد بينه و نوين هوش ي روايي تشخيصي نسخه ي مقايسه
 چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان در ناتواني يادگيري ي نسخه

  4زستوده افروو  3، مجيد صفاري نيا2،كامبيز كامكاري1فاطمه فريد
  

  چكيده
نوين هوش آزماي تهران ـ استانفورد بينه با نسـخه فارسـي     ي روايي تشخيصي نسخه ي پژوهش حاضر با هدف مقايسه  

آمـاري ايـن پـژوهش شـامل      ي جامعه. چهارمين ويرايش مقياس هاي هوشي وكسلر كودكان در ناتواني يادگيري اجرا شد
به مراكز سه گانـه اخـتالالت يـادگيري شـهر تهـران       1390-91تحصيلي ان با ناتواني يادگيري است كه در سال آموز دانش

پـنجم هـوش    ي ي ايـن پـژوهش از نسـخه   ها براي جمع آوري داده ،روش نمونه گيري از نوع هدفمند بوده. مراجعه كردند
قيـاس هـوش   چهام م ي هاي كالمي و غير كالمي و نسخه خرده آزمون در حيطه 10آزماي تهران ـ استانفورد بينه كه شامل  

فعـال و سـرعت پـردازش     ي خرده آزمون در چهار شاخص فهم كالمـي، اسـتدالل ادراكـي، حافظـه     15وكسلر كودكان با 
نـوين هـوش آزمـاي     ي ها جهت تعيـين روايـي تشخيصـي نسـخه     به منظور تجزيه و تحليل داده. باشد، استفاده شده است مي

هاي هوشي وكسلر، از روش منحني راك بـراي مشـخص    رايش مقياسي فارسي چهارمين وي تهران ـ استانفورد بينه و نسخه 
گرايـي اسـتفاده    كيد بر ضريب حساسيت و ضـريب وضـوح  أبرش ابزارهاي فوق و تعيين روايي تشخيصي با ت ي كردن نقطه
مقيـاس   استانفورد بينه و ويرايش فارسي چهارمين –اي روايي تشخيصي تهران  مقايسه درها معرف اين بود  يافته .شده است

. رود تمالي ناتواني يـادگيري بـه كـار مـي    ترين مالك تشخيص اح ي فعال به عنوان مهم هوش وكسلر كودكان عامل حافظه
  .هاي واژگان يا معني نمودن كلمات، ديگر مالك تشخيص احتمالي ناتواني يادگيري است پس از آن خرده آزمون

 - اس هوش وكسلر كودكان، نسخه نوين هوش آزماي تهرانچهارم مقي ي ناتواني يادگيري، نسخه :هاي كليديواژه
  استانفورد بينه، روايي تشخيصي
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  قدمهم
 ي هاي كودكان آهسته گام و عقب مانده با تأكيد بر سازه هوش در گروه 1سنجش استثنايي

چراكه، تنها زماني . ذهني، تيز هوش، سر آمد و ناتوان يادگيري از اهميت زيادي برخوردار است
كيد نمود كه از طريق سنجش أريزي ويژه ت هاي كودكان استثنايي به برنامه براي گروهتوان  مي

كرد كمي نگر در سازه هوش،  با استناد به روي ،رخ هوشي آزمودني ترسيم گرديده استثنايي، نيم
از نظر آموزشي،كودكاني داراي نارسايي ). 1389افروز وكامكاري، (داد  ريزي دقيقي انجام  برنامه
در يادگيري هستند كه تفاوت فاحش ميان توانايي هوشي بالقوه آنان و عملكردشان در ارتباط  ويژه

اين اختالل منجر به مشكالتي در خواندن و هجي كردن در . با فرآيند يادگيري وجود داشته باشد
، 2اسميت(و انگيزه كافي براي خواندن روان و صريح برخورداند  بهر هوششود كه از  كودكاني مي

توان به شناسايي دقيق  ي هوش ميها با استفاده ازآزمونحال،  با اين). 2004، 3ايوارت و سالتر
كه شكاف زيادي بين توانمندي آزمودني در  زماني. يافت  كودكان ناتوان يادگيري دست

هاي پيشرفت تحصيلي مشاهده شود و عملكرد  هاي هوش و عملكرد تحصيلي در آزمون آزمون
بايست به بررسي  هاي شناختي وي باشد، مي تر از توانايي هاي تحصيلي پايين هآزمودني در زمين
، 5؛ به نقل از رويد2007( 4ايوانز). 1388افروز، (ي ناتواني يادگيري توجه شود  مشكالتي در زمينه

) cHc( 6مبناي نظريه كارول، هورن و كتل هاي شناختي بر نمرات توانايي«عنوان نموده كه ) 2011
هاي  بيني زودهنگام مشكالت خواندن، نوشتن، محاسبه كردن و ديگر مهارت د در پيشتوان مي

 ي بينه و نسخه –نوين هوش آزماي تهران استانفورد  ي بنابراين، نسخه .ثر باشدؤتحصيلي بسيار م
توان جهت  ند را ميرنظري فوق برخوردا ي چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان كه از پشتوانه

                                                                                                                            
1. exceptional assessment  
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ي يادگيري با هدف غربالگري و تشخيص اوليه از ها ان با ناتوانيآموز دانشاختي شن رخ نيمسنجش 
ان آموز دانششناختي اين  رخ نيمچه در اين ميان قابل توجه است، شناسايي  آن. ها استفاده كرد آن

به عبارتي بايد به دنبال بررسي روايي . ي استثنايي استها جهت تمايزگذاري آنان با ديگر گروه
روايي تشخيصي به عنوان يكي ). 1391فريد، (ابزارهاي مزبور در گروه مورد مطالعه بود  تشخيصي

شود و همواره براي تشخيص  كار برده مي ي تشخيصي بهها از مفيدترين ابعاد روايي در آزمون
ي يادگيري ناتواني و ها شناختي در تشخيص نارسايي مناسب و كاربردي بودن ابزارهاي روان ،دقيق
اين شاخص با محاسبه ضريب . توان از آن استفاده كرد شناختي مي وارض روانع ساير

اختالل يا ناتواني  ،هنگام بروز يك عارضه. آيد دست مي به 2و ضريب حساسيت 1گرايي وضوح
اي از ضريب حساسيت عنوان  توسط ابزار مزبور اصطالح تشخيص درست عوارض به عنوان معرفه

باشد تا بتوان  70/0اسيت در ابزارهاي معتبر روان شناختي فراتر از همواره بايد ضريب حس. شود مي
رود كه يك  هنگامي به كار ميهمچنين ضريب وضوح گرايي . به روايي تشخيصي آن اعتماد نمود

ناتواني يا اختالل وجود نداشته باشد و ابزار مورد بررسي در فرآيند تشخيص به فقدان  ،عارضه
باشد 70/0گرايي بايد فراتر از  همواره ضريب وضوح. دارد كيدتأآسيب يا ناتواني  ،عارضه

چهارم وكسلركودكان در  ي اي با استفاده از نسخه در مطالعه .)2011،عسكريان، افروز و كامكاري(
آموزان نارساخوان مشاهده شد، اين گروه در مقايسه با گروه كنترل  نفره از دانش 56يك گروه 

در . كنند فعال كسب مي ي خصوص حافظه ههاي وكسلر ب شاخص اي تري در كليه خود نمرات كم
اي واژگان، اطالعات، ه بين دوگروه، مربوط به خرده آزمونين تفاوت تر بيشها  ميان خرده آزمون
آموزان  در پژوهش ديگري روي  دانش). 2007 ،3وكسلر(عدد و حساب بود  ـ فراخناي حرف

ي  چهارم وكسلر كودكان  مشخص شد، نمره ي نسخه سال با استفاده از 6- 12نارساخوان فرانسوي
. تر از ميانگين است ها حداقل يك انحراف استاندارد پايين كودكان نارساخوان در همه شاخص

                                                                                                                            
1. Specificity coefficient 
2. Sensitivity coefficient 
3. Wechsler 
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نمره (و شاخص سرعت پردازش ) 80نمره (فعال  ي همچنين، اختالف معناداري در شاخص حافظه
شناختي كودكان نارساخوان  عصبي روان رخ نيمدر اين پژوهش، با هدف تدوين . ديده شد) 5/85

چهارم مقياس هوش وكسلركودكان مشخص شد، نمرات شاخص فهم  ي با استفاده از نسخه
آموزان پايين تر از ميانگين  فعال در اين دانش ي كالمي، استدالل ادراكي، سرعت پردازش، حافظه

ش از يك انحراف عدد بي –نيز، ظرفيت عدد و توالي حرف  ها در سطح خرده آزمون. است
، با استفاده )2008( 2پژوهش ويليامز). 1،2012كواگبر -كلرك(تر از ميانگين بودند  استاندارد پايين

آموزان با اختالل خواندن، بيان نوشتاري  چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان در دانش ي از نسخه
كودكان دوگروه ديگر به  اي كودكان با اختالل خواندن در مقايسه با و رياضيات نشان داد، نمره

ين شدت اثر تر بيشفعال داراي  ي اين تفاوت در شاخص حافظه. تر است داري پايين يشكل معن
بر  تأكيدسنجي استانفورد بينه با  هاي روان پژوهشي را در راستاي بررسي ويژگي) 2007( 3تيپن. بود

اين مطلب است كه استدالل هاي پژوهشي وي بيانگر  شناسايي ناتواني خواندن صورت داد، يافته
ان آموز دانشي غيركالمي و پس از آن دانش كالمي و سپس استدالل سيال غير كالمي در ّ كم

، نيز در راستاي استفاده )2011(رويد . ناتوان يادگيري در مقايسه با گروه كنترل ، متفاوت هستند 
يري به اين نتيجه رسيد كه آزماي استنفورد بينه، براي سنجش ناتواني يادگ از نسخه پنجم هوش
. ترين مقدار در اين گروه برخورداند فعال كالمي و  دانش كالمي از پايين ي خرده آزمون حافظه

هاي  آموزان همتراز در زمينه آموزان با دانش اي كه ميان اين دانش همچنين، از طريق مقايسه
داراست و  يآماري معناز لحاظ  ها فرهنگي صورت گرفت، مشخص شد كه اين تفاوت آموزشي و

فعال كالمي هشتاد و دو صدم و دانش كالمي شصت  ي آزمون حافظه براي خرده 4ميزان اندازه اثر
به بررسي روايي تشخيصي ) 1390(در پژوهش عسكريان ). 2011  رويد،(و چهار صدم است 

                                                                                                                            
1. Clerq- Quaegebeur 
2. Williams 
3. Tippin 
4. Effect size 
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تهران پرداخته ناتوان يادگيري شهر  آموز دانش نوين هوش آزماي تهران استانفورد بينه در ي نسخه
نتايج نشان داد، كه در هشتاد و هفت درصد موارد ابزار قادر به تشخيص درست نارساخواني با . شد

سنجي مطلوب  كه از نظر روان 75/0همچنين، ضريب حساسيت،  . بر محور خواندن است تأكيد
ماي آز عالوه بر اين در راستاي روايي تشخيصي هوش. دست آمد است براي محور خواندن به
در آزماي تهران استنفورد بينه  دريافت، ضريب حسايت هوش) 1391(نيا تهران استانفورد بينه جاويد

باشد و با توجه به محور تركيبي  پنج صدم مي ناتواني يادگيري رقم هفتاد وراستاي تشخيص 
 نژاد اهللاهمچنين، عبد. خواندن نيز نقطه برش هفتاد را براي تشخيص ناتواني يادگيري پيشنهاد نمود

آزماي تهران استانفورد  نوين هوش ي سنجي نسخه ي روانها ، در راستاي تشخيص ويژگي)1391(
ان داراي ناتواني يادگيري در شهرماكو به بررسي روايي تشخيصي ابزار مزبور در آموز دانشبينه در 

ان آموز دانشاين گروه پرداخت و دريافت دو خرده آزمون حافظه فعال كالمي و غيركالمي در 
شود در  گونه كه مشاهده مي همان. ناتواني يادگيري از توانايي شناسايي مطلوبي برخوردار هستند

دست  ها و جوامع مختلف، نتايج متفاوتي به ي تشخيصي ابزارهاي مزبور در گروهخصوص رواي
به ويژه سنجي اين دو ابزار  هاي روان فقدان اطالعات جامع پيرامون ويژگيبنابراين، . آمده است

ها و وجود ابهامات گوناگون در راستاي تشخيص ناتواني يادگيري به  روايي ـ تشخيصي آن
آزماي تهران استانفورد  و نسخه نوين هوش چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان ي نسخه ي وسيله

 چراكه با استفاده از نتايج اين. گيري پژوهش حاضر دانست ترين دليل شكل توان عمده بينه را مي
توان اقدام به طراحي ابزاري تركيبي با هدف غربالگري و تشخيص ناتواني يادگيري در  ميتحقيق 

را افزايش داد و  ها آموزان ناتوان يادگيري نمود و از اين طريق، صحت تشخيص گذاري ميان دانش
در . تي مداخالتي مناسبي را در اين افراد به كار بسها با هدر دادن كمترين زمان ممكن، برنامه

    :توان به اين صورت بيان نمود مياالت اصلي پژوهش حاضر را ؤهمين راستا، س
آمـوزان نـاتوان   آزماي تهران استنفورد بينه در دانش نوين هوش ي نسخه روايي تشخيصي •

  يادگيري چگونه است؟
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آمـوزان نـاتوان   در دانـش  چهارم مقياس هوش وكسلر كودكـان  ي هنسخروايي تشخيصي  •
  ه است؟يادگيري چگون

  روش
چراكـه   . ي غيرآزمايشي از نـوع زمينـه يـابي قـرار دارد    ها طرح ي طرح پژوهش حاضر در حيطه

شـناختي   سـنجي ابزارهـاي روان   ي روانهـا  و بررسـي ويژگـي   هـا  سازي آز مـون ي استانداردها طرح
  .گيرند ميي زمينه يابي جاي ها همواره در طرح

نـود درصـد كودكـان نـاتوان      كـه بـيش از   ايـن  با توجه بـه : گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
ان آمـوز  دانـش ي پژوهش شامل  جامعه. اند ان شامل نارسا خوان تشكيل دادهآموز دانشيادگيري را 

سه گانه ناتواني يادگيري  به مراكز 90-91اي اول و دوم نارساخواني است كه در سال تحصيلي  پايه
ي غير تصادفي از نوع هدفمند، مصـاحبه تشخيصـي و   با استفاده از روش نمونه گير. اند مراجع كرده

نـوين  ي  نسـخه نفـر انتخـاب شـدند و بـا اسـتفاده از       120ان تعـداد  آمـوز  دانـش  ي رجوع بـه پرونـده  
چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان مورد آزمون قـرار   ي نسخهآزماي تهران استنفورد بينه و  هوش
  .استفاده شد از ابزارهاي  زير ها آوري دادهجهت جمع. گرفتند

 - آزماي تهران نوين هوش ي نسخه :بينه –تهران استانفورد  آزماي نوين هوش ي نسخه 
توسط  2003پنجم هوش آزماي استانفورد بينه است كه در سال  ي استانفورد بينه برگرفته از نسخه

اين  .توسط افروز و كامكاري مورد استانداردسازي قرار گرفت 1385رويد ساخته شده و در سال 
 ي اين ابزار مشتمل بر دو حيطه .سال را دارد 2-85اي سني  در دامنه بهر هوش ي توان ارائهنسخه 

برده پنج خرده آزمون استدالل سيال،  دانش،  ي نامها در هر يك از حيطه، كالمي و غيركالمي بوده
ين هر خرده ميانگ .فعال منظور گرديده است ي ي، پردازش ديداري فضايي و حافظهّ استدالل كم

بهر شامل؛  هوش 8همچنين، اين ابزار توان ارائه . باشد مي 3و انحراف استاندارد آن  10آزمون 
بهر  فضايي، هوش –بهر پردازش ديداري بهر استدالل كمي، هوش دانش، هوش استدالل سيال،
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نواع بهر كل را دارد و عالوه بر ا بهر غيركالمي و هوش بهر كالمي، هوش فعال، هوش ي حافظه
ي ها تفكيك نمرات حساس به تغيير و نمرات تركيبي مرتبط با ناتوانايي برده قادر به ي نامها بهر هوش

ي ده ها در بين خرده مقياس 89/0تا  84/0ضرايب اعتباري بين . باشد ميخواندن و محاسبه نارسايي 
ف آن است كه اين گانه اين هوش آزما استخراج گرديده، ضرايب محاسبه شده براي اين ابزار معر

   ).2005رويد، (باشد  ميو نمرات تركيبي برخوردار  ها ابزار از اعتبار بااليي در زمينه خرده آزمون
چهارم وكسلر كودكان  ي نسخه همچنين،: چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان ي نسخه

اين . استسال و يازده ماه را دار16تا  6، قابليت سنجش هوش كودكان در دامنه اي سني )2003(
ي اصلي و جانشين قرار دارند، تقسيم ها خرده آزمون كه در دو گروه خرده آزمون 15ابزار داراي 

چهارم  ي همچنين، نسخه. باشد مي 3و انحراف استاندارد آن  10ميانگين هر خرده آزمون . شود مي
فعال و  ي بهر؛ فهم كالمي، استدالل ادراكي، حافظه هوش 4مقياس هوش وكسلر توانايي سنجش 

  . دارد 15و انحراف استاندارد  100سرعت پردازش را با ميانگين 
كار گرفته شد كه  هبه صورت ميداني ب ها فازهاي چهارگانه جهت گردآوري داده :روش اجرا
ن آموزش و پرورش شهر تهران و آموزش و پرورش ؤوالتوافق سازماني با مس: شامل؛ فاز اول

 ي آزماي تهران استانفورد بينه نسخه نوين هوش ي محتوايي نسخهاستثنايي با هدف بررسي روايي 
ي تجربي ها آوري داده چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان و دريافت مجوزهاي قانوني براي جمع

اندركاران آموزشي و  سازي دست آگاه: فاز دوم. ان با اختالالت يادگيريآموز دانشاز 
تشخيص : فاز سوم. ي يادگيري شهر تهرانها گانه ناتواني ههاي درون سازماني با مراكز س نگاري نامه

تشخيص كارشناسان مراكز اختالالت يادگيري  آموزان ناتوان يادگيري در فاز سوم با استناد به دانش
آزماي وكسلر و  ي خواندن و نوشتن تشخيصي، هوشها اي اجراي آزمون جلسه كه از طريق فرايند دو

طيف وسيعي از  ه،گيري هدفمند دست يافت به اهداف نمونهگرفت،  بررسي سوابق انجام مي
. اول كه همگي به عنوان نارساخوان تشخيص داده شده بودند، مشخص گرديدند ي ان پايهآموز دانش

  .چهارم وكسلر كودكان ي آزماي تهران استنفورد بينه و نسخه نوين هوش ي اجراي نسخه: فاز چهارم
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 spssابتدا با استفاده از نرم افـزار  ها تجزيه و تحليل دادهجهت  :ها روش تجزيه و تحليل داده
در  ،بهرهـا پرداختـه   و هـوش  هـا  به تعيين نقطه برش خرده آزمون 1كارگيري روش منحني راك هو ب

ي  زمينهبهرها در  و هوش ها نهايت، ضريب حساسيت و وضوح گرايي براي هر يك از خرده آزمون
  .به شكل جدا گانه محاسبه شدان ناتوان يادگيري آموز دانشتشخيص 

  نتايج
ماه كه در  4سال و  7ناتوان يادگيري با ميانگين سني  آموز دانش 120در پژوهش حاضر تعداد 

دبستان مشغول به تحصيل بودند، با استفاده از ) نفر پايه دوم 67نفر اول و  53(ي اول و دوم  ها پايه
چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان  ي و نسخهبينه  –آزماي تهران استانفورد  نوين هوش ي نسخه

آزماي تهران  هوش كل مقياس با استفاده از هوش ي ميانگين نمره. مورد آزمون قرار گرفتند
چهارم مقياس هوش وكسلر  ي و با استفاده از نسخه 39/7با انحراف معيار   35/86استانفورد بينه 

بهرها و  براي هوش 83برش  ي كه، نقطه ه اينبا توجه ب .بود 38/4با انحراف معيار  27/91كودكان 
در ادامه، به بررسي . منحني راك به دست آمد ي به وسيله ها براي خرده آزمون 3/8برش  ي نقطه

چهارم مقياس هوش  ي نوين هوش آزماي تهران استانفورد بينه و نسخه ي روايي تشخيصي نسخه
  :پرداخته شده استان ناتوان يادگيري آموز دانشوكسلر كودكان در گروه 

  استانفورد بينه  -ي تهران ها بررسي روايي تشخيصي خرده آزمون .1جدول 
 شاخص حيطه غيركالمي حيطه كالمي

ضريب وضوح گرايي ضريب حساسيت ضريب وضوح گرايي  ضريب حساسيت

 سيال استدالل  61%  5/7% 5/47% 0

 دانش 80% 0 5/82% 0

 يّ كم استدالل 8/55% 0 2/49%  2/4%

 پردازش ديداري فضايي 3/48% 5/7% 8/40% 0

 فعال ي حافظه 7/71% 8/0% 3/73% 2/4%

                                                                                                                            
1 . Roc 
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، )%5/82( ميي دانش كالها توان عنوان كرد خرده آزمون ميبر ضريب حساسيت  تأكيدبا   
داراي ) %7/71(فعال غيركالمي ي و حافظه) %3/73(فعال كالمي ي ، حافظه%80 ميدانش غيركال

. باشند و در راستاي تشخيص ناتواني يادگيري كاربرد دارند مي 70/0از  ضريب حساسيت باالتر
  .باشند ي فوق از ضريب وضوح گرايي مطلوبي برخوردار نميها همچنين هيچ يك از خرده آزمون

  استانفورد بينه - هاي تهرانبهر بررسي روايي تشخصي هوش .2جدول 
  ضريب حساسيت شاخص

  )درصد(
  ضريب وضوح گرايي

  0  2/29 استدالل سيالبهرهوش
  0  83/70 دانشبهرهوش

  0  5/32 ّياستدالل كمبهرهوش
  0  7/31 پردازش ديداري فضاييبهر هوش

  8/0  70 فعاليحافظهبهرهوش
  0  70 غيركالميبهرهوش

  0  8/45 كالميبهرهوش
  0  8/75 كلبهرهوش

  0  7/71 محور خواندن
   

، محور خواندن )%8/75(كل بهر هوشعنوان كرد، توان  ميبر ضريب حساسيت  تأكيدبا 
داراي ضريب ) %70( ميغير كال بهر هوشو ) %70(فعال  ي ، حافظه)%83/70(، دانش )7/71%(

همچنين، . ي تشخيص ناتواني يادگيري كاربرد دارند زمينهباشند و در  مي 70/0حساسيت باالتر از 
لوبي در راستاي تشخيص ناتواني هاي فوق از ضريب وضوح گرايي مطبهر هوشهيچ يك از 

  .يادگيري برخوردار نيستند
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نسخه چهارم مقياس هوش وكسلر چهارهاي بهر هوشو  ها بررسي روايي تشخيصي خرده آزمون .3جدول   
  ضريب وضوح گرايي  ضريب حساسيت شاخص

 %8/5%7/31 هاطراحي مكعب
 %2/4%7/31 هاشباهت

 %7/11 %3/88 ظرفيت عدد
 %3/3%45 ريمفاهيم تصوي
 %3/3%45 رمز گذاري
 %5/7%7/71 واژگان

 %7/11%5/87 توالي حرف عدد
%5%35 استدالل ماتريسي

 %2/4%3/38 فهميدن
 %5/7%8/50 نماديابي

 %3/3%45 تكميل تصاوير
 %5/7%3/38 حذف

 %5/7%2/49 اطالعات عمومي
 %3/8%2/59 حساب

 %3/8%5/47 استدالل كالمي
  %83/20 %25 فهم كالميهربهوش
  %66/21 %83/35 استدالل ادراكيبهرهوش
 %10 %5/72 فعاليحافظهبهرهوش
  %83/35 %5/12 سرعت پردازشبهرهوش

  %5/27 %35 كل مقياسبهرهوش
  

، )%3/88(ي ظرفيت عدد ها خرده آزمون كه توان عنوان كرد ميبر ضريب حساسيت،  تأكيدبا 
 70/0داراي ضريب حساسيت باالتر از ) درصد 7/71(، واژگان )درصد 5/87(عدد –توالي حرف 

همچنين، هيچ يك از خرده . باشند و در راستاي تشخيص ناتواني يادگيري كاربرد دارند مي
بر ضريب حساسيت  تأكيدبا . باشند ميگرايي مطلوبي برخوردار ن ي فوق از ضريب وضوحها آزمون
داراي ضريب حساسيت مناسب ) درصد 5/72(فعال  ي افظهتوان عنوان كرد، ح ها ميبهر هوش
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هاي فوق از ضريب بهر هوشهمچنين، هيچ يك از . باشد ميجهت تشخيص ناتواني يادگيري 
  .وضوح گرايي مطلوب در راستاي تشخيص ناتواني يادگيري برخوردار نيستند

  گيري بحث و نتيجه
فعال كالمي و غيركالمي،  ي حافظهي ها دهند خرده آزمون ميي پژوهش حاضر نشان ها يافته

 بهر هوشكل،  بهر هوشفعال،  ي دانش، حافظه بهر هوشدانش كالمي و غيركالمي در كنار 
محور خواندن از ضريب حساسيت مطلوبي جهت تشخيص ناتواني يادگيري  ي غيركالمي و نمره

اما، از  ؛شدبا مي 70/0ي مزبور باالي ها ي شاخص چراكه، ضريب حساسيت كليه. برخوردارند
عنوان يك  توان به ميهاي استدالل سيال، استدالل كمي و پردازش ديداري ـ فضايي نبهر هوش

هاي پژوهش حاضر با  يافته. ميان آورد عامل اصلي جهت تشخيص ناتواني يادگيري سخن به
 ي پژوهش تيپين به نقش تشخيصي استدالل كمي،ها يافته. همخوان بودنا) 2007(ي تيپينها يافته

حال، در  با اين. دانش كالمي و استدالل سيال غيركالمي در ناتواني يادگيري اشاره داشته است
، تيپين نيز برخرده آزمون دانش كالمي به عنوان ابزاري معتبر در راستاي ها سطح خرده آزمون

ل فعا ي نيز به چهار خرده آزمون حافظه) 2011(رويد. داشته است تأكيدتشخيص ناتواني يادگيري 
ي ها كالمي، حافظه فعال غيركالمي، دانش كالمي و دانش غير كالمي به عنوان خرده آزمون

ي پژوهش حاضر با پژوهش ها در ايران يافته .تشخيص دهنده ي ناتواني يادگيري اشاره كرده است
در خصوص تشخيص و ، همخواني دارد )1391(، عبداله نژاد)1391(، جاويد نيا )1390(عسكريان 

در . بينه همخوان است –آزماي تهران استانفورد  نوين هوش ي يادگيري با استفاده از نسخه ناتواني
فعال غير كالمي،   ي ي حافظهها هاي مزبور مشخص گرديد، نقص در خرده آزمون تمامي پژوهش

اي احتمالي استدالل سيال  كالمي، دانش غيركالمي و به گونه فعال كالمي، دانش ي حافظه
بابررسي نقادانه ضريب . تواند معرفي از تشخيص احتمالي ناتواني يادگيري باشد غيركالمي مي

ي معتبري پيرامون روايي ها توان دريافت كه يافته ميگرايي ابزار مزبور  حساسيت و وضوح
ولي ضريب وضوح گرايي اين ابزار  ؛تشخيصي با استناد به ضريب حساسيت به دست آمده است
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ي اين است كه اين  نشان دهنده 70/0هاي مرتبط با ضريب حساسيت  يافته. چندان مطلوب نيست
همچنين . اي در غربالگري و فرآيند تشخيص ناتواني يادگيري بر عهده دارد ابزار نقش تعيين كننده

فعال  ي ، حافظه ميي دانش كالمي و غير كالها ي پژوهش حاضر نشان داد كه خرده آزمونها يافته
فعال و محور خواندن از ضريب حساسيت مطلوب  ي حافظه بهر هوشار كالمي و غير كالمي در كن

ها ضريب وضوح گرايي مناسبي در بهر هوشو  ها برخوردارند ولي هيچ يك از خرده آزمون
نيز نشان داد، استانفورد بينه از ) 2011(پژوهش رويد. راستاي تشخيص ناتواني يادگيري ندارند

. راستاي تشخيص ناتواني يادگيري برخوردار است ضريب حساسيت و وضوح گرايي مطلوبي در
اي وضوح  ينهنتايج پژوهش حاضر در زمينه اي ضريب حساسيت با پژوهش رويد همخوان و در زم

چهارم مقياس هوش وكسلر  ي در خصوص، روايي تشخيصي نسخه. گرايي ناهمخوان است
ـ عدد، ظرفيت عدد، كودكان در ناتواني يادگيري مشخص گرديد،  خرده آزمون توالي حرف 

ي تحقيق حاضر با تحقيق ها يافته. فعال  از روايي تشخيصي مطلوبي برخوردارند ي واژگان و حافظه
زيرا در هر دو پژوهش مشخص گرديد، از طريق  ؛در اين باب همخوان است) 2007(وكسلر 

حرف ـ  ي واژگان، تواليها گيري از خرده آزمون كودكان و با بهره چهارمين ويرايش وكسلر
فعال به عنوان معياري  ي همچنين نقص در حافظه. توان ناتواني يادگيري را تشخيص داد ميعدد،  

فعال با استفاده  ي نقص در حافظه .شود ميي تشخيص احتمالي ناتواني يادگيري محسوب  در زمينه
ي هاي تشخيص ناتوان عنوان يكي از مالك چهارم مقياس هوش وكسلر كودكان به ي از نسخه

توان عنوان  مي. به دست آمده است) 2012(و كلرك وكواگر ) 2008( يادگيري توسط ويليامز
چهارم وكسلر انجام  ي سنجي نسخه هاي روان سفانه در ايران پژوهشي پيرامون ويژگيأمت. نمود

هاي موازي در كشورمان مقايسه  هاي پژوهش حاضر را با پژوهش توان يافته نمي نگرفته است و
استانفورد بينه و ويرايش فارسي  –اي روايي تشخيصي تهران  نهايت، با توجه به مقايسه در. كرد

عنوان  فعال به ي كه بايد عامل حافظه گفتتوان  چهارمين مقياس هوش وكسلر كودكان مي
مند شد و بدون هيچ شكي نقص در  ترين مالك تشخيص احتمالي ناتواني يادگيري بهره مهم
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پس از آن . شود مين معياري در تشخيص احتمالي ناتواني يادگيري محسوب عنوا فعال به ي حافظه
ي واژگان و دانش كالمي يا معني نمودن كلمات ديگر مالك تشخيص احتمالي ها خرده آزمون

آموزان  سازي كلمات در هر دو ابزار در گروه دانش زيرا نقص در معني .ناتواني يادگيري است
االت پژوهش بايد گفت كه ؤگيري فراتر از س در نتيجه .ناتوان يادگيري مشاهده گرديد

واجي واژگان برخوردار هستند و در  ي فعال، حلقه ي ان ناتوان يادگيري از نقص حافظهآموز دانش
  .لفه بايد توجه ويژه اي داشتؤمداخالت باليني و آموزشي به پرورش و تقويت اين دو م

ي اصلي، ها از جمله، محدوديت. مراه بودهايي ه انجام و اجراي پژوهش حاضر با محدويت 
ي هوش ها دوم مقياس ي نسخه سوم و ي نسخه چهارم، ي تجربي مرتبط با نسخه ي ضعف در پيشينه

تشخيص و شناسايي ناتواني يادگيري در ايران  مرتبط با غربالگري، ي وكسلر و ضعف در پيشينه
فارسي چهارمين ويرايش  ي ي نسخه ر زمينهي معتبر دها شود، پژوهش ميبنابراين، پيشنهاد . باشد مي

ي به دست آمده از تحقيق حاضر، به ها همچنين، با توجه به يافته. وكسلر كودكان صورت گيرد
چهارم وكسلر كودكان و  ي تر ناتواني يادگيري استفاده از نسخه منظور غربالگري و تشخيص دقيق

 .شود ميهاد آزماي تهران ـ استانفورد بينه پيشن نوين هوش ي نسخه
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The comparison of diagnostic validity of new version of 
tehran- stanford binet intelligence scales (TSB-5) and 

wechsler intelligence scales for children- fourth edition 
(WISC-4) in children with learning disability 
F. Farid1, K. Kamkary2, M. Safarinia3 & S. Afroz4 

 
Abstract 

  The purpose of this study was to compare the diagnostic validity of new 
version of Tehran Stanford Binet Intelligence scales (TSB5) and Wechsler 
Intelligence scales for children- fourth edition (WISC-4) in children with 
learning disability. The statistical population includes all students with 
learning disability who referred to learning disability centers in Tehran. The 
study sample included 120 students with learning disability, who were 
selected based on purposive sampling.The data were obtained by Tehran 
Stanford Binet Intelligence scale (fifth-grade) that includes 10 subtests in 
verbal and nonverbal domains and Wechsler Intelligence scales for children- 
fourth edition, with 15 subtests and four indexes which are verbal 
comprehension, perceptual reasoning,working memory, and processing 
speed. To analyze the data the ROC curve was used to determine the cut 
point and calculated diagnostic validity with emphasize on Specificity 
coefficient and sensitivity coefficient. The findings indicated that working 
memory index is the main criterion to diagnose learning disability and 
vocabulary subtests or defining words are another criterion to assessment 
learning disability. 

Keywords: diagnostic validity Tehran-Stanford Binet Intelligence scales, 
Wechsler Intelligence scales for children-fourth edition, learning disability 
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