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 توان هوشی  های زبانی کودکان دختر کم های مبتنی بر دیالوگ بر مهارت اثربخشی آموزش قصه

 پذیر مقطع دبستان آموزش
 

 3امیر قمرانی ،2یارمحمدیاناحمد ، 1نسب افروز مکارم

 

 چکیده

های زبانی،  های پیشنهاد شده جهت ارتقای مهارت های زبانی است. یکی از روش توان هوشی، محدودیت در مهارت ترین مشکالت کودکان کم از مهم :مقدمه

های زبانی دختران  بر دیالوگ بر مهارتهای مبتنی  باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش قصه گویی به روش دیالوگ می استفاده از قصه

 .توان هوشی مقطع دبستان شهر اصفهان بود کم

گیری هدفمند  ها، از روش نمونه بود. جهت انتخاب نمونه شاهد گروه همراه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی نوع نیمه از این مطالعه ها: روشمواد و 

پذیر در مقطع دبستان انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه شاهد و آزمایش  توان هوشی آموزش نفر از دختران کم 03استفاده گردید. بدین ترتیب، 

های زبانی کودکان با  را دریافت کردند. مهارت Whitehurstهای  تنی بر تکنیکهای دیالوگی مب جلسه، آموزش قصه 8قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 

( مورد TOLD-P:3یا  Test of language development-Primary:3rd Editionویرایش سوم ) -آزمون رشد زبان استفاده از نسخه اولیه تجدید نظر شده

 .تجزیه و تحلیل گردید P < 30/3داری  در سطح معنی و SPSSافزار  یانس در نرمهای به دست آمده با روش تحلیل کوار سنجش قرار گرفت. داده

(، گوش P ،58/055  =F < 303/3های زبان گفتاری ) مؤلفه در آزمون، پیش اثر کسر با آزمون پس در شاهد و آزمایش گروه دو بین داری تفاوت معنی :ها یافته

(، نحو P ،31/81  =F < 303/3شناسی ) (، معناP ،09/031  =F < 303/3(، صحبت کردن )P ،13/17  =F < 303/3(، سازماندهی )P ،10/031  =F < 303/3کردن )

(303/3 > P ،31/81  =F( و نمره کل مهارت زبانی )303/3 > P ،111  =Fمشاهده شد ). 

باشد. همچنین، کودکان  ای برای فراگیری زبان می توان هوشی، زمینه کودکان کمقصه خواندن به روش دیالوگ به صورت تعامالت گروهی برای  گیری: نتیجه

 .های زبانی خود را بهبود بخشند توانند مهارت گویی، تکرار، تمرین، دریافت بازخورد و تقویت، می طی مشارکت و تعامل حین قصه

 ها مهارت، زبانتوانی هوشی،  ، کمگفتگو ها: کلید واژه

 

توان هوشی  های زبانی کودکان دختر کم های مبتنی بر دیالوگ بر مهارت اثربخشی آموزش قصه .افروز، قمرانی امیر، یارمحمدیان احمد نسب مکارم ارجاع:

 99-103(: 2) 13؛ 1396ی پژوهش در علوم توانبخش. پذیر مقطع دبستان آموزش

 

 92/0/1931تاریخ پذیرش:  02/1/1931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 کارکرد در هم دار معنی با محدودیت که است ناتوانی توانی هوشی، نوعی کم

 سالگی 11 از قبل ناتوانی این شود. می مشخص سازشی در رفتار هم و هوشی
توان هوشی، تأخیر  ترین مشکالت ارتباطی افراد کم (. یکی از جدی1دهد ) می رخ

(. زبان به عنوان یک کنش پیچیده، بیان و ادراک 2در گفتار و رشد زبان است )
حاالت عاطفی، مفاهیم و افکار را به وسیله عالیم صوتی یا تصویری میسر 

نمادهایی تشکیل شده است سازد. به عبارت دیگر، زبان از نظام سازمان یافته  می
برند و مستلزم یک نظام قواعد و  ها برای بیان و دریافت معنا به کار می که انسان

(. رشد 3باشد ) ها به صورت رفتارهای عینی گفتاری و نوشتاری می تبلور این نظام
های شفاهی با  زبان در مرحله نخست از طریق دریافت )ادراک( و کشف پیام

ریزی  گیرد. سپس کودک به تدریج قالب های شنوایی صورت می استفاده از اندام
ماه، از  سی آموزد. کودک طی های شفاهی )رمزگردانی و تولید کالم( را می پیام

 (. 4گیرد ) هجده ماهگی تا پایان سن چهار سالگی، زبان محیط خود را فرامی
ی رشد زبان کودک همراه با رشد عقلی و شناختی او و همگام با رشد جسم

های  های رشد ذهنی و آسیب پذیرد. بروز هرگونه اختالل در جنبه او صورت می
های  هایی در تمامی یا برخی از مهارت تواند منجر به نارسایی مغزی و روانی، می

 مقاله پژوهشی
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ای که به اندازه  توان هوشی در بیان خود به گونه مرتبط با زبان شود. کودکان کم
د و در زمینه توانایی ابراز وجود یا درک و کافی منظورشان را برسانند، مشکل دارن

ها در سازماندهی زبان محدودیت دارند.  فهم دیگران دچار محدودیت هستند. آن
دهند و از تعداد محدودی  ای را نشان می بنابراین، تولیدات کالمی پراکنده

کنند. همچنین، در حیطه معناشناسی زبان نیز دچار  ساختارهای جمله استفاده می
الفظی  ها معانی کلمات را بیشتر به صورت عینی و تحت باشند. آن می مشکل

 به (. سلطانی9ها مشکل است ) دانند و استفاده و درک موارد انتزاعی برای آن می
هوشی دارای سن  توان کم کودکان در زبانی مفاهیم درک مقایسه و بررسی
و به  پرداخت ساله 4-6تقویمی سن دارای بهنجار کودکان سال با 4-6عقلی 

 توان هوشی نسبت کم درکودکان زبانی مفاهیم درک که میزان این نتیجه رسید
 میزان در عادی، تفاوتی دختران و پسران بین .است تر بهنجار، پایین کودکان به

 توان هوشی تفاوت کم دختران و پسران اما بین نداشت، وجود زبانی مفاهیم درک
(. این کودکان در دستور زبان 6بودند ) دختران از بهتر پسران و مشاهده شد

های نحوی و  باشند و از نظر ویژگی )نحو( و کاربرد کلمات دچار مشکل می
 (.9مایه هستند ) ترکیبی کم

 و ربط حروف جمله دستوری از توان هوشی، واژگان در زبان کودکان کم
 زایشاف توان هوشی با کم این وجود، افراد شود. با می دیر ظاهر اضافه حروف

 بزرگسالی سنین تا اما کنند، کسب می را دستوری واژگان این از برخی سن،
(. در 7دارند ) گفتار روزمره در واژگان این کاربرد در قابل توجهی نقص همچنان

خورند یا در  توان هوشی در توسعه دادن زبان شکست می مجموع، افراد کم
های زبان و گفتار محدودیت دارند و تأخیراتی در فراگیری  توسعه دادن توانایی

(. 1شود ) ها متناسب با سن عقلی نگهداشته می واژگان دارند و سطح واژگان آن
 پذیر، توان هوشی آموزش کم کودکان رگفتا واژگان بررسی بادستجردی ی کاظم

 مشابه، عقلی سن دارای بهنجار کودکان با مقایسه در کودکان که این نشان داد
کاربردی  واژگان ترین واژگانی هستند. کم رشد در افتادگی عقب و تأخیر دارای
(. 9کنند ) می متصل استفاده بیشتری شخصی ضمایر از و ضمایر است آنان،

 از سؤال زبان، این و گفتار مشکالت دارای کودکان والدین سوی از همواره
 یک در کودک گرفتن قرار که آیا شود می پرسیده زبان و گفتار شناسان آسیب
 و گفتار رشد به کمکی دیگر، کودکان با تعامل مهدکودک و مانند آموزشی محیط

را نام برد که عوامل محیطی  هایی نظریه توان می رابطه این کند؟ در وی می زبان
 و Skinner به توان می نظریات این جمله دانند. از را در رشد زبان مهم می

 ها، پاداش محیطی، که عوامل کرد اشاره زبان یادگیری رفتاری پردازان نظریه
 میان (. در10دانند ) می مؤثر زبان رشد در گیری را سرمشق و مشاهده ها، تقویت
 آن تأثیر و اجتماعی عوامل به بیشتر از همه که کسی زبان، حیطه پردازان نظریه

 بروز منشأ را که ارتباط اجتماعی است Vygotskyکند،  تأکید می زبان رشد در
های زبانی فراوان  (. بنابراین، با وجود چالش11کند ) می معرفی کودک در زبان

ها دارد، در  توان هوشی و اهمیت بسزایی که زبان در بهزیستی انسان کودکان کم
گویی به  عنوان قصهای تحت  پژوهش حاضر از بین مداخالت، روش مداخله

های ذکر شده اجرا گردید. در این روش مداخله،  روش دیالوگ بر مبنای نظریه
گیرند و فرصتی دارند تا با  کودکان در محیطی غنی از نظر کالمی قرار می

های زبانی خود  برقراری تعامالت اجتماعی و تبادالت کالمی با یکدیگر، ظرفیت
های دیالوگی، با داشتن مزیت  قصه بر مبتنی را افزایش دهند. در واقع، مداخله

مشارکت فعال، تعامالت کالمی و گفتگو کردن کودکان با یکدیگر به  ایجاد
صورت گروهی و دریافت بازخورد و تشویق از فرد بزرگسال، به پرورش 

کند. خواندن کتاب به روش دیالوگ، فرصتی  ها کمک می های زبانی آن مهارت
کند تا به رشد زبان کودکان خود کمک کنند و در عین حال،  برای والدین فراهم می

گویی به  نماید. بنابراین، قصه محیط مطلوبی برای یادگیری زبان کودک مهیا می
کودکانی  از سرایی، داستان در ابتکاری ارتباطی روش یک عنوان روش دیالوگ به

  (.12)کند  می حمایت دارند، ارتباطات در جدی مشکالت که
معرفی  و همکاران Whitehurstگویی دیالوگی برای اولین بار توسط  قصه

گردید و گسترش یافت. این برنامه مبتنی بر سه اصل کلی است؛ اول این که 

شود؛ دوم، با استفاده از  گویی تشویق می کودک به مشارکت در طی قصه

صه شود و سوم این که سبک ق اطالعات آموزنده به کودک بازخورد داده می

 نشان (. تحقیقات13گردد ) خواندن با سطح توانایی زبانی کودک هماهنگ می

 بیشتری مزایای های دیالوگی، قصه در کودکان فعال مشارکت است که داده

گویی به روش  قصه در مثال، عنوان به(. 14، 19)دارد  منفعل مشاهده به نسبت

 که زمانی با قایسهم در زبان توسعه در بیشتری دستاوردهای کودکان دیالوگ،

این  و( 16)کنند  می کسب خوانند، می کتاب کودکان برای سادگی به بزرگساالن

شود  می زبان کلی های مهارت و واژگان بیان و درک بهبود گویی باعث نوع قصه

باشد؛ در  های دیالوگی می (. این امر به دلیل ماهیت تعاملی بودن قصه17، 11)

دهد و  سنتی، کودک فقط به داستان گوش می گویی به روش حالی که در قصه

های دیالوگی به  (. بنابراین، قصه19فرصت اندکی برای بیان نظرات خود دارد )

های زبانی، باعث  عنوان یک روش روان درمانی برای کودکان با افزایش ظرفیت

(، تعامل اجتماعی، رشد عاطفی و توانمندسازی شخصی 20پیشرفت تحصیلی )

 (.21، 22گردد ) می

Opel گویی به روش دیالوگ بر  و همکاران طی چهار هفته مداخله قصه

روی کودکان روستایی بنگالدش، نتیجه گرفتند که میانگین مهارت واژگان 

در  Elmonayer(. 23درصد ارتقا پیدا کرد ) 94درصد به  26ها از  بیانی آن

 گویی به روش پژوهش دیگری بر روی کودکان مصری، دریافت که قصه

و همکاران نیز  Akodlu(. 24گذارد ) دیالوگ، بر آگاهی واجی کودکان تأثیر می

گویی به روش دیالوگ بر روی کودکان  با انجام چهار هفته مداخله قصه

های زبان بیانی  گیری کردند که این روش باعث بهبود مهارت پرورشگاهی، نتیجه

 (.29شود ) ها می و زبان دریافتی آن

گویی  کشور پژوهشی در مورد اثربخشی آموزش قصه داخل در که جا آن از

به روش دیالوگ و نیز در خارج از کشور تحقیقی در زمینه تأثیر این روش درمانی 

 است، نشده پذیر انجام توان هوشی آموزش های زبانی کودکان کم در مورد مهارت

 کارامدی یبررس های مهارت زبانی، به مطالعه حاضر با اتخاذ دید جامعی از مؤلفه

توان هوشی  های زبانی کودکان کم های مبتنی بر دیالوگ بر مهارت آموزش قصه

 .پذیر پرداخت آموزش

 

 ها مواد و روش
آزمون و همراه با گروه  پس -آزمون این تحقیق به صورت نیمه آزمایشی پیش

توان هوشی  آموزان کم شاهد انجام شد. جامعه هدف پژوهش را کلیه دانش
تشکیل داد.  1399-96پذیر دختر مقطع دبستان در سال تحصیلی  آموزش

شاهد(  نفر گروه 19نفر گروه آزمایش و  19دختر ) 30های مورد مطالعه،  نمونه
گیری هدفمند انتخاب شدند. بدین ترتیب که از بین  بودند که به روش نمونه

انتخاب گردید.  2شش ناحیه آموزش و پرورش، یک مدرسه استثنایی از ناحیه 
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 7های ورود به پژوهش و دارای محدوده سنی  آموز واجد مالک دانش 30سپس 
سال طراحی  9کودکان تا  سال انتخاب شدند؛ چرا که آزمون رشد زبان برای 9تا 

درمانی  شده بود. همچنین، روش مورد استفاده در پژوهش که رویکردی از قصه
ها به روش تصادفی ساده در دو گروه  باشد، مناسب دوران کودکی است. نمونه می

 آزمایش و شاهد قرار گرفتند. 
 توان هوشی شامل دارا بودن بهره هوشی  آموزان کم معیار ورود دانش

های  پذیر( )که با استفاده از آزمون ماتریس توان هوشی آموزش )کم 70-99
کودکان مشخص شد(، نداشتن اختالالت جسمی و  Ravenرونده  هوشی پیش

روانی دیگر )از طریق مشاهده، مصاحبه، مراجعه به پرونده بهداشتی و راهنمایی 
و رضایت  پذیر توان هوشی آموزش نام در مدارس کم مربیان محرز گردید(، ثبت

 مورد در الزم و مربیان، توضیحات والدین از اجازه کسب والدین بود. جهت
 ها آن در اختیار نامه رضایت فرم و شد ارایه کار انجام نحوه و آن پژوهش، اهداف

 والدین توسط آن امضای و نامه فرم رضایت تکمیل و مطالعه از گرفت. پس قرار
گرفتند. غیبت طوالنی  قرار بررسی مورد پژوهش در جهت شرکت افراد مربیان، و

های  مدت در زمان پژوهش و شرکت در مداخله آموزشی دیگر، به عنوان شاخص
 خروج از مطالعه در نظر گرفته شد. 

از مرکز ثبت  IRCT2017091236158N1مطالعه حاضر دارای کد ثبت 
 باشد. کارآزمایی بالینی می

بر  یدر پژوهش حاضر، مبتن یالوگید یها آموزش قصه یمحتوا
نفره( انجام  9تا  3 یها )گروه یبود و به صورت گروه Whitehurst یها کیتکن

درباره کتاب دارند و  یا روش، کودک و بزرگسال مکالمه نیگرفت. طبق ا
گو را داشته باشد و بزرگسال  قصه کیتا نقش  کند یبزرگسال به کودک کمک م

 یها مهارت بهبود ی. براکند یم فایکودک ا ینقش شنونده و پرسشگر را برا
 داستان متن از ییجز ای پاسخ باز سؤاالت توان یم ،یالوگید یها قصه در یزبان
 قیطر از کودکان بیترت نیبد کجا؟ ،یک چه، که، چرا، مثال عنوان به. دیپرس

 نیا و کنند یم یرمزگردان را مرتبط اطالعات گو، قصه فرد مکالمات دادن بازخورد
 جلسات شرح 1 جدول در(. 26) شود یم ها آن نیب مشترک بحث باعث امر

 .است شده هیارا مداخله
 

.جلساتمداخله1جدول

شرحجلسهعنوانجلسات

برقراری ارتباط، تشریح اهداف،  اول

 ارزیابی اولیه

 آزمون گرفته شد و نمرات ثبت گردید. رشد زبان به عنوان پیشپس از آشنایی و برقراری ارتباط با کودکان، آزمون 

دوم و 

 سوم

ها با استفاده از خزانه لغات خود، تصاویر کتاب را  شود تا به تصاویر نگاه کنند سپس آن جلسه دوم کتاب به کودکان ارایه می خزانه لغات

شود. در این مرحله، هر کدام از تصاویر کتاب  ها برای درمانگر مشخص می کنند. بدین ترتیب، میزان گنجینه لغات آن  نامگذاری می

کنند. در پایان،  ها کلمه جدید را تکرار و تمرین و تقویت دریافت می کند. آن نگر به کودکان کمک میدانستند، درما را که نمی

 گردند.  کودکان با واژگان مرتبط با تصاویر کتاب آشنا می

 شود  های زیر استفاده می شود. پس از اتمام داستان، از روش رود و به متن داستان پرداخته می جلسه سوم از تصاویر کتاب فراتر می

 پرسیدن سؤاالتی مانند چه، چه کسی، چه طور؟ مانند: پرسیدن چیست؟ این گربه است. -1

گردد  شود و به تدریج پاسخ صحیح ارایه می کودک اضافه میهای کودک: تعدادی لغت به پاسخ  بازخورد و گسترش دادن پاسخ -0

 مانند: بله درست است. این یک گربه نارنجی است.

شود  شود. از کودکان درخواست می بخشی: به منظور یادآوری لغات یاد گرفته شده، درباره تصاویر کتاب سؤال پرسیده می انگیزه -9

 عنوانی را انتخاب کنند.برای هر صفحه کتاب متناسب با محتوای آن، 

چهارم و 

 پنجم

روند و با  جلسه چهارم با ارایه کتاب داستان، کودکان با دیدن تصاویر کتاب، فقط از نامگذاری تصاویر و استفاده از واژگان فراتر می زبان بیانی

توصیف اتفاقاتی که در داستان است، کند به  کنند. درمانگر کودکان را تشویق می کمک یکدیگر، از عبارات و جمالت استفاده می

 بپردازند.

 های زیر استفاده شد: جلسه پنجم با خواندن متن داستان از تکنیک

 خواهیم کلمات و عبارات داستان را تکمیل کند. تکمیل کردن: از کودک می -1

 ها با هم به مدرسه .... مانند: سارا و مریم با هم دوست هستند. آن

 پرسیم در تصویر چه اتفاقی افتاد؟ ز کودک میسؤاالت باز پاسخ: ا -0

 ای؟ کیک تو شبیه کیک در داستان بود؟ ارتباط داستان به زندگی عملی کودک. مانند: آیا تو هم تا به حال کیک درست کرده -9

 خواهیم جمله صحیح یا گسترش یافته را تکرار کند. تکرار کردن: از کودک می -4

ششم و 

 هفتم

پرسیم در داستان چه اتفاقی افتاد و  گردد. مانند: از کودک می ششم پس از خواندن داستان، از روش یادآوری استفاده می جلسه زبان دریافتی

 های داستان چه کردند؟ شخصیت

شود که در خانه هر کدام به کمک والدین خود داستانی را بخوانند، سپس در مدرسه با  در جلسه هفتم از کودکان درخواست می

وه هر کدام داستان خود را تعریف کنند و به طرح کلی داستان خود بپردازند. در این جلسه هر کدام از کودکان نقش تشکیل گر

 شوند. گو را دارند و درمانگر و سایر کودکان شنونده می قصه

های بدون کالم مانند تام و جری نمایش  کارتوندر جلسه هشتم برای ایجاد تنوع، از کارتون استفاده گردید. بدین ترتیب، در گروه  حافظه و توجه هشتم 

 هایی کوتاه از کارتون متوقف گردید و هر کدام توضیح دادند که چه اتفاقی افتاد. داده شد. در حین نمایش، صحنه
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 و همکاران نسبافروز مکارم دیالوگی بر زبانهای تأثیر قصه

 98 1396 خرداد و تیر/ 2/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

پذیرتوانهوشیآموزشهایآندردخترانکمهایزبانیومؤلفه.مقایسهمیانگینوانحرافمعیارنمراتمهارت2جدول

انحرافمعیار±میانگینمرحلهگروهمتغیرهاانحرافمعیار±میانگینمرحلهگروهمتغیرها

 های زبانی مهارت
 آزمایش

 62/11 ± 39/1 آزمون پیش آزمایش صحبت کردن 61/119 ± 21/10 آزمون پیش

 11/11 ± 11/0 آزمون پس 39/114 ± 32/13 آزمون پس

 شاهد
 42/11 ± 64/1 آزمون پیش شاهد 02/123 ± 91/3 آزمون پیش

 02/11 ± 11/1 آزمون پس 01/121 ± 12/11 آزمون پس

 زبان گفتاری
 آزمایش

 19/00 ± 13/0 آزمون پیش آزمایش شناسی معنا 22/96 ± 31/9 آزمون پیش

 42/91 ± 44/9 آزمون پس 21/44 ± 44/1 آزمون پس

 شاهد
 62/02 ± 99/0 آزمون پیش شاهد 42/91 ± 11/9 آزمون پیش

 22/02 ± 44/0 آزمون پس 19/94 ± 11/9 آزمون پس

 گوش کردن
 آزمایش

 62/14 ± 63/1 آزمون پیش آزمایش نحو 99/14 ± 20/0 آزمون پیش

 12/09 ± 46/9 آزمون پس 19/01 ± 11/0 آزمون پس

 شاهد
 11/14 ± 36/1 آزمون پیش شاهد 42/19 ± 62/1 آزمون پیش

 01/14 ± 32/1 آزمون پس 2/19 ± 19/0 آزمون پس

 سازماندهی
 آزمایش

     62/11 ± 40/4 آزمون پیش

     21/11 ± 21/0 آزمون پس

 شاهد
     49/11 ± 04/1 آزمون پیش

     12/11 ± 44/1 آزمون پس

 
 در پژوهش حاضرر بره منظرور سرنجیدن مهرارت زبران، از نسرخه اولیره         

 ویرررررایش سرررروم   -آزمررررون رشررررد زبرررران  تجدیررررد نظررررر شررررده 
(Test of language development-Primary:3rd Edition ای TOLD-P:3 )

( و 27ترألیف )  Hammill و Newcomerاستفاده گردید. ایرن آزمرون توسرط    
. (21) فارسی انطباق و هنجاریابی شده استمینایی به زبان  و زاده توسط حسن

باشد که در یرک بعرد آن    مبتنی بر یک مدل دو بعدی می TOLD-P:3آزمون 
های گوش کردن، سازماندهی و صحبت کردن  شناختی با مؤلفه های زبان نظام

هرای معناشناسری، نحرو و     شرناختی برا مؤلفره    و در بعد دیگر، مختصات زبران 
خرده آزمون  6خرده آزمون است که  9آزمون دارای  شناسی قرار دارد. این واج

های اصلی هستند، ارتباط دارد و  آن به معناشناسی و نحو که جزء خرده آزمون
باشرد،   هرای تکمیلری مری    شناسی که جزء خررده آزمرون   خرده آزمون به واج 3

کرودک   1239یی برر روی  نرا یم و زاده حسنمربوط است. آزمون مذکور توسط 
 سررال در شررهر تهررران   11تررا  1پسررر( در دامنرره سررنی   626دختررر و  609)

 هنجاریابی گردید. 
، از روش همبستگی TOLD-P:3ها در آزمون  برای قدرت تشخیص گویه

گردد،  ای که در آن همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه می ای نقطه دو رشته
باشند.  می 20/0ها دارای ضریب همبستگی  استفاده شد. طبق این روش، گویه

همچنین، پایایی این آزمون با استفاده از روش همسانی درونی و ضریب 
Cronbachs alpha ،19/0  .تأیید گردید 

 سپس و ارایه گروه معیار( دو انحراف و توصیفی )میانگین های شاخص تدااب
 از گردید. استفاده استفاده کواریانس از تحلیل مطالعه، های فرضیه آزمودن برای

 درونی اعتبار و نماید کنترل می را آزمون پس بر آزمون اثر پیش کواریانس، تحلیل
  20نسخه  SPSSافزار  ها در نرم دهد. در نهایت، داده می افزایش را
(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY مورد تجزیه و تحلیل ) 

 قرار گرفت.

 ها یافته
 در های آن را های زبانی و مؤلفه مهارت توصیفی های شاخص 2جدول 

 دهد. می نشان آزمون پس و آزمون پیش
های زبانی و  میانگین نمرات مهارت دهد که نشان می 2نتایج جدول 

های آن )زبان گفتاری، گوش کردن، سازماندهی، صحبت کردن،  مؤلفه

آزمون نسبت به گروه شاهد  شناسی و نحو( در گروه آزمایش در مرحله پس معنا

 افزایش یافت.
ها و نرمال بودن توزیع نمرات و حجم مساوی  با توجه به همسانی واریانس

 داری آزمون معنی برای گروه مساوی حجم و نمرات واریانس ، همسانیدو گروه

 اثر و کنترل آزمون پس شاهد در و آزمایش گروه دو بین شده مشاهده تفاوت

 استفاده شد. تحلیل کواریانس از آزمون، پیش های نمره

داری بین دو گروه آزمایش و شاهد  ، تفاوت معنی3های جدول  بر اساس داده

 ،P < 010/0های زبان گفتاری ) آزمون در مؤلفه ثر پیشآزمون با کسر ا در پس

91/199  =F( گوش کردن ،)010/0 > P ،71/104  =F سازماندهی ،) 

(010/0 > P ،40/76  =F( صحبت کردن ،)010/0 > P ،19/102  =F ،)

( و نمره P ،07/12  =F < 010/0(، نحو )P ،07/12  =F < 010/0شناسی ) معنا

های  ( مشاهده شد. بنابراین، آموزش قصهP ،427  =F < 010/0کل مهارت زبانی )

 های آن مؤثر بود. های زبانی و مؤلفه مبتنی بر دیالوگ، در افزایش مهارت

 

 بحث
های مبتنی بر  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش قصه

نتایج به پذیر بود.  توان هوشی آموزش های زبانی کودکان کم دیالوگ، بر مهارت
های زبانی در گروه آزمایش  داری را در افزایش مهارت دست آمده، تفاوت معنی

 نسبت به گروه شاهد نشان داد.
 



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکاران نسبافروز مکارم های دیالوگی بر زبانتأثیر قصه

 99 1396 خرداد و تیر/ 2/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

هایآندردوگروهآزمایشوشاهدهایزبانیومؤلفه.نتایجتحلیلکواریانسبرایمقایسهمهارت3جدول

توانآزموناندازهاثر F Pمجموعمجذوراتمنبعهامؤلفه

 139/2 241/2 013/2 011/1 013/9 آزمون پیش های زبانی مهارت

 222/1 349/2 221/2* 224/401 119/1211 گروه

 241/2 221/2 396/2 221/2 211/2 آزمون پیش زبان گفتاری

 222/1 611/2 221/2* 461/144 139/600 گروه

 113/2 206/2 494/2 199/2 349/1 آزمون پیش گوش کردن

 222/1 601/2 221/2* 119/124 024/909 گروه

 164/2 240/2 069/2 019/1 421/1 آزمون پیش سازماندهی

 222/1 111/2 221/2* 420/11 614/34 گروه

 123/2 093/2 214/2 320/1 629/19 آزمون پیش صحبت کردن

 222/1 609/2 221/2* 131/120 949/024 گروه

 111/2 201/2 493/2 100/2 431/0 آزمون پیش شناسی معنا

 222/1 646/2 221/2* 214/60 430/190 گروه

 241/2 221/2 311/2 219/2 241/2 آزمون پیش نحو

 222/1 163/2 221/2* 214/60 461/943 گروه
*010/0 > P 

 
های زبانی و  های دیالوگی، باعث افزایش مهارت بنابراین، آموزش قصه

  گردد. توان هوشی می های آن در کودکان کم مؤلفه
گویی به روش دیالوگ بر  نتایج مطالعه حاضر در خصوص اثربخشی قصه

و  Whitehurstهای تحقیق  توان هوشی با یافته های زبانی کودکان کم مهارت
گویی دیالوگی به مادران،  ها با آموزش روش قصه (، همسو بود. آن13همکاران )

گردد.  می نتیجه گرفتند که این مداخله باعث افزایش مهارت زبانی کودکان
گویی، فرصت توجه  همچنین، بیان کردند که مشارکت فعال کودکان طی قصه

بیشتر، یادگیری کلمات جدید، سؤال کردن، تکرار، تقلید جمالت و دریافت 
سازد و در نتیجه، منجر به افزایش توانایی  بازخورد از فرد بزرگسال را فراهم می

توان گفت  ین یافته به دست آمده می(. بنابراین، در تبی13شود ) زبان کودکان می
که قصه خواندن به روش دیالوگ به صورت تعامالت گروهی برای کودکان 

باشد؛ چرا که کاربرد و رشد  ای برای فراگیری زبان می توان هوشی، زمینه کم
توان هوشی جدای از عوامل زیستی و  زبان در کودکان به خصوص کودکان کم

یادی وابسته به تحریکات محیطی از جمله تعامالت ها، تا حدود ز شناختی در آن
توان گفت که  (. در تبیین دیگری، می29اجتماعی کودک با همساالن است )

است  زبان یادگیری برای مهم های شرط پیش از دیگر یکی «مشترک توجه»
 های محرک بر یک فعالیت در شرکت کنندگان که افتد زمانی می اتفاق این. (30)

 مشترک توجه برای فرصتی کتاب به روش دیالوگ، خواندن. کنند  تمرکز مشابه
 تک روی تک بر چرا که تمرکز مادر و کودک باشد؛ می کودک و والدین بین

ها،  کتاب، دیالوگ و تعامل کالمی به صورت پرسش و پاسخ درباره آن تصاویر
 شود. میها و در نتیجه، تسهیل یادگیری زبان  باعث توجه مشترک بین آن

گویی دیالوگی بر بهبود  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که روش قصه
توان هوشی مؤثر است. این یافته با  زبان گفتاری و صحبت کردن کودکان کم

و همکاران  Zevenbergen( و 31) Goldstein و Morganهای  نتایج پژوهش
گویی به روش دیالوگ،  ها نتیجه گرفتند که در قصه ( همخوانی داشت. آن32)

ای در مورد متن و  پرسد تا کودکان را طی مکالمه بزرگسال از کودکان سؤال می

های خود  دهد تا صحبت محتوای داستان درگیر سازد و به کودکان اجازه می
بازخورد دریافت کنند.  درباره متن و تصاویر کتاب را در گروه به اشتراک گذارند و

گویی به روش  (. در قصه31، 32یابد ) ها بهبود می بدین ترتیب، زبان گفتاری آن
کند، اما در  گوید و کودک گوش می سنتی و معمول، فرد بزرگسال قصه می

گو  گیرد تا به تدریج خودش یک قصه گویی به روش دیالوگ، کودک یاد می  قصه
گویی به روش دیالوگ این  امتیاز برجسته روش قصه (. به عبارت دیگر،26شود )

، قرار گرفتن کودک در Vygotskyفرهنگی  -است که بر طبق نظریه اجتماعی
گروه، با افزایش تعامالت اجتماعی، زمینه بروز رفتار کالمی را نیز در کودک 

دهد و به طور طبیعی کودک هرچه بیشتر درگیر تعامالت اجتماعی در  افزایش می
همساالنش شود، تمایل و فرصت بیشتری برای صحبت کردن در حین  گروه

 (.33تعامالت خواهد داشت )
گویی به روش دیالوگ، بر مهارت گوش  بر اساس نتایج بررسی حاضر، قصه

های پژوهش  باشد که این یافته با یافته توان هوشی مؤثر می کردن کودکان کم
Brannon ( مشابهت داشت. آن17و همکاران )  گویی  ها بیان کردند که در روند قصه

های فعالی هستند؛ بدین معنی که با مشارکت فعال  به روش دیالوگ، کودکان شنونده
(. بنابراین، مشارکت فعال 17گویی، فرصت گوش دادن و توجه بیشتری دارند ) در قصه

شود و یک  کودکان به صورت پرسش و پاسخگویی کالمی و دریافت تقویت می
دهد که کودکان  آورد و این احتمال را افزایش می ت اجتماعی را به وجود میمحیط مثب

ای برای گوش دادن و حفظ تعامل داشته باشند. گفتگو در محیطی که پذیرا و  انگیزه
 (.34تواند جذاب باشد ) مشوق است، برای کودک می

گویی به روش دیالوگ، بر  از دیگر نتایج تحقیق حاضر این بود که قصه
توان هوشی مؤثر بود. این یافته با نتایج مطالعه  سازماندهی اطالعات کودکان کم

Ping (39مطابقت داشت. او نتیجه گرفت که در کتاب )  ،خوانی به روش دیالوگ
ا در سازماندهی و درک های خود ر کودکان با گوش فرادادن به داستان، مهارت

دهند. نظام سازماندهی زبان، به ظرفیت مغز  ای وقایع افزایش می توالی زنجیره
در تفکیک یا سازماندهی اطالعات اشاره دارد. همچنین، افرادی که در 
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توانند اشکال نمادین مانند  سازماندهی اطالعات دچار محدودیت هستند، نمی
اطالعات و تجارب قبلی خود ارتباط دهند  کلمات و تصاویر کتاب را به مجموعه

(39 .)Case  ثابت کرد که به طور نظری، ظرفیت حافظه )توانایی فراخوانی
تواند به سازماندهی اطالعات کمک  اند( می تر فراگرفته شده اطالعاتی که پیش

گویی به روش دیالوگ، در  های قصه (. بنابراین، طبق یکی از تکنیک36کند )
های آن با اطالعات و  گویی، محتوای داستان و اتفاقات و رویداد قصهحین 

شود. بدین ترتیب که کودک تجربه  تجارب مشابه قبلی کودک پیوند داده می
کند. بنابراین، کودک با فراخوانی  مشابه خود با اتفاقات داستان را تعریف می

ن به سازماندهی اطالعات مشابه خود، به تقویت حافظه و نیز با تعریف کردن آ
 نماید. اطالعات خود کمک می

تواند  گویی به روش دیالوگ، می نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قصه
توان هوشی افزایش دهد. نتایج  شناسی )زبان دریافتی( را در کودکان کم معنا

( نیز حاکی از آن بود 31و همکاران ) Gest( و 37) Erdoganو  Simsekمطالعه 
یی به روش دیالوگ، با ایجاد تعامالت کالمی، توجه مشترک و گو که قصه

دهد. در تبیین نتیجه این فرضیه،  دریافت بازخورد، ادراک زبان را افزایش می
گویی دیالوگی، جمعی و اشتراکی، به صورت  توان گفت که تعامالت طی قصه می

گی، فهم و باشد. بنابراین، تعامالت دیالو دو طرفه، حمایت کننده و هدفمند می
 (.39دهد ) کند و افزایش می درک کودک را تحریک می

 جمله از زبان یها مهارت رشد ،Perfettiو  Verhoevenاساس نظر  بر
 قیتحق جی(. نتا40) کند یم ینیب شیپ را مطلب درک در کودک ییتوانا واژگان،

Bojczyk کودکان به صورت  الوگ،یبه روش د ییگو و همکاران نشان داد که در قصه
 شوند یآشنا م دیها، با واژگان جد کردن آن یکتاب و نامگذار ریبا مشاهده تصاو ینیع

با  یالوگید یها در قصه ن،ی. بنابراابدی یم شیها افزا خزانه واژگان آن جه،یو در نت
و  شود یکلمات ناآشنا در متن داستان کاسته م زانیلغات کودک، از م نهیگنج شیافزا

 (.41) گردد یم لیکودک تسه یو مفهوم متون برا یدرک معن
گویی به  از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این بود که قصه

توان هوشی شود.  تواند باعث بهبود دستور زبان کودکان کم روش دیالوگ، می
( مشابه بود. در تبیین نتیجه این فرضیه 39) Pingهای مطالعه  این نتیجه با یافته

خوانی به روش دیالوگ در حال حاضر به عنوان ابزاری  توان گفت که کتاب می
های شناختی و زبان اولیه از  قوی برای تحریک توسعه طیف وسیعی از مهارت

گویی به روش  جمله دستور زبان در کودکان شناخته شده است؛ چرا که طی قصه
کند.  در گروه میدیالوگ، فرد بزرگسال ابتدا کودک را تشویق به صحبت کردن 

سپس جمالت کودک را هم از نظر محتوا و هم از نظر ساختار و ترتیب قرار 
نماید و  گرفتن کلمات )اصول دستور زبان( ارزیابی و در صورت لزوم تصحیح می

دهد. به طور مثال، با اضافه کردن  به تدریج جمالت کودک را گسترش می
کند.  تر می ز نظر دستوری غنیها و قیود، جمالت کودک را ا حروف ربط، صفت

سپس کودک پاسخ صحیح و غنی شده را بالفاصله بعد از فرد بزرگسال، تکرار و 
(. بنابراین، 13نماید ) کند و در صورت صحیح گفتن تقویت دریافت می تقلید می

طبق نظریه اکتساب زبان، تمرین، تکرار و ممارست، استفاده از بازخورد در به 
تواند به کودک کمک کند تا  امل مناسب با کودک، میکارگیری زبان و تع

 .جمالتی با ساختار صحیح بیان کند
 

 ها محدودیت
 توان کم دختر آموزان دانش روی بر که بود این حاضر قیتحق های محدودیت جمله از

 زانیم در تشابه وجود با بنابراین،. گرفت انجام ابتدایی مقطع پذیر آموزش یهوش
 پسر کودکان به نتایج تعمیم در ر،یپذ آموزش یذهن توان کم پسران و دختران بهر هوش

 آموزان دانش سایر نیز و تحصیلی مقاطع سایر یهوش توان کم کودکان ،یهوش توان کم
 دیگر از. داد قرار نظر مد را احتیاط جوانب باید کودکی، دوران اختالالت به مبتال

 در تیمحدود لیدل به هدفمند یریگ نمونه روش به توان یم پژوهش های محدودیت
 اجتماعی و اقتصادی وضعیت کنترل عدم مطالعه، بودن یشیآزما مهین و نمونه انتخاب
 .نمود اشاره پیگیری برنامه انجام عدم و ها خانواده
 

 پیشنهادها
 الوگید روش به قصه خواندن یاثربخش یگرید مطالعه رانیا در که نیا به توجه با
 یعاد کودکان مورد در مداخله روش نیا شود یم شنهادیپ است، نکرده یبررس را
 مختلف یسن مقاطع در گرید اختالالت یدارا کودکان ن،یهمچن و یدبستان شیپ

 .گردد یبررس زبان یریفراگ در آن ریتأث و ردیگ قرار پژوهش مورد
 

 گیری نتیجه
ای  مداخلهدیالوگی به عنوان  توان نتیجه گرفت که قصه خواندن در مجموع، می

 معرض در رشد، حال در برای کودکان عادی تجربی پشتیبانی دارای ارزشمند،
باشد  می مواجه هستند، مؤثر معلولیت از وسیعی طیف با که کسانی برای خطر و
ها گردد. همچنین، نتیجه گرفته شد  های زبانی آن تواند باعث بهبود مهارت و می

توان هوشی  برای کودکان کم خوانی مبتنی بر دیالوگ،  که آموزش قصه
 .ها را افزایش داد های زبانی آن پذیر نیز مؤثر بود و مهارت آموزش
 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمام کارکنان مدرسه فرشچیان و افرادی که در این پژوهش 

 .آید همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
 

 نقش نویسندگان
 و تجهیزات کردن مطالعه، فراهم انجام برای مالی منابع نسب، جذب افروز مکارم

 تخصصی نتایج، خدمات تفسیر و ها، تحلیل داده آوری مطالعه، جمع های نمونه
علمی،  مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی نوشته، ارزیابی دست آمار، تنظیم
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی  تأیید دست

فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران، امیر قمرانی، 
پردازی مطالعه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، تحلیل  طراحی و ایده

 مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی نوشته، ارزیابی و تفسیر نتایج، تنظیم دست
سال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ نوشته نهایی جهت ار علمی، تأیید دست

یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران، 
پردازی مطالعه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و  احمد یارمحمدیان، طراحی و ایده

 تخصصی نوشته، ارزیابی علمی مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج، تنظیم دست
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر  علمی، تأیید دست مفاهیم رنظ از نوشته دست

مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و 
 .پاسخگویی به نظرات داوران را به عهده داشتند

 منابع مالی
و  39212/99نامه مقطع کارشناسی ارشد با شماره  مطالعه حاضر برگرفته از پایان
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Abstract 
 

Introduction: This research aimed to evaluate the effectiveness of training the dialogic-based storytelling on 

language skills of girl students with educable intellectual disability in elementary schools, Isfahan City, Iran. 

Materials and Methods: Semi-experimental method with pretest-posttest design, and control group were used in this 

study. The target population included all the girl students with educable intellectual disability in elementary schools in 

Isfahan City. 30 students with educable intellectual disability were selected through purposive sampling technique. The 

experimental group was trained for 8 sessions of dialogic-based storytelling based on Whitehurst's techniques. Test of 

language development-primary, 3
rd

 edition (TOLD-P3) was used assess the participants' language skills. The data were 

analyzed using analysis of covariance method. 

Results: Subtracting the effect of pretest score, the difference between experimental and control groups was meaningful 

in such components as spoken language (F = 155.58, P < 0.010), listening (F=104.71, P < 0.010), organizing (F = 76.4, 

P < 0.010), talking (F = 102.19, P < 0.010), semantics (F = 82.07, P < 0.010), syntax (F = 82.07, P < 0.010), and total 

language skills score (F = 427, P < 0.010). 

Conclusion: Dialogic-based storytelling is a context for learning language by children of low intelligence, through 

group interactions. As well as the participation and interaction during storytelling, repetition, practice, feedback, and 

reinforcement could improve children's language skills. 
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