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 Development of a Picture Receptive Vocabulary Test and Evaluation of Its Validity & 

Reliability for Normal 36-71 Months Persian Children 
Hasanpoor N1, Jalilevand N2, Masumi E3, Ghorbani A4, Kamali M5 

Abstract 

Purpose: Vocabulary assessment is one of the most important screening indexes and 

language evaluation. Receptive vocabulary has a strong correlation with verbal intelligence 

and it is a strong predictor of children future academic achievement specially in reading 

comprehension. The goal of the current study was to develop a picture receptive vocabulary 

test and to evaluate its validity & reliability for normal 30-71 months Persian children.  

Methods: The type of this study is test construction which was conducted in descriptive- 

analytic method. In this study, 91 normal Persian children aged between 30 and 71 months in 

7 age groups, with a 6- month-age interval participated .For developing Persian picture 

receptive vocabulary test, words were extracted from books and dissertations which were 

related to our study, afterward one picture was selected for each word. In order to consider 

selected picture validity, test with a questionnaire was sent for professional speech and 

language pathologists. At the end, final edition of the test was administered to 7 age groups.  

Test retest reliability and correlation between A half and B half were calculated using 

Spearman Rank- order correlation. In order to consider the effect of age on total scores, 

Kruskal Wallis test was administered and to investigate the relation between gender and total 

scores independent sample t test was applied. 

 

Result: The results of this study indicated that Persian picture receptive vocabulary test is 

valid and reliable. (CVI=1), test retest reliability=0.81 and split- half reliability =0.91 .This 

study provided evidence that there is a significant difference (p=0/000) between different age 

groups scores, and there is no significant difference (p=0.08) in total scores between genders. 

Conclusion: Persian picture receptive vocabulary test can show differences in vocabulary 

comprehension ability in the study age groups. 

Keywords: Receptive vocabulary, Developing picture test, Validity, Reliability 

 25/3/94تایید مقاله:         3/11/93دریافت مقاله:

 ماهه فارسی زبان 30-71ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 
 5، محمد کمالی4، علی قربانی3، الهام معصومی2وند، ناهید جلیله1پورنفیسه حسن

، همبستگی باالیی با هوشغربالگری و ارزیابی زبان است. واژگان درکیهای ترین اجزای شاخصارزیابی واژگان از مهم هدف:

باشد. هدف های تحصیلی آینده کودک، به ویژه در زمینه خواندن میبینی موفقیتبهر کالمی فرد دارد و معیاری برای پیش

ماهه فارسی زبان  30-71 این پژوهش ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی

 .است

است. در این  تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شده  –: این پژوهش از نوع ساخت آزمون و توصیفی روش بررسی

ه،  شرکت کردند. برای ساخت ما 6گروه سنی با فاصله زمانی  7ماهه فارسی زبان در  71تا  30کودک طبیعی 91پژوهش، 

استخراج شدند، سپس برای هر کلمه یک تصویر انتخاب های مرتبط با موضوع پژوهش، نامهو پایان هاکتاب ، کلمات ازآزمون

فتار شناس گشد. برای بررسی روایی محتوایی تصویر منتخب برای هر کلمه، آزمون به همراه پرسشنامه در اختیار اساتید آسیب

 باز آزمون و پایایی بین دو نیمه -ایی  آزمونگروه سنی اجرا شد. پای 7،  نسخه نهایی آزمون بر روی و زبان قرار گرفت. در پایان

A وB  با محاسبه ضریب همبستگیSpearman  .امتیازات آزمون بین گروه میانگین در تفاوتبرای بررسی  به دست آمدند-
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  t از آزمون آماری ن،و برای بررسی رابطه جنسیت با نمره کل آزمو Kruskal-Wallis مختلف سنی از آزمون آماریهای 

 .مستقل استفاده شد

روا و پایا است. شاخص روایی محتوایی آزمون برابر  ، آزمونیدرکینتایج این مطالعه نشان داد آزمون تصویری واژگان  ها:یافته

است. همچنین نتایج حاصل  81/0و ضریب همبستگی بین آزمون و باز آزمون  91/0، ضریب همبستگی بین دو نیمه آزمون 1

د جوو (p=000/0های سنی مختلف تفاوت معنادار )دهد که بین میانگین امتیازات کودکان در گروهاز این مطالعه نشان می

 در میانگین امتیازهای کودکان دختر و پسر مورد مطالعه وجود ندارد. ( p=08/0دارد  و  تفاوت معناداری) 

 .دهد نشان مطالعه مورد سنّی های در گروه را واژگان درک توانایی تفاوتتواند آزمون تصویری واژگان درکی می گیری:نتیجه

  پایاییرکی، ساخت آزمون تصویری، کودکان، روایی، واژگان د کلمات کلیدی:

 Jalilevand.n@iums.ac.irوند، ناهید جلیلهنویسنده مسئول: 

 تهران، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران  آدرس:

 بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانندانشکده علوم توا ارشد،دانشجوی کارشناسی -1

 علوم پزشکی ایران، تهران، ایراندانشجوی دکتری گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه  -2

 کارشناس ارشد گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -3

 بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراننتوا کارشناس ارشد گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم  -4

 دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -5

 مقدمه

 های رشدی زبان محسوب ترین حوزهیکی از مهمواژگان 

هایی از اشیاء و نماد  ن،شوند. این واحدهای سازنده زبامی

(. برقراری 1رخدادهای موجود در دنیای واقعی هستند )

های جوامع ترین نیازارتباط میان افراد که از اساسی

انسانی است، بدون داشتن یک خزانه واژگانی گسترده و 

و   Jitendra. (1ناپذیر است )مشکل و امکان غنی، امری

گزارش دادند که واژگان و دانش  2004در سال همکاران

(. کودکان 2کلمه در درک بهترگفتار دخیل هستند )

خردسال برای درک زبان گفتاری به خزانه واژگان درکی 

( واژگان درکی، به توانایی فهم 3ای نیاز دارند )گسترده

ارتباطات کالمی یا  کلمه دیده شده  واژه شنیده شده در 

(. خزانه 4،3در یک متن هنگام خواندن، اشاره دارد )

-واژگانی، در ساختن نظام مفهومی نقش مهمی ایفا می

کند. کودکان با استفاده نظام مفهومی محیط پیرامون و 

های جدیدی شناسند و مهارتدنیای اطراف خود را می

 1995ان در سال و همکار Bates(. 5) کنندکسب می

اعالم کردند، درک و فهم واژگان یا واژگان درکی، برای 

 12ماهگی ظاهر شده و در   8 -10اولین بار حدود 

( . نتایج 6ماهگی به زبان بیانی انتقال داده می شوند )

های دیگر حاکی از آن است که خزانه واژگان پژوهش

با  درکی بزرگتر از خزانه واژگان بیانی است و زودتر و

-سرعت بیشتری نسبت به خزانه واژگان بیانی کسب می

های گیری(. واژگان درکی معیاری برای اندازه4،1شود )

بهر آید که همبستگی باالیی با هوششمار میزبانی به

بینی رشد زبانی، کالمی کودکان دارد و معیاری برای پیش

 ،های تحصیلی کودکان در آیندهرشد شناختی و موفقیت

 (.7باشد )به ویژه در زمینه خواندن می

واژگان درکی به عنوان جزئی از زبان درکی در    

گیرد. غربالگری و ارزیابی کودکان مورد توجه قرار می

دهند که محدودیت در شواهد بالینی متعددی نشان می

جنبه مهمی از مشکل در کودکان دارای  ،واژگان درکی

توان به کودکان میان میاختالالت زبانی است که از این 

دارای تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختالالت یادگیری و 

(. غربالگری واژگان درکی 8اختالالت خواندن اشاره کرد )

گردد کودکان دچار تاخیر یا اختالل در رشد سبب می

های زبان به سرعت شناسایی شوند و با انجام ارزیابی

مند گردند ی مناسب بهرهتر از برنامه درمانتر و دقیقجامع

 (. 7و 8تا از شکست های ارتباطی کودک جلوگیری شود )

-های متنوعی برای ارزیابی واژگان درکی در زبانآزمون   

و همکاران در Dunn (.7های مختلف دنیا وجود دارد )

 Britishمقیاس تصویری واژگان بریتانیایی ) 1982سال

Picture Vocabulary Scale: BPVS برای ( را

سال طراحی کردند.  2ارزیابی واژگان درکی افراد باالی 
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برای 1997در سال BPVS-2ویرایش دوم این آزمون، 

 BPVS-3  سال و ویرایش سوم آن که 3-15گروه سنی 

سال  انجام شد  3-16برای گروه سنی  2003در سال 

(9 .) 

   Dunn  نسخه چهارم ( 8) 2007و همکاران در سال

 Peabody( ،Peabodyآزمون تصویری خزانه واژگانی 

Picture Vocabulary test-4: PPVT-4 را به )

گیری عنوان یک آزمون سریع و با اجرای آسان برای اندازه

سال  90سال و نیمه تا باالی  2واژگان درکی افراد از 

برای 1959نسخه اول این آزمون در سال .طراحی کردند

سال طراحی شده بود.  18سال و نیمه تا  2 از گروه سنی 

مورد بازبینی قرار  1981( در سالPPVT-2این آزمون )

گرفت و بر روی یک گروه سنی باالتر استاندارد شد و 

سالگی فراهم کرد. نسخه  40 نمرات هنجاری را تا سن

هنجارها را  1997، در سال (PPVT-3سوم این آزمون )

سال فراهم کرد. در  90ماه تا  6سال و  2برای افراد از 

نسخه چهارم عالوه براینکه تناسب معنایی و صحت نسخه 

سوم بررسی شد، موارد خیلی آسان به منظور ارزیابی 

های ها در مقایسه با گروهتر افرادی که توانایی آندقیق

دیگر کمتر است به آزمون اضافه شد. همچنین در نسخه 

 Brownel (.8)دند چهارم تمام تصاویر آزمون رنگی ش

آزمونی استاندارد به نام آزمون  2010در سال  Martinو

 Receptive One Word) ایتصویری درکی یک کلمه
Picture Vocabulary Test –Forth: 

ROWPVT-4))  را به منظور ارزیابی واژگان درکی افراد

 (.10سال معرفی کردند ) 80سال تمام تا باالی  2از 

Wallace و Hammil آزمونی با نام  2013سال در

ویرایش سوم  _آزمون جامع واژگان درکی و بیانی 

(Comprehensive Receptive Expressive 

Vocabulary Test: CREVT-3 را برای ارزیابی )

 11سال و  89سال تا  5واژگان درکی افراد با گروه سنی 

 89سال تمام تا  5ماه و ارزیابی واژگان بیانی برای افراد 

 (.11ماهه ساختند ) 11و  سال

آزمون تصویری اسامی را  1371امیری شوکی در سال    

ساله، در بیان و  4-8به منظور ارزیابی توانایی کودکان 

کرد. این آزمون از دو زیر مجموعه  درک اسامی طراحی

بیان و درک تشکیل شده است. در بخش بیانی ،کودک 

ر قسمت درک، باید نام تصویر مورد نظر را بیان کند و د

تصویر موجود در یک صفحه  4تصویر مورد نظر را از میان 

( شامل 1376نشان دهد. نسخه ویرایش شده این آزمون )

تصویر سیاه و سفید است که توانایی فرد را در بیان  195

گیرد و درک اسامی این تصاویر، بر حسب امتیاز اندازه می

ر شهر د 1377(. حسینی و مسعودی بیدگلی در سال12)

تهران، با استفاده ازآزمون تصویری اسامی، درک و بیان 

ساله مورد بررسی قرار  8تا  4اسامی را در کودکان طبیعی 

با استفاده از  1378در سال  امیری شوکی (.13دادند )

تصویری اسامی به بررسی درک و بیان اسامی در  آزمون

ساله در شهر سمنان پرداخت  8تا  4کودکان طبیعی 

تصویری  آزمون با استفاده از1379 (.  نامنی در سال12)

ساله  4-8اسامی درک و بیان اسامی را درکودکان طبیعی 

ضربی زاده در   (.14) در شهر سبزوار مورد مطالعه قرار داد

تصویری اسامی را در کودکان  پایایی آزمون 1385سال 

 ماهه شهر تهران 6سال و  3ماهه تا  6سال و  2طبیعی 

به بررسی  1385شریفیان در سال  (.15قرار داد ) بررسی

 5/4، 4پایایی تکلیف تصویری اسامی در کودکان طبیعی 

(. یادگاری و همکاران 16ساله فارسی زبان پرداخت ) 5و 

در پژوهش خود با طراحی آزمایه درک 1389در سال 

کالمی را در  -شنیداری واژگان، رشد درک شنیداری

فارسی زبان ارزیابی کردند  ساله 2-5کودکان بهنجار 

در شهر اراک توانایی درک و  1390(. رضایی در سال 17)

تصویری اسامی در  آزمونبیان اسامی را  با استفاده از 

زاده ( مدرس18ساله مطالعه کرد) 4تا  5/2کودکان 

در شهر اصفهان توانایی درک و بیان اسامی  1391درسال 

تفاده از تکلیف تصویری ساله با اس 4تا  5/2را در کودکان 

 (. 19گیری کرد )اسامی اندازه

با این وجود، تا جایی که بررسی به عمل آمده است    

های روانسنجی آزمونی مناسب، مدون و دارای ویژگی

مناسب )روایی و پایایی( در زمینه ارزیابی واژگان درکی 

برای کودکان فارسی زبان در ایران وجود ندارد.  فقدان 

یک آزمون هنجارمرجع برای ارزیابی واژگان درکی در زبان 

فارسی،  باعث ایجاد مشکالتی برای آسیب شناسان گفتار 

های رزیابیو زبان در زمینه تشخیص اولیه، درمان و ا

بعدی به منظور بررسی پیشرفت درمان،  شده است. از 

کالمی  بهرآنجا که واژگان درکی همبستگی باالیی با هوش

تواند در مطالعات مختلف به عنوان معیاری فرد دارد، می

برای تعیین توانایی های شناختی کودکان مورد مطالعه به 

قرارگیرد ویژه در زمینه هوش بهر کالمی مورد استفاده 

های فرهنگی در نتایج که تفاوتبا توجه به این(. 8)
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های کنند و پیشینههای استاندارد انحراف ایجاد میآزمون

ها را تحت زبانی مختلف، ساختار و نحوه اجرای این آزمون

های ساخته شده در سایر (، آزمون7دهند )تاثیر قرار می

قابل استفاده ها برای ارزیابی کودکان فارسی زبان زبان

نیستند. بنابراین هدف این پژوهش ساخت آزمونی 

ی زبانی و فرهنگی کودکان فارسی هامتناسب با پیشینه

 71تا  30زبان و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 

 ماهه است. 

 

 روش بررسی

 -پژوهش حاضر از نوع ساخت آزمون و مطالعات توصیفی

ای انجام غیرمداخلهصورت مقطعی و تحلیلی است که به 

در ابتدا و برای ساخت آزمون، واژگان مناسب از است. شده

( انتخاب و 20،12،8-22متون و منابع داخلی و خارجی )

شد. لیستی سپس برای هریک تصویری در نظر گرفته 

طبقه معنایی انتخاب شده  15کلمه که از  240متشکل از 

اشیاء، افعال، های بدن، پوشاک، شامل: اندام ،بودند

های ها و مفاهیم مربوط به حیوانات، پدیدهحیوانات ، اندام

ها، گیاهان و ها، رنگطبیعی، ابزارها، وسایل نقلیه، خوراکی

ها، اماکن، مشاغل و صفات تهیه مفاهیم مرتبط با آن

کلمه داده شد. از آنجا که  16گردید. در هر طبقه معنایی 

ده در مطالعات قبلی انتخاب شروایی محتوایی کلمات 

تصاویر  ،  لیست کلمات وار گرفته بودمورد بررسی قر

نفر از اساتید  7منتخب به همراه هم در اختیار 

گرفت تا  فقط نسبت روایی شناس گفتار و زبان قرارآسیب

( و Content Validity Ratio: CVRمحتوایی )

 :Content Validity Indexشاخص روایی محتوایی )

CVI )نامهتصویر مربوط به هر کلمه با تکمیل پرسش-

هایی که بدین منظور تهیه شده بود، تعیین شود. واضح 

ها، مورد بودن، ساده بودن و مربوط بودن تصاویر به کلمه

ها، برای نامهپرسش قرارگرفتند. پس از بررسی پرسش

ها کمتر از یک بود هایی که روایی محتوایی تصویر آنکلمه

تصویر انتخاب شد و برای نظر سنجی در  مجددا سه ،

شناس گفتار و زبان قرار گرفت تا اختیار اساتید آسیب

های مورد نظر ترین تصویر را بر اساس معیارمناسب

تصویر رنگی  240انتخاب کنند. در پایان با استفاده از 

سانتیمتر آزمون تصویری واژگان  9×7منتخب در ابعاد 

صفحه است و در  60ن دارایدرکی ساخته شد. این آزمو

تصویر از اعضای متعلق به یک طبقه قرار  4هر صفحه 

 شده است.داده 

در این پژوهش برای بررسی پایایی، بررسی رابطه بین    

سن و نمره کل و بررسی رابطه جنسیت و نمره کل آزمون 

ماهه  71تا  30کودک بهنجار  91تصویری واژگان درکی، 

گروه سنی  7پسر در  45تر و دخ 46زبان شامل فارسی

مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه با استفاده از فرمول  

n=𝑧
(1−

𝛼

2
)

2 𝑠2

𝑑2 =1.962 152

42  54 با خطای اندازه ،-

و Dunn اساس انحراف معیار مطالعه و بر 4گیری برابر 

 است، محاسبه شد 15که برابر  2007همکاران در سال 

 8ها تقریبا بر تعداد گروه ( که با تقسیم این مقدار8)

شدند به داده می  کودک باید در هر گروه سنی شرکت

ی سنی هامنظور اطمینان بیشتر از نتایج آزمون در گروه

کنندگان در هر گروه سنی افزوده مختلف، بر تعداد شرکت

گروه سنی  7ماهه در  6شد. کودکان با فاصله سنی 

اد کودکان های سنی و تعدبندی شدند. گروهتقسیم

 30-35کودک  10کننده در هر گروه عبارتند از: شرکت

ماهه،  42 -47کودک 13ماهه،  36-41کودک13ماهه، 

 13ماهه،  54-59کودک  14ماهه،  48-53کودک 14

ماهه. این تعداد  66-71کودک  14ماهه و  60-65کودک 

های در گیری غیراحتمالی از میان نمونهبه روش نمونه

های شهرری انتخاب شدند. دکدسترس از مهدکو

ها در این پژوهش عبارت بود از: معیارهای ورود آزمودنی

فارسی بودن زبان اول،  نداشتن تاخیر در رشد گفتار و 

زبان، نداشتن اختالالت شناختی و حرکتی، نداشتن 

اختالالت شنوایی و نقایص بینایی غیر قابل جبران با 

ط و یادگیری طبیعی عینک و داشتن توانایی برقراری ارتبا

های های مهد و نتایج ارزیابیاز نقطه نظر والدین و مربی

رسمی. این اطالعات با استفاده از مصاحبه با مربیان غیر

ها توسط نامهمهدکودک و والدین کودکان، تکمیل پرسش

های پزشکی کودکان و ارزیابی والدین، بررسی پرونده

طور غیر رسمی  های گفتار و زبان کودکان بهتوانایی

آوری شد. معیارهای خروج این مطالعه نیز عبارت جمع

بودند از، عدم همکاری کودکان هنگام اجرای آزمون، ابتال  

در هایی مانند سرماخوردگی و عفونت گوش به بیماری

 زمان اجرای آزمون.

 هاپس از انتخاب کودکان مورد نظر، با هریک از آزمودنی  

 ارتباط برقرار شد و نحوه اجرای  تکلیفبه صورت انفرادی 
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. نحوه اجرای آزمون به این ها توضیح داده شدبرای آن

صورت بود که با نشان دادن هر صفحه از آزمون، از کودک 

برد به ای را که آزمونگر نام میشد تصویر کلمهخواسته می

تصویر موجود در هر صفحه  از کودک  4وی نشان دهد. 

گویی رای کاهش میزان شانس در پاسخشد.  بپرسیده می

کودکان هنگام انتخاب تصویر مرتبط به کلمه گفته شده، 

-تصویر موجود در یک صفحه همزمان مورد پرسش قرار 4

گرفت. برای اطمینان از فهم صحیح آزمودنی در مورد نمی

. از تصاویر پیش آزمون استفاده شد  اجرای آزمون،نحوه 

کت در آزمون، در ادامه در صورت تمایل کودک به شر

ها پاسخ شد. پاسخ مورد انتظار از آزمودنیآزمون اجرا می

کالمی بود. در صورت پاسخ صحیح یعنی اشاره به غیر

تصویر صحیح نمره یک و در صورت عدم پاسخ یا پاسخ 

های صحیح به جمع پاسخ شد.غلط نمره صفر ثبت می

ظرگرفته عنوان امتیاز کل کودک در پاسخ به آزمون در ن

شد. در هنگام اجرای آزمون سعی بر این بود که فاصله و 

گیری آزمونگر از کودک به نحوی باشد که کودک از جهت

نحوه ثبت صحیح بودن یا نبودن پاسخ خود آگاه نشود. به 

عالوه هیچ گونه برخوردی مبنی بر صحیح یا غلط بودن 

یی گوگردید و فقط کودک به ادامه پاسخپاسخ، ارائه نمی

ها در این پژوهش با کسب شد. شرکت آزمودنیتشویق می

اجازه از والدین و مسئولین مهد کودک بود که با تکمیل 

کنندگان در این رضایت نامه کتبی انجام گرفت. از شرکت

ای دریافت نشد.کودک مجبور به برقراری پژوهش هزینه

ه ارتباط و انجام تکلیف مورد نظر نبود و اگر تمایل به ادام

ماهیت این شد. همکاری نداشت از مطالعه حذف می

تهاجمی بود و هیچ نوع آسیبی برای فرد بررسی غیر

 کرد.آزمودنی ایجاد نمی

افزار نرم 21با استفاده از نسخه در ادامه پژوهش،    

SPSS  های آماری به منظور تجزیه و تحلیل دادهروش-

ونی این های بدست آمده اعمال شد. برای بررسی ثبات در

آزمون روش دو نیمه کردن آزمون استفاده گردید.  برای 

دو نیمه کردن آزمون، با استفاده از لیست کلمات، به 

 Bیا  Aهریک از موارد آزمون به طور تصادفی برچسب 

به طور  Bو  Aداده شد و بر این اساس نمره کل موارد 

جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت. به دلیل گسسته بودن 

ه کل آزمون، میزان همبستگی بین این دو نیمه با نمر

 تعیین شد.    Spearman استفاده از آزمون همبستگی

برای بررسی پایایی از نوع تکرارپذیری، در فاصله زمانی    

نفر از  30هفته، آزمون مجددا بر روی تعداد  سهتا  دو

های حاصل از دو ها اجرا گردید و همبستگی نمرهآزمودنی

اجرای آزمون در این افراد، به دلیل گسسته بودن نمره بار 

 کل آزمون، با استفاده از روش تعیین همبستگی

Spearman .آماری از روش محاسبه شد Kruskal 

Wallis و آزمون Mann Whitney U  به منظور

ها بر حسب سن بررسی تفاوت در میانگین نمرات آزمودنی

برای بررسی  های سنی مختلف اعمال گشت.در گروه

میزان همبستگی بین سن و نمره آزمون از روش تعیین 

 tروش آماری استفاده شد.  Spearman همبستگی

مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمودنی ها بر 

 حسب جنس اعمال شد. 

 

 هایافته

های توصیفی بدست آمده از آزمون تصویری واژگان داده

نتیجه آزمون ضریب  است. آمده 1در جدولدرکی 

همبستگی اسپیرمن برای بررسی میزان تکرار پذیری 

های آزمون آزمون حاکی از وجود رابطه مستقیم بین نمره

(. نتیجه آزمون r=81/0و  p=000/0و باز آزمون است )

ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی میزان همبستگی 

از آزمون تصویری واژگان درکی   BوA دو نیمه  بین

دهنده رابطه مستقیم بین این دو نیمه است ننشا

(000/0=p 913/0و=rمیانگین و انحراف معیار نمره .) های

( و M=83/212و SD=097/15آزمون گروه دختران )

(محاسبه شد. برای  M=82/205و SD=780/21پسران )

های کسب شده در دو گروه دختران نمره مقایسه میانگین

قل استفاده شد. نتایج مست  tو پسران از روش آماری

های مستقل نشان داد که میانگین نمره  tآزمون آماری

کسب شده در آزمون تصویری واژگان درکی در دختران و 

 p=08/0پسران تفاوت آماری معناداری ندارد )

 (.t=774/1و  df=193/78و

 -شرکت گروه 7به منظور بررسی میانگین امتیازات در   

های های گروهدلیل همگن نبودن واریانسها به کننده

استفاده شد.  Kruskal-Wallis مورد مطالعه از آزمون

نشان داد که میانگین  Kruskal-Wallisنتایج آزمون 

 گروه سنی اختالف آماری 7نمرات درک کلمات در 

 (. به2χ=562/41و df=6و  p=000/0)معناداری دارند

 ها با یکدیگرکدام گروهمنظور تعیین اینکه میانگین امتیاز 

بهره Mann Whitney Uمتفاوت است، از آزمون 
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 های سنیهای مورد بررسی به تفکیک گروه: توزیع فراوانی نمونه 1جدول
اتامتیاز میانگین  انحراف معیار  ی   گروه سن      تعداد آزمونی         تعداد تکلیف   حداقل امتیازات    حداکثر امتیازات   

55/24  80/178  205 130          240           10    35-30 

80/19  85/200  231 161          240            13 41-36 

25/13  85/206  227 182          240             13 47-42 

10/12  43/212  227 187          240            14 53-48 

86/9  93/213  226 191          240             14 59-54 

54/8  08/219  237 208          240              13 65-60 

62/6  86/224  235 210          240            14 71-66 

 

 های سنی مختلف گروه در آزمون تصویری واژگان درکی امتیازات تفاوت میانگینمیزان : 2جدول
 66-71 60-65 54-59 48-53 42-47 36-41 30-35 هاگروه

35-30 ----- *046/22- *046/28- *629/33 - *129/35- *277/40- *057/46- 

41-36 *046/22 ----- 000/6- 582/11- 082/13- *231/18- *011/24- 

47-42 *046/28 000/6 ----- 582/5- 582/7- 231/12- *011/18- 

53-48 *629/33 582/11 582/5 ----- 500/1- 648/6- 429/12- 

59-54 *129/35 082/13 082/7 500/1 ----- 148/5- 929/10- 

65-60 *277/40 *231/18 231/12 648/6 148/5 ----- 780/5- 

71-66 *057/46 *011/24 *011/18 429/12 929/10 780/5 ----- 

 معنادار است. 05/0ها در  سطح *تفاوت میانگین

         

-شده نشان داده  2در جدولگرفته شد. نتیجه این آزمون 

ها و برای بررسی همبستگی میان سن آزمودنی .است

واژگان درکی از ها در آزمون تصویری امتیاز کسب شده آن

استفاده شد. نتیجه این آزمون  Spearman آزمون آماری

ها و امتیاز آزمون نشان داد که بین سن آزمودنی

 (. p >01/0و r=63/0وجود دارد ) همبستگی مستقیم
 

 بحث و نتیجه گیری

آزمون تصویری واژگان درکی برای ارزیابی کلمات درکی 

ماهه طبیعی فارسی زبان طراحی شد.  30-71کودکان 

برای ساخت آزمون تصویری واژگان درکی، مشابه با 

کلمات مناسب از   CREVT-3و  PPVT-4های آزمون

منابع معتبر داخلی و خارجی انتخاب شدند که روایی و 

ها برای کودکان در مطالعات پیشین مورد مناسب بودن آن

بررسی قرار گرفته بود. بنابراین در این پژوهش فقط روایی 

و  Politمحتوایی تصویر مربوط به هر کلمه بررسی شد. 

مختلف  هایبا مقایسه روش 2007همکاران در سال 

نسبت  CVIتعیین روایی محتوا نشان دادند که محاسبه 

های دیگر، از مزایای بیشتری برخوردار است و به روش

-ترین ویژگیسادگی و قابل فهم بودن این روش، از مهم

اساس مطالعات خارجی (. بر23شود )های آن محسوب می

کارشناس انجام شده است،  10تا 3که با نظرخواهی از 

CVI به عنوان مقدار قابل قبول  80/0یا  75/0تر از بزرگ

(. برای محاسبه 23شود )و مطلوب در نظر گرفته می

روایی محتوایی هر تصویر در این آزمون، ساده بودن، 

واضح بودن و مربوط بودن آن تصویر به کلمه مورد نظر، 
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های مذکور شاخص مورد سوال قرار گرفت. بر اساس معیار

ی تصاویر این آزمون برابر یک شد که  طبق روایی محتوای

توان بیان نمود، آزمون و همکاران می Polit نتیجه مطالعه

تصویری واژگان درکی از روایی محتوایی مطلوبی برخوردار 

 است.   

به دست آمده بین اجرای اول  میزان ضریب همبستگی   

 بود. طبق گزارش 84/0آزمون و اجرای دوم آن برابر 

Munro در مورد میزان رابطه بین ( 24) 2005سال  در

ب همبستگی به دست دو عامل با تفسیر مقدار عددی ضری

-نشان 25/0ضریب همبستگی صفر تا ، آمده بین آن دو

 49/0تا  26/0دهنده ارتباط اندک، ضریب همبستگی 

تا  50/0دهنده ارتباط ضعیف، ضریب همبستگینشان

 70/0همبستگی دهنده ارتباط متوسط، ضریبنشان 69/0

 90/0دهنده ارتباط باال و ضریب همبستگینشان 89/0تا 

دهنده ارتباط بسیار باال بین دو عامل است نشان 00/1تا

ارتباط بین دو عامل، مقدار عددی ضریب همبستگی 

بدست آمده نشان داد که آزمون تصویری واژگان درکی از 

با مقدار  تکرارپذیری باالیی برخوردار است ولی در مقایسه

که برابر  ppvt-4عددی ضریب همبستگی آزمون 

و مقدار عددی ضریب همبستگی  (8است )92/0

از تکرارپذیری است،  93/0که برابر  CREVT-3آزمون

 (. 11تری برخوردار است )پایین

برای بررسی پایایی دو نیمه، میزان همبستگی بین    

آزمون محاسبه شد.  Bآزمون و نیمه   Aنمرات نیمه

است. با توجه  91/0ضریب همبستگی بدست آمده برابر 

مشخص شد که  (24) 2005در سال  Munroبه تعریف 

ارتباط بسیار باالیی بین نمرات دو نیمه آزمون تصویری 

واژگان درکی وجود دارد و این مقدار در مقایسه با ضریب 

می همبستگی برای دو نیمه بخش درکی تکلیف تصویر اسا

است از همبستگی باالتری برخوردار است. 85/0که برابر 

برای  B و  Aاما در مقایسه با ضریب همبستگی بین نیمه

ppvt-4 ( و همچنین ضریب 8است ) 94/0، که برابر

که  CREVT-3همبستگی بین دو نیمه آزمون درکی 

تر بودن مقادیر عددی (. پایین11کمتر است )0/ 94برابر 

ای  ثبات آزمون باز آزمون و پایایی دو ضریب همبستگی بر

های نیمه آزمون تصویری واژگان در مقایسه با آزمون

ppvt-4   وCREVT-3 تواند به این علت باشد که می

تاکنون چندین بار مورد ویرایش   نام برده شدههای آزمون

اند و توسط آزمونگران مختلفی بر روی جمعیت قرار گرفته

های جغرافیایی و فرهنگی  در موقعیتزیادی از آزمودنی و 

 اند .مختلف اجرا و هنجاریابی شده

نشان داد    30-71نتایج اجرای آزمون برروی کودکان    

که بین میانگین امتیازات درک واژگان در هریک از گروه

های دیگر اختالف های سنی مورد مطالعه با اکثر گروه

یش سن، امتیازات ( و با افزاp=000/0آماری معنادار دارد )

گروه سنی شرکت  7یابد. از بین کودکان نیز افزایش می

ماه با  30-35کننده در این پژوهش، میانگین گروه سنی 

های دیگر به طور معناداری  تفاوت میانگین تمامی گروه

دهنده تراست. این تفاوت نشانها کمدارد و نسبت به آن

ژگان در این حقیقت است که میزان توانایی درک وا

کودکان کوچکتر از سه سال در مقایسه با کودکان بزرگتر 

سالگی تا پایان سن  3از سه سال کمتر است.  بعد از سن 

سالگی تفاوت چشمگیر و معناداری بین مهارت کودکان  5

-سالگی مهارت 6در درک واژگان وجود ندارد اما در پایان 

 4های کودکان در درک واژگان در مقایسه با کودکان 

یابد.  ساله و کوچکتر از آن به طور معناداری افزایش می

میزان ضریب همبستگی بین سن و نمره آزمون برابر 

است. این نتیجه با تمامی مطالعات انجام شده در  63/0

-زمینه درک انواع  متفاوت واژگان مشابه است و تائید

های درکی کننده تاثیر رشد و افزایش سن بر توانایی

 .(12 -19) تکودکان اس

بر روی درک و بیان 1379نتایج پژوهش نامنی در سال    

ساله در شهر سبزوار نشان داد  8تا  4اسامی در کودکان 

که با افزایش سن، میانگین امتیازات درک، بیان و کل 

نیز در  1384شوکی در سال(. امیری14یابد )افزایش می

امی و مطالعه خود، با بررسی میانگین امتیازات درک اس

ساله سمنانی به این نتیجه  8تا  4بیان اسامی کودکان 

رسید که بین میانگین امتیازات درک اسامی در هر یک از 

های سنی مورد مطالعه و میانگین امتیازات درک گروه

داری های سنی دیگر تفاوت معنیاسامی در اکثر گروه

 (. این نتیجه با نتایج تحقیقات مشابه قبلی12وجود دارد )

های تهران و سبزوار انجام شده بود مطابقت که در شهر

( در 1390(. نتایج مطالعه رضایی و همکاران )14داشت )

ساله بهنجار  4تا  5/2مورد درک و بیان اسامی در کودکان 

اراک  نشان داد که میانگین امتیاز کودکان در درک و 

 5/2،3بیان اسامی با افزایش سن در چهارگروه سنی) 

-(. نتایج مطالعه مدرس18یابد )سال( افزایش می 4و 5/3،

های درک و بیان اسامی بر روی مهارت1391زاده در سال
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ساله نشان داد که بین امتیازات  4تا  5/2در کودکان 

های بیان و درک اسامی و سن کسب شده در زیرگروه

رابطه معناداری وجود دارد و تفاوت معناداری بین 

 4تا  5/2های سنی اسامی در گروه میانگین امتیازات بیان

های مورد ساله و نیز بین میانگین امتیازات درک در گروه

 (. 19مطالعه بود )

بر روی نمونه هنجاری آن  PPVT-4نتایج آزمون    

سالگی  14ماهگی تا سن 6سال و 2نشان داد که از سن 

ها و سن وجود باالترین همبستگی بین امتیازات آزمودنی

(. 8شود )از آن از میزان این رابطه کاسته میدارد و پس 

میانگین امتیازات کسب شده در گروه دختران و پسران 

 tشرکت کننده در این پژوهش با استفاده از آزمون آماری 

مستقل مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین 

دو گروه تفاوت آماری معناداری در زمینه توانایی واژگان 

دارد. نتایج پژوهش حاضر در مورد رابطه درکی وجود ن

جنسیت با توانایی درک واژگان یا به عبارت دیگر عدم 

مشاهده تفاوت معنی دار در میانگین امتیازات کسب شده 

-در گروه دختران و پسران مورد مطالعه، با نتایج پژوهش

(، مشابه است و 1390( و رضایی )1391زاده )های مدرس

ه جنسیت در توانایی درک واژگان نشان دهنده این است ک

همچنین شواهدی مبتنی بر . (19،18تاثیری ندارد )

-برتری دختران بر پسران و یا بالعکس در پاسخ به آزمون

اما  (.11،8یافت نشد ) CREVT-3و  ppvt-4های 

 1377در سال  نتایج مطالعات حسینی و مسعودی بیدگلی

در سبزوار  1379در منطقه سه شهر تهران، نامنی در سال 

در سمنان نشان دادند که  1378و امیری شوکی در سال

میانگین امتیازات پسران در درک و بیان اسامی از دختران 

( و در مقابل نتایج پژوهش 14،13،12بیشتر است )

نشان داد در مجموع میانگین 1385زاده در سال ضربی

متیازات درک و بیان اسامی دختران در مقایسه با پسران ا

های مشاهده شده در مورد تاثیر (. تفاوت15بیشتر است )

جنسیت بر میزان امتیاز کسب شده در دختران و پسران 

ای محیط توان به شرایط زمینهدر مطالعات مختلف را می

ها مانند میزان تحصیالت والدین، میزان زندگی آزمودنی

مالت بین کودک و والدین، میزان آموزنده بودن محیط تعا

های شخصیتی کودک مانند میزان زندگی و ویژگی

کنجکاوی، توجه و تمایل کودک برای یادگیری موارد 

 جدید نسبت داد.

 آزمون تصویری واژگان درکی از روایی و پایایی مطلوبی   

تفاوت موجود در  دهندهتواند نشانبرخوردار است و می

های سنی مختلف توانایی درک واژگان درکی در گروه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که واژگان درکی یک  باشد.

توانایی وابسته به سن است که با افزایش سن افزایش 

در نمره کل آزمون  معیار انحراف میزان کاهشیابد. می

ک نزدی بر دلیلی تواندمی ،سن افزایش کودکان در پی

شدن  کاسته و یکدیگر به کودکان درک های توانایی شدن

فردی موجود بین کودکان در این  های بین تفاوت از

هدف اصلی این پژوهش طراحی جا که از آن .باشد زمینه

و ساخت آزمون تصویری واژگان درکی بوده است،  برای 

تعمیم نتایج و قابل استفاده  شدن آن جهت اهداف بالینی 

های مختلف برای هنجاریابی و انجام پژوهشو پژوهشی، 

مناسب سازی فرهنگی آن درمناطق مختلف کشور و بر 

 شود.تری توصیه میروی جمعیت گسترده

 های  این  مطالعه،  شامل  مواردی  از  عدم محدودیت    

ها و مواردی همکاری مدیر و مربیان برخی از مهد کودک

کودکان در مطالعه از عدم رضایت والدین جهت شرکت 

به   بود. برای رفع این موانع، هدف پژوهش تا حد امکان و

 صورت واضح  برای مدیران، مربیان و والدین توضیح داده

در صورت عدم تمایل مجدد به همکاری به  شد و

های دیگر مراجعه شد و کودکان دیگری برای مهدکودک

 شدند. شرکت در مطالعه در نظر گرفته

 

 سپاسگزاری

 »ارشد با عنوان این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی

ساخت آزمون تصویری واژگان درکی برای کودکان 

 30زبان و بررسی پایایی و روایی آن در کودکان فارسی

باشد. بدینوسیله از دانشگاه علوم می «ماهه طبیعی 71تا

پزشکی ایران برای حمایت مالی از این پژوهش، مدیریت 

سازمان بهزیستی شهرری برای صدور مجوز ورود محترم 

های تحت نظارت این مرکز، مدیران، مربیان به مهدکودک

ها و والدین کودکان شرکت کننده در این مهدکودک

مطالعه، که در اجرای این پژوهش دلسوزانه ما را یاری 

 گردد.نمودند، تشکر و قدردانی می

 

 منابع

1. Nemati A. Proficiency and size of receptive 

vocabulary: comparing EFL and ESL 

environments. IJERT 2010; 1(1): 46-53. 

 



 http://jpsr.mums.ac.ir سایت مجله :                            (1394 پاییز) 3شماره  -4دوره  -مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

42 

2. Jitendra A, Edwards L, Sacks G, Jacobson L. What 

research says about vocabulary instruction for 

students with learning disabilities? EC 2004; 70 

(3): 299-322.  

 

3. Amy EP. Examining the appropriateness of the 

PPVT-III as a measure of vocabulary development 

in linguistically diverse kindergarten children. 

[Dissertation]. Toronto (Canada): Department of 

Human Development and Applied Psychology; 

University of Toronto, 2010. 

 

4. Zhou S. Comparing receptive and productive 

academic vocabulary knowledge of Chinese EFL 

learners. ASS 2010; 6(10): 14-19. 

 

5. Hoff, E. Language development. 5th ed. USA: 

Cengage Learning; 2013: 184-218.  
 

6. Bates E, Dale P, Thal D. Individual differences and 

Their implications for theories of language 

development. In: P. Fletcher & B. MacWhinney 

(Eds.), Handbook of child language. Oxford: 

Blackwell; 1995: 96-151. 

 

7. Okolidou  A, Symika A, Beckman ME, .Edwards J 

R. Adapting a receptive vocabulary test for 

preschool-aged Greeck-Speaking children. IJLCD 

2011; 46 (1):95-107.  

 

8. Dunn L.M., Dunn D.M. Peabody Picture 

Vocabulary test (Manual) .4th Ed. USA: PsychCorp 

pub; 2007:1-68. 

 

9.  Dunn LM, Dunn DM. The British Picture 

Vocabulary Scale (Manual). 3rd ed. UK: GL 

Assessment; 2009:1-49.  

 

10. PRO-ED Inc. An International Publisher 

[homepage on the Internet]. Receptive One-Word 

Picture Vocabulary Test–Fourth Edition 

(ROWPVT-4)2015. Available from: http: // www. 

proedinc. Com / customer / product View. Aspx? 

ID =2699. Accessed June 16, 2015. 

 

11. PRO-ED Inc .An International Publisher 

[homepage on the Internet]. Comprehensive 

Receptive and Expressive Vocabulary Test–Third 

Edition) CREVT-3) 2015. Available from: 

http://www.proedinc.com/customer/productView.a

spx?ID=5174. Accessed June 16, 2015. 

12. Amiri Shavaki Y, Jenabi MS, keihani M, Ghelichi 

L, Kasbi F. Survey of perception and expression of 

common names in Persian speaking normal 

children in the age of 4-8. Koomesh 2006; 7(1): 63-

70. [Persian] 

 

13. Hoseini SR, Masoudi Bidgoli R. Survey of 

perception and expression of common names in 

Persian speaking normal children in the age of 4-8. 

[Dissertation]. Tehran (Iran): Iran University of 

Medical Sciences: 1999. [Persian] 

 

14. Nameni H. Survey of perception and expression of 

common names in Persian speaking normal 

children in the age of 4-8 in Sabzevar. 

Dissertation]. Tehran (Iran): Iran University of 

Medical Sciences: 2001. [Persian] 

 

15. Zarbi Zade Z. Review on the reliability of the test of 

understanding and expression Names in 2.5 to 3 

year old of Farsi language children. [Dissertation]. 

Tehran (Iran): Iran University of Medical Sciences: 

2006. [Persian] 

 

16. Sharifian Z. Review on reliability the image test of 

names in normal children 4 to 5 years Old Persian. 

[Dissertation]. Tehran (Iran): Iran University of 

Medical Sciences: 2006. [Persian] 

 

17. Yadegari F, Sima Shirazi T, Mehdipour Shahrivar 

N. Auditory-verbal comprehension development of 

2-5 year old normal Persian -speaking children in 

Tehran, Iran. Audiol 2010; 19(1): 63-70.  [Persian] 

 

18. Rezaei E, Amiri Shavaki Y, Arshi A, Keyhani M 

R. The perception and expression of nouns in 2.5 to 

4 year old normal Persian speaking children in 

Arak, Central Iran.  Audiol 2011; 20(2): 54-62. 

[Persian] 

 

19. Modarres Zadeh A . Picture-naming and Picture-

pointing Tests: Two Tests for Detecting Expressive 

and Perceptive Abilities of Farsi-Speaking Children 

aging 2.5 to 4 Years.Middle. MEJDS 2012; 1(2): 

39-45 .[Persian] 

 

20. Jalilevand N. Speech and language development in 

Farsi-speaking children. 1st edition. Tehran: Danjeh 

pub; 2012: 30-160 .[Persian] 

 

21. Nematzadeh Sh.  Dadras M. Dastjerdy Kazemi M. 

Mansouri Zade M. Core Vocabulary of primary 



   http://www.mums.ac.irمشهد :  .....            سایت دانشگاه علوم پزشکیساخت آزمون تصویری واژگان درکی  -نفیسه حسن پور

43 
 

school students. Tehran: Madreseh pub; 2011: 195-

350. [Persian] 

 

22. Soltaninejad N, Ghorbani A, Salehi M, 

Fakhrrahimi S. Development of picture verb test 

for 36-54 month-old normal Persian-speaking 

children and determination of its validity and 

reliability. Audiol 2012; 21(3): 70-76. [Persian] 

 

23. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an 

acceptable indicator of content validity? Appraisal 

and recommendations. Res Nurs Health 2007; 

30(4): 459-467. 

 

24. Munro BH. Statistical methods for health care 5th 

ed. lippincott williams & wilkins; 2005: 200- 400. 


