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 چكيده

هـاي سـوم و    آمـوزان كـالس   هدف از پژوهش حاضر ساخت آزمون اختالل نوشتاري براي دانش
در دو مرحله مقدماتي  آزمون اختالل بيان نوشتاريچهارم و پنجم و ششم ابتدايي بود. بدين منظور 

دختـر) در   1200پسـر و   1203آمـوز (  دانـش  2403و اصلي طراحي و اجرا گرديـد. نمونـه شـامل    
اي  گيـري خوشـه   هاي سوم و چهارم و پنجم و ششم و از چهار ناحيه شيراز به صـورت نمونـه   كالس

ش بازآزمايي و سنجي آزمون براي پايايي از رو اي تصادفي انتخاب شدند. مشخصات روان چند مرحله
ها استفاده شد. و روايـي   آلفاي كرونباخ استفاده گرديد و براي بررسي روائي از تحليل كالسيك گويه

  محتوايي نيز با توجه به ديدگاه صاحبنظران احراز شد.
آموزان و روايي سازه از قدرت تمايزگذاري  روايي مالكي از همبستگي نمره آزمون با معدل دانش

% 93رديد. نتايج حاكي از آن بود كه آزمون مورد نظر از پايايي مناسب و با ضريب كالسي استفاده گ
تواند به عنوان ابزار مناسبي در زمينه اخـتالل   و روايي محتواي و سازه مناسبي برخوردار است و مي

  هاي ياد شده مورد استفاده قرار گيرد. بيان نوشتاري در كالس
  ي ابتدايي، شيراز.، دورهنوشتاري، اختالالت ويژه يادگيرياختالل بيان  كليدي: هايهواژ
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 مقدمه
باشند از جمله اخـتالل خوانـدن، اخـتالل بيـان      كودكان با ناتواني يادگيري داراي مشكالتي مي

اختالل بيان نوشتاري يكي از انـواع   ).1386نوشتاري، نقص توجه، اختالل بياني (هاالهان و كافمن، 
آمـوزان، نـاتواني در    هاي خاص يادگيري در روند تحصيل مي باشد كه مشـكل اصـلي دانـش    ناتواني

  ها به شكل صحيح ارتباط نوشتاري است.  سازمان دادن به افكار خويش و تبديل آن
بان آورند، در بر قراري بسياري از كودكان كه قادرند به طور شفاهي افكار خود را به اختصار به ز

ي منشـي طوسـي،    ارتباط منطقي به شكل نوشتاري به كلي عاجزند (واالس، مـك الفلـين، ترجمـه   
1370.(  

آموزان با ناتواني يادگيري معمـوالً در مقايسـه بـا همسـاالن عـادي خـود عملكـرد كـامالً          دانش
ارد و معمـوالً تـا دوران   گـذ  متفاوتي در نوشتن دارند اين مشكل بر پيشرفت تحصيلي آنـان اثـر مـي   

ترين و دشوارترين مهارت  ) اختالل بيان نوشتاري پيچيده1999يابد (برينگانس،  بزرگسالي ادامه مي
  )1384گردد. (لرنر ترجمه دانش  ترين ناتواني ارتباطي محسوب مي زباني و رايج

شـده اسـت.    در راهنماي آماري و تشخيص رواني، اختالل در بيان نوشتاري بدين گونه، تعريـف 
عالمت اصلي اختالل بيان نوشتاري مهارت نوشتن است كه بـر اسـاس اجـراي انفـرادي در آزمـون      

گيـري   هاي نگارشي) با توجه بـه سـن تقـويمي، انـدازه     رسمي و يا غيررسمي (ارزيابي كار در مهارت
  تر از سطح امور انتظار است. اي پايين شده و ميزان آموزش فرد را به طور قابل مالحظه

هـاي   اي در پيشـرفت تحصـيلي و ديگـر فعاليـت     اختالل در بيان نوشتاري به طور قابل مالحظه
گذارد. به طور كلي مشـكالت متعـددي    ي زندگي كه مستلزم مهارت نوشتاري هستند، اثر مي روزانه

بنـدي ضـعيف،    هـا، پـاراگراف   گذاري درون جمله در نوشتن انشاء، نظير خطاهاي دستوري و يا نقطه
هـاي بيـان نوشـتاري موجـود      ئي در هجي كردن و دستخط ضعيف كه در غياب ديگر آسيبخطاها
  باشد.

هـاي خفيـف مغـزي، و بـا      معموالً مشكالت نوشتن در بين كودكان با صدمات مغزي، يا آسـيب 
براي كودكاني كـه بـه رغـم هـوش      1شود. از واژه نوشتار پريشي هاي ويژه يادگيري ديده مي  نارسائي

شود. اين كودكان اغلب آينه نويسـي و يـا وارونـه نويسـي      نويسند، استفاده مي بد مي طبيعي، بسيار
نويسند. برخي از محققان عقيده دارند كه بدنويسي اين كودكان عمدتاً  كنند يا بسيار بد خط مي مي

ست، بنابراين، بايد توجه داشت كه نوشتن به عنوان يك عمل ا هابه دليل عدم هماهنگي حركتي آن
هاي حركتي و بينايي اسـت. (حسـن احـدي و عليرضـا      ختي شامل رشد ذهني، تبحر در مهارتشنا

) در گذشته اصطالحات مورد استفاده براي توصـيف ايـن اخـتالل عبـارت بودنـد از:      1391كاكاوند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dysgraphia 
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اختالل مربوط به رشد در نگارش بياني (كاپالن  1اختالل هجي كردن و خوانش پريشي هجي كردن
  ). 2003 سادوك، -هارولد

كودكان ناتوان يادگيري، معموالً در اداي جمالت شـفاهي و يـا نوشـتن جمـالت تعـداد زيـادي       
توانند بندها را بسازند و يا معموالً نقطه پايان جملـه را در نوشـتار    هاي دستوري دارند يا نمي اشتباه

دارند. بـراي مثـال،   ها ن ها اغلب توانايي به  خاطر آوردن احساس جنبشي كلمه كنند. آن فراموش مي
هاي دست در هنگام نوشتن كه به سمت باال يا پايين است. بـراي آنـان دشـوار خواهـد بـود       حركت

  ). 1369ي منشي طوسي،  ؛ ترجمه1989(واالس، مك الفلين، 
) 10تـا   3شـود كـه در (   ميزان رواج اختالل بيان نوشتاري معلوم نيست، ولي تخمـين زده مـي  

سه وجـود دارد. در مـوارد شـديد، ايـن اخـتالل از كـالس دوم آشـكار        درصد كودكان در سنين مدر
گردد، در مواردي كه اختالل شدت كمتري دارد ممكن است تا كالس پـنجم يـا بعـد از آن نيـز      مي

شناخته نشود. اكثر افراد مبتال به فرم خفيف و متوسط در اختالل بيان نوشتاري بـه شـرط ارزيـابي    
كنند. اما فرد مبـتال بـه    كمكي، به طور نسبي پيشرفت حاصل مي صحيح و دريافت به موقع آموزش

اختالل شديد در بيان نوشتاري در سراسر دبستان و دبيرستان و حتي دانشگاه نياز به درمان كمكي 
  ).1369ي منشي طوسي،  ؛ ترجمه1989جدي دارد. (واالس، مك الفلين، 
هـاي   مل فنـون غيررسـمي و آزمـون   هاي ارزشـيابي شـا   ترين روش در حوزه زبان نوشتاري رايج
هاي رسمي در زمينـه اخـتالل بيـان نوشـتاري      ). در ارزيابي1384غيررسمي است (كريمي، يوسف 

ها براي مستند كردن پيشرفت دانـش آمـوزان    تعداد زيادي آزمون طراحي شده است كه اين آزمون
در  2هاي تشخيصي آزمون باشند؛ اما براي معلمان و متخصصان نتايج هاي مدرسه مفيد مي در كالس

هـائي كـه    تعيين مشكالت نوشتاري، فهرست بندي نقاط ضعف و نقاط قوت خاص، و انتخاب زمينـه 
هاي ترميمي به كار رود مفيدتر اسـت و در مقايسـه بـا آزمونهـاي پيشـرفت تحصـيلي،        بايد آموزش

گيـرد   انـدازه مـي   هاي مربوط به خوانـدن و نوشـتن را   هاي تشخيصي. انواع بيشتري از مهارت آزمون
هاي اختالل بيان نوشتاري كـه امـروزه در كشـورهاي غربـي مـورد       ). برخي از آزمون2007، 3(كاي

  گيرد، به اين شرح است:  استفاده قرار مي
 4)، آزمون زبان نوشتاري اوليه (هرسـكو 1965آزمون زبان داستانهاي تصويري (مايكل باست  -1

)، آزمون هجي كـردن نوشـتاري   1989(الرسن و همبل،  ) و آزمون خوانا بودن دست نوشته1988(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spelling dyslexia 
2 . Diagnostic test 

3. Kay 
4. Hersko 
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)  بـه  1987، 1) و آزمون تسلط هجي كردن و نظام تدريس (گرين بـاوم 1988(همبل و الرسن،  -2
  )1387نقل از بيابانگرد و نائينيان (

هاي آواشناختي زبـان   ). معتقد است كه انواع نارسائي1385) به نقل از دادستان (1991( 2كرك
گونـه كـه عـدم     هاي زبان نوشتاري ايجاد كنند؛ همان توانند ضايعاتي را در جنبه لغات، مي و بازيابي
ريزي و ارزشـيابي   هاي اجرايي مانند سازماندهي، طرح فضايي و مشكالت كنش -هاي ديداري مهارت

  نيز چنين ضايعاتي را در پي دارند.
اند از: سهولت در زبـان   رد كه عبارتهاي زيادي نياز دا در واقع بيان نوشتاري مناسب، به توانايي

نويسي خوانا، مهارت با صفحه كليد رايانه، آگـاهي از   گفتاري، توانايي خواندن، مهارت در امال، دست
). عمـل  2000ريـزي و نوشـتن (لرنـر،     كاربرد نوشته و راهبردهاي شناختي براي سازماندهي، برنامه

له توانايي نگهـداري موضـوع در ذهـن، تنظـيم     نوشتن در واقع با چند مهارت بسيار مشخص، از جم
ها، ترسيم گرافيكي شكل هر كلمه، به كارگيري صحيح ابزار نوشتن، و دانش  موضوع به صورت كلمه

حافظه ديداري و حركتي كافي سـروكار دارد بـدين ترتيـب جـاي شـگفتي نيسـت كـه بسـياري از         
تاري بيزار و تا حد امكان از آن گريزاننـد.  هاي زبان نوش كودكان مبتال به ناتواني يادگيري از فعاليت

، ترجمه منشي طوسي). اشـكال در دسـت خـط بـه عنـوان نقـص در       1373 4الفلين و مك 3(واالس
تـر   شود و ممكن است قسمتي از يك اختالل يـادگيري كالمـي گسـترده    فرآيند نوشتن مالحظه مي
شـد، ولـي نارسانويسـي و اخـتالل     رسد شيوه نوشتن يك امـر تـاريخي با   باشد. با اين كه به نظر مي

دهـد و نقـش مهمـي در يـادگيري      نوشتن و حتي اختالل جزيي دست خط را تحت الشعاع قرار مي
  ).2001، 5بعدي دارد (گورمن

آزمون  هاي پيشرفت تحصيلي متعددي در آمريكا شناخته شده است كه حداقل يك خرده آزمون
)، آزمـون پيشـرفت   1990( 6تحصـيلي نيوكـامر  ي  هجي كردن نوشتاري دارند. از آن جمله مجموعه

) 1989( 9و مـارك وارد  8بـادي  )، آزمـون پيشـرفت تحصـيلي پـي    1994( 7تحصيلي ويـل كينسـون  
آمـوز ارائـه    هاي ياد شده فقط يـك نمـره بـراي مشـكل ديكتـه دانـش       باشند. با اين حال آزمون مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Green baum       
2 . kerek 
3 . Wallace 
4. Mcloghlin 
5 . Gorman 
6. New Comer 
7 . Wilkincon Achievement test 
8. Peybody 
9 . Markward 
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، به نقل از بيابانگرد و 2002كنند (هاميل و بارتل.  دهند ولي ماهيت و نوع نقص را مشخص نمي مي
  ). 1381نائينيان، 

آموزي  ي دانش درصد از جامعه 10تا  3) معتقد است اختالل زبان نوشتاري در 1379دادستان (
 5/1وشـتاري در پسـران   ) معتقد است كه نارسايي زبان ن2004وجود دارد. هم چنين برينگر وفولر (
درصد بيـان   11) نيز ميزان شيوع اختالالت نوشتاري را 1381برابر بيشتر از دختران است. شكيبا (

  كرده است.
فت ي بيـان نوشـتاري، پيشـر    ي افراد نارسـانويس در زمينـه   با توجه به فراواني و مشكالت عمده

تي، لزوم انجام ارزشيابي به منظور شناختي و هيجاني و حتي سالمتحصيلي، كاريابي، مشكالت روان
آمـوزان نارسـانويس بـا     گردد. شايان ياد است كه دانـش  شناسايي مشكالت اين كودكان احساس مي

توانند با كالس همراه شدند. به همين جهـت اغلـب ايـن افـراد را بـه       وجود هوش بهنجار، عمالً نمي
از لحـاظ احساسـي و ارزشـي آنـان را طـرد       پندارند و انگيزه مي ي فرد عقب مانده، تنبل يا بي منزله
هـا فـراهم    هاي رفتاري هيجـاني در آن  نمايند كه اين خود به مرور زمان زمينه را براي دگرگوني مي
  )1391آورد (احدي و كاكاوند،  مي

آموزان نارسانويس پس از ورود به مدرسـه خيلـي زود مشـكالتي از قبيـل رعايـت قواعـد        دانش
هاي كوتـاه و سـاده نيـز     كنند. در نوشتن جمله ها و بيان افكار پيدا مي ژهدستوري در هجي كردن وا

  شوند.  دچار اشتباه مي
هاي كتبي و شفاهي آنـان اشـتباه و نامناسـب     هاي باالتر، جمله  با افزايش سن و رفتن به كالس

نتيجـه   ) در پژوهش خود بـه ايـن  1997ها آشفته و فاقد توالي و تداوم است. وايدر( است و پاراگراف
هـايي اسـتفاده    هـا از فعـل   آموزان نارسانويس دوره ابتـدايي در نوشـتن جملـه    دست يافت كه دانش

هـا داراي   هـاي آن  تناسب نـدارد و تـا پايـان ايـن دوره نوشـته       كنند كه با فاعل و قيدهاي جمله مي
  ).1379يار تركمن،  تناسب همراه خواهد بود. (اله هاي بي معنا و واژه جمالت بي

  هاي اختالل بيان نوشتاري فهمؤل
هـاي خوانـدن و رياضـي مطـرح شـده، در       هاي بيان نوشتاري پس از اختالل بندي اختالل طبقه

نتيجه به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. هنوز تعاريف عملياتي آشكاري وجود نـدارد كـه   
). بـه اعتقـاد محققـان،    1993هاي اختالل نوشتن را مشـخص كنـد (برنينگـر و هـارت،      تمام مؤلفه

هاي اختالل نوشتن شامل دست خـط، هجـي كـردن (امـالء) و اخـتالل نوشـتاري        ترين مؤلفه عمده
  ).2007، به نقل از فلتچر و همكاران، 1993باشد (هوبر و همكاران،  مي

) بـه  2004)، گراهام، وينتراب و برنينگـر ( 2005)، گراهام و همكاران (1993برنينگر و هارت ، (
) گزارش كردند كـه بازيـابي و توليـد حـروف الفبـا بـه طـور خودكـار،         1379نقل از اله يار تركمن (
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بينـي   كدگذاري سريع اطالعات مربوط به دستخط و سرعت حركات متوالي انگشـت بهتـرين پـيش   
  باشند.  هاي دستخط مي هارتكننده م

هجي كردن، مرتب كردن حروف براي شكل گيري كلمه است ، هجي كردن در نوشتن و انجـام  
هاي كالسي نقش مهمي دارد. دانش آموزان با ناتواني يادگيري در مقايسه با همتايان بهنجار  فعاليت

ز راهبردهـاي آمـوزش   تـوان ا  خود خطاهاي بيشتري در هجي كردن دارند و براي آموزش آنهـا مـي  
آموزان بهنجار استفاده كرد. آگاهي نسبت به آواها بر هجي كردن درست تأثير  هجي كردن به دانش

)، ولي بايد توجه داشـت  1385، به نقل از شكوهي يكتا و همكاران، 1998دارد (برنينگر و همكاران، 
شوند، بنابر اين در آمـوزش   هاي مختلف با صداهاي متفاوتي تلفظ مي كه بسياري از حروف در كلمه

به نقـل از شـكوهي يكتـا و     2003هجي كردن نبايد تنها به آواشناسي تكيه كرد (لويس و دورالگ، 
  ).1385همكاران، 

هاي بسيار متفاوتي است. به طور مثال، كودكاني كـه آگـاهي واجـي     نوشتن امال مستلزم توانايي
دهنـد و در انطبـاق و تبـديل     ري را تشخيص نمـي هاي گفتا ها يا صداهاي موجود در واژه ندارند واج

. بعضـي از  1986صداها به نوشتار، كـه بـراي امالنويسـي ضـرورت دارد، مشـكل دارنـد (اسـتانويچ،        
داننـد بـراي نوشـتن واژه     كودكان قادر نيستند اولين حرف واژه اماليي را بخوانند، برخي ديگر نمـي 

ي ديگري هم از تجسم  يل ساختاري آن پرداخت. عدهچگونه بايد آواها را به هم متصل كرد و به تحل
تواننـد واژه را   انـد و نمـي   ذهني شكل كلمه عاجزند. بعضي از كودكان از نظر توانايي حركتي ضعيف

  ، نه نقل از دانش).1997بنويسند (لرنر، 
گذارند تا بـه پيشـرفتي عمـومي در امـال برسـند،       ي متمايز را پشت سر مي كودكان چند مرحله

پيشرفت در ميان كودكان بستگي به توانايي هجي كردن آنها دارد و با هم متفاوت است، اما  سرعت
هـاي اماليـي كودكـان بازتـاب      كننـد. غلـط   تمام كودكان اين مراحل را به ترتيب معينـي طـي مـي   

؛ به نقـل از  1985؛ هندرسون، 1987اي از تحول است كه درآن قرار دارند (فرولي و شاناهان، مرحله
  ).1384، دانش

گذارند. مراحـل   ي سني معيني هر يك از مراحل هجي كردن را پشت سر مي كودكان طي دوره
  شود: هاي مالزم با آنها در زير آورده مي و نيز دوره سني و ويژگي

كننـد،   سالگي): كودكان در اين مرحله خط خطي مـي  7تا  1ي اول: نوشتن پيش آوايي ( مرحله
گيرند حـروف را   كنند و ياد مي ها تقليد مي كنند، از نوشته نقاشي ميدهند،  تصويرها را تشخيص مي

  بسازند.
سـالگي): كودكـان سـعي     9تا  5ي دوم: به كار بردن نام حروف و آغاز راهبردهاي آوايي ( مرحله

كنند از تصاوير واجي استفاده كنند، اما دانش آنها در ايـن زمينـه محـدود اسـت. آنـان اماليـي        مي
روم، يـا   خواهم ، ميرم بـه جـاي مـي    سازند. ( به عنوان مثال ميخام به جاي مي ف ميابداعي با حرو
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هـاي ديـداري را درسـت     خاهر به جاي خواهر، كودكـان در ايـن مرحلـه شـايد بتواننـد امـالي واژه      
  بنويسند.

هـاي نوشـتاري در ايـن     سالگي): تالش 12تا  6ي سوم: كاركرد الگوهاي نوشتاري كلمه ( مرحله
بل خواندن، قابل تلفظ، قابل تشخيص و شبيه نوشته هـاي مرسـوم اسـت. هرچنـد دقيـق      مرحله قا

ي ابـداعي   نيست ( به طور مثال ادار به جاي اداره يا زرف به جـاي ظـرف) ، بيشـتر كلمـات ديكتـه     
  كند. هاي حروف صدادار كوتاه و بلند تبعيت مي كودكان از قواعد شاخص

ســالگي)  18تــا  8هــاي چنــد هجــايي ( ي و واژههــاي هجــاي ي چهــارم: كــاربرد درنــگ مرحلــه
هاي چند هجـايي، عالمـت جمـع قواعـد هنجـارگريز ( بـه طـور مثـال          آموزان در نوشتن واژه دانش

شود. ( اصـطالح شـوا اشـاره بـه هجاهـاي بـدون تكيـه دارد و         گان) ديده مي پرندگان به جاي پرنده
هـاي ديـداري چنـد     كند). شكل واژه را منعكس مي cottonبه جاي  cottinخطاهاي رايج امال نظير 

  هجايي هنگام نوشتن امال ممكن است به خاطر بيايد يا نيايد.
سـالي): در ايـن مرحلـه     ي پنجم: پرورش چشم اندازي پخته به امال (يك سالگي تا بزرگ مرحله

پيروي كنند، در ابداعي از ديد كودك غلط است. مشكالت اماليي بسياري از افراد حتي اگر از قواعد 
يابد زيرا با استثناهايي كه در زبان انگليسي وجود دارد افراد بايد ياد بگيرنـد   اين مرحله نيز ادامه مي

هـاي   ها، بررسي كردن امـالي نوشـته بـا رايانـه و هجـي كننـده       كه از منابع پشتيبان نظير واژه نامه
  ).1384الكترونيكي استفاده كنند (لرنر به نقل از دانش، 

هاي زبان نوشتاري به صورت مستقل انجام  هاي اخير است كه بررسي اختالل ها در خالل دههتن
) عقيـده دارد كـه اگـر چـه     1379) بـه نقـل از دادسـتان (   1991شده اسـت. بـراي مثـال، وانـگ (    

هاي خواندن همراهند و از فرايندهاي فراشناختي مشابهي  هاي بيان نوشتاري اغلب با اختالل اختالل
جويند، امـا بررسـي بـاليني     ريزي، خود ـ ناظري،  خودسنجي و خود تغييردهي سود مي  رحمانند ط

هاي اخير، نوشتن به عنوان يـك فرآينـد    اي برخوردار است. بدين ترتيب، در دهه آنها از اهميت ويژه
كند، در نظر گرفته شده است؛ فرآيندي كه تحـت   ي حل مسĤله كه معلومات را منعكس مي پيچيده

شـناختي، عوامـل شخصـيتي و شـرايط ديگـر ماننـد روابـط ـ          ي عوامـل عصـب ـ روان    شـبكه تأثير 
هاي نوشتن و امـالي نويسـنده اسـت در     ي مهارت هاي آموزش نوشتن در برگيرنده آموز، روش دانش

ي به كارگيري و يا طرز عمل اين معلومات، صالحيت يادگيرنده در استفاده از چنين  حالي كه شيوه
، بـه نقـل از   1996دهـد (مـاش و بـاركلي،     براي بيان معنا در سطح نوشتاري نشان ميمعلوماتي را 

  ).1379دادستان، 
دهد كه مشخص كردن فراواني دقيق  مطالعات بسياري در زمينه اختالل بيان نوشتاري نشان مي

) ، DSM- IV – TR)،1994اختالل بيان نوشتاري مشكل است، بـر منبـاي معيارهـاي تشخيصـي (    
بيشتر مطالعـات،  «دن ميزان شيوع اختالل بيان نوشتاري مشكل است، زيرا به طور كلي مشخص كر
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هاي خاص خواندن، رياضيات  هاي يادگيري بدون تفكيك دقيق به اختالل در ارتباط با شيوع اختالل
و بيان نوشتاري انجام شده است. اختالالت بيان نوشتاري كه با انواع ديگري از اخـتالالت يـادگيري   

) اظهـار نمودنـد كـه اخـتالالت بيـان      1978با سو، تابورليف و ويگنولو (» اه نباشد، بسيار نادرندهمر
باشـد. اخـتالالت    نفـر مـي   250در هر  1دهد و نسبت آن تقريباً  نوشتاري اكتسابي به ندرت رخ مي

دهـد كـه ايـن امـر      درصد كودكان سنين مدرسه را تحت تأثير قـرار مـي   10زبان نوشتاري حداقل 
باشـد ( بـه    هاي مورد استفاده براي مشخص نمودن اختالالت يادگيري مي موالً وابسته به مقياسمع

  )2007و همكاران ،  1نقل از فلتچر
) گزارش نمودند كه پسران بيشتر از دختران 1993و همكاران ( 3)، هوپر1993( 2برنينگر و فولر

اي  حصـيل بـه عنـوان متغيـر مقايسـه     هاي زبان نوشتاري را هنگام ت درصد) اختالل 1ـ   5/1(حدود 
) دريافتند هيچ تفاوتي بين دختران و پسران ، در ابتال بـه  1993دهند. در مقابل برنينگر ( نشان مي

اختالل بيان نوشتاري با توجه به معيارهاي تفاوت بهره هوشي ـ پيشرفت تحصيلي وجود نـدارد. بـه    
قايسه با مطالعات زبان شـفاهي و خوانـدن   گيرشناسي در م هاي همه طور آشكار ميزان و صحت داده

  ).2007نادر است ( به نقل از فلتچر و همكاران ، 
تشخيص اختالل بيان نوشتاري بر اساس عملكرد ضعيف مستمر شخص در نوشتن متون كتبـي  

شود. اين عملكرد شامل دست خط بد و ناتواني براي هجي كردن و قراردادن كلمات پشـت   داده مي
اي پـايين تـر از كودكـان هـم      منسجم است، عملكرد مزبور به طور قابل مالحظه سر هم در جمالت

هاي هوشي مشابه است. عالوه بر اشتباهات هجي كردن، كودك دچـار اخـتالل    سن و داراي توانايي
هـاي نامناسـب افعـال،     شـود. همچـون اسـتفاده از زمـان     نوشتن دچار خطاهاي دستوري جدي مي

گـذاري نيـز    و قرار دادن كلمات به ترتيبي نامناسـب و غلـط، نقطـه   فراموش كردن فعل در جمالت 
ممكن است اشتباه باشد و كودك ممكن است نتواند به خاطر بسپارد چه كلماتي بـا حـروف بـزرگ    

شوند، دست خط ضعيف نيز ممكن است در اختالل نوشتن نقـش داشـته باشـد از جملـه      شروع مي
ــ    تفاده از مخلـــــوطي از حروفـــــي كـــــه خوانـــــا نيســـــتند، حـــــروف معكـــــوس و اســـ

هاي رواني، ترجمـه حسـن    حروف بزرگ و كوچك در يك كلمه راهنماي تشخيصي و آماري اختالل
  ).1383رفيعي و فرزين رضايي ، 

آموزان در  با توجه به اين كه در ايران ابزار ارزشيابي مناسبي براي اختالالت بيان نوشتاري دانش
هـاي مناسـب نوشـتن و     د ندارد. ساخت ابزار و آزمونهاي سوم و چهارم و پنجم و ششم وجو كالس

توانـد اطالعـات سـودمندي را در مـورد      هـا مـي   تجزيه و تحليل نتايج حاصل از كاربرد ايـن آزمـون  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Feletcher 
2 . Berninger 
3. Hoper 
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آمــوزان، ارائــه دهــد و در زمينــه تشــخيص مشــكالت نوشــتاري  اخــتالالت بيــان نوشــتاري دانــش
ي اين آزمون، تهيه ابـزار مناسـب    اصلي از تهيه بنابراين، هدف آموزان مورد استفاده قرار گيرد. دانش

آمـوزان دوره ابتـد ايـي اسـت و سـؤاالت پژوهشـي زيـر در         براي تشخيص مشكالت نگارشي دانـش 
  سازي مورد نظر بوده است: آزمون
  ـ روايي مالكي و محتوا و سازه آزمون فوق به چه ميزان است؟ 1
  ـ پايايي آزمون فوق به چه ميزان است؟ 2
  هاي مختلف به چه صورت است؟ آموزان در آزمون در كالس رد دانشـ عملك 3
  ـ مقايسه عملكرد دختران و پسران در آزمون اختالل بيان نوشتاري به چه صورت است؟ 4
  آموزان با اختالل بيان نوشتاري و عادي در آزمون به چه صورت است؟ ـ عملكرد دانش 5

  پژوهش  روش
هـاي   آموزان دختر و پسر دوره ابتدايي در كـالس  كليه دانشجامعه آماري پژوهش حاضر شامل 

آمـوز كـه دربـر گيرنـده      دانـش  2403سوم، چهارم، پنجم و ششم بود. نمونه پژوهش حاضر شـامل  
اي  اي چنـد مرحلـه   گيري خوشه دختر) بودند كه در مرحله اول به شيوه نمونه 1200پسر و  1203(

هـاي چهـارم، پـنجم و     آموز از كالس دانش 240بر روي انتخاب شدند. و در مرحله مقدماتي آزمون 
ششم به منظور بررسي اوليه مشكالت آزمون اجرا شد. اين تعداد از گروه نمونه اصلي كه به صـورت  

  اي بود انتخاب شدند. اي چند مرحله اي خوشه نمونه
  پژوهش ابزار

  باشد: ميخرده آزمون به شرح زير  10آزمون اختالل بيان نوشتاري داراي 
  نويسي آزمون اول: كلمه خرده
  معنا آزمون دوم: كلمات هم خرده
  نويسي آزمون سوم: جمله خرده
  آزمون چهارم: جمالت صحيح و غلط خرده
  آزمون پنجم: نگارش شرح تصاوير خرده
  آزمون ششم: كامل كردن جمالت خرده
  آزمون هفتم: تكميل نگارشي خرده
  آزمون هشتم: جمع و مفرد خرده
  آزمون نهم: تبديل جمالت خرده
  آزمون دهم: معني اصلي جمالت خرده

ها و در تصاوير آزمون تغييرات و اصالحاتي  آزمون بر مبناي نتايج حاصل از اين مرحله، در خرده
 ها  آن با   آموزان دانش  كه را   تصاويري  داده شد. به اين صورت كه تعدادي از كلمات نامفهوم و نيز
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  از آزمون حذف شدند.آشنايي نداشتند 
 2403سپس در مرحله اصلي بعد از اعمال اصالحات اوليه آزمون اختالل زبان نوشتاري بر روي 

هاي سوم، چهارم، پـنجم و   دختر) كه به ترتيب در كالس 1200پسر و  1203آموز كه شامل ( دانش
  ششم ابتدايي مشغول به تحصيل بودند اجرا گرديد.

ناحيه شـهر شـيراز، تمـامي مـدارس ابتـدايي از طريـق        4ر ابتدا از آموزان د براي انتخاب دانش
اي از هـر   اي چنـد مرحلـه   گيري خوشه كارشناسان آموزش و پرورش مشخص شدند و با روش نمونه

مدرسه به صورت تصادفي (دخترانه و پسرانه) و از هر مدرسه چهار كالس سوم و چهـارم و   2ناحيه 
شـناختي   هاي جمعيـت  نه انتخاب شدند كه در جدول زير ويژگيپنجم و ششم ابتدايي به عنوان نمو

  آموزان با توجه به نواحي و جنسيت نشان داده شده است. دانش
  

  آموزان شناختي دانش هاي جمعيت ويژگي -1جدول 
  تعداد  ها ويژگي  

  1203  پسر  جنسيت
  1200  دختر

  503  1ناحيه   نواحي
  700  2ناحيه 
  500  3ناحيه 
  700  4ناحيه 

    
  ها آموزان دختر و پسر در كالس تعداد دانش -2جدول 
  پسر  دختر  تعداد  تعداد

  203  200  403  كالس سوم
  350  350  700  كالس چهارم
  350  350  700  كالس پنجم
  300  300  600  كالس ششم

  
  روش اجرا

مـدرك  ها چه در مرحله آزمون مقدماتي و چه در مرحلـه آزمـون نهـايي داراي     تمامي آزماينده
آموزان توضيح داده شد و  اند. قبل از اجراي آزمون، هدف از اجراي آزمون براي دانش كارشناسي بوده

نويسي، نگارش شرح تصاوير با يك مثال توضيح  نويسي، جمله هاي مختلف از جمله كلمه آزمون خرده
ر و آنچه كه در هـر  آموزان به مفاهيم مورد نظ داده شد و سعي بر آن بود كه با ارائه يك مثال دانش

  آموزان رفع شد. گويه مطرح است آشنا شوند. ابهامات دانش
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  ها يافته
  آموزان روايي دانش

براي بررسي روايي از تحليل كالسيك گويه استفاده شد و در ايـن تحليـل، قـدرت تشـخيص و     
  ها محاسبه گرديد. درجه دشواري گويه

اي استفاده شد كه در  اي نقطه دو رشتهها از روش همبستگي  جهت تعيين قدرت تشخيص گويه
  آن همبستگي هر گويه با نمره كل آزمون محاسبه شد.

) قابـل  1988بـر اسـاس نظـر آناسـتازي (     30/0تا  20/0شايان ياد است كه ضرايب همبستگي 
  قبول است.

  ) 1988همچنين درجه دشواري هر گويه نيز محاسبه گرديد (بر مبناي نظر آناستازي، 
  

هاي سوم و  هاي اختالل بيان نوشتاري در كالس ميانه ضرايب تشخيص خرده آزمون  -3جدول 
  چهارم و پنجم و ششم

  كالس                              

  ها خرده آزمون

  ششم  پنجم  چهارم  سوم

  0240/0  1422/0  0391/0  4727/0  كلمه نويسي - 1

  0972/0  2743/0  2491/0  4345/0  معنا كلمات هم - 2

  2334/0  2987/0  3437/0  5584/0  نويسي جمله - 3

  4415/0  3960/0  3768/0  5984/0  جمالت صحيح و غلط - 4

  3619/0  4005/0  2635/0  4588/0  نگارش شرح تصاوير - 5

  3476/0  3554/0  2876/0  4573/0  كامل كردن جمالت -6

  3972/0  4614/0  0113/0  478/0  تكميل نگارشي - 7

  5285/0  4544/0  3085/0  4203/0  جمع و مفرد - 8

  4815/0  4093/0  2344/0  680/0  تبديل جمالت - 9

  4726/0  3653/0  685/0  760/0  معني اصل جمالت - 10
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  گروه كالسي 4هاي اختالل بيان نوشتاري در  ميانه درجه دشواري خرده آزمون - 4جدول 
  هاي كالسي گروه                           

  ها خرده آزمون
  كالس ششم  كالس پنجم  كالس چهارم  كالس سوم

  98/0  94/0  89/0  83/0  كلمه نويسي - 1
  83/0  81/0  53/0  23/0  معنا كلمات هم - 2
  86/0  74/0  46/0  21/0  نويسي جمله - 3
  92/0  56/0  24/0  16/0  جمالت صحيح و غلط - 4
  90/0  46/0  31/0  12/0  نگارش شرح تصاوير - 5
  83/0  50/0  25/0  09/0  كامل كردن جمالت -6
  85/0  76/0  01/0  5/0  تكميل نگارشي - 7
  83/0  36/0  5/0  02/0  جمع و مفرد - 8
  65/0  71/0  04/0  60/0  تبديل جمالت - 9

  32/0  04/0  35/0  61/0  معني اصل جمالت - 10
  پايايي آزمون

بـاز   -با دو روش زير پايايي آزمـون محاسـبه گرديـد، در روش اول بـا اسـتفاده از روش آزمـون      
نفـر از   240با فاصله زماني يك هفته پس از اجراي اوليـه آزمـون، آزمـون مجـدداً بـر روي       1آزمون

ها در كالس سوم، چهارم، پنجم و ششـم اجـرا شـد و ضـريب پايـايي بـه دسـت آمـده در          آزمودني
  معنادار بود. >001/0هاي مختلف همگي در سطح  كالس

آلفاي كرونباخ براي آزمون محاسـبه شـد كـه    ضريب آلفاي كرونباخ، ضريب پايايي با استفاده از  -2
  باشد: ها به شرح زير مي آزمون و براي خرده 87/0براي كل آزمون 

  ها  ضرايب پايايي آلفاي كرونباخ براي خرده آزمون  - 5جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ  آزمون اختالل بيان نوشتاري خرده

  83/0  نويسي كلمه -1
  92/0  كلمات هم معنا -2
  91/0  نويسي جمله -3
  90/0  جمالت صحيح و غلط -4
  95/0  نگارش شرح تصاوير -5
  89/0  كامل كردن جمالت -6
  87/0  تكميل نگارشي -7
  89/0  جمع و مفرد -8
  93/0  تبديل جمالت -9

  94/0  معني اصلي جمالت -10
  93/0  كل آزمون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Test retest 
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و در واقع در برآورد پايايي آزمـون اخـتالل بيـان نوشـتاري نتـايج بيـانگر آن اسـت كـه كليـه               
چنين ضـرايب   ها از ضرايب پايايي خوبي و در حد قبولي به لحاظ آماري برخوردارند. هم آزمون خرده

  باشد. دشواري و ضرايب تميز در حد قابل قبول مي
  1روايي محتوا

هـاي معلمـان زبـان     نظران كه شـامل سـرگروه   توجه به ديدگاه صاحبروايي محتوايي آزمون با 
فارسي، استادان بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بود، انجام شد. شايان يـاد اسـت كـه محتـواي     

هاي داسـتان   هاي مصور، كتاب هاي فارسي ابتدايي از كالس اول تا ششم و نيز كتاب آزمون از كتاب
  و نوجوانان و به ويژه گروه سني (د) انتخاب شده بودند. كانون و پرورش فكري كودكان

  2روايي مالكي
هر قدر رابطه يك آزمون با آزمون مالكي بيشتر باشد ضريب روايي مالكي آزمون بيشـتر اسـت.   

بيني محاسبه نشد، اما روائـي   به دليل فقدان يك آزمون معتبر خواندن و نوشتن، روايي مالكي پيش
شد. روايي مالكي همزمان با استفاده از همبستگي نمرات آزمـون و معـدل    محاسبه زمان مالكي هم

آموزان محاسبه گرديد. و ضـريب روايـي مالكـي حاصـل شـده       سه ماهه آخر بر اساس پرونده دانش
  بود. 93/0

  3روايي سازه
هـاي   براي تعيين روايي سازه از قدرت تمايز گذاري سني استفاده گرديد. يكـي ديگـر از مـالك   

) 1364باشد (آناستازي، ترجمه براهني،  ر بررسي روايي سازه، قدرت تميز كالسي آزمون ميعمده د
يعني آزمون بايستي تغييرات رشدي  ويژگي مورد نظر سنجش را با افزايش كـالس و بـالطبع سـن    

  ها نشان دهد. آزمودني
پيـدا   آمـوز پيشـرفت   در واقع بيان نوشتاري، مهارتي است كه بـا افـزايش سـن و كـالس دانـش     

كند. يك آزمون اختالل بيان نوشتاري بايستي از قـدرت تميـز كالسـي برخـوردار باشـد. جهـت        مي
هاي مختلف سـني (كـالس سـوم، چهـارم،      مشخص كردن اين مطلب در اين آزمون، عملكرد كالس

پنجم و ششم) از نقطه نظر نمره كل آزمون با يكديگر مقايسه شدند و مشاهده گرديد كه با افزايش 
هاي مختلف با  ها افزايش يافته است و در واقع نمره كل در كالس س، ميانگين نمره كل آزمودنيكال

  هم تفاوت معناداري دارند.
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Validity 
2 . Criterion related validity 
3. Construct validity 
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  باشد. آزمون تحليل واريانس يكطرفه در چهار كالس مرتبط مي -6جدول 
  سطح معناداري  Fنسبت   ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  682/36806  3  9876/288136  ها گروهبين 
  9231/172  186  68/54338  ها درون گروه  00000/0  324/226

    189  98/186346  كل
       

آمـوزان بـا يكـديگر تفـاوت      هاي مختلف عملكرد دانش جدول فوق بيانگر آن است كه در كالس
يـك از   معناداري دارد و براي تعيين اين كه اين تفاوت معنادار، حاصل تفاوت ميـان عملكـرد كـدام   

  باشد از آزمون تعقيبي توكي، استفاده شد.  ها مي كالس
سي با ديگري در نمره كـل آزمـون، تفـاوت معنـادار     هاي كال نتايج نشان داد كه هر يك از گروه

  آيد. دارد. به عبارت ديگر آزمون اختالل بيان نوشتاري، به خوبي از عهده تمايزگذاري كالسي بر مي
  قدرت تمايزگذاري گروهي

هـاي ارزيـابي روايـي سـازه      هاي خاص در آزمـون يكـي از ديگـر از روش    مطالعه و عملكرد گروه
آمـوزاني كـه    آزمون، فرض بر اين است كه در آزمون اختالل زبان نوشـتاري دانـش  باشد. در اين  مي

تـري نسـبت بـه سـاير      هستند داراي عملكـرد متفـاوت و ضـعيف   1مبتال به اختالالت بيان نوشتاري
) بـر  1381) بـه نقـل از شـكيبا (   1990، و بي شاپ و آدامز 1989آموزان باشند (استاك هاوز، دانش

آموزان مراكز اختالل يادگيري شـيراز كـه داراي مشـكالت     نفر از دانش 160مبناي اين هدف تعداد 
آمـوزان عـادي    آمـوزان بـا دانـش    نوشتاري بودند به آزمون پاسخ دادند و عملكرد اين گروه از دانـش 

آمـوزان   آموزان مبتال به اختالل بيان نوشتاري، سعي بر آن بود كه دانـش  مقايسه شد. در مورد دانش
هاي سوم، چهارم، پـنجم و ششـم انتخـاب شـدند.      جنس انتخاب شوند و ثانياً از كالس اوالً از هردو

  هاي مختلف در اين آزمون درجدول زير نشان داده شده است. عملكرد كودكان در كالس
آموزان عادي در  آموزان داراي اختالل بيان نوشتاري و دانش ي دانش نتايج آزمون براي مقايسه

  ل زير گزارش شده است:هاي مختلف در جدو كالس
 
 
 
 
  
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dysgrsphia 
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  هاي مختلف آموزان داراي اختالل بيان نوشتاري و عادي در كالس مقايسه دانش -7جدول 
  سطح معناداري  انحراف استاندارد  نمره كل ميانگين  آموزان دانش تعداد  آموزان هاي دانش كالس

  عادي: آموزان دانش
  سوم
  چهارم
  پنجم
  ششم

  
40  
40  
40  
40  

  
6/68  
48/72  
7/86  
22/91  

  
22/12  
81/12  
64/10  
22/11  

  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  

  نوشتاري: بيان اختالل
  سوم
  چهارم
  پنجم
  ششم

  
40  
30  
20  
40  

  
2/51  
2/62  
2/71  
1/78  

  
22/6  
22/5  
72/6  
22/7  

  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  

      
آموزان در آزمون اختالل بيان  جدول فوق بيانگر آن است كه عملكرد اين دو گروه از دانش 

  باشد. معنادار مي    > 001/0) در سطح t. testهاي ميانگين (  نوشتاري بر اساس تفاوت
آموزان عادي و داراي  گردد كه عملكرد دو گروه از دانش بنابراين از نتايج فوق استنباط مي

آموزان داراي اختالل بيان نوشتاري عملكرد بسيار  بيان نوشتاري متفاوت است. و دانشاختالل 
باشد. پس،  ها صادق مي اند كه اين مسأله در تمامي كالس ضعيف تري را در اين آزمون نشان داده

توان نتيجه گرفت كه آزمون فوق قدرت تمايزگذاري ما بين كودكان عادي و كودكان داراي  مي
  ان نوشتاري را دارداختالل بي

  تحليل عاملي
سنجد استفاده  از روش تحليل عاملي، براي بررسي تعداد و ماهيت متغيرهايي كه آزمون مي

استفاده شده است.  1هاي اصلي  ها از روش مؤلفه شود. در اين آزمون، براي تحليل عاملي يافته مي
  پردازد. سطح مختلف از مفهوم بيان نوشتاري مي 3اين آزمون به سنجش 

خرده آزمون مربوط  2خرده آزمون مربوط به نوشتن معنا و  10خرده آزمون از  7از سوي ديگر 
  باشد.  به (نگارش كلي) و يك خرده آزمون مربوط به (نگارش دستوري) مي

عامل مشاهده شده كه يكي از آنها  3در تحليل عاملي آزمون، شود كه  بنابراين، مشاهده مي
  بيشترين بار عاملي را دارا است.

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Principal  components 
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  هاي آزمون اختالل بيان نوشتاري تحليل عامل خرده آزمون -8جدول شماره 
  عامل ها

  اول  خرده آزمون
  معناشناسي

  دوم
  نگارش كلي

  سوم
  دستوري نگارش

  ميزان اشتراك
  

  نويسي ـ كلمه1
  هم معنا كلماتـ  2
  ـ جمله نويسي 3
  غلط و صحيح ـ جمالت 4
  شرح تصاوير ـ نگارش 5
  ـ كامل كردن جمالت 6
  ـ تكميل نگارشي 7
  ـ جمع و مفرد 8
  ـ تبديل جمالت 9

  ـ معني اصلي جمالت 10

084/0  
246/0  
336/0  
477/0  
610/0  
598/0  
786/0  
886/0  
896/0  
98/0  

212/0  
726/0  
854/0  
474/0  
872/0  
646/0  
232/0  
422/0  
284/0  
218/0  

932/0  
248/0  
105/0  
268/0  
074/0  
089/0  
089/0  
108/0  
68/0  
66/0  

965/0  
824/0  
868/0  
832/0  
812/0  
843/0  
858/0  
898/0  
817/0  
870/0  

  
  هاي اصلي در تحليل كامل مشخصه نهايي تحليل مؤلفه - 9جدول شماره 

  درصدواريانس تراكمي  درصد واريانس  ارزش ويژه  عامل
  2/66  2/63  612/7  اول
  2/87  2/10  144/1  دوم
  1/84  8/5  631/0  سوم

  
هاي اين آزمون از بار عاملي مناسبي  در واقع نتايج تحليل عاملي بيانگر آن بود كه خرده آزمون

  عامل وجود دارد كه عبارتند از: 3باشند و به بيان ديگر در اين آزمون  برخوردار مي
كند. اين مقدار، با توجه به تعداد  % از كل واريانس را تبيين مي2/63عامل اول: معناشناسي كه 

  عدد) مناسب است.  6ها ( خرده آزمون
  كند  ) از واريانس كل را تبيين مي2/10عامل دوم: به نام (نگارش كلي) كه (
  كند. مي) از كل واريانس را تبيين 8/5عامل سوم: به نام (نگارش دستوري (

كنند. بنابر نتايج جدول ها  ) از كل واريانس را تعيين مي 1/85و اين سه عامل در مجموع (
توان نتيجه گرفت كه مهارت اصلي مورد سنجش با آزمون اختالل بيان نوشتاري عبارتست از  مي

اند عبارتند از (نگارش كلي) و  هاي بعدي كه مورد سنجش قرار گرفته (معناشناسي) و مهارت
  ستوري) (نگارش د
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  1همساني دروني
ها با نمره كل آزمون محاسبه و درجدول زير  مقادير ضريب همبستگي نمرات خرده آزمون

  گزارش شده است.
  ها ضرايب همبستگي در خرده آزمون -10جدول شماره 

  ضريب همبستگي  خرده آزمون ها
  ـ كلمه نويسي 1
  ـ كلمات هم معنا 2
  ـ جمله نويسي 3
  غلطـ جمالت صحيح و  4
  ـ نگارش شرح تصاوير 5
  ـ كامل كردن جمالت 6
  ـ تكميل نگارشي 7
  ـ جمع و مفرد 8
  ـ تبديل جمالت 9

  ـ معني اصلي جمالت 10

52/0  
78/0  
99/0  
97/0  
89/0  
83/0  
86/0  
89/0  
83/0  
90/0  

     
معنادار  P >001/0ي ضرايب همبستگي كسب شده در سطح  شود كه كليه مالحظه مي 

هستند. اين مسأله شاهدي است براي باال بودن روايي سازه و نيز مناسب و مطلوب بودن همساني 
  دروني اين آزمون.

  دستورالعمل اجراي آزمون
آزمون در مرتبه اول بايـد در موقعيـت مناسـب اجـرا شـود، چـون هـدف نهـايي آن اسـت كـه           

دهند؛ بنابراين ايجاد آرامش و امنيت روانـي   ترين عملكرد نوشتاري خود را نشان ها مناسب آزمودني
ها بايد به مفاهيم آزمـون آشـنايي داشـته     از شرايط الزم اجراي آزمون است. در مرتبه دوم آزمودني

تـوان زمـان مشخصـي را تعيـين      باشند. مدت زمان اجرا در مورد مدت زمان مناسب براي اجرا نمي
دقيقـه زمـان مناسـبي بـراي      45ن اجرا شد حدوداً نمود ولي بر اساس مطالعه مقدماتي كه در آزمو

  آموزان ارتباط عاطفي برقرار شود. آموزان بود. در ابتداي برگزاري آزمون بايد با دانش اكثر دانش
توان هم به صورت گروهـي و هـم    شود، آزمون را مي آموزان معرفي  ، آزمون براي دانشچنين هم

آموزان قـرار داده   كن و مداد تراش، بايستي در اختيار دانشانفرادي اجرا نمود. مواد الزم، مداد پاك 
آموزان مناسـب باشـند. پـس از مـوارد      ها براي دانش چنين بايستي بررسي شود كه صندلي شود، هم

آمـوزان   گيرد و توضيحات الزم براي دانش آموزان قرار مي هاي آزمون در اختيار دانش فوق پاسخ نامه
  ارائه شود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Internal  consistency  
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  باشد كه به قرار زير است: خرده آزمون مي 10ي اين آزمون دارا
  ها دستورالعمل اجراي خرده آزمون

  نويسي (با حروف در هم ريخته و معناي آن) كلمه -1
آمـوز   اين خرده آزمون شامل تعدادي كلمات اسـت كـه در آن حـروف در هـم ريختـه را دانـش      

تواني درست كني؟ و آن  اي را مي هبايستي به كلمه تبديل كند. به عنوان مثال با حروف زير چه كلم
  جستجو ك.ا.و.و.ش  دهد؟ ا و و. ك. ش  كلمه چه معنايي مي

معنا است كه آزمودني بايسـتي كلمـات    كلمه هم 50معنا: اين خرده آزمون داراي  كلمات هم -2
  هم معنا را به هم وصل كند.

  براي مثال: كلمات هم معناي زير را به هم وصل كنيد:
  قوي        ناراحت

  بيمار        زياد
  سؤال      نيرومند

باشـد كـه در هـر بخـش تعـدادي       جمله مي 10آزمون شامل نوشتن  نويسي: اين خرده جمله -3
آموز بايستي با كلمات داده شده جمله بسازد، براي مثال بـا   شود و دانش آموز داده مي كلمه به دانش

  كلمات زير يك جمله بسازيد: 
  بهداشت.انسان، رعايت، سالمتي، 

جمله صحيح و غلـط از نظـر نگـارش     40جمالت صحيح و غلط: در اين خرده آزمون تعداد  -4
  آموز بايستي جمالت صحيح را تشخيص دهد. اماليي وجود دارد و دانش

تصوير وجود دارد كه در مقابل هر تصوير يك فضاي خـالي   50آزمون  شرح تصوير: اين خرده -5
، راهنمايي كه در اين خرده آزمون شده است به اين صورت اسـت  باشد براي نوشتن شرح تصوير مي
  شود كه براي هر تصوير يك جمله بنويسد. كه از آزمودني درخواست مي

جملـه نـاقص بـه     30آزمـون تعـداد    كامل كردن جمالت (نگارش دستوري): در ايـن خـرده   -6
: مـن ديـروز بـا پـدرم بـه      آموز ارائه شده است و وي بايستي جمالت را كامل كند براي مثـال  دانش

  ...........ديروز هوا باراني ............
  ها داراي دستگاهي به نام ........... هستند. فردا به بازار ................................ بعضي از تلفن -

آموزان  اند و دانش شايان ياد است كه جمالت اين خرده آزمون از ساده به مشكل آورده شده     
  ايد جمالت را از نظر دستوري و نگارشي كامل كند.ب

آموز خواسته  كلمه داده شده است و از دانش 30تكميل نگارشي: در اين خرده آزمون تعداد  -7
  هاي نگارشي را اضافه نموده و جمله بسازد: مانند: شده كه نشانه

  توان اضافه نمود؟ را مي» انده«به كدام يك از كلمات زير نشانه 
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  نياز -روي -جوي -ويسن -راز
  آموز درخواست شده كه جمله بسازد. سپس از دانش

كلمه داده شده است كه بايسـتي   60خرده آزمون جمع و منفرد: در اين خرده آزمون تعداد  -8
  دفاتر -معلمان -مطالب -علماء -آموز مفرد آنها را بنويسد مانند: قلوب= مسائل دانش
دو  -----طوالني به كوتاه: در اين خـرده آزمـون تعـداد     آزمون تبديل جمالت دوتائي خرده -9

  آموز بايستي آنها را به يك جمله تبديل كند، مانند: جمله داده شده است كه دانش
  بهار زيباست. بهار در راه است مثال: بهار زيبا در راه است.

  معني اصلي جمالت: عبارات زير را به فارسي امروزي برگردانيد. -10
شـود كـه    آمـوز درخواسـت مـي    آزمون تعدادي جمله ارائه شـده اسـت و از دانـش    در اين خرده

  ها را به فارسي امروزي برگردانند؛ مانند موارد زير: عبارت
  بازرگان، را هزار دينار خسارت افتاد. -
  ما از محرم دردناكيم. -
  ما به گذرگاه دشمن حمله كرديم. -

  گيري بحث و نتيجه
كه آزمون فوق از  توان اظهار نمود يان نوشتاري و نتايج كسب شده ميبا توجه به اجراي آزمون ب

سنجي بسيار مطلوبي برخورداراست. از نظر پايايي كه شرط اصلي وجود هر آزموني هاي روان ويژگي
گيري است ميزان پايايي مطلوب اسـت. از نظـر روايـي، ايـن      است و مرتبط با ثبات نمرات در اندازه

باشد. اين آزمون از نظر روايي سازه، داراي قـدرت   محتوايي و صوري مناسبي ميآزمون داراي روايي 
آموزان عادي و دانش آمـوزان داراي اخـتالل    تمايزگذاري كالسي و تمايزگذاري گروهي (گروه دانش

  باشد. كه در جداول مرتبط نتايج گزارش شده است. بيان نوشتاري) مي
ساختار آزمون از سه مؤلفه تشكيل شده است. چنين تحليل عاملي نيز نشان داد كه هم

همچنين بررسي همساني دروني آزمون اختالل بيان نوشتاري نيز نشان داد كه ضرايب همبستگي 
گر آن است  معنادار است و اين مسأله بيان P >001/0ها با نمره كل، در سطح نمرات خرده آزمون

  كه آزمون از روايي سازه مناسبي برخوردار است.
ي اختالل بيان نوشتاري  هايي كه در زمينه ان مختلف، با توجه به نتايج باليني و نيز پژوهشمؤلف

، به 1992اند (گرگ،  بندي كرده ي اصلي طبقه هاي اين اختالل را درسه حوزه اند، نشانه انجام شده
ناختي و هاي آواش هاي دستوري، اختالل )؛ اختالل1379، به نقل از دادستان، 1997نقل از تابليب، 

ها در حول محور مشكالت دستوري متبلور  ي اين نشانه هاي ديداري. فضايي؛نخستين مجموعه نشانه
ها، كودك ممكن است يك ضمير، اسم، فعل، قيد، حرف  شود. افزون بر جا به جايي ترتيب كلمه مي

  يا هر واحد دستوري ديگري را كه براي نوشتن الزم است حذف، اضافه يا جايگزين كند.
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ها)  ي مسائل آواشناختي (صوت هاي نوشتاري از سويي، در برگيرنده ي اشتباه دومين مجموعه
ها يا هجاهاست و از سوي ديگر، مربوط  يعني جانشين كردن، حذف كردن يا جا به جا كردن صوت

ي نوشتن آنها با امالي معيني مرسوم است و كودك هيچ نوع توجيه  به كلماتي است كه نحوه
  پذيرفتن آن ها ندارد و ناچار بايد آن ها را حفظ كند. منطقي براي

هاي اغلب كودكان و نوجوانان مبتال به  هاي نوشتاري كه در نوشته ي غلط سومين مجموعه
ي نشانه  شود، پيامد نارسايي ادراك ديداري ـ فضايي است. از زاويه اختالل بيان نوشتاري ديده مي

، حذف كردن، جانشين كردن و انتقال حروف و شناختي، اين مشكل به صورت معكوس كردن
  ).1379شود ( به نقل از دادستان،  همچنين تأخير در ادراك ديداري مشخص مي

هاي باليني اختالل  پزشكي امريكا، نشانه هاي تشخيصي و آماري انجمن روان بر مبناي مالك
ها، خطاهاي  اگرافگذاري در جمله، سازماندهي ضعيف پار نوشتن شامل خطاهاي دستوري و نقطه

باشد. به بيان ديگر، براي تشخيص اختالل نوشتن الزم است  خط بد مي هجي كردن و دست
اي از عالئم مشاهده شوند، وجود هر كدام از عالئم فوق به صورت مجزا براي تشخيص  مجموعه

صورت  كافي نيست. اختالل بيان نوشتاري و درمان آن در مقايسه با اختالالت يادگيري ديگر، به
دهد  اند، به ويژه هنگامي كه اين اختالل بدون اختالل خواندن رخ مي كمتري شناخته شده

  .شناسي ويرايش پنجم)(راهنماي تشخيص روان
هاي تشخيصي اختالل بيان نوشتاري بر اساس راهنماي تشخيص  در رابطه با مالك

(يا ارزيابي هاي عملي  هاي استاندارد شده هاي نوشتن بر مبناي آزمون شناسي، مهارت روان
تر از آن است كه با توجه به سن تقويمي، هوش  هاي نوشتن ) به ميزان زيادي پايين مهارت
رود. اختالل ياد شده در مقياس الف به ميزان  گيري شده، و آموزش متناسب با سن انتظار مي اندازه

وشتن متون كتبي است هاي روزمره زندگي كه مستلزم ن چشمگيري با پيشرفت تحصيلي يا فعاليت
  كند.  هاي سازمان يافته) تداخل مي (از قبيل نوشتن درست جمالت از لحاظ دستوري و پاراگراف

هاي نوشتن فراتر از حدي  اگر يك نارسايي حسي وجود داشته باشد، مشكالت موجود در مهارت
هاي  ن نوشتاري در سالآموزان مبتال به اختالل بيا است كه معموالً با آن نارسايي همراه است. دانش

ي هجي كردن كلمات و بيان خود طبق هنجارهاي دستوري متناسب با  ي دبستان در زمينه اوليه
شوند. جمالت شفاهي يا كتبي آنها حاوي تعداد زيادي اشتباهات دستوري و  سن دچار مشكل مي

والً در نوشتن ضعف در ساختن پاراگراف هاست. در خالل كالس دوم يا پس از آن اين كودكان معم
شوند براي مثال: با افزايش سن و رفتن به  جمالت ساده و كوتاه نيز دچار اشتباهات دستوري مي

تر از سطح  تر و پايين تر، عجيب آموزان ابتدايي هاي باالتر جمالت شفاهي و كتبي اين دانش كالس
نامتناسب است، پاراگراف رسد؛ كلمات انتخابي آنها  ي تحصيلي به نظر مي مورد انتظار بر حسب پايه

ي لغات  تر شدن ذخيره ها آشفته بوده و فاقد توالي و تداوم مناسب است و با افزايش تعداد و انتزاعي
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يابد. خصوصيات همراه اين اختالل شامل  شان براي هجي كردن درست كاهش مي آنها، توانايي
كاليف كتبي، عملكرد تحصيلي موارد زير است: بي ميلي يا امتناع از رفتن به مدرسه و انجام ت

عالقگي كلي به كار مدرسه، فرار از خانه، نقص توجه و  ها مانند: رياضيات، بي ضعيف در ساير زمينه
  ).1383شناسي، ترجمه حسن رفيعي و فرزين رضايي، اختالل سلوك راهنماي اختالالت روان

يا ناتواني براي به  اگرچه مشكالت نوشتن (از قبيل دست خط بد، توانايي رونويسي ضعيف،
خاطر آوردن توالي حروف در كلمات رايج) ممكن است از اول دبستان مشخص شود، اما اختالل 

شود، زيرا آموزش نوشتن معموالً  بيان نوشتاري به ندرت قبل از پايان اول دبستان تشخيص داده مي
شود.  پايه دوم آشكار مي هاي آن در مدرسه دارد. اين اختالل معموالً در گيري زمينه نياز به شكل

اختالل بيان نوشتاري ممكن است گاهي در كودكان بزرگتر يا بزرگساالن ديده شود. بينش آگهي 
  شناسي.كمي نسبت به اين اختالل وجود دارد. راهنماي اختالالت روان
شود و اين تمرين بايد از دبستان آغاز  و در واقع عادت نوشتن با تمرين و ممارست كسب مي

گيرانه ادامه يابد. نه تنها در درس انشاء،  هاي راهنمائي و دبيرستان و دانشگاهي پي و در دوره شود
هاي  آزمون«آموزان را به نوشتن وا داشت. و سستي ناشي از  ها بايستي دانش بلكه در همة درس

ود و با تلقيني آموزگاران و دبيران را با تكاليف نوشتاري زد» پيش ساخته«هاي  با پاسخ» گزينشي
  ريزي، نسلي تربيت كرد كه مهارت نگارشي كسب كرده و به نوشتن خوگر شده باشد. برنامه

كنند (در صورتي كـه بايسـتي    آموزان كمتر به نوشتن احساس نياز مي گرچه در كشور ما، دانش
آموزان ما فراگير شود. و نوشتن امري عادي باشـد. در جامعـة امـروزي     فرهنگ نوشتاري براي دانش

هاي الكترونيكي در زمينة ارتباطات مشهود اسـت و از   ياز به نوشتن و انتقال ايده، حتي با پيشرفتن
شـود.   آموزان بسيار ديـده مـي   اهميت باالئي برخوردار است. متاسفانه مشكالت نوشتن در بين دانش

وزان بيش آم بنابر اين ضروري است كه در مدارس ما در مورد ارزيابي و آموزش بيان نوشتاري دانش
  گذاري شود. از پيش توجه و سرمايه

آموزان به دليل ضعف در پردازش كامل شنيداري يا زباني  از طرف ديگر، گروه ديگري از دانش
شان بديهي است كه  مشكل نوشتاري دارند، به طور كلي به دليل مشكل در يادگيري و درك زبان

ترين شكل زبان بيان است. ضعف  شتاري مشكلمشكالتي را در بيان زبان ساده داشته باشند. زبان نو
عمومي در پردازش شنيداري به طور تعميم يافته معموالً به اختالل يادگيري كلمه يا زبان اشاره 

  )1384. مرجان، مدني (دهد نوشتن را تحت تأثير قرار مي هاي خواندن و دارد. و اصوالً حيطه
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Abstract 
The aim of this study was to develop an expression disorder test for the students of the 

third, fourth, fifth and sixth grades of primary school.  For this purpose, a test was designed 
and conducted in two stages of piloting and main phases. The sample consisted of 2403 
students (1203 boys and 1200 girls) studying in the third, fourth, fifth and sixth grades. 
Participants were selected from four districts of Shiraz through multi-stage cluster sampling 
technique. The test’s psychometric properties were considered to check its reliability (open 
trial and Cronbach's alpha analysis) and validity (content validity was attested by the 
experts; correlation test was used to verify the criterion-reference validity while students’ 
means and their class distinction were considered to check the construct validity). The 
results, indicated that the developed test had an appropriate validity (both content and 
construct) and could be a useful assessing tool for the instructional applications for the 
written expression disorders at primary schools. 
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