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چكيده
هدف پژوهش حاضر ساخت ،روایي سنجي و اعتبار یابي مقياس رشد زبان کودکان بود .روش پژوهش
توصيفي از نوع آزمونسازی بود .در مرحله اول برای ساخت مقدماتي مقياس رشد زبان کودکان ،از مباني
نظری و تجربي و توجه به توانشهای رشدی کودکان استفاده گردید و سپس از ميان نواحي ششگانه
آموزشوپرورش شهر اصفهان به روش نمونهگيری چندمرحلهای  97کودک (دختر و پسر) از مهدهای
کودک ،مراکز پيشدبستاني و دبستانهای شهر اصفهان انتخاب شده و مقياس بر روی آنها اجرا و
روانسنجي شد .در مرحله دوم  777کودک به روش کوکران ،از این مراکز انتخاب گردید .بهمنظور بررسي
پایایي و روایي ابزار ،مقياس رشد زباني کودکان و مقياس رفتار سازشي واینلند بر روی گروه نمونه (777
کودک) اجرا شد .دادههای حاصل از ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،روایي سازه به روش
تحليل عاملي تأیيدی و روایي مالکي تحليل گردید .نتایج نشان داد که ضریب پایایي کل مقياس رشد زباني
کودکان 7/59 ،و ضریب پایایي  7خرده مقياس آن  7/56است .نتایج تحليل عاملي تأیيدی ،مدل  7عاملي
(زبان دریافتي و زبان بياني) مقياس رشد زباني کودکان را تأیيد کرد .همچنين همبستگي بين مقياس رشد
زباني کودکان و مقياس رفتار سازشي واینلند  7/55محاسبه شد که بيانگر روایي مالکي مقياس رشد زباني
کودکان است .مقياس رشد زبان کودکان ،از پایایي و روایي مناسب برای ارزیابي و سنجش رشد زبان دریافتي
و زبان بياني کودکان زیر  9سال دارا ميباشد.

واژگان کليدی :مقياس رشد زبانی کودکان ،رشد زبانی ،مقياس زبانی ،مقياس رشدی
 .1دانشيار گروه روانشناسي و آموزش کودکان با نيازهای خاص ،دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان،
اصفهان ،ایران salarfaramarzi@yahoo.com
 .7کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش کودکان با نيازهای خاص ،دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي ،دانشگاه
اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش کودکان با نيازهای خاص ،دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي ،دانشگاه
اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
پژوهشهای روانشناسي حاکي از آن است که ظرفيت و استعدادهای گوناگون آدمي همراه
با رشد جسمي او معموالً تغيير پيدا ميکند و رشد ژنتيکي و جسمي پایه و زمينه سایر جوانب
رشد آدمي و از جمله رشد تفکر و زبان او است .برای آنکه رشد زبان کودک تأمين شود
و تحقق حداکثر ظرفيتهای زبانياش ممکن گردد ،باید هم اصول رشد عمومي ،رشد
حواس ،مغز ،اعصاب ،سيستم عصبي مرکزی و هم رشد فعاليتهای عالي ذهن و چگونگي
شکلگيری طرحهای رشد زباني دقيقاً شناخته شود .در این خصوص ميتوان به روانشناسان
و نظریهپردازاني همچون اسکينر( 1ماسن ،کيگان ،هوستون و کانجر ،)5951 ،2چامسکي،3
پياژه ،4لوریا ،5برونر ،6و ویگوتسکي( 7آونس7755 ،8؛ برک )5951 ،9اشاره کرد که رشد
زبان را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار ميدهند.
بررسي تحقيقات و عقاید مربوط به رشد زبان ،در دو حيطه زبان بياني و زبان درکي
مطرح ميشود .زبان بياني شامل توانایيهای کودک در ارتباط با دیگران از طریق صحبت
کردن و نوشتن و زبان درکي شامل توانایي کودک در درک و فهم اطالعات دریافتي از
دیگران به صورت کالمي و نوشتاری است (وهاب ،شهيم ،جعفری و اوریادی زنجاني،
 .)5955در پایان سال اول و آغاز سال دوم زندگي ،کودک به فهم زبان دست ميیابد و پيش
از آن که بتواند کلمات را بيان کند برخي از کلمات و اصطالحاتي را که در چارچوب مناسب
ارائه ميشوند ميفهمد .درواقع ابتدا کودکان دانش مربوط به اشيا ،موقعيتها و ویژگيها را
کسب کرده و سپس نحوه بيان این دانش را به زبان مادری خود ميآموزند بهعبارتدیگر
زبان دریافتي مقدم بر زبان بياني است (فرامرزی ،شيرزادی ،قاسمي و یارمحمدیان .)5951

1. Skinner
2. Mussen, Kigan, Hoston, & Kanjer
3. Chamsky
4. Piaget
5. Luria
6. Bruner
7. Vygotsky
8. Owens
9. Berk

ساخت ،روايی سنجی و اعتبار يابی مقیاس رشد زبانی کودکان 1 /

کالرک 1معتقد است که وقتيکه کودکان کلمه جدید را ميشنوند در مورد معنای آن
حدسياتي ميزنند و بعد ضمن به کاربردن آن کلمه امتحان ميکنند ببيند حدسشان درست
بوده یا نه .غالباً استنباطي که کودکان در وهله اول از کلمات دارند با استنباط بزرگساالن
فرق دارد .آنان بعضي از کلمات را بيشگستری ميکنند .بيشگستریهای کودک معموالً
بر اساس شباهت هایي در شکل ،اندازه ،صدا ،جنس یا حرکت است .کودک بعضي از
کلمات را در معنای محدودتری به کار ميبرد (کمگستری) .بيشگستری و کمگستری را
ميتوان فرضيههای دانست که کودک ميسازد و سپس آنقدر آنها را تغيير ميدهد تا با
معنای کلمه نزد بزرگساالن منطبق شود (به نقل از دادستان.)5957 ،
با توجه به اهميت زبان ،در سطح دنيا تاکنون مقياسهای مختلفي در زمينهی تحول زباني
و در ابعاد مختلف مهارتهای زباني از جمله خزانه لغوی ،زبان دریافتي ،زبان بياني ،درک
شنوایي و سایر زمينهها تهيه شده است که از ميان آنها ميتوان به آزمونهای زیر اشاره کرد.
آزمون تميز شنيداری گلدمن-فریستو -وودکاک ( )5527( 2)GFW-TADکه برای
سنجش توانایي تميز صداهای گفتاری در دو زمينه متفاوت سکوت و سروصدا تهيه شده
است .آزمون درک مطلب شنوایي ( 3)TACL-3که توسط کارو -ولفلک )5555( 4ساخته
شده و برای افراد  9تا  5ساله کاربرد دارد و به ارزیابي مهارتهای زباني در زمينه خزانه
درک واژگاني و نحو ميپردازد .آزمون واژگان تصویری پي بادی (( 5)PPVTدان و
دان ،)5552،6نيز ازجمله آزمونهایي است که با هدف ارزیابي درک واژگاني ساخته شده
و برای کودکان  7/9سال تا بزرگسالي کاربرد دارد .این آزمون در ایران توسط رضویه و
شهيم ( )5922بر کودکان دبستاني و پيشدبستاني شهر شيراز انطباق و هنجاریابي شده است.
بوهم )7777( 7نيز به ساخت آزمون مفاهيم پایه زبان 8اقدام نموده که هدف از این آزمون
1. Clark
2. Goldman- Fristoe- Woodcock Test of Auditory Discriminatin
3. Test for Auditory Comprehension of Language-3
4. Carrow & Woolfolk
5. Peabody Picture Vocabulary Test
6. Dunn & Dunn
7. Bohem
8. Bohem Test of Basic Concepts
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ارزیابي رشد واژگان دریافتي کودکان از پيشدبستاني تا پایه دوم ابتدایي ميباشد .واالس و
هاميل )7777( 1هم آزمون جامع واژگان دریافتي و بياني 2را ساختهاند که برای کودکان 7
ساله تا افراد  59ساله قابل اجراست و با هدف ارزیابي زبان بياني و دریافتي انجام ميگيرد.
برونل )7777( 3نيز آزمون واژگان تصویری تککلمهای دریافتي 4را برای ارزیابي کودکان
 7تا  59ساله تهيه نمود.

مقياسهای رشدی زبان رینل ( 5)RDLSتوسط رینل و هانتلي )5592( 6بهمنظور ارزیابي
جامع زبان کودکان پيش از دبستان طراحي و نسخه سوم 7آن هم توسط ادواردز ،فلتچر،
گرمان ،هاگز ،لتز و سينکا )5555( 8تهيه گردید .این آزمون به سنجش درک جمالت با
افزایش پيچيدگي نحوی ميپردازد (کجلمر ،هدوال ،هولم ،فرنال ،گيلبرگ و نورلگن،9
 .)7757آزمون زبان بنکسون ( )5557( 10)BLTبرای کودکان  9تا  6سال ساخته شده است
و مهارت های روانشناسي زباني کودکان در سه زمينه معناشناسي ،تکواژشناسي و
کاربردشناسي را مورد ارزیابي قرار ميدهد .آزمون ارزیابي باليني پایههای زبان (،11)CELF
(سمل ،ویگ و سکورد )555912،نيز ارزیابي مهارتهای زباني کودکان و نوجوانان از 7
سالگي تا  75سالگي را مورد بررسي قرار ميدهد .آزمون رشد اوليه زبان ()TELD
هرسکو ،رید و هاميل

14

13

( )5555نيز از جمله آزمونهایي است که بهصورت فردی

مهارتهای زبان بياني و دریافتي کودکان را از  7تا  2سالگي اندازهگيری ميکند .آزمون
رشد زباني یوتا 15هم از جمله آزمونهایي است که مهارتهای زبان بياني و دریافتي کودکان
1. Wallace & Hammil
2. Comprehensive Receptive and Expressive Vocabulary Test
3. Brownell
4. Receptive One-Word Picture Vocabulary Test
5. Reynell Developmental Language Scales
6. Reynell & Huntley
7. The Reynell Developmental Language Scales III
8. Edwards, Fletcher, Garman, Hughes, Letts, & Sinka
9. Kjellmer, Hedvall, Holm, Fernell, Gillberg, & Norrelgen
10. Bankson Language Test
11. Clinical Evaluation of Language Fundamentals
12. Semel, Wiig, & Secord
13. Test of Early Language Development
14. Hersko, Reid, & Hammill
15. Utah Test of Language Development
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را از  9تا  5سالگي ارزیابي مينماید (ميشم .)5595،1حتي افرادی به ارزیابي زبان با استفاده
از نرمافزارهای رایانهای پرداخته و به توليد این نرمافزارها اقدام کردهاند ،همچون تي یاک و
ونابل )5559( 2که به نمونه گيری زبان ،تحليل و آموزش زبان بر مبنای رایانه پرداخته و نيمرخ
رایانهای النگ )7777( 3برنامههای مختلفي را برای اندازهگيری نمونههای از زبان ارائه
ميکند .همچنين برنامهی تحليل نظامدار آوانویسي زبان ميلر )7775( 4برنامه دیگری است
که به ثبت و محاسبهی آواها ميپردازد.
درزمينهی پژوهشهای هنجاریابي مقياسها و آزمونهای زبان هم ميتوان به
پژوهشهای زیر اشاره نمود .ونگ ،لنگ ،سو ،الم و چان )7755( 5مقياسي بهمنظور ارزیابي
رشدی کودکان پيشدبستاني ( 9( 6)PDASتا  6سال) چيني ساختند .این مقياس شامل خرده
مقياس های زباني ،شناختي ،اجتماعي ،سواد خواندن ،نوشتن و ریاضيات و مهارتهای
حرکتي ظریف و درشت است که ونگ ،لنگ ،سو ،الم ( )7757در پژوهش خود به تعيين
مشخصات روانسنجي خرده مقياس حيطه زبان در مقياس ارزیابي رشدی کودکان
پيشدبستاني ( 9 )PDASتا  6سال چيني پرداختند و نتایج قابلقبولي در رابطه با پایایي
بازآزمایي ،روایي مالکي و روایي همزمان به دست آوردند .در پژوهش آنها پایایي خرده
مقياس حيطه زبان در مقياس  PDASبه روش آلفای کرونباخ  7/59و پایایي بازآزمایي 7/55
به دست آمد .به منظور بررسي روایي مالکي ،تفاوت خرده مقياس حيطه زبان مقياس
PDASدر کودکان عادی پيشدبستاني و کودکان مبتال به ناتوانيهای رشدی ،با استفاده از
آزمون  tمستقل بررسي گردید .نتایج معنادار آزمون  tمستقل و مطالعات پيگير در دو گروه
کودکان عادی پيشدبستاني و کودکان مبتال به ناتوانيهای رشدی در گروههای سني 1 ،9
و  9ساله نشان داد که نمرات کودکان مبتال به ناتوانيهای رشدی پایينتر از نمرات کودکان
عادی پيشدبستاني بود.
1. Mecham
2. Tyack & Venable
3. Long
4. Miller
5. Wong, Leung, Siu, Lam, & Chan
6. The Preschool Developmental Assessment Scale
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کروم ول ،دیوب ،کول ،چيرامبو ،دو 5و همکاران ( )7751در پژوهش خود به بررسي
نمرات هنجاری آمریکایي نسخه سوم مقياسهای رشد نوزاد و کودک نوپا بيلي (BSID-

) 7IIIدر کودکان ماالویایي 9پرداختند .این مقياس یک مقياس عصبشناختي رشدی برای
کودکان  5تا  17ماهه است و شامل  9خرده مقياس ارتباط دریافتي ،ارتباط بياني ،حرکت
ظریف ،حرکت درشت و خرده مقياس شناختي ميباشد و کودکان را در  57و  51هفتگي،6،
 71 ،59 ،59 ،57 ،5و  97ماهگي مورد سنجش قرار ميدهد .این محققان دریافتند در تمامي
خرده مقياسها ،در کودکان با سن کمتر (تقریباً  6ماه کمتر) ميانگين نمرات خام کودکان
ماالویایي بيش از نمرات هنجار آمریکایي بود.
در ایران هم پژوهشهایي بهمنظور بررسي ویژگيهای روانسنجي آزمونها و
مقياسهای رشدی و نيز رشد زبان که در دنيا ساختهشدهاند ،انجامگرفته ،که ميتوان به برخي
از آنها اشاره نمود .سليماني ،آذری ،کراسکيان موجمباری ،وامقي ،شهشهاني پور و ساجدی
( )5957مقياس غربالگری سنجش تکامل کودکان بِيلي را به زبان فارسي ترجمه و اعتبار و
روایي آن را بررسي نمودهاند .این مقياس رشدی دارای خرده مقياسهای شناختي ،حرکات
ظریف و درشت و نيز زبان درکي و بياني است ،که در پژوهش آنها ضریب همساني دروني
در خرده مقياسهای شناختي ،زبان درکي و بياني ،حرکات ظریف و درشت به ترتيب ،7/56
 7/59 ،7/59و  7/51به دست آمده و روایي سازه آزمون با روش تحليل عاملي و مقایسه
نمرهها در گروههای سني تأیيد شد.
همچنين حسنزاده و مينایي ( )5997در پژوهش خود به انطباق و هنجاریابي آزمون رشد
زباني ( 4)TOLD-P:3که توسط نيوکامر و هاميل 5در سال  5522ساخته و در سال 5552
مورد تجدیدنظر نهایي قرار گرفت ،پرداختند .این آزمون که برای کودکان  1تا  9سال ساخته
شده شامل  5خرده آزمون واژگان تصویری ،واژگان ربطي ،واژگان شفاهي ،درک دستوری،
تقليد جمله ،تکميل دستوری ،تمایزگذاری کلمه ،تحليل واجي و توليد کلمه است که به
1. Cromwell, Dube, Cole, Chirambo, Dowa
2. Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III
3. Malawian
4. Test of Language Development- Primary
5. Newcomer & Hammill
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شناسایي اختالالت زباني کودکان در حيطههای گوش کردن ،سازماندهي ،صحبت کردن،
معناشناسي ،نحو و زبان گفتاری کمک مينماید .نتایج پژوهش روایي و پایایي قابلقبولي را
برای ارزیابي مهارتهای زباني کودکان فارسيزبان تهراني به دست ميدهد.
همچنين کاظمي ،نعمت زاده ،حاجيان ،حيدری ،دانشپژوه و ميرمعيني ( )5992در
پژوهش خود به تعيين روایي و پایایي ترجمه فرم کلمات و ژستها از فهرست تکامل
برقراری ارتباط مک آرتور -بيتز ) 5(CDIبه زبان فارسي پرداختند .این ابزار اطالعات
معتبری را در زمينه رشد واژگان درکي و بياني کودک و همچنين استفاده کودک از حرکات
بيانگر نمادین و ارتباطي در مهرومومهای اوليه زندگي در دو فرم جداگانه برای کودکان سن
 9تا  56ماهگي و  56تا  97ماهگي ارائه ميدهد که در این پژوهش به تعيين مشخصات
روانسنجي فرم یک برای کودکان سن  9تا  56ماهگي پرداخته شد و نتایج پژوهش نشان
داد روایي صوری و محتوایي آزمون  CDIبا در نظر گرفتن نقطه نظرات دو زبانشناس ،دو
آسيبشناس گفتار و زبان و والدین ،مناسب است .همچنين در این پژوهش بيشترین ضریب
پایایي محاسبهشده ( )7/59برای خرده مقياس درک واژگان و کمترین ضریب پایایي
محاسبهشده ( )7/19برای ژستهای کلي به دست آمد.
کاظمي ،اميری ،ملک پور و مولوی ( )5955به بررسي ویژگيهای روانسنجي
(هنجاریابي و بررسي روایي و پایایي) مقياس خزانه لغات تصویری بریتانيا ( ،7)BPVS_IIبر
روی کودکان  5 ،2 ،9و  55ساله شهر اصفهان پرداختند .این مقياس یک آزمون فردی دارای
هنجار و گسترده ،برای اندازهگيری مجموعه واژگان دریافتي (شنيداری) آزمودني در زبان
استاندارد انگليسي ميباشد که بر روی کودکان  7سال به باال و یا حتـي بـر روی افـراد
بزرگسال قابلاجرا است .در این پژوهش روایي همزمان این مقياس با مقياس هوش وکسلر
بين نمره هوش کالمي و نمره خزانه لغات برابر با  7/19بود .همچنين بررسي روایي افتراق
سني نشان داد که بين نمره خزانه لغات کودکان  5 ،2 ،9و  55سال تفاوت معنادار وجود

1. Persian translated McArthur- Bates Communicative Development Inventory
)2. British Picture Vocabulary Scale (BPVS-II
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داشت و ضریب آلفای کرونباخ برای  569ماده از نسخه فارسي مقياس خزانه لغات تصویری
بریتانيا 7/91 ،محاسبه گردید.
پژوهش محمودی ،ظریفيان ،کاظمي و شيرازی ( )5959با عنوان انطباق پرسشنامه
تجدیدنظرشده برقراری ارتباط (نسخه دوم) 5به زبان فارسي و تعيين ویژگيهای روانسنجي
آنکه بر روی کودکان  2تا  5سال دارای رشد طبيعي زبان در مدارس ابتدایي شهر تهران
صورت گرفت نشان داد روایي محتوایي گویهها باالتر از  7/29و ضریب آلفای کرونباخ
زیرمجموعهها بين  7/66تا  7/21بود و نتایج پایایي بازآزمایي بعد از دو هفته ،باالتر از 7/57
به دست آمد .گفتني است این پرسشنامه به ارزیابي مهارتهای ارتباطي در زمينههای
کاربردشناسي ،تکواژشناسي ،نحو ،معناشناسي و گفتار اختصاص دارد.
در پژوهش دیگری صالحي ذهابي ،قرباني ،جليله وند و کمالي ( )5951به ساخت و تعيين
ویژگيهای روانسنجي آزمون مصور درک واژگان عيني برای کودکان سالم  6تا  59ساله
فارسيزبان در مدارس ابتدایي شهر تهران پرداختند تا با استفاده از آن بتوان درک واژگان
عيني را موردبررسي قرار داد .درک واژگان یکي از مؤلفههایي است که در ارزیابي
مهارتهای زباني مورد بررسي قرار ميگيرد .این پژوهشگران دریافتند که شاخص روایي
محتوایي برای تعداد  717واژه برابر با  5بود .در بررسي پایایي ،ضریب همبستگي حاصل از
دوبار اجرا 7/92 ،و ثبات دروني  7/99به دست آمد و بين توانایي پاسخدهي آزمودنيها و
سن آنها ارتباط معنيدار وجود داشت (.)P>7/7779
سليماني ،نعمت زاده ،غالمي تهراني و رهگذر ( )7751روایي و پایایي تحليل نمونه زباني
در سنجش عملکرد زباني کودکان  9-6ساله فارسيزبان شهر تهران بررسي نمودند .برای
جمعآوری نمونه زباني داستاني فارسي بر اساس مطالعه اشنایدر2و همکاران در سال 7776
نوشته و به تصویر کشيده شد .ابتدا افراد خبره روایي متن داستان و سپس کيفيت تصاویر آن
را ارزیابي کردند .تصاویر طي دو مرحله به فاصله  2-57روز به  97کودک  9-6ساله نشان
داده شد و از آنها خواسته شد بر اساس تصاویر داستاني را بسازند .در تحليل ساختار جمله
)1. Children’s Communication Checklist (CCC-2
2. Schneider
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و ساختار کلمه تحليل شد .نتایج پژوهش نشان داد ميانگين درصد توافق افراد صاحبنظر در
مورد متن نوشتاری  57/79بود و کيفيت تصاویر رتبه بسيار عالي را کسب کرد .نتایج ضرایب
تکرارپذیری نشان داد در متغيرهای ساختار جمله و ساختار کلمه بين دو مرحله اجرا،
همبستگي معناداری مشاهده شد ( .)P<7/79در ساختار جمله فقط در متغير جمله مرکب
ناهمپایه ،همبستگي مشاهده نشد ( .)P=7/592همبستگي ميانگين درصد توافق بين ارزیابها
در نسخهنویسي  52/5بود و نتایج بررسي پایایي در تحليل نمونه نشان داد ضرایب همبستگي
شدید و معنيداری بوده است.
با توجه به نتایج پژوهشي باال در خصوص ساخت مقياسهای مربوط به رشد زبان در
سراسر دنيا و اهميت مقوله زبان ،در این پژوهش سعي بر آن شد تا یک مقياس سنجش رشد
زبان بياني و دریافتي بر اساس نظریههای رشد و تحول زبان برای کودکان فارسيزبان قبل از
 9سال ساخته شود .لذا مسأله اصلي پژوهش حاضر عبارت است از ساخت ،روایي سنجي و
اعتباریابي مقياس رشد زبان کودکان .بدین منظور سؤاالت زیر موردبررسي قرار گرفته است:
 -5آیا ميتوان با تکيه بر مباني نظری و پژوهشي مقياس رشد زباني کودکان را تدوین نمود؟
 -7روایي محتوایي مقياس رشد زباني کودکان چگونه است؟
 -9روایي سازه (ساختار عاملي) مقياس رشد زباني کودکان به چه ميزان است؟
 -1روایي مالکي مقياس رشد زباني کودکان به چه ميزان است؟
 -9پایایي مقياس رشد زباني کودکان به چه ميزان است؟

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :روش تحقيق پژوهش حاضر با توجه به اهداف و
ماهيت پژوهش ،توصيفي از نوع آزمونسازی بود .جامعه آماری این پژوهش را کليه
کودکان عادی شهر اصفهان از تولد تا  9سالگي در سال  5951تشکيل دادند .نمونه آماری
پژوهش ،از نواحي ششگانه آموزشوپرورش شهر اصفهان به روش نمونهگيری خوشهای
چندمرحلهای در  7مرحله انتخاب گردید .در مرحله اول 97 ،کودک از سن تولد تا  9سال
از مهدهای کودک ،مراکز پيشدبستاني و دبستانهای شهر اصفهان انتخاب شده و مقياس
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رشد زباني کودکان بهمنظور بررسي مقدماتي بر روی آنها اجرا و روانسنجي شد .در مرحله
دوم ،نمونه آماری با استفاده از روش کوکران 777 ،کودک (دختر و پسر) تعيين گردید که
از مهدهای کودک ،مراکز پيشدبستاني و دبستانهای شهر اصفهان انتخاب گردیدند.
ابزار سنجش :مقياس رشد زباني کودکان :ازآنجاکه هدف این پژوهش ساخت ،روایي
سنجي و اعتباریابي مقياس رشد و تحول زباني بوده است ،برای ساخت آن مراحل زیر طي
شده است:
 تهيه مقدماتي مقياس رشد زباني با در نظر گرفتن ویژگيهای رشد زباني کودکان
 ارائه مقياس مقدماتي به متخصصين رشد و آسيب شناسان گفتار و زبان و دریافت نظر آنان
 اجرای مقدماتي مقياس بر روی کودکان با پرسيدن مادههای مقياس از والدین
 بررسي آماری و کيفي مقياس و تحليل دادها در مرحله مقدماتي
 اصالح و ویرایش مقياس با توجه به نتایج بهدستآمده در مرحله اول
 اجرای مقياس در مرحله بازآزمایي بر روی نمونه آماری پژوهش
 تحليل دادهای بهدستآمده و محاسبه روایي و پایایي مقياس
 تدوین مقياس بهعنوان مقياس نهایي و اصلي پژوهش برای کاربردهای تشخيصي و پژوهشي
مقياس رفتار سازشي واینلند ( :1)VABSمقياس رفتار سازشي واینلند در سال  5599توسط
دال 2تهيه و تدوین گردید و در سال  5992توسط براهني ،اخوت و دانشمند ،ترجمه و
هنجاریابي شده است .این مقياس برای گروه سني  7تا  79سال طراحي شده و بيشترین کاربرد
آن برای افرادی است که دچار ناتواني هوشي ميباشند .این مقياس  552سؤال دارد و به
گروههای یکساله تقسيم شده است .در هر ماده ،اطالعات موردنياز نه از طریق موقعيتهای
آزمون ،بلکه از راه مصاحبه با مطلعين (پدر ،مادر و یا اعضای خانواده یا مربي) یا خود
آزمودني ،به دست مي آید .برای اجرای این آزمون از یک مرحله قبل از سن تقویمي
آزمودني ،شروع به اجرای آزمون مينمایم .اساس این مقياس بر این امر استوار است که فرد
در زندگي روزمره ،توانایي انجام چه کارهایي را دارد .این مقياس به  9طبقه خودیاری
1. Vineland Adaptive Behavior Scale
2. Doll
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عمومي ،خودیاری در غذا خوردن ،خودیاری در لباس پوشيدن ،خودفرماني ،اشتغال ،ارتباط
زباني ،جابجایي و اجتماعي شدن تقسيم ميشود .با توجه به نمرههای شخص در طبقات 9
گانه این مقياس ،ميتوان سن اجتماعي ( 1)SAو بهره اجتماعي ( 2)SQرا محاسبه کرد
(ساعتچي ،کامکاری و عسگریان .)5995،مقياس رفتار سازشي واینلند دال ( )5569بر روی
 677مرد و زن در هر یک از گروههای سني تولد تا  97سالگي هنجاریابي شده است و
ضریب پایایي آن  7/57گزارش شده است (آناستازی .)5996 ،مهرجهانيان ( )5926روایي و
پایایي این مقياس را در سطح باالیي برآورد نموده و بيان ميکند که پایایي مقياس با روش
آلفای کرونباخ در سطح  7/97تا  7/59و ضریب پایایي بين نمره گذاران برابر با  7/29و در
سطح  7/75معنادار بود .همچنين وی روایي آزمون با روش تحليل سازه را  ،7/57گزارش
کرده است .توکلي ،بقولي ،قامت بلند ،بوالهری و بيرشک ( )5925این مقياس را در ایران در
مقاطع سني تولد تا  59سال و  55ماهگي هنجاریابي کردند 5697 .آزمودني بهنجار در 59
گروه سني در مناطق شهری و روستایي استانهای فارس ،خراسان ،زنجان ،کهگيلویه و
بویراحمد و شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند .یافتههای این پژوهش نشان داد که مادههای
مقياس در مورد جمعيت ایراني از پایایي و روایي رضایتبخش برخوردار است .همچنين در
پژوهش حاضر ،اعتبار خرده مقياسها با روش آلفای کرونباخ 7/59 ،به دست آمد.
بهمنظور ساخت آزمون ابتدا مباني نظری و پژوهشي رشد زباني کودکان موردبررسي قرار
گرفت ،با مراجعه به کتابهای رشد کودکان طبق جدول زیر و نيز بررسي آزمونها،
پرسشنامهها و مقياسهای ارزیابي توانایيهای زباني کودکان به فارسي و التين ،و نيز مشورت
با متخصصين گفتار و زبان ،درنهایت فرم اوليهی مقياس بر اساس مراحل رشد زبان در
کودکان تدوین شد .فرم مقدماتي همچون آزمون بينه و مقياس رفتار سازشي واینلند
بهصورت اشل بندی سني طراحي و تنظيم شد .با توجه به اشل بندی انجامگرفته و توزیع
آیتمها در دامنههای سني ،مقياس این امکان را فراهم ميآورد تا سن زباني و بهرهی زباني
کودکان نيز محاسبه شود .پس از تدوین نسخه مقدماتي ،ابتدا روایي صوری و محتوایي آن
1. social age
2. social quotient
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توسط کارشناسان و متخصصين تأیيد گردید .مقياس همراه با فرم ارزیابي به  9نفر از
متخصصين  9نفر آسيبشناس گفتار و زبان و نيز اعضای هيئتعلمي دانشکده توانبخشي
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و  9نفر از اساتيد دانشکده روانشناسي دانشگاه اصفهان ارائه
گردید .از متخصصين خواسته شد تا مقياس را مطالعه و ميزان ارتباط هر آیتم با اشل سني
مربوطه و هدف مقياس را از یک تا  1بر اساس مقياس ليکرت نمرهگذاری نمایند .همچنين
نظر خود را در رابطه با مقياس برای تحليل کيفي مکتوب نمایند .پس از دریافت فرمهای
ارزیابي ،نسبت به محاسبهی روایي محتوای مقياس با استفاده از روش هامبلتون (هومن،
 )5927اقدام گردید و ضریب همبستگي بين رتبههای داده شده توسط اساتيد با استفاده از
ضریب همبستگي اسپيرمن و ترم افزار  SPSSمحاسبه گردید ،ميانگين ضرایب همبستگي
 %29به دست آمد ،این عدد نشان داد که مقياس از روایي خوبي برخوردار است.
همچنين مقياس بر روی یک نمونهی  97نفری از کودکان که دامنهی سني آنان از تولد
تا  9سالگي بوده است اجرا و روایي و اعتبار آن بررسي و محاسبه گردید .با نتایج
بهدستآمده بر روی گروه نمونه ،اعتبار آزمون با روش ضریب آلفای کرونباخ  %95به دست
آمد .عالوه بر این ،با استفاده از روش هماهنگي دروني یا همساني دروني روایي آزمون %21
محاسبه گردید .عالوه بر این ،اعتبار مقياس ،نيز دریک گروه  95نفری از کودکان ناتوان
ذهني موردبررسي قرار گرفت و محاسبهی ضریب همبستگي مقياس با سایر مقياسهای رشد
(رشد اجتماعي واینلند 99 ،درصد؛ رشد رواني حرکتي گزل 25 ،درصد؛ و نماگر رشد
حرکتي ویندرز 96 ،درصد) ،نتایج نشان داد که این مقياس از اعتبار خوبي برخوردار ميباشد.
پس از ساخت مقياس رشد زباني کودکان و بررسي مقدماتي آن ،این مقياس بر روی
 777کودک انتخاب شده اجرا شد .بهمنظور اجرا ،پژوهشگر در مهدهای کودک ،مراکز
پيشدبستاني و دبستانهای انتخاب شده حضور یافته و پس از توضيح کوتاهي دربارۀ هدف
پژوهش ،بررسي کودک و مصاحبه با والدین ،مقياس را بر روی کودکان اجرا نمود .دادههای
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSتجزیهوتحليل شدند .جهت بررسي پایایي
از ضریب آلفای کرونباخ و بهمنظور بررسي روایي از روایي محتوایي ،روایي سازه (بررسي
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ساختار عاملي مقياس رشد زباني کودکان توسط تحليل عاملي اکتشافي به روش مؤلفههای
اصلي و چرخش از نوع واریماکس) و روایي مالکي استفاده گردید.

یافتهها
در این پژوهش  577پسر ( 95درصد) و  59دختر بهعنوان نمونه پژوهش حضور داشتند.
بهعالوه در هر یک از گروههای سني تولد تا  1ماهگي 1 ،تا  9ماهگي 9 ،تا  57ماهگي57 ،
تا  59ماهگي 59 ،تا  71ماهگي 7 ،تا  9سالگي 9 ،تا  1سالگي 1 ،تا  9سالگي 9 ،تا  6سالگي
و  6تا  9سالگي 77 ،نفر حضور داشتند.
یافتههای پژوهش در سه قسمت یافتههای توصيفي ،یافتههای مربوط به روایي و یافتههای
مربوط به پایایي مقياس رشد زباني کودکان ارائه شده است.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار مقياس رشد زبانی کودکان به تفکيک گروههای سنی
شاخص
گروههای سني
تولد تا 1
ماهگي

 1تا  9ماهگي

 9تا  57ماهگي

 57تا 59
ماهگي

زبان دریافتي
جنس

ميانگين

انحراف
معيار

زبان بياني
ميانگين

انحراف
معيار

کل
ميانگين

انحراف
معيار

پسر

9

2/72

9

1/71

59

55/95

دختر

9/97

7/57

9/97

7/272

2

5/15

کل

9 /2

1 /5

1/77

7 /6

57/77

2 /1

پسر

57/66

7/99

2

5/29

55/66

1/65

دختر

2/17

5/62

1/67

5/95

57

7/61

کل

5 /9

9 /9

9 /9

7/72

51/9

9/79

پسر

59/77

9/15

5/77

9/56

71/17

9/92

دختر

52/97

6/96

57

7/97

72/97

5/55

کل

77/9

59/75

51/5

59/6

99/77

79/99

پسر

79/77

59/95

75/17

57/57

11/67

79/19

دختر

75/25

1/15

59/92

9/55

99/79

5/17

کل

79/1

5 /5

59/5

9 /9

17/9

56/9

پسر

76/92

59/91

52

57/61

19/92

76/79
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 59تا 71

دختر

79/66

9/57

56/99

9/91

17/97

57/97

ماهگي

کل

71/77

57/97

59/17

5 /2

95/6

55/9

پسر

91/79

55/77

71/65

55/96

95

77/17

دختر

97/17

57/59

71/91

55/12

96/59

75/95

کل

99/79

57/1

71/9

55/7

92/2

75/1

پسر

17/59

55/67

97/65

6/75

27/26

57/91

دختر

17/59

6/29

99/75

57/57

29/72

77/57

کل

17/5

5/72

99/2

9 /9

29/5

52/5

پسر

11/96

9/57

99/92

9/12

97/72

59/11

دختر

16/99

9/55

92/17

2/52

99/17

59/19

کل

19/9

9 /6

92/6

6 /2

99/7

51/9

پسر

97/72

1/96

19/26

1/59

59/91

6/12

دختر

19/29

9/77

17/69

9/99

95/19

59/65

کل

15/5

6 /9

15/6

2 /1

55/9

59/5

پسر

91/51

5/29

19/55

7/65

577/79

1/97

دختر

95/97

5/72

11

9/51

59/97

52/65

کل

99/5

2 /5

11/1

6 /9

52/6

59/9

 7تا  9سالگي

 9تا  1سالگي

 1تا  9سالگي

 9تا  6سالگي

 6تا  9سالگي

همانگونه که مشاهده ميشود اطالعات جدول  5ميانگين و انحراف معيار مقياس رشد
زباني کودکان و خرده مقياسهای آن (زبان دریافتي و زبان بياني) را نشان ميدهد.
به منظور مقایسه مقياس رشد زباني در بين دخترها و پسرها از آزمون تحليل واریانس
استفاده شد .نتایج در جدول  7گزارش شده است.
جــدول  .2نتايج تحليل واريانس چند متغيره برای مقايسه عملکرد دو گروه در مقياس رشد زبانی
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

5

599/957

7/925

69/959

7/759

7/217

992/699

7/199

7/615

متغير

منبع تغييرات

زبان دریافتي

عضویت گروهي

722/777

زبان بياني

عضویت گروهي

572/295

5

رشد زباني کل

عضویت گروهي

229/762

5

F

سطح

توان

معنيداری

آماری

7/966

7/511
7/752
7/577
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بر اساس نتایج جدول  ،7بين دختر و پسر در مقياس رشد زباني کل و مؤلفههای آن
تفاوت معناداری وجود ندارد.
به منظور مقایسه مقياس رشد زباني در سنين مختلف از آزمون تحليل واریانس استفاده
شد .نتایج در جدول  9گزارش شده است.
جــدول  .3نتايج تحليل واريانس چند متغيره برای مقايسه عملکرد کودکان سنين متفاوت
در مقياس رشد زبانی
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

5

9919/152

91/779

9751/675

15/917

7/7775

51752/151

99/552

7/7775

متغير

منبع تغييرات

زبان دریافتي

عضویت گروهي

91675/127

زبان بياني

عضویت گروهي

75695/159

5

رشد زباني کل

عضویت گروهي

572596/272

5

F

سطح

توان

معنيداری

آماری

7/7775

5/77
5/77
5/77

بر اساس نتایج جدول  ،7بين مختلف در مقياس رشد زباني کل و مؤلفههای آن تفاوت
معناداری وجود دارد.
برای تعيين روایي محتوا و روایي صوری ،ابتدا نسخه اصلي توسط دو مترجم مستقل
بهطور همزمان به فارسي ترجمه شد .بهمنظور از بين بردن خطای احتمالي در ترجمه
گویهها ،از یک متخصص زبان انگليسي خواسته شد تا مقياس را مجدداً به زبان انگليسي
برگردان کند .نتایج ،حاکي از صحت عملکرد مترجمان اوليه بود .سپس مقياس در اختيار
گروهي از صاحبنظران درزمينهی روانشناسي قرار گرفت (به این منظور برای هر گویه دو
سؤال با این مضمون طرح شد؛ آیا گویه مفهوم است؟ آیا گویه رشد زباني را ميسنجد؟) و
نظرات آنها در طراحي نهایي اعمال شد؛ به عبارتي روایي محتوایي ابزار تائيد گردید .در
این مرحله ضریب توافق بين ارزیابها با استفاده از روش کاپا برای کل مقياس ضربآهنگ
شناختي کند  7/95محاسبه گردید که بيانگر یک ضریب توافق خوب و مطلوب است
(جویت .)7751 ،در مرحله بعد جهت اطمينان از فهم گویهها و تعيين روایي صوری ،ابزار
موردنظر در یک بررسي مقدماتي توسط چند نفر همسان با گروه نمونه اصلي تکميل شد و
آنها نيز نظر خود را اعالم کردند.
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عالوه بر روش کيفي تعيين روایي محتوا ،از نسبت روایي محتوا ( 5)CVRنيز استفاده
گردید (پاتریک و همکاران .)7779 ،با استفاده از روش ذکرشده و فرمول  CVRنسبت
روایي محتوا  7/59به دست آمد که نشاندهنده مکفي بودن روایي محتوای نسخۀ فارسي
مقياس رشد زباني کودکان برای استفاده در تحقيقات داخلي ميباشد.
بهمنظور بررسي روایي سازه از دو روش همساني دروني و تحليل عاملي تأیيدی استفاده
شد .نتایج حاصل از همساني دروني در جدول  7گزارش شده است.
جدول  .4ضرايب همبستگی خرده مقياسهای زبان دريافتی و زبان بيانی
با نمره کل مقياس رشد زبانی کودکان به تفکيک گروه سنی
مقياس

زبان بياني

زبان دریافتي

گروههای سني

ضریب همبستگي

سطح معناداری

ضریب همبستگي

سطح معناداری

تولد تا  1ماهگي

7/59

7/759

./59

./716

 1تا  9ماهگي

7/56

7/775

7/99

7/779

 9تا  57ماهگي

7/55

7/775

7/55

7/775

 57تا  59ماهگي

7/55

7/775

7/55

7/775

 59تا  71ماهگي

7/56

7/775

7/59

7/775

 7تا  9سالگي

7/59

7/775

7/59

7/775

 9تا  1سالگي

7/52

7/775

7/59

7/775

 1تا  9سالگي

7/52

7/775

7/59

7/775

 9تا  6سالگي

7/57

7/775

7/57

7/775

 6تا  9سالگي

7/52

7/775

7/56

7/775

جدول  1ضرایب همبستگي خرده مقياسهای زبان دریافتي و زبان بياني را با نمره کل
مقياس رشد زباني کودکان به تفکيک گروه سني نشان ميدهد .همانطور که مالحظه
ميشود تمام ضرایب همبستگي مثبت و معنادار ميباشند.
برای بررسي روایي سازه پرسشنامه از تحليل عامل تأیيدی استفاده شده است .نتایج تحليل
عامل به کمک نرمافزار ليزرل محاسبه شد و نتایج در زیر آورده شده است.
1. content validity ratio
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برای تشخيص مناسب بودن مدل ،آماره کای مربع و سایر معيارهای مناسب بودن برازش
مدل موردبررسي قرار ميگيرد .کليه شاخصهای ارزیابي تناسب برازش مدل همراه با مقادیر
آنها در جدول  ،9ارائه گردیده و نشاندهنده برازش مناسب مدل ميباشد.
جدول  .5بررسی شاخصهای مناسب بودن مدل
نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل موردنظر

نتيجهگيری

-

77596/269

برازش مدل مناسب است

1995

درجه آزادی
5 -9

1/67

برازش مدل مناسب است

p-value

بيشتر از 7/79

7/759

برازش مدل مناسب است

G.F.I

بيشتر از 7/9

7/52

برازش مدل مناسب است

A.G.F.I

بيشتر از 7/9

7/57

برازش مدل مناسب است

N.F.I

بيشتر از 7/9

7/51

برازش مدل مناسب است

C.F.I

بيشتر از 7/9

7/57

برازش مدل مناسب است

I.F.I

بيشتر از 7/9

7/96

برازش مدل مناسب است

R.M.R

نزدیک به صفر

7/79

برازش مدل مناسب است

RMSEA

کمتر از 7/5

7/765

برازش مدل مناسب است

شاخص کای اسکوئر نسبي مدل از مقدار قابلقبول  1/67برخوردار و نشاندهنده برازش
خوب مدل است .همچنين ،مقدار  Pبزرگتر از  7/79است ،به همين دليل مقدار کای
اسکوئر برای الگو قابلقبول است و ميتوان نتيجه گرفت که بين ماتریس واریانس و
کوواریانس مشاهدهشده با ماتریس واریانس و کوواریانس بازتوليد شده تفاوت معناداری
وجود ندارد .ریشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده یا  RMRبرای الگوی مذکور  7/79است
و مقدار کمي است که این نيز بيانگر خطای اندک الگو و برازش قابلقبول آن است .مقدار
 CFIبرای الگو  7/57و برازش بسيار خوب است .شاخص ریشه دوم ميانگين مربعات خطای
برآورد  RMSEAنيز همانند شاخص  RMRبر مبنای تحليل ماتریس باقيمانده دارد .الگوی
قابلقبول دارای مقدار  7/79یا کوچکتر برای این شاخص هستند .مقدار این شاخص برای
الگو  7/765ميباشد که این شاخص نيز نشان از برازش خوب الگوها توسط دادهها دارد.
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جدول  .6تحليل عامل تأييدی زبان دريافتی
سؤال

بار عاملي

سؤال

بار عاملي

سؤال

بار عاملي

97

7/919

62

7/957

96

7/677

15

7/912

67

7/999

56

7/997

99

7/229

76

7/911

95

7/697

97

7/979

97

7/929

55

7/766

99

7/995

29

7/929

579

7/157

52

7/115

95

7/225

59

7/177

91

7/696

29

7/999

576

7/195

579

7/279

69

7/959

57

7/997

59

7/257

97

7/975

22

7/129

66

7/979

55

7/297

9

7/595

575

7/271

92

7/279

5

7/757

61

7/969

99

7/696

69

7/119

577

7/275

19

7/259

79

7/967

577

7/769

-

-

-

-

نتایج حاصل از جدول  6نشان ميدهد که سؤاالت  55 ،577 ،5 ،9به دليل داشتن بار
عاملي کمتر از  7/9حذف ميگردد.
جدول  .7تحليل عامل تأييدی زبان بيانی
سؤال

بارعاملي

سؤال

بارعاملي

سؤال

بارعاملي

57

7/666

59

7/999

51

7/227

65

7/976

99

7/997

99

7/222

71

7/957

15

7/991

69

7/952

16

7/967

19

7/296

29

7/991

96

7/296

25

7/679

65

7/959

99

7/991

17

7/699

21

7/955

11

7/975

51

7/759

52

7/295

95

7/622

57

7/791

67

7/969

55

7/951

2

7/557

91

7/297

17

7/959

9

7/729

12

7/922
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سؤال

بارعاملي

سؤال

بارعاملي

سؤال

بارعاملي

77

7/171

59

7/722

59

7/279

75

7/157

75

7/155

27

7/297

19

7/299

26

7/996

27

7/227

97

7/159

95

7/671

99

7/695

نتایج حاصل از جدول  2نشان ميدهد که سؤاالت  9 ،2 ،57 ،51و  59به دليل داشتن بار
عاملي کمتر از  7/9حذف ميگردد.
روایي همزمان در ادامه بيان شده است:
جدول  .8ضرايب همبستگی مقياس رشد زبانی کودکان با مقياس رفتار سازشی واينلند
مقياس رشد زباني کودکان

زبان دریافتي

کل

زبان بياني

ضریب

سطح

ضریب

سطح

ضریب

سطح

همبستگي

معناداری

همبستگي

معناداری

همبستگي

معناداری

ارتباط و زبان

7/95

7/775

7/97

7/775

7/95

7/775

خودیاری عمومي

7/95

7/775

7/22

7/775

7/97

7/775

اجتماعي بودن

7/99

7/775

7/95

7/775

7/97

7/775

مسائل شغل

7/96

7/775

7/91

7/775

7/96

7/775

خودیاری در خوردن

7/97

7/775

7/95

7/775

7/97

7/775

جابجایي

7/26

7/775

7/29

7/775

7/26

7/775

خودیاری در پوشيدن

7/96

7/775

7/96

7/775

7/92

7/775

خود رهبری

7/99

7/775

7/99

7/775

7/99

7/775

کل

7/57

7/775

7/95

7/775

7/55

7/775

مقياس رفتار سازشي واینلند

جدول  9ضرایب همبستگي بين مقياس رشد زباني کودکان و مقياس رفتار سازشي واینلند
و خرده مقياسهای آنان را بهعنوان شاهد روایي همزمان نشان ميدهد .با توجه به دادههای
جدول  2و با توجه به مقدار ضریب روایي و سطح معناداری  7/775در رابطه با مقياس رشد
زباني کودکان و مقياس رفتار سازشي واینلند ،مقدار  7/55معنادار است و رابطه مقياس رفتار
سازشي واینلند و مؤلفههای مقياس رشد زباني کودکان شامل زبان دریافتي با مقدار ،7/57
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رابطه مقياس رفتار سازشي واینلند و زبان بياني با مقدار  7/95معنادار است .بنابراین پاسخ
سؤال مبني بر روایي کافي مقياس رشد زباني کودکان ،مثبت است.
پایایي مقياس رشد زباني کودکان :پایایي آزمون نشان ميدهد که نمرات افرادی که با
آزموني واحد ارزیابي شدهاند تا چه حد ثبات دارد .پایایي مقياس رشد زباني کودکان با
استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید .نتایج در جدول  2و  9گزارش شده است.
جدول  .9ضرايب پايايی به شيوه آلفای کرونباخ مقياس رشد زبانی کودکان
شاخص

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

زبان دریافتي

95

7/56

زبان بياني

12

7/56

کل مقياس

576

7/59

جدول  .10ضرايب آلفای کرونباخ در خرده مقياسهای زبان دريافتی ،زبان بيانی و کل مقياس رشد
زبانی کودکان به تفکيک گروههای سنی
ضرایب آلفای کرونباخ
گروههای سني

زبان دریافتي

زبان بياني

کل

تولد تا  1ماهگي

7/97

7/95

7/51

 1تا  9ماهگي

7/69

7/96

7/99

 9تا  57ماهگي

7/59

7/59

7/55

 57تا  59ماهگي

7/57

7/59

7/56

 59تا  71ماهگي

7/59

7/57

7/52

 7تا  9سالگي

7/59

7/51

7/52

 9تا  1سالگي

7/91

7/97

7/55

 1تا  9سالگي

7/26

7/95

7/57

 9تا  6سالگي

7/55

7/55

7/59

 6تا  9سالگي

7/59

7/56

7/59

همانطور که مشاهده ميشود جدول  5ضرایب پایایي به شيوه آلفای کرونباخ را در
مقياس رشد زباني کودکان و خرده مقياسهای زبان دریافتي و زبان بياني و جدول 57
ضرایب پایایي به شيوه آلفای کرونباخ را در خرده مقياسهای زبان دریافتي ،زبان بياني و
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کل مقياس رشد زباني کودکان به تفکيک گروههای سني نشان ميدهد .مطابق جدول 2
ميزان آلفای کرونباخ بهدستآمده برای مؤلفههای زبان دریافتي  ،7/56زبان بياني  7/56و
کل مقياس 7/59 ،است .نتایج حاکي از ضرایب پایایي باال و قابلقبول در مقياس رشد زباني
کودکان و خرده مقياسهای آن ميباشد.

بحث و نتيجهگيری
همانطور که نتایج تجزیهوتحليلهای آماری نشان ميدهد ،یافتههای پژوهش حاضر پایایي
مادههای مقياس ،روایي محتوایي ،روایي سازه و مالکي را مورد تأیيد قرار است و نتایج
تحليل عاملي نشان ميدهد که مقياس رشد زباني کودکان دارای دو عامل (زبان بياني و زبان
دریافتي) ،ميباشد .همچنين نتایج نشان ميدهد که ضریب پایایي کل مقياس به شيوه آلفای
کرونباخ در حد قابلقبولي ( )7/59است و ضریب پایایي دو عامل آن  7/56است .عالوه بر
این نتایج پژوهش نشان داد که مقياس رشد زباني کودکان از روایي سازه قابلقبولي
برخوردار است .ضمن اینکه همبستگي نمرات مقياس رشد زباني کودکان با نمرات مقياس
رفتار سازشي واینلند بيانگر روایي مالکي باالی مقياس است.
همانگونه که نتایج پژوهش نشان ميدهد مقياس رشد زباني کودکان ،یک ابزار
دوعاملي (زبان دریافتي و زبان بياني) ،است که از روایي و پایایي مناسبي جهت بررسي رشد
و تحول زبان کودکان زیر  9سال برخوردار است و بررسيها نشان ميدهد که نتایج این
پژوهش با نظریهها و شواهد پژوهشي مربوط به موضوع همخواني دارد .از مباني نظری
پژوهش اینگونه استنباط مي شود که رشد و تحول زباني کودکان نيز از الگوی کلي و
عمومي رشد تبعيت کرده و کودکان از زمان تولد با صداهای مختلفي گریه ميکنند ،سپس
در اواخر ماه دوم تولد خندیدن را آغاز ميکنند و در حدود  9یا  6ماهگي هجاسازی ميکنند
و از همين زمان است که کمکم نشان ميدهد که ميخواهد با دیگران ارتباط برقرار کند و
در یکسالگي قادر مي شوند که اولين کلمه با معني را بگویند ،البته کودکان بيش از آنکه
بيان ميکنند درک ميکنند ،قبل از آنکه ده کلمه را بتوانند بگویند معني  97کلمه را
ميفهمند به عبارتي واژگان درکي کودک  9برابر واژگان توليدی وی است .بهطور متوسط
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کودکان تا  79ماهگي  97کلمه را بيان ميکنند .این روند بهطور بسيار پيچيدهای چنان ادامه
ميیابد که کودکان کمکم جملهسازی ميکنند و بر قواعد زبان آگاهي ميیابند و حتي از
جمالت پيچيدهای نيز استفاده ميکنند بهگونهای که بعد از  9سالگي کامالً بر زبان آگاهي
یافته و کارکردهای مختلف زبان را نيز ميدانند (ماسن و دیگران ،ترجمه یاسایي.)5951 ،
برگر ( ،)7775نيز ضمن بررسي رشد زباني کودکان با استناد به شواهد پژوهشي بيان ميدارد
که کودکان در هر دوره سني توانایيهای خاصي در زمينه زباني و گفتاری دارند که ميتوان
رشد زباني کودکان را در هر دورهای پيشبيني نمود (ترجمه سعدی پور .)5951 ،کاپالن
( ،)7777هم در بررسي رشد زباني کودکان ضمن توجه به توانش زباني کودکان در مراحل
مختلف رشد ،به این مطلب اشاره دارد که برخي توانایيهای زبانشناختي کودکان تقریباً از
همان بدو تولد وجود دارد ،اطفال یکروزه با حرکت دادن موزون بدن خود به صداهای
صحبتهای اطرافيان پاسخ ميدهند و اطفال یکماهه قادرند برخي واکهها را تشخيص بدهند
و درنهایت اینکه کودکان در هفت و نيم ماهگي الگوهای صوتي کلمات را ردگيری
مينمایند و در یکسالگي اولين کلمات را بيان کرده و بهتدریج توانایيهای کالمي
پيچيدهتر را به دست ميآورند (ترجمه فيروزبخت.)5959 ،
همچنين تاکنون در ایران پژوهشهای مختلفي برای بوميسازی ،هنجاریابي و انطباق
آزمونها و پرسشنامههای رشد زباني صورت گرفته است که نتایج این پژوهش با یافتههای
حاصل از این پژوهشها در یک یا چند مؤلفه زیان و گفتار همخواني دارد ازجمله خرده
مقياس زبان دریافتي و بياني مقياس غربالگری سنجش تکامل کودکان بِيلي (سليماني و
دیگران ،)5957،و خرده آزمونهای واژگان تصویری ،واژگان ربطي ،واژگان شفاهي ،درک
دستوری ،تقليد جمله ،تکميل دستوری ،تمایزگذاری کلمه ،تحليل واجي و توليد کلمه
آزمون رشد زباني (( )TOLD-P:3حسنزاده و مينایي ،)5997،خرده مقياس درک واژگان
فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور -بيتز )((CDIکاظمي و دیگران ،)5992،خزانه
لغات تصویری بریتانيا (( ،)BPVS_IIکاظمي و دیگران ،)5955،پرسشنامه تجدیدنظرشده
برقراری ارتباط (محمودی و دیگران ،)5959،آزمون مصور درک واژگان عيني (صالحي
ذهابي و دیگران.)5951،
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با توجه به نتایج این پژوهش ميتوان گفت عليرغم اینکه تاکنون در دنيا چکليستها،
پرسشنامهها و آزمونهای مختلفي برای بررسي رشد زباني کودکان صرفاً در یکي از ابعاد
مختلف مهارتهای زباني ازجمله خزانه لغوی ،زبان دریافتي ،زبان بياني ،درک شنوایي و
سایر زمينهها تهيه شده است ،این ابزارها برای کودکان غيرفارسيزبان تهيه شدهاند و چندان
کاربردی برای کودکان ایراني ندارند ،عمدتاً این ابزارها برای ارزیابي زبان بر طبق ساختار
زبان کشور موردنظر پژوهش ساخته شدهاند و نميتوان از آنها برای کودکان فارسيزبان
استفاده نمود ،لذا در این پژوهش سعي شد تا این مهم موردتوجه قرار گيرد.
بهطورکلي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقياس رشد زباني کودکان در کودکان از
تولد تا  9سال دارای پایایي و روایي قابلقبولي است .با توجه به باال بودن پایایي و روایي
مقياس رشد زباني کودکان ميتوان گفت که این مقياس ،یک مقياس مفيد و مناسب برای
استفاده در پژوهشها ،بهویژه ارزیابي رشد زبان کودکان زیر  9سال است .همچنين این ابزار
ميتواند مورد استفاده مراکز تخصصي آسيبشناسي گفتار و زبان ،مراکز دبستان و
پيشدبستاني ،گفتار درمانگران و متخصصين روانشناسي و روانپزشکي کودکان باشد .از
خصوصيات بسيار ارزشمند این ابزار این است که هر دو حيطه زبان بياني و زبان دریافتي
کودکان را اندازهگيری مينماید .شایان ذکر است که جامعه آماری این پژوهش را فقط
کودکان زیر  9سال شهر اصفهان دربر ميگرفت ،درنتيجه در تعميم نتایج آن به نمونههای
دیگر باید جانب احتياط رعایت شود .با توجه به بررسي مقدماتي پایایي و روایي مقياس رشد
زباني کودکان در پژوهش حاضر ،بررسي پایایي و روایي این آزمون در نمونههای دیگر و
همچنين بررسي روایي سازه از طریق تحليل عاملي تأیيدی در نمونهای بزرگتر ،ازجمله
اقدامات تکميلي است که در پژوهشهای آتي پيشنهاد ميگردد.
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پيوست :مقياس رشد زباني کودکان
ردیف

موارد
تولد تا  1ماهگي

5

اصوات مبهمي را توليد مي کند

7

قان و قون مي کند (با مصوتها بازی ميکند آآآ -اَ اَ اَ و )....

9

به صداهای افراد آشنا و یا چهره های آنها لبخند مي زند

1

به صداهای محيطي واکنش نشان ميدهد (بعنوان مثال خيره ميشود ،تکان ميخوردو یا گریه مي کند)

9

نسبت به صدای انسان و سایرصداها واکنش متفاوتي دارد.

6

به صدای پدر و مادر بيشتر توجه دارد
از  1ماهگي تا  9ماهگي

2

سر خود را به طرف منبع صدا مي چرخاند

9

صداهای نشاط انگيز توليد مي کند

5

در مقابل آیينه لبخند مي زند

57

جهت صدا را تشخيص ميدهد

55

ور ور مي کند وسيالبهایي مثل بَ ،بَ یا سَ ،سَ و دَ ،دَ توليد مي کند

57

صدای تقليد شده را توليد مي کند

59

صدای دیگران را تقليد مي کند

51

نام خود را تشخيص ميدهد
از  9ماهگي تا  57ماهگي

59

اسم خودش را مي داند

56

هجاهای مکرر را توليد و تکرار مي کند مثال بابا ،دادا و بَ بَ و...

52

کلمات ساده و تک سيالبي را تقليد و تکرار مي کند

59

قادر به استفاده از یک کلمه معني دار ميباشد

55

معنای  9کلمه را درک مي کند

77

نسبت به کلمات آشنا عکس العمل نشان ميدهد

75

قادر به درک نام اشيا و افراد آشنا ميباشد

77

ميتواند سه کلمه را بگوید

79

رفتاری که باعث خنده ميشود را تکرار مي کند

71

به صداهای آشنا گوش ميدهد و بعضي از صداها را تقليد مي کند
از  57تا  59ماهگي

79

از جمالت دو کلمه ای استفاده مي کند
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ردیف

موارد

76

بطور خود انگيخته کلمات را تکرار مي کند

72

اشيای داخل منزل و اشيای آشنا را نام ميبردميتواند  9کلمه را بيان کند

79

حد اقل ده کلمه را درک مي کند

75

کلمه ی نه را مي فهمد

97

دست خود را به نشانه ی خداحافظي تکان ميدهد

95

صدای حيوانات آشنا را تقليد مي کند مثل بع بعي و...

97

چشم ،بيني و انگشتان خود را نشان ميدهد
از  59تا  71ماهگي

99

افراد آشنا مثل برادر ،عمو و ...را با نام صدا مي زند

91

در مواجهه ی با اشيا و افراد از کلمات کيه ؟ و چيه؟ استفاده مي کند.

99

یک جمله ی دستوری و امری کوتاه را درک کرده و آن را انجام ميدهد برای مثال بيا اینجا

96

از کلمات اشاره ای اینجا و آنجا استفاده مي کند

92

دو تصویر را نام ميبرد و چهار تصویر را نشان ميدهد

99

با همساالن گفتگو مي کند و جمالت ساده ای را رد و بدل مي کند

95

کلمات زیادی را ترکيب و به صورت جمالت طوالني در مي آورد

17

استفاده از کلمه ی « بيشتر» برای چيزی که ميخواهد

15

وقتي از او خواسته شود که یک شئ را از سایر اتاق ها بياورد این کار را انجام ميدهد

17

وقتي از او خواسته شود یک شئ را به ما بدهد این کار را مي کند
از  7سالگي تا  9سالگي

19

با صحبت کردن خود را سرگرم مي کند

11

از واژه های مالکيت مثل مال خود و خودم استفاده مي کند

19

به شنيدن قصه عالقه دارد و گوش ميدهد

16

قشمت های مختلف بدن را نامگذاری مي کند

12

ضمایر من ،ما ،شما و  ...را در جمالت مورد استفاده قرار ميدهد

19

بين گفتگوهای خصمانه و دوستانه تفاوت قائل ميشود

15

در مکالمه و صحبت کردن مشارکت مي کند

97

از جمالت تلگرافي (کوتاه) استفاده مي کند

95

 9تصویر را نام ميبرد و هفت تصویر را نشان ميدهد

97

از سواالتي استفاده مي کند که با چه و کجا شروع مي شوند

99

با خود و یا عروسکش گفتگو مي کند

91

از عبارت منفي مثل نمي خواهم یا نمي دهم استفاده مي کند
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موارد

99

از کلمات جمع مثل کتاب هام یا شکالت هام استفاده مي کند

96

سن خود را با انگشتان نشان ميدهد

92

اسم و فعل را با هم ترکيب مي کند مثل بابا رفت

99

مفاهيم ساده ی زماني را مي فهمد مثل دیشب ،فردا و...

95

با استفاده از نام خود ،به خودش اشاره مي کند

67

با گفتن عباراتي مثل به من نگاه کن تالش مي کند که نوجه بزرگساالن را بدست آورد

65

 9تا چهار رنگ را نشان ميدهد

67

مفاهيم بزرگ و کوچک را مي داند
از  9سالگي تا  1سالگي

69

بصورت قابل فهم ،صحبت مي کند

61

با صحبت کردن ،دیگران را سرگرم مي کند

69

دو جمله ی دستوری و امری کوتاه را درک کرده و انجام ميدهد برای مثال بيا اینجا ،و آب ليوان را
خالي کن

66

کلمات را واضح و سليس بيان مي کند

62

جمالت را بصورت صحيح بيان مي کند

69

در ميان صحبت دیگران با خوشحالي شروع به صحبت مي کند

65

نام یک رنگ را حداقل مي گوید

27

کلماتي مثل دیروز ،دیشب ،سرشب ،کمي بزرگتر ،و خالصه را مي فهمد

25

نام خانوادگي خود را مي گوید

27

خيابان و کوچه ای را که در آن زندگي مي کند را مي داند
از  1سالگي تا  9سالگي

29

هجاهای قابل تشخيص را به طور مشخص بيان مي کند

21

افعال را به گونه ی صحيح مورد استفاده قرار ميدهد

29

در جمالت او بيش از  9کلمه دیده ميشود

26

داستان ساده و قابل فهم را تکرار مي کند

22

بيش ازدو جمله ی دستوری و امری کوتاه را درک کرده و انجام ميدهد .

29

رنگ های آبي ،قرمز ،زرد و سبز را مي گوید

25

نام دایره (گردی) ،مربع (چهارگوش) و مثلث (سه گوش) را مي گوید

97

از حروف ربط مثل « و » استفاده مي کند

95

کلماتي مثل صبحگاه ،جدید ،نيمروز را مي فهمد

97

از جمالت پرسشي که با چرا شروع مي شوند استفاده مي کند
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موارد
از  9سالگي تا  6سالگي

99

صداها را بصورت صحيح توليد و تلفظ مي نماید

91

معموالً هرچه مي گوید با معني است

99

به توضيحات ساده در مورد حوادث و تجارب روزانه عالقه دارد

96

جمالتي که از نظر دستوری مشکل دارد را تشخيص ميدهد

92

جمالت آنان مثل جمالت بزرگترها است

99

جمالت مجهول را درک مي کند

95

معني کلمات و لغات را مي پرسد

57

کاربرد اشيا را توضيح ميدهد مثالً از چنگال برای غذا خوردن استفاده ميشود

55

مفاهيم روی – زیر ،جلو – پشت ،دور – نزدیک را مي شناسد

57

آدرس خانه ی خود را مي داند

59

مفاهيم پولي مثل سکه و اسکناس ،ریال و تومان را مي شناسد

51

کلمات متضاد را تشخيص ميدهد مثل بزرگ – کوچک

59

معني تفاوت و تشابه را مي فهمد

56

برای آگاهي و اطالعات بيشتر سؤال مي پرسد

52

دست چپ و راست خودش را تشخيص ميدهد
از  6تا  9سالگي

59

در مورد خاطرات و وقایع مربوط به گذشته صحبت مي کند

55

حوادث ساده را تعریف مي کند

577

گفتارش دقيقاً مشابه بزرگساالن است

575

از انواع جمالت استفاده مي کند

577

سليس و روان صحبت مي کند

579

تن صدای وی طبيعي است

571

شوخي های کالمي را مي فهمد و درک مي کند

579

ميتواند بخواند

576

ميتواند بنویسد

