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ساخت و اعتباريابي آزمون اختالل زبان نوشتاري براي پايه تحصيلي سوم 

  ابتدايي

  3پسندو سياوش طالع 2رضايي محمد، علي 1شهاب مرادي

  چكيده

هاي همچون پژوهش بر زبان نوشتاري، تشخيص شخيص اختالل در اين حوزه از جنبهسنجش ميزان توانايي زبان نوشتاري و نيز ت
تالل در اين زمينه، اهميت دارد. هدف اين پژوهش ساخت و اعتباريابي آزمون اختالل زبان نوشتاري براي درست و به موقع اخ

ان پايه سوم ابتدايي شهرستان سمنان آموزدانشپايه تحصيلي سوم ابتدايي بود. طرح پژوهش توصيفي بود. جامعه آماري تمامي 
اي انتخاب خوشه گيريدختر و پسر بود كه به صورت نمونه وزآمدانش 202بود. نمونه پژوهش  1396-95در سال تحصيلي 

يكم  ها و محتواي كتبِ مربوطه در پايهين آزمون با توجه به آموزشهاي اجراي پژوهش آزمون طراحي شد، عاملشدند. براي ا
نسبت فراواني هر تكليف در به  هازشي در نظر گرفته شد. تعداد سوالبا توجه به تنوع تكاليف آمو هاابتدايي تعيين شد. نوع سوال

و به روش  SPSSهاي آموزشي تعيين شد. در دو نوبت طرح اجراي مقدماتي (پايلوت) انجام شد. داده ها با نرم افزار محتواي
گذاري، واژگان، نگارش، تحليل عاملي اكتشافي تحليل شد. نتايج نشان داد كه ابزار طراحي شده نهايي از پنج عامل عالمت

، 826/0، واژگان 777/0گذاري لب و امالء اشباع شده است. ميزان پايايي بر حسب آلفاي كرانباخ براي عامل عالمتدرك مط
و ميزان همبستگي آن با  942/0. ميزان پايايي بازآزمايي است 905/0و براي كل ابزار  892/0نگارش ، درك مطلب ، امالء 

) معنادار بود. همچنين اين ابزار به طور معناداري بين دو گروه >01/0P(و در سطح  724/0ان آموزدانشنمرات ترمي امالء 
با توجه به نتايج به ). >01/0Pان سالم به طور معناداري تمايز گذاشت (آموزدانشداراي اختالل زبان نوشتاري و  انآموزدانش

نجي مناسب جهت كاربرد براي سنجش ستوان گفت كه ابزار ساخته شده براي پايه سوم داراي خصوصيات رواندست آمده مي
هاي و اختالل در اين زمينه با متغير توانايي زبان نوشتاري، تشخيص اختالل در زبان نوشتاري، بررسي رابطه اين زبان نوشتاري
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  مقدمه

هاي اصلي اختالل يادگيري اختالل زبان نوشتاري است كه عموماً با اختالل امالء يكي از حوزه
، و در سطح 1هاي يادگيري، اختالل امالءترين اختاللترين و شايعز مهممعرفي شده است. يكي ا

كند ) عنوان مي2005( 2گسترده تر، اختالل زبان نوشتاري است. انجمن اختالل يادگيري مينه سوتا
الل نوشتن شامل تركيبي از مشكالتي مانند دست خط ناخوانا، ضعف در حروف بندي، كه اخت

ضعف در سازماندهي  هاي نامنظم در نوشتن، نوشتن اشتباه كلمه ها،ضعف در گرفتن مداد، فاصله
ده نادرست از ها، ضعف در ساختار جمله يا پاراگراف، ضعف در خزانه لغات، استفايا توالي ايده
نوشتن مهارتي  .استها و نوشتن با سرعت بسيار آهسته ، بيان محدود ايدههايا كلمهدستور زبان 

اساسي و مورد نياز براي رشدي و پيشرفتي استوار از ابتداي كودكي و شروع تحصيالت محسوب 
-درسي و برنامه هايرت نوشتن در تمام موضوعات و مادهگويد مها) مي2014( 3گردد. گوبتامي

ها اختالل امالء ممكن است جواب پرسشنياز است. هرچند كه كودك داراي  هاي درسي مورد
اما به دليل ضعف و اختالل نوشتاري كه دارد هنوز قادر به انتقال معاني نيست. در همين  ،را بداند

دهند كه ضعف در خواندن با ) نشان مي2012( 4راستا مك كارتي، جيليان، هوگان و كاتس
 امالء پيوند و همبستگي دارد. همچنين پينتو، بيگوزي، تارچي، مهارت واژگان و عملكرد

دهند كه مهارت در امالء و خواندن مخصوصا نشان مي ) طي پژوهشي2015( 5گامانوسي و كانتي
) 2012( 6هاي هم عرض و وابسته هستند. كرك، ماريلين و ژوديسدر پايه هاي اول ابتدايي مهارت

گذار اثر ايو نيز در زندگي و حتي زندگي حرفهيح در تحصيالت كنند نوشتن و امالء صحبيان مي
كند، هاي نويسندگي و نوشتار منحرف ميساير جنبه يند توجه را ازآاست. مشكالت نوشتن فر

                                                                                                                            
1. dysgraphia 
2  . Learning Disabilities Association of Minnesota 
3  . Gupta 
4  . McCarthy, Jillian, Hogan & Catts 
5  . Pinto, Bigozzi, Tarchi, Gamannossi & Canneti 
6. Greg, Marilyn & Judith 
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دارد باز مي ترنويسنده به انتخاب كلمات نامناسبهاي كلمات را با مجبور كردن كيفيت تركيب
كنند كه طرح نوشتن چه در بعضي مواقع نويسنده فراموش مي ،)2009، 1(كوهنن، نايكلز و كاستلز

ها) كمتري براي نوشتن و روايت در دست دارند بوده است، و نويسندگان منابع (لغات و واژه
و همكاران  3). اسنويلينگ2012 ، نقل از كرك، ماريلين و ژوديس،2000 ،2(ساكر و ماسترتون

ممكن است تا زمان دبيرستان هم باقي بماند و در عين  ءكنند كه مشكالت امال) بيان مي2001(
ها براي پيدا كردن شغل اثر بگذارد. ها و پتانسيل آنها، اعتماد به نفس آنآن 4حال بر كل سواد

 اميدير خيلي از موارد عصبانيت و يا ناهاي اماليي دكه تكرار غلط كند) نيز بيان مي2010( 5گانتر
هاي منفي بر كه اختالل امالء تأثير كنند) بيان مي2007( 6د. آليسا و جنيفررا در پي دار آموزدانش

دتا قادر كه كودكان داراي اختالل امالء عمكنند بيان ميها كسب موفقيت در مدرسه دارد. آن
- و يا خيلي بد و بد خط مياي و خانگي خود را به درستي بنويسند نيستند كه تكاليف مدرسه

نويسند. با توجه به اين نتايج مبرهن است كه اقدام به موقع و سريع و نيز تشخيص درست و مبتني بر 
  ان داراي اختالل يادگيري زبان نوشتاري اهميت دارد.آموزدانشهنجار براي 

عمدتاً دو روش براي شناسايي در پژوهش، آموزش و درمان اختالل در زبان نوشتاري 
كه تشخيص اختالل امالء بر چند مالك همچون نرمال ه است. اول آنان به كار رفتآموزدانش

هاي در اين روش ضعف بودن هوش، پايين بودن نمرات، نظر معلم و امثال آن استوار است كه
داراي  آموزدانشنِ تشخيص داده شده به عنوان كه ممكن است كودكاعمده وجود دارد؛ ابتدا آن

مربيان و معلمان،  زيرا كه اتكا به معرفي ؛اين اختالل نباشند در واقع داراياختالل يادگيري، 
كه اي با آنان غير قابل اطمينان است. در درجه دوم به فرضِ آنچند دقيقه هايسطحي و مصاحبه

                                                                                                                            
1. Kohnen, Nickles & Castles 
2. Sacre & Masterton 
3. Snowling  
4. literacy 
5. Günter 
6. Alyssa & Jennifer 
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وزگاران، مربيان و ها درست باشد، ميزان دقيق اختالل كودكان را هيچ كدام از آمتشخيص
 آموزدانش تراماليي شايع هايد. در درجه سوم نوع اختالل و غلطتوانند تعيين كننپژوهشگران نمي

تعيين نمود كه  تواننمي كهتوانند تعيين كنند. و چهارم آنافراد فوق با صحت و اطمينان نمي را
با دقت  هاهاي زبان نوشتاري ضعف و قوت دارد. عالوه بر اينؤلفهان در كدام عامل يا مآموزدانش

و  بودههم هماهنگ نتشخيصي با هايدريافت كه گاهي مالك توانص ميتشخي هايدر روش
شده و  هاي هنجارده از آزمون. بنابراين اين روش متزلزل است و استفاهستندبعضا داراي اختالف 

يص اختالل يادگيري و هاي خارج از ايران براي سنجش و تشخجامع ضروري است. در پژوهش
هاي هنجار مرجع و استاندارد جاي روش استفاده از آزمون ين حوزه ازها در اانجام پژوهش

غير رسمي و مالك محوري را گرفته است. پژوهشگران هاي آزمونمحقق ساخته و هاي آزمون
كنند و دليل استفاده گسترده از هاي هنجار شده را خاطر نشان ميآزمون تلزوم استفاده و اهمي

) را نبود ابزار استاندارد در اين زمينه نام مي برند تشخيصي غير رسمي (مالك محوريهاي آزمون
ترين ) كه سازنده يكي از مهم2007( 1). هاميل و الرسنز2011(مك كارتي، هاگن و كاتس، 

هاي آزمونكنند كه هستند بيان مي )2TOWL(استاندارد زبان نوشتاري به نام هاي آزمون
استاندارد را خاطر  هايد و لزوم تشخيصندان كارآمدي نداراستاندارد كاربرد تشخيصي چغير

كند براي ارزيابي امالء بايد از ) بيان مي2005ادگيري مينه سوتا (كنند. انجمن اختالل ينشان مي
استاندارد شده استفاده نمود. اين انجمن براي سنجش توانايي زبان نوشتاري و اختالل هاي آزمون

نيز يك ) TABE( 3آزمون آموزش عمومي بزرگساالندر اين زمينه ابزار استاندارد ساخته است. 
ابزار استاندارد سنجش قدرت امالء نويسي ديگر است (انجمن اختالل يادگيري دانشگاه مينه سوتا، 

) to 5-WRAT 43آزمون وسعت دامنه موفقيت تجديد نظر شده  ( آزمون ديگر، ). همچنين2006

                                                                                                                            
1  . Hammill, Mather & Larsens 
2  . Test of written language - 3rd 
3. The Tests of Adult Basic Education (TABE) 
4. The Wide Range Achievement Test Revised (WRAT-3) 
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 1نوشتن امالء ساخته استفن، دونالد و لويسا. آزمون هنجار شده و استاندار ديگر، آزمون است
  .است) 2013؛ 2004؛ 1999(

براي زبان فارسي چند پژوهشگر اقدام به ساخت ابزار هنجار شده براي تشخيص اختالل امالء 
ان پايه آموزدانشاختالالت زبان نوشتاري براي ) آزمون تشخيص 1385نمودند. از جمله اسالميه (

) آزمون پيشرفت تحصيلي 1396نقل از مرادي، به  ؛1378اخت. شريفي (پنجم ابتدايي س چهارم و
) نيز در پژوهشي ابزاري براي تشخيص اختالل 1392زبان فارسي را ساخت. كريمي و رضايي (

هاي ساخته شده ). ابزار1389، ملك پور و عابدي، اند (آقا باباييهامالء براي سوم دبستان را ساخت
 هااما در عين حال هر كدام از آن است،ء هر كدام در جاي خود مفيد براي تشخيص و ارزيابي امال

) آن است 1396نقل از مرادي، به ؛ 1385هاي عمده نيز دارند. ضعف عمده آزمون اسالميه (ضعف
توانايي كلي كه فقط براي پايه چهارم و پنجم ابتدايي طراحي شده است. آزمون شريفي نيز يك 

هاي آموزشي مون بسيار قديمي و بر اساس محتواكه اين آزو ضمن آن سنجددر زبان فارسي را مي
دو دهه پيش است. و نيز آزمون رضايي و كريمي نيز فقط براي سنجش توانايي امالء نويسي است 

گيرد. ضعف ديگر آن است كه ابزاري براي سنجش زبان نوشتاري را در برنمي هايؤلفهو ساير م
ابزاري منطبق بر  كهيعني آن ؛ان نيستآموزدانشفعلي هاي وزشآمزبان نوشتاري كه منطبق بر 

يابي ابزار ساخت و اعتبارهاي جديد كتب درسي در دست نيست. لذا در اين پژوهش به سرفصل
  تشخيص اختالل زبان نوشتاري براي پايه تحصيلي سوم ابتدايي پرداخته شده است.

  روش

  .توصيفي از نوع همبستگي بود حاضر، طرح پژوهش
دختر و  انآموزدانشجامعه آماري اين پژوهش شامل  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه 

شهرستان سمنان بود. نمونه نهايي اين پژوهش شامل  1396 - 95هاي سوم در سال تحصيلي پسر پايه

                                                                                                                            
1. Stephen, Donald & Louisa  
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اي بود كه از هفت گيري خوشهر و پسر پايه سوم بود. روش نمونهدخت آموزدانش 202تعداد 
هار مدرسه ابتدايي دخترانه و سه مدرسه ابتدايي پسرانه) از نواحي مخالف جغرافيايي مدرسه (چ

  شهر سمنان انتخاب شدند. از هر مدرسه يك كالس درس انتخاب شد.
براي ساخت ابزار و اجراي آن چندين گام طي شد:  ساخت ابزار سنجش زبان نوشتاري:

ها براي تعيين نوع سوال - 2يلي سوم ابتدايي، هاي زبان نوشتاري براي پايه تحصشناسايي عامل -1
تعين نوع  - 5گيري محتوايي، نمونه - 4، هاتعيين تعداد هر نوع از سوال -3، سنجش هر عامل
  اجراي مقدماتي. -7تعيين روايي توسط نظر متخصصان،  - 6كلمات امالئي، 

هاي وزشي كتابل با توجه به محتوا آمابزارهاي سنجش زبان نوشتاري و تشخيص اين اختال
لفه يا ؤم 5بخوانيم و بنويسيم (خواندن و نوشتن) طراحي شد. در مجموع براي كل دوره ابتدايي 

هاي مربوطه در نظر گرفته شده است. بنابراين زبان نوشتاري در كتاب هايهارتعامل به عنوان م
پايه تحصيلي،  براي طراحي اوليه ابزار سنجش زبان نوشتاري با توجه به محتواي آموزشي اين

هاي زبان نوشتاري در نظر گرفته شد. بعد از آن به استخراج و تعيين جدول مشخصات تمامي عامل
فراواني آموزشِ هر تكليف در بندي تكاليف، كتاب اقدام گرديد، در دستهتكالف و محتواي 

شده با توجه به حي هاي طرابراي ارزشيابيِ هر عامل در ابزارها نيز تعيين گرديد. نوع سوال هاكتاب
گيري محتوايي انجام شد. در انتخاب هر نوع سوال نمونههاي مربوطه طراحي نوع تكاليف كتاب

 بنديت درج در ابزار، با توجه به دستهلفه امالء نويسي جهؤشد. در انتخاب نوع كلمات براي م
ر شش نوع غلط هاي امالئي در شش دسته كلي، كلماتي در ابزار درج شد كه در مجموع هغلط

  اماليي را پوشش داد.
هاي تهيه شده به از نظر متخصصان پرداخه شد، ابزاربعد از تهيه ابزار به بررسي روايي ابزارها 
 هايتناسب آزمون با سطح توانايي - 1: راجع به هاسه آموزگار ابتدايي داده شد، و از آن

براي اجراي  -3آموزند، ان ميآموزنشدامعرف بودن محتواي ابزار با آنچه كه  -2ان، آموزدانش
استه شد وعالوه بر آن از آنان نظر شخصي و كلي نيز خ - 4بهتر و با زمان كمتر آزمون نظر بدهند، 
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 -1رسد براي كيفيت بهتر آزمون و انجام آن ارائه دهند. در مقابل: چه به ذهنشان ميتا هر 
اكثر  - 2، انددانسته انآموزدانشريافتي د هايحتواي آزمون را متناسب سطح آموزشآموزگاران م

-هشود، عنوان كردمعمولي كه توسط خودشان انجام مي ها را بيشتر از يك آزمونآنان ميزان سوال
اما از آنجا كه اين فرم اجراي  ،اند، لذا معتقد بودند به زمان نسبتاً زيادي (بيشتر از يك ساعت) است

تواي آموزگاران مح -3ها انجام شد. تقليل كمي در داده آزمون فرم مياني بود و نه فرم نهايي،
وزگاران پيشنهاد كردند آم -4ان دانستند. آموزدانشهاي دريافتي ها را معرف كلي آموزشآزمون
ثير أان تآموزدانشن يا نبودنشان در جواب دهيِ هاي درك متن كه بوداضافي سوال هايقسمت

  ندارد حذف شود كه اين كار انجام شد.
طرح اجراي مقدماتي (پايلوت) در دو مرحله انجام شد. در مرحله يكمِ اجراي طرح پايلوت سه 

هدف دوم بررسي  - 2گويي و تناسب زماني بود. ان پاسخهدف يكم تعيين زم - 1هدف دنبال شد: 
هاي ابزار. بعد از اجراي به سوال گوييبررسي نحوه و توان پاسخ - 3همساني دروني آزمون بود، 

 گوييپايلوت يكم مشخص گرديد كه زمان نسبتا زيادي (بيش از يك ساعت) براي پاسخ طرح
از هاي طرح پايلوت برخي تحليل آماريِ دادهان به آزمون ساخته شده نياز است. در آموزدانش
در ابزار ساخته شده همبستگي كمتري با نمره كل آزمون داشتند با اين حال همساني  هاسوال

يت بهتر همساني دروني، طلوب بود. بنابراين براي كم كردن حجم آزمون و نيز وضعدروني نسبتا م
-اشكال ياهاي ابزار داروالساز  هاي ابزار حذف شد. همچنين مشخص شد كه برخي برخي سوال

ايي آماده شد. گويي هستند، كه حذف گرديدند. بنابراين ابزار براي اجراي نههايي براي پاسخ
هاي انجام شد؛ زيرا ابزار 1396-95هاي ساخته شده در پايان سال تحصيلي راجراي نهايي ابزا
  ف پايه تحصيليِ اتمام شده بودند.ساخته شده معرِّ

قديمي مالك  محور، با روشِهنجار هايبه علت نبود ابزار گذاريتمايز براي تعيين روايي
هاي پرداخته شد. مالكشتاري در مدارس ان داراي اختالل زبان نوآموزدانشمحوري به تشخيص 

هاي مربوط به توانايي در درس انآموزدانشنمرات كيفي و ترمي  -1شامل: مورد بررسي 
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نرمال بودن هوش  - 3ان، آموزدانشنظر معلم راجع توانايي زبان نوشتاري  -2نوشتاري، 
داراي  موزآدانشپايه يكم ابتدايي به عنوان  آموزدانش 11، بود. بدين صورت براي ان آموزدانش

تحصيلي آنان بررسي شد، و  هايرسي نرمال بودن هوش آنان، پروندهاختالل شناخته شدند. براي بر
كدام كه نمره آزمون هوش وكسلر نداشتند نيز از آنان آزمون هوش به عمل آمد. و در نهايت هر
هاي ترمي درسمشابه نمرات  هاين نيز با توجه به عدم وجود ابزاركه براي تعيين روايي همزماآن

  هاي ساخته شده لحاظ شد.ي براي بررسي روايي همزمان ابزارمربوطه به عنوان مالك
با طي مراحل فوق در نهايت براي پايه سوم ابتدايي يك آزمون، ابزار يا به عبارتي يك امتحان 

 نوع سوال بود كه ذيل هر نوع 16كاغذي طراحي شد. اين آزمون شامل اين ابزار شامل  -مدادي 
  سوال هاي ديگري قرار دارد. ،سوال

هوشبهر كلي  گيريبه منظور اندازه ):WISC-R( ون هوش  وكسلر مقياس كودكانآزم
شد. اين ابزار   ها استفاده. بنابراين از تمام خرده مقياسشوداستفاده مي ان از اين آزمونآموزدانش

  ).1371شهيم، (ناسب شناخته شده است يك ابزار شناخته شده و معتبر و نيز داراي روايي و پايايي م
هاي براي بررسي ميزان روايي ابزار هاي مربوط به زبان نوشتاري:نمرات ارزشيابي درس

ان كه طي آموزدانشساخته شده از نمرات خود  هايپژوهش به دليل نبود ابزار ساخته شده در اين
  نيم سال تحصيلي گذشته در درس امالء استفاده شد.

  نتايج

گزارش نشده و  ياـهداده دجوو ابتداشد.  سيربر هاداده كلي ضعيتو ،هاداده تحليل منجاا از قبل
در گام يكم با استفاده از  - 1پس از آن:  .شد و كنترلسي ربر ودهمحداز  رجخا هايسپس داده

درت تمايزگذاري بين دو هاي ابزار ساخته شده كه قمون تي دو گروه مستقل، برخي سوالآز
اختالل را نداشتند از مجموع بدون  آموزدانشاراي اختالل زبان نوشتاري و د آموزدانشگروه 
هايي كه در ابزار ساخته شده با نمره كل همبستگي در گام دوم سوال - 2ر گذاشته شد. ها كناسوال

در گام سوم امكان انجام تحليل عاملي اكتشافي از طريق آزمون  -3پايين داشتند حذف شد. 
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KMO هايي كه در گام چهارم از طريق مشاهده ضرايب اشتراك، سوال - 4ت بررسي شد. و بارتل
درگام  -5شد نيز حذف گرديد. توسط عامل هاي ابزار تبيين مي هاميزان كمي از واريانس آن

و بارتلت و نيز ميزان بهبود  KMOپنجم مجدداً امكان انجام تحليل عاملي اكتشافي از طريق آزمون 
ته شده در تبيين واريانس كل هاي در نظر گرفدر گام ششم سهم عامل - 6ررسي شد. باين پارامترها 

هاي در نظر گرفته هاي ابزار با عاملدر گام هفتم ماتريس همبستگي سوال - 7ها بررسي شد. سوال
با  هاال با عامل، اقدام به تعيين عاملشده بررسي شد و با استفاده از اين مقادير و تناسب نوع سو

همساني دروني بر حسب آلفاي كرانباخ بررسي شد.  -8هايي كه ذيل آن قرار گرفته اند، شد. السو
ان آموزدانشابزار با نمرات ترمي  زماندر گام نهم به بررسي پايايي بازآزمايي، و روايي هم -9

راي ان داآموزدانشقدرت تمايزگزاري آزمون بين  در گام دهم به بررسي ميزان -10پرداخته شد. 
نتايج به دست آمده در ذيل  بدون اين اختالل پرداخته شد.ان آموزدانشاختالل زبان نوشتاري و 

  ارائه شده است:
هاي ابزار پايه سوم نشان داد كه سوالهاي گروه مستقل براي سوالآزمون تي دو  گام يكم:

، 56، 51، 47، 46، 44، 41، 39، 29، 28، 27، 26، 23، 22، 21، 20، 17، 14، 13، 11، 8، 7شماره 
اراي اختالل زبان نوشتاري و د آموزدانشبين دو گروه  اندنتوانسته 106، 100، 99، 97، 78، 67، 66

ها سوالها از مجموع ). بنابراين اين سوال<05/0pان بدون اختالل تمايزي ايجاد كند (آموزدانش
  حذف شدند.
تگي كل براي ابزار پايه سوم نشان داد كه ابزار با همبسهاي سوالميزان همبستگي  گام دوم:

ان با و بدون آموزدانشبه تمايزگذاري بين دو گروه  حذف شده اي كه قادرهاي سوالعالوه بر 
، 101، 94، 84، 83، 71، 64، 61، 60، 58، 30، 24، 19، 18، 10، 4شماره هاي سوالاختالل نبودند، 

)، كنار 30/0(همبستگي كمتر از ها سوال نيز به دليل همبستگي ضعيف با همبستگي كلِ 114
  گذاشته شدند. 
ها  نشان داد كه در مقدار كمي از واريانس برخي ضرايب اشتراك هر سوال با عامل گام سوم:
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هاي پيش فرض تعيين مي شوند. بنابراين براي ايجاد ساختار بهتر در اين مرحله ها توسط عاملسوال
كنار گذاشته ها سوالنيز از مجموع  105، 103، 95، 92، 90، 42 ،38، 32، 31شماره هاي سوالنيز 

  شدند.
  براي بررسي امكان انجام تحليل عاملي KMO. آزمون 1جدول 

  سطح معنادار  درجه آزادي  آزمون بارتلت  KMOمقدار   مرحله
  000/0  2556  73/8107  817/0  هاقبل از حذف سوال
  000/0  1953  67/7051  831/0  هابعد از حذف سوال

  

انجام تحليل عاملي و تقليل  است. بنابراين 70/0بيشتر از  KMOنشان دهنده مقدار  1جدول 
 05/0ها به عامل مكنون مجاز است. همچنين مقدار آزمون بارتلت در سطح خطاي كوچكتر از داده

ها براي رشده و ارتباط معناداري بين متغيها رد براين ماتريس واحد و هماني متغير، بنااستمعنادار 
دهد نشان مي هابعد از حذف برخي سوال KMOكشف ساختار عاملي وجود دارد. اما آزمون 

  تر شده است كه مطلوب است.نزديك 1ها به مقدار بعد از حذف سوال KMOمقدار 
  

  هار تبيين مجموع واريانس تمام سوالسهم عامل ها د .2جدول 

  عامل
مجموع مجذورات بار هاي عاملي استخراج شده بعد   شدهمجموع مجذورات بار هاي عاملي استخراج 

  از چرخش
  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل  درصد تجمعي  درصد واريانس  كل

1  58/12  97/19  97/19  64/8  72/13  72/13  
2  39/5  55/8  53/28  93/5  41/9  13/23  
3  44/3  46/5  00/34  46/5  66/8  80/31  
4 15/2  41/3  41/37  44/3  46/5  26/37  
5  96/1  10/3  52/40  05/2  25/3  52/40  

  

دهد. ابزار پايه سوم را نشان مي هاير تبيين مجموع واريانس تمام سوالها دسهم عامل 2جدول 
نمره از واريانس  05/2، 44/3، 46/5، 93/5، 64/8دهد كه به ترتيب مقدار نشان مي هايافته اين

ها درصد از واريانس اين سوال 52/40 جموعشود كه در متبيين مي هاتوسط اين عامل هاسوال
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  توسط اين عوامل قابل تبيين است.
  

  ها با عامل ها بعد از چرخش براي ابزار پايه سومماتريس همبستگي بين سوال .3جدول 

- نام

  گذاري
عامل   هاسوال

1  
عامل 
2  

عامل 
3  

عامل 
4  

عامل 
5  

   453/0   علي با تعجب پرسيد (؟)  

ري
گذا

ت 
الم
ه ع
ولف
م

  

   561/0   لي با تعجب پرسيد: (؟) اندام حسي يعني چهع

   535/0   ».اندام حسي يعني چه (؟) «علي با تعجب پرسيد: 

   644/0   (؟)» اندام حسي يعني چه؟«علي با تعجب پرسيد: 

معلم در پاسخ ». اندام حسي يعني چه؟«علي با تعجب پرسيد: 
 گفت: (؟)

  692/0   

خ معلم در پاس». اندام حسي يعني چه؟«د: علي با تعجب پرسي
خود را باز كنيد تا تصوير  هايچه سوال خوبي! حاال دفتر«گفت: 
هاي حسي را داخل آن بچسبانيم و درباره ي آن گفت و گو اندام
بايد انتهاي جمله بايد نقطه پايان خط  آموزدانش؟) (»(كنيم

 بگذارد)

  434/0   

   446/0   عيان است.امام علي (؟) امام اول ما شي

ان
ژگ
 وا
لفه
مو

  

 اين كلمه تو را به ياد چه چيزي مي اندازد؟

 : ....................2: ..................         1آلودگي صوتي:      

 484/0     

 466/0    

كلمه (سر را با يك كلمه ي ديگر تركيب كنيد و يك كلمه 
 .................جديد بسازيد. سر: ................

 
344/0     

    522/0  با دو كلمه (خطرناك و دردناك) يك جمله بسازيد.

    560/0  پرندگان) يك جمله بسازيد. –ميمون  –با سه كلمه (نسيم 

    56/0  گرم ) يك جمله بسازيد –با دو كلمه (سرد 

  كلمات زير را مرتب كن:
 :  ن، استبه، جها ران،يكرده، فرهنگ، خدمت، ا

 
424/0    

 با توجه به كلمات داده شده، جمله را تغيير بده.

امين و خانواده اش در بجنورد زندگي مي كنند.            
 

465/0    
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 ).دو سال قبل............................................................. (

  بنويس. جمله را بخوان و اگر درست نيست شكل درست آنها را
من از تماشايي منظره هاي زيبا لذت مي بريد. 

. ................................................................................... 

 

421/0    

فه 
مول

ش
گار

ن
  

 507/0     يك بند بنويسيد.» آلودگي صوتي « در مورد موضوع 

 543/0     شود.اده مينمره د زآمودانش هايدر اين سوال به كيفيت نوشته

ب
مطل

ك 
در
فه 
مول

  

عداد زيادي زنبور در هر كندوي زنبور عسل، يك ملكه و ت
-لكه حدود سه تا پنج سال زندگي ميكنند. مكارگر زندگي مي

آن كنند. عسل توليد مي هاگل يزنبورهاي كارگر از شيره كند.

هاي وران زندگي آرامي دارند. عمر زنبفقط در فصل زمست ها
كارگر كمتر از زنبور ملكه است، در زمستان شش ماه و در 

  تابستان فقط پنج هفته عمر دارند.
كه در متن مشخص شده است، به چه چيزي » آن ها«كلمه 

  اشاره دارد؟
 

 

  521/0  

  412/0    هاي كارگر در تابستان، كوتاه تر از زمستان است؟چرا عمر زنبور

هاي سال د؛ كالهي كه سالي خريروزي روزگاري مردي كاله
آرزوي خريدن آن را داشت. او كاله را بر سر گذاشت و بسيار 

ي كنار خوشحال شد، اما خوشحالي وي زياد طول نكشيد. روز
هايش را بشويد. آن وقت عكس جوي آبي نشسته بود تا دست

كه خودش را در آب ديد. چقدر كالهش زيبا بود! براي اين
تر آورد؛ خم شدن در آب را پايين د، سرشكاله را بهتر ببين

  همان و از دست دادن كاله همان.
 آيا مرد كم سن و سال بود؟

 

  333/0  

  560/0    از كجا فهميدي؟

  572/0    چرا خوشحالي مرد زياد طول نكشيد؟

الء
ه ام

ولف
م

  

      343/0 وزير براي پي گيري كار ها .............. رفت.

 422/0     358/0 ...... خيلي خوش بو است............ 

      563/0 درس خواندن موجب .................. است.
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     509/0 كشور ايران به .................... علم كمك كرده است.

   476/0   ما با ................... آينده ايران را مي سازيم.

     663/0 ...... كمك مي كنيم.ما در آينده به پيشرفت .............

     722/0 رئيس جمهور و ................ به شهر ما آمدند.

     497/0 ما در كالس درباره ي مسائل علمي ................ كرديم.

     573/0 .................... با دوستان لذت بخش است.

     680/0 وشتن شكلِ .............. كلمه ها مهم است.

     465/0 خورشيد بسيار .............. است.

   351/0   در .................... آب ماهي است

     702/0 جمعه روزِ ................... است.

     714/0 ما از مدرسه ................ خوشي داريم.

      446/0 ما نبايد در خيابان ............... بريزيم.

      747/0 هواي بهار داراي ................. است.

      725/0 ................ يكي از خصلت هاي بد است.

      815/0 كالس ما ................ شادي شد.

      792/0 پارك .................. دارد.

      588/0 مصرف زياد ............. اصراف است.

      510/0 ..................... زندگي را بدانيم.ما بايد قدر 

      779/0 ما قهرمان مسابقات .....................

      494/0 مادر نمك را به غذا .................. كرد.

      396/0 دانه ..................... پرندگان است.

      343/0 جوجه غذا را ................. .

      358/0 از خودم ................... مي كنم. من  

      563/0 محمد ......................... (ع) پيامبر اسالم است.  

      509/0 من و .................... زود بيدار شديم.  

      413/0 سال .............. مسافرت رفتيم  

      663/0 در هوا ......................... است.  

      722/0 برنامه هاي ................. قشنگ است.  
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      497/0 ديدن فوتبال .................. است.  

      573/0 خوش رفتاري با ..................... مهم است.  

      680/0 ..................... ديدني بود.  

      465/0 برد. مطالعه ................... اطالعات ما را باال مي  

      625/0 مزرعه ................ چه قدر ديدني است.  

      702/0 رنگ سفيد پرچم نشانه .................. است.  

      714/0 من در طول ............... دو بار مسواك مي زنم.  

را نشان ه سوم ها بعد از چرخش براي ابزار پايبا عامل هاماتريس همبستگي بين سوال 3جدول 
عامل يا  5سوال و  62دهد كه ابزار پايه سوم ابتدايي مجموعاً داري نشان مي ها. اين يافتهدهدمي
اند كه بر اساس بر روس عامل سوم بار شده 12، 9، 6، 5، 3، 2، 1هاي شماره است. سوال لفهؤم

هاي . سوالدهندمي گذاري را تشكيلعاملِ عالمت هاهد نظري و محتواي آزمون اين سوالشوا
هد اند كه بر اساس شوابر روي عامل دوم بار شده 43، 37 ،36، 35، 34، 33، 25، 16، 15شماره 

نيز  48شماره  دهند. سوالواژگان را تشكيل مي لفهؤها عامل يا منظري و محتواي آزمون اين سوال
و  48شود، يعني يحسوب مدو سوال م آموزدانشگذاري براي كيفيت نوشتارِ كه با احتساب نمره

. دهندعاملِ نگارش را تشكيل مي هاهد نظري و محتواي آزمون اين سوال، نيز بر اساس شوا49
هد نظري و اند بر اساس شوانيز كه بر عامل چهارم بار شده 54، 53، 52، 51، 50هاي شماره سوال

، 55هاي شماره النين سودهند. همچعاملِ درك مطلب را تشكيل مي هامحتواي آزمون اين سوال
57 ،59 ،62 ،65 ،68 ،69 ،70 ،72 ،73 ،75 ،76 ،77 ،79 ،80 ،81 ،82 ،85 ،86 ،87 ،89 ،91 ،93 ،
نيز روي عامل اول  117، 116، 115، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 107، 104، 102، 98، 96

دهند. امالء را تشكيل ميعاملِ ها هد نظري و محتواي آزمون اين سوالاند كه بر اساس شوابار شده
- ن با نوع عاملي كه بر آن بار شدههاي ديگري كه ناهمخوابر روي عامل 74و  63شماره  هايسوال

  شوند.راين اين دو سوال كنار گذاشته مي، بنابهستنداند 
  



     Journal of  Learning Disabilities, winter 2019                                    1397زمستان  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.2/99-124                                                                          99-2/124ي ، شماره8ي دوره         

113 

  گذاري و تصحيح آزموننحوه نمره .4جدول 

  توضيح    سوال ها  

 علي با تعجب پرسيد ( )

هاي درست ه است ( : ) به ازاي عالمتتقط پاسخ دو
. در همه شودو عالمت غلط نمره صفر داده مي 1 نمره

  چنين است.اري اينذگموارد عالمت
  عالمت درست است.« گيومه باز  علي با تعجب پرسيد: ( ) اندام حسي يعني چه

  رست استعالمت سوال ؟ عالمت د ».اندام حسي يعني چه ( ) «علي با تعجب پرسيد: 
  نقطه گذاري پايان جمله، عالمت درست است » ( )اندام حسي يعني چه؟«علي با تعجب پرسيد: 
معلم در پاسخ گفت: ». اندام حسي يعني چه؟«علي با تعجب پرسيد: 

() 
  عالمت درست است.« گيومه باز 

معلم در پاسخ گفت: ». اندام حسي يعني چه؟«علي با تعجب پرسيد: 
حاال دفتر هاي خود را باز كنيد تا تصوير اندام هاي  چه سوال خوبي!«
» ( ) آن گفت و گو كنيم يسي را داخل آن بچسبانيم و دربارهح
 بايد انتهاي جمله بايد نقطه پايان خط بگذارد) آموزدانش(

گذاري پايان جمله، عالمت درست است كه بايد نقطه
  داخل پردانتز گذاشته شود.

  علي بيايد. مص) پاسخ درست است كه بايد بعد از اما( ما شيعيان است.امام علي ( ) امام اول 

 اين كلمه تو را به ياد چه چيزي مي اندازد؟

 : ....................2: ..................         1آلودگي صوتي:      

براي هر كدام از اين دو جاي خالي اگر واژه مناسب و 
نوشته نشود يا مرتبط و اگر  1مربوط نوشته شود نمره 

نباشد نمره صفر داده مي شود. (مثال بوق زدن / صداي 
  ماشين)

كلمه (سر را با يك كلمه ي ديگر تركيب كنيد و يك كلمه جديد 

  بسازيد.

 سر: .................................

 1اگر جوابش درست بود (مثال نوشته باشد سرباز) نمره 

  شود.داده ميصفر و اگر غلط يا خالي بود نمره 

 با دو كلمه (خطرناك و دردناك) يك جمله بسازيد.

كار برده بود نمره هاگر در يك جمله هر دو كلمه را ب
و اگر هر  1كار برده بود نمره ه، اگر يك كلمه را ب2

- مي 1كار برده بود نمره هكلمه را در يك جمله مجزا ب

  گيرد.. عدم جواب نيز نمره صفر ميگيرد

 پرندگان) يك جمله بسازيد. –ميمون  –كلمه (نسيم  با سه
كار برده بود نمره هاگر در يك جمله هر سه كلمه را ب

، اگر يك 2برده بود نمره كار به ، اگر دو كلمه را3
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و اگر هر كلمه را در  1برده بود نمره  كاربهكلمه را 

گيرد. عدم مي 1برده بود نمره  كاربهيك جمله مجزا 

  گيرد.مره صفر ميجواب نيز ن

 گرم ) يك جمله بسازيد –با دو كلمه (سرد 

برده بود نمره  كاربهاگر در يك جمله هر دو كلمه را 

و اگر هر  1برده بود نمره  كاربه، اگر يك كلمه را 2

- مي 1كار برده بود نمره بهكلمه را در يك جمله مجزا 

  گيرد.. عدم جواب نيز نمره صفر ميگيرد

  ا مرتب كن:كلمات زير ر

 :  به، جهان، است ران،يكرده، فرهنگ، خدمت، ا

و در غير اين  1اگر درست مرتب كرده باشد نمره 

  . بايد كامال درست باشد.گيردميصورت نمره صفر 

 با توجه به كلمات داده شده، جمله را تغيير بده.

امين و خانواده اش در بجنورد زندگي مي كنند.            
 ).دو سال قبل................................................. (............

و در غير اين  1اگر درست تغيير داده باشد نمره 
ش دو . (امين و خانواده اگيردميصورت نمره صفر 

  كردند).سال قبل در بجنورد زندگي مي

  جمله را بخوان و اگر درست نيست شكل درست آنها را بنويس.
 ي منظره هاي زيبا لذت مي بريد.من از تماشاي

و در غير اين  1اگر درست تغيير داده باشد نمره 
 هاي. (من از تماشايي منظرهگيردميصورت نمره صفر 

  برم).زيبا لذت مي

 يك بند بنويسيد.» آلودگي صوتي « در مورد موضوع 

 1نويسد مي آموزدانشاين جا به ازاي هر جمله كه  در
. بنابراين نمره محدوديت يا دامنه گيردمينمره تعلق 

  ندارد.

 نمره داده مي شود. آموزدانشدر اين سوال به كيفيت نوشته هاي 

در مورد آلودگي هوا  آموزدانشهاي اگر نوشته
انسجام، رعايت قواعد نگارشي و عالمتي به درستي 
اگر  2رعايت شده بود نمره سه، اگر متوسط باشد نمره 

 . بديهي است اگرگيردميلق تع 1ضعيف باشد نمره 
  شود.نباشد، در اينجا نيز صفر داده مياي نوشته

در هر كندوي زنبور عسل، يك ملكه و تعداد زيادي زنبور كارگر 
. كندلكه حدود سه تا پنج سال زندگي ميكنند. مزندگي مي

فقط  هاآنكنند. عسل توليد مي هاگل يكارگر از شيره هايزنبور
هاي كارگر كمتر از زنبورزندگي آرامي دارند. عمر  در فصل زمستان

زنبور ملكه است، در زمستان شش ماه و در تابستان فقط پنج هفته 

 و در غير اين 1اگر درست اشاره كرده باشد، نمره 
درست: . (جواب شودنمره صفر داده مي صورت
  ها)زنبور
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  عمر دارند.
كه در متن مشخص شده است، به چه چيزي اشاره » هاآن«كلمه 
 دارد؟

 هاي كارگر در تابستان، كوتاه تر از زمستان است؟زنبور چرا عمر

، اگر 2اگر جواب را درست ارائه گرده باشد، نمره 
اگر جواب نداده باشد  1ضعيف ارائه داده باشد نمره 

هاي كارگر زياد گيرد. (زيرا زنبورمينمره صفر تعلق 
  كنند، مخصوصا در فصل تابستان)كار مي

هاي سال خريد؛ كالهي كه سال وزي روزگاري مردي كالهير
آرزوي خريدن آن را داشت. او كاله را بر سر گذاشت و بسيار 

ي كنار جوي خوشحال شد، اما خوشحالي وي زياد طول نكشيد. روز
هايش را بشويد. آن وقت عكس خودش را آبي نشسته بود تا دست

كه كاله را بهتر ببيند، در آب ديد. چقدر كالهش زيبا بود! براي اين
سرش را پايين تر آورد؛ خم شدن در آب همان و از دست دادن كاله 

  همان.
 آيا مرد كم سن و سال بود؟

 و در غير اين 1اگر درست اشاره كرده باشد، نمره 
  شود. (جواب درست: خير)صورت نمره صفر داده مي

 از كجا فهميدي؟

، اگر 2ه اگر جواب را درست ارائه گرده باشد، نمر
اگر جواب نداده باشد  1ضعيف ارائه داده باشد نمره 

. (زيرا او ساليان سال آرزوي گيردمينمره صفر تعلق 
  خريدن كالهي را داشته است)

 چرا خوشحالي مرد زياد طول نكشيد؟

، اگر 2اگر جواب را درست ارائه گرده باشد، نمره 
شد اگر جواب نداده با 1ضعيف ارائه داده باشد نمره 

هي كه ساليان سال . (چون كالگيردمينمره صفر تعلق 
  كشيد در آب افتاد و از دست رفت)انتظارش را مي

اب گزينه غلط نمره و انتخ 1لفه امالء هستند. انتخاب گزينه درست براي جاهاي خالي نمره ؤهاي ذيل همگي مختص مسوال
  .استها به همين گونه . در همه سوالكندصفر را كسب مي

  سراغ  صراغ  ثراغ ها .............. رفت.كارگيري وزير براي پي
    ذعفران  زعفران ................. خيلي خوش بو است. 

    موفقّيت  موفغّيت درس خواندن موجب .................. است.
    رونغ  رونق كشور ايران به .................... علم كمك كرده است.
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  تحثيل  تحصيل  تحسيل ..... آينده ايران را مي سازيم.ما با ..............
  صنعت  ثنعت  سنعت كنيم.شرفت ................... كمك ميما در آينده به پي

  حمراحانش  حمراهانش  همراهانش رئيس جمهور و ................ به شهر ما آمدند.
  بحث  حصب  بحس ما در كالس درباره ي مسائل علمي ................ كرديم.

    صحبت كردن  صهبت كردن .................... با دوستان لذت بخش است.
    صهيح  صحيح وشتن شكلِ .............. كلمه ها مهم است.

  عظيم  عضيم  عزيم خورشيد بسيار .............. است.
  حوز  حوض  حوظ در .................... آب ماهي است

  طعتيل  تعطيل  طعطيل است.جمعه روزِ ................... 
  خاترط  خاطرات  خاترات ما از مدرسه ................ خوشي داريم.
    آشغال  آشقال ما نبايد در خيابان ............... بريزيم.
  لتافت  لطافت  لتافط هواي بهار داراي ................. است.

    طمع  تمع هاي بد است................. يكي از خصلت
  قرق  قرغ  غرق ما ................ شادي شد. كالس

  فضاي سبز  فظاي سبز  فزاي سبز پارك .................. دارد.
    كاغذ  كاقذ مصرف زياد ............. اصراف است.

  لحضه  لحذه  لحظه ما بايد قدر ..................... زندگي را بدانيم.
    شده ايم  شوده ايم ما قهرمان مسابقات .....................

  اضافه  ازافه  اظافه مادر نمك را به غذا .................. كرد.
    ُخراك  خوراك دانه ..................... پرندگان است.

    ُخرد  خورد جوجه غذا را ................. .
  مواظبت  مواضبت  موازبت من از خودم ................... مي كنم.

.......... مصطفي  مصطفا ............... (ع) پيامبر اسالم است.محمد    
  خاوهرم  خواهرم  خاهرم من و .................... زود بيدار شديم.

  گذشته  گذشنه  گدشته سال .............. مسافرت رفتيم
  اكسيژن  اكسبژن  اكسيزن در هوا ......................... است.

  تلويزيون  تلوبزيون  تلويربون شنگ است.هاي ................. قبرنامه
  هيجان انگيز  هيجان انگيژ  هيجان انكيز ديدن فوتبال .................. است.

  كوچكتر ها  گوچكتر ها  كوچگتر ها خوش رفتاري با ..................... مهم است.



     Journal of  Learning Disabilities, winter 2019                                    1397زمستان  هاي يادگيري،ي ناتوانيمجله   
                  
 Vol. 8, No.2/99-124                                                                          99-2/124ي ، شماره8ي دوره         

117 

  وررشگاه  ورزشگاه  وزرشگاه ..................... ديدني بود.
  روزنامه  زوزنامه  زورنامه برد.عات ما را باال مي.............. اطالمطالعه .....

  گندم  گنبدم  كندم مزرعه ................ چه قدر ديدني است.
  صلح و دوستي  صلح و دستي  صلح و وستي رنگ سفيد پرچم نشانه .................. است.

  روز  زرو  زور زنم................ دو بار مسواك ميمن در طول 

    

  بررسي همساني دروني ابزار نهايي پايه سوم بر حسب آلفاي كرونباخ .5جدول 

 كل ابزار امالء  درك مطلب  نگارش واژگان  عالمت گذاري

K α  K  α  K  α  K  α  K  α  K  α  

7  783/0  9  742/0 2  502/0 5  589/0  37  914/0  60  903/0  

ساني ه شده براي پايه سوم ابتدايي از همدهد كه ميزان پايايي ابزار نهايي ساختنشان مي 4جدول 
هاي عالمت و درك مطلب، همساني خوبي در عاملهاي نگارش دروني نسبتا مطلوبي در عامل

امالء و نيز كل ابزار برخوردار است.  ار مطلوبي در عاملگذاري و واژگان و نيز همساني دروني بسي
  شود.لذا براي كاربرد مناسب شناخته مي

  

  ستگي آزمون نهايي پايه سوم با مرحله باز آزمايي و با نمرات ترمي معلمهمب. 6جدول 

  r  P  نوع همبستگي
  001/0  872/0  همبستگي بازآزمايي

  001/0  578/0  همبستگي با نمرات ترمي امالء
  001/0  552/0  همبستگي با نمرات ترمي انشاء

پايه سوم از پايايي دهد كه ابزار نهايي سنجش اختالل زبان نوشتاري نشان مي 5جدول 
زمان اين آزمون با نمرات ترمي معلمان بازآزمايي مناسبي برخوردار است. همچنين ميزان روايي هم

  ).>01/0pنيز مناسب و همبستگي معناداري دارد (
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 آموزدانشهاي زبان نوشتاري در دو گروه ميانگين و انحراف استاندارد عاملهاي توصيفي آماره .7جدول 

  تالل و بدون اختاللداراي اخ

  دو گروه مستقل Tنتايج آزمون   M  SD  تعداد  گروه  عامل

  عالمت گذاري
  t P  54/1  95/5  199  بدون اختالل
  000/0  87/5  11/2  32/4  43  با اختالل

  واژگان
  000/0  80/4  84/1 78/8  199  بدون اختالل
 000/0 69/5  10/3  62/6  43  با اختالل

  نگارش
 000/0 30/4  84/1  72/3  199  بدون اختالل

 001/0 36/3  89/1  67/2  43  با اختالل

  درك مطلب
 002/0 30/3  51/1  95/2  199  بدون اختالل

 000/0 65/4  67/1  74/1  43  با اختالل

  امالء
 000/0 36/4  60/2  11/35  199  بدون اختالل

 000/0 31/12  25/8  44/26  43  با اختالل

  نمره كل
 002/0 81/6  67/6  50/56  199  بدون اختالل

 000/0 24/11  60/11  81/40  43  با اختالل

داراي اختالل زبان نوشتار و ان آموزدانش دهد كه نمراتنشان مي 6توصيفي جدول  هاييافته
فاوت دارد. لذا براي بررسي لفه ابزار ساخته شده با هم تؤان بدون اختالل در هر پنج مآموزدانش
آزمون تي   10ر ذيل ارائه شده است. همچنين نتايج جدول هاي معنادار آزمون استنباطي دتفاوت

 5پايه سوم داراي اختالل و بدون اختالل در  آموزدانشدو گروه مستقل براي مقايسه دو گروه 
، 4- 32هاي توصيفي جدول . با توجه به آمارهدهدري در ابزار پايه سوم را نشان ميعامل زبان نوشتا

ري در هر پنج عامل زبان نوشتاري ابزار مورد نظر به طور معناداري گروه داراي اختالل زبان نوشتا
توان ). بنابراين مي>01/0pاند (زبان نوشتاري كسب كرده نمرات كمتري از گروه بدون اختالل

  گذاري و قدرت تميز مناسبي است.زار ساخته شده داراي روايي تمايزگفت اب
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  يريگجهينتبحث و 

است كه حدود يك سوم از آمار هاي مهم يادگيري ز اختاللختالل زبان نوشتار يكي اا
هاي يادگيري شامل (اختالل زبان نوشتاري، اختالل رياضي و اختالل خواندن) را به خود اختالل

). در باب ضرورت تشخيص و متعاقب آن، درمان و آموزش 1396اختصاص داده است (مرادي، 
زبان نوشتاري براي خواندن هم مهم كه اند داده نشان هاان پژوهشآموزدانشتالل يادگيريِ اخ

 ).2015؛ پينتو، بيگازي، تارچي، گامانوسي و كانتي، 2011(مك كارتي، هاگن و كاتس، است
، 1(گرِك، مارلين و جوديت آموزدانشبراي ادامه تحصيالت و نيز تاثير بر زندگي شخصي 

هم باقي بماند و بر ا زمان دبيرستان ييد شده، مشكالت زبان نوشتاري ممكن است تأنيز ت ).2012
ها براي پيدا كردن شغل اثر بگذارد (وانزك و ، اعتماد به نفس و پتانسيل آنآموزدانشكل سواد 
بيگدلي، ييد شده است (أت آموزدانشهاي اين اختالل بر هيجان ثيرأ). همچنين ت2006، 2همكاران

گر. بنابراين لزوم تشخيص درست و به موقع هاي ديأثير) و نيز ت1392نجفي و عبدالحسين زاده، 
  براي اين اختالل، تشخيص نوع اختالل و نيز شدت اختالل اهميت دارد.

كردن و قرار دادن  يبنددسته يبرا زبان نوشتاري صيو تشخ يابيدهند ارزيها نشان مپژوهش
يص اختالل در اين هاي مختلف از توانايي زبان نوشتاري و نيز تعين و تشخدرجه يدارا آموزدانش

اختالل  صيسنجش و تشخ .)2006، 3اسنيل و براون( است يضرور ژهيو يهاآموزش زمينه و براي
چند  ،ييامال يهاتنوع مشكالت و غلط ا،يموجود در دن ينوشتار يهاامالء با توجه به تنوع زبان

 دوچندان يتياهم ح،يصح يامال يمختلف برا يهاو وجود مهارت كتهيبودن بروز اختالل د يتيعل
بنابراين در اين پژوهش به ساخت و اعتباريابي  ).2006انجمن اختالل يادگيري مينه سوتا، ( ابدييم

  ابزار سنجش زبان نوشتاري و تشخيص اختالل در اين زمينه پرداخته شد.
نتايج نشان داد كه آزمون زبان نوشتاري براي پايه سوم ابتدايي از پنج عامل اشباع شده است. 
                                                                                                                            
1. Greg, Marilyn & Judith 
2. Wanzek 
3. Snell & Brown 
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عامل  -2گذاري، نشانه -1، هااين ابزار و نوع سوال هايپنج عامل با توجه به محتواي سوالاين 
هايي نگارشي ابزار هايدرك مطلب بود. نشانه يا عالمت - 5نگارش و  - 4عامل امالء،  -3واژگان، 

رود. ه كار مي ها باطالعات به متن است كه در نوشته نوشتاري براي سهولت خواندن يا افزودن
ها، و نيز مشخص كردن رابطه و جمله ايواژه هاي، گروههاجدا كردن كلمه هاكاربرد اصلي نشانه

ها با هم ديگراست. همچنين حاالت عاطفي نويسنده و آهنگ كالم، هم معنايي و تعيين ساختار آن
-زبانح در اصطال). واژگان 1396ها هستند (سمائي، كلمات برخي ديگر از كاربرد نشانهداخلي 

گويان كند. سخنرا معين مي هاواژههاي اصلي يا دستوري يك نظام معنايي است كه پايه شناسي
هاي آوايي، صرفي، نحوي و معنايي زبان خود؛ واژگان آن زبان هر زباني، عالوه بر مجموعه نظام

 ،كندواژه نظارت مي تلفظرا نيز در ذهن دارند. در واژگان ذهني، اطالع آوايي بر چگونگي 
است.  هاي دستوريكه اطالعات دستوري ناظر بر چگونگي استفاده از آن در ساختدرحالي

تواند معاني و است، زيرا عموماً يك واژه مي ترين بخش واژگان دانستن واژه از ديدگاه معناييمهم
عمدتا در تحصيلي است كه  الء نيز يك مهارت). ام1396رادي، (م كاربردهاي مختلفي داشته باشد

شود كه خالقيت در آن جايي ندارد و فقط الگوي از تركيب، ترتيب، دوران دبستان آموخته مي
، 1شود (لرنرصورت صحيح كلمه در آن پذيرفته ميها به عنوان اندازه و تعداد حروف و عالمت

. هاي ديداري براي انتقال به ديگري استنگارش تبديل انديشه است به نشانه). انشاء يا 1997
). 1382، ها و احساسات و عواطف و آفريدن اثري نو است (مدرسينوشتن يا انشاء بازگويي انديشه

. شوداز ساير اشكال زبان فرا گرفته ميهاي زبان، نگارش يا انشاء بعد در سلسله مراتب توانايي
هاي نوشتاري مقدم ن و خواندن بر رشد مهارتصحبت كردهاي زبان در شنيدن، توانايي و تجربه

ثير خواهد أهاي زبان در فراگيري زبان نوشتاري تدر ساير زمينه است. بديهي است هر گونه اشكالي
) 1970( 3). درك مطلب بر اساس تعريف كالرك و كالرك2014، 2گذاشت (كيسرو تريمن

                                                                                                                            
1. Lerner 
2. Cassar & Treiman 
3. Clark & Clark 
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د. در مفهوم محدود درك يك شومفهوم گسترده مي- 2مفهوم محدود و - 1شامل دو نوع درك: 
 هاييكاربرد نويسنده (يا شنونده از طريق آوا يند ذهني است كه خواننده به وسيله حروف موردآفر

تر، ساختن معنا (معنا . به طور سادهرسدمعناي مورد نظر فرستند؛ پيام مي گويد) بهكه گوينده مي
نجام كاري از سوي گيرنده به اسازي) از حروف است. و در مفهوم گسترده، درك مطلب منجر 

-ديدي را كه مطلب حمل ميشود. با خواندن يك مطلب، خواننده معموال اطالعات جمطلب مي

كنند. با شنيدن يك پرسش، معموال آن اطالعات را در حافظه ذخيره ميكنند و ، استخراج ميكند
مري يا نيدن يك جمله اپردازند. با شمورد پرسش براي تهيه يك پاسخ مي (به جستجوي اطالعات

كنند كه چه كار بايد انجام دهند (كالرك و و تعيين مي گيرنددرخواست، معموال تصميم مي
  ). 1970كالرك، 

وجود پنج عامل نام برده براي ابزار پايه سوم ابتدايي همسو با آزمون سنجش زبان نوشتاري 
كه اين ضمن آن اند.ري را تهيه كردهابزار زبان نوشتا) بود كه معتبرترين 2007هاميل و الرسنز (

سوال تهيه شده است. بنابراين از جنبه سن (پايه كالسي)  17تا  9) براي دامنه سني TOWL-4ابزار (
ن نوشتاري منطبق نيز همسو با آزمون مذكور است. همچنين وجود پنج عامل نام برده براي ابزار زبا

نوشتاري در كتاب مهارت نوشتاري اين پايه هاي تعريف شده آموزش مهارت و همسو با سرفصل
هنده وجود اين پنج عامل در زيرا كه محتواي آموزشي اين پايه تحصيلي نشان د ؛تحصيلي است

  هاي مهارت نوشتاري براي آين پايه است.آموزش
اي عامل ، بر826/0همساني دروني ابزار پايه سوم بر حسب آلفاي كرانباخ براي عامل واژگان 

بود. و نيز ميزان پايايي بازآزمايي  905/0و براي كل ابزار  777/0گذاري ، براي عالمت892/0امالء 
زمان مناسبي از طريق بود. همچنين اين ابزار روايي هم 942/0روز  10كل ابزار با فاصله زماني 

شت. اين ابزار نيز قادر به ان در درس امالء داآموزدانشستگي معنادار با نمرات ترمي همب
ان بدون آموزدانشراي اختالل زبان نوشتاري با ان داآموزدانشمعنادار بين دو گروه  گذاريايزتم

  اختالل زبان نوشتاري بود.
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توان به عنوان معيار سنجش توانايي زبان نوشتاري توسط ابزار ساخته شده اين پژوهش را مي
تواند به عنوان ابزاري جهت زار مياين اب - 1برد:  كارهب زيرهاي آموزگاران يا پژوهشگران در زمينه
توان با اين ابزار مشخص نمود كار رود، يعني ميان بهآموزدانشتعيين سطح توانايي زبان نوشتاري 

يان و پژوهشگران آموزگاران، مرب - 2به چه ميزان است؟  آموزدانشكه توانايي زبان نوشتاري يك 
اختالل زبان نوشتاري دارد يا خير؟ در  آموزدانشتشخيص دهند كه يك  توانندبا اين ابزار مي

توان اين ابزار را مي - 3ه ميزان است؟ لفه زبان نوشتاري اختالل دارد؟ درجه اختالل وي چؤكدام م
يا در رابطه با  ثيرأكه تحت تاي بررسي اختالل زبان نوشتاري درحاليبه عنوان يك ابزار بر

پژوهش  هايدر طرح توانندديگر پژوهشگران ميرد. به عبارتي كار بديگر باشد به هايمتغير
ر سنجش شان، ابزار ساخته شده اين پژوهش را به عنوان ابزاايو علي مقايسه ايآزمايشي، رابطه

كار ببرند. از جمله ل مد نظر شان باشد يا نباشد) بهكه اختالتوانايي زبان نوشتاري (درحالي
جود ابزارهاي بررسي توانايي زبان نوشتاري به هاي اين پژوهش عدم دسترسي و يا ومحدوديت

كه عدم بررسي منظور بررسي بيشتر روايي همزمان ابزارهاي ساخته شده با آن ابزار ها بود و نيز آن
و سنجش توانايي امالء نويسي از طريق توليد نوشتار (خواندن امالء كلمات يا جمالت از سوي 

زيرا اين  ؛ان) محدوديت اين پژوهش بودآموزدانشآموزگار يا پژوهشگر و نوشتن از سوي 
ح كلمات باشد. بنابراين احتمال وجود دارد كه توليد نوشتار قدري متفاوت از انتخاب شكل صحي

تواند به عنوان ابزار همتراز به كار رود و نيز پيشنهاد مي شود آتي اين ابزار مي هايدر پژوهش
  ) نيز سنجيده شود.آموزدانشو نوشتن  گرشپژوه –علم عامل امالء به وسيله توليد كلمه (خواندن م
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Preparation and validation of the written language disorder 
test for the third elementary school  

Sh. Moradi1, A. Rezaie2 & S. Talepasand3 

Abstract     
It is important to measure the ability in the written language as well as the diagnosis of 

disorders in this area from aspects such as research into written language, correct 
recognition of timely impairments in this field. The purpose of this study was to develop 
and validate the written language disorder test for the third elementary school. The research 
was descriptive. The statistical population was third elementary school in Semnan in 2017. 
The sample was 202 students who were selected though cluster sampling. To execute the 
research, a test was designed the factors of which were determined according to the training 
and content of the relevant books in the second elementary school. The type of questions 
was considered according to the variety of educational assignments. The number of 
questions was determined by the frequency of each assignment in educational content. In 
two stages, the pilot phase was implemented. Data were analyzed through SPSS software 
using exploratory factor analysis. The results showed that the final designed tool saturated 
with five factors, namely punctuation, vocabulary, spelling, creation and comprehension. 
The reliability of the Cronbach alpha for punctuation was 0.783, for vocabulary 0.742, for 
spelling 0.914, for creation 0.502, for comprehension 0.589 and for the total tool 0.903. The 
reliability of the retest was 0.942 and its correlation with the semantic spelling scores of the 
students was 0.724, and was significant at (P<0.01) level. This tool significantly differed 
between two groups of students with written language disorder and healthy students 
(P<0.01). According to the obtained results, it can be concluded that the constructed 
instrument has the proper psychometric properties for application to assess the ability of the 
written language, to detect the disorder in the written language, to investigate the relation 
between the written language and the disorder in this field with other variables. 
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