مقاله پژوهشی

Research Article

فصلنامه علمی روانشناسی افراد استثنایی
دانشگاه عالمه طباطبائی
سال دهم ،شماره  ،38تابستان  ،9311ص  9تا 33

Quarterly of Psychology of Exceptional
Individuals
Allameh Tabataba’i University
Vol. 10, No. 38, Summer 2020

غنیسازی تجارب زبانی کودکان پیش دبستانی با تبار اقتصادی-
اجتماعی پایین از طریق داستانخوانی مشارکتی
نیره زمانی* ،9سعید حسن زاده ،3محسن شکوهی

یکتا3

تاریخ دریافت89/10/01 :
تاریخ پذیرش89/10/01 :

چکیده
مداخله اولیه برای کاستن از مشکالت پایدار در زبان و ابعاد مرتبط با آن در کودکان در معرض خطر برای
آسیب زبان از اهمیت برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی برنامه داستانخوانی
مشارکتی بر رشد مهارتهای زبانی کودکان پیشدبستانی با تبار اقتصادی و اجتماعی پایین انجام گرفت.
این مطالعه به شیوه شبه آزمایشی با طرح دو گروهی با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری اجرا شد .از دو
مرکز پیشدبستانی در شهرک احمدآباد مستوفی طی غربالگری چندمرحلهای 01 ،نفر از کودکانی که نمره
آزمون رشد زبان آنها یک تا دو انحراف معیار زیر میانگین ( )01-98بود با تشخیص مشکالت زبانی
انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .آزمودنیها در گروه آزمایش
( 08نفر) در قالب  0گروه کوچک ،طی  01جلسه  08دقیقهای بهصورت سه جلسه در هفته برنامه
داستانخوانی مشارکتی را دریافت کردند .برای گردآوری دادهها ،نسخه فارسی آزمون رشد زبان و گفتار
روایتی اجرا شدند .دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تک متغیری با اندازهگیریهای
مکرر تحلیل شدند .نتایج حاکی از تأثیر معنادار ( )P=1/110برنامه در افزایش مهارتهای معنیشناسی،
نحو و بهطورکلی رشد زبان و بهبود گفتار روایتی در آزمودنیهای گروه آزمایشی است .بررسی نمرات

تفاضلی مرحله پسآزمون و پیگیری حاکی از پایداری اثربخشی برنامه مداخله است .بر این اساس داستان-
خوانی مشارکتی بهعنوان یک برنامه پیشگیرانه و پلی در جهت کم کردن شکاف واژگانی برای کودکان در
معرض خطر توصیه میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)

nh_zamani@yahoo.com
 .2دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .0استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :مداخله زبانی ،داستانخوانی مشارکتی ،رشد زبان ،کودکان پیشدبستانی.

مقدمه
از سه دهه گذشته تحقیقات شواهد مستندی مبنی بر میزان و کیفیت متفاوت مواجهه اولیه
زبان در کودکان ارائه کردهاند که با عنوان "شکاف کلمه "0از آن یاد میکنند .بر اساس
شواهد ،این شکاف با عوامل اقتصادی و اجتماعی خانواده مرتبط است و پیامدهای مهمی
بر یادگیری واژگان ،سوادآموزی و عملکرد مدرسه در سالهای آتی دارد (والکر و کارتا،2
 .)2121اهمیت محیطی و ارائه فرصتهای یادگیری زبانی بهطور فراوان و متنوع برای
نوزادان و کودکان خردسال در تحقیقات اولیه هارت و ریزلی 0بهروشنی گزارش شده
است (والکر و همکاران.)2121 ،
با توجه به یافتههای پژوهشی ،در رشد زبان کودکان برونداد زبانی (تعامالت والدین
و مراقبان با کودک) نقش کلیدی را بازی میکند ،اما کودکان در خانوادههایی با وضعیت
اقتصادی و اجتماعی ضعیف در مقایسه با همساالن در وضعیت مرفه ،اغلب برونداد بسیار
کمتری را دریافت میکنند (تروست ،استروس ،فلورس ،استوکلمن و جانسان )2121 ،0و بر
اساس مطالعه هارت و ریزلی ( ،)0888کودکانی که در شرایط فقر رشد میکنند در چهار
سال اول زندگی تعداد واژههای بسیار کمتری میشنوند ،احتماالً تعامالت پاسخدهنده کمتر
و با طول گفتار کوتاهتری تجربه میکنند و زبانی که آنها میشنوند بیشتر دستوری بوده و
از تنوع کمتری برخوردار است (گیاالماس ،میتینتی ،سایر ،زابریک و لیینچ2100 ،8؛ هارت
و ریزلی .)0888 ،همچنین پژوهش لوین و همکاران ( )2121نشان میدهد با توجه به اینکه
زبان یک سیستم در حال رشد و دارای همبستگی درونی است ،فاصله اقتصادی-اجتماعی
عالوه بر واژگان ،با نحو و پردازش زبانی کودکان محروم نیز همبستگی دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Word Gap
2. Walker & Carta
3. Hart & Risley
4. Troseth, Strouse, Flores, Stuckelman & Johnson
5. Gialamas, Mittinty, Sawyer, Zubrick & Lynch
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"شکاف کلمه" و اختالف برونداد زبانی اولیه در طول زمان در ایجاد وضعیت
نامطلوب به شکل تجمعی دخیل شده ،بهطوریکه کودکان با زمینههای اقتصادی و
اجتماعی ضعیف در معرض خطر بیشتری برای شکست تحصیلی و پیامدهای نامطلوب
مادام العمر قرار میگیرند (تامیس-لمندا ،لو ،مکفادن ،بندل و والتون .)2100 ،0بسیاری از
کودکانی که در شرایط فقر رشد میکنند در تواناییهای زبان ،بهویژه در اندازه کلمات و
آمادگی برای مدرسه تأخیر جدی نشان میدهند (گیاالماس و همکاران2100 ،؛ گرین
وود ،اشنیتز ،کارتا ،والیش و ایروین .)2121 ،2عالوه بر این ،تحقیقات نشان میدهد شکاف
واژگانی طی سالهای مدرسه عمیقتر نیز میشود ،به این دلیل که در ارتباط بین پیشینه
اقتصادی و اجتماعی کودکان و توانایی پردازششان برای یادگیری کلمه ،دانش واژگانی
بهعنوان تعدیلکننده عمل میکند (ماگویر و همکاران .)2109 ،0با توجه به اینکه ،واژگان
توان پیش بینی درک زبان (یک مهارت اصلی برای موفقیت آموزشی و زندگی) را دارد،
بهبود واژگان کودکان پیش دبستانی یک هدف مهم برای مداخله است (نیومن و دایر،0
 .)2100زمانی که کودکان وارد مدرسه میشوند ،با دانستن کلمات بیشتر ،فهمیدن
اطالعات جدید و یادگیری کلمات و مفاهیم جدید برای آنها آسانتر میشود (ماگویر و
همکاران .) 2109 ،توانایی زبانی در دوران اولیه کودکی یکی از بهترین پیشبینی
کننده های آمادگی برای ورود به مدرسه و موفقیت تحصیلی در دورههای بعدی است
(بورچینال ،پیس ،آلپر ،هیرش-پسک و گلینکوف .)2102 ،8وجود مشکالت اولیه در زبان
شفاهی مبنایی برای مشکالت خواندن بعدی فرض میشود (داف ،رین ،پالنکت و نیشن،2
2108؛ بورگاین ،لرواگ ،مالون و هولم ،)2108 ،0همچنین بر اساس یافتههای طولی ،بین
 81تا  81درصد از کودکانی که در آغاز یادگیری خواندن با مشکالتی روبرو میشوند ،در
دوران کودکیشان مشکالت زبانی مداومی داشتهاند (پاپادیمتریو و والچز.)2100 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tamis-LeMonda, Luo, McFadden, Bandel & Vallotton
2. Greenwood, Schnitz, Carta, Wallisch & Irvin
3. Maguire et al
4. Neuman & Dwyer
5. Pace, Alper, Hirsh-Pasek & Golinkoff
6. Duff, Reen, Plunkett & Nation
7. Burgoyne, Lervag, Malone & Hulme
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پژوهشگران ،تولید گفتار روایتی 0را به دلیل ماهیت عملکردی و پیچیدگی ظاهری،
شاخص خوبی از رشد زبانی میدانند .داستانگویی و بازگویی در شکل روایتهای
داستانی جنبه مهمی از زبان شفاهی است که شالوده موفقیت بعدی در سوادآموزی و درک
خواندن را بنا میکند (اسنو و همکاران .)2110 ،یافتههای موجود ارتباط مثبت کیفیت
گفتار روایتی کودکان با مهارتهای خواندن در سالهای اولیه آموزش خواندن را نشان
میدهد (ریس ،ساجیت ،النگ و اسچاقنسی )2101 ،2و کودکانی که در مهارتهای
داستانگویی ضعیف عمل میکنند ،در آینده بیشتر از کودکان دیگر دچار مشکالت
خواندن و نوشتن خواهند شد (تری ،میلز ،بینگام ،منصور و مارنسین )2100 ،0نکتهای که در
مطالعات به آن توجه شده است تأثیر محیط فرهنگی و خانه بر عملکرد گفتار روایتی
کودک است (سیلو ،استراسر و کائنکاین )2100 ،0و کودکان در شرایط فقر زبانی ،در
مقایسه با همساالنشان در وضعیت زبانی غنی ،در تکالیف داستانگویی ضعیفتر عمل
میکنند (ریس ،لیوا ،اسپارک و گرولنیک.)2101 ،8
بر مبنای یافتههای پژوهشی ،زبان و مهارتهای سوادآموزی انعطافپذیر یا به عبارتی
تأثیرپذیر بوده (دیاموند ،جاتیس ،سیگلر و اسنیدر )2100 ،2و آموزش در این ابعاد میتواند
منجر به افزایش آمادگی کودکان برای مدرسه شود (هیل ،گروملی و آدلستین2108 ،0؛
یوشیکاوا ،ویلند و بروکس-گان .)2102 ،9نتایج یک فراتحلیل نشان میدهد زمانی که
برنامه آموزش اوان کودکی از سوی معلم همراه با فراهمسازی آموزش صریح زبان شفاهی
و سوادآموزی باشد کودکان پیشرفت باالتری در این ابعاد نشان میدهند در مقایسه با
کودکانی که تمرکز برنامه آموزش اوان کودکی برای آنها بیشتر عمومی بوده است
(خولوپتسوا2102 ،8؛ چمبرس ،چیانگ و اسالوین .)2102 ،0اگرچه فواید آموزش زبان و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Narrative
2. Reese, Suggate, Long & Schaughency
3. Terry, Mills, Bingham, Mansour & Marencin
4. Silva, Strasser & Cain
5. Reese, Leyva, Sparks & Grolnick
6. Diamond, Justice, Seigler & Snyder
7. Hill, Gormley & Adelstein
8. Yoshikawa, Weiland & Brooks-Gunn
9.Kholoptseva
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و سوادآموزی در پیشدبستانی بر اساس شواهد علمی تأیید شده است ،اما تحقیقات نشان
می دهد که مقدار واقعی آموزش زبان و سوادآموزی در کالسهای پیشدبستانی محدود
میباشد (پالتی ،پیاستا ،جاستیس و اٌکونل.)2100 ،2
بهمنظور یادگیری واژگان و ساخت مهارتهای زبانی ،کودکان به فرصتهایی برای
شکلدهی و بیان عقاید ،دریافت بازخورد ،درگیر شدن با مراقبان در تعاملهای دوجانبه و
واکنشی و مواجهه مکرر با کلمات نیاز دارند (وازیک ،هیندمن ،اسنل .)2102 ،0در نظام
تبادلی( 0برونفنبرنر )0880 ،فرض بر این است که رشد ارتباط اولیه بهوسیله دورههای
تعاملی دوسویه ،متقابل و تراکمی بین کودک و محیطش تسهیل میشود و بر این اساس
تحقیقات زیادی در مورد روشهای افزایش رشد ارتباط و رشد زبان کودکان در خانه یا
مراکز مراقبتی کودک انجامشده (برای مثال ،زاوچ ،تول ،دارسیماهونی و استاپل-واکس،8
2102؛ کنگ و کارتا )2100 ،2که نتایج نشان میدهد با بهبود کمیت و کیفیت تعاملهای
کودک و مراقبان ،مهارتهای زبانی کودک هم ارتقاء بخشیده میشود .همچنین مکالمات
غنی ،به کودکان درباره کلماتی که از پیش میدانند دانش پیشینه مفهومی ارائه میدهد که
آنها را برای یادگیرندگانی با کفایت در مدرسه آماده میکند (ماگویر و همکاران،
.)2109
مطالعه سنتز پژوهشی الرنسن و همکاران ( )2121با هدف توصیف و تحلیل مداخالت
صورت گرفته برای بهبود مهارتهای زبانی کودکان با پیشینه زبانی و فرهنگی مختلف
نشان میدهد مداخالت در چهار زمینه متمرکز میباشند که یکی از آنها کتابخوانی
تعاملی 0است و واژگان رایجترین پیامدی است که با استفاده از انواع ابزارها مورد هدف
قرار گرفته است .دسترسی به کتابهای داستان در خانه و کمیت و کیفیت خواندن والدین
با کودکانشان با رشد شناختی و زبان کودکان ،آمادگی برای مدرسه و پیشرفت تحصیلی
1. Chambers, Cheung & Slavin
2. Pelatti, Piasta, Justice & O’Connell
3. Wasik, Hindman & Snell
4.Transactional framework
5.Zauche, Thul, Darcy Mahoney & Stapel-Wax
6. Kong & Carta
7. Interactive book reading
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مرتبط هستند (زاوچ و همکاران .) 2102 ،هم والدین طبقه مرفه و هم والدین طبقه کارگری
در هنگام کتابخوانی ،نسبت به سایر فعالیتهای والد-کودک ،از کلمات بیشتر و
متنوعتری استفاده میکنند (دمیر-لیرا ،اپلبائوم ،گلدین-میدئو ،لوین .)2109 ،0بافت
کتابخوانی مشارکتی 2عالوه بر افزایش واژگان ،فرصتهایی را برای مهارتهای درک
شنیداری ،دانش جهانی ،0دانش نوشته و فهمیدن ساختار داستان فراهم میکند (پیاستا،
جاستیس ،مک گنیتی و کداروک2102 ،؛ آنتونی و همکاران.)2100 ،
یکی از سبکهای کتابخوانی مشارکتی ،خواندن گفتگومدار 0میباشد که توسط
وایتهورست و همکاران ( )0899طراحی شده است .خواندن گفتگومدار یک سبک
تعاملی و مکالمهای است .کتابخوانی گفتگومدار و مشارکتی ،فعالیتی مبتنی بر شواهد
علمی بوده که برای تسهیل ظهور سوادآموزی و مهارتهای زبان شفاهی به کار میرود
(توسان ،فتینگ ،فلوری و آبارکا2100 ،8؛ فلک ،فیلد و هورست .)2109 ،2در این روش،
یک بزرگ سال (مانند مربی ،والدین) و کودک یا گروهی از کودکان ،کتابی را باهم
میخوانند درحالیکه بزرگسال تنوعی از راهبردها ازجمله توضیحاتی فراتر از متن را
استفاده میکند تا درگیری فعال کودکان را در تمرین زبان طی کتابخوانی تسهیل کند
(وازیک و همکاران .)2102 ،خواندن گفتگومدار بر تعاملهای کالمی بین بزرگسال و
کودک ،تشویق پاسخگویی از سوی کودک ،توضیح بیشتر روی پاسخهای کودک و
تشویق شرکت کودک در خواندن و تمرین زبان تأکید دارد (فلوری و شوارتز.)2100 ،
در پژوهشهای متعددی کارآیی مداخالت کتابخوانی مشارکتی با هدف ارتقاء
تعامل زبانی کودک-والدین برای کودکان از پیشینههایی محروم به لحاظ اقتصادی تأیید
شده است (از جمله کانفیلد و همکاران2121 ،0؛ کنایور ،جاکیال ،ازیر ،آبود و فرنالد،9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Demir-Lira, Applebaum,Goldin-Meadow & Levine
2. Shared-book reading
3.World Knowledge
4. Dialogic Reading
5. Towson, Fettig, Fleury & Abarca
6. Flack, Field & Horst
7. Canfield et al
8. Knauer, Jakiela, Ozier, Aboud & Fernald
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2121؛ تروست و همکاران .)2121 ،سون و گلدستین )2121( 0گزارش کردند که برنامه
آموزش پدران بهطور موفقیتآمیزی مؤثر بوده و طی مداخله کتابخوانی مشارکتی،
استفاده پدران از تعاملهای زبانی بافمند و پیچیدهتر با کودکان افزایش یافته است.
همچنین ،اجرای کتابخوانی مشارکتی بر رشد مهارتهای زبانی در محیطهای آموزشی و
مراقبتی برای کودکان خانوادههای کم برخوردار و با زمینههای فرهنگی و زبانی مختلف
حاکی از اثربخشی این مداخالت است (گنزالز و همکاران2100 ،2؛ وازیک و هیندمن،
2121؛ لوریو و وودز .)2109 ،0در همین راستا پژوهش لوریو و وودز ( )2121با روش تک
آزمودنی نشان میدهد ،کتابخوانی مشارکتی تعاملی معلمان در کالسهای هداستارت بر
افزایش واژگان کودکان مؤثر بوده است .همچنین نتایج پژوهشی حاکی از آن است که
خو اندن گفتگومدار بر استفاده کودکان از زبان بافتمند ،تدابیر ارزشیابی و ارجاع به
حالت های ذهنی درونی طی گفتار روایتی و نیز بر طول کلی گفتار روایتی تأثیرگذار است
(لیور و سنچال .)2100 ،بر اساس مطالعه گرولیگ ،کوهردس ،تیفین-ریچاردز و شرودر

0

( )2121نیز ،مداخله خواندن گفتگومدار عالوه بر اینکه اکتساب واژگان و مهارتهای
تولید گفتار روایتی را در کودکان پیشدبستانی تسهیل میکند بر درک روایتی
تحتاللفظی و استنتاجی و بر عمق و گستره واژگان تأثیرات مثبتی دارد.
با توجه به پیشینه پژوهشی ،توافق عمومی بر این است که مداخلههای زودهنگام و
غنیسازی تعاملهای زبانی ،بهویژه برای کودکان پیشدبستانی در شرایط محروم ،میتواند
پایه و اساس محکمی را برای آمادهسازی کودکان برای ورود به مدرسه و پیشرفت
تحصیلی سالهای بعدی فراهم کند و بهطور خاص از مشکالت خواندن پیشگیری نماید.
ازاینرو ،در مطالعه حاضر تأثیرات مداخله داستان خوانی مشارکتی بر رشد مهارتهای
زبانی شامل معنیشناسی ،نحو و گفتار روایتی موردبررسی قرارگرفته و به دنبال پاسخگویی
به چند سؤال پژوهشی است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Seven & Goldstein
2. Gonzalez et al
3. Lorio & Woods
4. Grolig, Cohrdes, Tiffin-Richards & Schroeder
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 آیا داستانخوانی مشارکتی بر مهارتهای نحوی کودکان پیشدبستانی تأثیرگذاراست؟
 آیا داستانخوانی مشارکتی بر مهارتهای معنیشناسی کودکان پیشدبستانیتأثیرگذار است؟
 آیا داستانخوانی مشارکتی بر گفتار روایتی کودکان پیشدبستانی تأثیرگذار است؟ آیا اثرات مداخله داستانخوانی مشارکتی برای کودکان پیشدبستانی در طول زماناز پایداری برخوردار است؟

روش
طرح تحقیق پژوهش حاضر ،شبه آزمایشی 0با پیشآزمون-پسآزمون-پیگیری همراه با
گروه گواه است .جامعه آماری شامل نوآموزان دختر  8-2ساله مراکز پیشدبستانی
شهرستان اسالمشهر در سال تحصیلی  0080-89بودند .با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس آزمودنیها از بین کودکان پیشدبستانی مدارس دخترانه حیدریپور و ایراندخت
در شهرک احمدآباد مستوفی انتخاب شدند.
برای انتخاب آزمودنیها و جهت اطمینان از شناسایی کودکان دارای مشکالت زبانی
با روش نمونهگیری در دسترس با غربالگری چندمرحلهای اجرا شد .در مرحله اول
غربالگری ،کودکانی که به تأیید مربیان کالسها به لحاظ مهارتهای کالمی نسبت به
همساالن ضعیفتر بودند معرفی شدند .در مرحله دوم 89 ،کودک معرفیشده ،بهمنظور
سنجش اولیه رشد زبان با استفاده از خرده آزمون تقلید جمله نسخه فارسی آزمون رشد
زبان مورد ارزیابی قرار گرفتند .در مرحله سوم ،کودکانی که نمره استاندارد تقلید جمله
آنها باالی میانگین بود ( 00نفر) حذف شدند و برای کودکانی که نمره استاندارد تقلید
جمله آنها زیر میانگین بود آزمون رشد زبان بهعنوان آزمون تشخیصی اجرا شد 0 .نفر از
کودکان با احتمال اختالالت عصبی–تحولی از نمونه خارج شدند و درنهایت  01نفر از
کودکانی که نمره کل آزمون رشد زبان آنها دو انحراف معیار زیر میانگین ( )01-98قرار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quasi-experimental
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داشت بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و
گواه جایگزین شدند .یک نفر از گروه آزمایشی به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی به
برخی از آزمونها و یک نفر از گروه گواه به دلیل داشتن سایر برنامههای درمانی ،در
مرحله پسآزمون از پژوهش حذف شدند و درنهایت دادههای بهدستآمده از  29نفر
موردبررسی قرار گرفت .دامنه سنی گروه نمونه بین  8سال و یک ماه تا  2سال و یک ماه
بود .عدم سابقه مشکالت شنوایی ،بینایی ،عدم کمتوانی ذهنی و یا اختالل طیف اُتیسم،
مالک های ورود به مطالعه و داشتن برنامه درمانی دیگری در حوزه رشد مهارتهای زبانی
و گفتاری بهموازات برنامه مداخله مالک خروج از مطالعه بود.

ابزارها
 )0آزمون رشد زبان :0این آزمون برای اولین بار در سال  0800توسط هامیل و نیوکامر
انتشار یافت و در سال  0899سومین ویراست آن جهت استفاده در کودکان  0-1تا 9-00
شگل گرفت .شش خرده آزمون اصلی مربوط به مهارتهای زبانی شامل واژگان
تصویری ،واژگان ربطی ،واژگان شفاهی ،درک دستوری ،تقلید جمله ،تکمیل دستوری و
سه خرده آزمون تکمیلی مربوط به خواندن شامل تمایزگذاری کلمه ،تحلیل واجی و تولید
کلمه است .از ترکیب نمرات خردهآزمونهای اصلی بهره زبان گفتاری ،زبان درکی،
سازماندهی ،زبان بیانی ،معناشناسی ،نحو به دست میآید .این آزمون توسط حسنزاده و
مینایی ( )0098پس از انطباق زبانشناختی هنجاریابی شده است .پایایی آزمون که با
استفاده از روش باز آزمایی برای خرده آزمونها بین  1/09تا  11/92گزارششده است.
ضرایب روایی مالکی بین خردهآزمون واژگان شفاهی با خردهآزمون واژههای آزمون
وکسلر  1/80و خردهآزمون واژگان ربطی با خردهآزمون شباهتهای آزمون وکسلر ،1/00
خردهآزمون تولید کلمه با آزمون اطالعات آوایی  1/02و خردهآزمون تمایزگذاری کلمه
با آزمون تشخیص شنوایی وپمن  1/01بهدستآمده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Test of Language Development
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در این پژوهش ،در مرحله نمونهگیری از نسخه فارسی آزمون رشد زبان بهعنوان ابزار
تشخیصی استفاده شد .درواقع کودکانی که نمره بهره گفتاری آنها در دامنه  01-98قرار
داشت بهعنوان آزمودنیهای دارای مشکالت زبانی انتخاب شدند .همچنین
خردهآزمونهای تکمیلی برای آزمودنیها اجرا نشد و فقط  2خردهآزمون اصلی بهعنوان
متغیر وابسته مورد تحلیل قرار گرفت.
 ) 2پروتکل فارسی ارزیابی گفتار روایتی :این آزمون برای تحلیل نمونه زبانی

0

کودکان  8-2ساله فارسی زبان توسط سلیمانی و همکاران در سال  2102ساخته شده است.
آزمون در اصل برگرفته از مجموعه داستانهای گفتار روایتی اشنایدر ،هایوارد و دوب2
( )2112است که با عنوان ابزار بهنجار گفتار روایتی ادمونتن 0شناخته میشود .تحلیل نمونه
زبانی یکی از بهترین روش هایی است که مکمل ابزارهای استانداردشده ارزیابی گفتار و
زبان است و برای ارزیابی زبان در حوزههای مختلف به کار میرود .در پروتکل فارسی
ارزیابی گفتار روایتی ،از دو مجموعه متناظر به نام مجموعه داستانهای "الف" و "ب"
استفاده شده است .هر مجموعه داستان شامل سه داستان است ،داستانها بهتدریج از نظر
تعداد شخصیتها و طول (تعداد صحنه) پیچیده میشوند .برای افزایش پیچیدگی در
داستان های دوم و سوم هر مجموعه ،یک شخصیت به داستان اضافه شده است .در هنگام
اجرا نمونه گفتاری کودک ضبط و پس از نسخهبرداری داستانها ،آنها از نظر نحو یعنی
ساختار جمله (جمله مرکب ناهمپایه ،جمله مرکب همپایه ،جمله سؤالی ،جمله منفی و کل
جمله) ،عناصر ربط (حروف ربط ،ارجاع ،اولین اشاره) ،نوع کلمه (اسم ،صفت ،قید ،فعل)
و معنیشناسی (تعداد کل کلمه ،انتقال اطالعات) مورد تحلیل قرار میگیرد .نتایج بررسی
انواع روایی در تهیه پروتکل توسط افراد خبره باالی  91درصد و برای بررسی ثبات
عملکرد زبانی با استفاده از روش بازآزمایی برای خردهآزمونهای مختلف همبستگی
معناداری بین  1/21تا  1/88گزارش شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Language Sample Analysis
2. Hayward & Dubé
)3. Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI
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برنامه مداخله
برنامه داستانخوانی مشارکتی ،بر اساس بررسی در ادبیات تحقیق و با توجه به شواهد
تجربی و پژوهشی ،با استخراج اهم اهداف و راهبردهای آموزشی از مطالعات مختلف
طراحی شده است .برنامه مداخله در قالب داستانخوانی بر ارتقاء مهارتهای درکی ،بیانی،
اصالح ساختارهای زبانی استوار است .مجموعه اهداف موردنظر در جهت تقویت دو
محور مبتنی بر رمز 0و مبتنی بر معنا 2میباشد .محور مبتنی بر رمز دارای ابعاد آگاهی
واج شناختی ،نوشته آگاهی و دانش الفبایی ،محور مبتنی بر معنا شامل ابعاد معناشناختی،
نحو و گفتار روایتی است و برای هر یک از این ابعاد ،اهداف خُردی برای آموزش تعریف
شده است .برای بُعد معنیشناختی اهداف آموزشی مجزا در دو سطح واژگان و سطح جمله
در نظر گرفته شد .بُعد نحوی برنامه بدون در نظر گرفتن اهداف خرد آموزشی فقط با
بهکارگیری راهبردها و بهصورت کامالً تلویحی و غیرمستقیم مداخله انجام شد .بُعد گفتار
روایتی هم در دو سطح ساختار داستان و بازگویی (یا خالصه گویی) پرداخته شد .همچنین
طرح درس هر جلسه برای هر کتاب ،در قالب ساختار سه مرحلهای قبل از خواندن ،حین
خواندن و بعد از خواندن تنظیم شد.
برنامه داستان خوانی مشارکتی مبتنی بر رویکرد خواندن گفتگومدار و راهبردهای
چارچوببندی میباشد .خواندن گفتگومدار شامل؛ کمکهای تکمیلی 0سؤاالت
یادآوری 0سؤاالت باز پاسخ 8سؤاالت پرسشی 2سؤاالت ارتباطدهنده 0است .همچنین ،در
این برنامه راهبردهای چارچوببندی؛ ارجاع به نوشته ،9شیوه بستن ،8گستردهگویی،01
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. code-based
2. meaning-based
3. completion prompts
4. recall questions
5. Open-ended questions
6. wh-questions
7. distancing questions
8. print reference
9. cloze procedure
10. expansion
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دگرگویی ،0اشاره /سرنخدهی ،2پرسشهای مؤلفهای ،0پرسشهای درکی ،0ارزیابی دانش
پیشین ،8بررسی کلمات 2به کار برده شد.
راهبردهای مورداستفاده برای تقویت خزانه واژگان عبارت است از )0 :ارتباط واژه با
بافت داستان  )2ایجاد فرصت برای تکرار و تولید کلمه  )0ایجاد اتصال بین کلمه و زندگی
کودک  )0درخواست از کودک برای تعریف کلمه  )8ارائه مترادف و یا متضاد  )2تشریح
و توضیح معنای کلمات  )0اشاره به تصویر مرتبط با کلمه جدید  )9بهکارگیری کلمه در
جمله.
دو راهبرد دگرگویی و گستردهگویی ،در مورد دستور زبان و دادن پسخوراند دقیق و
غیرمستقیم به کودک ،با هدف تقویت ساختار نحوی زبان کودکان استفاده شد .تقویت
مهارت معنیشناختی در سطح جمله با مطرح کردن سؤاالتی برای تعبیر و تفسیر و
نتیجهگیری از داستان و انواع سؤاالت درک مطلب ،انجام شد.
با بررسی کتابهای مورد تأیید شورای کتاب کودک و با مشورت متخصصان حوزه
ادبیات کودک و با در نظر گرفتن اهداف پژوهش و برنامه مداخله 08 ،کتاب گروه سنی
الف انتخاب شد که برای اجرای برنامه 01 ،جلد کتاب اصلی و  8کتاب همراه بود .درواقع
در هر جلسه یک کتاب اصلی خوانده میشد و بهتناسب طرح درس و اهداف جلسه بخشی
از کتابهای همراه استفاده میشد .در انتخاب کتابها بر مالکهای تصویری بودن،
محتوای تکرارشونده ،ساختار روایتی و غنای واژگانی تأکید شده است.
از طریق تطابق محورها و اهداف برنامه مداخله با زیربنای نظری آنها و همچنین اخذ
نظر متخصصان ،روایی محتوای برنامه بررسی شد که میانگین روایی محتوا برای اهداف
آموزشی  1/90به دست آمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. recast
2. pointing/cueing
3. questions constituent
4. questions comprehension
5. assess prior knowledge
6. word study
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روش اجرا
پس از انتخاب نمونه ،ابزارهای اندازهگیری بهعنوان پیشآزمون اجرا و سپس ،برنامه
مداخله برای آزمودنیهای گروه آزمایشی در  01جلسه به مدت  0ماه ،در هفته  0جلسه 01
الی  08دقیقهای ،در  0گروه کوچک توسط پژوهشگر (نویسنده اول) ارائه شد .پس از
پایان برنامه مداخله ،به فاصله یک هفته ،آزمونهای مورداستفاده در پیشآزمون مجدداً
بهعنوان پس آزمون اجرا شد .همچنین برای بررسی پایداری اثرات برنامه مداخله ،آزمونها
پس از گذشت  01روز از پسآزمون برای همه آزمودنیهای گروه آزمایشی و گواه
مجدداً اجرا شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی سؤاالت پژوهش از روشهای آمار
توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی تحلیل واریانس
چندمتغیری و تکمتغیری با اندازهگیری مکرر و اثرات ساده بین گروهی استفاده شد.

نتایج
بر اساس اطاعات بهدستآمده از فرم جمعیت شناختی ،دامنه سنی گروه نمونه بین  8سال و
یک ماه تا  2سال و یک ماه و میانگین سنی گروه آزمایشی  22/28ماه ( )SD=0/80و
گروه گواه  20/20ماه ( )SD=0/80بود .در گروه آزمایشی ،میانگین سنی مادران 00/10
سال ( )SD=8/00و پدران  08/28سال ( )SD=0/89و در گروه گواه ،میانگین سنی مادران
 00/20سال ( )SD=0/80و پدران  00/00سال ( )SD=0/02بود .اطالعات مربوط به سطح
تحصیالت ،تعداد فرزندان و زبان به تفکیک در جدول  0آمده است.
توزیع فراوانی سطح تحصیالت مادران نشان میدهد بیشترین میزان تحصیالت به
مدرک دیپلم اختصاص دارد که در گروه آزمایشی  )n=0( %81و در گروه گواه %20
( )n=8میباشد؛ اما باالترین فراوانی سطح تحصیالت در پدران گروه آزمایشی )n=8( %20
سیکل و گروه گواه  )n=8( %08دیپلم گزارش شده است .در هر دو گروه)n=9( %80 ،
خانوادهها تعداد دو فرزند دارند .بر اساس گزارش والدین ،حدود  81درصد از کل
آزمودنیها در شرایط دوزبانه رشد کرده بودند .در هر دو گروه حدود  %81از والدین
فارسی زبان و دومین گروهی که بیشترین افراد را به خود اختصاص میداد گروه والدین
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کردزبان بودند که در گروه آزمایشی  )n=8( %08و در گروه گواه  )n=0( %20و نیز 00
درصد از هر گروه ترکزبان بودند .طی مصاحبه با مادران ،وضعیت زبان غیرفارسی
آزمودنیها در خانواده بررسی شد .جمعبندی پاسخها نشان داد که کودک یا بهطور کامل
در ارتباط با والدین به زبان غیرفارسی حرف میزند ،یا والدین به زبان غیرفارسی صحبت
میکنند و کودک زبان غیرفارسی را میفهمد ولی به زبان فارسی پاسخ میدهد ،یا کودک
فقط به زبان فارسی مسلط است و یا کودک در خانواده به هر دو زبان فارسی و زبان
غیرفارسی صحبت میکند .نتایج نشان میدهد در هر دو گروه حدود  )n=01( %00از آنها
فقط به زبان فارسی تکلم میکنند (جدول  .)0الزم به ذکر است که تمام آزمودنیهای دو
گروه به زبان فارسی تسلط داشتند.
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جدول  .1توزیع فراوانی سطح تحصیالت والدین ،تعداد فرزندان و زبان در گروه آزمایشی و گواه
گواه

آزمایش
فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

مادر

2

00/0

2

00/0

پدر

1

1

2

00/0

مادر

0

20/0

0

0 /0

پدر

8

20/0

0

29/2

مادر

0

81/1

8

20/0

پدر

0

29/2

8

08/0

مادر

1

1

1

1

پدر

1

1

2

00/0

مادر

2

00/0

2

00/0

پدر

0

0 /0

0

0 /0

یک

0

29/2

8

08/0

دو

9

98/0

9

80/0

سه

2

00/0

0

0 /0

فارسی

0

81/1

9

80/0

کردی

8

08/0

0

20/0

ترکی

2

00/0

2

00/0

لری

1

1

0

0 /0

زبان

حرف میزند

2

00/0

1

1

غیرفارسی

میفهمد

0

0 /0

1

1

فارسی

01

00/0

01

00/0

فارسی و زبان غیرفارسی

0

0 /0

0

29/2

ابتدایی
سیکل

سطح تحصیالت

دیپلم
فوقدیپلم
کارشناسی

تعداد فرزند زبان غیرفارسی والدین زبان غیرفارسی کودکان

در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری برای هر گروه گزارش شده است .بر اساس نتایج،
میانگین نمرات در آزمون رشد زبان در دو گروه آزمایشی و گواه در طول زمان افزایش
یافته است ،اما میزان این افزایش در گروه آزمایشی بیشتر است .میانگین نمرات در خرده
آزمونهای گفتار روایتی در پس آزمون افزایشیافته اما در مرحله پیگیری کمی
کاهشیافته است.
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برای بررسی معناداری تفاوت میانگینها بین دو گروه ،از آزمونهای اندازهگیری
مکرر استفاده شد؛ بنابراین ابتدا مفروضه همگنی واریانس بین گروهها با آزمون همگنی
واریانس لوین موردبررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد همگنی واریانس در همه متغیرها،
بهغیراز چند مورد ،برای سه مرحله اندازهگیری برقرار است .همچنین مفروضه کرویت
موخلی موردبررسی قرار گرفت؛ که در اکثر متغیرها این مفروضه برقرار بود .در مواردی
که مفروضه رعایت نشده از آزمون گرین هاوس گیسر و هوین -فلت استفاده شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری خرده
آزمونهای رشد زبان و گفتار روایتی
گروه آزمایشی
پیشآزمون

پسآزمون

گروه گواه
پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

متغیر
SD M SD M SD M SD M SD M SD M
واژگان تصویری 0/00 0/81 0/81 0/00 0/80 2/00 0/29 02/02 1/80 00/20 0/08 2/81

آزمون رشد زبان

واژگان ربطی

1/98 8/08 0/20 8/10 0/00 9/00 0/28 02/80 0/10 00/00 0/00 9/11

واژگان شفاهی

1/28 0/81 1/88 0/00 1/92 0/00 0/00 01/20 1/80 8/28 1/82 2/80

درک دستوری

0/88 9/80 0/00 9/80 2/00 8/20 0/02 00/81 0/19 02/20 0/90 0/81

تقلید جمله

0/12 9/81 0/08 9/20 0/29 0/00 0/01 8/00 0/10 9/20 0/92 8/00

تکمیل دستوری 0/00 2/00 0/29 2/00 0/09 2/02 0/98 8/20 2/08 9/08 2/22 8/08
بهره زبان گفتاری 0/81 98/81 0/80 99/10 0/10 90/00 2/00 012/92 8/10 012/00 0/80 91/02
بهره معناشناسی 0/08 81/81 0/28 99/00 0/28 90/81 0/08 018/20 2/09 010/02 0/90 90/80
بهره نحو
جمله مرکب هم-

آزمون گفتار روایتی

پایه
جمله مرکب
ناهمپایه

0/02 99/80 8/00 99/20 8/08 91/20 8/08 010/20 8/00 011/80 8/09 91/28
2/20 0/08 0/02 01/00 2/89 0/08 0/08 00/80 0/10 00/00 2/00 0/00
0/90 0/00 0/81 0/00 0/82 0/81 0/08 01/11 0/21 00/20 0/21 2/92

تعداد کل جمله 8/00 02/81 0/10 00/28 2/01 00/81 8/20 02/20 8/82 82/92 9/98 09/02
تعداد کل کلمه

/00
001

02/80 020/00 20/90 008/11 02/12 022/20 00/18 022/20 02/22 088/00 00/01

انتقال اطالعات 0/02 01/02 09/80 00/20 2/00 20/00 8/18 08/20 0/00 02/00 2/00 20/00

در جدول  0نتایج آزمون اندازهگیری مکرر چندمتغیری بر خرده آزمونهای رشد زبان در
دو گروه ارائه شده است .یافتهها نشان میدهد بین گروههای آزمایشی و گواه از لحاظ
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پسآزمون متغیرهای وابسته معنادار است .بدین معنی که بین گروهها تفاوت وجود دارد و
بعالوه این تغییرات از پیش آزمون تا پیگیری معنادار بوده و این تغییرات در یکی از گروهها
بیشتر از گروه دیگر رخ داده است؛ بنابراین در ادامه با بررسی نتایج آزمونهای تکمتغیری
تغییرات مؤلفهها در طی زمان بررسی شده است.
جدول  .3نتایج آزمون اندازهگیری مکرر چندمتغیری برای خرده آزمونهای رشد زبان
dfفرضیه

 Dfخطا

اثر پیالیی

08/20 1/92

2

20

1/92 1/110

المبدای ویلکز

08/20 1/09

2

20

1/92 1/110

تی هتلینگ

08/20 0/02

2

20

1/92 1/110

بزرگترین ریشه روی

08/20 0/02

2

20

1/92 1/110

اثر پیالیی

22/12 1/29

2

28

1/29 1/110

المبدای ویلکز

22/12 1/02

2

28

1/29 1/110

تی هتلینگ

22/12 2/19

2

28

1/29 1/110

بزرگترین ریشه روی

22/12 2/19

2

28

1/29 1/110

ارزش

آزمون
رشد زبان

گروه

بهره
معناشناسی و گروه
بهره نحو

𝟐𝛈

F

P

بر اساس نتایج آزمون تکمتغیری اندازهگیری مکرر (جدول  ،)0به جزء خردهآزمون
تقلید جمله (F=1/29؛  ،)>P1/10تغییرات تفاوت بین دو گروه در همه مؤلفههای هر دو
آزمون معنادار است .تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه بیانکننده این مطلب است که
برنامه داستانخوانی مشارکتی بر رشد زبان و گفتار روایتی تأثیرگذار بوده و با در نظر
گرفتن مجذور اِتا ،میتوان گفت که در واژگان تصویری  ،%02واژگان ربطی ،%09
واژگان شفاهی  ،%82درک دستوری  ،%29تکمیل دستوری  ،%02بهره گفتاری  ،%22بهره
معناشناسی  %20و بهره نحو  80درصد واریانس تغییرات ناشی از برنامه داستانخوانی
مشارکتی است .همچنین اندازههای اثر مشاهدهشده در خردهآزمونهای گفتار روایتی
حاکی از آن است که در جمله مرکب همپایه  ،%08جمله مرکب ناهمپایه  ،%80تعداد کل
جمله  ،%00تعداد کل کلمه  %02و انتقال اطالعات  20درصد از تغییرات مشاهدهشده در
پس آزمون حاصل دریافت برنامه مداخله است .در ادامه برای بررسی این تغییرات اثرات
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ساده بین گروهی بررسی شده است تا مشخص شود در کدام مرحله اندازهگیری (پیش-
آزمون ،پسآزمون یا پیگیری) بین دو گروه تفاوت وجود دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانسها تکمتغیری با اندازهگیری مکرر برای آزمون
رشد زبان و آزمون گفتار روایتی
متغیر
واژگان
تصویری
واژگان
ربطی
واژگان
شفاهی

آزمون رشد زبان

درک
دستوری
تقلید جمله
تکمیل
دستوری
بهره
گفتاری
بهره
معناشناسی
بهره نحو

منبع

SS

df

MS

F

P

𝟐𝛈

گروه

28/00

0

28/00

22/00

1/110

1/02

گروه

00/28

0

00/28

20/88

1/110

1/09

گروه

02/00

0

02/00

00/00

1/110

1/82

گروه

80/29

0

80/29

82/82

1/110

1/29

گروه

1/02

0

1/02

1/29

1/212

1/10

گروه

02/00

0

02/00

8/19

1/100

1/02

گروه

001/02

0

001/02

02/09

1/110

1/22

گروه

800/08

0

800/08

80/82

1/110

1/20

گروه

882/01

0

882/01

20/12

1/110

1/80

جمله
مرکب هم-

گروه

22/82

0

22/82

2/08

1/121

1/08

آزمون گفتار روایتی

پایه
جمله
مرکب

گروه

218/82

0

218/82

00/89

1/110

1/80

ناهمپایه
تعداد کل
جمله
تعداد کل
کلمه

گروه

910/80

0

910/80

21/89

1/110

1/00

گروه

02800/12

0

02800/12

02/00

1/112

1/02
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انتقال
اطالعات

گروه

292/98

292/98

0

91
8/00

1/110

1/20

اثرات ساده بین آزمودنی (جدول  ) 8نیز حاکی از این است که بین دو گروه آزمایشی و
گواه تفاوت معنادار فقط در پیشآزمون خرده آزمونهای درک دستوری ،تقلید جمله و
انتقال اطالعات وجود دارد اما در پیشآزمون سایر خرده آزمونها تفاوت معناداری وجود
ندارد .همچنین ،به غیراز خرده آزمون تقلید جمله ،بین دو گروه تفاوت میانگینها در
پس آزمون و پیگیری معنادار است و میانگین گروه آزمایشی در دو مرحله باالتر از گروه
گواه است.
جدول  .5نتایج آزمون اثر ساده بین گروهی برای آزمون رشد زبان و آزمون گفتار روایتی در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

پیشآزمون

1/02

1/82

1/80

پسآزمون

0/200

1/00

1/110

پیگیری

0/980

1/81

1/110

پیشآزمون

-1/00

1/81

1/09

واژگان پسآزمون

2/100

1/02

 1/110بهره نحو پسآزمون

پیگیری

2/092

1/81

1/110

پیشآزمون

-1/20

1/00

1/80

پسآزمون

2/000

1/08

 1/110مرکب

پسآزمون

پیگیری

2/000

1/08

 1/110همپایه

پیگیری

0/092

پیشآزمون

0/980

1/91

1/10

جمله

پیشآزمون

2/02

0/80

پسآزمون

0/100

1/88

 1/110مرکب

پسآزمون

9/200

1/88

1/110

پیگیری

0/828

1/82

 1/110ناهمپایه

پیگیری

8/980

0/28

1/110

پیشآزمون -0/000

1/88

1/10

پیشآزمون

0/92

2/80

1/218

پسآزمون

1/00

1/02

1/00

پسآزمون

09/800

0/22

1/110

پیگیری

1/20

1/01

1/02

پیگیری

8/000

2/88

1/110

-1/80

1/02

 1/02تعداد کل پیشآزمون

0/08

08/02

1/202

مقایسه

واژگان
تصویری

ربطی
واژگان
شفاهی
درک
دستوری
تقلید
جمله

تکمیل پیشآزمون

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

پیشآزمون

1/00

0/91

1/900

پسآزمون

08/200

2/10

1/110

پیگیری

08/000

2/02

1/110

پیشآزمون

-1/02

2/18

1/920

02/080

2/00

1/110

پیگیری

00/200

0/98

1/110

جمله

پیشآزمون

-0/20

1/88

1/188

0/292

0/00

1/118

1/98

1/110
1/008

مقایسه

P

بهره
معناشناسی

تعداد کل
جمله

P
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دستوری پسآزمون

بهره
گفتاری

2/100

1/09

1/10

پیگیری

2/811

1/20

1/110

پیشآزمون

-1/08

0/08

1/880

پسآزمون

00/100

0/01

1/110

پیگیری

00/080

0/80

1/110

کلمه

انتقال
اطالعات

پسآزمون

91/000

00/82

1/110

پیگیری

08/200

00/28

1/100

پیشآزمون -2/292

1/89

1/10

پسآزمون

02/100

8/09

1/10

پیگیری

8/292

0/08

1/110

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش با توجه به اهمیت غنیسازی تجارب زبانی برای کودکان با تبار اقتصادی و
اجتماعی پایین ،اثربخشی برنامه داستانخوانی مشارکتی بر رشد زبانی نوآموزان
پیشدبستانی موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج تحلیل آماری ،شاخصهای زبانی
شامل نحو ،معنیشناسی و گفتار روایتی در گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه در مرحله
پسآزمون و پیگیری رشد قابلمالحظه و معناداری داشته و بهبودی ایجاد شده پایدار نیز
بوده است.
نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که آموزش تلویحی و ضمنی مهارتهای
مرتبط با معنا در برنامه داستانخوانی مشارکتی موجب ارتقاء مهارتهای زبانی در کودکان
پیشدبستانی میشود (اسپنسر و همکاران2100 ،؛ سون و گلدستین2121،؛ وازیک و
هیندمن2121 ،؛ لوریو و وودز2109 ،؛ گیلکرسان و همکاران )2108 ،که نتایج پژوهش
حاضر نیز با این مطالعات همسو است.
در تبیین اثربخشی برنامه مداخله بر مهارت معنیشناسی (بهره معنیشناسی از آزمون
رشد زبان و خردهآزمونهای تعداد کل کلمه و انتقال اطالعات از آزمون گفتار روایتی)
میتوان بر ساختار برنامه داستانخوانی اشاره کرد .برنامه آموزشی با توجه به اهداف
تعریف شده با تمرینات متنوع به آموزش بُعد معناشناسی زبان در دو سطح کلمه و سطح
جمله میپردازد .در سطح کلمه از راهبردهای توصیف کردن ،برچسب زدن و مطرح کردن
سؤاالت پرسشی بهمنظور ساخت واژگان و درک و فهم کلمات استفاده میشود .تقویت
مهارت معناشناسی در سطح جمله با مطرح کردن سؤاالتی برای تعبیر و تفسیر و نتیجهگیری
از داستان و انواع سؤاالت درک مطلب ،انجامشده است .پیشبینی نتایج ،خلق تداعیها،
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مرتبط کردن صحنههای داستان به تجربههای زندگی و دانش قبلی ،قرار گرفتن کودکان
در قالب شخصیتهای داستان و بیان احساس و تصمیماتشان و درنتیجه پی بردن به
انگیزههای شخصیتهای داستان در تقویت و توسعه تفکر تفسیری مؤثر میباشند که منجر
به تقویت معنا و درک مطلب میشود.
در خواندن گفتگومدار بهمنظور رشد بهینه زبان شفاهی ،سؤاالت مختلف و
برانگیزاننده و فراوانی در مراحل مختلف اجرا مطرح میشود تا کودک را به مشارکت
کالمی ترغیب کند .در همین راستا شواهد پژوهشی نشان میدهد هنگامیکه بزرگساالن
طی داستانخوانی ترکیبی از زبان ساده (برای مثال ،سؤاالت برچسب زدن) و زبان استنباطی
(برای مثال ،سؤاالت باز پاسخ چالشبرانگیز) را استفاده میکنند کودکان پیشدبستانی زبان
بیانی و مهارتهای تفکر انتزاعی باالتر و معنادارتری نشان میدهند (بریتو و همکاران،0
 .)2112همچنین ،بر اساس مطالعه گنزالز و همکاران ( ،)2100فراوانی و استمرار پرسشگری
ارتباط مستقیم با افزایش مهارتهای واژگان بیانی دارد و صحبت کردن فراتر و خارج از
متن بهطور معناداری با بهبود مهارتهای زبانی و پیش سوادآموزی کودکان ارتباط دارد.
همچنین ،در تبیین این نتایج میتوان به فراوانی تعداد جلسات و فراوانی کتابهای
خواندهشده با موضوعات متنوع اشاره کرد .نتایج مطالعه مروری زاچ و همکاران ()2102
نشان میدهد فراوانی داستانخوانی بر افزایش واژگان ،پیچیدگی زبانی ،مهارتهای درک
زبانی پیشرفتهتر تأثیر مثبتی دارد .با گفتن کلمات بیشتر ،متنوع و پیچیدهتر به کودک به
طور متقابل درونداد زبانی نیز متنوع و پیچیده میشود (هاتنلوچر و همکاران.)2101 ،
برخی صاحبنظران (نوربری و بیشاپ )2110 ،تعداد کل کلمات در تعریف داستان را
شاخصی برای سنجش طول داستان و برخی دیگر (پل2110 ،؛ سلیمانی و همکاران)2102 ،
شاخصی برای سنجش جنبه معنیشناسی در نظر گرفتهاند؛ و همچنین انتقال اطالعات در
تعریف داستان شاخصی برای سنجش جنبه معنیشناسی معرفی شده است (نوربری و
بیشاپ2110 ،؛ سلیمانی و همکاران .)2102 ،در تبیین نتایج بهدستآمده در اثربخشی برنامه
برافزایش تعداد کلمات و انتقال اطالعات ،به نظر میرسد عالوه بر اینکه مواجهه با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Britto et al
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واژگان بیشتر و متنوع تأثیرگذار بوده همچنین ،خرده اهداف آموزشی ساختار داستان و
بازگویی نیز بهاحتمالزیاد سهیم بوده باشد .مطالعات نشان میدهند که در کودکان با
مشکالت زبانی ،بازگویی داستان منجر به تقویت طول جمله ،تنوع واژگانی ،پیچیدگی
جمله و تقویت اجزای کلیدی دستور داستان میشود (هایوارد ،گیالم و الین .)2110 ،0از
طریق تمرین بازگویی ،یادآوری اطالعات داستان ،درک ساختار داستان و پیچیدگی زبان
شفاهی (هیلمن ،میلر و ناکرتز ،)2101 ،بازشناسی عناصر داستان (ایسبل و همکاران)2110 ،
ارتقاء مییابد .عالوه بر موارد فوق میتوان گفت که افزایش تعداد کل کلمات ،افزایش در
انتقال اطالعات را توجیه میکند به دلیل اینکه بهطورقطع افزایش انتقال اطالعات مستلزم
استفاده از کلمات و جمالت بیشتر و احتماالً پیچیدهتر است (سلیمانی و همکاران.)2102 ،
در تبیین نتایج مرتبط با مؤلفه نحوی (بهره نحو از آزمون رشد زبان و خردهآزمونهای
تعداد کل جمله ،جمله مرکب ناهمپایه و جمله مرکب همپایه از آزمون گفتار روایتی)
میتوان اشاره کرد که در تمامی جلسات با استفاده از راهبردهای چارچوببندی
دگرگویی ،گستردهگویی ،شیوه بستن و کمکهای تکمیلی در مورد دستور زبان ،به
تقویت ساختار نحوی زبان پرداخته شد .داستانخوانی دایره لغات کودکان را افزایش داده
و استفاده و کاربرد صحیح کلمات و جمالت را از نظر دستور زبانی به آنها یاد میدهد.
همان طور که در مطالب قبل نیز گفته شد ،با گفتن کلمات بیشتر ،متنوع و پیچیدهتر به
کودک بهطور متقابل درونداد زبانی نیز متنوع و پیچیده میشود .تنوع گفتاری در کلمات،
پیچیدگی گرامری و ساختار نحوی به اکتساب ،درک و تولید زبان کمک میکند که
بهاحتمالزیاد بهطوری قوی با یادگیری زبانی و شناختی کودکان مرتبط است (هاتنلوچر و
همکاران.)2101 ،
یک تبیین تفسیری در رشد بُعد نحوی زبان ،تأثیر کمیت بیشتر گفتار است .داستان-
خوانی مشارکتی همراه با تعاملهای دوجانبه و بحث و گفتگو ،فرصتهای زیادی برای
مواجهه با زبان برای کودکان فراهم میکند تا مهارتهای الزم برای یادگیری زبان رشد
کند و اصالح شود .کودکان ممکن است با معنا ،ترکیببندیهای نحوی و ترکیبات
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گرامری بیشتری مواجهه شوند که موجب یادگیری کلمات جدید ،رشد واژگان ونیز
آشنایی بیشتر با ساختار و قواعد زبان گفتاری میشود( .تامسلو .)2118 ،0همچنین میتوان
به شواهد پژوهشی استناد کرد که تفاوت در ساختارهای نحوی در درونداد زبانی میتواند
بر رشد زبان کودک تأثیرگذار باشد .عالوه بر بهبود واژگان و پیچیدگی گرامری گفتار
کودک ،تنوع نحوی در گفتار بزرگ ساالن منجر به فهم کودک و رشد نحوی پیشرفته در
زبان کودک میشود (هاتنلوچر و همکاران.)2101 ،
هم راستا با نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،یافتههای چندین پژوهش (کلین و
ادواردز2100 ،2؛ وسترالند و الگربرگ2119 ،0؛ لوین و همکاران ،)2121 ،نشان میدهد
جذب کودکان به داستانگویی بهوسیله پرسیدن سؤاالت ،تشویق پاسخهای کالمی ،معرفی
تنوعی از کلمات و آموزش مفاهیم در حین داستانخوانی ،بر بهبود درک زبان ،مهارت-
های واژگانی ،پیچیدگی نحوی و رشد سوادآموزی کودکان مؤثر است.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر مبنی بر بهبود مهارت گفتار روایتی ،فرض بر این است
که دانش ساختار داستان از طریق انجام مکرر داستانخوانی مشارکتی بین بزرگسال و
کودک شکل میگیرید .داستانخوانی مشارکتی بافتی را فراهم میکند که در آن گفتگو-
هایی درباره داستانها ایجاد میشود و این گفتگوها میتواند بر عناصر گفتار روایتی
موجود در تصویر و متن تأکید داشته باشد .از طریق پرسش و پاسخ ،فضای گفتگویی ایجاد
میشود که شامل فرصتهای زیادی برای بزرگساالن است تا عناصر گفتار روایتی را
چارچوببندی کنند (لیور و سنچال .)2100 ،محققان بیان میکنند که خواندن گفتگومدار
بر استفاده کودکان از زبان بافتمند ،تدابیر ارزشیابی و ارجاع به حالتهای ذهنی دورنی در
تولید ،طول کلی گفتار روایتی و نیز درک روایتی تحتاللفظی و استنتاجی و بر عمق و
گستره واژگان تأثیرگذار است (زونبرگن و همکاران2110 ،؛ لیور و سنچال2100 ،؛
گرولیگ و همکاران.)2121 ،
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برخی مداخالت داستانخوانی ممکن است خرده ساختار یا کالن ساختار را در گفتار
روایتی موردتوجه قرار دهند .خرده ساختار متمرکز بر صورت و محتوا زبان است و بیشتر
خواص درونی داستان را بررسی میکند .تعداد کلمات و جمالتی که در گفتار روایتی
داستان گنجانده میشود از جمله مواردی است که در خرده ساختار موردتوجه است
(جاستیس و همکاران .)2112 ،کالن ساختار سازمانبندی ایدههای اصلی در گفتار روایتی
است .کالن ساختار گفتار روایتی درواقع طرحی است که مؤلفههای دستور داستان در آن
گنجانده شده است (وسترولد و گیلون .)2119 ،با توجه به اینکه در آزمون گفتار روایتی
هم تعداد جمالت و تعداد کلمات (خرده ساختار) و هم انتقال اطالعات (کالن ساختار)
موردبررسی قرارگرفته و در گروه آزمایشی پس از مداخله افزایش معناداری داشته است
میتوان گفت برنامه داستانخوانی بر مهارتهای خرده ساختار و کالن ساختار گفتار
روایتی کودکان تأثیرگذار است .بر طبق شواهد موجود ،توجه به فرایندهای شناختی مانند
یادآوری واقعه و تفکر علّی ،بر کالن ساختار گفتار روایتی که ریشه در دستور داستان
دارد ،تأثیر میگذارد (برمن 0888 ،0نقل از جاستیس و همکاران .)2101 ،همچنین ،آموزش
ساختار داستان با استفاده از نقشه داستان در بهبود دانش ساختار داستان و کالن ساختار
گفتار روایتی کودکان در معرض خطر و کودکان با ناتوانی بهطور مثبتی تأثیرگذار بوده
است (استاگلیان و بون .)2118 ،2نتایج برخی مداخالت نشان میدهد گفتگو درباره
جزئیات داستان ،طرح سؤاالت باز پاسخ یا پرسشی (چرا ،چه کسی ،چه وقت ،کجا) در
حین خواندن گفتگومدار منجر به بهبود گفتار روایتی کودکان میشود (پترسون ،جسو و
مککاب.)0888 ،
در پژوهش حاضر ،برنامه داستانخوانی مشارکتی طی جلسات با توجه به اهداف خرد
تعریف شده برای گفتار روایتی به آموزش دانش در مورد ساختار داستان و بازگویی می-
پردازد .در اکثر جلسات ،موقعیت داستان در مرحله قبل از خواندن با دادن اطالعات زمینه-
ای در مورد شخصیتهای داستان ،تماشای تصاویر و ورق زدن کتاب توسط آزمودنیها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بحث و گفتگو درباره فضا و مکان فیزیکی داستان پرداخته میشد .از جمله راهکارهای
تقویت دانش درباره ساختار میتوان به مطرح کردن سؤاالتی از نوع یادآوری مبتنی بر
واقعیتهای داستان ،سؤاالت مبتنی بر توالی زمانی یا علّی ،طرح سؤال و اشاره به حالتها و
پاسخهای هیجانی و ذهنی شخصیتها اشاره کرد .اصل مهم بازگویی داستان این است که
بتوان ساختار داستان را در ذهن نگهداشت .در برنامه مداخله ،ترسیم نقشه داستان با ساده-
ترین شکل آن یعنی ترسیم در سه مرحله اول ،بعد و آخر تمرین میشد .به عبارتی دانش
درباره ساختار داستان در سه صحنه مسئله (رویداد آغازین و پاسخ درونی) ،تالش برای
حل مشکل و پیامد تمرین میشد .به همین منظور از کتابهای تصویری ساده استفاده شد
تا کودکان قادر به نقاشی داستان باشند .عالوه بر این ،در ابتدای هرجلسه به خالصه داستان
جلسه قبل اشاره میشد .بهطورمعمول در پایان هر جلسه با خالصه گویی و طرح سؤاالت
یادآوری و توالی به دانش کلی درباره ساختار داستان پرداخته میشد.
جهت بررسی سؤال مربوط به پایداری تأثیر برنامه مداخلهای از اختالف نمرات
پسآزمون-پیگیری استفاده و میانگین گروهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری
مقایسه شدند که نتایج آن در بخش یافتهها گزارش شد .نتایج آزمونها در پیگیری و پس
از گذشت  0هفته از پایان جلسات مداخله نشان داد که اثرات برنامه داستانخوانی
مشارکتی در کودکان با مشکالت زبانی از پایداری الزم برخوردار است.
در مطالعه حاضر به دلیل استفاده از آزمودنیهایی با لحاظ تبار اقتصادی-اجتماعی
ضعیف ،تعمیم نتایج به سایر کودکان را دشوار میکند .برای ارزیابی گفتار روایتی از یک
مجموعه تصاویر در سه مرحله آزمون استفاده شد .به دلیل تصویری بودن امکان انتقال
یادگیری و تجربه از پیشآزمون به پسآزمون و پیگیری وجود دارد .این مسئله ممکن
است شائبه عدم اعتبار کافی نتایج بهدستآمده از این ابزار را به وجود آورد .پیشنهاد
میشود جهت بررسی تأثیرات بلندمدت برنامه مداخله ،تحقیقات طولی بهویژه در پایههای
اولیه دبستان صورت گرفته تا میزان تأثیر برنامه بر مهارتها و پیشرفت خواندن بررسی شود.
همچنین برنامه داستانخوانی مشارکتی برای آموزش مادران و مربیان پیشدبستانی بهعنوان
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یک برنامه پیشگیرانه برای کودکان در معرض خطر میتواند مورداستفاده قرار گیرد.
درنهایت ،نتایج این پژوهش کاربردی میتواند سنگ بنای اولیهای برای طراحی برنامههای
آموزشی کارآمدتر باشد .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند موردتوجه متصدیان در
حیطههای مختلف مثل آموزش ،پیشگیری و مداخالت مربوط به کودکان و درنهایت
سوادآموزی خانواده قرار گیرد.
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