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  ساله فارسي زبان به آزمون تصويري بيان اسامي 5/2هاي بياني كودكان  بررسي پاسخ
 

  * زاده امين مدرس

  
  چكيده

اي  ساله به آزمون تصويري بيان اسامي در حجم نمونه 5/2هاي كودكان فارسي زبان طبيعي  اين پژوهش به منظور بررسي توصيفي پاسخ :مقدمه

  .مناسب از لحاظ آماري، انجام شد

اي انتخاب شده، مورد  اي چند مرحله گيري خوشه كودك در شهر اصفهان به روش نمونه مهد 32ساله از  5/2كودك  60تعداد  :ها واد و روشم

 ميانگين، انحراف معيار، حداقل(هاي آماري توصيفي  هاي به دست آمده از آزمون تصويري بيان اسامي، با استفاده از روش داده. ارزيابي قرار گرفتند

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند) هاي صحيح و حداكثر نمرات، درصد پاسخ

هاي صحيح در اين گروه سني  ، از بيشترين درصد پاسخ»پوشاك«و » اعضاي بدن«هاي مربوط به مقوله  اين پژوهش نشان داد كه آيتم :ها يافته

هايي كه كودك تجربه  ا كاربرد كمي براي كودك در اين سنين دارند و آيتمهايي كه اهميت ي هاي انتزاعي، آيتم از طرفي آيتم. برخوردار هستند

  .ها دارد، همگي داراي درصدهاي پاييني هستند اندكي از آن

تواند توانايي بيان اسامي را در گروه سني مورد مطالعه نشان دهد و داراي نواقصي چون كمي تعداد  آزمون بيان اسامي به خوبي نمي: گيري نتيجه

توان به  هاي اين پژوهش مي همچنين با توجه به داده. ها در اكثر مقوالت و كيفيت نامطلوب بعضي از تصاوير است، كه بايد اصالح شود آيتم

  .هاي انتخابي جهت آموزش اسامي پي برد هاي اساسي آيتم ويژگي

  كودك، رشد واژگاني، بيان اسامي، آزمون تصويري بيان اسامي :ها واژه كليد

  19/2/89: ريافتتاريخ د 

  24/5/89: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

و ) Mental structure(زبان بخشي از ساختار ذهني 

انسان است كه ) Psychological structure(شناختي  روان

بندي  ، امكان مقوله)Concepts(با استفاده از مفاهيم 

)Categorization (سازد و  جهان و موجودات آن را فراهم مي

نوان ابزاري كارآمد براي ايجاد ارتباط با ديگران همچنين به ع

اين نظام يا ساختار ذهني، خود از ). 1(شود  به كار برده مي

شناسي  چند نظام بنيادين تشكيل شده است كه عبارت از واج

)Phonology( صرف ،)Morphology( نحو ،)Syntax( ،

) Pragmatics(، و كاربردشناسي )Semantics(معناشناسي 

پردازد كه  روابطي مي  شبكه  معناشناسي، به مطالعه). 2(است 

هاي جهان خارج و مفاهيم ذهني ما  بين صورت زبان، پديده

ترين عنصر در  اساسي Luriaكلمه به زعم ). 3(وجود دارد 

اين نظام پيچيده است و در مقام اشاره به اشياء، افعال و 

رت رمز روابط مابين وقايع، در حقيقت تجربه فرد را به صو

)Code (گردد  در آورده، آن گاه باعث ثبت يا انتقال آن مي

صفات، اسامي، قيود، ضماير، (از ميان انواع كلمات ). 4(

از اهميت قابل ) Noun(، اسامي )حروف اضافه و غيره

  اين اهميت، در حيطه. اي برخوردار هستند مالحظه

 Speech and language(شناسي گفتار و زبان  آسيب

pathology(ها در روند رشد زبان  ، چه به لحاظ تقدم آن

و چه به لحاظ ) 5-8( كودك نسبت به ساير انواع كلمات
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قابل ) 9(ها در تحول و تكامل دانش مفهومي  نقش اساسي آن

  . توجه و بررسي است

شناسي گفتار و زبان در  از طرف ديگر، در رشته آسيب  

  در كودكان فارسي ايران، تاكنون ارزيابي توانايي بيان اسامي

اي، ناهمگون و  هاي سليقه زبان، با استفاده از ابزارها، شيوه

از جمله تبعات اين ناهماهنگي اين . متنوع صورت گرفته است

هاي مورد استفاده، از نظر  خواهد بود كه تصاوير و فعاليت

هاي مراجعين  سطح دشواري با گروه سني و ميزان توانايي

  .مناسبت نداشته باشد

آزمون تصويري بيان اسامي كه به تازگي پايايي و روايي   

تواند راه را براي  آن طي دو پژوهش قبلي ثابت شده است، مي

گران در زمينه بيان اسامي  رسيدن به وحدت رويه بين درمان

اما قبل از به كارگيري اين ابزار در ). 10، 11(هموار سازد 

حوه عملكرد محيط باليني، بايد اطالعات كافي در مورد ن

كودكان طبيعي در پاسخ به آن وجود داشته باشد، تا بتوان 

عملكرد كودكان مشكوك به داشتن اختالالت گفتار و زبان را 

ها  با عملكرد گروه همتاي طبيعي مقايسه و در مورد آن

به همين منظور در اين پژوهش، ). 12(قضاوت نمود 

طبيعي  ساله فارسي زبان و 5/2هاي بياني كودكان  پاسخ

طبق . اصفهاني با استفاده از اين ابزار مورد ارزيابي قرار گرفت

نتايج جستجو در منابع كتابخانه ملي ايران، پايگاه مجالت و 

هاي وزارت علوم، تحقيقات و  نامه نشريات ايران و پايگاه پايان

آوري، تاكنون در ايران پژوهشي به اين منظور انجام نشده  فن

ات صورت گرفته در خارج از كشور، در در ميان تحقيق. است

سه پژوهش كه البته مربوط به سن اكتساب اسامي هستند، 

عملكرد كودكان در ناميدن تصاوير مورد بررسي قرار گرفته 

، هنجارهاي سن Cuetosو  Alvarezدر پژوهش . است

اسم  Objective age of acquisition (328(اكتساب عيني 

نتيجه مهم اين پژوهش اين . آمد در زبان اسپانيايي به دست

بود كه سن اكتساب عيني كمتر از سن اكتساب تقريبي 

)Estimated age of acquisition ( تحت تأثير بسامد كلمه

در پژوهشي كه ). 13(و ميزان آشنايي فرد با آن قرار دارد 

و همكاران انجام شد، عملكرد كودكان  Mirandaتوسط 

 400پيچيدگي و ميزان آشنايي با  برزيلي در رابطه با ناميدن،

تصوير با عملكرد كودكان آمريكاي شمالي مورد مقايسه قرار 

در اين پژوهش چنين مشخص شد كه كودكان برزيلي . گرفت

هايي به  تصوير نام 59و كودكان آمريكاي شمالي، در ناميدن 

در ). 14(برند  گر را به كار مي غير از نام مد نظر آزمون

و همكاران صورت گرفت،  Chalardتوسط  پژوهشي نيز كه

. شد اسم در زبان فرانسوي تعيين 230سن اكتساب عيني 

بين  نتيجه اين پژوهش اين بود كه سن اكتساب عيني پيش

 بسيار قوي در عملكرد ناميدن شفاهي و نوشتاري است
)١�.(   
  

  ها روشمواد و 

پژوهش حاضر، يك مطالعه توصيفي بوده، كه به صورت 

ساله  5/2جامعه آماري را كودكان . نجام شده استمقطعي ا

هاي طبيعي شهرستان اصفهان  فارسي زبان مهدكودك

مطابق آن چه كه در متون آمار و روش . دادند تشكيل مي

تحقيق پيشنهاد شده است، در اين نوع مطالعات، هر يك از 

آزمودني را  50تا  20هاي مورد مطالعه بايد حداقل  زير گروه

مورد   با توجه به اين مطلب، نمونه). 16، 17( شامل شوند

مهدكودك خصوصي تحت  30كودك از  60مطالعه شامل 

نظارت اداره بهزيستي شهرستان اصفهان بود، كه به روش 

منطق . اي انتخاب شدند اي چند مرحله گيري خوشه نمونه

استفاده از اين شيوه اين بود كه چون فهرست كاملي از كل 

ري در دسترس نيست، اين روش كارآمدتر از افراد جامعه آما

توان يك  با استفاده از اين روش، مي. گيري ساده است نمونه

نمونه معرف از جامعه مورد نظر انتخاب كرد و دقت براورد را 

ها از مطالعه در اين  معيارهاي خروج آزمودني). 18(افزايش داد 

اشتن د -2دو زبانه بودن كودك  -1: پژوهش عبارت بودند از

بر اساس اطالعاتي كه (مشكل بينايي يا شنيداري محسوس 

به دست » اولياي مهدكودك«و » والدين»  نامه از دو پرسش

؛ به نحوي كه بر اساس نظر والدين يا اولياي )آمد مي

مهدكودك، مزاحم يادگيري در مدرسه يا انجام تكاليف كودك 

 داشتن مشكل رفتاري و يا آموزشي در خانه يا -3شود 
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بديهي است كه معيار ورود، . استفاده از سمعك -4مهدكودك 

الزم به ذكر است . يك از موارد ياد شده بود عدم وجود هيچ 

كه در صورت حذف شدن يك كودك از مطالعه، آزمودني 

ديگري از همان مهدكودك بر اساس جدول اعداد تصادفي 

  .شد انتخاب مي

اده شد، كه در اين پژوهش، از آزمون بيان اسامي استف  

سنجي آن بدين شرح  اطالعات توصيفي و مشخصات روان

  :است

 2تصوير است كه  76آزمون تصويري بيان اسامي داراي   

هاي  تصوير اول آن براي توجيه آزمودني بوده، بقيه كارت

مقدار آلفاي محاسبه شده براي آزمون . اصلي آزمون هستند

راي دو نيمه نيز به و مقادير آلفا ب 954/0بيان اسامي برابر با 

، )913/0و  910/0به ترتيب (طور تقريبي يكسان است 

است و  92/0ضريب همبستگي بين دو نيمه نيز بيش از 

 ).10، 11(است  960/0ضريب دو نيمه گاتمن نيز معادل 

شايان ذكر است كه تصاوير هدف در اين آزمون، به   

ر واقعي صورت سياه و سفيد و تا حد امكان بسيار شبيه به نظي

ها به صورت  اين آيتم. اند آن در عالم خارج ترسيم شده

اند؛ به  بندي شده، در كنار هم قرار گرفته تصادفي و نه طبقه

طوري كه آيتمي از طبقه حيوانات در كنار آيتم ديگري از 

  . طبقه پوشاك است

اي بوده، كه  سؤال چند گزينه 8داراي  نامه والدين پرسش  

ابتالي كودك به بيماري   تاريخچه ها، به ترتيب طي آن

خاص، عيوب بينايي، شنوايي، وجود مشكالت رفتاري در خانه 

گرفت و در بخش  و دو زبانگي كودك مورد پرسش قرار مي

ها مبني بر شركت فرزندشان  آن  نامه نامه، رضايت ديگر پرسش

 .شد در پژوهش دريافت مي

ند سؤال چ 5نيز شامل  نامه اولياي مهدكودك پرسش  

اي در مورد وجود يا عدم وجود مشكالت كودك در  گزينه

اين . هاي آموزشي بينايي، شنوايي و رفتاري است زمينه

گر و در حين مصاحبه با مربي كودك  نامه توسط آزمون پرسش

مثبت بودن جواب هر يك از . شد مورد نظر تكميل مي

ي نداشتن شرايط الزم برا  نامه به منزله سؤاالت اين دو پرسش

شركت در اين پژوهش بود و موجب حذف كودك مربوطه از 

نامه، قبل از شروع  تكميل اين دو پرسش .شد دور بررسي مي

 .شد ارزيابي انجام مي

هنگام برقراري ) شناس گفتار و زبان آسيب(گر  آزمون  

به (هاي گفتاري و زباني كودك را  ارتباط با كودك، توانايي

عاليم   در صورت مشاهده ارزيابي نمود و) طور غير رسمي

مشكوك به هر گونه اختاللي، آزمودني از فهرست افراد مورد 

خدمات   شد و براي ارزيابي دقيق و ارايه مطالعه حذف مي

  .شد باليني مورد نياز، به مراكز گفتاردرماني ارجاع داده مي

پس از انتخاب نمونه، برقراري ارتباط و آشنايي الزم با هر   

ها براي پاسخ به آزمون  آماده كردن آنكودك به منظور 

سپس در محل مناسب، آزمون بيان اسامي . گرفت صورت مي

اختصاص   نحوه. شد به طور انفرادي براي هر كودك انجام مي

اين امتيازات از اين قرار بود كه در صورت نام بردن صحيح، 

، در صورت بيان اسمي كه از لحاظ معنايي بسيار 1امتياز 

، و در صورت 5/0ام تصوير مورد نظر بود، امتياز نزديك به ن

الزم به ذكر . شد داده مي 0سكوت يا بيان نام اشتباه، امتياز 

، 11(ند ا  است كه موارد بسيار نزديك، از قبل مشخص شده

10.(  

ها، ميزان  پس از اتمام اجراي اين آزمون در تمام نمونه  

با . به شدامتيازي كه به هر تصوير تعلق گرفته بود، محاس

بود، بنابراين  1توجه به اين كه حداكثر امتياز هر پاسخ صحيح 

ها به يك تصوير پاسخ صحيح بدهند، امتياز  اگر تمام آزمودني

 100و درصد پاسخ به آن تصوير معادل  60آن تصوير برابر 

ها به  دهي آزمودني به منظور بررسي نحوه پاسخ. شود مي

آيتم اين آزمون به  74امي، هاي آزمون تصويري بيان اس آيتم

، )آيتم 3(، اعضاي بدن )آيتم 4(طبقه اجزاي خانه  15

 12(، حيوانات )آيتم 4(، پوشاك )آيتم 3(هاي طبيعي  پديده

، گياهان )آيتم 11(، موارد گوناگون )آيتم 2(ها  ، خوردني)آيتم

ها  ، ميوه)آيتم 7(، لوازم خانگي )آيتم 2(، لوازم التحرير )آيتم 2(

، وسايل بازي )آيتم 5(، وسايل آشپزخانه )آيتم 5(زيجات و سب

) آيتم 5(، وسايل نقليه )آيتم 6(، وسايل شخصي )آيتم 3(

 Cycowiczبندي  بندي مطابق تقسيم اين تقسيم. تقسيم شد
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تا  5تصوير در كودكان  400و همكاران در هنجاريابي ناميدن 

 ).19(ساله است  6

 
  اه يافته

دست آمده مربوط به آزمون بيان اسامي هاي توصيفي به  داده

حداكثر امتياز در هر آزمون براي هر . آمده است 1در جدول 

شود هيچ  است، كه همان طور كه مالحظه مي 74آزمودني، 

درصد . اند ها حداكثر امتياز را كسب ننموده يك از آزمودني

آمده  2هاي اين آزمون در جدول  ها به هر يك از آيتم پاسخ

  .است

مطالعات مختلف معيار اكتساب هر آيتم اسمي در هر در 

درصد پاسخ صحيح به آن آيتم در  75گروه سني، مقدار 

بنابراين با توجه به ). 19(جمعيت مورد مطالعه است 

شود كه  ، چنين مشخص مي2درصدهاي مندرج در جدول 

آيتم اين آزمون  74آيتم از  40هاي صحيح به  درصد پاسخ

ها در اين  توان گفت كه اين آيتم ده، ميدرصد بو 75كمتر از 

 15ها به  بندي آيتم با تقسيم. اند گروه سني اكتساب نشده

شود كه تنها دو مقوله اعضاي  الذكر مشخص مي مقوله فوق

ها  هاي مربوط به آن بدن و پوشاك هستند كه به تمامي آيتم

درصد از موارد پاسخ صحيح داده شده است و  75در بيشتر از 

مقوله ديگر حداقل يك آيتم وجود دارد، كه  13امي در تم

ها و  در دو مقوله خوردني. درصد را احراز ننموده است 75معيار 

اند، هيچ  لوازم التحرير كه هر يك تنها از دو آيتم تشكيل شده

در مقوله . اند درصد را احراز ننموده 75ها معيار  يك از آيتم

شده است، تنها يكي از  گياهان كه باز تنها از دو آيتم تشكيل

» دست«هاي  آيتم. درصد را احراز نموده است 75ها معيار  آيتم

ها را به  بيشترين و كمترين درصد پاسخبه ترتيب » پرچم«و 

به طور  3اين نتايج در جدول . اند خود اختصاص داده

  .خالصه آمده است

  گيري نتيجه

 5/2دهي كودكان  اين پژوهش، با هدف بررسي نحوه پاسخ

نتايج به دست آمده، . ساله به آزمون بيان اسامي انجام شد

گوياي تمايالت كلي در رشد مهارت ناميدن در دوره رشد 

ها  ساله است، كه در ادامه به آن 5/2طبيعي در جعيت كودكان 

هاي به دست آمده، چنين  با توجه به داده. پرداخته خواهد شد

 اين گروه شود كه توانايي ناميدن كودكان در مشخص مي

هاي صحيح  هايي است كه ميزان پاسخ سني داراي محدوديت

به طور . دهد الشعاع قرار مي ها را در ناميدن تصاوير تحت آن

ها باشند،  تر، هنگامي كه تصاوير داراي اين ويژگي اختصاصي

ها  به احتمال كمتري در هنگام ديدن تصاوير مربوط به آن

تري از مقوله مربوط خود  نمونه ناشايع) 1: شوند ناميده مي

با توجه به سبك و محيط زندگي، كودك تجربه ) 2باشند 

كاربرد يا اهميت كمي براي ) 3ها داشته باشد  كمتري از آن

  .جزيي از كل باشد) 5انتزاعي باشد و ) 4كودك داشته باشد 

  .شود مورد به تفضيل در ادامه شرح داده مي 5اين 

طالعه بيشترين تعداد در اين م: تر بودن نمونه ناشايع •

اند، داراي  درصد را احراز ننموده 75هايي كه معيار  آيتم

هاي  در مقوله حيوانات تنها آيتم. اين ويژگي هستند

اند و  درصد را كسب نموده 75معيار » پروانه«و » گربه«

را به دست  آيتم ديگر اين معيار 9هيچ يك از 

 ر محيطآيتم چه در خانه و چه د 2اين . اند نياورده

ترين نمايندگان طبقه حيوانات  مهدكودك جزء شايع

نيز كه براي كودكان » موش«با اين حال آيتم . هستند

درصد را كسب  75، معيار باشد مي در اين سن آشنا

ننموده است و اين خالف نتايج دارابي و نصر اصفهاني 

 »هويج«و » انار«هاي  آيتم ها نيز در مقوله ميوه. است

  اند، كه در مورد آيتم  صد را كسب ننمودهدر 75معيار 

  آمار توصيفي امتيازات بيان اسامي در گروه سني مورد مطالعه. 1جدول 

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه سني
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  )به ترتيب صعودي(اسامي  هاي آزمون تصويري بيان هاي صحيح به هر يك از آيتم درصد پاسخ. 2جدول 

ف
دي

ر
  

  نام آيتم

درصد 

هاي  پاسخ

  صحيح

ف
دي

ر
  

 نام آيتم

  

درصد 

هاي  پاسخ

  صحيح

ف
دي

ر
  

 نام آيتم

  

درصد 

هاي  پاسخ

  صحيح
ف

دي
ر

  
  نام آيتم

درصد 

هاي  پاسخ

  صحيح

  33/88 چشم 61  75 عينك 41 66/51 هويج 21  6/21  پرچم  1

  16/89 كفش 62 83/75 المپ 42 33/53 آب 22  5/27 دم برفيآ 2

  16/89 دمپايي 63  33/78 گل 43 55 دختر 23 3/28 آتش 3

  90 كليد  64 16/79 هواپيما 44 83/55 سبد 24  3/28 مار 4

 66/91 موز  65  80 جارو 45 58 موش 25  16/29 ماشين 5

 66/91 تلفن  66  83/80 پروانه 46 33/58 درخت 26  83/30 خط 6

 66/91 موتور  67  66/81 كاله 47 16/59 ماه  27  83/30 گاز  7

  50/92 شلوار  68 50/82 پا 48 60 تلويزيون 28  66/31 شمع  8

  50/92 چاقو  69  33/83 شانه 49 61 كتاب 29  66/31 پنجره  9

  33/93 دوچرخه  70  33/83 انگور 50 50/62 مداد 30  83/35 در  10

  95 سيب  71  33/83 گربه 51 16/64 كيف 31  50/37 انار  11

  33/98 توپ  72  16/84 قاشق 52 66/66 فيل 32  66/41 خرگوش  12

  33/98 فرش  73  16/84 چنگال 53 66/66 اسب 33  66/41 قطار  13

 100 دست  74  16/84 خانه 54 33/68 بستني 34  33/43 چتر  14

      85 بادكنك 55 33/68 خروس 35 16/44 تاب  15

      85 ليوان 56 70 پله 36  45 شير  16

      85 ستاره 57 83/70 خورشيد 37  45 گاو  17

      85 يخچال 58 83/70 مسواك 38  45 قورباغه  18

      66/86 ساعت 59 33/73 قيچي 39  16/49  چرخ  19

      66/86 صندلي 60 33/73 پليس 40 66/51 الكپشت  20

، اما در )درصد 40حدود (همين نتيجه به دست آمد در » انار«

اف زاده است اين نتيجه در تضاد با نتايج عك» هويج«مورد آيتم 

)22 ،21.(  

اين ويژگي در مورد : كمتر از آيتمداشتن تجربه  •

» چتر« و» گاز«، »پرچم«، »آتش«، »برفيآدم «هاي  آيتم

شود،  مشاهده مي 2همان طور كه در جدول . مصداق دارد

ها  درصد پاسخ كمترينكه  آيتم جزء ده آيتمي هستند 5اين 

كه مواجه با آن » پرچم«ميان آيتم  در اين. اند را احراز نموده

آموزشي رسمي شروع شده، آيتم  از سنين دبستان و در كتب

 هرـي شـآب و هوايبه شرايط كه با توجه » برفي آدم«

. تندـهس ار جالب توجهـشود، بسي مي اختهــكمتر س اصفهان

تواند در اين  مي» قطار« مـنيز آيته ـل نقليـاز مقوله وساي

 .طبقه قرار بگيرد

،»سبد«هاي  آيتم: اربرد كم براي كودكاهميت يا ك •
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  اند درصد را در احراز ننموده 75هايي كه معيار  هاي موجود در هر مقوله و آيتم مقايسه تعداد كل آيتم. 3جدول 

ف
دي

ر
  

 75هايي كه معيار  تعداد آيتم  ها تعداد كل آيتم  نام مقوله

  اند درصد را كسب كرده

 75هايي كه معيار  تعداد آيتم

  اند كسب نكردهدرصد را 

  0  3  3  اعضاي بدن  2

  2  1  3  هاي طبيعي پديده  3

  0  4  4  پوشاك  4

  10  2  12  حيوانات  5

  3  1  4  خانه و اجزاي خانه  1

  2  0  2  ها خوردني  6

  1  1  2  گياهان  7

  2  0  2  لوازم التحرير  8

  2  5  7  لوازم خانگي  9

  7  4  11  موارد گوناگون  10

  2  3  5  ها و سبزيجات ميوه  11

  1  4  5  سايل آشپزخانهو  12

  1  2  3  وسايل بازي  13

  3  3  6  وسايل شخصي  14

  2  3  5  وسايل نقليه  15

  
هاي كم  توان جزء آيتم را مي» مسواك«، و »قيچي«

اگر چه كودك . بندي نمود اهميت براي كودك طبقه

ها يا دور نگه  ها را ديده است، اما به دليل كمتر به آن آن

در مورد آيتم (كودك  ها از دسترس داشته شدن آن

در هنگام ناميدن، نام آن كمتر بازيابي ) »قيچي«

نيز در محيط » درخت«و » ماه«هاي  آيتم. شود مي

هاي  مهدكودك از اهميت كمتري نسبت به آيتم

كه هم به عنوان تقويت كودك و هم » گل«و » ستاره«

هاي  ها و نيز در انواع اشعار و ترانه به عنوان تزيين اتاق

 .  دك كاربرد دارند، برخوردار هستندمهدكو

و » پنجره«، »در«هاي  آيتم: جزيي از كل بودن •

شوند،  كه همگي از اجزاي يك ساختمان محسوب مي» پله«

جالب اين جا است كه . اند ب ننمودهــدرصد را كس 75معيار 

بوده  16/84ميزان  به» انهخ«تم ـح به آيــدرصد پاسخ صحي

نسبت به ) Superlative( ريت است، كه در رابطه عالي

  ).23(هاي مذكور قرار دارد  آيتم

در اين » دختر«، »خط«هاي  آيتم: انتزاعي بودن •

طبقه قرار دارند، كه مفاهيم انتزاعي بوده است و خزانه 

واژگاني كودكان در اين طبقه سني بيشتر مفاهيم عيني را در 

 ).2، 24(بر دارد تا موارد انتزاعي 

، »تاب«، »شمع«، »بستني«، »آب«ي ها در مورد آيتم  

هاي  كه نمونه» پليس«و » خورشيد«، »ماشين«، »كيف«

ها آشنايي داشته، كاربرد  ساله با آن 5/2شايعي بوده، كودكان 

 75دانند و انتزاعي نيز نيستند، اما با اين حال معيار  ها را مي آن

شايد عواملي همچون گويا نبودن . اند درصد را كسب ننموده

ير، زاويه نامناسب تصوير، وجود يا عدم وجود حشو بافتي تصو

  . طلبد را مطرح نمود كه تحقيق بيشتري را مي

آزمون  توان نتيجه گرفت كه با توجه به تمام اين موارد، مي

 جمعيت لـــبيان اسامي، اگر چه با توجه به نتايج آماري در ك

ساله در سنجش اين توانايي از كفايت الزم  5/2كودكان 

ها به  هاي آزمودني برخوردار است، اما در هنگام بررسي پاسخ

 گر دانش بنيادين معناشناخت تواند نمايان صورت جزيي نمي
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بندي  هنگام طبقه. كودك در مورد اسامي باشد و معايبي دارد

گر متوجه عدم  هاي اين آزمون به مقوالت مختلف، آزمون آيتم

خود امكان شود، كه اين   ها مي تساوي تعداد آيتم

هاي بعدي را چه در پژوهش و چه در كار باليني   گيري نتيجه

اي كه جهت  اگر چه در طي سه مطالعه. نمايد محدود مي

، )10، 11، 20(تعيين روايي و پايايي اين آزمون انجام شده 

 195تعداد تصاوير اين آزمون براي افزايش ميزان پايايي آن از 

اما اين امر كاهش تعداد . تقليل داده شده است 74آيتم به 

ها در مقوالت مختلف را به دنبال داشته است؛ به طوري  آيتم

تنها دو » لوازم التحرير«و » ها خوردني«كه در مورد مقوله 

درصد را به  75ها معيار  آيتم وجود دارد كه هيچ يك از آن

اي را در  ساله كلمه 5/2پس آيا كودكان . اند دست نياورده

هيچ دانشي از اين دو اند، يا  اكتساب نكردهاين دو مقوله 

ندارند؟ از طرف ديگر مواردي از آزمون با تصاوير سه مقوله 

اند،  بعدي و موارد ديگر با تصاوير دو بعدي نمايش داده شده

ها  هاي پايين بعضي آيتم كه شايد خود علتي براي درصد

 بنابراين الزم است كه در. باشد» بستني«يا » انار«همانند 

هاي حاصل تحقيقات صورت گرفته در  به داده آينده با توجه

با اين . تغييرات الزم در آن صورت گيردن، مورد اين آزمو

توان  هاي اين پژوهش، اين چنين مي داده همه با توجه به

هاي تصويري جهت  استنباط كرد كه در هنگام انتخاب آيتم

ايد سال، ب 5/2آموزش اسامي به كودكان داراي ميانگين 

هايي چون بارز بودن آيتم در مقوله مربوطه،  به ويژگي

ميزان آشنايي كودك با آن آيتم به لحاظ سبك زندگي 

هاي جغرافيايي محل زندگي، سطح انتزاع  امروزه و ويژگي

آيتم، كاربرد آيتم براي كودك، جزيي يا كلي بودن آيتم و 

  . گر آيتم توجه شود هاي تصوير نمايان نيز ويژگي

  

  و قدرداني تشكر

سازمان بهزيستي استان و بدين وسيله از مديريت محترم 

شهرستان اصفهان و تمامي دست اندركاران آن سازمان به 

ها و همچنين  جهت صدور مجوز ورود به مهدكودك

هاي  هاي مورد مراجعه و خانواده مسؤولين مهدكودك

كودكان مورد مطالعه به خاطر فراهم آوردن مقدمات آزمون 

تيد محترم گروه آموزشي گفتاردرماني دانشكده علوم و اسا

بخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، كه ما را در اين  توان

   .گردد راه ياري دادند، تشكر و قدرداني مي
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Abstract 
Objective: This study aimed to present a descriptive analysis of the responses given by two-and-a-half year-
old Farsi-speaking children to the “Persian Picture Naming Test” carried out on a statistically significant 
sample of subjects. 
Materials and methods: Sixty two-and-a-half-year-old children were chosen from 32 kindergartens through 
multiple cluster sampling method and then evaluated. The raw data obtained from the Persian Picture 
Naming test were analyzed on the basis of descriptive statistics (including: mean scores, standard deviation, 
maximum and minimum scores and percentage of correct answers). 
Results: The study revealed that in the above age group the highest percentage of correct answers related to 
“body part” and “clothes” categories. Conversely, abstract items, items which have little practical value and 
items with which the subject had had little experience showed a low percentage of correct answers. 
Conclusion: The persian picture naming test is a potent tool for documenting subject’s underlying 
knowledge of nouns in the above-mentioned age group; however this test is also lacking due to 
incompetencies such as the inadequate number of items in most pictorial categories and the unacceptable 
quality of pictures in some cases, issues which need be addressed. In addition, on basis of the statistical 
results of the study, the features of items suitable to be taught can be determined. 
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