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Abstract 
Background and Aim: Valid identification, prevention, and treatment of language disorders have a 
high priority for the clinicians. Story retelling is a method for studying language development which is 
faster than other procedures in implementing and analyzing, and has a reliable scoring system. The aim 
of this project is to construct story retelling test for assessing language structure in 6-7 year old, 
Persian children. 
Methods: An appropriate story for 6-7 year old children was written by the help of a speech 
pathologist, a linguist, and a novelist. The validity of the constructed story was checked by 14 experts. 
Then related pictures were design and their validity was examined. The test was conducted on 72 
children (36 girls, 36 boys) of 6-7 years. The reliability was administered with a test-retest design with 
a two week interval. The reliability of the scoring system was evaluated with inter-rater method. 
Results: Content validity index for this test was 89%, interclass correlation was 83%, and standard 
error of measurement was 2.76. The interclass correlation for scoring system was 93% and Pearson’s 
correlation was 90%. Correlation of the test-retest scores was statistically significant (p<0.01). 
Conclusion: This story retelling test has appropriate validity and reliability. It is suitable for quick 
assessment of language structure in 6-7 year old, Persian children. 
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 چكيده
و هدف و درمان آن از اولويت بااليي براي درمانگران برخوردار است:زمينه و سريع اختالالت زبان ي، هاي بررسي سريع ساختار زبان يكي از روش. شناسايي دقيق

و تحليل، سريع و سيستم امتياز تر از ديگر روش بازگويي داستان است كه براي اجرا و پايايي آزمون.دهي پايايي دارد ها است و تعيين روايي هدف از اين پژوهش ساخت
.زبان بود بازگويي داستان در كودكان شش تا هفت ساله فارسي

و داستانشنا زبان،ابتدا با كمك گفتاردرمانگر:روش بررسي شد نويسس براي بررسي روايي محتوايي. كودك، داستاني مناسب كودكان شش تا هفت ساله نوشته
شد14داستان، از  به. متخصص، نظرسنجي و پايايي به روش. دوباره نظرسنجي صورت گرفت صورت لوح فشرده در آمد، سپس سپس تصاوير مناسب با داستان تهيه

شد36دختر،36كودك در گروه سني شش تا هفت سال شامل72دو هفته رويةمون، به فاصلبازآزـ آزمون بررسي پايايي مقياس امتيازدهي از روش براي. پسر اجرا
.پايايي بين ارزياب استفاده شد

مع83ميزان تكرارپذيري نسبي كل آزمون،درصد89شاخص روايي محتوايي آزمون بازگويي داستان:ها يافته و خطاي آن يار اندازهدرصد همچنين. بود76/2گيري
آن93پذيري نسبي مقياس امتيازدهي تكرار و همبستگي پيرسون براي به90درصد ).>01/0p(دار بود دو بار انجام آزمون معنيهاي امتيازهمبستگي.دست آمد درصد

ك آزمون بازگويي داستان، روشي سريع براي ارزيابي ساختار:گيري نتيجه و كيفي، روا. زبان است ودكان شش تا هفت ساله فارسيهاي زبان آزمون از لحاظ محتوايي
و پايايي بااليي دارد .بوده

 زبان آزمون، بازگويي داستان، ساختار زبان، كودكان، فارسي:كليدي واژگان

)1/3/91:، پذيرش30/9/90: دريافت مقاله(

 مقدمه
ا زبان نظام پيچيده و براي انجام يك رزيابي جامع اي است

و جامعي از آن  و قابل اعتماد از آن، الزم است نمونة گفتاري كامل
به اين نمونه بايد به گونه. تهيه شود اي باشد كه بتوان از طريق آن

بود يا نبود مشكل زباني پي برد، حتي وضعيت زباني كودك در 
اكثر مطالعاتي كه دربارة زبان انجام).1(بيني كرد آينده را پيش

هاي انگيختة كودك در موقعيت فته، بر پاية مشاهدة گفتار خودگر
مي)Dockrett )2003. طبيعي بوده است كند كه اين خاطر نشان

و محققان قرار  نوع بررسي اطالعات مهمي را در اختيار درمانگران

دهد، ولي اين اطالعات فقط دربارة وضعيت كنوني زبان كودك مي
و فاقد هرگونه قابليت  بيني دربارة چگونگي وضعيت زبان پيشبوده

مي نيز)2006( Pena).2(كودك در آينده است كند خاطر نشان
مي طور سنتي، از آزمون كه براي ارزيابي زبان، به شود هايي استفاده

كه توانايي زباني كودك را فقط در سطح كلمه يا جمله بررسي 
ي كودك را نشان توانند اختالل واقع ها نمي اين نوع آزمون. كنند مي

در).3(شود دهند، زيرا زبان كودك در بافت طبيعي بررسي نمي
هاي اخير براي پرهيز از اين مشكالت، متخصصان به دنبال سال



و همكاران 53 سليمه جعفري

ـ دوره شنوايي  3،1391، شماره21شناسي

اند كه از يك طرف زبان كودك را در بافت طبيعي هايي بوده روش
و از طرفي اجراي آنها آسان و بتوان مورد ارزيابي قرار دهد تر باشد

و زبان را به سرعت شناسايي كرد با آنها آزمون. اختالالت گفتار
و بازگويي داستان اين هدف را برآورده مي كند، زيرا شكل، فرم
و اطالعات بيشتري كاربرد زبان را با هم مورد بررسي قرار مي دهد

هاي زباني، در اختيار متخصصان قرار نسبت به ساير آزمون
و انعطافر،از طرفي، اين شيوه).4(دهد مي پذير ويكردي متنوع

و مي . تواند براي ارزيابي انواع نقايص زباني به كار رود است
همچنين، هنگامي كه محدوديت زماني وجود دارد اين روش

زمان كوتاه توانايي راهكار مفيدي براي درمانگر است تا در مدت
و حتي در مواردي مي و كودك را ارزيابي كند تواند شرايط زباني

و ارتباطي كودكرتمها و نوشتن، مهارت اجتماعي هاي خواندن
از طرفي، اين تكليف،.بيني كند هاي آينده را نيز پيش در سال

با سازماندهي شناختي را در ذهن فعال مي كند كه اين امر
و آزمون از فوايد ديگر. هاي هنجار قابل دسترس نيست مشاهدات

و تحليل استفاده از اين تكليف، سادگي آن براي  و تجزيه اجرا
در مهارت داستان).6و5(ها است نتايج نسبت به ساير روش گويي،

گويي شخصي، خيالي، توصيفي، خالل طيفي وسيع شامل داستان
و مزاياي خاص  و بازگويي داستان، كه هر كدام معايب توضيحي

هاي براي ارزيابي ساختار. گيرد خود را دارند، مورد ارزيابي قرار مي
دبستاني، در مطالعات گوناگون بيشتر از تكليف كودكان پيش زبان

آزمون) 1979( Renfrew).7(شود بازگويي داستان استفاده مي
و)(Bus story test: BSTداستان اتوبوس  را براي غربالگري

در اين آزمون از تكليف. تشخيص اختالالت زباني طراحي كرد
) 2000( Mercer Meyer).8(بازگويي داستان استفاده شده است

برايرا (Frog where are you test) آزمون قورباغه كجايي؟
يك. ارزيابي توانايي زباني كودكان طراحي كرد اين آزمون شامل

تايي از تصاوير متوالي است كه بيشتر در مطالعات24مجموعه 
مي بررسي داستان همكارانو Bliss).9(شود گويي خيالي استفاده

 Narrative assessment)گويي مرخ ارزيابي داستانني) 1998(

profile: NAP) در را به عنوان ابزاري براي ارزيابي داستان گويي
همكارانو Schnider.)10(كودكان سن دبستان طراحي كردند

 Edmonton)گويي ادمونتون، ابزار هنجار داستان)2003(

Narrative Norm Instrument: ENNI) مد ل را بر طبق
و Gilman).11(هاي دستور زبان قصه طراحي كردند مؤلفه

Pearson )2004 (آزمون زبان داستاني(Test of Narrative 

Language: TNL) و بيان مهارت را براي ارزيابي درك
مطالعات انجام شده بيانگر اين).12(گويي طراحي كردند داستان

ر است كه ارزيابي زبان از طريق داستان وش روا، پايا، گويي يك
و با خطاي كمتر نسبت به ساير آزمون و حساس هاي هنجار

هاي فارسي در بررسي آزمون. است هنجار براي ارزيابي زبان غير
يا مشخص شد كه تا زمان شروع اين مطالعه، هيچ گونه تكليف

در آزموني به شكل داستاني براي بررسي عناصر زباني كودكان
اين اساس، پژوهش حاضر با هدفبر. ايران تهيه نشده است

گيري ساختار زبان در كودكان ساخت آزموني به عنوان ابزار اندازه
شد هفتتا شش .ساله انجام

 روش بررسي
و براي ساخت آزمون بازگويي داستان ابتدا پژوهش ها

و هاي آزمون . در دسترس، مورد بررسي قرار گرفت مشابهمربوط
و كه آزمون NAPو BSTدر اين ميان، دو آزمون هاي كامل

و در اكثر پژوهش اند به عنوان ها با هم استفاده شده جامعي هستند
و ابتدا در چند مرحله با كمك زبان. مدل انتخاب شد  شناس

و زبان آسيب( گفتاردرمانگر ، داستاني كه در برگيرندة)شناس گفتار
داستان طراحي شده. اهداف اين پژوهش بود طراحي شد

:را دارداي زيره ويژگي
و1 ـ داراي ساخت هرمي است، يعني نقطة شروع، اوج
ـ داراي طرحي ساده است، يعني داراي موضوعات2پايان دارد؛

تر يادـ شامل كلماتي است كه در روند رشد زود3پيچيده نيست؛
و مطابق تنوع اجتماعي گرفته مي و فرهنگيـ شوند اقتصادي

ار فونولوژيك ساده برخوردارند، همچنين كلمات از ساخت. هستند
يا بنابراين احتمال شكست در آزمون به خاطر نا آشنا بودن كلمات

ـ در انتخاب4رسيد؛ميعدم توانايي تلفظ آنها، به كمترين حد 
ـ داراي كلمات5كلمات داستان از واژگان اين سن استفاده شد؛
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ه، حروف اضاف(و كلمات عملكردي) اسم، فعل، صفت(محتوايي
و پيرو دارند؛6است؛) ربط، شناسه ـ7ـ برخي جمالت ساختار پايه

در8متناسب با سن كودك طراحي شده است؛ ـ داراي تنوع
و حروف ربط است؛ و ترتيب زمانيازـ9ارجاعات روابط منطقي

و پيوستگي متن رعايت شده است10است؛ برخوردار  .ـ انسجام
ا صلي، ده جملة در مجموع، داستان داراي يك موضوع

و ده اتفاق  پيچيده، هشت نوع حرف ربط، هيجده اطالعات اصلي
.متوالي است

و داستان پس از نوشتن داستان اصلي فيل بازيگوش
هاي باال كه هر دو داراي خرگوش شكمو بر اساس معيار آزمايشي

داستان براي بررسي روايي صوري در اختيار ساخت مشابه بودند،
كو داستان دو پس از تأييد روايي صوري. دك قرار گرفتنويس

facial validity)(از14، براي بررسي روايي محتوايي نيز از نفر
و زبان آسيب(اساتيد گفتاردرمانگر  شناسو زبان) شناس گفتار

.نظرخواهي شد
 Content)ابتدا روايي داستان با نسبت روايي محتوايي

Validity Ratio: CVR) كه توسطLawshe )1975 (مطرح
ميزان روايي محتوايي بين. شده است مورد بررسي قرار گرفت

و منفي يك  كه هر چه ميزان به دست بود)-1و1(مثبت يك
ميآمده به يك نزديك دهد كه آزمون از روايي تر باشد، نشان

ها براي انجام روايي، ابتدا داستان).13(باالتري برخوردار است
و نظرات آنها به بدون تصوير در اختيار مت خصصان قرار داده شد

صورت امتياز ضروري است دو، مفيد است ولي ضروري نيست يك 
شد صفرو ضروري نيست دست آمدهبه CVRميزان. بررسي

درصد است كه روايي بسيار بااليي85براي داستان فيل بازيگوش 
 Content)سپس شاخص روايي محتوايي. دهد را نشان مي

Validity Index: CVI) كه در بررسي روايي ضروري است نيز
در89داستان فيل بازيگوش نيز براي آزمون CVI.محاسبه شد

و مناسب تشخيص داده صد است كه روايي بسيار مطلوبي است
.شود مي

هاي گوناگون، يك بخش تصويري نيز با بررسي آزمون
 براي آزمون در نظر گرفته شد، كه بر اساس بخش تصويري آزمون

ENNI شد و. طراحي 10شش تصوير براي داستان آزمايشي
اي تهيه تصوير براي داستان اصلي توسط يك كارتونيست حرفه

و سپس با استفاده از نرم افزار   Adobe photoshop 7.OMEشد
شدتوسط يك گرافيست رنگ و ويرايش حد. آميزي تصاوير تا

و مفهوم اصلي داستان را مي از.ندرسا امكان ساده بوده تصاوير
و تعداد آنها متناسب با پرتهرگونه عامل حواس كن خالي بوده

و اندازه. تعداد وقايع داستان است تمام تصاوير از نظر نوع طراحي
به منظور تدوين نهايي داستان، با يك مدير دوبالژ. يكسان هستند

و دو داستان از. معرفي شدند)زن(گو مشورت شد براي ضبط صدا،
هاي آزمون بيان كنند خواسته شد كه داستان را مطابق با معيارآنها 

و سرعت اغراق( و جمله خاصي تاكيد نشود، آميز نباشد، روي كلمه
و ). گفتار مناسب باشد همچنين، در صورت عدم توافق بين گوينده

.شد محقق، داستان تكرار مي
براي ضبط اصلي داستان، صداي گويندگان در يك اتاق

 44100با فرمت Jet Audio 2007و با نرم افزاراكوستيك 
لپbit mono 16، كيلوهرتز و با استفاده از  Vaio,SR390تاپ،

افزار صداها سپس با استفاده از همين نرم.ساخت آمريكا، ضبط شد
و شدت بلندي تنظيم شد و نويز اضافي آنها حذف . ويرايش شد

آن پس نفر از اساتيد صداي هر دو گوينده در اختيار پنج از
و زبان آسيب و زبان كه شناس گفتار و موردي شناس قرار گرفت

با. روايي باالتري داشت انتخاب شد در ادامه، دو داستان همراه
. تنظيم شدند Movie makerافزار تصاوير آنها با استفاده از نرم

پس از تنظيم آزمون، داستان همراه با تصاوير توسط پنچ متخصص
و زبانشناس آسيب و زبان شد گفتار روايي. شناس نظرسنجي

به 100 داستان همراه با تصاوير درصد بدست آمد كه با توجه
در نهايت، اشكاالت. بسيار مطلوب است) Lawshe )1975مقياس 

و آزمون براي اجرا آماده شد و داستان تصحيح .موجود در تصاوير
و( پايايي آزمون با استفاده از دو روش تكرارپذيري نسبي

. مورد بررسي قرار گرفت) ثبات دروني(و آلفاي كرونباخ) مطلق
36كودك،72براي بررسي پايايي آزمون به روش تكرارپذيري،

و تا36دختر هفت سال كه به روش7پسر، در گروه سني شش
هاي مناطق متوسط شهر تهران، پنج، هفت تصادفي از مهدكودك
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اين آزمون شامل. شركت كردندو نه انتخاب شدند در اين آزمون
و ساختار كوچك است كه در ادامه به  دو زير آزمون ساختار بزرگ

و امتيازدهي چگونگي اجراي آنها، پاسخ كودك، آماده سازي كودك
.پردازيم آزمون مي

در مرحلة اجراي آزمون، ابتدا با استفاده از اطالعات موجود
و دريافت اطال عات از معلمان، در پروندة بهداشتي كودكان

سپس، فرم. دست آمد اطالعات مربوط به انتخاب نمونه به
پس از كسب. نامه براي امضا در اختيار آنها قرار گرفت رضايت

و در اتاقي  اجازه، آزمون مورد نظر براي هر كودك به طور جداگانه
كه. ساكت انجام شد در ابتدا، كودك براي اجراي آزمون آماده شد
ميدر آن، آزمونگ و نحوةر با كودك رابطة دوستانه برقرار كرد

براي آشنايي.داد اجراي آزمون را به طور كامل به وي شرح مي
وي با روش كار، در ابتدا داستان آزمايشي كه از لحاظ ساخت 

.شد كامالً مطابق با داستان اصلي است به كودك ارائه مي
گر در كنار گونه است كه آزمون دستورالعمل اجراي آزمون بدين

مي كودك مي و به كودك يك داستان همرا با تصاوير« گويد نشيند
مي آن براي تو پخش مي دهي، وقتي كه تمام شود، تو خوب گوش

به».شد تو بايد داستان را براي من تعريف كني سپس، تصاوير
مي كودك نشان داده مي و به وي اجازه داده شود كه براي شود

بعد از اظهار آمادگي كودك،. ير نگاه كندچند لحظه خوب به تصاو
و با استفاده از لپ تاپ براي داستان ضبط شده از طريق گوشي

و در حين تعريف، تصاوير مربوط به هر واقعه  كودك پخش شده
يك. شود نشان داده مي مي داستان تنها از. شود بار پخش بعد

ت كه حاال نوبت توس«:گويد پخش داستان، آزمونگر به كودك مي
بعد از اعالم آمادگي كودك، فرصت كافي براي».داستان را بگويي

در اين مرحله، زمان خاصي( شود بازگويي داستان به وي داده مي
به.شد در نظر گرفته نمي عنوان مدت سپس يك ميانگين از آنها
جز در لحظة شروع، آزمونگر مجاز به پرسيدنبه). زمان گرفته شد

در. تعريف داستان نيست يا راهنمايي در حين تشويق نيز تنها
بعد از اطمينان از اينكه كودك روش. شود پايان تكليف انجام مي

كار را فهميده است، همين مراحل براي داستان اصلي انجام 
و با نرم.شد مي  Jetافزار صداي كودك با استفاده از ميكروفن

Audio 2007 و تحليل قرار گرفت و مورد تجزيه براي. ضبط شد
انجام پايايي، دو هفته بعد بازآزمون، كامالً مشابه با مرحلة قبل به 

و. عمل آمد و تحليل تنها روي داستان اصلي صورت گرفت تجزيه
و تعيين اينكه آيا كودك قادر  داستان آزمايشي فقط براي آشنايي

.شد به ادامة آزمون است اجرا مي
و تحليل داستا مرجعـن مالكدر اين مطالعه روش تجزيه

)criterion-referenced test(به. است بنابراين، در ابتدا با توجه
و بر اساس آزمون متغير يك BSTهاي آزمون براي هر بخش

و در اختيار دو ارزياب قرار  مالك مشخص در نظر گرفته شد
25هاي بازگو شده توسط براي بررسي پايايي آن، داستان. گرفت

دفي انتخاب شدند، در اختيار دو ارزياب قرار طور تصا كودك كه به
و روش شد گرفت .هاي بررسي پايايي بر آنها اعمال

:بودامتيازدهي اين آزمون به شرح زير
5(امتياز زيرآزمون ساختار بزرگ، شامل حفظ موضوع

، در مجموع)امتياز10(و توالي) امتياز18(، اطالعات اصلي)امتياز
.بود 33

10(ون ساختار كوچك، شامل ارجاعات امتياز زيرآزم
و) امتياز10(، جمالت پيچيده)امتياز8(، حروف ربط)امتياز

.بود43، در مجموع)امتياز15(ميانگين طول گفته
تا دست آمده به رتبه در پايان تمام امتيازهاي به هاي صفر

ميبهوچهار تبديل  .شوند صورت درصد محاسبه
ضريب همبستگي بين پايايي آزمون با بررسي

 Interclass Correlation) بازآزمونـ هاي آزمون ميانگين

Coefficient: ICC)گيري، خطاي معيار اندازه(Standard 

Error Measurement: SEM)و) آلفاي كرونباخ(، ثبات دروني
پايايي مقياس. ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت

ه ،ها مبستگي بين ميانگين بين ارزيابامتيازدهي با بررسي ضريب
SEM در پژوهش.و ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفت

 Munroحاضر براي بيان درجة تكرارپذيري نسبي از تعريف 
شد) 2005( ضريب. در تفسير ضريب همبستگي استفاده

تا26درصد به عنوان ارتباط اندك،25همبستگي صفر تا  درصد
تا50، درصد ارتباط ضعيف 49 درصد ارتباط متوسط،69درصد
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و89هفتاد درصد تا تا90درصد ارتباط باال درصد 100درصد
از).14(ارتباط بسيار باال در نظر گرفته شد در بررسي روايي نيز

و روايي صوري  و شاخص روايي محتوايي نسبت روايي محتوايي
.استفاده شد

ها يافته
و با توجه به آنكه آزمون از دو بخش اصلي ساختار بزرگ

تواند كوچك تشكيل شده است، امتياز كل آزمون براي هر فرد مي
به هاي بخش از مجموع امتياز 1جدول. دست آيد هاي اصلي

و انحراف معيار و زيرآزمون بخشامتياز ميانگين از ها هاي حاصل
و بازآزمون را نشان مي مي.دهد آزمون كه نتايج نشان دهد

ميانگين امتيازها در دو بار انجام آزمون، ضريب همبستگي بسيار 
مقدار ). =000/0p(بوددار بااليي دارد كه از لحاظ آماري معني

و بازآزمون ضريب همبستگي حاصل از ميانگين 83/0هاي آزمون
و ضريب همبستگي كل آزمون76/2، براي آزمون حاضر SEMو

آل75/0بازگويي داستان . دست آمدبه77/0فاي كرونباخ نيزو
مي2جدول همچنين تفاوت ميانگين.دهد نتايج پايايي را نشان
. زوجي مقايسه شدtبازآزمون با روش آماريـ هاي آزمون امتياز

كه اين بود11/0هاي كل آزمون در دو بار انجام ميانگين پاسخ
هاي يي امتيازدر تحقيق حاضر، پايا).p<05/0(دار نبود تفاوت معني

25ها براي حاصل از هر يك از دو ارزياب براي هر يك از بخش
و تكرارپذيري مطلق نمونه، از جنبة تكرارپذيري در دفعات آزمون

بين ICCبراساس نتايج بررسي، مقدار. مورد بررسي قرار گرفت
كل97/0در هر دو بخش اصليها ارزياب و مقدار كل آن براي

و بود كه نشان93/0گيري اندازه آزمون در دو بار دهندة همبستگي
.)3جدول( بود پايايي بسيار باال

از طرفي مدت زمان يك آزمون در طي مراحل ساخت
نتايج اين بررسي نشان داد كه اجراي. حتماً بايد در نظر گرفته شود

دهي اين آزمون با احتساب دستورالعمل، مواد آزمون، فرصت پاسخ
ا آزمودني و مي25متيازدهي حداكثر ها از دقيقه طول كشد كه

وي امتياز بخشهاي آمارشاخصـ1جدول )=72n(بازآزمونـآزموندرهازيرآزمونها

 بازآزمون آزمون

)انحراف معيار( ميانگين)انحراف معيار( ميانگين بخش

91/4)27/0(91/4)27/0( حفظ موضوع
13/8)10/1(93/7)05/1( توالي

44/13)76/1(79/12)75/1( اطالعات اصلي
50/26)55/2(63/25)56/2( ساختار بزرگ
16/4)50/1(98/3)25/1( حروف ربط
04/6)60/1(41/5)65/1( ارجاعات

19/4)14/2(86/3)88/1( پيچيدگي نحوي
89/9)67/1(01/10)78/1( طول جمله

30/24)31/5(28/23)03/5( ساختار كوچك
81/50)97/6(92/48)76/6( كل آزمون
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جدول(نفر آزمودني به دست آمد72ميانگين مدت زمان اجراي
4.(

 بحث
هاي موجود در زبان فارسي توانايي زباني اكثر آزمون

و جمله مورد بررسي قرار مي اين. دهند كودك را در سطح كلمه
را نشان گيري توانش زباني واقعي كودك هاي اندازه روش
و نمي دهند، زيرا توانايي زباني كودكان در بافت زباني، بسيار متنوع

مي هايي همانند داستان استفاده از آزمون. متفاوت است تواند گويي
و اطالعات جامع هاي زباني را دقيق ويژگي در تر ارزيابي كرده تري

.اختيار متخصصان باليني قرار دهد
آزمون فيل بازيگوش با هدف ارزيابي زبان كودك در يك
و هدف از ساخت اين آزمون فراهم  بافت زباني ساخته شده است
كردن ابزاري كاربردي براي كسب اطالعات بيشتر دربارة زبان 

هاي غربالگري كه از مهارت بازگويي يكي از آزمون. كودكان است
است BST )1994 (Renfrew آزمونداستان استفاده كرده است، 

و پركاربرد كه از رايج هاي غربالگري براي بررسي ترين ابزار ترين
هاي زبان است كه از دير باز در اكثر مطالعات استفاده شده ساختار

ساختار. سال هنجار شده است هشتتاسهبراي كودكانو 
داستان طوري تنظيم شده است كه قادر به ارزيابي سريع برخي از 

و طول(و كوچك زبان) اطالعات(تار بزرگ عناصر ساخ پيچيدگي
بازآزمون امتيازـ اين آزمون با استفاده از روش آزمون. باشد) جمله

و در بررسي پايايي مقياس امتيازدهي امتياز بسيار بااليي  متوسط
.)8(كسب كرده است

و آزمون حاضر هر دو با هدف استفاده از تكليف اين آزمون
ب و حتي پيشبازگويي داستان از راي ارزيابي، غربالگري بيني برخي

دو BST. اند دبستان طراحي شده اختالالت در كودكان پيش تنها
و طول جمله(جنبه از عناصر ساختار كوچك زبان يك) پيچيدگي و

را مورد بررسي قرار) اطالعات(جنبه از عناصر ساختار بزرگ
از تمام ابعاد دهد، در حالي كه آزمون فيل بازيگوش نيمرخي مي

و كوچك زبان را به طور همزمان در اختيار  ساختار بزرگ
نيز همانند آزمون فيل بازيگوش BSTدر. دهد درمانگران قرار مي

)=72n(ـ نتايج بررسي پايايي آزمون بازگويي داستان2جدول

p آلفاي كرونباخ گيري خطاي معيار اندازه هاي آزمون بازآزمون همبستگي بين ميانگين پيرسون ضريب همبستگيها بخش

000/0-4/4259/017/1 اطالعات اصلي
000/0-1127/0 حفظ موضوع
000/0-79/087/037/0 توالي وقايع

7/6374/030/168/0000/0 ساختار بزرگ
000/0-49/065/073/0 حروف ربط
000/0-49/064/099/0 ارجاعات

000/0-52/080/084/0 پيچيدگي نحوي
000/0-59/074/090/0 طول جمله

2/7282/013/295/001/0 ساختار كوچك
5/7483/076/277/0000/0 كل آزمون
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كهـن از آزمو 79بازآزمون براي بررسي پايايي استفاده شده است
و72درصد براي بخش اطالعات، درصد براي بخش طول گفته

بخ 58 ش پيچيدگي جمله به دست آمده است كه درصد براي
در پژوهش حاضر نتيجة تكرارپذيري).8(پايايي بااليي است

درصد است كه تكرارپذيري83بازآزمونـ دست آمده از آزمون به
و عدد حاصل از بخش بااليي را نشان مي ، BSTهاي مشابه دهد

درصد براي بخش طول74درصد براي بخش اطالعات،6/59
به80جمله،  . دست آمد درصد براي بخش پيچيدگي نحوي

دقيقه است كه با مدت زمانBST 25همچنين، مدت زمان كل
.آزمون حاضر مطابقت دارد

هايي كه براي بررسي پايايي اين يكي ديگر از روش
آزمون استفاده شده پايايي بين ارزياب است كه براي مقياس 

آز. امتيازدهي در نظر گرفته شده است مون با اين روش پايايي اين
درصد براي بخش اطالعات،92بااليي را كسب كرده است، يعني 

و 83 درصد براي بخش60درصد براي بخش طول جمله،
در پژوهش حاضر نتيجة تكرارپذيري نسبي).8(پيچيدگي جمله

به89دست آمده از پايايي بين ارزياب به و پايايي دست آمده درصد
درصد، براي78براي بخش اطالعات BSTهاي مشابه از بخش

و براي بخش طول جمله94بخش پيچيدگي نحوي  84درصد
با آزمون).8(درصد است با وجود BSTفيل بازيگوش در مقايسه

و اجرا، آزموني جامع يكسان بودن روش و كامل هاي پايايي تر تر
براي بررسي ابعاد زبان است، زيرا عناصر ساختار كوچك بيشتري

و در خالل اين را بررسي كرده، تكرارپذيري نسبي باالتري دارد
.پردازد تكليف به بررسي عناصر ساختار بزرگ زبان نيز مي

شد ديگر آزموناز كه NAPهايي كه قبالً مطرح است
و) 1998( همكارانو Bliss توسط براي تهية نيمرخ زباني كودكان

ازاي. هاي درماني طراحي شده است ارائة راهكار ن آزمون مواردي
و قبيل حفظ موضوع، توالي وقايع، اطالعات، ارجاع، حروف ربط

امتيازدهي در مقياس صفر. دهد رواني كالم را مورد بررسي قرارمي
و در بررسي پايايي آن از روش تا چهار رتبه بندي شده

ازـ آزمون بازآزمون استفاده شده است كه نتايج بيانگر اين است كه
 اين آزمون مانند آزمون.)10(يار بااليي برخوردار استپايايي بس

)نمونه25تعداد(ـ نتايج بررسي پايايي بين ارزياب آزمون بازگويي داستان3جدول

و دوم همبستگي بين ميانگين ضريب همبستگيها بخش p گيري خطاي معيار اندازه هاي ارزياب اول

110000/0 حفظ موضوع
95/097/024/0000/0 توالي وقايع

94/096/04/0000/0 اطالعات اصلي
96/097/054/0000/0 ساختار بزرگ
57/074/065/0000/0 حروف ربط
89/093/035/0000/0 ارجاعات

89/080/070/0000/0 پيچيدگي نحوي
73/084/089/0000/0 طول جمله

83/089/047/0000/0 ساختار كوچك
90/093/070/1000/0 كل آزمون
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و كوچك، فيل بازيگوش با استفاده از برخي عناصر ساختار بزرگ
كند، ولي برخالف آزمون حاضر از تكليف زبان را ارزيابي مي

مي داستان و Blissو MacCabe.كند گويي شخصي استفاده
الگوي كاملي از گويي شخصي معتقدند كه تكليف داستان) 2003(

و سازماندهي يك پيام براي ارزيابي فراهم نحوة طرح ريزي، توالي
در مي و قادر به سنجش دانش زباني اصلي كودك است، زيرا كند

شود، ولي آن برخالف بازگويي داستان، الگويي به كودك ارائه نمي
تكليف. با اين حال نسبت به بازگويي داستان داراي معايبي است

مي داستان و براي گويي شخصي بار شناختي زيادي را درگير كند
و براي برخي از كودكان با نقايص سنين پيش دبستان پيچيده است

و بسيار وقت در مقابل، بازگويي. گير است زباني مناسب نيست
و براي ارزيابي ارجاعات داستان بار شناختي كمي را درگير مي كند

. تر است چوب مشخص، مناسب دليل داشتن چهارو حروف ربط، به
و با ثبات دليل ثبات تكليف از امتيازدهي آسان از طرفي، به تري تر

و تحليل نياز  و تجزيه و زمان زيادي براي اجرا برخوردار است
و براي بررسي. ندارد با اين وجود، بازگويي داستان نيز معايبي دارد

و توالي وقايع برخي عناصر ساختار بزرگ از قبيل حفظ موضوع
تكليف مناسبي نيست، زيرا در واقع اين دو مورد در قالب داستان از 

).15(شود قبل به كودك ارائه مي
در بررسي پايايي عناصر ساختار بزرگ آزمون فيل

درصد، براي بخش90بازيگوش، براي بخش حفظ موضوع 
و براي بخش توالي59اطالعات  به87درصد دست آمده درصد

اين است كه اين آزمون براي بررسي عناصر است كه بيانگر
ساختار بزرگ نيز از پايايي بااليي برخوردار است، ولي مطالعات 

دهند كه با وجود اين مقدار پايايي، اين تكليف موجود نشان مي

ممكن است دانش زباني اصلي كودك را منعكس نكند، ولي براي 
ر بررسيد).15(يك غربالگري سريع از زبان حائز اهميت است

وـ نيز از آزمون NAPپايايي آزمون بازآزمون استفاده شده است
در پژوهش حاضر نيز با استفاده از اين. درصد است85ميزان آن 

).10(درصد بود83روش پايايي كل آزمون 
كه TNLآزمون ديگر  Gilmanو Pearsonاست

و بيان مهارت داستان) 2004(  گويي استفاده در ارزيابي درك
و كرده اين. سال هنجار شده است11تا5براي گروه سني اند

بازآزمون داراي پايايي بسيارـ آزمون با استفاده از روش آزمون
هاي ارزيابي به سه شيوة بدون در اين آزمون ابزار. بااليي است

و يا با يك تصوير ارائه مي مدت. شوند تصوير، با تصاوير متوالي
زمان آزمون حاضر با مدتكه دقيقه است20تا15زمان آزمون 

به. تقريباً مطابقت دارد زمان آزمون حاضر كمي بيشتر است كه
مقياس. رسد علت آن دارا بودن داستان آزمايشي باشد نظر مي

از).12(امتيازدهي نيز از پايايي بسيار بااليي برخوردار است يكي
پ. تكاليف آن آزمون، بازگويي داستان است ايايي اين در بررسي

و بين ارزياب استفاده شده است،ـ آزمون، از روش آزمون بازآزمون
و براي بين ارزياب81كه پايايي حاصل از كل آزمون 96درصد

در پژوهش حاضر نيز).12(درصد است كه پايايي بااليي است
و ضريب همبستگي تكرارپذيري بسيار  نتيجة تكرارپذيري نسبي

را83بااليي معادل  مي درصد به رغم پايايي كمتر،. دهد نشان
و قابليت آزمون فيل بازيگوش از لحاظ ساختار هاي مورد بررسي

).13(ارجح است TNLتشخيص بر آزمون 
يك يكي ديگر از آزمون هايي كه توانايي زباني را در

مي تكليف داستاني فرمول كه ENNIكند بندي شده ارزيابي است
اين. مطرح شده است) 2003(همكارانو Schniderتوسط 

گويي را در يك تكليف زباني ساختاريافته آزمون توانايي داستان
بازآزمونـ پايايي آزمون با استفاده از روش آزمون. كند ارزيابي مي

و مقياس امتيازدهي آن نيز از  امتياز بااليي را كسب كرده است
اك).14(پايايي بسيار بااليي برخوردار است ثر مطالعات اين ابزار در

و سيستم امتيازدهي بسيار پايايي دارد در بررسي. استفاده شده
و در آن پايايي  پايايي آن، از پايايي بين ارزياب استفاده شده است

ش4جدول و پراكندگي مربوط به كلاخصـ هاي مركزي
 زمان آزمون

 ميانگين
)انحراف معيار(

 نما حداقل حداكثر

48/2363/2563/2125)21/1( زمان كل آزمون
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در پژوهش حاضر نيز. درصد كسب كرده است85بااليي معادل
درصد است كه پايايي89دست آمده نتيجة تكرارپذيري نسبي به

مي بسيار بااليي را ).11(دهد نشان
هاي پايايي كه در آزمون فيل بازيگوش يكي ديگر از روش

 SEMاستفاده شده است، بررسي تكرارپذيري مطلق با روش 
ازبه SEM. است دست آمده از آزمون ميزان تفاوت امتياز كودك

هنگامي كه بخواهيم آزمون را براي. دهد امتياز واقعي را نشان مي
يك محدوده يا درجة اطمينان SEMكنيم، يك فرد دو بار تكرار

كمتر باشد، نشان SEMبنابراين هرچه ميزان. كند فراهم مي
دهندة آن است كه آزمون از تكرارپذيري مطلق بيشتري برخوردار 

76/2در دو بار تكرار آزمون فيل بازيگوش SEMميزان. است
بوده76/6با توجه به اين كه انحراف معيار كل آزمون.بوده است

مي SEMو در ميزان   SEMتوان نتيجه گرفت كه مؤثر است،
از اين. نسبت به ميزان انحراف معيار در محدودة مطلوبي است

و متوسط TNLروش فقط در آزمون   SEMاستفاده شده است
آن يك است كه نسبت به پژوهش حاضر از تكرار پذيري مطلق

و همراه شدن با دو  نوع تكليف ديگر باالتري برخوردار است،
).12(ممكن است توجيهي براي افزايش دقت اين آزمون باشد

در روند استفاده از يك آزمون براي تشخيص اختالل،
از ويژه بررسي تكرارپذيري آزمون براي تعيين اعتبار، به زماني كه

هاي درمان بيماران استفاده مي شود، بسيار آن براي تعيين راهكار
تر به عدد يك نزديك تكرارپذيري نسبي هرچه مقدار.مهم است

و بيانگر آن باشد، نشان دهندة تكرارپذيري باالتر آزمون است
داري با يكديگر است كه ميانگين دو بار انجام آزمون تفاوت معني

آن دهندة كمتر باشد، نشان SEMهمچنين، هر چه مقدار.ردندا
.ر استاست كه متغير از تكرار پذيري مطلق بيشتري برخوردا

به به هاي پايايي دست آمده از انواع روش طور كلي، با توجه به نتايج
 گويي داستان از تكرارپذيري نسبي توان بيان كرد كه آزمون باز مي
و تكرارپذيري مطلق 83 و85و ثبات دروني76/2درصد درصد

اين امر بيانگر اين. درصد برخوردار است78ضريب همبستگي 
ا و است كه آزمون ز تكرارپذيري نسبي، مطلق، ثبات دروني

از. همبستگي بااليي برخوردار است تعيين روايي محتوايي يكي

در از روش. لوازم اصلي هر آزمون جديدي است هاي مقبول اخير
به.است CVIاين زمينه، محاسبة  دست آمده براي روايي عدد

مي89معادل  ل دهد آزمون از روايي قاب درصد است كه نشان
با اين همه، براي تعيين اينكه آيا آزمون. قبولي برخوردار است
و گروه مبتال به اختالل حاضر قادر به تمايز گذاري بين گروه هنجار

هاي هاي بعدي اين آزمون را در گروه توان در پژوهش است، مي
و نتايج  و دچار انواع اختالالت مورد بررسي قرار داده هنجار

گ به ).14(روه هنجار مقايسه كرددست آمده را با

 گيري نتيجه
با نتايج نشان مي و تناسب دهد كه اين ابزار از نظر محتوا

زبان فارسي، روايي الزم براي بررسي كودكان شش تا هفت ساله 
و در آن، سطح عملكرد كودكان در دو مرتبه به ميزان  را دارد

تكرارپذيري بااليي يكسان بوده يا به عبارت ديگر آزمون از قابليت 
همچنين ضريب همبستگي آزمون در دو بار. بااليي برخوردار است

اين آزمون داراي يك سيستم. دار است تكرار از لحاظ آماري معني
مرجع است كه از پايايي بسيار مطلوبي برخوردارـ امتيازدهي مالك

و همچنين با اين سيستم امتياز به است و پايا، قادر دهي آسان، روا
و سريع از زبان استارزيا اين،تمامي كودكان. بي جامع، كامل

.دقيقه انجام دادند25آزمون را در حداكثر 

 سپاسگزاري
و سپاس خود را از نويسندگان اين مقاله ، مراتب تشكر

زاده، مسئوالن سازمان بهزيستي تهران، به ويژه جناب آقاي خليل
و هايي كه در اين پژوهش همكاري مديران مهدكودك كردند
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