
ه�دف: ای��ن پژوهش با هدف انطباق فرم کوت��اه »مقیاس گنجینه واژگان تصوی��ری بریتانیایی« 
)BPVS( ب��ا زبان پارس��ی و تعیین اعتب��ار و روایی »مقیاس گنجینه واژگان تصویری پارس��ی« 
)PPVS( انجام ش��ده است. روش: جامعه آماري پژوهش حاضر را دختران و پسران مقطع پیش 
دبس��تاني واقع در مدارس و مهدهای کودك  شهرستان قم تش��كیل مي دادند. از این تعداد، 100 
کودك 6 ساله )50 دختر( در مرحله  مقدماتی مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله 
اصلی مطالعه، با توجه به توزیع جمعیت این کودکان بر حس��ب س��ن، جنس��یت و ناحیه آموزش 
و پرورش، با روش نمونه گیري س��همیه اي، 410 کودك 5 و 6 س��اله )198 دختر( انتخاب شدند. 
گروه های نمونه  در دو مرحلۀ مطالعه، به مقیاس PPVS پاسخ دادند. يافته ها: در مرحله مقدماتی 
درجه دش��واری و قدرت تمیز مواد و گزینه های هر ماده بررس��ی شد. تحلیل یافته ها نشان داد که 
توزیع فراوانی، دارای چولگی منفی اس��ت و میانگین و نمای توزیع نیز بر هم منطبق نیس��تند. در 
مطالعه اصلی، 6 ماده از فرم بلند BPVS  به مجموعه مواد اضافه شد تا در صورت لزوم جایگزین 
شوند. پس از بررسی نقش حذف هر ماده در افزایش روایی مقیاس و با جایگزینی تعدادی از مواد، 
مقدار آلفای کرونباخ به مقدار 0/59رس��ید. اعتبار افتراقی این مقیاس از طریق مقایس��ه میانگین 
نمرات کودکان متعلق به گروه هاي س��ني متفاوت تعیین شد. همچنین اعتبار محتوی نیز با ارائه 
مواد و گزینه های مقیاس به متخصصان صاحب نظر در هر دو مرحله مقدماتي و اصلي مورد تایید 
قرار گرفت. نتيجه گيري: یافته های این مطالعه نش��ان می دهد که فرم کوتاه PPVS می تواند به 

عنوان یک ابزار معتبر و روا برای مقاصد آموزشی، تحصیلی و بالینی به کار برده شود.
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Objective:      The purpose of this study was to explore validity and reliability of the short form of 
Persian Picture Vocabulary Scale (PPVS) adopted from the British Picture Vocabulary Scale 
(BPVS). Method: The study was carried out in two stages. In the first stage, 100 children (half 
female) randomly selected from 4771 pre-school students from the city of Qom, underwent the 
preliminary version of PPVS. Results: Relevant analysis to identify the difficulty level and dis-
criminate power of the items revealed inappropriate items. These items were substituted by other 
items taken from the long form of (BPVS). The statistical properties of the PPVS were tested on 
410 students (198 female) selected from the population using a quota sampling based on sex and 
age distribution in each educational borough. Chronbach alpha (=0.59) confirmed an acceptable 
reliability for of the PPVS. Differentiate validity of test was established using t-test analyses ap-
plied on the mean scores of different ages. The content validity of test was also qualified based on 
expert opinions. Conclusion: The finding revealed an acceptable validity and reliability for the 
short form of the PPVS. This would suggest that the PPVS can be considered as a valuable test 
for educational and clinical purposes.

Key words: Validity; reliability; British Picture Vocabulary Scale (BPVS); Persian Picture Vocabulary 
Scale (PPVS)
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مقدمه
گس��ترد  گی گنجینه واژ گان و چگونگي اس��تفاده از آن در 
درك کالمی و سایر مهارت هاي زبان شناختی، ارتباط تنگاتنگی 
با عملكردهای کلی هوشی و  پیشرفت تحصیلي دارد )ماهن1 و 
کراچلي2، 2006(. از این رو، روش های گوناگونی برای ارزیابی 
این کنش شناختی پیشنهاد شده است که یكی از آنها مقیاس 
گنجین��ه واژگان تصوی��ری بریتانیایيBPVS( 3( اس��ت. این 
مقیاس در اوایل دهه هشتاد میالدی توسط دان4، دان، وتون5 
و پینتیلي6 )1982(، بر پایه مقیاس تجدید نظر شده مجموعه 
واژگان تصویريPPVT-R( 7( س��اخته ش��د تا به کمک آن 
گنجینه واژگان آزمودنی های انگلیسی زبان ارزیابی شود. نتایج 
بیش از یک صد تحقیق انجام شده در خصوص اعتبار8 و روایی9 
BPVS به طور همگرا نش��ان  دادند که این مقیاس از اعتبار و 
روایی باالیي برخوردار است )ببینید دان، دان، وتون و بارلي10، 
1997(. از آن پس تا کنون، BPVS به طور وسیعي با اهداف 
تحقیقاتی، بالینی و آموزش��ی مورد اس��تفاده قرار گرفته است 
)بلک11، پپه12 و گیب��ون13، 2008(. به اعتقاد دان و همكاران 
)1982(، در سال های اول مدرسه از این مقیاس می توان برای 
شناس��ایي کودکان باهوش یا آنهایي که دچار اختالالت زبانی 
هس��تند، استفاده کرد و یا در سراس��ر دورة ابتدایي، استعداد 
تحصیلی کودکان را به خوبی س��نجید. همچنین، این مقیاس 
ابزار مناس��بی ب��رای تعیین خط پایه ش��روع آموزش خواندن 
می باش��د. در مطالعات دیگر از BPVS برای ارزیابی اختالالت 
زب��ان )ببینید: بلک و هم��كاران، 2008؛ کی��ن14 و آخیل15، 
2006؛ بیش��اپ16 و آدامز17، 1990(، اختالالت رشد )ماهن و 
کراچلي، 2006( و اختالالت فراگیر رشد دوران کودکی مانند 
اتیس��م )ماترون18، 2004( اس��تفاده شده اس��ت. با این همه، 
صرفاً در خصوص کارآیی این ابزار در برآورد پیشرفت تحصیلی 
و هوش اتفاق نظر وجود دارد )الیوت19، موري20 و پیرس��ون21، 
1978؛ دان و هم��كاران، 1997؛ ماه��ن و کراچل��ي، 2006(. 
البت��ه در این خصوص نیز دو نكته مطرح اس��ت: اول این که، 
به هیچ وجه نباید آنرا معادل یک آزمون هوش انگاش��ت. بلكه 

فقط ابزاری برای سنجش یک جنبه مهم هوش عمومی یعنی 
معلومات لغ��وی اس��ت )کاردون22، 1999(. دوم این که نتایج 
مقیاس نباید معادل توانایي ثابت یا ذاتی فرد تلقی ش��ود. زیرا 
عملكرد ش��خص تا حد زی��ادی تحت تاثیر عوام��ل تجربی و 

آموزشی قرار می گیرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت گنجین��ه واژگان در عملكردهای 
ش��ناختی خاص )زبان(، کنش های عمومی شناختی )هوش( 
و نیز زندگی آموزش��گاهی، به جاس��ت که این کنش شناختی 
ه��دف مطالعات گوناگون در هر فرهنگ و زبان قرار گیرد. این 
در حالی اس��ت که ابزارهای کافی برای س��نجش این توانایی 
در زبان پارس��ی وجود ندارد. پژوه��ش حاضر با هدف معرفی 
و تعیین اعتبار و روایی فرم فارس��ي BPVS انجام ش��ده تا به 

سهم خود پاسخگوی این نیاز باشد.

روش: 
جامعه آماري و نمونه: 

جامع��ه آماري پژوهش حاضر را دختران و پس��ران مقطع 
پیش دبس��تاني م��دارس و مهدهای کودك هاي شهرس��تان 
قم در س��الN=4771( 1380( تش��كیل مي دادند. در مرحله 
اول مطالع��ه، 100 نفر ک��ودك 6 س��اله )50 دختر( با روش 
نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند تا نخستین ویرایش مقیاس 
ب��ه اجرا در آید. در مرحله دوم، با توجه به توزیع جمعیت این 
کودکان بر حس��ب سن، جنسیت و ناحیۀ آموزش و پرورش، با 

1- Mahon 11- Black
2- Crutchley 12- Peppe 

3- British Picture Vocabulary 
     Scale

13- Gibbon
14- Cain 

4- Dunn 15- Oakhill
5- Whetton 16- Bishop 
6-  Pintillie 17- Adams 

7- Peabody Picture Vocabulary 
    Test Revised (PPVT-R)

18- Motron
19- Elliot 

8- validity 20- Murray
9- reliability 21- Pearason
10- Burley 22- Cardone
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روش نمونه گیري س��همیه اي، 410 کودك 5 و 6 ساله )198 
دختر و 212 پس��ر( انتخاب ش��دند. قابل ذکر است کلیه این 
کودکان ف��ارس زبان بوده و طبق اطالع��ات مندرج در کارت 

بهداشت از سالمت جسماني و رواني برخوردار بودند.

ابزار: 
ف��رم کوتاه مقی��اس گنجینه واژگان تصوی��ري بریتانیایي 
)BPVS(: این مقیاس شامل 38 کارت است که روی هر یک 
از آنها چهار تصویر وجود دارد. 6 کارت از این 38 کارت جهت 
تمرین در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در نمره گذاری محاس��به 
نمی شوند. مجموعه واژه های مقیاس در 18 مقوله طبقه بندی 
می شوند که ش��امل فعالیت ها، حیوانات، اجزای ساختمان ها، 
پوش��اك و ... می باشد. این مقوله ها پوش��ش نسبتاً جامعی از 
ایده ها و ش��رایطی که اغل��ب کودکان با آنه��ا مواجه اند، ارائه 

می دهد. 
نتایج پژوهش هاي متعددي نشان می دهد که این مقیاس 
حتی در گروه های خاص نیز دارای اعتبار و روایی اس��ت )کین 
و آخیل، 2006؛ بیشاپ و آدامز، 1990( و با دیگر مقیاس های 
معلومات لغوی و مقیاس های هوش فردی همبس��تگی باالیي 
دارد. برخ��ی ویژگي ه��ای BPVS عبارتند از: اجرای س��ریع، 
فق��دان محدویت زمانی در اجرا، ع��دم نیاز به توانایي خواندن 
در آزمودنی، عدم ضرورت پاس��خ های کتبی یا حتی ش��فاهی، 
نمره گذاری عینی و آس��ان، تفس��یر با رجوع به هنجارها، عدم 

نیاز به آمادگی یا تخصص ویژة آزمونگر. 
دس��تور عمل اجرای این مقیاس برای کودکان زیر 8 سال، 
با کودکان بزرگتر از 8 س��ال، نوجوانان و بزرگس��االن متفاوت 
است. البته پیشنهاد ش��ده است که برای کودکان باهوش زیر 
8 س��ال نیز از دستور عمل دوم )سطور بعد( استفاده شود. در 
کودکان زیر 8 س��ال برای شروع، تصاویر تمرینی C ،B ،A و 
D مورد اس��تفاده قرار می گی��رد و هنگامي که آزمودنی نحوة 

پاسخ دادن را آموخت با رجوع به نقطۀ شروع، سایر مواد اجرا 
می شود.

 ،E برای آزمودني های 8 س��ال و باالتر، از تصاویر تمرینی
G ،F و H اس��تفاده می ش��ود. هر آزمودني ب��ا توجه به کلمه 
ارائه ش��ده توس��ط آزمونگر به تصویري که با کلمه همخوانی 
دارد اش��اره می کند یا ش��ماره آنرا می گوید. اگر در هر مرحله 
آزمودنی  اش��تباه کند، پاسخ درست به همراه دالیل آن توسط 
آزمونگر ارائه می شود. در این قسمت نیز هنگامي که آزمودنی 
نحوة پاسخ دادن را آموخت با رجوع به نقطۀ شروع متناسب با 

سن او، سایر مواد اجرا می شود. 
محدودیت هاي مقیاس ناشي از ویژگي های مثبت مقیاس 
یعنی س��هولت، کوتاهی و س��ادگي آن است. این مقیاس فقط 
معلومات لغوی ش��نیداری را در بر می گیرد که این قسمت از 
معلومات فقط یک جنبه از قلمرو ش��ناختی است. در فعالیت 
بالینی نیز این مقیاس بایس��تي به عنوان برآوردکننده س��طح 
کارکرد ش��ناختی فعلی فرد مد نظر قرار  گیرد و بر پایۀ نتایج 
آن، ابزارهای دیگر برای وارسی سایر ابعاد شناختی اجرا  شود. 
نكته دیگر این که، هر چند اجراي این مقیاس به فرد آموزش 
دیده اي نیاز ندارد، تفس��یر یافته های مقیاس، نسبتاً پیچیده و 

نیازمند آموزش است. 
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يافته ها:
در مرحله اول، ف��رم انطباق یافته BPVS، )مقیاس گنجینه 
واژگان تصویری پارس��یPPVS 1( بر روی یک نمونه 100 نفری 
 BPVS اجرا شد. در این مرحله نحوه اجرا دقیقاً طبق دستور عمل
بود. توزیع فراوانی نمرات حاصل از اجرای فرم مقدماتی در نمودار 
1 مشاهده می شود. این توزیع فراوانی، دارای چولگی منفی برابر با 
0/549- است. نمودار به میزان 0/458-  نیز کشیدگی دارد. عالوه 
بر این، میانگین و نمای توزیع بر هم منطبق نیستند و در حول و 
حوش نمره 17 یكنواختی توزیع دچار نقصان است. با توجه به این 
موارد، نرمال بودن توزیع نمرات مورد تردید قرار گرفت و در نتیجه 

در مواد مقیاس اصالح و تجدید نظر به عمل آمد.

نمودار1: توزيع فراوانی نمرات مقياس در مرحله مقدماتی

   

در بررس��ی جاذبه گزینه ها مشخص ش��د بعضی از گزینه ها 
حتی یک بار هم به عنوان پاس��خ انتخاب نشده و برای هیچ یک 
از آزمودنی ها دارای جذابیت نبوده اند. در مورد این گزینه ها پیش 
از اجرا در مرحله اصلی بر مبنای تجربه به دس��ت آمده از اجرای 

مقدماتی، تجدید نظر به عمل آمد.
   27 درص��د ب��اال و پایین با فراوان��ی 28 و 26 نفر به عنوان 
گروه های قوی و ضعیف مجزا شدند. درجه دشواری مواد، براساس 
قدرت تشخیص آنها در تفكیک این دو گروه و نیز در نمونه کلی 

محاسبه شد.

   قدرت تش��خیص مواد مقیاس با نموگراف الش��ی )هومن، 
1366( بررسی شد. نتیجه محاسبه کمترین ω معنادار، 0/37 بود. 
در م��واردی که ω برآمده از نم��ودار از این مقدار کمتر بود، ماده 
مزبور به دلیل نداش��تن قدرت تشخیص مناسب، اصالح شد. این 
مواد عبارت بودند از 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12 و 32.  بررسی 

درجه دشواری مواد نشان داد که بیشتر آنها آسان بودند. 
روایی مقیاس PPVS به روش آلفای کرونباخ برابر با 0/8447 
بود. با روش دو نیمه کردن، مقیاس به دو نیمه 16 ماده ای تقسیم 
ش��د و برای هر کدام محاسبات جداگانه ای انجام شد. همبستگی 
بی��ن دو نیمه مقیاس برابر ب��ا 0/63 و روایی کل به روش دو نیمه 

کردن برابر 0/77 به دست آمد.
 PPVS در مطالعه اصلی، 6 مادة آزمایش��ی به مجموعه مواد
اضافه ش��د. با توجه به نتایج مرحل��ه اول، پس از ثبت حد نهایی 
)جهت محاسبه نمره های خام( مواد باقی مانده مقیاس تا آخرین 
ماده برای همه آزمودنی ها اجرا ش��د. به این ترتیب امكان مقایسه 
مواد  با یكدیگر و مرتب کردن آنها از س��اده به مشكل فراهم شد. 
بنابراین، مواد این مرحله شامل 32 ماده اصلی، شش ماده الحاقی 
برگرفته از فرم بلند مقیاس BPVS )به عنوان ماده آزمایشی برای 

جایگزینی با مواد نامناسب( و چهار ماده تمرینی بودند. 

نمودار2: توزيع فراوانی نمرات مقياس اصلی پيش از اصالح

1- Persian Picture Vocabulary Scale
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نمودار2 دارای چولگی منفی برابر با 0/822- و کش��یدگی 
آن 0/195- اس��ت. توزی��ع دونمایی و فاق��د یكنواختی توزیع 
نرمال است. پس در این مرحله نیز نیاز به تجدید وجود داشت.
 در مجموع سطح مقیاس برای آزمودنی ها آسان بود، چون 
90 % آزمودنی ها به  17 ماده پاس��خ درس��ت داده بودند. تنها 
مورد مشكل، مادة 19 بود که در حدود 25 درصد افراد به آن 
پاس��خ داده بودند. همه آزمودنی ها به ماده 2 پاسخ داده بودند 

و فاقد واریانس بود.

جدول1: تجزيه و تحليل روايی مقياس PPVS اصالحی به 

روش آلفای كرونباخ

ميانگين ماده
با حذف ماده

واريانس 
با حذف ماده

همبستگی
روايی با حذف مادهماده

125/4425/450/0720/594

325/558/950/2250/581

425/449/420/1010/593

525/509/170/1640/587

625/518/970/2730/578

725/449/400/1300/591

825/599/210/0810/596

925/449/390/1640/591

1025/878/780/1690/587

1125/469/290/1920/588

1225/449/410/1610/591

1325/449/450/0880/593

1425/459/430/0680/594

1525/568/860/2660/576

1625/508/200/1530/588

1725/818/540/2610/574

1825/788/930/1300/594

2025/918/610/2270/579

2125/459/400/1110/592

2325/579/900/2370/579

2425/509/200/1570/588

2525/948/860/1390/592

2625/988/930/1190/595

ميانگين ماده
با حذف ماده

واريانس 
با حذف ماده

همبستگی
روايی با حذف مادهماده

2825/619/040/1460/589

2925/908/900/1250/594

3125/838/650/2190/580

3225/519/180/1550/588

+125/439/430/1710/592

+225/479/210/2100/585

+325/058/830/1600/588

+425/738/590/2670/573

+525/569/140/1300/590

+625/888/630/2210/580

   
پ��س از بررس��ی نقش حذف هرم��اده در افزای��ش روایی 
مقیاس مشخص ش��د که با حذف مواد 2، 19، 22، 27 و 30 
که کمترین همبستگی را با مقیاس نشان داده اند، مقدار آلفای 

کرونباخ به 0/59  رسید که روایی نسبتاً مناسبی می باشد.

نمودار3: توزيع فراوانی نمرات مقياس پس از اصالح

  
 

در نم��ودار3 مالحظه می ش��ود که میانه، نم��ا و میانگین 
توزی��ع تقریباً بر هم منطبق اند و توزیع به ش��كل یكنواخت از 
مدل نرمال تبعیت می کند. چولگی، برابر با 0/525- اس��ت که 
تفاوت چندانی با چولگی نمودار1 ندارد، اما مقدار کش��یدگی 
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برابر با 0/240 است که نسبت به نمودار 1 بهبود یافته است.
پایین ترین میانگین مربوط به ماده 3 الحاقی است که فقط 
37 درصد به آن جواب درس��ت داده بودند و باالترین میانگین 
مربوط به مواد 1 است که 99% به آن پاسخ درست داده بودند.
روای��ی مقی��اس PPVS ب��ه روش دو نیمه ک��ردن برای 
کودکان با گروه سني 5 ساله  برابر با 0/53 و برای گروه سني 6 
ساله  برابر با 0/55به دست آمد. سپس با حذف مواد نامناسب، 
هماهنگی درونی مقیاس در دو گروه سنی به طور مجزا تحلیل 

شد.
در کودکان گروه س��ني 6 سال، از 38 ماده فقط 32 ماده 
مناس��ب بود که با حذف 6 ماده اضافی )2، 7، 19،  21، 30، 
32 و یک آزمایش��ی( روایی مقی��اس افزایش یافت و به مقدار 
0/64 رسید که روایی مناسبی مي باشد. در کودکان گروه سني 
5 س��ال پس از حذف 13 ماده )1، 2، 4، 8، 9، 13، 14، 18، 
22، 26، 27، 30 و 5 آزمایشی( روایی مقیاس به مقدار 0/54 

افزایش یافت. 
اعتب��ار مقیاس PPVS نی��ز از دو طریق اعتبار افتراقی1 و 
اعتبار محتوایی2 مورد بررس��ي قرار گرفت. در اولین قس��مت 
)بررس��ی اعتب��ار افتراقی( با اس��تفاده از آزمون t به مقایس��ه 
میانگین نمرات کودکان متعلق به گروه هاي س��ني متفاوت در 
مقیاس PPVS پرداخته ش��د. نتایج مقیاس در هر دو مرحله 
 )p=0/002 ،t=3/15( و اصالحی )p=0/03 ،t=2/18(  اصل��ی
نش��ان داد که میانگین نمرات کودکان متعلق به گروه س��ني 
6 س��ال به طور معناداری از میانگین نم��رات کودکان متعلق 
به گروه س��ني 5 س��ال باالتر اس��ت. از آنجا که انتظار می رود 
گنجینه واژگان در کودکان با س��ن افزای��ش یابد، این نتیجه 
تاییدي بر اعتب��ار افتراقی مقیاس گنجینه واژگان مي باش��د. 
اعتبار محتوایی مقیاس نیز با ارائه مواد و گزینه های مقیاس به 
متخصص��ان صاحب نظر در هر دو مرحله مقدماتي و اصلي و با 

اعمال نظرات آنها بررسی و تایید شد.
نتایج بررس��ي داده ها با اس��تفاده از آزمون t نشان داد که 
میانگی��ن نمرات مقی��اس PPVS در بین دو جنس و در بین 

کودکان چپ برتر و راست برتر تفاوت معناداري ندارد.  

نتيجه گيري
پژوهش حاضر با هدف بررس��ي روای��ي و اعتبار فرم کوتاه 
مقی��اس PPVS بر روی کودکان پیش دبس��تانی فارس زبان 
انجام ش��د. بررس��ي نتایج در مطالعه مقدماتي نش��ان داد که 
ب��ا حذف برخ��ي م��واد )1،2،4، 5، 6، 9، 10، 11،12 و 32( 
نامناسب و جایگزینی آنها با واژگان متناسب با فرهنگ فارسی 
-ایراني، روایی مقیاس روند افزایش��ي دارد. این بررس��ي ها در 
مورد سادگي، سطح دشواري و درجه تشخیص مواد نیز تكرار 

شد. 
در مطالع��ه اصلي نیز پس از بررس��ي نتایج و اس��تفاده از 
نظرات متخصصان مناس��ب ترین واژگان در فرهنگ ایراني به 
کاربرده ش��د که در نهایت منجر به افزایش روایی کل مقیاس 

)0/54( شد. 
بررسي اعتبار مقیاس PPVS نیز با استفاده از مقیاس هاي 
آماري مناس��ب و نظرسنجي از متخصصان در این زمینه مورد 
ارزیابي قرار گرفت که نتایج به دست آمده حاکي از اعتبار قابل 
قبول این مقیاس مي باشد که با سایر مطالعات همخوانی دارد 

)دان و همكاران، 1997؛ ماهن و کراچلي، 2006(. 
با توجه به تفاوت های فرهنگی موجود بین ایران و بریتانیا 
و نی��ز طب��ق تعریف فرهنگ ک��ه "زبان، اخالق، اس��طوره ها، 
هنر، مذهب، سیس��تم هاي نمادین، عادات، سنن و آداب یک 
ملت، به عنوان اجزای تفكیک ناپذیر زندگي اجتماعي انس��ان، 
یک واحد وابس��ته به هم به نام فرهنگ را تش��كیل مي دهند 
)پیرم��رادي، 1383(، می توان این گون��ه نتیجه گیری کرد که 
زب��ان مولفه ای کاماًل وابس��ته به فرهنگ اس��ت ت��ا جایی که 
ب��رای اندازه گیری فاصله ه��ای فرهنگی از آن به عنوان یكی از 
مهمترین معیارهای اندازه گیری نام برده شده است )هافستد3، 

1- differerential validity 3- Hofstede
2- content validity
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2001(. این وابس��تگی تا اندازه ای اس��ت که حتی فرهنگ به 
زبان تش��بیه شده اس��ت و نظریه پردازان بر این باورند که هر 
کس زباني را یاد مي گیرد که در آن زندگي مي کند. با این که 
نحوه یادگیري زبان، شاخصی از توانایي هاي پیچیده شناختی 
در همۀ افراد اس��ت ، اما در هر فرهنگ تنها امكان گس��ترش 
و رش��د پ��اره اي از این توانایي ها به وج��ود مي آید. با توجه به 
این وابس��تگی به نظر می رس��د که اس��تفاده از واژگان پارسی 
متناس��ب با فرهنگ ایران��ی منجر به افزای��ش اعتبار و روایی 

مقیاس گنجینه واژگان تصویری شده است.  
نكته قابل توجه این که عملكرد شرکت کنندگان این مطالعه، 
بطور چشمگیری باالتر از همساالن انگلیسی زبان خود بود. چون 
اغلب کودکان این مطالعه توانس��ته بودند به بیش��تر مواد پاسخ 
درس��ت دهند و نمرات باالیي به دس��ت آورن��د )توزیع چولگي 
مقی��اس PPVS نیز داراي کش��یدگي به س��مت چپ اس��ت(. 
ب��ه نحوی که انطب��اق نتایج کودکان ای��ن مطالعه با هنجارهای 
جامعه انگلیس��ی مندرج درBPVS، فاق��د ارزش بود. برای این 
یافت��ه حداقل دو تبیین ج��ود دارد: اول این که، بخش بزرگي از 
یادگیري هاي انسان در جریان تجربه هاي اجتماعي روی می دهد. 
لذا تاثیر س��طح روابط بین فردی در تحول ش��ناخت و آموزش 
مهارت های شناختی می تواند بسیار چشمگیر باشد. بر این اساس 
شاید گستردگی سطح روابط در خانواده های ایرانی در مقایسه با 

خانواده های انگلیسی باعث گسترش گنجینه واژگان در کودکان 
این مطالعه شده باشد. 

دلیل دیگر س��هولت این مقیاس در نمونه ف��ارس زبان این 
اس��ت که اطالعات این مطالعه هنگامی گردآوری ش��د که دوره 
پیش دبستانی بخشی از آموزش رسمی نبود و معموالً خانواده های 
تحصیل کرده یا دارای وضعیت اجتماعی- اقتصادی باالتر کودکان 
خود را به مهد کودك یا دوره های پیش دبس��تانی می سپردند. با 
توجه به ارتباط تنگاتنگ هوش با گنجینه واژگان، سطح تحصیالت 
و احتماالً طبقه اجتماعی، می توان فرض کرد که گروه نمونه این 
مطالعه، نماینده جامع و مانعی از جامعۀ آماری نبوده و از هوش 
باالتری برخوردار بوده اند. در حالی که، آموزش پیش دبستانی در 
انگلس��تان همگانی بوده و رابطه ای با تحصیالت والدین یا طبقۀ 
اجتماع��ی والدین ندارد. در این صورت انتظار می رود که اگر این 
مطالعه در حال حاضر تكرار ش��ود، نتایج آن شباهت بیشتری با 
هنجارهای مقیاس اصلی داشته باشد. از سوی دیگر، این تبیین 
به خودی خود مویدی بر رابطه هوش با گنجینۀ واژگان می باشد. 
بر این اس��اس پیشنهاد می ش��ود که رابطه این دو در گروهی از 
کودکان فارس زبان با استفاده مقیاس معرفی شده در این مقاله 

بررسی شود. 

دریافت مقاله: 90/7/1؛ پذیرش مقاله: 90/7/30
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