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آزمونهایکاربردشناسیزباندرکودکان:بررسیمروریروایی 

بشری بهرامی
چکیده

1

2

 ،فاطمه فکار قراملکی

مقالهمروری

مقدمه :یکی از حیطههای مهم زبان ،حیطه کاربردشناسی میباشد که استفاده درست از زبان برای تعامل اجتماعی را توصیف میکند .از آنجا که آزمون ،ابزاری
برای کمی کردن تواناییهای گفتار و زبان به شمار میرود ،میتوان گفت که جهت ارزیابی ،غربالگری ،توصیف ،تشخیص و درمان جنبههای مختلف زبان ،به
استفاده از آزمون نیاز است .پژوهش حاضر با هدف مروری بر آزمونهای موجود در حیطه کاربردشناسی زبان و جمعآوری اطالعات مربوط به خرده آزمونها،
نمرهدهی ،روش اجرا ،رده سنی و در نهایت ،کاربرد هر یک از این آزمونها در عرصههای بالینی و پژوهشی در کودکان انجام شد.
مواد و روشها :به منظور مروری بر آزمونهای متداول کاربردشناسی زبان ،کلمات کلیدی «کاربردشناسی ،زبان ،وسیله ،آزمون ،ابزار ،تشخیص ،اندازهگیری و
ارزیابی» در پایگاههای اطالعاتی  Google Scholar ،Medline ،Scopus ،PubMed ،Web of Scienceو  Ovidطی سالهای  0222تا  0202جستجو گردید.
مقاالت به دست آمده با استفاده از معیارهای ورود شامل دسترسی به متن کامل مقاله و انگلیسی یا فارسی بودن زبان مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :از  02مقاله یافت شده در مطالعه حاضر 11 ،آزمون و  1چکلیست استخراج گردید که  4مورد از آنها مختص ارزیابی حیطه کاربردشناسی و  14آزمون
دیگر جهت ارزیابی کل حیطههای زبان بودند.
نتیجهگیری :برخی از آزمونها به دلیل تخصصی بودن خرده آزمونهای آن ،در سالهای اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .مرور آزمونهای کاربردشناسی
زبان نشان داد که آزمون  )TOPL-2( Test of Pragmatic Language-2nd Editionبه دلیل ارزیابی حیطههای درکی -بیانی ،هنجاریابی برای کودکان سالم و
مبتال به اختالل ،ترجمه به چندین زبان دنیا و ویژگیهای روانسنجی باال ،با مقبولیت بیشتری روبهرو بوده است ،اما برای داشتن ارزیابی جامع ،استفاده از آزمونهای
متعدد توصیه میشود.
کلید واژهها :آزمون؛ تعامل؛ کاربردشناسی؛ کودکان؛ ویژگیهای روانسنجی
ارجاع :بهرامی بشری ،فکار قراملکی فاطمه .آزمونهای کاربردشناسی زبان در کودکان :بررسی مروری روایی .پژوهش در علوم توانبخشی 1911؛ .1-8 :17
تاریخ دریافت1911/1/42 :

تاریخ پذیرش1911/8/6 :

مقدمه
کاربردشناسی به مطالعه استفاده از زبان در بافت و موقعیتهای واقعی توسط
گویندگان و شنوندگان اشاره دارد ( .)1بنابراین ،کاربردشناسی بررسی منظور گوینده
و استفاده مناسب از زبان برای درک ایدهها و یا تعامل در اجتماع میباشد (.)2 ،9
کودکان خیلی زود شروع به یادگیری قواعد اجتماعی میکنند .به عنوان مثال ،نوزاد
برای تعامل ،ارتباط چشمی برقرار میکند و یاد میگیرد که ابتدا دانش غیر کالمی
و سپس با پیشرفت زبان خود ،عبارات کالمی را استفاده نماید (.)4
از دست دادن مهارتهای ارتباطی کاربردشناسی ،توانایی فرد را در رساندن
پیام و برقراری ارتباط مختل میکند ( .)5با توجه به پیچیدگی رفتارهای
کاربردشناسی زبان ،ارزیابی آن برای بسیاری از درمانگران دشوار میباشد و آنها
را به استفاده از روشهای مشاهدهای غیر استاندارد سوق میدهد و ارزیابی نتایج
مداخالت را نیز با چالش مواجه میکند ( .)4 ،5کودکان دارای اختالل ارتباط

تاریخ چاپ1211/1/11 :

اجتماعی ( Social communication disorderیا  )SCDبه دلیل نقص در
مهارتهای کاربردشناسی و مکالمهای ،به طور مکرر با شکستهای ارتباطی
روبهرو میشوند ( .)1 ،5نقایص برجسته ارتباط کالمی و غیر کالمی در کودکان
مبتال به  ،SCDمشکالتی را در مشارکت و حفظ روابط اجتماعی ایجاد مینماید
که این مشکالت به نوبه خود منجر به بروز مشکالت تحصیلی و شغلی میگردد
( .)5بنابراین ،ارایه درمانهایی که بر مهارتهای مکالمهای کودکان تمرکز دارد،
حایز اهمیت میباشد ( .)5 ،6بر اساس نتایج پژوهشی ،اختالالت کاربردشناسی
ممکن است تأثیرات مخربی بر رشد روابط با همساالن داشته باشد و سبب بروز
مشکالت رفتاری در کودکان دبستانی گردد ( .)6-8به عبارت دیگر ،کودکان 18
ماهه دارای مشکالت بیانی گفتار ،در ارتباط با همساالن خود مشکالت اجتماعی
نشان میدهند و دشواریهای اولیه مشارکت اجتماعی در بازی با همساالن،
کودکان نوپا را در معرض خطر طرد اجتماعی قرار میدهد و این روند مشکل در

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گفتار و زبان ،گروه بهداشت و علوم توانبخشی ،دانشگاه وسترن اونتاریو ،لندن اونتاریو ،کانادا
 -2دانشجوی دکتری گفتاردرمانی ،گروه گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،تهران ،ایران
نویسندهمسؤول :فاطمه فکار قراملکی؛ دانشجوی دکتری گفتاردرمانی ،گروه گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،تهران ،ایران

Email: slp.fekar@yahoo.com
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آزمونهای کاربردشناسی زبان در کودکان

تعامالت اجتماعی بدون درمان همواره ادامه خواهد یافت ( .)8همه موارد مذکور
حاکی از ارتباط تنگاتنگ بین توانایی کاربردشناسی و عملکرد اجتماعی میباشد.
به دلیل تأثیر گسترده زبان بر ارتباط ،بررسی نیمرخ کاربردشناسی با تهیه
ابزارهای مناسب اهمیت زیادی دارد و طراحی آزمونهای استاندارد و مداخلههای
متمرکز بر این مهارتها ،میتواند از شکستهای ارتباطی و تحصیلی این
کودکان پیشگیری کند ( .)7بر خالف رابطه بین نقایص کاربردشناسی و
اختالالت زبانی در کودکان ( ،)6 ،7تاکنون این حیطه زبانی به خوبی مورد
بررسی قرار نگرفته و آزمونهای استانداردی برای آن به ویژه در زبانهای کشور
ایران طراحی نشده است .آزمونها در غربالگری کودکان ،انجام ارزیابی جامع،
شناسایی نقاط قوت و ضعف ،نقطه شروع مداخله ،برنامه کلی مداخله و بررسی
پیشرفتها حایز اهمیت فراوان میباشند ( .)5-7شناخت آزمونهای موجود،
عالوه بر افزایش آگاهی و بینش ،میتواند در عرصههای بالینی و تحقیقاتی در
کودکان مفید باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر به منظور بررسی جزییات بیشتر
آزمونهای کاربردشناسی و مقایسه آنها با یکدیگر انجام شد تا به طراحی و
انتخاب آزمون مناسب توسط پژوهشگران و درمانگران کمک نماید.
مواد و روشها
این مطالعه مروری بر آزمونهای متداول کاربردشناسی زبان بود .بدین منظور،
جستجوی الکترونیکی در پایگاههای اطالعاتی ،PubMed ،Web of Science
 Google Scholar ،Medline ،Scopusو  Ovidطی سالهای  2000تا 2020
صورت گرفت .هدف از تحقیق ،جمعآوری آزمونهای موجود و ارایه اطالعات
مربوط به خرده آزمونها ،روش اجرا ،نمرهدهی و کاربرد آنها در کودکان بود.
روند جستجو در دو مرحله کلی انجام گرفت .ابتدا جهت دستیابی به فهرست
جامعی از آزمونهای کاربردشناسی ،با استفاده از کلید واژه « »Pragmaticsبه
همراه حداقل یکی از واژههای « Social Communicationو ،»Interaction
جستجوی گستردهای در پایگاههای اطالعاتی صورت گرفت .در صورتی که
کلمات فوق در عنوان ،چکیده یا واژگان کلیدی به کار رفته بود ،مقاالت وارد
پژوهش میشدند .جهت بررسی این که کدام یک از آزمونها در ایران ترجمه
شده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است ،با کلید واژههای «ابزار ،تشخیص،
آزمون ،ارزیابی و کاربردشناسی زبان» ،جستجویی در پایگاههای  Magiranو
 )SID( Scientific Information Databaseنیز صورت گرفت .بدین ترتیب،
فهرستی از آزمونهای کاربردشناسی استخراج گردید و از بین مجموع  25مقاله
پژوهشی و مروری استخراج شده 18 ،آزمون و  1چکلیست که با معیارهای
ورود مطابقت داشت ،انتخاب گردید .معیارهای ورود شامل دسترسی به متن
کامل مقاله جهت معرفی آزمون و مطالعات انتشار یافته به زبان انگلیسی یا
فارسی بود .مقاالت ارایه شده در همایشها مورد استفاده قرار نگرفت .در مرحله
دوم که با هدف جستجو جهت دستیابی به اطالعات کاملتر انجام شد ،با
استفاده از نام آزمون به همراه حداقل یکی از واژههای «Reliability ،Validity
و  ،»Accuracyمجدد به پایگاههای اطالعاتی فوق مراجعه گردید و مقاالتی که
حاوی این کلمات در عنوان ،چکیده یا واژگان کلیدی بودند ،وارد تحقیق شد.
یافتهها
پس از جستجو در پایگاههای اطالعاتی مختلف 18 ،آزمون و  1چکلیست در
این زمینه دریافت و در مراحل بعدی اطالعات جزیی آزمونها استخراج گردید .از

این  18مورد یافت شده 4 ،آزمون و چکلیست به صورت اختصاصی جهت
ارزیابی حیطه کاربردشناسی زبان و  14مورد دیگر جهت ارزیابی کل حیطههای
زبانی بودند .سپس اطالعات جزیی آزمونها و چکلیست استخراج گردید.
جستجوی این اطالعات شامل نام آزمون ،نویسنده ،ناشر ،سال انتشار ،محدوده
سنی آزمون و مدت زمان اجرا بود که معرفی هر یک از آزمونها در ادامه آمده
است .خالصه ابزارهای مورد بحث که در ایران اعتبارسنجی و بومیسازی
شدهاند ،در جدول  1آورده شده است.
آزمونهای اختصاصی کاربردشناسی

آزمون کاربردشناسی زبان

(Test of Pragmatic Language

یا :)TOPL

این آزمون استاندارد برای ارزیابی توانایی کاربردشناسی زبان و ارتباطات
اجتماعی در دانشموزان  6تا  18ساله طراحی شده است که شامل هفت جنبه
«تنظیم بدنی ،مخاطبان ،موضوع گفتار ،هدف گفتار ،اشارات بینایی -حرکتی و
مفاهیم انتزاعی ،اثربخشی و مناسب بودن» میباشد ( .)7 ،10این آزمون 100
امتیازی و نمره کمتر از  10غیر طبیعی است و دانشآموز به پیامهای کالمی
ارایه شده توسط آزمونگر و تصاویر رنگی موجود در راهنما پاسخ میدهد (.)8
کاربردهای اصلی این آزمون ،شناسایی افراد دارای نقص زبان اجتماعی ،تعیین
نقاط قوت و ضعف فردی ،تهیه برنامه درمانی ،ارزیابی مهارتهای
فراکاربردشناسی و زمان اجرای آن 45-60 ،دقیقه میباشد ( .)1با توجه به این
که آزمون  TOPLتفکیک عملکرد در  7قسمت اصلی خود را ارایه نمیدهد،
تدوین اهداف درمانی را دشوار میکند ( .)10آزمون برای ارزیابی کودکان با
 SCDمناسب است ( .)8 ،1همچنین ،برای ارزیابی دانشآموزانی با میانگین
هوشی پایین و کودکان با اختالل شناختی و یا تئوری ذهن مشکلدار ،مناسبتر
میباشد ( .)10 ،11زبان اصلی این آزمون انگلیسی است ،اما به زبانهای
مختلفی از جمله عربی ،فرانسوی ،برزیلی و ایتالیایی نیز ترجمه شده و روایی و
پایایی آن نیز باال گزارش شده است (.)8
پرسشنامه کاربرد زبان ( Language Use Inventoryیا  :)LUIاین پرسشنامه
تنها آزمون استاندارد والدمحور است که با هدف ارزیابی زبان اولیه و کاربردشناسی در
کودکان  18-47ماهه توسط  O’Neillطراحی و در سال  2001منتشر شد (.)12
پرسشنامه  LUIاز سه بخش «ارتباط با ژستها ،ارتباط با کلمات و جمالت
طوالنی» تشکیل شده است و  180سؤال با پاسخ بله /خیر دارد و میتواند کودکان
دارای تأخیر یا اختالل در پیشرفت کاربردشناسی را شناسایی و کودک نیازمند ارزیابی
بیشتر را مشخص کند ( .)12والدین و درمانگران میتوانند حدود  20دقیقه آن را
تکمیل نمایند و تکمیل آن را لذتبخش ،جالب و آسان گزارش کردهاند ( LUI .)10در
کشورهای کانادا ،استرالیا ،نیوزلند ،ایرلند ،اسکاتلند و انگلستان استفاده میشود و
تاکنون به بیش از  10زبان ترجمه شده است ( .)8 ،12نمرات به صورت درصدی
گزارش و عملکرد کودک با همتایان سنی و جنسی مقایسه میگردد که امکان مقایسه
و سرعت پیشرفت کودک را ارایه میکند ( .)12هماکنون نسخه سختافزاری و
آنالین این پرسشنامه به راحتی برای متخصصان حرفهای در دسترس میباشد و به
دلیل پایایی و روایی باالی آن ،به عنوان ابزار استاندار جهت ارزیابی مهارتهای
کاربردشناسی کودکان شناخته شده است (.)1 ،11 ،12
آزمون کاربردشناسی ( :)The Pragma Testآزمون  Pragmaبه منظور
سنجش میزان استفاده از بافت و زبان اجتماعی و درک اهداف ،افکار ،عقاید و
احساسات تهیه شده است و حاوی  91سؤال میباشد که نیازمند درک معنای
ضمنی هر گفته است (.)19
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آزمونهای کاربردشناسی زبان در کودکان

ایازآزمونهایکاربردشناسیزباندرکودکان


خالصه
جدول.1
منبع

نام آزمون
آزمون کاربردشناسی زبان ()TOPL
پرسشنامه کاربرد زبان ()LUI
آزمون کاربردشناسی
()The Pragma Test
فهرست مهارتهای کاربردشناسی
زبان ()PLSI
ارزیابی عصب -روانی رشدی
( Developmental
Neuropsychological
)Assessment
آزمون درک شنیداری نوجوانان (LCT-
)A

تعداد و نام خرده آزمونها

محقق و سال انتشار
اعتباریابی فارسی

 7خرده آزمون (تنظیم بدنی ،مخاطبان ،موضوع گفتار،
هدف گفتار ،اشارات بینایی ،حرکتی ،مفاهیم انتزاعی،
مناسب بودن مهارت کاربردشناسی)
 9خرده آزمون (ارتباط با ژستها ،ارتباط با کلمات،
جمالت طوالنیتر)

Phelps-Terasaki
()1 ،10

موجود نمیباشد.

)12( O’Neill

موجود نمیباشد.

 Loukusaو همکاران
()19

موجود نمیباشد.

 5خرده آزمون

دامنی سنی
قابل استفاده

حیطه
استفاده

 6تا  18سال

ارزیابی

 18تا 47
ماهگی
اطالعات در
دسترس نیست.

ارزیابی
ارزیابی

 Alevو همکاران ()14

موجود نمیباشد.

 9خرده آزمون (مهارتهای تعامل شخصی ،مهارتهای
تعامل اجتماعی ،مهارتهای تعامل در کالس)

 5تا  12سالگی

غربالگری

 Brooksو همکاران
()15

موجود نمیباشد.

 92خرده آزمون

 5تا  6سالگی

ارزیابی

 Ward-Lonerganو
همکاران ()16

موجود نمیباشد.

آزمون رشد زبان اجتماعی ()SLDT

)17( Zeberlein

موجود نمیباشد.

 5خرده آزمون (ایده اصلی ،جزییات ،استدالل ،واژگان
و معناشناسی ،درک پیام)
 5خرده آزمون (استنباط ،تفسیر زبان ،اجتماعی ،حل
مسأله ،تفسیر اجتماعی ،تفسیر اظهارات کنایهای)

 12تا 18
سالگی
 12تا 18
سالگی

آزمون مهارتهای یکپارچه سواد و زبان
()TILLS

 Nelsonو همکاران
()18
 Wongو
)11( Roadhouse
 Bowersو همکاران
()20
 Rehfeldو Padgett
()21
 Newcomerو
)22( Hammill
 Santosو
)29( Fernandes

موجود نمیباشد.

 15خرده آزمون

 6تا  18سالگی

تشخیص

حسنزاده

 6خرده آزمون اصلی و  9خرده آزمون فرعی

 8تا  17سالگی

ارزیابی

موجود نمیباشد.

 5خرده آزمون

 6تا  12سالگی

ارزیابی

موجود نمیباشد.

 15خرده آزمون

 9تا  21سالگی

ارزیابی

موجود نمیباشد.

 90خرده آزمون

 8تا  17سالگی

ارزیابی

موجود نمیباشد.

 10خرده آزمون

 9سال به باال

ارزیابی

موجود نمیباشد.

 5خرده آزمون (تشخیص بیان چهرهای ،شناسایی
احساسات مشترک ،شناخت واکنشهای هیجانی،
درک نکات اجتماعی ،درک پیامهای متناقض)

 6تا  12سالگی

ارزیابی

 Greshamو Elliott
()26
 Overvlietو همکاران
()27
 Wiigو )28( Secord

موجود نمیباشد.

 9خرده آزمون

 9تا  18سالگی

غربالگری

موجود نمیباشد.

 7خرده آزمون

 5تا  21سالگی

ارزیابی

موجود نمیباشد.

 7خرده آزمون

 1تا  18سالگی

ارزیابی

)28( Johnston

موجود نمیباشد.

 9خرده آزمون

 9تا  1سالگی

تشخیص

)90( Bishop

باغبانی و همکاران

 10خرده آزمون (گفتار ،نحو ،مفاهیم ،انسجام ،شروع
نامناسب ،گفتار کلیشهای ،بهرهگیری از متن ،ارتباطات
غیر کالمی ،روابط اجتماعی ،عالیق)

 4تا  16سالگی

غربالگری

آزمون رشد زبان ()TOLD
آزمون حل مسأله ()TOPS
ارزیابی ادراکی زبان شفاهی ()CASL
مقیاس مشاهده کاربردشناسی زبان
()PLOS
نیمرخ عملکردی ارتباط ()FCP
ارزیابی عاطفی اجتماعی ()SEE
سیستم پیشرفت مهارتهای اجتماعی
()SSIS
ارزیابی بالینی اصول زبان ()CELF
آزمون کفایت زبانی ()TLC
آزمون تشخیصی مهارتهای ارتباطی
()CADeT
چکلیست ارتباطی کودکان ()CCC

)25( Wiig

ارزیابی
تشخیص

TOPL: Test of pragmatic language; LUI: Language Use Inventory; PLSI: The Pragmatic Language Skills Inventory; LCT-A: Listening
Comprehension Test–Adolescent; SLDT: Social Language Development Test; TOLD: Test of Language Development; TILLS: Test of
Integrated Language and Literacy Skills; TOPS: Test of Problem Solving; CASL: The Comprehensive Assessment of Spoken Language; PLOS:
The Pragmatic Language Observation Scale; FCP: The Functional Communication Profile; SEE: The Social Emotional Evaluation; SSIS: The
;Social Skills Improvement System; CELF: The Clinical Evaluation of Language Fundamentals; TLC: The Test of Language Competence
CADeT: The Communication Abilities Diagnostic Test; CCC: The Children Communication Checklist
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آزمونهای کاربردشناسی زبان در کودکان

در آزمون  ،Pragmaمتن ارایه شده شامل حاالت کالمی کوتاه به همراه
تصاویر ،شخصیتها ،اسباببازیها و یا داستان میباشد که نیاز به حافظه را به
حداقل میرساند و پاسخ کودکان به صورت صفر و  1نمرهدهی میشود و مدت
زمان آزمون از  90-60دقیقه میباشد ( .)19آزمون در افتراق کودکان طیف اوتیسم
از کودکان مبتال به سندرم  Rettکمککننده است ( .)19-15اعتبار پایایی ضریب
همبستگی درون طبقهای برای نمرات پاسخ 0/18 ،و برای نمرات توضیحی،
 0/144گزارش شده است که نشان میدهد نمره قابل اعتماد میباشد (.)11-14

فهرست مهارتهای کاربردشناسی زبان (

The Pragmatic Language

 Skills Inventoryیا  :)PLSIاین فهرست برای محدوه سنی  5-12سال و
متشکل از  45آیتم و  9خرده آزمون شامل «مهارتهای تعامل شخصی ،تعامل
اجتماعی و تعامل در کالس» است که برای معلمان و متخصصان و جهت
غربالگری سریع بسیار کاربردی میباشد ( .)14اجرای این مقیاس  5-10دقیقه به
طول میانجامد و نمرات برش آن آزمونگر را کمک میکند تا جهت انجام ارزیابی
جامع زبان تصمیمگیری نماید ( .)14 ،15نتایج مطالعات پایایی نشان داد که ضرایب
 Cronbach's alphaتعامل در کالس ،تعامل اجتماعی و تعامل شخصی به ترتیب
 0/18 ،0/16و  0/15بود و نسخه ترکی  PLSIموجود میباشد (.)12-15
آزمونهای زبانی

ارزیابی عصب -روانی رشدی (

Developmental Neuropsychological

 :)Assessmentارزیابی عصب -روانی رشدی ،آزمون جامع و یکپارچهای برای
ارزیابی تواناییهای عصبی کودکان و نوجوانان میباشد که از  92خرده آزمون و 6
حوزه شامل «عملکرد شناختی ،زبان ،حافظه و یادگیری ،حس و حرکت ،ادراک
اجتماعی و پردازش دیداری» تشکیل شده است که نسخه اولیه آن شامل  2تا 5
تکلیف برای کودکان  5-6ساله طراحی شده بود ( .)15این آزمون  90سال پیش در
فنالند طراحی و سپس نسخه سوئدی آن نیز تهیه شده است ( .)1به طور کلی،
شواهد پایایی داخلی آن در بیشتر موارد کافی تا بسیار زیاد گزارش شده است (.)15

آزمون درک شنیداری نوجوانان

(Listening Comprehension Test–Adolescent

یا  :)LCT-Aاین آزمون توانایی نوجوانان را در درک مطلب شنیداری ارزیابی میکند
که توسط متخصص مسلط به اختالالت زبان انجام میشود ( .)16آزمون مذکور بر
فرایندهای شناختی و شنیداری یکپارچه تأکید دارد و اجرای آن  40دقیقه به طول
میانجامد و برای شناسایی دانشآموزان با نقایص زبانی خاص استفاده میگردد و
نقاط قوت و ضعف دانشآموز را در زمینه مهارت درک شنیداری در موقعیت کالس
میسنجد ( .)11 ،16آزمون  LCT-Aاز  5خرده آزمون «ایده اصلی ،جزییات،
استدالل ،واژگان و معناشناسی و درک پیام» تشکیل شده است و پاسخ هر سؤال با
صفر و  1در فرم به صورت صحیح یا نادرست ثبت میشود ( .)14-17ضریب
پایایی آزمون 0/81 ،گزارش شده است (.)16
(Social Language Development Test

آزمون رشد زبان اجتماعی
یا  :)SLDTاین آزمون بر تفسیر اجتماعی و تعامل با همساالن در نوجوانان
تمرکز دارد و دارای  5خرده آزمون «استنباط ،تفسیر زبان اجتماعی ،حل مسأله،
تفسیر اجتماعی و تفسیر گفتار کنایهای» میباشد که به صورت صفر و 1
نمرهدهی میشود ( .)17آزمون  ،SLDTنوجوانان سالم را از افراد مبتال به
اختالالت یادگیری زبان و اوتیسم متمایز میکند ( .)10 ،18پایایی آزمون0/85 ،
و میانگین ضریب  Cronbach's alphaخرده آزمونها بین  0/77تا  0/12و برای
شاخص تفسیر زبان اجتماعی 0/14 ،گزارش شده است که سازگاری درونی
باالیی دارد (.)17

آزمون مهارتهای یکپارچه سواد و زبان ( Test of Integrated Language

 and Literacy Skillsیا  :)TILLSآزمون جامع و هنجار مرجع مهارتهای زبان
و سواد بر  9هدف «شناسایی اختالالت زبان و سواد ،نقاط قوت و ضعف و
پیگیری تغییر مهارتهای زبان و سواد دانشآموزان» متمرکز شده است (.)18
آزمون شامل  15خرده آزمون میباشد و به آزمونگر امکان ارزیابی و مقایسه
مهارتهای دانشآموزان  6-18ساله در هر دو سطح صدا /کلمه و جمله/
گفتمان در چهار حالت شفاهی ،گفتاری ،خواندن و نوشتن را میدهد (،17-11
 .)11خرده آزمونهای اصلی در  25-45دقیقه قابل اجرا میباشد و ارزیابی جامع
به طور معمول در  10دقیقه یا کمتر انجام میشود .همبستگی پایایی بین
متغیرها از  0/84تا  0/11متغیر گزارش شده است (.)10 ،18
آزمون رشد زبان ( Test of Language Developmentیا  :)TOLDاین
آزمون مهارت زبان شفاهی دانشآموزان  8تا  17ساله را در مقایسه با همساالن
ارزیابی مینماید و نقاط قوت و ضعف در مهارتهای زبان شفاهی و پیشرفت را
ثبت میکند ( .)11آزمون  TOLDدارای  6آزمون اصلی و  9آزمون فرعی
میباشد و  90-60دقیقه به طول میانجامد و نمرات را به صورت درصدی ارایه
میکند که برای والدین قابل درک است ( .)11 ،20نتایج خرده آزمونها را
میتوان ترکیب کرد تا نمرات کلی برای ابعاد اصلی زبان شامل «معناشناسی و
دستور زبان ،درک ،سازماندهی ،صحبت کردن و توانایی کلی زبان ایجاد گردد
( .)10 ،11تحقیقات گستردهای برای اعتبارسنجی این آزمون انجام شد و نتایج
نشان داد که ساختار داخلی آزمون صحیح و نتایج آن برای طیف گستردهای از
گروهها مناسب میباشد (.)10 ،11
آزمون حل مسأله ( Test of Problem Solvingیا  :)TOPSاین آزمون
توانایی کودکان سنین مدرسه برای ادغام دانش معنایی و زبانی و توانایی
استدالل از طریق محرکهای تصویری و پاسخهای کالمی را فراهم میکند
( .)22 ،29به هر سؤال براساس کیفیت پاسخ ،نمرات صفر 1 ،یا  2اختصاص داده
میشود و اجرای آزمون  95دقیقه به طول میانجامد ( .)20کفایت زبانی نشان
میدهد که چگونه مهارتهای زبانی دانشآموز بر توانایی او در تفکر ،استدالل،
حل مسأله ،استنباط ،طبقهبندی ،معاشرت ،پیشبینی ،تعیین دالیل ،توالی و درک
مسیر او تأثیر میگذارد .آزمون  TOPSبر طیف گستردهای از مهارتهای تفکر
مبتنی بر زبان از جمله «تجزیه و تحلیل ،ایجاد راهحل و تفکر عاطفی» تمرکز
دارد ( .)11 ،20متوسط ضریب  0/82 ،Cronbach's alphaو نمره برش
شاخصها بین  10تا  12به دست آمد (.)20

ارزیابی ادراکی زبان شفاهی (

The Comprehensive Assessment of

 Spoken Languageیا  :)CASLاین ارزیابی برای کودکان و نوجوانان  9تا 21
ساله طراحی شده است و دارای  15آیتم به منظور ارزیابی زبان درکی و بیانی و
بازیابی واژگانی /معنایی ،نحوی ،فرازبانی و کاربردشناسی میباشد ( .)21نمرات
به دست آمده شامل نمرات استاندارد مبتنی بر سن و مقطع میباشد ( .)24اجرای
آزمون  90-45دقیقه به طول میانجامد و پایایی باالیی دارد (.)21

مقیاس مشاهده کاربردشناسی زبان (

The Pragmatic Language

 Observation Scaleیا  :)PLOSاین مقیاس جهت ارزیابی گفتمان روزمره
دانشآموزان  8تا  17ساله توسط معلمان اجرا میگردد و دارای  90آیتم هنجار
میباشد ( .)22میانگین زمان اجرای آزمون  5-10دقیقه است و معلمان و متخصصان
آیتمها را در مقیاس پنج امتیازی ارزیابی میکنند ( .)10 ،11مقیاس جهت «ارجاع،
ارزیابی جامع زبان گفتاری ،تسهیل در برنامهریزی درمان و نظارت بر اثربخشی
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آزمونهای کاربردشناسی زبان در کودکان

(The Children Communication Checklist

مداخالت» طراحی شده که اعتبار و پایایی آن اثبات گردیده است (.)1 ،22

نیمرخ عملکردی ارتباط

(The Functional Communication Profile

یا  :)FCPاین آزمون به گفتار درمانگران و مربیان ویژه اجازه میدهد تا برخی از
مهارتهای ارتباطی منحصر به فرد را در کودکان با تأخیر رشدی  9سال به باال
ارزیابی کنند ( .)29آزمون  FCPاز جمله بیان شفاهی را مورد بررسی قرار میدهد
و برای افرادی با نقایص خفیف تا عمیق مناسب است ( .)10 ،22-24اجرای
آزمون بین  45تا  10دقیقه به طول میانجامد (.)29

ارزیابی عاطفی اجتماعی ( The Social Emotional Evaluationیا :)SEE
این ارزیابی از  5خرده آزمون شامل «تشخیص بیان چهرهای ،شناسایی احساسات
مشترک ،شناخت واکنشهای هیجانی ،درک نکات اجتماعی و درک پیامهای
متناقض مانند شوخی و کنایه» (که ارزیابی زبان اجتماعی را فراهم میکند)،
تشکیل شده است ( .)29آزمون  ،SEEمهارتهای اجتماعی و زبان سطح باالتر که
دانشآموزان  6-12سال برای تعامل موفقیتآمیز در موقعیتهای روزمره در خانه،
مدرسه و جامعه به آن نیاز دارند را ارزیابی میکند و برای شناسایی نیازهای زبانی،
اجتماعی و عاطفی دانشآموزان دارای اختالالت طیف اوتیسم ،اختالالت عاطفی،
ناتوانی در یادگیری یا اختالل کمتوجهی مناسب میباشد ( .)10 ،24 ،25پایایی
مقیاس مذکور بیشتر از  88درصد گزارش شده است (.)24

سیستم بهبود مهارتهای اجتماعی (
 Systemیا  :)SSISاین مقیاس جهت غربالگری و طبقهبندی دانشآموزان  9تا
The Social Skills Improvement

 18ساله مشکوک به نقایص اجتماعی مناسب میباشد و از  7حیطه اجتماعی
«ارتباط ،همکاری ،ادعا ،مسؤولیتپذیری ،همدلی ،تعامل و خودکنترلی» و 5
حیطه رفتاری شامل «درونگرایی ،برونگرایی ،پرخاشگری ،بیشفعالی/
کمتوجهی و طیف اوتیسم» تشکیل شده است ( .)11 ،24آزمون  SSISبه
زبانهای انگلیسی و اسپانیایی ترجمه شده و ضریب پایایی آن برای فرم معلم،
 0/62و برای فرم والدین 0/55 ،محاسبه شده است (.)25

ارزیابی بالینی اصول زبان (
 Fundamentalsیا  : )CELFاین ارزیابی با هدف ارزیابی زبان و مهارتهای
The Clinical Evaluation of Language

ارتباطی دانشآموزان  5تا  21ساله در زمینههای مختلف ،تعیین وجود اختالل
زبانی ،توصیف ماهیت اختالل زبان و برنامهریزی برای درمان طراحی شده است
( .)26آزمون  CELFنقاط قوت و ضعف زبان دانشآموز را مشخص میکند و
شامل تعدادی آزمون است که هر یک برای ارزیابی مهارتهای خاص زبان
طراحی شدهاند و هر آزمون را میتوان به صورت مستقل انجام داد ( .)24پایایی
کلی آزمون مذکور مناسب نبوده است (.)26
آزمون کفایت زبانی ( The Test of Language Competenceیا  :)TLCاین
آزمون در دو سطح کودکان  5-1ساله و  1-18ساله به منظور ارزیابی معناشناسی،
نحو و کاربردشناسی و نیازهای بافتی و موقعیتی گفتمان طراحی شده است (،27
 .)24آزمون  4 ،TLCخرده آزمون دارد که در مدت  60دقیقه تکمیل میگردد (.)27
روایی گزارش شده بسیار خوب و دقت آن  19درصد میباشد (.)27

آزمون تشخیصی مهارتهای ارتباطی

( The Communication Abilities

 Diagnostic Testیا  :)CADeTاین آزمون ،مقیاس استاندارد اندازهگیری
پیشرفت زبان در کودکان  9-1ساله میباشد که از ویژگیهای نحوی ،معنایی و
کاربردی زبان کودک در طول بازی ،داستانگویی و موقعیتهای واقعی
نمونهگیری میکند ( .)28آزمون  CADeTبه رشد سطح زبانی کودکان 9-5
ساله حساس و برای شناسایی تأخیر یا نقص زبانی مفید میباشد (.)11 ،24 ،28

چکلیست ارتباطی کودکان
یا  :)CCCاین چکلیست ،جدیدترین نسخهای است که مشکالت ارتباطی
کودکان  4-16ساله را غربالگری میکند و از  70آیتم و  10خرده مقیاس شامل
«گفتار ،نحو ،مفاهیم ،انسجام ،شروع نامناسب ،گفتار کلیشهای ،بهرهگیری از
متن ،ارتباطات غیر کالمی ،روابط اجتماعی و عالیق» تشکیل شده است و
توسط والدین یا مراقبان تکمیل میشود ( .)24 ،90از این چکلیست برای
غربالگری کودکان مشکوک به نقص زبان ،اختالالت کاربردشناسی در کودکان
دارای مشکالت ارتباطی و اختالل طیف اوتیسم استفاده میگردد و زمان اجرای
آن  5-15دقیقه است (.)21 ،90
بحث
پژوهش حاضر با هدف جمعآوری و بررسی مقایسهای آزمونهای کاربردشناسی
زبان در کودکان انجام گردید تا از این طریق ،درمانگران با سهولت بیشتری به
اطالعات آزمون مورد نظر خود دست یابند .توانایی کاربردشناسی ،استفاده
مناسب از زبان برای برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی میباشد که اهمیت زیادی
در ارزیابی و درمان اختالالت گفتار و زبان دارد ( .)9 ،7کاربردشناسی اجتماعی
حیطه بسیار وسیعی از زبان است و با یک آزمون واحد نمیتوان همه ابعاد آن را
در بافتهای مختلف بررسی کرد .از اینرو ،انجام ارزیابیهای جامع و یکپارچه
حایز اهمیت میباشد ( .)91مطالعه مروری حاضر میتواند عالوه بر جمعآوری،
دستهبندی ،بیان ویژگیها ،مزایا و محدودیتهای آزمونهای کاربردشناسی زبان،
در فراهم کردن دید جامعی نسبت به آزمونها از جمله تکالیف مورد استفاده،
جامعه هدف ،حیطههای ارزیابی ،شیوه اجرا یا نمرهدهی و پایایی برای خوانندگان
کمککننده باشد و منبع مناسبی برای آشنایی با پرکاربردترین و مهمترین
آزمونها به شمار آید.
جهت ارزیابی جامع اختالالت زبانی ،ارزیابی جداگانه این حیطه از زبان
بسیار مهم میباشد؛ چرا که ارزیابی و مداخله دقیق کاربردشناسی ،تغییرات مثبتی
بر رشد ارتباطی و اجتماعی و تحصیلی خواهد گذاشت .بسیاری از محققان،
ارتباط بین اختالل زبان و نقص اجتماعی را تأیید کردهاند ( .)2 ،5 ،90در
کودکان پیشدبستانی  9تا  4ساله ،میتوان از مقیاس  LUIجهت ارزیابی
جنبههای ارتباط کاربردشناسی استفاده نمود که با هدف شناسایی کودکان مبتال
به تأخیر یا اختالل در رشد کاربردشناسی تهیه شده است ( .)11برای کودکان
 4تا  6ساله با  ،SCDمقیاس  CCCو برای کودکان  6تا  12ساله ،ابزارهای
استاندارد شامل آزمونهای  SEE ،PLOS ،TOPSو  SSISکاربرد دارد
( .)8 ،17 ،22 ،29 ،90توجه به این نکته مهم است که نسخه دوم آزمون TOPL
برای کودکان با اختالل شناختی و ضریب هوشی کمتر از  70مناسب میباشد و
از سؤاالت با قوانین رفتار مؤدبانه تشکیل شده است ( .)10کودکان با ضریب
هوشی متوسط و یا نقص شدید بازیابی واژه ،در این آزمون عملکرد ضعیفی دارند
( .)17برای کودکان  12تا  18سال اغلب از ابزارهای استاندارد شده ،TOPS
 SEE ،PLOSو  SLDTاستفاده میشود و اگر در حوزه کاربردشناسی اختالل
قابل توجهی داشته باشند ،از آزمون  TOPL-2استفاده میگردد (.)8 ،17 ،29 ،90
شناخت محدودیتهای آزمونها مهم است و در حال حاضر هیچ آزمون
کاربردشناسی استاندارد شدهای برای کودکان دو زبانه و چند فرهنگی وجود ندارد
و از کلیه ابزارهای استاندارد ذکر شده میتوان در کودکان مشکوک به نقایص
ارتباطات اجتماعی استفاده کرد ( .)17-94مرور آزمونها نشان داد که آزمون
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 TOPL-2با مقبولیت بیشتری روبهرو بوده است (.)8 ،1
آزمونهای  TOPL-2و  SEEهنجار مرجع میباشند و به منظور تعیین
سطح عملکرد دانشآموزان کاربرد دارند ( .)15-17آزمون  TOPL-2تفکیک
جزییات عملکرد را فراهم نمیکند و در نتیجه ،تدوین اهداف درمانی را دشوار
میسازد ( .)10عالوه بر این ،بر اساس مهارتهای هدفمند در دو آزمون ،به نظر
میرسد که برای دانشآموزان با ضریب هوشی پایینتر از متوسط یا مشکالت
تئوری ذهن مناسب میباشند ،اما برای دانشآموزان با مشکل شدید ،SCD
مناسب نیستند ( .)1 ،10برای دانشآموزان با ضریب هوشی متوسط و SCD
خفیفتر ،میتوان از نسخههای ابتدایی یا بزرگساالن  TOPSو  SLDTاستفاده
کرد ( .)8-10 ،17 ،90در نوجوانان با سن عقلی پایینتر از سن تقویمی ،اجرای
غیر استاندارد نسخههای آزمون ابتدایی توصیه میشود؛ چرا که برای تعیین نقاط
قوت و نقطه شروع درمان مفید میباشد ( .)26در نهایت ،ارزیابی بالینی
کاربردشناسی برای کودکان با مشکل درک ژستچرها و استنتاج و مشارکت در
بحث ،قابل استفاده میباشد که نقطه ضعف آن شروع محدوده سنی از  1سالگی
است و در کودکان خردسال با نقایص فرازبانی کاربری ندارد (.)25 ،26
گنجاندن آزمون  LCTدر این لیست کمی عجیب میباشد ،اما الزم به ذکر
است که این آزمون دارای سؤاالت مبتنی بر متن میباشد که برای شناسایی
ایدههای اصلی به ترکیب اطالعات ارایه شده نیاز دارد .به عبارت دیگر ،این
آزمون توانایی دانشآموز را برای شرکت در پردازش گشتالت و تشخیص پیام
اصلی متن یا داستان ارزیابی میکند ( .)16همچنین ،استفاده از آن برای حل
مسأله و تواناییهای استنباطی ،همدلی و تصمیمگیری در کودکان بزرگتر
توصیه میشود .بنابراین ،ابزار مفیدی برای نوجوانان دارای مشکالت زبان به
شمار میرود (.)15-17
محدودیتها
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم دسترسی به جزییات برخی از
آزمونها اشاره کرد .از سوی دیگر ،همه آزمونها در تمامی زبانها و فرهنگها
انجام نشده است و امکان مقایسه آنها یا یکدیگر وجود ندارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج مطالعه حاضر و لزوم توجه به مهارتهای کاربردشناسی زبان در
اختالالت رشدی کودکان ،پیشنهاد میگردد که در جهت اهمیت دادن بیشتر به
این حیطه ،آزمون های مورد نیاز در این زمینه در سطوح سنی و زبانی مختلف در
کشورمان ترجمه و طراحی شود و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار گیرند.
نتیجهگیری
در طول سالهای گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه ارتباط کاربردشناسی با
اختالالت زبان ،موفقیت تحصیلی و شغلی انجام شده است ،اما این حیطه مهم زبانی
در طول زمان مورد کمتوجهی قرار گرفته و آزمونهای منسجمی برای ارزیابی آن

طراحی نشده است .با بررسی مقاالت مربوط مشخص میشود که برخی از آزمونها
به دالیل مختلفی همچون سهولت اجرا ،اطالعات روانسنجی مناسب و محدوده
سنی وسیع ،بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند و آزمونهایی که جامعیت بیشتری
داشتند ،در مقاالت کاربردیتر هستند و دارای ارزش تحقیقاتی بیشتری میباشند.
هرچند برای داشتن یک ارزیابی جامع نمیتوان تنها به یک آزمون اکتفا کرد و توصیه
میگردد که از برنامههای ارزیابی چندگانه و ارزیابیهای عملکردی و توصیفی برای
انجام مداخله یکپارچه و تعیین نقاط قوت و ضعف کودک استفاده گردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه پژوهشگرانی که روشهای درمانی آنها در مطالعه مروری
حاضر استفاده گردید ،تشکر و قدردانی به عمل میآید .همچنین ،از شورای
بالینی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در اجرای این تحقیق
همکاری نمودند ،سپاسگزاری میگردد.
نقش نویسندگان
طراحی و ایدهپردازی مطالعه :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
خدمات منابع مالی و پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه :فاطمه فکار ،بشری
بهرامی
خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
•فراهم کردن تجهیزات و نمونههای مطالعه :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
جمع آوری دادهها :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
تحلیل و تفسیر نتایج :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
خدمات تخصصی آمار :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
تنظیم دستنوشته :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
ارزیابی تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم علمی :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرآیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخ گویی به
نظرات داوران :فاطمه فکار ،بشری بهرامی
منابع مالی
پژوهش حاضر بر اساس مروری بر منابع با کد تصویب  69819و کد اخالق
 IR.TBZMED.REC.1398.1035و تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز تنظیم گردید.
تعارض منافع
نویسندگان دارای تعارض منافع نمیباشند .خانمها فاطمه فکار و بشری بهرامی
مطالعات پایه مرتبط با انجام این طرح را انجام دادند .خانم فاطمه فکار از سال 1915
به عنوان مربی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به فعالیت میباشد .خانم بشری
بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد.
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The Pragmatic Assessments in Children: A Narrative Review
Boshra Bahrami1 , Fatemeh Fekar-Gharamaleki2

Abstract

Review Article

Introduction: One of the important areas of language is pragmatics, which describes the correct use of language for
social interaction. Since tests are tools for quantitation of speech and language abilities, they are needed in order to
assess, screen, describe, diagnose, and treat various aspects of language. The aim of this study was to review the
existing tests in the area of language pragmatics and collect data about their subtests, scoring, administration, age
range, and finally their application in clinical and research contexts in children.
Materials and Methods: In order to review the common tests of language pragmatics, an electronic search through
Web of Science, PubMed, Scopus, Medline, Google Scholar, and Ovid databases was done between the years 2000
to 2020. The keywords were “Pragmatics”, “Language”, “Means”, “Tests”, “Tools”, “Diagnosis”, “Measurement”,
and “Evaluation”. The inclusion criteria were access to the full text of the article, and the article language (either
English or Persian).
Results: In this study, 18 tests and a checklist were reterived from 25 studies for further study. Among them, only four
tests and one checklist were for sole assessment of pragmatics and 14 other tests were for assesing all aspects of language.
Conclusion: Some tests have recently been used more commonly due to the specialization of their subtests.
Reviewing language pragmatics tests shows that the Test of Pragmatic Language-Second Edition (TOPL-2) was the
most acceptable test due to the assessment of comprehension-expression areas, standardization for healthy children
or children with disorders, translation into several languages, and high psychometric characteristics; however, the use
of multiple tests is recommended for a comprehensive and integrated assessment.
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