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 چکیده

این پژوهش با هدف ساخت، و بررسی روائی و پایائی آزموون تشخیصوی خوانودن و درک    

بو  ایون    های سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز انجام شد. آموزان کالس مطلب برای دانش

ای  گیوری خوشو    های سوم، چهارم و پنجم ب  روش نمونو   آموز از کالس دانش 0011منظور 

انتخاب شده بودند، آزمون تشخیصی سطح خواندن و درک مطلوب در دو بدود خوانودن و    

شوناختی   خوانی، توسد  واژگان، آگاهی واج آزمون ک  شامل سلیس خرده 00درک مطلب با 

ها در متن، ارتباطات علوی و مدلوو ی در    محتوایی، حقایق و ایدهایده اصلی متن، ارجاعات 

متن، توا ی وقایع، گرفتن نتایج بر اساس شواهد، تفسیر و هودف نویسونده بوود. پوس از     

سنجی تحلیل و اصالح شد. سوسس   های روان بررسی مقدماتی اجرا شد و بر اساس شاخص

مالک روائی محتووایی و همبسوت ی   های روائی وابست  ب   برای بررسی روایی آن، از شیوه

آزمون با یکدی ر و پایایی آن ب  روش بازآزمایی بررسی گردید ک  در سطح  های خرده نمره

ها بیان ر آن  یافت  مطلوب بود. تحلیل عامل  انجام شد ک  نشان ر روش مطلوب آزمون بود.

نظر پایایی بواالترین   بود ک  روائی مالکی در سطح باال و پایایی در سطح مورد قبول بود. از

خوانی، واژگان و ایده اصلی متن و ارجاعات محتوایی بودند  ها ب  ترتیب سلیس آزمون خرده

خوانی و واژگاه و ایده اصلی متن بوود. نتوایج    ها سلیس آزمون و از نظر روایی بهترین خرده

زم، را نشان داد آزمون تشخیصی خواندن در مورد خواندن و میزان درک مطلب اطالعات ال
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تواند در جهت تشخیص و سرند مشکالت خوانودن و میوزان پیشورفت     دهد و می ارائ  می

 آموزان کاربرد داشت  باشد. تحصیلی دانش

 خواندن، درک مطلب، آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب ها:کلید واژه

 

 مقدم 

نوشتته شتده تییتی      هاست که بازشناسی لغات اي از مهارت ي پیچیده خواندن دربرگیرنده مجموعه

شود. ای  کار مستتلمم   لغات و عبارات، و هماهنگ ساخت  ای  مینا با موضوع کلی مت  را شامل می

فرایندهایی است که در سطوح بسیار مختلف بازنمایی از قبیل حروف، کلمتات، عبتارات، المتوت و    

یی در بازشناستی یتا   کنند. مشکوت خواندن نوعاً شامل عتدم توانتا   تر مت ، عمل می واحدهاي بمرگ

گردد، چراکته پتیش    تري محسوب می ها هستند. در ای  میان، بازشناسی فرآیند بنیادي درک نوشته

اي را درک کنیم باید آن را تشخیص دهتیم. مشتکوت درک مطلتب میمتوقً فرت  در       از آنکه کلمه

یل و کتارن هتم،   سطح کلمات والود ندارند، بلکه در سطح عبارات و الموت نیم والود دارند )اوک ه

هاي گوناگون  . مشکوت خواندن، شاید بیش از سایر مشکوت اختصاصی یادگیري، در حوزه8(8811

اي از اطوعتات استت.    گردد، زیرا خواندن، راه دستیابی به دامنه گستترده  مانع پیشرفت تحصیلی می

ور متثرري از دیگتر   ي مدرسه، او را به ط هاي اولیه عدم موفریت کودک در یادگیري خواندن در سال

دارد. به عنوان مثتال، مستا ل ریاضتی در برنامته درستی بیشتتر از طریت          مواد برنامه درسی باز می

آموزي داراي مشکوت خواندن باشد، احتمتال زیتادي والتود دارد     شوند. اگر دانش نوشتاري ارا ه می

ریاضتی در متوارد زیتادي    که ای  امر مانع از پیشرفت ریاضی او گردد. در واقع، مشکوت خوانتدن و  

( کوتتاه ایت  کته،    2118) 2(. به نرل از اسنولینگ8891همراه یکدیگر والود دارند )راتم و همکاران، 

تری  عامل عدم موفریت در  آورند. مشکوت خواندن، مهم مشکوت خواندن یک دور مییوب پدید می

تتوان   ست که به کمک آن متی اي ا تری  نشانه مدرسه دانسته شده است. ای  مشکوت در واقع ساده

( 8811بینی کرد. بوتوفستکی و ویلتوز، )   هاي تحصیلی پیش ي شکست کودک را در بسیاري از زمینه

 (2112، 4به نرل از )گود

رو هستند ممک  است در کدخوانی، درک مطلب و یتا   آموزانی که با مشکوت خواندن روبه دانش     

آمتوزان عبتارت    تری  مشکوت خواندن در بی  دانش هر دو النبه خواندن دچار ضیف باشند. متداول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Okhill and Carenhan         2. Snowling     3. Good 



 ... آموزان ساخت آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب الهت دانش                               

 

43 

مشکوت کدخوانی که شامل الف( عدم تشخیص دیداري عناصر زمتانی، ب( اختتول در    -8است از: 

هتاي نوشتتاري، د( نتاتوانی در رعایتت      کیب عناصر زبانی، ج( اختول در یادآوري و بازیافت نشتانه تر

هاي نوشتاري و ه( حذف یکی از عناصتر زبتانی، و( عتدم رعایتت ترتیتب عناصتر        توالی صحیح نشانه

(. عتووه  2114ها )استنولینگ   سازي عناصر زبانی، ح( ضیف در تحلیل ساخت واژه زبانی، ز( میکوس

آیتد   هتاي نوشتتاري بته والتود متی      بر اختوقت خواندن که بر ارر بروز مشکوت در کدخوانی نشانه

ها و مت  نیم دچار اختول شود کته   هاي المله آموز در درک میناي کلمات و پیام ممک  است دانش

عدم  -4عدم درک مینی زبانی المله و مت  و  -2ها،  ای  اختوقت عبارتند از: عدم درک مینی واژه

دهنتد. از الملته:    هتاي مختلیتی رم متی    درک میناي فرازبانی المله در مت ، ای  اختوقت به علتت 

آمتوزان بته علتت عتدم برختورداري از رشتد شتناختی کتافی فاقتد           ضیف شناختی، برخی از دانتش 

شوند. با توالته بته متوارد     هاي شناختی بوده، و در درک مطلب خوانده شده دچار مشکل می مهارت

در مورد مشکوت خواندن و درک مطلب، نیاز به ارزیابی کودکان و والود ابمار میتبر و پایا  ذکر شده

باشتد   ي ابتدایی می آموزان دوره ي تشخیص خواندن و درک مطلب احتیاج اساسی دانش ي در زمینه

 گیتر  ي آزمون مییار تشخیصی اصلی ای  اختول والود یک نابرابري چشم ي از اولی  کارها در زمینه

بینی شتده استت    بی  سطح کنونی پیشرفت خواندن )درستی، سرعت و فهم خواندن( با سطح پیش

هتا( و آمتوزم متناستب بتا ست  آزمتودنی        که بر اساس س  ترویمی و عرلی )بر پایه نتتای  آزمتون  

(. از ای  رو تشخیص اختول خواندن نیازمند تأییتد یتک آزمتون    8498شود )دادستان،  مشخص می

 باشد. انیرادي در پیشرفت خواندن میي  میمان شده

  ي ماریتان مونرونته )کترک و چالرانتت، بته نرتل از ستالیوا         ها را در ای  زمینه نخستی  توم

هایش را براي ساخت و هنجاریابی یک آزمون تشخیصی خوانتدن بتراي    (( انجام داد. او توم8888

 تر از کوس چهارم متمرکم نمود.  کودکان پایی 

ها آزمون تحلیتل   اند که از المله آن تشخیصی الدید نیم بر همی  پایه ساخته شدههاي  آزمون

(، آزمون تشخیصی خواندن با صداي بلنتد گتري )برایانتت و ویتدرولت،     8831توانایی خواندن نیل )

(، آزمون تجمیه و تحلیل مشکوت خواندن دورل، آزمون پیشرفت تحصیلی/تشخیصی خواندن 8888

 (WDRB)ي تشخیصتی خوانتدن وودکتاک     ( و مجموعته 8884وانشناستی،  متروپولتی  )انجم  ر

هتا و   توان نام برد. فراهم ستاخت  چنتی  ابمارهتایی بتراي ارزیتابی توانتایی       ( را می8889)وودکاک، 

آمتوزان نارستاخوان، در    ي خواندن و تشخیص و شناستایی دانتش   آموزان در زمینه هاي دانش مهارت
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آمتوزان را از   ها نیم مناسب است و نیازهاي آموزشتی دانتش   انیرادي آنهاي آموزشی  ي برنامه زمینه

هاي دیگري نیم والود دارند که به  دهد. البته آزمون ها نشان می طری  ارزیابی نراط قوت و ضیف آن

کننتد و اللتب    ها نارساخوانی کمک شایانی می هاي یادگیري و از المله آن درک بهتر ماهیت ناتوانی

هاي پردازم دیداري و شنیداري  هایی که مهارت ي ارزیابی از المله آزمون جموعهبه عنوان مکمل م

 شوند. سنجند به کار برده می را می

 8( به نرل از ستالیو 8899توان از ماریان مونرو ه، کوک و الالیانت ) در مورد آزمون خواندن می

هتاي اول و   ان کتوس ( نام برد. وي و همکارانش یک آزمون تشخیصی خواندن را براي کودک8888)

دوم و سوم طراحی و تهیه نمودند. ابیاد سنجش آزمون شامل روخوانی )خوانتدن شتیاهی(، واژگتان    

)تشخیص لغات( و تشخیص بی  لغات و خواندن صامت بود. در ای  آزمون خطاهایی را کته کتودک   

احتل اولتی    هتا در مر  گرفتت. توانتایی بازشناستی کلمته     شد مد نظر قرار متی  در خواندن مرتکب می

تتر استت. بته ویتژه،      اي برخوردار است. ارزیابی مشکوت اخیر سخت خواندن از اهمیت قابل موحظه

ي مشتکوت رممگشتایی هستتند. یتا      باید میلوم گردد که آیا مشکوت کودک در درک مطلب نتیجه

هتا   کلمه ي بازشناسی دهند. در زمینه هاي رممگشایی کافی، هم چنان رم می ای  که با والود مهارت

نیم تیدادي آزمون اختصاصی والود دارد که همواره براي تییی  سطح توانایی خواندن یتک کتودک   

شتود   هایی استتیاده متی   ها از کلمه گیرد. در ای  آزمون نسبت به سایر کودکان مورد استیاده قرار می

ها را بتا صتداي    شود تا آن شود و از کودک خواسته می ها به تدری  بیشتر می که طول و دشواري آن

ي تأیید یا اربات والتود   ها در زمینه ، الدیدتری  بازبینی(. گرچه ای  آزمون8881 2بلند بخواند )نیل

هایی در پردازم، بته   کنند که چه اشکال مشکل خواندن، ابمارهاي سودمندي هستند، اما تییی  نمی

ي  ک عنصر حیتاتی در برنامته  ي ی شود. یک ارزیابی الامع از خواندن به منمله ای  مشکوت منجر می

باشتد و بته طتور     درسی کودکان به منظور تشخیص و پیشگیري از مشکوت خواندن در کودکان می

( اهداف عمتده در ارزیتابی التامع    2114) 4( )به نرل از رید2114کلی بر مبناي پژوهش سوانسون )

آمتوزان در ابتتداي    دانتش  شناسایی -8ي ابتدایی والود دارد که عبارتند از:  ي خواندن کودکان دوره

حیت  و نگهتداري پیشترفت     -2باشتند.   سال تحصیلی کسانی که در میرض مشکوت خوانتدن متی  

آوري   المتع  -4شتوند.   آموزانی که دچار افتت متی   آموز در طی سال تحصیلی و شناسایی دانش دانش

ارزیتابی   -3 ریتمي آمتوزم بتراي آنتان.     آموزان به منظتور طراحتی و برنامته    اطوعات در مورد دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Saliva       2. Neal       3. Reid 
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انجام متداخوت بته موقتع آموزشتی الهتت       -3هاي کوس و مداخوت آموزشی،  سودبخش آموزم

حیطته اساستی مهتارت     3( 2113پیشگري از مشکوت خواندن، انجمت  ملتی خوانتدن، در ستال )    

 -8ي ابتتدایی میرفتی نمتوده استت کته عبارتنتد از:        دبستان تا پایان دوره خواندن را از سطح پیش

درک مطلب. اهتداف عمتده در ارزیتابی     -3واژگان و  -3روان خوانی،  -4اصوات،  -2صوتی، آگاهی 

نگهتداري و   -2آزمون سرند کتردن،   -8ي ابتدایی عبارتند از:  سطح خواندن و درک مطلب در دوره

ها. ادلام ابیاد فوق سهم مهمتی در ارربخشتی آزمتون     نتای  آزمون -3تشخیص،  -4حی  پیشرفت، 

باشد که عبارتند از الف( بازشناستی لغتات ب( رممگتذاري و     دن، شامل سه زیر مهارت میدارد. خوان

ي ارزیتابی خوانتدن و    هاي تشخیصی چندي نیم در کشورهاي دیگر در زمینه ج( درک مطلب آزمون

 8( به نرل از ستالیوا 8888توان از آزمون ویدورانت ) ها می اند که از المله آن درک مطلب تدوی  شده

آزمون تجمیه و تحلیتل مشتکوت خوانتدن دورل، آزمتون پیشترفت تحصتیلی/ تشخیصتی         (8888)

( 8889) 4ي تشخیص خواندن دودکاک ( و مجموعه8884) 2خواندن متروپولتی  )انجم  روانشناس

(. با تواله بته متوارد مطترح شتده و بتا توالته بته فرتدان         2118و آزمون تشخیص خواندن اپلیونر )

وانتدن و درک مطلتب در ایتران و اهمیتت مشتکوت درک مطلتب در       تشخیصی آزمون استاندارد خ

ي تشتخیص خوانتدن و درک مطلتب از الملته نیازهتاي       کودکان نیاز به ابمار میتبر و پایا در زمینته 

باشد. لذا هتدف از پتژوهش حاضتر ستاخت و بررستی       ي ابتدایی می آموزان ما در دوره اساسی دانش

آموزان پایه سوم و چهارم و  ندن و درک مطلب براي دانشروایی و پایایی آزمون تشخیصی سطح خوا

 ي ابتدایی شهر شیراز بود. آموزان دوره پنجم ابتدایی دانش

 سثاقت پژوهش حاضر به شرح زیر باشد:

 آموزان چگونه است؟ پایایی آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب براي دانش -8

 آموزان چگونه است؟ اي دانشروایی آزمون تشخیصی سطح خواندن و درک مطلب بر -2

 آیا بی  عملکرد پسران و دختران در آزمون تیاوت والود دارد؟ -4

هاي خوانتدن و درک مطلتب    میانگی  و انحراف استاندارد پسران و دختران در زیر مریاس -3

 چگونه است؟
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1. Saliva     2. The psychological corporation   3. Woodcok 
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 ابزار پژوهش

 نمراحل ساخت آزمو

ستنجی انجتام گرفتت.     یادگیري و روانساخت و طراحی آزمون با همکاري متخصصان ناتوانی 

نیر از  281ي مردماتی آزمون  ي ي مردماتی و اصلی تهیه شد. ابتدا در مرحله ي آزمون در دو مرحله

پسر.  43دختر و  43نیر،  91هاي سوم و چهارم و پنجم آزمون شدند. از هر پایه  آموزان کوس دانش

ادفی به شرح فوق از نتواحی چهارگانته انتختاب    اي تص گیري خوشه آموزان به صورت نمونه ای  دانش

ي اصتتلی  ي مرتتدماتی و چته در مرحلتته  هتتا چتته در مرحلته  شتدند. دو مییتتار اصتلی انتختتاب نمونته   

برابر طراحی شده بتود   3/8هاي تحصیلی بود، سثاقت در هر خرده آزمون به میمان  گیري، پایه نمونه

تغییترات و اصتوحاتی داده شتد و نیتم روم      هتا  که پس از االراي مردماتی در سثاقت خرده آزمون

هتاي ناآشتنا و کتم آشتنا بته       هاي متبهم حتذف شتدند، گویته     تر گردید. گویه االراي آزمون مشخص

تر شد. تأکید اصلی در ای  آزمون  ها کوتاه تري طرح شدند، و طول برخی از گویه هاي مشخص صورت

در هتر پایته ستال تحصتیلی بتود      هتاي درک مطلتب    هاي خواندن و مهتارت  اهداف شناختی مهارت

هاي هر بخش از آزمون بر مبناي محتواي خواندن هر پایه سال تحصیلی بود. بنتابرای ، اساستاً    گویه

آزمون به سه بخش سوم، چهارم و پنجم ترسیم شد و بر اساس هر سال و محتواي هر سال سثاقت 

 از محتواي مورد نظر انتخاب شدند.

ي خواندن و درک مطلب کودکان و مدل سامو لم و  ده در زمینههاي انجام ش بر مبناي پژوهش

( ابیاد محتتوایی آزمتون شتامل دو بختش مهتارت خوانتدن و درک       2111ي سالیوا هاگیس ) نظریه

 مطلب بود:

کته شتامل:   توستیه واژگتان    -2ختوانی،   سلیس -8هاي خواندن که شامل:  مهارت بخش اول:

 باشد. شناختی می آگاهی واج -4باشد و  یلغات در مت  م ب( به تنهایی، الف( لغات

ارالاعتات   -2ایده اصلی متت ،   -8هاي درک مطلب است که شامل:  شامل مهارت بخش دوم:

اختذ نتتای  بتر استاس      -3توالی وقایع،  -3ارتباط علی و میلولی،  -3ها،  حرای  و ایده -4محتوایی، 

 هدف نویسنده. -1تیسیر،  -9شواهد، 

خرده آزمتون فتوق و بختش دوم مهتارت درک مطلتب       4ندن شامل در بخش اول مهارت خوا

باشد. چون هدف از آزمون، تشخیص مهارت خوانتدن و درک مطلتب    خرده آزمون فوق می 1شامل 

هاي قبلی و متون قدیمی  ، علت استیاده از از کتابهاي سوم و چهارم و پنجم بود در سه پایه کوس
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ایی نداشتند و ای  متون بنا به پیشتنهاد متخصصتان بهتتر    آموزان با ای  متون آشن آن بود که دانش

عتووه بتر ایت      ي سنجش و ارزیتابی مشتکوت خوانتدن کمتک کننتده باشتد.       توانست در زمینه می

میلم  83مندي، ساختار هجایی و واژگان و ساختار و الموت توس  دو متخصص زبانشناس و  قاعده

 ي ابتدایی با دقت بررسی و کنترل شدند.   دوره

 

 ی اجرای استاندارد آزمون: نحوه

ي االتراي آزمتون بته دقتت بته       ساعته( شتیوه  2اللسه ) 81در طی اللسات آموزشی گروهی 

ي عملکرد ایشان دا ماً کنترل شد  شد و در طول االراي آزمون نحوهدستیاران پژوهش آموزم داده 

باشتد و   صورت انیترادي متی  ي االراي آزمون به  ها به یک نحو آزمون شدند. شیوه تا تمامی آزمودنی

آموزان فرم کوتاه آزمون هوشی وکسلر به عمل  نیر دستیار محر  در ابتدا از تمامی دانش 82توس  

 آموزانی که از نظر بهره هوشی زیر میانگی  بودند حذف شدند. آمد و نتای  آن ربت شد. دانش

 

 ابداد طراحی در آزمون درک مطلب :0جدول 

 )درک ادبی( استنباطی()درک  8)تحلیل نردي(

شناستتتایی دیتتتدگاه اصتتتلی   -8

 نویسنده

تشخیص و تیاوت بی  ایتده و   -2

 واقییت

 قضاوت ارزشی -4

 شناسایی سوگیري -3

هتا بتراي حتل     استیاده از ایده -3

 مشکوت

 ارالاع به ایده اصلی و الم یات -8

 بینی نتای  پیش -2

 ارتباط با الم یات شخصی -4

 مرایسه -3

 و میلولی ارالاع علت -3

 ترسیم نتای  -3

 خوصه کردن -9

 به یاد آوردن الم یات در مت  -8

 توالی وقایع -2

 بازگویی مجدد داستان -4

دو بید دریافت ادبی و ارالاعی، مخصوص کودکان کوس اول تا ششم استت و بیتد )انترتادي(    

 باشد.   سالگی به بید می 82براي سنی  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Critical Analysis  2. Inferential comprehension  3. Literal comprehension 
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 جامد  و نمون  پژوهش

هاي ستوم و چهتارم و    آموزان دختر و پسر کوس دانششامل الامیه مورد مطالیه ای  پژوهش 

هایی بتا ستطوح مختلتف اقتصتادي، االتمتاعی و       پنجم شهر شیراز بود. به منظور دارا بودن آزمودنی

اي انتخاب شتدند   ناحیه به طور خوشه 4ناحیه آموزم و پرورم شیراز،  3فرهنگی آموزم از میان 

مدرسه و در هر مدرسه یکی  4تا  8آموزان هر یک از نواحی بی   بررسی دقی  نسبت دانشسپس با 

آمتوزان   اي تصادفی انتخاب شدند و کلیه دانتش  چهارم و پنجم به صورت خوشه -هاي سوم از کوس

 (Pilotstudy)نیتر در طترح مرتدماتی     281مورد ارزیابی خواندن و درک مطلب قترار گرفتنتد. و   

 نیر در االراي اصلی آزمون شرکت کردند. 8211ي مردماتی  پس از االراي مرحله شرکت کردند و

هاي  نیر از میلمان سرگروه کوس 83ها براي هر پایه تحصیلی تهیه شد با  پس از ای  که مت 

سوم و چهارم و پنجم مشورت شد. آنان متون را به دقت مطالیه کردند و نظرات ختود را بتا محرت     

هتا تهیته شتد و از نظتر اعتبتار محتتوایی هتر         هتا، خترده آزمتون    انتخاب متت  مطرح کردند پس از 

آزمون بررسی شد. توم بر آن بود که آزمون از نظر سطح دشواري شناختی در حتد متوست     خرده

ها در هر پایه تحصتیلی از آستان بته دشتوار تنظتیم شتدند و پتس از االتراي          قرار بگیرد. البته گویه

 ه شد.مردماتی تمهیدات قزم داد

هاي کتتاب قتدیمی و    ها به ای  صورت بود که براي هر کوس از بی  مت  ي انتخاب مت  نحوه

 خوانی انتخاب شد.  مت  سلیس 8کتاب کانون پرورم فکري و 

هتاي ستوم و    آمتوزان کتوس   نیر از دانش 281و در بررسی مردماتی آزمون تهیه شده بر روي 

آموز قتوي   دانش 31ها نیم  و براي بررسی روایی پرسش ردیدنیر االرا گ 21چهارم و پنجم از هر پایه 

آموز ضییف )داراي مشکل خواندن( به آن پاسخ دادند و میانگی   دانش 31)بنا به تشخیص میلم( و 

هاي خطا در دو گروه نشان دهنده والود تیاوت میان دو گروه عتادي و داراي مشتکل خوانتدن     نمره

استتیاده شتده و    (MANOVA)اوت از آزمتون تحلیتل متانوا    داري ای  تی بود. براي بررسی مینی

هتاي خطتاي دو گتروه عتادي و      ها بی  نمتره  نتای  به دست آمده نشان داد که در همه خرده آزمون

هتا از نظتر    داراي مشکل خواندن تیتاوت مینتادار والتود دارد و ستیی بتر آن بتود کته همته گویته         

 سنجی تحلیل شوند. هاي روان شاخص

هتاي خیلتی آستان و     ي و ضریب تشخیص هر گویه مشخص شتد و گویته  سپس سطح دشوار

دار داشتتند   هایی که ضریب تشتخیص مینتی   هاي خیلی دشوار از آزمون حذف شدند و پرسش گویه
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تر براي هر کوس بر استاس   هاي مناسب ها تغییرات داده شده از کلمه باقی ماندند. در برخی از کلمه

بختش خوانتدن و    2. و سرانجام فرم نهایی آزمتون بتا تیتداد    اهداف شناختی آن کوس استیاده شد

 خرده آزمون تییی  شد. 88درک مطلب و داراي 

ي اصل آزمتون بتر    ي مردماتی، پس از تغییرات قزم در آزمون در مرحله به دنبال انجام مرحله

دکتان  هاي سوم و چهارم و پنجم االرا شد و براي انتختاب ایت  کو   آموز کوس نیر دانش 8211روي 

ابتدا از سه منطره اقتصادي االتماعی متیاوت شهر شیراز انتخاب شدند و سپس ای  گونته از میتان   

کتوس بته طتور تصتادفی      4اي در هتر مدرسته    گیري خوشه مدرسه به صورت نمونه 21ها،  دبستان

 انتخاب شدند.

و مجذور خی بارتلت برابر  82/1برابر با  KMOهاي آزمون مردار  بر اساس تحلیل عامل گویه

هتاي تحییتل عتاملی بتراي      التایی کته در روم   ( بتود. از آن >111/1Pو در ستطح )  29/82222با 

توان از سه شاخص، شیب خ  نموداري لسکري، ارزم ویژه باقتر از یک  ها می استخراج تیداد عامل

اسکري و میمان واریانستی کته توست      بینی واریانس کل مریاس استیاده کرد، نمودار و قدرت پیش

 ها قرار گرفت. شد موک انتخاب عامل بینی می هاي آزمون پیش گویه

 

های اصلی و  : تحلیل عوامل آزمون خواندن و درک مطلب راتر ب  روش مؤ ف 0جدول 

 چرخش واریماکس

 بید درک مطلب ها گویه بید خواندن ها گویه

3 98/1 3 39/1 

8 91/1 23 39/1 

2 99/1 28 33/1 

84 38/1 8 34/1 

88 38/1 9 33/1 

1 33/1 88 33/1 

4 33/1 81 34/1 

83 31/1 81 34/1 

29 38/1 21 38/1 

83 33/1 21 43/1 

3 33/1   

24 33/1   
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 بید درک مطلب ها گویه بید خواندن ها گویه

28 34/1   

41 32/1   

22 43/1   

82 41/1   

 44/2 ارزم ویژه 41/1 ارزم ویژه

 13/1 درصد واریانس 8/21 درصد واریانس

 49 واریانس کل
 

 

عامل به عنتوان   2بینی شده  به ای  ترتیب بر اساس شیب خ  نمودار اسکري و واریانس پیش

درصتد از واریتانس    49اي که داشتتند   هاي اصلی شناخته شدند که بر اساس مردار ارزم ویژه عامل

عتاملی متورد چترخش    هتا، متاتریس بتار     کردند. پس از استخراج عامتل  بینی می کل مریاس را پیش

هتاي   ها محاسبه و در نهایتت گویته   واریماکس قرار گیت. سپس بار عاملی هر پرسش نسبت به عامل

هتاي بته    آمده است الایابی شد. در بررسی بتار عامتل   2اي که در الدول  مربوط به هر عامل به گونه

هتا بتا توالته بته بتار       دست آمده، چهار گویه به علت پایی  بودن بار عاملی حذف گردید و بریه گویه

 عاملی قابل قبول در عامل مربوطه قرار گرفتند.

به منظور تأیید ساختار عاملی به دست آمده و آزمودن قتدرت و مینتاداري ستهم هتر یتک از      

گیري آزمون خواندن و درک مطلب با استیاده از برنامه لیمرل تحلیل عاملی تأییدي  عوامل در اندازه

و  AGFI  8=GFI=81/1آمتتده از تحلیتتل عتتاملی تأییتتدي ) هتتاي بتته دستتت انجتتام شتتد. شتتاخص

13/1=RMSEAهاي مشاهده شده دارد. ( حاکی از خوبی برازم الگو با داده 

 

 دهد های نیکوئی برازش مدل را نشان می شاخص :3جدول 

دراله  مجذور کا

 آزادي
سطح 

 میناداري
ریشه میانگی  

مراالیات باقیمانده 
RMR 

نیکویی برازم 
GFI 

نیکویی برازم 

 AGFIاصوح شده 

 اصوح شده

ریشه میانگی  

مربیات خطاي 

 RMSEAبرآورد 

شاخص برازم 

هنجار شده 
GFI 

928/834 882 118/1 223/1 84/1 81/1 
13/1 

133/1 
8 
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 (RMSEA)هستند و ریشه میانگی  خطاي بترآورد   81/1هاي برازم همه بیشتر از  شاخص

 است که نشانگر برازم مدل است. 13/1نیم کمتر از 

 

 ها: تحلیل کالسیک گوی 

اي  اي نرطته  براي تییی  قدرت تشخیص گویته )روایتی گویته( از روم همبستتگی دو رشتته     

( توصتیه  8811گردد. آناستازي ) استیاده شد که در آن همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه می

 تواند قابل قبول براي هر گویه میی  باشد. می 41/1تا  21کند که ضرایب همبستگی  می

اند( الهت تشتخیص   هاي که به آن گویه پاسخ داده دراله دشواري گویه )یینی درصد آزمودنی

ها در شکل نهایی آزمون محاسبه شتد.   هاي بسیار آسان و بسیار دشوار براي تییی  ترتیب گویه گویه

باشتد و نیتم    ٪31هتا بایتد ترریبتاً برابتر بتا       وس  گویته نویسد که دشواري مت ( می8811آناستازي )

هاي داراي دراله دشتواري بتی     ها والود داشته باشد. گویه پراکندگی نسبتاً زیادي در دشواري گویه

 دانند. را عموماً قابل قبول می 13/1تا  83/1

 

 روایی وابست  ب  مالک:

آزمتون از دو روم روایتی    به لیر از روم تحلیل عامل که بررسی شتد بتراي بررستی روایتی    

آمتوز و میتدل و نمترات     محتوایی و روایی موکی استیاده شد. براي روایی موکی از هوشبهر دانتش 

آمتوزان )هوشتبهر    هاي آزمون با هوشتبهر دانتش   همبستگی نمره -8آموز استیاده شد.  مستمر دانش

. به عنوان موک در روایتی  گرفت(آموزان با استیاده از آزمون هوشی وکسلر مورد سنجش قرار  دانش

 موکی از هوشبهر استیاده شد.

آمتوزان، همچنتی     هاي آزمون با میدل تحصیلی سال قبل دانش در روم دوم همبستگی نمره

 1آموز محاسبه شد. کته در التدول شتماره     همبستگی نمرات آزمون با نمرات امتحان مستمر دانش

 گمارم شده است.

 

 :0اعتبار محتوایی

رسد در متورد   براي سنجش اعتبار آزمون از اعتبار محتوایی نیم استیاده شده است. به نظر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Content Validity 
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( با تواله به ای  کته در  8494کند. شرییی ) هاي پیشرفت تحصیلی ای  نوع اعتبار کیایت می آزمون

زبان فارسی هنوز هیچ آزمون استاندارد مشابه دیگري که بتواند موک سنجش قترار بگیترد موالتود    

نبود تنها راه بررسی اعتبار، اعتبار محتوایی است الهت بررسی اعتبار محتوایی، محتتواي آزمتون در   

استادان بختش ادبیتات فارستی،     -8نظران قرار گرفت که عبارت بودند از:  اختیار سه گروه از صاحب

 -3، میلمتان راهنمتاي زبتان فارستی     -3دبیران ادبیات فارسی،  -4هاي ادبیات فارسی،  سرگروه -2

 میلمان زبان فارسی، دیدگاه افراد فوق در اصوح محتواي آزمون مد نظر قرار گرفت.

از آن الا که ای  آزمون یک ابمار تشخیصی خواندن در حوزه نارساخوانی است، بتدیهی استت   

بایست در حوزه خواندن باشد. بنابرای  بر اساس اهداف آموزم فارسی و خواندن  که محتواي آن می

 آموزان، محتواي اصلی آزمون تنظیم گردیده است. تدایی و ویژگی خاص دانشي اب دوره

 

و ابداد محتوایی  ها بررسی درصد توافق متخصصان در اعتباریابی محتوایی خرده آزمون :4جدول 

 آزمون خواندن و درک مطلب

 درصد تواف  ابیاد 

 بخش الف:ج

 مهارت خواندن

 13/1 خوانی سلیس -8

 83/1 توسیه واژگان -2

 13/1 شناختی آگاهی واج -4

 83/1 ایده اصلی مت  -3

 هاي ها در مهارت خرده آزمون

 درک مطلب

 81/1 ارالاعات محتوایی -3

 93/1 ها در مت  حرای  و ایده -3

 13/1 ارتباط علی و میلولی -9

 89/1 توالی وقایع در مت  -1

 83/1 گرفت  نتای  بر اساس شواهد -8

 13/1 تیسیر -81

 83/1 هدف نویسنده -88

 

 نتایج

 ها: نتایج در ارتباط با پایایی خرده آزمون

پایایی آزمون خواندن و درک مطلتب بته دو طریت  بازآزمتایی و آلیتاي کرانبتام انجتام شتد.         

دهد.  ضرایب پایایی آزمون را نشان می 4بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه انجام شد و الدول شماره 
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دهنتد و ضتریب    ضرایب پایایی محاسبه شده همبستگی قابل موحظه و میناداري را نشان متی تمام 

باشتد. ضترایب پایتایی     متی  13/1( و بتا روم کرانبتام   18/1پایایی کل آزمون بتا روم بازآزمتایی )  

 گمارم شده است. 4ها در الدول  آزمون خرده

 
 با اختصاص: ابداد خرده آزمون تشخیصی سطح خواندن و درک مطلب 5جدول 

 نمره هر بخش در فرم نهایی آزمون

 سطح میناداري نمره نمره آزمون ابیاد بخش

 خواندن الف(

 118/1 3 خوانی سلیس -8

 18/1 3 توسیه واژگان -2

ها خوانتدن   ها و واژه خواندن کلمه -شناختی آگاهی واج -4

 با مینی در کلمه

3 118/1 

 ب(

 

 

 

 

 

 درک مطلب

 

 

 

 

 

 118/1 1 مت  ایده اصلی -3

 18/1 3 ارالاعات محتوایی -3

 18/1 3 ها در مت  حرای  و ایده -3

 118/1 3 ارتباط علی و میلولی -9

 118/1 3 توالی وقایع در مت  -1

 118/1 2 گرفت  نتای  بر اساس شواهد -8

 18/1 9 تیسیر -81

 118/1 3 هدف نویسنده -88

  321 8 نمره المع
 

 فرم نهایی آزمون به همراه نمرات در هر بخش است. 2واقع الدول شماره  که در

 

در  های آزمون خواندن و درک مطلب : ضرایب پایایی بازآزمایی و آ فای خرده مقیاس6جدول 

 های سوم تا پنجم ابتدایی آموزان کالس دانش

 بازآزمایی آلیا ها در آزمون خرده مریاس ردیف

 83/1 81/1 خوانی سلیس 8

 18/1 83/1 توسیه واژگان 2

 93/1 12/1 شناختی آگاهی واج 4

 13/1 11/1 ایده اصلی مت  3

 19/1 11/1 ارالاعات محتوایی 3
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 بازآزمایی آلیا ها در آزمون خرده مریاس ردیف

 39/1 99/1 ها در مت  حرای  و ایده 3

 31/1 19/1 ارتباط علی و میلولی وقایع در مت  9

 13/1 13/1 توالی وقایع 1

 91/1 99/1 گرفت  نتای  بر اساس شواهد 8

 91/1 98/1 تیسیر 81

 13/1 11/1 هدف نویسنده 88
 

هاي آزمتون درک مطلتب از نظتر پایتایی ترریبتاً       گردد، خرده مریاس همانطور که مشاهده می

باشد. مرایسه عملکرد دختران و پستران در آزمتون    می 83/1تا  31/1باشند و دامنه آن از  مشابه می

 درج شده است. 9اطوعات آن در الدول شماره خواندن و درک مطلب انجام شده است که 

گتردد تیتاوت مینتاداري در میتانگی  دختتران و       مشاهده می 9همانگونه که در الدول شماره 

هاي آزمتون خوانتدن و درک مطلتب والتود دارد. بته عنتوان مثتال در خترده          پسران در زیر مریاس

اط علی و میمولی و گرفت  نتتای   شناختی، ارتب خوانی، توسیه واژگان، آگاهی واج هاي سلیس مریاس

هتا و   هاي ارالاعات محتوایی حرتای  و ایتده   بر اساس شواهد تیاوت مینادار است اما در خرده آزمون

 توالی وقایع و هدف نویسنده تیاوت مینادار والود ندارد.

 

های خواندن و  : میان ین و انحراف استاندارد پسران و دختران در زیر مقیاس7جدول 

 های سوم و چهارم و پنجم ابتدایی و آموزان کالس در دانشدرک مطلب 

 Fتحلیل واریانس و میزان  

هاي  خرده مریاس

 آزمون درک مطلب

  پسران دختران
سطح 

 میانگی  داري مینی
انحراف 

 استاندارد
 میانگی 

انحراف 

 S2 F P استاندارد

 S 118/1 43/1 1/2 4/2 42/3 3/2 92/3 خوانی سلیس

 S 118/1 21/1 23/4 91/4 38/3 22/4 93/3 توسیه واژگان

 S 118/1 32/1 98/4 28/4 8/2 28/4 82/3 شناختی آگاهی واج

 S 118/1 31/1 82/4 33/2 92/3 99/2 19/9 ایده اصلی مت 

 NS 12/1 38/1 8/4 83/4 48/3 31/4 32/3 ارالاعات محتوایی

 NS 11/1 92/1 82/2 82/4 28/3 33/4 48/3 ها حرای  و ایده
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هاي  خرده مریاس

 آزمون درک مطلب

  پسران دختران
سطح 

 میانگی  داري مینی
انحراف 

 استاندارد
 میانگی 

انحراف 

 S2 F P استاندارد

 S 118/1 98/2 32/4 33/2 2/3 22/4 8/3 ارتباط علی و میلولی

 NS 13/1 92/2 32/4 8/4 8/3 98/8 48/3 توالی وقایع

گرفت  نتای  بر 

 اساس شواهد
2/4 28/8 9/8 92/2 38/2 91/1 13/1 S 

 S 19/1 31/2 13/4 82/2 8/3 32/4 2/3 تیسیر

 NS 93/1 33/1 8/2 8/2 82/4 8/4 8/4 هدف نویسنده

 

: نتایج روایی مالکی با هوشبهر و روایی مالکی با مددل و روایی همزمان با ارزیابی 8جدول 

 های آزمون خواندن و درک مطلب با تست وکسلر و مددل مستمر مدلم در خرده مقیاس

 آموزان سال گذشت  دانش 

 ها خرده مریاس
میدل سال 

 گذشته

ارزیابی امتحان 

 مستمر
 IQهوشبهر 

 دروس مرتب  با

 خواندن علوم

 91/1* 13/1** 31/1* 93/1** خوانی سلیس

 31/1* 83/1** 32/1* 81/1** توسیه واژگان

 83/1* 19/1** 33/1* 31/1** شناختی آگاهی واج

 18/1** 99/1** 94/1* 81/1** ایده اصلی مت 

 31/1* 33/1* 33/1* 38/1** ارالاعات محتوایی

 83/1** 32/1* 31/1* 91/1** ها حرای  و ایده

 32/1* 33/1* 83/1** 93/1** ارتباط علی و میلولی

 13/1* 33/1* 33/1* 12/1** توالی وقایع در مت 

 82/1** 99/1** 93/1* 13/1** گرفت  نتای  بر اساس شواهد

 88/1** 93/1** 93/1** 13/1** تیسیر

 81/1** 91/1** 99/1* 13/1** هدف نویسنده
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هتا همبستتگی مینتاداري را بتا میتدل و ارزیتابی        گردد خرده آزمون میهمانگونه که مشاهده 

 دهند. مستمر دارند و تمام ضرایب محاسبه شده همبستگی قابل موحظه و میناداري را نشان می

 

 گیری ی بحث و نتیج 

آمتوزان   هدف اصلی ای  پژوهش ساخت، تییی  پایتایی، روایتی آزمتون خوانتدن بتراي دانتش      

 باشد: بود. که نتایح حاصله به شرح زیر میي ابتدایی  دوره

هاي خواندن و درک مطلب مورد  میانگی  و انحراف استاندارد پسران و دختران در زیر مریاس

هتا   بررسی قرار گرفت و نتای  نشان دادند که در دو خرده مریاس ارالاعات محتوایی و حرای  و ایده

د نداشتت، در بررستی میتمان همبستتگی خترده      و توالی وقایع و هدف نویسنده تیاوت مینادار والو

ها با هوشبهر بیشتری  میمان همبستگی مربوط به خرده آزمون توستیه واژگتان و پتس از آن     آزمون

هتا همبستتگی    رسد ای  دو خرده مریاس با هوشبهر کومی آزمودنی خوانی بود که به نظر می سلیس

 میناداري را داشته است.

آموزان نتای  نشان  هاي گذشته دانش ها با میدل سال ه آزموندر بررسی میمان همبستگی خرد

هاي خواندن و درک مطلب، بیشتری  میمان همبستگی توسیه واژگان و  داد که از میان خرده آزمون

هتا و تستل     تتوان بته میتمان ارتبتاط خوانتدن واژه      ایده اصلی مت  بوده است و دلیل ای  امر را متی 

 موزشی مدرسه دانست.هاي آ آموزان با برنامه دانش

در واقع خواندن به عنوان فرآیند بیرون کشیدن مینتی از متت  نوشتته شتده بتراي برختی از       

باشتد.   ها تیریف شده است. مهارت خواندن نیازمند درک مینی از مت  به صورت پیوستته متی   هدف

هتاي   واژه باشتد.  هتا و درک مطلتب متی    ای  فرآیند پیچیده، وابسته به رشد دو فرآیند تشخیص واژه

هتاي   هاي گیتاري بازنمایی رممي تجربته  هاي گیتاري هستند و واژه نوشته شده، بازنمایی رممي واژه

هتاي   هتا و دانتش   باشند. بنابرای ، توانایی یتادگیري خوانتدن نیازمنتد فراگیتري مهتارت      محیطی می

و  2، فلچتر 8یتو انتد )ولوتن  هتاي شتناختی زبتانی و لیرزبتانی وابستته      گوناگونی است کته بته توانتایی   

 (.2113، 3و اسکلتون 4اسنولینگ

نتای  حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ضرایب پایایی آزمتون تشتخیص خوانتدن و درک    

ها بیش از پسران استت و   مطلب قابل قبول است. میانگی  نمرات دختران در برخی از خرده مریاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vellutino   2. Eletcher   3. Sholing   4. Scanlon 
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ختوانی، توستیه    هتاي ستلیس   ه مریتاس ها مینادار است به ای  ترتیب که دختران در خرد ای  تیاوت

شناختی و ارتباط علی و میلولی و گترفت  نتتای  بتر استاس شتواهد و تیستیر،        واژگان و آگاهی واج

ها و ارالاعات  هاي باقتري را نسبت به پسران دارند و تنها در سه خرده آزمون حرای  و ایده میانگی 

 باشد. ها مینادار نمی محتوایی و توالی وقایع تیاوت

یکی از نتای  قابل تواله ای  پژوهش، والتود تیتاوت آمتاري مینتادار بتی  عملکترد پستران و        

هتاي انجتام شتده در     بندي از پژوهش ( )به نرل از ونگ( در المع2112باشد. سوانسون ) دختران می

هایی  کند دختران در آزمون هاي النسیتی در آزمون خواندن و درک مطلب بیان می ارتباط با تیاوت

دهند، که بته دو   خوانی و تیسیر است عملکرد بهتري را نشان می تلمم دانش واژگان و سلیسکه مس

دلیل ممک  است تیاوت مینادار به نیع دختران پدید آمده باشد، اول سرعت رشد کومی و مهتارت  

هتاي النستیتی در التانبی شتدن مغتم باعت         کومی در دختران بیشتر از پسران است و دوم تیاوت

رسد که دختران در انجام دادن ای  تکالیف نستبت بته    رد دختران شده است. به نظر میبهبود عملک

( نیتم بیتانگر آن استت کته     2113( )به نرل از ویل  تینو )2114پسران برتري دارند. پژوهش آدامم )

خوانی نسبت به پسران عملکرد بهتري را دارند و نتای   هاي واژگان و سلیس دختران در خرده آزمون

هتاي استنولینگ    هاي قبلی است. ایت  نتتای  هماهنتگ بتا یافتته      ش حاضر در راستاي پژوهشپژوه

 ( و استاک هاوس هماهنگی دارد.2111)

توان ابراز داشت که: ابمار تهیه شده در ای  پژوهش به عنوان یک ابمار  بندي نتای  می در المع

دارد به ویژه با تواله بته  هاي خواندن و درک مطلب کاربرد  تشخیصی و سرندي در تشخیص مهارت

هاي سرند و استاندارد تشخیصتی خوانتدن و درک مطلتب، از     وضییت فیلی کشور ما و فردان آزمون

ي تشتخیص مشتکوت خوانتدن و مشتکوت درک مطلتب در دو گتروه        توان در زمینته  ای  ابمار می

ان آزمتون پیشترفت   آموزان نارساخوان استیاده نمتود. ایت  ابتمار بتا عنتو      آموزان عادي و دانش دانش

 تواند کاربرد داشته باشد. تحصیلی خواندن و درک مطلب نیم می

 

 ها و پیشنهادات محدودیت

از المله محدودیت پژوهش حاضر آن بود که به دلیتل حجتم زیتاد کتار و عتدم فرصتت قزم       

اند. همچنی  سطح سواد والدی  و میتمان   هاي اول و دوم ابتدایی مورد بررسی قرار داده نشده کوس

گرفتت. بنتابرای ،    آموز نیم به عنوان فاکتورهاي اررگذار بایستی مد نظر قرار می ساعات مطالیه دانش



 31 2931پاییزوزمستاندوم،ی،شمارهیسومدورهي درسی،  هاي برنامه پژوهش

ریتمي شتود و    هاي تحری  حاضر برنامه شود در تحریرات آینده در الهت رفع محدودیت یشنهاد میپ

هاي اول و دوم هم به عنوان گروه نمونته استتیاده شتود. همچنتی       تر کوس هاي سنی پایی  از گروه

 عواملی را که به خواندن و درک مطلب در ارتباط هستند از المله تحصیوت والدی ، ساعات مطالیه

 هاي کوسی و تجارب قبلی نیم در نظر گرفته شود. آموزان در منمل و نوع آموزم دانش

 

 سساس زاری

از مسئولی  محترم آموزم و پرورم و مدیریت متدارس ابتتدایی نتواحی چهارگانته، متدیران      

پور، عمیمي، مرتتدر، زارع، کوشتا، کشتتکار،     محترم سرکار خانم زمردي، سرکار خانم مسندي، محب

آموزان شرکت کننده در پژوهش و دستتیاران   عمیمي، پوریمدانی، کاشف، شمس، موحد و دانشالم، 

گرامی پژوهش سرکار خانم وحیدي، مرتدري، زاهدي، مرادي، کرامت و سرکار ختانم ستبحانی کته    

آموزان مراکم اختول یادگیري شرکت کننتده   اند و کلیه دانش زحمت فراوانی را در تایپ متربل شده

 نماییم.   مربیان مدارس که در انجام ای  پژوهش ما را یاري نمودند، تشکر و قدردانی میو همچنی

 

 منابع

1- Anastazia. (1988). Psychological testing, print, cc. Hall. 

2- Bryant, B., & Wiederholt, L. J. (1991). Gray Oral Reading Test- 

Diagnostic (GORT-D). Available in www.sedl.org/reading. 

3- Catts, H. F., Hogan, T. P., & Fey, M. (2003). Subgrouping poor 

readers on the basis of individual differences in reading-related 

abilities. Journal of Learning Disabilities: 36, 151-164. 

4- Felad, g, salous, p.h. (1998). Language and language skills. 

Entesharat Astan ghods; (in percian). 

5- Good, R. H., & Kaminski, R. A (Ed.). (2001). Dynamic Indicators of 

Basic Early Literacy Skillis (6thed). Eugne, OR: Institute for the 

Development of Educational Achievement. 

6- Kobayashi, M. S., Kato, J., Haynes, C., & Macaruso P. (2000). 

Cognitive Linguistic factors in Japanese first graders reading. MGH 

Institule of Health Professions & Clinic Kato. Available on: 

www.reading assessment.rad/inst. 

7- Neal, M. D. Neal. (1998). Analysis of reading ability. London: 



 ... آموزان ساخت آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب الهت دانش                               

 

38 

MacMillan. 

8- Okhill and Gararhan (1988) "Reading in Elementary School". 

Elementary School Journal, Vol & P. (322-328). 

9- Reid, G. Dyslexia. (2003). A practioner’s handbook (3
rd

 edition). 

Wiley. 

10- Saliva Hagis & Samules. (2000). A reading comprehension model 

that develops active reading of expository text. New York: 

scholastic. 

11- Saliva, H. J. & Ysseldyke. (1991). Assesment in special and 

remedial education (sthed). Boston: Houghton-Mifflin. 

12- Sharifi. (1994). Measurment and psychological testing, Entesharat 

Rosd ) in percian( Tehran. 

13- Snowling M. J. (2001) Dyslexia (2
nd

 ed). Oxford: Blackwell. 

14- Snowling, M., & Stackhouse, J. (2000). Dyslexia, speech and 

language: A practitioner’s handbook, San Diego, London: 

Singular Publishing Group, Inc. 

       Test/Reading Diagnostic Test. available on www.sedl.org/reading 

15- The Psychological Corporation. (1993) Metropolitan Achievement. 

16- Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scanlon. (2004). 

D. M. 13- Specific reading disability (dyslexia): What have we 

Leafned in the past four decades? Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 45, 2-40. 

17- Wong, B. (2002). Learning about learning disabilities. United 

States of America: Academic Press. 

18- Woodcock, R. W. Woodcock. (1997). Diagnostic Reading Battery. 

New York: Riverside Publishing Company. 

  




