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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش داستانخوانی بر افزایش انگیزش خواندن در دانشآموزان با

نارساخوانی انجام شد .پژوهش با روش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه اجرا شد.

جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دوره ابتدایی با نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی  2935-39بودند
که از بین آنان تعداد  51نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
گواه جایدهی شدند .برای جمعآوری دادهها از آزمون هوش (وکسلر ،)2393 ،آزمون خواندن و نارساخوانی
(کرمی نوری و مرادی )2911 ،و پرسشنامه انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری )2331 ،استفاده شد .برنامه
آموزش داستان طی  1جلسه به دانشآموزان شرکتکننده در گروه آزمایش آموزش داده شد در حالی که گروه
گواه ،آموزشی در این زمینه دریافت نکردند .نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات انگیزش خواندن نشان
داد که با حذف اثر نمرههای پیشآزمون ،اثر داستانخوانی بر نمرههای پسآزمون معنادار است .همچنین ،نتایج
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که با حذف اثر نمرههای پیشآزمون ،اثر داستانخوانی بر نمرههای
پسآزمون این خرده مقیاسها نیز معنادار است .بنابراین ،با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
میتوان گفت که آموزش راهبرد داستانخوانی میتواند به عنوان یک برنامه آموزشی کارآمد در کاهش
مشکالت انگیزشی دانشآموزان با نارساخوانی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :دانشآموزان ابتدایی ،نارساخوانی ،داستانخوانی ،انگیزش خواندن،
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مقدمه
ناتوانیهای یادگیری ،2یکی از بزرگترین و شاید جنجالبرانگیزترین حوزههای آموزش و پرورش

ویژه است (فلتچر 5و همکاران .)5001 ،اصطالح ناتوانیهای یادگیری ویژه در توصیف دانش-
آموزانی که هوشبهر طبیعی دارند اما در یادگیری برخی از مهارتها مانند صحبت کردن،
خواندن ،هجی کردن ،نوشتن ،حساب کردن ،ادراك بینایی ،ادراك شنوایی ،توالی حافظه
بینایی و توالی حافظه شنیداری دچار اشکال هستند ،به کار میرود .کودکان با ناتوانیهای
یادگیری ممکن است در یک یا چند مورد از موارد زیر دچار مشکل باشند :اختالل در زبان
گفتاری ،اختالل در زبان نوشتاری ،اختالل در خواندن و حساب (مونتاگو و کاواندیش،9

.)5029
نارساخوانی که از شایعترین و مهمترین ناتوانیهای یادگیری در بین کودکان است ،با مشکالتی
در رمزگشایی واژه ،توانایی پایین در مهارتهای پردازش واجشناختی و مشکالت مختلفی در زمینه
زبان نوشتاری مشخص میشود (وفایی .)5025 ،تعریف اختالل خواندن بر مبنای ویرایش پنجم
کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی عبارت است از :حالتی که در آن پیشرفت
خواندن پایین تر از حد مورد انتظار برحسب سن ،آموزش و هوش کودك است .این اختالل به
میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیتهای روزانهی مستلزم خواندن میشود .طبق مالك
های ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 1در صورت وجود یک
اختالل عصبی یا حسی ،میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معموالً با اختاللهای
دیگر همراه است (انجمن روانپزشکی امریکا.)5029 ،2
آسیبها و پیامدهای زیانبار ناتوانیهای یادگیری ویژه فقط به حیطه عملکرد تحصیلی محدود
نمیشود؛ بلکه ابعاد مختلف زندگی فرد ،خانواده و جامعه را متأثر میسازد .پژوهشهای پیگیرانه
نشان دادهاند کودکان و بزرگساالنی با ناتوانیهای یادگیری ویژه در معرض مشکالت هیجانی،
1. Learning disability
2. Fletcher
3. Montague & Cavendish
4. DSM5
5. American Psychiatric Association
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رفتاری و بزهکاری هستند (مک نمار .)5020 ،بیشتر پژوهشگران به وجود اختاللهای هیجانی در
کودکان با نارساخوانی اشاره کردهاند .ابوالقاسمی ،نریمانی ،رضایی جمالویی و زاهدبابالن
( )2930در پژوهشی نشان دادند که دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و دانشآموزان دارای
پیشرفت تحصیلی پایین در مقایسه با دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی متوسط و باال ،شایستگی
اجتماعی پایینتری دارند .فریلیچ و شچمن )5020( 2نشان دادند که بسیاری از دانشآموزان دارای
ناتوانیهای یادگیری دارای مشکالت اجتماعی ،عاطفی و تحصیلی هستند که اغلب در مدرسه
نادیده گرفته میشود .بسیاری از افراد با ناتوانی یادگیری از لحاظ انگیزشی مشکالت اساسی
دارند .آنها به تواناییهای خود در رویارویی با مشکالت زندگی اعتماد ندارند و منبع کنترل
آنها بیرونی است تا درونی .به بیان دیگر ،این گروه از افراد بر این باور هستند که زندگی آنها
در کنترل عوامل بیرونی مانند شانس است تا عوامل درونی مانند توانایی؛ بهطوریکه برخی
اوقات ممکن است دچار درماندگی آموختهشده شوند .آنچه مشکالت انگیزش را برای
معلمان ،والدین و افراد با ناتوانیهای یادگیری بسیار دشوار میسازد ،رابطه متقابل بین مشکالت
انگیزشی و مشکالت شناختی در این دانشآموزان است (حسینخانزاده .)2939 ،انگیزه
کودکان برای خواندن و تعامل در فعالیتهای خواندن به افزایش توجه پژوهشگران به خواندن
منجر شده است .بر اساس نتایج پژوهشها ،دانشآموزانی که برای خواندن باانگیزه هستند از
نظر مهارتهای درك مطلب و رسیدن به سطوح باالتر در خواندن ،عملکرد باالتری دارند.
افزون بر این ،پژوهشهای مختلف نشان میدهد که خوانندگان کم پیشرفت اغلب بهطور فعال
در برابر خواندن مقاومت میکنند تا اینکه در آن درگیر شوند ،بهویژه هنگامیکه فعالیت
خواندن در مدرسه انجام میشود .مقاومت در برابر خواندن حتی برای خواندن کتابهای
مدرسه شایعتر است (گاتری ،ویگفیلد و کالدا .)5025 ،5انگیزش خواندن یکی از مهمترین
عواملی است که جزء عوامل خاص در آموزش زبان محسوب میشود .بر اساس نتایج به دست
آمده از پژوهش نظام اسماعیل ،احمدی و پورحسین ( )5025با عنوان نقش آموزش دوجانبه به
عنوان یک عامل مهم در پیشرفت خواندن ،آموزش دوجانبه اثر مثبت معنیداری بر بهبود
1. Freilich & Shechtman
2. Guthrie, Wigfield & Klauda
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انگیزش خواندن دارد .بررسیهای انجام شده همچنین گویای وجود رابطه بین انگیزش پیشرفت و

ناتوانیهای یادگیری است.

یکی از راهبردهای مبتنی بر داستان در آموزش کودکان با نارساخوانی ،راهبرد بازگویی
داستان است .این راهبرد یک تکنیک ارزیابی است که بهطور گسترده مورد استفاده قرار
میگیرد و میتواند سطح درك خواندن دانشآموزان را بسنجد .این راهبرد همچنین به عنوان
یک روش برای تدریس خواندن و رشد درك مطلب مورد استفاده قرار میگیرد .این فن
میتواند برای کودکان در هر سنی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،بهطور معنیداری به بهبود
درك خواندن و درك و احساس ساختار داستان مؤثر است و به ارتقاء روانی خواندن کمک
میکند (مارو .)2319 ،2یوسفی لویه و متین ( )2912در پژوهش خود که با هدف بررسی تاثیر
قصهدرمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکالت یادگیری انجام گرفت ،به این نتیجه
رسیدند که قصهدرمانی موجب بهبود راهبردهای رویارویی در کودکان با مشکالت یادگیری می-

شود .رحمانی ( ،)5022در پژوهش خود با عنوان اثربخشی روایتدرمانی و داستانخوانی در
کاهش خطاهای خواندن کودکان نارساخوان که بر روی  90نفر از دانشآموزان نارساخوان

انجام شد به این نتیجه رسید که این برنامه مداخلهای ،به میزان  90درصد خطاهای خواندن را
کاهش میدهد.
سونشین و میوناسترمن )5005( 5در پژوهش خود با هدف بررسی اثر فعل و انفعاالت
خواندن در خانه برای بهبود انگیزه و سوادآموزی اولیه در کودکان پنج ساله ،به این نتیجه
رسیدند که فعالیت خواندن در خانه ،اثر معنیداری روی انگیزش و مهارتهای مربوط به سواد-
آموزی اولیه دارد .این یافتهها همچنین از اثر فعل و انفعاالت خواندن در تقویت عالقه کودکان
به سوادآموزی حکایت دارد .لوگان ،مدفورد و هاگز )5022( 9در پژوهش خود به بررسی این
مساله پرداختند که چطور عوامل شناختی و انگیزشی ،مهارت خواندن را پیشبینی میکنند .آنها
به این نتیجه رسیدند که عوامل مختلف درك خواندن و انگیزش درونی افراد را محدود
1. Morrow
2. Sonnenschein & Munsterman
3. Logan, Medford & Hughes
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میکنند و به عنوان عاملی در توانایی پایین عملکرد خوانندگان در ارزیابیهای خواندن هستند.
مهارتهای خواندن خوانندگان با تواناییهای شناختی مختلف محدود میشود .انگیزش درونی
اختالف عملکرد خواندن خوانندگان ضعیف را پیشبینی میکند .مداخالت برای خوانندگان
ضعیف باید شامل عناصری باشد که به افزایش انگیزش آنها کمک کند.
ویلیجر ،نیگلی ،واندلر و کازلمن )5029( 2در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
مداخلههای مبتنی بر خانه/مدرسه اثرات معنیداری بر افزایش لذت بردن از خواندن و
کنجکاوی در خواندن دارد .اثر لذت بردن از خواندن در پنج ماه پیگیری هنوز قابل تشخیص
بود .یافتهها همچنین بر نقش بالقوه خانواده در ارتقاء مستمر و پایدار انگیزه خواندن تأکید
داشت .اسکافنر و اسشیفل )5029( 5در پژوهش خود به بررسی پیشبینی درك خواندن به وسیله
عوامل شناختی و انگیزشی پرداختند .یافتهها نشان دادند که انگیزش در فرآیند درك مطلب،
وقتی امکان دسترسی به متن وجود داشته باشد و عوامل شناختی ،هنگامیکه فرآیند درك
مطلب بدون دسترسی به متن صورت میگیرد ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .نایر،
مدیوسف و چویی هانگ )5021( 9در پژوهش خود که با هدف مقایسه اثربخشی دو راهبرد
داستانگویی و راهبرد متداول و مطابق قاعده و قانون مبتنی بر عالقه ،انگیزش و موفقیت ،بر
روی دانشآموزان مدارس ابتدایی چین ،انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که استفاده از روش
داستانگویی بهطور قابل توجهی میزان عالقه ،انگیزش و دستیابی به موفقیت را در دانشآموزان
گروه آزمایش ،در مقایسه با گروه گواه ،افزایش داده است.
با توجه به اهمیت و شیوع نارساخوانی و با توجه به مشکالت این دانشآموزان در زمینه
برخی از ویژگیهای درونی نظیر انگیزش پایین و همچنین به علت نیاز این گروه از
دانشآموزان به راهبردهای آموزشی کاربردی ،پژوهش حاضر با هدف پاسخدهی به این مساله
اساسی که آیا داستانخوانی بر بهبود انگیزش خواندن دانشآموزان با نارساخوانی مؤثر است،
انجام گرفت.

1. Villiger, Niggli, Wandeler & Kutzelmann
2. Schaffner & Schiefele
3. Nair, Mohd Yusof & Chooi Hong
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روش
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی داستانخوانی بر افزایش انگیزش خواندن در
دانشآموزان با نارساخوانی انجام شد .روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دوره ابتدایی با
نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی  2935-39بودند که در مراکز ناتوانیهای یادگیری،
خدمات آموزشی و درمانی را دریافت میکردند .شرایط ورود به گروه نمونه پژوهش شامل
سن ،مقطع تحصیلی ،هوش (سن  25-1سال ،دوره تحصیلی ابتدایی ،بهره هوشی  )222-12و
شرایط خروج شامل عدم مصرف دارو و عدم دریافت مداخلههای درمانی دیگر بود .از بین
جامعه آماری ،به شیوه تصادفی تعداد  51دانشآموز مقطع تحصیلی ابتدایی که پایههای دوم،
سوم ،چهارم و ششم بودند ،انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند .از میان 25
دانشآموز جایدهی شده در گروه آزمایش 99/1 ،درصد در پایه دوم بودند .در گروه گواه،
 32/1دانشآموز در پایه دوم تحصیل میکردند .برای جمعآوری دادهها از آزمون هوش
(وکسلر ،)2393 ،آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی )2911 ،و پرسشنامه
انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری )2331 ،به شرح زیر ،استفاده شده است:
آزمون هوش وکسلر کودکان (وکسلر :)2393 ،این مقیاس در سال  2393توسط دیوید
وکسلر طراحی و در سال  2311مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پس از هنجاریابی به مقیاس
تجدیدنظرشده وکسلر کودکان تبدیل شد .متوسط همسانی درونی گزارش شده توسط وکسلر در
 22گروه سنی برای مقیاس هوشبهر کلی ،کالمی و عملی به ترتیب برابر  0/32 ،0/39و  0/32است.
همسانی درونی برای خرده آزمونهای خاص تغییرپذیری بیشتری داشته و کمترین ضریب همسانی
در مورد الحاق قطعات برابر  0/93و بیشترین ضریب در مورد گنجینه لغات برابر با  0/11و ضرایب
پایایی برای خرده آزمونهای کالمی باالتر از عملی و پایایی بازآزمایی در فاصلة زمانی متوسط 59
روز برای هر گروه سنی برای مقیاس کلی  0/32و برای مقیاسهای کالمی و عملی به ترتیب  0/31و
 0/11گزارش شده است .روایی این آزمون از طریق محاسبه همبستگی نمرات خرده مقیاسها با
نمره کل آزمون ،بیانگر روایی خوب این آزمون است .ضرایب روایی این آزمون از  0/99تا
 0/35گزارش شده است (شهیم.)2912 ،
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آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی :)2911 ،این آزمون توسط کرمی
نوری و مرادی ( )2911طراحی و هنجاریابی شده است .آزمون خواندن و نارساخوانی شامل ده
خرده آزمون است که هدف آن بررسی میزان توانایی خواندن دانشآموزان عادی دختر و پسر
در دوره دبستان و تشخیص کودکان با مشکالت خواندن و نارساخوانی است .خرده مقیاسهای
این آزمون عبارتند از :آزمون خواندن واژهها ،آزمون خواندن واژههای بدون معنی ،درك
واژهها ،درك متن ،آزمون قافیهها ،حذف آواها ،نشانه حروف ،نشانه واژهها .این آزمون روی
 2921دانش آموز در پنج پایه تحصیلی ابتدایی هنجاریابی شده است .پایایی آزمون خواندن و
نارساخوانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقادیر آن برای خرده
آزمونهای مختلف بین  0/31تا  0/19بهدست آمده است (کرمی نوری و مرادی.)2911 ،
مقیاس انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری :)2331 ،2مقیاس انگیزش خواندن توسط
ویگفیلد و گاتری در سال  2331ساخته شده است .این مقیاس دارای  21گویه و هر گویه دارای
 1گزینه است .در این مقیاس به گزینه "هرگز" عدد  2تعلق میگیرد که به معنی انگیزش
خواندن پایین و به گزینه "همیشه" عدد  1تعلق میگیرد که به معنی انگیزش خواندن باال است.

مقیاس انگیزش خواندن برای دانشآموزان سوم تا ششم مناسب است .این مقیاس دارای 22
خرده مقیاس است .پایایی این مقیاس در پژوهش رقیب دوست و اصغرپور ( )2911بر اساس
فرمول ضریب آلفای کرونباخ  0/11بهدست آمد .روایی این مقیاس توسط ویگفیلد و گاتری
( )2331مورد تأیید قرار گرفت .مقیاس انگیزش خواندن را میتوان بهصورت فردی و گروهی
اجرا کرد.
برنامه مداخلهای در پژوهش حاضر شامل آموزش داستانهای کوتاه که بر اساس
شاخصهای ذهنی و تحولی کودکان و متناسب با عالیق آنها بود و یک برنامه آموزشی محقق
ساخته بوده است که در طی  1جلسه با مشارکت دانشآموزان به آنها آموزش داده شد.
انتخاب داستانها با توجه به بافت و موقعیت واقعی زندگی دانشآموزان صورت گرفت تا
انگیزه و عالقه افراد نمونه جهت مشارکت در فرایند آموزش جلب شود .در جریان آموزش
داستانخوانی ،با طرح پرسشهای مناسب و بحث گروهی ،تالش و مشارکت دانشآموزان به
1. Wigfield & Guthrie
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کار گرفته شد .بهطور کلی محتوای داستانها متناسب با سرفصل دروس مصوب آموزشی
دانشآ موزان و با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی آنها بوده است .برای اجرای پژوهش پس
از دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه  2و  5شهر رشت و انجام هماهنگیهای الزم
با مدیریت مراکز ناتوانیهای یادگیری ناحیه  2و  5شهر رشت و انتخاب نمونه از میان
دانشآموزان این مدارس و جمعآوری دادهها به کمک ابزارهای مورد استفاده در پژوهش،
برنامه آموزش داستانخوانی طی  1جلسه به مدت  5ماه اجرا شد .بهمنظور جلوگیری از خستگی
دانشآموزان ،مطالب هر جلسه در طول  90تا  12دقیقه به آنها ارائه میشد و جلسات طوری
تقسیمبندی شدند که از دلزدگی و خروج دانشآموزان از برنامه پیشگیری شود .دانشآموزان
در گروههای آزمایش و گواه 5 ،بار در شرایط پیشآزمون و پسآزمون ارزیابی شدند.

نتایج
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در هر دو گروه آزمایش و گواه به تفکیک
پیشآزمون و پسآزمون در جدول 2گزارش شده است.
جدول .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در هر دو گروه آزمایش و گواه
به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
گروه

آزمایش

متغیر

پیشآزمون

x

گواه
پسآزمون

پیشآزمون

x

x

پسآزمون

x

SD
2/393

29/120

SD
0/199

1/219

SD
2/291

1/200

SD
2/921

22/999

0/111

1/219

2/202

1/200

2/921

20/019

2/291

2/999

0/111

2/999

0/111

0/111

25/299

2/212

25/299

2/212

0/199

29/199

2/053

29/120

0/392

2/120

0/125

2/120

0/125

21/00

2/321

21/00

2/321

2/119

22/219

2/119

2/122

22/120

2/122

29/520

5/132

22/120

2/929

250/200

1/352

خودکارآمدی در خواندن

1/999

تالش برای خواندن

3/00

2/321

اجتناب از خواندن

2/329

2/510

حس کنجکاوی در خواندن

25/329

5/903

21/999

کوشش برای خواندن

25/219

5/092

21/120

اهمیت خواندن

2/219

2/291

9/520

0/952

شناخت نسبت به خواندن

21/129

2/312

21/00

2/121

کسب نمرات در خواندن

22/999

2/910

22/999

0/922

22/219

رقابت در خواندن

22/129

5/222

21/120

0/129

22/120

موقعیت اجتماعی خواندن

25/199

2/319

50/199

2/239

29/999

5/391

پذیرفتن خواندن کتاب

20/199

5/251

21/999

0/311

22/329

2/119

نمره کل انگیزش خواندن

223/200

22/525

292/120

1/010

250/199

1/533
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بهمنظور آزمون فرضیه پژوهش در سطح نمره کل از تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده
شده است .برای این کار ابتدا همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت که نشان
داد تعامل بین شرایط و پیشآزمون معنادار نیست ()F=1/993 ،P> 0/151؛ بنابراین ،پیشفرض

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

نمره کل انگیزش خواندن تایید شد ()p <0/02؛ بنابراین ،با توجه به همگنی شیب رگرسیون و

هم سانی واریانس متغیر وابسته برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیره استفاده شد .جدول 5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره پسآزمون
انگیزش خواندن در دو گروه آزمایش و گواه را نشان میدهد.
جدول .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره پسآزمون انگیزش خواندن در دو گروه آزمایش و
گواه
آماره

مجموع

درجه

میانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

25299/113

2

25299/113

گروه
تحلیل

کوواریانس با

کنترل مقادیر پیشآزمون
خطا

911/312
111/513

2
52

911/312

F

219/131
29/191

سطح

ضریب ایتا

معناداری
0/000
0/002

0/399
0/112

59/092

نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات انگیزش خواندن نشان داد که اثر داستانخوانی

بر نمرههای پسآزمون معنادار است ( .)F=219/131 ،df=2/52 ،P> 0/000به این ترتیب زمانی
که اثر پیشآزمون مربوط به گروهها حذف شود تفاوت بین گروهها معنادار است و میتوان
نتیجه گرفت که داستانخوانی در افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان با نارساخوانی موثر
بوده است.
همچنین برای تعیین اثر داستانخوانی بر خرده مقیاسهای انگیزش خواندن از آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغییره استفاده شد .ابتدا بهمنظور بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس و
کوواریانس از آزمون باکس استفاده شد .بر اساس آن فرض همگنی خطای واریانسهای هر دو
گروه برای خرده مقیاسهای انگیزش خواندن تایید شد.
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جدول  .3اثرات بین آزمودنیها نمرات تحلیل واریانس چند متغیره با کنترل پیشآزمون و
تحلیل پسآزمون خرده مقیاسهای انگیزش خواندن در گروههای آزمایش و گواه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

خودکارآمدی در خواندن

92/111

2

92/111

51/532

متغیرها

F

سطح
معناداری
0/000

ضریب ایتا
0/129

تالش برای خواندن

95/190

2

95/190

10/335

0/000

0/110

اجتناب از خواندن

90/003

2

90/003

21/115

0/002

0/923

حس کنجکاوی در خواندن

21/010

2

21/010

91/292

0/000

0/121

کوشش برای خواندن

22/192

2

22/192

201/119

0/000

0/302

اهمیت خواندن

0/012

2

0/012

0/519

0/995

0/055

شناخت نسبت به خواندن

9/200

2

9/200

21/299

0/009

0/295

کسب نمرات در خواندن

0/110

2

0/110

0/119

0/932

0/099

رقابت در خواندن

59/130

2

59/130

53/250

0/000

0/159

موقعیت اجتماعی خواندن

10/139

2

10/139

99/021

0/000

0/199

پذیرش خواندن کتاب

29/101

2

29/101

20/010

0/003

0/111

گروه

همانطور که در جدول 9مشاهده میشود نتایج آزمون اثر بین آزمودنیها نشان میدهد که
از بین خرده مقیاسهای انگیزش خواندن ،میزان خودکارآمدی در خواندن (،df=2 ،P> 0/000

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

>)F=21/115 ،df=2 ،P؛ حس کنجکاوی در خواندن ()F=91/292 ،df=2 ،P> 0/000؛
کوشش برای خواندن ()F=201/119 ،df=2 ،P> 0/000؛ شناخت نسبت به خواندن (،P> 0/009
)F=21/299 ،df=2؛ رقابت در خواندن ()F=53/250 ،df=2 ،P> 0/000؛ موقعیت اجتماعی
خواندن ()F=99/021 ،df=2 ،P> 0/000؛ و پذیرش خواندن کتاب (،df=2 ،P> 0/003

 ،)F=20/010با حذف اثر نمرههای پیشآزمون ،اثر داستانخوانی بر نمرههای پسآزمون خرده
مقیاسهای انگیزش خواندن ،معنادار است به این ترتیب زمانی که اثر پیشآزمون مربوط به
گروهها حذف شود تفاوت بین گروهها معنادار است.

بحث
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یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره
نشان داد که آموزش داستانخوانی به کودکان با نارساخوانی در افزایش و بهبود انگیزش آنان
موثر است .همچنین ،نتایج نشان داد که آموزش داستانخوانی بر بهبود خودکارآمدی در
خواندن ،تالش برای خواندن ،اجتناب از خواندن ،حس کنجکاوی در خواندن ،کوشش برای
خواندن ،شناخت نسبت به خواندن ،رقابت در خواندن ،موقعیت اجتماعی خواندن و پذیرش
خواندن کتاب دانشآموزان نارساخوان نیز موثر بوده است.
نتایج پژوهش رحمانی ( )5022مبنی بر اثربخشی روایتدرمانی و داستانخوانی در کاهش
خطاهای خواندن دانشآموزان نارساخوان و درنتیجه کاهش عالئم درونی و هیجانهای منفی
آنان ،با نتایج پژوهش حاضر همسو است .همچنین ،نتایج پژوهشهای لوگان و همکاران
( ،)5022بارتن و آن مارکرود ( ،)91ویلیجر و همکاران ( ،)5025سوننشین و مان استرمن
( ،)5005اسکافنر و شیفل ( ،)5029والترز و همکاران ( ،)5021هارون و همکاران ( ،)5025نایر
و همکاران ( ،)5021نیز بهطور ضمنی با نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی راهبرد
داستانخوانی در افزایش انگیزش خواندن ،همسو است.
پژوهشگران و نظریهپردازان بسیاری در مورد اهمیت انگیزش در یادگیری اظهارنظر
کردهاند .در همه این پژوهشها به انگیزش به عنوان عامل برانگیزاننده رفتار اشاره شده است.
والکرز ( ) 5002با هدف پژوهش روی انگیزش نوجوانان برای خواندن ،به بررسی تفاوتهای
مهم این گروه و رابطه انگیزش برای دستیابی به موفقیت استاندارد ،پرداختند .نتایج تحلیل
رگرسیون در این پژوهش نشان داد که باورهای انگیزشی قادر به پیشبینی عملکرد
دانشآموزان در زمینه درك مطلب خواندن هستند.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که راهبرد داستانخوانی به ترغیب کودکان و
تقویت حس کنجکاوی در آنان کمک میکند .خواندن داستان برای کودکان از سوی معلم یا
پدر و مادر سبب میشود تا کودکان به تقلید از این الگوهای مهم در زندگی خود بپردازند.
کودك با مشاهده فرد دیگر که برایش داستان میخواند ترغیب میشود که خودش به تالش
برای خواندن بپردازد .در قصه درمانی فرض بر این است که تغییر در زبان و ادبیات قصههای زندگی
خود ،به تغییر در معانی زندگی فرد منجر میشود و تغییر در قصه زندگی ،فرصتهای جدیدی برای
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رفتار و روابط با دیگران ایجاد میکند (دسیشیو .)5002 ،بهکارگیری شیوههای غیرمستقیم
آموزش مثل بازی و قصه در آموزش مهارتها یک ضرورت بهحساب میآید .به نظر میرسد
از آنجایی که آموزهها و پندها در خالل قصه بهخوبی برای کودك قابلفهم و معنادار میشود،
احتمال بهکارگیری و تعمیم آنها توسط کودك در زمینههای مشابه افزایش مییابد (هفنر،
 .)5009برخی داستانها به دلیل خاصیت معمایی که دارند میتوانند ذهن کودك را به کاوش
وادارند .کودك برای ارضای حس کنجکاوی خود ترغیب میشود تا با تالش و با کمک معلم
و والدین کل دا ستان را بخواند .البته الزم به ذکر است که نقش معلم و والدین به عنوان راهنما
و کمککننده است و کودك باید برای خواندن آموزش ببیند .شنونده بودن صرف ،کودك را
در امر خواندن دچار انفعال میکند .در این صورت هرچند ممکن است فرآیند درك مطلب در
کودك بهبود یابد اما رمزگشایی و همچنین تالش برای خواندن که یکی از مولفههای انگیزش
خواندن است ،ضعیف باقی میماند .کاهش انگیزش برای خواندن ،سبب میشود که تالش
برای ترقی و پیشرفت در آنها کاهش یابد .با این وجود که چنین کودکانی از نظر هوشی
مشکلی ندارند ،میتوان گفت که یکی از دالیل مشکالت آنها در زمینه تحصیل و بهویژه
خواندن ،به انگیزش ضعیف در آنان مربوط است .به کار بردن راهبردهای مناسب و کاربردی
برای آموزش دادن به این گروه از دانشآموزان کمک میکند تا بتوانند به رشد و پیشرفت در
خواندن دست یابند و در نتیجه انگیزش آنان برای خواندن به حالت طبیعی برگردد .همانطور
که فاکس ایدز ( )5009اشاره میکند ،استفاده از داستان به تقویت احساسات مثبت در کودکان
کمک میکند .استفاده از قصه درمانی ،به عنوان یک فن درمانی ،ابعاد گستردهای دارد و تنها به
درمان مشکالت روانشناختی کودکان محدود نمیشود .گوش دادن به داستان و گفتن داستان
میتواند به کاهش استرس در کالس درس ،ارتقاء سواد ،مهارتهای صحبت کردن و گوش
دادن ،کمک به کودکان برای رشد راهبردهای فکر کردن و ترویج رشد اجتماعی و عاطفی،
کمک کند (فوکس ایدز .)5009 ،ایجاد فضای آموزشی و روشهای محرك و نشاطآور در
قالب بازیها و شعر و داستان ،روشی برای برانگیختن دانشآموزان و کمک به آنان برای به دست
آوردن شناخت در حوزههای مختلف است .مطالعه سونشین و میوناسترمن )5005( 2نشان داد که
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فعل و انفعاالت خواندن در تقویت عالقه کودکان به سوادآموزی مؤثر است .در این پژوهش
با آموزش دادن راهبرد داستانخوانی به دانشآموزان با نارساخوانی شاهد پیشرفت در خواندن و
رشد انگیزه آنان برای انجام فعالیت خواندن در محیط مدرسه (به گزارش معلم) و خانه (به
گزارش والدین) بودیم .به وجود آمدن احساس رقابت در این دانشآموزان سبب شد تا آنان
نسبت به محیط کالس و مدرسه احساس بهتری داشته باشند و عالقه بیشتری به درس خواندن
پیدا کنند .همچنین ،پذیرش خواندن کتاب و تالش برای خواندن باعث شد تا آنها نمرات خوبی
کسب کنند و این امر سبب ایجاد احساس بهتر نسبت به خودشان و روحیه بهتر در آنان شد.
در زمینه دستاورد نهایی این پژوهش میتوان چنین گفت که راهبردها و رویکردهای
آموزشی مختلفی برای آموزش دادن به دانشآموزان با نارساخوانی تدوین شدهاند .در
برنامهریزی برای انتخاب رویکرد مناسب برای دانشآموزان ،توجه به تفاوتهای فردی،
ضروری است؛ اما استفاده از راهبرد داستانخوانی برای هر دانشآموزی ،بدون نیاز به در نظر
گرفتن تفاوتها ،کاربرد خواهد داشت .این رویکرد به دانشآموزان برای مشارکت فعاالنه در
فرایند یادگیری کمک میکند .انگیزش خواندن به عنوان یک عامل پیشآیند در امر یادگیری
خواندن ،از مهمترین عناصر فراشناختی و شخصیتی در دانشآموزان محسوب میشود .بر اساس
یافتههای این پژوهش بهطور کلی داستانها به دلیل تاثیر روی زوایای پنهان شخصیت و شناخت
کودکان میتوانند در تغییر و بهبود این عوامل پیشآیندِ موثر بر خواندن ،مؤثر باشند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر انتظار میرود که راهبرد داستانخوانی به عنوان یک روش
آموزشی از سوی معلمان در کالسهای درس و برای آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه
مورد استفاده قرار گیرد .نتایج این پژوهش همچنین میتواند مسئوالن را از اثربخشی راهبردهای
استفاده از داستان برای دانشآموزان آگاه سازد تا در برنامهریزیهای آموزشی آتی ،آموزش
داستانها را به عنوان بخشی از فعالیتهای آموزشی در مدارس ،بگنجانند و از این طریق بتوانند
زمینههای مناسبی برای بهبود دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری بهویژه نارساخوانی ،فراهم
سازند .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به منحصر بودن نمونه پژوهش به دانشآموزان
پایه دوم و ششم ابتدایی و استفاده از ابزارهای غیربومی اشاره کرد .پیشنهاد میشود در

42

فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی ،سال پنجم ،شمارة  ،24زمستان 1930

پژوهشهای بعدی ،در صورت امکان ،از حجم نمونه بیشتری استفاده شود .همچنین پژوهش
حاضر بهتر است روی مقاطع تحصیلی دیگر هم اجرا شود.
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم آیدا یحییزاده ،با راهنمایی دکتر
عباسعلی حسینخانزاده ،است .بدین وسیله از استاد راهنمای این اثر و از تمام عزیزانی که به ما
در به انجام رساندن این پژوهش یاری رساندند ،کمال تشکر را داریم.
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