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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی برنامه داستانخوانی
مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان دختر
پیشدبستانی با مشکالت زبانی بود .این مطالعه از نوع بررسی
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود.
جامعه آماری شامل همه نوآموزان دختر پیشدبستانی شهرستان
اسالمشهر در سال تحصیلی  1397-98بود .همچنین  30نوآموز
پیشدبستانی طی غربالگری چندمرحلهای انتخاب و در دو گروه
آزمایش و گواه جایگزین شدند .آزمودنیها قبل و بعد از آموزش،
به آزمونهای رشد زبان ( ،)TOLDآمادگی خواندن ( )RRTو
آگاهی واجشناختی ( )PATپاسخ دادند .برنامه مداخله
داستانخوانی مشارکتی ( )SSRPدر  30جلسه  45دقیقهای ،سه
جلسه در هفته ،برای گروه آزمایش در قالب چهار گروه کوچک
اجرا شد .نتایج روشهای آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری و
چندمتغیری نشان داد که برنامه داستانخوانی مشارکتی ،در
افزایش مهارتهای آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی و
مهارتهای زبانی نوآموزان با مشکالت زبانی مؤثر بود و تنها در
خرده آزمون سرعت نامیدن تغییر معناداری مشاهده نشد .در
مجموع ،نتایج این بررسی نشان میدهد که برنامه داستانخوانی
مشارکتی از طریق تقویت مهارتهای بیانی ،معنایی و نحوی و
همچنین رشد مهارتهای فرازبانی و پیشنیازهای خواندن ،در
تحقق ایده رشد زبان و آمادگی کودک برای خواندن قبل از ورود
به مدرسه بهطور تجربی مؤثر بوده است.
واژههای کلیدی :داستانخوانی ،رشد زبان ،آمادگی خواندن،
مشکالت زبانی

Abstract
The purpose of this study was to examine the
effectiveness of shared story reading education
program on language development and reading
readiness of preschool children with language
impairment. In this semi-experimental study with
pretest-posttest, and control group design, 30
preschool girls in experimental and control groups
responded to Reading Readiness Test and Test of
Language Development and Test of Phonological
Awareness. The experimental group received 30
shared story reading treatment program sessions,
with each session lasting 45 minutes three times a
week. The results of statistical procedures of
univariate and multivariate covariance analysis
indicated that shared story reading program was
effective in increasing reading readiness and
phonological awareness and language skills in
preschool children with language impairment. In
sum, these findings suggest that shared story
reading program by increasing positive
expressive, semantic and syntactic skills as well as
the development of paralanguage skills and prereading could result in readiness of the child to
read before entering school.
Keywords:
story
Reading,
Language
Development, Reading Readiness, Language
Impaiment
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مقدمه
یادگیری ،نحوه استفاده از گفتار و زبان برای برقراری ارتباط از تکالیف تحولی اولیه کودکان قبل از ورود به
مدرسه میباشد .تأخیر در فراگیری زبان ،یکی از اولین شاخصهای نقایص تحولی است که میتواند بر پیامدهای
اجتماعی و تحصیلی کودکان در طول زندگی تأثیرگذار باشد (نلسون ،نیگرن ،والکر و پنوشه .)2006 ،توانایی
زبانی در دوران اولیه کودکی ،یکی از بهترین پیشبینیکنندههای آمادگی برای ورود به مدرسه و موفقیت
تحصیلی در دورههای بعدی است (هاف2013 ،؛ بورچینال ،پیس ،آلپر ،هیرش -پسک و گلینکوف .)2016 ،در
توصیف جمعیتی از کودکان پیشدبستانی دارای رشد آهستهتر در مهارتهای زبان و گفتار ،نسبت به رشد
بهنجار ،عنوان تأخیر در تحول زبان 1بهکار برده میشود .در واقع ،تأخیر در تحول زبان گواه بر وجود مشکالتی
در زبان است که بهوسیله ناتوانی و اختالالت دیگر نمیتوان آن را توضیح داد (دامیکو ،مولر و بال.)2010 ،
تأخیر در فراگیری زبان ،از متداولترین مشکالت موجود در کودکان پیشازدبستان است .حدود  6تا 8
درصد از کودکان در دوره پیشدبستانی ،ممکن است دارای دشواریهای زبان و گفتار باشند (تومبلین ،اسمیت
و ژانگ ،)1997 ،که از این درصد نسبت چشمگیری اختالل یا تأخیر اولیه زبان و گفتار 2خواهند داشت .شیوع
تأخیر زبانی در کودکان سنین مدرسه ،حدود  7تا  8درصد گزارش شده است (نیپولد .)2004 ،برخی پژوهشها
تأخیر بیانی زبان 3را باالتر از  17/5نیز در کودکان پیشدبستانی گزارش کردهاند (هورویتز و همکاران.)2003 ،
تلفیقی از یافتههای مطالعات طولی در حوزه کودکان پیشدبستانی دچار تأخیر زبانی (رسکورال ،)2005 ،حاکی
از این است که تعدادی از کودکان با تأخیر در تحول زبان ،تا قبل از سن مدرسه ،در حیطه مهارتهای زبان
شفاهی درون دامنه هنجار قرار میگیرند ،باوجوداین ،ممکن است نقایص نامحسوسی در سطوح باالتر
مهارتهای زبان و سواد ماندگار باشد (ویزمر و ایوانز .)2002 ،مشکالت این کودکان در توانایی تولید و فهم
زبان بهنظر میرسد ،از جنبههای دیگر مشکالت و اختالالت تحولی شناخته شده نسبتاً مجزا باشد .براساس
مطالعات مختلف ،این کودکان در دوره پیشازدبستان در تحول برخی از مهارتهای زبانی از جمله صداهای
گفتاری ،معانی واژگان ،نحو ،ساختار واژه ،پردازش شنیداری و گفتار روایتی نسبت به همساالن خود مشکالت
و تأخیرهای قابل مالحظهای را نشان میدهند (دامیکو ،مولر و بال .)2010 ،تأخیر زبانی هم ،از لحاظ تأثیرات
آنی و هم به لحاظ اثرات طوالنی مدتش ،دارای پیامدهای مهم و گستردهای برای کودک ،والدین و مدرسه
میباشد .بهطور معمول ،عدم موفقیت در فراگیری و رشد زبان ،احتمال محدود شدن ظرفیت برقراری ارتباط
مؤثر وجود خواهد داشت و این ضعف میتواند بر زمینههای دیگر رشد و یادگیری نیز تأثیر منفی فراگیری داشته
باشد (آرتز ،دمیر و والن2011 ،؛ عزیزی ،افروز ،حسنزاده ،غباریبناب و ارجمندنیا ( .)1395کودکانی که دامنه
لغات محدود ،مشکل فهم معانی کلمه و جمله دارند یا با چالشهایی برای یادگیری سیستم واجشناختی زبان
مواجهند ،در خطر بیشتری برای مشکالت یادگیری خواندن و روانخوانی قرار دارند .پایداری اختالالت زبان در
)1. Delayed language development (DLD
2. Primary Speech and Language Delay/Disorder
3. expressive language
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دوران پیشدبستانی و سالهای اولیه دبستان ،احتمال شکست در خواندن را برای این کودکان افزایش میدهد
(کتز ،فی و پروکتر -ویلیامز.)2000 ،
در بررسی علل مؤثر بر مشکالت رشد زبان در کودکان پیشدبستانی بر تعاملها و بافت محیطی کودک
تأکید ویژهای شده است .بافتهای اجتماعی که کودک در آنها زندگی میکند ،بهعنوان مجموعهای تودرتو از
نظامهایی 1میباشد که کودک را احاطه کرده است .دورترین نظامها از کودک که نظامهای دور از مبدأ ،نامیده
میشود؛ فرهنگ ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و قومیت است که نظامهای نزدیک به مبدأ را شکل میدهند.
نظامهای نزدیک به مبدأ ،مدرسه ،محیط مراقبت از کودک و گروه همساالن را شامل میشود که منبع تعامالت
مستقیم کودک با جهان بوده و بر رشد زبان او تأثیرگذار است (هاف .)2006 ،هرچند آموزش رسمی خواندن ،از
وظایف و مسؤولیتهای اصلی مدرسه است؛ اما شالوده مهارتهای اولیه سواد خواندن بر سالهای آغازینی
استوار است که والدین در تعامل با فرزند خود ارتباط کالمی برقرار میکنند (کریمی.)1397 ،
از سویی ،برای اغلب کودکان ،آموختن خواندن و نوشتن مرحلهای طبیعی از مراحل رشد زبان است ،همچنین
باسوادی یک امر "سیاه و سفید" نیست؛ بلکه آنچه مطرح است ،فرایند تدریجی "ظهور سواد "2میباشد .البته
ظهور سواد خودبهخودی نیست؛ بلکه تا حد زیادی به تجارب نخستین کودکان در زمینه زبان بستگی دارد
(گالور و برونینگ1990 ،؛ بوجس زایک ،داویس و رانا .)2016 ،مقولهای که در متون پژوهشی ارتباط نزدیکی
را با زبان و فرایند رشد آن نشان میدهد ،مفهوم آمادگی خواندن 3میباشد .آمادگی خواندن ،فرایند رشد غنی
واژگان و کسب دانش کافی درباره زبان و سوادآموزی است .طبق گزارش مرکز ملی آمارهای آموزشی آمریکا4
و مؤسسه ملی سوادآموزی اولیه ،5آمادگی خواندن شامل نوشته آگاهی ،6دانش الفبایی 7و آگاهی واجشناختی،8
آگاهی از نوشتههای موجود در محیط ،9درک شنیداری ،10حافظه بینایی 11و مهارتهای ادراک دیداری 12است.
همچنین نقص و عدم آمادگی در خواندن با ناتوانی در تشخیص حروف و صداها ،لغات ،ترکیبها ،هجاها و
داستانگویی تصویری همراه است (لیچ ،اسکاربروف و رسکورال.)2003 ،
نتایج تحقیقات سالهای اخیر بر اهمیت و نقش یادگیری قبل از ورود به مدرسه تأکید دارند .برایناساس،
شروع خواندن الزاماً با آموزش و یادگیری رسمی شروع نمیشود؛ بلکه خواندن خود نیز مجموعهای از
1. nested set of systems
2. emergent literacy
3. Reading readiness
4. U.S. Department of Education’s National Center for Education Statistics
)5. National Early Literacy Panel (NELP
6. print awareness
7. alphabet knowledge
8. phonological awareness
9. environmental print
10. listening comprehension
11. visual memory
12. visual perceptual
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یادگیریهایی است که از زمان شروع سخنگویی کودک و قبل از ورود به کالس اول آغاز میشود (مفیدی،
 .)1386دانشآموزانی که برای خواندن آمادگی دارند؛ در واقع ،مهارتهای ضروری و پیشنیازهای الزم برای
فراگیری و رشد خواندن شامل درک از نوشته( 1نوشته آگاهی) ،آگاهی واجی 2و آگاهی واجشناختی را دارا
میباشند (هرناندز .)2011 ،تحقیقات بین پیشنیازهای خواندن و مهارتهای خواندن ،در مراحل بعدی پیوستگی
قابلتوجهی را نشان میدهند (دانکن و همکاران2007 ،؛ زاچ ،سئول ،ماهونی و استپل -واکس،)2016 ،
برهمیناساس ،توصیه میشود که تالش در جهت بهبود مهارتهای خواندن کودکان باید بر رشد مهارتهای
اولیه و پیشنیازها ،از جمله رشد زبان متمرکز باشد (گیلکرسون ،ریچاردز و تاپینگ .)2016 ،برمبنای شواهد
تحقیقاتی مهارتهایی که در کودکان قبل از ورود به مدرسه تحول مییابد ،بهعنوان شالودهای برای موفقیت
بعدی در رشد مهارتهای خواندن بهکار میرود (تایلر -ادواردز2017 ،؛ وایتهورست و لونیگن .)1998 ،مؤسسه
ملی سوادآموزی اولیه ،طی مطالعهای فراتحلیل (لونیگن ،ششنایدر و وستبرگ ،)2008 ،با هدف شناسایی
مهارتهای اولیه و پیشنیازهای مرتبط با مهارتهای خواندن و نوشتن ،گزارش کرده است که بهترتیب
مهارتهای نوشته آگاهی (مانند دانش حروف الفبایی و فهم نوشته) تواناییهای پردازش واجی و زبان شفاهی
قویترین پیشبینیکنندههای مهارتهای سوادآموزی در دوران مدرسه میباشند.
براساس یافتههای پژوهشی ،ارائه برنامههای ساختاریافته و گامبهگام به کودکان با هدف به ظهور رساندن
مهارتهای سوادآموزی اولیه (مارر و همکاران ،)2012 ،از عدم شکست کودکان در مراحل بعدی یادگیری
خواندن حمایت میکند (نیکلسون ،)2005 ،و این مهارتها هنگامی تأثیرگذار است که قبل از ورود به مدرسه
بهکار برده شوند (سری و ابرکلید .)2015 ،بررسی متون پژوهشی مرتبط با برنامههای آموزش کودکان در دوره
پیشدبستانی ،حاکی از تأکید خاص بر فعالیتهای کتابخوانی و داستانخوانی میباشد .پیشینه تحقیق ،بر نقش
داستانخوانی در ارتقا زبان شفاهی و مهارتهای سوادآموزی (دیکینسون ،گریفیث ،مکنیک و هیرش -پاسک،
2012؛ زاکر ،کابل ،جاستیس ،پنتیمونتی و کدروک2013 ،؛ میلبورن ،گیروالمتو ،ویتزمن و گرینبرگ،)2014 ،
همچنین بر فراهمسازی دروندادهای غنی زبانی در محیط برای کودکان پیشدبستانی تأکید دارد (کامرون-
فالکنر و نوبل2013 ،؛ مونتاگ ،جونز و اسمیت .)2015 ،بهعبارتی ،رشد بهینه زبان شفاهی زمانی اتفاق میافتد
که کودکان فرصتهای بیشماری برای استفاده از زبان در تعامالت با بزرگساالن و با یکدیگر ،هم فردبهفرد
و هم گروهی داشته باشند .تنوع در محیط زبانی ارائه شده برای کودکان در خانه ،میتواند تفاوتهای خاصی
را در میزان و روند فراگیری زبان موجب گردد (مگیکوسکی2013 ،؛ چاپارو -مورنو ،رییلی و مالدونادو -کارنو،
 )2017و تعامالت گفتوگویی موجب رشد زبان میشود (میلبورن و همکاران .)2014 ،ادبیات پژوهشی
گستردهای وجود دارد که نشان میدهد میزان جهتدهی به گفتار کودک ،پیچیدگی نحوی و تنوع واژگان
والدین بهطور معناداری بیان و درک واژگان کودکان را پیشبینی میکند (روو.)2008 ،

1. comprehension of print
2. phonemic awareness
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در بسیاری از مطالعاتی که راهبردهای مؤثر برای بهبود زبان شفاهی و ظهور سواد (بهویژه آمادگی خواندن)
را در کودکان در خطر مورد بررسی قرار دادهاند؛ داستانخوانی مشارکتی 1بین بزرگسال -کودک ،از بین برنامهها
و روشهای متعدد بهطور چشمگیری برجسته شده است (پلینگر و وود2014 ،؛ چاپارو -مورنو ،رییلی و مالدونادو-
کارنو2017 ،؛ مارلیس و نیومن2013 ،؛ چوو و چنگ2015 ،؛ توسان ،گالگر و بینگام .)2016 ،داستانخوانی
مشارکتی ،به این دلیل مؤثر تلقی میشود که فضای تعاملی را ایجاد میکند که برای کودک پیشدبستانی
وابسته به بافت ،2اصیل ،3معنادار ،جذاب و برانگیزاننده است (واتکینز و بانس .)1996 ،در واقع ،این تعامل
هدفمند ،همراه با آموزشهای نهفته شده در بافت و متن واقعی کتاب اتفاق میافتد .درگیری و فعالیت مکرر
در این فضای پویا و تعاملی که بسیار وابسته به بافت واقعی و تعریف شده است ،احتماالً انتقال موفق دانش
سوادآموزی از بزرگسال به کودک را تسهیل میکند .قرارگرفتن در معرض کتابها ،منبع اصلی برای رشد یکی
از ارکان آمادگی یادگیری خواندن؛ یعنی واژگان 4در نظر گرفته شده است (جوئل .)2006 ،مروری بر متون
پژوهشی نشان میدهد ،کاربرد کتابخوانی مشارکتی برای کودکان پیشدبستانی در رشد پیشنیازهای
سوادآموزی (وازیک و هایدمن ،)2011 ،افزایش واژگان (ریس2015 ،؛ گنزالس و همکاران ،)2014 ،آگاهی از
ساختار کلمه (کارالیسل2010 ،؛ نگی ،کارالیسل و گودوین ،)2014 ،نوشته آگاهی (لفور ،ترودیو و ساتن2011 ،؛
وازیک و هایدمن )2011 ،و نیز مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی مؤثر (فالحی و کریمیثانی)1395 ،
است .بنابراین ،کتابخوانی کلید رسیدن به نتایج مطلوب و گوناگونی است که ناشی از رشد زبان میباشد.
مطالعات اولیه وایتهورست و همکاران ،شواهد محکمی بر مداخالت داستانخوانی مشارکتی با استفاده از
راهبردهای خواندن گفتوگومدار 5فراهم آورده مبنی بر اینکه این مداخالت میتواند در مهارتهای زبان کودکان
مانند واژگان و نحو ،دستاوردهای قابلمالحظهای ایجاد کند (آرنولد ،لونیگن ،وایتهورست و اپستین1994 ،؛
لونیگن و وایتهورست .)1998 ،اگر خواندن مشارکتی دارای تعاملهای کیفی باشد ،هم بر واژگان بیانی و هم
درکی تأثیرگذار است ،گرچه ممکن است تأثیر بر واژگان بیانی قویتر باشد (بویچیک ،دیویس و رانا.)2016 ،
در حالی که پیوند بین تجارب زودهنگام زبان و مداخالت اولیه با هدف حمایت از مهارتهای زبانی برای
کودکان عادی و در خطر تأیید شده است (روبرتز و کایزر .)2011 ،در دوران رشد سریع زبان در سالهای
پیشدبستانی ،سنگبنای دستاورد مهم باسوادی؛ یعنی دانش خواندن و نوشتن ،گذاشته میشود و اولین آثار
سواد در بسیاری از کودکان ظاهر میگردد .با توجه به اینکه دوره پیشدبستانی اولین مرحله ورود کودک به
چرخه آموزش با هدف تمهید مقدمات برای یادگیری و آموختن رسمی است ،بهنظر میرسد ارائه مداخالت
زبانی که دارای اثرات نزدیک (رشد مؤلفههای زبانی) و پیامدهای دورتر (تسهیل مهارتهای خواندن) میباشد،
در قالب کتابخوانی مشارکتی بهطور خاص ،ضمن فراهمسازی یک بافت غنی برای یادگیری زبان و در نتیجه،
1. shared story reading
2. contextualized
3. authentic
4. vocabulary
5. dialogic reading
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فراگیری مهارتهایی در جهت آمادگی خواندن ،میتواند یک برنامه پیشگیرانه الزم و ضروری بهشمار آید .از
منظر دیگر ،با توجه به اینکه برنامه آموزشی نظام تعلیموتربیت کشور بیشتر متکی بر توانمندیهای زبانی است
و نظر به اهمیت و نقش بس زای توانایی خواندن در عملکرد آینده کودکان هم به لحاظ کسب دانش و هم به
لحاظ انگیزشی و همچنین با توجه به عدم شناسایی مشکالت زبانی بسیاری از کودکان تا قبل از سن مدرسه،
طراحی برنامه مداخلهای داستانخوانی با تأکید بر رشد مهارتهای زبانی و زمینهسازی برای یادگیری
پیشنیازهای خواندن برای کودکان پیشدبستانی از اهمیت برخوردار است .هدف از مطالعه حاضر ،طراحی
برنامه مداخلهای براساس داستانخوانی مشارکتی برای کودکان پیشدبستانی با مشکالت زبانی و بررسی
اثربخشی آن بر رشد زبان و آمادگی خواندن بوده است.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش از نوع بررسی نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و جامعه آماری آن شامل
همه نوآموزان دختر پیشدبستانی شهرستان اسالمشهر در سال تحصیلی  1397-98بود .در این مطالعه نمونه
آماری شامل  30نوآموز بود که با مراجعه به دو مدرسه دخترانه حیدریپور و ایراندخت ،با استفاده از روش
نمونه گیری در دسترس ،با اجرای دو مرحله غربالگری ،انتخاب شدند .دامنه سنی گروه نمونه بین پنجسال و
یکماه تا ششسال و یکماه بود .در مرحله اول غربالگری ،کودکانی که به تأیید مربی کالس به لحاظ
مهارتهای کالمی نسبت به همساالن ضعیفتر بودند ،با استفاده از خردهآزمون تقلید جمله نسخه فارسی
آزمون رشد زبان بهمنظور سنجش اولیه رشد زبان مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این مرحله از پژوهش ،براساس
اینکه خردهآزمون تقلید جمله همبستگی باالیی با نمره کل دارد ،بهعنوان شاخص رشد زبان انتخاب شد .سپس
برای کودکانی که نمره استاندارد تقلید جمله آنها زیر میانگین بود ،آزمون رشد زبان بهعنوان آزمون تشخیصی
اجرا شد .کودکانی که نمره کل آزمون رشد زبان آنها در دامنه  70-85قرار داشت ،بهعنوان گروه مطالعه
انتخاب شدند .عدم سابقه مشکالت شنوایی ،بینایی و فلج مغزی ،عدم کمتوانی ذهنی و یا اختالل طیف اُتیسم
و عدم ابتال به آفازی ،مالکهای ورود به مطالعه برای آزمودنیها بود .پس از انتخاب آزمودنیها و قراردادن
تصادفی آنها در گروههای آزمایشی و گواه ،در مرحله پیشآزمون هر دو گروه به ابزارهای سنجش پاسخ دادند.
سپس برنامه مداخله داستانخوانی مشارکتی در  30جلسه  45دقیقهای -در هفته سه جلسه -برای گروه آزمایش
در قالب چهار گروه کوچک اجرا شد .در واقع ،آموزش بهصورت دو گروه چهار نفره در مدرسه حیدریپور و دو
گروه چهار و سه نفره در مدرسه ایراندخت ارائه گردید .برنامه مداخله در محیط مدرسه و خارج از کالس
آموزشی ،بهطور جداگانه برای هریک از گروههای کوچک ،طی یک دوره سهماهه اجرا شد .در صورت عدم
حضور هریک از آزمودنیها در جلسه آموزشی ،برنامه همان جلسه بهطور انفرادی برای کودک ارائه میشد .پس
از اتمام دوره آموزشی ،اندازههای پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه جمعآوری شد .در نهایت ،با ریزش یک
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نفر از گروه آزمایشی و یک نفر هم از گروه گواه ،دادههای بهدست آمده از مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،با
روش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید.
ابزار سنجش
آزمون رشد زبان :(TOLD) 1این آزمون برای اولینبار توسط هامیل و نیوکامر1977 ،2؛ به نقل از نیوکامر ،ف.
ا ،.و هامیل ،د .د )1389( .انتشار یافت و در سال  1988سومین ویراست آن جهت استفاده در کودکان
 0-4تا  8-11شگل گرفت .این آزمون با یک الگوی دوبُعدی شامل مختصات زبانشناختی و نظامهای
زبانشناختی و در مجموع دارای نُه خردهآزمون است .شش خردهآزمون اصلی مربوط به مهارتهای زبانی
شامل واژگان تصویری ،واژگان ربطی ،واژگان شفاهی ،درک دستوری ،تقلید جمله ،تکمیل دستوری و سه
خردهآزمون تکمیلی مربوط به خواندن شامل تمایزگذاری کلمه ،تحلیل واجی و تولید کلمه است .از ترکیب
خردهآزمونهای اصلی بهره زبان گفتاری )شش خردهآزمون اصلی( ،زبان درکی (واژگان تصویری و درک
دستوری) ،سازماندهی (واژگان ربطی و تقلید جمله) ،زبان بیانی )واژگان شفاهی و تکمیل دستوری)،
معناشناسی )واژگان تصویری ،واژگان ربطی و واژگان شفاهی(( ،نحو درک دستوری ،تقلید جمله و تکمیل
دستوری) و واجشناسی (تمایزگذاری ،تحلیل واجی ،تولید کلمه) سنجیده میشود .این آزمون توسط حسنزاده
و مینایی ( ،)1389پس از انطباق زبانشناختی هنجاریابی شده است .پایایی آزمون که با استفاده از روش
بازآزمایی بهدست آمده ضرایب هبستگی خردهآزمون واژگان تصویری  ،0/78واژگان ربطی  ،0/78واژگان
شفاهی  ،0/85درک دستوری  ،0/82تقلید جمله  ،0/86تکمیل دستوری  ،0/85تمایزگذاری کلمه  ،0/86تحلیل
واجی  0/84و تولید کلمه  0/82گزارش شده است .در رابطه با روایی آزمون ،ضرایب همبستگی بین چند
خردهآزمون و آزمونهای مالک بهعمل آمده که میتوان به ضرایب  0/42 ،0/71 ،0/57و  0/70اشاره کرد.
در مورد هر کودک بدون توجه به سن او ،اجرای هریک از خردهآزمونها از اولین گویه شروع میشود .پاسخ
صحیح به هرگویه امتیاز یک و پاسخ نادرست امتیاز صفر داده میشود .سقف خطای مجاز در هریک از
خردهآزمونها اصلی از دست دادن نمره پنج گویه متوالی است که در این صورت اجرای آن خردهآزمون متوقف
میشود .در مورد سه خردهآزمون تکمیلی همه گویهها را بایستی به آزمودنی ارائه کرد .نمرات خام به نمرات
استاندارد تبدیل میشود .برای نمرات خام هریک از خردهآزمونها در  10گروه سنی به فاصله ششماه از
یکدیگر (از  0-4تا  )8-11جداول هنجاری ارائه شده است .میانگین و انحرافمعیار بهرههای مرکب به ترتیب
 100و  15است و نمرات تراز خردهآزمونها دارای میانگین  10و انحراف معیار  3میباشد .در پژوهش حاضر،
از این آزمون بهمنظور ابزار تشخیصی و تعیین مهارتهای نحو و معناشناسی (شش خردهآزمون اصلی) استفاده
شده است.
)1. Test of Language Development (TOLD
2. Hammill, D. D., & Newcomer, F. L.
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آزمون آمادگی خواندن :)RRT( 1این ابزار توسط زمانی ،حسنزاده ،شکوهییکتا و غباریبناب در سال 1398
ابداع شده است .این آزمون برخی پیشنیازها و مهارتهای الزم برای آمادگی خواندن کودکان در دوره
پیشدبستانی را میسنجد و دارای شش خردهآزمون واژگان ( 10سؤال) ،تمیز دیداری ( 19سؤال) ،تمییز
شنیداری ( 19سؤال) ،نوشته آگاهی ( 12سؤال) ،دانش حروف ( 16سؤال) ،و سرعت نامیدن ( 20سؤال) است.
ساخت و بررسی اولیه این آزمون بر روی  64کودک پیشدبستانی در سال  1397انجام شده است .براساس
نظر متخصصان ،آزمون از روایی محتوایی و صوری مناسبی برخوردار است .قابلیت اعتماد آزمون از طریق
بازآزمایی  0/87و با محاسبه آلفای کرونباخ  0/85گزارش شده است .روایی مالکی همزمان بهوسیله مقایسه
نمرات آزمودنیها در این آزمون با آزمون رشد زبان فارسی و آزمون آگاهی واجشناختی به ترتیب  0/38و 0/41
به دست آمده است .همچنین مقایسه عملکرد دو گروه از نوآموزان در انتها و ابتدای دوره پیشدبستانی و دو
گروه کودکان با تجربه و بدون تجربه پیش دبستانی نشان داد که آزمون از روایی افتراقی مناسبی برخوردار
است .محتوای آزمون بهصورت دیداری و شنیداری بوده و بهصورت انفرادی اجرا میشود و حدود  30دقیقه
زمان نیاز دارد .نمرهگذاری آزمون بهصورت صفر و یک است .به پاسخ صحیح آزمودنی ،نمره یک و به پاسخ
نادرست ،نمره صفر داده میشود .از مجموعه نمرات شش خردهآزمون ،نمره کل آزمون بهدست میآید .برای
آشنایی آزمودنیها با آزمون ،قبل از اجرای هر بخش در خردهآزمونهای واژگان ،تمیز دیداری ،تمیز شنیداری
و سرعت نامیدن یک نمونه سؤال آزمایشی به کودک ارائه و روش کار توضیح داده میشود .در حین اجرای
آزمون ،کودک هیچگونه بازخوردی که نشاندهنده صحیح یا غلطبودن پاسخش باشد ،دریافت نکرده و تنها در
انتهای هر خردهآزمون تشویق میشود .اجرای آزمون حدوداً به  30دقیقه زمان نیاز دارد.
آزمون آگاهی واجشناختی :)PAT( 2این ابزار توسط سلیمانی و کاظمی دستجردی در سال  1389ابداع شده
است .آزمون آگاهی واجشناختی از سه بخش و  10خردهآزمون شامل آگاهی هجایی ،آگاهی درونهجایی و
آگاهی واجی تشکیل شده است .این آزمون برای گروه سنی  4سال تا  7سال و  11ماه قابل اجرا میباشد و با
توجه به درجه دشواری خردهآزمونها ،چهار گروه سنی در نظر گرفته شده که برای هر گروه سنی
خردهمقیاسهای مشخصی قابل اجرا و مناسب است .قابلیت اعتماد آزمون از طریق بازآزمایی  0/90و با محاسبه
آلفای کرونباخ  0/98گزارش شده است .آزمون از روایی صوری و محتوایی مناسبی برخوردار است .روایی
مالکی همزمان بهوسیله مقایسه نمرات آزمودنیها در این آزمون با دو خردهآزمون تمایزگذاری کلمه و تحلیل
واجی از آزمون رشد زبان فارسی (حسنزاده و مینایی )1389 ،بهترتیب  0/56و  0/60بهدست آمده است .در
مطالعه حاضر ،با توجه به دامنه سنی گروه نمونه که  5تا  6سال میباشد از خردهمقیاسهای گروه سنی  5سال
تا  5سال و  11ماه؛ یعنی تشخیص تجانس ،تشخیص قافیه ،ترکیب واجی ،شناسایی کلمات دارای واج آغازین
یکسان و شناسایی کلمات دارای واج پایانی یکسان استفاده خواهد شد .برای هر خردهآزمون دو تا سه نمونه
)1. Reading Readiness Test (RRT
)2. Phonological Awareness Test (PAT
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برای راهنمایی آزمودنی آورده شده است .آزمون بهصورت انفرادی و بهصورت شفاهی و با کمک تصاویر انجام
میشود .هر پاسخ درست ،امتیاز یک میگیرد؛ در صورتی که پاسخ غلط بدهد یا پاسخ ندهد ،امتیاز صفر میگیرد.
از جمع امتیاز گویهها ،نمره خردهآزمون و از جمع نمرات خردهآزمونها نمره کل آگاهی واجشناختی بهدست میآید.
برنامه داستانخوانی مشارکتی :(SSRP) 1این ابزار توسط زمانی در سال  1398برای کودکان پیشدبستانی در
مدرسه طراحی و ارائه شده است .در این پژوهش برنامه مداخله براساس بررسی در ادبیات تحقیق و با عنایت
به شواهد تجربی و حمایت یافتههای پژوهشی ،با استخراج اهم اهداف و راهبردهای آموزشی متناسب برای
کودکان پیش دبستانی از مطالعات مختلف طراحی شده است (از جمله لفور ،ترودیو و ساتن2011 ،؛ جاستیک و
ازل2002 ،؛ الولیس و استورت2007 ،؛ جونز ،کالرک و روتزل2012 ،؛ لپانن ،آنوال ،نیمی و نورمی2008 ،؛
لونیگان ،پورپورا ،ویلسون ،والکر و کالنسی -منچتی2013 ،؛ لیور و سنچال2011 ،؛ سراتریک ،هسکث و
اشورث 2015 ،و کدروک و جاستیک2004 ،؛ مؤسسه ملی سوادآموزی اولیه .)2008 ،با توجه به مفاهیم و
یافتههای تحقیقاتی مرتبط با ظهور سوادآموزی در سالهای اولیه کودکی و عوامل پیشبینیکننده خواندن و
رشد زبان؛ آگاهی واجشناختی ،مفاهیم مرتبط با نوشته ،دانش الفبایی ،رشد واژگان ،رشد تواناییهای
روایتکردن ،داستانخوانی مشترک و تعامل و گفتوگوی کودک و بزرگسال -برای برنامه مداخله حاضر دو
بُعد کدمحور و معنامحور در نظر گرفته شد .کدمحور ،دارای اهداف آگاهی واجشناختی ،نوشته آگاهی و دانش
الفبایی و بخش معنامحور در برگیرنده اهداف واژگان ،معناشناسی ،نحو و روایت است که هریک از این اهداف
کلی دارای اهداف خرد نیز میباشد (جدول .)1
برنامه به لحاظ روایی محتوایی توسط متخصصان بررسی شد .بهاینمنظور ،چکلیست مربوط به اهداف
آموزشی و فعالیتهای مربوطه در اختیار پنج متخصص ،شامل دو نفر آسیبشناس گفتار و زبان دارای مدرک
کارشناسی ارشد و سه نفر متخصص روانشناس دارای مدرک دکتری قرار گرفت .مطابق الگوی تعیین روایی
محتوایی الوشی 2اهداف آموزشی بهصورت لیکرت با سه گزینه ضروری ،مفید؛ ولی غیرضروری و غیرضروری
ارزیابی شد .میانگین روایی محتوا برای اهداف آموزشی  0/84است .براساس نتاج حاصل ،برخی از خرده اهداف
آموزشی ،مربوط به بُعد گفتار روایتی و دانش الفبایی از برنامه حذف و بازگویی به گفتار روایتی اضافه شد.
همچنین از متخصصان درخواست شد ،نظرات و پیشنهادات خود را بهصورت تفصیلی راجع به اهداف برنامه
یادداشت نمایند .از جمله پیشنهادات ،افزودن مهارتهای نوشتاری به برنامه بود؛ اما بهدلیل اینکه در راستای
اهداف پژوهش نبود از آن صرفنظر شد.
برای طراحی برنامه ،از کتابهای مورد تأیید شورای کتاب کودک و با مشورت متخصصان حوزه ادبیات
کودک و فعاالن ترویج کتابخوانی و با در نظرگرفتن اهداف پژوهش 38 ،کتاب گروه سنی الف انتخاب شد که
 30جلد کتاب اصلی و هشت کتاب همراه بود .در واقع ،در هر جلسه یک کتاب اصلی خوانده میشد و به تناسب
)1. Shared Story Reading Program (SSRP
2. lawshe

اثربخشی برنامه داستانخوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن ...

34

طرح درس و اهداف جلسه بخشی از کتابهای همراه استفاده میشد .کتابهای موردنظر به لحاظ برخورداری
از کیفیت الزم ،طبق مالکهای ذیل بررسی شدند -1 :مناسببودن برای گروه سنی کودکان شرکتکننده در
مطالعه؛  -2بالقوه دارای واژگان جدید باشد؛  -3تنوعی از انواع جمله شامل جمالت پیچیده؛  -4قبالً در
پیشدبستانی یا در منزل خوانده نشده باشد؛  -5دارای غنای تصویری؛  -6غنای چاپی و نوشتاری به لحاظ
خط و  -7طوالنینبودن داستان بهطوری که فرصت بیشتری برای تعامل با کودک.
جدول  -1خالصه اهداف برنامه داستانخوانی مشارکتی
اهداف کلی

نوشته آگاهی

معناشناختی

اهداف خرد

 )1سازمانبندی
 )2معنای
 )3حروف
 )4کلمات

نوشته1

نوشته2

 )1سطح کلمه
 )2سطح جمله

اهداف کلی
آگاهی
واجشناختی

روایت

اهداف خرد

 )1قافیه
 )2شناسایی واج
 )3شناسایی کلمات با واج یکسان
 )4تقطیع
 )1ساختار داستان
 )2خالصهگویی

نحو

1. print organization
2. print meaning

جدول  -2خالصه اهداف آموزشی برنامه داستانخوانی مشارکتی
نوشته آگاهی
 )1سازمانبندی نوشته
 ترتیب صفحات شروع داستان پشتورو جلد نویسنده سازمانبندی صفحات عنوان کتاب -جهتیابی نوشته

اهداف آموزشی

 )3حروف
 شکل بزرگ و کوچک حروف نام حروف تعداد حروفحرف اول و آخر مفهوم فرازبانی حرف )4کلمات
 شناسایی کلمه کلمات کوتاه در برابر کلمات بلند حروف در مقابل کلمات -فهم کلمه در نوشته

آگاهی واجشناختی
 )1قافیه
 شناخت و تولید )2شناسایی واج
 شناسایی واج خاص در کلمه )3شناسایی کلمات با واج یکسان
 کلمات با واج آغازین یکسان کلمات با واج پایانی یکسان )4تقطیع
 جمله بهصورت کلمهها کلمه بهصورت هجاها کلمه بهصورت واجها -شمارش واجها در کلمه

اهداف خرد آموزشی

 )2معنای نوشته
 کارکرد نوشته -مفهوم فرازبانی خواندن

محور مبتنی بر رمز
دانش الفبایی
 )1شناخت نام حروف
 )2شناخت صدای حروف
 )3شناخت حروف در متن
 )4ارتباط صداها با حروف
 )5شناخت حروف در کلمه
 )6تقطیع کلمه به حروف
 )7شناخت حروف بزرگ و کوچک

نحو

محور مبتنی بر معنا
گفتار روایتی
معناشناختی
 )1ساختار داستان
 )1سطح کلمه
 موقعیت اشاره ،داللت توصیف شخصیت و پاسخهای شناختی و برچسبزدنهیجانی شخصیتها
 توصیف رویداد آغازین )2سطح جمله
 تالش تعبیر و تفسیر پیامد استنباط یا نتیجهگیری واکنش )2بازگویی (خالصهگویی)
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قبل از اجرای برنامه ،برای هر جلسه طرح درس مربوط به کتاب در قالب سه مرحله قبل ،حین و بعد از
داستانخوانی طراحی شد .طرح درسها ،دارای قالب نیمهساختاریافته بودند و در صورت لزوم به تناسب بازخورد
جلسه قبل و نیاز آزمودنیها تغییراتی در اجرا داده میشد .برنامه مداخله داستانخوانی مشارکتی ،در  30جلسه
 30تا  45دقیقهای و به مدت سه جلسه در هفته ارائه گردید.
داستانخوانی مشارکتی ،روشی مبتنی بر بلندخوانی است؛ در حالی که کودکان را در گفتوگو درگیر میکند.
خواندن مشارکتی ،تعاملی هدفمند است که در آن فرد بزرگسال برای یک کودک یا گروهی از کودکان ضمن
خواندن کتاب ،تکنیکها متنوعی را بهکار میبرد .از ویژگیهای معمول داستانخوانی مشارکتی ،تکرار خطوط
یا طرح داستان ،فراهمسازی وسایل جلبکننده توجه به داستان ،نمادهای تصویری چاپ شده با کلمات ،تلخیص
متن با واژگان مشخص و کنترل شده و خواندنهای مکرر میباشد .یکی از اهداف اولیه و مهم در برنامه
داستانخوانی مشارکتی ،دستیابی به رشد واژگان است .در برنامه مداخله برای یادگیری لغات از راهبردهای
مواجهه مکرر ،تشریح و توضیح معنای کلمات ،تعریفکردن ،ارائه یک مترادف یا متضاد ،اشاره به تصویر مرتبط
با کلمه جدید یا استفاده از آن کلمه در جمله دیگر ،استفاده شد .تقویت مهارت معناشناختی در سطح جمله با
سؤاالتی در سطح تعبیر و تفسیر و نتیجهگیری از داستان و انواع سؤاالت درک مطلب انجام شد .یکی دیگر از
ابعاد مهم برنامه ،نوشته آگاهی است که به شکلها ،قواعد و کارکردهای نوشته اشاره دارد که شامل دانش
الفبایی نیز میباشد .نوشته آگاهی ،در برگیرنده مهارتهایی است ،از جمله فهم اینکه نوشته معنا دارند ،آگاهی
از نوشتههای موجود در محیط ،توانایی درست بهدست گرفتن کتاب ،فهم جهتمندی نوشتهها ،آشنابودن با
اجزا اصلی کتاب مانند جلد ،عنوان ،نویسنده و نیز شناخت حروف الفبا .آگاهی واجشناختی شامل فعالیتهای
خواندن شعر با هدف شناسایی قافیه ،تقطیع در سطح کلمه با ضربهزدن و در سطح جمله با شمارش واحدهای
کلمه ،دستهبندی کارت کلمات براساس واج خاص و بازیهای شنیداری بود .همچنین ،دو راهبرد دگربازگویی1
و گسترده بازگویی ،2در مورد دستور زبان و دادن پسخوراند دقیق و غیرمستقیم به کودک ،با هدف تقویت
ساختار نحوی زبان کودکان استفاده شد .کارتهای داستانگویی ،ساختن نمودار توالی داستان ،مکعب
داستانگویی ،ترسیم نقشه داستان و خالصهگویی از جمله راهکارهای استفاده شده در جهت تقویت مهارت
روایتگری در کودکان بود.
بُعد دیگر برنامه داستانخوانی مشارکتی ،راهبردهای خواندن گفتوگومدار است که شامل خواندن کتاب
بهصورت تعاملی بوده و در برگیرنده راهبردهایی است که بهطور فعالی کودک را از طریق تکمیل ،یادآوری
(بازگویی ،)3سؤاالت بلی /خیر ،سؤاالت پرسشی باز پاسخ( 4چه ،چهکسی ،چهزمانی ،کجا و چرا) و سؤاالت
غیرصریح و استنباطی 5درگیر خواندن داستان میکند .همچنین بزرگسال بهطور کالمی ،پاسخ کودک را ارزیابی
1. recast
2. expand
3. recall
4. open-ended Wh- questions
5. distancing questions
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کرده و بسط میدهد و سؤال نخستین را در زمان بعدی بهمنظور بازبینی یادگیری جدید تکرار میکند .این نوع
خواندن ،مشوقی است برای فکرکردن فراتر از محتوای داستان ،بهوسیله ساخت استنباط درباره احساسات
شخصیت ها ،اتصال محتوای داستان به دانش خود کودک ،دادن توضیحات ،حل مشکالت و پیشبینیکردن.
یافتهها
شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش در دو گروه آزمایش و
گواه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،برای نمره کل آزمون آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی و رشد
زبان در جدول  2و برای خردهها در جدول  ،3آمده است.
جدول  -2شاخصهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون
نمره کل آزمون آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی و رشد زبان
پیشآزمون

گروه

تعداد

آمادگی خواندن

آزمایشی
گواه

14
14

آگاهی واج
شناختی

آزمایشی
گواه

14
14

19/29
18/50

رشد زبان

آزمایشی

14

80/36

4/53

گواه

14

81/14

3/01

پسآزمون

میانگین
53/43
51/71

انحراف معیار
10/24
8/37

میانگین
80/07
54/92

انحراف معیار
9/05
11/11

3/43
3/59

37/28
20/85

3/04
3/23

102/14

5/00

88/07

3/00

با توجه به جدولهای  2و  ،3میانگین نمرات گروه آزمایش در تمامی متغیرها پس از برنامه مداخله داستانخوانی
مشارکتی در پسآزمون ،در مقایسه با گروه گواه ،افزایش قابلمالحظهای داشته است .بهمنظور تعیین اثر گروه
بر اندازه پسآزمون و بررسی میزان اثربخشی برنامه ،پس از حذف اثر پیشآزمون بر نمرات پسآزمون ،از طرح
تحلیل کواریانس تکمتغیری و چندمتغیری استفاده شد.
پیش از بهکارگیری طرح تحلیل کوواریانس تکمتغیری ،مفروضههای خطیبودن رابطه بین متغیر همپراش
و متغیر وابسته و همگنی شیبخط رگرسیونی آزمون و تأیید شد و عالوهبراین ،قبل از بهکارگیری طرحهای
تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،مفروضههای آزمون امباکس برای تعیین همگنی ماتریسهای کوواریانس و
آزمون لون برای تعیین همگنی واریانسهای خطا آزمون و تأیید شد .برای بررسی نرمالبودن از روش محاسبه
کشیدگی و کجی استفاده شد و وضعیت نرمال برای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تأیید قرار گرفت.

جدول  -3شاخصهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون خردهآزمونهای آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی
و رشد زبان

مرحله

گروه

آمادگی خواندن

گواه

پیشآزمون
پسآزمون

آزمایشی

گواه

آگاهی واجشناختی
ترکیب

تشخیص

تشخیص

واج

واج

آغازین

پایانی

3

2

6

1/05

1

1

6

8

7

1

0

2

9

12

8

1/08

1

2

8

6

1

1

تمیز

تمیز

نوشته

دانش

سرعت

دیداری

شنیداری

آگاهی

حروف

نامیدن

M

5

10

7/07

5

7

17

4

SD

1

2

3

2/01

2

2

1/05

0

M

5

8

6

5

7

18

4

4

3

SD

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1/02

M

8

15

16

9

11

18

7

8

7

7

7

SD

1/05

1

4/02

1

2

1

0

1/02

1

0

1

0

M

5

9

7

6

7

18

4

4

4

3

3

7

9/07

SD

1

3

3

3

2

0

1

1

2

0

1

1

1

واژگان

آزمایشی

رشد زبان
وازگان

واژگان

واژگان

درک

تقلید

تکمیل

تصویری

ربطی

شفاهی

دستوری

جمله

دستوری

8

6

7

5

5

0

1

1

2

5

7

6

1

1
8

تجانس

قافیه

4

4
1

0
2

3
1

1
11

11
1/02

0
7

8

0

1

واجی
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جدول  -4تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای نمره کل آزمون آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی
و رشد زبان در دو گروه آزمایش و گواه
مجموع

درجه

میانگین

F

پیشآزمون

مجذورات
1497/208

ازادی
1

مجذورات
1497/208

31/865

معناداری
0/001

گروه
پیشآزمون
گروه
پیشآزمون

3913/682
165/329
1738/773
329/510

1
1
1
1

3913/682
165/329
1738/773
329/510

83/295
45/299
476/416
41/788

0/001
0/001
0/001
0/001

0/76
0/64
0/95
0/62

گروه

1515/927

1

1515/927

192/247

0/001

0/88

منابع تغییر
آمادگی خواندن
آگاهی واجشناختی
رشد زبان

سطح

میزان

توان

اثر
0/56

آماری
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00

نتایج جدول  ،4نشان میدهد که با در نظرگرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی (همپراش) ،بین میانگین
نمرات پسآزمون آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی و رشد زبان در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود
دارد ( .)P>0/05تفاوت بین نمرات دو گروه بیانکننده این مطلب است که برنامه داستانخوانی مشارکتی بر
آمادگی خواندن ،آگاهی واجشناختی و رشد زبان تأثیرگذار بوده و با در نظر گرفتن مجذور اِتا ،میتوان گفت که در
آمادگی خواندن  76درصد ،آگاهی واجشناختی  95درصد و در رشد زبان  88درصد واریانس پسآزمون ناشی از
برنامه داستانخوانی مشارکتی است .توان آماری  1/00نیز نشاندهنده کفایت حجم نمونه است.
بهمنظور مقایسه نمرات دو گروه در پسآزمون و در نظرداشتن تفاوت آنها در پیشآزمون از تحلیل
کواریانس چندمتغیری استفاده شده است .نتایج تحلیل برای آمادگی خواندن (،P>0/05 ،2=0/89
 ،)F=29/60برای آگاهی واجشناختی ( )F=39/74 ،P>0/05 ،2=0/90و برای رشد زبان (،2=0/51
 )F=3/38 ،P>0/05نشان داد ،بین گروهها تفاوت وجود دارد و تغییرات از پیشآزمون به پسآزمون معنادار
بوده و این تغییرات در یکی از گروهها بیشتر از گروه دیگر رخ داده است.
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جدول  -5تحلیل کواریانس چندمتغیری برای خردهآزمونهای آمادگی خواندن ،آگاهی
واجشناختی و رشد زبان در دو گروه آزمایش و گواه
منابع

مجموع

درجه

تغییر
گروه
گروه

مجذورات
72/197
122/121

ازادی
1
1

60/541
23/252

تمیز شنیداری
نوشته آگاهی
دانش حروف
سرعت نامیدن
تجانس
قافیه
ترکیب واجی
تشخیص واج آغازین

گروه
گروه
گروه
گروه
گروه
گروه
گروه
گروه

354/591
53/428
97/462
0/006
34/650
50/882
77/338
83/601

1
1
1
1
1
1
1
1

34/205
6/619
34/657
0/011
39/113
37/779
27/123
163/178

0/001
0/01
0/001
0/91
0/001
0/001
0/001
0/001

تشخیص واج پایانی

گروه

75/749

1

54/837

0/001

0/72

واژگان تصویری

گروه

75/815

1

47/200

0/001

0/70

1/00

واژگان ربطی

گروه

19/709

1

15/847

0/001

0/44

0/96

واژگان شفاهی
درک دستوری
تقلید جمله
تکمیل دستوری

گروه
گروه
گروه
گروه

28/082
57/831
8/498
30/270

1
1
1
1

56/115
37/263
12/150
15/030

0/001
0/001
0/001
0/001

0/73
0/65
0/37
0/42

1/00
1/00
0/91
0/95

خردهآزمونها

آمادگی خواندن

واژگان
تمیز دیداری

F

آگاهی واجشناختی

سطح

میزان

توان

معناداری
0/001
0/001

اثر
0/75
0/53

آماری
1/00
0/99

0/63
0/24
0/63
0/00
0/65
0/64
0/56
0/88

1/00
0/68
1/00
0/05
1/00
1/00
0/99
1/00
1/00

رشد زبان

براساس یافتههای جدول  ،5بعد از حذف اثر پیشآزمون بر نمرات پسآزمون ،نتایج تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان میدهد ،بین میانگین نمرات پسآزمون تمامی خردهآزمونها ،بهجز خردهآزمون سرعت
نامیدن ،در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>0/05بدینمعنا که نمرات پسآزمون
خردهآزمونها در آزمون آمادگی خواندن (بهجز سرعت نامیدن) ،آزمون آگاهی واجشناختی و آزمون رشد زبان
در گروه آزمایش بهطور معناداری باالتر از نمرات پسآزمون گروه گواه بوده که حاکی از اثربخشی برنامه مداخله
است .همچنین با توجه به نمرات مجذور اِتا میتوان گفت که در خردهآزمونهای آمادگی خواندن  24تا 75
درصد ،در خردهآزمونهای آگاهی واجشناختی  56تا  88درصد و در خردهآزمونهای رشد زبان  37تا  73درصد
این تغییرات ناشی از تأثیر برنامه داستانخوانی مشارکتی است .توان آماری  0/68تا  1/00نیز نشان از کفایت
حجم نمونه است.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه با توجه به اهمیت زبانآموزی و پیچیدگی آن و با تأکید بر غنیسازی زبانی ،اثربخشی برنامه
داستانخوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن در گروهی از نوآموزان پیشدبستانی با مشکالت زبانی
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بررسی شد .نتایج روشهای آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری و چندمتغیری نشان داد که برنامه مداخله
بهطور همزمان در افزایش نمرات مهارتهای آگاهی واجشناختی ،مؤلفههای رشد زبان و تواناییهای مرتبط با
آمادگی خواندن نوآموزان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه مؤثر بوده است.
نتایج این بررسی ،همسو با یافتههای مگیکوسکی ()2013؛ چاپارو-مورنو ،رییلی و مالدونادو -کارنو
()2017؛ میلبورن و همکاران ()2014؛ گنزالس و همکاران ()2014؛ وولف ()2008؛ کارالیسل ()2010؛ نگی،
کارالیسل و گودوین ()2014؛ سراتریک ،هسکث و اشورث ( )2015و سیمسک و اردگان ( ،)2015از نقش
تعیینکننده برنامه داستانخوانی مشارکتی با هدف غنیسازی منابع زبانی و کمک به ارتقا مختصات زبان
شناختی (معنا ،نحو و واج) در کودکان بهطور تجربی حمایت میکند .یکی از مسیرهای نظری مفروض برای
دفاع از توان تبیینی و تفسیری برنامه داستانخوانی مشارکتی در افزایش شاخصهای رشد زبان و آمادگی
خواندن را میتوان با تأکید بر "دیدگاه تجمعی زبان "1بررسی کرد .بر پایه دیدگاه تجمعی زبان ،مهارتهای
زبان شفاهی از جمله واژگان ،آگاهی واجشناختی ،نحو و گفتوگو ،مهارتهای بههم مرتبطی است که بنیان
سوادآموزی اولیه و مهارتهای بعدی خواندن را پایهگذاری میکند (نیومن2001 ،2؛ به نقل از اسمیت ،سیمپسون
و فرند .)2011 ،چارچوب نظری زبانشناختی یک الگوی دوبُعدی شامل مختصات زبانشناختی و نظامهای
زبانشناختی است .مختصه معناشناسی ،شامل خردهآزمون واژگان تصویری (نظام گوشکردن) ،واژگان ربطی
(نظام سازماندهی) و واژگان شفاهی (نظام صحبتکردن) میباشد و آنها خزانه لغات را میسنجند .نحو ،در
برگیرنده خردهآزمون درک دستوری (نظام گوشکردن) ،تقلید جمله (نظام سازماندهی) و تکمیل دستوری (نظام
صحبتکردن) است (هامیل و نیوکامر .)1389 ،بنابراین ،با توجه به نتایج آماری بهدست آمده و چارچوب نظری
زبانشناختی ،میتوان بیان کرد که داستانخوانی مشارکتی در افزایش مهارتهای بیانی ،دریافتی و سازماندهی
اطالعات زبانشناختی در نوآموزان با مشکالت زبانی مؤثر بوده است.
یک جنبه مهم رشد زبان در سالهای اولیه کودکی ،رشد خزانه واژگان است .عالوهبراین ،قرارگرفتن در
معرض کتابها منبع اصلی برای رشد یکی از ارکان آمادگی یادگیری خواندن؛ یعنی واژگان در نظرگرفته شده
است (جوئل2006 ،؛ ریس 2015 ،و راهلفینگ ،کیورمنز و هورست؛  .)2017در برنامه مداخله پژوهش حاضر
نیز ،با انجام فعالیتها و استفاده از کتابهای خاص بر رشد و تقویت واژگان بیانی و درکی توجه شد که نتایج
بهدست آمده با یافتههای پژوهشی همسو میباشد .در تحقیقات متعدد ،اثر داستانخوانی مشارکتی بر رشد
واژگان (از جمله بلویت ،رامپ ،شیلی و کوک2009 ،؛ بویچیک ،دیویس و رانا2016 ،؛ لفور ،ترودیو و ساتن،
2011؛ والش و بلویت 2006 ،و شینیچال ،پگن ،لیور و اولت )2008 ،تأیید شده است .در دفاع از توان تبیینی
و تفسیری برنامه داستانخوانی مشارکتی در افزایش آگاهی واجشناختی ،میتوان به مدل بازسازی واژگانی3
اشاره کرد .آگاهی واجشناختی ،ارتباط نزدیکی با دیگر مهارتهای زبان شفاهی از جمله رشد خزانه واژگانی
1. cumulative language perspective
2. Neumann, M. M.
3. lexical reconstruction

42

اثربخشی برنامه داستانخوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن ...

دارد .رشد خزانه واژگانی میتواند موجب رشد آگاهی واجشناختی از واحدهای بزرگتر صدا به واحدهای کوچکتر
بشود (کارول ،اسنولینگ ،هیولم و استیونسن .)2003 ،شواهد تحقیقاتی نشان میدهند که ارتباط مثبتی میان
اندازه واژگان و آگاهی واجشناختی وجود دارد؛ یعنی با افزایش خزانه واژگان ،آگاهی واجشناختی افزایش مییابد
(رواچو و گراوبورگ.)2006 ،
یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد که خواندن کتاب داستان بهصورت تعاملی و فعالیتهای آن میتواند
بهعنوان ابزاری برای رشد دانش واجشناختی کودکان بهکار رود و میتواند همسو با شواهد پژوهشی ،دانش
واجشناختی ،آمادگی خواندن و بهبود سوادآموزی اولیه را پیشبینی کند (لفور ،ترودیو و ساتن2011 ،؛ نوو و
واکنین -نوسبام 2008 ،و شامیر و شاالفر .)2011 ،درهمینراستا ،میتوان بهنظر هافمن ( )1997اشاره کرد که
استفاده از داستانخوانی مشارکتی را بهعنوان یک بافت کلی و معنادارتر ،برای آموزش و مداخله آگاهی
واجشناختی پیشنهاد کردهاند .زیرا این نوع مداخله با استفاده از بافت سوادآموزی محور معتبر ،تعمیم مهارتهای
آگاهی واجشناختی را تسهیل خواهد کرد.
نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر ،همسو با مطالعات دیگر (پایستا ،جاستیک ،مک گینتی و کدراوک،
2012؛ گتینگر و استیبر2014 ،؛ وازیک و هایدمن )2011 ،نشان میدهد که برنامه مداخله داستانخوانی
مشارکتی در افزایش مهارتها و پیشنیازهای آمادگی خواندن در دوره پیشدبستانی مؤثر است .در تبیین این
یافته میتوان اشاره کرد که فراگیری خواندن مستلزم پیشنیازهای زبانی و شناختی خاصی است که توجه به
رشد به هنگام آنها در دوره پیشدبستانی به پیشگیری از بروز ناتوانی و مشکالت خواندن منجر میشود .یکی
از مسائل مهم که در یادگیری خواندن مؤثر است آگاهی زبانشناختی و واجشناختی است .آگاهی زبانشناختی،
آگاهی بر ساختمان زبان است .زبان ،دارای سطوح مختلفی است و هر سطحی ساختار خاص خود را دارد :واجی،
ساختواژی (صرفی) ،نحوی و معنایی .توانایی خواندن ،به هریک از این سطوح زبانی و ساختارهای آنها،
بستگی و ارتباط دارد .یادگیری خواندن ،ایجاب میکند که کودکان بر بعضی از ساختارهای زبانی به سطحی از
وقوف و آگاهی برسند یا رسانده شوند؛ در میان انواع مهارتهای پیشنیاز خواندن ،یک جنبه از آگاهیهای
زبانشناختی؛ یعنی آگاهی واجشناختی از همه مهمتر است .بسیاری از تحقیقات در زمینه مهارتهای اولیه و
الزم در فراگیری خواندن ،بر آگاهی واجشناختی متمرکز است (دستجردی کاظمی و سلیمانی .)1385 ،همچنین،
یکی از پیشنیازهای الزم برای آمادگی خواندن ،که در مطالعات بسیاری بر آن تأکید شده ،نوشته آگاهی است.
یافتههای بررسی حاضر همسو با پژوهشهای دیگر ،حاکی از آن است که داستانخوانی مشارکتی بافت مناسبی
را بهمنظور آگاهی از صورت مکتوب (نوشته) فراهم میکند .براساس نتایج مطالعه طولی (استورچ و
وایتهورست ،)2002 ،در طی دوره پیشدبستانی ،بین فعالیتهای آموزشی کدمحور (نوشته آگاهی و آگاهی
واجشناختی) و زبان شفاهی ارتباط قوی وجود دارد .در سالهای اولیه دبستان ،توانایی خواندن عمدتاً بهوسیله
سطحی از آگاهی از مواد نوشتنی ،آگاهی واجشناختی و واژگان یا دانش معنایی کسب شده در دوره پیشدبستانی،
پیشبینی میشود (هرناندز2011 ،؛ روبرتز و کایزر  2011 ،و گیلکرسون ،ریچاردز و تاپینگ.)2016 ،
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استفاده از نمونههای در دسترس و عدم امکان انجام نمونهگیری تصادفی ،یکی از مهمترین محدودیتهای
این پژوهش است که موجب میشود ،یافتهها را با احتیاط بیشتری به جامعه تعمیم دهیم .اجرای آزمونها در
دو مرحله توسط شخص پژوهشگر بهدلیل شائبه سوگیری ،محدودیت دیگر میباشد .در مجموع نتایج این
بررسی ،همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی مرتبط با توسعه تالشهای آموزشی در جهت غنیسازی زبانی
و مهارتهای سوادآموزی برنامههای دوره پیشدبستانی نشان میدهد که کتابخوانی کلید رسیدن به نتایج
مطلوب و گوناگونی است که ناشی از رشد زبان میباشد .تأثیر مثبت برنامه جامع داستانخوانی بر هریک از
سطوح زبانی میتواند منجر به افزایش آمادگی خواندن و ظهور سوادآموزی اولیه در کودکان در معرض خطر
مشکالت خواندن شود .بنابراین ،برنامه داستانخوانی مشارکتی می تواند بهعنوان بخش مهمی از برنامه دوره
پیشدبستانی و مداخالت درمانی برای کودکان با مشکالت زبانی و در معرض خطر بهوسیله مربیان و درمانگران
مورد استفاده قرار گیرد.
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