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 :چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کالمی و گنجینه لغاا  کودکاان 

پیش دبستانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزماون و دو گاروه 

در ساال  صاننهمطالعه می باشد کودکان پیش دبساتانی شررساتان  آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این

نفار در گاروه  51نفار در گاروه آزماایش و 51نفار  93می باشد و نمونه های انتخاب شده به تعاداد 49-49تنصیلی 

کنترل( و به صور  نمونه در دسترس انتخاب گردیده اند. ابزار پژوهش شامل مقیاس هوش کالمی وکسالر کاه در دو 

 91جلسا   8قبل و بعد از اجرای پژوهش برای هر دو گروه اجرا گردیده است و برای گروه آزماایش باه ماد   مرحله

دقیقه ای آموزش به شیوه قصه گویی اجرا کردند. تجزیه و تنلیل داده های گردآوری شده در پژوهش باا اساتفاده از 

طی از روش تنلیل کواریانس، آزمون الندای ویلکز و از روش های آمار توصیفی و در بخش آمار استنبا spssنرم افزار 

و آزمون ام باکس استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد بین آموزش به شایوه قصاه گاویی بار میازان هاوش کالمای و 

 رد می شود H0گنجینه لغا  کودکان پیش دبستانی ارتباط معنادار آماری وجود دارد یعنی فرضیه 
                                                          

 

                                                           نه لغا یقصه گویی،هوش،هوش کالمی،گنجواژگان کلیدی: 
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Abstract :  

Implementation of this research to examine the impact of storytelling training on the amount 

of verbal intelligence andpre - school children words . The method used in 

this experiment with the pre - and post - test after testing and two groups test and control. The purpose 

of this study is a society that is pre - school children in the township of 94 - 93academic 

year and selected samples to the number of 30 people ( 15 people in the group testing and 15 people in 

thecontrol group) and sample selection available . research tool , including the scale 

of verbal veksler intelligence in two stages before and after implementation of research for both 

groups is implemented , and for the test for 8 45 - minutemeeting in storytelling training . Analysis 

The data compiled in research using the software spss and methods ofdescriptive statistics and took 

part in the inference statistics from the kovarians test method of analysis , lambda Wilkes 

and my box test was used. Results showed between training to 

the method of storytelling verbal intelligence and pre - school children words a statistically significant 

association there H0 hypothesis is  

 
 

Keywords: storytelling , intelligence, intelligence words , words  

 

   مقدمه:

های دور در بین مردم رایج بوده است اهداف بسیاری نرفته است.    در قصه گاویی باا هایی که از گذشته گویی با شیوه در قصه

شیوه های معمول به رشد و پرورش نیروی تخیل، رشد شناخت، تکامل ذوق هنری، شاکوفایی شاوق مطالعاه و حتای تواناایی 

های  قدیمی تر باه دلیال ارتبااط مساتقیچ و  راره باه گویی با شیوه شود. قصهیاری میبربود سوادآموزی و تنصیل توجه بس

های قومی و ملی خاویش آشانا شاود و هویات خاود را  دهد تا با میراثگو با مخاطب به کودک این توانایی را میی قصه رره

ها، تعبیرهاا، گاویی و گاوش دادن باه قصاههای قصاهبا شرکت در نشست  های کرنگویی با شیوه شکل دهد. کودکان در قصه

گویی کودکاان ی قصهشوند. در این شیوهشنوند و با زبان و ادبیا  مردم خود آشنا میها و اصطالحا  نویی را میها، واژهعبار 

تخیل کودکاان را  هاکننده است. قصهها تازه و سرگرمشوند که برای آن های گوناگون روبرو میها و ارزش ها، اندیشهبا احساس
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هاا را کنناد کاه در هایا حاال دیگاری فرصات رویاایی باا آنای از ماجراهاا میهاا را وارد حاوزهآورناد و آنبه جاوالن درمی

   .(5981ندارند پوالدی،

او  یک قصه گو خوب، برکلمه ها تسلط کامل دارد و از ارزش آنرا و اینکه  گونه می تواند روی شنونده اثر بگذارد با خبار اسات.

به ارز ش درست قرارگرفتن صفترا و قیدها توجه دارد و از نیروی ابرام، به هنگام گزینش کلمه های خود، آگاه است او می داند 

که به هنگام گفتن داستان می تواند با کلمه ها حس لمس کردن،  شیدن و بوئیدن را منتقل کند. او همچناین مای داناد کاه 

حتی دما را  ناان توصایک کناد کاه شانوندگانش را باه دنیاای خیاال بکشااند. قصاه گاو  می تواند با کلمه ها رنگ، جنس و

تصویرگری است که به جای رنگ از کلمه ها استفاده می کند و تصویرهای او با به کار گرفتن هنرمندان  کلمه هاا هماان رناگ 

 را آگاه بودن از نیروی کلمه ها و آنچه آنآمیزی را دارد که همکار نقاش او به وسیل  رنگ به وجود می آورد. کار قصه گو تن

ها در صور  استفادۀ درست و درجای خود نشستن می تواند با خیال انسان انجام دهد نیست. بلکه قصاه گاو نگاران  گاونگی 

قصه گویی نیاز مانناد (. 91،ص         5988رسیدن این کلمه ها به گوش شنونده به وسیل  این هنر شفاهی نیز هست  مبرز، 

تواند اثرهاای مببتای در پارورش و آماوزش او داشاته دهد، مانند بازی و نقاشی و ... میسیاری از کارهایی که کودک انجام میب

گشاید و وسایل و ابزار متفاوتی برای بازگو نماودن ی بیان و مقصود را بر روی کودکان میباشد. از نظر افشاری قصه درهای تازه

ی کتااب و ها در زمیناهگاذارد، بیاان قصاه آماوزش میار مساتقیچ بچاها  را در اختیارشاان میها و احساسها، مشاهدهتجربه

گویی باعا  تلطیاک آموزد. قصهگویی از راهی میر مستقیچ مزایای رفتار منطبق با اخالق را به کودکان میکتابخوانی است. قصه

ی واژگانی، تقویت قدر  بیان و حافظاه، پارورش هخوانی، گسترش گنجینعواطک و احساسا ، سرگرمی، باال بردن سطح کتاب

(. قصه کودکاان را در کشاک جراان پیراماون ، 5989ذوق هنری، برآورده شدن نیازهای روانی شنوندگان و ... می شود  حنیک،

اند. شناخت و آشنایی با نام کنش ها و اشیا ، دست یابی به گفتاری پربار تر و لذ  بردن از شاگفتی هاای زباان یااری مای رسا

نخستین تجربه های بسیاری از کودکان از ادبیا  با کتابرای تصویری به دست می آید و به آنراا کماک مای کناد تاا گنجیناه 

خواندن قصه برای کودکان این است که خواندن آن، نیروی بیان و تکلچ کودک را تقویت می کناد و واژگان خود را معنا بخشند 

می شود. از آن سوی، کودک از طریق قصه ای مناسب با مشکال  و مسائل زنادگی آشانا گنجینه لغایت و اطالعا  وی منی تر 

درضمن نباید فراموش کارد کاه قصاه گاویی، فاصاله میاان قادر   .دمی شود و مرار  هایاجتماعی بیشتری به دست می آور

 (.  5985خواندن و قدر  درک کردن را در کودک پر می کند رحمان دوست،
 

 بیان مسأله:

قصه گویی به قدمت تاریخ بشر ریشه دارد به گونه ای که بشر زندگی خود را در  رار  وب قصه هاا باه تصاویر کشایده  قصه و

است و قصه ها نیز زندگی بشر را شکل داده، دگرگون ساخته و متنول نموده اند. قصه ها باز نمایی ما از خودمان و تجربه هاای 

بخشی و سازماندهی تجربه هاست. هنگامی که شناخت کاملی از جران وجود نادارد مان است. زندگی فرایند پیوسته ای از نظچ 

نیاز نسبت دادن معنا به تجارب احساس می شود بدین ترتیب، تجربه ها و رویدادهای عمر طاوالنی هار یاک از افاراد باه قصاه 

د و نسبت به وضعیت خود بیانش عمیاق تبدیل می شود. افراد هنگام بیان داستان توالی و رابطه های معنا دار را کشک می کنن

 (.5441تری به دست می آورند دوایودی ،

قصه گویی در کشور ما سابقه ای بس دیرینه و قدیمی دارد اما نفوذ وسایل ارتباط جمعی و عالوه بر آن زندگی مدرنیته، موجب 

قصه گویی هنوز به عنوان یک فن نگاه  شده تا نقش قصه گویی در طول دوران و به ویژه در نظام های آموزشی کمرنگ شود. به

گویی نوعی ادبیاا  شافاهی نمی شود و در نظام آموزش و پرورش جایگاه شایسته ای برای قصه گویی به  شچ نمی خورد. قصه

هاا و حکایاا  کاه در قالاب قصاه ها، متلبخشد. افسانهای از زبان را به کودک میاست. آشنایی با نوع شفاهی ادبیا  درک تازه

هوش کالمی، قدر  استفاده از زباان و درک کاالم اسات منظور از سازد. شود دانش زبانی آنرا را منی میبرای کودکان بیان می

قصاه در قالاب (. 49،ص 5981 ناظمی،را انجام دهد. مبل حافظه، استدالل کالمای و تجساچ فیاایی، اعمالی بدون آنکه شخص
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ها، جمال  کوتاه و مرکب، لنن کالم است. حتی اگار آن زباان قصه با شنیدن واژهگیرد و اولین برخورد کودک با کالم جان می

شاوند باه ایان طریاق ای مواجه میکار نگیرند و از واژگان آن استفاده نکنند زبان قصه را تجربه کرده و با دنیای زبانی تازهرا به

 بیند طور میرمستقیچ آموزش میکودک زبان را به

 ها و مفاهیچ ادبی را از طریق احساس خود درک کرده و ی دهند بسیاری از کلما ، واژهو فراگیران رایاری م

از دید برخی از روانشناسان، زبان کمک بسیار بزرگی به رشد ذهنی کودکان می کند و باا توجاه آموزند. کاربرد صنیح آن را می

دکاان دارد و همچناین کودکاان مای توانناد باا به این مطالب در می یابیچ که قصه گویی  ه نقش مرمای در درک و فراچ کو

استفاده ازقصه گویی گنجینه لغا  بیشتری در مناورا  روزمره کسب کنند و معنی بسیاری از لغا  را درک کنناد. مساهله ای 

که دراین تنقیق پیش آمده است یک سوال علمی است که آیا آموزش به شیوه قصه گویی مای تواناد میازان هاوش کالمای و 

 لغا  را افزایش دهد. گنجینه

 

 :  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آموزش از طریق قصه گویی به مربیان کمک می کند تا به خصوصیا  هوش کالمی و گنجینه لغا  کودکان  به صور  برتاری 

ش آموزان پی ببرد. هچ  نین قصه گویی، ما را به عوامل مساعد کننده در افزایش هوش نزدیک می کند و مسلماً در آموزش دان

کودکان شیفته ی قصه و قصه گاویی هساتند و کمک شایانی به مسهوالن آموزش و پرورش، روانشناسان و معلمان خواهد کرد 

 نام ها و ... آشنا مای ساازند و از ایان راه، کودک را با واژگان، اصطالحا ، قصه، تاثیری عمیق بر زبان کودک می گذارد.قصه ها،

فرصت خوبی برایاصالح لغزش ها و اشکاال  زبانی ایجااد مای کنناد.در کناار  و جدی در زبان آموزی، عالوه بر ایفای نقش مرچ

قصه گویی می توان از کودکان خواست تا مبالً بگویند که نام قررمان  ه بوده، از کجا حرکت کرده،  ه دیده،  ه گفتاه و  اه 

ایی و نقشی که در بارانگیختن حاس کنجکااوی دارد، مای قصه به علت کشش، زیبضرور  مرچ این پژوهش  .انجام داده است

تواند بسیاری از مفاهیچ را به کودکان منتقل کند. هچ  نین با انتقال مفاهیچ، به روش میرمستقیچ، نه تنرا باع  جاذب برتار و 

دلیل، قصاه گاویی از سریع تر مفاهیچ به ذهن و زبان کودک می شود بلکه فرچ آن ها را عینی تر و ساده تر می سازد، به همین 

جدی ترین و بنیادی ترین روش های انتقال مفاهیچ به دنیای مخاطبان، به ویژه کودکان، به شامار مای آیاد. مفااهیچ سااده ی 

وقتی کاودک کلماه را  .علمی، طبیعی و حتی معنا و مفروم واژگان را طی قصه و گاه بدون نیاز به توضیح، می توان منتقل کرد

می کند به نظر می رسد می توان پذیرفت که وی آن کلمه را به خوبی می شناسد و می تواناد از آن در  به صور  دقیق تعریک

در عین حال قصه ها موجب مای شاوند تاا کودکاان بتوانناد باا موقعیترای کامالً  مناسب برای اهداف زبانی خود استفاده کند. 

فایده های بسیاری دارد، زیرا عالوه بر پارورش قادر  حافظاه،  گسترهای از کلمه ها آشنا شوند. بازگویی قصه های شنیده شده

قدر  بیان بچه ها را نیز تقویت می کند. بازگو کردن قصه های شنیده شده مرچ ترین تمرین در پارورش قادر  بیاان و تکلاچ 

کنند. کودکاان طبیعتااً از  بچه ها است کودکان در اثر شنیدن این توانایی را به دست می آورند تا بتوانند شنیدن فعال را تجربه

شاانیدن قصااه لااذ  ماای برنااد، زیاارا جریااان یااک زناادگی ناشااناخته و ماااجرایی عجیااب را در آن تعقیااب و کشااک ماای 

(. ازجمله خالءهای می توان با استفاده از قصه گویی کودک را تشویق می کنیچ تا هر وقات معنای 15،ص5988کنند مراجری،

ند و کلمه ها و لغاتی را که شنیده اند در صبنترا یشان به کار برند و همچنین به جاای کلمه را نمی فرمد در مورد آن سوال ک

مربیان می توانند گاه گااه از  کلما  تکراری و بسیار مندود با لغا  وسیع روبرو می شود و قدر  بیان کودکان را ارتقا می دهد

وزی گوش کردن و سخن گفتن در آنرا افزایش داد و باا قصاه کودکان بخواهند که آنرا به قصه گویی بپردازند تا مرار  زبان آم

 گویی فاصله میان قدر  خواندن و درک کردن لغا  پر شود.
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 هدف کلی:

 بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کالمی و گنجینه لغا  کودکان پیش دبستانی

     49-49در سال  صننهشررستان  

 :اهداف جزیی

 بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کالمی در کودکان پیش دبستانی

 بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان درک و فرچ در کودکان پیش دبستانی

 بررسی رابطه آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان مناسبا  در کودکان پیش دبستانی

 ه گویی بر میزان گنجینه لغا  در کودکان پیش دبستانی بررسی رابطه آموزش به شیوه قص

 

 

 :های تحقیقفرضیه 1

 آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کالمی کودکان پیش دبستانی موثر است
 آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان درک و فرچ کودکان پیش دبستانی موثر است

 ان پیش دبستانی موثر استآموزش به شیوه قصه گویی بر میزان مناسبا  کودک

 آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان گنجینه لغا  کودکان پیش دبستانی موثر است

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

 تعاریف نظری:

: وسیله ارتباط میان یک فرد  قصه گو( و افراد دیگر  مخاطبان( است، بنابراین قصه گو باید دارای نفوذ کاالم، نگااه قصه گویی

مؤثر و گیرا و حرکت های مناسب دست و  رره باشد تا بتواند به حد کافی در مخاطب هایش تاثیر گذارده، آناان را باه قصاه و 

 (.  598،ص5988پیام آن جذب نماید و در واقع یک ارتباط دلپذیر و موفق با آنرا برقرار سازد مراجری،

به زبان گفتاری و نوشتاری و توانایی در کاربرد کلما  و زباان با کاربرد زبان مرتبط است شامل حساسیت نسبت هوش کالمی: 

 (.5981است. افرادی که از این هوش در سطح باالیی برخوردارند، درک عمیقی از مفاهیچ و لغا  دارند پورشریفی،

آماادگی  آموزش و پرورش پیش دبستانی معموالً به تجارب کودکان در مرد کودک ها، کودکساتان هاا و دورهپیش دبستانی: 

 (.5985اشاره می کند مفیدی،

 تعاریف عملیاتی:

دقیقه ای( و هر قصه از  91نفرطی  رار هفته   هشت جلسه  51: با حیور در یک کالس پیش دبستانی به تعداد قصه گویی

ر، شنل منابع  اپی و بر اساس درس مرارترای زبان آموزی آموزش داده می شود این قصه ها شامل قصه های حسنک برانه نگی

هستچ، سفید برفی، مملی شده رفوزه، شنگول و منگول، حبه انگور می باشد. کودکان گوش می دهند و به  5قرمزی، من 

 مشارکت بر انگیخته می شوند.                                                                                         

 ه آزمونرای کالمی وکسلر سنجیده می شود که شامل موارد زیر می باشد. با استفاده از خرد هوش کالمی:  

 1کلمه به صور  شفاهی می باشد، هر پاسخ ارزش صفر یاا یاک یاا دو( دارناد و بعاد از  55: شامل فررستی از گنجینه لغات

 می باشد. 99نیز شکست متوالی یعنی آزمودنی نتواندبه سهواال جواب دهد این آزمون متوقک می شود حداکبر نمره 

اند هر پاسخ ارزش صافر یاا پاسخ تدوین شده –های آن به صور  باز ماده سنجیده می شود که سؤال 51با آزمون  درک فهم:

شکست متوالی یعنی آزمودنی نتواند به سهواال جواب دهد این آزمون متوقک می شود حداکبر نماره  9یک یا دو( دارند و بعد از 
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 می باشد. 93نیز 

تاوان مساله ساده است ارزش هر سوال   صفر یا یک ( بدون استفاده از کامذ و مداد می 53آزمون شامل این خرده  سبات:محا

شکست متوالی یعنی آزمودنی نتواند به سهواال جواب دهد این آزمون متوقک می شود  9آنرا را حل کرد انجام می شود.و بعد از 

 می باشد.   53حداکبر نمره نیز 

 

سال را تنت پوشش قارار  4تا  9پیش دبستانی به دوره ی دو ساله ای اطالق می شود که کودکان گروه سنی دبستانی: پیش 

   می دهد.

 

 روش تحقیق:

این تنقیق به صور  شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با هدف بررسی آموزش به شایوه قصاه گاویی برمیازان هاوش 

 صننهمقایسه با روش سنتی با میزان هوش کالمی و گنجینه لغا  پیش دبستانی شررستان کالمی و گنجینه لغا  کودکان در 

جلسه آماوزش دیدناد و گاروه کنتارل باه روش سانتی آماوزش قارار  8انجام گرفته که در آن کودکان گروه آزمایش به مد  

 گرفتند. روش مورد استفاده برای این تنقیق از نوع روش شبه آزمایشی است.

 

 ی تحقیق:روش اجرا

طرح تنقیق مورد نظر ما برای این پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل و آزمایش مای باشاد و از دو  

گروه آزمودنی تشکیل شده است. اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با یک پاس آزماون انجاام مای 

با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و درنمونه های کچ نیازی به همسان سازی نیست شود. منقق برای تشکیل گروهرا 

حال که همسان سازی صور  گرفته است که میزان خطای داده ها را کچ کنیچ برای اینکه داده هاای هساتند میازان خطاا را 

می شوند همبستگی به دست آمده مببت مای افزایش می دهند و منفی هستند باید آن ها را مببت کنیچ وقتی تجزیه و تنلیل 

شوند. ابتدا افراد رابه صور  گروه هچ سن انتخاب کردیچ تابه دو گروه اقدام صور  گیرد پیش آزمون روی همه افراد نمونه  کاه 

نفر می شود انجام گرفته پس از آن جفت سازی صور  می گیرد آنراای کاه شابیه باه هاچ هساتند یکای در گاروه  93شامل 

 ش و دیگری در گروه کنترل قرار داده می شودیعنی نیمی از آزمودنیرا را در گروه اول و نیمی دیگررا در گروه دوم آزمای

 

جایگزین می کنند. در گروهی که به این ترتیب شکل می گیرند، مشابه یکدیگرند و اندازه گیری متغیر وابسته برای هر دو آنراا 

گیرد طرح مورد بن  به دو طریق به کاار گرفتاه مای شاود.یکی از دو گاروه در در یک زمان وتنت شرایط یکسان صور  می 

دقیقاه ای صاور  گرفتاه  91جلسه  8معرض متغیر مستقل قرار می گیرند و گروه دیگر در معرض آن قرار نمی گیرند که طی 

تارل متغیرهاای مازاحچ و روش و  گونگی اجارا باه دلیال کن. است که گروه اول آزمایش و به گروه دوم کنترل گفته می شود

کسب نتیجه صنیح در شرایط مطلوب، قبل از اجرای برنامه، برنامه ریزی و پیش بینای هاای الزم از جرات بارآورد امکاناا  و 

ماده نمودن آزمودنی ها، پیش آزمون و پس آزمون، هماهنگی با سایر کادر منل برگزاری آزمایش و سایر آتجریزا ، زمان ارائه، 

ی  نشده ای که موجب تداخل امور می شود شناخته شد. از جمله عوامل مزاحچ و احتمالی، میبت دانش آموزان عوامل پیش بین

در روزهای اجرای آزمایش و یا زمان اجرای آزمون ها بود زمان اجرای برنامه آزمایش با کادر منل هماهنگ گردید و از کاودک 

داشته باشند. ایان پاژوهش در مادارس پایش دبساتانی شررساتان پیش دبستانی درخواست شد که در زمانرای مذکور حیور 

و با همکاری یک روانشناس کودک که در انجام آزمون وکسلر تبنر داشت انجام شد. پایش آزماون را روی نموناه هاای  صننه

سنجیده  نفر بودن اجرا شد که به صور  فردی هوش کالمی آنرا به وسیله خرده آزمونه های کالمی  93دردسترس  که شامل 

دقیقه زمان در نظر گرفته می شد. این آزمون به وسیله پژوهشاگر تکمیال 11 - 13می شد برای هر کودک پیش دبستانی بین 
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می شود که کودکان پیش دبستانی به سهواال  پاسخ می دهند سهواال  از ساده به دشواری تنظیچ شده اناد پژوهشاگر جاواب 

پایان کل جواب های درست را مناسبه می کند این آزمون به ماد  دو هفتاه طاول  سهواال  را در پرسشنامه می نویسد و در

دقیقه ای قصه گوی به صاور  گروهای  91جلسه  8نفر بودند و در  طی  51کشید.برای گروهی که آزمایش بودند و تعداد آنرا 

نفار  51بخواند. و گاره کنتارل یعنای با هماهنگی کادر دفتری انجام شد و از معلچ آنرا درخواست شد که برای شا گردانش قصه

دیگر  هیج قصه ای صور  نگرفت به روش سنتی آموزش داده شدند. پس آزمون آن دو گروه یعنی کنترل و آزمایش دوبااره باا 

 استفاده از خرده آزمون های  هوش کالمی  وکسلر سنجیده شد. نشان دهنده تفاو  بین گروه آزمایش وکنترل بود   

 1پس آزمون با گروه کنترل وآزمایش جدول طرح پیش آزمون و

 انتخاب تصادفی پس آزمون متغیر مستقل پبش آزمون گروهرا

 O2 X O1 R آزمایش

 O1 _ O 2 R کنترل

 

 جامعه ونمونه آماری وروش نمونه گیری تحقیق:

 است. 49-45در سال  صننهساله شررستان  4-1جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان  پیش دبستانی 

کودک پیش دبستانی حجچ نمونه این پژوهش را تشکیل داده اند. که به شیوه نمونه های دردسترس انتخاب شده اند  93تعداد 

نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند و به دلیل اینکه گروه ها در یک سطح سنی قرار دارد و  51نفر در گروه آزمایش و  51که 

افراد نمونه جفت سازی شده اند تعداد دو گروه یکسان می باشد. و با توجه باه منادودیت در  پیش آزمونی که انجام شده است

جمع آوری اطالعا  و به ویژه در تنقیقا  شبه آزمایشی گرد آوری وسیعی امکان پذیر نیست و بارای افازایش دقات و اعتباار 

 اقدام به نمونه گیری از گروه در دسترس به عمل آمد.   

 

 ها:ی دادهابزار گردآور

 4تا  9انتشار یافت و در خصوص کودکان  5441ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش دبستانی سال 

این آزمون نیز منتشر شده است. مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پایش دبساتانی  5484سال می باشد فرم تجدید نظر شدۀ 

مقیاس کالمی و میر کالمی و هوشبرر کل را مناسبه کرد. کاه در ایان تنقیاق مقیااس خرده آزمون است که به دو  55شامل 

خرده آزمون اصلی اطالعا ، لغا ، مناسبه عددی، تشابرا ، درک مطلاب و یاک  1کالمی مد نظر است. مقیاس کالمی شامل 

خورد ویا آزمونگر، بنا به دالیلای خرده آزمون مکمل  جمله سازی( است یعنی اگر آزمودنی در یکی از خرده آزمون ها شکست ب

به  نتیجه یکی از خرده آزمون ها نتواند اعتماد کند، می تواند ازخرده آزمون مکمل یا پشتیبان استفاده کند.و ایان آزمونراا بار 

حسب دشواری مرتب شده اند خرده آزمون جمله ها یک آزمون حافظه است کاه جانشاین آزماون حافظا  عاددی   فراخناای 

 (. 44،ص5981ر مقیاس کودکان شده است ازخوش،ارقام( د

 

 پایایی:

گزارش شده است برای تعیین و اعتبار این روش از روش دوباره سانجی اساتفاده شاده 384/3پایایی آزمون  برای هوش کالمی 

 است. 

 

 روایی:

مقیااس باه صاور  ابازار در تعیین درج  روایی مقیاس تنلیل  ندی صور  گرفته که نتیجه آن نشاانگر قابلیات اساتفاده از 

مطمهن در سنجش هوش کودکان ایرانی است. وکسلر همبستگی زیر آزمون های مختلک را نشانه بر روایی آزمون خویش تلقی 

می کند بررسی این همبستگی ها نشان از آن دارند که زیر آزمون ها همه با هچ همبستگی مببات دارناد و در عاین حاال زیار 
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 بیشتری نشان می دهد.آزمون های کالمی همبستگی 

 

 آمار توصیفی: 

درصاد، »به منظور نمایش  گونگی ویژگی نمونه های مورد مطالعه در حاوزه آماار توصایفی از شااخص مرکازی و پراکنادگی 

با هدف دسته بندی، آزمودنی ها از نظر ویژگی های مختلاک و توصایک جاامع « میانگین، اننراف معیار و ترسیچ جداول فروانی

 اده گردید.آماری استف
 

 آمار استنباطی:
 در این پژوهش برای آزمودن فرضیه ها از تنلیل کواریانس استفاده می شود تنلیل کواریانس ابزار مناسبی

 برای کنترل تفاو  ها اولیه بین گرو ها است نقش تجزیه و تنلیل کواریانس آن است که گروه های مورد 

 کننده، یکسان می کنند زیرا پژوهشگر همیشرنمی تواند گروه مقایسه را بر اساس یک یا  ند متغیر کنترل  

 ها را برای مقایسه انتخاب کنند که در تمامی متغیرها به استبنای مورد مطالعه هچ تراز یا یکسان باشند.

ز از آزمون کولموگوف اسمیرنک برای توزیع یک صفت با توزیعی که برای آن درجامعه مفروض است مقایسه می شود و نیز ا

 آزمون ام باکس والندای ویکلز استفاده شده است. 

 انجام می شود spss22تجزیه و تنلیل کلی  داده ها با استفاده از نرم افزار

 

  یافته ها

 :                                                     5آزمون تنلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه اصلی شماره 

                            "هوش کالمی کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد میزان ویی، برآموزش به شیوه قصه گ "

 آمار توصیفی 2جدول

 اننراف معیار میانگین تعداد گروه ها آزمون ها

 پیش آزمون
 9.53 14.55 51 گروه کنترل

 9.49 85.59 51 گروه آزمایش

 پس آزمون
 5.88 83.59 51 گروه کنترل

 9.84 531.55 51 گروه آزمایش

 Box's M                                  آزمون ام باکس 3جدول 

 4.49 مقدار آزمون

 F 9.51مقدار 

 1 درجه آزادی اول

 54 درجه آزادی دوم

 3.54 سطح معناداری

 

 ز بزرگتر از بزرگتر باشد، در این آزمون نی 31/3با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از 

گزارش شده است که نشان می دهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها برقرار استبا توجاه باه  54/3و برابر با  31/3

مقادیر بدست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرا  پیش آزمون متغیر هوش کالمای در گاروه هاای 

می باشد که این میانگین ها در پس آزمون گروه های کنترل و آزمایش باه  85.59و  14.55بر با کنترل و آزمایش به ترتیب برا

گزارش شده اند که دارای تفاو  قابل توجری بوده و شاهد کااهش میاانگین در پاس آزماون  531.55و  83.59ترتیب برابر با 

 گروه آزمایش می باشیچ.         
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 Wilk's Lambda             آزمون الندای ویلکز          4جدول

 سطح معناداری Fمقدار  مقدار آزمون

39/3 514.43 3335/3 

 

دهد که میانگین ها دارای تفاو  بیشتری با یکدیگر می باشند  هر ه مقدار آزمون الندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان می

گازارش  39/3د. در این آزمون مقدار آزمون النادا برابار باا نزدیکتر باشد عدم تفاو  میانگین ها را گزارش می کن 5و هر ه به 

کاو کتر  31/3می باشد کاه از  3335/3شده است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می باشد و سطح معناداری نیز برابر با 

                                                          است و بیانگر آنست که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاو  معناداری با یکدیگر دارند.  

 
 آزمون اثرات درون آزمودنی ها5جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  درجه آزادی  Covariateآزمون پذیرش 

149.55  5 589.93 3335/3 

 

  

به ما نشان می دهاد کاه  Covariateبه مانشان می دهد آیا متغیرآزمایشی به کار رفته در این پژوهش  آزمون آزمون پذیرش 

                                                                        آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در این پژوهش  آموزش به شیوه قصه گویی( اثر گذار بوده است یا خیر؟                           

کو کتر اسات پاس مای تاوان  31/3می باشد و از  3335/3ناداری در این آزمون برابر با با توجه به آزمون فوق،  ون سطح مع

اثر ( آموزش به شیوه قصه گویی  نین استنباط نمود که: متغیری که در این پژوهش بصور  آزمایشی به کار گرفته شده است 

به آزمون های تعقیبی  الندای ویلکز و آزمون  گذار بوده و باع  افزایش هوش کالمی دانش آموزان می گردد. بطور کلی با توجه

آزمون پذیرش( می توان گفت که: آموزش به شیوه قصه گویی بر درک و فرچ دانش آموزان موثر بوده و فرضیه فوق تاییاد مای 

                       شود.

 

                                 :                                                   4جدول آمار استنباطی شماره 

 :                                                5-5آزمون تنلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه فرعی شماره 

                                "آموزش به شیوه قصه گویی، بر درک و فرچ کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد "
 آمار توصیفی 6جدول

 اننراف معیار میانگین تعداد گروه ها ون هاآزم

 پیش آزمون
 9.55 53.15 51 گروه کنترل

 9.49 55.59 51 گروه آزمایش

 پس آزمون
 9.38 55.44 51 گروه کنترل

 9.59 55.94 51 گروه آزمایش

 Box's M                         آزمون ام باکس 7 ل جدو

 1.55 مقدار آزمون

 F  54.9مقدار 

 5 درجه آزادی اول

 51 درجه آزادی دوم

 3.34 سطح معناداری

 

 بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از 31/3با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از 

.با توجاه باه گزارش شده است که نشان میدهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها برقرار است 34/3و برابر با  31/3 
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مقادیر بدست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرا  پیش آزمون متغیار درک و فراچ در گاروه هاای 

می باشد که این میانگین ها در پس آزمون گروه های کنترل و آزماایش باه  55.59و 53.15کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با 

گزارش شده اند که دارای تفاو  قابل توجری بوده و شاهد کاهش میانگین در پس آزمون گاروه  55.94و  55.44ترتیب برابر با 

             آزمایش می باشیچ.
         

 Wilk's Lambdaآزمون الندای ویلکز                                  8جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مقدار آزمون

34/3 581.91 3335/3 

 

 

دار آزمون الندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان میدهد که میانگین ها دارای تفاو  بیشتری با یکدیگر می باشند و هر ه مق

گزارش شده  34/3نزدیکتر باشد عدم تفاو  میانگین ها را گزارش می کند. در این آزمون مقدار آزمون الندا برابر با  5هر ه به 

کو کتر است و  31/3می باشد که از  3335/3اندکی می باشد و سطح معناداری نیز برابر با است که با صفر دارای فاصله بسیار 

                                                            بیانگر آنست که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاو  معناداری با یکدیگر دارند.

 آزمون اثرات درون آزمودنی ها9جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  درجه آزادی Covariateآزمون پذیرش 

939.55 5 551.51 3335/3 

 

 آزمون آزمون پذیرش به ما نشان می دهد که آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در این پژوهش  آموزش 

 

                                     به شیوه قصه گویی( اثر گذار بوده است یا خیر؟                                     

کو کتر اسات پاس مای تاوان  31/3می باشد و از  3335/3با توجه به آزمون فوق،  ون سطح معناداری در این آزمون برابر با 

 نین استنباط نمود که: متغیری که در این پژوهش بصور  آزمایشی به کار گرفته شده است  آموزش به شیوه قصه گویی( اثر 

ر بوده و باع  افزایش درک و فرچ دانش آموزان می گردد.       بطور کلی با توجه به آزمون های تعقیبای  النادای ویلکاز و گذا

آزمون آزمون پذیرش( می توان گفت که: آموزش به شیوه قصه گویی بر درک و فرچ دانش آماوزان ماوثر باوده و فرضایه فاوق 

                         تایید می شود.

 

                                                                                     :53ول آمار استنباطی شماره جد

 :                                                 5-5آزمون تنلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه  فرعی شماره 

                                      "ان پیش دبستانی تأثیر داردآموزش به شیوه قصه گویی، بر مناسبا  کودک "
 آمار توصیفی 11جدول

 اننراف معیار میانگین تعداد گروه ها آزمون ها

 پیش آزمون
 5.59 1.99 51 گروه کنترل

 9.59 1.84 51 گروه آزمایش

 پس آزمون
 5.55 1.95 51 گروه کنترل

 5.34 54.59 51 گروه آزمایش
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 Box's Mآزمون ام باکس                        11 ول جد

 9.43 مقدار آزمون

 F 9.54مقدار 

 9 درجه آزادی اول

 54 درجه آزادی دوم

 3.54 سطح معناداری

 

 بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از  31/3با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از 

گزارش شده است که نشان میدهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها برقرار اسات.با توجاه باه  54/3 و برابر با 31/3

مقادیر بدست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرا  پایش آزماون متغیار مناسابا  در گاروه هاای 

ین میانگین ها در پس آزمون گروه هاای کنتارل و آزماایش باه می باشد که ا 1.84و  1.99کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با 

گزارش شده اند که دارای تفاو  قابل توجری بوده و شاهد کاهش میانگین در پاس آزماون گاروه  54.59و 1.95ترتیب برابر با 

 آزمایش می باشیچ.                 

                
 Wilk's Lambda                              آزمون الندای ویلکز11جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مقدار آزمون

59/3 84.91 3335/3 

 

هر ه مقدار آزمون الندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان میدهد که میانگین ها دارای تفاو  بیشتری با یکدیگر می باشند و 

گزارش شده  59/3ر این آزمون مقدار آزمون الندا برابر با نزدیکتر باشد عدم تفاو  میانگین ها را گزارش می کند. د 5هر ه به 

کو کتر است و  31/3می باشد که از  3335/3است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می باشد و سطح معناداری نیز برابر با 

                                                 بیاااانگر آنسااات کاااه: میاااانگین هاااا در پااایش آزماااون و پاااس آزماااون تفااااو  معنااااداری باااا یکااادیگر دارناااد        

. 

 آزمون اثرات درون آزمودنی ها11جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  درجه آزادی Covariateآزمون پذیرش 

94.39 9 95.54 3335/3 

 

 شآزمون آزمون پذیرش به ما نشان می دهد که آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در این پژوهش  آموز

 3335/3به شیوه قصه گویی( اثر گذار بوده است یا خیر؟ با توجه به آزمون فوق،  ون سطح معناداری در این آزماون برابار باا  

کو کتر است پس می توان  نین استنباط نمود که: متغیری که در این پژوهش بصور  آزمایشی باه کاار  31/3می باشد و از 

یی( اثر گذار بوده و باع  افزایش اطالعا  دانش آموزان می گردد. بطور کلی با توجه گرفته شده است  آموزش به شیوه قصه گو

به آزمون های تعقیبی  الندای ویلکز و آزمون آزمون پذیرش( می توان گفت که: آموزش به شیوه قصه گویی بر مناسبا  دانش 

 آموزان موثر بوده و فرضیه فوق تایید می شود

 

 :                                                                               59جدول آمار استنباطی شماره 

 :                                                 5-9آزمون تنلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه  فرعی شماره 

                                 "ردآموزش به شیوه قصه گویی، بر گنجینه لغا  کودکان پیش دبستانی تأثیر دا "
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 آمار توصیفی14جدول 

 اننراف معیار میانگین تعداد گروه ها آزمون ها

 پیش آزمون
 9.55 54.89 51 گروه کنترل

 9.93 53.55 51 گروه آزمایش

 پس آزمون
 9.89 53.34 51 گروه کنترل

 9.34 95.84 51 گروه آزمایش

 Box's M                     آزمون ام باکس          15جدول

 9.99 مقدار آزمون

 F 9.55مقدار 

 9 درجه آزادی اول

 58 درجه آزادی دوم

 3.54 سطح معناداری

 

 بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از 31/3با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از 

نشان میدهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها برقرار اسات.با توجاه باه گزارش شده است که  54/3و برابر با  31/3

مقادیر بدست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرا  پیش آزمون متغیر گنجینه لغاا  در گاروه هاای 

پس آزمون گروه های کنترل و آزمایش به  می باشد که این میانگین ها در  53.55و  54.89کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با 

گزارش شده اند که دارای تفاو  قابل توجری بوده و شاهد کاهش میانگین در پس آزمون گاروه  95.84و  53.34ترتیب برابر با 

              آزمایش می باشیچ.

 Wilk's Lambda                   آزمون الندای ویلکز 16جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مقدار آزمون

99/3 555.84 3335/3 

 

هر ه مقدار آزمون الندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان میدهد که میانگین ها دارای تفاو  بیشتری با یکدیگر می باشند و 

گزارش شده  99/3نزدیکتر باشد عدم تفاو  میانگین ها را گزارش می کند. در این آزمون مقدار آزمون الندا برابر با  5هر ه به 

کو کتر است و  31/3می باشد که از  3335/3است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می باشد و سطح معناداری نیز برابر با 

 بیانگر آنست که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاو  معناداری با یکدیگر دارند.       

 
 آزمون اثرات درون آزمودنی ها 17جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  درجه آزادی Covariateپذیرش  آزمون

945.51 5 551.84 3335/3 

 

 آزمون آزمون پذیرش به ما نشان می دهد که آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در این پژوهش  آموزش 

می  3335/3این آزمون برابر با به شیوه قصه گویی( اثر گذار بوده است یا خیر؟ با توجه به آزمون فوق،  ون سطح معناداری در 
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کو کتر است پس می توان  نین استنباط نمود که: متغیری که در این پژوهش بصور  آزمایشی به کار گرفته  31/3باشد و از 

شده است  آموزش به شیوه قصه گویی( اثر گذار بوده و باع  افزایش تشابرا  دانش آموزان می گردد.بطور کلای باا توجاه باه 

تعقیبی  الندای ویلکز و آزمون آزمون پذیرش( می توان گفت که: آموزش به شیوه قصاه گاویی بار گنجیناه لغاا   آزمون های

 دانش آموزان موثر بوده و فرضیه فوق تایید می شود. 

 :    :                                                                                  58جدول آمار استنباطی شماره 

 :                                                   54آزمون تنلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه فرعی شماره 

                                        "آموزش به شیوه قصه گویی، بر اطالعا  کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد "
 آمار توصیفی 18جدول

 اننراف معیار میانگین تعداد گروه ها آزمون ها

 پیش آزمون
 5.54 8.93 51 گروه کنترل

 9.43 8.81 51 گروه آزمایش

 پس آزمون
 9.39 8.99 51 گروه کنترل

 9.83 51.35 51 گروه آزمایش

 Box's M                         آزمون ام باکس 54 جدول

 1.91 مقدار آزمون

 F 5.59مقدار 

 5 درجه آزادی اول

 59 آزادی دومدرجه 

 3.99 سطح معناداری

 

 99/3و برابر با  31/3بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از  31/3با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از 

آماده در گزارش شده است که نشان میدهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها برقرار است.با توجه به مقادیر بدست 

جدول آمار توصیفی فوق در این آزمون میانگین نمرا  پیش آزمون متغیر اطالعا  در گروه های کنترل و آزماایش باه ترتیاب 

 51.35و  8.99می باشد که این میانگین ها در پس آزمون گروه های کنترل و آزمایش به ترتیب برابار باا  8.81و  8.93برابر با 

 و  قابل توجری بوده و شاهد کاهش میانگین در پس آزمون گروه آزمایش می باشیچ.                 گزارش شده اند که دارای تفا

 Wilk's Lambdaآزمون الندای ویلکز                      11جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مقدار آزمون

55/3 539.91 3335/3 

 

نشان میدهد که میانگین ها دارای تفاو  بیشتری با یکدیگر می باشند و هر ه مقدار آزمون الندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد 

گزارش شده  55/3نزدیکتر باشد عدم تفاو  میانگین ها را گزارش می کند. در این آزمون مقدار آزمون الندا برابر با  5هر ه به 

کو کتر است و  31/3می باشد که از  3335/3است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می باشد و سطح معناداری نیز برابر با 

                                                            بیانگر آنست که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاو  معناداری با یکدیگر دارند.

 آزمون اثرات درون آزمودنی ها11جدول 

 طح معناداریس Fمقدار  درجه آزادی Covariateآزمون پذیرش 

993.55 5 535.94 3335/3 

 

آزمون آزمون پذیرش به ما نشان می دهد که آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در ایان پاژوهش  آماوزش باه شایوه قصاه 

 گویی( اثر گذار بوده است یا خیر؟ با توجه به آزمون فوق،  ون سطح معناداری در این آزمون 
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 کو کتر است پس می توان  نین استنباط نمود که: متغیری که در این  31/3ز می باشد و ا 3335/3برابر با 

پژوهش بصور  آزمایشی به کار گرفته شده است  آموزش به شیوه قصه گویی( اثر گذار بوده و باعا  افازایش اطالعاا  داناش 

پذیرش( می توان گفت که: آموزش باه آموزان می گردد.بطور کلی با توجه به آزمون های تعقیبی  الندای ویلکز و آزمون آزمون 

شیوه قصه گویی بر اطالعا  دانش آموزان موثر بوده و فرضیه فوق تایید می شود.نمودار گرافیکی زیر و نقاط در دو سر خطاوط 

ترسیچ شده در آن میانگین های حاشیه ای برآورد شده متغیر اطالعا  گروه های کنتارل و آزماایش در پایش آزماون و پاس 

 نمایش می دهد.  آزمون را

 

 :                                                                               55جدول آمار استنباطی شماره 

 :                                                 5-1آزمون تنلیل کوورایانس برای بررسی فرضیه  فرعی شماره 

                                     "ر تشابرا  کودکان پیش دبستانی تأثیر داردآموزش به شیوه قصه گویی، ب "
 آمار توصیفی 11 جدول

 اننراف معیار میانگین تعداد گروه ها آزمون ها

 پیش آزمون

 5.54 8.59 51 گروه کنترل

 5.53 8.19 51 گروه آزمایش

 پس آزمون

 5.84 4.89 51 گروه کنترل

 5.41 58.55 51 گروه آزمایش

 Box's Mآزمون ام باکس                              11جدول 

 4.59 مقدار آزمون

 F 9.34مقدار 

 9 درجه آزادی اول

 55 درجه آزادی دوم

 3.54 سطح معناداری

 

 بزرگتر باشد، در این آزمون نیز بزرگتر از 31/3با توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون ام باکس باید از 

 گزارش شده است که نشان میدهد پیش شرط آزمون یعنی برابری کوواریانس ها 54/3و برابر با  31/3 

دست آمده در جدول آمار توصیفی فوق در این آزماون میاانگین نمارا  پایش آزماون متغیار ه برقرار است.با توجه به مقادیر ب

می باشد که این میانگین ها در پس آزمون گاروه هاای  8.19 و 8.59تشابرا  در گروه های کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با 

گزارش شده اند که دارای تفاو  قابل توجری بوده و شاهد کااهش میاانگین  58.55و  4.89کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با 

 در پس آزمون گروه آزمایش می باشیچ.
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 Wilk's Lambda                      آزمون الندای ویلکز14جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مقدار آزمون

53/3 538.4 3335/3 

 

هر ه مقدار آزمون الندای ویلکز به صفر نزدیکتر باشد نشان میدهد که میانگین ها دارای تفاو  بیشتری با یکدیگر می باشند و 

گزارش شده  53/3ون الندا برابر با نزدیکتر باشد عدم تفاو  میانگین ها را گزارش می کند. در این آزمون مقدار آزم 5هر ه به 

کو کتر است و  31/3می باشد که از  3335/3است که با صفر دارای فاصله بسیار اندکی می باشد و سطح معناداری نیز برابر با 

                                 .                            بیانگر آنست که: میانگین ها در پیش آزمون و پس آزمون تفاو  معناداری با یکدیگر دارند

 آزمون اثرات درون آزمودنی ها15جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  درجه آزادی Covariateآزمون پذیرش 

553.95 9 43.95 3335/3 

 

آزمون آزمون پذیرش به ما نشان می دهد که آیا متغیر آزمایشی به کار گرفته شده در ایان پاژوهش  آماوزش باه شایوه قصاه 

 ی( اثر گذار بوده است یا خیر؟                                                                  گوی

کو کتر اسات پاس مای تاوان  31/3می باشد و از  3335/3با توجه به آزمون فوق،  ون سطح معناداری در این آزمون برابر با 

مایشی به کار گرفته شده است  آموزش به شیوه قصه گویی( اثر  نین استنباط نمود که: متغیری که در این پژوهش بصور  آز

 گذار بوده و باع  افزایش تشابرا  دانش آموزان می گردد.           

بطور کلی با توجه به آزمون های تعقیبی  الندای ویلکز و آزمون آزمون پذیرش( می توان گفت که: آموزش به شیوه قصه گویی 

 ثر بوده و فرضیه فوق تایید می شود.                          بر تشابرا  دانش آموزان مو

 

 

  گیریبحث و نتیجه

های صوتی های پیش دبستانی عاشق حرکا  بیانی با دست، تغییر حالت و احساس با صور  و صداهای زمینه و جلوهچهب

ز این عناصر استفاده کنید. به یاد داشته توانید، اها زنده کنید میها و حوادث را برای بچهاین که شخصیت د. برایهستن

نمایش، درک مفروم را برای ها را یاد بگیرندها آنباشیدکه این عناصر را در یک داستان همیشه مبل هچ استفاده کنید تا بچه

کند همچنین ضروری است داستان  کودک میسر میسازد. همینطور حاال   رره و حرکا  بدن نیز به فرچ داستان کمک می

قصه گویی هنر گوش سپردن  دقت شنیداری( را تقویت می کند و  نانچه داستانی که  بازگو کنند.ا با آهنگ مالیچ برای آنرا ر

کودکان نقل می شود ارزش شنیدن داشته باشد آنان مشتاق یادگیری کلیدهایی در داستان می شوند که نمادها را برای ی برا

کامالً با شخصیت و حوادث مستقل داستان همراه می شود و آنرا را با دیگر موقعیت آنرا می گشایند و معنا می کنند. کودک 

ذهنی را برای کودک فراهچ می سازد.  تصویرسازی های زندگی روزمرۀ خود همسان می پندارد. شنیدن قصه امکان تمرین

خیال پاردازی مبنای تصور  کودک با شنیدن قصه، صننه ها، اعمال و شخصیت های آن را خلق می کند. توانایی تجسچ و

خالق است و به نظر می رسد این توانایی بر رشد شناختی کودک تأثیری مببت دارد. برخی عقیده دارند که با قصه می توان 

باید بیشترین برره را در امر  هبنابراین از عالقه فراوان کودکان به قصکودکان افزایش داد. میزان درک شنیداری و رشد بیانی

توانند گاهی  تقویت مرار  های زبانی تقویت تخیل وتفکروگنجینه ی لغا  شنیداری آنرا کسب کرد. مربیان میوزی وزیان آم

گوش کردن و سخن گفتن یعنی  از کودکان بخواهند که آنرا به قصه گویی بپردازند. در قصه گویی دو مرار  مرچ زبان آموزی

 .  تمرین و تقویت می شود
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