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أ



ب

تقدیم به
شناسیاد دکتر علی محمد حقهمیشه استادم زنده

نهیو آطعم شعر داشتیبه راستکه 
. مان گذاشتیتنهاچاردزیآگدن و ریمعنین مثلث بیدر اکهامهنوز باور نکردهو



ت

سپاسگزاري
يقاغ استادم جناب آیدریق و بیدقییچه که در رساله به نظم است حاصل راهنماهمۀ آن

ه من بت سپاسگزارم که ینهایشان بی. از اشان بودیايم شاگردیپور است که آرزویلیدکتر ن
شک یام دادند و بياریزاده سپاسگزارم که از سرکار خانم دکتر نعمت. دادنديفرصت شاگرد

ر م. از سرکار خانم دکتدارشان یارا اززبان یشناسنۀ روانیم در زمیهان سوالینخست
رفتند یپذیدرنگ مرا میبدر مدت زمان انجام رساله مانه سپاسگزارم که یز صمیل نیاسماعمحمد

دادند. یام مياریو 
صطفی دکتر مدکتر یحیی مدرسی، دکتر یداهللا ثمره، شناس، دکتر علی محمد حقماستاداناز

زرشناس، دکتر ایران کلباسی دکتر زهرهدکتر محمد دبیر مقدم،دکتر احمد صفار مقدم،عاصی، 
ها محبت بود و براي چون من گریزپایی که همه روزۀشان همه زمزمدرسسپاسگزارم کهز ین

شناسی در زبانآموختندمن به مکتب. سپاسگزارم که به آمدن براي ايبهانهجمعه است 
». آورددر ساحت آن محال سر تسلیم فرود می«چیزهایی هست که 

ر و یمدنیو همچنآبادوسفی2و شمارة 1شماره يریادگیان مراکز اختالل یران و مربیاز مد
د و گاه من را تحمل کردنیش از دو ماه هر روز گاه و بیکه بید رجائیشهدبستانمعلمان 

همکارم بودند سپاسگزارم.
.هستمويون یم را مدیهاواژهۀهمشک یب.ک سپاسگزارمیبهمسرم دکتر آتوسا رستماز 

ک یید نتوانم حتیکنم شایخوب فکر میکه وقتهستم مپدر و مادرشناسِقدرتیدر نها
شکر از هزار لطفشان بکنم.



ث

یده فارسیچک

يداراو يعادآموزان دانشيهاي انسجام در گفتمان نوشتارسه کاربرد ابزاریمقا
شهر تهران زبان یفارسيریادگیاختالالت 

اختالل يداراآموزان و دانشيعادآموزان دانشيان نوشتاریب،در پژوهش حاضرهدف:
و یبررسمختلف انسجام مورديبا توجه به استفاده از ابزارهاشهر تهران زبانیفارسيریادگی

سهمقاي–روش:. اندگرفتهسه قرار یمقا
) 2004(سونیو متيدیهله یو نظراستگرانقشيکردیاتخاذ شده رویشناسکرد زبانیرو.

آموز نشدا25یمورد بررسينمونه آمار. ه استشده استفاده شديآورگرديهال دادهیتحليبرا
آموز انشد25شهر تهران و يریادگیکننده به مراکز اختالل مراجعهيریادگیاختالل يداراپسر 
يهااریمعگرفتنو پس از در نظر در دسترسبودند که به صورت ساله12تا 10يعادپسر 
یررسآموزان مورد بانتخاب شدند. دانشیمورد بررسيهاکردن گروهجهت همگنو خروج ورود 
ن خرده آزمو3اده بودند. ابزار مورد استفلیچهارم و پنجم مشغول تحصیلیه تحصیدر پا

تخصصان د مییآن مورد تأییساخته بود که اعتبار و روا) محققيداریشنو ، تصویري، ي(خواندار
آزمون دههر خريهاخواسته شد تا به دستورالعمليآموزان به صورت انفرادقرار گرفت. از دانش

يورآپس از گردها:افتهیسند. یبنویداستانگوش دهند و سپس با توجه به هر خرده آزمون 
ارجاع، حذف ومختلف انسجام (يهاموارد وقوع ابزار،سونیو متيدیهلدگاه یها با توجه به دداده

مختلف يهاابزاریپس از استخراج فراوانبه دست آمد. و حروف ربط) یانسجام واژگان، ینیجانش
انس یوارلیبا استفاده از تحلف شدند و سپسیها توصدادهیفیانسجام، با استفاده از آمار توص

- و دانشيعادآموزان ن دانشیاختالف مشاهده شده بيمعنادار(MANOVA)ره یچند متغ

- یان مج نشینتا:يریگجهینتقرار گرفت. ل یو تحلیمورد بررسيریادگیاختالل يآموزان دارا
يهاانواع ابزارۀهمکاربرد ن دو گروه در یاختالف مشاهده شده بα=05/0دهد که در سطح 

انسجام معنادار بوده است. 

گرا، فرانقش هاي انسجام، اختالالت یادگیري، رویکرد نقشابزارکلیدي: يهاهواژ
زبانی، فارسمنطقی، گفتمان نوشتاري
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آموزان عادي و اختالل یادگیري نس چند متغیره بین دانشتحلیل واریا-16-4جدول
108هاي مختلف انسجامپایه چهارم ابتدایی با توجه به استفاده از ابزار

آموزان عادي و اختالل یادگیري نس چند متغیره بین دانشتحلیل واریا-17-4جدول 
110هاي مختلف انسجامز ابزارپایه پنجم ابتدایی با توجه به استفاده ا

آموزانهاي مختلف بین دانشآزمونربرد ابزارهاي انسجام در بیان نوشتاري خردهمقایسه کا-18-4جدول 
112عادي و اختالل یادگیري با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (با توجه به نوع خرده آزمون)

هاي خوانداري، تصویري و شنیدارينسجام در بیان نوشتاري خرده آزمونرد ابزارهاي امقایسه کارب-19-4جدول 
114هاي عادي و اختالل یادگیري به تفکیکبر اساس آزمون شفه در هر یک از گروه
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ها فهرست نمودار
شمارة صفحهعنوان نمودار

بیان نوشتارينسجام در مقایسه میانگین فراوانی کاربرد ابزارهاي مختلف ا-1-4نمودار 
87آموزان عادي و اختالل یادگیريدانش

88ل یادگیريدرصد فراوانی ابزارهاي انسجام در گروه اختال-2-4نمودار 

88درصد فراوانی ابزارهاي انسجام در گروه عادي-3-4نمودار 

89الل یادگیريو اختآموزان عاديمقایسه درصد فراوانی ابزارهاي انسجام در دانش-4-4نمودار 

در بیان نوشتاريمقایسۀ میانگین کاربرد ابزارهاي مختلف انسجام-5-4نمودار 
92آموزان عادي و اختالل یادگیري پایه چهارم ابتداییدانش

93روه عادي پایه چهارمدرصد فراوانی ابزارهاي انسجام در گ-6-4نمودار 

93وه اختالل یادگیري پایه چهارمانسجام در گردرصد فراوانی ابزارهاي -7-4نمودار 

94ل یادگیري پایۀ چهارممقایسه درصد فراوانی ابزارهاي انسجام در گروه عادي و اختال-8-4نمودار 

ر بیان نوشتاري دمقایسه میانگین فراوانی کاربرد ابزارهاي انسجام -9-4نمودار 
96آموزان عادي و اختالل یادگیري پایه پنجم دانش

97راوانی ابزارهاي انسجام در گروه عادي پایه پنجم فدرصد -10-4نمودار 

97رصد فراوانی ابزارهاي انسجام در گروه اختالل یادگیري پایه پنجمد-11-4مودار ن

98پنجم)آموزان عادي و اختالل یادگیري (پایۀهاي انسجام در دانشمقایسه درصد فراوانی ابزار-12-4نمودار 

آموزان داراي اختالل یادگیريیانگین فراوانی ابزارهاي انسجام در دانشممقایسه -13-4نمودار 
100با توجه به متغیر پایه تحصیلی

101آموزان عادي با توجه به متغیر پایه تحصیلیراوانی ابزارهاي انسجام در دانشمقایسه میانگین ف-14-4نمودار 



فصل اول

کلیات پژوهش



٢

مقدمه-1-1
(خواندن، نوشتن و از دروس یبرخيریادگیرا در یمشکالت1يریادگیاختالل يافراد دارا

از دارند. ینياژهیويهاتیبه حمامعموالًبرطرف کردن مشکالتيکنند و برایتجربه مات) یاضیر
را ییهاتواند دستاوردیم)ي(عاديریادگین با کودکان بدون اختالل سه آین گروه و مقایزبان ایبررس

کرده است یکه نگارنده بررسییجاداشته باشد. تا آنيو هم به لحاظ کاربرديهم به لحاظ نظر
اختالل يکودکان دارایزبانيهایژگیویختشنازبانياز منظریدر زبان فارسیچ پژوهشیمتأسفانه ه

مختلف ياست. پژوهش حاضر بر آن است که بسامد کاربرد ابزارهاقرار ندادهیرا مورد بررسيریادگی
يپسر عادآموزاندانشيان نوشتاریبرا در و ربط) ،ی، انسجام واژگانینی(ارجاع، حذف و جانشانسجام 

پژوهش در حوزة بیان نوشتاري و سه کند. یچهارم و پنجم با هم مقاۀیپايریادگیاختالل يو دارا
گامی است يو مقایسه آن با بیان نوشتاري و گفتاري کودکان عاد2هاي ویژهگفتاري کودکان داراي نیاز

اي هاي مداخلهارائۀ برنامهياست برايان گروه از کودکان و مقدمهیایزبانيهایژگیبراي شناخت و
رساله ن راستا، در یها. در اآنیهاي رشدي زبانر در الگویرنگ کردن و یا از بین بردن تأخبراي کم

- (نارسايریادگیاختالل ياز کودکان دارایگروهيیا گفتمان نوشتاريان نوشتاریبیاضر به بررسح

شود. یپرداخته ميعاديها با گروه همتاافتهیسۀ یو مقاس)ینوخوان و نارسا

بیان مسأله-1-2
مورد معنایی (فرانقش)توان در چهار الیهرا می3متنيدیهلمند گراي نظامبر اساس نظریه نقش

ی. هر یک از این فرانقش بینافردي، فرانقش تجربی و فرانقش منطقبررسی قرار داد: فرانقش متنی،
منظور از متن هم گفتمان نوشتاري البته . دندهینشان مخواننده بهاي از معناي متن را ها زاویهفرانقش

به عبارت دیگر، متن هم بیان نوشتاري و هم بیان گفتاري را شامل است و هم گفتمان گفتاري.
) ذیل فرانقش منطقی مطرح 2004(4هلیدي و متیسونچه که اساس آنبر،به این ترتیبشود. می
يبر مبنااختالالت یادگیري ویژه يداراآموزانو دانشآموزان عادي دانشآموزاندانشنوشتار ،کنندمی

. رندیگیقرار میمورد بررسمتن 5هاي انسجامکاربرد ابزار

1 .Learning Disability
2. students with special needs
3 . text

4.Halliday, M.A.K. Matthiessen, C

5. cohesive devices
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شوند در متن هستند که موجب یکپارچگی صوري و معنایی متن میییعوامل انسجام متن ابزارها
هاي مختلف متن قسمتل متن بدون این عوامل، منتفی است. پیوستگی و یکپارچگی یو در واقع تشک

عوامل انسجام ). 2003، 1کریستالشود ((جمله و بزرگتر از جمله) با کمک عوامل انسجام متن ایجاد می
ها را در چهار گروه توان آنی) و م2004، سونیو متيدیهلکنند (یواژگان عمل م-در محدودة دستور

کرد: يبندمیتقس
ها موجب و مرجعیین عناصر معنایجاد رابطه بیق ایطرازفرایندي زبانی است که :یانسجام ارجاع

ن یبجاد رابط یق ایارجاع از طرارجاع شامل عنصر ارجاعی و مرجع است.شود.یانسجام در متن م
). 534همان:کند (یمینیآفرها انسجامعناصر موجود در بند

ن یاند حذف یفرا.دکنیعمل ميپردازدر سطح واژهکه است يندیفراانسجام حذف و جانشینی:
توانیه مکل ین دلیک ساختار در متن استفاده نشود، به ایعناصر یکند که از برخیجاد میامکان را ا

است. يجاد تداوم در متن ضروریاين حدس زد. حذف برایشیآن عناصر را از مطالب پ
جاد یسب امتنایواژگانق انتخاب اقالم یکند و از طریدر محدوده واژگان عمل م:یانسجام واژگان

را یبط واژگاناز رواییهاسنده الگویا نوینده یگویواژگانيها). در حقیقت انتخاب535:همانشود (یم
کند. یان مینما

کنند، ها و بندهاي یک متن را ایجاد و معانی خاصی را القاء میروابط میان جمله:یانسجام ربط
ا رابطۀ زمانی.یمثالً رابطۀ علّی (علت و معلولی)، و 

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش-1-3
، یعنی اختاللی در یک یا چند فرایند روانی پایه که به درك یا استفاده از 2اختالل یادگیري ویژه

کردن یا انجام تواند به صورت مشکل در نوشتن، هجیشود و میزبان شفاهی یا کتبی مربوط می
هاي مغزي، دیدگیهاي ادراکی، آسیبشرایطی چون معلولیتمحاسبات ریاضی ظاهر شود. این اصطالح 

- گیرد. از سوي دیگر، اصطالح یادپریشی رشدي را در بر مینقص جزئی در کار مغز، نارساخوانی، و زبان

ماندگی ، و حرکتی، و همچنین عقبيداریهاي دیداري، شنواسطه معلولیتشده آن عده را که اصوالً به
- اند، شامل نمیمحیطی، فرهنگی، و اقتصادي به مشکالت یادگیري دچار شدههايذهنی یا محرومیت

).33: 1373، 3واالس و مک الفلینشود (

1. Crystal, D

2.specific learning disabilities

3. Wallace, Gerald and McLoughlin, James A
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دهند. وجه اشتراکی که بین همه یادگیري، گروه ناهمگونی را تشکیل میاختالل يداراکودکان 
یادگیري اختاللد. ها در یادگیري دروس مدرسه مشکل دارنها وجود دارد این است که همه آنآن

). اشکال در یادگیري تحصیلی، یکی از 1385شود (کاکاوند، همیشه به افت تحصیلی منجر میتقریباً
). ویرایش چهارم 1991، 1فرانکن برگر و فرانزاگلیویادگیري در آمریکاست (اختاللهاي تعریف ؤلفهم

10تا 2هاي یادگیري را بین شیوع ناتوانی2پزشکی آمریکاانجمن روانراهنماي آماري و تشخیص 
انواع دچار يریادگیاختالالت يداراآموزان شتر دانشیبالبته ). 92: 1388، درخانی(زند درصد تخمین می

زمان طور همها در خواندن و نوشتن و حساب بهدرصد آن54ب به یکه قريطور، بههستنديریادگیاختالالت 
و يداریشنیحسيهاکه استفاده از کانالگرفتندجهینت) 1384(یو رجبیمانینرن یمشکل دارند. عالوه بر ا

درصد 6/93يدرصد، اما در کودکان عاد2/52، يریادگیاختالالت يداراان کودکان یتوأم با هم در ميدارید
يهاآزمونخردهيان نوشتاریدر بيریادگیاختالالت يآموزان دارارسد دانشبه نظر میاست. حال 

تري در استفاده از ابزارهاي انسجام و عملکرد ضعیفیستی) بايداریشن، و يری، تصويمختلف (خواندار
. شته باشندهاي متن نسبت به افراد عادي داپیوند جمله

ان یدر بهاي انسجامچ پژوهش مستقلی به بررسی ابزاریجایی که نگارنده بررسی کرده است هتا آن
ۀمقایسبهپژوهشدر این آن با نوشتار کودکان عادي نپرداخته است. ۀاین کودکان و مقایسينوشتار

اختالل يو دارايعادۀسال12تا 10آموزان دانشيان نوشتاریهاي مختلف انسجام در ببسامد ابزار
ویانسجاميرهااز ابزايریادگیاختالل يآموزان دارااستفادة دانشيشناخت الگو.شودپرداخته میيریادگی

از یمورد نيامداخلهيهاریشدن مستواند به روشنیميآموزان عادمورد استفادة دانشيسۀ آن با الگویمقا
د.ژه کمک کنیويهاازینيکودکان دارا

هاي پژوهشهدف-1-4
هاي کلیهدف-4-1- 1

ژهیوعادي و داراي اختالل یادگیريآموزاندانشيان نوشتاریببررسی انسجام زبانی در 
هاي اختصاصی/کاربرديدفه- 2- 4- 1

ل یادگیري آموزان عادي و داراي اختالدانشيان نوشتاریدر بیانسجاميهابسامد رخداد ابزاربررسی- 1
گیريالل یادعادي و داراي اختآموزاندانشيان نوشتاریبدر یسامد رخداد انسجام ارجاعببررسی- 2

1. Frankenberger, W. & Fronzaglio, K.

2. American Psychiatric Association
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داراي اختالل عادي وآموزاندانشيان نوشتاریبحذف و جانشینی در انسجام بسامد رخداد بررسی- 3
یادگیري

ادگیريداراي اختالل یعادي وآموزاندانشيان نوشتاریبدر یبسامد رخداد انسجام واژگانبررسی- 4
یريداراي اختالل یادگعادي وآموزاندانشيان نوشتاریبدر یبسامد رخداد انسجام ربطبررسی- 5

هاي پژوهشسؤال-1-5
هاي اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است:سؤال

چه عادي و داراي اختالل یادگیري آموزاندانشابزارهاي انسجام زبانی در بیان نوشتاري بسامد نیب- 1
وجود دارد؟ییهاتفاوت

چه عادي و داراي اختالل یادگیري آموزاندانشدر بیان نوشتاري یانسجام ارجاعبسامدن یب- 2
وجود دارد؟ییهاتفاوت

عادي و داراي اختالل یادگیري آموزاندانشانسجام حذف و جانشینی در بیان نوشتاري بسامدن یب- 3
؟وجود داردییهاتفاوتچه 

چه عادي و داراي اختالل یادگیري آموزاندانشانسجام واژگانی در بیان نوشتاري بسامدن یب- 4
وجود دارد؟ییهاتفاوت

چه عادي و داراي اختالل یادگیري آموزاندانشدر بیان نوشتاري یانسجام ربطبسامد ن یب- 5
؟وجود داردییهاتفاوت

هاي پژوهشفرضیه-1-6

، يری، تصويخواندارمختلف (يهاآزمونخردهيان نوشتاریدر بهاي انسجامبسامد ابزارن یب- 1
تفاوت وجود (خواندن و نوشتن) يریادگیاختالل يو دارايآموزان عاد) بین دانشيداریشن

.دارد
، يری، تصويهاي مختلف (خواندارخرده آزمونيان نوشتاریبسامد انسجام ارجاعی در بن یب- 2

تفاوت وجود (خواندن و نوشتن) يریادگیاختالل يو دارايآموزان عاد) بین دانشيداریشن
دارد.

، يهاي مختلف (خواندارخرده آزمونيان نوشتاریدر بینیبسامد انسجام حذف و جانشن یب- 3
(خواندن و نوشتن) يریادگیاختالل يو دارايآموزان عاد) بین دانشيداری، شنيریتصو

تفاوت وجود دارد.
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، يریو، تصيهاي مختلف (خواندارخرده آزمونيان نوشتاریدر بیبسامد انسجام واژگاننیب.- 4
جود وتفاوت (خواندن و نوشتن) يریادگیاختالل يو دارايآموزان عاد) بین دانشيداریشن

دارد.
، يری، تصويهاي مختلف (خواندارخرده آزمونيان نوشتاریبسامد انسجام ربطی در بن یب- 5

جود وتفاوت (خواندن و نوشتن) يریادگیاختالل يو دارايآموزان عاد) بین دانشيداریشن
دارد.

پژوهشموضوعیِو زمانی،یمکانقلمروِ-1-7
شهر تهران:یالف) قلمرو مکان
1390- 1389یلیسال تحص:یب) قلمرو زمان

يریادگیاختالالت يداراويآموزان عاددانشينوشتارانیب:یج) قلمرو موضوع

بین نوشتاري انیبهاي مختلف انسجام دربسامد ابزارۀبررسی و مقایسبه پژوهش حاضر 
اختالليداراآموزان و دانشيعاد) ییابتداهاي چهارم و پنجم(پایهساله 12تا 10پسرآموزاندانش

پردازد.یم1389- 1390شهر تهران در سال تحصیلیزبان یفارسيریادگی

پژوهشیشناسروش-1-8

روش انجام پژوهش-1-8-1
١پس

٢مقايسه–  .

يآمارۀجامع-2- 1-8
آموزان شامل همۀ دانشيریادگیدر گروه اختالالت در پژوهش حاضر یآماري مورد بررسۀجامع

شهر تهران (مراجعه کنندگان 3س)ی(نارساخوان و نارسانويریادگیاختالالت يداراسالۀ12تا 10پسر 
ییه چهارم و پنجم ابتدایپادر 1389-1390یلیسال تحصکه در هستندبه مراکز اختالالت یادگیري) 

1. Ex Post Facto Research

2. Causal Comparative

اند، در نمونۀ آماري نارسایی به مراکز اختالل یادگیري مراجعه کردهآموزانی که تنها به دلیل حسابسعی شده است تا جاي ممکن دانش. 3
رند.یپژوهش قرار نگ
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ۀ چهارم و یسالۀ شهر تهران که در پا12تا 10ز همۀ پسران ینيل هستند. در گروه عادیمشغول تحص
. دارندپژوهش حاضر قرار يند در جامعۀ آماردخوانیپنجم درس م

آماريۀنمون-1-8-3
12- 10يریادگیاختالل يآموزان پسر دارانفر از دانش25عبارتند از: یمورد بررسيآمارۀنمون

آموزان انشدنفر از 25اند (گروه هدف) و شهر تهران که به مراکز اختالل یادگیري مراجعه کردهۀسال
کنند (گروه ساله شهر تهران که در مدارس عادي تحصیل می12- 10) يریادگیعادي (بدون اختالل 

-نتخاب دانشااند. دلیل ۀ پنجم انتخاب شدهیاز پارنف13ۀ چهارم و ینفر از پا12گروه شاهد). در هر

هتري بيبندنوشتار کودك ساختار و سازمانمقاطعن یدر اچهارم و پنجم این است که ۀآموزان پای
رسد یکه به نظر مل انتخاب شدند ین دلیبه از ینپسر يهایآزمودن).1387، یمیکند (کریدا میپ

ه بيش کمتریبه خاطر برچسب نخوردن فرزندشان گرايریادگیاختالل يدختران دارايهاخانواده
ر نظمديارل پژوهشگر نتوانست نمونۀ آمین دلیدارند و به هميریادگیاختالل یمراجعه به مراکز رسم

ان دختران انتخاب کند. یرا از م
شاهد گروه هدف و يهمتاسازيبراورود يهااریمع-1- 1جدول 

اجتماعیۀطبقاقتصاديۀطبقجنستحصیلیۀپایسن
1یحرکتییتواناشنواییبیناییزبانه بودنتکتحصیالت پدر و مادر

، در ابتداي ورود مورد بررسی گروه پزشکی شامليریادگیکننده به مراکز اختالل کودکان مراجعه
شناس سطح هوشی روانکیمعموالً گیرند.قرار مییشناس بالینی و مربپزشک، روانپزشک، روان

. در پروندة پزشکی این کودکان 2کندرا از طریق مقیاس هوشی رِیون یا وکسلر ارزیابی میکودکان
ها طبیعی است. همچنین سالمت بینایی و شنوایی آنان نیز در پروندة پزشکی آنان گزارش بهر آنهوش

آموزان با تشخیص اختالل یادگیري در مراکز آموزشی وابسته به دانششده است. به عبارت دیگر، این 
مرتبط اجرا شده است يهااز آزمونياریو بسگیرندآموزش و پرورش استثنایی مورد شناسایی قرار می

آموز و نظر معلم، دانشیلیز با توجه به پروندة تحصینيآموز آمده است. در گروه عادو در پروندة دانش
يدر گروه عادشد. يریگمیآموز تصما خروج دانشیمدرسه نسبت به ورود شناس و مشاوروانر، ریمد

وند. آزمون حذف شاز يریادگیشکالتميآموزان دارادانشدقت شد تا

يریادگیو اختالل يعادآموزان دانشخروجِيارهایمع- 2-1جدول 

1. Motor movement

دسترس نیستند. در مراکز اختالل یادگیريۀدر همهاآزموناین ۀهم.کنندالبته در برخی از مراکز از آزمون هوشی وکسلر استفاده می2.
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دانش آموزان چند معلولیتیآموزانی داراي افت تحصیلیدانشدو زبانه ها و چند زبانه هاگروه اقلیت زبانی

گیري نمونهروش - 4- 1-8
ر دسترس در دآموزان داراي اختالل یادگیري از نمونه ها از بین گروه دانشبراي انتخاب آزمودنی

آموزان با این دانشاستفاده شده است. ) 2و شمارة 1(شمارة آباد مراکز اختالالت یادگیري یوسف
ی قرار تشخیص اختالل یادگیري در مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش استثنایی مورد شناسای

اند.گرفته

حصیلی، بهر، سن، پایۀ ت(هوشيهمتاسازيهااریت معیز با رعاینيآموزان عاددر گروه دانش
س که در مدارآموزانی ن دانشیبه صورت در دسترس از بيریگاقتصادي و اجتماعی) نمونهۀطبق

.دولتی مشغول به تحصیل بودند انجام شد

هاابزار گردآوري داده-1-8-5
- هیچ،١در زبان فارسی براي ارزیابی توانش کاربردشناختی،جا که نگارنده مطالعه کرده استتا آن

پیچیدگی ساختار زبانی و آشکار است کهنشده است.یابیو اعتباریطراحاستانداردي ابزارگونه 
ر یتأثین مسأله بیدر از ین) وامعارفی فرد و اطالعات بافتیالةریدانش دافرازبانی حاکم بر بافت (ساختار 

ان یهاي انسجام در بآموزان تنها از تعداد محدودي از ابزارکه دانشنیبا توجه به ان یهمچن. ستین
جایی که توصیف بیان نوشتاري کودکان به حجم از آنو)1380، نیاحسنکنند (استفاده میينوشتار

ها را با ی، رفتار آزمودنترقیدقیجهت بررس، پژوهشگر بر آن شد تا از داردینیهاي زبانپیکرهبزرگی از 
ها همت دادهيو به گردآورمطالعه کنديداریو شنيری، تصويهاي خواندارآزموناستفاده از خرده

. گمارد
مطالعۀ یشناختتینامۀ اطالعات جمعشناختی از پرسشاطالعات جمعیتيبراي گردآور

3.استفاده شد2شرفت سواد خواندن (پرلز)یپیالمللنیب

شده است:ساخته استفاده ها از آزمون محققبراي گردآوري داده

1. pragmatic competence

2Progress in International Reading literacy Study (PIRLS)

)2007مولیس و همکاران ()؛ همچنین نگاه کنید به1387براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به کریمی (. 3
Mullis, Ina V.S; Martin Michael O.; Kennedy, Ann M. and Foy, Pierre
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کودكیادراکمتناسب با سطح اده که یپل عابر پداستان :خرده آزمون خوانداري- 1
به س آن را را بخواند و سپداستانخواسته شد تاد و از او شداده یآزمودنبه نوشته شده است،

کند.یسیزبان خود بازنو
سپس از او و شدپرنده به کودك نشان داده ١داستان تصویري:تصویريزمونآخرده- 2

استان مربوط به تصاویر را بنویسد.دخواسته شد تا
.دکنیمگوششود یاو پخش ميکه برایداستانبه کودك :خرده آزمون شنیداري-3

.کندیسیبازنودیفهماستاناز درا چه آنشدیمخواسته اواز سپس 

آزمونخردهانتخاب روش -1-8-6
- هر کدام از خردهداستان متناسب با5مربوط به کودکان، در ابتدا يهاپس از مطالعۀ داستان

کودك شناسِو روانشناس،زبانبا متخصصان ادبیات کودك،. پس از مشورت ندانتخاب شدها آزمون
آزمون یک . سپس در مرحله پیشافتیتقلیل آزموناز هر خردهمورد3ها به استثنایی تعداد نمونه

مورد آزمایش قرار گرفتند. شتند،کودك عادي و یک کودك نارساخوان که عملکرد تحصیلی خوبی ندا
شناس و یید متخصصان (ادبیات کودك، معلم دبستان، زبان شناس، روانأتها و باپس از گردآوري داده

براي تایید اعتبار و روایی از نظر متخصصان نیبنابرا.آزمون انتخاب شدنمونه از هر خردهکیسنج) روان
2استفاده شد.

هاآزمونخردهروش اجراي - 7- 1-8
) را يداری، تصویري و شنيندار(خواآزمونهر خردهابتدا پژوهشگر دستورالعمل در پژوهش حاضر 

خرده آزمون هر چه که از آنشود یدهد و سپس از دانش آموز خواسته میح میدانش آموز توضيبرا
پس از گوش دادن به و يآموز به صورت انفرادهر دانشگر، یبه عبارت دسد. یمد را بنویفه

د یتولينوشتاریو متندادپاسخ هاآزمونخردهون در حضور پژوهشگر به آزمهر خردهيهادستورالعمل
به این معنا که هنگام نوشتن ،دشتولید 3گوییآموزان به صورت تکنوشتار دانش. الزم به ذکر است کهکرد

د. کرهیچ فرد دیگري (آزمونگر/ والدین/ معلم و ...) مداخله ن
يداوطلب برايهایقت آزمودنیدر حقت گرفته شد تا در آزمون شرکت کنند.یرضاها یاز آزمودن

- پژوهشگر تالش کرد تا با قرار گرفتن در محیطی آشنا براي کودك فشارپژوهش حاضر انتخاب شدند.

1. picture stories

اند. ها در بخش پیوست آمدهآزمونخرده. 2
3. monologue


