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 چکیده

با  آموزاندانشدر خوانی بر افزایش انگیزش خواندن داستان اثربخشی آموزش تعیینپژوهش حاضر با هدف 

. اجرا شد گواهآزمون با گروه پس -آزمونطرح پیش وآزمایشی نیمه روشبا  پژوهش .انجام شد یخواننارسا

بودند  2935-39رشت در سال تحصیلی  نارساخوانی شهربا ابتدایی  دورهآموزان جامعه آماری شامل تمامی دانش
تصادفی در دو گروه آزمایش و  صورتبهتخاب و گیری در دسترس انبا روش نمونهنفر  51 ن تعدادآنابین که از 

خوانی (، آزمون خواندن و نارسا2393ها از آزمون هوش )وکسلر، آوری دادهجایدهی شدند. برای جمع گواه
استفاده شد. برنامه ( 2331پرسشنامه انگیزش خواندن )ویگفیلد و گاتری، و  (2911)کرمی نوری و مرادی، 

گروه آزمایش آموزش داده شد در حالی که گروه  کننده درشرکتآموزان دانش هجلسه ب 1طی  آموزش داستان
آزمون نمرات انگیزش خواندن نشان آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس پس ،گواه

نتایج  ،چنینهمآزمون معنادار است. ی پسهانمرهخوانی بر آزمون، اثر داستانی پیشهانمرهداد که با حذف اثر 
ی هانمرهخوانی بر آزمون، اثر داستانی پیشهانمرهبا حذف اثر نشان داد که آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره 

یج به دست آمده از پژوهش حاضر با توجه به نتا ،ها نیز معنادار است. بنابراینآزمون این خرده مقیاسپس
کاهش واند به عنوان یک برنامه آموزشی کارآمد در تمی خوانیتوان گفت که آموزش راهبرد داستانمی

 مورد استفاده قرار گیرد. ینارساخوانبا آموزان دانشانگیزشی  مشکالت

 ،خواندن انگیزش ،خوانیداستان آموزان ابتدایی، نارساخوانی،دانش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 پرورش و آموزش هایهحوز نبرانگیزتریلجنجا شاید و ترینبزرگ از یکی ،2یادگیری هایناتوانی
-توصیف دانش در ویژههای یادگیری ناتوانیاصطالح . (5001، و همکاران 5فلتچر) است ویژه

، صحبت کردنها مانند در یادگیری برخی از مهارتاما  دندارطبیعی  هوشبهرآموزانی که 
افظه خواندن، هجی کردن، نوشتن، حساب کردن، ادراك بینایی، ادراك شنوایی، توالی ح

های ناتوانیبا رود. کودکان دچار اشکال هستند، به کار می شنیداریبینایی و توالی حافظه 
یا چند مورد از موارد زیر دچار مشکل باشند: اختالل در زبان  یادگیری ممکن است در یک

، 9مونتاگو و کاواندیشگفتاری، اختالل در زبان نوشتاری، اختالل در خواندن و حساب )
5029.) 
 مشکالتی با است، کودکان در بین ی یادگیریهایناتوان ترینمهم و ترینشایع از که رساخوانینا

 زمینه در مختلفی مشکالت و شناختیواج پردازش هایمهارت در پایین توانایی ،واژه در رمزگشایی
مبنای ویرایش پنجم  تعریف اختالل خواندن بر (.5025وفایی، ) شودمی مشخص زبان نوشتاری

های روانی عبارت است از: حالتی که در آن پیشرفت راهنمای تشخیصی و آماری اختاللتاب ک
تر از حد مورد انتظار برحسب سن، آموزش و هوش کودك است. این اختالل به خواندن پایین

شود. طبق مالكمستلزم خواندن می یهای روزانهمیزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت
وجود یک  در صورت 1های روانیپنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای ویرایش 

های اختالل اختالل عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معموالً با
 (.5029، 2پزشکی امریکاانجمن رواندیگر همراه است )

 محدود تحصیلی عملکرد یطهح به فقط ویژه یادگیری هایناتوانی بارزیان پیامدهای و هاآسیب
 پیگیرانه هایپژوهشسازد. می ثرأمت را جامعه و خانواده فرد، زندگی مختلف ابعاد بلکه ؛دشونمی

 هیجانی، مشکالت معرض در ویژه یادگیری هایناتوانیبا  بزرگساالنی و کودکان انددادهنشان 

                                                           
1. Learning disability 

2. Fletcher 

3. Montague & Cavendish 

4. DSM5 

5. American Psychiatric Association 
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 در ینهیجا هایختاللا وجود به گرانبیشتر پژوهش (.5020مک نمار، هستند ) بزهکاری و رفتاری
، نریمانی، رضایی جمالویی و زاهدبابالن ابوالقاسمی. اندکرده اشاره ینارساخوان با کودکان

 دارای آموزاندانش و یادگیری هاییناتوان دارای آموزاندانش که دادند نشان پژوهشی در (2930)
 شایستگی ،باال و متوسط تحصیلی شرفتدارای پی آموزاندانش در مقایسه با پایین تحصیلی پیشرفت

 دارای آموزاندانش از که بسیاری دادند نشان (5020) 2شچمن و دارند. فریلیچ تریپایین اجتماعی
 مدرسه در اغلب که ندهست تحصیلی و عاطفی اجتماعی، مشکالت دارای یادگیری هاییناتوان

ری از لحاظ انگیزشی مشکالت اساسی ناتوانی یادگیبا شود. بسیاری از افراد می گرفته نادیده
 کنترل منبع و ندارند اعتماد زندگی مشکالت با رویارویی در خود هایتواناییدارند. آنها به 

بر این باور هستند که زندگی آنها  این گروه از افراد ،درونی. به بیان دیگر تا است بیرونی آنها
برخی  کهطوریبهونی مانند توانایی؛ عوامل بیرونی مانند شانس است تا عوامل در کنترل در

مشکالت انگیزش را برای  آنچهشوند.  شدهآموخته درماندگیاوقات ممکن است دچار 
 مشکالت بین متقابل رابطه ،سازدمییادگیری بسیار دشوار  هایناتوانیبا معلمان، والدین و افراد 

(. انگیزه 2939اده، خانزحسین) است آموزاندانش این در شناختیمشکالت  و انگیزشی
 خواندن به پژوهشگران توجه افزایش به خواندن هایفعالیتکودکان برای خواندن و تعامل در 

از  هستند باانگیزه خواندن برای که آموزانیدانش ،هاپژوهشبر اساس نتایج . است شده منجر
ند. ی دار، عملکرد باالتروح باالتر در خواندنسط به رسیدن و مطلب درك هایمهارت نظر

 فعال طوربه اغلب پیشرفت کم خوانندگان که دهدمیمختلف نشان  هایپژوهشبر این،  افزون
 فعالیت کههنگامی ویژهبهشوند،  درگیر آن در اینکه تا کنندمی مقاومت خواندن برابر در

های ن کتابخواند برای حتی خواندن برابر در مقاومت. شودمیخواندن در مدرسه انجام 
 ترینمهمانگیزش خواندن یکی از  .(5025، 5گاتری، ویگفیلد و کالدااست ) تره شایعمدرس

دست  نتایج به بر اساسشود. عوامل خاص در آموزش زبان محسوب می ءعواملی است که جز
جانبه به با عنوان نقش آموزش دو (5025) پورحسین، احمدی و آمده از پژوهش نظام اسماعیل

 بر بهبودداری اثر مثبت معنی دوجانبهپیشرفت خواندن، آموزش عنوان یک عامل مهم در 

                                                           
1. Freilich & Shechtman 

2. Guthrie, Wigfield & Klauda 
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 و پیشرفت انگیزش بین رابطه وجود گویای شده همچنین انجام هایبررسی انگیزش خواندن دارد.
 .یادگیری است هایناتوانی

 بازگویی راهبرد ،ینارساخوان با کودکان آموزش در داستان بر مبتنی راهبردهای از یکی
 قرار استفاده مورد گسترده طوربه که است ارزیابی تکنیک یک راهبرد این .است داستان

به عنوان  همچنین راهبرد این. بسنجد را آموزاندانش خواندن درك سطح تواندمی و گیردمی
 فن این. گیردمیتدریس خواندن و رشد درك مطلب مورد استفاده قرار  برای یک روش

 بهبود به داریمعنی طوربه ،همچنین. گیرد قرار استفاده مورد سنی هر در کودکان برای تواندمی
 کمک خواندن روانی ارتقاء به و است مؤثر داستان ساختار احساس و درك و خواندن درك

 ثیراتدر پژوهش خود که با هدف بررسی  (2912یوسفی لویه و متین )(. 2319، 2مارو) کندمی
 نتیجه این بهانجام گرفت،  یادگیری با مشکالت انکودک رویارویی راهبردهای بر درمانیقصه

-می یادگیری مشکالت با کودکاندر  رویارویی راهبردهای بهبود موجب درمانیقصه که رسیدند

 در خوانیدرمانی و داستانوهش خود با عنوان اثربخشی روایت(، در پژ5022رحمانی ) .شود

 نارساخوان آموزاندانش از نفر 90 روی بر که نارساخوان کودکان خواندن خطاهای کاهش
 را خواندن خطاهای درصد 90 میزان به ،ایمداخله برنامه این که رسید نتیجه این به شد انجام

 .دهدمی کاهش
( در پژوهش خود با هدف بررسی اثر فعل و انفعاالت 5005) 5سونشین و میوناسترمن

کودکان پنج ساله، به این نتیجه  خواندن در خانه برای بهبود انگیزه و سوادآموزی اولیه در
-سواد به مربوط هایمهارتداری روی انگیزش و فعالیت خواندن در خانه، اثر معنیرسیدند که 

 کودکان عالقه تقویت در خواندن انفعاالت و فعل اثر از همچنین هایافته این. دارد اولیه آموزی
به بررسی این  ( در پژوهش خود5022) 9لوگان، مدفورد و هاگز .دارد حکایت سوادآموزی به

 آنها. کنندمی بینیپیشله پرداختند که چطور عوامل شناختی و انگیزشی، مهارت خواندن را امس
 محدود را افراد درونی انگیزش و خواندن درك مختلف عوامل که رسیدند نتیجه این به

                                                           
1. Morrow 

2. Sonnenschein & Munsterman 

3. Logan, Medford & Hughes 
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. هستند خواندن هایابیارزی در خوانندگان عملکرد پایین توانایی در عاملی عنوان به و کنندمی
 درونی انگیزش. شودمی محدود مختلف شناختی هایتوانایی با خوانندگان خواندن هایمهارت

 خوانندگان برای مداخالت. کندمی بینیپیش را ضعیف خوانندگان خواندن عملکرد اختالف
 .کند کمک آنها انگیزش افزایش به که باشد عناصری شامل باید ضعیف

که  رسیدندبه این نتیجه  خود ( در پژوهش5029) 2ی، واندلر و کازلمنیگلن، ویلیجر
داری بر افزایش لذت بردن از خواندن و مدرسه اثرات معنیمبتنی بر خانه/های همداخل

کنجکاوی در خواندن دارد. اثر لذت بردن از خواندن در پنج ماه پیگیری هنوز قابل تشخیص 
خانواده در ارتقاء مستمر و پایدار انگیزه خواندن تأکید  چنین بر نقش بالقوههم هایافتهبود. 

 وسیله به خواندن درك بینیپیش( در پژوهش خود به بررسی 5029) 5اسکافنر و اسشیفل داشت.
، مطلب درك فرآیند در انگیزش که دادند نشان هایافته. پرداختند انگیزشی و شناختی عوامل

فرآیند درك  کههنگامیو عوامل شناختی،  اشدوقتی امکان دسترسی به متن وجود داشته ب
، نایر .است برخوردار بیشتری اهمیت از ،گیردمیمطلب بدون دسترسی به متن صورت 

( در پژوهش خود که با هدف مقایسه اثربخشی دو راهبرد 5021) 9مدیوسف و چویی هانگ
و موفقیت، بر  انگیزشالقه، ع مبتنی بر قانون و قاعده مطابق و متداول راهبرد و گوییداستان

 روش از استفاده که رسیدند نتیجه این به شد، انجام چین، ابتدایی مدارس آموزانروی دانش
 آموزاندانش در را موفقیت به دستیابی و انگیزش عالقه،میزان  توجهی قابل طوربه گوییداستان
 افزایش داده است. ،گواه گروه با مقایسه در آزمایش، گروه

آموزان در زمینه اهمیت و شیوع نارساخوانی و با توجه به مشکالت این دانشبا توجه به 
 از گروه این نیاز علت به همچنین و پایین انگیزش نظیر درونی هایویژگیبرخی از 

له ابه این مس دهیپاسخ هدف با حاضر پژوهش کاربردی، آموزشی راهبردهای به آموزاندانش
ثر است، ؤم ینارساخوانبا آموزان خواندن دانش بود انگیزشخوانی بر بهاساسی که آیا داستان

 انجام گرفت.
 

                                                           
1. Villiger, Niggli, Wandeler & Kutzelmann 

2. Schaffner & Schiefele 

3. Nair, Mohd Yusof & Chooi Hong 
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 روش
در واندن خ خوانی بر افزایش انگیزشاثربخشی داستان تعیینپژوهش حاضر با هدف 

-آزمونپیش آن طرحو آزمایشی نیمهپژوهش روش . انجام شد ینارساخوان با آموزانشدان
با ابتدایی  دورهآموزان اری شامل تمامی دانش. جامعه آمبود گواهآزمون با گروه پس

یادگیری،  هایناتوانیکه در مراکز  بودند 2935-39در سال تحصیلی  نارساخوانی شهر رشت
 شاملپژوهش نمونه گروه شرایط ورود به کردند. میخدمات آموزشی و درمانی را دریافت 

( و 222-12 بهره هوشی تحصیلی ابتدایی، دورهسال،  25-1)سن  سن، مقطع تحصیلی، هوش
از بین  بود. درمانی دیگر هایم مصرف دارو و عدم دریافت مداخلهعد شاملشرایط خروج 
دوم،  هایپایهتحصیلی ابتدایی که  مقطعآموز دانش 51تعداد  به شیوه تصادفیجامعه آماری، 

 25میان  از جایدهی شدند. گواهو در دو گروه آزمایش و بودند، انتخاب سوم، چهارم و ششم 
، گواهدوم بودند. در گروه  پایهدرصد در  1/99آموز جایدهی شده در گروه آزمایش، دانش

ها از آزمون هوش آوری دادهبرای جمع کردند.دوم تحصیل می پایهآموز در دانش 1/32
پرسشنامه  و (2911خوانی )کرمی نوری و مرادی، نارساخواندن و (، آزمون 2393)وکسلر، 

 ( به شرح زیر، استفاده شده است:2331دن )ویگفیلد و گاتری، انگیزش خوان
توسط دیوید  2393این مقیاس در سال : (2393هوش وکسلر کودکان )وکسلر،  آزمون

پس از هنجاریابی به مقیاس  قرار گرفت و تجدیدنظرمورد  2311در سال  و طراحی وکسلر
 در وکسلر توسط گزارش شده یدرون همسانی متوسطنظرشده وکسلر کودکان تبدیل شد. تجدید

است.  32/0و  32/0، 39/0 برابر به ترتیب عملی و کالمی کلی، هوشبهر مقیاس برای سنی گروه 22
 همسانی ضریب کمترین و داشته بیشتری تغییرپذیری خاص هایآزمونخرده  برای درونی همسانی

 ضرایب و 11/0با  برابر غاتل ینهگنج مورد در ضریب بیشترین و 93/0برابر  قطعات الحاق مورد در
 59 متوسط زمانی فاصلة در بازآزمایی پایایی و عملی از باالتر کالمی هایآزمونخرده  برای پایایی

و  31/0 به ترتیب عملی و کالمی هایمقیاس برای و 32/0 کلی مقیاس برای گروه سنی هر برای روز
 با هامقیاسمبستگی نمرات خرده گزارش شده است. روایی این آزمون از طریق محاسبه ه 11/0

 تا 99/0 از آزمون این روایی ضرایب. است آزمون این خوب روایی بیانگر آزمون، کل نمره
 (.2912شهیم، ) است شده گزارش 35/0
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این آزمون توسط کرمی  :(2911خوانی )کرمی نوری و مرادی، آزمون خواندن و نارسا
ده  . آزمون خواندن و نارساخوانی شامله استو هنجاریابی شد طراحی( 2911نوری و مرادی )

آموزان عادی دختر و پسر خرده آزمون است که هدف آن بررسی میزان توانایی خواندن دانش
ی هاخرده مقیاس در دوره دبستان و تشخیص کودکان با مشکالت خواندن و نارساخوانی است.

های بدون معنی، درك ن واژهها، آزمون خواندند از: آزمون خواندن واژهاین آزمون عبارت
این آزمون روی  ها.ها، حذف آواها، نشانه حروف، نشانه واژهآزمون قافیهها، درك متن، واژه

آموز در پنج پایه تحصیلی ابتدایی هنجاریابی شده است. پایایی آزمون خواندن و دانش 2921
یر آن برای خرده نارساخوانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقاد

 (.2911کرمی نوری و مرادی، ) دست آمده استبه 19/0 تا 31/0 بین مختلف هایآزمون

توسط  انگیزش خواندن مقیاس :(2331، 2یس انگیزش خواندن )ویگفیلد و گاترمقیا
گویه و هر گویه دارای  21ساخته شده است. این مقیاس دارای  2331ویگفیلد و گاتری در سال 

گیرد که به معنی انگیزش تعلق می 2عدد  "هرگز"ت. در این مقیاس به گزینه گزینه اس 1
گیرد که به معنی انگیزش خواندن باال است. تعلق می 1عدد  "همیشه"خواندن پایین و به گزینه 

 22آموزان سوم تا ششم مناسب است. این مقیاس دارای مقیاس انگیزش خواندن برای دانش
 بر اساس( 2911این مقیاس در پژوهش رقیب دوست و اصغرپور )خرده مقیاس است. پایایی 

 دست آمد. روایی این مقیاس توسط ویگفیلد و گاتریبه 11/0فرمول ضریب آلفای کرونباخ 
صورت فردی و گروهی توان به( مورد تأیید قرار گرفت. مقیاس انگیزش خواندن را می2331)

 اجرا کرد.

 اساس بر که کوتاه هایداستانامل آموزش ای در پژوهش حاضر شبرنامه مداخله
و یک برنامه آموزشی محقق  بودها های ذهنی و تحولی کودکان و متناسب با عالیق آنشاخص
ها آموزش داده شد. آموزان به آنجلسه با مشارکت دانش 1که در طی  استبوده ساخته 

موزان صورت گرفت تا آدانش زندگی واقعی موقعیت و بافت به توجه با هاداستانانتخاب 
انگیزه و عالقه افراد نمونه جهت مشارکت در فرایند آموزش جلب شود. در جریان آموزش 

آموزان به دانشهای مناسب و بحث گروهی، تالش و مشارکت خوانی، با طرح پرسشداستان

                                                           
1. Wigfield & Guthrie 
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 آموزشی مصوب دروس سرفصل با متناسب هاداستانطور کلی محتوای کار گرفته شد. به
موزان و با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی آنها بوده است. برای اجرای پژوهش پس آدانش

های الزم هماهنگیانجام و  شهر رشت 5و  2مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه  دریافتاز 
شهر رشت و انتخاب نمونه از میان  5و  2یادگیری ناحیه  هایناتوانیبا مدیریت مراکز 

 پژوهش، در استفاده مورد ابزارهای کمک به هاداده آوریجمع و دارسم این آموزاندانش
 جلوگیری از خستگی منظوربه. شد اجرا ماه 5 مدت به جلسه 1 طی خوانیداستان آموزش برنامه
شد و جلسات طوری ها ارائه میدقیقه به آن 12تا  90در طول  مطالب هر جلسه، آموزاندانش
آموزان شود. دانش پیشگیریآموزان از برنامه و خروج دانش دگیزدلبندی شدند که از تقسیم

 .ارزیابی شدند آزمونآزمون و پسپیشدر شرایط بار  5، گواههای آزمایش و در گروه

 نتایج
به تفکیک  گواهروه آزمایش و در هر دو گمتغیرهای پژوهش  انحراف استاندارد میانگین و

 شده است.گزارش  2جدول در آزمونآزمون و پسپیش
 گواهروه آزمایش و متغیرهای پژوهش در هر دو گ انحراف استانداردمیانگین و  .1لجدو

 آزمونآزمون و پسبه تفکیک پیش 
 گواه آزمایش گروه
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش متغیر

x 
SD x 

SD x 
SD x 

SD 

 921/2 200/1 291/2 219/1 199/0 120/29 393/2 999/1 خودکارآمدی در خواندن
 921/2 200/1 202/2 219/1 111/0 999/22 321/2 00/3 تالش برای خواندن
 111/0 999/2 111/0 999/2 291/2 019/20 510/2 329/2 اجتناب از خواندن

 212/2 299/25 212/2 299/25 111/0 999/21 903/5 329/25 حس کنجکاوی در خواندن
 392/0 120/29 053/2 199/29 199/0 120/21 092/5 219/25 کوشش برای خواندن

 125/0 120/2 125/0 120/2 952/0 520/9 291/2 219/2 اهمیت خواندن
 321/2 00/21 321/2 00/21 121/2 00/21 312/2 129/21 شناخت نسبت به خواندن

 119/2 219/22 119/2 219/22 922/0 999/22 910/2 999/22 سب نمرات در خواندنک
 122/2 120/22 122/2 120/22 129/0 120/21 222/5 129/22 رقابت در خواندن

 132/5 520/29 391/5 999/29 239/2 199/50 319/2 199/25 موقعیت اجتماعی خواندن
 929/2 120/22 119/2 329/22 311/0 999/21 251/5 199/20 پذیرفتن خواندن کتاب

 352/1 200/250 533/1 199/250 010/1 120/292 525/22 200/223 نمره کل انگیزش خواندن
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متغیره استفاده کدر سطح نمره کل از تحلیل کوواریانس ت پژوهشآزمون فرضیه  منظوربه
 نشان که گرفت ارقر بررسی مورد رگرسیون خط شیب همگنی ابتدا کار این برای. شده است

 فرضپیشبنابراین، ؛ (=P ،993/1F< 151/0) نیست معنادار آزمونپیش و شرایط بین تعامل داد

 از وابسته متغیر واریانس همسانی بررسی منظوربه سپس برقرار است. رگرسیون شیب همگنی
برای فرض همگنی خطاهای هر دو گروه نتایج این آزمون، بر اساس . شد استفاده لوین آزمون

همگنی شیب رگرسیون و  بنابراین، با توجه به؛ (p >02/0نمره کل انگیزش خواندن تایید شد )
سانی واریانس متغیر وابسته برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک هم

 آزمونپسنتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره  5متغیره استفاده شد. جدول
 .دهدرا نشان می گواهن در دو گروه آزمایش و انگیزش خواند

انگیزش خواندن در دو گروه آزمایش و  آزمونپسنتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره  .2جدول
 گواه

 آماره
 منبع تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 ضریب ایتا

 399/0 000/0 131/219 113/25299 2 113/25299 گروه
تحلیل کوواریانس با 

 آزمونپیشکنترل مقادیر 
312/911 2 312/911 191/29 002/0 112/0 

    092/59 52 513/111 خطا

خوانی اثر داستان داد کهنشان  نمرات انگیزش خواندن آزمونپسنس نتایج تحلیل کوواریا

(. به این ترتیب زمانی =P ،52/2df= ،131/219F< 000/0معنادار است ) آزمونپس هاینمرهبر 

 توانمیمعنادار است و  هاگروهحذف شود تفاوت بین  هاگروهمربوط به  آزمونپیشکه اثر 
موثر  یخواننارسا با آموزاندانش خواندن انگیزش خوانی در افزایشنتیجه گرفت که داستان

 .بوده است

از آزمون تحلیل  خواندن انگیزش هایخرده مقیاسبر  خوانیمچنین برای تعیین اثر داستانه
بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس و  منظوربه. ابتدا شدکوواریانس چندمتغییره استفاده 

هر دو  هایواریانسآن فرض همگنی خطای  بر اساسکوواریانس از آزمون باکس استفاده شد. 
 .شد تایید خواندن انگیزش یهامقیاسگروه برای خرده 



 1930 زمستان، 24 ةشمار، افراد استثنایی، سال پنجم شناسیروان فصلنامه                                                  04

 آزمون و واریانس چند متغیره با کنترل پیشها نمرات تحلیل ثرات بین آزمودنیا .3جدول 
 گواههای آزمایش و های انگیزش خواندن در گروهمقیاسآزمون خرده تحلیل پس

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 ضریب ایتا

 گروه

 129/0 000/0 532/51 111/92 2 111/92 خودکارآمدی در خواندن
 110/0 000/0 335/10 190/95 2 190/95 تالش برای خواندن
 923/0 002/0 115/21 003/90 2 003/90 اجتناب از خواندن

 121/0 000/0 292/91 010/21 2 010/21 حس کنجکاوی در خواندن
 302/0 000/0 119/201 192/22 2 192/22 کوشش برای خواندن

 055/0 995/0 519/0 012/0 2 012/0 دناهمیت خوان
 295/0 009/0 299/21 200/9 2 200/9 شناخت نسبت به خواندن
 099/0 932/0 119/0 110/0 2 110/0 کسب نمرات در خواندن

 159/0 000/0 250/53 130/59 2 130/59 رقابت در خواندن
 199/0 000/0 021/99 139/10 2 139/10 موقعیت اجتماعی خواندن

 111/0 003/0 010/20 101/29 2 101/29 پذیرش خواندن کتاب

دهد که ها نشان میآزمودنی بین اثر آزمون نتایج شودمیمشاهده  9که در جدول طورهمان
، =P ،2df< 000/0)میزان خودکارآمدی در خواندن  ،های انگیزش خواندناز بین خرده مقیاس

532/51F=؛ تالش برای خواندن) (000/0 >P ،2df= ،335/10F= ؛)002/0) اجتناب از خواندن 

>P ،2df= ،115/21F=حس کنجکاوی در خواندن (؛ (000/0 >P ،2df= ،292/91F= ؛)
، P< 009/0) شناخت نسبت به خواندن(؛ =P ،2df= ،119/201F< 000/0) کوشش برای خواندن

2df= ،299/21F=( ؛ رقابت در خواندن)000/0 >P ،2df= ،250/53F= عیت اجتماعی موق(؛
، =P ،2df< 003/0) و پذیرش خواندن کتاب(؛ =P ،2df= ،021/99F< 000/0) خواندن

010/20F=)،  خرده  آزمونپسی هانمرهخوانی بر آزمون، اثر داستانی پیشهانمرهبا حذف اثر
آزمون مربوط به ت به این ترتیب زمانی که اثر پیشمعنادار اسهای انگیزش خواندن، مقیاس
 ها معنادار است.ها حذف شود تفاوت بین گروهگروه

 بحث
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های به دست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره یافته
 آنان انگیزش بهبود و افزایش در ینارساخوانبا  کودکان به خوانینشان داد که آموزش داستان

ر بهبود خودکارآمدی در بخوانی استاندآموزش  که نشان داد نتایج ،همچنین. است ثرمو
خواندن، تالش برای خواندن، اجتناب از خواندن، حس کنجکاوی در خواندن، کوشش برای 

و پذیرش  خواندن، شناخت نسبت به خواندن، رقابت در خواندن، موقعیت اجتماعی خواندن
 خوان نیز موثر بوده است.آموزان نارساخواندن کتاب دانش

 کاهش در خوانیدرمانی و داستان( مبنی بر اثربخشی روایت5022مانی )نتایج پژوهش رح
 منفی هایهیجان و درونی عالئم کاهش درنتیجه و نارساخوان آموزاندانش خواندن خطاهای

 و همکاران لوگان هایپژوهشنتایج  ،نتایج پژوهش حاضر همسو است. همچنین با آنان،
(، سوننشین و مان استرمن 5025یجر و همکاران )(، ویل91، بارتن و آن مارکرود )(5022)
(، نایر 5025(، هارون و همکاران )5021(، والترز و همکاران )5029(، اسکافنر و شیفل )5005)

ضمنی با نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی راهبرد  طوربه، نیز (5021و همکاران )
 .است همسو خواندن، انگیزش افزایش در خوانیداستان
 اظهارنظرنگیزش در یادگیری بسیاری در مورد اهمیت ا پردازاننظریهو  هشگرانپژو

. شده استشاره ا رفتار برانگیزاننده عامل عنوان به انگیزش به هاپژوهشاند. در همه این کرده
 هایتفاوت( با هدف پژوهش روی انگیزش نوجوانان برای خواندن، به بررسی 5002) والکرز

 تحلیل نتایج. پرداختند استاندارد، موفقیت به دستیابی برای انگیزش طهراب و گروه این مهم
 عملکرد بینیپیش به قادر انگیزشی باورهای که داد نشان پژوهش این در رگرسیون

 .هستند خواندن مطلب درك زمینه در آموزاندانش
 و کانکود ترغیب به خوانیداستان راهبرد که گفت توانمیدر تبیین نتایج پژوهش حاضر 

 یا معلم سوی از کودکان برای داستان خواندن. کندمیآنان کمک  در کنجکاوی حس تقویت
بپردازند.  ی مهم در زندگی خودالگوها این از تقلید به کودکان تا شودمی سبب مادر و پدر

 تالش به خودش که شودمیخواند ترغیب هده فرد دیگر که برایش داستان میکودك با مشا
 های زندگیقصه ادبیات و زبان در تغییر که است این بر فرض درمانی قصه در. بپردازد خواندن برای
 برای جدیدی هایفرصت ،زندگی قصه در تغییر و شودمی منجر فرد زندگی معانی در تغییر به ،خود
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 غیرمستقیم هایشیوه کارگیریبه(. 5002دسیشیو، کند )یم ایجاد دیگران با روابط رفتار و
رسد می نظر به. آیدمی حساببه ضرورت یک هامهارت آموزش در قصه و بازی ثلم آموزش

 ،شودمیو معنادار  فهمقابلبرای کودك  خوبیبهها و پندها در خالل قصه که آموزه آنجاییاز 
هفنر، ) یابدمی افزایش مشابه هایزمینه در کودك توسط آنها تعمیم و کارگیریبه احتمال
 کاوش به را کودك ذهن ندتوانمی دارند که معمایی خاصیت دلیل به هاانداستبرخی (. 5009

 معلم کمک با و تالش با تا شودمی ترغیب خود کنجکاوی حس ارضای برای کودك. وادارند
به عنوان راهنما ستان را بخواند. البته الزم به ذکر است که نقش معلم و والدین دا کل والدین و
باید برای خواندن آموزش ببیند. شنونده بودن صرف، کودك را کودك  و است کنندهکمکو 

 در مطلب درك فرآیند است ممکن هرچنددر این صورت  .کندمی انفعالدر امر خواندن دچار 
انگیزش های لفهوبرای خواندن که یکی از م تالش همچنین و رمزگشایی اما یابد بهبود کودك

 تالش که شودمی سبب خواندن، برای یزشانگ کاهش ماند.خواندن است، ضعیف باقی می
از نظر هوشی  یکودکان چنین که وجوداین  با. کاهش یابد آنها در پیشرفت و ترقی برای

 ویژهبه و تحصیل زمینه در آنها مشکالت دالیل از یکی که گفت توانمیمشکلی ندارند، 
 کاربردی و مناسب راهبردهای بردن کار به. مربوط است آنان در ضعیف انگیزش به خواندن،

یشرفت در پ و رشد به بتوانند تا کندمی کمک آموزاندانش از گروه این به دادن آموزش برای
 طورهمانبرای خواندن به حالت طبیعی برگردد.  نادست یابند و در نتیجه انگیزش آن خواندن

 کودکان در تمثب احساسات تقویت به داستان از استفاده ،کندمی( اشاره 5009که فاکس ایدز )
 به تنها و دارد ایهابعاد گسترد ،درمانی فن یک عنوان به ی،قصه درمان از استفاده. کندمی کمک
شود. گوش دادن به داستان و گفتن داستان نمیمحدود  کودکان شناختیروان مشکالت درمان

 گوش و کردن صحبت هایمهارت سواد، ارتقاء درس، کالس در استرس کاهش به تواندمی
 عاطفی، و اجتماعی رشد ترویج و کردن فکر هایراهبرد رشد برای کودکان به کمک دادن،

 در آورمحرك و نشاطهای و روشفضای آموزشی  ایجاد(. 5009فوکس ایدز، ) کند کمک
 دست به برای انآن به کمک و آموزاندانش برانگیختن برای روشی داستان، و شعر و هابازی قالب

( نشان داد که 5005) 2. مطالعه سونشین و میوناسترمناست مختلف هایزهحو در شناخت آوردن
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آموزی مؤثر است. در این پژوهش ن در تقویت عالقه کودکان به سوادفعل و انفعاالت خواند
 و خواندن در پیشرفت شاهدی نارساخوان با آموزاندانش به خوانیبا آموزش دادن راهبرد داستان

رسه )به گزارش معلم( و خانه )به مد محیط در خواندن فعالیت امانج برای آنان انگیزه رشد
 ناآن تا شد سبب آموزانگزارش والدین( بودیم. به وجود آمدن احساس رقابت در این دانش

 خواندن درس به بیشتری عالقه و بهتری داشته باشند احساس مدرسه و کالس محیط به نسبت
نمرات خوبی  آنها تا شد باعث خواندن برای تالش و کتاب خواندن پذیرش ،همچنین. کنند پیدا

 کسب کنند و این امر سبب ایجاد احساس بهتر نسبت به خودشان و روحیه بهتر در آنان شد.
 رویکردهای و راهبردها که گفت چنین توانمیدستاورد نهایی این پژوهش  زمینهدر 

 در. اندشده تدوین ینارساخوان با آموزاندانش به دادن آموزش برای مختلفی آموزشی
، فردی هایتفاوت به توجه ،آموزانتخاب رویکرد مناسب برای دانشان برای ریزیبرنامه

 نظر در به نیاز بدون ،آموزیدانش هر برای خوانیداستان راهبرد از استفاده اما؛ است ضروری
 در فعاالنه مشارکت برای آموزاندانش به رویکرد این. داشت خواهد کاربرد ،هاتفاوت گرفتن
 یادگیری امر در آیندپیش عامل یک عنوان به خواندن انگیزش. کندمی کمک یادگیری فرایند

 بر اساس. شودمی محسوب آموزاندانش در شخصیتی و فراشناختی عناصر ترینمهم از خواندن،
 شناخت و شخصیت پنهان زوایای روی ثیرتا دلیل به هاداستان کلی طوربه پژوهش این هاییافته

 مؤثر باشند. ،خواندن بر موثر آیندِبهبود این عوامل پیش و تغییر در ندتوانمی کودکان
 روش یک عنوان به خوانیرود که راهبرد داستانوهش حاضر انتظار میبا توجه به نتایج پژ

 ویژه نیازهای با آموزاندانش آموزش برای و درس هایکالس در معلمان سوی از آموزشی
 راهبردهای اثربخشی از را مسئوالن تواندمیپژوهش همچنین  این نتایج. گیرد قرار ادهاستف مورد

 آموزش آتی، آموزشی هایریزیبرنامه در تا سازد آگاه آموزاندانش برای داستان از استفاده
 بتوانند طریق این از و بگنجانند مدارس، در آموزشی هایفعالیت از بخشی عنوان به را هاداستان

 فراهم نارساخوانی، ویژهبه یادگیری هایناتوانیبا  آموزاند دانشبهبو برای مناسبی هاینهزمی
 آموزاندانش به پژوهش نمونه بودن منحصر به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از. سازند

 در شودمیاشاره کرد. پیشنهاد  بومیاستفاده از ابزارهای غیر و ابتدایی ششم و دوم پایه
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امکان، از حجم نمونه بیشتری استفاده شود. همچنین پژوهش  صورت در بعدی، ایهپژوهش
 حاضر بهتر است روی مقاطع تحصیلی دیگر هم اجرا شود.

، با راهنمایی دکتر زادهیحییشناسی ارشد خانم آیدا کار نامهپایاناین مقاله برگرفته از 
ی این اثر و از تمام عزیزانی که به ما خانزاده، است. بدین وسیله از استاد راهنماعباسعلی حسین

 در به انجام رساندن این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر را داریم.
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