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Abstract 
The aim of this study was to construct and validate a learning disabilities' 
diagnostic checklist. According to the purpose of research, descriptive 
research method and test-making type have been used. The statistical 
population was primary school students (first and second grade) in Najaf Abad 
and the statistical sample included 180 students who were selected by multi-
stage random sampling. Validity of the scale was performed using factor 
analysis. To evaluate the scale's reliability were used Cronbach's alpha 
coefficients and splitting method. The results showed the reliability 
coefficient of the total diagnostic checklist and the reliability coefficient of 10 
subscales are at an acceptable level. Also, the results of the construct validity 
of the 10 factors confirmed by confirmatory factor analysis. The correlation 
between the learning disabilities diagnostic checklist and the informal reading, 
writing and math test were calculated, which indicates the validity of the 
checklist criterion. Therefore, this checklist with 87 items of is worthy for 
evaluating 10 areas of spatial perception, organization, socio-emotional skills, 
motor skills, attention, language skills, reading skills, writing skills, essay 
writing, skills and mathematics in students. Therefore, it is suggested this 
checklist be used to assess and diagnose of learning disabilities in primary 
school students. 

Keywords: Specific Learning Disabilities, Diagnostic Checklist, 
Students, Primary School. 
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 خاص، نیازهای با کودکان آموزش و شناسیروان رشته دکتری دانشجوی

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه
  

  فرامرزی ساالر
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 ایران اصفهان، ن،اصفها
  

 آبادملک رحمانی مهدی
 ان،تهر طباطبائی، عالمه دانشگاه گیری،اندازه و سنجش دکتری دانشجوی

 ایران
  

 سلطانی مرضیه
نور  پیام دانشگاه مدعو مدرس / بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی

 ایران اصفهان، ،آبادنجف

 چکیده
 انجام يادگیری هایناتوانی تشخیصی لیستچک اعتباريابی و سنجیروايی ساخت، هدف با حاضر پژوهش

. است شده استفاده سازیآزمون نوع از و توصیفی پژوهش روش از تحقیق ماهیت و اهداف به توجه با. شد
. بود آبادنجف شهر( دوم و اول دوره) ابتدايی مقطع مدارس آموزاندانش کلیه شامل پژوهش یجامعه آمار

 يیارو. شدند انتخاب ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش به که بود آموزدانش 180 املش آماری نمونه
 و اخکرونب آلفای ضرايب مقیاس، پايايی بررسی جهت و شد انجام تائیدی عاملی تحلیل از استفاده با مقیاس
 هایناتوانی یصیتشخ لیستچک کل پايايی ضريب داد نشان نتايج. شد گرفته به کار کردننیمه دو روش

 نتايج همچنین. دارد قرار یقبولقابل سطح در آن زيرمقیاس 10 یيايپا ضريب و دبستانی کودکان يادگیری
 یتشخیص لیستچک بین همبستگی. نمايدمی تأيید را عاملی 10مدل  سازهيی روا تأيیدی، عاملی تحلیل
 مالکی ايیرو بیانگر که شد محاسبه نیز اضیري و نوشتن خواندن، غیررسمی آزمون و يادگیری هایناتوانی

 10 سنجش و ارزيابی برای مناسب روايی و پايايی از گويه 87 با مذکور لیستچک بنابراين؛ بود لیستچک
 تمرکز، و توجه حرکتی، هایمهارت هیجانی،-اجتماعی هایمهارت ،دهیسازمان فضايی، ادراک حوزه

 دبستانی آموزاندانش در رياضیات و نگارشی هایمهارت نوشتن، تمهار خواندن، مهارت ،یمهارت زبان
 بهجانهمه شناسايی و تشخیص امکان متنوع، ارزيابی هایروش کارگیریبه کهيیازآنجا. است برخوردار
 اين از شودمی پیشنهاد نمايد،می فراهم را موقعبه حمايت ارائه و آموزاندانش در يادگیری مشکالت

 ود.ش استفاده دبستانی آموزاندانش در يادگیری هایناتوانی تشخیص و ارزيابی جهت در لیستچک

  . دبستان آموزان،دانش تشخیصی، ستیلچك ويژه، يادگیری اختالالت ها:کلیدواژه
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 مقدمه
در طبقه  2های يادگیری ويژهناتوانی، 1یروانالت اختال یو آماراساس راهنمای تشخیصی  بر

( و به جمعیت ناهمگنی از افراد دارای APA, 2013) حولی قرار داردت -عصبی التاختال
های بیان نوشتاری اطالق مشکالت خواندن و درک مطلب، ضعف در رياضیات و ناتوانی

تحصیلی در سطح مورد انتظار پیشرفت  ازنظر معموالً که  (Willcutt et al., 2019) شودمی
کارکردی برخی از عوامل  بد جهینت احتماالًامر  (. داليل اينPolat et al,. 2019کنند )نمی

است  شناختیروان-( و ضعف در عملکرد عصبMcDowell, 2018ی )کيولوژیب
(Rosati et al., 2019 با توجه به اينکه .)نسبت  یعالقگیبتحصیلی و های مکرر شکست

اتفاق  وفوربهی يادگیرآموزان با مشکالت برای دانش های آموزشی و يادگیریبه فعالیت
 شناختیروانهای در مقايسه با همساالن خود پريشانی(، Fletcher et al., 2006)افتد می

همچنین اختالالت يادگیری  (.Bonifacci et al., 2020شوند )بیشتری را متحمل می
 ذارتأثیرگنیز  درک اطالعات جديد و پیچیدهو  دافرا یارتباط هایمهارتممکن است بر 

 نامطلوبی یاجتماع-نیروا یامدهایپهمین مشکالت  وجود (.Parkin et al., 2018باشد )
 ,ElKah & Lakhouaja؛ Muthusamy & Sahu, 2020به دنبال خواهد داشت )

 (.Hadley et al., 2020ماند )نیز باقی میدر سراسر دوران زندگی  آن تأثیر ( و2018
 متحدهاالتيا( در 2017) National Center for Education Statisticsبر اساس 

گروه نیازمند به آموزش ويژه هستند  ترينبزرگهای يادگیری، آموزان دارای ناتوانیدانش
( و در Fletcher et al., 2018دهند )آموزان را تشکیل میدرصد از دانش 6/4که حدود 

 .,PerezElvira et al) است %9 تا %5 نیب کودکانآن در  وعیشهای اخیر نیز پژوهش

 Parkinهای يادگیری مبتال هستند )میلیون نفر به ناتوانی 2(. در انگلستان نیز حدود 2021

et al., 2018توجه همبودی بااليی دارد )( که با اختالالت ديگر نظیر نقصGrigorenko 

et al., 2020 ؛Mattison & Mayes, 2012آموزان را به نماينده ( و اين گروه از دانش
ها نشان (. پژوهشCarnazzo et al., 2019پذير جامعه مبدل ساخته است )جمعیت آسیب

(، اختالالت Haft et al., 2019دهد که زمینه بروز اختالالت اضطرابی و افسردگی )می
، یاجتماع یگروه همساالن و انزوادر  رشيپذشده، عدم یو درون یرونب رفتاری

و  یاضياضطراب ر(، Cavioni et al., 2017) نيینفس پاعزتی ضعیف و خودکارآمد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 

2. Specific learning disabilities (SLD) 
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(، ضعف در برقراری تعامالت Johnson et al., 2021ی )ریادگي و حل مسئله مشکل در
( در Parkin et al., 2018جديد و مشکالت ارتباطی ) هایمهارتاجتماعی، يادگیری 

بسیاری از اين  وجودنيباا. استهای يادگیری بسیار باال آموزان دارای ناتوانیدانش
 شودیداده نم صیتشخ موقعبه ،نيمعلمان و والد یآگاهعدم لیبه دلآموزان انشد
(Chordia et al., 2020). 

 شکل استمويژه اغلب بسیار  یریادگي هایدقیق ناتوانی تشخیص و سنجش وجودبااين
 ,Maki & Adamsهستند )استفاده از نمرات آزمون متمرکز  تنها بر قاتیتحق هعمدو هنوز 

( 2001) همکارانو  Kulkarniکه در تحقیقات پیشین نظیر  است یحالاين در  .(2020
، شنیداری-های ديداریاهمیت و ضرورت ارزيابی چندگانه شامل معاينات پزشکی، آزمون

نی در تشخیص صحیح ناتوا شناختیروانتحلیل عملکرد تحصیلی، ارزيابی رفتاری و 
 در عملکردارزيابی تابع سازگاری  کهيیازآنجاقرار گرفته بوده است.  تأکیديادگیری مورد 

های بعدی از آزمونهای مختلف اختالالت يادگیری، استفاده تک، در ارزيابی جنبهاست
( نیز در تشخیص ناتوانی يادگیری بر 2013) APAهوشی از اعتبار کافی برخوردار نیست. 

مچنین دارد. ه تأکیدمختلف  هاستانداردشدهای های بالینی و آزموناستفاده از روش ارزيابی
گیری توانايی خواندن و رياضی، از وجود شکاف با اندازه 1سنجش ملی پیشرفت تحصیلی

دهد آموزان هشدار میهای يادگیری در اين دانشگسترده و عمیق در ارزيابی دقیق ناتوانی
(Horowitz, 2014 &Cortiella .) 

های ارزيابی های يادگیری ويژه از مقیاستشخیص ناتوانی منظوربهدر برخی از تحقیقات 
و همکاران  Colorado یریادگيمشکالت ی پرسشنامه. از آن جمله شودمیاستفاده 

با استفاده از ( اعتبار اين آزمون را 1390) شريفرضايی و حاجلو( است که در ايران 2011)
بندی یاس درجهمقگزارش دادند. همچنین  90/0آلفای کرونباخ و  94/0 يیبازآزماروش 

 Bestمايکل ساخته شد و Webster (1972 )توسط  2يادگیری هایناتوانیاولیه  یتشخیص
با ضريب آلفای  اين آزمون رااعتبار ( 1373) . احدیدادقرار  دنظريتجدمورد ( آن را 1981)

عالوه بر اين . (1393 منش،رشیدی و مرادیهارونکرد )به نقل از گزارش  99/0کرونباخ 
ill and LarsenHamm یبراچهارم را  نسخه 3،استاندارد زبان نوشتاری هاینیز آزمون 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. NAEP (National Assessment of Educational Progress(  

2. The Pupil Rating Scale: Screening for Learning Disabilities 

3. Test of Written Language-3 (TOWL-3) 
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(. در Hammill & Larsen, 2009طراحی کردند ) ،ماه 11و سال  17تا  9موزان آدانش
)نما( را طراحی و تدوين  ( آزمون خواندن و نارساخوانی1384)همکاران کرمی و  نیز ايران

قرار دادند )حسینی و  موردبررسیلیل عاملی و روايی آن را نیز تح 1395نمودند و در سال 
های کرونباخ برای خرده آزمون پايايی آزمون با استفاده از روش آلفای( و 1395، همکاران

تشخیص سريع اختالل  منظوربهنیز سیاهه خواندن . گزارش شد 98/0تا  43/0مختلف بین تا 
اعتبار ( طراحی و 1387و همکاران ) شفیعی توسط یآموزان مقطع ابتدايخواندن در دانش

اين  غالباًاين است که  توجهقابلگزارش شد. نکته  77/0آزمون با معیار آلفای کرونباخ 
 شوند و هنوز آزمون تشخیصیگرفته می به کارپژوهشی  هایفعالیتها در راستای آزمون

در  قرار گیرد تفادهمورداسهای يادگیری در مدارس جامع که بتوان در تشخیص ناتوانی
 دسترس نیست.

را  موقعبهو مداخله  های ارزيابی متنوع، امکان ارائه حمايتکارگیری روشبهبنابراين 
متخصصان اين امر نیز بر شناسايی،  تأکید( و Milburn et al., 2019نمايد )فراهم می

خیصی و تعیین های تشارزيابی برنامه(. Fletcher et al., 2019سنجش و پیشگیری است )
حساسیت و ويژگی ابزارهای سنجش اختالل يادگیری، ضرورت مهمی برای تشخیص، ترمیم 

ت و اهمیت وجود يک رويکرد ارزيابی جامع شامل است و مداخله در اين اختالال
در راستای ارزيابی نقاط قوت و نیازهای فرد الزم و ضروری به  استانداردشدههای آزمون
هاست حدود و مختصات علیرغم اينکه سالاما ؛ (Meisinger et al., 2010)رسد نظر می

 اختاللن تشخیص اي ،متخصصین مشخص شده است برای پژوهشگران ومشکالت يادگیری 
 ،آموز و اجرای مصاحبه تخصصی استبوده و مستلزم مشاهده عملکرد دانش برزمان

اسان تربیتی و در اختیار روانشنيک ابزار سريع با قدرت تشخیصی باال تاکنون  گريدعبارتبه
مشکالت  دارایآموزان آن در زمانی کوتاه نسبت به غربالگری دانش بر اساستا  نیست بالینی

های در سال کهازآنجايی(. همچنین 1390، شريفرضايی و حاجلو) يادگیری اقدام کنند
ام شده های انجاند و بر طبق بررسیهای بسیار اندکی به اين موضوع پرداختهاخیر پژوهش

لیست تشخیصی در ايران انجام نشده است، تاکنون هیچ پژوهشی در راستای طراحی چک
 رونيازا. شودمیآموزان ايرانی احساس لزوم طراحی يک آزمون تشخیصی برای دانش

ت لیست تشخیصی اختالالپژوهش حاضر در صدد ساخت، روايی سنجی و اعتباريابی چک
 زير بوده است: سؤاالتدر پی پاسخگويی به  گام برداشته و يادگیری
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ا تدوين ر لیست اختالالت يادگیریچکتوان با تکیه بر مبانی نظری و پژوهشی آيا می -1
 نمود؟

 لیست اختالالت يادگیریچک و پايايی روايی مالکیسازه، روايی  ،روايی محتوايی -2
 چگونه است؟

 آموزان ابتدايی به چهد آن برای دانشلیست اختالالت يادگیری و ابعاجدول نرم چک -3
 صورت است؟

 روش
 یسازآزموندر اين تحقیق با توجه به اهداف و ماهیت آن از روش پژوهش توصیفی و از نوع 

آموزان در اين پژوهش شامل کلیه دانش موردمطالعهجامعه آماری  استفاده شده است.
 180شامل ود. نمونه آماری آباد بمدارس مقطع ابتدايی )دوره اول و دوم( شهر نجف

ی انتخاب شدند. جهت بررس ایچندمرحلهگیری تصادفی آموز است که به روش نمونهدانش
و برای بررسی  18نسخه  Amosافزار با استفاده از نرم یديیتأ یعاملمقیاس از تحلیل  يیروا

 افزارنرمه از دکردن، با استفااز ضرايب آلفای کرونباخ و دو نیمه موردبررسیپايايی مقیاس 
Spss  ته های معلم ساخاستفاده شد. در راستای دستیابی به روايی همگرا از آزمون 24نسخه

در  کنندهشرکتآموزان آن استفاده شد و کلیه دانش موازاتبهرياضی، خواندن و نوشتن نیز 
 پاسخ دادند. یررسمیغهای پژوهش به آزمون

ای مرتبط ه، ابتدا کلیه متون نظری و پژوهشلیستچک هایمؤلفههمچنین، برای تدوين 
قرار گرفتند و با استفاده از روش تحلیل محتوای  موردبررسیبا اختالالت يادگیری ويژه 

ه آموزان استخراج شد. کلیکیفی مضامین فرعی مرتبط با مشکالت يادگیری در دانش
 رنهايتدقرار و  موردبازنگریمضامین فرعی توسط پژوهشگران حاضر در اين تحقیق بارها 

شد. سپس مضامین فرعی که به لحاظ مفهوم و هدف مشابهت بیشتری  تأيیدمضمون فرعی  87
های مضمون اصلی و گويه 10گرديد.  دهیسازمانطبقه منظم  10به يکديگر داشتند در 

 هایمهارت(، هيگو 5) دهیسازمان(، هيگو 4فضايی )مرتبط با آن شامل: حوزه ادراک 
زبانی (، مهارت هيگو 8(، توجه )هيگو 8حرکتی ) هایمهارت(، هيگو 8یجانی )ه-اجتماعی

( هيگو 4نگارشی ) (، مهارتهيگو 8نوشتن )(، مهارت هيگو 14خواندن ) (، مهارتهيگو 17)
صورت لیست تشخیصی اختالالت يادگیری بهچک درنهايت( است. هيگو 11و رياضیات )

فی بندی شد. اعتباريابی مضامین کی( درجهاديزو  متوسط رطوبه ،یتا حد ،هرگزای )گزينه 4
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اعتبار مطلوب  دهندهنشانبود و  93/0که برابر با  ديمحاسبه گرد Holstiبا استفاده از روش نیز 
 نهيگز 4 با دلفوریتوافق گ بيضراين مقیاس،  هایمؤلفه يیايپا یبررس منظوربه. استآن 

 نهيگز 3که بودن  یتوافق ضرور بيضرو  98/0 برابر با( ستیمرتبط است تا مرتبط ن کامالً)
 موردنظرلیست سپس چک .محاسبه شد 97/0 دارد برابر با (ستین یاست تا ضرور یضرور)

نفر از متخصصان حوزه اختالالت يادگیری قرار  4های آن در اختیار با کلیه ابعاد و گويه
 تأيیدا مورد هاظ صحت محتوای گويهها و نیز به لحگرفت و به لحاظ مرتبط بودن زيرمقیاس

 واقع شد.

 هایافته
 اختالالت یصیتشخلیست آموزان گروه نمونه که توسط چکنفر از دانش 180از بین 

 6/20درصد کالس دوم،  4/19درصد کالس اول،  3/23قرار گرفتند،  موردبررسی یریادگي
آموزان کالس پنجم درصد از دانش 7/16درصد کالس چهارم و  0/20درصد کالس سوم، 

ه های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه ب. در ادامه يافتهاندبودهابتدايی 
در  یموردبررسهای کردن نمره کل و مقیاسهمراه ضرايب پايايی آلفای کرونباخ و دو نیمه

 آمده است. 1جدول شماره 

 کردن نمره کل و مقیاسکرونباخ و دو نیمههای توصیفی و ضرايب پايايی آلفای يافته. 1جدول 

 مقیاس
 ضرايب پايايی های توصیفیيافته

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 نهبیشی کمینه
آلفای 
 کرونباخ

دو 
 کردننیمه

 89/0 98/0 235 87 46/30 56/114 مجموع
 89/0 92/0 15 4 71/1 69/4 فضائی ادراک

 91/0 92/0 16 5 69/2 62/6 دهیسازمان
 84/0 84/0 28 8 38/4 31/13 هیجانی-اجتماعی هایهارتم

 86/0 91/0 24 8 39/3 96/9 حرکتی هایمهارت
 94/0 95/0 28 8 54/4 44/11 توجهی هایمهارت

 93/0 96/0 46 17 32/6 48/20 مهارت زبانی
 95/0 97/0 44 14 71/5 05/17 مهارت خواندن
 89/0 92/0 25 8 56/3 25/10 مهارت نوشتن

 83/0 90/0 12 4 84/1 31/5 نگارشی هایمهارت
 88/0 95/0 31 11 20/5 47/15 رياضیات
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ی ریدگاياختالالت  یصیتشخ ستیلچک هایمؤلفهمیانگین مجموع  1با توجه به جدول 
بوده است. همچنین ضريب پايايی کل مقیاس با  46/30با انحراف استاندارد  56/114برابر با 

گزارش شده است.  89/0برابر با  کردن مهیدونو با روش  98/0ابر با روش آلفای کرونباخ بر
و  97/0باالترين ضريب پايايی متعلق به مهارت خواندن با  ستیلچک هایمؤلفهدر بین 

بوده است. در کل تمامی  83/0نگارشی با ضريب  هایمهارتکمترين ضريب پايايی متعلق به 
ی در سطح ریادگياختالالت  یصیتشخ ستیلچک یهامؤلفهضرايب پايايی به دست آمده از 

 .ستاتوان بیان داشت که اين مقیاس از پايايی مطلوب برخوردار بسیار بااليی بوده است و می
مدل  1تائیدی استفاده شد. در شکل شماره  یعامل لیتحلسازه از  يیرواجهت بررسی 

 یرهایمتغ یخطاهااست.  گويه مورد برازش واقع شده 87و  مؤلفه 10پیشنهادی مقیاس با 
مربوط  هيگو 87 یمعادله ساختار نيدر ا اند.شده مشخص 1eحروف و  رهيبا دا زین زادرون

ی، ضائف هایمؤلفهضريب اثر  1با توجه به شکل شماره متصل شده است.  کانیبا پ مؤلفه 10 به
، و تمرکز توجهی، حرکت هایمهارتی، جانهی-یاجتماع هایمهارت، دهیسازمان
به  اتیاضيری و نگارش هایمهارت، نوشتن مهارت، خواندن مهارتی، زبان هایمهارت

، 91/0، 88/0، 84/0، 82/0، 87/0، 55/0، 83/0، 78/0مجموع نمره کل به ترتیب برابر با 
. استمعنادار  P<01/0گزارش شده است که تمامی اين ضرايب در سطح  35/0و  61/0

، استانداردشدهبارهای عاملی  آورده شده است. کانیپ یباال سؤالبار هر  بيضرهمچنین 
S.E.  ،)خطای استاندارد(C.R  و سطح معناداری ضرايب در جدول شماره )2)نسبت بحران 

 ارائه شده است.
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Error 
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 یریادگياختالالت  یصیتشخ ستیلچكمدل پیشنهادی  .1شکل 
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 هاگويه یو سطح معنادار S.E. ،C.R، استانداردشده یعامل یبارها .2 جدول

 معناداری .S.E. C.R یبار عامل گويه عامل

 ادراک فضايی

11 92/0    
12 98/0 04/0 39/25 01/0 
13 82/0 06/0 76/14 01/0 
14 67/0 07/0 95/9 01/0 

 دهیسازمان

15 87/0    
16 70/0 08/0 70/9 01/0 
17 87/0 06/0 01/14 01/0 
19 75/0 07/0 88/10 01/0 
20 92/0 06/0 52/15 01/0 

 هیجانی/اجتماعی هایمهارت

1 29/0    
2 20/0 12/0 87/1 05/0 
83 70/0 37/0 28/3 01/0 
84 77/0 34/0 33/3 01/0 
85 86/0 43/0 37/3 01/0 
86 93/0 49/0 40/3 01/0 
87 85/0 38/0 37/3 01/0 
88 44/0 15/0 92/2 01/0 
89 72/0 34/0 30/3 01/0 
90 80/0 32/0 35/3 01/0 

 حرکتی هایمهارت
 درشت و ظريف 

21 66/0    
22 78/0 16/0 01/8 01/0 
23 79/0 17/0 10/8 01/0 
24 80/0 16/0 18/8 01/0 
25 80/0 18/0 20/8 01/0 
26 68/0 19/0 15/7 01/0 
27 82/0 17/0 35/8 01/0 
28 66/0 17/0 00/7 01/0 

 مهارت خواندن

46 78/0    
47 66/0 11/0 38/8 01/0 
48 82/0 09/0 16/11 01/0 
49 66/0 08/0 45/8 01/0 
50 83/0 10/0 27/11 01/0 
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 معناداری .S.E. C.R یبار عامل گويه عامل
51 81/0 11/0 89/10 01/0 
52 89/0 12/0 46/12 01/0 
53 88/0 10/0 19/12 01/0 
54 84/0 11/0 47/11 01/0 
55 79/0 12/0 51/10 01/0 
56 85/0 14/0 63/11 01/0 
57 92/0 12/0 03/13 01/0 
58 89/0 13/0 50/12 01/0 
59 83/0 13/0 25/11 01/0 

 نگارشی مهارت

67 71/0    
68 77/0 12/0 87/8 01/0 
69 96/0 12/0 59/10 01/0 
70 85/0 11/0 78/9 01/0 

 توجه

3 84/0    
4 88/0 07/0 53/13 01/0 
5 90/0 07/0 13/14 01/0 
6 87/0 06/0 31/13 01/0 
7 83/0 08/0 31/12 01/0 
8 78/0 08/0 25/11 01/0 
9 80/0 09/0 58/11 01/0 
10 83/0 08/0 30/12 01/0 

 مهارت زبانی

29 45/0    
30 57/0 22/0 73/4 01/0 
31 70/0 23/0 19/5 01/0 
32 77/0 42/0 39/5 01/0 
33 87/0 41/0 63/5 01/0 
34 90/0 41/0 68/5 01/0 
35 74/0 34/0 33/5 01/0 
36 84/0 44/0 56/5 01/0 
37 84/0 45/0 56/5 01/0 
38 77/0 33/0 39/5 01/0 
39 78/0 31/0 43/5 01/0 
40 73/0 33/0 28/5 01/0 
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 معناداری .S.E. C.R یبار عامل گويه عامل

41 72/0 28/0 28/5 01/0 
42 71/0 30/0 24/5 01/0 
43 83/0 35/0 54/5 01/0 
44 79/0 33/0 45/5 01/0 
45 80/0 34/0 47/5 01/0 

 مهارت نوشتن

18 64/0    
60 75/0 13/0 68/7 01/0 
61 85/0 14/0 49/8 01/0 
62 77/0 16/0 83/7 01/0 
63 69/0 14/0 50/8 01/0 
64 82/0 08/0 17/7 01/0 
65 78/0 10/0 28/8 01/0 
66 71/0 10/0 95/7 01/0 

 ریاضیات

71 76/0    
72 77/0 12/0 86/9 01/0 
73 86/0 11/0 21/11 01/0 
74 81/0 12/0 41/10 01/0 
75 88/0 10/0 50/11 01/0 
76 85/0 11/0 96/10 01/0 
77 84/0 10/0 81/10 01/0 
78 82/0 10/0 53/10 01/0 
79 75/0 09/0 53/9 01/0 
80 79/0 11/0 11/10 01/0 
81 73/0 12/0 09/9 01/0 
82 72/0 11/0 08/9 01/0 

 یصیتشخ ستیلچک هایمؤلفهها به تمامی مقادير ضرايب گويه 2با توجه به جدول 
. تمام بارهای عاملی در است 20/0ی در سطح مطلوبی قرار دارد و بیشتر از ریادگياختالالت 

ر د تأيیدیهای برازش مدل تحلیل عاملی است. در ادامه شاخص قبولقابل P<01/0سطح 
 آمده است. 3جدول 
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 تأيیدیهای برازش مدل تحلیل عاملی شاخص .3جدول 
 کای اسکوئرآزمون  شاخص برازندگی

GFI AGFI TLI IFI NFI CFI RMSEA سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

89/0 84/0 87/0 90/0 88/0 90/0 12/0 61/181 1642 01/0 

توان بیان داشت که مدل ساختاری های برازش آورده شده میبا توجه به شاخص
 هایمؤلفهاند تهتوانس یخوببه سؤاالتپیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و 

همچنین آزمون کای  برازش نمايند. یخوببهرا  یریادگياختالالت  یصیتشخ ستیلچک
ه حجم وابسته ب کامالً معنادار بوده است که با توجه به اينکه اين آماره  01/0اسکوئر در سطح 

ايد نممدل ايجاد نمی تأيیدو عدم رعايت آن اشکالی در  ستیندارای دقت مناسب  استنمونه 
توان بیان داشت که مقیاس می تأيیدیتحلیل عاملی  تأيید(. با توجه به 1392)قاسمی، 

هت . همچنین جبرخوردار است یقبولقابل سازه يیروااز ی ریادگياختالالت  یصیتشخ
 ی ضرايبریادگياختالالت  یصیتشخبررسی همسانی درونی و روايی همگرا مقیاس 

نمرات به دست آمده از آزمون رياضی در جدول شماره اين مقیاس با  هایمؤلفههمبستگی 
 آورده شده است. 4

 یریادگي اختالالت یصیتشخ. همسانی درونی و روايی همگرا مقیاس 4جدول 

 مقیاس
نمره 
 مقیاس

 دهیسازمان فضائی
اجتماعی 
 هیجانی

 حرکتی
توجه و 
 تمرکز

 رياضیات نگارش نوشتن خواندن زبانی

نمره 
 مقیاس

00/1 **77/0 **81/0 **64/0 **85/0 **81/0 **86/0 **88/0 **89/0 **67/0 **50/0 

نمره 
 رياضی

*15/0- **24/0- 03/0 *16/0- 11/0- 09/0- 10/0- *15/0- 10/0- 01/0 *14/0- 

ی، جانهی-یاجتماع، دهیسازمانی، ضائف هایمؤلفهتمامی  4با توجه به جدول شماره 
، مهارت نوشتن، مهارت خواندن، یزبانمهارت ، و تمرکزتوجه ی، حرکت هایمهارت
که  است 50/0با نمره کل دارای ضرايب همبستگی باالی  اتیاضيری و نگارش هایمهارت

توسط  شدهکسبمعنادار است. همچنین نمرات رياضی  P<01/0همه اين ضرايب در سطح 
ر سطح دی رابطه منفی معناداری ریادگياختالالت  یصیتشخآموزان با نمره کل مقیاس دانش

05/0>P  مهارت ی، جانهی – یاجتماعی، ضائف هایمؤلفهدارد. همچنین نمره رياضی با
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بیان  وانتمیرابطه منفی معناداری دارد. با توجه به نتايج به دست آمده  اتیاضيرو  خواندن
ی برخوردار لقبوقابلو پايايی  يیروای از ریادگياختالالت  یصیتشخ ستیلچکداشت که 

اختالالت  یصیتشخمقیاس  Tنمرات نرم شده نمره خام و نمرات استاندارد  تدرنهاياست. 
 آورده شد. 5ان ابتدايی در جدول شماره آموزدانشی و ابعاد آن برای ریادگي

 ی و ابعاد آنریادگياختالالت  یصیتشخمقیاس  Tنمرات نرم شده خام و نمرات استاندارد  .5جدول 

 دهیسازمان فضائی مجموع نمره دهك
اجتماعی 
 هیجانی

 حرکتی
و توجه 
 تمرکز

 رياضیات نگارشی نوشتن خواندن زبانی

دهك 
 اول

 11 4 8 14 17 8 8 8 5 4 87 خام

T 93/41 9/45 9/43 4/42 2/44 4/42 5/44 6/44 6/43 8/42 3/43 
دهك 

 دوم
 12 4 8 14 17 8 8 10 5 4 2/91 خام

T 33/42 9/45 9/43 4/42 2/44 4/42 5/44 6/44 6/43 8/42 3/43 

دهك 
 سوم

 12 4 8 14 17 8 8 10 5 4 95 خام

T 57/43 9/45 9/43 4/42 2/44 4/42 5/44 6/44 6/43 8/42 3/43 

دهك 
 چهارم

 12 4 8 14 17 8 8 11 5 4 99 خام

T 89/44 9/45 9/43 7/44 2/44 4/42 5/44 6/44 6/43 8/42 3/43 

دهك 
 پنجم

 12 4 5/8 14 17 9 8 11 5 4 103 خام

T 20/46 9/45 9/43 7/44 2/44 6/44 5/44 6/44 0/45 8/42 3/43 

دهك 
 ششم

 14 5 9 15 18 6/10 9 12 5 4 107 خام

T 51/47 9/45 9/43 0/47 1/47 1/48 0/46 4/46 4/46 2/48 1/47 

دهك 
 هفتم

 16 6 10 16 20 13 10 14 7 4 7/114 خام

T 04/50 9/45 4/51 5/51 1/50 4/53 2/49 1/48 3/49 7/53 0/51 

دهك 
 هشتم

 8/20 7 12 19 22 8/15 11 17 9 5 6/136 خام

T 23/57 7/51 8/58 3/58 0/53 5/59 3/52 4/53 9/54 1/59 2/60 

دهك 
 نهم

 24 8 16 25 9/31 18 9/15 21 11 7 8/164 خام

T 48/66 4/63 2/66 5/67 4/67 4/64 0/68 9/63 1/66 5/64 4/66 

اختالالت  یصیتشخ ستیلچک( در =9/41T) 90کسب نمره  5ج جدول با توجه به نتاي
آموزان ديگر وضعیت بهتری دارد و يا درصد دانش 90دهد که فرد از ی نشان میریادگي

اختالل  دهندهنشان( در اين مقیاس، =2/46T) 103. کسب نمره استدچار اختالل خفیف 
 165زشی است. کسب نمره يادگیری در سطح متوسط است و نیازمند مداخالت آمو

(4/63T=در اين مقیاس، نشان می )رديفان خود درصد از هم 90نسبت به آموز دهد دانش



 103 |ان رشیدی و همکار | ... اعتباریابی و سنجی روایی ساخت،

تر قرار دارد و دچار اختالل شديدتری در يادگیری است که نیازمند به مداخله در سطح پايین
 .استدرمانی 

 گیریبحث و نتیجه
و نرم  اعتبار، روايی ازجملهسنجی وانهای ربررسی ويژگی ساخت،پژوهش حاضر با هدف 

ابتدايی شهر آموزان دختر و پسر در بین در دانش یریادگياختالالت  یصیمقیاس تشخ
، اين پرسشنامه مورد آموزدانش 180انجام شد. پس از اجرای پرسشنامه بر روی  آبادنجف
 کرونباخ ب آلفایحاصل از اجرای آزمون نشان داد که ضري جقرار گرفت. نتاي وتحلیلتجزيه

ی مورد بین هامؤلفهو اعتبار  به دست آمد 89/0کردن برابر  مهیدونو با روش  98/0برابر کل 
اين اعتبار زمانی  .دارد باالی مقیاساعتبار  همگی نشان از که گزارش شد 97/0تا  84/0

 آموز، از اطالعات معلمان ويابد که برای تشخیص مشکل در يادگیری دانشافزايش می
های والدين نیز بهره گرفته شد و نتايج تشخیص به يکديگر نزديک هستند. بر اساس يافته

 نکهيوجه به ابا تی، ریادگي هایناتوانی یصیتشخ ستیلچک سازه يیروا یبررس مرتبط با
 نيا در ه است واستفاده شد تأيیدی یعامل لیاز تحل ،اندمشخص بوده مؤلفههر  سؤاالت

 دهدید. نتايج نشان ممتصل ش کانیبا پ های هر عامل به عامل مربوطههی گويمعادله ساختار
سطح  دهندهنشانبوده که  20/0از  شتریب های مربوطهها به عاملهيگو بيضرا ريمقاد یتمام

. همچنین نتايج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز حاکی از برازش مطلوب استمطلوب آن 
 .های مقیاس به سازه کلی بوده استعامل

اختالالت  یصیتشخ ستیلچک اسیمق زمانهم يیروا یجهت بررس کهيیازآنجا
آموزان های غیررسمی معلم ساخته نیز برای دانشآزمون، اسیمق عيبا توز زمانهم ،یریادگي

 یصیشخت ستیلچک اسیمق رسونیپ یهمبستگ بيضر جينتا برده شده است، به کار
 ستیلچکنمرات  بنابراين؛ مطلوب بوده استغیررسمی  آزمونبا  یریادگي هایناتوانی

 بيضر وته داش نمرات آزمون رياضیبا  یمعنادار نفیرابطه م یریادگي هایناتوانی یصیتشخ
از  یریادگياختالالت  یصیتشخ ستیلچکدهد که نتايج نشان میاست.  -15/0 یهمبستگ

است  قادر اسیمقاين معناست که  نيبداين برخوردار است.  مطلوبی یگراوا زمانهم يیروا
یچ ها هتشخیص دهد. بر طبق بررسی یخوببهلیست را موجود در چک گانهده هایمهارت

توان می جودوبااينلیست باشد در ايران يافت نشده است، مشابه اين چک قاًیدقمقیاسی که 
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(، حاجلو و همکاران 1395های حسینی و همکاران )گفت نتايج اين پژوهش با پژوهش
 ( همسو است.1387( و شفیعی و همکاران )1390)

 هایمهارت، دهیسازمانفضايی، مهارت های توجه، ادراک اين مقیاس با تمرکز بر حوزه
اجتماعی اين  هایمهارتهیجانی قادر است مشکالت مرتبط با نقص در توجه و -اجتماعی

افزايش ظرفیت ن امکا آموزانبه دانش هامهارتآموزان را شناسايی نمايد. اين دانش
 یرفتارها ریدرگکند تا و به آنان کمک می دهدیم دارجهت هایفعالیتانجام  ريزی وبرنامه

های ويژه ناتوانی کهازآنجايی(. Barbosa et al., 2019)هدفمند و سازگار با جامعه شوند 
طه يی راباجرا یکارکردها یساختار شناخت و شناختیروانی با مشکالت عصب ریادگي

( 2012و همکاران ) Mattisonنتايج پژوهش ( و Watson et al., 2016)تنگاتنگ دارد 
 طورهبآموزان عادی، های يادگیری در مقايسه با دانشآموزان دارای ناتوانینیز نشان داد دانش

اند؛ تر داشتهو فضايی عملکرد بسیار ضعیف دهیسازمانتوجهی،  هایمهارتمعناداری در 
توجهی عاطفی قرار گیرند دلیل اين ضعف در کالس درس مورد بیممکن است به 

(Carnazzo et al., 2019 و همین امر دلیل مهمی در ايجاد و تشديد اضطراب و مشکالت )
(. وجود اين Johnson et al., 2021؛ Haft et al., 2019در آنان است ) شناختیروان

اجتماعی، بازداری  هایمهارت، در کسب های يادگیریآموزان دارای ناتوانیدر دانش صينقا
ر ، تنظیم تفکتکانه کنترل (، مهارتJacobson et al., 2011رفتار ناسازگارانه و پرخاشگری )

 مشکالتبندی وظايف روزمره و اولويت هافعالیتريزی و برنامه دهیسازمانو تکالیف، 
 (.Graham et al., 2013آورد )به وجود می یتوجهقابل

يگر نظیر د هایمؤلفههای يادگیری با توجه به اينکه مقیاس تشخیصی ناتوانیهمچنین 
 هایمهارتنگارشی، رياضیات و  نوشتن، مهارتخواندن، مهارت  زبانی، مهارتمهارت 

دهد، لزوم مداخالت آموزشی و آموزان مورد ارزيابی قرار میحرکتی را در دانش
 تپیشگیری از گسترش مشکال منزلهبهن امر خود دهد که ايسريع را هشدار می یبخشتوان

وزان است. آمدر اين دانش لیترک تحصتحصیلی و يا  یهاشکستيادگیری و جلوگیری از 
به خود  هشرفتیسن، روند پ شيدارد با افزا یرشد نديفرا یریادگي یهااختالل کهازآنجايی

. (Rhoades et al., 2011) همراه خواهد شد يیطال یهاو با از دست رفتن فرصت ردیگیم
زشی نظیر آمو-تحصیلی هایمهارتموفقیت تحصیلی با ابعاد مختلف عملکردهای اجرايی و 

(، 2011Feifer ,) درک مطلب(، فرايند خواندن و Graham et al., 2014) یزبان نوشتار
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 et al., Engel؛ Watson et al., 2016) از نحوه خواندن یآگاهاندن و نظارت بر خو

( پیوند Bull et al., 2008؛ Passolunghi et al., 2007( و يادگیری رياضیات )4201
هارت مناگسستنی دارد و با درگیر نمودن فرايندهای شناختی سطوح عالی ذهن بر ارتقاء 

مؤلفه یسازکپارچهبر ي تسلط آناز  فراترمتون نوشتاری، عملیات محاسباتی و  يیرمزگشا
 به جهت ايجاد هنگام گذارد. تشخیص بهی برجا میانکارابلغیرق تأثیر شدهآموخته یها

از اين ناشی  منفی پیامدهای کاهش از گسترش مشکل و جلوگیری ،مؤثرو اقدام  فرصت
آموزان آن هدايت سريع دانش کلی هدف که شودمی برده به کارآموزان دانش ضعف در

بنابراين ؛ (Zigler et al., 2008) است شناختی و اجتماعی رشد پرورشبه رفع مشکل و 
ابی ها و راهکارهای ارزيبه حداقل رساندن پیامدهای منفی ناشی از اين اختالل، شیوه منظوربه

ه هدف ی بابی آموزشی و دستیزريبرنامه اناقدامات در جري ترينمهممتنوع و جديد يکی از 
 .استآموزان دارای اختالالت يادگیری های دانشارتقاء شايستگی

های يادگیری در تشخیص ناتوانی ساخت آزمونی با اعتبار باال و کاربرد آن در رونازاي
. تاسحائز اهمیت  موقعبهسنین ابتدای مدرسه در راستای اقدام به انجام مداخالت درمانی 

آموزان، افزايش باعث جلوگیری از تشديد مشکالت اين دانش موقعبهمداخالت 
در محیط مدرسه  مخصوصاً های اجتماعی و تحصیلی آنان، و افزايش صالحیت نفساعتمادبه

نجر م یبهتر جيزودهنگام به نتا تمداخال کهازآنجايی. شودمیو در ارتباط با دوستان 
در  یدرمان ی وو مراکز آموزش آموزان بايد تسريع گرددعمومی دانش ی، غربالگرشودمی

 Chordia etاين وظیفه را بر عهده بگیرند ) باشند صرفهبهنیز  یداقتصا که به لحاظدسترس 

al., 2020). 
 یصیتشخ در جهت توانداين مقیاس می يی مناسب،اعتبار و روا، جيبا توجه به نتالذا 

ه چنین در ايران مشاب چراکه کار گرفته شود.به  دبستانی زانآمودانش یریادگياختالالت 
بر ولین بار برای ا یریادگيتالالت اخ یصیتشخ ستیلچکمقیاسی طراحی نشده است و اين 

 هازجمل. تقرار گرفته اس ارزيابیو  موردسنجشو آموزان انجام شده روی تعدادی از دانش
تنها بر روی تعدادی از  ستیلچکهای پژوهش حاضر اين است که اين محدوديت

انب الزم است در تعمیم نتايج جو رونيازاآباد انجام شده است؛ آموزان شهر نجفدانش
 اجرا گردي هاینمونه روی بر مجدداً  مقیاس اين تا گرددپیشنهاد میاحتیاط رعايت گردد. لذا 

 .قرار گیرد بیشتر هایمورد بررسی سنجیبه لحاظ روان و شود
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 تعارض منافع
 اظهار نويسندگان، اين مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد. بنا بر

 سپاسگزاری
زانی که ما را در اجرای اين پژوهش ياری نمودند صمیمانه تشکر و وسیله از تمامی عزيبدين

 .شودمیقدردانی 

 منابع
 آموز بدوندانش و يادگیری اختاللبا  آموزاندانش عملکرد یسهيمقا(. 1373، بتول. )احدی

دانشگاه  ،ارشدکارشناسی  نامهپايان ،کودکان وکسلر در مقیاس هوش يادگیری اختالل
 شیراز.

(. 1395پرهون، هادی. ) و ، رضا، حسنی، جعفرینور یکرمريم، مرادی، علیرضا، حسینی، م
وم های علفصلنامه تازهخوانی )نما(. بررسی اعتبار و روايی عاملی آزمون خواندن و نارسا

 .22-34 ،(18)1 ،شناختی
ی سنجی پرسشنامههای روانبررسی ويژگی(. 1390. )علی ،شريفرضايی و نادر ،حاجلو

 .24-43 ،(1)1 ،های يادگیریمجله ناتوانی. ت يادگیری کلورادومشکال
. رقیه ،فروغی و لیال ،صداقتی، محمدرضا ،مراثی، لیال ،نیاعلی، سمیرا ،توکل، بیژن، شفیعی

های طراحی و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختالل در خواندن در پايه(. 1387)
 ،(2)17 ،شناسیمجله شنوايی. شهر اصفهانآموزان مقطع ابتدايی در اول تا پنجم دانش

60-53. 
 Amosهای اجتماعی با کاربرد سازی معادله ساختاری در پژوهشمدل(. 1392قاسمی، وحید. )

Graphic.   :شناسانانتشارات جامعهتهران. 
تحول زبان کودکان دارای  یمقايسه(. 1393فردين. ) ،مرادی منش و همايون ،رشیدیهارون

 یهایناتوان ی.يادگیری کالمی و کودکان دارای اختالالت يادگیری غیرکالماختالالت 
 .111-100 ،(3)3 ،يادگیری
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 لیست تشخیصی اختالالت یادگیری. چک1یوست پ

 ادراک فضايی

 شودمیدر تشخیص چپ و راست سردرگم  1
 کنديابی و يادگیری مسیرهای جديد ضعیف عمل میدر جهت 2

مشکل در تشخیص فاصله توپ از  ماننددر تشخیص سرعت و فاصله مشکل دارد ) 3
 گیری(سبد بسکتبال، مشکل در پرتاب دارت، مشکل در هدف

 ها برايش سخت استدرک و فهم نمودارها و نقشه 4

 دهیسازمان

 ريزی وظايف مشکل داردو برنامه دهیسازماندر مديريت زمان و  5
 کنداغلب اوقات وسايلش را گم می 6
 ها و وظايف مشکل داردهای جديد يا به اتمام رساندن بازیدر يادگیری بازی 7
 تماممهینتکالیف را  اندازد.می ریتأخديگر به  روزروزبهاز يك  کارها و تکالیف را 8

 کندرها می
 ديگر مشکل دارد. تیبه موقعاز يك موقعیت  هامهارتدر تعمیم و بکار بردن  9

 هایمهارت
 هیجانی/اجتماعی

)ممکن است حرف اشتباهی  کنددرک نمی یخوببهعواطف و احساسات ديگران را  10
 مناسب بگويد(را در زمان نا

 دهد وصحیح بروز نمی طوربهدر هنگام ناراحتی يا عصبانیت، احساسات خود را  11
 العمل مناسب نداردعکس

 اجتماعی مطلوب در گروه همساالن مشکل داردروابط در ايجاد و حفظ  12

 بیان کند آن راخود را به نمايش بگذارد يا  هیجانات و شادمانیداند چگونه نمی 13

ضعیف عمل  فردی )روابط(-مواجهه با مشکالت بیناجتماعی و برخوردهای در  14
 کندمی

)شك  دهدها را به شانس يا عوامل بیرونی نسبت میبجای تالش بیشتر، موفقیت 15
 (ی خودهاداشتن به توانايی

 دهدنشان میاز خود  رمنتظرهیغهنگام صحبت در جمع خجالتی است و رفتارهای  16

 ثبات داردو رابط بی کندهای خود را حفظ نمیدوستی 17

 هایمهارت
حرکتی )ظريف 

 و درشت(

دهد های حرکتی را ناشیانه و بدون مهارت انجام میمشکالت حرکتی دارد و بازی 18
 کردن و ...( یلیلکردن، انداختن و ضربه زدن به وسايل، دويدن،  پرتاب)

نیاز به هماهنگی چشم و دست دارد موفقیت کمی دارد  هايی کهها و فعالیتدر بازی 19
ا پیچ و های تعادلی، کار ب، دارت، بازیبالسیبنواختن پیانو، بازی بسکتبال،  مانند)

 مهره و ...(
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 در بستن دکمه، قالب، زيپ، بستن بند کفش نیز دچار مشکل است 20

 يا کاردستی(کند )نقاشی در انجام کارهای هنری بسیار ضعیف عمل می 21

 نويسی ضعیف استآمیزی يا مرتبدر رنگ 22

 نويسدگیرد و بد خط میدر دست می مداد را به طرز ناشیانه )غیرصحیح( 23

 دمانندر استفاده از وسايل و ابزار کوچکی که نیازمند دقت هستند، مشکل دارد ) 24
 های پازل، کار با قیچی(چینش لگو، تکه

 کندترسیمی مثل نقاشی و نوشتن مشکل دارد و از آن دوری می هایفعالیتدر  25

 هایمهارت
 توجهی

يگر د هایفعالیتعمیق به جزيیات مشکل دارد. در تکالیف مدرسه، کار يا  در توجه 26
 دقت است و اشتباهات زيادی داردبی

ك از يدر حفظ تمرکز و توجه مشکل دارد )مدام  هافعالیتهنگام انجام تکالیف يا  27
 (شودمیکار به کاری ديگر مشغول 

 کردنجمعها را دنبال کند و در تمام کردن تکالیف مدرسه و يا تواند دستورالعملنمی 28
 شودمیدچار مشکل  یبازاسباب

 و وسايل شخصی خود مشکل دارد هافعالیتوظايف و  دهیسازماندر نظم و  29

عالقه است )مانند کند و بیهستند دوری میاز تکالیفی که نیازمند تالش ذهنی  30
 تکلیف مدرسه، بازی فکری، حل معما(

بازی، اسباب مانندکند )است و وسايل شخصی و ابزار شخصی را گم می کارفراموش 31
 جزوه، مداد، کتاب و ابزار(

صداها، گفتگوها، وسايل اتاق يا کالس( ) یرونیبهای محرک لهیوسبه یآسانبه 32
 شودمیسش پرت حوا

 مداوم نیازمند نظارت است طوربهکند و روزانه را فراموش می هایفعالیت 33

 زبانی هایمهارت

 کالمی داشته است ریتأخدر آغاز صحبت کردن  34

 صدا مشکل دارد )غیرطبیعی بودن تن صدا يا گفتار( یروبميزدر  35
 در گفتن نام اشیاء يا افراد مشکل دارد 36

تواند روی يك موضوع تمرکز کند و در هنگام برقراری ارتباط و صحبت کردن نمی 37
 کندپراکنده صحبت می

کلمات مشکل دارد. کلمات را اشتباهی يا همراه با  یریکارگبههنگام گفتگو، در  38
 جایبههای پرنده دست -نوک جایبههای جوجه برد )مثال: لبحذفیات به کار می

 بال(

 آوردن و بازگويی خاطره يا داستان برايش مشکل است اطربه خ 39

هايش مبهم است و خزانه لغات محدودی دارد )واضح و شفاف اکثر اوقات صحبت 40
 تواند منظور خود را برساند(کند و نمیصحبت نمی

ند ککند. از کلمات تکراری، زياد استفاده میو همراه با مکث صحبت می یکندبه 41
 خب خب( -عهه عههه -میدونی-اومممم مانند: )
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کند و کلمات را مناسب و بجا استفاده رعايت نمی یخوببهقواعد و دستور زبان را  42
 بفروشه( جایبهبفروخه  -کند )مثال: فردا رفتیم؛ من آمدنمی

 الم(س جایبهسیام  –کالغ  جایبهکند )خالغ مکرر لغات را اشتباه تلفظ می طوربه 43

کِرم و  –مشکل دارد )چِشم و چَشم  آواهمحروف  ليودر تشخیص کلمات مشابه  44
 کَرَم و ... غ و ق(

آن مرد يك مجسمه بزرگ  مانندزند )می بيوغربیعجربط يا های بیگاهی حرف 45
 ديشب خورشید نور داشت( -بود

 لیف( –لیز؛ کیف  –سازی مشکل دارد )میز های قافیهدر بازی 46

 عالقه استبی يیگوداستانخوانی و به کتاب 47

در درک و فهم يا دنبال کردن دستورات کالمی مشکل دارد و نیاز به توضیح يا نظارت  48
 هايت را دربیار و به اتاق بیا(دارد )کفش

 ها مشکل داردو شوخی هاالمثلضربدر درک و فهم اصطالحات،  49

 )سرفه و سفره؛ دانه و النه( شودمی در تشخیص کلمات مشابه، سردرگم 50

 هایمهارت
 خواندن

، آموزش ديده است قبالًآوردن برخی از حروف و کلماتی که  به خاطردر شناسايی يا  51
 مشکل دارد

 کندمداوم مکان خواندن را گم می طوربهدر هنگام خواندن يك متن،  52

 )خ ح ج( شودمیدر تشخیص حروف مشابه، سردرگم  53

 خواند(می وارونه کردن ترتیب حروف و برعکس خواندن )غاز/ زاغ را وارونه 54
 (نويسدخواند؛ اشتباه میبه هنگام رونويسی، حافظه ضعیفی دارد )اشتباه می 55
 شودمیدر درک مفهوم اغلب جمالت دچار مشکل  56

 خواند(میهای زياد در يادگیری خواندن، ضعف شديدی دارد )همراه با غلط 57

 حروف مشکل دارد یگذارنامدر  58

در ارتباط دادن حروف و صداها، فهم تفاوت بین صداها )آواها( يا ترکیب صدا و  59
 حروف مشکل دارد

ناآشنا، کلمات را حدس  و کلمات، حروف وتحلیلتجزيهبجای استفاده از مهارت  60
 زندمی

 خواندبسیار کند و آهسته می 61

 اندازدجا می کند يامی نيگزيجاهنگام خواندن، کلمات را  به 62

 حفظ کند سرعتبهتواند لغات جديد را نمی 63

 کندمی عالقه است و از خواندن دورینسبت به خواندن، بی 64

   

 هایمهارت
 نوشتن

 عالقه استنسبت به نوشتن يا رونويسی کردن بی 65

 کندند عمل میدر رونويسی و نوشتن، بسیار ک 66

 و پارگی صفحات( یخوردگخطنويسد )همراه با می نامرتبشلخته، ناتمام و  67
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 شودمیدر ترسیم اشکال، نوشتن کلمات و اعداد، نقاشی دچار مشکل  68

 نويسدها را وارونه میمکرر کلمات، اعداد و نشانه طوربه 69

کند. در روی خطوط نوشتن مشکل یرا رعايت نم بین حروف و کلمات گذاریفاصله 70
 دارد

 12نويسد )و ناهماهنگ می شودمیهنگام رونويسی کلمات و اعداد مشابه، سردرگم  71
 (21 جایبه

 مشکل دارد زمانهم طوربه (گوش دادن و نوشتن)نوشتن امال  در 72

 یسيانشاءنو

 های اماليی()پیدا کردن غلط در تصحیح و بازنگری تکالیف خود مشکل دارد 73
 مشکل دارد جمالت در يك متن دهیسازمانو  نوشتن کلمات مرتبط در 74

ناقص  هانوشته کند وعمل میهای خود ضعیف در ربط دادن ايده ،نوشتن انشا هنگام 75
 و کوتاه هستند

 نويسدمی نظمبدون پراکنده و های خود را ايده و نظرات، نوشتن انشا هنگام 76

 رياضیات

را مشابه اعداد و ارقام  و هااعداد مشکل دارد، نشانه كيبهكيدر شمارش ساده و  77
 دهدتشخیص نمی

گاه جاي به)مثل تشخیص عدد بدون توجه  در شناخت مفاهیم عددی مشکل دارد 78
 مکانی(

 سپاری اصول جمع و تفريق مشکل دارد به خاطردر يادگیری و  79

 ی داردشمارش یمشکل دارد و خطا در رعايت ترتیب اعداد 80

 ( مشکل دارداعداد ، مقدار و ارزشتیکم )مثل: در تخمین زدن مقادير 81

 )مانند کمتر و بیشتر( مشکل دارداعداد  در مقايسه کردن 82

 است )خواندن ساعت(مشکل و موقعیت برايش زمان  تشخیص 83

 ردمشکل دا روزهای هفته، ماه و سالدر درک مفهوم  84

 مشکل داردذهنی در تکرار شمارش يا انجام محاسبات  85

 مشکل دارد عملیات رياضیها و فرمول ،ضربجدولدر يادگیری  86

 کندضعیف عمل مینمودار محور، جدول، تفسیر  درک در 87
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