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 چکیده

و اعتباریابی آزمون تشخیصی نارسانویسی برای دانش اموزان پایه اول، دوم و سوم هدف این پژوهش ساخت  هدف:

 ابتدایی بود

پژوهش، نارسانویسی متغیر اصلی پژوهش است و پژوهش حاضر به شیوه آمیخته با طرح  با توجه به ماهیت روش:

به منظور پاسخگویی به سؤاالت اول و دوم پژوهش )شناسایی عالیم و  .کمی( و پیمایشی انجام شد -اکتشافی )کیفی

ده گردید. به منظور نشانگرها( با رویکرد کیفی از روش بررسی متون برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز استفا

 از روش پیمایشی استفاده شد سؤاالتپاسخگویی به سایر 

. باشدیممحاسبه شد که در سطح مطلوبی  90/1، پایایی آزمون هانمونهپس از ساخت آزمونها و اجرا بر روی  ها:یافته

 ،مستقل استفاده شد که بر اساس نتایج برای بررسی معناداری تفاوت میان نمرات گروه نارسانویس و عادی از آزمون 

چند صفت  وش چند روشمعنادار بود. به منظور سنجش روایی مالکی از ر 10/1تفاوت میان دو گروه در سطح آلفای 

که به این منظور چک لیستی از نشانگان توسط متخصصین برای گروه نارسانویس تکمیل شد در کلیه استفاده شد، 

غیر همنام بود. به منظور  یهامؤلفههم نام در چک لیست و آزمونها معنادار و باالتر از  یهامؤلفهموارد همبستگی 

برازش مدل در حد  یهاشاخصبررسی روایی محتوایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد، که بر اساس نتایج کلیه 

 نیز قابل قبول بودند. هامؤلفهمطلوبی بود، و بارهای عاملی کلیه 

 

 

 

 

 ، روایی محتوایی ابیاختالالت خاص یادگیری، نارسانویسی، امالء، اعتباری: هاواژهکلید 

 

 
 

mailto:yaghobi41@yahoo.com


011   آموزان...ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی نارسانویسی دانش 

 و بیان مسئله مقدمه

که با جوامع بیشتری  رفت نوشتن از زمانی شروع به شکل گرفتن کرد که انسان در این اندیشه فرو

همین اساس  بر بگذارد یجابه برای آیندگان خود پایداری ریتأث برقرار کند و تبادالتی عمیق

از نوشتن یکی  نیبنابرا قرارگرفته است موردتوجهتمدن بشری  از آغازگفت که نوشتن  توانیم

نوع ارتباط  نیتردهیچیپ و نیتریعالشکل نوشتاری زبان  و برقراری ارتباط است یهاراه نیترمهم

 Karande& Mahajan) دیگران باشد با ترو کاملارتباط بهتر  سازنهیزم تواندیم در آنمهارت  است

Kulkarni,2016.) 

برای  و نوشتار و از گفتار بردیمپی به افکار دیگران  خواندن و شنیدن لهیوسبهانسان  قتیدر حق    

و  هاتیفعالهمین دلیل تمام  به ،ردیگیمبهره  افکار خود و آگاه ساختن دیگران از مقاصد

دوم دبستان صورت  اول و در مقاطع خصوصبهدبستان  آموزش زبان در یهنیدرزمکه  ییهاکوشش

 باشند و نوشتنخواندن  گفتن، شنیدن، درجهت پرورش ارکان چهارگانه آن یعنی باید رندیگیم

است  به ذکر . الزممشکل مواجه شوند این موارد با از مورد دو یک یا ممکن است دانش آموزان در

یک  یریکارگبه بتوان با یک نوع نیستند تا از شوندیمکه انواع اشتباهاتی که دانش آموزان مرتکب 

برای دستیابی به یک  به پیشرفت آنان اطمینان یافت و بین برد از همه اشتباهات را یکسان روش

بودن هوش کودک  یعیاز طب اجرای آزمون هوشی، با است ابتدا و امیدوارکننده بهتر مؤثرروش 

وی یادداشت کرده  از روی دفتر آموزدانشمتعدد  یهاکتهیدسپس اشتباهات  حاصل شود اطمینان

 و غبتدانش آموزان ر موارد، بسیاری از در مناسب انتخاب گردد حلراه توجه به نوع اشتباه با و

این مسئله  بیاورند و کاغذ روی را بر افکار خود توانندینمزیرا  دهندینمبه نوشتن نشان  یاعالقه

اختالل در  درواقع (.Thiel,2019) منفی داشته باشند ریتأث هاآنپیشرفت تحصیلی  در تواندیم

که مشکل  ردیگیمتحصیل شکل  درروندنوشتن یکی از انواع خاص ناتوانی در یادگیری است که 

به شکل درست ارتباط  هاآناصلی دانش آموزان، ناتوانی در سازمان دادن به افکار خویش و تبدیل 

 یهامهارتاز  یکینوشتن با در نظر گرفتن این حقیقت که  (Berninger,2020است )نوشتاری 

و  یشـغل یو حت یلیـت تحصیـد و در موفقیـار و عقاکـان افیو ب یزبـان کانتقال در یبرا ازیموردن

 ینگارش یهامهارت: از اندعبارت یـان نوشـتارینقصـان ب یژگـیافـراد مـؤثر اسـت. و یاجتمـاع

وع یاو. ش یو آموزش یـت هوشـیاز حد مورد انتظار بـا توجـه بـه سـن شـخص، ظرف ترنییپاار یبس

ن یان سنکودکدرصـد  05 5-حدود  یان نوشتاریهمراه با نقص در ب یاختصاص یریادگیاختالل 

دار آن در یزان پایو م کندیمش کـان فـروکودکاز  یاری، در بسـمرورزمانبه. شودیممدرسه برآورد 

تاب کاساس درصد است. اختالل در پسرها دو تا سـه برابـر دخترهـا اسـت. بـر 4بزرگساالن 

ان یدر ب با نقص یاختصاص یریادگیص اختالل یتشخ یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یراهنما

ح از گرامر در یو اسـتفاده صـح یدر نقطـه گـذار کـودکف یرد ضـعـکبر اسـاس عمل ینوشتار
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ـد در قالـب نگـارش صورت یـان روشـن عقایبـا ب هاپاراگراف یسازمانده یبرا یجمالت، ناتوان

 یهج یبـرا یدسـتخط بـد و نـاتوانن یهـم چنـ یتبـکف در نگـارش متـون یرد ضعک. عملردیگیم

ـان دچار کودکـن، یجم اسـت. عـالوه بـر المات پشت سر هم در جمالت منسـکن ردن و قرار دادک

با  یلمـاتکد چه ند به خاطر بسپارنن است نتوانکشده و مم یدستور یاختالل نوشتن دچار خطاها

ف یضـع یعبارتنـد از سـازماندهات اختالل نوشـتن یر خصوصی. ساشوندیمحروف بزرگ شروع 

ن روشـن طـرح ـایـا بی یسکو چه  کیجا، کر ینظ یه فاقد عناصر مهمکتوب کم یهاداستان

 .(Kaplan & Sadock,2018)هستند داسـتان

ل کیرا اخـتالل در نوشـتن تشـ یریـادگی یهاییتوانال کدرصد از  22ه ک دهدیمآمارها نشان  

 ـه سـوم و چهـارمیمشـخص در پا صورتبهـن اخـتالل را یو معلمان ظهور ا هاخانوادهه ک دهدیم

این مسئله از کالس دوم در موارد شدید آشکار  .(Nazar,&barzegar, 2019) اندکردهگزارش 

نیز  بعدازآنو در مواردی که اختالل شدت کمتری دارد ممکن است تا کالس پنجم یا  شودیم

ارزیابی درست  شرطبهفرم خفیف و متوسط در اختالل نوشتاری  مبتالبهشناخته نشود. اکثر کودکان 

اختالل  مبتالبه، اما فرد کنندیمنسبی پیشرفت حاصل  طوربهآموزش کمکی،  موقعبهو دریافت 

 ,EvaGermanòa)شدید در سراسر دبستان و دبیرستان و حتی دانشگاه نیاز به درمان جدی دارند 

(AntonellaGaglianob, ClaudiaArenaa, ClementeCedroc, LuigiVetrid,Francesca 

FeliciaOpertoe, Grazia Maria GiovannaPastorinoe,f, RosaMarottag, 

MicheleRoccellah,2020)  ارزشیابی  یهاروش نیترجیرادر حوزه نارسا نویسی با توجه به اینکه

 کندیماین ضرورت ایجاب  (،Karimi,2005)است  یررسمیغ یهاآزمونو  یررسمیغشامل فنون 

طراحی و اجرا شوند که برای معلمان و  ییهاآزموننارسا نویسی  یهنیدرزمرسمی  صورتبهکه 

 یهاآموزش هاآنتشخیصی در تعیین مشکالت نوشتاری، که باید برای  یهاآزمونمتخصصان نتایج 

 ی، اجتمـاعنفسعزتخاص  یریادگی مشکالت (.Kay, 2017)است  دتریمفترمیمی به کار رود 

ن یا در چنانچه دهدیمر قرار یروزانـه را در سرتاسـر عمـر تحـت تأث یزندگ یهاتیفعالشـدن و 

د خـود را نشـان دهـ یاجتمـاع یهایناتوان صورتبه، تواندیممداخله نشود،  موقعبهاختالل 

(Agaliotis and Kalyva, 2018.) یبهر ة هوش نکهیبااخاص  یریادگی مشکالتبـا  نوآموزان 

در  یفیة ضعو خودپندار نفسعزت، یزم در زندگال یهامهارتل نداشتن یدارند، بـه دل یمناسب

 یلیشرفت تحصیپدر آینده عدم . رودیمزیر سؤال  هاآن یـرد اجتمـاعکعمل و آینده خواهند داشت

. بـه بجای خواهد گذاشتاز خـود  یر مثبت ذهنیو تصو نفساعتمادبهدر  ییر بسـزایتـأث هاآن

ـا مطلـق ی یسـت نسـبکش با این دسته از اختالالت مانع از یآموزاندانششناسایی  ـلین دلیهم

 یپزشکروانخــتالالت ا یریگشکل یعامـل خطـر مهـم بـرا کـیکه در مدرسـه  یلیتحصـ

یت این موضوع باید در بیان اهم .(Zhang, Wang, Zhang, Jiang,2019) شودیم، اســت یبعــد
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به فعالیت اعصاب نواحی مختلف  ه نیازکاست  یادهیچیپری کفرایند نوشتن فراگرد ف عنوان کرد که

، ارزیابی و نگهداری مشاهدهقابل ماًیمستقه کباطی است ارت یهامهارت نیترینیعداشته و از  مغز

–دیداری یهامهارتصحیح الگوهای نمادی ترسیمی نیاز دارد و مستلزم  کنوشتن به ادرا. باشدیم

ات کحر هماهنگی ات چشم،کهماهنگی حر چشم، دیدن با نیاز به هکاست  یاگسترده اریبستی کحر

ظریف چشم و دست، مهارت عضالت بازو و دست و انگشتان و داشتن حافظه دقیق دیداری و 

االت کاش کنندهمنعکسن است کنارسانویسی مم دارد. نوشتاری یهاواژهتی از حروف و کحر

، یحرکت یهامهارت یازمند مهارت در تعدادینوشتن ن یریادگی باشد. زیربنایی دیگری نیز

 یریادگیو دست است.  چشم یف انگشتان، هماهنگیظر یحرکت ی، هماهنگیحرکت یزیربرنامه

ص ی، تشخیداریفهم و استفاده از زبان، مهارت ادراک شن یبرا ییازمند مهارت در توانایز نیخواندن ن

ص حروف و کلمات است یتشخ یبرا یداریادراک د ییو توانا یشناختواج یاصوات در کلمات، آگاه

، شناخت اعداد یم کمی، مفاهیدارید -ییفضا یهاازمند تسلط در مهارتیز نیات نیاضیر یریادگیو 

  (.Abedi.2011)است  ازینشیپ یهامهارتگر یو د

 اصلی است: دستخط، هجی کردن، و انشاء. یهنیزمبیان نوشتاری مستلزم کسب مهارت در سه    

باشد، مسائلی از  ترمهممکانیکی نوشتن  یهاجنبهبیان افکار و احساسات ممکن است از  هرچند

درک معنی  تواندیمغلط  یبندسازمانقبیل ناخوانا نویسی، هجی کردن غلط، اشتباهات دستوری، و 

تشخیص دقیق مشکالت نوشتن با استفاده از (. Karimi,2005) یک مطلب نوشتاری را دشوار کند.

نوشتن  دشواری در علل نارسانویسی و نیترعمدهکه  کندیمآزمون نوشتن مناسب به مربی کمک 

بینایی حروف و  کاختالل در ادرا، تیکحر یهامهارتضعف ، عدم توجه و دقتعبارتند از: که امال

انال کانال حسی به ک کدشواری در انتقال اطالعات از ی، ضعف حافظه بینایی و شنوایی، لماتک

برای درمان آن اقدام  را تشخیص داده وانتزاعی بودن مطالب، حسی دیگر یا در پیوندهای حسی

تشخیص  ملزومات از موقعبه ودرماندرستبنابراین ساخت آزمون نوشتن جهت تشخیص گردد.

 و قـاتیتحق هک هرچند ریاخ یهاسالدر  اختالالت یادگیری نوشتن و نارسانویسی است.

 همچنان اما است، گرفته صورت نارسا نویسی مبتالبه انکودک مورد در یـادیز یهاپژوهش

 و انیمرب مسئوالن، مک یآگاه با توأم یسردرگم نیا. دارد وجود آنان مورد در ییهایسردرگم

 seif) دارد دنبال به یریادگی اختالل مبتالبه انکودک یبرا را ییزابیآس یامدهایپ نیوالد

neragi&naderi,2010.) و  معلمـان ـران،یگ میتصـم ،یآموزشـ زانیر برنامه ییآشنا عدم نیچنهم

ضمن . ندک وارد انکودک بر یریناپذجبران صدمات بساچه بیان نوشتاری، یریادگی اختالل با نیوالد

مهارت است و  نیترملموسپایه، نوشتن  یهامهارتدر میان اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که 

تواندیمیمختلف یهاصورتبهنوشتن دراختالل یروزافـزون زنـدگ یهایدگیچیپتوجـه بـه با  نیز
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وکندیمفیتضعرا آموزدانشنفسعزتنوشتن،درررکم یهاشکستسازد. مواجهلکمشبارافرد

اولیتحصکتریحتایویلیافت تحصموجبدرازمدتدرنشود،دهیشیاندیاچارهآنیاگر برا

 شودیمو جامعهخانوادهفرد،ریگ بانیگرآنیفردویاجتماععواقب نامطلوبهکشدخواهد

دانش آموزانییتواناازمتأثریادیزحدتاآموزانبه دانشنسبتمعلمانکادراوهانگرشنیهمچن

د یشد یرانح، باعث نگیصح طوربهد در نوشتن کلمات یوجود مشکالت شداستامالءودر نوشتن

 برندیمرنج  یسیاز مشکالت نادرست نو یاریکودکان و نوجوانان بس .گرددیمن و معلم کودک یوالد

دانش  یورود یرفتارها توانیمست. بلکه ین حلراهتنها  شدهنوشتهلغات غلط  یکه تکرار نوشتار

ت ادراک یو حافظه اصوات، تقو یداریادراک شنبا ت ی: تقوازجملهت نمود ینوشتن تقو یآموزان را برا

، یی، شنوایینای، بیحس یرهایت مسیا تقوی، و یحرکت یهامهارتت یتقو ،و حافظه حروف یبصر

امال در  یمشکالت آموزشعوامل  نیترمهم. افتیدستن هدف مهم یبه ا توانیمو المسه  یحرکت

کلمات با حروف  ی، مشکالت امالبرخوردارندباالتر  یو حت یعیکه از هوش طب ییکودکان ابتدا

آزمون نوشتن که متناسب با  یستیاول باو سایر مشکالت نوشتن آن  تشخیص یاست که برا صداهم

مناسبی جهت  یبازپرورتشخیص درست، برنامه  بر اساسامروز باشد ساخته شود تا  یاهیپا 6نظام 

پس از تدوین سند تحول بنیادین  کهییازآنجا رفع مشکل نوشتن دانش آموزان تنظیم شود.

نوشتن که متناسب با  ( آزمون3-3-3-3) دیجدو در پی آن استقرار نظام ساختاری  وپرورشآموزش

پایه اول امروزی باشد وجود ندارد، لذا ساخت و هنجاریابی این آزمون کمک  3صرفاً  یاهیپا 6نظام 

خالء  بر اساسبزرگی در تشخیص و درمان مشکالت یادگیری نوشتن در دانش آموزان خواهد کرد و 

نتایج حاصل از  لیوتحلهیتجزمناسب نوشتن و  یهاآزمونو نبود چنین آزمونی، ساخت ابزار و 

اطالعات سودمندی را در مورد نارسانویسی دانش آموزان ارائه دهد و  تواندیم هاآزمونکاربرد این 

قرار گیرد.، بنابراین پاسخگویی به این  مورداستفاده هاآنتشخیص مشکالت نوشتاری  ٔ  نهیدرزم

سؤال است که آیا ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی نارسانویسی دانش آموزان با مشکالت ویژه 

در پایه اول، دوم و سوم ابتدایی دارای اعتبار است؟ آیا آزمون تشخیصی نارسانویسی  یادگیری

 روایی  یداراابتدایی در پایه اول، دوم و سوم  یادگیریبا مشکالت ویژه  آموزاندانش

 ؟باشدیم
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 از: اندعبارتپژوهش با توجه به هدف  سؤاالت

نارسا نویسی کدامند؟ یهانشانهعالئم و  .0

اختالل نارسانویسی ویژه دانش آموزان دارای مشکالت ویژه یادگیری  یهانشانهو  عالئم .2

کدامند؟ افتراقی( عالئم)

 چگونه است؟ شدهنیتدواعتبار و پایایی ابزار  .3

 

 شناسی پژوهشروش

با توجه به ماهیت پژوهش، نارسانویسی متغیر اصلی پژوهش است و پژوهش حاضر به شیوه آمیخته 

پاسخگویی به سؤاالت اول و دوم  منظوربهکمی( و پیمایشی انجام شد.  -با طرح اکتشافی )کیفی

 اطالعات یآورجمعو نشانگرها( با رویکرد کیفی از روش بررسی متون برای  عالئمپژوهش )شناسایی 

 از روش پیمایشی استفاده شد سؤاالتپاسخگویی به سایر  منظوربهاستفاده گردید.  ازیموردن

 اول، دوم و سوم یهاهیپا جامعه اصلی پژوهش شامل کلیه دانش آموزان شدهانجام یهایبررسبا توجه به 
 نارسا صیتشخ و سنجش یبراابزاری  یابیاعتبار و ساخت منظوربه ابتدایی شهر همدان بود. پژوهش حاضر

 منابع یبررس با. شد انجام پایه اول، دوم و سوم ابتدایی شهر همدان آموزان دانش در آن یهامؤلفه و یسینو
ی سینارسانو یبرا ریز یهامؤلفه(. Saif naraghi& Naderi,2016) یسینارسانو یهنیزم در موجود
 :شدهییشناسا

 یداریشن حافظه -۲ یحرکت فیظر یهامهارت -۱
 یدارید حافظه -۴ یداریشن زیتم -۳
 یافتیدر زبان -۶ یدارید زیتم -۵

 توسط سوٌاالت یبررس از پس. دیگرد یطراح پاسخ باز سوٌال مناسب تعداد به بخش هر در مؤلفه هر یبرا
 کنار در .گرفت قرار یینها دیتائ مورد سنجش یبرا سؤال ۲۱ ییاستثنا کودکان و یروانشناس نیمتخصص

 کودکان با کار تجربه یدارا معلمان و نیمتخصص توسط که ،شد نیتدو زین ستیلچک کی یاصل آزمون
 .شد استفاده یاصل پرسشنامه ییروا یبررس منظوربه ستیلچک نیا از ،دیگرد لیتکم و استفاده سینارسانو
به  شدهدادهو ارجاع  کنندهمراجعهکه از دانش آموزان  صورتنیبدهدفمند بود  صورتبه یریگنمونهروش 

مربوط به گروه نارسانویسی انتخاب شدند، در این روش  یهانمونهمراکز اختالالت یادگیری استان همدان، 
 آموزدانش ۳۳۲قضاوت و نظر کارشناسی خود پژوهنده و یا تأیید افراد صائب  بر اساسبخشی از جامعه، 

 یهایژگیوکه تا حد امکان  شودیمانتخاب  یاگونهبه، این نمونه شودیمنمونه انتخاب  عنوانبهانتخاب 
یعنی )جامعه واقعی را داشته باشد. پس پژوهشگر با توجه به آشنایی قبلی با جامعه برای رسیدن به هدف خود 

در زمینه  هاآنکه اطالعات و درک  کندیمقضاوتی افرادی را انتخاب  صورتبه (موردنظردرک عمیق پدیده 
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عمیق است. این روش اساساً زمانی کاربرد دارد که تعداد افراد دارای ویژگی یا شرایط بسیار زیاد و  یموردبررس
 (Gall & Bork,2017)باشد محدود  موردمطالعهالزم در زمینه 

 
با توجه به هدف پژوهش که ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیصی نارسانویسی است برای  ابزار پژوهش

استفاده گردید. اعتبار  اندشدهکه در فرآیند پژوهش طراحی و اعتباریابی  ییهاآزموناطالعات از  یگرداور
پرسشنامه به همسانی درونی و روایی پرسشنامه به سه روش روایی محتوایی بر اساس نظر متخصصان )در 

 )پس از اجرا( بررسی( CFA)چند روش و همچنین تحلیل عامل تأییدی  -روایی چند صفت ( وابتدای ساخت
 شد.

 

 پژوهش یهافتهای

میانگین، واریانس و ) یفیتوصآمار  یهاروشحاصل از پژوهش از  یهاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

، آزمون تی مستقل، آزمون توکی و تحلیل راههکیتحلیل واریانس  انحراف استاندارد(، همبستگی،

 آمده است. 0جمعیت شناختی دانش آموزان در جدول  یهایژگیواستفاده گردید.  یدییتأعوامل 

 
 و در صد پایه تحصیلی دانش آموزان . فروانی9جدول 

درصد تجمعیدرصد واقعیدرصدفراوانی

0125/325/335/33 اول دبستان

0010/335/347/67 دوم دبستان

0143/303/32011 سوم دبستان

32297011مجموع

013بدون پاسخ

332011مجموع

 

. بر اساس دهدیمجدول فوق اطالعات توصیفی مربوط به پایه تحصیلی دانش آموزان را نمایش 

در پایه  (درصد 0/33نفر ) 001در پایه اول، درصد( از دانش آموزان دو گروه  5/32)نفر  012نتایج، 

 هستند.درصد( در پایه سوم مشغول به تحصیلی  3/30نفر ) 014دوم، و 
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 آموزان دانش د جنسیتص در و یفروان. 2جدول 

درصد تجمعیدرصدفراوانی

0444/433/44 دخترجنسیت

0206/54011 پسر

5/325/97مجموع

70/2بدون پاسخ

332011مجموع

 

. بر اساس دهدیمرا نمایش  آموزانجدول فوق اطالعات توصیفی مربوط به جنسیت دانش 

 ( دختر هستند.6/54نفر ) 020دختر و  درصد( از دانش آموزان دو گروه 4/43نفر ) 044نتایج،

 
نارسانویسی یهامؤلفه. توصیف 0جدول 

 یهامهارت

 فیظر یحرکت

حافظه 

 یداریشن
 رسانویسی یداریز دیتم یافتیزبان در یداریحافظه د یداریز شنیتم

270309332332 309290222تعداد

03 4051 600311

 5752/42022/40259/016753/41266/34175/27646/29میانگین

92617/026631/277074/427027/262654/030272/079120/00انحراف استاندارد

003/1-249/133/1553/1-196/1074/1-94/1کشیدگی

خطای استاندارد 

کشیدگی
037/1 043/1045/1 042/1037/1043/1034/1

-936/1-907/1-719/1-251/1-025/0-000/0-007/0چولگی

خطای استاندارد 

کشیدگی
272/1225/1229/1295/1272/1224/1267/1 

. با دهدیمرا در گروه نمونه نشان  آن یهامؤلفهتوصیفی نارسانویسی و  یاشاخصه 3شماره جدول 

 هادادهاست نرمال بودن نسبی  -2+ تا 2در بازه  هامؤلفهتوجه به اینکه کشیدگی و چولگی همه 

استفاده نمود هادادهآماری پارامتریک برای تحلیل  یهاروشاز  توانیم، لذا شودیممشخص 

پایایی ابزار:

بررسی همسانی درونی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در جدول  منظوربه

 است: شدهارائهذیل 
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لفای کرونباخآنتایج . 0جدول 

  

 

 

 شودیمکه مشاهده  گونههمان، دهدیمجدول فوق مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه را نشان 

 مناسبی است. کامالً و در سطح  92/1مقدار آلفا در سطح 

 روایی سازه:

استفاده گردید، که نتایج آن به شرح ذیل  یدییتأبررسی روایی سازه از تحلیل عاملی  منظوربه

:باشدیم

 پرسشنامه پایه اول، دوم و سوم یدییتأعوامل  لیتحل .9شکل 

 
 برازندگی مدل تأییدی پرسشنامه پایه اول، دوم و سوم یهامشخصه. 1جدول 

مناسب/ نامناسب بودن شدهمشاهدهمقدار  شاخص برازندگی

01022

04

 مناسب

مناسب 172/1 

مناسب 94/1

 مناسب 91/1

مناسب 94/1 

مناسب132/1 

سؤاالتتعداد آلفای کرونباخ

906/1 20
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گفت، مقدار خی دو حاصل در سطح  توانیماز تحلیل عاملی تائیدی  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

. همچنین نسبت خی باشدیمو حاکی از برازش مدل مفهومی با مدل تجربی  باشدینممعنادار  15/1

. مقدار هاستدادهبیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با  مدنظردو بر درجه آزادی با توجه به مالک 

در  قبولقابلقرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای  قبولقابلالک در دامنه م شاخص 

مطلوب  مدنظرنیز با توجه به مالک  و  ، یهاشاخص. مقادیر باشدیم یریگاندازهمدل 

توجه به نتایج مدل  . بنابراین باباشدیم یریگاندازهو نشانگر برازش مناسب مدل  گردندیمارزیابی 

روایی( ) قبولقابلالگوی پرسشنامه نارسانویسی دارای برازش مناسب و  گفت، توانیم یریگاندازه

 .باشدیم

 روایی مالکی:

د، یچند روش استفاده گرد –روایی چند صفت  از روشبررسی روایی مالکی پرسشنامه  منظوربه

است در جدول  شدهلیتکمکه توسط متخصصین  ستیلچکنتایج همبستگی، نتایج پرسشنامه و 

 ارائه گردیده است: 9شماره 

 
 همبستگی ابعاد اصلی و فرعی الگوی سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه سیماتر :.6جدول 

ستیلچک

 پرسشنامه

 یهامهارت

 فیظر یحرکت

حافظه 

یداریشن

ز یتم

 یداریشن

حافظه 

 یدارید

 نارسانویسی یداریز دیتم یافتیزبان در

 یحرکت یهامهارت

فیظر

679/1**

**700/1**271/1 یداریحافظه شن

**697/1**179/1372/1یداریز شنیتم

**625/1**396/1**147/1440/1 یداریحافظه د

**712/1**313/1**307/1**010/1225/1یافتیزبان در

**764/1**225/1**002/1340/1*006/1029/1 یداریز دیتم

**609/1**625/1**672/1**442/1**565/1**375/1**472/1نارسانویسی

*31/3معنادار در سطح  **39/3معنادار در سطح 

 

و  ستیلچکنارسانویسی در دو ابزار  یهامؤلفهجدول فوق نتایج مربوط به همبستگی میان نمرات 

 یعنی)یکسان  یهامؤلفهکه مشخص است همبستگی میان  گونههمان. دهدیم پرسشنامه را نشان
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در هر دو ابزار در همه  (و تمیز شنیداری در آزمون نارسانویسی ستیلچکمیز شنیدتری در ت مثالً

روایی همگرای  دهندهنشانمعنادار است، که این موضوع  10/1و در سطح آلفای  7/1موارد باالتر از 

تمیز شنیداری در  مثالً) غیر یکسان یهامؤلفهیان پرسشنامه است. همچنین همبستگی م

یکسان کمتر  یهامؤلفهو تمیز دیداری در آزمون نارسانویسی( در ابزار در همه موارد از  ستیلچک

 است، که این موضوع بیانگر روایی واگرای )افتراقی( ابزار است.

 
نارسانویسی در دو گروه نارسانویس و عادی یهامؤلفهتوصیف  .0جدول 

خطای استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد گروه

 فیظر یحرکت یهامهارت
0440225/321423/001135/1 سینارسانو

0757657/655292/000725/1 یعاد

 یداریحافظه شن
0291467/326267/209975/1 سینارسانو

0622090/641343/209591/1 یعاد

 یداریز شنیتم
0063047/632224/331246/1 سینارسانو

0667292/0271636/322762/1 یعاد

 یداریحافظه د
0057226/212629/202295/1 سینارسانو

0561715/659317/221760/1 یعاد

 یافتیزبان در
0424426/254470/002697/1 سینارسانو

0705322/564409/002573/1 یعاد

 یداریز دیتم
0214625/009099/001220/1 سینارسانو

0721669/393219/117053/1 یعاد

رسانویسی
0576123/2070503/760573/1 سینارسانو

0751274/3725053/974470/1 یعاد

 

نارسانوسی را در دو گروه نارسانویس و عادی  یامؤلفهتوصیفی  یهاشاخصمقایسه  7جدول شماره 

در گروه عادی باالتر از گروه  هانیانگیم. بر اساس نتایج مندرج در جدول کلیه دهدیمنشان 

نارسانویس است.
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یعاد و سینارسانو گروه: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه 8جدول 

آزمون 

لوین

 مستقل آزمون معناداری

-تفاوت میانگینمعناداریدرجه ازادی 

ها

ت
هار

م
ها

 ی
کت

حر
 ی

یظر
 ف

- 307111.2663724- 066623با فرض همسانی واریانس150/1 243/3

792/305111/163724/2-132/07واریانس با فرض ناهمسانی

ه 
فظ

حا یشن
دار

 ی

-229111/107247/3-202/00با فرض همسانی واریانس229/3173/1

-266/223111/107247/3-339/00با فرض ناهمسانی واریانس

یتم
ز 

یشن
دار

 ی

-111/147442/6 221-155/05با فرض همسانی واریانس475/1490/1

-243/263111/147442/6-351/05با فرض ناهمسانی واریانس

ه 
فظ

حا ید
دار

 ی

-269111/122791/3-291/00با فرض همسانی واریانس769/02111/1

 -161/262111/122791/3 -702/00با فرض ناهمسانی واریانس

ن 
زبا یدر

افت
 ی

-307111/112961/0-171/6با فرض همسانی واریانس732/1390/1

-253/304111/112961/0-192/6با فرض ناهمسانی واریانس

یتم
ز 

ید
دار

 ی

-291111/161436/0-251/02همسانی واریانسبا فرض 444/02111/1

 -995/205111/161436/0-320/02با فرض ناهمسانی واریانس

وی
سان

نار

ی
-331111/142501/05-202/05با فرض همسانی واریانس109/00110/1س

 -206/324111/142501/05 -125/06با فرض ناهمسانی واریانس

 

حافظه دیداری، تمیز دیداری و متغیر رسانویسی  یهامؤلفهلوین در  آزمونبر اساس نتایج 

استفاده نمود. جدول  شدهاصالح  آزمونباید از  هاآنناهمسان هستند و برای تحلیل  هاانسیوار

بر اساس نتایج  دهدیمرا نشان  هانیانگیممستقل برای بررسی تفاوت  فوق نتایج معناداری آزمون 

 معناداری باالتر است. صورتبهمیانگین گروه عادی از میانگین گروه نارسانویس  هافهمؤلدر همه 
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مختلف یهاهیپانارسانویسی در  یهامؤلفه: وضعیت 1 جدول

انحراف استانداردنیانگیمتعداد
استاندارد  یخطا

نیانگیم

ت
هار

م
ها

 ی
کت

حر
 ی

یظر
 ف

21090/1 3991/415916/2 014 اول دبستان

0172214/427350/002003/1 دوم دبستان

02229/1 920633/521461/0 سوم دبستان

3196113/494977/000192/1مجموع

شن
ه 

فظ
حا

ی
دار

 ی

0120902/352143/225551/1 اول دبستان

932766/434945/224363/1 دوم دبستان

272442/642069/226617/1 سوم دبستان

2222742/422374/207072/1مجموع

یتم
شن

ز 
ی

دار
 ی

999646/712761/551529/1 اول دبستان

933072/0190227/341637/1 دوم دبستان

222243/0292693/344122/1 سوم دبستان

2742354/0179101/422932/1مجموع

 د
ظه

حاف
ی

دار
 ی

914329/322672/224015/1 اول دبستان

274703/425465/224072/1 دبستان دوم

255235/610673/332720/1 سوم دبستان

2627224/423357/207516/1مجموع
در

ن 
زبا

ی
افت

 ی
0150476/251462/204624/1 اول دبستان

0142942/232406/003573/1 دوم دبستان

0100227/459633/005224/1 سوم دبستان

3011435/371104/019656/1مجموع

یتم
 د

ز
ی

دار
 ی

999190/041137/004174/1 اول دبستان

0105111/207261/000662/1 دوم دبستان

239759/217141/000749/1 سوم دبستان

2234329/229223/07720/1مجموع

 

. دهدیماول، دوم و سوم را نشان  هیپاسهاین جدول نتایج توصیفی مربوط به متغیر نارسانویسی در 

 شدهارائه هاگروهبرای بررسی معناداری تفاوت میان  راههکیدر ادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس 

است
تفاوت در سه پایه تحصیلی یبررسیبراراهکینتایج آزمون تحلیل واریانس : 93جدول
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معناداری میانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

ت
هار

م
ها

 ی

کت
حر

 ی
یظر

 ف

224/462002/23222/6112/1بین گروهی

666/0024316675/3یگروهدرون

291/0071312مجموع

شن
ه 

فظ
حا

ی
دار

 ی

776/6262222/303030/50111/1بین گروهی

100/0701279029/6یگروهدرون

726/2336220مجموع

یتم
شن

ز 
ی

دار
 ی

450/01202226/543433/22111/1بین گروهی

560/5077270015/09یگروهدرون

102/6264273مجموع

 د
ظه

حاف
ی

دار
 ی

554/4222277/204290/33111/1بین گروهی

145/0667259436/6یگروهدرون

599/2195260مجموع

در
ن 

زبا
ی

افت
 ی

537/2152262/012222/45111/1بین گروهی

625/627317241/2یگروهدرون

062/293319مجموع

یتم
 د

ز
ی

دار
 ی

190/522145/26205/07111/1بین گروهی

634/423221503/0یگروهدرون

724/475222مجموع
ی

یس
انو

رس

466/92222233/4904530/44111/1بین گروهی

475/35213309356/001یگروهدرون

940/45130320مجموع

 

 هیپاسهتفاوت میان دانش آموزان در  هامؤلفهدر همه  راههکیاساس نتایج تحلیل واریانس  بر

بررسی محل تفاوت  منظوربهمعنادار است. در ادامه از آزمون توکی  10/1تحصیلی در سطح آلفا 

 است. شدهارائه هاگروهمیان 
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 هاهیپا هآزمون توکی برای مقایس. نتایج 99جدول 

معناداریخطای استانداردهانیانگیمتفاوت هیپاهیپا

 یحرکت یهامهارت

 فیظر

00266/126399/1295/1 دوم دبستان اول دبستان

26991/1104/1-76423/1 سوم دبستان

26399/1295/1-00266/1 اول دبستان دوم دبستان

113/1 26215/1-22229/1 سوم دبستان

76423/126991/1104/1 اول دبستان سوم دبستان

22229/126215/1113/1 دوم دبستان

35495/1111/1-62532/0 دوم دبستان اول دبستان یداریحافظه شن

36031/1111/1-65365/3 سوم دبستان

62532/035495/1111/1 اول دبستان دوم دبستان

36929/1111/1-96227/0 سوم دبستان

65365/336031/1111/1 اول دبستان سوم دبستان

96227/036926/1111/1 دوم دبستان

63021/1110/1-35256/2 دوم دبستان اول دبستان یداریز شنیتم

65267/1111/1-90962/4 سوم دبستان

35256/263021/1110/1 دبستاناول  دوم دبستان

66204/1111/1-56716/2 سوم دبستان

90962/465267/1111/1 اول دبستان سوم دبستان

56716/266204/1111/1 دوم دبستان

32044/1121/1-13232/0 دوم دبستان اول دبستان یداریحافظه د

32372/1111/1-12464/3 سوم دبستان

13232/032044/1121/1 اول دبستان دبستاندوم 

32692/1111/1-15257/2 سوم دبستان

12464/332372/1111/1 اول دبستان سوم دبستان

15227/232692/1111/1 دوم دبستان

74660/121715/1110/1 دوم دبستان اول دبستان یافتیزبان در

21251/1111/1-92019/0 سوم دبستان

74660/121715/1110/1 اول دبستان دوم دبستان

21912/1111/1-23442/0 سوم دبستان

92019/021259/1111/1 اول دبستان سوم دبستان

23442/021912/1111/1 دوم دبستان
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07396/1112/1-59190/1 دوم دبستان اول دبستان یداریز دیتم

02316/1111/1-16620/0 سوم دبستان

59150/107396/1112/1 اول دبستان دوم دبستان

02223/1126/1-47591/1 سوم دبستان

16620/002316/1111/1 اول دبستان سوم دبستان

47591/102223/1126/1 دوم دبستان

42314/0111/1-20226/5 دوم دبستان اول دبستانرسانویسی

44323/0111/1-52373/03 دبستانسوم 

20226/542314/0111/1 اول دبستان دوم دبستان

43672/0111/1-77047/7 سوم دبستان

 52373/0344323/0111/1 اول دبستان سوم دبستان

77047/743672/0111/1 دوم دبستان

 

اول و سوم، و  یهاهیپاانیمتفاوت  فیظر یحرکت یهامهارت مؤلفهبر اساس نتایج آزمون توکی در 

تفاوت  یداریز شنیتم مؤلفهدر  ،تفاوت میان هر سه گروه یداریحافظه شن مؤلفه، در ومس ودوم 

 مؤلفه، و دوم وسوم، در تفاوت میان هر سه گروه فیظر یداریحافظه د مؤلفه، در میان هر سه گروه

رسانویسی نیز تفاوت میان هر سه گروه، و در نا یداریز دیتمتفاوت میان هر سه گروه،  یافتیزبان در

 معنادار است. تفاوت میان هر سه گروه،
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نارسانویسی یهامؤلفه: نمرات هنجار 92 جدول

 

 پایه

 مؤلفه

 وضعیت

حرکات 

 ظریف

حافظه 

 دیداری

 نارسانویسی تمیز دیداری تمیز شنیداری زبان دریافتی حافظه شنیداری

کمتر از  حادنارسانویس  اول

2 

 5/00کمتر از  5/1کمتر از  2کمتر از  0کمتر از  0کمتر از  2کمتر از 

نارسانویس 

 مرزی

 5/09تا  5/00 5/0تا  5/1 6تا  2 3تا  0 3تا  0 4تا  2 4تا  2

 24تا  5/09 5/3تا  5/0 2تا  6 4تا  3 4تا  3 6تا  4 5تا  4 مرز هنجاری

از کمتر  نارسانویس حاد دوم

2 

 5/06کمتر از  5/1کمتر از  4کمتر از  5/0کمتر از  5/0کمتر از  2کمتر از 

نارسانویس 

 مرزی

 5/29تا  5/06 5/2تا  5/1 5/9تا  4 4تا  5/0 5/5تا  5/0 5تا  2 4تا  2

 32تا  5/29 5/3تا  5/2 03تا  5/9 5تا  4 5/7تا  5/5 6تا  5 5تا  4 مرزبهنجاری

 کمتر از نارسانویس حاد سوم

5/2 

 21کمتر از  0کمتر از  4کمتر از  5/0کمتر از  5/2کمتر از  2کمتر از 

نارسانویس 

 مرزی

 33تا  21 3تا  0 5/00تا  4 6تا  5/0 7تا  5/2 6تا  2 5تا  5/2

 41تا  33 4تا  3 5/04تا  5/00 5/7تا  6 9تا  7 5/7تا  6 6تا  5 مرز هنجاری

 

. وضعیت حاد شامل کسانی دهدیمنارسانویسی را نشان  یهامؤلفهجدول فوق دامنه نمرات هنجار 

هستند. وضعیت مرزی شامل کسانی است که در  ترنییپااز میانگین  z است که حداقل یک نمره

مرز بهنجاری شامل کسانی است که  تیوضعاز میانگین هستند.  ترنییپاباالتر یا   نمره 0محدوده 

 از میانگین باالتر هستند.  حداقل یک نمره
 

 گیریبحث و نتیجه

 کودک 057 ابتدا دبستان سوم و دوم اول، هیپا یبرا، شدهیطراح آزمون اعتبار یبررس منظوربه

 بودند شدهیمعرف -مرکز به یسینو نارسا اختالل وجود احتمال با که یکودکان نیب از سینارسانو

 54 نیهمچن بودند، پسر 25 و دختر نفر 66 هاآن نیب از که شدند انتخاب ساده یتصادف صورتبه

 در .بودند لیتحص به مشغول سوم هیپا در زین نفر 50 دوم هیپا در نفر 42 اول، یهیپا در هاآن نفر

 .دیگرد اجرا آموزان دانش نیا یبرا دهیدآموزش نیمتخصص توسط شدهیطراح ستیل چک ابتدا

بررسی  دنید با و جینتا لیتحل از پس د،یگرد لیتکم آموزان دانش توسط زین شدهیطراح آزمونپس

 انیمکه همبستگی  دیگرد مشخص روش چند -صفت چند وهیش دو به یابزارمالکی  ییوار
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 توسط که یآزمون و( نیمتخصص توسط شدهلیتکم) ستیلچک توسط شده یریگاندازه یهامؤلفه

 یداریشن حافظه ،%679 فیظر یحرکت یهامهارت مؤلفه در است شدهدادهپاسخ آموزان دانش

، %764 یدارید زیتم ،%712ی افتیدر زبان ،%625 یدارید حافظه ،%697 یداریشن زیتم ،700%

 آزمون( همگرا) یمالک ییروا از یشاخص موضوع نیا که .است معنادار 0% سطح در یهمگ

 کمتر موارد همه در ابزار دو در همسان ریغ یهامؤلفه انیم یهمبستگ نیهمچن. است شدهیطراح

 یا اگر و)ی مالک ییروا انگریب زین افتهی نیا که است همسان یهامؤلفه یهمبستگ از کمتر و %5 از

 همسان یهامؤلفه با را ارتباط نیشتریب آزمون نیا یهامؤلفه کهچرا است شدهیطراح ابزار( یافتراق

 در همسان ریغ یهامؤلفه با کمتر ارتباط و بود شدهیطراح نیمتخصص توسط که یستیل چک در

 اول، یهاهیپا یبرا یسینویفارس صیتشخ آزمون ییایپا یبررس منظوربه .داشتند را ستیلچک آن

 کرونباخ یآلفا پژوهش یهاافتهی اساس بر د،یگرد استفاده یدرون یهمسان از سوم و دوم

 یایپا نشانگر امر نیا که دارد قرار یمطلوب کامالً سطح در که است %92 با برابر ،شدهمحاسبه

 کل یبرا هاآن مقدار سؤاالت، از کی هر حذف صورت در نیچنهم است، شدهیطراح آزمون مطلوب

 سؤاالت تکتک مناسب عملکرد بودن مناسب دهندهنشان زین امر نیا که ابدییم کاهش آزمون

 سازه ییروا یبررس منظوربه یبعد مرحله در .است سؤاالت انیم یدرون یهمسان وجود و آزمون

 . دیگرد استفاده یدییتأ یعامل لیتحل روش از شدهیطراح آزمون

 یعامل بار نیشتریب است، یمطلوب سطح در و %7 از باالتر هامؤلفه هیکل یعامل ربا جینتا اساس بر    

 یافتیدر زبان مؤلفه به مربوط یعامل بار نیکمتر و %25 یعامل بار با یداریشن زیتم مؤلفه به مربوط

 یشاخص شامل زین مدل بر ارزش یهاشاخص هیکل نیهمچن است، %70 یعامل بار با

CMIN،RMSEA،CFI،AGFI،NFI،RMR لیتحل مدل اساس نیا بر هستند یمناسب دامنه در 

 شدهیطراح آزمون سازه ییروا بودن مناسب نشانگر امر نیا که است ارزش بر یدارا یدیتأک یعامل

 بر عالوه شد گفته که گونههمان .است سوم و دوم اول، یهاهیپا آموزان دانش در یسینو نارسا یبرا

 و دوم اول، هیپا یعاد آموزان دانش از یگروه یرو بر شدهیطراح آزمون س،ینو نارسا آموزان دانش

 هاآن نفر 72 که دندیگرد انتخاب زین یعاد آموزدانش 075 منظور نیا یبرا د،یگرد اجرا زین سوم

 گروه عملکرد یسینو نارسا یهامؤلفه هیکل در پژوهش یهاافتهی اساس بر .بودند پسر نفر 96 و دختر

 در هاتفاوت هیکل مستقل  آزمون جینتا اساس بر و بود، باالتر یسینارسانو گروه عملکرد از یعاد

 سؤال مناسب صیتشخ عملکرد دهندهنشان توانیم را جهینت نیا .بود معنادار %0 یآلفا سطح

 صورت به هستند یسینارسانو اختالل یدارا متخصصان نظر اساس بر که یگروه چراکه دانست

 یهامؤلفه هیکل در یترفیضع عملکرد دارند قرار یعاد طبقه در که یگروه به نسبت یمعنادار

 وجود یبررس باهدف طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون از یبعد مرحله در .داشتند یسینارسانو آزمون
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 دانش عملکرد نکهیا به توجه با د،یگرد استفاده مختلف یهاهیپا آموزان دانش انیم معنادار تفاوت

 یلیتحص هیپا چه هر که رفتیم انتظار است، یامدرسه یهاآموزش و سن ریتأث تحت آموزان

 در که داد نشان لیتحل آزمون جینتا ابد،ی بهبود زین آزمون در یو عملکرد است باالتر آموزدانش

 از پس .است معنادار %0 یآلفا سطح در مختلف یهاهیپا آموزان دانش انیم تفاوت هامؤلفه هیکل

 هاتفاوت ترقیدق یبررس یبرا یتوک ینیپس آزمون از هاهیپاانیم تفاوت یمعنادار شدن مشخص

اظهار کرد که این آزمون  توانیم شدهکسببا توجه به اجرای آزمون نوشتاری و نتایج  .شد استفاده

شرط پایایی که شرط اصلی هر  ازنظربسیار مطلوبی برخوردار است و  یسنجروان یهایژگیواز 

روایی این  ازنظراست میزان پایایی مطلوبی دارد.  یگذارنمرهنمرات در  باثباتآزمونی است و مرتبط 

روایی سازه دارای قدرت  ازنظرن . این آزموباشدیمآزمون دارای روایی محتوایی و صوری مناسبی 

گروهی بین دانش آموزان عادی و دارای اختالل را دارد که در  یزگذاریتماتمایز گذاری کالسی و 

است. تحلیل عاملی این آزمون نشان داد که این آزمون از ساختاری سه  شدهگزارشجداول مرتبط 

نی این آزمون نشان داد که ضرایب برای بررسی همسانی درو طورنیهماست.  شدهلیتشک یامؤلفه

معنادار است و این مسئله بیانگر    10/1با نمره کل در سطح  هاآزمونهمبستگی نمرات خرده 

آن است که آزمون از روایی سازه مناسبی نیز برخوردار است. نتایج حاصل از بررسی روایی سازه 

 &McCarney وCarroll, Solity& Shapiro (2021) آزمون تشخیصی نارسا نویسی با نتایج

Arthaud,2019)  وLiu, Li & Liu (2019)  همسو است، این مطالعه نشان داده است که عوامل

در ابزارهای سنجش  هاآنشنیداری و دیداری جزو عوامل تأثیرگذار در نوشتن هستند و استفاده از 

 نوشتن روایی الزم را به همراه داشته است.

، انددادهنارسانویسی انجام  یهنیدرزمبالینی که  یهاپژوهشبه نتایج  مؤلفان مختلف با توجه

نوشتن مستلزم  کهنیا. با توجه به اندکرده یبندطبقهاین اختالل را در سه حوزه اصلی  یهانشانه

است. انشا، 3. هجی کردن، 2. دستخط، 0کسب مهارت در سه زمینه اصلی 

Yaghoobi & Palangi) به نظر  یهانشانهدستوری، آواشناختی و  یهااختاللگفت  توانیم 2019

. ضمن شوندیماست که حول مشکالت دستوری بارز  هانشانهدیداری، فضایی نخستین مجموعه این 

، کودک نارسانویس ما ممکن است یک اسم، ضمیر یا هر واحد هاکلمهترتیب  ییجاجابهاینکه بر 

ن مجموعه وری است را اضافه یا حذف کند. دومیدستوری دیگر که برای نوشتن الزم و ضر

یا هجاها است  هاصوتحذف کردن  یعنی جایگزین کردن یا هاصوت رندهیدربرگاشتباهات نوشتاری 

با امالی معینی مرسوم است و کودک  هاآناز سوی دیگر مربوط به کلماتی است که نحوه نوشتن  و

کند. سومین مجموعه  حفظرا  هاآنندارد و ناچار باید  هاآنهیچ نوع توجیه منطقی برای پذیرفتن 

فضایی است. از زاویه -این دست از کودکان که پیامد نارسایی ادراک دیداری یهانوشتهاشتباهات در 
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معکوس کردن، حذف کردن، جانشین کردن و انتقال حروف و  صورتبهنشانه شناختی این مشکل 

ل یمل نوشتن به دلع(. Dadsetan, 2000) شودیمهمچنین تأخیر در ادراک دیداری مشخص 

 مراتبسلسلهدر  یل زبان نوشتارین دلیو به هم دشوار است یتیان فعالکودک یبودن آن برا یانتزاع

اد گرفته یر انواع زبان یپس از سانوشتن )ردن، خواندن و کدادن، صحبت  گوش یزبان یهاییتوانا

بر  تواندیممانند گوش دادن، سخن گفتن و خواندن  هانهیزمر یل در ساکمش هرگونهلذا  ،شودیم

 (.(Saifnaraghi & Naderi, 2018 بگذارد یر منفیتأث یزبان نوشتار یریادگی

ف و یخف یمغز یهابیآسان با کودک، یان با صدمات مغزکودکن ینوشتن در ب معموالً مشکالت    

رغم دارا یعل ژهیو یریادگیبا اختالل  آموزان دانش شودیمده یژه دیو یریادگی ان با اختاللکودک

 یهامهارته نسبت به همساالن خود در حوز یترفیضعرد ک، معموالً عملیعیبودن هوش طب

 Sadr, Dehghani) ابدییمادامه  یتا دوران بزرگسال ه معموالًکنوشتن دارند  ازجملهو  یلیتحص

Ahmad Abadi, Jafari, (2019 یشناخت یالت جدکبا مش ینوشتاره در حوز یریادگی یهایناتوان 

و  زبان، ،چشم و دست یه در آن هماهنگکده است یچیند پیفرا یکنوشتن  درواقع همراه است؛

 نارسا یاصله مشخص (Swanson, Harris & Graham,2014)هستند ل یدخ باهم کیادرا یهاییتوانا

زان یبه م یو آموزش یهوشظر گرفتن سطح ر ن، با دکودک یسیه امالنوکن است یا یسینو

ماری انجمن آتشخیصی و  یهامالکبر مبنای  طورنیهمت. تراز حد انتظار اس نییپا یریگچشم

در  یگذارنقطهبالینی اختالل نوشتن شامل خطاهای دستوری و  یهانشانهامریکا،  پزشکانروان

که برای  باشدیمها، خطاهای هجی کردن و دستخط بد ی ضعیف پارگرافدهسازمانجمله، 

تشخیصی بر اساس راهنمای تشخیص  یهامالکاز عالئم مشاهده شود.  یامجموعهتشخیص باید 

است که با توجه به سن تقویمی، هوش  استانداردشده یهاآزمون، بر مبنای 5جلد  یشناسروان

این اختالل در  مبتالبه. دانش آموزان رودیمانتظار  باسنشده و آموزش متناسب  یریگاندازه

هجی کردن کلمات و بیان خود طبق هنجارهای دستوری  یهنیدرزماولیه دبستان  یهاسال

 هاآنشود در بسیاری از دروس  دارادامه، که اگر این مشکالت شوندیمدچار مشکل  باسنمتناسب 

نجام تکالیف یا امتناع از رفتن به مدرسه و ا یلیمیبو همین عامل باعث  کنندیمضعف بارز پیدا 

و نقص در توجه و اختالل در سلوک  کندیم، متعاقب آن عملکرد تحصیلی افت پیدا شودیمدرسی 

در کودکانی که با این مسئله مواجه هستند و  میتوانیمو رفتار و نهایتًا فرار از خانه و مدرسه را 

 ,EvaGermanòa) مشاهده کنیم وضوحبه اندنکردهدرمان متناسب را دریافت 

AntonellaGaglianob, ClaudiaArenaa, ClementeCedroc, LuigiVetrid,,Francesca 

FeliciaOpertoe, Grazia Maria GiovannaPastorinoe,f, RosaMarottag, 

MicheleRoccell,2020).. 



 0011 001، بهار اولسال نهم، شمارة                      فصلنامه تدریس پژوهی                                                       

بعد از تشخیص نارسانویسی در کودک  هک بر آن است روش تشخیصی و درمانین یا یرض اساسف

از دارد ین یریادگیند یانجام فرا یبرا که کودک یحس یهاراهطریق همه  از گر معلم یا کار درمان

دهد. عادت نوشتن با آموزش را نوشتن مواجه هستند ی هنیدرزم یجد یهاینارسائه با ک نیرافراگی

بعدی تحصیلی  یهادورهو این تمرین باید از دبستان آغاز شود و در  شودیمممارست کسب 

در درس انشا، بلکه در همه دروس باید دانش آموزان به نوشتن وادار شوند  تنهانهپیگیرانه ادامه یابد، 

موزگاران را باید با تکالیف آ ساختهشیپاز  یهاپاسخگزینشی با  یهاآزمونو سستی ناشی از القای 

نسلی را تربیت کرد که مهارت نگارشی را  یزیربرنامهزدود و با  یداشتندوستنوشتاری جذاب و 

و به نوشتن عادت کرده باشد. گرچه در کشور ما دانش آموزان رغبت کمی برای  اندکردهکسب 

نوشتاری در مدارس فراگیر شود ، باید فرهنگ کنندینمنوشتن دارند و متأسفانه احساس نیاز به آن 

، میباشیمشاهد اهمال معلمان جوان در این زمینه  وضوحبهو نوشتن امری دلپذیر و عادی باشد، اما 

الکترونیکی  یهاشرفتیپدر جامعه امروزی نیاز به نوشتن و انتقال ایده حتی با  کهیدرصورت

ارتباطات مشهود است و از اهمیت باالیی برخوردار است. امروزه در بین دانش آموزان و  یینهدرزم

 یهایابیارزکه ضروری است در مدارس ما  شودیمحتی دانشجویان مشکالت نوشتاری زیادی دیده 

 یگذارهیسرماتخصصی و علمی از طریق متخصصان این حوزه انجام شود و در مورد بیان نوشتاری 

 ازجمله. طلبدیمرا در این زمینه  اندرکاراندستو  مسئوالناق بیفتد که توجه کالن اتف

ه اول، دوم و سوم یه نمونه پژوهش حاضر دانش آموزان پاکن بود یپژوهش حاضر ا یهاتیمحدود

ه یمنطقه و پا ازنظر یستی، باهاگروهگر یج آن به دیم نتاین در تعمیشهر همدان بودند، بنابرا یابتدائ

 یهانمونهآتی با انتخاب  یهاپژوهشتا  شودیمرد. توصیه کت یاط را رعایجانب احت یلیتحص

 به بررسی بپردازند. ترکاملو  ترجامع

شهر  وپرورشآموزشران و معلمان ناحیه یک یخود را از مد یپژوهشگران مراتب قدردان لهیوسنیبد

.کنندیمالزم را مبذول داشتند اعالم  یارکن پژوهش همیا یه در اجراکهمدان 
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