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Background and Objective: Mentally retarded children have global delay
that affects motor, cognitive, communication, speech, and language
development. Poor organization in mental lexicon and reduced vocabulary
are the obvious consequences of mental retardation. This study aimed mainly
at evaluating the perception and expression of nouns, and test-retest
reliability of two picture-pointing and picture-naming tests in Farsi-speaking
educable mentally retarded children in Hamadan, Iran.
Materials and Methods: This descriptive-analytic and cross-sectional study
included 40 mentally retarded children with the mean±SD age of 7.9±1.25
(18 girls and 22 boys) who were selected from exceptional children’s school
in Hamadan, Iran. In total, two picture-pointing and picture-naming tests
were used in this study to investigate the ability of perception and expression
of nouns. Moreover, to measure the test-retest reliability, 10 children were
evaluated two times with one day time interval.
Results: According to the results, there was a significant positive correlation
between the mean scores of perception and those of expression (P=0.001,
r=0.662). However, no significant differences were observed between the
mean scores of perception and those of expression in terms of gender. The
results of test-retest reliability showed an optimal reliability between these
two tests.
Conclusion: Descriptive statistics of the mentally retarded children can be
part of normative data alongside other findings of other cities in Iran. In
addition, confirmation of reliability shows part of the efficiency of these two
tests in studies and clinical settings.
Keywords: Mental Retardation, Noun Expression, Noun Perception,
Reliability
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/12/20 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/21/02 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :کودکان کمتوان ذهنی دچار تأخیر کلی هستند که این امر بر رشد حرکتی ،شناختی ،ارتباطی،
گفتار و زبان آنها تأثیر میگذارد .کاهش در تعداد واژگان و سازماندهی ضعیف واژگان ذهنی از جمله
پیامدهای بارز کمتوانی ذهنی است .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی درک و بیان اسامی
و پایایی آزمون -بازآزمون دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی در ارتباط با کودکان کمتوان ذهنی آموزش
پذیر فارسی زبان شهر همدان انجام شد.
مواد و روش ها :در مطالعه توصیفی -تحلیلی و مقطعی حاضر 02 ،کودک کمتوان ذهنی آموزشپذیر با
میانگین سنی  7/1±1/02سال ( 00پسر و  18دختر) به عنوان نمونههای مورد بررسی از آموزشگاه استثنائی
شهر همدان انتخاب شدند .جهت بررسی توانایی درک و بیان اسامی از دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی
استفاده گردید .به منظور بررسی پایایی آزمون -بازآزمون  12کودک طی دو نوبت با فاصله زمانی یک روز مورد
آزمون قرار گرفتند.
یافتهها :رابطه مستقیم و مثبتی بین امتیازات درک و بیان اسامی وجود داشت ( .)P>2/221 ،r=2/220مقایسه
میانگین امتیازات درک و بیان اسامی در دو جنس حاکی از آن بود که این تفاوتها معنادار نیستند .بررسی
پایایی آزمون -بازآزمون نیز حاکی از آن بود که این دو آزمون پایایی مطلوبی دارند.
نتیجهگیری :شاخصهای آماری حاصل در کودکان کم توان ذهنی مورد مطالعه همراه با شاخصهای مشابه
به دست آمده از شهرهای دیگر ،بخشی از دادههای هنجار را برای این دو آزمون فراهم ساخته است.
یافتههای به دست آمده و تأیید پایایی آزمونها نشان دهنده کارایی این دو آزمون در موقعیتهای پژوهشی
و بالینی بودند.
واژگان کلیدی :بیان اسامی ،پایایی ،درک اسامی ،کمتوان ذهنی

مقدمه
اختالالت گفتار و زبان پیامدهای شناختی ،روانی-
اجتماعی ،یادگیری و تحصیلی فراوانی دارند .کودکان کمتوان
ذهنی دچار تأخیر کلی هستند که بر رشد حرکتی ،شناختی،
ارتباطی و زبان آنها تأثیر میگذارد ] .[1کودکان
کم توانی ذهنی به ویژه از نوع سندرم داون ،در تولید کلمات
اختالل دارند؛ اما در تولید جسچرهای ارتباطی قوی هستند.
این کودکان نسبت به کودکان طبیعی از جسچرهای ارجاعی
بیشتر استفاده میکنند .این پدیده نشان میدهد که ظرفیت
نمادسازی این کودکان بیشتر از تولید آوایی آنها است ].[0
همچنین وجود مشکالتی در حافظه و پردازش آوایی ،واجی و
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تولیدی در این کودکان گزارش شده است ] .[3از جمله
پیامدهای بارز کم توانی ذهنی ،تأثیرپذیری رشد و تکامل
مهارتهای شناختی -زبانی به صورت تأخیر زبانی و نقایص و
نارساییهای گفتاری است .نارسایی های درک و تولید گفتار در
این افراد به صورت کاهش در تعداد واژگان و سازماندهی
ضعیف خزانه واژگان ذهنی بروز میکند ].[0
نتایج مطالعات صورتگرفته نشان دادهاند که تولید اولین
کلمات در این کودکان با یک سال تأخیر شروع میشود .از جمله
در مطالعه جارولد و همکاران در ارتباط با کودکان کمتوان ذهنی
نشان داده شد که این کودکان در مقایسه با کودکان بهنجار دارای
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سن عقلی مشابه در رشد واژگانی با تأخیر مواجه هستند .این
یافته در پی بررسی کودکان کمتوان ذهنی با دالیل مختلف و
با استفاده از انواع روشهای اندازهگیری واژگانی به دست آمده
است ] .[2از سوی دیگر ،بیان شده است که کودکان کمتوان
ذهنی در مشخصه های زبانی نسبت به کودکان عادی از سطح
پایینتری برخوردار هستند؛ بدینمعنا که کیفیت گفتاری آنها
پایینتر است ] .[2همچنین بررسی واژگان بیانی کودکان
کمتوان ذهنی نشان داده است که این کودکان در تمیز
شنیداری واژگان ضعیف عمل میکنند و واژگان آنها اغلب از
نوع اسامی عینی است ].[7، 8
مطالعات متعددی نقایص زبانی در کودکان کم توان فارسی
زبان را مورد بررسی قرار دادهاند  .از جمله سلطانی و همکاران
به بررسی درک مفاهیم زبانی کودکان چهار ساله کم توان ذهنی
و کودکان هنجار با سن عقلی شش سال پرداختند و بیان
نمودند که درک مفاهیم درکودکان کمتوان ذهنی نسبت به
کودکان هنجار ،ضعیف تر است .بر مبنای نتایج ،در زمینه درک
مفاهیم بین پسران و دختران طبیعی تفاوتی وجود نداشت؛ اما
پسران دچار کمتوانی ذهنی درک بهتری نسبت به دختران
کم توان ذهنی داشتند ] .[1نتایج مطالعه دستجردی نیز حاکی
از آن بودند که جنسیت بر عملکرد گفتاری و زبانی دانشآموزان
کم توان ذهنی تأثیر ندارد .در این مطالعه بیان گردید که
بیشترین مشکل دانشآموزان کم توان ذهنی در واژگان شفاهی
و تقلید جمله بوده و کمترین مشکل آنها در درک واژگان
است ].[12
همان طور که ذکر شد ،یکی از مهارتهای معناشناختی که
در این کودکان ممکن است با مشکل مواجه شود ،توانایی نامیدن
و درک اسامی اشیا ،جانداران و پدیدهها است ] .[11فعالیت درک
و نامیدن تصویر به عنوان یکی از شیوههای رایج در تحقیقات
روانشناسی زبان به کار میرود .این تکلیف برای بررسی برخی از
مؤلفههای تولید زبان مانند دستیابی واژگانی و رمزگـذاری
واجشـناختی و همچـنین در مطـالعات و بررسـیهای
تصـویربرداری به شـیوه تشـدید ارتعاشـات مغناطیـسی و دو
زبانگی مـورد اسـتفاده قرار گرفته است ].[10
با توجه به اهمیت ارزیابی توانایی درک و بیان اسامی،
مطالعات خارجی بسیاری به هنجاریابی و یا بازبینی و تکمیل
آزمونهای مربوطه پرداختهاند .از جمله آزمونی به نام آزمون
واژگان تصویری پیبادی ( PPVT: Peabody Picture
 )Vocabulary Testتوسط دان و همکاران ( )1122تهیه شده
است که واژگان درکی را مورد بررسی قرار میدهد ] .[13این
پژوهشگران در سال  1180به منظور ارزیابی واژگان درکی،
آزمونی را با عنوان "مقیاس واژگان تصویری بریتانیایی"
( )BPVS: British Picture Vocabulary Scaleطراحی
کردند که گروه سنی هدف این آزمون ،کودکان دو سال و نیز کودکان
شش ماهه تا  18ساله است ] .[10عالوهبراین ،آزمون دیگری به نام
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"آزمون جامع واژگان بیانی درکی" ( CREVT: Comprehensive

 )Receptive Expressive Vocabulary Testتوسط واالس و
هامیل ( )0220برای افراد  0ساله تا  17سال و  11ماه طراحی
شده است که به ارزیابی زبان بیانی و درکی میپردازد ].[10
همان طور که بیان گردید ،بخش مهمی از ارزیابی زبانی
کودکان مبتال به اختالالت زبانی ،بررسی میزان توانایی درک و
بیان اسامی است که در حال حاضر در کشور ما با استفاده از
ابزارهای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد .برای اینکه بتوانیم
نتایج مطالعات مختلفی را که در آن از فعالیت درک و نامیدن
تصویر استفاده شده است با یکدیگر مقایسه کنیم ،باید تصاویر
هنجاری در اختیار داشته باشیم .نمونه هنجار شده این تصاویر
در زبان انگلیسی (حاصل مطالعات واندروات و اسنادگراس
( ))1182در دسترس است .این محققان  022تصویر را بر
پایه چهار متغیر "هماهنگی اسمی"" ،هماهنگی تصویری"،
"آشنایی" و "پیچیدگی بینایی" استاندارد کردند ] .[10کرمین
و همکاران ( )0221برخی متغیرهای نامیدن تصویر را در
زبانهای هلندی ،انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی ،ایتالیایی ،روسی،
اسپانیایی و سوئدی هنجارسازی کردند و اظهار نمودند که متغیر
"هماهنگی اسمی" به "زبان" مورد مطالعه بستگی دارد ][13؛
بنابراین ،به نظر میرسد که الزم است هنجارسازی محرکات
تصویری در مورد زبانهای مختلف انجام شود .هماکنون در ایران
تنها دو آزمون تصویری درک و بیان اسامی (امیری شوکی،
 )1382در دسترس میباشد که در مورد حجم وسیعی از کودکان
طبیعی در شهرهای سمنان ] ،[12تهران ] ،[12اصفهان ] [17و
اراک ] [18،11اجرا شده است .امیری شوکی اولین بار در سمنان
توانایی درک و بیان اسامی را با استفاده از آزمون تصویری درک
و بیان اسامی در ارتباط با  122کودک  0تا  8ساله مورد بررسی
قرار داد .بنا بر نتایج مطالعات وی ،میانگین امتیازات درک و بیان
اسامی در گروههای سنی مورد مطالعه به طور معناداری با یکدیگر
تفاوت داشت .همچنین همبستگی معنادار و مستقیمی بین
امتیازات درک و بیان اسامی به دست آمد (.)r=2/81 ،P=2/222
در حقیقت با افزایش امتیاز درک اسامی ،امتیاز بیان اسامی نیز
افزایش مییافت ].[12
در حال حاضر آزمونی جهت بررسی درک و بیان اسامی
کودکان کمتوان ذهنی وجود ندارد و بررسی دقیقی در مورد
وضعیت درک و بیان اسامی این کودکان صورت نگرفته است.
در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا این
آزمون روایی و پایایی مناسبی برای بررسی درک و بیان اسامی
کودکان کم توان ذهنی دارد و اینکه توانایی این کودکان در
درک و بیان اسامی چگونه است؟ هدف از انجام مطالعه حاضر
این بود که با دستیابی به شاخصهای آمار توصیفی مربوط به
توانایی درک و بیان اسامی در کودکان کمتوانذهنی
آموزشپذیر ،روایی تشخیصی دو آزمون درک و بیان اسامی
مورد بررسی قرار گیرد و پایایی آزمون در روند کار بررسی شود.
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قابل ذکر است که این ابزار در آینده میتواند نقش مهمی را
در زمینه تشخیص و طرحریزی برنامه درمانی برای افراد مبتال
به اختالالت مختلف ایفا کند.
مواد و روش ها
مطالعه تـوصیفی -تحلیلـی حاضر به صورت مقطعی انجام
شد .نمونه مورد مطالعه 02 ،کودک کمتوان ذهنی آموزشپذیر
( 00پسر و  18دختر) بودند .این تعداد به شیوه غیر تصادفی و
در دسترس از میان  22دانشآموز در پایه پیشدبستانی و اول
ابتدایی دو آموزشگاه استثنائی شادی و مدرس شهر همدان
انتخاب شدند .نمونهگیری به صورت پیوسته طی سه ماه انجام
شد .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :دو زبانه بودن
کودک ،داشتن مشکالت بینایی و شنیداری محسوس ،داشتن
مشکالت رفتاری یا آموزشی در خانه یا مدرسه (براساس اطالعات
به دست آمده از پرسشنامه والدین) ،استفاده از سمعک ،دیزارتری
شدید ،آپراکسی شدید و ناهنجاری صورتی -جمجمهای .الزم به
ذکر است که در تهیه سؤاالت مربوط به بررسی مشکالت
شنیداری از پرسشنامه "بیماریابی کودکان در مناطق محروم" که
در ارتباط با مشکالت شنوایی است ،استفاده شد ] .[1شایان ذکر
است که برای اطمینان هرچه بیشتر ،محققان در حین اجرای
آزمون و مراحل ایجاد رابطه با کودک و توجیه وی در زمینه
آزمون ،به تمام موارد مذکور توجه نموده و در صورت وجود
مشکل ،فرد را از لیست افراد انتخابی حذف مینمودند .بدیهی
است که با توجه به سن آزمودنیهای مورد مطالعه ،تکمیل
پرسشنامه والدین برای کسب رضایت والدین در مورد شرکت
فرزندشان در مطالعه و به دست آوردن اطالعات صحیح در مورد
وضعیت کودک ،قبل از ارزیابی ضروری بود .پرسشنامه والدین
دارای هشت سؤال چند گزینهای است که طی آن به ترتیب
تاریخچه ابتالی کودک به بیماری خاص ،عیوب بینایی و شنوایی،
وجود مشکالت رفتاری در خانه و دو زبانگی کودک مورد پرسش
قرار میگیرد و در بخش دیگر پرسشنامه ،رضایتنامه آنها مبنی
بر شرکت فرزندشان در مطالعه دریافت میشود.
دو آزمون مورد نظر در این مطالعه ،آزمونهای تصویری درک
و بیان اسامی بودند .تصاویر هدف در این دو آزمون همانند
یکدیگر بوده و سعی شده است تا تصویر مورد نظر بسیار شبیه به
نظیر واقعی آن در عالم خارج باشند .اطالعات توصیفی و
ویژگیهای روانسنجی هریک از آنها به شرح زیر است.

آزمون تصویری درک اسامی
این آزمون دارای دفترچهای شامل  72برگه است .در هر برگه
چهار تصویر سیاه و سفید مشاهده میشود که یکی از آنها پاسخ
مورد نظر است و کودک باید تصویری را که آزمونگر نام آن را
بیان میکند نشان دهد .دو صفحه اول برای آشنایی آزمودنی بوده
و  70صفحه دیگر جزء تصاویر آزمون به شمار میآیند .مقدار
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آلفای محاسبه شده برای آزمون درک اسامی برابر با  2/127بوده
و مقادیر آلفا برای دو نیمه ،مقادیر تقریباً یکسانی هستند (2/807
و  .)2/807همچنین ضریب همبستگی بین دو نیمه بیش از 2/82
بوده و ضریب دو نیمه گاتمن نیز معادل  2/103است.

آزمون تصویری بیان اسامی
این آزمون دارای  72کارت تصویری سیاه و سفید به ابعاد
 12×13سانتیمتر میباشد که دو تصویر اول آن برای آشنایی
آزمودنی در نظر گرفته شده است .در هر کارت تنها یک تصویر
وجود دارد که کودک باید آن را نام ببرد .مقدار آلفای محاسبه
شده برای آزمون بیان اسامی برابر با  2/120و مقادیر آلفا برای
دو نیمه تقریباً یکسان است (به ترتیب  2/112و  .)2/113ضریب
همبستگی بین دو نیمه نیز بیش از  2/10بوده و ضریب دو نیمه
گاتمن معادل  2/122میباشد.
ابتدا آزمونگر هنگام برقراری ارتباط با کودک به طور غیر
رسمی توانایی او را جهت اجرای آزمون ارزیابی میکرد و در
صورتی که میزان توجه و تمرکز کودک بسیار پایین بود و امکان
اختالل در روند اجرای آزمون وجود داشت ،آزمودنی از فهرست
افراد مورد مطالعه حذف میشد .پس از انتخاب کودکان مورد نظر
و تکمیل پرسشنامههای مربوط به والدین و اطمینان از اینکه
کودک دارای شرایط الزم است ،با هریک از آنها به صورت
انفرادی ارتباط برقرار میشد تا آشنایی الزم با هر کودک حاصل
گردد و کودک برای اجرای آزمون آماده شود .پس از ایجاد
آمادگی برای پاسخ به آزمون ،در محل مناسب آزمونهای درک
و بیان اسامی به طور جداگانه برای هر کودک انجام شد .ابتدا
آزمون بیان و سپس آزمون درک به زبان فارسی اجرا شد و
پاسخها به زبان فارسی ثبت گردید .منطق این ترتیب این بود که
از آنجایی که در آزمون درک اسامی ابتدا آزمونگر باید تصویر
هدف را نام ببرد ،ممکن است کودک در آزمون بیان اسامی از
اطالعات شنیداری قبلی استفاده کند و در واقع نام تصاویری را
که نمیداند یاد بگیرد؛ در نتیجه امتیاز به دست آمده در آزمون
بیان اسامی باالتر از میزان واقعی خواهد بود .به منظور توجیه
کودک جهت اجرای آزمون ،از وی خواسته میشد نام تصاویری
را که مشاهده میکند ،بیان نماید .در آزمون تصویری بیان اسامی
اگر نام اصلی تصویر بیان میشد 1 ،امتیاز و اگر نام نزدیک به آن
گفته میشد 2/2 ،امتیاز به کودک تعلق میگرفت .نحوه اجرای
آزمون تصویری درک اسامی نیز بدینگونه بود که تصاویر به
صورت برگههایی شامل چهار تصویر برای کودک نمایش داده
میشد و کودک باید پس از نام بردن تصویر توسط آزمونگر ،تصویر
مورد نظر را نشان میداد .کودک هر تصویری را به درستی نشان
میداد 1 ،امتیاز میگرفت و در غیر این صورت امتیازی را کسب
نمیکرد.
از آنجایی که یکی از اهداف این مطالعه بررسی پایایی دو
آزمون تصویری درک و بیان اسامی بود ،به طور تصادفی  12نفر
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از کودکان انتخاب شدند ] [02و با استفاده از روش بازآزمایی در
دو نوبت مورد آزمون قرار گرفتند .به این صورت که دو آزمون
درک و بیان اسامی در گروه کودکان مورد نظر با فاصله زمانی
یک روز انجام شد و امتیازات کسب شده در دو نوبت با یکدیگر
مقایسه گردیدند.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
شاخصهای آمار توصیفی امتیازات درک و بیان اسامی شامل:
میانگین ،انحراف معیار و حداقل و حداکثر امتیازات در نمونه مورد
مطالعه محاسبه شد .میانگین و انحراف معیار مربوط به زمان
پاسخ به تصاویر و درصد پاسخهای صحیح نیز به دست آمد .به
منظور مقایسه میانگین امتیازات درک و بیان اسامی از آزمون
آماری  Kolmogorov–Smirnovاستفاده شد و برای مقایسه
میانگین امتیازات درک و بیان اسامی در دختران و پسران ،آزمون
 tمستقل مورد استفاده قرار گرفت .رابطه بین میانگین امتیازات
درک و بیان اسامی نیز از طریق آزمون ضریب همبستگی تعیین
گردید .به منظور بررسی پایایی بازآزمایی ،همبستگی بین
امتیازات حاصل از دو بار اجرا (که همان ضریب پایایی آزمون
است) با استفاده از آزمون همبستگی  Pearsonمحاسبه شد.
یافته ها
میانگین سـنی کلی آزمودنیها برابر با  7/1±1/02سال بود.
حـداکثر امتیـازی کـه آزمودنی میتواند در هر دو آزمون درک
اســامی و بیان اســامی کســب کند 70 ،امتیاز اســت .نتایج آمار
توصیفی نشان دادند که میانگین و انحراف معیار در آزمون درک
اسامی معادل  28/12±2/27میباشد .حداقل و حداکثر امتیازی
که کودکان در این آزمون کسب نمودند ،به ترتیب  07و  70بود.
میانگین و انحراف معیار در آزمون بیان اســامی 20/78±18/02
و حــداقــل و حــداکثر امتیـاز بــه ترتیـب  12و  70بود .بــایـد
خاطرنشــان ســاخت فراوانی آزمودنیهایی که توانســتند امتیاز
کامل را در آزمون درک اسامی کسب کنند  12نفر بود؛ در حالی

که تنها چهار نفر از کودکان کمتوان ذهنی موفق به کسب امتیاز
کـامـل در آزمون بیـان اســـامی شـــدنـد .نتایج آزمون آماری
 Kolmogorov–Smirnovنشـــان دادند که امتیازات درک و
بیان اسامی در نمونههای مورد مطالعه دارای توزیع نرمال است.
نرمال بودن توزیع امتیازات درک و بیان اســـامی حتی در نمونه
 12نفری آزمون -بازآزمون نیز برقرار بود.
دادههای به دست آمده از بررسی میانگین امتیازات درک و
بیان اسـامی به تفکیک جنسیت در جدول  1ارائه شده است .با
توجه به دادههای توصــیفی موجود در این جدول میتوان گفت
که اگرچه میانگین امتیازات درک اســامی در پســران بیشــتر از
دختران بوده و در مورد بیان اســـامی ،دختران امتیاز بیشـــتری
نسـبت به پسـران کسب نمودهاند؛ اما نتایج آزمون  tمســــتقل
نشــان میدهند که تفاوت موجود بین میانگین امتیازات درک و
بیان اســامی در دو گروه دختران و پســران معنادار نمیباشــد
(.)P>2/22
به منظور بررســی رابطه بین میانگین امتیازات درک و بیان
اسـامی از آزمون ضـریب همبسـتگی  Pearsonاستفاده گردید.
نتایج این آزمون نشـان دادند که فرضیه  H0مبنی بر عدم وجود
رابطه مســـتقیم بین توانایی درک و بیان اســـامی رد میشـــود
(( )P>2/221 ،r=2/220جدول .)0
به منظور بررسی پایایی آزمون -بازآزمون 12 ،نفر از
آزمودنیها در دو نوبت مورد آزمون قرار گرفتند و رابطه امتیازات
کسب شده در دو نوبت با استفاده از آزمون همبستگی Pearson
مورد بررسی قرار گرفت .این آزمون با ارائه دالیل کافی برای رد
فرضیه عدم ارتباط نتایج دو بار سنجش توانایی درک اسامی
( r=2/710و  ،)P=2/201امکان پذیرش فرضیه مورد نظر مطالعه
را فراهم کرد (جدول .)3
آزمون همبســـتگی  Pearsonبا ارائه دالیل کافی برای رد
فرضــیه عدم ارتباط نتایج دو بار ســنجش توانایی بیان اســامی
( ،)P=2/222 ،r=2/713امکان پذیرش فرضـیه مورد نظر مطالعه
را فراهم کرد (جدول .)0

جـدول  :1آمار توصـیفی و نتـایج آزمون  tمسـتقل جهت مقایـسه میانگین امتیـازات درک و بیان اسـامی در دو جنس
دختران ()n=14

پسران ()n=22

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

بیان اسامی

22/22±12/37

20/02±02/27

2/782

درک اسامی

28/22±7/12

21/28±2/20

2/028

سطح معناداری

جدول  :2نتایج آزمون همبستگی امتیازات درک و بیان اسامی
کودکان کمتوان ذهنی ()n=64
انحراف معیار±میانگین
بیان اسامی

20/78±18/02

درک اسامی

28/12±2/27
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≥/2221

"2/220

61

درک و بیان اسامی در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

جدول  :3نتایج آزمون همبستگی امتیازات درک اسامی آزمون -بازآزمون
درک اسامی
انحراف معیار±میانگین
آزمون

71/02±3/13

بازآزمون

70/22±1/22

سطح معناداری
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2/201

2/710

جدول  :6نتایج آزمون همبستگی امتیازات بیان اسامی آزمون -بازآزمون
بیان اسامی
انحراف معیار±میانگین
آزمون

21/32±10/11

بازآزمون

20/82±7/10

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی درک و بیان اسامی در
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر در جهت تکمیل دادههای
الزم برای آزمون درک اسامی و آزمون بیان اسامی در کودکان
فارسی زبان انجام شد .به منظور بررسی پایایی این دو آزمون از
روش آزمون -بازآزمون استفاده گردید.
بررسی رابطه امتیازات درک اسامی در دو نوبت آزمون و
بازآزمون نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری میان نتایج دو
بار سنجش توانایی درک اسامی وجود دارد .در واقع با افزایش
امتیاز درک اسامی در مرتبه اول ،امتیاز درک اسامی در مرتبه
دوم نیز افزایش مییابد و بالعکس؛ بنابراین میتوان گفت که نتایج
آزمون تصویری درک اسامی دارای پایایی الزم میباشد .از سوی
دیگر ،بررسی رابطه امتیازات بیان اسامی در دو حالت آزمون-
بازآزمون نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری میان نتایج دو
بار سنجش توانایی بیان اسامی وجود دارد .در واقع با افزایش
امتیاز بیان اسامی در مرتبه اول ،امتیاز بیان اسامی در مرتبه دوم
افزایش مییابد و بالعکس؛ بنابراین میتوان گفت که نتایج آزمون
تصویری بیان اسامی دارای پایایی الزم میباشد .این یافتهها
حاکی از آن هستند که هر دو آزمون درک و بیان اسامی برای
ارزیابی توانایی درک و بیان اسامی کودکان کمتوان ذهنی دارای
پایایی کافی هستند .نتایج مطالعات رضائی ،مدرسزاده،
ضربیزاده ،نامنی و امیری شوکی در ارتباط با کودکان طبیعی نیز
پایایی آزمون-بازآزمون دو آزمون درک و بیان اسامی را تأیید
نمودهاند ] [12-17، 11، 01که با نتایج مطالعه حاضر همراستا
میباشد.
یکی دیگر از اهداف این مطالعه ،بررسی توانایی درک و بیان
اسامی در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود .بدینمنظور به
بررسی رابطه میان امتیازات درک و بیان اسامی پرداخته شد.
نتایج حاکی از آن بودند که بین درک و بیان اسامی در کودکان
مورد مطالعه رابطه مستقیم ،مثبت و معناداری وجود دارد؛
بنابراین میتوان گفت که تواناییهای بیانی و درکی به موازات
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ضریب همبستگی

2/222

2/713

یکدیگر رشد میکنند .این یافته با نتایج برخی از مطالعات
صورتگرفته در ارتباط با کودکان طبیعی مطابقت دارد
] .[12-00،01،11این یافته تأییدی بر این نکته است که اگرچه
کودکان کمتوان ذهنی نسبت به کودکان طبیعی دچار تأخیر در
واژگان درکی و بیانی هستند؛ اما از الگوی رشدی مشابهی تبعیت
میکنند ].[11
عالوه براین ،نتایج نشان دادند که تفاوت معنا داری بین
میانگین امتیازات درک و بیان اسامی در دو جنس وجود ندارد
و میانگین امتیازات حاصل از هر دو آزمون درک و بیان اسامی
در دختران و پسران کم توان ذهنی مورد مطالعه به یکدیگر
نزدیک است .این یافته با نتایج برخی از مطالعات همخوانی
دارد ] [0، 13، 17، 11و به نظر می رسد که تفاوتهای مبتنی
بر جنس ،تأثیر قابل مالحظهای بر توانایی درک و بیان اسامی
ندارد .این مهم با نتایج مطالعات نامنی ،امیری شوکی و
ضربیزاده مغایرت دارد] .[12، 12، 01با این وجود به نظر
میرسد تفاوتی که در نتایج مطالعات نامنی و امیری شوکی
در این رابطه به دست آمده است ممکن است به زمان و محل
انجام مطالعات آنها (سبزوار و سمنان) مربوط باشد .به عبارت
دیگر ،عوامل بسیاری از جمله تفاوت های فرهنگی ،شناختی و
بیانی مبتنی بر جنس میتوانند در نتایج به دست آمده دخیل
باشند؛ اما ممکن است با گذشت زمان از این تفاوتها کاسته
شده باشد.
یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر وجود برخی از
مشکالت اجتنابناپذیر همراه با کمتوانی ذهنی مانند نقص در
عملکردهای اجرایی بود که ممکن است بر توانایی زبان بیانی و
درکی کودکان مورد بررسی اثرگذار بوده باشد .همچنین وجود
مشکالت زمینهای مانند نقایص توجه در کودکان کمتوان ذهنی
منجر به ریزش نمونه در دسترس و طوالنی شدن فرایند
نمونهگیری شد .برای رفع این مشکل در مواردی که کودک
دچار مشکالت توجهی خفیف بود ،نیاز به جلب توجه مداوم وی
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تضاد منافع
.نتایج این مطالعه با منافع نویسندگان در تعارض نمیباشد
مالحظات اخالقی
این پروژه دارای نامه تأییدیه اخالق در پژوهش به شماره
 از کمیته اخالق دانشگاه13/11/10 پ مورخ/12/32/1/2001
 با توجه به سن آزمودنیهای مورد.علوم پزشکی همدان میباشد
 پرسشنامه والدین برای کسب رضایت والدین در مورد،مطالعه
شرکت فرزندشان در مطالعه و به دست آوردن اطالعات صحیح
.در مورد وضعیت کودک قبل از ارزیابی تکمیل گردید
سهم نویسندگان
 تدوین، نویسنده مسئول:)نویسنده اول (پژوهشگر اصلی
 تدوین بخش بحث و نگارش و، بازنگری متون،بخش مقدمه
:) درصد؛ نویسنده دوم (پژوهشگر همکار22 :ویرایش مقاله
، تدوین بخش روششناسی و یافتهها،تحلیلگر آماری طرح
. درصد22 :مشارکت در نگارش مقاله
حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
.دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است

 آزمون،در حین اجرای آزمون وجود داشت و در برخی از موارد
 دقیقه) انجام شد تا بدینطریق12 در دو نوبت (با فاصله زمانی
تا حد امکان از تأثیر خستگی و نقص توجه بر نتایج آزمون
.جلوگیری گردد
نتیجهگیری
یافتههای حاصل از این مطالعه نشان دادند که آزمون دارای
پایایی الزم بوده و به خوبی میتواند تفاوت بین میانگین امتیازات
 بر.درک و بیان اسامی را در کودکان کمتوان ذهنی نشان دهد
مبنای نتایج مشخص شد که توانایی هر دو جنس در زمینه درک
و بیان اسامی تقریباً به یک میزان بوده و تفاوتهای مشاهده شده
.معنادار نیست
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
 بدینوسیله از. میباشد1311082228 پزشکی همدان به شماره
 مدیریت محترم،معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه
سازمان بهزیستی استان همدان و مدیر آموزشگاه استثنائی شادی
 تشکر،که نویسندگان را در راستای انجام این مطالعه یاری نمودند
.و قدردانی میگردد
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