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 آموزان   سطح خواندن برای دانشیساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص
  دبستانپایه سوم 
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 چکیده

این پـژوهش بـا     . گیری از پیامدهای زیانبار آن دارد       آموزان نارساخوان نقش مهمی در پیش        تشخیص زودهنگام دانش   :مقدمه
 شـهر   دبستانپایایی آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانش آموزان پایه سوم             روایی و  هنجاریابی و بررسی   هدف ساخت، 

 . اصفهان انجام شد
ای انتخاب    گیری تصادفی چندمرحله    آموز پایه سوم دبستان که به روش نمونه          دانش 569 در این پژوهش     :کار  روشمواد و   

درک مطلـب و     خوانـدن، زمینـه درسـت      و در سه     آزمون  هخرد 8 باآزمون تشخیصی سطح خواندن     . شدندشده بودند، بررسی    
های  نظر شاخص زبررسی راهنما ایک  درابتدا آزمون  .کند آموزان را ارزیابی می    مهارت خواندن دانش   شناختی، های واج  آگاهی
 ل معـد   آزمـون بـا    هـای   ههـای بررسـی همبسـتگی نمـر         شیوه ،سپس برای بررسی روایی آن     .شداصالح  و  تحلیل  سنجی   روان

باالرفتن پایه تحصیلی     آزمون با  های  نمره بررسی روند تغییر   یکدیگر، ها با  آزمون  خرده های  ههمبستگی نمر  هوشبهر، تحصیلی و 
 بازآزمـایی  بـه روش  پایـایی آن     شـد و  کـار بـرده         بـه عـادی    گـروه نارسـاخوان و     دو  آزمـون در   های  نمرهبررسی تفاوت    و

 .  گردیدبررسی
هـای   آزمون  خرده تجانس می باشد و    ترتیب شامل روخوانی، تکمیل جمالت و      ها از نظر روایی به     آزمون  خردهبهترین   :ها یافته

ها  آزمون  خردهدر بررسی پایایی     .ها مشخص گردیدند   آزمون  خردهترین   عنوان ضعیف  ترتیب به   به 2 ودرک مطلب    1درک مطلب   
 .  میزان پایایی برخوردار بود از کمترین1 درک مطلب بیشترین واز  روخوانی آزمون خردهنیز 

 آمـوزان پایـه سـوم        آزمون تشخیصی سطح خواندن، ابزار مناسـبی بـرای ارزیـابی مهـارت خوانـدن دانـش                : گیری نتیجه
 .دبستان است

 
 هنجاريابي، آزمون تشخيصي، خواندن: كليدواژه
 
 مقدمه

تــرین مشــکالت  شــایع مشــکل خوانــدن یکــی از
آن تـرین علـت       مهم 1نارساخوانیو  است  آموزان   دانش
انجمــن روانپزشــکی ( DSM-IVدر. رود شــمار مــی بــه

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



اصـلی ایـن اخـتالل      معیار تشخیصـی    ). 1994آمریکا،  
بین سطح کنونی پیشـرفت  گیر    نابرابری چشم وجود یک   

سـطح   بـا  )فهـم خوانـدن    سرعت و درستی،  (خواندن  
  عقلـی   و اساس سن تقویمی   است که بر  بینی شده     پیش

سـن   آمـوزش متناسـب بـا      و) هـا  نتایج آزمون  پایه   بر(
از این رو   ). 1379 دادستان،( شود آزمودنی مشخص می  

تشخیص اختالل خواندن نیازمند تأیید یک آزمون میزان        
  .باشد می پیشرفت خواندن شده انفرادی در

 1این زمینـه ماریـان مونروئـه       دررا  ها   تالشنخستین  
 اهایش ر  او تالش . انجام داد  )1377 ،3چالفانت  و 2کرک(

هنجاریابی یک آزمون تشخیصی خوانـدن   برای ساخت و  
این  .چهارم متمرکز نمود   کالستر از     پایینبرای کودکان   

خوانــدن شــفاهی، تشــخیص لغــات، تمــایز  آزمــون از
بـرای تعیـین     خواندن بدون صـدا    شدن بین لغات و    قایل

چنین تحلیل خطاهـایی کـه کـودک         هم سطح خواندن و  
فرضیه مونروئـه   . گیرد   می  بهره شود درخواندن مرتکب می  

تواند باعـث    این بود که حذف خطاهای ویژه خواندن می       
 ).جا همان( بهبودی درسطح خواندن شود

ساخته پایه  همین   های تشخیصی جدید نیز بر     آزمون
اند که ازجمله آنها آزمون تحلیل توانایی خوانـدن          شده
،آزمون تشخیصی خواندن با صـدای بلنـد        )1958 (4نیل
 آزمون تجزیه و    ،)1991،  7 و ویدرولت  6یانتبرا (5گری

ــدن دورل ــل مشــکالت خوان ــون پیشــرفت  ،تحلی آزم
انجمــن  (8نتتشخیصــی خوانــدن متروپــولی/ تحصــیلی

مجموعــه تشخیصــی خوانــدن  و )1993، 9روانشناســی
توان نام   می را) 1997،  وودکاک( (WDRB) 10وودکاک

ـ  .برد ارزیـابی  ای  ی بـر  هـای سـاختن چنـین ابزار     راهم ف
زمینه خوانـدن    آموزان در  های دانش  مهارت ها و  ییتوانا
 آمـوزان نارسـاخوان، در     شناسایی دانـش   تشخیص و  و

های آموزشی انفرادی آنها نیز مناسب اسـت         زمینه برنامه 
طریـق ارزیـابی     از آموزان را  نیازهای آموزشی دانش   و

هـای   البته آزمون  .دهد ضعف آنها نشان می    نقاط قوت و  
ـ دیگری نیز وجـود دار     د کـه بـه درک بهتـر ماهیـت          ن

جمله آنها نارساخوانی کمک     از های یادگیری و   ناتوانی
عنـوان مکمـل مجموعـه       اغلـب بـه    کننـد و   شایانی می 

هـای پـردازش     هایی که مهـارت    ارزیابی ازجمله آزمون  
 .شوند کار برده می  بهسنجند را میدیداری وشنیداری 

بررسـی   سـاخت، هنجاریـابی و    پژوهش  هدف این   
پایایی آزمون تشخیصی سطح خوانـدن بـرای         وروایی  
 1 .باشد  شهر اصفهان میدبستانآموزان پایه سوم  دانش

پایایی  -1 :ی پژوهش به شرح زیر بوده استها پرسش
روایی آزمون تشخیصی سطح خوانـدن اصـفهان بـرای          و  

ــش ــت؟    دان ــه اس ــدایی چگون ــوم ابت ــه س ــوزان پای  آم
انـدن  های هنجار آزمون تشخیصـی سـطح خو          جدول -2

 آموزان پایه سوم ابتدایی چگونه است؟ اصفهان برای دانش
 

 كار مواد و روش
 .سازی اسـت   از نوع آزمون  و   توصیفی   ،پژوهشاین  
پایه سوم دبسـتان  آموز   دانش569های پژوهش    آزمودنی

 -گیـری تصـادفی   شهر اصفهان بودند که به روش نمونه  
هـای سـوم      آمـوزان کـالس     ای از میان دانش     چندمرحله

گانه   برای انجام آن نخست از نواحی پنج      . نتخاب شدند ا
شــهر اصــفهان، هشــت دبســتان آمــوزش و پــرورش 

سـپس از هـر دبسـتان یـک         . تصادف انتخاب شـدند    به
تصادف از میـان چنـدین کـالس سـوم            کالس سوم به  

 نیمی از آنها    ،آموزان کالس   انتخاب شد و از میان دانش     
بـرای   . شدند انتخاب و بررسی  ) زوج یا فرد  (تصادف    به

 :زیر انجام شدرسیدن به هدف پژوهش اقدامات 
 بـا  طراحـی آزمـون    : ساخت وطراحـی آزمـون     -1

روانسـنجی   های یادگیری و   همکاری متخصصان ناتوانی  
هـای   نظریـه  بررسی   این مرحله پس از    در. انجام گرفت 

 چگـونگی رشـد ایـن مهـارت و         مربوط به خوانـدن و    
زمینـه   در در دسـترس  هـای تشخیصـی      بررسی آزمون 

  در ییهـا  آزمون  خردهدارای   طرح کلی آزمون     ،خواندن
هـای   آگـاهی  خواندن، درک مطلب و   زمینه درستی   سه  
 پایان کالس اول   از(سطح   4 کدام در  هر شناختی و  واج
گیـری     بهره با. شدطراحی  ) دبستانکالس پنجم   آغاز  تا  

_______________________________________ 
1- Monroe               2- Kirk   
3- Chalfant  4-Neal     
5-Gray         6- Bryant   
7- Wiederholt  8-Metropolitan                                 
9- Psychological Corporation 
10-The Woodcock Diagnostic Reading Battery 



دبسـتانی،  جدیـد    های فارسی قدیم و    های کتاب  واژه از
هر سـطح    پایه تحصیلی و    آزمون برای هر   فرهنگ لغات 

 وهـا     واژه ،آزمـون  ساخت هـر سـطح از      در وآن تهیه   
های  پایه های همان پایه و     موجود در کتاب   های  اصطالح

 هـای موجـود    آزمون  خردهوکار گرفته شد      بهآن   ازپیش  
 .شدندبرگزیده   زمینههر در

تهیـه   آزمـون    ،این مرحلـه    در :مقدماتیبررسی   -2
دبسـتان  آموزان پایـه سـوم       دانش از نفر 100روی  شده  

 30هــا،  پرســشبــرای بررســی روایــی . اجــرا گردیــد
بـه آن پاسـخ     آموز ضعیف    دانش 30 آموز قوی و   دانش
حلیل تجی  نهای روانس  نظر شاخص  ازها    پرسش ودادند  

پرسش ضریب تشخیص هر     سطح دشواری و  . گردیدند
  بـر  ، محاسـبه شـده    ،های روخوانی  متنهای    و همه واژه  

 دشـوار و   آسان یا های خیلی     پرسش،  ها  این ضریب پایه  
تشـخیص   ضـریب هـایی کـه دارای        پرسـش چنـین    هم

 ،هـا   اصـطالح  برخی   در وشدند   حذف   ندود نب دار معنی
تر جایگزین آنها شد      های مناسب    واژه ،داده شد  یتغییرات

 در  وآزمـون  خرده 8دارای سرانجام فرم نهایی آزمون و  
 ).1 جدول (یدتعیین گردزمینه سه 

های مربوط بـه آن      آزمون  خرده ها و  زمینهیک از    هر
های مربوط  برای بررسی یکی از مهارت    ومعین  با هدف   

 هـا  آزمون همۀ   گذاری در  مرهن .شدندساخته  به خواندن   
 منظورنمونه  برای   .شود  انجام می  خطا   های  هنمر برحسب

ــاهی از ــای واج آگ ــناختی، ه ــم راه درک و ش ــای  فه ه
هـای    بخشتواند به    است که زبان شفاهی می    ونی  گوناگ

جمله تجزیـه جمـالت بـه        تری تقسیم شود، از    کوچک
تجزیه آنها بـه آواهـای       ها و  به سیالب ها    ها و واژه    واژه

  و افـزودن  ذف،حـ و دستکاری صداها شـامل      جداگانه  
 .آنهـا  ازهای نو     واژهبرای ساختن    یا صدا  جانشینی هجا 

 ارتبـاط نزدیکـی بـا     دبسـتان   ها در ورود به      این آگاهی 
اگر کـودکی   .یادگیری خواندن دارد کودک درپیشرفت  

جداگانه بخش  توانند به آواهای     میها    واژهکه  درک کند   
 توانایی ترکیب شوند،ها   واژهتوانند در  آواها می  شوند و 

 نویسه –دانش واج کمک    ها را به    خواندن و ساختن واژه   
در زبـان    ).1999 ،2دیکسـون  و 1چـارد  (خواهد یافـت  

شـناختی   های واج  آگاهی ژاپنی نیز مانند زبان انگلیسی،    

ـ    پیشدر آغاز آموزش خواندن یا       عنـوان یـک     ه از آن ب
خوانـدن در   درسـت   کننده قوی بـرای میـزان        بینی پیش
 5، هینـز  4 کاتو ،3بایاشیوک( اند های بعد مطرح شده    دوره

 1 ).2000 ،6و ماکاروسو
ایـن   ،یـی آزمـون   بررسـی روا  برای  :  بررسی اصلی  -3

آزمون با  های    نمرههمبستگی   :ندشد کار برده   بهها   مالک
، معـدل تحصـیلی  و بـا   ) کمک آزمون ریون    به (هوشبهر

 نمره کل  با یکدیگر و  ها با  آزمون  خردههمبستگی متقابل   
رفـتن پایـه     بـاال   بـا  ها  نمرهبررسی روند تغییر    ،  آزمون

 گـروه  دومیـان   بررسی تفـاوت    و  آموز   تحصیلی دانش 
 .یعاد نارسا خوان و

آموزان پایـه    از آنجا که جامعه آماری پژوهش دانش      
 نفر  600از این جامعه     ،ندشهر اصفهان بود  دبستان  سوم  

ای انتخاب شدند و مـورد       به روش تصادفی چند مرحله    
 نفر به دلیـل نـاقص       31نامه   پاسخ. ارزیابی قرار گرفتند  

 293(نفـر    569نامـه    بودن حذف شد و در نهایت پاسخ      
 . تحلیل شد) دختر276 پسر و

کـار    بـه روش بازآزمـایی    برای تعیین پایایی آزمون     
دبسـتان  آموزان پایـه سـوم       دانش از  نفر 30 وبرده شد   

هفته تـا   سه  فاصله زمانی    در تصادف انتخاب شدند و    به
سـپس  . نامـه را تکمیـل کردنـد        دوباره پرسش ماه  یک  

 .آزمایش محاسبه شد بار ضریب همبستگی بین دو
 

های موجود در آزمون     آزمون  خرده ها و  زمینه -1جدول  
 تشخیص سطح خواندن اصفهان 

 آزمون خرده حیطه
  روخوانی متن آزمون خرده -1 خواندن درست  -1

 ها واژه خواندن آزمون خرده -2
  با معنی-
  بدون معنی-

 
 درک مطلب  -2 

یک  درک مطلب آزمون خرده -1
 ) نادرست – درست(
دو درک مطلب  آزمون خرده -2
 )ای چهارگزینه(
  تکمیل جمالت آزمون خرده -3

 
شناختی  های واج آگاهی -3

  تجزیه آزمون خرده -1
  ترکیب آزمون خرده -2
  تشخیص صدا آزمون خرده -3

 )آغازه( تجانس -
 )پایانه( قافیه -

_______________________________________ 
1-Chard   2- Dickson                                                                                                                                          
3-Kobayashi   4- Kato 
5- Haynes  6- Macaruso                                           



آزمون  پیش از آغاز     صورت انفرادی اجرا و    هآزمون ب 
کمـک    بـه آزمـودنی   شـناختی     های جمعیت   برخی ویژگی 

مشکالت  شد و  مییادداشت  آموزشگاه   در پرونده موجود 
ــی  ــی م ــودنی بررس ــالی آزم ــد احتم ــم. گردی ــین  ه چن

 در. شـدند  بررسی کنار گذاشته     زبانه از  های دو  آزمودنی
کـه   دلیـل ایـن     بـه  ، روخـوانی مـتن    آزمـون   خردهاجرای  

صـدای   بـه دقـت فـراوان داشـت،        گذاری آن نیـاز    نمره
انجـام   گـذاری  آزمون نمره پایان  پس از    نی ضبط و  آزمود
همان  گذاری در  ها نمره  آزمون  خردهسایر   شد، ولی در   می

ضمناً زمان خواندن متن     .شد  میزمان اجرای آزمون انجام     
 .شد  ثبت میآزمون خردهاین  توسط آزمودنی نیز در

توانـایی   بـه مهـارت و    بسـته   زمان اجرای آزمـون     
اجرای آزمـون    ت آزمونگر در  مهار خواندن آزمودنی و  

دبسـتان،  آموزان پایه سوم     متفاوت بود، ولی برای دانش    
 مـورد  در. کشید  میطول   دقیقه اجرای کامل آن      60-50

 خوانـدن داشـتند و     که مشکل زیادی در    آموزانی دانش
 ند مقطع زمانی و   چ آزمون در  ،شد زمان زیادی صرف می   

گی خسـت  سـبب    گردید تـا   می اجرا روز دو حداکثر در 
ــودنی  ــودنآزم ــه    .ش ــب از جمل ــارت درک مطل مه

های خوانـدن    هایی است که آسیب سایر مهارت      مهارت
ـ     توانـد آن   می در پـژوهش   . ثیر قـرار دهـد    أرا تحـت ت

مشـخص گردیـد کـه      ) 2003( 3 و فی  2، هوگان 1کاتس
مطلب زبانی فـرد در سـطح         های درک  حتی اگر مهارت  

 تشـخیص  مناسبی باشد، مشـکالت وی در شناسـایی و    
هــم در صــحت خوانــدن  هــم در فصــاحت و(لغــت 
مطلـب    تواند باعث آسیب در مهارت درک      می) کلمات

ــردد  ــدن او گ ــن رو . خوان ــی   دراز ای ــام طراح هنگ
که این   مطلب تصمیم گرفته شد     حیطه درک  یها  پرسش
بـه  نـاگزیر   آزمودنی   صورت عینی باشند تا    هبها    پرسش
ـ    پاسخ  نوشـتن پاسـخ   یـا  صـورت شـفاهی و    هگـویی ب
ـ  مطلب آزمودنی از    میزان درک  ونباشد  ها    پرسش ثیر أت
ای   انـدازه  نوشتاری وی تا   های بیانی، گفتاری و    یینارسا
 .امان باشد در

های خطا بـا بـاالرفتن        یر نمره یبرای بررسی روند تغ   
 هـای مختلـف بررسـی        پایه تحصیلی، آزمـون در پایـه      

 .شد

  و های پژوهش، ضریب همبسـتگی      یل داده برای تحل 
 .کار برده شد یل واریانس بهتحل

 1 
 ها يافته

 :شدکار برده  به شیوه زیر پنجبررسی روایی آزمون  در
هوشــبهر  بررســی همبســتگی آزمــون خوانــدن بــا

 -20/0دامنه این ضـرایب از       نشان داد که     آموزان دانش
بودن ضرایب همبستگی    منفی(نوسان است    در -66/0 تا

خواندن برحسـب   های آزمون     به این دلیل است که نمره     
 یعنی بین میزان هوش     ،های خطا محاسبه شده است      نمره
آزمـون خوانـدن رابطـه معکـوس         های خطا در    نمره و

کمتـرین ضـریب همبسـتگی مربـوط بـه          ). دارد وجود
بــود  )ای چهــار گزینــه (2 درک مطلــب آزمــون خــرده

ــهبیشــترین ضــریب همبســتگی  و) -19/0( ــوط ب  مرب
ب همبسـتگی کـل   ضـری ). -65/0( تجانس آزمون  خرده

 ).2جدول (بود  -63/0هوشبهر  آزمون خواندن با
معـدل   ها با  آزمون  خرده همبستگی   های  دامنه ضریب 

در ایـن   . در نوسـان بـود     -64/0تا   -32/0تحصیلی از   
 ،دو و یـک های درک مطلـب      آزمون  خردهبخش به جز    

داری بـا    ها ضـریب همبسـتگی معنـی       آزمون  خردههمۀ  
شـترین ضـریب همبسـتگی      بی .معدل تحصیلی داشـتند   

ویـژه کلمـات     ه خواندن کلمات ب   آزمون  خرده مربوط به 
 ضریب همبستگی کـل آزمـون    میانگین .بودبدون معنی   

 .)2جدول  (بود –69/0
سـطح  بـرای چهـار     شد، آزمـون    بیان   که   گونه  همان

آمـوزان پایـان     برای دانـش  یک  سطح  است؛  ساخته شده   
آمـوزان   دانـش بـرای  دو  دوم، سطح    آغاز پایه    اول و پایه  

بـرای  سـه   سـوم، سـطح      آغـاز پایـه      دوم و پایـه   پایان  
سـطح   چهارم و  آغاز پایه    سوم و پایه  آموزان پایان    دانش
پایـه   آغـاز    پایه چهـارم و   پایان  آموزان    برای دانش  چهار
 بـاال  های خطا بـا     نمره تغییر منظور بررسی روند   به .پنجم

سـی  های مختلـف برر    پایه رفتن پایه تحصیلی، آزمون در    
آمـوز بـود      دانش 120نظرگرفته شده شامل     نمونه در . شد

. شدندنفر بررسی    30پایه   هر پنجم، از  پایه دوم تا   که در 
 همـۀ   هـای خطـا در      میانگین نمره نشان داد که    ها   بررسی

_______________________________________ 
1-Catts   2- Hogan 
3- Fey 



 یـک  درک مطلـب     آزمـون   خـرده جـز    ها بـه   آزمون  خرده
 پنجم کاهش پیدا    ۀپایه دوم به پای    از ) نادرست -درست(

کمتـرین   مربوط به پایه دوم و     شترین میزان خطا  بی ،کرده
بـرای بررسـی    . میزان خطا مربوط به پایـه پـنجم اسـت         

عنوان دومین روش بررسـی       بهبودن این تفاوت     دار معنی
نتایج تحلیـل    وکار برده شد       به آزمون تحلیل مانوا  روایی  

های خواندن کلمـات     آزمون  خردهبه جز در    که  نشان داد   
های   ها بین نمره   آزمون  خردهدر همۀ    ،بدون معنی و تجزیه   

 تفـاوت   انآمـوز  پایـه تحصـیلی دانـش      خطای آزمون و  
 ).3جدول (وجود دارد داری  معنی

عنـوان سـومین روش       بـه  چنین نتایج تحلیل مـانوا     هم
ــی  ــون بررســی روای ــورد درآزم ســرعت روخــوانی  م

 وجـود تفـاوت     ۀدهنـد   نشان ،سطح چهار   آموزان در  دانش
هـای   پایـه  هـا و   ت روخوانی آزمـودنی   دار بین سرع   معنی

رفتن پایـه تحصـیلی      باال که با  طوری  به،  بودآنها  تحصیلی  
 .یافت آموزان، سرعت روخوانی آنها نیز افزایش می دانش

 عـادی  دوگروه نارساخوان و  میان  بررسی تفاوت   
این مقایسـه   . بود آزمونچهارمین روش بررسی روایی     

رسـاخوان در   نا آمـوزان عـادی و     گروه دانش  بین دو 
های خطا    میانگین نمره   انجام شد و   ینفر 60ای   نمونه
گـروه   دومیان  دهنده وجود تفاوت     گروه نشان  دو در

داری ایـن    برای بررسی معنی  . نارساخوان بود  عادی و 
زمـون  آعـادی نیـز      گروه نارساخوان و   دو تفاوت در 

ـ    وکار برده شد      بهمانوا  تحلیل   دسـت آمـده     هنتـایج ب
هـای    نمـره بـین   هـا    آزمون  خرده همۀ   درنشان داد که    

نارسـاخوان   آمـوزان عـادی و     گروه دانـش   خطای دو 
بررسی میزان سـرعت    . دارد داری وجود  تفاوت معنی 

میـان  تفـاوت  نشان داد که آموزان نیز    روخوانی دانش 

عـادی   سرعت روخوانی دانش آموزان نارسـاخوان و      
ــی ــت و دار معن ــش اس ــاخوان در   دان ــوزان نارس آم

آمـوزان عـادی     دانش کندتر از  ها بسیار   متن روخوانی
 ).4جدول ( اند عمل کرده

بررسی روایی آزمون، همبستگی عنوان پنجمین معیار  به
. محاسبه شد یکدیگر   ها با  آزمون  های خرده   متقابل بین نمره  

چنـین   هـم  و ها آزمون  خردهمیان  دست آمده    هبهای    ضریب
کـل نشـان    نمـره    ها با  آزمون   همبستگی خرده  های  ضریب

. آنهـا بـود   پـذیرش میـان     همبستگی مـورد     دهنده وجود 
مربـوط بـه     نمره کل آزمون   بیشترین ضریب همبستگی با   

کمتـرین آن مربـوط بـه        و )87/0(آزمون روخوانی     خرده
 . بود)49/0 (یکآزمون درک مطلب  خرده

نفـر   30بر روی   روش بازآزمایی   به  تعیین پایایی آزمون    
نشـان داد   یک هفته تا یک ماه      فاصله   آموزان با  دانش از

ضـریب پایـایی    دارای  هـا    آزمـون   خردهطور کلی     که به 
ــی ــتنددار  معن ــ .هس ــای بریض ــل  ه ــره ک ــایی نم  پای
 برای آزمون درک مطلب یـک       41/0ها بین    آزمون  خرده

 .در نوســان بودنـد    رای آزمـون روخـوانی      ـ ب 95/0تا  
در بیشـتر   ارزیابی دوم    های خطا در    ه میانگین نمره  ـالبت

های   ضریب پایایی نمره  . ارزیابی اول بود  موارد کمتر از    
 . بود93/0خطا درکل آزمون نیز 
 ایـن آزمـون، پـس از       هنجارهای    برای تهیه جدول  

 ،آنگـذاری    نمـره  اجرای آزمون روی جمعیت نمونه و     
 از تبدیل غیرخطـی   گیری    با بهره دست آمده    ههای ب   نمره

کمـک    بـه و سـپس     تبدیل شد  Z های استاندارد   به نمره 
 و 100میـانگین   هایی با   به نمره  Zهای    تبدیل خطی نمره  

 )RQ (1بهـره خوانـدن    تبدیل شـد و    15انحراف معیار   
ـ   آزمودنی یـک  هـر  درصـدی  رتبـه  .دسـت آمـد    هها ب

 
 )n=30(آموزان  معدل تحصیلی دانش های خواندن با هوشبهر و آزمون خردهضرایب همبستگی  -2جدول 

های     آزمون خرده تشخیص صدا خواندن کلمات
 خواندن

 روخوانی
 معنی بی بامعنی

 یکدرک مطلب 
 -درست(

 )نادرست

 دو درک مطلب
 )ای گزینه 4(

تکمیل 
 ترکیب تجزیه جمالت

 قافیه تجانس
کل 
 آزمون

r 425/0- 359/0- 493/0- 51/0- 195/0- 541/0- 46/0- 435/0- 655/0- 35/0- 628/0- هوشبهر 
Sig 05/0 N.S. 001/0 001/0 N.S. 01/0 05/0 05/0 001/0 N.S. 001/0 
r 59/0- 632/-0 645/0- 337/0- 302/0- 399/0- 457/0- 436/0- 466/0- 506/0- 695/0- معدل 
Sig 001/0 001/0 001/0 N.S. N.S. 05/0 05/0 05/0 01/0 001/0 001/0 

___________________________________ 
1- Reading Quotient 



ـ          -3جدول   هـای    رهنتایج تحلیل مـانوا، مربـوط بـه نم
 )=120n( دبستانپنجم  های دوم تا آموزان درپایه دانش

 درجه متغیر
سطح  Fنمره  آزادی

 داری معنی
 001/0 96/52 3 روخوانی 

 001/0 48/71 3  بامعنیهای واژه
 .N.S 51/2 3معنی   بیهای واژه

 001/0 55/9 3 یک درک مطلب
 001/0 43/22 3 دودرک مطلب 

 001/0 1/29 3 تکمیل جمالت 
 .N.S 91/1 3 تجزیه 
 05/0 68/3 3 ترکیب 
 001/0 36/26 3 تجانس 

 001/0 3/36 3 قافیه 

 
های   نتایج تحلیل مانوا مربوط به مقایسه نمره       -4جدول  
عادی پایه سوم  گروه نارساخوان و دو ها در آزمون  خرده

 )=60n (دبستان

 درجه متغیر
سطح  Fنمره  آزادی

 داری معنی
 001/0 1/50 1 روخوانی 

 001/0 06/112 1  بامعنیهای واژه
 001/0 7/63 1 معنی   بیهای واژه

 01/0 77/7 1 یک درک مطلب
 001/0 36/12 1 دودرک مطلب 

 001/0 68/50 1 تکمیل جمالت 
 001/0 34/82 1 تجزیه 
 001/0 45/85 1 ترکیب 
 001/0 04/70 1 تجانس 

 001/0 37/74 1 قافیه 

 
  های درصدی و از رتبهبخشی  -5ل جدو        
  روخوانیآزمون خردهبهره خواندن در         

 نمره خطا بهره خواندن رتبه درصدی
 0 144 99باالتر از 
 1 143 99 باالتر از
 2 136 99 باالتر از
 3 136 99 باالتر از
97 128 4 
95 124 5 
92 121 6 
90 119 7 
88 117 8 
83 114 9 
80 113 10 
76 111 11 
73 109 12 
68 107 13 
64 105 14 
60 104 15 
58 103 16 
55 102 17 
51 100 18 
47 99 19 
43 97 20 

 به این ترتیب بـرای     .نیز محاسبه گردید   های خطا   نمره از
هـا   آزمـون   خـرده سـطح    4 یک از  هر  و آزمون  خردههر  

تـوان بهـره     مـی  آنهـا کمک    به تهیه شده که     هایی  جدول
موزان پایه  آ  های خام دانش    رتبه درصدی نمره   ندن و خوا

ای از هنجـار     نمونـه  .مشـخص نمـود    رادبسـتان   سوم  
 .آمده است 5جدول  روخوانی در آزمون خرده
 
 بحث

هنجاریابی آزمون   ساخت و با هدف   پژوهش حاضر   
آموزان پایـه سـوم      تشخیصی سطح خواندن برای دانش    

 .گردید اجرادبستان 
یند بیرون کشیدن معنی از مـتن       آعنوان فر  خواندن به 

. تعریـف شـده اسـت     هـا     برخی هدف نوشته شده برای    
ـ  نیازمند  مهارت خواندن    صـورت   هدرک معنی از مـتن ب

 وابسـته بـه رشـد دو        ،یند پیچیده آ این فر  .پیوسته است 
. باشــد و درک مطلــب مــیهــا  واژهفراینــد تشــخیص 

گفتـاری  های    واژه بازنمایی رمزی    ،نوشته شده های    واژه
هـای    تجربـه گفتاری بازنمایی رمزی    های     واژه ستند و ه

بنـابراین توانـایی یـادگیری      . باشـند  میها     نام محیطی و 
هــای  دانــش هــا و مهــارتنیازمنــد فراگیــری خوانــدن 

هـای شـناختی زبـانی و        ییاست که به توانا   گوناگونی  
 و  3نولینگاسـ ،  2، فلچـر  1ولوتینـو (انـد    غیرزبانی وابسته 

 های تشخیصـی خوانـدن،     آزموندر   ).2004،  4اسکنلون
های وابسته به آنهـا مـورد        مهارت سایر یندها و آاین فر 

 1 .گیرند بررسی و ارزیابی قرار می
سـاختار، آزمـون تشـخیص سـطح خوانـدن           نظر از

در هـای تشخیصـی      آزمـودنی سایر  مقایسه با    اصفهان در 
هـای   آزمـون   خـرده دارای   WDRB آزمونمانند  دسترس  
هـای   مهـارت دشـده افـزون بـر       آزمون یا  .است کمتری
نیـز   خوانـدن را   های شناختی مرتبط بـا     مهارت خواندن،

آزمون خواندن اصفهان برتـری      ، بر سنجد و از این رو      می
آن اسـت کـه      WDRBآزمـون   نارسایی مهم   ولی   .دارد

از و  تواند آگاه شـود        نمی روخوانی فرد  از شیوۀ    آزمونگر
_______________________________________ 
1- Vellutino  2- Fletcher  
3- Snowling  4- Scanlon  
 



خوانـدن   ازهایی که کودک را       این رو بسیاری از ویژگی    
چنـین تحلیـل     هـم   و مانند  دارند، پنهان می    باز می  درست

 در. نیسـت شـدنی    خطاهای آزمـودنی بـرای آزمـونگر      
روخوانی متن، مشکالت خواندن کـودک       صورتی که در  

کـه ایـن    شـود    بررسی می های خواندن روزمره     توانایی و
 نظـر  هنجاریـابی آزمـون اخیـر در       ساخت و  موضوع در 

نیـز چگـونگی    ) 1985(آزمون نیل    در. گرفته شده است  
خـوبی   مطلـب آزمـودنی بـه       درک وضعیت روخوانی و  

 هـای مـوازی و     دارابودن فـرم  چنین   هم. شود ارزیابی می 
های   از دیگر ویژگی  طورکامل   هتحلیل خطاهای آزمودنی ب   

تـوان  ولـی آزمـون سـطح خوانـدن اصـفهان            ،آن است 
  .ردهای خواندن دا تری از سایر مهارت ارزیابی گسترده

پایایی آزمون تشخیصی سـطح      بررسی روایی و   در
ــد   ــخص گردی ــفهان مش ــدن اص ــرین   خوان ــه بهت ک

 روخوانی،  های  آزمون  خردهنظر روایی     از ها  آزمون  خرده
هـا   آزمون  خردهترین   ضعیف تجانس و  تکمیل جمالت و  

 دو و یـک  درک مطلـب     هـای   آزمـون   خـرده به ترتیب   
  روخوانی از  مونآز  خردهبررسی پایایی نیز     در. باشند  می

کمتـرین   از یـک  درک مطلـب    آزمـون   خرده بیشترین و 
  . بودمیزان پایایی برخوردار

 بررسی روایی و   دست آمده از   هبهای    یافتهتوجه به    با
هـای    پرسـش رسـد کـه      نظـر مـی    بـه این آزمون   پایایی  
)  نادرســت-درســت( یــکآزمــون درک مطلــب  خــرده

ورتی که  ص است، در را پوشش نداده    هدف  این  خوبی   به
پایـایی مناسـبی      تکمیل جمالت از روایی و     آزمون  خرده

افزون بر ناآشنایی   دالیل این موضوع،     از. است برخوردار
 و نادرست   -های درست    پرسش آموزان پایه سوم با    دانش

گـویی   رسد کـه پاسـخ     چگونگی پاسخ به آنها به نظر می      
 ،هـر صـورت    در .استشده  احتمال انجام   بر پایۀ   بیشتر  
هـای   مطلب نسبت به سایر مهـارت      بی مهارت درک  ارزیا

، به  1973( 1مان پژوهش تواین  در. دشوارتر است خواندن  
در  نشـان داده شـد       نیز) 1375شین،    نقل از داکرل و مک    

مطلـب،   زمینـه درک   هـای مشـهور در     آزمون ازشماری  
ــش ــون را  دان ــتن آزم ــوزانی کــه م ــد  آم ــده بودن نخوان

انتخـاب تصـادفی بـه      سـطحی فراتـر از       توانستند در  می

ایـن امـر    . ها پاسـخ دهنـد     های مربوط به این متن     پرسش
تعیین نمره   تواند در  دهدکه اطالعات عمومی می    نشان می 

 داکـرل و  (گیـری داشـته باشـد         چشمها نقش    این آزمون 
هایی   کار بردن پرسش    بهرسد   به نظر می   ).1375 شین، مک

مهـارت  بـرای بررسـی     های کوتاه دارند      که نیاز به پاسخ   
پایــۀ  پاســخگویی بــر باشــد و تــر مطلــب مناســب درک

نیازهـای   بـا های باز دارنـد       هایی که نیاز به پاسخ      پرسش
های واقعی زندگی    موقعیت ها در  عملکرد زبانی آزمودنی  

 ).1997 وودکاک،(داشته باشد تشابه بیشتری 
هوشبهر  ها با  آزمون  خردهبررسی میزان همبستگی     در

 تجـانس   آزمـون   خـرده  بهبستگی  نیز بیشترین میزان هم   
مطلـب     درک آزمـون   خردهبه  کمترین میزان    و )-65/0(

میـزان   رسـد  مـی  نظـر  بـه  که بود مربوط) -19/0 (یک
هوشـبهر   و  یـک  همبستگی پایین آزمـون درک مطلـب      

 در.  باشـد  آزمـون   خـرده این  نامناسب  ناشی از ساختار    
  تجانس بـا هوشـبهر     آزمون  خردهمورد همبستگی باالی    

این  ه شده دریتوجه به اینکه تکلیف ارا  ان گفت با  تو می
 هــا در آزمــون خــرده نســبت بــه ســایر آزمــون خــرده
هـای آموزشـگاهی کمتـر وجـود دارد، افـراد            موقعیت
) تمـرین آن   مطالب آموزشـی و    بدون تکیه بر  (باهوش  
 1 .اند عهده آن برآمده بهتر از

معـدل   هـا بـا    آزمـون   خردهبررسی میزان همبستگی    
هـای   آزمـون  خـرده نشان داد کـه از میـان       یز  تحصیلی ن 

 آزمـون   خـرده خواندن بیشترین میـزان همبسـتگی بـین         
دلیل این  . معدل وجود دارد   معنی و  های بی   واژهخواندن  

با  معنی های بی   واژهتوان میزان ارتباط خواندن      می امر را 
 .یادگیری آموزشگاهی دانست بر آموز تسلط دانش

رفـتن   های آزمون با باال    بررسی روند تغییر نمره    در
تحلیـل   دست آمده از   هها، نتایج ب   پایه تحصیلی آزمودنی  
 جـز  هـا بـه    آزمـون   خـرده  همـۀ  مانوا نشان داد کـه در     

تجزیـه،   معنـی و   های بـی    واژههای خواندن    آزمون  خرده
پایـه   هـای خطـا و      میزان نمـره  میان  داری   تفاوت معنی 

 کـه  رسـد علـت ایـن    نظـر مـی    به. تحصیلی وجود دارد  
معنی  های بی   واژه خواندن   آزمون  خرده های خطا در    نمره

_______________________________________ 
1- Tuinman 



داری  تغییـر معنـی    آمـوز  باالرفتن پایه تحصیلی دانش    با
سـاخت   طراحـی و    ناشی از این باشـد کـه در        ،نداشته
پایـۀ   بـر کـه   اسـت   شـده   کوشـش   معنـی    بیهای    واژه

تناظر  وانجام شود زبان فارسی  الگوهای واجی رایج در
از این   .باشد رعایت شده     کامالً نویسه -یک به یک واج   

تلفظ کلمه  تواند    میترکیب ساده حروف     آزمودنی با رو  
 مـوزان در  آ   دانـش  های  اشتباهبیشتر  صورتی که    ، در کند

یا حروف   قاعده و  خواندن مربوط به خواندن کلمات بی     
 . )2004ولوتینو و همکاران، (چندصدایی است 

دلیل نبـود    رسد نظر می  آزمون تجزیه نیز به    زمینۀ   در
های مختلـف تحصـیلی ایـن        پایه میان   دار تفاوت معنی 

  از بخشـی صداکشـی    کـردن و   باشد که فعالیت بخـش    
ـ أتدبستان پایه اول  است که درهایی   تمرین  یکید فراوان

کـار بـرده      بـه های باالتر کمتر     پایه در شود و  میبر آنها   
 نیز تر های پایین  پایه آموزان در  دانشاز این رو    . شود  می
کـاربرد   آورند و  دست می  هاین آزمون نتایج خوبی ب     در

های تحصیلی پـایین     پایه ، در آزمون  خردهتشخیصی این   
 .است دبستان های باالتر بیش ازپایه

ترین کاربردهای آزمون تشخیصی سطح      یکی از مهم  
ــش   ــک دان ــایی تفکی ــفهان توان ــدن اص ــوزان  خوان آم

تحلیـل  نتـایج   . عادی است آموزان    از دانش نارساخوان  
سـطوح آن تفـاوت      هـا و   آزمون  خردهکلیه   مانوا نیز در  

ایـن   نشـان داده اسـت و      گروه را  بین این دو   دار معنی
توان باالی آن در     روایی آزمون و  تواند گویای     مینتیجه  

 . عادی باشد تفکیک دوگروه نارساخوان و
 در دار ررسی سرعت روخوانی نیز تفاوت معنـی       ب در

نارساخوان  گروه انی بین دو  سطوح مختلف آزمون روخو   
 عنـوان یکـی از     سرعت نامگذاری بـه   . شددیده  عادی   و

های عملکرد خوانـدن درآینـده،       کننده بینی ترین پیش  مهم
 بـین نارسـایی     یچنین ارتباط مسـتقیم    هم شده و شناخته  

 شدت آسـیب در  اعداد و نامگذاری حروف و سرعت در 
 و  کـرک (شـده اسـت      گزارش   ها نارساخوانهای    رسیرب

های فعالیـت    کننده بینی در بررسی پیش  ). 1377چالفانت،  
ــی ــدن در کودکــان ژاپن ،  و همکــارانبایشــیوک (خوان

که ابعاد مختلف پردازش واجـی      ه شده   نشان داد  ،)2000
نامگـذاری   حافظـه واجـی و     شـناختی،  های واج  آگاهی(

نقش مهمی در یادگیری زودرس خواندن در زبان        ) سریع
 .اند داشتهژاپنی 
رسی ضریب پایـایی آزمـون، نشـان دادکـه همـه            رب
داری داشتند ولـی      پایایی معنی  های  ضریب ها آزمون  خرده

در بیشـتر مـوارد     ارزیابی دوم    های خطا در    میانگین نمره 
میـزان پایـایی    گفتنـی اسـت      .ارزیابی اول بـود   کمتر از   
 ؛1368 آناسـتازی، (ی تشخیصـی پـایین اسـت        ها آزمون
میـزان   رسـد  نظر می  به ن نیز دراین آزمو ). 1377 شریفی،

هـای آموزشـگاهی     چنین یادگیری  هم تکلیف و  آشنایی با 
 هـای خطـا در      جمله علـل کـاهش نمـره       زا ها آزمودنی

 .کاهش ضرایب پایایی آزمون بود در ارزیابی دوم و
این آزمون ابزار   طور کلی این بررسی نشان داد که          به

ن پایـه   آمـوزا  مناسبی برای ارزیابی مهارت خواندن دانش     
مهـم  هـای     جنبهتواند در بررسی     می است و دبستان  سوم  

آمـوزان   تشـخیص دانـش    آمـوزان،  فعالیت خواندن دانش  
 پـس از  درمـان و های پیش از  توانمندینارساخوان تغییر  

هـای   نمایش نمودار بهبودی یا افت توانـایی   چنین    آن، هم 
 و هـا  طـور قطـع محـدودیت      بـه . کننده باشد   کمک آنها،

پـایین  . ای زیادی در این پژوهش وجـود دارد       ه نارسایی
بودن روایی و پایایی آزمـون درک مطلـب بـه دلیـل دو              

و آشـنایی   ) درست و نادرسـت   (ها    ای بودن پرسش    گزینه
هـا از آن      آموزان پایه سوم با این نوع پرسـش         کمتر دانش 
های آینده عـالوه     شود در بررسی   پیشنهاد می  .جمله است 

هنجاریـابی   ر زمینـه سـاخت و     هـا د   بر رفع این نارسایی   
چنـین سـن     هم و ها های تشخیصی برای سایر پایه     آزمون
آمـوزان   توانـد در شناسـایی دانـش       که مـی  دبستانی    پیش

گیری از وقوع مشکالت تحصـیلی در        پیش نارساخوان و 
 .هایی برداشته شود گام باشد، مؤثر آنها

 
 سپاسگزاري

ن این پژوهش با حمایت مالی بخش تحقیقات سازما       
آموزش و پرورش استان اصفهان انجام شـده، بـه ایـن            

 .شود وسیله از بخش یادشده قدردانی می
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