
 یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل

 

Applied Psychological Research Quarterly 

25-48 ,(4)10 ,1398 2020, 10(4), 25-48 
 Institute of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان مؤسسه

 Faculty of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده

 University of Tehran تهران دانشگاه

   
(DOI): 10.22059/japr.2019.278673.643223 

 

خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان اثربخشی برنامه داستان
 پیشدبستانی با مشکالت زبانی*

Effect of Shared Story Reading Program on Language Development and 
Reading Readiness of Preschool Children with Language Impairment 

  

Nayyereh Zamani  نیره زمانی** 
Mohsen Shokoohi Yekta یکتامحسن شکوهی*** 
Saeid Hassanzadeh زادهسعید حسن**** 
Bagher Ghobari Bonab بنابباقر غباری*** 
Aliasghar Kakajooybari اصغر کاکاجویباریعلی***** 

  

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 pre-

reading could result in readiness of the child to 

read before entering school.  

Keywords: story Reading, Language 

Development, Reading Readiness, Language 

Impaiment 

 دهیچک
خوانی تعیین اثربخشی برنامه داستان از پژوهش حاضر، هدف

مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان دختر 
 مطالعه از نوع بررسیاین  .بوددبستانی با مشکالت زبانی پیش
بود.  آزمون با گروه گواهپس -آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه

دبستانی شهرستان جامعه آماری شامل همه نوآموزان دختر پیش
نوآموز  30 همچنین ود.ب 1397-98اسالمشهر در سال تحصیلی 

در دو گروه ای انتخاب و طی غربالگری چندمرحلهدبستانی پیش
 ،قبل و بعد از آموزشها جایگزین شدند. آزمودنیآزمایش و گواه 

 و (RRT)آمادگی خواندن  ،(TOLD)رشد زبان  هایبه آزمون
پاسخ دادند. برنامه مداخله  (PAT)شناختی آگاهی واج

ای، سه دقیقه 45جلسه  30در ( SSRP)ی خوانی مشارکتداستان
گروه کوچک  چهار، برای گروه آزمایش در قالب در هفته جلسه

متغیری و تکهای آماری تحلیل کوواریانس اجرا شد. نتایج روش
خوانی مشارکتی، در متغیری نشان داد که برنامه داستانچند

شناختی و های آمادگی خواندن، آگاهی واجافزایش مهارت
و تنها در  ثر بودؤهای زبانی نوآموزان با مشکالت زبانی ممهارت

در خرده آزمون سرعت نامیدن تغییر معناداری مشاهده نشد. 
خوانی دهد که برنامه داستانمجموع، نتایج این بررسی نشان می

های بیانی، معنایی و نحوی و مشارکتی از طریق تقویت مهارت
نیازهای خواندن، در و پیش های فرازبانیهمچنین رشد مهارت

تحقق ایده رشد زبان و آمادگی کودک برای خواندن قبل از ورود 
 ثر بوده است.ؤطور تجربی مبه مدرسه به
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 مقدمه

اولیه کودکان قبل از ورود به  تکالیف تحولینحوه استفاده از گفتار و زبان برای برقراری ارتباط از  ،یادگیری
تواند بر پیامدهای های نقایص تحولی است که مییکی از اولین شاخص ،در فراگیری زبان تأخیرباشد. مدرسه می

توانایی  (.2006ثیرگذار باشد )نلسون، نیگرن، والکر و پنوشه، أزندگی ت اجتماعی و تحصیلی کودکان در طول
های آمادگی برای ورود به مدرسه و موفقیت کنندهبینییکی از بهترین پیش ،زبانی در دوران اولیه کودکی

در  (.2016پسک و گلینکوف،  -؛ بورچینال، پیس، آلپر، هیرش2013های بعدی است )هاف، تحصیلی در دوره
های زبان و گفتار، نسبت به رشد در مهارت تردبستانی دارای رشد آهستهتوصیف جمعیتی از کودکان پیش

در تحول زبان گواه بر وجود مشکالتی  تأخیر ،شود. در واقعکار برده میبه 1در تحول زبان تأخیربهنجار، عنوان 
 (.2010را توضیح داد )دامیکو، مولر و بال، توان آن وسیله ناتوانی و اختالالت دیگر نمیهدر زبان است که ب

 8تا  6دبستان است. حدود ازترین مشکالت موجود در کودکان پیشاز متداول ،در فراگیری زبان تأخیر
باشند )تومبلین، اسمیت  های زبان و گفتاردشواریدارای ممکن است  ،دبستانیدرصد از کودکان در دوره پیش

خواهند داشت. شیوع  2اولیه زبان و گفتار درصد نسبت چشمگیری اختالل یا تأخیرن (، که از ای1997و ژانگ، 
ها (. برخی پژوهش2004درصد گزارش شده است )نیپولد،  8تا  7حدود  ،زبانی در کودکان سنین مدرسه تأخیر
 (.2003همکاران، )هورویتز و  انددبستانی گزارش کردهنیز در کودکان پیش 5/17را باالتر از  3بیانی زبان تأخیر

حاکی  ،(2005زبانی )رسکورال،  تأخیردبستانی دچار های مطالعات طولی در حوزه کودکان پیشتلفیقی از یافته
های زبان در تحول زبان، تا قبل از سن مدرسه، در حیطه مهارت تأخیراز این است که تعدادی از کودکان با 

این، ممکن است نقایص نامحسوسی در سطوح باالتر دوجوگیرند، بادرون دامنه هنجار قرار می شفاهی
(. مشکالت این کودکان در توانایی تولید و فهم 2002های زبان و سواد ماندگار باشد )ویزمر و ایوانز، مهارت
مجزا باشد. براساس  های دیگر مشکالت و اختالالت تحولی شناخته شده نسبتاًاز جنبه ،رسدنظر میزبان به

های زبانی از جمله صداهای دبستان در تحول برخی از مهارتاز، این کودکان در دوره پیشمطالعات مختلف
گفتاری، معانی واژگان، نحو، ساختار واژه، پردازش شنیداری و گفتار روایتی نسبت به همساالن خود مشکالت 

از لحاظ تأثیرات  ،زبانی هم تأخیر(. 2010، دامیکو، مولر و بالدهند )ای را نشان میهای قابل مالحظهتأخیرو 
ای برای کودک، والدین و مدرسه دارای پیامدهای مهم و گسترده ،آنی و هم به لحاظ اثرات طوالنی مدتش

شدن ظرفیت برقراری ارتباط  راگیری و رشد زبان، احتمال محدودعدم موفقیت در ف ،طور معمولباشد. بهمی
ه ثیر منفی فراگیری داشتأهای دیگر رشد و یادگیری نیز تر زمینهتواند بثر وجود خواهد داشت و این ضعف میؤم

. کودکانی که دامنه (1395بناب و ارجمندنیا )زاده، غباریعزیزی، افروز، حسن ؛2011باشد )آرتز، دمیر و والن، 
زبان شناختی هایی برای یادگیری سیستم واجلغات محدود، مشکل فهم معانی کلمه و جمله دارند یا با چالش

خوانی قرار دارند. پایداری اختالالت زبان در مواجهند، در خطر بیشتری برای مشکالت یادگیری خواندن و روان

                                                           
1. Delayed language development (DLD) 

2. Primary Speech and Language Delay/Disorder  

3. expressive language 
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دهد میاحتمال شکست در خواندن را برای این کودکان افزایش  ،های اولیه دبستاندبستانی و سالدوران پیش
 (. 2000ویلیامز،  -، فی و پروکتر)کتز

ها و بافت محیطی کودک دبستانی بر تعاملبر مشکالت رشد زبان در کودکان پیشثر ؤدر بررسی علل م
ای تودرتو از عنوان مجموعهکند، بهها زندگی میهای اجتماعی که کودک در آنای شده است. بافتکید ویژهأت

از مبدأ، نامیده  های دورها از کودک که نظامباشد که کودک را احاطه کرده است. دورترین نظاممی 1هایینظام
دهند. های نزدیک به مبدأ را شکل میاقتصادی و قومیت است که نظام -فرهنگ، وضعیت اجتماعی ؛شودمی

شود که منبع تعامالت های نزدیک به مبدأ، مدرسه، محیط مراقبت از کودک و گروه همساالن را شامل مینظام
از  ،خواندن (. هرچند آموزش رسمی2006ر است )هاف، مستقیم کودک با جهان بوده و بر رشد زبان او تأثیرگذا

های آغازینی اولیه سواد خواندن بر سال هایاما شالوده مهارت ؛های اصلی مدرسه استولیتؤوظایف و مس
 (.1397کنند )کریمی، فرزند خود ارتباط کالمی برقرار می استوار است که والدین در تعامل با
ای طبیعی از مراحل رشد زبان است، همچنین آموختن خواندن و نوشتن مرحلهاز سویی، برای اغلب کودکان، 

. البته باشدمی "2ظهور سواد"فرایند تدریجی  ،چه مطرح استبلکه آن ؛نیست "سیاه و سفید"باسوادی یک امر 
 بلکه تا حد زیادی به تجارب نخستین کودکان در زمینه زبان بستگی دارد؛ خودی نیستظهور سواد خودبه

 ای که در متون پژوهشی ارتباط نزدیکی(. مقوله2016بوجس زایک، داویس و رانا،  ؛1990)گالور و برونینگ، 
فرایند رشد غنی  ،آمادگی خواندنباشد. می 3مفهوم آمادگی خواندن ،دهدرا با زبان و فرایند رشد آن نشان می

 4گزارش مرکز ملی آمارهای آموزشی آمریکاطبق درباره زبان و سوادآموزی است. واژگان و کسب دانش کافی 
، 8شناختیو آگاهی واج 7، دانش الفبایی6، آمادگی خواندن شامل نوشته آگاهی5آموزی اولیهسسه ملی سوادؤو م

است.  12های ادراک دیداریو مهارت 11، حافظه بینایی10، درک شنیداری9های موجود در محیطآگاهی از نوشته
ها، هجاها و همچنین نقص و عدم آمادگی در خواندن با ناتوانی در تشخیص حروف و صداها، لغات، ترکیب

 (.  2003گویی تصویری همراه است )لیچ، اسکاربروف و رسکورال، داستان

اس، اساینکید دارند. برأهای اخیر بر اهمیت و نقش یادگیری قبل از ورود به مدرسه تنتایج تحقیقات سال
ای از بلکه خواندن خود نیز مجموعه ؛شودبا آموزش و یادگیری رسمی شروع نمی شروع خواندن الزاماً

                                                           
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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شود )مفیدی، هایی است که از زمان شروع سخنگویی کودک و قبل از ورود به کالس اول آغاز مییادگیری
 نیازهای الزم برایضروری و پیشهای مهارت ،در واقع ؛آموزانی که برای خواندن آمادگی دارند(. دانش1386

شناختی را دارا و آگاهی واج 2)نوشته آگاهی(، آگاهی واجی 1فراگیری و رشد خواندن شامل درک از نوشته
در مراحل بعدی پیوستگی  ،های خواندننیازهای خواندن و مهارتبین پیش (. تحقیقات2011باشند )هرناندز، می

(، 2016، واکس -زاچ، سئول، ماهونی و استپل؛ 2007و همکاران،  دهند )دانکننشان میرا توجهی قابل
های های خواندن کودکان باید بر رشد مهارتدر جهت بهبود مهارت شود که تالشتوصیه می ،اساسهمینبر

مبنای شواهد . بر(2016گیلکرسون، ریچاردز و تاپینگ، نیازها، از جمله رشد زبان متمرکز باشد )اولیه و پیش
ای برای موفقیت عنوان شالودهبه ،یابدهایی که در کودکان قبل از ورود به مدرسه تحول میتحقیقاتی مهارت

 سسهؤم(. 1998هورست و لونیگن، ؛ وایت2017ادواردز،  -رود )تایلرکار میهای خواندن بهبعدی در رشد مهارت
با هدف شناسایی  ،(2008ششنایدر و وستبرگ، ای فراتحلیل )لونیگن، طی مطالعه ،ملی سوادآموزی اولیه

ترتیب ن و نوشتن، گزارش کرده است که بههای خواندنیازهای مرتبط با مهارتهای اولیه و پیشمهارت
های پردازش واجی و زبان شفاهی های نوشته آگاهی )مانند دانش حروف الفبایی و فهم نوشته( تواناییمهارت

 باشند. های سوادآموزی در دوران مدرسه میمهارت هایکنندهبینیترین پیشقوی
گام به کودکان با هدف به ظهور رساندن بهیافته و گامهای ساختاره برنامههای پژوهشی، ارائبراساس یافته

(، از عدم شکست کودکان در مراحل بعدی یادگیری 2012های سوادآموزی اولیه )مارر و همکاران، مهارت
است که قبل از ورود به مدرسه  ثیرگذارأها هنگامی ت(، و این مهارت2005)نیکلسون،  کندخواندن حمایت می

های آموزش کودکان در دوره (. بررسی متون پژوهشی مرتبط با برنامه2015کار برده شوند )سری و ابرکلید، به
بر نقش  ،پیشینه تحقیق باشد.خوانی میخوانی و داستانهای کتابکید خاص بر فعالیتأحاکی از ت ،دبستانیپیش

پاسک،  -های سوادآموزی )دیکینسون، گریفیث، مکنیک و هیرشزبان شفاهی و مهارت خوانی در ارتقاداستان
(، 2014؛ میلبورن، گیروالمتو، ویتزمن و گرینبرگ، 2013مونتی و کدروک، ؛ زاکر، کابل، جاستیس، پنتی2012

 -د )کامرونکید دارأدبستانی تدر محیط برای کودکان پیشدادهای غنی زبانی سازی درونهمچنین بر فراهم
افتد عبارتی، رشد بهینه زبان شفاهی زمانی اتفاق می(. به2015؛ مونتاگ، جونز و اسمیت، 2013فالکنر و نوبل، 

فرد بهشماری برای استفاده از زبان در تعامالت با بزرگساالن و با یکدیگر، هم فردهای بیکه کودکان فرصت
های خاصی تواند تفاوتمی ،. تنوع در محیط زبانی ارائه شده برای کودکان در خانههم گروهی داشته باشندو 

، کارنو -مورنو، رییلی و مالدونادو -چاپارو؛ 2013کوسکی، را در میزان و روند فراگیری زبان موجب گردد )مگی
(. ادبیات پژوهشی 2014همکاران، شود )میلبورن و گویی موجب رشد زبان میو( و تعامالت گفت2017

دهی به گفتار کودک، پیچیدگی نحوی و تنوع واژگان دهد میزان جهتای وجود دارد که نشان میگسترده
 (.2008کند )روو، بینی میطور معناداری بیان و درک واژگان کودکان را پیشوالدین به

                                                           
1. comprehension of print  

2. phonemic awareness  
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ویژه آمادگی خواندن( هشفاهی و ظهور سواد )ب ثر برای بهبود زبانؤدر بسیاری از مطالعاتی که راهبردهای م
ها کودک، از بین برنامه -بین بزرگسال 1خوانی مشارکتیداستان ؛اندرا در کودکان در خطر مورد بررسی قرار داده

 -مورنو، رییلی و مالدونادو -؛ چاپارو2014طور چشمگیری برجسته شده است )پلینگر و وود، های متعدد بهو روش
خوانی (. داستان2016؛ توسان، گالگر و بینگام، 2015؛ چوو و چنگ، 2013؛ مارلیس و نیومن، 2017کارنو، 

دبستانی برای کودک پیشکند که شود که فضای تعاملی را ایجاد میثر تلقی میؤبه این دلیل م ،مشارکتی
(. در واقع، این تعامل 1996بانس،  دار، جذاب و برانگیزاننده است )واتکینز و، معنا3، اصیل2وابسته به بافت

افتد. درگیری و فعالیت مکرر شده در بافت و متن واقعی کتاب اتفاق می های نهفتههدفمند، همراه با آموزش
انتقال موفق دانش  در این فضای پویا و تعاملی که بسیار وابسته به بافت واقعی و تعریف شده است، احتماالً

منبع اصلی برای رشد یکی  ،هاگرفتن در معرض کتابکند. قرارودک را تسهیل میل به کسوادآموزی از بزرگسا
(. مروری بر متون 2006در نظر گرفته شده است )جوئل،  4یعنی واژگان ؛آمادگی یادگیری خواندن از ارکان

نیازهای دبستانی در رشد پیشخوانی مشارکتی برای کودکان پیشکاربرد کتاب ،دهدپژوهشی نشان می
(، آگاهی از 2014؛ گنزالس و همکاران، 2015(، افزایش واژگان )ریس، 2011سوادآموزی )وازیک و هایدمن، 

 ؛2011، لفور، ترودیو و ساتن(، نوشته آگاهی )2014؛ نگی، کارالیسل و گودوین، 2010ساختار کلمه )کارالیسل، 
( 1395ثانی، ثر )فالحی و کریمیؤی مهای ارتباطی و تعامالت اجتماعنیز مهارت ( و2011 وازیک و هایدمن،

. باشدمیخوانی کلید رسیدن به نتایج مطلوب و گوناگونی است که ناشی از رشد زبان است. بنابراین، کتاب
خوانی مشارکتی با استفاده از شواهد محکمی بر مداخالت داستان ،هورست و همکارانمطالعات اولیه وایت

های زبان کودکان تواند در مهارتکه این مداخالت میفراهم آورده مبنی بر این 5گومداروراهبردهای خواندن گفت
؛ 1994هورست و اپستین، ای ایجاد کند )آرنولد، لونیگن، وایتمالحظهد واژگان و نحو، دستاوردهای قابلمانن

ژگان بیانی و هم هم بر وا ،های کیفی باشد(. اگر خواندن مشارکتی دارای تعامل1998هورست، لونیگن و وایت
  (.2016تر باشد )بویچیک، دیویس و رانا، ثیر بر واژگان بیانی قویأگرچه ممکن است تثیرگذار است، أدرکی ت

های زبانی برای هنگام زبان و مداخالت اولیه با هدف حمایت از مهارتکه پیوند بین تجارب زود در حالی
های در دوران رشد سریع زبان در سال .(2011)روبرتز و کایزر،  یید شده استأکودکان عادی و در خطر ت

شود و اولین آثار یعنی دانش خواندن و نوشتن، گذاشته می ؛بنای دستاورد مهم باسوادیسنگ ،دبستانیپیش
دبستانی اولین مرحله ورود کودک به که دوره پیشگردد. با توجه به اینسواد در بسیاری از کودکان ظاهر می

رسد ارائه مداخالت نظر میخه آموزش با هدف تمهید مقدمات برای یادگیری و آموختن رسمی است، بهچر
باشد، های خواندن( میهای زبانی( و پیامدهای دورتر )تسهیل مهارتلفهؤکه دارای اثرات نزدیک )رشد م زبانی

 ،برای یادگیری زبان و در نتیجهسازی یک بافت غنی طور خاص، ضمن فراهمخوانی مشارکتی بهدر قالب کتاب

                                                           
1. shared story reading  

2. contextualized 

3. authentic 

4. vocabulary 

5. dialogic reading 
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شمار آید. از الزم و ضروری به تواند یک برنامه پیشگیرانههایی در جهت آمادگی خواندن، میفراگیری مهارت
های زبانی است تربیت کشور بیشتر متکی بر توانمندیوکه برنامه آموزشی نظام تعلیممنظر دیگر، با توجه به این

زای توانایی خواندن در عملکرد آینده کودکان هم به لحاظ کسب دانش و هم به و نظر به اهمیت و نقش بس
و همچنین با توجه به عدم شناسایی مشکالت زبانی بسیاری از کودکان تا قبل از سن مدرسه،  لحاظ انگیزشی
ری سازی برای یادگیهای زبانی و زمینهکید بر رشد مهارتأخوانی با تای داستانمداخله طراحی برنامه

دبستانی از اهمیت برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، طراحی نیازهای خواندن برای کودکان پیشپیش
دبستانی با مشکالت زبانی و بررسی خوانی مشارکتی برای کودکان پیشاساس داستانای بربرنامه مداخله

 اثربخشی آن بر رشد زبان و آمادگی خواندن بوده است. 

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
آزمون با گروه گواه و جامعه آماری آن شامل پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشاین پژوهش از نوع بررسی نیمه

نمونه  مطالعهبود. در این  1397-98 دبستانی شهرستان اسالمشهر در سال تحصیلیهمه نوآموزان دختر پیش
پور و ایراندخت، با استفاده از روش نوآموز بود که با مراجعه به دو مدرسه دخترانه حیدری 30آماری شامل 

سال و پنجگیری در دسترس، با اجرای دو مرحله غربالگری، انتخاب شدند. دامنه سنی گروه نمونه بین نمونه
کودکانی که به تأیید مربی کالس به لحاظ ماه بود. در مرحله اول غربالگری، سال و یکششماه تا یک

له نسخه فارسی آزمون تقلید جمبا استفاده از خرده ،تر بودندهای کالمی نسبت به همساالن ضعیفمهارت
اساس بر ،منظور سنجش اولیه رشد زبان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مرحله از پژوهشآزمون رشد زبان به

عنوان شاخص رشد زبان انتخاب شد. سپس به ،جمله همبستگی باالیی با نمره کل داردآزمون تقلید که خردهاین
عنوان آزمون تشخیصی آزمون رشد زبان به ،ها زیر میانگین بودبرای کودکانی که نمره استاندارد تقلید جمله آن

عنوان گروه مطالعه به ،قرار داشت 70-85ها در دامنه اجرا شد. کودکانی که نمره کل آزمون رشد زبان آن
تیسم توانی ذهنی و یا اختالل طیف اُانتخاب شدند. عدم سابقه مشکالت شنوایی، بینایی و فلج مغزی، عدم کم

دادن ها و قرارپس از انتخاب آزمودنیها بود. های ورود به مطالعه برای آزمودنیو عدم ابتال به آفازی، مالک
هر دو گروه به ابزارهای سنجش پاسخ دادند.  آزمونمرحله پیش در ه،های آزمایشی و گواها در گروهتصادفی آن

برای گروه آزمایش  -جلسه در هفته سه -ایدقیقه 45جلسه  30در خوانی مشارکتی برنامه مداخله داستان سپس
پور و دو نفره در مدرسه حیدریچهار  صورت دو گروهگروه کوچک اجرا شد. در واقع، آموزش به چهاردر قالب 

نفره در مدرسه ایراندخت ارائه گردید. برنامه مداخله در محیط مدرسه و خارج از کالس  سهو  چهارگروه 
عدم  در صورت ماهه اجرا شد.های کوچک، طی یک دوره سهیک از گروهطور جداگانه برای هرآموزشی، به

پس شد. ر انفرادی برای کودک ارائه میطوها در جلسه آموزشی، برنامه همان جلسه بهآزمودنی یک ازحضور هر
با ریزش یک  ،آوری شد. در نهایتآزمون در دو گروه آزمایش و گواه جمعهای پساز اتمام دوره آموزشی، اندازه
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با  ،آزمونآزمون و پسدست آمده از مرحله پیشههای بنفر از گروه آزمایشی و یک نفر هم از گروه گواه، داده
 روش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید.

  سنجش ابزار

 .نیوکامر، ف؛ به نقل از 1977، 2وسط هامیل و نیوکامرار تباین آزمون برای اولین :)LDOT( 1آزمون رشد زبان
 سومین ویراست آن جهت استفاده در کودکان 1988انتشار یافت و در سال  (1389. )د .ا.، و هامیل، د

های شناختی و نظاممختصات زبان عدی شاملدوبُ الگوی آزمون با یک شگل گرفت. این 8-11تا  0-4 
 زبانی هایمهارت به مربوط اصلی آزمونآزمون است. شش خردهخرده هنُ دارای مجموع در شناختی وزبان

 سه و دستوری تکمیل جمله، تقلید دستوری، درک شفاهی، واژگان ربطی، تصویری، واژگان واژگان شامل

 ترکیب کلمه است. از تولید و واجی تحلیل کلمه، تمایزگذاری شامل خواندن به مربوط تکمیلی آزمونخرده

 درک و درکی )واژگان تصویری زبان ،)اصلی آزمونخردهشش  (گفتاری زبان بهره اصلی هایآزمونخرده

دستوری(،  تکمیل و شفاهی واژگان (بیانی جمله(، زبان و تقلید ربطی )واژگان سازماندهی دستوری(،
 تکمیل و جمله تقلید دستوری، ، )نحو درک)شفاهی واژگان و ربطی واژگان تصویری، واژگان (معناشناسی

زاده شود. این آزمون توسط حسنشناسی )تمایزگذاری، تحلیل واجی، تولید کلمه( سنجیده میدستوری( و واج
ریابی شده است. پایایی آزمون که با استفاده از روش شناختی هنجاپس از انطباق زبان ،(1389و مینایی )

، واژگان 78/0، واژگان ربطی 78/0آزمون واژگان تصویری دست آمده ضرایب هبستگی خردهبازآزمایی به
، تحلیل 86/0، تمایزگذاری کلمه 85/0، تکمیل دستوری 86/0، تقلید جمله 82/0، درک دستوری 85/0شفاهی 
گزارش شده است. در رابطه با روایی آزمون، ضرایب همبستگی بین چند  82/0و تولید کلمه  84/0واجی 
 اشاره کرد.  70/0و  42/0، 71/0، 57/0توان به ضرایب عمل آمده که میهای مالک بهآزمون و آزمونخرده

پاسخ شود. یه شروع میها از اولین گوآزمونیک از خردهدک بدون توجه به سن او، اجرای هردر مورد هر کو
شود. سقف خطای مجاز در هریک از اده میگویه امتیاز یک و پاسخ نادرست امتیاز صفر دصحیح به هر

آزمون متوقف ها اصلی از دست دادن نمره پنج گویه متوالی است که در این صورت اجرای آن خردهآزمونخرده
دنی ارائه کرد. نمرات خام به نمرات ها را بایستی به آزموآزمون تکمیلی همه گویهشود. در مورد سه خردهمی

ماه از ششگروه سنی به فاصله  10ها در آزمونیک از خردهشود. برای نمرات خام هرتبدیل میاستاندارد 
های مرکب به ترتیب معیار بهرهارائه شده است. میانگین و انحراف( جداول هنجاری 8-11تا  0-4 یکدیگر )از

 ،باشد. در پژوهش حاضرمی 3و انحراف معیار  10ها دارای میانگین آزمونهاست و نمرات تراز خرد 15و  100
آزمون اصلی( استفاده خرده شششناسی )اهای نحو و معنمنظور ابزار تشخیصی و تعیین مهارتاز این آزمون به

 است. هشد

                                                           
1. Test of Language Development (TOLD) 

2. Hammill, D. D., & Newcomer, F. L. 
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 1398در سال بناب غباری و یکتازاده، شکوهیزمانی، حسناین ابزار توسط  :(RRT) 1آزمون آمادگی خواندن
های الزم برای آمادگی خواندن کودکان در دوره نیازها و مهارتاین آزمون برخی پیش. ابداع شده است

ال(، تمییز ؤس 19ز دیداری )ال(، تمیؤس 10آزمون واژگان )ردهسنجد و دارای شش خدبستانی را میپیش
 ال( است.ؤس 20) ال(، و سرعت نامیدنؤس 16ال(، دانش حروف )ؤس 12ال(، نوشته آگاهی )ؤس 19شنیداری )

اساس انجام شده است. بر 1397دبستانی در سال کودک پیش 64 رسی اولیه این آزمون بر رویساخت و بر
آزمون از روایی محتوایی و صوری مناسبی برخوردار است. قابلیت اعتماد آزمون از طریق  ،نظر متخصصان

وسیله مقایسه هگزارش شده است. روایی مالکی همزمان ب 85/0باخ و با محاسبه آلفای کرون 87/0بازآزمایی 
 41/0و  38/0شناختی به ترتیب ها در این آزمون با آزمون رشد زبان فارسی و آزمون آگاهی واجنمرات آزمودنی

دبستانی و دو دست آمده است. همچنین مقایسه عملکرد دو گروه از نوآموزان در انتها و ابتدای دوره پیشهب
دبستانی نشان داد که آزمون از روایی افتراقی مناسبی برخوردار و بدون تجربه پیشتجربه گروه کودکان با 

دقیقه  30شود و حدود صورت انفرادی اجرا میصورت دیداری و شنیداری بوده و بهاست. محتوای آزمون به
نمره یک و به پاسخ  ،ت. به پاسخ صحیح آزمودنیصورت صفر و یک اسگذاری آزمون بهزمان نیاز دارد. نمره

آید. برای دست میهآزمون، نمره کل آزمون بشود. از مجموعه نمرات شش خردهنمره صفر داده می ،نادرست
های واژگان، تمیز دیداری، تمیز شنیداری آزمونها با آزمون، قبل از اجرای هر بخش در خردهآشنایی آزمودنی

شود. در حین اجرای ی به کودک ارائه و روش کار توضیح داده میال آزمایشؤمونه سو سرعت نامیدن یک ن
دریافت نکرده و تنها در  ،بودن پاسخش باشددهنده صحیح یا غلطنشان گونه بازخوردی کهکودک هیچ ،آزمون

 دقیقه زمان نیاز دارد. 30به  شود. اجرای آزمون حدوداًآزمون تشویق میانتهای هر خرده

ابداع شده  1389دستجردی در سال کاظمی این ابزار توسط سلیمانی و  :(PAT) 2شناختیآزمون آگاهی واج
هجایی و آزمون شامل آگاهی هجایی، آگاهی درونخرده 10از سه بخش و  شناختیآزمون آگاهی واج است.

باشد و با قابل اجرا می ماه 11سال و  7سال تا  4آزمون برای گروه سنی این آگاهی واجی تشکیل شده است. 
ها، چهار گروه سنی در نظر گرفته شده که برای هر گروه سنی آزمونتوجه به درجه دشواری خرده

و با محاسبه  90/0های مشخصی قابل اجرا و مناسب است. قابلیت اعتماد آزمون از طریق بازآزمایی یاسمقخرده
ی صوری و محتوایی مناسبی برخوردار است. روایی گزارش شده است. آزمون از روای 98/0آلفای کرونباخ 

آزمون تمایزگذاری کلمه و تحلیل ها در این آزمون با دو خردهوسیله مقایسه نمرات آزمودنیهمالکی همزمان ب
دست آمده است. در هب 60/0و  56/0ترتیب ( به1389زاده و مینایی، واجی از آزمون رشد زبان فارسی )حسن

سال  5های گروه سنی مقیاسباشد از خردهسال می 6تا  5توجه به دامنه سنی گروه نمونه که با  ،مطالعه حاضر
یعنی تشخیص تجانس، تشخیص قافیه، ترکیب واجی، شناسایی کلمات دارای واج آغازین  ؛ماه 11سال و  5تا 

آزمون دو تا سه نمونه برای هر خرده یکسان و شناسایی کلمات دارای واج پایانی یکسان استفاده خواهد شد.

                                                           
1. Reading Readiness Test (RRT) 

2. Phonological Awareness Test (PAT) 
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صورت شفاهی و با کمک تصاویر انجام صورت انفرادی و بهبرای راهنمایی آزمودنی آورده شده است. آزمون به
گیرد. در صورتی که پاسخ غلط بدهد یا پاسخ ندهد، امتیاز صفر می ؛گیردامتیاز یک می ،شود. هر پاسخ درستمی

  .آیددست میهشناختی بها نمره کل آگاهی واجآزمونن و از جمع نمرات خردهآزمونمره خرده ،هااز جمع امتیاز گویه

دبستانی در برای کودکان پیش 1398این ابزار توسط زمانی در سال : )SSRP( 1خوانی مشارکتیبرنامه داستان
با عنایت ارائه شده است. در این پژوهش برنامه مداخله براساس بررسی در ادبیات تحقیق و مدرسه طراحی و 

های پژوهشی، با استخراج اهم اهداف و راهبردهای آموزشی متناسب برای به شواهد تجربی و حمایت یافته
؛ جاستیک و 2011دبستانی از مطالعات مختلف طراحی شده است )از جمله لفور، ترودیو و ساتن، کودکان پیش

 ؛2008، ، آنوال، نیمی و نورمیلپانن؛ 2012؛ جونز، کالرک و روتزل، 2007؛ الولیس و استورت، 2002ازل، 
؛ سراتریک، هسکث و 2011؛ لیور و سنچال، 2013، منچتی -، پورپورا، ویلسون، والکر و کالنسیلونیگان

. با توجه به مفاهیم و (2008سسه ملی سوادآموزی اولیه، ؤ؛ م2004و کدروک و جاستیک،  2015اشورث، 
خواندن و  کنندهبینیهای اولیه کودکی و عوامل پیشوزی در سالهای تحقیقاتی مرتبط با ظهور سوادآمیافته

های د واژگان، رشد تواناییشناختی، مفاهیم مرتبط با نوشته، دانش الفبایی، رشرشد زبان؛ آگاهی واج
برای برنامه مداخله حاضر دو  -گوی کودک و بزرگسالوخوانی مشترک و تعامل و گفتکردن، داستانروایت

شناختی، نوشته آگاهی و دانش دارای اهداف آگاهی واج ،و معنامحور در نظر گرفته شد. کدمحور بُعد کدمحور
یک از این اهداف هر شناسی، نحو و روایت است کهاالفبایی و بخش معنامحور در برگیرنده اهداف واژگان، معن

 (.1باشد )جدول کلی دارای اهداف خرد نیز می
لیست مربوط به اهداف منظور، چکاینسط متخصصان بررسی شد. بهبرنامه به لحاظ روایی محتوایی تو

شناس گفتار و زبان دارای مدرک های مربوطه در اختیار پنج متخصص، شامل دو نفر آسیبآموزشی و فعالیت
قرار گرفت. مطابق الگوی تعیین روایی  شناس دارای مدرک دکتریکارشناسی ارشد و سه نفر متخصص روان

ضروری ولی غیرضروری و غیر ؛صورت لیکرت با سه گزینه ضروری، مفیداهداف آموزشی به 2محتوایی الوشی
اساس نتاج حاصل، برخی از خرده اهداف است. بر 84/0برای اهداف آموزشی  ارزیابی شد. میانگین روایی محتوا

وایتی اضافه شد. ر رمربوط به بُعد گفتار روایتی و دانش الفبایی از برنامه حذف و بازگویی به گفتا ،آموزشی
صورت تفصیلی راجع به اهداف برنامه نظرات و پیشنهادات خود را به ،ن درخواست شداهمچنین از متخصص

که در راستای دلیل ایناما به ؛های نوشتاری به برنامه بودمهارت افزودنیادداشت نمایند. از جمله پیشنهادات، 
 نظر شد.اهداف پژوهش نبود از آن صرف

یید شورای کتاب کودک و با مشورت متخصصان حوزه ادبیات أهای مورد تطراحی برنامه، از کتاببرای 
کتاب گروه سنی الف انتخاب شد که  38گرفتن اهداف پژوهش، در نظرخوانی و با کودک و فعاالن ترویج کتاب

شد و به تناسب ه میدر هر جلسه یک کتاب اصلی خواند ،کتاب همراه بود. در واقع هشتجلد کتاب اصلی و  30

                                                           
1. Shared Story Reading Program (SSRP) 

2. lawshe  



 ... خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندناثربخشی برنامه داستان                                                       34

های موردنظر به لحاظ برخورداری کتاب شد.های همراه استفاده میطرح درس و اهداف جلسه بخشی از کتاب
کننده در بودن برای گروه سنی کودکان شرکتمناسب -1های ذیل بررسی شدند: بق مالکط ،الزمکیفیت  از

در  قبالً -4 ؛تنوعی از انواع جمله شامل جمالت پیچیده -3 ؛بالقوه دارای واژگان جدید باشد -2 ؛مطالعه
غنای چاپی و نوشتاری به لحاظ  -6 ؛دارای غنای تصویری -5 ؛دبستانی یا در منزل خوانده نشده باشدپیش
 .رصت بیشتری برای تعامل با کودکطوری که فنبودن داستان بهطوالنی -7و خط 

 مشارکتی خوانیخالصه اهداف برنامه داستان -1جدول 

 

 
 
 

                                                           
1. print organization  

2  . print meaning 

 اهداف خرد اهداف کلی اهداف خرد اهداف کلی

 نوشته آگاهی

 1بندی نوشته( سازمان1
 2( معنای نوشته2
 ( حروف3
 ( کلمات4

آگاهی 

 شناختیواج

 ( قافیه1
 ( شناسایی واج2
 ( شناسایی کلمات با واج یکسان3
 ( تقطیع4

 شناختیمعنا

 
 ( سطح کلمه1
 ( سطح جمله2

 روایت

 
 داستان( ساختار 1
 گویی( خالصه2

  نحو



 

 

 مشارکتیخوانی خالصه اهداف آموزشی برنامه داستان -2جدول  
 محور مبتنی بر معنا  محور مبتنی بر رمز 

 گفتار روایتی معناشناختی نحو شناختیآگاهی واج دانش الفبایی نوشته آگاهی

ی
زش

مو
ف آ

هدا
ا

 
 بندی نوشته( سازمان1  

 ترتیب صفحات -
 شروع داستان -
 جلد رووپشت -
 نویسنده -
 بندی صفحاتسازمان -
 عنوان کتاب -
 نوشتهیابی جهت -
 

 ( معنای نوشته2
 کارکرد نوشته -
 مفهوم فرازبانی خواندن -
 

 ( حروف3
 شکل بزرگ و کوچک حروف -
 نام حروف -
 تعداد حروف -
 حرف اول و آخر-
 مفهوم فرازبانی حرف -
 

 ( کلمات4
 کلمه شناسایی -
 بلند کلمات برابر در کوتاه کلمات -
 کلمات مقابل در حروف -
 نوشته در کلمه فهم -

 شناخت نام حروف (1
 ( شناخت صدای حروف2
 ( شناخت حروف در متن3
 ( ارتباط صداها با حروف4
 ( شناخت حروف در کلمه5
 ( تقطیع کلمه به حروف6
 ( شناخت حروف بزرگ و کوچک7

 ( قافیه1
 تولید و شناخت -
 

 واج شناسایی( 2
 کلمه در خاص واج شناسایی -
 

 یکسان واج با کلمات شناسایی( 3
 یکسان آغازین واج با کلمات -
 یکسان پایانی واج با کلمات -
 

 تقطیع( 4
 هاکلمه صورتبه جمله -
 هجاها صورتبه کلمه -
 هاواج صورتبه کلمه -
 کلمه در هاواج شمارش -

ی
زش

مو
د آ

خر
ف 

هدا
ا

 
 کلمه ( سطح1  

 داللت اشاره، -
 زدنبرچسب -
 توصیف -
 

 جمله سطح( 2
 تفسیر و تعبیر -
 گیرینتیجه یا استنباط -
 

 داستان ( ساختار1
 موقعیت -
 و شناختی هایو پاسخ شخصیت توصیف -

 هاشخصیت هیجانی
 آغازین رویداد -
 تالش -
 پیامد -
  واکنش -
 

 گویی(( بازگویی )خالصه2
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برای هر جلسه طرح درس مربوط به کتاب در قالب سه مرحله قبل، حین و بعد از  ،قبل از اجرای برنامه
و در صورت لزوم به تناسب بازخورد  بودندساختاریافته قالب نیمه ، دارایهاخوانی طراحی شد. طرح درسداستان

 جلسه 30در  ،شارکتیخوانی مشد. برنامه مداخله داستانها تغییراتی در اجرا داده میجلسه قبل و نیاز آزمودنی
 سه جلسه در هفته ارائه گردید.به مدت ای و دقیقه 45تا  30

کند. گو درگیر میودر حالی که کودکان را در گفت ؛خوانی مشارکتی، روشی مبتنی بر بلندخوانی استداستان
کودکان ضمن خواندن مشارکتی، تعاملی هدفمند است که در آن فرد بزرگسال برای یک کودک یا گروهی از 

تکرار خطوط  ،خوانی مشارکتیهای معمول داستانبرد. از ویژگیکار میها متنوعی را بهخواندن کتاب، تکنیک
شده با کلمات، تلخیص  کننده توجه به داستان، نمادهای تصویری چاپسازی وسایل جلبیا طرح داستان، فراهم

و مهم در برنامه  باشد. یکی از اهداف اولیهر میهای مکرشده و خواندن متن با واژگان مشخص و کنترل
. در برنامه مداخله برای یادگیری لغات از راهبردهای استدستیابی به رشد واژگان  ،خوانی مشارکتیداستان

کردن، ارائه یک مترادف یا متضاد، اشاره به تصویر مرتبط مواجهه مکرر، تشریح و توضیح معنای کلمات، تعریف
معناشناختی در سطح جمله با ا استفاده از آن کلمه در جمله دیگر، استفاده شد. تقویت مهارت با کلمه جدید ی

انجام شد. یکی دیگر از  االت درک مطلبؤگیری از داستان و انواع ساالتی در سطح تعبیر و تفسیر و نتیجهؤس
که شامل دانش  دارداشاره ها، قواعد و کارکردهای نوشته به شکل برنامه، نوشته آگاهی است کهابعاد مهم 

دارند، آگاهی  که نوشته معناهایی است، از جمله فهم اینبرگیرنده مهارت در ،باشد. نوشته آگاهیالفبایی نیز می
بودن با آشنا ها،مندی نوشتهگرفتن کتاب، فهم جهت دستهای موجود در محیط، توانایی درست بهاز نوشته

های شناختی شامل فعالیتنیز شناخت حروف الفبا. آگاهی واج اصلی کتاب مانند جلد، عنوان، نویسنده و اجزا
و در سطح جمله با شمارش واحدهای  زدنخواندن شعر با هدف شناسایی قافیه، تقطیع در سطح کلمه با ضربه

 1چنین، دو راهبرد دگربازگوییهمهای شنیداری بود. بندی کارت کلمات براساس واج خاص و بازیکلمه، دسته
مستقیم به کودک، با هدف تقویت زبان و دادن پسخوراند دقیق و غیر، در مورد دستور 2و گسترده بازگویی

گویی، ساختن نمودار توالی داستان، مکعب های داستانکارت ساختار نحوی زبان کودکان استفاده شد.
مهارت ز جمله راهکارهای استفاده شده در جهت تقویت گویی اگویی، ترسیم نقشه داستان و خالصهداستان
 گری در کودکان بود.روایت
مدار است که شامل خواندن کتاب گووگفتراهبردهای خواندن  ،خوانی مشارکتیعد دیگر برنامه داستانبُ

یادآوری طور فعالی کودک را از طریق تکمیل، که بهبرگیرنده راهبردهایی است  صورت تعاملی بوده و دربه
االت ؤزمانی، کجا و چرا( و سکسی، چه)چه، چه 4االت پرسشی باز پاسخؤاالت بلی/ خیر، سؤ، س(3)بازگویی

پاسخ کودک را ارزیابی  ،طور کالمیکند. همچنین بزرگسال بهدرگیر خواندن داستان می 5صریح و استنباطیغیر

                                                           
1. recast 

2. expand 

3. recall 

4. open-ended Wh- questions 

5. distancing questions 
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کند. این نوع منظور بازبینی یادگیری جدید تکرار میال نخستین را در زمان بعدی بهؤدهد و سبسط می کرده و
وسیله ساخت استنباط درباره احساسات هکردن فراتر از محتوای داستان، بمشوقی است برای فکر ،خواندن

 کردن.بینیها، اتصال محتوای داستان به دانش خود کودک، دادن توضیحات، حل مشکالت و پیششخصیت

 هایافته
استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش در دو گروه آزمایش و  توصیفی شامل میانگین و انحرافهای آمار شاخص

شناختی و رشد آزمون، برای نمره کل آزمون آمادگی خواندن، آگاهی واجآزمون و پسپیش هگواه در دو مرحل
 آمده است.  ،3ها در جدول و برای خرده 2در جدول  زبان

 آزمون آزمون و پسآزمایش و گواه در پیشهای توصیفی گروه شاخص -2جدول 

 شناختی و رشد زبان نمره کل آزمون آمادگی خواندن، آگاهی واج

خوانی مداخله داستان، میانگین نمرات گروه آزمایش در تمامی متغیرها پس از برنامه 3و  2 هایوله به جدبا توج
منظور تعیین اثر گروه بهای داشته است. مالحظهقایسه با گروه گواه، افزایش قابلآزمون، در ممشارکتی در پس

 آزمون، از طرحآزمون بر نمرات پسآزمون و بررسی میزان اثربخشی برنامه، پس از حذف اثر پیشبر اندازه پس
 متغیری استفاده شد.متغیری و چندتحلیل کواریانس تک

بین متغیر همپراش  هبودن رابطهای خطیمتغیری، مفروضهکارگیری طرح تحلیل کوواریانس تکاز به پیش
های کارگیری طرحبراین، قبل از بهخط رگرسیونی آزمون و تأیید شد و عالوهو متغیر وابسته و همگنی شیب

های کوواریانس و اکس برای تعیین همگنی ماتریسبهای آزمون امتحلیل کوواریانس چندمتغیری، مفروضه
بودن از روش محاسبه های خطا آزمون و تأیید شد. برای بررسی نرمالآزمون لون برای تعیین همگنی واریانس

 یید قرار گرفت.أکشیدگی و کجی استفاده شد و وضعیت نرمال برای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد ت

 
 تعداد گروه

 آزمونپس آزمونپیش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 
 05/9 07/80 24/10 43/53  14 آزمایشی آمادگی خواندن

 11/11 92/54 37/8 71/51  14 گواه

آگاهی واج
 شناختی

 04/3 28/37 43/3 29/19  14 آزمایشی
 23/3 85/20 59/3 50/18  14 گواه

 00/5 14/102 53/4 36/80  14 آزمایشی رشد زبان

 00/3 07/88 01/3 14/81  14 گواه



 
 

شناختی های آمادگی خواندن، آگاهی واجآزمونآزمون خردهآزمون و پسهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در پیششاخص -3جدول 

 و رشد زبان

 
 

 آمادگی خواندن شناختیآگاهی واج رشد زبان

 

گروه
مرحله 
 

تکمیل 

 دستوری

تقلید 

 جمله

درک 

 دستوری

واژگان 

 شفاهی

واژگان 

 ربطی

وازگان 

 تصویری

تشخیص 

واج 

 پایانی

تشخیص 

واج 

 آغازین

ترکیب 

 واجی
 تجانس قافیه

سرعت 

 نامیدن

دانش 

 حروف

نوشته 

 آگاهی

تمیز 

 شنیداری

تمیز 

 دیداری
 واژگان

5 5 7 6 8 6 2 3 4 4 4 17 7 5 07/7 10 5 M 

ی
ش

آزمای
 

ش
پی

ن
آزمو

 

2 
 

1 
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0 
 

1 
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شناختی متغیری برای نمره کل آزمون آمادگی خواندن، آگاهی واجتحلیل کوواریانس تک -4جدول 

 دو گروه آزمایش و گواه و رشد زبان در

عنوان متغیر کمکی )همپراش(، بین میانگین آزمون بهگرفتن نمرات پیشظردر ن دهد که بانشان می، 4نتایج جدول 
شناختی و رشد زبان در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود آزمون آمادگی خواندن، آگاهی واجنمرات پس

مشارکتی بر  خوانیکننده این مطلب است که برنامه داستان(. تفاوت بین نمرات دو گروه بیانP<05/0دارد )
توان گفت که در ثیرگذار بوده و با در نظر گرفتن مجذور اِتا، میأشناختی و رشد زبان تآمادگی خواندن، آگاهی واج

آزمون ناشی از درصد واریانس پس 88درصد و در رشد زبان  95شناختی درصد، آگاهی واج 76آمادگی خواندن 
 دهنده کفایت حجم نمونه است.نیز نشان 00/1 خوانی مشارکتی است. توان آماریبرنامه داستان

آزمون از تحلیل ها در پیشآزمون و در نظرداشتن تفاوت آنمنظور مقایسه نمرات دو گروه در پسبه
، 2 ،05/0>P=89/0کواریانس چندمتغیری استفاده شده است. نتایج تحلیل برای آمادگی خواندن )

60/29=F2=90/0شناختی )(، برای آگاهی واج ،05/0>P ،74/39=F( و برای رشد زبان )2=51/0 ،
05/0>P ،38/3=Fآزمون معنادار آزمون به پسها تفاوت وجود دارد و تغییرات از پیشبین گروه ،( نشان داد

 ها بیشتر از گروه دیگر رخ داده است.بوده و این تغییرات در یکی از گروه

 

 

 

 

 

 

 

مجموع  منابع تغییر 

 مجذورات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

میزان 

 اثر

توان 

 آماری
 آمادگی خواندن

 
 00/1 56/0 001/0 865/31 208/1497 1 208/1497 آزمونپیش

 00/1 76/0 001/0 295/83 682/3913 1 682/3913 گروه
 شناختیآگاهی واج

 
 00/1 64/0 001/0 299/45 329/165 1 329/165 آزمونپیش
 00/1 95/0 001/0 416/476 773/1738 1 773/1738 گروه

 رشد زبان
 

 00/1 62/0 001/0 788/41 510/329 1 510/329 آزمونپیش

 00/1 88/0 001/0 247/192 927/1515 1 927/1515 گروه
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خواندن، آگاهی های آمادگی آزمونمتغیری برای خردهتحلیل کواریانس چند -5جدول 

 شناختی و رشد زبان در دو گروه آزمایش و گواهواج

زمون، نتایج تحلیل کوواریانس آآزمون بر نمرات پس، بعد از حذف اثر پیش5های جدول اساس یافتهبر
آزمون سرعت خرده جزها، بهآزمونآزمون تمامی خردهبین میانگین نمرات پس ،دهدمتغیری نشان میچند

آزمون که نمرات پس امعن(. بدینP<05/0گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد )نامیدن، در 
شناختی و آزمون رشد زبان جز سرعت نامیدن(، آزمون آگاهی واجها در آزمون آمادگی خواندن )بهآزمونخرده

کی از اثربخشی برنامه مداخله آزمون گروه گواه بوده که حاطور معناداری باالتر از نمرات پسدر گروه آزمایش به
 75تا  24های آمادگی خواندن آزمونتوان گفت که در خردهاست. همچنین با توجه به نمرات مجذور اِتا می

درصد  73تا  37های رشد زبان آزموندرصد و در خرده 88تا  56شناختی های آگاهی واجآزموندرصد، در خرده
نیز نشان از کفایت  00/1تا  68/0خوانی مشارکتی است. توان آماری داستانثیر برنامه أاین تغییرات ناشی از ت

 حجم نمونه است. 

 گیریبحث و نتیجه
سازی زبانی، اثربخشی برنامه کید بر غنیأآموزی و پیچیدگی آن و با تدر این مطالعه با توجه به اهمیت زبان

دبستانی با مشکالت زبانی هی از نوآموزان پیشخوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن در گروداستان

 
 هاآزمونخرده

منابع 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 ازادی
F 

سطح 

 معناداری

میزان 

 اثر

توان 

 آماری

دن
وان

 خ
ی

دگ
آما

 

 

 00/1 75/0 001/0 541/60 1 197/72 گروه واژگان

 99/0 53/0 001/0 252/23 1 121/122 گروه تمیز دیداری

 00/1 63/0 001/0 205/34 1 591/354 گروه تمیز شنیداری

 68/0 24/0 01/0 619/6 1 428/53 گروه نوشته آگاهی

 00/1 63/0 001/0 657/34 1 462/97 گروه دانش حروف

 05/0 00/0 91/0 011/0 1 006/0 گروه سرعت نامیدن

اج
ی و

اه
آگ

ی
خت

شنا
 

 

 00/1 65/0 001/0 113/39 1 650/34 گروه تجانس
 00/1 64/0 001/0 779/37 1 882/50 گروه قافیه

 99/0 56/0 001/0 123/27 1 338/77 گروه ترکیب واجی
 00/1 88/0 001/0 178/163 1 601/83 گروه تشخیص واج آغازین

 00/1 72/0 001/0 837/54 1 749/75 گروه تشخیص واج پایانی

ان
 زب

شد
ر

 

 

 00/1 70/0 001/0 200/47 1 815/75 گروه واژگان تصویری

 96/0 44/0 001/0 847/15 1 709/19 گروه واژگان ربطی

 00/1 73/0 001/0 115/56 1 082/28 گروه واژگان شفاهی

 00/1 65/0 001/0 263/37 1 831/57 گروه درک دستوری

 91/0 37/0 001/0 150/12 1 498/8 گروه تقلید جمله

 95/0 42/0 001/0 030/15 1 270/30 گروه تکمیل دستوری
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مداخله  همتغیری و چندمتغیری نشان داد که برنامهای آماری تحلیل کوواریانس تکروش نتایجبررسی شد. 
های مرتبط با های رشد زبان و تواناییلفهؤشناختی، مهای آگاهی واجمهارت طور همزمان در افزایش نمراتبه

 ثر بوده است. ؤنوآموزان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه مآمادگی خواندن 
کارنو  -مورنو، رییلی و مالدونادو-چاپارو ؛(2013کوسکی )های مگینتایج این بررسی، همسو با یافته

نگی،  ؛(2010کارالیسل ) ؛(2008وولف ) ؛(2014گنزالس و همکاران ) ؛(2014میلبورن و همکاران ) ؛(2017)
(، از نقش 2015سیمسک و اردگان ) و (2015سراتریک، هسکث و اشورث ) ؛(2014کارالیسل و گودوین )

مختصات زبان  سازی منابع زبانی و کمک به ارتقاخوانی مشارکتی با هدف غنیکننده برنامه داستانتعیین
برای کند. یکی از مسیرهای نظری مفروض طور تجربی حمایت میدر کودکان بهشناختی )معنا، نحو و واج( 

های رشد زبان و آمادگی خوانی مشارکتی در افزایش شاخصداستان هدفاع از توان تبیینی و تفسیری برنام
های بررسی کرد. بر پایه دیدگاه تجمعی زبان، مهارت "1دیدگاه تجمعی زبان"کید بر أتوان با ترا می خواندن

هم مرتبطی است که بنیان های بهگو، مهارتوشناختی، نحو و گفتآگاهی واججمله واژگان،  زبان شفاهی از
نقل از اسمیت، سیمپسون  به ؛2001، 2نیومنکند )گذاری میهای بعدی خواندن را پایهسوادآموزی اولیه و مهارت

های شناختی و نظامعدی شامل مختصات زبانشناختی یک الگوی دوبُچارچوب نظری زبان (.2011و فرند، 
کردن(، واژگان ربطی آزمون واژگان تصویری )نظام گوششامل خرده ،یشناختی است. مختصه معناشناسزبان

 سنجند. نحو، درها خزانه لغات را میباشد و آنکردن( می)نظام سازماندهی( و واژگان شفاهی )نظام صحبت
ظام سازماندهی( و تکمیل دستوری )نظام کردن(، تقلید جمله )نآزمون درک دستوری )نظام گوشبرگیرنده خرده

دست آمده و چارچوب نظری هبا توجه به نتایج آماری ب ،بنابراین (.1389کردن( است )هامیل و نیوکامر، صحبت
های بیانی، دریافتی و سازماندهی خوانی مشارکتی در افزایش مهارتتوان بیان کرد که داستانشناختی، میزبان

 ثر بوده است.ؤدر نوآموزان با مشکالت زبانی مشناختی اطالعات زبان
گرفتن در براین، قرارهای اولیه کودکی، رشد خزانه واژگان است. عالوهیک جنبه مهم رشد زبان در سال

گرفته شده یعنی واژگان در نظر ؛آمادگی یادگیری خواندن ها منبع اصلی برای رشد یکی از ارکانمعرض کتاب
(. در برنامه مداخله پژوهش حاضر 2017راهلفینگ، کیورمنز و هورست؛ و  2015؛ ریس، 2006است )جوئل، 

نتایج های خاص بر رشد و تقویت واژگان بیانی و درکی توجه شد که ها و استفاده از کتاببا انجام فعالیت ،نیز
ی بر رشد خوانی مشارکتدر تحقیقات متعدد، اثر داستانباشد. می همسو های پژوهشیدست آمده با یافتههب

؛ لفور، ترودیو و ساتن، 2016؛ بویچیک، دیویس و رانا، 2009جمله بلویت، رامپ، شیلی و کوک،  واژگان )از
یید شده است. در دفاع از توان تبیینی أت( 2008چال، پگن، لیور و اولت، نیشی و 2006و بلویت،  ؛ والش2011

 3توان به مدل بازسازی واژگانیمی ،شناختیواج آگاهیخوانی مشارکتی در افزایش و تفسیری برنامه داستان
های زبان شفاهی از جمله رشد خزانه واژگانی ارتباط نزدیکی با دیگر مهارت ،شناختیواج اشاره کرد. آگاهی

                                                           
1. cumulative language perspective   

2. Neumann, M. M. 

3. lexical reconstruction  
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از واحدهای بزرگتر صدا به واحدهای کوچکتر  شناختیواجتواند موجب رشد آگاهی دارد. رشد خزانه واژگانی می
دهند که ارتباط مثبتی میان (. شواهد تحقیقاتی نشان می2003، ول، اسنولینگ، هیولم و استیونسنکاربشود )

یابد افزایش می شناختیواجیعنی با افزایش خزانه واژگان، آگاهی  ؛وجود دارد شناختیواجاندازه واژگان و آگاهی 
 (. 2006)رواچو و گراوبورگ، 

تواند های آن میصورت تعاملی و فعالیتخواندن کتاب داستان به دهد کههای مطالعه حاضر نشان مییافته
همسو با شواهد پژوهشی، دانش تواند میو  کار رودشناختی کودکان بهعنوان ابزاری برای رشد دانش واجبه

 نوو و ؛2011کند )لفور، ترودیو و ساتن، بینی آمادگی خواندن و بهبود سوادآموزی اولیه را پیش، شناختیواج
( اشاره کرد که 1997نظر هافمن )توان بهمی ،راستاهمیندر(. 2011شامیر و شاالفر، و  2008 نوسبام، -واکنین

عنوان یک بافت کلی و معنادارتر، برای آموزش و مداخله آگاهی خوانی مشارکتی را بهاستفاده از داستان
های ه از بافت سوادآموزی محور معتبر، تعمیم مهارتاند. زیرا این نوع مداخله با استفادشناختی پیشنهاد کردهواج

  شناختی را تسهیل خواهد کرد.آگاهی واج
، جاستیک، مک گینتی و کدراوک پایستا،همسو با مطالعات دیگر ) ،دست آمده از پژوهش حاضرهنتایج ب

خوانی داستاندهد که برنامه مداخله ( نشان می2011؛ وازیک و هایدمن، 2014؛ گتینگر و استیبر، 2012
ثر است. در تبیین این ؤدبستانی مگی خواندن در دوره پیشنیازهای آمادها و پیشمشارکتی در افزایش مهارت

نیازهای زبانی و شناختی خاصی است که توجه به توان اشاره کرد که فراگیری خواندن مستلزم پیشیافته می
شود. یکی خواندن منجر میاز بروز ناتوانی و مشکالت  دبستانی به پیشگیریها در دوره پیشرشد به هنگام آن

شناختی، ت. آگاهی زبانشناختی اسناختی و واجشمهم که در یادگیری خواندن مؤثر است آگاهی زبان لاز مسائ
ت و هر سطحی ساختار خاص خود را دارد: واجی، دارای سطوح مختلفی اس ،آگاهی بر ساختمان زبان است. زبان

ها، یک از این سطوح زبانی و ساختارهای آنو معنایی. توانایی خواندن، به هرواژی )صرفی(، نحوی ساخت
بر بعضی از ساختارهای زبانی به سطحی از کند که کودکان ایجاب می ،ستگی و ارتباط دارد. یادگیری خواندنب

های واندن، یک جنبه از آگاهینیاز خهای پیشوف و آگاهی برسند یا رسانده شوند؛ در میان انواع مهارتوق
 های اولیه وسیاری از تحقیقات در زمینه مهارتتر است. به مهمشناختی از همی آگاهی واجیعن ؛ناختیشزبان

همچنین،  (.1385شناختی متمرکز است )دستجردی کاظمی و سلیمانی، اهی واجالزم در فراگیری خواندن، بر آگ
کید شده، نوشته آگاهی است. أآمادگی خواندن، که در مطالعات بسیاری بر آن تنیازهای الزم برای یکی از پیش

خوانی مشارکتی بافت مناسبی داستانهای دیگر، حاکی از آن است که های بررسی حاضر همسو با پژوهشیافته
اساس نتایج مطالعه طولی )استورچ و برکند. منظور آگاهی از صورت مکتوب )نوشته( فراهم میرا به
های آموزشی کدمحور )نوشته آگاهی و آگاهی بین فعالیت ،دبستانیطی دوره پیش در (،2002هورست، وایت
وسیله هب های اولیه دبستان، توانایی خواندن عمدتاًشناختی( و زبان شفاهی ارتباط قوی وجود دارد. در سالواج

دبستانی، انش معنایی کسب شده در دوره پیششناختی و واژگان یا دسطحی از آگاهی از مواد نوشتنی، آگاهی واج
 (.2016گیلکرسون، ریچاردز و تاپینگ، و  2011؛ روبرتز و کایزر ، 2011)هرناندز،  شودبینی میپیش
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های ترین محدودیتیکی از مهم ،گیری تصادفیهای در دسترس و عدم امکان انجام نمونهاستفاده از نمونه
ها در ها را با احتیاط بیشتری به جامعه تعمیم دهیم. اجرای آزمونیافته ،شوداین پژوهش است که موجب می

مجموع نتایج این  در. باشدمحدودیت دیگر می ،دلیل شائبه سوگیریمرحله توسط شخص پژوهشگر بهدو 
سازی زبانی های آموزشی در جهت غنیتالش هبررسی، همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی مرتبط با توسع

خوانی کلید رسیدن به نتایج دهد که کتابدبستانی نشان میهای دوره پیشهای سوادآموزی برنامهمهارتو 
یک از خوانی بر هربرنامه جامع داستان ثیر مثبتأ. تباشدمیمطلوب و گوناگونی است که ناشی از رشد زبان 

اولیه در کودکان در معرض خطر  تواند منجر به افزایش آمادگی خواندن و ظهور سوادآموزیسطوح زبانی می
عنوان بخش مهمی از برنامه دوره تواند به خوانی مشارکتی میبرنامه داستان ،مشکالت خواندن شود. بنابراین

وسیله مربیان و درمانگران دبستانی و مداخالت درمانی برای کودکان با مشکالت زبانی و در معرض خطر بهپیش
 مورد استفاده قرار گیرد.

 عمناب
های طراحی برنامه آموزش مهارت (.1359. )بناب، ب. و ارجمندیا، ع. ازاده، س، غباریعزیزی، م. پ.، افروز، غ. ع.، حسن

نامه فصل. باال تیسم عملکردهای ارتباطی کودکان با اختالل اُمهارت کالمی و بررسی اثربخشی آن بر بهبودپیش
 .17-32 (.2)7تی. شناخهای کاربردی روانپژوهش

(. تهران: 1388ترجمه علینقی خرازی ) .نشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آروان(. 1990گالور، ج. ا.، و برونینگ، ر. ا. )
 مرکز نشر دانشگاهی.

 نور.. تهران: پیامدبستانی و دبستانیپرورش پیشوآموزش (.1386مفیدی، ف. )

های ارتباطی و تعامالت اجتماعی کودکان اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت(. 1395فالحی، و.، و کریمی ثانی، پ. )
 .81-104 (،2)7 .شناختیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل تیسم.اُمبتال به 

سنجی نسخه مقدماتی های روان(. بررسی ویژگی1398بناب، ب. )یکتا، م.، و غباریزاده، س.، شکوهیزمانی، ن.، حسن
 .101-110 (،2)6 .نامه سالمت روان کودکفصلدبستانی. آمادگی خواندن کودکان پیشآزمون 

تهران: سازمان  .سنجی آنهای روانشناختی و ویژگیآزمون آگاهی واج. (1389سلیمانی، ز.، و دستجردی کاظمی، م. )
 ی کشور.ئپرورش استثناوآموزش

 -931 ،4 .یئپژوهش در حیطه کودکان استثناشناختی چیست؟ واجآگاهی (. 1385دستجردی کاظمی، م.، و سلیمانی، ز. )

954. 

 .31-33 (،7)21 .مجله رشد آموزش ابتدایی(. نقش مهارت خواندن در دوران کودکی. 1397کریمی، ع. ا. )

 سعید :. انطباق و هنجاریابی به زبان فارسیTOLD-P3 آزمون رشد زبان:(. 1389. )د .ا.، و هامیل، د .نیوکامر، ف
 ی کشور.ئپرورش استثناوتهران: سازمان آموزش. میناییاصغر زاده و حسن
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