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 چکیده

بررسدی اتتادار و پایدایی     پدژوهش هددف از ایدن    هدف:

 کلمه است.  -نسخۀ فارسی آزمون شناسایی حرف

این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع آزمدون   روش:

کلمده در  -ی روانسنجی حدرف هاسازی است که ویژگی

شهرستان ایالم را مدورد بررسدی ادرار     انآموزانشدمیان 

 انآمددوزدانددشدهددد. عمعیددت مددورد مطالعدده شددام  مددی

باشند. حجد   می 92-93شهرستان ایالم در سال تحصیلی 

اسدت کده بده روم نمونده      آمدوز داندش  810نمونه شام  

 ای انتخاب شده اند. گیری تصادفی خوشه

 کده  دهدد مدی  اننشد  مطالعه این از حاص  نتایج :هایافته

، 3 یهدا سداال  برای عز به اینقطه ایرشته دو هماستگی

بین  ایهنقط ایههماستگی دو رشت. است مثات 6، و 5، 4

 هدا نوسان دارد. ضدرایب دشدواری سداال    99/0تا  -99/0

نوسان دارد. میانگین ادرت تشخیص  52/2تا  -19/1بین 

ن بددار و میدانگی  014/0بددا انحدراف اسددتاندارد   1 هدا سداال 

دسدت  ه ب 01/0با انحراف استاندارد  71/0 هاساالتاملی 

  آمد. به دست،  =37/0RMSدر نهایت  آمد.

Abstract 
 

Purpose: The aim of this study was to 

demonstrate reliability and validity of the 

Persian version of Letter-Word 

Identification.  
 

Method: This research was a descriptive 

study to evaluate the psychometric 

properties of a Letter-Word Identification 

test among students in Ilam, Iran. The study 

population constituted a set of students in 

Ilam for the academic years 2013 to 2014. 

The sample size included 810 students 

selected by cluster random sampling.  

 

Findings: The results of this study illustrate 

that items of point-biserial correlation were 

completely positive, except for items 3, 4, 5, 

and 6. Results determined point-biserial 

correlation between -0.99 and +0.99 

oscillated. Biserial correlation between –1.19 

and 2.52 oscillated; average load factor of 

0.71 and standard deviation of 0.01, and root 

mean square (RMS) =0.37 was calculated.  
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 ادبیات پژوهش آیندده  در میمه سه  تحقیق این :یجانت

کلمده  -آزمون شناسایی حدرف زمینۀ استاندارد کردن  در

. محدودیت اصلی این پژوهش، تدم تواندایی مدالی   دارد

برای مناطق مختلف کشور بدود.  پژوهشگر در اعرای آن 

همچنددین تدددم همکدداری برخددی از مدددیران مدددار  بددا  

 شد.میآزمونگران باتث اتالف زمان و هزینۀ پژوهشگر 

کلمه، مدل -هنجاریابی، حرف :هاواژهکلید

 ان، تحلی  تاملیآموزدانشرام، 

Resualts: This research is an important 

contribution to the literature in standard way 

measurement of Letter-Word Identification 

applicable to future research. The main 

limitation of this research was the lack of 

financial resources to implement the study 

in a different part of Iran. Another limitation 

was lack of cooperation between some 

school administrators and examiners that 

wasted the researcher’s time and money. 

 

Keywords: Normalization, letter-word 

identification, students, Reich, factor 
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 مقدمه

ترین تنصر زبان حرف و کلمه است. هر کلمه به یک شیء، صفت، فع  یا ارتااط داللت دارد. اساسی

، بده نقد  از   1960) 1کارکرد هر کلمه، کارکرد ارعاتی آن است. این ادتا برخاسته از نظریدۀ ویگوتسدکی  

تواندد بده تندوان    لمه دارای یک مصددا  اسدت. یعندی مدی    ( است. مطابق نظر ویگوتسکی هر ک1390لوریا 

عانشینی برای یک شیء کارکرد داشته باشد. هر کلمه در همه حال متوعه یک مصدا  است. ممکن است 

تواندد بدر اشدیای متفداوت     ااط داللت کند. اینکه یک کلمه میبر یک شیء، فع ، خصوصیت و یا یک ارت

، رابطده، حدرف اضدافه و یدا     شک  اس ، فع ، صفتتواند میداللت کند، نشان دهندۀ این وااعیت است که 

(. بسیاری از کلمات تنها یک معندی ندارندد، بلکده دارای ینددین معندی      1390حرف ربط پیدا کند )لوریا، 

درب "و یدا   "رفدتن بده پکنیدک   "، یدا  "حیداط مندزل  "معنای  تواندمی "در"میهستند. مثالً کلمۀ کُردی ایال

 را بدهد. "منزل

آیدد. ایدن   هدای معندایی حاصد  مدی    ای معندایی یدا ویژگدی   تشخیص معنای یک کلمه توسط نشانگره 

(. در مطالعده 1390کنند )لوریا، سازند و آن را از سایر معانی عدا میها، معنای کلمه را مشخص میویژگی

هدا در مقایسدۀ   (، نشدان داد کده آزمدودنی   1391، بده نقد  از کدرول،    1886ای که توسط کتد  انجدام شدد )   

حروف ملحوظ در بافت کلمه اادرند فقط حدود سه یا یهار حرف نامرتاط کارکردی بین حروف مجزا و 

رحدال  ه توانند دو کلمۀ نامرتاط از نظدر معندایی و نحدوی را بیدان کنندد. بده      را گزارم کنند و به راحتی می

                                                 
1 . Vygotsky 
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پردازم زبان مکتوب در سه سطح اصلی وعود دارد کده شدام  مشخصده، حدرف و کلمده اسدت )کدرول،        

1391 .) 

داندی  کده یده مواد  دو     دانش کلمه همان ساخت واعی یا تلفظ کلمات است. مثالً مدی یک بخش از 

 کده  "تدر  "و  "ارز "مانندد دو کلمدۀ    .کلمه ه  آوا هستند. یعنی با امالی متفاوت آوای یکسدانی دارندد  

زء کدالم  بارۀ کلمات مقولۀ نحوی یدا عد  اما آوای یکسانی دارند. بخش دیگر از دانش ما درامالی متفاوت 

گیرند که شام  کلمات نشناسان کلمات در دو گروه عای میاست که کلمات به آن تعلق دارند. به نظر روا

طاقه باز مث  اس ، صفت، فع  و اید است و کلمات طاقه بسته مث  حرف تعریدف، ضدمیر، حدرف اضدافه،     

داد آنها رو به فزونی اسدت. در  ای  و تعاز کلمات طاقه باز را یاد گرفته ربط و صوت است. همۀ ما تعدادی

 (. 1391مقاب  کلمات طاقه بسته بسیار محدودند )کرول، 

بسیاری از مشکالت یادگیری در تشخیص کلمه است. کُندی در پیدا کردن کلمه و نامگذاری باتدث  

ی کنندد دیدار ندوت   شود. بسیاری از کودکانی که دیر زبان باز مدی میکُندی در خواندن و ناتوانی یادگیری 

شدود.  ن مشک  از طریق کُندی آنها در پردازم صداها مشدخص مدی  ای هناتوانی در یادگیری زبان هستند ک

 شود نظیر /ب/این کودکان در تشخیص هجاهای کلماتی که اول آنها با صداهای صامت خاصی شروع می

 (. 1384دهند )لرنر، /د/ کُندی نشان می یا

ی تحلید   هدا مهدارت ی تحلی  کلمه عدای داد.  هاقۀ مهارتتوان در طای خواندن را میهااکثر مهارت

های پیکربندی )یعنی اتصال بین اطعدات یدک کلمده(، تحلید  سداختاری ) آمدوزم       کلمه معموالً در مقوله

های بافتی )فارسدی یدا تربدی بدودن ریشدۀ کلمده(، نشدانهای تصدویری         پیشوند و پسوند به یادگیرنده(، نشانه

مت صلیب سر((، و تحلی  صوتی )آهن  مخصو  هر زبان، یعنی تکیه بر )آموزم سما  یا کُد مث  تال

؛ 1997) واال  و مدک الفلدین،    شدوند کلمه که یک ویژگی شنیداری است( دسته بنددی مدی  میزیری و ب

تددریج، بدا   ه رنددگان بد  (. برخدی از متخصصدان آموزشدی معتقدندد کده یادگی     2014و  2012میهن دوست ، 

و تکمی  یک مرحله از رشد و حرکت به سوی دیگران، خوانددن را فدرا مدی   های پیوسته یادگیری مهارت

طدور کلدی در زمیندۀ خوانددن اندواع مختلفدی از       ه شود. بد گیرند. یعنی هر مرحله بر روی مرحلۀ االی بنا می

ی حافظده،  هدا مسائ  وعود دارد از ااید  تشدخیص دیدداری، تشدخیص شدنیداری، ترکیدب صددا، مهدارت        

ی درک هدا ی درک لفظدی، مهدارت  هدا ی تحلید  کلمده، مهدارت   هدا مه، مهارتکل-معکو  کردن حرف 

(. تعدددادی از کودکددان در 1997ی خواندددن انتقددادی اسددت )واال  و مددک الفلددین، هدداتحلیلددی و مهددارت

ی مختلدف را بدا یشد  تشدخیص دهندد. ممکدن اسدت        هاتوانند حروف و کلمهمیی اولیۀ تحصیلی نهاسال
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یدا از تشدخیص    ،آنها را با یکدیگر اشتااه کنندد  "ب، پ"ن حروف مشابه مث  برخی از یادگیرندگان با دید

 بدر آن، تدالوه  د. نیی مث  کااب و کتاب تفاوت اائ  شوهاد میان عفتندیداری کلمه تاعز باشند، یا نتوان

برای بسیاری از کودکان ماتال به ناتوانی یادگیری در زمینۀ خواندن تشخیص دایق بسیاری حروف ناممکن 

 (. 1997  و مک الفلین، است )واال

کلمده در یادگیرنددگان از نسدخۀ فارسدی آزمدون       -در این پژوهش بدرای تشدخیص شناسدایی حدرف    

شناسدایی  . آزمون ی این آزمون پیوست استهااز ساال ایهکلمه استفاده شده است، نمون -شناسایی حرف

آگداهی   ،دارد. به تاارتی دیگر ی نوشته شده اشارههاکلمه به توانایی شناسایی حروف الفاا و کلمه -حرف

طور فردی است. معموالً یادگیرندگانی که ه کلمه توانایی شناسایی حروف و کلمات نوشتاری ب -از حرف

دهندد و شناسدایی   مدی توانایی شناسایی حروف نوشتاری را دارند، توانایی شان را برای شناسایی کلمه رشد 

 (.2014و  2012)میهن دوست،  کندمیکلمه زمینۀ خواندن سلیس را فراه  -درست حرف

کلمده وعدود نددارد بده همدین منظدور،        -نکه در ایران آزمون استانداردی در زمینۀ حدرف ایهبا توعه ب

( را مطدابق  1392کلمۀ، وودکوک، مدر، اسکرنک، ) -پژوهشگر ابتدا نسخۀ فارسی آزمون شناسایی حرف

پس به منظور تعیین پایایی و روایی اادام بده اعدرای   س و با دستور زبان فارسی و فرهن  ایرانی ترعمه کرد

 کلمده،  -شناسدایی حدرف  این آزمون نمود. مهمترین اهداف پژوهش حاضر برای ساختن آزمون استاندارد 

و پژوهشدی   مدی ای کده در سدطح مراکدز تل   تهیۀ ابزاری است که دارای اتتاار و روایی کافی باشد به گونده 

از  ن کمک به آموزگاران و روانشناسان در فه  و تشخیص مشکالت ناشیشد. همچنیبااستفاده  ااب کشور 

ای مناسب برای ساختن ابزارهای وعود آوردن زمینهه ب یادگیرندگان است. سرانجام کلمه -شناسایی حرف

 اند تاارتند از: تر و تهیه هنجار مناسب در سطح کشور است. سااالتی که در این پژوهش مطرحپیشرفته

  از اتتاار کافی برخوردار هستند؟ کلمه -شناسایی حرفی آزمون هاهآیا ماد -1

  ؟استاز روایی کافی برخوردار  کلمه -شناسایی حرفآیا آزمون  -2

 کلمه دارای یند تام  است؟-آزمون شناسایی حرف -3

 

 روش پژوهش 

 طرح این پژوهش توصیفی و از نوع آزمون سازی است. هدف از اعرای این پژوهش، تعیین روایی و

صورت صفر و یک ه ساال است که ب 76کلمه دارای  -کلمه است. آزمون حرف-اتتاار آزمون حرف

گیرد و در صورت عواب میتعلق  1شود، یعنی در صورت پاسخ صحیح به آزمودنی نمرۀ مینمره گذاری 

کلمه  -گیری مهارت شناسایی حرفگیرد. این آزمون به منظور اندازهمیغلط به آزمودنی نمرۀ صفر تعلق 
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از  نسخۀ فارسی آن را تهیه کرده است. ساخته شده است. پژوهشگر با توعه به فرم اصلی این آزمون

کلمه وعود نداشت، لذا  -آنجایی که در ایران آزمون معتاری برای سنجش و اندازه گیری شناسایی حرف

نفره از  30 اتی بر روی گروهطور مقدمه کلمه ب -آزمون شناسایی حرف ،پس از ساخت نسخۀ فارسی

( 98/0آموزان اعرا شد. نتایج حاص  از بررسی مقدماتی نشان داد که آزمون دارای روایی مطلوبی )دانش

برای بررسی ان مورد ارزیابی و بررسی ارار گرفت. آموزدانشنفر از  810لذا در مرحلۀ بعدی  است.

متر یا ااز ارزم تددی پار ی متعددی وعود دارد. هر مدل با استفادههای دو ارزشی مدلهاداده

ابزار  هاخصوصیات فنی ساال دربارۀدر زمینۀ انتقال اطالتات  و ی خاصی را تعیین کردههاپارامترهای

به تحلی   BILOG-MGو  SPSS(. در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای 1992مفیدی هستند )بیکر، 

توان انجام داد می BILOG-MG یی که با استفاده ازهالی ترین تحپرداخته شده است. از عمله مه  هاساال

در مدل ساده رام، متغیر وابسته پاسخ دو ارزشی )یعنی در مدل رام است.  های ساالهابرآورد ویژگی

ی شخص هاموافقت/ مخالفت یا بله/خیر( شخص معین به یک ساال مشخص است. متغیرهای مستق  نمره

میپذیری ترکیب دشواری ساال یا بتا است. متغیرهای مستق  با روم عم  در آزمون یعنی تتاها و سطح

 (. 1388شود )امارتسون و رایس، میشوند و سطح دشواری ساال از توانایی شخص منها 

 

 عامعه و نمونه

ان مقاط  مختلف تحصیلی شهرستان ایالم هستند. از آموزدانشدر این پژوهش عامعه مورد بررسی 

ای سه گیری خوشهگیری کامالً تصادفی غیر ممکن بود، لذا از روم نمونهه از روم نمونهآنجائیکه استفاد

برداری از برداری از مناطق آموزشی، نمونهای استفاده شد. این سه مرحله تاارت بودند از: نمونهمرحله

طور ه ب و یطور انفراده ب هاآموزان است. در این پژوهش آزمودنیبرداری از دانشمدار ، و نمونه

پایۀ  12آموز در سه مقط  و دانش 810دایقه در معر  آزمون ارار گرفتند. در پایان  15متوسط به مدت 

تنظی  شده است و  سال 90تا  2ی سنی بین دامنهی آزمون برای هاساالتحصیلی مورد آزمون ارار گرفتند. 

پیوست  هادهد، عدول سطوح سنی ساالیمی مربوط به خود پاسخ هاهر آزمودنی به ساال ،با توعه به سن

 است(. 

 کلمه -آزمون شناسایی حرف

کند. در میگیری ی کلمه توسط آزمودنیها را اندازهی شناسایهاکلمه مهارت -آزمون شناسایی حرف

ی اولیه نیاز است که افراد حروفی که در صفحۀ روبرویشان در کتاب آزمون نوشته شده است را هاساال
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 تلفظ کند. نیازی صورت صحیحه را ب های بعدی نیاز است که شخص کلمههاساالد، و در شناسایی کنن

تدریج ه شوند و کلمات انتخاب شده بمیتر تدریج مشک ه ب هاساال. را بدانندافراد معنی هر کلمه  نیست

  را در زبان نوشتاری دارند. یفراوانی کمتر

 

 هاتجزیه و تحلی  داده 

ی توصیفی، مدل کالسیک و مدل ساال پاسخ استفاده شده هااز روم هاداده برای تجزیه و تحلی 

ی متغیرها بر حسب پایۀ تحصیلی و سن، هادر این پژوهش به منظور تعیین ویژگی ،است. به تاارتی دیگر

ی آزمون از نظریۀ هاسنجی ساالی روانهاروم توصیفی بکار رفته است و به منظور بررسی ویژگی

یعنی از ضریب دشواری، ضریب تشخیص )ادرت تمیز(،  است. استفاده شده پاسخ -لکالسیک و ساا

. برای برآورد استفاده شده استای ای نقطهای و ضریب هماستگی دو رشتهضریب هماستگی دو رشته

کار رفته است. در این ه ی مورد مطالعه، ضریب آلفای کروناا( و ضریب تنصیف بهاپایایی آزمون

 سازی آزمون استفاده شده است. ی اصلی و رواهابه دلی  تحلی  مالفهیماکس وار پژوهش از یرخش

 

  هایافته

ی هاشود، همچنین ضریب تشخیص و دشواری ساالمیدر این بخش روایی و پایایی آزمون تعیین 

 آموزدانش 810بین  دهد که ازمینشان  هاآید. تجزیه و تحلی  دادهمی به دستآزمون براسا  مدل رام 

 آموزدانش 413درصد شرکت کنندگان، و  49پسر یعنی  آموزدانش 397شرکت کننده در این پژوهش 

میانگین سن شرکت کنندگان  مچنین،هدهند. میدرصد شرکت کنندگان را تشکی   51دختر بودند، که 

 ماه بود.  5سال و  14

 پایایی

اما در این پژوهش برای برآورد پایایی  ،وعود نداردگر یه هیچ روم ترعیحی برای پایایی آزمون 

آزمون از روم آلفای کروناا( و روم دونیمه کردن آزمون استفاده شده است. ضریب پایایی از طریق 

آمده در  به دستآمد. پایایی  به دست 98/0تا  96/0و از طریق دو نیمه کردن بین  97/0آلفای کروناا( 

 ( است. 2004وک، مدر، اسکرنیک )این مطالعه همسو با مطالعات، وودک

کلمه -دست آوردن روایی از روایی محتوایی، هماستگی متقاب  آزمون حرفه در این پژوهش برای ب

 با آزمون بارم کلمه، و روایی سازه استفاده شده است.
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گیری است که آزمون برای آن . روایی محتوایی: روایی محتوایی نشان دهندۀ محدودۀ اندازه1

کلمه پس از ترعمه و انطاا  با زبان  -ی موعود در آزمون شناسایی حرفهاه است. آیت طراحی شد

ی روانشناسی، زبان انگلیسی و زبان فارسی نیز استفاده شده است. اغلب هافارسی از نظر متخصصان رشته

ی هادر مواعیتی تملکرد زبان هاترین ارتااط با نیازمندیخ هستند و آیت  باز پاسخ نزدیکباز پاس هاآیت 

 کنند. میتام  حد  زدن را حذف  هاوااعی زندگی را دارد. همچنین این نوع آیت 

کلمه با آزمون بارم کلمه: هماستگی متقاب  بین این دو  -. هماستگی متقاب  آزمون شناسایی حرف2

هماستگی وهش ی این پژهامطابق یافتهکند. مینوع آزمون نوتی از اطالتات مربوط به روایی را فراه  

طوری که با افزایش سن میزان هماستگی نیز ه متقاب  این دو آزمون در سطحی متوسط تا باال است، ب

 یابد. میافزایش 

استفاده شد. کفایت حج   ها. روایی سازه. به منظور تعیین روایی سازه از روم تحلی  تاملی ساال3

، درعه 53/5063ارتلت با خی دو برابر با یت ب، آزمون کرو 95/0برابر با  KMO 1نمونه بر اسا  شاخص 

گیری و . بنابراین کفایت حج  نمونهبه دست آمد >P 01/0و سطح معنی داری  2485آزادی برابر با 

ی اصلی و هااعرای تحلی  تاملی ااب  توعیه است. در این پژوهش با استفاده از روم تحلی  مالفه

درصد از واریانس کلی را تایین  67آمد که  به دستتام   11یشتر از یک، و مقادیر بیرخش واریماکس 

در زیر ارائه شده است. الزم به ذکر است که در این  هاکنند. نتایج حاص  از تجزیه و تحلی  دادهمی

پژوهش از مدل رام استفاده است. در مدل رام ضریب دشواری، ضریب تمییز، و ضریب هماستگی همۀ 

ی هاشده است. نتایج حاص  از مدل رام نشان داده است که فقط ضریب هماستگی گویهبررسی  هاگویه

 مراععه شود(. 5مثات است )به عدول  هامنفی است و ضریب هماستگی سایر گویه 6، و 5، 4، 3

دهد. همانطور که میکلمه بر اسا  عنسیت را نشان  -رتاۀ درصدی آزمون شناسایی حرف 1عدول 

درصد  36درصد و دختران کمتر از  48شود رتاۀ پنج درصد پسران کمتر از میدر عدول فو  مالحظه 

درصد به دست آمده  69و  72درصدی به ترتیب کمتر از  25است. رتاه درصدی پسران و دختران در نقطۀ 

درصد ارار  76تا  74درصدی، بین  95، و 90، 75، 50است. بعالوه رتاه درصدی پسران و دختران در نقاط 

  گرفته است.

 

 

                                                 
1 . Kaiser-Meyer-Olkin 
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 کلمه با توعه به عنسیت -ی درصدی آزمون شناسایی حرفهارتاه .1جدول

 رتاه درصدی پسر دختر

36 48 5 

69 72 25 

74 74 50 

76 75 75 

76 76 90 

76 76 95 

 
 کلمه با توعه به سنین مختلف -ی درصدی آزمون شناسایی حرفهارتاه 2جدول. 

به باال 20  19 18 17 16 15 14 31  رتاه درصدی 6 7 8 9 10 11 12 

 

32 73 70 68 70 71 70 63 61 57 45 41 19 17 27 5 

 

53 74 74 73 73 73 72 72 71 65 59 58 32 23 27 25 

 

76 75 75 75 75 75 74 73 73 70 64 65 48 26 33 50 

 

76 76 76 76 76 76 75 75 74 73 69 69 57 43 

 

75 

 

 

76 76 76 76 76 76 76 75 76 73 72 68 63 

 

90 

 

 

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 71 71 

 

95 

 

دهد. میکلمه با توعه به سنین مختلف را نشان  -رتاۀ درصدی آزمون شناسایی حرف 2عدول

درصد افراد کمتر  25و  5سالگی، رتاۀ درصدی  6شود برای سن میهمانطور که در عدول فو  مالحظه 

درصد به دست آمده است. اما در این سن  33درصد افراد کمتر از  50ی درصد است. رتاه درصد 27از 

سال به باال  7، رتاۀ درصدی به دست نیامده است. بر اسا  عدول فو  برای سن 95، و 90، 75برای نقاط 

به  71، و 63، 43، 26، 23، 17درصدی به ترتیب  95، و 90، 75، 50، 25، 5سال و یازده ماهگی نقاط  7تا 
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دهد. بر میسالگی به باال را نشان  21تا  8مده است. عدول فو  همچنین رتاۀ درصدی برای سنین دست آ

 شوند.میسالگی به بعد تا حد زیادی به ه  نزدیک  13ی درصدی از سن هااسا  عدول فو  رتاه

 

 روایی سازه

منظور یون  استفاده شده است. بدین هابه منظور تعیین روایی سازه از روم تحلی  تاملی ساال

واریانس آنها صفر بود از عریان تحلی  کنار گذاشته شدند. کفایت حج   17، و 13، 4، 3، 2ی هاساال

 3ارائه شده است. با توعه به عدول  3است، نتایج در عدول  محاساه شده KMOاسا  شاخص نمونه بر

ش با استفاده از روم تحلی  کفایت حج  نمونه و اعرای تحلی  تاملی ااب  توعیه است. در این پژوه

درصد از  67آمد که  به دستتام   11و مقادیر بیشتر از یک، ی اصلی و یرخش واریماکس هامالفه

 کنند. نتایج حاص  از اعرای تحلی  تاملی در عدول زیر ارائه شده است. میواریانس کلی را تایین 
 کلمه -مقیا  حرف و آزمون کرویت بارتلت برای KMOشاخص . 3جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

 

9526/0  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 53/50630  

df 

 

2485 

sig 

 

000/0  

برای تحلی  تام  مناسب  هادهد هماستگیمیاست که نشان  7/0تر از بزرگ KMOاندازۀ  3در عدول 

 ارائه شده است. 4اص  از تحلی  تاملی در عدول است. نتایج ح

 
 کلمه -شناسایی حرف آزمون توام  تحلی  نتایج .4 جدول

 ساال ها
 مالفه ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 831/0            

37 826/0            

33 824/0            

31 806/0            

38 801/0            

40 798/0            

41 788/0  384/0           

39 788/0            

42 773/0  357/0           
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20 767/0            

34 767/0            

43 759/0            

45 749/0  376/0           

50 741/0  461/0           

30 737/0            

26 723/0            

56 710/0  431/0           

35 695/0  458/0           

52 680/0  479/0           

21 679/0  327/0      345/0      

48 679/0  410/0           

44 672/0  388/0           

36 648/0  420/0           

53 624/0  528/0           

62 619/0  525/0           

25 595/0  439/0           

19 528/0    302/0    400/0      

58  767/0           

70  732/0           

57 300/0  719/0           

75  718/0           

76 385/0  710/0           

59  703/0           

74  703/0           

72 418/0  702/0           

73  687/0           

46 392/0  684/0           

54 366/0  684/0           

66 311/0  678/0           

55  677/0           

60  675/0           

63  655/0           

64 409/0  646/0           
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65 415/0  616/0           

67 467/0  616/0           

47 568/0  614/0           

49 561/0  590/0           

51 563/0  587/0           

69  585/0           

61 410/0  583/0           

71  531/0           

68  503/0           

16   809/0          

23   702/0    336/0       

10   642/0          

18   548/0      448/0     

5    886/0         

27     734/0    350/0     

28 329/0    302/0  561/0      300/0   

29 482/0     486/0        

22 342/0    333/0  384/0  313/0       

11      786/0       

15      779/0       

6       825/0      

12    546   590/0      

8        807/0     

9        715/0     

14   414/0   315/0     424/0    

7          807/0   

24          304/0   

1           832/0  

 

در تام  اول و دوم دارای بار تاملی هستند.  هاشود اکثر ساالمیشاهده م 4همانطور که در عدول

در تام  یهارم،  28، و 22، 19، 12، 5ی هادر تام  سوم، ساال 23، و 18، 16، 14، 10ی هاساال

، 6ی هادر تام  شش ، ساال 23، و 22، 15، 11یهادر تام  پنج ، ساال 29، و 28، 27، 22، 14ی هاساال

، 7ی هادر تام  نه ، ساال 14 در تام  هشت ، سوال 27، 18، 9، 8ی هادر تام  هفت ، ساال 21، 19، 12
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و باالتر در ترکیب  3/0در تام  یازده  دارای بار تاملی است. ضریب  1در تام  ده ، و ساال  28، 24

است،  3/0نها کمتر از یی که وزن آهادار است. در این پژوهش ترعیح داده شد از مالفهمه  و معنا هاتام 

به تنوان صفر در نظر گرفته شده  3/0تر از تر شود و ضرایب پائینساده SPSSعلوگیری شود تا خروعی 

 است. 

شناسایی حرف )مث   شام  هابا توعه به پیشینۀ تحقیق انجام شده است. این تام  هانامگذاری تام 

دهند، شناسایی کلمۀ ساده )مث  دانش(، شناسایی میپ، ژ، چ، گ(، شناسایی حروفی که کلمه را تشکی  

با دشواری متوسط )مث  کوشش(، شناسایی کلمۀ دشوار )مث  خواستن(، شناسایی کلمات دو  ایهکلم

بخشی ساده )مث  تِنان تم (، شناسایی کلمات دو بخشی دشوار )مث  تَلَی الخُصو ( ، تلفظ کلمه، 

 شواری متوسط، و خواندن کلمۀ دشوار است.با د ایهخواندن کلمۀ ساده، خواندن کلم

 
 کلمه -شناسایی حرف آزمون مدل رام برای اسا بر هادشواری و هماستگی ساال. 5جدول 

 

rp    rpbis β هاساال rp rpbis β هاساال rp rpbis β هاساال 

54/0  99/0  63/0-  53 54/1  99/0  63/0-  27 74/0  20/0  19/1-  1 

52/1  99/0  63/0-  54 54/1  99/0  63/0-  28 35/1  86/0  48/1  2 

53/1  99/0  63/0-  55 54/1  99/0  63/0-  29 51/1-  98/0-  20/1-  3 

50/1  99/0  63/0-  56 53/1  99/0  63/0-  30 25/1-  67/0-  11/1  4 

53/1  99/0  63/0-  57 54/1  99/0  63/0-  31 54/1-  99/0-  15/1-  5 

52/1  99/0  62/0-  58 54/1  99/0  63/0-  32 72/0-  12/0-  57/0-  6 

53/1  99/0  62/0-  59 54/1  99/0  63/0-  33 51/1  97/0  63/0  7 

52/1  99/0  61/0-  60 06/0  01/0  62/0-  34 50/1  98/0  19/0  8 

52/1  99/0  62/0-  61 54/1  99/0  63/0-  35 54/1  99/0  60/0  9 

50/1  99/0  62/0-  62 54/1  99/0  63/0-  36 54/1  99/0  52/2  10 

53/1  99/0  62/0-  63 54/1  99/0  63/0-  37 54/1  99/0  63/0-  11 

52/1  99/0  62/0-  64 54/1  99/0  63/0-  38 54/1  99/0  61/0-  12 

53/1  99/0  62/0-  65 54/1  99/0  63/0-  39 54/1  99/0  63/0-  13 

52/1  99/0  62/0-  66 54/1  99/0  63/0-  40 54/1  99/0  63/0-  14 

53/1  99/0  62/0-  67 54/1  99/0  63/0-  14  54/1  99/0  63/0-  15 

49/1  99/0  62/0-  68 54/1  99/0  63/0-  42 53/1  99/0  63/0-  16 

53/1  99/0  62/0-  69 54/1  99/0  63/0-  43 54/1  99/0  63/0-  17 

52/1  99/0  62/0-  70 53/1  99/0  63/0-  44 54/1  99/0  63/0-  18 

53/1  99/0  62/0-  71 54/1  99/0  63/0-  45 54/1  99/0  62/0-  19 

51/1  98/0  61/0-  72 52/1  99/0  63/0-  46 52/1  99/0  63/0-  20 
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اند. مثات 6، و 5، 4، 3ی شماره هاعز سااله ب هادهد که هماستگی همۀ ساالمیعدول فو  نشان 

نوسان دارد. همچنین  99/0تا  -99/0ین ای بای نقطهبراسا  عدول فو  ضریب هماستگی دو رشته

 (1960پاسخ و مدل رام )–براسا  نظریۀ ساال نوسان دارد.  52/2تا  -19/1بین  هاضرایب دشواری ساال

با  71/0و میانگین بار تاملی سااالت  014/0با انحراف استاندارد  1میانگین ادرت تشخیص سااالت 

به  6با درعۀ آزادی  2/24، و کای اسکوئر  =37/0RMS همچنین، آمد. به دست 01/0انحراف استاندارد 

 آمد. دست
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 کلمه-انحراف استاندارد و آگاهی نمرات آزمون حرف .1شکل

 

شود میدهد. در این شک  نشان داده میکلمه را نشان  -توزی  طایعی یا نرمال آزمون حرف 1شک   

است. به تاارت دیگر در این شک   +3تا  -3روی پیوستاری است که دامنۀ آن بین هادشواری ساال که

  کلمه ارائه شده است. -ی آزمون حرفهاکالسیک نمره مرع  -تفسیر هنجار

 

53/1  99/0  62/0-  73 54/1  99/0  63/0-  47 54/1  99/0  63/0-  21 

49/1  98/0  61/0-  74 54/1  99/0  62/0-  48 54/1  99/0  63/0-  22 

53/1  99/0  62/0-  75 54/1  99/0  63/0-  49 54/1  99/0  63/0-  23 

50/1  98/0  61/0-  76 53/1  99/0  62/0-  50 54/1  99/0  62/0-  24 

    

54/1  99/0  63/0-  51 54/1  99/0  63/0-  25 

    

54/1  99/0  63/0-  52 54/1  99/0  63/0-  26 
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 گیرينتیجه

شناسایی و سنجش ابعاد مختلف خواندن به منظور کمک  در پی مطرح شدن ابعاد مختلف خواندن،

کلمه است. -توانایی شناسایی حرفان دارای اهمیت اساسی است. یکی از ابعاد خواندن آموزدانشبه 

ان آموزدانشحرف کلمه در  –هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی نسخۀ فارسی آزمون شناسایی 

از روم همسانی درونی نظیر ضریب آلفای کروناا( و  کلمه-حرف بررسی پایایی آزموناست. به منظور 

باال و ااب  ااول است. نتایج حاص   حدپایایی درضریب تنصیف استفاده شده است. نتایج حاص  از تحلی  

 ( است. 2004از این پژوهش همسو با مطالعات )وودکوک، مدر، اسکرن ، 

 کهی آزمون در نظریۀ کالسیک نشان داد هاای ساالای نقطهبررسی ضریب هماستگی دو رشته

و باالتر  20/0 هاهماستگی بقیۀ ساا 34عز ساال ه نتایج نشان داد که ب است.مثات  هاساال هماستگی اکثر

و باالتر  3/0تر از ضریب به منظور خروعی ساده SPSSو استفاده از  هاهنگام ترکیب تام . است 20/0از 

 هاو مدل رام استفاده شد، هماستگی ساال BILOG-MGکه از نرم افزار میکار رفته است. اما هنگاه ب

 . (1388ده است )امارتسون و رایس، ، در نظر گرفته ش20/0و باالتر از  20/0

ای بین ای نقطهضریب هماستگی دو رشته دهد کهمینشان  هانتایج حاص  از تجزیه و تحلی  داده

 . استنوسان در  +52/2تا  -19/1 بین هاهمچنین ضرایب دشواری ساال. نوسان دارد+ 99/0تا  -99/0

و میانگین  02/0با انحراف استاندارد  1 هامیانگین ادرت تشخیص ساال پاسخ–راسا  نظریۀ ساالب

، 37/0برابر با  RMSدر این مطالعه  دست آمد.ه ب 01/0با انحراف استاندارد  71/0 هابار تاملی ساال

 آمد.  به دست 6با درعۀ آزادی  2/24میانگین کای اسکوئر 

ین آزمون ی اهااسا  مدل رام نشان داد که ساالبر هابررسی ضرایب تشخیص و دشواری ساال

کلمه -هستند. بنابراین براسا  آزمون شناسایی حرف 50/0 دارای ضریب تشخیصی مطلوب یعنی باالتر از

دست آوردن روایی سازۀ آزمون شناسایی ه برای بتوان افراد اوی و ضعیف را از ه  تفکیک کرد. می

تفاده از روم تحلی  کلمه از تحلی  تاملی استفاده شد. نتایج حاص  از تحلی  تاملی با اس -حرف

درصد از واریانس کلی را تایین  67تام  است که  11 ی اصلی و مقادیر بیشتر از یک، نشان دهندۀهامالفه

می( همسو است. از این آزمون  2003، )با نتایج مطالعۀ وودکوک، مدر، اسکرن  هاکنند. این یافتهمی

ی مختلف سنی استفاده هادگیرندگان گروهکلمه یا-توان در تعیین نقاط اوت و ضعف شناسایی حرف

 ی یادگیری در زمینۀ خواندن نیز استفاده کرد. هاتوان در تشخیص ناتوانیمیکرد. بعالوه از این آزمون 
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 قدردانی

این مطالعه بدون همکاری آموزم و پرورم شهرستان ایالم و تالم مستمر همراه با دات تم  

ین مجموته همکاران دلسوز و کوشا نهایت ادردانی و سپاسگذاری را شد، لذا از امیمیسر ن 1آزمونگران

 دارم. 
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 پیوست

 کلمه -آزمون شناسایی حرف

 
 ها را بدانید.  کار بردن آزمون، تلفظ صحیح حروف و کلمات ساالضروری است اا  از به

 گذارینمره

 = پاسخ غلط0  = پاسخ صحیح  1

 پایه

   را اعرا کرده باشید. ساال اولساال را صحیح پاسخ داده باشد، یا  6یابد که آزمودنی حداا  آزمون واتی پایان می

 سقف

 ی سااالت را اعرا کرده باشید.ساال را غلط پاسخ بدهد و یا زمانی که همه 6 حداکثریابد که آزمودنی آزمون واتی پایان می

 

 پیشنهاد شروع آزمون عدول

دانشگاه و 

 ساالنبزرگ

ال  ک

هفت  و 

 باالتر

کال  

پنج  و 

 شش 

کال  سوم 

 و یهارم

مهد کودک  لکال  او کال  دوم

تا پیش 

 دبستانی

تخمین 

توانایی 

 آزمودنی

 شروع با ساال

 پنجاه و هفت 

شروع با 

یه   ساال

 و نه 

شروع با 

یه   ساال

 و یک 

شروع با 

سی و  ساال

 سوم

شروع با 

 ساال

 هفده 

شروع با 

 هفت  ساال

شروع با 

 اول ساال

شروع با 

 ساال

 

صورت سه پایه یدا مثلثدی اسدت. هدر     ه )الزم به ذکر است که دفتریۀ آزمون بدر زیر دو نمونه از سااالت آزمون ذکر شده است 

ساال دارای دو صفحه است، یک صفحه مربوط بده آزمدونگر کده دارای توضدیحات ضدروری اسدت و یدک صدفحه مربدوط بده           

 آزمودنی(.

سدپس  « اسدت.  "ل"حرف  این»و بگویید:  )حرفی که در درون مرب  است( . انگشت را روی حرف باالی صفحه بگذارید1سوال 

 اینجاست.  "ل"حرف »تان را روی یهار حروف زیر آن حرکت دهید و بگویید: انگشت
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