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ساله سالم شهر اصفهان و ارتباط  4گويي كودكان  توصيف برخي ساختارهاي زباني در داستان
  گويي آن با جنس بر اساس پروتكل ارزيابي داستان

 
 4تذهيبي، مهدي 3، ميثم شفيعي2نژاد ، بتول علي*محبوبه نخشب، 1مسلم قاسمي

  
  چكيده
. هاي خواندن، نوشتن، تحصيلي و اجتماعي است بيني كننده اكتساب مهارت گويي كودكان به عنوان يك پايه مهم و پيش مهارت داستان: مقدمه

ساختارهاي اين پژوهش با هدف، توصيف برخي از . باشد هاي اوليه كودكي مي ارزيابي داستان رويكردي غني براي توصيف رشد زبان در محيط
  .گويي انجام شد ساله سالم و ارتباط آن با جنس بر اساس پروتكل ارزيابي داستان 4گويي كودكان  زباني در داستان
ساله سالم شهر اصفهان، در  4كودك فارسي زبان  126تحليلي و مقطعي، برخي از ساختارهاي زباني  -در اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

هاي درون  پايايي. گويي مورد بررسي قرار گرفتند يخته با كمك يك كتاب مصور بر اساس شيوه پروتكل ارزيابي داستانگويي خودانگ داستان
  .نويسي شده، نيز انجام شد گذاري همزمان از روي نمونه صوتي ضبط شده و نمونه نسخه آزمونگر، بين آزمونگر و پايايي بين نمره

بيشترين رخداد مربوط به صورت ملكي اسم و كمترين استفاده از . هاي اغلب كودكان وجود داشت در داستانساختارهاي زباني مورد نظر  :ها يافته
گذاري همزمان از روي نمونه صوتي ضبط شده و نمونه  هاي درون آزمونگر، بين آزمونگر و پايايي بين نمره نمرات پايايي. كاربرد مجازي اسم بود

  .داري بين دختران و پسران وجود نداشت در نمره نهايي و نمرات هر يك از ساختارهاي زباني، تفاوت معني. بود 00/1تا  53/0نويسي شده بين  نسخه
هاي مطالعات گذشته در مورد دامنه ميانگين طول گفته در سنين مختلف و نتايج ذكر شده از ارتباط بين ميانگين طول گفته و  داده: گيري نتيجه

  .هاي تحقيق حاضر تطابق داشت يافتهمحدوده سني مورد نظر، با رشد ساختارهاي نحوي زبان در 
   گويي، كودكان داستان گويي، زبان، پروتكل ارزيابي داستان :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  

  11/12/90: تاريخ دريافت
  25/6/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
توانايي كودكان جهت اظهار خود در بافت داستان بـه عنـوان   

گـويي   داستان). 1(شود  حوزه مهم رشد زبان در نظر گرفته مي
شرح وقوع يك چيـز واقعـي يـا سـاختگي بـا ترتيـب زمـاني        

). 2(باشد كه به طور معمول در زمان گذشته رخ داده است  مي
تن كودكان در محدوده سني دو تا سه سـالگي شـروع بـه گفـ    

كننـد و در   هـاي شخصـي خـود مـي     ها در مورد تجربه داستان
  محدوده سني سه تا پنج سال اجزاي بيشتري را بيان كرده كه 
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  ). 3(گردد  تر شدن داستان مي تر و پيچيده منجر به طوالني
اول آن كـه شـاخص   . ها از چند جنبه اهميت دارند داستان

خوبي جهت ارزيابي رشد زبان، تمايز كودكان بر اسـاس سـن   
ها و افتراق بين كودكان طبيعي و همساالن دچار اختالالت  آن

دوم، ). 4(هاي يـادگيري و يـا هـر دو هسـتند      زباني يا ناتواني
غنـي از  هـاي شـفاهي توصـيفي     تجزيه و تحليل بيان داستان

و سـوم،  ) 5(كنـد   هاي زبان بياني كودكان را فراهم مي  مهارت
بينـي   گويي كودكان به عنوان يك پايـه مهـم و پـيش    داستان

هاي رفتاري، اجتمـاعي و   هاي خواندن، توانايي كننده از مهارت
  ). 1، 6(باشد  عملكرد عمومي تحصيلي آينده مي

هاي زباني  رتگويي به عنوان راهي براي ارزيابي مها داستان
تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد و همچنـين      مكالمه كودكان مي

هاي زباني خـاص در   ها و عملكرد جهت ارزيابي استفاده از شكل
جمالت در  مثل توليد(تر از تكاليف ساختارمند  يك بافت طبيعي

گويي بيشتر به عنوان يـك   ارزيابي داستان. رود به كار مي) تقليد
براي ارزيابي زبان در نظـر گرفتـه   ) Authentic(رويكرد اصيل 

هاي زباني كودكـان در تكـاليف بـافتي     شود؛ چرا كه مهارت مي
تقاضـاهاي واقعـي   "شوند كه نشان دهنده  سطح باال آزموده مي

  ). 7(است ) Realistic learning demands( "يادگيري
گويي شفاهي كودك به طور معمول شامل  ارزيابي داستان

قصه واقعي يـا خيـالي و سـپس مسـتند كـردن      استخراج يك 
هاي خاص آن اسـت كـه در دو جنبـه سـاختار كـالن       ويژگي

)Macrostructure (  ــرد ــاختار خـ ) Microstructure(و سـ
هـاي   ساختار كـالن داسـتان بـه ويژگـي    ). 8(گردد  مطرح مي

بنـدي موضـوعي ايـده     عمومي و كلي داستان، ماننـد سـازمان  
يابي ساختار كالن داستان ممكـن  ارز). 9(شود  اصلي، گفته مي

اســت شــامل تجزيــه و تحليــل اســتفاده يــا درك كــودك از 
هاي وقايع و دسـتور زبـان    هاي علت و معلولي، بازنمايي شبكه

  ).8(قصه باشد 
هـاي   توان بـا محـدود كـردن در ويژگـي     ها را مي داستان

خردتر نيز ارزيابي كرد، كه بـه عنـوان سـاختار خـرد داسـتان      
زبــان شــفاهي مــورد اســتفاده جهــت ). 2(ود شــ شــناخته مــي

هاي مختلفي با زبان نوشتاري مشترك  گويي در ويژگي داستان

هـاي   استفاده از حروف اضافه، حروف ربط، قيدها، گـروه . است
ها و اسامي خاص با ضماير ارجـاعي يـك    اسمي پيچيده، فعل
كنـد   تر به نام زبان نوشتاري را مطرح مـي  سبك زباني پيچيده

توانـد   جنبه مهم از ساختار خرد داسـتان اسـت و مـي   كه يك 
هاي ديگري كه  ويژگي. شاخص خوبي از كارايي داستان باشد

تعـداد  : توانـد ارزيـابي شـود شـامل     در ساختار خرد داستان مي
ها، تعداد كل كلمات، ميانگين طول گفته و تعداد مختلف  گفته

  ). 9(باشد  كلمات مي
ختار خـرد داسـتان بـه    در حالت عادي تجزيه و تحليل سا

گيري كردن زبـان متصـل اسـت كـه اول شـامل       قواعد نمونه
بـه   Tواحـد  (تقطيع كردن نمونه به واحدهاي كوچكتر اسـت  

و ) معني عبارتي مستقل و هر عبارت يـا گـروه وابسـته اسـت    
  ).8(شود  سپس داستان تجزيه و تحليل مي

آوري سنتي  هاي جمع گويي متكي بر روش ارزيابي داستان
ــوده ن ــاني ب ــه زب ــه داســتان اســتخراج شــده، . اســت مون نمون

ــخه ــي  نس ــداف   ) Transcribing(نويس ــراي اه ــپس ب و س
). 1، 6، 8، 9(شـود   تشخيصي و درماني تجزيـه و تحليـل مـي   

كـه بـه   -هاي ارزيـابي   گويي جايي در مجموعه ارزيابي داستان
هاي پيش از سن دبستان به كـار گرفتـه    طور عمده در محيط

علت اين مشكل، مـدت زمـان   ). 8(به دست نياورد  -شوند مي
نويســي و فقــدان سيســتم  طــوالني مــورد نيــاز بــراي نســخه

كدگذاري روا و مؤثر براي كمي كردن محتواي داستان هم در 
  ). 6، 8(سطح خرد و هم كالن است 

گيـري توانـايي زبـاني در     با اين وجود، اهميت بالقوه اندازه
ن مشـخص كننـده عملكـرد    گويي بـه عنـوا   هاي داستان بافت

زباني حال حاضر و آينـده كودكـان، نيـاز مبـرم و آشـكار بـه       
  ).8(كند  گويي را تعيين مي ابزارهاي مناسب ارزيابي داستان

هـا بـراي اجـراي ارزيـابي      در خارج از ايران برخـي تـالش  
گويي، اين امكان را براي مربيان و متخصصين  استاندارد داستان

تكليـف بـازگويي قصـه    "از جمله آن كه  .اند مربوط فراهم كرده
)The story retelling task (" ــط  و Culatta، Pageتوس

Ellis شناسـي بـر    ، كه به صورت مقياسي در تحقيقات جمعيـت
 Schraederبه نقل از (روي شيوع اختالالت زباني استفاده شد 
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   Strongگــــويي  روش ارزيــــابي داســــتان"). و همكــــاران
)Strong narrative assessment procedure(" )10 ( و
 ")Test of narrative language(گويي  آزمون زبان داستان"
، هيچ كدام براي ارزيابي كودكـان قبـل   Pearson و Gillam از

  ). 11(باشد  از سن مدرسه قابل استفاده نمي
در ايران گزارشي مبني بر بررسـي و ارزيـابي سـاختارهاي    

اني در بيان داستان كودكان گويي و ساختارهاي زب خرد داستان
به همين دليل متخصصان براي اين منظور ناچـار  . وجود ندارد

به استفاده از ابزارهاي طراحي شده توسـط محققـان خـارجي    
ــي ــند م ــتان . باش ــابي داس ــل ارزي ــويي  پروتك ــا   NAP(گ ي

Narrative assessment protocol ( ابزاري است كه توسط
Justice گويي را بـه   طراحي شد تا ارزيابي داستان همكاران و

ــالگري در برنامــه  ــابي و غرب هــاي  يــك بخــش معمــول ارزي
روايـي و پايـايي ايـن ابـزار توسـط      . دبستاني تبديل كند پيش

اي طراحي شد كـه بـه    و به گونه) 8(طراحان آن تأييد گرديد 
  ). 8(راحتي توسط تعداد زيادي از افراد قابل استفاده باشد 

اول، . استفاده از آن را آسان كرده اسـت  NAPسه ويژگي 
كه همزمـان بـا گـوش كـردن بـه نمونـه        NAPگذاري  نمره

نويسي  شود و نيازي به نسخه شفاهي داستان كودك انجام مي
نويسي به  اين يك ويژگي مهم است؛ چرا كه نسخه). 8(ندارد 
افزار خاص و زمان زيادي نيـاز دارد، بـه عـالوه     ها، نرم مهارت
در  NAPدوم، ). 1(نويسي به طور قطـع معتبـر نيسـت     نسخه

شود و كدگذاري داسـتان نيـز فقـط     زمان بسيار كمي اجرا مي
سـوم،  . كشـد  كمي بيشتر از مدت زمان خود داستان طول مـي 

NAP  است؛ چرا كـه بـه مـواد     مقرون به صرفه طراحي شده
  ).8(هاي آزمون كمي نياز دارد  خاص يا فرم

NAP ساختار جملـه،  : كند را ارزيابي مي پنج جنبه از زبان
 و Justice. هـا، اسـامي و افعـال    ساختار گروه، توصيف كننـده 

ــاران ــي همكـــــ ــاي ويژگـــــ ــنجي روان هـــــ    ســـــ
)Psychometric properties (NAP  درونـي  ثبـات  شـامل 
)Internal consistency( پايـــــــــــــــايي ،  
)Test-retest reliability ( ــي   و روايــــــــــــ
)Construct, Concurrent and predictive validity (را 

در  NAPهــا نشــان داد كــه  هــاي آن يافتــه. بررســي نمودنــد
سنجي منطقـي و قابـل    هاي روان هاي ذكر شده، ويژگي بخش

را به عنوان رويكرد  NAPهاي مقدماتي،  يافته). 8(قبولي دارد 
كنـد كـه    ارزيابي غني و معتبر براي متخصصـين معرفـي مـي   

هـاي   ن كودكـان در برنامـه  تواند جهت توصـيف رشـد زبـا    مي
  ).8(دبستاني يا مداخالت زباني مفيد باشد  پيش

گويي كودكـان   با توجه به اهميت ويژه ارتباط رشد داستان
ــارت ــده و   و اكتســاب مه ــاعي در آين هــاي تحصــيلي و اجتم

هـاي   دسترسي به ابزارهـاي مناسـب بـراي توصـيف ويژگـي     
يق حاضر برخي ها اشاره شد، در تحق داستان كه در ابتدا به آن

گويي كودكان چهار ساله سـالم   از ساختارهاي زباني در داستان
 NAPمهدهاي كـودك شـهر اصـفهان بـا اسـتفاده از روش      

  .توصيف گرديد
  

  ها روشمواد و 
تحليلـي در سـال    -توصـيفي  -اين مطالعه به صورت مقطعـي 

با توجه بـه ايـن كـه برگـه     . در شهر اصفهان انجام شد 1390
گويي مورد اسـتفاده بـه    ثبت فراواني ساختارهاي زباني داستان

گزينـه بـود    16صورت مقياس ليكـرت تنظـيم شـده و داراي   
ر ، بنـابراين انحـراف معيـا   )0و حداقل نمـره   48حداكثر نمره (

و  σ) = 0-48( 06/0=  8شاخص كلي محاسبه شده برابر بـا  
با در نظر  2d/2σ2 )β-1Z  +2/α-1Z = (n با استفاده از فرمول

تعــداد نمونــه برابــر  d=  2و  β=  02/0و  α=  05/0گــرفتن 
  ). 12(شد  126

بنـدي   ها همانند تقسـيم  با توجه به اين كه توزيع مهدكودك
مهدكودك بـه   25نواحي آموزش و پرورش نبود، بنابراين تعداد 

منطقـه جغرافيـايي شـمال، جنـوب،      4صورت تصادفي ساده از 
مهـدكودك تحـت نظـارت سـازمان      261شرق و غرب از بـين  

بهزيستي استان اصفهان در سطح شهرستان اصـفهان انتخـاب   
ديد، سپس در هر مهدكودك با همكاري مربي و مراجعـه بـه   گر

هـا بـر اسـاس     هاي آموزشي و بهداشتي كودكان، نمونـه  پرونده
) مـاه  2سـال و   4ماه تـا   10سال و  3(سالگي  4محدوده سني 

با اسـتناد بـه پرونـده كـودك يـا گـزارش       (، دو زبانه نبودن )3(
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تأخير در رشـد  ( ، نداشتن اختالالت گفتار و زبان)خانواده و مربي
بـه  ) زبان، اختالل تلفظ، اختالل خاص زبان و اخـتالل نـارواني  

  . روش احتساب متناسب به طور تصادفي انتخاب گرديدند
ها، محقق با رويكـرد بـازي بـه طـور      بعد از انتخاب نمونه

در صـورت عـدم   . انفرادي با هر كودك ارتبـاط برقـرار نمـود   
صورت برقراري ارتباط،  در. شد برقراري ارتباط نمونه حذف مي

محقق به روش ارزيابي غير رسمي، گفتگوي دو طرفه آزاد بـه  
بررسي وضعيت گفتار و زبـان كـودك پرداختـه و در صـورت     

گيري اصلي و استخراج داستان  نداشتن مشكل، مقدمات نمونه
  .انجام گرفت

 NAPگـويي   ابزار آزمون شامل پروتكل ارزيـابي داسـتان  
پروتكـل اسـتخراج    ،)1پيوسـت  (ايـي  شامل دستورالعمل اجر[

و فـرم  ) 3پيوسـت  (، كاتـالوگ كدگـذاري   )2پيوست (داستان 
   MP3، دســــتگاه )]4پيوســــت (دهــــي داســــتان  نمــــره

)Philips Go Gear, Made in China (    بـا قابليـت ضـبط
، 1386 م،. پارسـا (صوت و كتـاب مصـور شـنگول و منگـول     

  .بود) انتشارات تهران برف
ام تحقيق، مالحظات اخالقـي رعايـت   در كليه مراحل انج

آمـده شـامل نـام، مشخصـات و      دست همه اطالعات به. شد
كودكاني در مطالعه پذيرش شـدند  . نتايج ارزيابي محفوظ ماند

گونه  كه عالقه و تمايل به شركت در مطالعه را داشتند و هيچ
در صورت عدم تمايل كودك بـه  . اجبار و اصراري در كار نبود

. نظر شد گيري از ادامه كار صرف در حين نمونهادامه همكاري 
ارزيابي مربوط هيچ گونه اثر سوئي روي جمعيت مورد مطالعـه  

نامه كتبي مبنـي بـر اجـراي مطالعـه بـر روي       رضايت. نداشت
  .كودكان از اوليا اخذ گرديد
  هـــاي كيفـــي تكنيـــك دلفـــي     بـــه وســـيله روش 

)Delphi technique( گروه هدف متمركز ،)Focus group (
هاي  بخش) Feedback sessions(هاي بازخوردي  و نشست

پروتكـل   گويي، دسـتورالعمل اجرايـي،   پروتكل ارزيابي داستان
دهي داسـتان   استخراج داستان، كاتالوگ كدگذاري و فرم نمره

  ). 13(بررسي و تهيه شد 
گـروه اصـلي جملـه،     5ساختارهاي زباني انتخاب شده در 

هـاي جملـه    مي و افعال و زيرگروهها، اسا گروه، توصيف كننده
هاي اسمي پيچيده، اسم  گروه -پيچيده، مركب، سؤالي و منفي

 -هاي قيد و صـفت  توصيف كننده -اي معطوف و حرف اضافه
افعال زماني حال و  -اسامي جمع، ملكي و كاربرد مجازي اسم

  . بندي شدند پايه دسته گذشته و افعال ربطي و هم
ور انتخاب كتاب انجام گرديد، در طي جستجويي كه به منظ

گويي  مشخص شد كه در اكثر تحقيقات انجام شده روي داستان
، )15( Hoffman، )14(و همكـــــاران  Heilmannماننـــــد، 
Lacroix )16( ،Reilly  و همكاران)و ) 17Reilly  و همكاران

 ,Frog, Where are you? (Mayer"از كتـاب مصـور   ) 18(

ــاران  Holckو  "(1969 ــاران  Cleave، )19(و همكـ و همكـ
ــاب  Bottingو ) 20(   )Renfrew، 1991("از كتـــــــــــــ

The bus story" اند، اما بـا توجـه بـه ايـن كـه       استفاده نموده
گويي به عنوان يك بيان زباني با قوانين مشـخص شـده    داستان

، )و همكـاران  Heilmannبه نقـل از  (شود  فرهنگي تعريف مي
بود كه از نظر فرهنگي براي كودكان آشنا  نياز به كتاب داستاني

  . و در تحقيقات داخل ايران استفاده شده باشد
در مطالعات داخل ايران كتاب مشخصي به منظور ارزيابي 

اي بـا   گويي استفاده نشده بود، بنـابراين در جلسـه   بيان داستان
شـناس گفتـار زبـان     شـناس و آسـيب   حضور متخصصين زبان

يـف و   سـوته ( "هـا  جراهاي بچـه گربـه  ما"تعيين شد از كتاب 
كـه در تحقيـق   ) 1378ترجمه طوسي، نشر نخستين، تهـران،  

 و كودكــان توســط كيهــاني در مكالمــه اصــالح راهكارهــاي
 آزمايشـي  استفاده شده بـود، در قالـب مطالعـه   ) 21(همكاران 
   .گردد استفاده

ساله بر اساس پروتكل تهيه  4كودك  15در گام بعدي از 
كـودك مـورد    15هيچ يك از . گيري به عمل آمد نمونهشده، 

مطالعه با اين كتاب آشنايي نداشته و بنـابراين قـادر بـه بيـان     
خودانگيخته داستان نبودند و همچنين اين كتاب ابزار مناسبي 
براي استخراج ساختارهاي زباني مـورد هـدف نبـود و تمـامي     

اي كيفـي  هـ  سپس با استفاده از روش. داد ها را پوشش نمي آن
. گرفـت  صـورت  بحـث  هـا  تـك يافتـه   گروه متمركز بـر تـك  

 تفـاوت  ايـن  علـت  كـه  كـرد  مشـخص  بـازخورد  هاي نشست
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 )21( همكـاران  و كيهـاني  مطالعه در كه باشد اين در تواند مي
تكليف مورد ارزيابي شامل بازگويي داستان بود، ولـي مطالعـه   

پـردازد و   حاضر بـه بررسـي بيـان خودانگيختـه داسـتان مـي      
مطالعات مشـابه كـه بـه بررسـي بيـان خودانگيختـه داسـتان        

اند، همگـي شـامل داسـتان آشـناتري بـراي كـودك        پرداخته
در  اند، بنابراين با توجه به اين كه كودكـان فارسـي زبـان    بوده

هـاي متفـاوتي نسـبت بـه مطالعـات       دوران كودكي با داستان
هاي متداول دوران  شوند، از بين داستان خارجي مشابه آشنا مي

كودكي كـه بـراي ايـن گـروه سـني مناسـب باشـند، كتـاب         
  . به منظور آزمايش مجدد انتخاب گرديد "شنگول و منگول"

ــاره از  ــودك  15دوب ــاب    4ك ــن كت ــيله اي ــه وس ــاله ب س
. كودك با اين كتاب آشنايي داشتند 12گيري انجام شد،  نمونه
هاي زباني نيز مناسب  هاي به دست آمده از تحليل نمونه يافته

در نهايـت، كتـاب   . بودن ايـن كتـاب را مـورد تأييـد قـرار داد     
به منظـور اسـتخراج سـاختارهاي زبـاني      "شنگول و منگول"

اصفهان  ساله شهر 4گويي كودكان  مورد نظر در بافت داستان
  .مورد استفاده قرار گرفت

هـاي   سپس بر اساس پروتكـل اسـتخراج داسـتان نمونـه    
گيـري،   بعد از پايان نمونـه . داستان از هر كودك استخراج شد

هـا را گـوش داده و    تـك نمونـه   محقق صداي ضبط شده تك
را بـه   NAPدهـي   فراواني موارد مشخص شده در فـرم نمـره  

  . نمود صورت همزمان وارد مي
هـا، پايـايي نمـرات     گذاري تمـام نمونـه   د از ثبت و نمرهبع

ــان   ــي زم ــون در ط ــونگر(آزم ــايي درون آزم ــر ) پاي و در براب
و ميزان همبستگي ) پايايي بين آزمونگر(آزمونگرهاي مختلف 

) Offline(نويسي  نمرات در دو شيوه كدگذاري از روي نسخه
نيـز  ) Online(و به صورت همزمان با تعريـف قصـه كـودك    

  . ورد بررسي قرار گرفتم
نمونـه داسـتان    15هاي ذكر شـده،   جهت انجام انواع پايايي

به صورت تصـادفي از بـين كـل    ) ها درصد كل نمونه 12معادل (
در پايـايي درون آزمـونگر، محقـق در دو    . ها انتخاب شدند نمونه

هـاي ايـن    زمان به فاصله يك ماه به ساختارهاي زباني داسـتان 
در پايايي بين آزمونگر، دو آزمونگر مسـتقل بـه   . ها نمره داد نمونه

گـويي نمـره    دهي داستان ساختارهاي زباني قيد شده در فرم نمره

گـذاري همزمـان از روي    دادند و در نهايت در پايايي بـين نمـره  
و نمونه صوتي ضـبط شـده   ) Offline(نويسي شده  نمونه نسخه

)Online(روي نويســي شــده و از  هــا نســخه ، يــك بــار نمونــه
هاي زبـاني پروتكـل تهيـه شـده در فـرم       نويسي به بخش نسخه
و يك بار همزمان بـا گـوش   ) Offline(دهي نمره داده شد  نمره

 ).Online(دهي انجام شد  كردن به صداي هر نمونه داستان نمره
، درصــد فراوانــي 16نســخه  SPSSافــزار  بــا اســتفاده از نــرم

ري همبسـتگي و  هاي آمـا  ساختارهاي زباني محاسبه و آزمون
Independent t  هـا و مقايسـه جنسـيت     براي بررسي پايـايي

  .استفاده شد
  

  ها يافته
ميانگين سن (دختر  65پسر و  61كودك،  126در اين مطالعه 

هــاي ســطح شــهر اصــفهان   از مهــدكودك) 02/48 ± 32/1
  .شركت نمودند

 1درصد فراواني پنج جنبه از ساختارهاي زباني در جـدول  
  .استآورده شده 

، صورت ملكي اسم بيشترين رخداد را 1طبق جدول 
ها حداقل براي يك بار  داشته است كه در داستان تمام نمونه

استفاده شده است و كمترين رخداد مربوط به كاربرد مجازي 
درصد كودكان از آن در داستان خود  4/2اسم بوده كه تنها 

  .اند استفاده نموده
همبستگي نمرات دو زمان  در پايايي درون آزمونگر، درصد

بخش و ساختارهاي كلي زبان از  16مختلف براي هر يك از 
و درصد ) جمله پرسشي(درصد  100تا ) جمله مركب(درصد  53

 .درصد به دست آمد 87همبستگي در نمره نهايي آزمون 

در پايايي بين آزمونگر، درصد همبستگي نمرات دو 
جمله (صد در 100تا ) جمله مركب(درصد  54آزمونگر 
درصد  92و درصد همبستگي در نمره نهايي آزمون ) پرسشي

دهي،  به دست آمد و در نهايت در پايايي بين دو شيوه نمره
درصد همبستگي بين ميانگين نمرات حاصل از دو شيوه 

تا ) فعل گذشته(درصد  70از  Onlineو  Offlineدهي  نمره
ه و بود) جمله پرسشي و كاربرد مجازي اسم(درصد  100

     . درصد بود 90درصد همبستگي در نمره نهايي آزمون 



 انو همكار مسلم قاسمي  كودكان گويي داستان در زباني ساختارهاي

  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش  6
  

www.mui.ac.ir 

  اي نمره 4 اي رتبه مقياس اساس بر گويي داستان در زبان ساختارهاي فراواني درصد. 1 جدول
 ساختار زباني

  افعال اسامي ها توصيف كننده گروه  جمله  

  

كب
 مر

مله
ج

ده  
چي
ه پي

جمل
في  

 من
مله

ج
شي  

رس
ه پ

جمل
ده  
چي

ي پي
سم

وه ا
گر

  

وف
عط
م م

اس
افه  

 اض
رف

ه ح
گرو

  اي 

يد
ق

فت  
ص

مع  
ت ج

صور
كي  

ت مل
صور

سم  
ي ا

جاز
د م

ربر
كا

  

ال
ل ح

فع
شته  

گذ
عل 

ف
طي  

ل رب
فع

  

هم
عل 

ف
 

ايه
پ

  

 4/21 0/31  4/6  3/6 6/97  0  7/16  0/23 6/5 5/17 2/45 6/1 4/90 2/49  5/17  6/20  بدون رخداد
 5/17 7/43 3/10  4/21 4/2 3/2  9/34  4/29 7/8 8/42 0/31 3/10 6/5 6/24  6/20  5/17  يك بار رخداد

 5/36 6/24 7/12  1/11  0 1/42  7/31  6/28 5/36 6/28 5/13 9/34 2/3 1/15  1/34  2/30  بار رخداددو
رخداد سه بار يا 

 6/24  7/0 6/70  1/61  0 6/55  7/16  0/19 2/49  1/11  3/10  2/53  8/0 1/11  8/27  7/31  بيشتر

  
دهي داستان در دو  ميانگين نمرات حاصل از فرم نمره

  .آورده شده است 1و نمودار  2جنس دختر و پسر در جدول 
 تفاوت بخش و ساختارهاي كلي زبان، 16براي هر يك از 

در هيچ كدام ) P ≤ 005/0(داري بين دختران و پسران  معني
رد بررسي و همچنين نمره نهايي به از ساختارهاي زباني مو
  .دست آمده وجود نداشت

  
  بحث

دف اصلي تحقيق حاضر، توصيف برخي ساختارهاي زباني ه
علت انتخاب جنبه . ساله سالم بود 4گويي كودكان  در داستان

ساختار خرد داستان حاصل بررسي چندين مطالعه است كه 
دهند، ساختار خرد به طور ويژه در مشخص كردن  نشان مي

  ل و دلي) 3، 4، 6، 22(شناختي كودكان مؤثر است  توانايي زبان

سالگي اين است كه مطالعاتي مانند مطالعه  4انتخاب سن 
Behrman و Slobin 4دهند كه كودكان از سن  نشان مي 

ها دارند و اجزاي زباني را  سالگي تمايل زيادي به گفتن قصه
). و همكاران Heilmannبه نقل از (كنند  به داستان اضافه مي

هدف ديگر اين مطالعه، معرفي ابزاري است كه بتواند ساختار 
گويي كودكان را در سنين قبل از دبستان ارزيابي  خرد داستان

قابليت اجرايي  NAPهمان طور كه توصيف شد ابزار . كند
آسان و مقرون به صرفه از نظر زماني و مالي دارد و همچنين 

  ).8(باشد  ول ميسنجي قابل قب هاي روان ويژگي
ها با  در مرور مطالعات مختلف به منظور مقايسه يافته

تحقيق حاضر مشاهده شد كه بررسي ساختار خرد داستان روي 
زبان تمركز دارد، شكل ) Form(و شكل ) Content(محتوي 

  فاده هاي صرفي و گرامري با است زبان با تجزيه و تحليل توانايي
  

  ميانگين نمرات در دو جنس دختر و پسر. 2جدول 
  بخش

  نمره نهايي آزمون  افعال  اسامي  ها توصيف كننده  ساختار گروه  ساختار جمله  
  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر جنس

  88/24  61/23  29/7  41/7  22/1  13/1 38/3 65/3 94/4 28/4 77/4 18/4  ميانگين نمره
  42/6  30/6  94/1  91/1  16/1  25/1 54/1 38/1 64/1 64/1 57/2 69/2  انحراف معيار

  - 27/1  12/0  - 01/0 -17/0 -65/0 -59/0  تفاوت ميانگين
  26/0  73/0  95/0 50/0 27/0 21/0 داريسطح معني

  13/1  34/0  21/0 26/0 29/0 47/0  تفاوت خطاي استاندارد
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  دو جنس دختر و پسر ميانگين نمرات در. 1نمودار 

  
) Mean length of utterance( از ميانگين طول گفته

هاي توليد واژگان و با  شود و محتوي با مهارت ارزيابي مي
  استفاده از نسبت نوع به تعداد كلمه گفته شده 

)Type-token ratio (شود  و تعداد انواع كلمه بررسي مي
هاي بررسي شده  بنابراين هيچ كدام از تحقيق). 1، 5، 6، 14(

روي ساختارهاي زباني ذكر شده در اين مطالعه، به صورت 
ها  كمي و با اين روش انجام نشده بود و تنها راه مقايسه يافته

با نتايج تحقيقات گذشته مقايسه رشد ساختارهاي زباني مورد 
  .بود MLUظر با رشد ن

، Brown، Miller ،Freiberg، Rollandهاي  داده
Reeves و Owens دهد،  نشان ميMLU  كودكان بين

 )Paulبه نقل از (باشد  مي 7/5تا  2/3ماه از  51تا  45سنين 
باشد تجزيه و تحليل  5/4تا  3بين  MLU، اگر )23(

شود، اما اگر  نشانگرهاي صرفي در جمالت ساده بررسي مي
MLU  شود  باشد رشد جمالت پيچيده ارزيابي مي 5/4بيش از

ذكر شده جمالت پيشرفته با  MLUو همچنين در دامنه 
ها  يا تكميل كننده "و"جمالت چند بندي با حروف ربط مانند 

بندي از طريق  مقوله. گردند پديدار مي "كه، تا"يا موصول 
/ مقدار(بندي شده  هاي طبقه ها در واژه تمايز بيشتر واژه

و ) الزم، افعال، ضماير و حروف اضافه/ شمارش اسم، متعدي

قاعده  حروف تعريف، فعل گذشته بي(واژهاي دستوري  نيز تك
در اين دامنه ) و باقاعده، فعل با قاعده ربطي و فعل كمكي

MLU  24(شود  سن مذكور ديده ميو.(  
ذكر شده با محدوده سني  MLUمحدوده سني در دامنه 

كودكان مورد مطالعه تحقيق حاضر تطابق داشت و 
هاي كودكان،  ساختارهاي زباني بررسي شده در داستان

ساختارهاي نحوي هستند كه با ساختارهاي نحوي اشاره شده 
اظهار داشت، توان  بنا بر اين نتايج مي. همخواني دارند

تواند در  ساختارهاي زباني مورد بررسي در اين تحقيق مي
مورد  MLUمطالعه ساختار خرد داستان همانند بررسي 

هاي  استفاده قرار گيرد و شاخص خوبي براي تعيين توانايي
  .زباني كودكان در يك سن خاص باشد

نتايج حاصل از بررسي نمرات داده شده توسط يك 
، دو )پايايي درون آزمونگر(ن مختلف آزمونگر در دو زما

هاي  گذاري از روي نمونه آزمونگر و پايايي بين نمره
و همزمان با گوش كردن به ) Offline(نويسي شده  نسخه
براي هر يك از ) Online(هاي صوتي ضبط شده  نمونه

ساختارهاي زباني پروتكل تهيه شده و نمره نهايي آزمون، 
داري بين نمرات در  ي و معنيدهند كه همبستگي قو نشان مي
  .ها وجود دارد اين پايايي
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 از همكاران و Justiceهاي بررسي شده در مطالعه  پايايي
كه با ) 8(است   برخوردار بوده 00/1 تا 82/0 توافق ميزان

  .نتايج اين تحقيق همخواني كاملي دارد
در خصوص فرضيه بيشتر بودن نمرات دختران از پسران 

 و Atkinson كه اين وجود با و گويي انداست در ارزيابي
هاي زباني در دختران  همكاران معتقد هستند كه برخي مهارت

رسد چنين  ، به نظر مي)25(شوند  زودتر از پسران ظاهر مي
موضوعي در رشد ساختارهاي زباني مورد بررسي اين تحقيق 

  .كند گويي صدق نمي در داستان
  

  گيري نتيجه
دهد كه ساختارهاي زباني مورد  مينتايج اين پژوهش نشان 

بررسي در ارزيابي ساختار خرد داستان مناسب هستند و 
توانند  هاي زباني كودكان را در يك سن خاص مي توانايي

همبستگي باالي دو شيوه  همچنين با توجه به. منعكس سازند
توان با كسب  ، ميNAPابزار  Offlineو  Onlineدهي  نمره

گويي را با اين ابزار به  ن ارزيابي داستانتجربه و تكرار و تمري
انجام داد و به راحتي توسط تعداد زيادي از  Onlineصورت 

ها مورد استفاده قرار گيرد و به اين وسيله در  افراد و يا سازمان
  . جويي كرد وقت و هزينه صرفه

  
  پيشنهادها

هاي موجود حاصل از  به منظور گسترش و تكميل يافته
و تحقيق حاضر، لزوم انجام مطالعات و تحقيقات گذشته 

تحقيقات ديگري در آينده كه بتواند در نهايت منجر به 
توصيف دقيق و كاملي از تمام ساختارهاي زباني كودكان در 

  .شود گويي گردد، به خوبي احساس مي سطح داستان
هاي تحقيق حاضر پيشنهادات  ها و يافته با توجه به بررسي

  :شود يه ميزير به صورت خالصه توص
گويي براي نشان دادن  با توجه به اين كه بافت داستان. 1

رشد ساختارهاي زباني در طي زمان مناسب است، بررسي 
گويي حيطه مناسبي براي  تمام ساختارهاي زباني در داستان

  . باشد تحقيق بيشتر مي
گويي و توانايي  با توجه به ارتباط قوي بين داستان. 2

گويي كودكان در سنين قبل  تحصيلي، هنجاريابي مهارت داستان
از دبستان جهت انجام غربالگري در سطح ملي ضروري به نظر 

  . گردد رسد، بنابراين تحقيق در اين زمينه پيشنهاد مي مي
دان با توجه به شرايط درماني كشور ما كه با فق. 3

ابزارهاي مناسب با روش كمي و صرفه زماني روبرو هستيم، 
گويي به عنوان  براي ارزيابي داستان NAPاستفاده از ابزار 

  .گردد رويكردي مناسب و پايا پيشنهاد مي
  

  تشكر و قدرداني
 معاونت اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت از

 ،بخشي نتوا علوم دانشكده درماني گفتار گروه و پژوهشي
مديران و  و همچنين بهزيستي استان اصفهان سازمان

 همكاري پژوهش اين انجام دركه  مربيان مهدهاي كودك
   .گردد تشكر مي نمودند،
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  ها پيوست
  1 پيوست

  )NAP( داستان ارزيابي پروتكل
  اجرا دستورالعمل

  :دستورات
براي آشنايي با تعريف هر بخش . كدگذاري داستان كودك را بعد از دادن دستورات آزمونگر به كودك جهت گفتن قصه، شروع كنيد -1

NAP هاي آن به كاتالوگ كدگذاري مراجعه كنيد و مشاهده مثال. 

  اي دور نمره مربوط  را به كار برد، در محلي كه مشخص شده عالمت گذاشته و دايره NAPهاي  هر گاه كودك يكي از بخش -2
ها، اسامي و افعال كاربردهاي يگانه را در محل  براي توصيف كننده. براي پيگيري كردن فراواني رخداد هر بخش بكشيد) 0، 1، 2، 3(

دو بار استفاده كرد، فقط به كاربرد  "يواشكي"اگر كودكي از قيد براي مثال. مربوط ثبت كنيد و فقط به كاربردهاي يگانه نمره بدهيد
 .كاربرد يگانه براي ساختار جمله و گروه الزم نيست. اول به عنوان يك بخش قيد نمره بدهيد

رتبط هاي غير م هاي كودك با آزمونگر در مورد وسيله ضبط صوت و يا محاوره هاي خارج از موضوع كد ندهيد، مانند صحبت به مكالمه -3
 ."مثل، اين چي؟"پرسد، كد ندهيد  هايي كه كودك در مورد كتاب از آزمونگر مي به سؤال. با كتاب

 .اگر كودكي خود اصالحي داشت، به شكل اصالح شده كد بدهيد -4

ياز يك هاي خاص مورد ن ، اما حاوي قسمت)مطابق زبان فارسي(هايي را به كار برد كه از نظر دستوري نادرست بود  اگر كودكي بخش -5
 .، به كودك در بخش فعل گذشته كد بدهيد"آقا گرگه را پزيدن"براي مثال اگر كودكي گفت . مقوله است، به اين بخش كد بدهيد

تر تقليد نمود، به  تر، بازسازي كرد يا گسترش داد و سپس كودك از گفته پيچيده اگر آزمونگر گفته كودكي را براي ايجاد شكل پيچيده -6
 .آن كد ندهيد

براي مثال، اگر كودكي . اي را كه آزمونگر جهت توضيح دادن از او پرسيد را تكرار كرد، به عبارت تكرار شده كد ندهيد كودك گفته اگر -7
، به گفته تكرار شده "چينه اين داره علف مي"و كودك تكرار كرد  "كنه؟ چه كار مي"و آزمونگر گفت  "چينه اين داره علف مي"گفت

 .هاي تكرار شده كد بدهيد ون تحريك آزمونگر تكرار داشت، به گفتهاگر كودك بد. كد ندهيد
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  2 پيوست

   )NAP( داستان ارزيابي پروتكل
  )شود مي گفته كودك به شده پررنگ كلمات( داستان استخراج پروتكل

 معرفي تكليف -1

دفعه اول ما فقط به . نگاه كنيمخواهيم با همديگر به اين كتاب داستان  ما مي: بگوييد. جلد كتاب را به كودك نشان دهيد
كنيم و شما يك داستان  دفعه دوم به هر صفحه كتاب دوباره نگاه مي. كنيم، با دقت به تصاوير نگاه كن كتاب نگاه مي

  .گويي در مورد تصاوير به من مي
 نگاه كردن به تصاوير بدون سخن گفتن -2

با همديگر به تصاوير نگاه : با گفتن اين جمله تكليف را شروع كنيد .هاي شما تصاوير را نپوشاند كتاب را باز كنيد؛ طوري كه دست
با . به كودك بگوييد به اين تصوير نگاه كن. صفحه اول كتاب را باز كنيد. بيني كنيم، مطمئن باش كه هر صفحه را به دقت مي مي

يه به كودك اجازه دهيد به هر صفحه نگاه كند و ثان 10تا  5در حدود . چرخاندن انگشتتان روي تصوير توجه كودك را به صفحه جلب كنيد
كند، ممكن است با گفتن  كند يا به تصاوير دو صفحه نگاه مي رسد كه كودك به تصوير نگاه نمي اگر به نظر مي. سپس به صفحه بعدي برويد

  :جمالت زير بتوانيد كودك را تحريك كنيد
 به اين صفحه نگاه كن. 

 حاال به اين يكي نگاه كن. 

كند، به او يادآوري كنيد كه شما اآلن فقط به  پرسد يا درخواست نظر مي اگر كودك سؤال مي. هيچ روشي در مورد تصاوير نظر ندهيدبه 
  .تواند دفعه بعد با نگاه كردن به تصاوير كتاب، داستان بگويد كنيد و او مي تصاوير نگاه مي

 استخراج داستان از كودك -3

خواهم يك داستان خودساخته با استفاده از تصاوير اين  حاال از تو مي: بگوييد. كودك قرار دهيدكتاب را ببنديد و آن را نزديك 
تواني يك  سعي كن تا جايي كه مي. يك داستان بگو كه در مورد تصاوير اين كتاب باشد. كتاب براي من بگويي
اگر كودك در گفتن داستان ترديد داشت . كناز تصاوير اين كتاب براي داستان گفتن به من استفاده . داستان طوالني بگويي

  :، ممكن است بتوانيد با گفتن اين جمله كودك را تحريك كنيد"دانم چه طور بخوانم من نمي"و به شما گفت كه 
 خواهي در مورد اين تصاوير بگويي تواني هر داستاني كه مي شما مي. 

  :هم كنيدتوانيد تحريكاتي مانند اين فرا در طي توليد داستان، شما مي
 در مورد اين صفحه به من بگو. 

 توي اين صفحه چي هست؟ 

دهد  اين كار به كودك اطمينان مي. گويد، به طور دقيق تكرار كنيد توانيد چيزي را كه كودك مي گويد، شما نيز مي وقتي كودك داستان را مي
كند تا عباراتي كه ممكن است وضوح نداشته باشند را  گذاران كمك مي كه شما در حال گوش دادن هستيد و همچنين در آينده به نمره

اي هست  آيا چيز ديگه: در پايان كتاب بگوييد. گويد در تكرار تغيير ندهيد، حتي اگر اشتباهاتي داشته باشد را كه كودك مي چيزي. بفهمند
     كه بخواهي به داستان خودت اضافه كني؟
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  3 پيوست
  )NAP( داستان ارزيابي پروتكل

  كدگذاري كاتالوگ
  مثال  تعريف  بخش/ شاخص

      جمله ساختار) الف
  زير درخت قايم شد) و(رفت   .پايه براي پيوند دو بند مستقل يا بيشتر باشداي كه شامل يك حرف ربطي هم جمله  مركبجمله.1

ها  بزغاله) كه، تا(خواست بره  گرگه مي  .اي كه شامل حداقل دو فعل و يك حرف ربط پيرو باشد جمله  جمله پيچيده. 2
  رو بخوره

  غير از خداي مهربون هيچكس نبود  .فعل منفي بوده و يا از نظر معنايي منفي باشداي كه شامل يكجمله  جمله منفي.3
  زنه؟ كيه كيه در مي  .اي كه شامل يك واژه پرسشي بوده و يا از نظر آهنگ و مفهوم سؤالي باشدجمله  جمله پرسشي.4
      گروه ساختار) ب

است و پيش يا پس از يك اسم مفرد يا گروهي كه از يك توصيف كننده تشكيل شده  گروه اسمي پيچيده. 1
  اي بود يك آقا گرگه  .جمع باشد

  شنگول و منگول را گرفت  .پايه براي پيوستن اسامي تشكيل شده باشدگروهي كه از يك حرف ربطي هم  اسم معطوف.2
  هاشو از تو شكم گرگه درآوردن بچه  .گروهي كه از يك حرف اضافه به همراه هر اسم، صفت و قيد تشكيل شده باشد  اي گروه حرف اضافه.3
      ها كننده توصيف) ج
  ها بعد رفت خونه بزغاله  .كنند هايي كه به لحاظ معني به ويژگي يا حالتي از يك فعل اشاره ميواژه قيد.1

بزرگ اونو انداختن توي يه ظرف   .كنند هايي كه به لحاظ معني به ويژگي يا حالتي از يك اسم اشاره مي واژه  صفت. 2
  پختند

      اسامي) د
  ها از گرگه ترسيدن بچه  .هستند، باشد "ان"و"ها"هاترين آنهاي جمع كه شايعاسمي كه داراي نشانه  صورت جمع.1
  شون گرگه رفت توي خونه  .اسمي است كه با يك عالمت مالكيت كه در زبان فارسي كسره است، همراه باشد  صورت ملكي.2
  شون بعد هم پا گذاشت تو خونه شود تر از حالت عام اسم به كار برده ميتر يا دقيقحالتي است كه اسم به شكل پيچيده  كاربرد مجازي اسم.3
      افعال )ه

 "مي"فعل در حال وقوع در حال حاضر كه در اين حالت فعل داراي پيشوند صرفي   فعل حال. 1
  چينه هاش علف مي داره براي بچه  .است

 ي، -م، -"رويداد فعل در زمان گذشته كه حالت ساده آن داراي عاليم پسوند صرفي   فعل گذشته. 2
  .است "ند-يد، - يم، - 

آقا گرگه اومد شنگول و منگول را 
  گرفت، برد

اي  يكي بود يكي نبود، يك آقا گرگه  .كنند كه به حالت اشاره مي "بود، شد، است"هاي  يك از فعل به هر  فعل ربطي. 3
  بود

به هم  "...و، نه، اما، يا، :مثل"هاي مختلف باال كه با يك حرف ربطيدو فعل با حالت  پايه فعل هم. 4
  دوتاشون رو گرفت و برد  اند وصل شده
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  4 پيوست

 )NAP( گويي داستان ارزيابي پروتكل

 دهي داستانفرم نمره

 ):ماه(سن   :                               نام كودك

 :دهي تاريخ نمره:                    داستانآوريتاريخ جمع

 :زمان پايان    :                          زمان شروع
  

 ها مثال فراواني مشاهده شده ساختار جمله

  زير درخت قايم شد) و(رفت  +3 2 1 0 جمله مركب
  ها رو بخوره بزغاله) كه، تا(خواست بره  گرگه مي +3 2 1 0 جمله پيچيده
  غير از خداي مهربون هيچ كس نبود +3 2 1 0 جمله منفي

  زنه؟ كيه كيه در مي +3 2 1 0 جمله پرسشي
 ها مثال فراواني مشاهده شده ساختار گروه

  اي بود يك آقا گرگه +3 2 1 0 گروه اسمي پيچيده
  شنگول و منگول را گرفت +3 2 1 0 اسم معطوف

  از تو شكم گرگه درآوردنهاشو  بچه +3 2 1 0 اي گروه حرف اضافه
 ها مثال فراواني مشاهده شده ها توصيف كننده

  ها بعد رفت خونه بزغاله +3 2 1 0 قيد
  اونو انداختن توي يه ظرف بزرگ پختند +3 2 1 0 صفت

 ها مثال فراواني مشاهده شده اسامي

  ها از گرگه ترسيدن بچه +3 2 1 0 صورت جمع
  شون توي خونهگرگه رفت  +3 2 1 0 صورت ملكي

  شون بعد هم پا گذاشت تو خونه +3 2 1 0 كاربرد مجازي اسم
 ها مثال فراواني مشاهده شده افعال

  چينه هاش علف مي داره براي بچه +3 2 1 0 فعل حال
  آقا گرگه اومد شنگول و منگول را گرفت، برد +3 2 1 0 فعل گذشته
  اي بود گرگهيكي بود يكي نبود، يك آقا  +3 2 1 0 فعل ربطي
  دوتاشون رو گرفت و برد +3 2 1 0 پايه فعل هم
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  5 پيوست

  اخالقي نامه رضايت فرم

  :گرامي مدير
 پايه يك عنوان به و است زبان رشدي هاي حوزه از يكي كه گويي داستان در زباني ساختارهاي از برخي توصيف و بررسي
 زباني ساختارهاي. باشد مي تحقيق اين هدف است، تحصيلي و نوشتن خواندن، هاي مهارت اكتساب كننده بيني پيش و مهم
 داستان توليد در كه است افعال و اسامي ،)صفت و قيد( ها كننده توصيف ،)عبارت( گروه جمله، انواع شامل نظر مورد

 در اي نمره 4 اي رتبه مقياس اساس بر منگول و شنگول مصور كتاب روي از اصفهان شهر ساله 4 كودكان خودانگيخته
 در مطالعه مورد جمعيت زباني هاي ويژگي توصيف براي ها آن فراواني درصد و شوند مي ثبت گويي داستان ارزيابي پروتكل
  .گيرد مي قرار استفاده مورد گويي داستان بافت
 گويي داستان ارزيابي پروتكل اساس بر گويي داستان در زباني ساختارهاي برخي بررسي" عنوان با تحقيقاتي طرح اين

)NAP( اينجانب توسط "1390 سال در اصفهان شهرستان زبان فارسي طبيعي ساله 4 كودكان در جنس با آن ارتباط و 
 نخشب خانم و نژاد علي دكتر خانم راهنمايي به و زبان و گفتار شناسي آسيب رشته ارشد كارشناسي دانشجوي قاسمي، مسلم

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه بخشي توان علوم دانشكده درماني گفتار گروه در تذهيبي دكتر آقاي مشاورات از گيري بهره و
  .باشد مي اجرا حال در

   .كنيم سپاسگذاري شما صحيح و دقيق گويي پاسخ از كه دانيم مي واجب خود بر پيشاپيش
  
  :تحصيالت                     :مدير نام                      :مهدكودك نام
  مؤنث      مذكر      :جنس                    :تولد تاريخ                          :كودك نام
  

 در كودكاني .ماند خواهد محفوظ ارزيابي نتايج و مشخصات نام، شامل آمده دسته ب اطالعات گرامي،كليه مربي/مدير /والد
  .بود نخواهد كار در اصراري گونه هيچ و باشند داشته را مطالعه در شركت به تمايل و عالقه كه شد خواهند پذيرش مطالعه
 در فرد براي اي هزينه و مخارج گونه هيچ همچنين .باشد مي كودك براي ضرري گونه هر فاقد و ساده مربوط ارزيابي

 وجود مشكلي باشد، داشته جلسه ترك به تمايل دليلي هر به كودك، ارزيابي خالل در كه صورتي در .داشت برنخواهد
  .يديفرما امضا را زير محل موافقت صورت در لطفاً .داشت نخواهد

  امضا                                                             
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Abstract 
 

Introduction: Narrative assessment is an important evaluative tool for determining literacy outcomes, 
academic performance and social appropriateness. It can be viewed as rich approach for the description of 
how language develops in early childhood environments. The aim of this study was to report some 
language structures in narrations produced by 4-year-olds and to explore any association that may be 
observed between those structures and the sex of these children according to Narrative Assessment 
Protocol (NAP). 

Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study, NAP method was used to evaluate 
particular language structures in spontaneous narrations of 126 Persian-speaking children that had been 
produce while they were describing a picture book. Intra-rater, inter-rater and online- offline reliabilities 
were also calculated. 

Results: Target language structures were evident in the most of narratives. The most commonly used 
structure was possessive noun and the least common one was tier-two noun. Agreement percentage for 
each of the NAP items ranged from 53% to 100% of accuracy. The final NAP score for each subject and 
the scores obtained for each structure were not significantly different between girls and boys. 

Conclusion: The results were in agreement with the past results about the Mean Length of Utterance 
(MLU) in various ages and the relationship between MLU and the development of language structures in 
this age range. 
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