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)  (CLDQيادگيري كلورادو  مشكالتي پرسشنامه: هچكيد

ر جديد براي تشخيص سريع و آسان مشكالت يك ابزا
هدف پژوهش . آموزان معرفي شده است يادگيري دانش

. باشد  ميCLDQسنجي  هاي روان حاضر تعيين ويژگي
 كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي را مطالعه اين آماري جامعه

 374اطالعات از والدين . داد شهر اردبيل تشكيل مي
 مشغول به تحصيل 90-91ي آموز كه در سال تحصيل  دانش

اي  اي چند مرحله نمونه به روش خوشه. بودند، بدست آمد
براساس   CLDQنتايج نشان داد كه اعتبار. انتخاب شد

 94/0 ، و با استفاده از روش بازآزمايي90/0آلفاي كرونباخ 
هاي مربوط به روايي محتوا، تفكيكي و  بررسي. باشد مي

.  مذكور استي امهمؤيد روايي پرسشن ، CLDQي سازه
هاي حاصل از تحليل عاملي اكتشافي و تائيدي همانند  يافته

فرم اصلي، پنج عامل همبسته ولي مجزا را آشكار ساخت كه 
از خواندن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي، : عبارتند

با توجه به نتايج بدست آمده . مشكالت فضايي و حساب
تماد و روا براي ابزاري قابل اع CLDQتوان گفت كه  مي

آموزان  سنجش و غربال گري مشكالت يادگيري دانش
   . باشد مي
سنجي، مشكالت  هاي روان ويژگي :هاي كليدي واژه

  آموزان كلورادو، دانش ي پرسشنامهيادگيري، 

   

Abstract: The Colorado Learning Difficulties 
Questionnaire (CLDQ) is a new parent-report 
rating scale that was developed to provide a 
brief screening measure for learning difficulties. 
This study examined the psychometric properties 
of CLDQ. The statistical population included all 
elementary school pupils of Ardabil city. Data 
were gathered from 374 parents of students 
who were enrolled in school in 2011-2012. The 
sample was selected using multistage cluster 
sampling procedure. The CLDQ was found to 
have good internal consistency (Cronbach's  
alpha was 0.90) and test-retest reliability 
(0.94). The content, discriminant and construct 
validity of the questionnaire were found to be 
desirable. Just as in the original measure, 
exploratory and confirmatory factor analysis  
revealed five correlated but distinct factors 
labeled reading, social cognition, social anxiety, 
spatial difficulties and math. Findings confirm 
the CLDQ as a valid and reliable instrument for 
the assessment and screening of students with 
learning difficulties. 
Keywords: psychometric properties, learning 
difficulties, Colorado Learning Disabilities 
Questionnaire, students 
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  قدمهم
ها به چشم  هاي غير قابل انكاري هستند كه در تمام جوامع و فرهنگ مشكالت يادگيري واقعيت

هاي يادگيري هستند، اغلب  كودكان داراي اين مشكالت كه عمدتا دچار ناتواني. خورند مي
آنان از نظر . ودن آنان استظاهري طبيعي دارند و رشد جسمي، قد و وزنشان نشانگر عادي ب

. كنند باشند، مانند ساير همساالن خود صحبت كرده و بازي مي هوشي نيز داراي عقب ماندگي نمي
با اين وجود آنان عمدتاً از نظر درسي در يك يا چند زمينه با مشكل جدي روبرو بوده و بدون 

در مشكالت ). 1379ار و رخشان، فري(هاي ويژه قادر به ادامه تحصيل نيستند  گيري از آموزش بهره
اي پايين تر از سطح مورد انتظار  آموز به طور قابل مالحظه ها و كارآيي دانش يادگيري، مهارت

ها هستند  ي روزمره كه مستلزم به كارگيري اين مهارتها باشد و با پيشرفت تحصيلي و يا فعاليت مي
 حركتي و يا اختالالت عصبي -ي حسيها كند و اين امر ناشي از نقص در دستگاه تداخل ايجاد مي

  ).2002كاپالن، سادوك و گرب، (باشد  نمي
متن  - اختالالت رواني انجمن روانپزشكي امريكا يچهارمين راهنماي آماري تشخيصدر 

  وهاي تشخيصي براي اختالل خواندن، اختالل در امال ، مالك)1DSM-IV-TR(تجديد نظر شده 
 مانند اختالل (NVLD) 2هاي يادگيري غيركالمي اند و ناتواني اختالل در رياضيات مشخص شده

اند   ديگر مشخص نشدهي در كاركرد فضايي، شناخت اجتماعي و اختالالت يادگيري كه به گونه
)NOS ( آورده شده است) ،؛ كلين، ولكمار، اسپارو، سيككتي و 2002كاپالن و همكاران

  ). 2011 ،5 و پنينگتون، ريدل، چابيلداس، ديفرس؛ ويلكات، بودا1989 4؛ و روركه1995، 3روركه
) 2002كاپالن و همكاران، (شود   ساله ديده مي10 تا 7اين اختالالت به طور عمده در كودكان 

انجمن (شوند   درصد از افراد به يكي از انواع مشكالت يادگيري دچار مي15 تا 5و دست كم 
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5. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries & Pennongton 
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ميزان شيوع اين ) 2005 (1ن، ويس و مارتينزهاالهان، ليود، كافم). 2000روانپزشكي آمريكا، 
اند بطوري كه معلمان در   درصد گزارش كرده12 تا 3اختالالت را در نقاط مختلف جهان بين 

آموز در كالس خود دارند، حداقل يك و شايد دو يا بيشتر از   دانش25 تا 20كالسهاي ابتدايي كه 
هم ميزان شيوع اين ) 2003 (2ماگاجنا. شتآموز درگير با مشكالت يادگيري خواهند دا دو دانش

 درصد، رودان، رودان، 1/4آموزان دبستاني يكي از مناطق اسلووني  اختالالت را در ميان دانش
 9/3ميزان شيوع اين اختالالت در يكي از مناطق كرواسي را ) 2004 (3كمبل، بيلوگالو و اوريك

 درصد گزارش 5/2-5 در آمريكا بين راميزان شيوع اين ) 1382(درصد و كاپالن و همكاران 
آموزاني كه از  نيز نشان دادند بيشتر از نصف دانش) 2006 (4اشنوس، واگنر و ماردر. اند كرده

آموزان در  اين دانش. اند، مشكالت يادگيري نيز داشتند خدمات آموزشي خاص برخوردار بوده
 دلخواه در دوره بزرگسالي را از سطوح بسيار پايين تحصيلي قرار دارند و ميل به رسيدن به شغل

  ). 2007 و همكاران، 5گلدستون، والش، مايفيلد، ريبوسين، سرگنت(خود نشان نمي دهند 
   :كنند كودكان داراي مشكالت يادگيري را عموماً به سه دسته عمده تقسيم بندي مي

  ي نارسايي در خواندن و هجي كردنكودكان دارا) الف
  ر نوشتن و امالء نويسينارسايي دكودكان داراي ) ب
  ).1975واالس و مك الفلين، (كودكان داراي نارسايي در حساب و رياضيات ) ج

ها است كه بازشناسي لغات نوشته شده،  اي از مهارت  پيچيدهي  مجموعهي خواندن دربرگيرنده
 اين. شود تعيين معني لغات و عبارات و هماهنگ ساختن اين معنا با موضوع كلي متن را شامل مي

كار مستلزم فرآيندهايي است كه در سطوح مختلف بازنمايي از قبيل حروف، كلمات، عبارات، 
پديدآيي ). 1975 الفلين،  مكواالس و(كنند  تر متن عمل مي جمالت و واحدهاي بزرگ

                                                 
1. Hallahan, Lioyd, Kaufman, Weiss & Martinez 
2. Magajna 
3. Rudan, Rudan, Campbell, Biloglav & Urek 
4. Schnoes, Wagner & Marder 
5. Goldston, Walsh, Mayfield, Reboussin & Sergent 
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نارسانويسي از مسائلي مانند مشكالت سازماندهي و توالي حركات ترسيمي در فضا و در زمان يا 
ترين عللي  عمده). 1990، 1پرون(گيرد   وابسته به اكتساب آموزشگاهي سرچشمه ميمسايل عاطفي

عدم توجه و دقت، ضعف : شود عبارتند از كه براي نارسانويسي و مشكالت اماليي ذكر مي
هاي حركتي، اختالل در ادراك بينايي حروف و كلمات، ضعف حافظه بينايي و شنوايي،  مهارت

 از يك كانال حسي به كانال حسي ديگر و انتزاعي بودن مطالب در دشواري در انتقال اطالعات
شنود و آنچه بر كاغذ  آموز بايد ياد بگيرد تا بين صداها يا حروفي كه مي دانش. امالء نويسي

  ). 1379سيف نراقي، (آورد هماهنگي الزم را ايجاد كند  مي
مكن است به چند علت دچار باشند م آموزان كه مبتال به اختالل رياضي مي آن عده از دانش

ها در رياضيات دارند مي تواند به علت  برخي از مشكالتي كه آن. چنين مشكالتي شده باشند
كه به طور ) مانند بي توجهي و نقص در خواندن(ها است  نقايصي باشد كه مربوط به ساير حوزه
به ويژه در حل مسايلي كه كودكان مبتال به اختالل رياضي . غيرمستقيم در ايجاد مشكل تاثير دارند

ها همچنين در محاسبات نيز اشتباه  آن. شوند دچار مشكل مي باشند به صورت تشريحي بيان مي
شوند به جاي آنكه جنبه تصادفي داشته باشد معموالً  ها مرتكب مي نوع اشتباهاتي كه آن. كنند مي

براساس . يل به كار مي برندها براي حل مسا هاي نامناسبي است كه آن به خاطر استفاده از روش
تحقيقات انجام شده، كودكاني كه در رياضيات دشواري دارند معموالً در ادراك فضايي مشكل 

براي مثال، در ادراك مفاهيم باال، پايين، چپ، راست، زير، رو، عقب و جلو دچار . دارند
كند و سبب  د مياين مشكالت در تصوير ذهني از نظام اعداد اختالل ايجا. سردرگمي مي شوند

ها را تشخيص  شود كه اين عده از كودكان نتوانند فاصله بين اعداد و مكان مربوط به آن مي
  ). 1379سيف نراقي، (دهند

 2ي يادگيري غيركالميها ، ناتوانيDSM-IV-TRبندي مشكالت يادگيري در  در طبقه
(NVLD)تماعي نيز اضافه شده  مانند اختالل در كاركرد فضايي، شناخت اجتماعي و اضطراب اج

                                                 
1. Peron  
2. nonverbal learning disability 
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نيز مشكالت يادگيري كودكان و ) 2011(ويلكات و همكاران ). 2002كاپالن و همكاران، (است 
نوجوانان را در پنج عامل خواندن، حساب كردن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي و 

  .مشكالت فضايي طبقه بندي كردند
 كه بر متخصصين مربوطه عليرغم اينكه حدود و مختصات مشكالت يادگيري سالهاست

مشخص شده است ولي تشخيص اين مشكالت زمان بر بوده و مستلزم مشاهده عملكرد دانش آموز 
بعبارت ديگر يك ابزار سريع با قدرت تشخيصي باال تاكنون در . و اجراي مصاحبه تخصصي است

نسبت به غربالگري اختيار روانشناسان تربيتي و باليني نبوده است تا براساس آن در زماني كوتاه 
توجه به همين خالء ابزاري در حوزه . دانش آموزان از لحاظ مشكالت يادگيري، اقدام كنند

را به طراحي و ساخت پرسشنامه مشكالت ) 2011(مشكالت يادگيري بود كه ويلكات و همكاران 
ي كه اين پرسشنامه براي غربالگري و شناسايي كودكان.  ترغيب كرد(CLDQ)يادگيري كلورادو 

ابزار مذكور، مشكالت يادگيري را در پنج عامل . مشكل يادگيري دارند، ساخته شده است
خواندن، حساب كردن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي و مشكالت فضايي طبقه بندي 

در ) 2011(ويلكات و همكاران . سنجي مطلوبي برخوردار است هاي روان كند و از خصيصه مي
بيش فعالي، اضطراب، افسردگي، /در هشت حوزه خواندن، حساب، توجه را  CLDQنخستين گام

هاي حاصل از تحليل  كاركرد اجتماعي، توانايي فضايي، و حافظه طراحي كرده بودند ولي يافته
اين عوامل عبارتند از . عاملي اكتشافي و تائيدي پنج عامل همبسته ولي مجزا را آشكار ساخت

با توجه به شيوع باالي . اضطراب اجتماعي و مشكالت فضاييخواندن، حساب، شناخت اجتماعي، 
آموزان، در مطالعه  هاي سنجش مشكالت يادگيري در بين دانش مشكالت يادگيري و ضعف ابزار

  .  پرداخته شودCLDQسنجي  هاي روان حاضر كوشش شده است، به تعيين ويژگي

  روش
 ي جامعه.  همبستگي است روش اين پژوهش از نوع:گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
 90–91آموزان مقطع ابتدائي شهر اردبيل كه در سال تحصيلي  آماري اين مطالعه را كليه دانش
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  . دهد مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مي
 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و اطالعات مربوط به مشكالت 400در اين پژوهش تعداد 

و ساير بستگان ت يادگيري كلورادو كه توسط والدين يادگيري آنها از طريق پرسشنامه مشكال
 نفر به دليل نقص در پرسشنامه، از 26از اين تعداد . شد جمع آوري گرديد آموزان تكميل مي دانش

به نقل از  (1كامري.  نفر وارد تحليل گرديد374هاي  تحليل كنار گذاشته شدند و نهايتا پاسخ
 500 نفري خوب و 300ژوهشهاي هنجاريابي، نمونه پيشنهاد كرده است كه در پ) 1381هومن، 

 نفر براي مطالعه 400در اين پژوهش نيز حد وسط دو مقدار فوق يعني . نفري خيلي خوب است
 پرسشنامه توسط ساير 56 پرسشنامه توسط مادران و 196 پرسشنامه توسط پدران، 122. تعيين شد

 از دو نوع گروه نمونه به شرح ،هش حاضري پژوها داده. آموزان تكميل شد بستگان نزديك دانش
  :زير حاصل شده است

  نفر از دانش آموزاني بودند كه به50 اين گروه شامل : مطالعه مقدماتيي گروه نمونه. الف
گيري در دسترس انتخاب شدند تا مطالعه مقدماتي به منظور رفع ابهامات و  صورت نمونه

  .اصالح نقايص پرسشنامه انجام گيرد
آموزان   نفر از دانش374اين گروه شامل :  مدارس عادي و استثناييي  نمونهگروه. ب

براي انتخاب نمونه از . دختر و پسر بود كه در مدارس عادي و استثنايي مشغول به تحصيل بودند
 مدرسه عادي و سه 8بدين ترتيب ابتدا . اي استفاده شد اي چند مرحله گيري خوشه روش نمونه

سپس از هر . ميان كليه مدارس ابتدايي شهر اردبيل به تصادف انتخاب شدمدرسه استثنايي از 
 كالس به تصادف انتخاب و مورد مطالعه 3مدرسه عادي دو كالس و از هر مدرسه استثنايي 

از اين .  نفر از اعضاي نمونه تحقيق مشغول تحصيل در مدارس عادي بودند263.  قرار گرفتند
 نفر از كل اعضاي نمونه پژوهش، از 111همچنين . گر پسر بود نفر دي106 نفر دختر و 157بين 

ميانگين سني دانش .  نفر پسر بود68 نفر از اين افراد دختر و 43مدارس  استثنائي بودند كه 

                                                 
1. Comrey 
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 نفر از دانش 114.  بود40/1 و انحراف معيار آن 66/9آموزان شركت كننده در پژوهش 
 نفر درپايه چهارم 60 نفر در پايه سوم، 75 پايه دوم،  نفر در90آموزان انتخاب شده در پايه اول، 

  .  نفر در پايه پنجم تحصيل مي كردند35و 
توسط محققين به صورت  ادور مشكالت يادگيري كلوي پرسشنامه ابتدا فرم انگليسي :روش

سپس فرم ترجمه شده پرسشنامه مشكالت .  به يك فرم واحد تبديل گرديدومستقل ترجمه 
اين كار موجب اطمينان .  به انگليسي برگردانده شد1معكوس  با روش ترجمهدوايادگيري كلور

 با توجه به كارهاي انجام شده تا مرحله مذكور،. گردد پرسشنامه مي بيشتر از صحت ترجمه
 از  نفري50 روي يك نمونه براي تعيين روايي صوري، پرسشنامه .بعمل آمد الزم اصالحات

پس از  .االت مبهم را مشخص كنندو خواسته شد تا سها  از آزمودني حين اجرا. اجرا گرديدوالدين
به منظور برطرف ساختن ابهامات، اصالحات الزم به عمل آمد ، والدين سواالت مبهم از نظر تعيين

) روانشناس(  توسط دو متخصصCLDQنهايي   روايي محتوايي نسخه. نهايي تهيه گرديد  و نسخه
  . تأييد شد

كردند، در مطالعه  ها ارزيابي مي آموزان را والدين آن ت يادگيري دانشبخاطر اينكه مشكال
دعوت نامه شركت در پژوهش در اختيار   را به همراه CLDQآموزان خواسته شد  اصلي از دانش

 كه شركت در پژوهش اختياري است و در هر زمان كه ه شدهوالدين خود بگذارند و توضيح داد
براي بررسي روايي تفكيكي پرسشنامه .  همكاري انصراف دهنداز ادامه دتوانن بخواهند مي

 نفر دانش 30 به مراكز خدمات مشاوره مراجعه و بر روي والدين ،دومشكالت يادگيري كلورا
 به ،بودند شناس يا روانپزشك ناتوان در يادگيري تشخيص داده شده  آموز كه از نظر مشاور، روان

منظور بررسي مشخصات فني پرسشنامه مشكالت  م بهدر نهايت، اطالعات الز. اجرا درآمد
  . فراهم گرديددويادگيري كلورا

 كوتاه محقق ساخته، ي در كنار برخي اطالعات جمعيت شناختي كه از طريق يك پرسشنامه

                                                 
1. back translation 
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اين . آوري گرديد  جمعCLDQژوهش، از طريق  آوري گرديد، اطالعات اصلي اين پ جمع
تهيه شده و مشكالت يادگيري را متشكل از پنج ) 2011(پرسشنامه توسط ويلكات و همكاران 

عامل اساسي خواندن، حساب كردن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي و عملكردهاي فضايي 
 آيتم تشكيل شده است، 20اين پرسشنامه كه از . شوند داند كه موجب مشكالت يادگيري مي مي

 5 عبارت در يك مقياس ليكرت پاسخ به هر. توسط والدين دانش آموزان تكميل مي شود
ي آن، توسط ها  اين پرسشنامه و مؤلفه1اعتبار. باشد مي) 5(تا هميشه ) 1 (اصالًاي از  درجه

ي همساني دروني و بازآزمايي بررسي شده و مقادير قابل قبولي را ها سازندگان پرسشنامه با روش
ايي سازه پرسشنامه مذكور در روايي تفكيكي و رو). 2011ويلكات و همكاران، (بدست داده است 

هاي  هاي اين پرسشنامه با پرسشنامه  همگراي مؤلفه2همچنين روايي. حد مطلوب گزارش شده است
؛ شناخت 44/0؛ رياضي 64/0خواندن : پيشرفت تحصيلي استاندارد به اين ترتيب گزارش شده است

  ).2011ان، ويلكات و همكار (30/0 و فضايي 46/0؛ اضطراب اجتماعي 64/0اجتماعي 

  نتايج
 مشكالت يادگيري كلورادو از دو روش ي به منظور وارسي اعتبار پرسشنامه: CLDQاعتبار 

هاي  همساني دروني كل پرسشنامه و خرده مقياس. همساني دروني و بازآزمايي استفاده شده است
اي ي ضريب آلف دامنه). 1 جدول(ضريب آلفاي كرونباخ برآورد گرديد  آن از طريق محاسبه

قبول در نظر  ي مالك قابل  معموال به مثابه70/0باشد كه ضريب   در نوسان مي1 ـ 0كرونباخ از 
كوچك بودن مقادير خطاي معيار اندازه گيري براي ). 2002، 4 و اسپرافكين3گادو(شود  گرفته مي

 دهند كه انحراف معيار توزيع نمرات خطا در هاي فرعي آن نيز نشان مي كل آزمون و مولفه
معيار قضاوت در مورد مقادير خطاي معيار . باشد هاي فوق كم و معرف اعتبار باال مي آزمون

                                                 
1 . reliability 
2 . validity 
3. Gadow 
4. Sprafkin 
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با توجه به اينكه ضريب . باشد ها مي هاي آزمون و خرده آزمون گيري به نسبت تعداد داده اندازه
 بيشتر است لذا همساني دروني كل 70/0ي آن از ها  و كليه مؤلفهCLDQآلفاي كرونباخ براي 

  .هاي آن مورد تاييد قرار مي گيرد سشنامه و خرده مقياسپر
 نفر از والدين 20 از طريق بازآزمايي، اين پرسشنامه بر روي CLDQبه منظور بررسي اعتبار 

آموزان با فاصله زماني دو هفته اجرا گرديد و با استفاده از روش همبستگي پيرسون ضريب  دانش
   .اعتبار آزمون ـ بازآزمون به دست آمد

 آمده است، ضريب اعتبار بازآزمايي براي كل پرسشنامه و هر يك از 2 چنانكه در جدول
 وCLDQ  بيشتر بوده و حاكي از قابل قبول بودن همساني زماني70/0هاي آن از مقدار  مؤلفه
  . مي باشدآن هاي  مؤلفه

  هاي آن   و خرده مقياسCLDQضرايب آلفاي كرونباخ براي . 1جدول
CLDQاي آنه  و مولفه  α  

  88/0 مشكل در خواندن
  83/0 شناخت اجتماعي
  85/0 اضطراب اجتماعي
  72/0 مشكالت فضايي

  71/0 رياضيدر  مشكل
CLDQ 90/0  

  

 مورد بررسي 2 و سازه1، روايي تفكيكيCLDQبه منظور كسب اطمينان از روايي : CLDQروايي 
ي كلورادو توسط سازندگان روايي محتوا در پرسشنامه مشكالت يادگير. قرار گرفته است

پرسشنامه بررسي و مورد تأييد قرار گرفته است، در اين پژوهش نيز دقت و صراحت ترجمه از 
طريق ترجمه مستقيم از انگليسي به فارسي و ترجمه معكوس از فارسي به انگليسي مورد تاييد قرار 

ورادو، دو گروه عادي و به منظور ارزيابي روايي تفكيكي پرسشنامه مشكالت يادگيري كل. گرفت
                                                 
1. discriminant Validity 
2. construct Validity 
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 3 با توجه به اطالعات مندرج در جدول.  مورد مقايسه قرار گرفتندtباليني بواسطه اجراي آزمون 
آموزان مدارس عادي و استثنائي به لحاظ نمرات پرسشنامه  شود كه ميانگين دانش چنين نتيجه مي

. باشد اي معنادار متفاوت مي هاي پنج گانه آن به گونه مشكالت يادگيري كلورادو و خرده مقياس
آموزان مدارس عادي همواره از ميانگين باالتري  آموزان مدارس استثنائي نسبت به دانش دانش

هاي معنادار به دست آمده مؤيد قدرت تفكيكي مطلوب پرسشنامه  تفاوت. برخوردار هستند
  . هاي آن است مشكالت يادگيري كلورادو و خرده مقياس

  ) n= 20(هاي آن   و خرده آزمونCLDQت اعتبار باز آزمايي براي ضريب قابلي. 2جدول 

  ضريب  ها آزمون و خرده آزمون  دومين اجرا    اولين اجرا
  همبستگي

X  SD   X  SD  
CLDQ 94/0 45/49 23/13    25/44 55/9  
  68/4  20/15    92/6  15/17  93/0  خواندن

  51/2  30/7    54/3  55/8  89/0  ناخت اجتماعيش
  25/2  45/6    57/3  40/7  84/0  اضطراب اجتماعي
  74/2  50/8    31/3  85/8  82/0  مشكالت فضايي
  82/2  80/6    75/3  50/7  87/0  مشكل در رياضي

  

 مشكالت يادگيري كلورادو به دو شيوة محاسبه ضريب همبستگي ي  پرسشنامهي هروايي ساز
  . مورد بررسي قرار گرفته است1هاي آن و تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي ده مقياسپرسشنامه با خر

گردد، بين پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو و خرده   مالحظه مي4اي كه در جدول  به گونه
شدت ارتباط پرسشنامه مشكالت يادگيري . هاي پنج گانه آن همبستگي بااليي وجود دارد مقياس

، 76/0، اضطراب اجتماعي78/0، شناخت اجتماعي 81/0هاي خواندن   مقياسكلورادو با خرده
معناداري روابط مذكور در سطحي باال .  به دست آمده است60/0رياضي و 70/0مشكالت فضايي 

  . مطلوب استي بيانگر برخورداري پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو از روايي سازه
                                                 
1. Confirmatory Factor Analysis 
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يادگيري كلورادو به واسطة انجام تحليل عاملي تأييدي  پرسشنامه مشكالت ي وارسي روايي سازه
براي برآورد مدل از روش حداكثر احتمال و به منظور .  صورت گرفت7/8 1با استفاده از ليزرل

 3 شاخص نسبت مجذور خي دو بر درجه آزادي2هاي مجذور خي بررسي برازش مدل از شاخص
)

df
X

2

، شاخص برازش )AGFI(5، شاخص نيكويي برازش انطباقي)GFI (4، شاخص نيكويي برازش)
 8و باقيمانده مجذور ميانگين) RMSEA (7، خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب)CFI (6اي مقايسه

)RMR (اگر مجذور خي از لحاظ آماري معنا دار نباشد دال بر برازش بسيار مناسب است . استفاده شد
 غالباً معنا دار است و از اين رو شاخص مناسبي براي 100 از هاي بزرگتر اما اين شاخص در نمونه

 باشد 3سنجش برازش مدل نيست اگر شاخص نسبت مجذور خي بر درجه آزادي، كوچكتر از 
 باشد بر 90/0 بزرگتر از CFI ،AGFI ،GFIهاي  اگر شاخص. برازش بسيار مطلوب را نشان مي دهد

 بر برازش مطلوب و مناسب و اگر 80/0ارد و بزرگتر از برازش بسيار مطلوب و بسيار مناسب داللت د
 باشند بر برازش بسيار مطلوب داللت دارد و 05/0 كوچكتر از RMR و RMSEAهاي  شاخص

  ). 2004آلكسوپولس و كااليتزديس، ( بر برازش مطلوب داللت دارد 08/0كوچكتر از 
و  CFI ،AGFI، GFI ،RMSEAهاي   قيد گرديده است، شاخص5 به طوري كه در جدول

RMR بر مبناي . كنند بر برازش مطلوب و مناسب داللت داشته و مدل برآورد شده را تأييد مي
در . شود شاخص نسبت مجذور خي بر درجه آزادي، برازش مدل چندان رضايت بخش تفسير نمي

  . نمودار مسير مدل برآورد شده نمايش داده شده است1شكل 

                                                 
1. Lisrel   
2. Chi Square 
3. Degree of Freedom (df) 
4. Goodness of Fit Index (GFI) 
5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
6. Comparative Fit Index (CFI) 
7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
8. Root Mean Square Residual (RMR) 
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  آموزان مدارس عادي و استثنائي مقايسه مشكالت يادگيري در بين دانش براي tنتايج آزمون . 3 جدول
  X SD  t       df  P  مدرسه  آزمون

 مشكل در خواندن  71/6 28/13  عادي
  44/5 62/20  استثنائي 

07/11-  51/252  001/0<  

 شناخت اجتماعي  08/4 89/7  عادي
  38/4 41/12  استثنائي 

56/9-  372  001/0< 

 اضطراب اجتماعي  09/3 51/5  عادي
  10/4 97/9  استثنائي 

26/10-  97/164  001/0< 

 مشكالت فضايي  74/3 07/8  عادي
  85/3 53/11  استثنائي 

09/8  372  001/0< 

 رياضيدر  مشكل  59/2 39/6  عادي
 27/3 39/9  استثنائي 

59/8-  09/171  001/0< 

  50/14 15/12  عادي
CLDQ 96/11 93/63  استثنائي 

75/15  59/248  001/0< 

 
به منظور بررسي ساختار عاملي پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو در جامعه ايراني، 

ضريب .  قرار گرفت2ي اصليها  به شيوة مؤلفه1سؤاالت پرسشنامه مورد تحليل عاملي اكتشافي
KMO 3 به دست آمد كه معناداري 386/3806 برابر 4ت و مقدار كرويت بارتل88/0براي اين تحليل 

پس از اطمينان از كيفيت ماتريس .  مورد تأييد واقع گرديدP>001/0مقدار اخير در سطح 
همبستگي سؤاالت پرسشنامه و همچنين كفايت نمونه برداري محتوايي، سؤاالت پرسشنامه 

ج حاصل از تحليل عاملي نتاي.  چرخش داده شد5مشكالت يادگيري كلورادو به شيوة واريماكس
اكتشافي نشان داد، پنج عامل خواندن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي، عامل فضايي و 

                                                 
1. Exploratory Factor Analysis 
2. Principle Component 
3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
4. Bartlett’s Test of Sphericity 
5. Varimax 
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در اين تحليل معلوم شد كه عامل . كنند  درصد از واريانس كل را تبيين مي15/67رياضي مجموعاً 
 درصد از 56/4 و 65/5، 93/9، 43/10، 56/36اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتيب تبيين گر 

 6در جدول .  تعيين گرديد4/0در اين تحليل مقدار بار عاملي مورد قبول . باشند واريانس كل مي
محتوا و بار عاملي عوامل پنج گانه خواندن، شناخت اجتماعي، اضطراب اجتماعي، عملكرد فضايي 

ه بين نسخه اصلي و تنها تفاوتي ك. و رياضي در پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو آمده است
  .ها بود مطالعه حاضر وجود داشت مقدار بار عاملي گويه

  ي آنها  و مولفهCLDQضرايب همبستگي بين . 4جدول 
CLDQ5  4  3  2  1  ي آنها  و مؤلفه  

1 .CLDQ -          
       - **81/0 مشكل در خواندن . 2
      - **52/0 **78 شناخت اجتماعي . 3
    -  **65/0 **45/0 **76/0 اضطراب اجتماعي . 4
 - **47/0  **39/0 **36/0 **70/0 مشكالت فضايي . 5

 **52/0 **30/0  **29/0 **35/0 **60/0 رياضيدر  مشكل . 6

                                                                                        **01/0< P   
  

  ر تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو  دها نتايج حاصل از محاسبة شاخص. 5جدول 

  GFI  AGFI  CFI  RMSEA  RMR  
36/672  2/4  80/0  85/0  94/0  08/0  061/0  

  
 مشكالت ي آموزان دختر و پسر بر مبناي پرسشنامه  ميزان مشكالت يادگيري دانشي همقايس

طالعات حاصل از اجراي پرسشنامه با توجه به تفاوتي كه در تحليل توصيفي ا: يادگيري كلورادو
آموزان دختر و پسر مشاهده گرديد، معناداري مالحظات مذكور  مشكالت يادگيري كلورادو بين دانش

هاي به عمل آمده را   نتايج مقايسه7جدول . مستقل بررسي گرديده است tبا توسل به تكنيك آماري 
  .نمايش مي دهد
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آموزان پسر در كل پرسشنامه و  گين نمرات دانش آمده است، ميان7  شمارهچنانكه در جدول
از ميانگين مشكالت يادگيري ) CLDQ(هاي مشكالت يادگيري كلورادو  در همه مولفه

در نمره كل مشكالت يادگيري، تفاوت از لحاظ آماري در سطح . آموزان دختر بيشتر است دانش
ان داشت كه  مشكالت يادگيري در اطمينان مي توان اذع% 99باشد، بنابراين با  دار مي  معني01/0

در عوامل خواندن، شناخت اجتماعي، . بين دانش آموزان پسر بيشتر از دانش آموزان دختر است
باشد  دار مي  معني01/0اضطراب اجتماعي و مشكالت فضايي نيز تفاوت از لحاظ آماري در سطح 

آموزان دختر و  ني بين دانشيع. ي از لحاظ آماري معني دار نمي باشدرياضاما تفاوت در  عامل 
  .پسر تفاوت معني داري مشاهده نگرديد

  
  ودانمودار مسير برآورد شده براي مشكالت يادگيري كلور. 1شكل 
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   مشكالت يادگيري كلورادو ي  سؤال پرسشنامه20 اصلي با چرخش واريماكس براي ي تحليل مؤلفه. 6جدول 

ف
ردي

 

  شناختخواندن محتوا
اجتماعي

 اضطراب
ماعياجت

رياضيفضايي

     75/0 در امالء مشكل دارد 1
     77/0 در يادگيري نام حروف مشكل دارد 2
     78/0 در يادگيري هجاها مشكل دارد 3
     65/0 در خواندن كند است 4
     67/0 خواند پايين تر از سطح مورد انتظار مي 5
 به كمك به خاطر مشكل در خواندن و امالء، در مدرسه نياز 6

 بيشتري دارد
80/0     

    72/0  از فاصله بين فردي، درك ضعيفي دارد 7
    85/0  در فهم نحوه واكنش ديگران مشكل دارد 8
    74/0  در فهم احساسات ديگران مشكل دارد 9

ي ها مانند گفتن جك(درك درستي از موقعيت اجتماعي ندارد 10
 )بيجا يا اظهارات بي مورد

 54/0    

   70/0   در پيدا كردن دوست يا حفظ دوست مشكل دارد11
   81/0   كشد ميي اجتماعي، خود را كنار ها در موقعيت12

   77/0   شود ميدر موقعيت اجتماعي جديد دچار اضطراب 13
  43/0    بد خط است14

  63/0    رسند مييش آشفته يا كثيف به نظر ها نوشته15
  70/0    داد را در يك ستون بنويسدتواند اع مين16
  71/0    كشد ميمتناسب با سن خود نقاشي ن17
عملكردش در رياضيات، بدتر از عملكرد وي در خواندن و امالء18

 است
    70/0 

 هنگامي كه عالمت تفريق در رياضيات دقت كافي ندارد، مثال19ً
 بندد ميوجود دارد جمع 

    71/0 

مفـاهيم جديـد رياضـيات مثـل قـرض دادن و قـرضدر يادگيري   20
 گرفتن، مشكل دارد

    79/0 
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   مشكالت يادگيري در دانش آموزان دختر و پسري  براي مقايسهtنتايج آزمون . 7 جدول
  X  SD  t       df  P  جنسيت  آزمون

 مشكل در خواندن  32/6 06/13  دختر
  14/7 22/18  پسر 

35/7  56/348  001/0< 

 شناخت اجتماعي  50/4 08/8  دختر
  47/4 55/10  پسر 

30/5  372  001/0< 

 اضطراب اجتماعي  49/3 91/5  دختر
  23/4 90/7  پسر 

29/4  11/336  001/0< 

 مشكالت فضايي  01/4 47/8  دختر
  07/4 81/9  پسر 

20/3  372  001/0< 

 رياضيدر  مشكل  85/2 98/6  دختر
 39/3 62/7  پسر 

96/1  31/339  001/0< 

  08/16 51/42  دختر
CLDQ 53/16 13/54  پسر 

87/6  372  001/0< 

  

  حث و نتيجه گيريب
هاي  ، ويژگيCLDQ)( مشكالت يادگيري كلورادو ي در اين پژوهش با معرفي پرسشنامه
يل آموزشي در پرسشنامه مذكور با توجه به حساسيت مسا. روانسنجي آن مورد بررسي قرار گرفت

 يا نادرست ممانعت كرده و اثر بخشي 1تشخيص مشكالت يادگيري، مي تواند از تشخيص مبهم
اي كه در بررسي متون  به گونه. تالشهاي دست اندركاران آموزشي را تسريع و تسهيل نمايد

پژوهشي مطرح گرديد، پرسشنامه مشكالت يادگيري كلورادو به منظور شناخت و تشخيص مطمئن 
اي براي كودك  هاي الزم به منظور دريافت كمك حرفه كوشش.  اختالل ساخته شده استاين

                                                 
1. underdiagnosis 
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 به منظور CLDQ. آيد كه والدين در مورد مسائل كودك نگران هستند معموالً زماني به عمل مي
. ها طراحي شده است ثبت مشكالت يادگيري كودكان بنا به گزارش والدين و جانشين آن

 دو روش همساني ي  و عوامل پنج گانه آن بواسطهCLDQيابي اعتبار هاي حاصل از ارز يافته
. باشد اي برخوردار مي دهد كه اين پرسشنامه از اعتبار قابل مالحظه دروني و بازآزمايي نشان مي

با .  به دست آمده است90/0 با محاسبة آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه CLDQضريب اعتبار 
همساني دروني كل ) 2011(، ويلكات و همكاران CLDQرم اصلي توجه به اين نكته كه در ف

اي بين  اند، تفاوت قابل مالحظه  گزارش نموده95/0 محاسبه آلفاي كرونباخ ي ه را بواسطها سؤال
  .شود  احساس نميCLDQ باريابي پژوهش حاضر و نسخة اصلينتايج اعت

با . يز مورد بررسي قرار گرفت نCLDQطي مطالعه حاضر انواع روايي محتوا، تفكيكي و سازه 
ي ها توان نتيجه را بر اساس روش توجه به اينكه روايي محتوا جنبة عقلي و منطقي داشته و نمي

آماري به صورت يك ضريب عددي تعيين نمود، لذا تأييد و تصديق متخصصان مربوطه در امر 
وايي تفكيكي با تحليل ر.  مالك عمل واقع گرديدCLDQارزيابي روايي صوري و منطقي 

CLDQمذكور از قدرت تمايزگذاري مطلوب برخوردار بوده و ي  مشخص گرديد كه پرسشنامه 
. به گونه اي رضايت بخش مي تواند افراد داراي مشكالت يادگيري را از افراد عادي متمايز سازد

هاي پنج گانه آن و توسل به   با خرده مقياسCLDQنتايج حاصل از ضرايب همبستگي پيرسون 
هاي  مالحظات مذكور با يافته.  را تصديق نمودCLDQ ي روش تحليل عاملي تأييدي، روايي سازه

توان چنين نتيجه گرفت كه  در كل مي.  در يك راستا قرار داردCLDQسنجي سازندگان  روان
CLDQتوان با  آموزان است و مي  ابزاري روا براي سنجش مشكالت يادگيري در ميان دانش

  . ز آن استفاده كرداطمينان خاطر ا
نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه بار عاملي شش سؤال در عامل اول مثبت بوده و 

بار عاملي چهار سؤال در عامل . سنجند روي هم رفته عامل خواندن در مشكالت يادگيري را مي
آموزان را  دوم از بار مثبت برخوردار بوده و عامل شناخت اجتماعي در مشكالت يادگيري دانش
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ها را  كنيم، آن كند كه ما چگونه به اطالعات توجه مي  شناخت اجتماعي بيان مي.نشان مي دهند
 بار عاملي سه سؤال در عامل سوم بار بااليي داشته .آوريم كنيم و در موقع لزوم به ياد مي ذخيره مي

كه گاهي فوبي  يختالل اضطراب اجتماعا ،. ارتباط داردCLDQو به عامل اضطراب اجتماعي در 
هاي اجتماعي  شود با اضطراب شديد و دستپاچگي در موقعيت ي ناميده ميعيا هراس اجتما

  .شود مشخص مي
بار عاملي چهار سؤال در عامل چهارم مثبت بوده و عامل مشكالت فضايي در مشكالت 

  ونبياشكال در درك موقعيت فضايي، عدم برتري جا. دهند آموزان را نشان مي يادگيري دانش
در نهايت بار عاملي سه . ي مشكالت يادگيري استها ، يكي از مولفهاختالل در قدرت حركت

سؤال نيز در عامل پنجم باال بوده و عامل حساب كردن در پرسشنامه مشكالت يادگيري را 
 . سنجند مي

يده  از پنج عامل كلي اشباع گردCLDQبه طور كلي با عنايت به نتايج تحليل عاملي اكتشافي، 
عوامل استخراج شده بعد از . سازد كه هر يك ابعادي از مشكالت يادگيري را نمودار مي است

 و عوامل مطرح شده از سوي ويلكات و CLDQچرخش سؤالها با چارچوب نظري فرم اصلي 
  .همخواني دارد) 2011(همكاران 

ن، ميزان  در ميان والدين دانش آموزاCLDQهاي ضمني حاصل از اجراي  بر اساس يافته
  . آموزان دختر بود آموزان پسر بيشتر از دانش مشكالت يادگيري دانش

هاي مربوط  شود كه با در نظر گرفتن يافته در مجموع از نتايج پژوهش حاضر چنين استنباط مي
گذاري و تفسير كه از مهمترين  به اعتبار، روايي، زمان الزم براي تكميل پرسشنامه، سهولت نمره

 ابزاري كامالً مناسب CLDQ ،)1381هومن، (آيد  ي بودن پرسشنامه به حساب ميي عملها جنبه
 به منزله ابزاري براي CLDQبنابراين . باشد آموزان مي براي سنجش مشكالت يادگيري دانش
آموزان، جهت استفاده پژوهشي و باليني براي پژوهشگران  ارزيابي سريع مشكالت يادگيري دانش

ي آتي به بررسي اعتبار و ها شود در پژوهش پيشنهاد مي. ره معرفي مي شودو مراكز درماني و مشاو
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 در CLDQبي ترديد بررسي ويژگيهاي .  در شهرهاي مختلف پرداخته شودCLDQروايي 
آموزان سراسر كشور مي تواند آن را به ابزاري كارآمد در حيطة پژوهشي، تشخيصي و  دانش

 دانش آموز مشغول 111ي ها در اين مطالعه داده. زدمداخالت باليني مشكالت يادگيري مبدل سا
به تحصيل در مدارس استثنائي  مورد تحليل قرار گرفت كه ممكن است بر نتيجه گيري در جامعه 

 بررسي نگرديد CLDQهمچنين در اين تحقيق  روايي همزمان و پيش بين . عادي تاثير گذار باشد
 يك ابزار بسيار جديد است و CLDQ. فع شودكه الزم است در مطالعات بعدي اين محدوديت ر
گرديده است، اميد نسنجي آن منتشر  هاي روان هنوز شواهد خارجي و داخلي در مورد ويژگي

  .ي آينده شواهد كافي در مورد اعتبار و روايي اين پرسشنامه منتشر گرددها رود در پژوهش مي
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