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Abstract:  

 

 

Background and Aim: Reading is an active process that increases children's knowledge capacity 

and shapes their ideas and thinking and gives them meaning. It is a mental activity in which the 

physical, psychological, and biological characteristics of individuals are at work. The aim of this 

study was to identify the effect of internal and external arousal on the development of reading 

skills in elementary school students. 

Research Method: The present study was conducted with a qualitative methodological approach 

and the research method was content analysis. Information was collected using in-depth 

interviews. Participants were 33 primary school teachers in Golestan. Sampling was performed by 

purposive method and continued until data saturation. Data analysis was performed 

simultaneously with data collection with thematic analysis approach. 

Results: Data analysis led to the extraction of thirteen main topics, sixteen sub-topics and twenty-

two sub-topics in two main categories as internal and external arousal. Intrinsic motivation 

includes topics of interest, spontaneity and choice, reading ideas, motivations, needs and goals, 

expectations, emotions, usability, cognition, communication and interaction and connections. 

External motivation in the subject of institutions includes the sub-themes of the family, the 

educational system, libraries, content creators, content distributors, the media, and in terms of 

conditions and facilities, the sub-themes include the subject of study, time, place, and means of 

reading. 

Conclusion: The results show that although the improvement of reading skills depends on the 

internal and personality characteristics of individuals, but among them, some external factors are 

also effective. Therefore, in the continuum of improving reading skills, the individual is in one 

position and factors such as family, educational system, libraries, etc. are on the other side, and the 

coordination and joint efforts of all of them improve reading skills. 
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 اثر انگیختگی درونی و بیرونی  بر تقویت مهارت خواندنشناخت 

 

 1محسن فروتن 

 2حسین فکوری 

 3حسن صابمی  

 4بیانی علی اصغر 

 

 چکیده
 را آنها تفکر و وعقاید میدهد افزایش را کودکان دانش ظرفیت که است فعال فرایندی خواندن :هدف و زمینه
 روانشناسی فیزیکی، های ویژگی آن در که است ذهنی فعالیت یک جریان این. میدهد معنا آنها به و داده شکل

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر . هستند فعالیت حال در افراد بیولوژیکی و
 انجام گرفتارتقاء مهارت های خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی 

 تحلیل پژوهش، روش و گردید انجام کیفی روش شناختی رویکرد با حاضر پژوهش :پژوهش روش
معلمان  از نفر33  شرکتکنندگان. است شده جمع آوری عمیق از مصاحبه اسـتفاده بـا اطالعات. محتواسـت

 تحلیل. یافت ادامه داده ها اشباع تا و شد انجام هدفمند روش به نمونه گیری. دوره ابتدایی شهر گلستان بودند
 .گرفت انجام موضوعی تحلیل با رویکرد داده ها جمع آوری با اطالعات همزمان

 بیست و دو موضوع  و شانزده زیرموضوع  اصلی، سیزده موضوع  استخراج به منجر دادهها تحلیل :يافته ها
 موضوعات شامل درونی انگیختگی. شد بیرونی و انگیختگی درونی عنـوان بـا اصـلی مقوله2  در فرعی
 احساسات، ها، پـیش داشته هـدف، و نیـاز انگیزه ها، خواندن، انگاره های اختیار، و خودانگیختگی عالقه،

 شامل نهادها موضوع در بیرونی انگیختگی. پیوندهاست و تعامل و ارتباط شناخت، کاربردنگری،
 در و رسانه ها محتوا، توزیع کنندگان محتوا، خلق کنندگان کتابخانه ها، آموزشی، خانواده، نظام زیرموضوعات

 خواندن های محمل و مکان زمان، مطالعاتی، زیرموضـوعات موضوع شـامل و امکانـات شـرایط موضـوع
 .باشد می

 شخصیتی و درونی خصوصیات به بستگی اگرچه ارتقای مهارت خواندن میدهد نشان نتایج :نتیجه گیری
 فرد ، ارتقای مهارت خواندن پیوستار در لذا. اثرگذارند نیز چندی بیرونی عوامل ایـن میان در امـا دارد، افـراد

 دارند قرار دیگر سمت در آن نظایر و ها کتابخانه نظـام آموزشی، خـانواده، نظیـر عـواملی و سـمت یـک در
 .است ارتقا دهنده ی مهارت خواندن آنها همه مشترك تالش و هماهنگی که

 
 انگیختگی  درونی و بیرونی، ارتقای مهارت خواندن، دانش آموزان، دوره ی ابتدایی :كلیدواژه ها
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 مقدمه

نظام آموزش و پرورش به حق از بزرگترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی است و امروزه سنگ بنای 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه بشمار می رود . نظامی که امروزه بیش از سایر نظام توسعه اجتماعی ، 

ها در زمینه پرورش خالقیت و نو آوری ، مسئولیت دارد، آموزش و پرورش است. این نظام زیر بنای اصلی و 

موزش و عمده شخصیت و دیدگاه های انسان را می سازد و رشد ابعاد وجوه آدمی را باعث می شود. آ

پرورش نو گرا با رشد و توسعه انسانی در ابعاد مختلف پیوند ناگسستنی دارد و نقش و رسالت آن در دنیای 

امروز تا آن اندازه است که جوامع مختلف انتظار دارند از این طریق نیاز های مادی و معنوی خود را برطرف 

با وجودی که نظام آموزش و پرورش می تواند  سازند و مردم خود را برای زیستن بهتر در جهان آماده کنند.

در رشد و توسعه فردی و اجتماعی تاثیر عمیق بگذارد، هنوز در بعضی از کشورهای جهان، نظام آموزش و 

پرورش با شیوه های کم اثر به کار خود ادامه می دهد. از جمله در نظام آموزش و پرورش ایران به ویژه در 

 (.5331ت خواندن از کارایی الزم برخوردار نبوده است)مبارك قمصری،زبان آموزی و غنی سازی مهار

اهمیت خوانـدن تـا جـایی اسـت کـه سـازمان ملـل حـق خوانـدن را جزءحقوق کودك بشمار آورده است . 

مهارت خواندن به عنوان یک مهارت اساسی شناخته می شـود نه به عنوان هدف یادگیری در یک زمان 

فت در سـواد یـادگیری نـه تنهـا شـالوده یادگیری زبان مادری یا دیگر موضوع هاست بلکه محدود، لذا پیشر

 (.5332پـیش نیـازی بـرای حـضور موفـق در دوره هـای جوانی و بزرگسالی می باشد)قاسمی وهمکاران،

و موضوع  مهارت خواندن از موضوع های مهم یادگیری در دانش آموزان است که می تواند بر سایر جنبه ها

ها تأثیر گذار باشد، مهارت خواندن یکی از مهارت های چهارگانه زبان آموزی و پایه و اساس رشد در 

بسیاری از زمینه های تحصیلی ، اجتماعی ، اقتصادی است. پیشرفت و رشد جامعه در گرو دانش آن جامعه 

ن تعیین کننده پیشرفت در سایر است ، از این رو خواندن زیر بنای دریافت دانش است. پیشرفت در خواند

دروس از جمله ریاضیات می باشد. تا مادامی که دانش آموز در حل مساله به درك و فهم نرسد، نمی تواند در 

حل آن پیشبردی داشته باشد و لذا پیشرفت در زمینه خواندن اساس موفقیت در سایر دروس و زمینه های 

که مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است . چنین تحصیلی می باشد. سواد خواندن موضوعی است 

بذل توجهی به آن منجر به جهانی شدن سواد خواندن و برگزاری آزمون های بین المللی برای سنجش آن 

 .(2151، 1گردیده است)الیورنینی، منزرالی

 و کیفیت عالی، آموزش دانشگاه، پرورش، و آموزش خانواده، همچون عواملی نقش خواندن، به افراد عادت در

 اجتماعی، و جمعی های رسانه ها، کتابخانه اجتماعی، و اقتصادی توسعه فرهنگی، سیاستهای کتب، کمیت

 آموزش عدم جدید، و متعدد های رسانه وجود فقر،. گرفت نادیده توان نمی را دولت و ها کتابفروشی ناشران،

 سیما و صدا ویژه به گروهی های رسانه کردن عمل انفعالی اقتصادی، های فعالیت به شدید گرایشهای صحیح،

 سرانه بودن پایین عمده دالیل از ایران مردم بین در کتابخوانی فرهنگ نبودن دار ریشه تر مهم همه از و

 که خواندن بر مؤثر و مهم عاملی میان، این در(. ۱۱۲۲ عصاره، و نظری) است ایران مانند کشوری در خواندن

                                                           
1
Alivernini, F., & Manzarelli  
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و  خواندن ارتقای مهارت مسأله است، مانده مغفول واقع در و شده پرداخته آن به کمتر داخلی مطالعات در

 است. آن کننده ایجاد عوامل لذت بردن از خواندن و

 و ها موفقیت به برند، می لذت خود خواندن از و خوانند می بیشتر که کسانی میدهد نشان ها بررسی

 در( ۱۱۱۲) 3تاپینگ و شیل بروزو،(. ۱۱۲۱ ،2شرودر ؛۱۱۱۲ ،1باورلین) میرسند نیز، بیشتری دستاوردهای

 دستاوردهای و خواندن دفعات بین معناداری و مثبت رابطه که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش

 آنها مهارتهای و خواندند می کمتر انگیختگی درونی نداشتند، که دانشجویانی همچنین. دارد وجود دانشجویان

 4خیری-ال و جاوید. کرد نمی پیدا توسعه بودند، شده انگیخته خواندن به که تری فعال خوانندگان با مشابه

 نظر طبق کردند تأیید و نموده بررسی خواندن درك و سرعت افزایش بر را نقش انگیختگی درونی (۱۱۲۲)

. شود می افراد بین در خواندن کاهش باعث انگیختگی درونی فقدان( ۱۱۲۲) 5دورتر و گولدینگ بوناری،

 خواندن مهارتهای یادگیری در را انگیخته های درونی و بیرونی  تأثیر نیز( ۱۱۲۲) 6مورین و گورگاند گوکس،

 .کردند تأیید

 افزایش و خواندن به افراد گرایش در مهم عاملی داشتن انگیخته های درونی و بیرونی، گذشت آنچه بنابر

 افراد شدن تبدیل و خواندن تداوم و استمرار بر مهمی همراه با خواندن تأثیرانگیخته های . است خواندن سرانه

 است، مواجه خواندن پایین سرانه با که ایرانی دانش آموزان  در مسأله این. دارد العمر مادام خوانندگان به

 گلستان شهر معلمان  دیدگاه از اهمیت ارتقای مهارت خواندن و اثر انگیخته های درونی  در دانش آموزان را

 برنامه در کشور خواندن و تعلیم و تربیت حوزه مسئوالن به مؤثری کمک عوامل، این شناخت. نماید شناسایی

 نمود. خواهد خواندن مهارت ارتقای راستای در مؤثرتر ریزی

 

 پژوهش پیشینه

 که پژوهشی اما شده، انجام خواندن حوزه در بسیاری های پژوهش اگرچه ایران در دهد می نشان ها بررسی

 در البته. است نشده انجام باشد، اثر انگیخته های درونی و بیرونی بر ارتقای مهارت خواندن پرداخته بحث به

 به خواندن جمله از خواندن انواع درباره مطالعه تحت جامعه نظرات بررسی به( ۱۱۱۲) قریشی نظیر پژوهشی

 بین داد نشان نیز( ۱۱۲۲) مسعودی و رداد پژوهش های یافته از بخشی یا. است شده پرداخته لذت قصد

 مهارت خواندن میزان مؤلفه در آنها تحصیلی پیشرفت حسب بر مطالعه تحت آموزان دانش خواندن عادات

 منابع بررسی. باشد نمی حاضر پژوهش اهداف راستای در یک هیچ اما. دارد وجود داری معنی تفاوت

انگیخته های درونی و بیرونی  موضوع مختلفی های جنبه از پژوهشگران داد نشان نیز کشور از خارج پژوهشی

 پژوهش در( ۱۱۱۲) 7رابینسون و مانوئل جمله از. اند داده قرار مدنظر در تقویت و ارتقای مهارت خواندن را

موضوع  انتخاب اساسی نقش ولز ساوت نیو در پسر و دختر نوجوانان خواندن های شیوه خصوص در خود

 بررسی در( ۱۱۱۲) 8هوارد. کردند تأیید را خواندن برای انگیزه ایجاد و خواندن از آموزان دانش مطالعهمورد 

 نوع و مدارس های کتابخانه که دریافت انگیخته های درونی و بیرونی آنها مطالعه و نوجوانان روی بر خود

                                                           
1
 Bauerlein 

2
 Schroeder 

3
 Brozo, Shiel and Topping 

4
 Javid and Al-Khairi 

5
 Boonaree, Goulding and Dorner 

6
 Goux, Gurgand and Maurin 

7
 Manuel & Robinson 

8
 Howard 
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 عالیق شناسایی همچنین. هستند اثرگذار خواندنی مواد انتخاب روی بر نوجوانان و معرف کتاب بین ارتباط

 موتران، کرمین،. است مؤثر خواندن برای مناسب منبع صحیح انتخاب در آنان یابی اطالع رفتار و نوجوانان

 با معلمان روابط تأثیر تحت مهارت خواندن  که کردند تأیید خود پژوهش در( ۱۱۱۲) 1سافورد و پاول کولینز،

 گوستاووس دانشکده دانشجویان نگرش( ۱۱۲۲)2 فیستر و گیلبرت. دارد قرار خانواده و کودکان و کودکان

 نقش و داوطلبانه خواندن موانع ارتقای مهارت خواندن، خصوص در جنوبی سوتا مینه در را 3آدولفوس

 به خواندن یا 5تفریحی خواندن) 4فراغت اوقات در خواندن موانع. نمودند بررسی خواندن ترویج در دانشگاه

 ترجیح خواندن، به معاشرت ترجیح درسی، مطالعات حجم شامل( سرگرمی قصد به خواندن یا لذت قصد

. شد ذکر عالقه مورد داوطلبانه خواندن مواد به دسترسی عدم و عالقه عدم دیگر، امور به آزاد زمان صرف

هستند،  کتابها مالک خود که کودکانی که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش در( ۱۱۲۲) 6پولتون و کالرك

شده را به عنوان یکی از  تعیین خواندن تأثیر( ۱۱۲۲) 7انگیختگی درونی بیشتری در مطالعه دارند. کریل

 یافتند دست نتیجه این به و کردند بررسی متحده ایاالت ساله ۲۲ تا ۲۱ نوجوانان بین انگیخته های درونی  در

و  خواندن در بیشتری عالقه و لذت به منجر مدرسه، اندنخو تکالیف برای نوجوانان توسط کتاب انتخاب که

 پرهیز و انتخاب که میدهد نشان بررسی مورد های پژوهش نتایج. است در نهایت تقویت مهارت خواندن شده

 کمبود و عالقه عدم معلمان، و خانواده با فرد روابط سپس اول، درجه در خواندن برای اجباری منابع تعیین از

 .هستند خواندن بر اثرگذار بیرونی  عوامل مهمترین جمله از وقت

 

 روش

 با ها داده. محتواست تحلیل پژوهش، روش و شده انجام کیفی شناختی روش رویکرد با حاضر پژوهش

پژوهش، معلمان دوره ابتدایی شهر گلستان  این آماری جامعه. است شده گردآوری عمیق مصاحبه از استفاده

 نمونه در این پژوهش از روش. شدند آنها بر اساس قاعده ی اشباع نمونه انتخاب نفر از 33بودند که تعداد 

 کسب جهت. داشت بستگی ها داده تکرارپذیری و اطالعات اشباع به نمونه حجم و شد استفاده هدفمند گیری

 علم حوزه در دکتری مدرك دارای صاحبنظر دو تجارب و راهنماییها از پژوهشگر پژوهشگر، تبحر اعتبار

 زمان در. گرفت کمک ها مصاحبه اجرای زمان در کیفی پژوهش انجام تجربه با شناسی دانش و اطالعات

 از استفاده با شوندگان مصاحبه از اجازه کسب با ضروری نکات از برداری یادداشت ضمن ها مصاحبه اجرای

 رعایت از اطمینان و مصاحبه انجام دالیل خصوص در همچنین. شد ضبط ها مصاحبه صوت، ضبط دستگاه

 نیز، ها داده مقبولیت میزان از اطمینان برای. شد داده توضیح شوندگان مصاحبه به مطالعه در محرمانگی اصل

 تأیید مورد آنان توسط ها داده صحت و شد کنترل کنندگان مشارکت از برخی با استخراج از پس ها مصاحبه

 .بود متغیر دقیقه ۲۲ تا ۲۱ بین ها مصاحبه مدت. شد انجام مصاحبه 51 مجموع در. گرفت قرار

 شده ضبط های صحبت ابتدا در: بود شرح این به محتوا تحلیل روش اساس بر ها داده تحلیل و تجزیه مراحل

 همچنین. شدند ذخیره و تایپ رایانه در سپس و پیاده کاغذ روی بر ابتدا مصاحبه، هر انجام از بعد بالفاصله

                                                           
1
 Cremin, Mottram, Collins, Powell, & Safford 

2
 Gilbert & Fister 

3
 Gustavus Adolphus College 

4
 leisure reading 

5
 recreational reading 

6
 Clark & Poulton 

7
 Creel 
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. شد انجام ها داده ساختن مرتبط برای مرحله این در غیره و تأسف سکوت، قبیل از ای حاشیه عالیم ثبت

 مرحله در. شد مرور و مطالعه بار چندین ها مصاحبه متن ها داده روی بر پژوهشگر کافی تسلط جهت سپس

. شدند شکسته اصلی معنای با مرتبط پاراگرافهای و جمالت قالب در( کد) معنایی واحدهای به ها داده بعد

 صورت این به. شدند نوشته معنایی واحد هر مناسب کدهای سپس و مرور بار چندین نیز معنایی واحدهای

 های مجموعه زیر به موضوعی هر سپس و گردید مجزا یکدیگر از موضوعات ها، مصاحبه از کدام هر در که

 بر کدها. شدند مشخص ها مصاحبه همه موضوعات زیر و موضوعات ترتیب این به و شده تقسیم دیگری

 در ها داده در تنزل روند. شدند فشرده و کوچک امکان حد تا و بندی طبقه معنایی و مفهومی تشابه اساس

 تر کلی که اصلی های طبقه در ها داده نهایت در. داشت جریان اصلی و فرعی طبقات و تحلیل واحدهای تمام

 .(۲۲۲۲ استربرگ،) شدند ارائه پیشنهادات و انتزاع مفاهیم سپس و گرفتند قرار هستند، تر مفهومی و

 بر مبنی مصاحبه اصلی به سؤال شد درخواست شوندگان مصاحبه از ابتدا در مطالعه، اساسی هدف به توجه با

 ااظهارات «کدامند؟ انگیخته های درونی و بیرونی تاثیر گذار بر ارتقای مهارت خواندن شما نظر به» اینکه

 در که شد بندی دسته( شخصی غیر) بیرونی و شخصی درونی عوامل کلی مقوله دو در کنندگان مشارکت

 .است شده تصویر ۲ شکل

 
 

 لذتبخش خواندن بر اثرگذار عوامل کلی . دسته بندی5 شکل
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 (شخصی) درونی عوامل. ١

 به عالقه شامل آن نظایر دارد؛ قرار فرد خود در آنها کانون و منبع که است عواملی درونی، عوامل از منظور

 .میشود داده شرح ادامه در که باشد می قبیل این از و خواندن های انگیزه اهداف، خواندن،

 نوع از چه و ذاتی نوع از چه خواندن به مندی عالقه کنندگان مشارکت از نفر 53 نظرات طبق :عالقه. ١٫١

 نظیر شرایط سایر که شرطی به اما تقویت مهارت خواندن است، اساسی و مهم شرط و ساز زمینه اکتسابی،

 ای شونده مصاحبه. باشد مهیا آن نظایر و مناسب مکان و زمان آن، گیرایی و کیفیت و مطالعه مورد محتوای

 نمی نوع خواندن تقویت نخواهد شد و از خواندن لذت باشی، نداشته عالقه مطالعه و خواندن به تا: »گوید می

 توش لذت و تقویتی اما کنی، مطالعه ممکنه وگرنه کنه، جذبت مطالعه طرف به درونی نیروی به باید. بری

 .«نباشه

 بیرونی محرك به وابسته هایش انگیزه که است کسی انگیخته خود شخص :اختیار و خودانگیختگی. ۲٫١

 ایشان برای خواندنی میدهد نشان کنندگان مشارکت از نفر 52 اظهارات. است اختیار مقابل نقطه جبر. نباشد

 به و خواندنی منبع و زمان مکان، در اجبار هرگونه از دور به که و باعث تقویت مهارت خواندن بوده لذتبخش

 لذت شرایط کننده ایجاد تواند می آزادانه و داوطلبانه اجباری، غیر خواندن. است گرفته شکل خود دلخواه

 بچه ها چرا  نمیدونم: »گوید می ۲ شماره کد کننده مشارکت. باشد خواندن و ارتقای مهارت خواندن از بردن

 از بیشتر میشوند، تر نزدیک امتحان به هرچی خصوص به! دارند دوست درسی از بیشتر رو غیردرسی کتابهای

 .«درسهاشون بدشون میاد

 باعث زندگی بر خواندن مثبت تأثیر و ارزشمندی به باور و خواندن به مثبت نگرش :خواندن های انگاره. ۳٫١

 خواندن دستاورد، به دستیابی و مثبت فرض اثرگذاری با و نپندارد بیهوده و عبث امری را خواندن فرد میشود

 آن گویای شوندگان مصاحبه از نفر 53 اظهارات. با ارتقای آن مهارت همراه خواهد بود و خوشایند برایش

. دارد مثبت رابطهارتقای مهارت خواندن  با خواندن به نسبت مثبت های نگرش هاو فرض پیش که است

انگیزه ای  تا باشی داشته کردن مطالعه از مثبتی ذهنیت باید: »که دارد می اظهار ۲ شماره کد کننده مشارکت

 .«برای افزایش مهارت خواندن ایجاد بشه

 فرد متفاوتی های انگیزه. است وابسته افراد های انگیزه ارتقای مهارت خواندن به از بزرگی بخش :انگیزه. ۴٫١

 به دیگر برخی و خوانند می خویش معلومات و دانش ارتقای انگیزه به برخی. کشاند می خواندن سمت به را

 دیگر و ذهنی گره گشودن و اطالعاتی نیاز رفع و گیری تصمیم منظور به هم عدهای سرگرمی، و تفریح قصد

 که انگیزه این. برشمردند خواندن تقویت مهارت در مهمی شرط را انگیزه کنندگان مشارکت از نفر 51. دالیل

 مصاحبه. دارد تأثیر مطالعاتی منبع موضوع و نوع انتخاب بر مستقیم طور به است، خویش خویشتن از متأثر

 در مورد این. شرطه انگیزه اینکه مهارت خواندن افزایش پیدا کنه، برای: »گوید می خصوص این در ای شونده

 .«تره مهم خیلی من نظر به مطالعه مورد

 هدف به دستیابی قصد به خواندن که داد نشان کنندگان مشارکت از نفر 53 اظهارات: هدف و نیاز. ۵٫١

 .نیاز موجب تقویت و تاثیر در خواندن می شود رفع و خاص

ارتقای  بر اثرگذار عوامل از بخشی داد نشان کنندگان مشارکت از نفر 55 اظهارات :ها داشته پیش. ۶٫١

 که است زمان گذر در افراد های اندوخته و تجارب به مربوط که است عواملی دسته آن شامل مهارت خواندن
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 مهارتهای و قابلیتها. بود خواهد آفرین نقش نیز آن بالعکس حتی و ذهنی خوشایند احساس گیری شکل در

 وجود پیشین، های موفقیت کسب و دستاوردها خواندن، از پیشین خوشایند لذتهای کسب تجربه خواندن،

 از دیگران خواندن تجارب از شده اخذ یا خود دانش از برگرفته موضوع خصوص در پیشین دانش و اطالعات

 .مهارت خواندن را افزایش دهد توانند می که شد عنوان هایی داشته پیش جمله

 احساسات نوع کنندگان، مشارکت از نفر 51 عقیده بر بنا دیگر اثرگذار عوامل جمله از :احساسات. 7.1

ارتقای مهارت  در رقابت و هیجان آرامش، شادی، قبیل از احساساتی. است خواندن هنگام در اشخاص

 توانند می انزجار و تنفر اندوه، و غم خمودگی، و کسالت مانند احساساتی مقابل در و هستند خواندن مؤثر

 .باشند داشته همراه به معکوس ای نتیجه حتی

 دستنامه قبیل از منابعی و ها کتاب کنندگان، مشارکت از نفر 52 اظهارات به بنا (:كارآيی) كاربردنگری .۸٫١

که ساخت و آزمایش یک موضوع مشخص را آموزش می دهد می تواند موجب ارتقای  آموزشی کتب ها،

 :گوید می ای شونده مصاحبه مهارت خواندنباشد. 

 کتاب از کنند، گیر تعمیر تو جایی وقتی خصوص به بچه هاست، عالقه مورد موضوع و آزمایش متعمیر»

 کشف خودشون هارو حل راه اینجوری که داره همراه به زیادی شوق و ذوق براشون. کنن می استفاده راهنما

 .«کنن

 احساس ایجاد خاص موارد از دیگر یکی مباحث و موضوعات شناخت و کشف به اشتیاق :شناخت. ۹٫١

 مستقیم طور به عنوان این در. اند داشته اشاره آن به کنندگان مشارکت از نفر ۲۲ که است خواندن در خوشایند

 به سخن حال و گذشته هنر و ادب و علم مشاهیر و بازیگران نوابغ، شخصی زندگی شناخت از اختصاصی و

 رشد حسب بر سال 53تا  51 سنین: »گوید می 7 شماره کد شونده مصاحبه خصوص این در. آمد میان

 مطالب قبیل این خوندن و کنن می پیدا مشاهیر و دانشمندان زندگی به زیادی عالقه دارن، که طبیعی فکری

 «.هستن الگویابی دنبال ناخودآگاه طور به ذاتا اینکه دلیل به. میده بهشون قوی احساس

 جایگاه و اهمیت میتوان راحتی به است، زنده موجود ترین اجتماعی انسان که آنجا از : تعامل و . ارتباط١۱٫١

 نشان نیز کنندگان مشارکت از نفر ۲ اظهارات. یافت جنبه ها تمامی در وی زندگی در را تعامل و ارتباط

 ایجاد مندان، عالقه برای خواندن راه از صاحبنظران و اندیشمندان شعرا، نویسندگان، با تعامل و ارتباط میدهد

 :گوید می ۲۱ شماره کد شونده مصاحبه زمینه این در. است ارتقای مهارت خواندن بوده کننده

 به. دنیاست سیاسی مسائل جدیدترین درباره. میشه تر جذاب برات میخونی هرچی. خوندنیه واقعا...  کانال»

 « کنه می تر جذاب را مطلب میاد، پیش ها خواننده بین که بحثهایی خصوص

 را پیام فرستنده موفقیت شود، برقرار پیوند احساس مطلب و خواننده بین آن در که خواندنی :پیوندها. ١١٫١

 است ممکن که بخشد می خویش خواننده به خواندن از خوشایندی احساس فن این از استفاده. دارد بر در

 باشد فضاهایی و دنیاها با پیوند یا و موضوع و کتاب شخصیت با پنداری همذات با مشابه خاطرهای یادآوری

 به هرکدام خاص طور به کنندگان مشارکت از نفر ۲. کند می هیجانات دستخوش را شخص احساسات که

 را خواندن لذت آن در که اند کرده اشاره گذشته خاطرات با کتاب پیوند و فیلم و کتاب پیوند نظیر پیوندهایی

 .اند و مهارت خواندن آنها افزایش پیدا کرده است چشیده
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 (شخصی غیر) بیرونی عوامل. ۲

 به مربوط تنها و شوند می ناشی بیرونی های مشوق و پیامدها از که است عواملی بیرونی، عوامل از منظور

 و خانواده نظیر مختلف نهادهای شامل عوامل این. گیرد می قرار آنها تأثیر تحت فرد بلکه نیستند، فرد خود

 در که باشد می خواندن مکان و زمان و مطالعاتی موضوع نظیر خواندن امکانات و شرایط و آموزشی نظام

 .میشوند داده شرح ادامه

 بزرگی سهم شد، ارتقای مهارت خواندن گفته بر اثرگذار درونی عوامل بخش در آنچه بر عالوه :نهادها. ١٫۲

 از بعد. است افراد درونی کنترل از خارج عواملی به ارتقای مهارت خواندن وابسته بر تأثیرگذار عوامل از

 جامعه شدن بزرگتر با که نهادهایی تمامی شود، می شناخته اجتماعی نهاد کوچکترین عنوان به که خانواده

ارتقای مهارت  ایجاد و  در ارتباطند، در فرهنگی مسائل با مستقیم غیر یا مستقیم نوعی به و اند گرفته شکل

 .خواندن مؤثرند

 خانواده موضوع با مشارکت کنندگان . اظهارات5 جدول

 کد مشارکت کنندگان اظهارات خانواده زیرموضوعات

 این ناخودآگاه بچه این میکنه، مطالعه خونه تو مادری یا پدر وقتی مطالعه اهل والدین

 میشه مطالعه عالقه مند به و ذهنش تو میره عادت

7 

 منابع مداوم حضور

 منزل در اطالعاتی

 میکشونه سمتش به رو فرد خونه، تو مجله و کتاب از پر قفسه وجود

 براش مطالعه و کنه پیدا خوندن عادت به یواش یواش میشه باعث و

 بشه و در نتیجه توان خوندنش افزایش پیدا کنه جذاب

5 

 خانواده اعضای تعامل

 حوزه در یکدیگر با

 خواندن

 که میدادم برادرم به میداد، لذت بهم که کتابهایی معموالً خودم من

مهارت گفتگو و  بحث میکردیم، هم هم با موردش در هم بعد. بخونه

 هم خواندن هر دو مون افزایش پیدا می کرد.

6 

 قصه کتاب خواندن

 کودکان برای

. میاره آرامش احساس کودك برای خواب موقع خوندن داستان کتاب

 و خوب خاطره هم هست، مورد توجه که میفهمه کودك هم اینجوری

میمونه و هم مهارت خواندنش  ذهنش تو خوندن کتاب از لذتبخشی

 ارتقا پیدا می کنه.

8 

 

 نظام آموزشی موضوع با مشارکت کنندگان . اظهارات2 جدول

نظام  زیرموضوعات

 آموزشی

 کد مشارکت کنندگان اظهارات

 منم. کالس ببرن مطلب عسل درباره خواسته ازشون دخترم معلم االن ارزش و انگیزه

 خیلی کرد پیدا وقتی. کنه خواد پیدا می که کتابی که )کتابخانه( بردمش

شد ، این دسته فعالیت ها مهارت بچه ها رو در خوندن  خوشحال

 ارتقا میده

55 

 امتحان هم همونها از و میگن جزوه و میدن درس فقط معلم ها وقتی نیاز ایجاد

. دیگه کتاب های بذارن برای وقت ندارن دلیلی بچه ها دیگه میگیرن

51 



 

248 

ت
ار

مه
ت 

وی
تق

ر 
  ب

ی
ون

یر
و ب

ی 
ون

در
ی 

تگ
خ

گی
 ان

ثر
ت ا

خ
شنا

 
ن

د
وان

خ
 

 هم دیگهای خوب کتابهای بفهمن نمیکنن فرصت حتی اینجوری

 بده لذت هم بهشون خیلی میتونه که داره وجود

 هر پرندگان اسکلت درباره گفتم کالس تو یه بار. زیستم معلم من تدریس شیوه

 بعد جلسه. بیارید سرکالس بعد جلسه داشتید دوس کتابی یا مطلب

. بگه چیزی یه هرکس خواستم بعد. بودن آورده زیادی مطالب بچه ها

 تو فصل اون از سؤالی هر من بود که آمده وجد به کالس بس از

 میدادن جواب همه میدادم امتحانا

53 

 کتابخانه های تقویت

 مراکز آموزشی

 با بچه ها که کشور از خارج مدارس کتابخونه های تصاویر دیدن حتی

 حاال. میده لذت به من میخونن، کتاب دارن و شدن جمع هم دور ذوق

 میبرن امکانات و فضا اون از لذتی چه بچه ها اون خود ببینید

51 

 توان و روحیه ایجاد

 محوری -پژوهش

 می لذت موردش در نوشتن مطلب و موضوع یه بررسی از شخصاً من

 پژوهش شیوه. منتشر میکنم جایی رو مطلب که وقتی مخصوصاً برم،

 بود دیر خیلی گرچه. گرفتم یاد ارشد کارشناسی دوران رو

52 

 

 عنوان به خانواده نقش انکار غیرقابل و عمیق اثر کنندگان، مشارکت از نفر 53 اظهارات طبق :خانواده. ١٫١٫۲

 ایجاد در مؤثر عامل اولین خانواده که نکته این پذیرفتن و است آشکار خواندن در انسان آموزشگاه اولین

 اولین زیرا نیست، منطق از دور کاری ارتقای مهارت خواندن است، ساز زمینه که خواندن به عالقه و عادت

 منابع وجود فرزند؛ توسط آنان خواندن مشاهده و خواندن اهل والدین. گیرد می شکل خانواده در الگویابیها

 تشویق و خواند حوزه در یکدیگر با خانواده اعضای تعامل والدین؛ توسط آن خرید و منزل در اطالعاتی

 کودك تشویق و خواندن چگونگی و زمان و منبع انتخاب سر بر اجبار و جدال از پرهیز خواندن، به یکدیگر

 کودك برای موزون خوانی شعر و قصه کتاب خواندن و است؛ گرفته یاد آنچه بیان برای دیگران مقابل در

 خواندن هنگام در لذت و آرامش احساس و خواندن به شخص جذب به بعد سالهای در که هستند مواردی

 .کند می بیان را کنندگان مشارکت اظهارات 5 جدول. کرد خواهد کمک

 و فردی جنبه دو در فرد بهسازی دانشگاه و مدرسه رسالت(: دانشگاه و )مدرسه آموزشی نظام. ۲٫١٫۲

 تدریس روشهای و دلنشین چندان نه درسی کتابهای کننده، مشارکت 51 اظهارات به بنا. است اجتماعی

. کند می تحمیل آموزان به دانش را آور مالل خواندنی بخش، لذت خواندن جای به جزوه بر مبتنی و خشک

 به عالقه رفتن بین از جز ای نتیجه و شود می تداعی کتابی هر دیدن با فرد ذهن در تلخی تجربه چنین

 جهت مطالب کردن بر از و درسی واحد منابع بر تکیه. داشت نخواهد پی در خواندن لذت کشف و خواندن

 نمره، کسب و امتحان دغدغه و اجبار چراکه ارتقای مهارت خواندن بزند؛ به را ضربه بدترین شاید نمره اخذ

ارتقای مهارت  ایجاد جهت در آموزشی نظام شوندگان مصاحبه اظهارات طبق. برد می بین از را خواندن لذت

 دوران در فرد اگر که چرا نمایند؛ ایجاد  آموزان دانش وجود در را خواندن به نیاز است خواندن شایسته

 ادامه در کند، درك معلومات و دانش افزایش پس در را خواندن لذت و شود خواندن به مند عالقه تحصیل

مقتبس از انگیخته های درونی و بیرونی  فرآیندی چشم به خواندن به و شده خواندن اهل فردی خود زندگی

 محوری معلم و دستوری شیوه جای به اکتشافی شیوه کارگیری به فرد، در خواندن انگیزه ایجاد. کند می نگاه

 محوری پژوهش توان و روحیه ایجاد آموزشی، مراکز های کتابخانه تقویت درسی، واحد منبع بر صرف تکیه و
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. شد عنوان شوندگان مصاحبه از نفر 52 ارتقای مهارت خواندن توسط ایجاد راههای جمله از مخاطب در

 .کند می بیان را ایشان اظهارات 2 جدول

 اثر کتاب بر ارتقای مهارت خواندن موضوع با مشارکت کنندگان . اظهارات3 جدول

 کد مشارکت کنندگان اظهارات زیرموضوعات اثر کتاب

. میشه لذت و افزایش مهارت خواندن باعث جور یه خوب کتابهای بسترها

کتاب ها ...  دیگهای طوری هم جذاب و نشاط با فضای یه تو خوندن

 باشه داشته مدنظر رو موارد این همه باید

51 

 کتاب میخواد ازم بعدش...  داره دوست رو قصه گویی جلسات دخترم طرح و برنامه ها

 خودش بخونه و بخرم رو

56 

 همین...  بخونن کتاب تا بدی انگیزه بهشون باید که هستن عده یه مشوق ها

 نشاط و سؤاالت شور جواب یافتن و کتابخوانی مسابقات جوایز

 میکنه ایجاد اونها در رو خاصی

58 

 شد باعث خوندم، که کتابی معرفی و جمع تو سخنرانی شوق راستش» هدف سازی

 کتابخوان نسشت تو و هست بخونم مدنظرم که رو کتابی لذت کلی با

 «.کنم معرفی

57 

 

 خلق کنندگان محتوا موضوع با مشارکت کنندگان . اظهارات1 جدول

زیرموضوعات خلق 

 کنندگان محتوا

 کد مشارکت کنندگان اظهارات

هم راستایی مطالب با 

نیازها و سلیقه و حس 

 خوانندگان

 االن ببین بدن انجام بررسی یه تولید به شروع از قبل نویسندگان باید

 مطلب راستا همون در میکنه، جذب چیزی اونو چه چیه، مخاطب نیاز

میخونه و مهارت خوندش کنن اگه اینطور انجام بگیره، مخاطب  تولید

 به تبع آن افزایش پیدا می کنه

2 

 مطلب و کنه برقرار ارتباط خواننده با خوبی به میتونه که گیرا بیان یه قوه بیان نویسنده

 داره افزایش مهارت خواندن بر خیلی زیادی تأثیر کنه، منتقل رو

6 

 در میتونه کودکان به مربوط آثار در ویژه به نویسنده همپای نقاش جذابیت های بصری

 باشه و افزایش مهارت خواندن مؤثر  خوندن از لذت ایجاد

53 

 

 در مناسب بستر ایجاد با ها کتاب و کتابخانه کنندگان، مشارکت از نفر 3 اظهارات بنابر :ها اثركتاب. ۳٫١٫۲

 و شایق انسانی نیروی کابرپسند، و مناسب فیزیکی تجهیزات و امکانات منابع، تنوع کیفیت، با منابع قالب

 تمامی برای قبیل، این از و گویی قصه کالسهای گروهی، خواندن نظیر هایی برنامه و ها طرح اجرای مجرب؛

 مانند آورند، می روی خواندن طرف به تر سخت که افرادی از دسته آن برای مشوقها از استفاده جامعه؛ اقشار

 طرح و ها برنامه در کنندگان شرکت از تجلیل و بررسی و نقد جلسات و کتابخوانی مسابقات در جوایز اهدای

 ایجاد را شرایطی توانند می کتابخوانی های نشست نظیر هایی برنامه اجرای با مخاطبان در هدف ایجاد ها؛
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 کرده اشاره اظهارات به 3 جدول. نماید تجربه انگیخته های درونی و بیرونی را در خواندن فرد، آن در که کنند

 .است

 تولید به خاص هدفی با که هستند سازمانهایی و افراد شامل محتوا کنندگان خلق :محتوا كنندگان خلق. ۴٫١٫۲

 قدرت دارد اهمیت میان این در آنچه کنندگان، مشارکت از نفر 52 اظهارات بنابر. پردازند می آثار و محتوا

 و شیوا و سلیس بیانی با خوانندگان، حس و سلیقه نیاز، با راستا هم محتوایی خلق در محتوا کنندگان خلق بیان

 به دستیابی. شود می خواندن از وی لذت و مخاطب جذب موجب که است بصری های جذابیت از سرشار

 اجتماعی، ۔فرهنگی شرایط به توجه با مردم مطالعاتی نیاز و ذائقه بستر، شناسایی نیازمند ای نتیجه چنین

 آمده محتوا کنندگان خلق موضوع با کنندگان مشارکت اظهارات  1 جدول در. است جامعه سیاسی و اقتصادی

 .است

 می توزیع جامعه در کنند می تولید کنندگان خلق که  را آنچه کنندگان، توزیع :محتوا كنندگان توزيع. ۵٫١٫۲

 ارتقای مهارتافزایش و  راستای در کتابفروشان و ناشران کنندگان، مشارکت از نفر ۲۱ اظهارات به بنا. کنند

 لذت و خاطر رضایت و رسانده آنان دست به را مردم نیاز و عالقه مورد منابع توانند می جامعه در خواندن

 و محتوایی لحاظ از کیفیت با منابع انتشار. آورند فراهم را خواندن و در نتیجه ارتقای مهارت خواندن از ایشان

 با ضعیف منابع میدهد نشان ها یافته راستا این در. است ارتقای مهارت خواندن بر دیگر مؤثری عامل ظاهری

 توزیع همچنین. انداخت خواهند تعویق به خواندن به را خواننده بازگشت ناخوشایند، ای تجربه حکاکی

 سود برای کار در تعجیل جای به بیشتر بودجه و زمان صرف با - آثار بهترین انتخاب با تواند می کنندگان

 آخری مورد. شوند واقع مؤثر واقعی خواننده، نیاز برآورد در هم و یابند دست خویش نهایی سود به هم بیشتر

 مشارکت از برخی که دلیل این به است؛ مناسب مکان و زمان در توزیع شرایط شد، یافت دسته این در که

 در را لذت و برداری بهره امکان آنها به موقع به دسترسی عدم مناسب، منابع وجود با داشتند اظهار کنندگان

 توزیع موضوع با کنندگان مشارکت اظهارات 1 جدول در. برد می بین از اند، بوده خواندن راغب که زمانی

 .است آمده محتوا کنندگان

 دلیل به جمعی های رسانه کنندگان، مشارکت از نفر  8 گفته بنابر (:اجتماعی و جمعی) ها رسانه. ۶٫١٫۲

. روند شمار به جامعه نهادهای مؤثرترین از عام و کلی فرهنگ یک ایجاد در توانند می جامعه اکثریت با ارتباط

 در توانند می کتابخوانی های برنامه و ها طرح اجرای و جذاب رسانی اطالع و تبلیغات قالب در ها رسانه این

 سازمان فرایندی تبلیغات که میدهد نشان شوندگان مصاحبه اظهارات. شوند واقع ارتقای مهارت خواندن مؤثر

 خصوصیت. است مبلغ موردنظر مقصد به رسیدن برای مخاطب ادراك و نگرش تغییر هدفش که است یافته

 به بنا. است کارساز بسیار موردنظر موضوع به دهی وزن در خصیصه این است، تکرار تبلیغات فرد به منحصر

 در توانند می خبری های جذابیت و مخاطب بیشترین داشتن دلیل به اجتماعی و جمعی های رسانه اظهارات،

 طراحی ارتقای مهارت خواندن را با توانند می اینکه مهمتر و شوند واقع کارآمد بسیار خواندن فرهنگ ترویج

 برنامه و ها طرح در مخاطب مشارکت دیگر سوی از. سازند اذهان ملکه زیرکانه، بصری و سمعی تبلیغات

 کتاب یک خواندن از را لذت و هیجان تواند می دوستانه و رقابتی فضایی در عام صورت به کتابخوانی های

 باز فضایی ایجاد و نویسنده و خواننده های گردهمایی کتابخوانی، مسابقات برگزاری. باشد داشته همراه به

 منابع پایش در بلکه دارد همراه به اشتیاق تنها نه خوانندگان، انتقادات و پیشنهادات نظرات، دریافت برای

 با کنندگان مشارکت اظهارات 6 جدول در. شد خواهد واقع مؤثر نیز فیزیکی و لحاظ محتوایی از خواندنی

 .است آمده ها رسانه موضوع
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 اظهارات بر بنا که است شرایطی و امکانات نیازمند ارتقای مهارت خواندن، :خواندن امکانات و شرايط. 2.2

 انگیخته های درونی و بیرونی بیشتری و دارای تر موفق خواندن به را خواننده آنها وجود کنندگان مشارکت

 .میشود ارائه امکانات این ادامه در. رسانید خواهد

 داستانی، منابع خواندن اساسا که داد نشان شوندگان - مصاحبه از نفر 55 اظهارات :مطالعاتی موضوع. ١٫۲٫۲

 خواندن. است ارتقای مهارت خواندن قصد به خواندن اهمیت مؤید گفته این. است لذت با همراه شعر و رمان

 بر بسیاری تأثیر کمتر، ذهنی خستگی ایجاد دلیل به افزایش مهارت خواندن و لذت بردن از خواندن، قصد به

سازد.  فراهم را خواندن به مندی عالقه و شدن مطالعه اهل برای الزم بستر تواند می و داشته خواندن تداوم

 خاطر به مطالعه و موضوع مورد مطالعه برای  داستان انتخاب اصل اصال : » ..گوید می 51 کد شونده مصاحبه

 .«میده که نهایتا توان من را در خواندن افزایش میده آدم به که هست لذتی

 تولیدکنندگان محتوا موضوع با مشارکت کنندگان . اظهارات1 جدول

زیرموضوعات 

 تولیدکنندگان محتوا

 کد ندگانمشارکت کن اظهارات

 راستای در منابع انتشار

 نیاز و عالقه

 دوست چی مردم ببینه میکنه بررسی اول موفق کتابفروش یا ناشر یه

 کتاب انتشار به اقدام راستا همون بعد در هستن، چی طالب و دارن

 میکنه

55 

 از کیفیت با منابع انتشار

 و محتوایی لحاظ

 ظاهری

 این...  میشن کتابها برجسته تصاویر جذب چطور کردید دقت بچهها به

میده و در نهایت مهارت  لذت خوب بهشون تصویر اینکه یعنی

 خواندن آنها رو افزایش میده

3 

 تراز آثار انتشار و ترجمه

 دنیا اول

 میشن، چاپ مکرر و میشن مطرح دنیا سطح در که کتابها از بعضی

ارتقای  خوندنش یعنی. کرده خودش رو جذب خواننده که میده نشون

بهتره  خب. شدن مطرح حد این تا که داشته پی در رو مهارت خوندن

 ترجمه برای بدن توانا مترجمهای به و کتابها این سراغ برن ما ناشران

53 

 مکان و زمان در توزیع

 « مناسب

 که میشه مطرح جامعه تو کتاب یه و میشه ایجاد موجی وقتی یه ببینید

 که نیست میگردی، شهر تو چی هر اما .بخونه بره داره دوست آدم

 میکنه فروکش آدم احساسات بعدش دیگه...  بخری

51 

 

 رسانه ها موضوع با مشارکت کنندگان . اظهارات6 جدول

 کد مشارکت کنندگان اظهارات زیرموضوعات رسانه ها

 اطالعرسانی و تبلیغات

 جذاب

 جذاب انقد مجری. کتابه معرفی به مربوط که داره برنامه یه چهار شبکه

 میشه متوقف داستان اوج نقطه و تو میخونه رو کتاب مختلف بخشهای

 بخونی رو کتاب لحظه همون میخواد دلت که

1 

 برنامه های و طرحها

 کتابخوانی

 زدن حرف ساعت یک از مؤثرتر خیلی شاید تبلیغات و تلویزیون تأثیر

 مسابقات با چقدر ببینید برنامه خندوانه همین مثالً. باشه سخنرانی و

 میکنه کتاب جذب را مردم کتابخونیش

7 
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 تعیین شامل خود که خواندن زمان که داد نشان شوندگان مصاحبه از نفر ۲۲ اظهارات :خواندن زمان. ۲٫۲٫۲

 که فراغتی اوقات و خواندن برای شده تعیین هدف و گرفته صورت ریزی برنامه با متناسب و مناسب اوقات

دارای انگیخته های  فرایندی به خواندن شدن تبدیل بر مؤثر عاملی تواند می یابد، می اختصاص خواندن به

 بر بنا. است طمأنینه و آرامش با همراه و متمرکز ذهن که است زمانی مناسب زمان. درونی و بیرونی باشد

ارتقای مهارت خواندن و در نهایت  از بردن لذت برای مناسبی زمان فراغت، زمان کنندگان مشارکت اظهارات

 خواندن به صرفا را زمانی شخصی، و کاری فشارهای از دور به و بال فراغ با فرد که چرا است، خواندن

 به خواندن اینکه احتمال ترتیب این به و دهد می که دارای انگیخته های درونی و بیرونی اختصاص مطالب

 برای فراغت اوقات از گیری بهره. یابد می افزایش شود، انگیخته های درونی و بیرونی تبدیل فرایندی دارای

 می فراهم را العمر مادام فراگیری و اندوزی دانش قصد لذت و ارتقای مهارت خواندن به قصد به خواندن

 .کند

 نور نظیر مکان این امکانات و خواندن مناسب مکان کنندگان مشارکت از نفر ۲ گفته به :خواندن مکان .۳٫۲٫۲

. است اثرگذار انگیخته های درونی و بیرونی خواندن بر آن نظایر و مطلوب ارگونومی شرایط سکوت، دما، و

 اثربخشی و ذهن در مطالب ماندگاری بر عالوه جذاب معماری یا و دلپذیر محیطی یا ثابت فضایی در خواندن

: گوید می زمینه این در ای کننده مشارکت. شود می فرد ذهن در خوشایند ای خاطره به تبدیل آن، بیشتر

 سفرهایی تو که رو کتابهایی کنید می باور اما. اشتباهه نقلیه وسیله و ماشین تو کردن مطالعه بگن بعضیها شاید»

 !«.داده لذت بهم کلی خوندم، رفتم، که

 انتقال های محمل که است استوار این بر کنندگان مشارکت از نفر ۲ اظهارات: خواندن محمل های. ۴٫۲٫۲

 سالیق، به مسأله این. باشند آن از بازدارنده ارتقای مهارت خواندن یا مشوق خود توانند می اطالعات دهنده

 هر انتخاب افراد هدف به توجه با. دارد بستگی فرد هر برای ها محمل پذیری دسترس سطح و نگرشها عالئق،

 چاپی کتاب خواندن یکی برای. کند لذت ایجاد خود خاص شرایط و زمان در تواند می ها محمل از کدام

 این که چرا اجتماعی؛ های شبکه در خواندن دیگری برای است، لذت با توأم و نوستالژیک حس کننده ایجاد

 به را آن نظایر و شخصی رایانه همراه، تلفن تبلت، نظیر نوین ابزارهای و ها فناوری طریق از خواندن عده

را دارای   میدهد، رخ دلخواه تنوع دریافت با دلخواه مکان و زمان در و آزادانه اجباری از دور به که آنکه دلیل

 تمامی در بتواند که است محتوایی تولید به توجه است مهم آنچه اما. انگیخته های درونی و بیرونی میدانند

 خواندن همراه با انگیخته های درونی و بیرونی هدایت نوع از خواندنی هم آن خواندن، به را شخص شرایط،

 ماشینی، تو وقتی خصوص به موبایل گوشی تو خوندن رمان: »که کرد بیان باره این در ای شونده مصاحبه. دکن

 «.میخونیم بیشتر گوشی، تو بزنیم میشد هم رو درسیها کتاب اگه. داره لذت خیلی

 گیری نتیجه و بحث

 شده ایجاد متفاوتی شرایط تحت داشته، مختلفی معانی مختلف انسانهای بین در انگیخته های درونی و بیرونی

 درونی امری شادی و لذت واقع به زیرا کند، می تجربه را آن خویش روحی ساختار به توجه با کس هر و

. گیرد شکل فرد به منحصر و خاص بسیار بودن، عام کنار در تواند می لذت موضوع دلیل همین به. است

 متفاوت اثرات دارای زمان یک در تواند می خاص ضوابط و شرایط تحت که است موضوعاتی از نیز خواندن

 با آن کردن عام ارتقای مهارت خواندن برای بر اثرگذار خاص عوامل از بخواهیم اگر بنابراین. باشد افراد بر

 پرداخته کارشناسانه بعد از ضوابط و شرایط تمامی شناسایی به بایستی کنیم، استفاده خواندن باالبردن هدف
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ارتقاء مهارت های خواندن در شناسایی اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر  هدف با حاضر پژوهش لذا. شود

 مشارکت مصاحبه متن از شده انتزاع مفاهیم بنابر پژوهش های یافته. شد انجام دانش آموزان دوره ابتدایی

 به توجه با. است فرد خود به ارتقای مهارت خواندن وابسته بر اثرگذار عوامل برخی که داد نشان کنندگان

 به وابسته که عواملی مقابل در. شدند گذاری نام درونی عوامل عنوان با عواملی چنین موضوع، این اهمیت

. شدند بندی دسته امکانات و شرایط و نهادها دسته دو در بیرونی عوامل عنوان با بود محیط و اجتماع نقش

 بحثهای از یکی که شد عنوان عالقه مهارت خواندن،ارتقای  بر اثرگذار درونی عامل ترین مهم و اولین

 از استفاده با توان می که شود می شکایت عالقگی بی از کودکان از بسیاری در. است تربیت در روانشناسی

 و خواندن وفاداران به افراد تبدیل برای ذاتی عالقه وجود عدم خصوص در اکتسابی عالقه ساخت ترفندهای

 والدین خواندن رفتار( اکتسابی ویژه به) عالقه ایجاد عامالن ترین مهم از. برد بهره آنها به خواندن لذت القای

 ریزی پایه بیرونی عامالن توسط اکتسابی عالقه اما است درونی عاملی عالقه، عامل هرچند. است خانواده در

 مناسب الگوی ترسیم با خانواده. نیست اتفاقی امری خواندن، به عادت گفت توان می جرأت به. شود می

 آنچه کودکان زیرا ارتقای مهارت خواندن بکشاند؛ سمت به را کودك تواند می علمی دلیل و توجیه هیچ بدون

 سبد در خواندنی منابع وجود بلند، صدای با خواندن. پذیرند می چرا و چون بدون بینند، می خویش والدین از

 در همچنین. کند می ایجاد کودك در رفته رفته را عالقه خواندن، به مشخص اوقاتی پرداختن و خانوار خرید

 است، کودك راه سر بر بازدارنده ارتقای مهارت خواندن موانع که را آنچه بایستی خانواده الگوسازی، این کنار

 ای، رایانه های بازی جو مانند بیرونی عوامل از ناگریز نیز خانواده که دلیل این به. کند کمرنگ یا و حذف

 یافته خانواده توسط خواندنی منابع و کتاب خرید به عادت زمینه در. بود خواهد مجازی فضای و اینترنتی

 که کودکانی کردند ثابت نیز آنان زیرا است حاضر مطالعه یافته های با راستا هم( ۱۱۲۲) پولتون و کالرك های

 و مانوئل نتایج. خواندن باالتری دارند برند و مهارت می لذت خواندن کتاب از بیشتر هستند، کتاب مالک خود

 خواندن به انگیزه ایجاد در انگیخته های درونی و بیرونی  که داد نشان نیز( ۱۱۲۲) کریل و( ۱۱۱۲) رابینسون

ارتقای مهارت خواندن  موانع از عالقه عدم که شد اثبات نیز( ۱۱۲۲) فیستر و گیلبرت مطالعه در. است مؤثر

 در اختیار شرایط ایجاد درونی، عامل دومین. میباشند حاضر مطالعه با راستا هم نیز مطالعه سه این نتایج. است

 به تخصصی، و ای حرفه های ممیزی از دور به گوناگون منابع وجود مستلزم که است خواندنی منبع انتخاب

 و موجود منابع تمامی به دسترسی سهولت و پذیری دسترس انتخاب، گروه یا شخص عالیق غلبه از دور

 آگاهی لذا یکدیگرند، از متأثر و اند شده تنیده هم در بیرونی و درونی عوامل اینکه به توجه با. باشد می ممکن

 رسیدن در را مربوطه سازمانهای و نهادها تواند می خوبی به خواندن در سلیقه تحمیل و اجبار فقدان تأثیر از

 بدون اشخاص برای خواندن، در اختیار و خودانگیختگی که دلیل این به. رساند یاری خویش واالی اهداف به

 یا و اطالعاتی نیاز کردن مرتفع برای انگیزه ایجاد در و کند می ایجاد مثبت نگرشی سنی، بازه گرفتن نظر در

 که آنجا از. بود انگیخته های درونی و بیرونی خواهد ای همراه با تجربه با خویش فراغت اوقات پرکردن

 کیفیت، با امکانات دلچسب، فضای ایجاد با ها مدارس بنابراین است خواندن برای فرد اصلی محرك انگیزه

 مشوق کنار در متنوع های طرح و ها برنامه و مجرب انسانی نیروی پذیر، دسترس و جذاب خواندنی منابع

 گیری شکل در بلکه بود، خواهند خواندن موفق به دستیابی برای انگیزه ایجاد در تنها نه معنوی و مادی های

 بزرگترین از یکی عنوان به محتوا کنندگان توزیع و کنندگان خلق جمله از دیگر بیرونی عامالن صحیح

 با حاضر مطالعه های یافته خواندنی منابع به دسترسی مورد در. بود خواهند مؤثر جامعه در آنها مخاطبان

ارتقای مهارت خواندن  موانع از مناسب منابع به دسترسی عدم کردند ادعا که( ۱۱۲۲) فیستر و گیلبرت مطالعه
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 گام اولین که زیرا نیستند، کافی اما اند ضروری و الزم شده ذکر عوامل چند هر. باشد می راستا یک در است،

 کشف، شناخت، به نیاز صورت در. رود می پیش به هدف نوع اساس بر که است نیاز خواندن، گیری شکل در

 فرد درون در است ممکن نیاز این. گرفت خواهد شکل خواندن هدف کاربردی، نگرشی یا و تعامل ارتباط،

 دیگر بودن مناسب صورت در حالت دو هر در. شود القا فرد به بیرونی عاملی از اینکه یا و شود احساس

 شود می انگیخته های درونی و بیرونی حاصل ای تجربه هدف، به دستیابی و نیاز رفع از پس شده ذکر شرایط

 فرد درونی حاالت و احساسات به توان می شرایط این جمله از. بود خواهد مؤثر فرد کردن کتابخوان در که

 احساسات و داشت خواهد همراه به را خواندن لذت خواندن، هنگام در خوشایند احساسات. کرد اشاره

 این کسب بر دلیلی نیز پیوندها بخش، لذت تجربه زمینه در. داد خواهند دست به ناموفق ای تجربه ناخوشایند

 و تخیل با واقعیت پیوند اثر، محتوای یا نویسنده با خواننده -عقالنی یا و عاطفی -ذهنی پیوند. اند تجربه

 به الزم. مواردند این از خواندنی منبعی قالب انگیخته های درونی و بیرونی در تجربه ی همراه با  یک تکرار

 خواندن سراسر در مستقیم طور به ها داشته پیش عنوان با دیگری عامل عواملی، چنین کنار در که است ذکر

 و موضوع با آشنایی میزان خوب، تجربیات خواندن، های مهارت از هایی داشته پیش. دارد حضور

 می علمی، پروژهای و تحصیل در موفقیت با و خوب خاطرات داشتن همانند گذشته مطلوب دستاوردهای

 دیگر طرف از. کند انگیخته های درونی و بیرونی جذب خواندن همراه با سمت به دیگر بار یک را فرد تواند

 در. باشد مؤثر موفق های داشته پیش تکمیل در تواند می نیز خواندن در مطلوب انگارهای و مثبت نگاه داشتن

 چن و رو مطالعه های یافته با حاضر مطالعه های یافته داشته هاست، پیش جزء که خواندن مهارتهای زمینه

 ها یافته. شد یافت راستا هم کتاب، زبان فهم در مهارت عدم دلیل به کتاب درك عدم موضوع در( ۱۱۲۲)

 خواندن از لذت و عالقه ایجاد بر که است عاملی درسی، عبوس و گیر نفس های کتاب انبوه حجم داد نشان

( ۱۱۲۲) فیستر و گیلبرت نتایج با راستا هم را نتیجه این. گذارد می منفی تأثیر فرد زندگی آتی سالهای در

 به پرداختن و است خواندن موانع کسب لذت از مطالعه و ارتقای مهارت از درسی مطالعات حجم که یافتیم

 میشود مشاهده چنانچه و است خوشایندتر اشخاص برای فراغت اوقات در خواندن جای به دیگر تفریحات

 این توجه قابل نکته اما. اند کرده پر افراد برای را خواندن لذت جای مجازی تفریحات و ارتباطی های فناوری

 از لذت تجربه ای لحظه حتی بسیاری. داشت وجود مشکلی چنین نیز اخیر دهه به ورود از قبل که است

 نیاز که زمانی شود؛ نمی احساس افراد در خواندن به نیاز که کرد تحلیل توان می چنین. اند نداشته را خواندن

 روشن پرورش و آموزش سازمان نقش اینجا در. آمد خواهد در پی خوشایندی احساس شد، ایجاد خواندن به

و در   خواندن به نیاز خالی جای و کرده بیشتری تأمل بایستی خویش آموزشی شیوه و سیستم در که شود می

 نیازمند و است مشکل تنهایی به نیز کار این اما. کنند پر آموزان دانش برای نهایت تقویت مهارت خواندن را

 ایجاد برای ها کتابخانه و فرهنگی نهادهای محتوا، کنندگان توزیع و خلق ها، رسانه همراهی و همکاری

 بستر مناسب، مطالعاتی موضوعات توزیع و تولید قبیل از خواندن مطلوب و کافی امکانات و مناسب شرایط

 در. است جامعه درخواست و عالقه نیاز، به توجه با جامعه عالقه مورد خواندنی های محمل تولید و سازی

 در تواند می نوجوانان یابی اطالع رفتار و عالیق شناسایی که داد نشان نیز( ۱۱۱۲) هوارد های یافته زمینه این

 و صحیح ارتباط برقراری با نیز مدارس های کتابخانه دیگر طرف از و باشد ارتقای مهارت خواندن اثرگذار

 حاضر مطالعه نتایج راستای در نیز( ۱۱۱۲) همکاران و کرمین نتایج. اثرگذارند زمینه این در مناسب خدمات

ارتقای مهارت خواندن  بر اثرگذار عوامل از کودکان با خانواده نیز و کودکان با معلمان روابط میدهد نشان

 مشهود آنچه! کمتر ها کتابخوان تعداد اما شود می بیشتر روز روزبه خواندنی منابع تنوع و تعداد امروزه. است

 نویسندگان پرورش عدم ماحصل که دلیل این به است؛ جامعه نیاز و عالقه مورد و خوب منابع کمبود است
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 های خواندنی از پر ویترین هایی شده، منتشر آثار در کافی تأمل عدم و خواننده سالیق به توجه عدم خوب،

 شود، می تولید مطلوب منابع که آنجا زیرا است، کافی تبلیغات عدم دیگر، تأمل قابل نکته. است خواننده بی

 توسط تبلیغات قالب در رسانی اطالع این. انجامد می کنندگان استفاده دسترسی عدم به رسانی اطالع عدم

 دادن قرار دید در و تکرار بسامد از استفاده با تواند می اجتماعی و جمعی نوع از محلی و ملی های رسانه

ارتقای مهارت خواندن و  بر اثرگذار عوامل از موجی با را جامعه آن، فواید و خواندن مطلوب های جلوه

 خالی جای ما جامعه در. شوند می محسوب نهادها تأثیرگذارترین از ها رسانه. کند خواندن خوشایند مواجه

 ارتقای مهارت خواندن نشان بر اثرگذار عوامل شناسایی کلی طور به.  شود می احساس شدت به موجی چنین

 اختیار در توجهی قابل نتایج بنابراین. آنند پی در هنگام خواندن در افراد که است رویکردهایی و اهداف دهنده

 توانند می که میدهد قرار دارند، سروکار امر خواندن با غیرمستقیم و مستقیم طور به که کسانی و ریزان برنامه

 .گیرند بهره آن ارتقای مهارت خواندن از بسترهای ایجاد راستای در
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