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 Background and Purpose: One of the components of school readiness is reading readiness. 

Development of valid and reliable tools to assess the pre-reading skills in preschool children by taking 

into consideration the Persian language and culture is one of the educational needs and part of the 

process of decision making and placement. The purpose of this study was to provide an effective tool 

for assessing reading readiness of preschool children and investigating the psychometric properties 

of its preliminary version. 

Method: This study was a correlational research with descriptive-analytical design. The study 

population included all the preschool children in Tehran in 2019.The sample consisted of 64 children 

selected by convenience sampling. In the first stage, the test was conducted on 33 children at the end 

of the preschool and in the second stage it was administrated to 31 children at the beginning of the 

preschool period. This test consists of six subtests of vocabulary, visual distinction, auditory 

differentiation, print knowledge, letters knowledge, and rapid naming. In this study, test-retest (with 

two-week interval) and Cronbach's alpha coefficient were used to evaluate the reliability of the test. 

Also, content validity, criterion validity, and construct validity were used to evaluate the test validity. 

Results: Concurrent validity showed a significant positive correlation between Reading Readiness 

Test, Test of Language Development, and Test of Phonological Awareness. Considering the 

significance of t-test for the comparison of the two groups of children at the beginning and end of the 

preschool period, as well as children with and without preschool experience, the discriminated 

validity of the test was confirmed. Reliability of the test is confirmed based on test-retest ranging 

from 0.39 to 0.87 and Cronbach's alpha coefficients ranging from 0.15 to 0.85. 

Conclusion: In sum, the Reading Readiness Test is a reliable and valid instrument that can be used 

as a tool for assessing pre-reading skills of preschool children. 
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مقاله پژوهشی

 مقدماتی نسخه سنجیروان هایویژگی بررسی: دبستانیتدوین آزمون آمادگی خواندن کودکان پیش

 3، باقر غباری بناب3یکتا، محسن شکوهی*2، سعید حسن زاده1نیره زمانی

 

 ، ایران دانشگاه تهرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، ی روانادانشجوی دکتر. 3

 ، ایراندانشگاه تهرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار گروه روان. 2

 ، ایراندانشگاه تهرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،استاد گروه روان. 1

 مشخصات مقاله
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 سجی،های روانویژگی

 آمادگی خواندن،
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 04/32/79دریافت شده: 

 31/01/78پذیرفته شده: 

 21/00/78منتشر شده: 

ر نیازهای خواندن را دیکی از اجزاء سازنده آمادگی برای ورود به مدرسه، آمادگی خواندن است. تدوین ابزارهایی که پیشزمینه و هدف:  

خشتتی از نیز باشتتد، یکی از نیازهای آموزشتتی و ب دبستتتانی با توجه به زبان و فرهنا ایرانی ارزیابی کند و دارای روایی و پایاییکودکان پیش

 بررسی و دبستانیپیش کودکان برای خواندن آمادگی حاضر تدوین آزمونپژوهش  گیری و جایدهی آموزشتی است. هد  ازفرایند تصتیی 

 .است مقدماتی نسخه سنجیروان هایویژگی

تهران بودند  دبستانی شهر. جامعه آماری شامل تیامی کودکان پیشتحلیلی از نوع هیبستگی است -نوع مطالعه این پژوهش، توصتییی روش:

 11 یبر رو نخستتتتآزمون در مرحله کودک به عنوان نیونه، مورد مطالعه قرار گرفتند.  14گیری در دستتتتر ، که با استتتتیاده از روش نیونه

ها به منظور سنجش شش سوال اجرا شد. دبستانیپیشدر اوایل دوره کودک  13 یدر مرحله دوم بر رو و دبستتانیپایان دوره پیشکودک در 

اعتبار آزمون با روش  .اندشتتد یطراح واژگان، تیییز دیداری، تیییز شتتنیداری، نوشتتته آگاهی، دانش حرو ، و ستترعت نامیدن آزمونخرده

لاکی، یی محتوایی، روایی مروش روا آزمون از ییروا یبراضتری  آلیای کرونبا  مورد بررسی قرار گرفت و  و)فاصتله دو هیته   ییبازآزما

 و روایی سازه استیاده شد. 

شناختی، هیبستگی معناداری را نشان داد. ضتری  روایی هیزمان آزمون آمادگی خواندن با آزمون تحول زبان و آزمون آگاهی وا  ها:یافته

و هیچنین کودکان با و بدون تجربه  دبستتتانیپایان دوره پیشکودکان در اوایل و دو گروه  ستتهیبه دستتت آمده از مقا T یبا توجه به معنادار

تا  30/0و دامنه ضتترای  آلیای کرونبا  از  89/0تا  17/0شتتد. ضتتری  اعتبار با روش بازآزمایی از تأیید آزمون  یافتراق ییروادبستتتانی، پیش

 دهد که آزمون از اعتبار مناسبی برخوردار است.نشان می 80/0

 نیازهای پیشرتبررسی مهاجهت  عنوان ابزاری تواند بهمی بنابراین نتایج، آزمون دارای روایی و اعتبار مناسبی است، ا بر اس گیری:نتیجه

 استیاده قرار گیرد. مورددبستانی پیشخواندن در کودکان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .، ایراندانشگاه تهرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار گروه روان، زاده حسن سعید نویسنده مسئول: *

 Shasanz@ut.ac.ir: پست الکترونیکی
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 مقدمه
پرورش دوران اولیه کودکی در هیة سطوح های اخیر، آموزش و در دهه

دولتی مورد توجه قرار گرفته استتتت. پژوهشتتتگران و  هایریزیبرنتامته

ش نه تنها به دنبال بهبود آثار نقاط ضعف آموز متخصصان تعلی  و تربیت

و پرورش هستند، که درصدند سیاستگذاران آموزش و پرورش را نسبت 

ن ابزار، کنند تا با استیاده از ای ندمدبستانی علاقهبه آموزش و پرورش پیش

   .3د )پیش فراه  شو زمینة موفقیت کودکان در دبستان و جامعه، بیش از

میزان تحول و عیلکرد منتاستتت  کودکتان در بدو ورود به مدرستتته 

آورد که اهییت توجه به هایی برای مربیان و آموزشتتگاه فراه  مینشتتانه

ناستتی شتترمتخصتتصتتان حیطه روانکند. بیشتتتنیازهای کودکان را بیان می

 دانند. پنجتحولی، آمادگی ورود به مدرستتته را ید پدیده بندبعدی می

و  تحول اجتیاعی حیطه تحولی شامل آمادگی جسیانی و تحول حرکتی،

به یادگیری، کاربرد زبان، و شتتتناخت و اطلاعات  هاآوردروی هیجتانی،

 پژوهشگران از  . تعدادی2دهند )عیومی، ابعاد مورد بحث را تشکیل می

های آموزشی با اتخاذ ید دیدگاه تعاملی، آمادگی تحصیلی را و سازمان

نش، دهند و داتعاملی بین آنچه که مربیان در مدرسه با کودکان انجام می

د، آورنها، و تجاربی که کودکان با خودشتتان به بافت مدرستته میمهارت

ق دارنتد که نظران در امور آموزش توافصتتتاحت  . 1کننتد )تعریف می

از آنجا  آمادگی عیومی استتت و آمادگی برای ورود به مدرستته متنتتین

تعیین ن ، بنابرایکه کودکان از لحاظ کس  آمادگی با ه  متیاوت هستند

 امروزه نیاز به های آنان قبل از ورود به مدرسته ضتروری است.توانیندی

 مه  عنوان ید اصتتتلتشتتتخیه بته موقد کودکتان در معر  خطر بته

 30تا  30براستتتا  آمارهای بین الیللی بین  بون ،فته شتتتده استتتتپذیر

نقتتایه جستتتیی، ذهنی یتتا  درصتتتد کودکتتان در هنگتام تولتتد مبتلتتا بته

راه  ف این امکان راآنها، هستتتتند که ارزیابی اولیه  هتای تحولیتوانیک 

 . توجه به 4) به عیل آورد آورد کته بتوان اقتدامتات پیشتتتگیرانته رامی

حصیلی و فراه  آوردن شرایطی که به موج  آن هیه تهای پیشمهارت

ها را کس  کرده باشند، به کودکان در بدو ورود به دبستتان، این مهارت

 تحولی بزرگ در امر آموزش و پرورش دوره ابتدایی منجر خواهد شتتتد

(3.    

                                                           
1. Reading readiness 

یکی از اجزاء ستتتازنتده آمتادگی برای ورود بته متدرستتته، آمادگی 

هتتای وهور کودکتتان و مهتتارت استتتت کتته بتته کستتت  زبتتان 3خوانتتدن

ستتوادآموزی اشتتاره دارد. تستتلح بر تحول زبان در پیوند با تجاری زبانی 

افتد که در سته ستتال اول در محیح زندگی کودک فراه  شتتده اتیاق می

هتای زبانی کودکان برای آمادگی خواندن و  . تحول مهتارت0استتتت )

ن و درک متن برای خواند مدرسه ضروری است. از سوی دیگر، توانایی

 . از این رو، 1از عوامل کلیدی موفقیت در مدرستتته و زندگی هستتتتند )

های آمادگی خواندن ید جنبه مه  آمادگی تحصتتتیلی استتتت و مهارت

کننده موفقیت تحصتتیلی هستتتند. زمانی که بینیستتوادآموزی اولیه پیش

شوند، میکن های سوادآموزی ناکافی وارد مدرسه میکودکان با مهارت

از هیسالان خود برای مدت نامعلومی دبار شکست تحصیلی شوند. است 

 افتتتد، فقربر اینکتته موفقیتتت تحصتتتیلی بتته خطر می هیچنین، علتتاوه

به مشتتتکلات یادگیری اجتیاعی و هیجانی  های زبانی و خواندنمهتارت

  . 9شود )منجر می

های ، زمینه«آمادگی خواندن»ترین تعریف از اصتتطلاح شتتاید ستتاده

ودک برای برخورداری از آموزش خوانتتدن استتتت. موفقیتت در قبلی ک

جستتیی ارتباط ندارد، که  حولتیادگیری خواندن فقح به میزان هوش و 

هایی خاص از جیله تشخیه سیعی و بصری، آشنایی با شکل به مهارت

ها تنها با رشد ارتباط ندارند، که شود. این مهارتو نام حرو  مربوط می

کودک قبل از آشتتتنایی او با آموزش رستتتیی در نتیجته آموزش خاص 

یادگیری برای خواندن ید فرایند تحولی   .8)شوند خواندن، حاصل می

در حتتال تکوین استتتت و آمتتادگی فقح یتتد میهوم ختتاص در مراحتتل 

مختلف یادگیری خواندن استتتت. آمادگی خواندن ا ل  به عنوان اولین 

ه کودکان در آن های خواندن  یررستتیی اشتتاره دارد کمرحله از مهارت

از تحول  یالتخواندن ح گر،یبه عبارت د ؛ 30و  7) کنندشتتتارکت میم

 یبرا یجانیه -یو اجتیاع ی،جستتی ،یاستتت که کودک را به لحاظ روان

تحول  نی  ندیخواندن فرا یآمادگ . 33) کندیتجاری خواندن آماده م

. است یدرباره زبان و سوادآموز یکاف)آگاهی  واژگان و کست  دانش 

 یسوادآموز یسسه ملؤو م یآموزشت یآمارها یبر طبق گزارش مرکز مل

و  ییدانش الیبا ،یآگاهخواندن شتتامل نوشتتته یآمادگ کا،یدر آمر هیاول

 ،یداریشتتن درک ،یطیمح یهااز نوشتتته یآگاه ، شتتناختیوا   یآگاه
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 . هیچنین، بر 31و 32استتت ) یداریدرک د یهاو مهارت یی،نایحافظه ب

شناختی، سرعت گزارش این مؤستسه، دانش الیبایی، آگاهی وا استا  

هتا و اشتتتیتاء، حافظه واجی و نتامیتدن خودکتار حرو  و اعتداد، رنتا

خوانتدن و موفقیت در  بینیهتای کلیتدی در پیشنوشتتتتتاری از مهتارت

 . یکی از عوامل مورد بررستتی در آمادگی خواندن، 31مدرستته هستتتند )

  است که به 30و  30آگاهی )یگری نوشته ، و د34و  30دانش واژگان )

طور مکرر در مطالعات به آنها اشتتتاره شتتتده استتتت. ادراک دیداری و 

شنیداری از عواملی هستند که با آمادگی خواندن هبستگی نزدید دارند 

 اً،. عیدتهای آمادگی خواندن هستند  و از عوامل اصلی بیشتر آزمون31)

 برای کودک آمادگی بر اثیرگذارت عوامل و خواندن بگونگی یادگیری

 ای  یرشتتناختی و شتتناختی هایجنبه به توانمی را خواندن در مشتتارکت

 جوهان و آزمون آمادگی خواندن جیار .کرد تقستتتی  عاطیی هایجنبه

 آگاهی دیداری، های شناختی خواندن شامل عامل تییزدارای جنبه  39)

 با یشتنیدار تکییل صتدا، -حر  ارتباط شتنیداری، تییز و شتناختیوا 

داستتان است. برای این آزمون  مطل  درک دیداری، و کلیات حرو ،

 89/0و ضتتری  بازآزمایی  81/0ضتتری  پایایی با ضتتری  آلیای کرنبا  

 20گزارش شتتده استتت. ابزار  ربالگری آمادگی خواندن ادمونتن دارای 

های خاص زبان شتتتیاهی، دانش آزمون استتتت که در قال  مهارتخرده

شتتتناختی، و درک مطل ، شتتتتاری، خواندن و نوشتتتتن، پردازش وا نو

  . 34شوند )بندی میگروه

 اند:دو نوع از ابزارهتای کودکی اولیته را متیتایز کرده پژوهشتتتگران

های آمادگی.  ربالگری تحولی، های  ربالگری تحولی و مقیا مقیتا 

ر کند، دهای جدید بررستتتی میتوانایی کودک را برای کستتت  مهارت

دهند هایی را مورد توجه قرار میهای آمادگی مهارتحتالی کته مقیتا 

کننده ینیبکه با تکالیف یادگیری مرتبح با مدرستته ارتباط داشتتته و پیش

شناسان ا ل  آزمون آمادگی خواندن را موفقیت تحصتیلی هستتند. روان

. اننددابزار مییدی در ارزیابی ورفیت و توانایی کودک برای یادگیری می

 هایگیری رشتد آموزشی کودکان در دههابزارهای بستیاری برای اندازه

 . برخی از این ابزارها به 38اخیر در کشورهای پیشرفته منتشر شده است )

گیری نتتایج آموزش در دوران اولیته کودکی طور اصتتتولی برای انتدازه

اند، بنابراین کارکرد آنها به عنوان آزمون پیشتترفت استتت. طراحی شتتده

بینی برای ارزیتتابی آمتتادگی بتته عنوان ابزارهتتای پیش زنی ابزارهتتای دیگر

 اند. تحصیلی کودک برای ورود به آموزش پایه اول ارائه شده

های ابتدایی ارتباط زیادی به آمادگی آموزان در کلا پیشرفت دانش

تانی دبسهایی دارد که در دوران پیشآنان برای یادگیری و کس  مهارت

اند و تا حد زیادی منوط به آمادگی آنان برای دست آوردهو ماقبل آن به

راه  ها فخواندن، یادگیری و تدارکاتی است که برای میزان این آمادگی

ای بعدی هشود. بنابراین با توجه به اینکه مهارت خواندن برای موفقیتمی

ای نیازهای لازم براز اهییت بالایی برخوردار استت و از سویی دیگر پیش

در دوره پیش از دبستتتان در  "آمادگی خواندن"رت خواندن با عنوان مها

گیرد، و هیچنین با توجه به اهییت ارزیابی آمادگی کودکان شتتتکل می

خوانتدن در بدو ورود به مدرستتته برای تعیین ورفیت و توانایی یادگیری 

کودکان با ید ابزار مناستت ، ضتترورت انجام این مطالعه مستتجل شتتده 

نیاز و لازم برای هتای پیشر این پژوهش مهتارتد  استتتت. بتدین ترتیت

ها در قال  ید آزمون و برخی از این مهارتشتتتده خواندن، استتتتخرا  

 تتدوین شتتتد. نتیجته این کته هد  اصتتتلی این پژوهش، تدوین آزمون

 هایویژگی بررستتتی و دبستتتتانیپیش کودکان برای خواندن آمادگی

 مقدماتی بوده است. نسخه سنجیروان

 روش
نوع مطتالعه این پژوهش،  کننردگان:طرح پژوهش و شرررکر الف( 

تحلیلی از نوع هیبستتتگی استتت. جامعه آماری مطالعه شتتامل  -توصتتییی

دبستتتانی شتتهر تهران بودند که با استتتیاده از روش تیامی کودکان پیش

کودک مورد مطالعه و سنجش قرار گرفتند.  14گیری در دستر ، نیونه

 0/1ا تتت 30/0کودک، در طیف ستتتنی 11آزمون در مرحلتته اول بر روی 

آموزان ثبت نام شده برای کلا  اول اجرا شد. این افراد از فهرست دانش

، به صتتورت تصتتادفی 3179پور، در تابستتتان ستتال در مدرستته حیدری

بازآزمایی، به  -صورت آزمونانتخای شتدند. آزمون برای این گروه، به 

نیر ریزش داشتتت.  1فاصتتله دو هیته، انجام شتتد که در مرحله بازآزمایی 

دبستتتتانی نیر از افراد، تجربه پیش 7لازم به ذکر استتتت که در این مرحله 

دبستتتتانی در کودک پیش 13نتداشتتتتند. در مرحله دوم، آزمون بر روی 

اجرا شتتتد. این افراد از بهار  3179، در آبان ستتتال 1تا  3/0طیف ستتتنی 

 پور و ایراندخت به صورت تصادفیدبستتانی مدرسته حیدریکلا  پیش



 و هیکاراننیره زمانی                                                                                                                                           دبستانیتدوین آزمون آمادگی خواندن کودکان پیش

311 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

1
، شیاره 
2

، تابستان 
3178

 

نتتد. برای گروه دوم، علتاوه بر آزمون مورد بحتتث، آزمون انتختای شتتتد

  نیز بتته منظور 20) 2شتتتنتتاختی  و آزمون آگتتاهی وا 37)  3تحول زبتتان

بررستی روایی ملاکی هیزمان اجرا شتد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: 

 توان. عدم ک 2بینایی و فلج مغزی،  و مشتتکلات شتتنوایی . عدم ستتابقه3

 ستتتال؛ و ملاک 1تا  0. دامنه ستتتنی 1ف اتیستتت ، و ذهنی و یا اختلال طی

 خرو  نیز شامل ابراز هرگونه نگرانی طی اجرای آزمون، بود.

 ب( ابزار

زاده، این آزمون توستتتح زمانی، حستتتن :1خوانتدن آمتادگی   آزمون3

طراحی و تدوین شده است. فرایند  3179یکتا،  باری، در ستال شتکوهی

ترین مه   نخست 3طی شتده در ساخت آزمون شامل این مراحل است: 

های موجود آزمونو  یخواندن با توجه به مطالعات پژوهش یابعاد آمادگ

. در ساخت و طراحی آزمون، پیشینه پژوهشی مشتخه شتددر این زمینه 

نیاز خواندن، های پیشستتوادآموزی اولیه، مؤلیهحوزه آمادگی خواندن، 

هتتای این حوزه، مورد مطتتالعتته و و هیچنین بیش از ده مورد از آزمون

 یو طراح هیاقتدام بته ته ،ابعتاد فیپس از تعر  2 بررستتتی قرار گرفتت.

هیه این در تجند. ن  هر بعد را به دقت بسنشد که بتوانند جوا ییهاستوال

های خارجی استتتتیاده وهای موجود در آزمونها و الگآزمون از ویژگی

، 4آزمون؛ واژگانها به منظور ستتنجش شتتش خردهستتوال  1شتده استتت. 

، و 8، دانش حرو 9آگاهی، نوشتتتتته1، تیییز شتتتنیتداری0تیییز دیتداری

 آزمونخرده از واژگان آزمونطراحی شتده است. خرده 7سترعت نامیدن

 الگوبرداری  22) کلارک و لی آزمون و  23) متروپالیتن شنیداری درک

 تشتتخیه بخش ستته شتتامل که دیداری تیییز آزمونخرده استتت و شتتده

 و پری هایآزمون از استتتت، مدتکوتاه حافظه و تیاوت، ها،شتتتباهت

 شتتده اقتبا   42) گینیتیمد و گیتس ، 22) کلارک و لی ، 21) ویتالی

 و گیتس آزمون مانند شتتنیداری تیییز آزمونخرده هیچنین در. استتت

های گویه. استتتت شتتتده عیل  20) پرلند و هامد ، 24) گینیتیمد

 و تعتتاریف براستتتتا  حرو ، دانش و آگتتاهینوشتتتتتته آزمونخرده

 و وایتهورستتتت آزمون از هیچنین و زمینه این در موجود هایپژوهش

  21) ویتالی و پری ، و 29) هیکاران و جاستتتید آزمون ، 21) لونیگان

                                                           
1. Test of Language Development 

2. Phonological Awareness Test  

3. Reading Readiness Test 

4. Vocabulary 

5. Visual discrimination 

ها و تصاویر مورد استیاده در این آزمون، واژه  4 .است شده الگوبرداری

های داخلی و خارجی های دیگر، اع  از پژوهشبراستتتا  مطالعه آزمون

 است که امکان به تصویر کشیدن اند. واژگانی انتخای شدهانتخای شتده

هایی که تصاویر آنها کار بردن واژهآنها وجود دارد و تا حد امکان، از به

کند، پرهیز شتده استت. هیچنین تلاش شد تا ایجاد ابهام میدر آزمودنی 

حد امکان از کلیات آشتنا و پربستامد برای کودکان فارسی زبان استیاده 

های مختلف آزمون، از ها و تصتتاویر مورد استتتیاده در بخششتتود. واژه

، و های تصتتویری کودکاندبستتتانی، کتایآموزی دوره پیشکتای زبان

اند. در انتخای کلیات، تعداد ویری انتخای شدههای آموزش تصتکارت

ویژه در بخش تیییز هجتتا و نوع وا  نیز مورد توجتته قرار گرفتتت و بتته

 هجایی و دوهجایی استیاده شده است. شنیداری از کلیات تد

ستتوال و دارای دو بخش الف و ی  30شتتامل  ؛واژگان آزمونخرده

فه  معنای جیلات استتتت که میزان درک کودک را از معانی کلیات و 

تصویر، باید به تصویری که  4سنجد. در بخش الف، آزمودنی از میان می

ند. دهد، اشاره کمعنای کلیه گیته شتده توسح آزمونگر را بهتر نشان می

ند، کای را در مورد یکی از تصاویر بیان میدر بخش ی، آزمونگر جیله

که جیله بیان شده تصتویر، تصویری را اشاره کند  4کودک باید از میان 

 دهد.توسح آزمونگر را نشان می

 4ستتتوال و هر ستتتوال شتتتامل  37دارای  ؛دیداری تیییز آزمونخرده

ها یاوتها و تگزینه بوده که توانایی دریافت دیداری و تشخیه شباهت

آزمون دارای ستتته بخش الف )شتتتبتاهت ، ی ستتتنجتد. این خردهرا می

ها از حرو ، در طراحی گزینه )تیاوت ، و   )حافظه کوتاه مدت  است.

 هجا، و کلیات استیاده شده است.

سوال است و توانایی دریافت  37شامل  ؛شتنیداری تیییز آزمونخرده

ها را در صتتدای ها و تیاوتو تشتتخیه صتتدای آ ازین، تیییز شتتباهت

آزمون دارای بهار بخش الف، ی، سنجد. این خردهآ ازین و پایانی می

ها از تصتتایر آشتتنا و کلیات پر بستتامد طراحی گزینه ، و د استتت. در 

 پیش از دبستان استیاده شده است.مناس  سن 

6. Auditory discrimination 

7. Print awareness  

8. Letter knowledge  

9. Rapid naming  
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آگاهی ستتوال استتت. نوشتتته 32دارای  ؛آگاهینوشتتته آزمونخرده

؛ 3های محیطینوشتتتهآگاهی از  مختلف از جیله هایمهارتدربرگیرنده 

؛ آشنا 2هانوشتته مندی؛ فه  جهتکتای به دستت گرفتن درستت توانایی

اخت شتتننیز  و ،ا نویستتندهیعنوان  ،اصتتلی کتای مانند جلد اجزاءبودن با 

  ، است.حرو  الیبا

سوال دارد و آگاهی  31آزمون این خرده ؛حرو  دانش آزمونخرده

 کند. از شکل و صدای حرو  را ارزیابی می

برای  آشتتنا یاشتتیاتصتتویر از  20دارای  ؛آزمون ستترعت نامیدنخرده

د. سنجکودک استت و توانایی سترعت نامیدن را در زمان تعیین شده می

ید  ها را بگوید وبار به ترتی  نام عکسشود یداز کودک خواسته می

نامیدن و زمان  آزمون دو نیرهشود. برای این خردهدقیقه زمان محاسبه می

ی وا شود. هیچنین در مطالعه حاضر از آزمون آگاهنامیدن محاستبه می

شتتتنتاختی و آزمون تحول زبتان به جهت بررستتتی روایی ملاکی آزمون 

 شده، استیاده شد. طراحی 

این آزمون از ستتته بخش و ده  : 20شتتتنتتاختی )وا  آگتاهی آزمون  2

هجایی )تشتتتخیه آزمون شتتتامتل آگتاهی هجتایی، آگاهی درونخرده

ارای دتجانس و قافیه ، و آگاهی واجی )ترکی  واجی، شناسایی کلیات 

وا  آ ازین یکستان و وا  پایانی یکستان، تقطید واجی، نامیدن و حذ  

وا  پایانی، حذ  وا  میانی، نامیدن و حذ  وا  آ ازین  تشکیل شده 

 عتباراقابل اجرا است. قابلیت  33/9تا  0/4استت. آزمون برای گروه سنی 

 78/0و بتا محتاستتتبته آلیتای کرونبا   70/0آزمون از طریق بتازآزمتایی 

گزارش شده است. آزمون از روایی صوری و محتوایی مناسبی برخوردار 

سال  1تا  0استت. در مطالعه حاضتر با توجه به دامنه سنی گروه نیونه که 

های تشتخیه تجانس، تشخیه قافیه، ترکی  واجی، مقیا بود از خرده

شتناستایی کلیات دارای وا  آ ازین یکستان، و شناسایی کلیات دارای 

  ی یکسان، استیاده شد.وا  پایان

 زاده و مینایی دراین آزمون توستتح حستتن  :37) 1زبان   آزمون تحول1

ربی تجربی و تجشناختی و طی مراحل پیشپس از انطباق زبان 3187 سال

 هایمهارت به مربوط اصتتلی آزمونخرده شتش هنجاریابی شتده استتت.

 درک شتتیاهی، واژگان ربطی، واژگان تصتتویری، واژگان شتتامل زبانی

                                                           
1. Environmental print 

2. Directionality of print  

 تکییلی آزمونخرده ستته دستتتوری، و تکییل جیله، تقلید دستتتوری،

 کلیه تولید واجی، و تحلیل کلیه، تیایزگذاری شامل خواندن به مربوط

آن به  یگذارشتتتود و نیرهیاجرا م یبه صتتتورت انیراد آزمون .استتتت

اعتبار  .شودمی تبدیل استاندارد نیرات به است که یدصتورت صتیر و 

استیاده از روش بازآزمایی به دست آمده، ضرای  هبستگی آزمون که با 

، واژگان شیاهی 98/0، واژگان ربطی 98/0آزمون واژگان تصویری خرده

، 80/0، تکییل دستتتوری 81/0، تقلید جیله 82/0، درک دستتتوری 80/0

گزارش  82/0، و تولید کلیه 84/0، تحلیل واجی 81/0تیایزگذاری کلیه 

وایی آزمون، ضتترای  هیبستتتگی بین بند شتتده استتت. برای بررستتی ر

، 93/0، 09/0های ملاک به عیل آمده که ضتترای  آزمون و آزمونخرده

 به دست آمد.  90/0و  42/0

به اولیه آزمون طراحی شتتده،  شیرایو و یاز بررستت پس روش اجرا: (ج

نیر از افراد متخصتتته  8 اریدر اختیی، آزمون محتوا ییروا نییمنظور تع

 رفتقرار گ یدبستانشیپ ی، و آموزشگیتاردرمان ،یشناسحوزه روان در

یی هاسوال ،نظرات یآور. پس از جیدنیر پاست  دادند 1که از این افراد 

 نامناستتت  یهالو ستتتوا ندنظر قرار گرفت دیمورد تجد که نقه داشتتتتند

 شدند. نیگزیجا گرید یهابا سوال ای یسیا بازنویحذ  

 صحیحو ید استت. به پاست  نیره گذاری آزمون به صتورت صتیر 

شتتتود. از نیره ید و به پاستتت  نادرستتتت نیره صتتتیر داده میآزمودنی 

آید. دستتتت میآزمون، نیره کل آزمون بهمجیوعه نیرات شتتتش خرده

هتتا بتتا آزمون، قبتتل از اجرای هر بخش در بترای آشتتتنتتایی آزمودنی

هتای واژگتان، تیییز دیداری، تیییز شتتتنیداری، و ستتترعت آزمونخرده

یدن ید نیونه ستتوال آزمایشتتی به کودک ارائه و روش کار توضتتیح نام

 حین اجرای آزمون کودک هیچ گونه پسخوراندی که درشتود. داده می

ر دریافت نکرده و تنها د نشتان دهنده صحیح یا  لح بودن پاسخش باشد

دقیقه  10اجرای آزمون تقریبًا به شود. آزمون تشتویق میانتهای هر خرده

 مدار  مدیران به پژوهش، در اخلاق رعایت منظور به دارد.زمان نیاز 

 صورت به هاآزمودنی نام و شده استخرا  اطلاعات که شتد داده اطیینان

 از حاصتتل نتایج شتتخصتتی، استترار حیظ منظور به و ماندمی باقی محرمانه

 والدین نگرانی دلیل به هیچنین. شودمی گزارش کلی ستطح در پژوهش

3. Test of Language Development 
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 به اطیینان این انیرادی ایجلسه طی مدرسه، در خود کودکان نام ثبت از

 انکودک ورود و نام ثبت در پژوهش از حاصل نتایج که شد داده والدین

 .تأثیری نخواهد داشت گونههیچ دبستان اول پایه به

مورد  SPSS افزار نرمبا استیاده از آمده  دستت های بهدادهدر پایان 

منظور بررستتی روایی محتوایی آزمون، از به . تحلیل قرار گرفت و تجزیه

ضری  توافق بین آزمون، ضترای  درجه دشتواری و تشتخیه هر خرده

متخصتتصتتان، روایی ملاکی و قدرت تیایزگذاری گروهی استتتیاده شتتد. 

هیچنین اعتبار آزمون آمادگی خواندن با استتتتیاده از روش بازآزمایی و 

 .ضری  آلیای کرونبا  مورد بررسی قرار گرفت

 هافتهیا
خواندن انجام شد.  یآزمون آمادگ یها بر روستوال لیه و تحلیابتدا تجز

و  یدشوار  یو انحرا  استاندارد هر سوال، ضر نیانگیم ند،یفرا نیدر ا

 ،کرونبا  در صورت حذ  هر سوال یآلیا  یو ضر ،هاسوال هیتشخ

  محاسبه شد.

 1آزمون توسح  ،های سوالصورو  ییمحتوا ییروا بررستی یبرا :روایی

 انیو مرب ی،گیتاردرمان ،یشتتتناستتتنیر از افراد متخصتتته در حوزه روان

 نیت بموافق زانیقرار گرفت. م یازدهیو امت یمورد بررستتت یدبستتتتانشیپ

، 90/0واژگان  آزمونخردهمتخصتصان در تأیید مرتبح بودن سوالات در 

دانش  ،10/0آگاهی ، نوشتتتته82/0، تیییز شتتتنیداری 70/0تیییز دیداری 

  بوده است. 70/0، و سرعت نامیدن 89/0حرو  

 ییروا یبررس یبرا هاسوال دیکلاست لیآزمون از روش تحل نیدر ا

وال انتخای س دیکلاس یهاوهیآزمون استیاده شده است. در ش ییمحتوا

 نییتع یدارند. برا دیستتتوال تاک هیقدرت تشتتتخو  یبر درجه دشتتتوار

 یارشتتتهدو  یستتوال  از روش هیبستتتگ ییستتوال )روا هیت تشتتخرقد

به هر سوال با نیره کل محاس یکه در آن هیبستگ شودیاستیاده م یانقطه

 یهیبستگ  یکه ضرا ندنکیم هی  توص38) نظرانبرخی صاح . شودیم

هیچنین درجه دشواری سوال )یعنی د. قابل قبول باش دتوانیم %10 ای 20%

اند ، جهت ال پاستت  صتتحیح دادههایی که به آن ستتودرصتتد آزمودنی

های بستیار آستان و بسیار دشوار و نیز برای تعیین ترتی  تشتخیه ستوال

که   38)شود ها در شتکل نهایی آزمون، محاستبه شتد. توصتیه میستوال

باشتتد و نیز پراکندگی نستتبتاً  %00ها باید تقریباً دشتتواری متوستتح ستتوال

های دارای درجه سوال ها وجود داشتته باشتد.زیادی در دشتواری ستوال

 دانند. را عیوماً قابل قبول می 80/0تا  30/0دشواری بین 

، کیینه و بیشتتینه ضتتری  دشتتواری و ضتتری  تشتتخیه 3در جدول 

هتای آمادگی خواندن، پس از حذ  آزمونستتتوالتات هر یتد از خرده

برخی از ستتتوالات، ارائه شتتتده استتتت. با در نظر گرفتن میزان ضتتتری  

آزمون واژگان دو ستتوال و تیییز ستتوال، در خردهدشتتواری و تشتتخیه 

آگاهی، و دانش حرو  هر کدام ید دیداری، تیییز شتتنیداری، نوشتتته

 سوال حذ  شد. 

 

 های آمادگی خواندنآزمون: حداقل و حداکثر ضرایب دشواری و تشخیص سوالات هر یک از خرده1جدول 

 هاآزمونخرده
 ضریب تشخیص دشواریضریب 

 بیشینه کمینه بیشینه کمینه

 17/0 04/0 78/0 22/0 واژگان

 18/0 30/0 17/0 14/0 تیییز دیداری

 10/0 37/0 98/0 34/0 تیییز شنیداری

 17/0 00/0 80/0 21/0 نوشته آگاهی

 04/0 32/0 88/0 37/0 دانش حرو 

 

بیشتتتتر قدرت تشتتتخیه آزمون، تیاوت هیچنین به منظور بررستتتی 

درصتتتد  و  20میتانگین دو گروهی کته در کتتل آزمون بتتالتتاترین نیره )

درصتتتد  را دریافت کرده بودند، بررستتتی شتتتد. در  20ترین نیره )پایین

بررسی مستقل به منظور  t آزمونهای توصییی و ، نتایج شاخه2جدول 

 ها گزارش شده است. آزموندو گروه در خرده تیاوت بین میانگین
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 های آمادگی خواندنآزمونها در خردهمستقل جه  مقایسه میانگین گروه tهای توصیفی و نتایج آزمون شاخص: 2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی t معیارانحراف  میانگین تعداد گروه بالا و پایین خرده آزمون

 واژگان
 00/0 12 -97/0 21/3 01/4 39 پایین

    09/3 82/1 39 بالا

 تیییز دیداری
 00/0 12 -84/0 73/2 88/9 39 پایین

    49/2 27/31 39 بالا

 تیییز شنیداری
 00/0 12 -42/8 98/2 10/1 39 پایین

    84/2 91/33 39 بالا

 آگاهینوشته
 00/0 12 -91/4 10/3 01/0 39 پایین

    42/3 01/9 39 بالا

 دانش حرو 
 00/0 12 -98/1 31/2 82/4 39 پایین

    10/2 43/30 39 بالا

 سرعت نامیدن
 00/0 13/37 -13/1 13/2 91/31 39 پایین

    88/0 38/37 39 بالا

 نیره کل
 00/0 12 -11/31 29/0 93/42 39 پایین

    74/0 00/17 39 بالا

 

آمتتده برای هر یتتد از دستتتتتبتته t، میزان 2بتتا توجتته بتته جتتدول 

دهد که بین دو نشتتتان می ،>00/0Pهتا و ستتتطح معنتاداری آزمونخرده

ترین نیره را کستت  کردند، تیاوت معناداری گروهی که بالاترین و پایین

گذاری افراد وجود دارد که حاکی از قدرت تشتتتخیه آزمون در تیایز

 قوی و ضعیف است.

 رد ستتازه روایی ارزیابی هایراه از یکیقدرت تمایزگذاری گروهی: 

 با آزمودنی مختلف هایگروه عیلکرد مقایستتته و مطالعه آزمون، ید

 شتتودمی فر  پژوهش پیشتتینه طبق که هاییگروه یعنی استتت؛ یکدیگر

 یزن مقایستته این در باید باشتتند، آزمون این در متیاوتی عیلکرد دارای

 ییروا شواهد سازه، روایی انواع از یکی. دهند نشتان را متیاوتی عیلکرد

 هایگروه هاینیره میانگین بین تیاوت آن، انواع از یکی که است افتراقی

 رد کودکان گروه دو برای مذکور آزمون پژوهش، این در. است مختلف

 به. شد اجرا  79 آبان)دبستانیپیش دوره اوایل و  79 تابستان) دوره پایان

روه گ دو خواندن آمادگی آزمون کل نیره میانگین مقایسه بررسی منظور

 1 ولجد در توصییی هایشاخه نتایج. شد استتیاده مستتقل t آزمون از

 .است شده گزارش
 

 دبستانیابتدا و انتهای دوره پیشمستقل برای مقایسه نمرات کل آمادگی خواندن دو گروه نوآموزان در  tهای توصیفی و آزمون : شاخص3جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین معیارانحراف  t درجه آزادی سطح معناداری

 نیره کل آزمون انتهای دوره 11 00/08 08/33 77/3 00/12 50/5

  ابتدای دوره 13 99/02 21/7   

 

دبستتتتانی را به هایی که دوره پیش، آزمودنی0بر طبق نتتایج جتدول 

  میانگین نیره 99/02  نستتبت به گروه دوم )00/08پایان رستتانده بودند )

کتل بالاتری داشتتتتند و نیره این دو گروه با یکدیگر تیاوت معناداری را 

در واقد کودکانی که دوره  . P< ،12=df ،77/3=t 00/0)دهد نشتتان می

دبستانی را طی کرده بودند عیلکرد بالاتری در آزمون نشان آموزش پیش

 دادند. 

هیچنین، برای بررسی بیشتر روایی افتراقی آزمون مذکور، کودکانی 

وان دبستانی داشته و کسانی که فاقد این تجربه بودند، به عنکه تجربه پیش

 دو گروه مستقل استیاده شد. لازم به ذکر است که این مرحله از بررسی و

نیر  انجتام شتتتده استتتت. با توجه به  11تحلیتل فقح بر روی گروه اول )

نیر  و هیچنین  7آموزان در گروه فاقد تجربه )محدود بودن تعداد دانش
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هتای لتازم، از آزمون ناپارامترید کروستتتکال فر عتدم برقراری پیش

  گزارش شده است. 4والیس استیاده شد که نتایج آن در جدول 
 

 دبستانی: نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه دو گروه با و بدون تجربه پیش4جدول 

 سطح معناداری t درجه آزادی هامیانگین رتبه تعداد گروه خرده آزمون

 واژگان
 83/31 24 دارای تجربه

3 11/3 20/0 
 44/32 7 بدون تجربه

 تیییز دیداری
تجربه دارای  42  13/31 

3 10/0 44/0 
 13/31 7 تجربه بدون

 تیییز شنیداری
 34/39 24 دارای تجربه

3 49/2 32/0 
 19/33 7 بدون تجربه

 نوشته آگاهی
تجربه دارای  42  00/39 

3 08/4 04/0 
 92/30 7 تجربه بدون

 دانش حرو 
 13/38 24 دارای تجربه

3 37/9 009/0 
 74/8 7 بدون تجربه

 نیره سرعت نامیدن
تجربه دارای  42  40/31 

3 89/0 10/0 
 28/31 7 تجربه بدون

 زمان نامیدن
 30/31 24 تجربه دارای

3 12/0 09/0 
 33/34 7 تجربه بدون

 نیره کل
 27/38 24 تجربه دارای

3 11/9 008/0 
 7 7 تجربه بدون

 

های گزارش دهد برطبق میانگین رتبهنشتتتان می 4جدول هتای یتافتته

 اند در تیامیدبستتتتانی بودهآموزانی کته دارای تجربه پیششتتتده، دانش

د و انها نیرات بالاتری از کودکان بدون تجربه کستتت  کردهآزمونخرده

آگاهی و دانش حرو  و آزمون نوشتهعیلکرد این دو گروه در دو خرده

ان ها، تیاوت معناداری نشآزمون تیاوت میانگین رتبهنیره کل، بر اسا  

گیت  توانیها معنادار است مگروه نیب  اختلا نکهیبا توجه به ادهد. می

 مختلفی هاگروه نیقتائل شتتتدن ب زییتی ییکته آزمون متذکور از توانتا

 .برخوردار است

 اآی که ستتوال این به پاستت  و روایی برآورد منظور به :روایی همزمان

 آن برای که دهدمی قرار ستتنجش مورد را ویژگی هیان مذکور آزمون

 تحول آزمون. است شده برآورد هیزمان ملاکی روایی استت، شتده تهیه

 آمادگی آزمون با هیزمان  20) شتتناختیوا  آگاهی آزمون و  37) زبان

 ضتترای  ،0 جدول در. شتتد اجرا  دوم گروه) آزمودنی 13 برای خواندن

 هایآزمون کل نیره و خواندن آمادگی آزمون کل نیره میان هیبستتگی

 لتحو با خواندن آمادگی رابطه جدول این مطابق. است شده ارائه ملاک

 و مثبت >P 00/0 در  431/0) شتتتناختیوا  آگاهی و  184/0) زبان

 .است معنادار
 

 های ملاکآمادگی خواندن و آزمون : ضرایب همبستگی بین آزمون0جدول 

 خواندنآمادگی 

 های ملاکآزمون

 شناختیآگاهی وا                       تحول زبان
*184/0                                        *431/0 

P< 00/0 * N=13 
 

 خواندن یآمادگ آزمون اعتبار و پایایی برآورد منظور به اعتبار و پایایی:

 اجرای با. شتتد استتتیاده کرونبا  آلیای محاستتبه و بازآزمایی روش از

 ، نیر سه ریزش از پس) مطالعه اول گروه آزمودنی 10 روی بر بازآزمون

 نیره و هاآزمونخرده از ید هر پایایی ضتتری  هیته، 2 زمانی فاصتتله با

 بر توجه با. استتت شتتده ارائه 1 جدول در آن نتایج که آمده دستتتبه کل

 تحت که عنوان کرد توانمی 03/0 سطح در آمدهدستبه پایایی ضرای 

 ضرای . دکننیی تغییر شده ساخته آزمون از حاصل نتایج یکسان، شرایح

 که یتگ توانمی بنابراین دارند، آزمون خوی ثبات بر دلالت بازآزمایی،
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 ایجنت هیچنین .است برخوردار مطلوبی پایایی از خواندن آمادگی آزمون

 تبخشرضای سنجیروان لحاظ به کرونبا  آلیای ضرای  که دهدمی نشان

 .است هاآزمونخرده مطلوی درونی هیسانی بیانگر و
 

 : ضریب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ6جدول 

 bآلفای کرونباخ aپایایی بازآزمایی متغیر

 30/0 02/0* واژگان

 01/0 41/0* تیییز دیداری

 80/0 91/0* تیییز شنیداری

 20/0 10/0* نوشته آگاهی

 93/0 97/0* دانش حرو 

 17/0 17/0* سرعت نامیدن

 80/0 89/0* نیره کل

P< 03/0 *     a. N=10    b. N=14 

 گیرینتیجه و بحث
کودکان  یخواندن برا یآمادگ تهیته آزمونپژوهش حتاضتتتر بتا هتد  

 اختدر س انجام شد.آن  یسنجروان یهایژگیو یبررسی و دبستتانشیپ

خوانتتدن،  یمختلف انجتام شتتتده در حوزه آمتادگ یهتاآزمون، پژوهش

قرار  یخواندن مورد مطالعه و بررستتت یازهاینشیو پ ،هیاول یستتتوادآموز

 حوزه نیاموجود در  و منابد هاآزمونها از و برای طراحی ستتوالگرفت 

آزمون مجزای واژگان، ها در قال  شتتش خردهالگوبرداری شتتد. ستتوال

آگاهی، دانش حرو ، و ستترعت وشتتتهتیییز دیداری، تیییز شتتنیداری، ن

 ییمحتوا لیها با استتتتیاده از روش تحلافتهی نامیدن طراحی شتتده استتتت.

مطلوبی برخوردار  یدشوار درجه ها ازسوال بیشتر شتان داد کهنها ستوال

ها حذ  یا مورد بازنگری قرار گیرند. بوده و نیاز استتت برخی از ستتوال

ری دو گروه با بالاترین و بررستتتی قدرت تشتتتخیه آزمون در تیایزگذا

نشتتتان داد کته آزمون قدرت لازم در تیایزگذاری افراد ترین نیره پتایین

قوی و ضتتتعیف را دارد و تیتتاوت دو گروه قوی و ضتتتعیف در هیتته 

پژوهش نشتتان  جینتاها و در نیره کل آزمون معنادار استتت. آزمونخرده

 یآلیا رایاستتتت ز یاعتبتار مناستتتب یشتتتده دارا یداد کته آزمون طراح

ضرای  در حد مطلوی بود و  یسنجها از نظر روانآزمونکرونبا  خرده

زم لاساختار منسجیی دارند. ها آزمونخردهنشانگر این موضوع است که 

به  آگاهی نسبتآزمون واژگان و نوشتهبه ذکر است ضرای  آلیای خرده

 شتتشدر  ییبازآزما  یضتتراتر بود. هیچنین پایین هاآزمونستتایر خرده

 . آزمون حاکی از ثبات و پایداری نتایج آزمون استخرده

نیره آن با نیره آزمون  یهیبستتتگ قیاز طر زیهیزمان آزمون ن ییروا

ه ک گرفت رقرا یمورد بررستت شتتناختیوا  یزبان و آزمون آگاهتحول 

ا . بخواندن است یسازه مناس  آزمون آمادگ یینشتان دهنده رواها یافته

 های ملاک به نظربین آزمون آمادگی خواندن و آزمونهیبستگی معنادار 

کنند. در تبیین این گیری میرستتد ستتازه مشتتابه و یکستتانی را اندازهمی

توجتته  ریاخ یهتاکته در ستتتال یاز مبتاحث یکیتوان گیتت هتتا مییتافتته

 یتحول زبان و نقش استتاس نیپژوهشتگران را به خود جل  کرده رابطه ب

از مراحل  یکیخواندن  . 28و  30، 30استتتت )آن در مهتارت خوانتدن 

مقوله دیگری که در متون  است. یشتناختمهارت زبان دیزبان و تحول 

هد میهوم دپژوهشی ارتباط نزدیکی را با زبان و فرایند تحول آن نشان می

کستت  شتتده در های مهارتبه آمادگی خواندن  آمادگی خواندن استتت.

ل از ها، قبنوشته حتوایو درک م شناختیوا  زبان شیاهی، آگاهیزمینه 

از مستتائل مه  که دیگر  یکی. شتتودورود به آموزش رستتیی، تعریف می

از  یاریساست که ب شناختیوا  یخواندن موثر استت آگاه یریادگیدر 

 یخواندن، بر رو یریو لازم در فراگ هیاول یهامهارت نهیدر زم مطتالعات

کودکانی که در   .27و  30)اند شدهمتیرکز  شتناختیوا  یمستلله آگاه

 یلهج و کلیه معانی مشکل فه  لغات محدود، دوره پیش از دبستان دامنه

 اند وواجهزبان م شناختیوا  ستیست  با مشتکلاتی برای یادگیری دارند یا

و  خوانتتدن یتتادگیری در معر  خطر بیشتتتتری برای بروز مشتتتکلتتات

 هایمهارت که نیزبا مداخله هر حتالی که خوانی قرار دارنتد؛ درروان

ه ب احتیالاً افزایش دهد را کودکان واژگان یا دانش معنایی ،شتتناختیوا 

 .  10)شود ه  می خواندن باعث بهبود طور بالقوه

های ارزیابی روایی سازه در ید آزمون، مطالعه و مقایسه یکی از راه

ژوهش های پهای مختلف آزمودنی با یکدیگر استتت. یافتهعیلکرد گروه

را به  دبستتتانینشتتان داد که بین دو گروه کودکانی که دوره پیش حاضتتر

آزمون  دبستانی بهبودند و کودکانی که در اوایل دوره پیش پایان رسانده

ین اتوان گیت که یمبنابراین تیاوت معناداری وجود دارد،  پاستت  دادند

 نیقائل شدن ب زییاستت و از قدرت تی یستازه افتراق ییروا یآزمون دارا

لازم به ذکر استت که بررسی نیرات  .مختلف برخوردار استت یهاگروه

دهتتد کتته در هیتته هتتا نشتتتتان میآزمونمتیتتانگین دو گروه در خرده
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انی دبستها، گروه کودکان ارزیابی شده در انتهای دوره پیشآزمونخرده

اند که این نتایج از ارزش بالینی، آموزشی و نیرات بالاتری دریافت کرده

با توجه به تیاوت این دو گروه از کودکان برخوردار استتت.  تشتتخیصتتی

های آمادگی خواندن تحت هتا و مؤلیتهتوان اذعتان کرد کته مهتارتمی

شتترایح ستتنی کودکان  تأثیر تجاری آموزشتتی و زمان استتت و احتیالاً

ثیرگذار باشد. هیچنین، روایی افتراقی آزمون در أتواند در این حوزه تمی

گرفت.  دبستانی نیز مورد تأیید قرارو بدون تجربه پیشمقایسه کودکان با 

ها ونآزمنشان داد که در تیامی خرده مقایسه نیرات میانگین این دو گروه

دبستتتتانی نیرات بالاتری و نیره کتل آزمون، کودکان دارای تجربه پیش

آگاهی و دانش حرو  و نیره کل های نوشتهآزمونداشتند که در خرده

وان تها میها معنادار استتتت. در تبیین این یافتهمیتانگین آزمون، اختلتا 

 هایمهارت و کودکان زبان کستت  به خواندن اشتتاره کرد که آمادگی

 اریتج با پیوند در تحول زبان بر تسلح و دارد اشاره ستوادآموزی وهور

 دهشتت فراه  کودک محیح در اولیه هایستتال در که افتدمی اتیاق زبانی

 دبستان از پیش در کودک تحول مه  هایحوزه از یکی . 28و  0) است

 کودک استتتعدادهای کامل پرورش . 13) استتت شتتناختی -زبانی حوزه

 زندهبرانگی و محرک محیطی به دبستتتان از پیش هایستتال این در ویژهبه

 گذارد،می تأثیر کودک تحول زبان بر که هاییمحیح از یکی دارد، نیاز

 مستتتتدل نتایج.  12) استتتت دبستتتتان از پیش مراقبت و آموزش محیح

 تأثیر و دبستتتانیپیش  نی مراکز در کودکان حنتتور مزیت بر هاپژوهش

. دارند اشتتار ستتال 0 تا 1 ستتنین در زبانی و رفتاری در تحول اجتیاعی آن

 ورهد در دبستتتتانپیش تجربه بدون و با کودکان مقایستتته در هیچنین،

زبانی  تحول هب مربوط دبستان از پیش آموزش تجربه اثر بیشترین ابتدایی،

آگتتاهی و دانش حرو ، نوشتتتتتته  .11و 12) استتتتت بوده کودکتتانی

ها و آیند که در اثر آموزشهای پیش از تحصتتتیل به حستتتای میمهارت

زمون آگیرند و خردهدبستتتانی در کودکان شتتکل میتجاری موفق پیش

  . 14) مهیی در وهور سوادآموزی و آمادگی خواندن در کودکان هستند

 در هاآزمونخرده  کرونبا  آلیای) دورنی هیگونی ضتترای  دامنه

 80/0 تا  واژگان) 30/0 بین خواندن آمادگی آزمون مقدماتی نستتتخه

 رد گرفته قرار ستتوالات که دادند نشتتان هایافته این. استتت  کل نیره)

 ایدش. برخوردارند کیتری انسجام از آگاهینوشته و واژگان آزمونخرده

 در گاهیآنوشتتتته و واژگان کرد که تبیین گونهبدین را نکته این بتوان

 خورداربر بیشتتتری تنوع و پیچیدگی از هان آزموخرده دیگر با مقایستته

 از ناسبیم بازنیایی نتوانستته ستوالات محدود و ک  تعداد بنابراین و بوده

 تریدقیق و بیشتر سوالات تهیه بنابراین نیازمند باشد، مربوطه هایشاخه

 .هستی  آزمونخرده هر برای

 جهت ابزاری عنوان به تواندمی آمادگی آزمون مقدماتی نستتتخته

 همدرس به ورود از قبل کودکان در خواندن نیازپیش هایمهارت بررستی

 آموزش مراکز در استتتتیاده قابلیت هیچنین. گیرد قرار استتتتیاده مورد

 رفد رکنا در استت لازم آن تکییل برای ولی دارا استتت، را دبستتانیپیش

 و ابزار توستتعه جهت دیگری اقدام ها،مقیا خرده در موجود اشتتکالات

 از استت لازم براین، علاوه. گیرد صتورت تکییلی هایمقیا خرده ایجاد

 تحلیل هیگرا، هیچنین و واگرا روایی مانند دیگر، روایی هتایشتتتیوه

 ستتا برا مدرن هایتحلیلها و مقیا خرده تعیین برای اکتشتتافی عاملی

سوال  هر جایگاه و نقش شدن مشخه برای پاست ،-ستوال نظریه الگوی

 ادگیآم آزمون از ترگستترده استتیاده منظور به نهایت در .استتیاده شتود

 هایگروه در بالاتر نیونه حج  با آزمون این شتتودمی پیشتتنهاد خواندن

 زا پیش کودکان مختلف ستتتنی هایگروه هیچنین و آزمودنی مختلف

 شتریبی شواهد توانندمی زمینه این در آتی هایپژوهش. شود اجرا دبستان

 هنجاری جداول به یابیدستتتت حتی و آزمون اعتبار و روایی زمینه در

 .آورند فراه 

 نیره ان خ دکترای رساله از این پژوهش برگرفته از بخشی :قدردانی و تشرکر

ا تهران ب دانشتتگاه استتتثنایی کودکان آموزش و شتتناستتیروان رشتتته در زمانی

ور  است که در م یکتازاده و دکتر محسن شکوهیراهنیایی دکتر ستعید حسن

و تاری   0708477این مطالعه به شتتتیاره نامه  .به تصتتتوی  رستتتید 37/4/3171

 افراد و مدار  مدیران هیکاری از وسیله از دانشتگاه تهران است. بدین 8/7/71

 .شودو قدردانی می تشکر کردند ما را یاری وهشپژ اجرای در که نیونه

 .داردن وجود منافعی تعار  گونه هیچ حاضر مقاله مندرجات در :منافع تضاد
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