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» ای��ن پژوهش با هدف انطباق فرم کوت��اه «مقیاس گنجینه واژگان تصوی��ری بریتانیایی:ه�دف
») ب��ا زبان پارس��ی و تعیین اعتب��ار و روایی «مقیاس گنجینه واژگان تصویری پارس��یBPVS(
 جامعه آماري پژوهش حاضر را دختران و پسران مقطع پيش: روش.) انجام ش��ده استPPVS(
100 ، از اين تعداد.ك شهرستان قم تش��كيل ميدادند
 دبس��تاني واقع در مدارس و مهدهای كود
 در مرحله. دختر) در مرحل ه مقدماتی مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند50(  ساله6 كودك
 جنس��يت و ناحيه آموزش، با توجه به توزيع جمعيت اين كودكان بر حس��ب س��ن،اصلی مطالعه
. دختر) انتخاب شدند198(  س��اله6  و5  كودك410 ، با روش نمونهگيري س��هميهاي،و پرورش
 در مرحله مقدماتی: يافتهها. پاسخ دادندPPVS  به مقیاس،گروههای نمونه در دو مرحلۀ مطالعه
 تحلیل یافتهها نشان داد که.درجه دش��واری و قدرت تمیز مواد و گزینههای هر ماده بررس��ی شد
 در. دارای چولگی منفی اس��ت و میانگین و نمای توزیع نیز بر هم منطبق نیس��تند،توزیع فراوانی
 به مجموعه مواد اضافه شد تا در صورت لزوم جایگزینBPVS  ماده از فرم بلند6 ،مطالعه اصلی
، پس از بررسی نقش حذف هر ماده در افزایش روایی مقیاس و با جایگزینی تعدادی از مواد.شوند
 اعتبار افتراقی این مقیاس از طریق مقایس��ه ميانگين.رس��ید0/59 مقدار آلفای کرونباخ به مقدار
 همچنین اعتبار محتوی نیز با ارائه.نمرات كودكان متعلق به گروههاي س��ني متفاوت تعیین شد
مواد و گزینههای مقیاس به متخصصان صاحبنظر در هر دو مرحله مقدماتي و اصلي مورد تایید
 میتواند بهPPVS  یافتههای این مطالعه نش��ان میدهد که فرم کوتاه: نتيجهگيري.قرار گرفت
. تحصیلی و بالینی به کار برده شود،عنوان یک ابزار معتبر و روا برای مقاصد آموزشی

 مقیاس گنجینه، مقیاس گنجینه واژگان تصویری بریتانیایی، درجه دشواری، روایی، اعتبار:كليدواژهها
واژگان تصویری پارسی

Psychometric Properties of the Short Form of
Persian Picture Vocabulary Scale
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 discriminate 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 applied 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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پوراعتماد و همکاران

مقدمه
گس��تردگی گنجینه واژگان و چگونگي اس��تفاده از آن در
درك كالمی و سایر مهارتهاي زبانشناختی ،ارتباط تنگاتنگی
با عملکردهای کلی هوشی و پيشرفت تحصيلي دارد (ماهن 1و
كراچلي .)2006 ،2از این رو ،روشهای گوناگونی برای ارزیابی
این کنش شناختی پیشنهاد شده است که یکی از آنها مقياس
گنجین��ه واژگان تصوي��ری بريتانيايي )BPVS( 3اس��ت .این
5
مقیاس در اوایل دهه هشتاد میالدی توسط دان ،4دان ،وتون
و پينتيلي ،)1982( 6بر پایه مقیاس تجدیدنظر شده مجموعه
واژگان تصويري (PPVT-R) 7س��اخته ش��د تا به کمک آن
گنجينه واژگان آزمودنیهای انگليسی زبان ارزیابی شود .نتايج
9
بيش از يک صد تحقيق انجام شده در خصوص اعتبار 8و روایی
 BPVSبه طور همگرا نش��اندادند كه اين مقیاس از اعتبار و
روایی بااليي برخوردار است (ببینید دان ،دان ،وتون و بارلي،10
 .)1997از آن پس تا کنون BPVS ،به طور وسيعي با اهداف
تحقيقاتی ،بالينی و آموزش��ی مورد اس��تفاده قرار گرفته است
(بلک ،11پپه 12و گیب��ون .)2008 ،13به اعتقاد دان و همکاران
( ،)1982در سالهای اول مدرسه از اين مقياس میتوان برای
شناس��ايي کودکان باهوش يا آنهايي که دچار اختالالت زبانی
هس��تند ،استفاده کرد و یا در سراس��ر دورة ابتدايي ،استعداد
تحصيلی کودکان را به خوبی س��نجيد .همچنین ،این مقياس
ابزار مناس��بی ب��رای تعيين خط پايه ش��روع آموزش خواندن
میباش��د .در مطالعات دیگر از  BPVSبرای ارزیابی اختالالت
زب��ان (ببينيد :بلك و هم��كاران2008 ،؛ كي��ن 14و آخيل،15
2006؛ بيش��اپ 16و آدامز ،)1990 ،17اختالالت رشد (ماهن و
كراچلي )2006 ،و اختالالت فراگیر رشد دوران کودکی مانند
اتیس��م (ماترون )2004 ،18اس��تفاده شده اس��ت .با این همه،
صرفاً در خصوص کارآیی این ابزار در برآورد پیشرفت تحصیلی
و هوش اتفاق نظر وجود دارد (اليوت ،19موري 20و پيرس��ون،21
1978؛ دان و هم��کاران1997 ،؛ ماه��ن و كراچل��ي.)2006 ،
البت��ه در این خصوص نیز دو نکته مطرح اس��ت :اول این که،
به هیچ وجه نباید آنرا معادل یک آزمون هوش انگاش��ت .بلکه
2
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فقط ابزاری برای سنجش يک جنبه مهم هوش عمومی يعنی
معلومات لغ��وی اس��ت (كاردون  .)1999 ،دوم اينکه نتايج
22

مقیاس نبايد معادل توانايي ثابت يا ذاتی فرد تلقی ش��ود .زيرا

عملکرد ش��خص تا حد زي��ادی تحت تاثير عوام��ل تجربی و
آموزشی قرار میگيرد.

ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت گنجین��ه واژگان در عملکردهای

ش��ناختی خاص (زبان) ،کنشهای 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 تعيين اعتبار و روایی فرم فارس��ي  BPVSانجام 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
پيش دبس��تاني م��دارس و مهدهای كودكهاي شهرس��تان
قم در س��ال )N=4771( 1380تش��كيل ميدادند .در مرحله
اول مطالع��ه 100 ،نفر ك��ودك  6س��اله ( 50دختر) با روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند تا نخستین ویرایش مقیاس
ب��ه اجرا در آید .در مرحله دوم ،با توجه به توزيع جمعيت اين
كودكان بر حس��ب سن ،جنسيت و ناحيۀ آموزش و پرورش ،با
11- Black

1- Mahon

12- Peppe

2- Crutchley

13- Gibbon

3- British Picture Vocabulary
Scale

15- Oakhill

4- Dunn

16- Bishop

5- Whetton

17- Adams

6- Pintillie

18- Motron

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

20- Murray

8- validity

21- Pearason

9- reliability

22- Cardone

10- Burley

14- Cain

19- Elliot
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روش نمونهگيري س��هميهاي 410 ،كودك  5و  6ساله (198

دختر و  212پس��ر) انتخاب ش��دند .قابل ذكر است كليه اين

كودكان 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 تصوي��ري بريتانيايي
( :)BPVSاين مقیاس شامل  38کارت است که روی هر يک
از آنها چهار تصوير وجود دارد 6 .کارت از اين  38کارت جهت
تمرين در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در نمرهگذاری محاس��به
نمیشوند .مجموعه واژههای مقياس در  18مقوله طبقهبندی
میشوند که ش��امل فعاليتها ،حيوانات ،اجزای ساختمانها،

پوش��اک و  ...میباشد .اين مقولهها پوش��ش نسبتاً جامعی از
ايدهها و ش��رایطی که اغل��ب كودكان با آنه��ا مواجهاند ،ارائه
میدهد.
نتايج پژوهشهاي متعددي نشان میدهد که این مقیاس
حتی در گروههای خاص نیز دارای اعتبار و روایی اس��ت (كين

پاسخ دادن را آموخت با رجوع به نقطة شروع ،سایر مواد اجرا
میشود.
برای آزمودنيهای  8س��ال و باالتر ،از تصاوير تمرینی ،E
 G ،Fو  Hاس��تفاده میش��ود .هر آزمودني ب��ا توجه به كلمه
ارائه ش��ده توس��ط آزمونگر به تصويري که با كلمه همخوانی
دارد اش��اره میکند یا ش��ماره آنرا میگوید .اگر در هر مرحله
ی اش��تباه کند ،پاسخ درست به همراه دالیل آن توسط
آزمودن 
آزمونگر ارائه میشود .در اين قسمت نيز هنگامي كه آزمودنی
نحوة پاسخ دادن را آموخت با رجوع به نقطة شروع متناسب با
سن او ،سایر مواد اجرا میشود.
محدوديتهاي مقياس ناشي از ويژگيهای مثبت مقياس
يعنی س��هولت ،کوتاهی و س��ادگي آن است .اين مقياس فقط
معلومات لغوی ش��نيداری را در بر میگيرد که اين قسمت از
معلومات فقط يک جنبه از قلمرو ش��ناختی است .در فعاليت
بالينی نيز اين مقياس بايس��تي به عنوان برآوردکننده س��طح
کارکرد ش��ناختی فعلی فرد مد نظر قرارگيرد و بر پاية نتايج
آن ،ابزارهای دیگر برای وارسی ساير ابعاد شناختی اجراشود.

و آخيل2006 ،؛ بيشاپ و آدامز )1990 ،و با ديگر مقیاسهای

نکته دیگر این که ،هر چند اجراي این مقیاس به فرد آموزش

دارد .برخ��ی ويژگيه��ای  BPVSعبارتند از :اجرای س��ريع،

نيازمند آموزش است.

معلومات لغوی و مقیاسهای هوش فردی همبس��تگی بااليي
فق��دان محدویت زمانی در اجرا ،ع��دم نياز به توانايي خواندن

ديدهاي نياز ندارد ،تفس��ير يافتههای مقياس ،نسبتاً پيچيده و

در آزمودنی ،عدم ضرورت پاس��خهای کتبی يا حتی ش��فاهی،
نمرهگذاری عينی و آس��ان ،تفس��ير با رجوع به هنجارها ،عدم
نياز به آمادگی يا تخصص ويژة آزمونگر.
دس��تور عمل اجرای این مقیاس برای کودکان زير  8سال،
با کودکان بزرگتر از  8س��ال ،نوجوانان و بزرگس��االن متفاوت
است .البته پيشنهاد ش��ده است که برای کودکان باهوش زير
 8س��ال نيز از دستور عمل دوم (سطور بعد) استفاده شود .در
كودكان زير  8س��ال برای شروع ،تصاوير تمرینی  C ،B ،Aو
 Dمورد اس��تفاده قرار میگي��رد و هنگامي كه آزمودنی نحوة
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یافتهها:

در مرحله اول ،ف��رم انطباق یافته ( ،BPVSمقیاس گنجینه
واژگان تصویری پارس��ی )PPVS 1بر روی یک نمونه  100نفری

اجرا شد .در این مرحله نحوه اجرا دقیقاً طبق دستور عمل BPVS

بود .توزیع فراوانی نمرات حاصل از اجرای فرم مقدماتی در نمودار
 1مشاهده میشود .این توزیع فراوانی ،دارای چولگی منفی برابر با
 -0/549است .نمودار به میزان  -0/458نیز کشیدگی دارد .عالوه
بر این ،میانگین و نمای توزیع بر هم منطبق نیستند و در حول و
حوش نمره  17یکنواختی 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.
نمودار :1توزیع فراوانی نمرات مقیاس در مرحله مقدماتی




قدرت تش��خیص مواد مقیاس با نموگراف الش��ی (هومن،
 )1366بررسی شد .نتیجه محاسبه کمترین  ωمعنادار 0/37 ،بود.
در م��واردی که  ωبرآمده از نم��ودار از این مقدار کمتر بود ،ماده
مزبور به دلیل نداش��تن قدرت تشخیص مناسب ،اصالح شد .این
مواد عبارت بودند از  12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1و  .32بررسی
درجه دشواری مواد نشان داد که بیشتر آنها آسان بودند.
روایی مقیاس  PPVSبه روش آلفای کرونباخ برابر با 0/8447
بود .با روش دو نیمه کردن ،مقیاس به دو نیمه  16مادهای تقسیم
ش��د و برای هر کدام محاسبات جداگانهای انجام شد .همبستگی
بی��ن دو نیمه مقیاس برابر ب��ا  0/63و روایی کل به روش دو نیمه
کردن برابر  0/77به دست آمد.
در مطالعه اصلی 6 ،مادۀ آزمایش��ی به مجموعه مواد PPVS
اضافه ش��د .با توجه به نتایج مرحل��ه اول ،پس از ثبت حد نهایی
(جهت محاسبه نمرههای خام) مواد باقیمانده مقیاس تا آخرین
ماده برای همه آزمودنیها اجرا ش��د .به این ترتیب امکان مقایسه
مواد با یکدیگر و مرتب کردن آنها از س��اده به مشکل فراهم شد.
بنابراین ،مواد این مرحله شامل  32ماده اصلی ،شش ماده الحاقی
برگرفته از فرم بلند مقیاس ( BPVSبه عنوان ماده آزمایشی برای
جایگزینی با مواد نامناسب) و چهار ماده تمرینی بودند.



نمودار :2توزیع فراوانی نمرات مقیاس اصلی پیش از اصالح

 
  
 

























در بررس��ی جاذبه گزینهها مشخص ش��د بعضی از گزینهها
حتی یک بار هم به عنوان پاس��خ انتخاب نشده و برای هیچ یک
از آزمودنیها دارای جذابیت نبودهاند .در مورد این گزینهها پیش
از اجرا در مرحله اصلی بر مبنای تجربه به دس��ت آمده از اجرای
مقدماتی ،تجدید نظر به عمل آمد.
 27درص��د ب��اال و پایین با فراوان��ی  28و  26نفر به عنوان
گروههای قوی و ضعیف مجزا شدند .درجه دشواری مواد ،براساس
قدرت تشخیص آنها در تفکیک این دو گروه و نیز در نمونه کلی
محاسبه شد.
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1- Persian Picture Vocabulary Scale

ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس گنجینه واژگان تصویری پارسی

نمودار 2دارای چولگی منفی برابر با  -0/822و کش��یدگی

آن  -0/195اس��ت .توزی��ع دونمایی و فاق��د یکنواختی توزیع
نرمال است .پس در این مرحله نیز نیاز به تجدید وجود داشت.
در مجموع سطح مقیاس برای آزمودنیها آسان بود ،چون

 %90آزمودنیها به  17ماده پاس��خ درس��ت داده بودند .تنها

مورد مشکل ،مادۀ  19بود که در حدود  25درصد افراد به آن

پاس��خ داده بودند .همه آزمودنیها به ماده  2پاسخ داده بودند
و فاقد واریانس بود.

جدول :1تجزیه و تحلیل روایی مقیاس  PPVSاصالحی به
روش آلفای کرونباخ

ماده

میانگین
با حذف ماده

واریانس
با حذف ماده

همبستگی
ماده

روایی با حذف ماده

28

25/61

9/04

0/146

0/589

29

25/90

8/90

0/125

0/594

31

25/83

8/65

0/219

0/580

32

25/51

9/18

0/155

0/588

+1

25/43

9/43

0/171

0/592

+2

25/47

9/21

0/210

0/585

+3

25/05

8/83

0/160

0/588

+4

25/73

8/59

0/267

0/573

+5

25/56

9/14

0/130

0/590

+6

25/88

8/63

0/221

0/580

پ��س از بررس��ی نقش حذف هرم��اده در افزای��ش روایی

ماده

میانگین
با حذف ماده

واریانس
با حذف ماده

همبستگی
ماده

روایی با حذف ماده

1

25/44

25/45

0/072

0/594

3

25/55

8/95

0/225

0/581

4

25/44

9/42

0/101

0/593

5

25/50

9/17

0/164

0/587

6

25/51

8/97

0/273

0/578

7

25/44

9/40

0/130

0/591

8

25/59

9/21

0/081

0/596

9

25/44

9/39

0/164

0/591

10

25/87

8/78

0/169

0/587

11

25/46

9/29

0/192

0/588

12

25/44

9/41

0/161

0/591

13

25/44

9/45

0/088

0/593

14

25/45

9/43

0/068

0/594

15

25/56

8/86

0/266

0/576

16

25/50

8/20

0/153

0/588

17

25/81

8/54

0/261

0/574

18

25/78

8/93

0/130

0/594

20

25/91

8/61

0/227

0/579

21

25/45

9/40

0/111

0/592

23

25/57

9/90

0/237

0/579

24

25/50

9/20

0/157

0/588

25

25/94

8/86

0/139

0/592

26

25/98

8/93

0/119

0/595

مقیاس مشخص ش��د که با حذف مواد  27 ،22 ،19 ،2و 30

که کمترین همبستگی را با مقیاس نشان دادهاند ،مقدار آلفای
کرونباخ به 0/59رسید که روایی نسبتاً مناسبی میباشد.
نمودار :3توزیع فراوانی نمرات مقیاس پس از اصالح

در نم��ودار 3مالحظه میش��ود که میانه ،نم��ا و میانگین
توزی��ع تقریباً بر هم منطبقاند و توزیع به ش��کل یکنواخت از

مدل نرمال تبعیت میکند .چولگی ،برابر با  -0/525اس��ت که

تفاوت چندانی با چولگی نمودار 1ندارد ،اما مقدار کش��یدگی
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برابر با  0/240است که نسبت به نمودار  1بهبود یافته است.

پایینترین میانگین مربوط به ماده  3الحاقی است که فقط

 37درصد به آن جواب درس��ت داده بودند و باالترین میانگین

كودكان چپ برتر و راست برتر تفاوت معناداري ندارد.
نتيجهگيري

مربوط به مواد  1است که  %99به آن پاسخ درست داده بودند.

پژوهش حاضر با هدف بررس��ي رواي��ي و اعتبار فرم کوتاه

كودكان با گروه سني  5ساله برابر با  0/53و برای گروه سني 6

انجام ش��د .بررس��ي نتايج در مطالعه مقدماتي نش��ان داد كه

هماهنگی درونی مقیاس در دو گروه سنی بهطور مجزا تحلیل

نامناسب و جایگزینی آنها با واژگان متناسب با فرهنگ فارسی

در كودكان گروه س��ني  6سال ،از  38ماده فقط  32ماده

مورد سادگي ،سطح دشواري و درجه تشخيص مواد نيز تكرار

روای��ی مقی��اس  PPVSب��ه روش دو نیمه ک��ردن برای

مقی��اس  PPVSبر روی کودکان پیش دبس��تانی فارس زبان

سال ه برابر با 0/55به دست آمد .سپس با حذف مواد نامناسب،

ب��ا حذف برخ��ي م��واد ( 11،12 ،10 ،9 ،6 ،5 ،1،2،4و )32

شد.

-ايراني ،روایی مقیاس روند افزايش��ي دارد .اين بررس��يها در

مناس��ب بود که با حذف  6ماده اضافی (،30 ،21 ،19 ،7 ،2

شد.

 0/64رسید که روایی مناسبی ميباشد .در كودكان گروه سني

نظرات متخصصان مناس��بترين واژگان در فرهنگ ايراني به

 30 ،27 ،26 ،22و  5آزمایشی) روایی مقیاس به مقدار 0/54

( )0/54شد.

 32و یک آزمایش��ی) روایی مقی��اس افزایش یافت و به مقدار

در مطالع��ه اصلي نيز پس از بررس��ي نتايج و اس��تفاده از

 5س��ال پس از حذف  13ماده (،18 ،14 ،13 ،9 ،8 ،4 ،2 ،1

كاربرده ش��د كه در نهايت منجر به افزايش روایی کل مقیاس

افزايش يافت.

بررسي اعتبار مقیاس  PPVSنيز با استفاده از مقیاسهاي

اعتب��ار مقیاس  PPVSني��ز از دو طريق اعتبار افتراقی 1و

آماري مناس��ب و نظرسنجي از متخصصان در اين زمينه مورد

(بررس��ی اعتب��ار افتراقی) با اس��تفاده از آزمون  tبه مقايس��ه

قبول اين مقیاس ميباشد که با سایر مطالعات همخوانی دارد

مقياس  PPVSپرداخته ش��د .نتايج مقیاس در هر دو مرحله

با توجه به تفاوتهای فرهنگی موجود بین ایران و بریتانیا

نش��ان داد که میانگین نمرات كودكان متعلق به گروه س��ني

هنر ،مذهب ،سيس��تم هاي نمادين ،عادات ،سنن و آداب يك

به گروه س��ني  5س��ال باالتر اس��ت .از آنجا که انتظار میرود

يك واحد وابس��ته به هم به نام فرهنگ را تش��كيل مي دهند

اعتبار محتوایی 2مورد بررس��ي قرار گرفت .در اولين قس��مت

ارزيابي قرار گرفت كه نتايج به دست آمده حاكي از اعتبار قابل

ميانگين نمرات كودكان متعلق به گروههاي س��ني متفاوت در

(دان و همکاران1997 ،؛ ماهن و كراچلي.)2006 ،

اصل��ی ( )p=0/03 ،t=2/18و اصالحی ()p=0/002 ،t=3/15

و نی��ز طب��ق تعریف فرهنگ ک��ه "زبان ،اخالق ،اس��طوره ها،

 6س��ال به طور معناداری از میانگین نم��رات كودكان متعلق

ملت ،به عنوان اجزای تفكيكناپذير زندگي اجتماعي انس��ان،

گنجینه واژگان در کودکان با س��ن افزای��ش یابد ،این نتیجه

(پيرم��رادي ،)1383 ،میتوان این گون��ه نتیجهگیری کرد که
زب��ان مولفهای کام ً
ال وابس��ته به فرهنگ اس��ت ت��ا جایی که

متخصص��ان صاحبنظر در هر دو مرحله مقدماتي و اصلي و با

مهمترین معیارهای اندازهگیری نام برده شده است (هافستد،3

تاييدي بر اعتب��ار افتراقی مقیاس گنجینه واژگان ميباش��د.

اعتبار محتوایی مقیاس نیز با ارائه مواد و گزینههای مقیاس به
اعمال نظرات آنها بررسی و تایید شد.

نتايج بررس��ي داده ها با اس��تفاده از آزمون  tنشان داد كه

ميانگي��ن نمرات مقی��اس  PPVSدر بين دو جنس و در بين
6
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ب��رای اندازهگیری فاصلهه��ای فرهنگی از آن به عنوان یکی از

3- Hofstede

1- differerential validity
2- content validity

ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس گنجینه واژگان تصویری پارسی

 .)2001این وابس��تگی تا اندازهای اس��ت که حتی فرهنگ به

خانوادههای انگلیسی باعث گسترش گنجینه واژگان در کودکان

كس زباني را ياد ميگيرد كه در آن زندگي ميكند .با این که

دلیل دیگر س��هولت این مقیاس در نمونه ف��ارس زبان این

زبان تش��بیه شده اس��ت و نظریه پردازان بر این باورند که هر

این مطالعه شده باشد.

نحوه يادگيري زبان ،شاخصی از تواناييهاي پیچیده شناختی

اس��ت که اطالعات این مطالعه هنگامی گردآوری ش��د که دوره
پیشدبستانی بخشی از آموزش رسمی نبود و معموالً خانوادههای

این وابس��تگی به نظر میرس��د که اس��تفاده از واژگان پارسی

خود را به مهد کودک یا دورههای پیشدبس��تانی میسپردند .با

در همۀ افراد اس��ت  ،اما در هر فرهنگ تنها امكان گس��ترش

و رش��د پ��ارهاي از اين تواناييها به وج��ود ميآيد .با توجه به
متناس��ب با فرهنگ ایران��ی منجر به افزای��ش اعتبار و روایی
مقیاس گنجینه واژگان تصویری شده است.

نکته قابل توجه این که عملکرد شرکتکنندگان این مطالعه،

تحصیلکرده یا دارای وضعیت اجتماعی -اقتصادی باالتر کودکان

توجه به ارتباط تنگاتنگ هوش با گنجینه واژگان ،سطح تحصیالت
و احتماالً طبقه اجتماعی ،میتوان فرض کرد که گروه نمونه این
مطالعه ،نماینده جامع و مانعی از جامعۀ آماری نبوده و از هوش

بطور چشمگیری باالتر از همساالن انگلیسی زبان خود بود .چون

باالتری برخوردار بودهاند .در حالی که ،آموزش پیشدبستانی در

درس��ت دهند و نمرات بااليي به دس��ت آورن��د (توزيع چولگي

اجتماع��ی والدین ندارد .در این صورت انتظار میرود که اگر این

اغلب كودكان این مطالعه توانس��ته بودند به بيش��تر مواد پاسخ
مقی��اس  PPVSنيز داراي كش��يدگي به س��مت چپ اس��ت).

ب��ه نحوی که انطب��اق نتایج کودکان ای��ن مطالعه با هنجارهای

انگلس��تان همگانی بوده و رابطهای با تحصیالت والدین یا طبقۀ

مطالعه در حال حاضر تکرار ش��ود ،نتایج آن شباهت بیشتری با
هنجارهای مقیاس اصلی داشته باشد .از سوی دیگر ،این تبیین

جامعه انگلیس��ی مندرج در ،BPVSفاق��د ارزش بود .برای این

به خودی خود مویدی بر رابطه هوش با گنجینۀ واژگان میباشد.

يادگيريهاي انسان در جريان تجربههاي اجتماعي روی میدهد.

کودکان فارس زبان با استفاده مقیاس معرفی شده در این مقاله

یافت��ه حداقل دو تبیین ج��ود دارد :اول این که ،بخش بزرگي از

لذا تاثير س��طح روابط بین فردی در تحول ش��ناخت و آموزش
مهارتهای شناختی میتواند بسیار چشمگیر باشد .بر این اساس

شاید گستردگی سطح روابط در خانوادههای ایرانی در مقایسه با

بر این اس��اس پیشنهاد میش��ود که رابطه این دو در گروهی از
بررسی شود.

دریافت مقاله90/7/1 :؛ پذیرش مقاله90/7/30 :
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