
372

October 2022. Vol 23. Num 3

* Corresponding Author:
Yalda Kazemi, PhD.
Address: Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Tel: +98 (916) 2680026
E-Mail: kazemi@rehab.mui.ac.ir

Research Paper
Psychometric Properties of the MacArthur-Bates Communicative Develop-
ment Inventories-III (CDI-III) in 30 to 37 Months Old Persian-Speaking Children

1. Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2. Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3. Department of Speech and Hearing Sciences, Faculty of Speech and Hearing Sciences, University of New Mexico, Albuquerque, United States.

Farzane Mokhtari1 , *Yalda Kazemi1 , Awat Feizi2 , Philip Dale3 

Objective Early language skills predict the child’s future language skills and literacy. So, screening and as-
sessment of speech and language at an early age are important. One cost-effective way of assessing a 
child’s communication is through parents reporting tools. MacArthur-Bates Communicative Development 
Inventories (CDIs) are the most widely used forms by professionals in more than 70 live languages world-
wide to screen children’s communication skills. The main purpose of this study was to provide the Persian 
version of the third form of CDI (CDI-III) and determine its psychometric properties, including face and 
content validity and internal consistency in 30 to 37 months old Iranian Persian-speaking children.
Materials & Methods In a cross-sectional methodological study of instrument validation, a Persian-adapted 
form of CDI-III was developed. At first, the English form was adapted to Persian, and a Delphi method was 
used to provide the initial list of the items. The face and content validity rates were examined by asking 
the opinion of ten Persian-speaking speech and language pathologists with at least three years of clinical 
experience in the field of child speech/language development and disorders. The final form was compiled 
based on the results of the content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) of the items. The 
final form consisted of three sections, including vocabulary, sentences, and use of sentences. The parents 
of 356 Persian-speaking children aged 30 to 37 months recruited by multi-stage cluster random sampling 
from health centers in Isfahan City were asked to complete the form. The Kuder-Richardson coefficient 
assessed internal consistency, and the Spearman coefficient examined correlation.
Results The items with CVIs≥0.7 and CVRs≥0.6 remained, and other items were reviewed or removed 
based on the suggestions of panelists and developers. The final form included 100 words, 22 pairs of 
sentences, and 16 questions about using sentences. A total of 356 children (Mean±SD age: 34.03±2.12 
months) were included in the study. According to the English CDI-III guidelines, the data were divided into 
four age groups with two-month intervals: 30-31, 32-33, 34-35, and 36-37. The internal consistency of the 
whole form was 0.97, and internal consistency values of vocabulary, sentences, and sentence usage were 
calculated as 0.98, 0.88, and 0.88, respectively. The Spearman correlation values between the scores of 
the form sections and each section with age indicated a significant positive correlation between all sec-
tions of the form. Also, the significant positive correlation between age and all three parts showed that the 
number of expressive words, the grammatical complexity of sentences, and the proper use of sentences 
increase with age.
Conclusion The Persian CDI-III form possesses a good face and content validity and internal consistency to 
be used as a valid tool for screening language competence of 30-37 months old Persian-speaking children. 
The results of the mean and standard deviation of the current study can be used as a comparison for 
screening children suspected of being language deficient.
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Introduction

arly identification of language delay is a 
prerequisite for the prompt and effective 
intervention of language delay in children, 
which is recommended to be done via a 
brief and cost-effective screening that can 

be easily implemented and interpreted [1]. Official tests 
and other tests based on parents’ reports are used to screen 
and evaluate children’s language. Formal tests to assess 
children’s language development are complex and time-
consuming. In contrast, parents’ reports are more suitable 
due to the ease of implementation and parents’ access to 
the realistic situations of observing their children. These 
tests are used in large-scale language development stud-
ies in line with clinical and research goals for infants and 
toddlers [1, 2]. Also, they are cost-effective because they 
do not need the presence of a speech therapist or other 
specialists to be completed [3]. The MacArthur-Bates 
Communicative Development Inventories (CDIs) are one 
of the most widely used tools for screening and evaluating 
children’s language development based on parent reports. 
Numerous studies have reported CDIs’ validity, reliabil-
ity, and cost-effectiveness [3, 4]. 

According to studies, the prevalence rates of commu-
nication problems and developmental language disorders 
are 6.34% and 7.58%, respectively [5, 6]. The census of 
2015 in Iran shows that more than 9700000 are children 
under 6 years old [7]. According to the presented statistics 
in Iran, many children need speech and language screen-
ing before school age to receive the necessary interven-
tions. Currently, in screenings performed in Iran’s health 
centers, the age and stages questionnaire (ASQ) is used 
to screen for developmental problems. This question-
naire has a “communicative area” sub-section, which is 
used to screen children’s language problems. However, 
studies have shown that ASQ’s capability to screen com-
munication problems, especially speech and language, is 
insufficient. The study conducted in the Korean language 
by comparing the information obtained from the ASQ 
and the short form of CDI in children with an average 
age of 29 months and 7 days who had language impair-
ment showed that the sensitivity of the CDI form is 95.9, 
but the sensitivity of the communication area of   the ASQ 
form is 76.7. As a result, the screening ability of the ASQ 
form is not sufficient to identify children with develop-
mental language delay, and it is necessary to use the CDI 
short form [8].

Despite the importance of using short forms for 
children›s language screening, no study has been con-
ducted on specific forms of speech, language, and com-
munication screening, including CDI short form, in the 
Persian language. The present study is carried out for the 
first time on the third form of MacArthur-Bates CDIs in 
the Persian language. Previous studies in the Persian lan-
guage for the development of long forms of CDI in Per-
sian and the examination of their psychometric properties 
have been carried out by Kazemi et al. which is related 
to the age range of 8 to 16 months (infants form or form 
I) and 16 to 30 months (children form or form II). The 
results of these studies showed that the long forms of CDI 
in the Persian language have good validity and reliability 
[9-11]. According to what was said, we aimed to adapt the 
CDI-III form from the MacArthur-Bates CDIs in the Per-
sian language for 30- to 37-month-old Persian-speaking 
children. 

Materials and Methods 

The current study is a methodological cross-sectional 
study of the tools’ validation type. Based on the instruc-
tions of the English CDI-III form [12], this study was 
conducted on 356 children aged 30 to 37 months. Mono-
lingual Persian-speaking children between 30 and 37 
months old without any obvious neurodevelopmental 
disorder could participate in this study. If the form was 
not completed and submitted or the form is incompletely 
completed, the child will be removed from the sample.

Based on the recommendation of the developers of the 
form and also because CDI-III is a language-dependent 
tool, the process of translation-re-translation was not used 
for this form. However, in the stage of compiling the Per-
sian form, the English form, the sub-sections of the form, 
and the objectives of each section were translated into 
Persian. Then, like the English form, the Persian form was 
compiled into three parts “vocabulary,” “sentences,” and 
“sentence usage.” To select the words for the vocabulary 
section, the previous study conducted on the second form 
of CDI-II in the Persian language [11], and the opinions of 
several experts were used. Thus, 132 words were selected 
for the vocabulary section of the Persian CDI-III form. To 
compile items in the sentence and use sentences sections, 
firstly, the grammar section of the second form of CDI-
II in the Persian language (WS-CDI) [11] and, in some 
cases, the longitudinal study of sentence development 
scoring in the Persian language or Persian developmental 
sentence scoring (PDSS) [13] was used. Finally, 28 pairs 
of sentences were designed for the sentence section, and 
21 questions were designed for the sentence use section. 
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After compiling the initial form, the formal and content 
validities of the form were checked qualitatively using the 
opinions of 10 speech and language pathologists as mem-
bers of the expert panel by calculating the content validity 
ratio (CVR) and content validity index (CVI) values. The 
members of the expert panel recorded their opinions about 
the clarity, necessity, and relevance of each item with the 
form. Based on the number of expert panel members, the 
items that had CVR less than 0.62 and CVI less than 0.7 
were removed or revised based on the opinions of expert 
panel members and form makers, and the final CDI-III 
form was compiled.

After compiling the final form, this form was completed 
for 356 Persian-speaking children aged 30 to 37 months 
to check its internal consistency. Due to the prevalence of 
COVID-19, sampling and filling in the form was not per-
formed in person. First, the families were contacted, and 

if the family was willing to participate in the study after 
completing the study entry conditions form, the link to 
the screening form designed in Porsline was sent to them 
via WhatsApp. 

The internal consistency of the form was calculated for 
the whole form, each part of the form, and each part was 
calculated by gender and age group. Also, the correlation 
of the scores of two sections and the correlation of each 
section with age were calculated, and due to the non-nor-
mality of the data distribution, the Spearman coefficient 
was used. 

Results

Table 1 presents the demographic characteristics of 356 
children in this study by age group. 

Table 1. Gender-age distribution of study participants

No. (%)P Gender Age (y) 

4.7717Girl 

30-31 9.5534Boy 

14.3251Total 

13.2047Girl 

32-33 16.5759Boy 

29.77106Total 

9.2633Girl

34.35 15.7356Boy

24.9989Total

12.3544Girl

36-37 18.5366Boy

30.88110Total

Table 2. Norm scores of form sections for entire sample 

Using Sentences Sentences Words Index 

11.38±4.0212.40±5.9680.74±24.03Mean±SD 

353346356Number of samples 

Mokhtari F, et al. Validation of Persian CDI-III. RJ. 2022; 23(3):372-391
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The face validity of the form was confirmed based on 
the opinion of 9 members of the expert panel. In the con-
tent validity review, 100 items remained in the “vocabu-
lary” section, 22 items in the “sentences” section, and 16 
items in the “use of sentences” section. 

Internal consistency 

The internal consistency coefficient for the whole form 
was 0.97, which is more than the minimum acceptable 
value of 0.7. Also, this coefficient was 0.98 in the vocabu-
lary section with 100 questions, 0.88 in the sentences sec-
tion with 22 questions, and 0.88 in the section on using 
sentences. 

Norm scores 

Table 2 presents the normative scores of the entire stud-
ied population and table 3 shows the scores across two 
sexes. Due to the non-normality of the data distribution, 
the Spearman coefficient was used to examine the corre-
lation of the scores of the form sections, as well as the cor-
relation of the scores of each section with age. The posi-
tive and significant correlation value of the three parts of 
the form shows that the whole form works in harmony for 
the language screening of children aged 30 to 37 months, 

and by increasing the score in one part, the child’s score 
in other parts also increases.

Table 4 presents the Spearman correlation values be-
tween the scores of the form sections together and each 
section with age. These values show that by increasing the 
number of expressive words, the grammatical complexity 
of the child's sentences has also increased. Also, a positive 
and significant correlation has been observed between 
age and grades of all three parts of the form. The positive 
and significant correlation of each section with age shows 
that by increasing age, the number of expressive words of 
the child, the complexity of sentences, and the appropriate 
use of sentences have increased significantly. 

Discussion 

This study aimed to determine the psychometric proper-
ties of the third form of the MacArthur-Bates (CDI-III) in 
Persian-speaking children aged 30 to 37 months. 

Psychometric properties

According to the findings, the formal and content va-
lidities were approved by the expert panel members. Also, 
the content validity of the form is completely acceptable 
based on the positive and significant correlation of each 

Table 3. Norm scores of form sections by gender

Using Sentences Sentences Words Index Gender 

11.99±3.6412.83±5.8983.28±21.92Mean±SD 

Girl 131492Median 

140139141Number of Samples 

10.99±4.2212.11±679.08±25.23Mean±SD

Boy 121389Median 

213207215Number of Samples 

Table 4. The correlation between the scores of the form sections and the scores of each section with age

Sentences Words Age Section 

 0.120*Words 

0.606***0.165**Sentences 

0.766***0.668***0.150**Using sentences 

*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001.

Mokhtari F, et al. Validation of Persian CDI-III. RJ. 2022; 23(3):372-391
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part of the form with age as a quantitative continuous 
variable because the results showed that different parts of 
the form are sensitive to age. 

Internal consistency

The highest coefficient of internal consistency in all 
age groups was related to the vocabulary section. West-
erland and colleagues reviewed the Swedish version of 
the MacArthur-Bates screening form. This study aimed to 
investigate the efficiency of different parts of the form to 
diagnose severe language disorders in 3-year-old children 
at 18 months. In the results of this study, it is stated that 
the number of expressive words is the best predictor of se-
vere language disorders, and this screening test is superior 
to traditional methods [1]. According to the importance 
of expressive words, the high internal consistency of the 
form in this section can be one of the advantages of the 
form.

In the implementation of this study, the results and im-
plementation method of past studies on CDI in the Persian 
language were used, and the shortcomings of the studies 
were tried to be compensated. For example, the number 
of items in the CDI-III form is smaller to be more consis-
tent with the purpose of screening, and in this study, larger 
sample size was used to check the internal consistency, 
which can also be considered as a normative sample.

Norm scores 

In the present study, the large standard deviation in the 
vocabulary section indicates the high dispersion of the 
sample size and also shows the diversity of children's vo-
cabulary in this age range. These results are similar to the 
findings of CDI studies among different languages. These 
studies show that children differ in the development of 
basic communication skills in their first three years of life. 
This diversity is clearly seen in the initial evolution of vo-
cabulary, and its effects can be seen in the long term [14]. 

The comparison of norm scores between two groups of 
girls and boys shows that the average of all sections in the 
girls' group is higher than boys, and the standard deviation 
is lower in all sections. This means that girls performed 
better on average in all parts and the dispersion of results 
was less in this group than in boys.

Correlation 

The results show a strong positive correlation between 
the parts of the form, which is significant at a level of less 
than 0.05. The results of a study on CDI-III performed in 

Estonian to 34 to 39 month-old children show a strong 
direct relationship between vocabulary section scores and 
grammar section scores, which is consistent with results 
in other languages. Since the development of vocabulary 
precedes the development of grammar, it is expected that 
children with more expressive vocabularies will begin 
to combine words in more complex utterances and use 
grammar rules correctly [14]. The correlation results of 
the present study are consistent with the results of these 
studies. 

The correlation between the parts of the form also shows 
the internal consistency of the form. For example, people 
who expressed more words in the first part had more posi-
tive answers in the third part or the use of sentences. Al-
though the correlation of the sections with age is lower 
than the correlation within the sections but these values   
are statistically significant. One of the reasons for the low 
correlation value can be the low age range of the samples, 
which is only 6 months. In previous studies in Persian, a 
larger age range has been used for grouping children; for 
example, in the PDSS study conducted in the Persian lan-
guage, children were grouped at 6-month intervals, and the 
results showed that this grouping could show the differenc-
es in sentence development score that occur gradually [13].

Also, the results of the PDSS study showed that at older 
ages, i.e. 54-59 months, the sentence growth score shows 
a significant increase. It seems that the speed of sentence 
growth in Persian-speaking children shows a clear in-
crease in two age periods, before the age of 3 years and 
after the age of 4.5 years [13]. Since this study is in the 
age range of 30 to 37 months, it was not far from the ex-
pectation that the correlation of form scores, especially in 
the sentence section and the use of sentences, was signifi-
cant with age. 

In studies conducted in other languages, the age group-
ing of children has been performed at larger intervals. 
In the first study of sentence development scores for 
English-speaking children in 1971, Lee examined the 
sentence development score at 6-month intervals, but in 
a subsequent study in 1974, by adding the age group of 
2-3 years, he reported the significance of the difference 
in sentence growth averages in one-year intervals. As a 
result, the difference between children was more obvious 
at younger ages, within one year [13].

Conclusion 

According to the findings of this research, the face and 
content validities of the CDI-III form are entirely accept-
able for Persian-speaking children aged 30-37 months. 

Mokhtari F, et al. Validation of Persian CDI-III. RJ. 2022; 23(3):372-391
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Also, the internal consistency of the form was confirmed 
in this study. Normative scores of the CDI-III form can 
be used for screening and future studies in the field of ex-
amining diagnostic accuracy in different clinical groups.
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مقاله پژوهشی

ویژگی های روان سنجی فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز )CDI-III( در 
کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان

هدف مهارت های اولیه زبان، پیش بینی کننده  مهارت های زبان و سوادآموزی در آینده است. به همین دلیل غربالگری و ارزیابی مهارت های زبانی 
در سنین اولیه کودکی، اهمیت باالیی دارد. یکی از روش های کارا و هزینه-اثربخش ارزیابی مهارت های زبانی کودکان در سنین اولیه کودکی، 
استفاده از ابزارهای مبتنی بر گزارش والدین است. از میان آن ها، »فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز« پرکاربردترین ابزاری است 
که در بیش از 70 زبان زنده دنیا استفاده شده است. هدف اصلی این مطالعه تدوین فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز به 

زبان فارسی و تعیین ویژگی های روان سنجی شامل روایی صوری، محتوایی و ثبات درونی برای کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان ایرانی بود.
روش بررسی در یک مطالعه مقطعی روش شناختی از نوع اعتبارسنجی ابزارها، نسخه بومی سازی شده فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط 
مک آرتور- بیتز به زبان فارسی تهیه شد. در مرحله اول، فرم، به فارسی تطبیق داده شد و از روش دلفی برای تعیین لیست گویه های نیمه نهایی 
استفاده شد. روایی صوری و محتوایی فرم فارسی از طریق نظرسنجی از 10 نفر از آسیب شناسان گفتار و زبان با حداقل 3 سال سابقه  کار بالینی 
درزمینه اختالالت و رشد زبان کودک انجام شد. فرم نهایی بر اساس نتایج نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی گویه ها تدوین شد. 
فرم نهایی شامل 3 بخش واژگان، جمالت و استفاده از جمالت بود. از والدین 356 کودک 30 تا 37 ماهه فارسی زبان که به صورت نمونه گیری 
تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از مراکز بهداشت شهر اصفهان انتخاب شده بودند، خواسته شد تا فرم را کامل کنند. ثبات درونی با ضریب 

کودر-ریچاردسون و همبستگی با ضریب اسپیرمن بررسی شد.
یافته ها در فرم نهایی، گویه هایی که از مقادیر شاخص روایی محتوایی بیشتر یا مساوی 0/7 و نسبت روایی محتوایی بیشتر یا مساوی 0/6 برخوردار 
بودند باقی ماندند و سایر گویه ها براساس پیشنهادات اعضای پنل تخصصی و توسعه دهندگان فرم، بازبینی یا حذف شدند. در نهایت فرم سوم 
فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز فارسی شامل 100 واژه، 22 جفت جمله و 16 سؤال درباره استفاده از جمالت بود. برای بررسی 
ثبات درونی، 356 کودک )میانگین و انحراف معیار سنی= 34/03 ± 2/12( وارد مطالعه شدند.بر اساس دستورالعمل فرم سوم فهرست تکامل 
برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز انگلیسی، داده ها به تفکیک 4 گروه سنی در بازه های دوماهه30 و 31، 32 و 33، 34 و 35، و 36 و 37 دسته بندی 
شدند. ثبات درونی کل فرم برابر با 0/97 و ثبات درونی بخش واژگان، جمالت و استفاده از جمالت به ترتیب 0/98، 0/88 و 0/88 به دست آمد. 
مقادیر همبستگی اسپیرمن بین نمرات بخش های فرم با هم و هر بخش با سن نشان داد بین بخش های فرم، همبستگی مثبت و معنی داری 
وجود دارد. همچنین بین سن و نمرات هر 3 بخش فرم، همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده  شد که به معنای حساسیت فرم نسبت به افزایش 

تعداد واژگان بیانی، افزایش پیچیدگی دستوری جمالت و استفاده مناسب از جمالت با افزایش سن است.
نتیجه گیری فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز فارسی از روایی صوری، محتوایی و ثبات درونی خوبی برخوردار است. 
به طوری که می توان از آن به عنوان غربالگری کفایت زبانی کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان استفاده کرد. از نمرات میانگین و انحراف معیار 
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مقدمه

غربالگری و ارزیابی مهارت های زبانی کودکان در سنین کم 
اهمیت خاصی دارد، زیرا مهارت های اولیه زبان، پیش بینی کننده 
مهارت های زبان و سوادآموزی در آینده است. پژوهش ها نشان 
می دهد مهارت های زبان در طول زمان با هم ارتباط دارند ]1[. 
کودکانيکهدر3 سا الولبعد از تولد،اندازه خزانه واژگان بیانيآن ها 
متناسب با سنشان نباشد، در مراحل بعدي رشد زبان بهکندي و 
با تأخیر پیش می روند ]2[. همچنین خزانه واژگان در 3  سالگی 
می تواند به شکل معناداری، کفایت زبان در 9 و 10 سالگی را 

پیش بینی کند ]3[.

بر اساس مطالعات، شیوع مشکالت ارتباطی و اختالل تکاملی 
ترتیب 6/34 و 7/58 درصد است ]4، 5[. سرشماری  به  زبان 
سال 1395 در ایران نشان می دهد بیش از 9700000 نفر از 
کل جمعیت را کودکان زیر 6 سال تشکیل می دهند ]6[. با توجه 
به آمارهای ارائه شده می توان برآورد کرد که تعداد قابل توجهی از 
کودکان نیاز به غربالگری گفتار و زبان پیش از سن مدرسه و حتی 

دریافت مداخله دارند.

زبان در کودکان،  تأخیر  مؤثر  و  زودهنگام  پیش نیاز مداخله 
برای  جامع  غربالگری  است.  زبان  تأخیر  زودهنگام  شناسایی 
کودکان  زودهنگام  شناسایی  برای  استراتژی  بهترین  کودکان، 
در معرض خطر تأخیر زبان در تمام گروه های سنی است. این 
غربالگری باید کوتاه و هزینه-اثربخش باشد و به راحتی بتوان آن 

را اجرا و تفسیر کرد ]7[. 

برای غربالگری و ارزیابی زبان کودکان از آزمون های رسمی و 
آزمون های مبتنی بر گزارش والدین استفاده می شود. آزمون های 
رسمی برای ارزیابی تکامل زبان کودکان، سخت و زمان بر هستند. 
درحالی که گزارش های والدین مناسب ترند و در مطالعات تکامل 
زبان در مقیاس های بزرگ در راستای اهداف بالینی و پژوهشی 
در  همچنین   .]8 ،7[ شده اند  اصتفاده  نوپایان  و  نوزادان  برای 
دهه های گذشته، استفاده از گزارش والدین، یک روش رایج برای 
ارزیابی مهارت های ارتباطی اولیه برای کودکان کوچک تر از 3 
سال بوده است ]9[. ابزارهای مبتنی بر گزارش والدین به علت 
اینکه نیازی به حضور گفتاردرمانگر یا سایر متخصصان ندارند، از 

نظر هزینه-اثربخشی نیز گزینه مناسبی هستند ]10[. 

هزینه- و  زبان  و  گفتار  رشد  ارزیابی  اهمیت  به  توجه  با 
ارزیابی  برای  اثربخش بودن فرم های مبتنی بر گزارش والدین 
مهارت های زبانی کودکان پیش از سن مدرسه، مطالعات برای 
است.  آغاز شده  از حدود 40 سال گذشته  فرم ها  این  ساخت 
یکی از پرکاربردترین این ابزارها »فهرست تکامل برقراری ارتباط 
مک آرتور-بیتز«1 است. این ابزار عالوه بر روا و پایا بودن، نسبت به 

1. MacArthur-Bates communicative Development Inventories (CDI)

سایر روش های ارزیابی مقرون به صرفه تر است ]9، 10[.

فرم های فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز ابتدا 
ایتالیایی و سپس در حدود  انگلیسی آمریکایی و  در زبان های 
100 زبان دیگر توسعه داده شدند. این مجموعه شامل فرم های 
زبان  غربالگری  برای  کوتاه  فرم های  و  زبان  ارزیابی  برای  بلند 
کودکان است. مجموعه ابزارهای فهرست تکامل برقراری ارتباط 
مک آرتور-بیتز انگلیسی شامل فرم بلند و کوتاه WG-CDI 2 برای 
ارزیابی ژست ها و کلمات ویژه کودکان 8 تا 16 ماهه، فرم بلند 
و کوتاه WS-CDI 3 برای ارزیابی کلمه و جمالت ویژه کودکان 
16 تا 30 ماهه است ]8، 11[. در سال 2007 کتاب راهنمای 
استفاده از فرم های فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور -بیتز 
منتشر شد. در این کتاب فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط 
مک آرتور- بیتز ) CDI-III ( معرفی شده است. این فرم فقط نسخه 
کوتاه دارد و برای غربالگری کودکان 30 تا 37 ماهه انگلیسی زبان 
طراحی شده است و شامل زیربخش های واژگان بیانی، رشد نحو 

و استفاده از زبان است ]12[.

هرچند به نسبت فرم های بلند مطالعات کمتری بر روی فرم های 
کوتاه فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز انجام شده 
است. اما مطالعات مختلف بر روی صحت، حساسیت و ویژگی این 
فرم نتایج قابل مالحظه ای را نشان می دهد. مانند مطالعه ای که 
در سال 2009 برای بررسی صحت تشخیصی فرم سوم فهرست 
تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز در زبان انگلیسی انجام شد. 
نتایج این مطالعه نشان داد این فرم، می تواند تفاوت بین کودکان 
دارای آسیب زبانی و کودکان با رشد زبانی طبیعی را نشان دهد 

.]13[

هم اکنون در غربالگری هایی که در مراکز بهداشت کشور ما 
اجرا می شود، پرسش نامه سنین و مراحل4 به منظور غربالگری 
زیربخش  یک  دارای  که  می شود  استفاده  تکاملی  مشکالت 
»حیطه ارتباطی« نیز هست و همین زیربخش برای غربالگری 
مشکالت زبانی کودکان نیز استفاده می شود. این در حالی است 
که در مطالعات نشان داده شده که پرسش نامه سنین و مراحل 
در غربالگری مشکالت ارتباطی و به خصوص گفتار و زبان کافی 
نیست. برای مثال، مطالعه انجام شده در زبان کره ای با مقایسه 
اطالعات به دست آمده از پرسش نامه سنین و مراحل و فرم کوتاه 
با  کودک  به 206  مربوط  کودکان  ارتباط  برقراری  چک لیست 
میانگین سنی 29 ماه و 7 روز که آسیب زبانی داشتند، نشان 
داد که حساسیت فرم کوتاه چک لیست برقراری ارتباط کودکان 
در شناسایی تأخیر تکاملی زبان برابر 95/9 و حساسیت حیطه 
ارتباطی پرسش نامه سنین و مراحل برابر 76/7 است. درنتیجه 
شناسایی  برای  مراحل  و  سنین  پرسش نامه  غربالگری  توانایی 

2. Words and gesture
3. Words and sentences
4.Ages and Stages Questionnair e (ASQ )
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کودکان دارای تأخیر تکاملی زبان کافی نیست و نیاز است که در 
کنار آن از فرم کوتاه چک لیست برقراری ارتباط کودکان استفاده 
شود ]14[. با توجه به آنچه گفته شد، تهیه ابزارهای اختصاصی 
برای غربالگری گفتار و زبان کودکان می تواند به افزایش دقت در 
شناسایی کودکان در معرض خطر آسیب های گفتار و زبان کمک 

کرده و سطح سالمت و کیفیت زندگی کودکان را ارتقا دهد.

زبان  غربالگری  کوتاه  فرم های  از  استفاده  اهمیت  رغم  علی 
تاکنون  فرم ها،  این  از  استفاده  بودن  مقرون به صرفه  و  کودکان 
مطالعه ای بر روی فرم های کوتاه )ازجمله فهرست تکامل برقراری 
ارتباط مک آرتور-بیتز(، اختصاصاً به قصد غربالگری زبان و گفتار 
در زبان فارسی انجام نشده است. فرم های بلند فهرست تکامل 
برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز با هدف ارزیابی رشد زبان کودکان 
در زبان فارسی مطالعه شده اند اما باتوجه به زیاد بودن آیتم ها، این 
فرم ها برای غربالگری، زمان بر هستند.مطالعات انجام شده در زبان 
فارسی برای بومی سازی فرم های بلند فهرست تکامل برقراری 
ارتباط مک آرتور - بیتز در ادامه مرور می شوند. اولین بار در سال 
1387 فرم WG-CDI به زبان فارسی ترجمه شد و روایی و پایایی 
آن برای کودکان 8 تا 16 ماهه فارسی زبان مطالعه شد. یافته های 
این مطالعه نشان داد ثبات درونی در بخش ژست ها 0/43 و در 

بخش کلمات درکی 0/98 بوده است ]15[.

در  ژست ها  بخش  درونی  ثبات  مقدار  بودن  کم  به  توجه  با 
مطالعه قبلی در سال 1393 مطالعه دیگری برای بررسی روایی 
صوری، محتوایی و ثبات درونی بخش ژست های WG-CDI در 
شهر اصفهان انجام شد. نسبت روایی محتوایی 0/91 نشان داد که 
این بخش از فرم از روایی محتوایی برخوردار است. همچنین با 
توجه  به مقدار آلفای کرونباخ 0/962، گویه های این بخش دارای 

همبستگی درونی مناسبی با یکدیگر بودند ]16[.

WS-CDI در سال 1389 مطالعه ای بر روی بخش واژگان فرم
با هدف شناسایی پربسامدترین واژگان بیانی کودکان 18 تا 34 
ماهه اجرا شد. مقاله منتشر شده از این مطالعه در دسترس نیست 
و صرفاً در مقاالت فارسی که به تاریخچه فهرست تکامل برقراری 
ارتباط مک آرتور - بیتز در زبان فارسی پرداخته اند، به این مطالعه 

اشاره شده است ]17، 18[.

پژوهش دیگری در سال 1393 برای بررسی روایی محتوایی و 
پایایی بازآزمون بخش دستور زبان فرم دوم فهرست مک آرتور-
بیتز در کودکان نوپای فارسی زبان شهر اصفهان انجام شد. در 
WS-CDI نتایج این مطالعه آمده است که بخش دستور زبان

اکثر مهارت های دستوری  ارزیابی  فارسی،  زبان  با  تطبیق یافته 
کودکان فارسی زبان را به خوبی پوشش می دهد و با ثبات درونی 
بیش از 0/72 و پایایی 0/79 شرایط مطلوبی برای ارزیابی دستور 

زبان کودکان نوپا و نیز استفاده در سایر مطالعات دارد ]19[.

با توجه به اهمیت غربالگری رشد زبان کودکان و نبود فرم 
مناسب برای غربالگری زبانی کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان 
مطالعه حاضر با هدف تدوین فرم سوم فهرست تکامل برقراری 
ارتباط مک آرتور-بیتز برای کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان 
اجرا شده است و به تعیین ویژگی های روان سنجی شامل روایی 

صوری، محتوایی و ثبات درونی این ابزار پرداخته است.

روش بررسی

توصیف نمونه

نوع  از  روش شناختی  مقطعی  مطالعه  یک  حاضر  مطالعه 
اعتبارسنجی ابزارها است. براساس دستورالعمل فرم سوم فهرست 
تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز انگلیسی ]12[، این مطالعه 
بر روی 356 کودک30 تا 37 ماهه اجرا شد. کودکان تک زبانه 
فارسی زبان در محدوده سنی 30 تا 37 ماه که هیچ گونه اختالل 
بود  نشده  داده  تشخیص  آن ها  برای  واضحی  عصبی تکاملی5 
می توانستند در این مطالعه شرکت کنند. در صورت عدم تکمیل 
و تحویل فرم و یا تکمیل ناقص فرم، کودک از نمونه حذف می شد.

نمونه های این مطالعه از میان کودکان 30 تا 37 ماهه تحت 
پوشش مراکز بهداشت شهر اصفهان انتخاب شدند. شیوه انتخاب 
نمونه تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود. خوشه های مرحله اول، 
مراکز بهداشت شماره 1 و 2 شهر اصفهان بودند. سپس از میان 
بیش از 100 مرکز بهداشت، 12 مرکز به عنوان خوشه های دوم 
انتخاب شدند. سپس با مراجعه به مراکز، شماره تمام خانواده های 
در  از سامانه سیب  زبان  فارسی  ماهه  تا 37  دارای کودک 30 
هر مرکز استخراج شد و به صورت تصادفی سیستماتیک از میان 
لیست ها، تعدادی کودک متناسب با حجم کودکان تحت پوشش 
هر مرکز انتخاب شد. حجم نمونه بر اساس فرمول شماره 1 ]20[ 
 CA0 مقدار( CA1=0/6 به مقدار برآوردی حداقل  برای داشتن 
برابر صفر در نظر گرفته شد که معادل نبود پایایی درونی بود( در 
نظر گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ در سطح خطای نوع اول 
5 درصد و توان آماری 80 درصد و برای تعداد آیتم های کلمه، 

K=100 و جمله، K=12 در نظر گرفته شد.

1. n=[{( 2k
k-1)(Za/2+Zβ) 

2}/ln(δ)2]+2˜1-CAO
1-CA1

δ=

خواص روان سنجی ابزار

تکامل  فهرست  سوم  فرم  مطالعه  از  برگرفته  حاضر  مطالعه 
برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز در زبان انگلیسی است که در سال 
2007 منتشر شد. فرم انگلیسی شامل بخش های واژگان با 100 
کلمه، جمالت با 12 جفت جمله و بخش استفاده از جمالت با 
12 سؤال بله / خیر بود ]12[. براساس توصیه توسعه دهندگان 

5. Neurodevelopmental
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فرم و همچنین به این خاطر که فرم سوم فهرست تکامل برقراری 
ارتباط مک آرتور-بیتز یک ابزار وابسته به زبان است، این فرم نیاز 
به ترجمه و بازترجمه ندارد. در مرحله تدوین فرم فارسی، فرم 
انگلیسی صرفاً برای مشخص شدن بخش های فرم و اهداف هر 

بخش، به فارسی ترجمه شد.

فرم فارسی همانند فرم انگلیسی در 3 بخش واژگان، جمالت و 
استفاده از جمالت تدوین شد. برای انتخاب کلمات بخش واژگان، با 
توجه به اینکه حدود 50 درصد از کلمات فرم سوم فهرست تکامل 
برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز و WS-CDI در زبان انگلیسی مشترک 
است، ابتدا بسامد بیان هر کلمه از فرم WS-CDI فارسی ]19[ براساس 
داده های این مطالعه محاسبه شد. بخشی از کلمات نیز از مطالعه 
طولی جلیله وند ]21[ انتخاب شدند و درمجموع 132 کلمه برای 
بخش واژگان فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز 
فارسی انتخاب شد. برای تدوین گویه های بخش جمالت و استفاده از 
جمالت از مطالعه طولی جلیله وند، در ارتباط با امتیازدهی رشد جمله 
 WS-CDI در زبان فارسی  6 ]22[ و برای بخش دستور زبان از فرم
استفاده شد و در نهایت 28 جفت جمله برای بخش جمالت و 21 

سؤال برای بخش استفاده از جمالت طراحی شد.

پس از تدوین فرم اولیه روایی صوری و محتوایی فرم بررسی شد. 
برای بررسی روایی صوری و محتوایی از نظرات 10 نفر از آسیب شناسان 
گفتار و زبان استفاده شد که به عنوان اعضای پنل تخصصی برای 
فرم  توسعه دهندگان  با  آیتم ها  محتوایی  و  صوری  روایی  تعیین 
از اعضای پنل تخصصی حداقل 3 سال  همکاری داشتند. هریک 

سابقه کار در حوزه رشد و اختالالت زبان کودکان داشتند.

روایی صوری به این مطلب اشاره می کند که سؤاالت آزمون 
در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه 
کیفی  به صورت  صوری  روایی  پژوهش  این  در   .]22[  شده اند 
بررسی شد. روایی محتوایی به این مطلب اشاره می کند که نمونه 
سؤال های مورداستفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه 
سؤال های ممکن است که می توان از محتوا یا موضوع موردنظر 
تهیه کرد ]22[. در این پژوهش از مقادیر نسبت روایی محتوایی7 
و  شاخص روایی محتوایی 8 برای تعیین روایی محتوایی هر گویه 
براساس نظرات اعضای پنل تخصصی استفاده شد. اعضای پنل 
تخصصی درباره واضح بودن، ضروری بودن و مرتبط بودن هر 
گویه با فرم، نظراتشان را ثبت کردند. براساس تعداد اعضای پنل 
تخصصی که 10 نفر بودند در فرم نهایی، گویه هایی که نسبت 
روایی محتوایی کمتر از 0/62 و شاخص روایی محتوایی کمتر 
از 0/7 داشتند حذف یا براساس نظرات اعضای پنل تخصصی 
و سازندگان فرم بازبینی شدند و شکل نهایی فرم سوم فهرست 

تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز تدوین شد.

6. Persian Developmental Sentence Scorin g (PDSS )
7. Content Validity Ratio (CVR)
 8. Content Validity Index (CVI)

پس از تدوین فرم نهایی، این فرم برای 356 کودک 30 تا 37 
ماهه فارسی زبان جهت بررسی ثبات درونی تکمیل شد. ثبات 
درونی به یکنواختی ماده ها یا اجزای تشکیل دهنده یک آزمون 
اشاره دارد و قابل قبول بودن ثبات درونی به این موضوع اشاره دارد 
که با تکرار این مطالعه در شرایط مشابه به نتایج یکسانی دست 

پیدا می کنیم ]23[. 

روش اجرا

فرم  تکمیل  و  نمونه گیری  کرونا،  بیماری  شیوع  علت  به 
سوم  فرم  منظور  همین  به  شد.  انجام  غیرحضوری  به صورت 
فرم  و  فارسی  مک آرتور-بیتز  ارتباط  برقراری  تکامل  فهرست 
مک آرتور-بیتز  ارتباط  برقراری  تکامل  فهرست  تاریخچه گیری 
بررسی معیارهای ورود، در سایت پرسالین طراحی شد.  برای 
فرم تاریخچه گیری فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز 
پیش از این به فارسی ترجمه شده و در مطالعات دیگر استفاده 
شده است ]19[. در این مطالعه نیز به منظور بررسی معیارهای 
ورود و شناسایی کودکان دارای تکامل طبیعی از کودکان دارای 
تکامل مشکوک یا غیرطبیعی از همین فرم استفاده شد. در این 
فرم سؤاالتی مرتبط با شرایط تکاملی کودک از والدین پرسیده 
می شود، ازجمله اینکه آیا کودک در حین تولد دارای وزن بسیار 
کودک شک  شنوایی  به  نسبت  والدین  آیا  اینکه  یا  بوده؟  کم 
دارند؟ یا آیا پزشک، بیماری رشد و تکاملی خاصی را برای کودک 
تشخیص داده است؟ سپس ازطریق شماره ثابت مرکز صدیقه 
طاهره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با خانواده ها تماس گرفته 
می شد و در صورت تمایل خانواده به شرکت در مطالعه، لینک فرم 

غربالگری ازطریق واتساپ برای آن ها ارسال می شد.

باتوجه به کم بودن نرخ پاسخ دهی، برای تشویق هرچه بیشتر 
خانواده ها، نتایج فرم کودکشان به صورت مختصر و براساس درصد 
پاسخ ها در هر بخش از فرم، برای والدین ارسال شد. همچنین 
برای جلب همکاری خانواده هایی که کودکانشان از نظر گفتار و 
زبان بسیار بهتر از همساالنشان بودند، ارزش همکاری در تدوین 
فرم غربالگری کودکان توضیح داده شد. برای فراهم کردن امکان 
شرکت در مطالعه برای تمام افراد تحت پوشش مراکز بهداشت 
منتخب، از خانواده هایی که تلفن همراه هوشمند نداشتند خواسته 
شد تا در صورت تمایل برای تکمیل فرم، به صورت حضوری به 

مرکز صدیقه طاهره مراجعه کنند.

با کد اخالق IR.MUI.MED.REC.1399.375 در  این طرح 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تصویب رسیده است. برای رعایت 
اصول اخالقی، هنگام تماس با والدین، توضیح مختصری درباره 
تا در صورت تمایل، در طرح شرکت کنند.  طرح داده می شد 
همچنین در پیام ارسالی ازطریق واتساپ به طور کامل اهداف 
اجرای طرح نوشته شده بود. در ابتدای فرم الکترونیکی، شرایط 
تکمیل فرم، مجریان طرح و زمان مورد نیاز برای تکمیل فرم نوشته 
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شده بود و از والدین خواسته می شد تا در صورت تمایل، فرم را 
پرکرده و ارسال کنند. به عالوه برای خانواده توضیح داده می شد 
که این طرح ارتباطی با مراکز بهداشت ندارد و عدم همکاری 
خانواده هیچ ارتباطی با ادامه دریافت خدمات آن ها نخواهد داشت.

تحلیل داده ها

تحلیل داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 
معیار  انحراف  و  میانگین  با  کّمی  داده های  گرفت.  26 صورت 
گزارش شدند و برای گزارش داده های کیفی از درصد استفاده 
شد. به عالوه نمرات هنجار نمونه )صدک های مختلف( به تفکیک 
هر بخش از فرم برای کل نمونه و به تفکیک جنس گزارش شده 
است. ثبات درونی فرم برای کل فرم و هر بخش از فرم به تفکیک 
جنس و گروه سنی محاسبه شد. به علت دووجهی بودن پاسخ ها، 
ثبات درونی با استفاده از ضریب کودر-ریچاردسون محاسبه شد. 
مقدار ضریب کودر-ریچاردسون بیش از 0/7 نشان دهنده ثبات 

درونی قابل قبول است ]24[. 

همچنین همبستگی نمرات دو به دوی بخش ها و همبستگی 
نمرات هر بخش با سن محاسبه شد که با توجه به نرمال نبودن 

توزیع داده ها از ضریب اسپیرمن استفاده شد. 

یافته ها

و  ماه  میانگین سنی 34/03  با  ماهه  تا 37  کودک 30   356
انحراف معیار 2/12 ماه وارد مطالعه شدند. براساس دستورالعمل 
فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز انگلیسی، 

داده ها به تفکیک 4 گروه سنی در بازه 2 ماهه 30 و 31، 32 و 33، 
34 و 35 و 36 و 37 دسته بندی شدند. به طور میانگین 60 درصد 
از نمونه ها پسران بودند و بیشترین تعداد شرکت کنندگان مربوط به 
بازه سنی 36 و 37 ماهه بود. در جدول شماره 1 توزیع نمونه ها 

براساس جنس به تفکیک گروه سنی آورده شده است.

روایی

براساس نظر 9 نفر از اعضای پنل تخصصی، روایی صوری فرم 
مورد تأیید بود. 1 نفر از اعضای پنل تخصصی پیشنهاداتی در 
راستای شکل ظاهری فرم مطرح کرد که در تدوین فرم نهایی در 
نظر گرفته شد. در بررسی روایی محتوایی در فرم نهایی گویه هایی 
که نسبت روایی محتوایی کمتر از 0/62 و شاخص روایی محتوایی 
کمتر از 0/7 داشتند حذف یا براساس نظر اعضای پنل تخصصی 
بازبینی شدند و درنهایت در بخش »واژگان« 100 گویه، در بخش 
»جمالت« 22 گویه و در بخش »استفاده از جمالت« 16گویه 

باقی ماندند.

در جدول شماره 2 نمرات هنجار کل نمونه برای 3 بخش فرم 
محاسبه شده است. نتایج نشان داد در بخش واژگان میانگین 
80/74 بوده است. 5 درصد کودکان حداکثر تا 20 کلمه را بیان 
کرده اند و 10 درصد حداکثر 49 کلمه را از مجموع 100 کلمه 
بیان کرده اند و میانه نمرات نیز 90 بوده است. براساس یافته ها 

1/1 درصد از کودکان هیچ کدام از کلمات فرم را بیان نکرده اند. 

جدول 1. توزیع جنسی سنی شرکت کنندگان در مطالعه

 تعداد )درصد(جنسگروه سنی

30 و 31

(4/77( 17دختر

(9/55( 34پسر

(14/32( 51جمع

32 و 33

(13/20( 47دختر

(16/57( 59پسر

(29/77( 106جمع

34 و 35

(9/26( 33دختر

(15/73( 56پسر

(24/99( 89جمع

36 و 37

(12/35( 44دختر

(18/53( 66پسر

(30/88( 110جمع
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در بخش جمالت با میانگین 12/40، صدک 5 و 10 و میانه 
نمرات، به ترتیب 1، 2 و 14 از مجموع 22 جفت جمله بوده 
است. در بخش استفاده از جمالت میانگین 11/38 به دست آمده 
است. 5 درصد والدین حداکثر 2 پاسخ بله و 10 درصد حداکثر 
5 پاسخ بله در این بخش ثبت کرده اند. میانه نمرات نیز 13 بوده 
است. در تمام بخش های فرم، کمینه صفر و بیشینه به ترتیب در 
بخش واژگان 100 در بخش جمالت 22 و در بخش استفاده از 

جمالت 16 بوده است.

در جدول شماره 3 نمرات هنجار بخش های فرم، به تفکیک 
جنس آورده شده است. در هر 3 بخش فرم، میانگین و میانه 
نمرات دختران بیشتر از پسران بوده است. همچنین پراکندگی 
نمرات در دختران کمتر بوده است. در صدک های 2/5، 5 و 10 در 
هر 3 بخش فرم نمرات دختران بیشتر بوده است، ولی در صدک 

95 تمام مقادیر در 2 جنس یکسان است.

ثبات درونی

ضریب ثبات درونی برای کل فرم برابر 0/97 بود که بیشتر از 
حداقل قابل قبول یعنی 0/7 است. همچنین این ضریب در بخش 
واژگان با 100 سؤال برابر 0/98، در بخش جمالت با 22 سؤال 
برابر 0/88 و در بخش استفاده از جمالت برابر 0/88 بوده است. 

ضریب ثبات درونی هر بخش از فرم به تفکیک جنس و به 
تفکیک گروه سنی به ترتیب در جدول های شماره 4 و 5 گزارش 
شده است. ضریب ثبات درونی به تفکیک جنس، بین حداقل 
0/845 تا 0/985 است و می توان گفت ثبات درونی در هر 3 
بخش فرم برای دو جنس مطلوب است. این ضرایب به تفکیک 
گروه سنی از حداقل 0/857 تا حداکثر 0/986 است. با توجه به 

اینکه مقادیر ضریب ثبات درونی بیش از 0/7 است، می توان گفت 
بخش های فرم برای تمام گروه های سنی موردمطالعه از ثبات 
درونی قابل قبولی برخوردار است. نتایج جدول های شماره 4 و 5 
نشان می دهد قابل قبول بودن ثبات درونی فرم برای کل نمونه، 
به علت باال بودن ضریب ثبات درونی یک جنس یا گروه سنی 
خاص نیست و ثبات درونی در تمام گروه های سنی و هر 2 جنس 

قابل قبول است.

با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها، برای بررسی همبستگی 
نمرات دو به دوی بخش های فرم و همچنین همبستگی نمرات هر 
بخش با سن از ضریب اسپیرمن استفاده شد. مثبت و معنادار 
بودن مقدار همبستگی 3 بخش فرم نشان می دهد که کل فرم 
عمل  هماهنگ  ماهه  تا 37  کودکان 30  زبان  غربالگری  برای 
می کند و با افزایش نمره در یک بخش، نمره کودک در سایر 

بخش ها نیز افزایش پیدا می کند. 

جدول شماره 6 مربوط به مقادیر همبستگی اسپیرمن بین 
نمرات بخش های فرم با هم و هر بخش با سن است. این مقادیر 
نشان می دهد بین بخش های سه گانه فرم، همبستگی مثبت و 
معنی داری وجود دارد. این مقادیر نشان می دهد با افزایش تعداد 
واژگان بیانی، پیچیدگی دستوری جمالت کودک نیز افزایش یافته 
است. همچنین بین سن و نمرات هر 3 بخش فرم همبستگی 
مثبت و معنی داری مشاهده  شده است. مثبت و معنادار بودن 
همبستگی هر بخش با سن نشان می دهد با افزایش سن تعداد 
از  مناسب  استفاده  و  پیچیدگی جمالت  بیانی کودک،  واژگان 

جمالت به شکل معناداری بیشتر شده است.

جدول 2. نمرات هنجار بخش های فرم برای کل نمونه

استفاده از جمالت جمالت واژگان شاخص

11/38 12/40 80/74 میانگین

13 14 90 میانه

4/02 5/96 24/03 انحراف معیار

353 346 356 تعداد نمونه

1 0 3/93 2/5

صدک ها

2 1 20/70 5

5 2 49/40 10

15 20 100 90

16 21 100 95

16 22 100 97/5
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جدول 3. نمرات هنجار بخش های فرم به تفکیک جنس

استفاده از جمالت جمالت واژگان شاخص جنس

11/99 12/83 83/28 میانگین

دختر

13 14 92 میانه

3/64 5/89 21/92 انحراف معیار

140 139 141 تعداد نمونه

2 0 14/65 2/5

صدک ها

3/05 1 26/20 5

6/10 2 54/40 10

15 19 100 90

16 21 100 95

16 22 100 97/5

10/99 12/11 79/08 میانگین

پسر

12 13 89 میانه

4/22 6 25/23 انحراف معیار

213 207 215 تعداد نمونه

1 0 3 2/5

صدک ها

2 1 11 5

4 2 43/60 10

15 20 100 90

16 21 100 95

16 22 100 97/5

جدول 4. ضرایب ثبات درونی هر بخش از فرم به تفکیک جنس

ضریب ثبات درونیجنستعداد سؤاالتبخش

100واژگان 
0/98دختر

0/98پسر

22جمالت 
0/84دختر

0/90پسر

16استفاده از جمالت
0/86دختر

0/88پسر
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بحث

هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های روان سنجی فرم سوم از 
فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز در کودکان 30 تا 

37 ماهه فارسی زبان بود. 

ویژگی های روان سنجی

با توجه به یافته ها، روایی صوری و محتوایی مورد تأیید اعضای 
با استناد به  پنل تخصصی بود. همچنین روایی محتوایی فرم 
همبستگی مثبت و معنی دار هر بخش از فرم، با سن به عنوان 
یک متغیر کمی پیوسته قابل قبول است، زیرا نتایج نشان داد 
بخش های مختلف فرم به افزایش سن حساس است. این نتایج 
ارتباط  برقراری  تکامل  فهرست  فرم سوم  نتایج مطالعه  مشابه 
مک آرتور- بیتز در زبان سوئدی است که بر روی کودکان 2/6 تا 
4 سال اجرا شده است. در بخش نتیجه گیری این مطالعه آمده 
است که روایی این فرم به علت همبستگی زیاد نتایج با سن، نشان 
دادن تفاوت بین دو جنس که معموالً برای کودکان پیش دبستانی 

مشاهده می شود و همبستگی زیاد بین نمرات بخش واژگان و 
نحوکه مشابه بسیاری از مطالعات است، مورد تأیید است ]25[.

نمرات هنجار

در کودکان  و صدک ها  نظیر دهک ها  نمرات هنجار  بررسی 
طبیعی می تواند به شناسایی کودکان دارای اختالل کمک کند. 
مطالعه ای در سال 2018 بر روی 34 کودک 29 ماهه ایتالیایی 
زبان انجام شد. در این مطالعه طولی ابتدا کودکان با فرم کوتاه 
WS-CDI مورد غربالگری قرار می گرفتند. کودکان بعد از 5 ماه 
یعنی در 34 ماهگی مجدداً از نظر شناخت، مهارت های ارتباطی و 
مهارت های زبانی ارزیابی می شدند. بررسی ها نشان داد 89 درصد 
از کودکانی که در 34 ماهگی تأخیر زبان داشتند، اندازه خزانه 
واژگان آن ها در 29 ماهگی زیر دهک اول بوده است. درنتیجه 
اندازه خزانه واژگان در 29 ماهگی، فاکتور پیش بینی کننده تأخیر 
زبان در 34 ماهگی است ]26[. همچنین در مطالعه فرم کوتاه 
فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور-بیتز در زبان دانمارکی 
گفته شده است که صدک های 5، 10 و 15 در 21 یا 24 ماهگی 

جدول 5. ضرایب ثبات درونی هر بخش از فرم به تفکیک گروه سنی

ضریب ثبات درونیسن به ماهتعداد سؤاالتبخش

100واژگان 

300/97 و 31

320/98 و 33

340/98 و 35

360/98 و 37

22جمالت 

300/90 و 31

320/86 و 33

340/89 و 35

360/87 و 37

16استفاده از جمالت

300/88 و 31

320/89 و 33

340/85 و 35

360/87 و 37

جدول 6. همبستگی بین نمرات دو به دو بخش های فرم و نمرات هر بخش با سن

جمالت واژگانسنبخش

*0/120واژگان

***0/606**0/165جمالت

***0/766***0/668**0/150استفاده از جمالت

P<0/001*** ،P<0/01** ،P<0/05*
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به هم نزدیک هستند و نمی توان انتظار داشت که این صدک ها 
تفاوت بین کودکانی که عملکرد خوبی دارند با کودکانی که عملکرد 
ضعیف تری دارند را نشان بدهد، ولی در 27 و 30 ماهگی صدک ها 
تفاوت در عملکرد را بهتر نشان می دهند. همچنین براساس این 
مطالعه، گفتاردرمانگران می توانند تأخیر زبان را در کودکانی که 

نمره ای کمتر از صدک 10 گرفته اند تأیید کنند ]10[.

واژگان  بخش  در  معیار  انحراف  بودن  زیاد  حاضر  مطالعه  در 
نشان دهنده پراکندگی زیاد حجم نمونه است. همچنین تنوع خزانه 
واژگان کودکان در این بازه سنی را نشان می دهد. این نتایج مشابه 
یافته های مطالعات فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز 
در بین زبان های مختلف است. این مطالعات نشان می دهند کودکان 
در 3 سال اول زندگی خود، در توسعه مهارت های ارتباطی اولیه 
متفاوت هستند. این تنوع در تکامل اولیه خزانه واژگان به وضوح 
دیده می شود و در بلندمدت هم اثرات آن قابل مشاهده است ]27[.

مقایسه مقادیر نمرات هنجار بین 2 گروه دختران و پسران نشان 
می دهد میانگین در همه بخش ها در گروه دختران بیشتر از پسران 
است و انحراف معیار نیز در تمام بخش ها کمتر است. این یعنی در 
تمام قسمت ها دخترها به طور میانگین عملکرد بهتری داشته اند و 
پراکندگی نتایج نیز در این گروه کمتر از پسران بوده است. مقایسه 
صدک ها به ویژه صدک های 2/5 و 5 نیز پاسخ گویی بهتر دختران به 
فرم را نشان می دهد. برای مثال صدک 2/5 در بخش واژگان نشان 
می دهد که 2/5 درصد از دختران حداکثر 14/65 واژه را بیان کرده اند، 
ولی 2/5 درصد از پسران حداکثر 3 واژه را بیان کرده اند. نتایج با نتایج 
مطالعات داخلی درباره رشد زبان در 2 جنس همسو است. در مطالعه 
امتیازدهی رشد جمله، اثر جنسیت بر امتیاز رشد جمله، اثبات نشد. 
اما امتیاز رشد جمله در دختران فارسی زبان بیشتر از پسران بود ]22[. 

ثبات درونی

مقادیر قابل قبول ثبات درونی برای کل فرم و برای هر بخش 
به طور  باهم  فرم  این  گویه های  که  معناست  این  به  فرم،  از 
یکپارچه آنقدر همبستگی محتوایی دارند که یک مفهوم و یک 

پدیده را می سنجند.

 بیشترین ضریب ثبات درونی در تمام گروه های سنی مربوط 
سال  در  همکارانش  و  وسترلند  است.  بوده  واژگان  بخش  به 
2006 نسخه سوئدی فرم غربالگری مک آرتور -بیتز را بررسی 
کردند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی بخش های مختلف 
ساله   3 کودکان  زبانی  شدید  اختالالت  تشخیص  برای  فرم، 
در 18 ماهگی بود. در نتایج این مطالعه آمده است که تعداد 
زبانی  اختالالت شدید  پیش بینی کننده  بهترین  بیانی  واژگان 
است و این آزمون غربالگری، برتر از روش های سنتی است ]7[. 
باتوجه به اهمیت واژگان بیانی، باال بودن ثبات درونی فرم در 

این بخش می تواند از مزایای فرم باشد.

این مطالعه برای اولین بار بر روی فرم کوتاه از فهرست تکامل 
برقراری ارتباط مک آرتور -بیتز در زبان فارسی اجرا شد. مطالعه ای 
که دقیقاً با موضوع پژوهش حاضر یکسان باشد در زبان فارسی 
یافت نشد. مطالعات پیشین در زبان فارسی برای بررسی روایی و 
پایایی فرم های بلند فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز 
انجام شده است که مربوط به رده های سنی 8 تا 16 و 16 تا 30 ماه 
هستند ]15، 16، 19[. نتایج این مطالعات نشان داد که فرم های 
بلند فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز در زبان فارسی 
از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. در اجرای این مطالعه 
از نتایج و روش اجرای مطالعات گذشته استفاده شد و سعی شد 
کاستی های مطالعات جبران شود. برای مثال علی رغم کمتر بودن 
گویه های فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز، 

از حجم نمونه بزرگ تری برای بررسی ثبات درونی استفاده شد.

همبستگی

فرم،  بخش های  بین  که  می دهد  نشان  همبستگی  نتایج 
همبستگی مثبت قوی وجود دارد که در سطح کمتر از 0/05 

معنی دار است.

نتایج مطالعه ای بر روی فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط 
مک آرتور- بیتز که در زبان استونی برای کودکان 34 تا 39 ماهه 
اجراشده نشان می دهد یک رابطه مستقیم قوی بین نمرات بخش 
خزانه واژگان و نمرات بخش استفاده از دستور زبان وجود دارد 
که با نتایج زبان های دیگر نیز سازگار است. ازآنجاکه تکامل خزانه 
واژگان مقدم بر تکامل دستور زبان است، انتظار می رود کودکانی که 
واژگان بیانی بیشتری دارند، شروع به ترکیب کلمات در گفته های 
پیچیده تر و استفاده صحیح از قوانین دستور زبان کنند ]27[. نتایج 

همبستگی مطالعه حاضر با نتایج این مطالعات همسو است.

همبستگی بین بخش های فرم به نوعی ثبات درونی فرم را نیز 
نشان می دهد. برای مثال همبستگی نشان می دهد که افرادی که 
در بخش اول تعداد بیشتری از واژگان را بیان کرده اند در بخش سوم 
یا استفاده از جمالت هم تعداد پاسخ های مثبت بیشتری داشته اند. 

در ماتریس همبستگی بین بخش های فرم، ستون سن نیز 
اضافه شده است و همبستگی هر بخش با سن بررسی شده است. 
هرچند مقدار همبستگی بخش ها با سن کمتر از همبستگی بین 
بخش ها است ولی این مقادیر از نظر آماری معنی دار است. یکی 
از دالیل کم بودن مقدار همبستگی می تواند کم بودن بازه سنی 
بازه سنی  فارسی  زبان  در  پیشین  مطالعات  در  باشد.  نمونه ها 
بزرگ تری برای گروه بندی کودکان استفاده شده است. برای مثال 
در مطالعه امتیازدهی به رشد جمله که در زبان فارسی انجام شده 
گروه بندی کودکان در فواصل 6 ماه انجام شده و نتایج نشان داد 
این گروه بندی می تواند تفاوت های امتیاز رشد جمله که به تدریج 

رخ می دهد را نشان دهد ]22[.
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امتیازدهی به رشد جمله نشان داد  نتایج مطالعه  همچنین 
که در سنین باالتر یعنی 54 تا 59 ماهگی امتیاز رشد جمله 
افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. به نظر می رسدکه سرعت 
رشد جمله درکودکان فارسی زبان در دو دوره سنی به طور واضح 
افزایش نشان می دهد. قبل از 3 سالگی و بعد از 4/5 سالگی ]22[. 
ازآنجاکه این مطالعه در بازه سنی 30 تا 37 ماهگی قرار دارد 
انتظار می رود که همبستگی نمرات فرم به ویژه بخش جمالت و 

استفاده از جمالت با سن معنادار باشد.

در مطالعاتی که در زبان های دیگر انجام شده نیز گروه بندی 
سنی کودکان با فواصل بزرگ تری انجام شده است. در مطالعات 
امتیاز رشد جمله برای کودکان انگلیسی زبان که در سال 1971 
برای اولین بار انجام شد، لی امتیاز رشد جمله را در فواصل 6 ماهه 
بررسی کرد، اما در مطالعه بعدی در سال 1974 با اضافه شدن 
گروه سنی 2 تا 3 سال معنی دار بودن اختالف میانگین های رشد 
جمله را در فواصل 1 سال گزارش کرد. درنتیجه در سنین کمتر 

در بازه یک ساله تفاوت کودکان بارزتر بوده است ]22[.

محدودیت های مطالعه

در این مطالعه با توجه به عدم امکان نمونه گیری حضوری به 
علت شیوع بیماری کرونا، نمونه گیری به صورت غیرحضوری انجام 
شد. در ابتدای فرایند نمونه گیری برای تماس با خانواده ها از تلفن 
همراه استفاده شد و اعتماد خانواده ها کمتر بود. به همین علت 
برای جلب اعتماد خانواده ها و افزایش همکاری برای تماس با 
خانواده ها از شماره تلفن ثابت مرکز توان بخشی صدیقه طاهره 
شهر اصفهان استفاده شد. همچنین با توجه به کم بودن نرخ 
پاسخ دهی، برای تشویق هرچه بیشتر خانواده ها، نتایج فرم کودک 
به صورت مختصر و براساس درصد پاسخ ها در هر بخش از فرم، 

برای والدین ارسال شد.

والدین کودکانی که از نظر گفتار و زبان بهتر از همساالنشان 
فرم  تکمیل  به  تمایل کمتری  تلفنی،  تماس  بودند، در هنگام 
داشتند. برای جلب همکاری بیشتر والدین، ارزش همکاری آن ها 
در ساخت فرم غربالگری توضیح داده می شد و درنتیجه تعداد 
بیشتری حاضر به همکاری شدند. در بعضی از موارد خانواده ها 
نمی توانستند ازطریق لینک وارد سایت پرسالین بشوند که در 
این صورت یا لینک مجدداً ارسال می شد یا از خانواده خواسته 
می شد تا مرورگر تلفن همراه خود را به روزرسانی کرده و مجدداً 

از لینک استفاده کنند.

نتیجه گیری

باتوجه به یافته های این پژوهش، روایی صوری و محتوایی فرم 
سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز برای کودکان 
30 تا 37 ماهه فارسی زبان قابل قبول است. همچنین ثبات درونی 
فرم در این مطالعه تأیید شد. بنابراین می توان از این فرم برای 

غربالگری و همچنین برای مطالعات آتی درزمینه هنجاریابی و 
بررسی صحت تشخیصی در گروه های بالینی مختلف استفاده کرد.

درمانگران می توانند از نمرات هنجار گزارش شده در جداول، 
برای غربالگری کودکان 30 تا 37 ماهه دختر و پسر استفاده کنند.

پیشنهاد می شود در مطالعات آینده با اجرای این فرم برای 
ویژگی  حساسیت،  دیرشکوفایی،  و  دیرگفتاری  دارای  کودکان 
ارتباط  برقراری  تکامل  فهرست  سوم  فرم  تشخیصی  و صحت 
مک آرتور- بیتز در زبان فارسی بررسی شود و نقاط برش فرم در 
2 گروه  سنی 30 و 36 ماهه محاسبه شود. همچنین بومی سازی 
فرم های کوتاه غربالگری تکامل زبان در سایر گروه های سنی و یا 
استفاده از فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز 
برای مطالعات طولی و بررسی روایی پیش بین فرم می توانند از 

موضوعات پژوهش های آتی باشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

کد کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای این پژوهش، 
196083 است. همچنین همه مراحل کسب رضایت آگاهانه از 
شرکت کنندگان در بخش روش ها در متن مقاله توضیح داده شده 
است. این طرح با کد اخالق IR.MUI.MED.REC.1399.375 در 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تصویب رسیده است. 

حامي مالي

بود.  اصفهان  علوم پزشکی  دانشگاه  پژوهش  این  مالی  حامی 
همچنین این مطالعه مستخرج از بخشی از یک گرنت تحقیقاتی 
با عنوان »بومی سازی و هنجاریابی ابزارهای معتبر جهت ارزیابی 
اختالالت زبانی اولیه و ثانویه در کودکان 1 تا 6 ساله اصفهانی 
و غربالگری آنها: یک مطالعه اپیدمیولوژیک مبتنی بر جمعیت« 
با کد مصوب 196083 متعلق به نویسنده دوم، یلدا کاظمی، 
است که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد گفتاردرمانی نویسنده 
توان بخشی دانشگاه  فرزانه مختاری در در دانشکده علوم  اول، 

علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

مشارکت نویسندگان

دیل؛  فیلیپ  مختاری،  فرزانه  کاظمی،  یلدا  مفهوم سازی: 
فیلیپ  فیضی،  آوات  کاظمی،  یلدا  مختاری،  فرزانه  روش شناسی: 
فرزانه  تحلیل:  کاظمی؛  یلدا  مختاری،  فرزانه  اعتبار سنجی:  دیل؛ 
مختاری، یلدا کاظمی، آوات فیضی، فیلیپ دیل؛ تحقیق و بررسی: 
فرزانه مختاری، یلدا کاظمی، آوات فیضی. منابع: فرزانه مختاری، 
کاظمی؛  یلدا  مختاری،  فرزانه  نویس:  پیش  نگارش  کاظمی؛  یلدا 
ویراستاری و نهایی سازی نوشته: فرزانه مختاری، یلدا کاظمی، آوات 
فیضی، فیلیپ دیل؛ نظارت، مدیریت پروژه، تامین مالی: یلدا کاظمی.

فرزانه مختاری و همکاران. ویژگی های روان سنجی فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز )CDI-III( در کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان
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تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه  والدین کودکان شرکت کننده در  از  نویسندگان 
پرسش نامه ها  تکمیل  در  صمیمانه شان  همکاری  خاطر  به 
قدردانی می کنند. همچنین از خانم ها نرگس خلیفه محمودی 
و زهرا حاجی کرمی برای کمک در بخش نمونه گیری متشکریم.
استادان و همکاران گفتاردرمانگری که در پنل  از  نویسندگان 
تخصصی در مرحله روایی محتوا، با ارائه نظرات ارزشمند خود، به 

بهبود محتوای پرسش نامه یاری رساندند، سپاسگزارند.

فرزانه مختاری و همکاران. ویژگی های روان سنجی فرم سوم فهرست تکامل برقراری ارتباط مک آرتور- بیتز )CDI-III( در کودکان 30 تا 37 ماهه فارسی زبان
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