
 Quarterly Literary criticism   
  E-ISSN: 2538-2179  

Vol. 14, No. 53  

Spring 2020-2021 

 

187 

 
Comparison of the Effect of Oral Storytelling and 
Parde-khani [Illustrated storytelling] in Preschool 

Girl's Narratives 

 
 

Sara Namdari 1, Ameneh Ali *2
, Mehdi  Dastjerdi Kazemi

3 

 
1. MA in Educational Sciences, Allameh Tabataba`i University. 

2. Assistant Professor, Department of Education, Allameh Tabataba`i University. 

3. Assistant Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional 

Children, Allameh Tabataba`i University 

 

Abstract  

The aim of this study was to identify the effect of oral storytelling and 

reading on the characteristics of narratives of preschool girl children. 

For this purpose, 24 pre-school girl students were selected as the 

sample of the study using a pretest-posttest research design with 

unequal groups. The subjects were randomly assigned into two groups 

through TOLD (Hamil & Newcomer, 1997): For the first group, the 

folk tale "Crow and the Farmer", from the series of Mohtadi Morning 

Tales (2008), was presented orally and for the second group, the same 

story was presented in the form of Parde-khani [illustrated 

storytelling]. In the post-test phase, each child's recounted narratives 

were recorded and transcribed. Narratives in both groups were 

analyzed based on the frequency of story elements, the sequence of 

these elements, the relative frequency of the grammatical elements, 

the length of the narrative in terms of number of sentences and words, 

as well as the consistency of the narratives with the main narrative in 

three dimensions: deletion, addition, and inaccuracy. Based on the 

results of the content analysis, the lengths of narratives (number of 

words and sentences) and relative frequency of grammatical elements 
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in the recounted narratives of children were significantly higher in the 

oral storytelling group than the reading group. But the frequency and 

sequence of story elements and narrative adaptation were not 

significantly different. 

 

Keywords: storytelling, Parde-khani [illustrated storytelling], 

narration 

Introduction 

Communicating in human societies, regardless of age, requires an 

understanding of environmental events and happenings. In this regard, every 
human perception of events is not similar to other human beings, and every 

human being has his/her own narratives that, in addition to communication, 

also know the environment around him/her. According to the theories of 
narration and storytelling and in-depth research in the field of children's 

narrative, how stories and storytelling methods work is a question that can 

guide child-centered research in the field. 

But so far in research conducted in Iran, this issue has not been considered. 
Therefore, it can be concluded that stories have an impact on teaching, 

learning, comprehension and skills development. However, children's 

narratives and the structure of these narratives as a dependent variable have 
not been studied; while the stories of children of different ages can be 

analyzed. 

In this research, the issue is how children understand the stories that are 

presented orally as well as in the form of Parde-khani [illustrated 
storytelling]. In other words, how do these two methods of storytelling affect 

children's narratives? Therefore, the present study was conducted to identify 

the effect of oral storytelling and Parde-khani on the characteristics of retold 
narratives of preschool girls. 

Background Research 

It must be acknowledged that when a narrative is told in the form of a story, 
it is, in fact, a two-way creation time. The narrator and the listener work 
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together to create a world based on words and imagination. Storytelling is a 
cross-linguistic event that encompasses all the features of narrative and can 

therefore be considered as a common means of getting to know the culture of 

any society. Stories form the basis of many children's educational 

experiences in all cultures, and all societies have stories that introduce their 
members to a set of experiences, expectations, and values. 

Narrative and storytelling skills underlie many forms of discourse and 

communication (Heath, 1986). There are many types of storytelling, 
including oral storytelling, Parde-khani, drama, and puppetry. In this regard, 

Banafshe (2010) examined the effect of storytelling and story reading on 

listening comprehension and concluded that both methods have a positive 

effect on listening comprehension. Ukrainetz and Gillam (2009) also studied 
the narratives of children with language disorders in a study and showed that 

the accurate narration of narratives is sensitive to differences in age and 

language level and children with language disorders even to provide 
abstracts and orientation and evaluation do not show significant 

performance. In another study, Ukrainetz et al. (2005) analyzed the 

development of details of storytelling in school-age children, and examined 
three age groups: 5 to 6 years, 7 to 9 years, and 10 to 12 years. , Has a 

significant effect on the expansion and length of narratives. 

Methods 

In order to identify the effect of oral storytelling and Parde-khani on the 
characteristics of children's retold narratives, a pre-experimental post-test 

research design with unequal groups was used. For this purpose, 24 

preschool female novices were selected as the research sample. The subjects 
were randomly assigned to two groups by performing the Language 

Development Test (TOLD) (Hammill and Newcomer, 1997). For the first 

group, the folk tale "The Crow and the Farmer" from the collection of Sobhi 

Mohtadi's oral stories was read orally and in the second group, the same 
story was presented by Parde-khani. In the post-test phase, each child's 

recounted narratives were recorded and written. Narratives in both groups in 

terms of the frequency of story elements, the sequence of these elements, the 
relative frequency of connecting grammatical elements, the length of the 
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narrative in terms of number of sentences and words and also the adaptation 
of narratives to the main narrative in three dimensions of deletion, addition 

and inaccuracy was examined.  

Results  

According to the results of this study, the frequency of narrative elements 
according to the Labov's model, in the retold narratives of children in the 

group of oral storytelling was more than reading the screen. But this 

difference was not statistically significant according to the results of Chi-
square test. Also, the degree of observance of narrative verses with a 

difference in the reading group was more than oral storytelling. But 

according to the result of chi-square test, this difference is not significant. 

Comparison of the frequency of connecting grammatical elements in the two 
groups of storytelling and Parde-khani also showed that the relative 

frequency of using these elements in children's narratives in the group of oral 

storytelling is higher than the group of Parde-khani and this difference is 
statistically meaningful. In addition, the length of the narratives in terms of 

the number of sentences and words in the group of oral storytelling was 

longer than Parde-khani. Finally, the general adaptation of children's retold 
narratives to the main storytelling narrative in the oral storytelling group is 

greater than Parde-khani, although this difference is not statistically 

significant. Based on this, it can be concluded that oral storytelling is an 

important method in developing verbal skills and increasing the child's 
understanding and concentration in education, and the child in this type of 

storytelling can have a more complete narrative in terms of length. Both 

methods can be used to improve the quality of narratives in terms of using 
narrative elements and making children interested in telling complete and 

sequential stories. Given the above results, it seems that storytelling in this 

way gives the child the opportunity to express his / her evaluations of the 

events of the story, and this increases the use of more words and sentences 
by the child. While in Parde-khani, the images are expressive, so its use 

reduces the child's imagination and the child chooses his/her sentences 

simpler and shorter with the idea that the listener will understand what s/he 
means by the images. 
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Conclusion 
Based on the results of the content analysis method, the length of narrations 

(number of words and sentences) and the relative frequency of connecting 

grammatical elements in children's narratives in the oral storytelling group 

were significantly higher than Parde-khani group. But the frequency and 
sequence of story elements and the degree of adaptation of the narrative did 

not differ significantly between the two groups. Since the difference in 

sequence observance between the two groups of oral storytelling and Parde-
khani is very small and also this difference is not statistically significant, it is 

inferred that in both methods of storytelling, the child is able to understand 

and express key events and the overall atmosphere that governs it in a 

sequence. 
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 در خوانیپرده و شفاهی گوییقصه تأثیر مقایسۀ

 دبستانیپیش کودکان هایبازخوانی روایت

 
 سارا نامداری 

 کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه عالمه طباطبائی

 * آمنه عالی
 شناسی تربیتی، گروه آموزش و پرورش، دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار روان

 کاظمیدستجردی مهدی
 دانشگاه عالمه طباطبائیکودکان استثنائی،   و آموزش شناسینشناسی، گروه روااستادیار زبان

  چکیده  

های خوانی در ویژگیگویی شفاهی و پردهپژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیر قصه

ح پژوهش دبستانی انجام شد. بدین منظور با استفاده از طرهای بازگفتۀ کودکان پیشروایت

دبستانی نفر از نوآموزان دختر پیش 42های نابرابر، آزمون با گروهآزمایشی از نوع پسپیش

 (TOLDها از طریق اجرای آزمون رشد زبان )آزمودنیعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. به

از  «کالغ و کشاورز»همتا و به تصادف در دو گروه گمارده شدند. برای گروه اول قصۀ عامیانۀ 

خوانی به شیوۀ شفاهی و در گروه دوم همان قصه به روش پرده های صبحیقصهمجموعۀ 

نویسی های بازگفتۀ هر کودک ضبط، ثبت و حرفآزمون، روایتارائه گردید. در مرحلۀ پس

ها در هر دو گروه از نظر فراوانی عناصر داستان، توالی این عناصر، بسامد نسبی شد. روایت

پیونددهنده، طول روایت از نظر تعداد جمله و کلمه و همچنین انطباق عناصر دستوری 
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صحت مورد بررسی قرار گرفت.  ها با روایت اصلی در سه بُعد حذف، اضافه و عدمروایت

)تعداد کلمات و جمالت( و  هابراساس نتایج حاصل از روش تحلیل محتوا، طول روایت

گویی های بازگفتۀ کودکان در گروه قصهوایتبسامد نسبی عناصر دستوری پیونددهنده در ر

خوانی بود. اما فراوانی و توالی عناصر داستان و طور معناداری بیشتر از گروه پردهشفاهی به

 میزان انطباق روایت در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. 

 خوانی، بازخوانی روایت کودکان. گویی، پرده: قصههای کلیدیواژه

 . مقدمه1

گیری تدریجی از بهرهگشاید، با جهان میهر کودک سالم و طبیعی که تازه چشم به 

ترین وسایل تر بشناسد. یکی از مهمکوشد محیط اطرافش را کاملحواس خود می

هایش جهان های دیگر روایت است. انسان با روایتارتباط میان فرد با محیط و انسان

حال،  فهمد. درعینا در چارچوب روایت میسازد و واقعیت ررا در ذهن خویش می

کند روایت فهم انسان از جهان واقعیت است و او از خالل روایت جهان را درک می

، «تحلیل ساختار روایت»در مقالۀ کالسیک خود باعنوان  9روالن بارت (.9315)عطاران، 

ان، حماسه، داند که در اسطوره، افسانه، داستان، قصه، رمای میها را پدیدهروایت

تراژدی، نمایش درام، کمدی، نقاشی، سینما، اقالم خبری، مکالمات و موارد مشابه 

های روایت را خورد و معتقد است که در این طیف تقریباً نامحدود، صورتچشم میبه

وجو کرد. روایت با تاریخ انسان آغاز ای جستتوان در هر عصر، مکان و جامعهمی

 (.Barthes, 1997اند )ای مردمی بدون آن نبودهشود و در هیچ نقطهمی

فن  گردد؛ زمانی که او درآغاز تجزیه و تحلیل روایت شاید به زمان ارسطو برمی
گوید روایت باید آغاز، وسط و کند. او میخود ساختار روایات را مشخص میشعر 

یر چارچوب پایان داشته باشد. تجزیه و تحلیل روایات در دوران معاصر بیشتر تحت تأث

را واحد « بند در روایت»( قرار گرفته است. ایشان 9191) 4تحلیلی لباو و والتسکی

ها های شخصی شناسایی کردند و نشان دادند توالی بند در روایتاصلی در روایت
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جایی در این توالی صورت دهندۀ توالی وقایعی است که اتفاق افتاده و اگر جابهنشان

شود. لباو و والتسکی بر این نکته اذعان نمودند کال مواجه میگیرد، درک وقایع با اش

گویی که روایت در مفهوم مورد نظرشان صرفاً نوع خاص و متمایزی از انواع قصه

  (.9313است )توالن، 

ها انجام شود، مخاطبان اصلی آن گویی اگرچه ممکن است در میان همۀ قشرقصه

دبستانی و دبستانی، ضروری و های پیشدوره گویی درکودکان و نوجوانان هستند. قصه

های های باالتر جزو فعالیتهای کاری مربیان و معلمان است و در دورهاز برنامه

جهت سادگی، روانی و برخورداری ها بهرود. قصهشمار میضمنی و ابتکاری معلمان به

ین سبب هنر همشوند؛ به  شوند تا خواندهاز عنصر خیال معموالً بهتر شنیده می

گویی (. قصه9385گویی عمری به بلندای تاریخ دارد )مرادحاصل و محمدپور، قصه

رو گیرد و از اینهای روایت را دربرمیرویداد زبانی متقابلی است که تمام ویژگی

ها اساس شود. قصهای رایج برای آشنایی با فرهنگ هر جامعه درنظر گرفته میوسیله

دهند و تمام ها را تشکیل میموزشی کودکان در تمام فرهنگهای آبسیاری از تجربه

ای از تجربیات، انتظارات هایی هستند که اعضای خود را با مجموعهجوامع دارای قصه

گویی زمینۀ بسیاری از اشکال های روایت و قصهمهارت کنند.ها آشنا میو ارزش

کردن نقش  یف و مشخصها شامل توانایی توصگفتمان و ارتباطات است. این مهارت

افراد، اشیا و حوادث، شناسایی و ترتیب یک رشته از وقایع، و درک روابط بین افراد و 

  (.Heath, 1986) اقدامات و پیامدهای این اقدامات است

گویی شکل اصلی تدریس است. روایت ساده و صمیمی همیشه سنگ بنای قصه

ها وجود ، محاوره یا ادبی، در قصهای از لحن و گفتارهنر آموزش است. طیف گسترده

کند و بعدها به کمک این موضوع ها وجود ساختار را درک میدارد. کودک در قصه

بنابراین  کند.تری را بیان میهای کاملفهمد و حتی روایتتر را میهای پیچیدهداستان
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دمند در عنوان روشی سوها و حتی مادران باید از آن بهگویی هنری است که مربیقصه

 آموزش کودکان استفاده کنند.  

دنبال های باال بردن مهارت گوش کردن است. بهگویی شفاهی یکی از روشقصه

تواند میزان این این روش سودمند، بازآفرینی و بازگویی قصه توسط کودک نیز می

 کند، بایدشود که داستانی که بازگو میرفته کودک متوجه میمهارت را بسنجد. رفته

منسجم باشد و بازآفرینی داستان براساس توالی منظم وقایع باشد. کمک کردن به 

های آموزشی است که بیشتر کردن یکی از هدف کودکان برای آموختن مهارت گوش

رسد کودکانی که در جهان نظر میاند. بهها برای آن ارزش بسیاری قائلمربی

داشتن خود، ند که برای محفوظ نگه اکنند، یاد گرفتهپرسروصدای امروز زندگی می

وقت گوش بدهند. دانند چه ها ببندند؛ درنتیجه نمیروی این صدا گوش خود را به

اند که چیزهای شنیدنی را از چیزهایی که اهمیت شنیدن بیشتر کودکان یاد نگرفته

ر کردن کودکان متکی است. د ندارد، بازشناسند. روند یادگیری عمدتاً به توان گوش

شده در این زمینه تأکید شده است که برای باال بردن مهارت گوش های انجامپژوهش

ها را آماده کرد که به چه چیز و چگونه گوش دهند )چمبرز، دادن در کودکان، باید آن

9314  .) 

جانبه است. واقع زمان آفرینشی دوشود، بهزمانی که روایتی در قالب قصه بیان می

ها و تخیل بنا زنند که براساس کلمههم دست به خلق جهانی می راوی و شنونده با

گویی بتواند همچنان از شود هنر کهن قصهاست. پدیدۀ آفرینش دوجانبه سبب میشده 

گو نیز برای (. قصه9313ها استفاده کند )زایپس، نیروی قدیمی خود در میان انسان

های و ضرورت دارد که به شیوهکند های گوناگونی استفاده میروایت قصه از شیوه

ویژه مخاطب کودک، تر در ذهن مخاطب، بهمتفاوت متوسل شود تا قصه بهتر و عمیق

اند و ما اکنون گویی در روزگاران کهن چنین کردهگونه که در سنت قصهبنشیند؛ همان
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 بازی به میراث داریم که هریک بهشبخوانی، نقالی و خیمهای در زمینۀ پردهپیشینه

 (.9389اند )یوسفی، ای را روایت کردهشیوۀ خود قصه

توان مشاهده کرد: گویی برای کودکان، انواع فرعی زیادی را میدر داستان

مثل رادیو یا کاست  گویی از دورصورت رودررو دربرابر  قصهگویی شفاهی بهقصه

فرزندش یک مانند زمانی که مادر برای بهگویی شفاهی رودررو و یکقصه؛ قصه

چند، زمانی که مربی برای شاگردانش بهگویی شفاهی یکگوید، دربرابر قصهای میقصه

های یک شاخه از انواع ای از زیرشاخهکند. موارد ذکرشده فقط نمونهای را نقل میقصه

 (. 9313داستان برای کودکان است )توالن، 

رود که شمار میایران بههای اصیل و مهم در نمایش سنتی خوانی یکی از جلوهپرده

خوانی، همراه با اصول و فنون و برخورداری از نوعی برپایۀ سنت روایتگری و قصه

ها درجهت بهترین ارتباط با مخاطب است. آگاهی دقیق و تسلط بر قواعد و آموخته

های بارز آن استفاده از پردۀ نقاشی از داستانی است که راوی قصد یکی از ویژگی

ای برای خوانی از دیرباز وسیلهبرای مخاطب دارد. هنر نقالی و پرده روایت آن را

های حماسی و مذهبی در ایران بوده و هست؛ هرچند اکنون مغفول واقع روایت داستان

صورت شکل شفاهی و چه به(. روایت قصه، چه به9315شده است )تقوی، 

و مکانی خود، او را  وخم زمانیخوانی، همراه با درگیر کردن مخاطب در پیچپرده

های قصه قرار دهد و از پس آن به درک کلی از دارد که خود را به جای شخصیتوامی

گویی ممکن هر شیوۀ قصهقصه دست یابد و خود نیز راوی آن برای دیگران باشد. 

اش اثر بگذارد. به عبارت های برساختهای متفاوت بر ذهن کودک و روایتگونهاست به

سازند، متأثر شدۀ خود میهای شنیدهو کمیت روایتی که کودکان از قصه دیگر، کیفیت

 از بافت قصه و شیوۀ دریافت آن خواهد بود.

روایت درواقع داستانی در قالب یک ساختار است که فهم انسان از جهان را 

ها از قصه است. های کودکان دربارۀ قصه نیز بیانگر درک آنگویینمایاند و روایتمی
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های بسیاری درباب محتوا و ساختار روایت کودکان انجام شده است. پردازیهنظری

گرایی روسی در اوایل قرن بیستم برخاسته های روایت از مکتب شکلنخستین نظریه

است و افرادی همچون پراپ، گریماس و تودوروف از پیشگامان آن هستند. پراپ با 

افسانۀ  995های اتفاقی، مشخصه های مکرر و عناصر یاتوجه به عناصر یا مشخصه

های افسانه ممکن است عامیانۀ روسی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که شخصیت

عملکرد در  39ها ثابت هستند. فقط صورت سطحی کامالً متغیر باشند، اما عملکردبه

 (.9313آید )توالن، داستان وجود دارد که همیشه در یک توالی یکسان می

کسانی است که در شناخت ساختارهای روایت نوآوری کرد. او  گریماس از

شمرد و هر روایت را شامل ساختار روایت را بسیار نزدیک به ساختار گرامری زبان می

دانست. تودوروف نیز شش عملگر فاعل، مفعول، فرستنده، گیرنده، یاریگر و رقیب می

در هر روایت سه نقش عمده کند و معتقد است که روایت را از دیدی دیگر بررسی می

وجود دارد: فاعل یا مفعول، فعل و صفت. او روایت را از نظر ساختار به یک جمله 

گرفته در (. اما بسیاری از مطالعات مهم صورت9384داند )افخمی و علوی، شبیه می

های مردم عادی از خصوص روایتهای طبیعی، بههای مربوط به موقعیتحوزۀ روایت

شناس آمریکایی ویلیام لباو نشئت گرفته است. او ره، از مقاالت مهم زبانزندگی روزم

تر در تحلیل روایت، روایت را بیان های پیشرفتهدر مقالۀ مشهور خود با نام گام

کند. لباو داده تعریف میتجسمی از تجربیات گذشته با یک توالی منطقی از حوادث رخ

دهد. او برای هر روایت شفاهی ات ارائه میچارچوب نظری را برای تحلیل این تجربی

گیری، گیرد که شامل چکیده، جهتبخشی درنظر مییافته ساختاری ششکامالً شکل

(. روش تحلیل Labov, 1972حل، و پایانه است )افکن، ارزیابی، نتیجه و راهکنش گره

میان های روایت در ها برای مقایسۀ سبکروایت با الگوی لباو در انواع پژوهش

های روایت کودکان مورد استفاده های اجتماعی و همچنین برای سنجش مهارتگروه

 قرار گرفت.
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 . پیشینۀ تحقیق1ـ1

 3کیبدر حوزۀ روایت کودکان چندین پژوهش مهم انجام گرفته است: پترسون و مک

ی ها( دربارۀ استنباط رو به تکامل کودکان و اینکه روایت9313به نقل از توالن،  9183)

طرزی مناسب کامل باشند و ارزیابی شوند، پژوهشی ارزشمند انجام کودکان باید به

های کودکان در سنین ها با کاربرد الگوی لباو متوجه شدند که در نوع روایتدادند. آن

( نیز به بررسی روایات 4443) 2هیو، هین و وان مختلف، تغییرات جالبی وجود دارد.

الگوی لباو پرداختند و شواهد معقولی برای توضیح مفهوم  خوان براساسکودکان نارسا

یافته دارند، ارائه تر و کمتر سازمانکلی اینکه چرا کودکان نارساخوان روایات ساده

های کودکان ( در پژوهشی با واکاوی موشکافانۀ روایت4441) 5دادند. اوکراینز و گیالن

های سنی و سطح زبانی ها به تفاوتیتدارای اختالل زبان نشان دادند که بیان دقیق روا

گیری و حساس است و کودکان مبتال به اختالل زبانی حتی برای ارائۀ چکیده و جهت

های بازگفتۀ کودکان از نظر دهند و روایتای نشان نمیارزیابی، عملکرد قابل مالحظه

کراینز و همچنین او کمیّت زبانی و کیفیت معنایی انطباق کمی با داستان اصلی دارد.

های داستانی در ( در پژوهشی به تحلیل پیشرفت جزئیات بیان روایت4445دیگران )

کودکان سنین مدرسه پرداختند و با بررسی سه گروه سنی پنج تا شش سال، هفت تا نه 

سال و ده تا دوازده سال به این نتیجه رسیدند که سن اثر چشمگیری در بسط دادن و 

 ها دارد.طول روایت

شده در زمینۀ روایت های عمیق انجامهای روایت و پژوهشجه به نظریهبا تو

گویی بر روایتگری کودکان پرسشی های قصهها و شیوهکودکان، چگونگی تأثیر قصه

محور در حوزۀ ادبیات کودک و آموزش کودکان های کودکاست که هدایتگر پژوهش

یران به این مهم توجه نشده است. شده در اهای انجامخواهد بود. اما تاکنون در پژوهش

گویی گویی ساده و قصه( به بررسی اثرگذاری دو روش قصه9389برای نمونه اکبری )

دبستانی پرداخت و نتیجه گرفت که تفاوت دیجیتال بر میزان درک مطلب کودکان پیش
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گویی وجود معناداری در درک مطلب کودکان دختر و پسر پس از ارائۀ دو روش قصه

خوانی را در درک گویی و قصه( در پژوهش خود میزان تأثیر قصه9388. بنفشه )ندارد

مطلب شنیداری تحلیل کرد و دریافت که هر دو روش در درک مطلب شنیداری تأثیر 

 مثبت دارد.

ها در آموزش و یادگیری و درک شده، قصههای انجامهای پژوهشبا توجه به یافته

یک از تحقیقاتی که دربارۀ اما در هیچ گذارند.ها تأثیر میمطلب و رشد مهارت

ها صورت گرفته، به روایت کودکان و های گوناگون برای بیان قصهگویی و روشقصه

که درحالی  عنوان متغیر وابسته پرداخته نشده است؛ها بهبررسی ساختار این روایت

لذا در پژوهش های کودکان در سنین مختلف را تجزیه و تحلیل کرد. توان روایتمی

صورت شفاهی و هایی که بهحاضر این مسئله مطرح شده که درک کودکان از قصه

عبارت دیگر، این دو روش شود، چگونه است. به خوانی ارائه میشکل پردههمچنین به

 دهند؟ تأثیر قرار میهای کودکان را تحت گویی چگونه روایتقصه

 . روش پژوهش 2ـ1

 9آزمایشیپژوهشی از نوع پیشدف کاربردی و از نظر روش لحاظ هپژوهش حاضر به

های نابرابر است. در این طرح، آزمون با گروهاست. طرح این پژوهش از نوع طرح پس

شود و گروه مقایسه عمل آزمایشی متفاوتی را ها استفاده میاز شیوۀ مقایسۀ گروه

جامعۀ  (.9319د )کرسول، شوگیری میآزمون اندازهوسیلۀ پسکند و سپس بهتجربه می

تهران بود.  4منطقۀ  11ـ19دبستانی سال تحصیلی آماری پژوهش شامل نوآموزان پیش

عنوان نمونه در دسترس دبستانی بودند که بهکنندگان پژوهش یک کالس پیششرکت

طور تصادفی دوازده نفر در نفر بودند که به 42انتخاب شدند. این نمونه درمجموع 

ابزار مورد  خوانی جای گرفتند.ی شفاهی و دوازده نفر در گروه پردهگویگروه قصه
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( بود 9381)مهتدی،  های صبحیقصهاز کتاب « کالغ و کشاورز»استفاده قصۀ عامیانۀ 

 دبستانی روایت شد.  خوانی برای کودکان پیشکه به دو صورت شفاهی و پرده

های نابرابر است ن با گروهآزموبا توجه به اینکه طرح این پژوهش از نوع طرح پس

ها هرکدام عمل شود و گروهها استفاده میو در این طرح از شیوۀ مقایسۀ گروه

کنند و همچنین نظر به اینکه گویی را تجربه میآزمایشی متفاوت یعنی دو روش قصه

عنوان دبستانی هستند که بهکنندگان در این پژوهش نوآموزان دختر کالس پیششرکت

دسترس انتخاب شدند، الزم است تا پژوهشگر نوآموزان کالس را به دو گروه  نمونه در

ها، از شیوۀ همتاسازی استفاده نماید. در تقسیم کند و برای کنترل تفاوت بین آزمودنی

ها از نظر متغیر ناخواسته همگن باشند )سرمد، شود آزمودنیشیوۀ همتاسازی، سعی می

ها را بندی و همتاسازی، آزمودنیهشگر جهت گروه(. لذا پژو9319بازرگان و حجازی، 

آزمون مورد استفاده جهت . مورد آزمون قرار داد های زبان گفتاریاز لحاظ مهارت

این آزمون برای  ( بود.9381)هامیل و نیوکامر،  1(TOLD)آزمون رشد زبان همتاسازی، 

ن صورت گرفت تا ها اصالحاتی در آم انتشار یافت و طی سال9111اولین بار در سال 

وجود آمد، نسخۀ نهایی آن جهت م با تغییراتی که در آزمون به9118اینکه در سال 

استفاده در کودکان صفر تا چهار سال و هشت تا یازده سال شکل گرفت. آزمون 

پسر( در  949دختر و  941کودک ) 9435زاده و مینایی بر روی مذکور توسط حسن

شهر تهران هنجاریابی گردید. برای قدرت تشخیص  دامنۀ سنی یک تا یازده سال در

ای استفاده شد که ای نقطهبستگی دورشتهاز روش هم TOLD-P:3ها در آزمون گویه

ها دارای گردد. طبق این روش، گویهبستگی هر گویه با نمرۀ کل محاسبه میدر آن، هم

از روش همسانی  هستند. همچنین پایایی این آزمون با استفاده 44/4بستگی ضریب هم

 تأیید شد.    81/4درونی و ضریب آلفا، 

شناختی با این آزمون مبتنی بر مدلی دوبُعدی است که در یک بُعد آن نظام زبان

کردن و در بُعد دیگرش مختصات  دهی و صحبتهای گوش کردن، سازمانمؤلفه
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زمون شش شناسی قرار دارد. آهای معناشناسی، نحو و واجشناختی با مؤلفهزبان

آزمون اصلی یا اولیه دارد که عبارت است از: واژگان تصویری، واژگان ربطی، خرده

دلیل اینکه اساس تهیۀ واژگان شفاهی، درک دستوری، تقلید جمله و تکمیل دستوری. به

آزمون یک نظام زبانی و یک ها یک الگوی دوبُعدی بوده است، هر خردهآزمونخرده

های ها یا مختصهها با توجه به نظامآزمونبنابراین خرده شود.مختصۀ زبانی را شامل می

 وجود آورند:های زیر را بهبندی شوند و ترکیبتوانند گروهمشترک می

 )گوش کردن )واژگان تصویری + درک دستوری 

 دهی )واژگان ربطی + تقلید جمله(سازمان 

 )صحبت کردن )واژگان شفاهی + تکمیل دستوری 

 گان تصویری + واژگان ربطی + واژگان شفاهی(معناشناسی )واژ 

 )نحو )درک دستوری + تقلید جمله + تکمیل دستوری 

  زبان گفتاری )واژگان تصویری + واژگان ربطی + واژگان شفاهی + درک

 (.9381دستوری + تقلید جمله + تکمیل دستوری( )هامیل و نیوکامر، 

ها از نظر مهارت زبان یسازی آزمودنبا توجه به هدف اجرای آزمون که همسان

ها اجرا و طبق جداول نمرات آزمون رشد زبان برای آزمودنیگفتاری بود، شش خرده

ها، نمرات هر کودک محاسبه و سپس نمرۀ آزمونهای درصدی خردهاستاندارد و رتبه

ها به این ترتیب ها با توجه به ترکیب آخر مورد بررسی قرار گرفت و آزمودنیآزمودنی

 گروه همسان تقسیم شدند. به دو 

کالغ و »پس از تقسیم کردن نوآموزان به دو گروه، ابتدا برای گروه اول قصۀ عامیانۀ 

با استفاده صورت شفاهی قرائت شد و سپس برای گروه دوم همان داستان به« کشاورز

ان متر که دارای تصاویری از وقایع داستسانتی 14متر و  9متر در  9ای به ابعاد از پرده

پس از هر جلسه  خوانی، ارائه شد.صورت پردهر آن، یعنی بهبود، با اشاره به تصاوی

ها خواسته شد تا قصه را صورت انفرادی مصاحبه و از آنگویی، با کودکان بهقصه
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نویسی شد. های کودکان ضبط و بعد از اتمام کار حرفوکمال بازگویند. روایتتمام

هر دو گروه از نظر فراوانی عناصر داستان، توالی این  های بازگفتۀ کودکان درروایت

عناصر، بسامد نسبی عناصر دستوری پیونددهنده، طول روایت از نظر تعداد جمله و 

-ها با روایت اصلی در سه بُعد حذف، اضافه و عدم کلمه و همچنین انطباق روایت

 صحت بررسی گردید. 

های بازگفتۀ کودکان، در این روایت منظور بررسی و تحلیل متغیر وابسته، یعنیبه

وجهی لباو استفاده شد. واحد پژوهش از روش تحلیل محتوا براساس الگوی شش

های بازگفتۀ کودکان بود. لباو در مقالۀ خود ها در روایتتحلیل در این پژوهش جمله

نظر بخشی دریافته، ساختاری ششم برای هر روایت شفاهی کامالً شکل9114در سال 

حل و پایانه افکن، ارزیابی، نتیجۀ راهگره گیری، کنشگیرد که شامل چکیده، جهتمی

های بازگفتۀ کودکان در دو گروه بخشی، روایتاست. با توجه به این ساختار شش

گویی مورد منظور بررسی و مقایسۀ دو روش قصهتحلیل و در جدول وارد شد و به

 تحلیل قرار گرفت.

  های پژوهش . یافته2

گویی های بازگفتۀ کودکان در دو گروه قصههای حاصل از تحلیل محتوای روایتیافته

 در پنج زمینه بررسی شده است. 

 . فراوانی عناصر داستان در روایت بازگفتۀ کودکان 1ـ2

( تعداد 9بخشی لباو )جدول نظر ساختار ششهای کودکان از با توجه به بررسی روایت

خوانی( و در گروه دوم )پرده 23گویی شفاهی( وه اول )قصهکل عناصر داستان در گر

گیری در هر دو بوده است. برپایۀ جدول، چکیده در هیچ گروهی دیده نشد، جهت 29

عدد و  94افکن در هر دو گروه مساوی و برابر با گره عدد، کنش 99گروه مساوی و 
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در گروه دوم بیشتر بوده عدد بود که  99عدد و در گروه دوم  1ارزیابی در گروه اول 

عدد مشاهده شد  3عدد و در گروه دوم  1حل در گروه اول است. همچنین نتیجه یا راه

عدد  2عدد و در گروه دوم  4که در گروه اول بیشتر بوده است. پایانه در گروه اول 

دیده شد که در گروه دوم بیشتر بوده است. با توجه به جمع کل در هر گروه، تعداد 

گویی شفاهی( بیشتر های بازگفتۀ کودکان در گروه اول )قصهداستان در روایتعناصر 

 خوانی( بوده است.از گروه دوم )پرده
 . فراوانی عناصر داستان در گروه اول و دوم1جدول 

 عناصر داستان
گویی گروه اول )قصه

 شفاهی(

گروه دوم )پرده

 خوانی(

 4 4 چکیده

 99 99 یگیرجهت

 94 94 افکنکنش گره

 99 1 ارزیابی

 3 1 حلیا راه نتیجه

 2 4 پایانه

 29 23 جمع کل
 

آمده از مقدار جدول در دستدو، مجذور کای بهو نتایج آزمون خی 4براساس جدول 

شده در فراوانی عناصر تر است؛ بنابراین تفاوت مشاهدهکوچک 45/4سطح احتمال 

 معنادار نیست.داستان در دو گروه 
 

 دو مربوط به فراوانی عناصر داستان در گروه اول و دوم. آزمون خی2جدول 

 جمع 4گروه  9گروه  

فراوانی 

 14 29 23 شدهمشاهده



 201                ...در خوانیپرده و شفاهی گوییقصه تأثیر مقایسۀ                53/ شمارۀ 92سال 

فراوانی مورد 

 14 39 39 انتظار

 NS 849/3                   239/4 :Sigآمده:  دستمجذور کای به

2  =df  45/4 > P 

 . توالی عناصر داستان در روایت بازگفتۀ کودکان 2ـ2

، توالی عناصر داستانی در روایت یازده کودک رعایت شده و فقط 3با توجه به جدول 

در یک روایت دارای عدم توالی است. اما در گروه دوم در هر دوازده روایت، توالی 

توالی بندهای روایی با یک  عناصر داستانی لحاظ شده است. بنابراین میزان رعایت

 خوانی( بیشتر بوده است.اختالف در گروه دوم )پرده

 . توالی عناصر داستان در گروه اول و  دوم2جدول 

 4گروه  9گروه  

 94 99 رعایت توالی

 4 9 عدم رعایت توالی

 

دار جدول در سطح آمده از مقدستدو، مجذور کای بهو آزمون خی 2براساس جدول 

شده در توالی عناصر داستان در تر است؛ بنابراین تفاوت مشاهدهکوچک 45/4احتمال 

 های دو گروه معنادار نیست.روایت

 

 دو مربوط به توالی عناصر داستان در گروه اول و دوم. آزمون خی4جدول 

 هاروش              

 فراوانی  

 4 گروه 9گروه 

عدم رعایت  جمع

 توالی
 رعایت توالی

عدم رعایت 

 توالی
 رعایت توالی

 42 94 4 99 9 شدهفراوانی مشاهده

  94 4 94 4 فراوانی مورد انتظار
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 NS 423/9          341/4 :Sigآمده:  دستمجذور کای به

9 = df  45/4 > P 
 

  گفتۀ کودکان. بسامد نسبی عناصر دستوری پیونددهنده در روایت باز2ـ2

وجود بسامد نسبی عناصر دستوری پیونددهنده که توالی زمانی بین بندهای روایی را به

 ،5و... است. با توجه به جدول « و بنابراین بعد»، «بنابراین بعد»، «بنابراین»آورند، می

عدد بوده است.  98عدد و در گروه دوم  942بسامد عناصر پیونددهنده در گروه اول 

های بازگفتۀ کودکان در بنابراین بسامد نسبی استفاده از عناصر پیونددهنده در روایت

 خوانی بوده است. گویی شفاهی بیشتر از گروه پردهگروه قصه

 ه در گروه اول و دوم. عناصر پیونددهند1جدول 

 خوانی()پرده 4گروه  گویی شفاهی()قصه 9گروه  

 5  99 9کودک 

 2 5 4کودک 

 4 44 3کودک 

 2 5 2کودک 

 94 93 5کودک 

 9 94 9کودک 

 1 94 1کودک 

 1  1 8کودک 

 4 1 1کودک 

 9 5 94کودک 

 3 1 99کودک 

 2 4 94کودک 

 94 942 جمع کل
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آمده از مقدار جدول در سطح دستیج آزمون، مجذور کای بهو نتا 9براساس جدول 

شده در عناصر دستوری تر است؛ بنابراین تفاوت مشاهدهبزرگ 45/4احتمال 

 پیونددهنده در دو گروه معنادار است.

 دو مربوط به عناصر دستوری پیونددهنده در گروه اول و دوم. آزمون خی6جدول 

 جمع 4گروه  9گروه  

 992 94 942 شدهفراوانی مشاهده

 992 84 84 فراوانی مورد انتظار

 Sig: 423/4        919/44 **آمده: دستمجذور کای به

99 = df  45/4 > P 

 . طول روایت )تعداد کلمات/ جمالت( در روایت بازگفتۀ کودکان 4ـ2

گویی شفاهی و وه قصهدر این قسمت با توجه به روایت بازگفتۀ هر کودک در گر

ها، اعم از فعل، اسم، صفت و های ساده و سپس تعداد کلمهخوانی، تعداد جملهپرده

 قید، در هر روایت شمارش شد و در جدول قرار گرفت.
 

 های کودکان در گروه اول و دوم. تعداد جمله در روایت1جدول 

  4ها در گروه جمله تعداد   9ها در گروه تعداد جمله 

 941  14 9کودک 

 943 958 4کودک 

 11 939 3کودک 

 83 18 2کودک 

 999 955 5کودک 

 954 913 9کودک 

 99 954 1کودک 

 89 989 8کودک 
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 941 19 1کودک 

 945 994 94کودک 

 945 945 99کودک 

 943 945 94کودک 

 9334 9519 جمع کل
 

 های کودکان در گروه اول و دوم . تعداد کلمه در روایت8جدول 

  9ها در گروه تعداد کلمه 
ها در گروه تعداد کلمه 

4  

 324 423  9کودک 

 341 223 4کودک 

 429 319 3کودک 

 435 988 2کودک 

 594 258 5کودک 

 234 384 9کودک 

 912 244 1کودک 

 419 538 8کودک 

 394 451 1کودک 

 385 399 94 کودک

 342 311 99کودک 

 414 311 94کودک 

 3839 2299 جمع کل

ها در گفتۀ کودکان، تعداد جملههای روایت بازو شمارش جمله 1با توجه به جدول 

خوانی( جمله و در گروه دوم )پرده 9519گویی شفاهی( درمجموع گروه اول )قصه

ر گروه اول بیشتر از گروه دوم ها ددهد تعداد جملهجمله بوده که نشان می 9334

ها در های روایت کودکان، تعداد کلمهو شمارش کلمه 8است. همچنین طبق جدول 
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خوانی( کلمه و در گروه دوم )پرده 2299گویی شفاهی( درمجموع گروه اول )قصه

ها در گروه اول بیشتر از گروه دوم است. دهد تعداد کلمهکلمه بوده که نشان می 3839

های بازگفتۀ کودکان گروه ها، طول روایتها و کلمهبا توجه به تعداد جملهدر کل 

 خوانی بوده است.گویی شفاهی بیشتر از گروه پردهقصه

 ها در گروه اول و دومدو مربوط به تعداد جمله. آزمون خی9جدول 

 جمع 4گروه  9گروه  

 4149 9334 9519 فراوانی مشاهده شده

 4149 9235 9253 فراوانی مورد انتظار

 Sig: 44/4            981/84**آمده: دستمجذور کای به

99 = df  45/4 > P 

 

 ها در گروه اول و دومدو مربوط به تعداد کلمه. آزمون خی10جدول 

 جمع 4گروه  9گروه  

 8424 3839 2299 شدهفراوانی مشاهده

 8424 2949 2949 انی مورد انتظارفراو

 Sig: 44/4            224/4**آمده: دستمجذور کای به

99 = df  45/4 > P 

آمده از مقدار جدول در دستو نتایج آزمون، مجذور کای به 1براساس جدول 

ها در دو گروه تر است؛ بنابراین تفاوت در تعداد جملهبزرگ 45/4سطح احتمال 

و نتایج آزمون، مجذور کای حاصل از مقدار  94همچنین برمبنای جدول معنادار است. 

ها در دو تر است؛ بنابراین تفاوت در تعداد کلمهبزرگ 45/4جدول در سطح احتمال 

 گروه  معنادار است. 
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 . میزان انطباق روایت بازگفتۀ کودکان با روایت اصلی 1ـ2

روایت بازگفتۀ کودک در سه عنصر در این قسمت، میزان انطباق متن روایت اصلی با 

گیری بررسی شده است. این سه عنصر در سه بُعد افکن و نتیجهگیری، کنش گرهجهت

افکن و گیری، کنش گرهکردن بخشی از روایت مربوط به عنصر جهتحذف )حذف 

های مربوط به گیری(، اضافه )افزودن روایتی تازه به روایت اصلی در بخشنتیجه

گیری( و عدم صحت )تغییر در روایت بازگفتۀ افکن و نتیجهنش گرهگیری، کجهت

-افکن و نتیجهگیری، کنش گرههای جهتکودکان نسبت به روایت اصلی در بخش

 گیری( هدف تحلیل بوده است. 

 های کودکان در گروه اول و دوم. میزان انطباق در روایت11جدول 

 4گروه  9گروه  

نوع                                                             

 ابعاد
 حذف عدم صحت اضافه حذف

اضا

 فه

عدم 

 صحت

 93 4 94 92 9 8 گیریانطباق در جهت

 42 49 51 99 43 38 افکنانطباق در کنش گره

 9 4 1 4 4 3 گیریانطباق در نتیجه

 38 49 19 45 42 21 جمع 

 924 18 جمع کل

 

های بازگفتۀ کودکان گروه اول در سه عنصر ، در روایت99با توجه به جدول 

مورد  45مورد اضافه و  42مورد حذف،  21گیری افکن و نتیجهگیری، کنش گرهجهت

مورد  19مورد عدم انطباق( مشاهده شد. در گروه دوم نیز  18عدم صحت )درمجموع 

مورد عدم انطباق(  924وع مورد عدم صحت )درمجم 38مورد اضافه و  49حذف، 

های بازگفتۀ کودکان گروه مشاهده شد. مقایسۀ مجموع موارد عدم انطباق در روایت
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خوانی بیشتر از گروه انطباق در گروه پرده اول و دوم حاکی از آن است که عدم

های بازگفتۀ کودکان گروه گویی شفاهی بوده است. بنابراین انطباق در روایتقصه

 خوانی است.اهی بیشتر از گروه پردهگویی شفقصه

 های کودکان در گروه اول و دومدو مربوط به میزان انطباق در روایت. آزمون خی12جدول 

 جمع 4گروه  9گروه  

 438 924 18 شدهفراوانی مشاهده

 438 991 991 فراوانی مورد انتظار

 NS449/9          523/4 :Sig آمده: دستمجذور کای به

4 = df  45/4 > P 

آمده از مقدار جدول در سطح دستو نتایج آزمون، مجذور کای به 94براساس جدول 

های تر است؛ بنابراین تفاوت در توالی عناصر داستان در روایتکوچک 45/4احتمال 

 دو گروه معنادار نیست.

  . بحث و نتیجه2

و همچنین  های بازگفتۀ کودکاناصلی روایت با توجه به نتایج تحلیل محتوای متن

دو، میزان فراوانی عناصر داستانی که لباو در الگوی خود جداول فراوانی و آزمون خی

گویی شفاهی بیشتر از های بازگفتۀ کودکان در گروه قصهمعرفی کرد، در روایت

ز لحاظ ( ا4دو )جدول خوانی بوده است؛ اما این تفاوت طبق نتایج آزمون خیپرده

میزان رعایت توالی بندهای روایی با یک اختالف در گروه  آماری معنادار نیست.

دو )جدول اما طبق نتیجۀ آزمون خی بوده است؛ گویی شفاهیقصه خوانی بیشتر ازپرده

گویی در گروه قصهبسامد عناصر دستوری پیونددهنده ( این اختالف معنادار نیست. 2

( بین 9خوانی بوده و این تفاوت  از لحاظ آماری )جدول شفاهی بیشتر از گروه پرده

ها در ها و کلمهها از نظر تعداد جملهگویی معنادار است. طول روایتدو روش قصه

و  1دو )جدول خوانی است. طبق آزمون خیگویی شفاهی بیشتر از پردهگروه قصه
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میزان انطباق کلی  .ها در دو گروه معنادار استها و کلمه(، تفاوت تعداد جمله94

گویی شفاهی گو در گروه قصههای بازگفتۀ کودکان نسبت به روایت اصلی قصهروایت

 معنادار نیست.  94خوانی بوده است؛ اما این تفاوت با توجه به جدول بیشتر از پرده

های کالمی و گویی شفاهی روش مهمی در پرورش دادن مهارتطور کلی قصهبه

گویی رکز کودک در آموزش است و کودک در این نوع از قصهباال بردن درک و تم

تری از نظر طول جمالت و کلمات و عناصر دستوری ارائه دهد. تواند روایت کاملمی

کارگیری عناصر ها از نظر بهتوان جهت بهتر کردن کیفیت روایتاز هر دو روش می

 دارای توالی بهره برد. ای کامل و مند کردن کودکان به روایت قصهداستانی و عالقه

های مختلف روایت صورت گرفته است که نتایج های مختلفی دربارۀ جنبهپژوهش

 توان به جستارهایهای پژوهش حاضر همخوانی دارد. از این میان میها با یافتهآن

( 4493) 1( و اسپارکز و کارمیول4494) 8اوکتای(، آکینیکی 4445اوکراینز و دیگران )

های کودکان واکاوی وجهی لباو را در روایتکه الگوی کلی ساختار ششاشاره کرد 

توالی و  (4493) 94ملزی، شیک و بوستویک( و 9183کیب )کردند. پترسون و مک

 (4491) 94اوزکنو ( 4449) 99های کودکان و شاپیرو و هندریکسونانسجام روایت

-در پژوهش  دادند.های کودکان را موضوع پژوهش خود قرار طول و کیفیت روایت

( نیز تأثیر 9319( و معصومی )9319(، شهمراد )9388(، بنفشه )9381های اکبری )

گویی در میزان درک مطلب و تمرکز دیداری و شنیداری و همچنین اثربخشی آن قصه

 ها بررسی شد.  بر انسجام و پیوستگی روایت

ای برای بیان ان ذاتاً وسیلهزبها باید به این نکته اشاره کرد که در تبیین این یافته

گیرد تعداد نامحدود و نامعینی از معانی است که از طریق سیستمی محدود صورت می

ها و نیازها، تبادل اطالعات و بیان احساسات و درک و نیز راهی برای ابراز خواسته

-دهد رشد زبان و گفتار یکی از جنبهشناسی نیز نشان میدیگران است. مطالعات روان

به نقل از مفیدی و سبزه،  9114شود )دال، ای اصلی رشد در انسان محسوب میه
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ها راهی برای رشد گفتار کودک هستند و گنجینۀ لغات کودکان را غنی (. قصه9388

کند تا بر کلمات بیشتری خواندن به کودکان کمک می کنند. قصه شنیدن و قصهمی

های درونی رتباط برقرار کنند و دریافتتر بتوانند با دیگران ااحاطه یابند و راحت

 (.  9399کردن آن انتقال دهند )رهگذر،  خویش را با روایت

شود، توالی وقایعی است که دارای ارتباط آنچه از تعریف روایت برداشت می

های داستانی است و ها حاصل تمرکز بر شخصیتاند و پیوستگی آنمنطقی و زمانی

ای است که در آن دورۀ اغتشاش، بحران و عدم قطعیت هگونتوالی زمانی در آن به

رسد. طبق فرضیۀ لباو، بندهای روایی واقعی مشکل و پایان می سرانجام به آرامش، حل

اند و این روند، بندهای مستقل و دارای ترتیب زمانیشمار میکه محور اصلی روایت به

از آنجا که  ثابتی بازنمایی شوند. بندها همراه بندهای پیرو و وابستۀ خود باید در توالی

خوانی بسیار اندک بوده گویی شفاهی و پردهتفاوت در رعایت توالی در دو گروه قصه

شود که در هر دو و همچنین این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست، چنین استنباط می

گویی، کودک قادر است حوادث کلیدی و فضای کلی حاکم بر آن را در روش قصه

 ک توالی درک و بیان کند.  ی

ها را های خود را در ذهنش بررسی و آندربارۀ ارائۀ شفاهی داستان، کودک شنیده

کند. برد و به آن اعتماد میکند. کودک از قصه لذت میدر تخیل خویش بازآرایی می

دهد گذارد و روح و ذهن او را تحت تأثیر قرار میقصه بر ناخودآگاه کودک اثر می

را گویی شفاهی، قصه تنها متنی است که هیچ تصویری آن . در قصه(9313هایم، )بتل

کند و کودک باید در ذهن خویش با استفاده از توانایی تخیلش، از آنچه اتفاق کامل نمی

شود که بخش ذهنی تولید کند. با توجه به این امر استنباط میافتد، تصاویر رضایتمی

دارد تا خود در تخیل یر واقعی از داستان، کودک را وامیچنین تأثیری بدون ارائۀ تصو

خویش حوادث را تصویرسازی نماید و در بازگو کردن قصه، آنچه را که تخیل یا 

راحتی بیان کند و برای بندهای روایی خویش دلیل آورد و ارزیابی کرده است، به
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-که در پرده روایت خویش را بدون ابهام برای شنونده بازگوید. این درحالی است

دهد، روایت داند آنچه را که تصویر به او ارائه میخوانی، کودک خود را موظف می

کند و شاید به این دلیل استفاده از عناصر دستوری پیونددهنده در روایت این کودکان 

 کمتر از گروه شفاهی است. 

گویی شفاهی تصویر درمقابل دیدگان کودک نیست، فرصت از آنجا که در قصه

هایی را در ذهن خویش بپروراند تواند استداللبرای تخیل بیشتر است و همچنین او می

ها را بهتر درک کند؛ تا حوادث و فرازوفرود داستان را در ذهن به هم ربط دهد و آن

بر گویی شفاهی بر طول روایت کودکان افزوده است. عالوهلذا به احتمال زیاد قصه

های خود را از اتفاقات دهد تا ارزیابیبه کودک فرصت میگویی به این شیوه این، قصه

های بیشتر از ها و جملهکند و همین امر سبب افزایش استفاده از کلمه داستان بیان

کاهد و باعث خوانی، گویا بودن تصاویر از تخیل کودک میسوی اوست. اما در پرده

کند شنونده خود زیرا تصور مینماید؛ تر انتخاب شود او جمالتش را ساده و کوتاهمی

 از روی تصاویر منظور او را درک خواهد کرد.

گویی گویی در توسعۀ توانایی روایتطور کلی نتایج پژوهش نقش مؤثر قصهبه

گویی شفاهی در روایت توان گفت قصهکند. در مقام مقایسه میکودکان را تأیید می

یان مستقیم میراث ادبی و فرهنگی گویی شفاهی بتر است. قصهگویی کودکان اثربخش

ها، امیدها و رؤیاها ها، ترستوان ارزشهای عامیانه میها و داستاناست. از طریق قصه

پذیر نبود، را بیان کرد. در دوران باستان، هنگامی که نوشتن و ثبت فرهنگ جامعه امکان

کلی فرهنگ طور ها و بهگویی شفاهی بود که برای حفظ تاریخ، سنتاین روش قصه

نسل انتقال بههای فرهنگی نسلکار گرفته شد و به این ترتیب، ارزشاجتماع انسانی به

 یافت. 
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