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Abstract
Purpose: Children with specific language impairment have shown specific defects in story
coherence. The present study investigated story coherence in Persian speaking children with
specific language impairment and normal development.
Methods: This study is cross-sectional. Samples are 50 children with normal development
and 10 children with specific language impairment. Children with language impairment had
normal hearing, nonverbal IQ, and emotional status. Their language impairment detected by
test of language development. Single-episode story (A1) and three-episode story (A3) were
elicited and transcripted by using of Persian Narrative Norms Instrument. The story scored
based on coherence elements. In both transcription and scoring stages, the percent agreement
between inter-rater were calculated. To compare scores of the stories and episodes between
two groups of children, Independent t-test and Mann-whitney test were applied.
Results: In children with normal development, percent agreement in transcription obtained
100%.Percent agreement of scoring in "A1" and "A3" respectively were 96% and 94.51%.
The mean of scores of both "A1" and "A3" story were significantly different (p=0.00)
between two groups. Two groups were also significantly different (p=0.00) in different
episodes of "A3" story.
Conclusion: Children with specific language impairment has score lower than children with
normal development in Coherence.
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بررسی مقایسه ای انسجام داستان در کودکان فارسی زبان مبتال به آسیب ویژهی زبانی و کودکان طبیعی
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 نقایص ویژهای را در انسجام، کودکان مبتال به اختالل آسیب ویژهی زبانی، در مطالعات انجام شده در زبان انگلیسی:هدف
داستان نشان داده اند؛ در پژوهش حاضر انسجام داستان در این دسته از کودکان و کودکان طبیعی در زبان فارسی بررسی شده
.است
 کودک مبتال به آسیب ویژهی زبانی در این10  کودک با رشد طبیعی و50 . این مطالعه از نوع مقطعی است:روش بررسی
 مشکل. هوش غیرکالمی و عاطفی طبیعی بودند، کودکان آسیب ویژهی زبانی از نظر وضعیت شنوایی.مطالعه شرکت کردند
 داستانهای تک، با استفاده از نسخه فارسی آزمون هنجار گفتمان روایتی.زبانی آنها با استفاده از آزمون رشد زبان تایید گردید
 در هردو مرحله. سپس بر اساس عناصر انسجام امتیاز داده شد.صحنهای و سه صحنهای از آنها استخراج و نسخهبرداری گردید
 جهت مقایسه امتیاز انسجام داستانها و صحنهها بین دو. درصد توافق بین دو مصحّح محاسبه گردید،نسخهبرداری و امتیازدهی
. از آزمونهای تی مستقل و من ویتنی استفاده شد،گروه
 امتیازدهی داستان،درصد100 »3» و «الف1 در کودکان طبیعی درصد توافق برای نسخهبرداری هر دو داستان«الف:یافتهها
 پس از مقایسه گروهها مشخص شد که در بین. درصد به دست آمد94/51،»3 درصد و امتیازدهی داستان «الف96 ،»1«الف
» به تفکیک و همچنین میانگین امتیاز انسجام صحنههای مختلف3» و «الف1دو گروه میانگین امتیاز انسجام داستان «الف
.)p=0/00( » در دو گروه به طور معنادار متفاوت هستند3داستان «الف
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مدرسه به شکوفایی میرسد ( .)3آسیب ویژهی زبانی یک
آسیب زبانی در کودکان اسـت کـه بدون علت مشخصی
این اختالل در طی سن رشد بروز میکند؛ به عبارت دیگر
در نتیجـهی ناتوانیها و معلولیتهای ادراکی ،نقص هوش،
اختالالت حرکتی محیطی ،بدعملکردیهای واضح
نورولوژیکی یا مشکالت عاطفی و رفتاری ایجاد نمیشود
( .)7کودکـان مبتال به آسیب ویژهی زبانی اشکاالت زبانی
بسیار متنوعی در سطوح مختلف زبانی (نحوی ،معنایی و
کاربرد شناختی) نشان میدهند ( .)8یکی از اشکاالت این
کودکان در سطح کاربردشناختی و معناشناسی ،عدم
انسجام در گفتمانهایی همچون داستان است (.)3
عملکرد مهارت تولید گفتمان روایتی در کودکان مبتال به
آسیب ویژهی زبانی در سن  5سالگی ،کمتر از کودکان
هم سن با رشد طبیعی است ( .)3،6اگرچه بسیاری از
کودکان دارای اختالل زبانی بزرگتر ،داستانهای صحیح
تولید میکنند اما پیشرفت آنها در این سطوح ،کندتر از
حالت طبیعی است .این کودکان داستانهایی با قسمتهای
کمتر و با سازماندهی کمتر ،جمالت با پیچیدگی کمتر و
واژگان خیلی محدود تولید میکنند ( .)3همچنین
گزارش شده که این کودکان نسبت به کودکان با رشد
طبیعی ،از پاسخهای درونی ()internal response
کمتری استفاده میکنند و توجه کمتری به احساسات و
انگیزههای شخصیتهای داستانی دارند (.)9
همانطور که گفته شد گستره حوزههای زبانی در
داستان گویی زیاد است و امکان بررسی آن در یک کار
پژوهشی وجود ندارد .بنابراین در این مطالعه از بین این
حوزههای وسیع ،انسجام بررسی شد .انسجام سطوح
معناشناسی و کاربردشناسی زبان را در برمیگیرد (.)2
انسجام در دو سطح کالن ساختار و خرد ساختارتعریف
می شود ( .)10در تحلیل کالنساختار مهارتهای زبانی

مقدمه
تحلیل نمونه زبانی ()Language Sample Analysis
یکی از بهترین روشهایی است که مکمل ابزارهای
استاندارد شده ارزیابی گفتار و زبان است و برای ارزیابی
زبان در حوزههای مختلف به کار میرود .این رویکرد پس
از جمعآوری نمونه زبانی ،زبان را از جنبههای مختلف
مانند صرف و نحو ،معنا و کاربردشناسی تحلیل میکند.
برای مثال ،تحلیل پیچیدگیهای صرفی و نحوی ،انتقال
اطالعات ،کاربرد معنایی کلمات مختلف ،کاربرد ابزارهای
پیوستگی ( )cohesive devicesو حروف ربط
( )connectivesنمونهای از این تحلیلها هستند (.)1
آسیبشناسان گفتار و زبان برای شناسایی تأخیرهای
زبانی ،از تحلیل نمونه زبانی استفاده میکنند ،مشکالت
کودکان را در هریک از این حیطهها تعیین و رویکرد
درمانی را بر مبنای آن طرحریزی میکنند .پس از اجرای
برنامه درمانی ،میتوان با تحلیل مجدد این نمونه ،پیامد
درمانی را بررسی نمود .با توجه به مزایای آن از جمله
امکان بررسی جنبه های مختلف زبان به طور همزمان،
مطالعات زیادی استفاده از آن را در کلینیکها توصیه
کردهاند ( .)2-6برای گرفتن نمونه زبانی میتوان از انواع
مختلف گفتمان ( )discourseاستفاده کرد؛ همچون
گفتمان توصیفی ( ،)descriptiveروایتی ()narrative
( .)2اگر گفتمان طیفی از رسمیت ( )formalityدر نظر
گرفته شود ،این طیف از کمترین رسمیت یعنی مکالمه
به بیشترین رسمیت یعنی زبان ادبی گسترش دارد؛
گفتمان روایتی مابین این طیف واقع میشود.
رشد گفتمان روایتی در حدود سن دو سالگی شروع به
ظهور میکند .بر اساس مراحل رشد داستان Applebee
در این سن ،داستانها به صورت تودهای ()heap stories
است .گفتمان روایتی واقعی ( )true narrativesدر سن
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فراسوی گفته بررسی میشود و توانایی کودکان برای
مرتبط کردن مفاهیمی باالتر از سطح گفته را نشان می-
دهد ()11؛ برای بررسی انسجام ،رویکردهای مختلفی در
مطالعات تعریف شده ،از بین این رویکردها ،رویکرد
«دستور داستان» انتخاب گردید .اصطالح دستور داستان
برای توصیف مدل ساختار مدار اطالعات داستان است
( .)12مدل دستور داستان ،اطالعاتی را که بزرگساالن به
عنوان عناصر ضروری در داستانهایشان بیان میکنند را
معرفی میکند .در این مدل حداقل یک شخصیت
( )characterمرکزی است که برای اجرای اعمال هدف
محور برانگیخته میشود .یک داستان حول یک تالش
( )attemptیا تالشهایی به واسطه شخصیت مرکزی
برای رسیدن به هدف میچرخد و داستان با یک پیامدی
) (outcomeکه در آن ممکن است به طور موفقیتآمیز
هدف حاصل شود یا نشود ،تمام میشود ( .)6نقص در
درک و کاربرد انسجام داستان یکی از بیشترین جنبههایی
است که به عنوان نقص در داستان گویی کودکان گزارش
شده است .در اختالالت مختلفی از جمله آسیب ویژهی
زبانی ،اشکاالتی در انسجام داستان و به ویژه در کاربرد
عناصر داستان به عنوان شاخصی برای بررسی انسجام
گزارش شده است .از آنجایی که میزان مطالعات انجام
شده در حیطه این اختالل کم بوده ،مطالعه حاضر به
بررسی انسجام به وسیله عناصر دستور داستان در این
اختالل میپردازد و عملکرد آنها را با کودکان طبیعی
مقایسه میکند .در بررسی های انجام شده در ایران با
مطالعهای با هدف تحلیل نمونه زبانی در حوزه بررسی
انسجام با کمک عناصر دستور داستان مواجه نشدیم؛
بنابراین این مطالعه می تواند حوزه جدیدی را در این
زمینه معرفی نماید.
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در بررسی حجم نمونه بر اساس فرمول حجم نمونه تعداد
کودکان طبیعی نیز  10نفر به دست آمد .اما بر اساس
مطالعه  Schneiderو همکاران ( 50 )6کودک طبیعی
در مطالعه شرکت کردند ،چون بررسی این تعداد کودک
طبیعی میتواند دادههای هنجاری در مورد وضعیت
انسجام ارائه کند.
از روش نمونهگیری در دسترس در انتخاب کودکان
مبتال به آسیب ویژهی زبانی استفاده شد .نمونهها در
مدت زمان 12ماه (اول بهمن ماه  92تا پایان دی ماه )93
از کلینیکهای گفتـاردرمانی سـطح شهر تهران (اعم از
مراکز دانشگاهی و خصوصی) انتخاب شدند .گروه کنترل
از بین کودکان طبیعی در مدارس انتخاب شد .بدین
صورت که از هریک از مناطق پنجگانه شهر تهران (منطقه
شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) به صورت تصادفی یک
دبستان دخترانه و یک دبستان پسرانه انتخاب گردید و
سپس در هر مدرسه به صورت تصادفی ،پنج نفر از پایه
اول و پیشدبستانی انتخاب گردیدند .معیارهای زیر برای
انتخاب کودکان طبیعی در نظر گرفته شد :بر اساس نظر
معلم توانمندیهای کودکان از جمله یادگیری ،ارتباط
کالمی و شناختی در محدوده طبیعی و مانند سایر
کودکان کالس باشد؛ در پرونده سالمت آنها سابقه
مشکالت شنوایی و صدمات مغزی وجود نداشته باشد و
تنها به زبان فارسی صحبت کنند.
کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی بر اساس
معیارهای زیر انتخاب شدند :سخنگوی تک زبانه فارسی
باشند؛ حداقل قادر به تولید  100گفته باشد ،بر اساس
نظریک آسـیب -شناس گفتار و زبان و نتایج حاصل از
آزمون هوش ( ،)13آزمون رشد زبان ( )14و ارزیابیهای
اولیه عصب شناختی (معاینه اندامهای تولید) ،کودک
آسیب ویژهی زبانی تشخیص داده شده باشد .کودکان
آسیب ویژه زبان برای ورود به مطالعه می بایست در
آزمون هوش حداقل  85و در آزمون رشد زبان حداکثر
 77/5امتیاز کسب کنند و ساختار و عملکرد اندامهای
گفتاری در معاینه اندامهای تولید طبیعی باشد؛ بر اساس
گزارش والدین شنوایی و بینـایی طبیعـی باشد .همچنین
سابقهای از اخـتالالت عـاطفی (نظیر اوتیسم) یا اختالالت
روانشناختی وجود نداشته باشد .به طور کلی 70کودک با
تشخیص آسیب ویژهی زبانی معرفی شدند که از میان آنها
 25کودک به دلیل هوشبهر غیرکالمی پایین در آزمون

روش بررسی
این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی
است .در این پژوهش بر اساس مطالعه مقدماتی60،
کودک فارسی زبـان در محدودهی سنی  6-7سال در دو
گروه کودکان مبتال به آسیب ویـژهی زبـانی و گـروه
کنتـرل طبیعـی همتا از نظر سن تقویمی مورد بررسی
قرار گرفت .گروه کودکان مبتال بـه آسـیب ویژهی زبانی
شامل  10کودک (7پسر و 3دختر)و گروه کنترل همتای
سن تقویمی ،شامل50کودک (24پـسر و 26دختر) بودند.
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هوش  )13( Wechslerو  32کودک به دلیل داشتن
عملکرد طبیعی در آزمون رشد زبان ( )14وارد مطالعه
نشدند .از بین نمونههایی که وارد مطالعه شدند ،نیز 3
نمونه به دلیل وضوح گفتار خیلی پایین از مطالعه خارج
شدند .در این پژوهش؛ با وجود یک سال زمان برای نمونه
گیری  10نمونه مبتال به آسیب ویژهی زبانی در دسترس
بودند .پس از انتخاب نمونهها ،استخراج داستانها شروع
گردید .قبل از استخراج داستانهای اصلی ،نمونهها از طریق
داستان آموزشی با نحوه تعریف داستانها آشنا شدند
برای استخراج داستانها از تصاویر نسخه فارسی آزمون
هنجار گفتمان روایتی ( Farsi Narrative Norms
 )Instrumentاستفاده شد .این نسخه توسط سلیمانی و
همکاران ( )1391تهیه شد .روایی و پایایی آن در کودکان
طبیعی فارسی زبان به ترتیب  92/28و  97/1به دست
آمده است ( .)15در این نسخه دو مجموعه متناظر به نام
مجموعه داستانهای «الف» و «ب» استفاده شده است .هر
مجموعه داستان شامل سه داستان است ،داستانها به
تدریج از نظر تعداد شخصیتها و طول (تعداد صحنه
 )episodeپیچیده میشوند .برای افزایش پیچیدگی در
داستانهای دوم و سوم هر مجموعه ،یک شخصیت به
داستان اضافه شده است .در این داستانها از موقعیتها و
شخصیتهایی استفاده شده است که برای کودکان آشنا
باشد ( .)15در پژوهش حاضر انسجام داستانهای اول و
سوم مجموعه «الف» ،یعنی داستان تک صحنه ای«الف»1
و سه صحنه ای «الف »3مورد بررسی قرار گرفت .حین
تعریف این داستانها ،صدای کودکان ضبط و سپس صداها،
به شیوه رسم الخط معیار زبان فارسی ،نسخهبرداری
( )transcriptionشد.
جهت تعیین ثبات مصحّحان در نسخهبرداری 5 ،درصد
از داستانهای ضبط شده به طور تصادفی انتخاب و به
گفتاردرمانگر دیگری (که درنسخهبرداری داستاها آموزش
دیده) برای نسخهبرداری مجدد داده شد .سپس درصد
توافق بین داستانهای نسخهبرداری شده توسط مصحّح
اول و دوم ،با استفاده از توافق نقطه به نقطه تعیین شد.
به این صورت که تعداد موارد توافق بر تعداد موارد توافق
به اضافه تعداد موارد عدم توافق تقسیم شد .در کودکان
طبیعی درصد توافق برای هر دو داستان  100درصد
حاصل شد .انسجام براساس عناصر دستور داستان ()16
امتیازدهی شد .داستانها توسط ارزیاب اول امتیازدهی

شدند .این عناصر داستانی شامل موقعیت (،)setting
رویداد آغازین ( ،)initiating eventپاسخ درونی ،طرح
درونی ( ،)internal planتالش ،پیامد و واکنش
( )reactionبودند .نحوه امتیاز هر یک از عناصر در
پیوست 1آمده است .به این صورت که برای هریک از
عناصر ،شاخصهایی در نظر گرفتهشده و به هریک امتیاز
داده میشد .پس از این مرحله ،جهت تعیین ثبات
مصحّحان در امتیازدهی 5 ،درصد از داستانهای نسخه-
برداری شده به طور تصادفی انتخاب و به ارزیاب دوم
(گفتار درمانگر) جهت تحلیل مجدد داده شد .وی از قبل
برای امتیاز انسجام داستان آموزش دیده بود .در کودکان
طبیعی درصد توافق امتیاز مصحّح اول و دوم برای
داستان «الف 96 ،»1درصد و برای داستان «الف،»3
 94/51درصد به دست آمد .با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  ،22برای بررسی توزیع نرمال میانگین امتیاز
انسجام داستان «الف« ،»1الف »3و صحنه های داستان
«الف »3از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف ،برای مقایسه
میانگین امتیاز انسجام داستانی در بین دو گروه از آزمون
تی مستقل و برای مقایسه میانگین امتیاز انسجام صحنه
های داستان «الف »3از آزمون غیرپارامتریک من ویتنی
استفاده شد .سطح معنیداری کمتر از  0/05در نظر
گرفته شد.
یافتهها
آزمون کلموگروف -اسمیرونوف نشان داد که میانگین
امتیاز انسجام داستان «الف )p=0/105( »1و میانگین
امتیاز انسجام داستان «الف )p=0/437( »3هر دو دارای
توزیع نرمال می باشند .نتایج مقایسه میانگین امتیاز کل
عناصر داستان به عنوان شاخصی برای بررسی انسجام در
بین دو گروه از کودکان نشان میدهد میانگین امتیاز
کودکان طبیعی در داستان الف  )10/420 ±1/553(1و
الف )23/620±4/050( 3به طور معنی داری بیشتر از
داستان الف )8/000±1/699( 1و الف)15/900±4/886( 3
در کودکان آسیب ویژه زبانی است ( .)p=0/000نتایج
بررسی توزیع نرمال امتیاز انسجام هر یک از صحنههای
داستان «الف »3نشان داد مقدار میانگین امتیاز
انسجام«صحنه )p=0/023( »1فاقد توزیع نرمال اما مقادیر
میانگین امتیاز انسجام«صحنه )p=0/261( »2و میانگین
امتیاز انسجام«صحنه )p=0/236( »3دارای توزیع نرمال
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میباشند .بنابراین برای مقایسه میانگین امتیاز انسجام
«صحنه »1در بین دو گروه از آزمون غیرپارامتریک من
ویتنی و برای مقایسه میانگین امتیاز انسجام«صحنه »2و
«صحنه »3در بین دو گروه ،از آزمون پارامتریک تی
مستقل استفاده شد .نتایج مقایسه میانگین امتیاز انسجام
این صحنهها در بین دو گروه ،در جدول 1آمده است .با
توجه به جدول مالحظه میشود که اختالف میانگین
امتیاز انسجام در دو گروه کودکان با رشد طبیعی و
کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی در هریک از سه
صحنه داستان «الف »3معنادار است.
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دیده نمیشود .به نظر میرسد دلیل این مغایرت ،تفاوت
در معیار ورود کودکان با آسیب زبانی است Norbury .و
 ،Bishopکودکانی را وارد مطالعه کردند که مهارت زبانی
آنها یک انحراف معیار زیر میانگین بود؛ امّا در مطالعه
حاضر ،کودکان آسیب ویژهی زبانی با معیار یک و نیم
انحراف معیار زیر میانگین (یعنی با داشتن نمره زبانی زیر
 )22( )77/5وارد مطالعه شدند .از طرف دیگر ،آنها
پیشنهاد به انجام مطالعاتی در اواخر سنین مدرسه
نمودهاند .از نظر ایشان ،کودکان با رشد طبیعی مهارت
داستانگویی را در سنین باالتر تکمیل میکنند اما اغلب
کودکان با آسیب زبانی ،قادر به تکمیل این مهارت (حتی
در پایان سن مدرسه) نیستند .لذا در سنین باالتر میتوان
انتظار تفاوت معنادار بین دو گروه را داشت ( .)25بر
اساس نتایج مطالعه حاضر و مطالعاتی که به آن اشاره شد
( 6و  ) 20-24میتوان گفت که این کودکان هم در
پیوستگی موضعی و هم در انسجام عام به طور ضعیف
عمل می کنند Schachter .و  )26( Craigاین دو
شاخص یعنی انسجام عام و پیوستگی موضعی را با یکدیگر
همبسته دانستهاند و بیان کردهاند این دو شاخص می
توانند همدیگر را پیشبینی کنند .یک بند اصلی و سایر
بندهای تابع هست .به تبع نقص در این واحدها ،انسجام
گفتمان را در این کودکان تاحد زیادی تنزل میدهد
( .)27کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی تمایل به
حذف اطّالعات مربوط به عناصر دستور داستان را دارند.
این اطّالعات مربوط به افراد ،جهت یابی(،)orientation
طرح ( ،)planعمل و موقعیتهای درونی داستان هست.
در واقع این کودکان به دلیل آگاهی محدود از نیازهای
ارتباطی شنونده ،این اطّالعات اصلی را حذف و مخاطب را
برای درک داستان با مشکل مواجه میسازند (.)28
از جمله نقصهای بارز زبانی کودکان مبتال به آسیب
ویژهی زبانی ،نقص در کمیت و کیفیت واحدهای تی
( )Terminable- Unitsهستند ،T-units .واحدهایی با
نتایج این مطالعه با استفاده از نسخه فارسی آزمون هنجار
گفتمان روایتی ( )15نشان داد کودکان آسیب ویژهی
زبانی نسبت به گروه کودکان با رشد طبیعی عملکرد
پایین در انسجام داستان دارند .تحقیقات بیشتر در
کودکان با سنین باالتر برای بررسی انسجام داستان بر
اساس عناصر دستور داستان در کودکان آسیب ویژهی
زبانی توصیه می شود .همچنین با توجه به امتیاز پایین در

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر هدف بررسی انسجام داستان با استفاده
از رویکرد دستور داستان بود .یافتههای حاصل از این
مطالعه بیانگر این است که میانگین امتیاز انسجام داستان
های تک صحنه ای «الف »1و سه صحنه ای «الف »3و
همچنین میانگین امتیاز انسجام هر یک از صحنه های
داستان «الف »3بین دو گروه تفاوت معنادار دارد.
در نتایج مطالعاتی نظیر  Schneiderو همکاران (،)6
 Wellman ،)17( Bottingو همکاران ( )18و فرودی
نژاد ( )19نیز امتیاز انسجام (درسطوح معناشناسی و
کاربردشناسی) در کودکان طبیعی به طور معنی داری
باالتر از کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی بود .در
مطالعه  Schneiderو همکاران ( )6تفاوت معناداری بین
دو گروه در مجموع امتیاز انسجام داستان دیده شد به
طوری که هفتاد درصد از کودکان مبتال به آسیب ویژهی
زبانی توسط امتیاز دستور داستان تمیز داده شدند .در این
پژوهش نیز چنین تفاوت معناداری حاصل شد .مطالعاتی
نظیر  Baltaxeو Hendrickson ،)20( D’Angiola
و  Reilly ،)21( Shapiroو همکاران ( Justice ،)22و
همکاران ( Schneider ،)1و  )23( Haywardو
 Reuterskiöldو همکاران ( )24که به بررسی پیوستگی
موضعی (در سطوح نحوی) پرداختند ،نتایج این مطالعات
نشان داد که کودکان مبتال به آسیب زبانی در پیوستگی
موضعی به طور معنادار پایینتر از کودکان با رشد طبیعی
میباشند .مطالعه  Norburyو  )25( Bishopبا نتیجه
پژوهش حاضر مغایرت داشت؛ آنها اظهار کردهاند که در
سنین مدرسه ،بین کودکان با رشد طبیعی و کودکان
مبتال به آسیب زبانی در مجموع امتیاز انسجام عام ،تفاوتی
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» در افراد مورد مطالعه3 بررسی میانگین امتیاز انسجام صحنههای داستان «الف:1جدول
سطح معناداری

)میانگین (انحراف معیار

گروه

0/008

9/300)1/752(

)n=50( کودکان با رشد طبیعی

7/200)2/485(
0/000

0/002

صحنه
1

)n=10( کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی

7/240)2/005(

)n=50( کودکان با رشد طبیعی

4/100 )2/643(

)n=10( کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی

7/080 )2/211(

)n=50( کودکان با رشد طبیعی

4/ 600)1/776(

)n=10( کودکان مبتال به آسیب ویژهی زبانی

2

3

عناصر دستور داستان پیشنهاد میگردد در پژوهشهای
آتی تأثیر مداخله بر عناصر داستان را بر روی عملکردهای
.ارتباطی و زبانی کودکان بررسی گردد
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