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چکیده
خواندن ،در جایگاه یکی از مهارتهای چهارگانة زبان آموزی ،همواره توجه پژوهشگران حوزههای
گوناگون ،از جمله تعلیم و تربیت ،را به خود جلب کرده است .خواندن ،از ابزارهای مهم فهمیدن در دنیای
کنونی است و دانش آموزان از آغاز سوادآموزی تا پایان دوران تحصیل خود ،همواره با خواندن درگیر
هستند .از این رو ،توجه به ابعاد مختلف توانایی خواندن ،از مهمترین وظایف دست اندرکاران تعلیم و تربیت
است .هدف مطالعة حاضر ،بررسی و انطباق شاخصهای روان سنجی پرسشنامة نگرش مقدماتی به خواندن
(مککنا و کییر) است .بدین منظور ،ساختار عاملی و پایایی مقیاس یادشده بررسی شد .مشارکتکنندگان،
 383دانش آموز پسر دوره ی راهنمایی شهر شیراز بودند که به روش هدفمند (تعمدی) انتخاب شدند .این
دانش آموزان در دو مدرسهی راهنمایی ،یک آموزشگاه دولتی (عادی) و یک آموزشگاه استعدادهای
درخشان ،تحصیل میکردند؛ از آموزشگاه استعداهای درخشان  102و از آموزشگاه عادی281دانشآموز
پایههای اول تا سوم راهنمایی پرسشنامهی نگرش مقدماتی به خواندن (مککنا و کییر) را تکمیل کردند.
برای بررسی روایی ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی توأم با چرخش واریماکس استفاده شد .شاخصهای
مرتبط با کفایت نمونه و متغیرها برای تحلیل عاملی رضایتبخش بود .پس از اجرای تحلیل عاملی ،دو عامل
نگرش به خواندن آموزشی و نگرش به خواندن تفریحی استخراج شد که  43/41درصد از واریانس را تبیین
میکردند؛ هم چنین ،بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضرایب آلفا  0/33برای کل مقیاس را به دست داد .در نگاهی
کلی ،نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامهی نگرش مقدماتی به خواندن برای سنجش این نگرش در میان

دانش آموزان پسر دورة راهنمایی مناسب است و تا حدودی میتواند نیازهای حال حاضر را برآورده کند.
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واژگان کلیدی :استعداد درخشان ،خواندن ،دانشآموزان روانسنجی ،مقیاس نگرش به
خواندن.

مقدمه
زبان بهطور طبیعی ،یکی از بنیادی ترین اجزای دیدگاه هر فرد را نسبت به جهان رقم میزند
(اسمیت  )1004 ،2و خواندن در جایگاه یکی از چهار مهارت اصلی زبانآموزی ،نقش بسیار
پررنگی در زندگی هرفرد ایفا میکند (ناعمی)2381 ،؛ همانطور که کودکان در بافتی از
تجربههای گوناگون سخن میگویند ،گوش میکنند ،مینویسند و میخوانند ،یاد میگیرند
که هرکدام از این جنبههای زبان را با مهارت بیش تری به کار ببرند؛ اهمیت این مسأله ،در
آن است که کودکان به وسیلة زبان ،به گسترة وسیعی از موضوعات دسترسی مییابند
(کمپبل .)1001 ،1
اهمیت خواندن در زندگی فردی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست .هر فرد میتواند
به وسیلهی خواندن به دریایی از اطالعات گوناگون دست یابد؛ از اینرو ،دانشپژوهان
رشتههای گوناگون  -و از آن جمله پژوهشگران حوزهی تعلیم و تربیت  -به ابعاد مختلف
خواندن عالقهمند شدهاند و در ر استای تبیین نقش آن در رشد و پیش رفت فراگیران،
پژوهشهایی را به انجام رساندهاند.
ارائهی تعریفی جامع از «خواندن» چالشبرانگیز و دشوار مینماید و تعریفهای متفاوتی
برای آن پیشنهاد شده است .خواندن ،فرآیند پردازش اطالعات و برگرداندن متن [مکتوب ]
به گفتار یا یا برگرداندن متن به معنا است (کلتهارت  .)1002 ،3بیان شده است که هدف
نوشتن ،ارتباطدادن است و هدف خواندن ،فهمیدن (شاولینگ و هالم )1002 ،4؛ بنابراین یکی
از مهم ترین جنبههای خواندن ،کمک به ادراک افراد است .خواندن ،فرایندی است تدریجی
که از کودکی آغاز میشود؛ در واقع ازنخستین زمانی که دانشآموزان با زبان ،حروف و
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دیگرانِ مهم مواجه میشوند؛ در همان حال که دانشآموزان با فعالیت پیچیدهی خواندن
روبرو می شوند ،فعاالنه برای شناخت و ادراک بهتر خود ،دیگران و جهانِ خود ،معناسازی
می کنند (انجمن ملی معلمان زبان انگلیسی  .)1002 ،2دانشآموزان ،از «دریافت خود از زبان
معیار ،دانش خود راجع به جهان ،و تجربههایشان ،برای فهم آنچه میخوانند» ،استفاده
میکنند (همان .)2 :باید توجه داشت که خواندن ،شالودهی عملکرد مناسب تحصیلی و
اجتماعی است (پارکر .)1004 ،1
خواندن ،همچنین به عنوان یک رفتار پیچیدهی انسانی تعریف شده است که اگر به خو بی
آموخته شود ،دانش آموزی را با بنیادی استوار برای موفقیت در مدرسه تربیت میکند (آنوال،
نارمی ،نیمی ،لرککانن ،و راسکو -پاتونن 1001 ،3؛ میزوکاوا و هانسن  -کرنینگ .)1000 ،4
بنابراین ،می توان بیان کرد که خواندن فرایندی یک مرحلهای و ساده نیست .آنچنانکه
کلرز  ،)2133( 2بیان میکند ،خواندن فرایندی سهمرحله ای است که در آن ،ادراک حروف،
ادراک نحوی و ادراک مستقیم از معنای واژهها صورت میگیرد .عمل فیزیکی خواندن،
صرفاً یکی از ابعاد تجربهی کامل خواندن است .رفتار خواندن ،در اثر تعامل احساس و
شناخت ایجاد میشود (فیشبین و آجزن 2131 ،1؛ میزوکاوا و هانسن  -کرنینگ.)1000 ،
فرایند خواندن از ساده ترین رمزگردانی 3های زبانی تا تفسیرهای ال حاقی به پیام نویسنده و
حتی برداشتهای شخصی مخاطب را دربرمیگیرد؛ هم چنین ،به شکلی مؤثر با حالتپذیری
از شگفتی ،غافلگیری ،تحسین یا بی میلی همراه است (روبک و ویلسون  .)2133 ،8دانشهای
خواندن و باورهای مرتبط با آن ،به شکلی مؤثر تقریباً تمام جنبههای آموزش خواندن را زیر
تأثیر میگیرد (واکا ،واکا ،گووه ،برکی ،لنهارت ،و مککئون  .)1001 ،1این نظام مرتبط با
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باورها و عواطف مرتبط با خواندن را در قالب «نگرش خواندن  »2می توان نگریست؛ هم از
اینروست که پژوهشهای بسیاری دربارهی نگرش به خواندن انجام شده است.
«نگرش» ،از مفاهیم کاربردی روان شناسی اجتماعی است و به ترکیب شناختها ،
احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به موضوعی معین اطالق میشود (کریمی.)2333 ،
نگرش را هم چنین گرایشی روانشناختی دانسته اند که با ارزیابی موضوعی مشخص با
درجاتی از عالقهداشتن یا بیعالقهبودن همراه است (ایگلی و چیکن  .)2113 ،1نگرشها از
آن جهت مهم هستند که بخش گسترده ای از زندگی ذهنی افراد را با خود درگیر میک نند
(مایو و هادوک  )1003 ،3و ارزیابیهای نسبتاً پایدار افراد از چیزها ،موقعیتها و مسایل در
پیوستاری از مثبت تا منفی هستند (وود ،وود و بوید  .)1003 ،4بیش تر نگرشها ،سه عامل
اصلی دارند؛ عامل شناختی که از باورها و تفکرات دربارهی موضوع تشکیل شده است؛
عامل عاطفی که احساسات نسبت به آن موضوع است و عامل رفتاری که عملکرد نسبت به
آن موضوع را دربرمیگیرد (وود و همکاران.)1003 ،
به گفتة پارک  ،) 1022( 2پژوهشگران تعلیم و تربیت برآنند که یادگیری ،صرفاً فرایندی
شاختی و فراشناختی نیست ،بلکه فرایندهای انگیزشی و هیجانی گوناگونی در آن دخیل
هستند .نگرش به خواندن ،بهعنوان نظامی از احساسات مرتبط با خواندن که به فراگیر کمک
می کند از یک موقعیت خواندن استفاده کند یا آن را از دست بدهد ،تعریف میشود ( تونل،
کالدر ،جاستن و فاوپ 2112 ،1؛ الکساندر و فیلر 2131 ،3؛ کوتر و الکساندر . )2184 ،8
همچنین ،مککنا و کییر  ،)2110( 1نگرش به خواندن را احساس دانشآموز به خواندن
تعریف کردهاند؛ احساسی که می تواند به اقبال دانشآموز به تکالیف خواندن یا رویگردانی
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او از آنها بینجامد .بر اساس ارزشها و باورهای نهادینهشده در هر دانشآموز درباره ی
خواندن ،او به شکل شناختی و عاطفی ،مثبت یا منفی به هر متن پاسخ میدهد .خواندن بدون
وجود هیجانها و عواطف ،به شکلی مؤثر رخ نمیدهد و صرفاً فرایندی ساده نیست (دفورد ،2
1004؛ میزوکاوا و هانسن  -کرینینگ .)1000 ،ارتباط عاطفی که هر دانشآموز در هنگام
خواندن برقرار میکند« ،دلیلی ابتدایی است برای خواندن کسانی که میخوانند و در عین
حال دلیلی برای نخواندن کسانی که از خواندن رویگردان هستند» (مککنا و کییر، 2110 ،
ص .)111
هر چند نگرشهای دانشآموزان به خواندن ،به وسیلهی تعاملهای اجتماعی و فرهنگی
آنها زیر تأثیر قرار میگیرد (بلک  .)1001 ،1باید توجه داشت که با نگاهی انتقادی به اهمیت
خواندن در بیش تر جوامع امروزی ،ارزش رشد و ارتقای نگرش مثبت را در سالهای آغازین
دانشآموزی ،در می یابیم (دیویس و برمر  .)2112 ،3نگرش دانشآموزان به خواندن ،هم
برای آموزگاران و دستاندرکاران تعلیم و تربیت و هم در دیدگاهی عمومی ،برای کل
جامعه اهمیت دارد (پارکر.)1004 ،
نگرش دانشآموزان به خواندن ،از احساسات و عواطف دانشآموزان متأثر است و
به وسیلهی آمادگی آنها برای خواندن و باورهای آنان دربارة خواندن ،تغییر میکند
(متیوسن  .)2112 ،4این نگرش ،در رشد مهارتهای خواندن و استفادهی طوالنیمدت از
آنها نقش دارد (الزاروس و کاالهان  .)1000 ،2بسیاری از نگرشها از طریق مواجهه ی
نخستین و اولین تجربهها با مسایل ،موقعیتها ،اشیا یا افراد تشکیل میشوند .در دیگر منابع
تشکیل نگرش ها ،الگوگیری کودکان از والدین ،خانواده ،فرزندان و دیگرانِ مهم ،باعث
ایجاد دیدگاه مثبت یا منفی میشود (وود و همکاران)1003 ،؛ به همین دلیل ،توجه به نگرش
کودکان و نوجوانان به خواندن ،در مراحل مقدماتی آشنایی آنان با خواندن ،و هم چنین

1. Deford
2. Black
3. Davis & Bremer
4. Mathewson
5. Lazarus & Callahan

139

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال یازدهم ،شماره سی و هشتم ،زمستان 49

بررسی این نگرشها در طول زمان ،اهمیت به سزایی دارد .در پژوهشهای بسیاری نگرش به
خواندن و رابطهی آن با دیگر عوامل مؤثر بر خواندن بررسیشده است؛ اما در مرور این
پژوهشها باید توجه داشت که نگرش به خواندن در وهلة اول صرفاً به عنوان پاسخی کلی
و عاطفی تعریف شده است و هیچ جنبهی شناختی و رفتاری در آن جای نداشته است
(پورتیلو .)1008 ،2
هرچند پژوهشگران و آموزگاران برای جلوگیری از دشواریهای خواندن تالشهای
فراوانی کردهاند و پژوهشهای بسیاری انجام دادهاند ،خواندن هنوز برای عدهی زیادی از
دانشآموزان دشوار است .پژوهش گران این حوزه نیز ،همواره برای سنجش تأثیر نگرشها بر
خواندن مشتاق بوده اند و امروزه ،این اشتیاق بیش تر شده است (مارتینز ،آریکاک و جوول ،1
 .)1008در دیدگاهی کلی ،ارزیابی نگرش دانشآموزان به خواندن ،مؤلفهای مهم در
برنامههای درسی با محوریت درک مطلب است.آگاهی دربارة نگرش دانشآموزان ،چه این
نگرش مثبت باشد یا منفی ،برای معلمان و پژوهشگران در راستای برنامهریزی و ارزیابی
فعالیتهای آموزشی  -برای هر دانشآموز یا گروههای دانشآموزان  -مفید خواهد بود
(کیزلسکیس ،تیمز ،ریوس ،فلین ،تیلور ،برد و تورنبو  )1002 ،3و اینگونه ،اهمیت توجه به
پیشرفت خواندن دانش آموزان که یکی از کارکردهای مهم تعلیم و تربیت معاصر است،
آشکار میشود .شناخت و کسب آگاهی از نگرش دانشآموزان به خواندن ،به دو دلیل
می تواند دارای ارزش و اهمیت ویژه باشد؛ نخست آنکه نگرش می تواند بر سطح توانایی
فرد در خواندن تأثیر بگذارد و دوم آنکه این نگرش بر انتخابهای فرد تأثیرگذار است؛
یعنی دانشآموز روان خوان با نگرش ضعیف ممکن است در انتخابهای خود از خواندن
چشم بپوشد (مککنا ،کی یر و السورت .)2112 ،4

1. Portillo
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پژوهشگران و آموزگاران ،بر این باورند که نگرش به خواندن ،نقشی محوری درک سب
شایستگیهای خواندن در دانشآموزان ایفا میکند (برای نمونه؛ ویگفیلد و آشر  2184 ،2؛
اندرسن ،هیبرت ،اسکات و ویلکینسون 2182 ،1؛ آتی 2182 ،3؛ اسمیت  2188 ،4؛
سکزیمنتهالی 2112 ،2؛ لیپسون و ویکسون 2112 ،1؛ لی ،اسکائر ،و دیسموکز  2114 ،3؛
گوتری ،ویگفیلد ،متساال ،و کوکز 2111 ،8؛ گوتری و ویگفیلد )1000 ،1؛ همچنین اشاره
است که نگرش خواندن با توانایی خوانش افراد مرتبط است (اسمیت و ریان  .)2113 ،20با
نگاهی به پژوهشهای پیشین درمی یابیم که در طول زمان ،این دیدگاه حاکم بوده است که
میل به خواندن و پیشرفت با هم مرتبط هستند (لی و ترنتهام  .)2183 ،22مطالعات بسیاری نیز
نشان دادهاست که نگرشهای افراد به خواندن ،با نمرات آنها در پیش رفت خواندن ارتباط
دارد (آسکو و فیشبک 2133 ،21؛ دیاموند و انووگبوزی 1002 ،23؛ سوانسون  2181 ،24؛
ولبرگ و سای  .)2182 ،22در پژوهش پروس و بیچ  ) 2131( 21نیز به تأثیر نگرش بر عملکرد
در فرایند خواندن اشاره شده است.
همانگونه که از پژوهشهای مرورشده برمیآید ،مطالعهی نگرش به خواندن ،مقولهای
بسیار جدید و محدود به تحقیقات متأخر نیست؛ بلکه به سالهای آغازین دههی 2120
میالدی بازمیگردد (الکساندر و فیلر2131 ،؛ سامرز )2133 ،23؛ در این سالها ،پژوهشگران
1. Wigfield & Asher
2. Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson
3. Athey
4. Smith
5. Csikszentmihalyi
6. Lipson & Wixon
7. Ley, Schaer & Dismukes
8. Guthrie, Wigfield, Metsala & Cox
9. Guthrie & Wigfield
10. Smith & Ryan
11. Ley & Trentham
12. Askov & Fishback
13. Diamond & Onwuegbuzie
14. Swanson
15. Welberg & Tsai
16. Purves & Beach
17. Summers
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بدان امید که بتوانند عملکرد تحصیلی آیندهی فرد را پیشبینی کنند و عوامل تأثیرگذار بر
آموزش خواندن را در مدارس بازشناسند ،نگرش به خواندن را مطالعه کردند (هیتینگتون و
الکساندر  .)2184 ،2بررسی گذرای پژوهشها نشان میدهد که نگرش به خواندن،
عملکردهای خواندن را هدایت میکند و بر پیش رفت فرد در خواندن تأثیر بهسزایی دارد
(متیوسن2182 ،؛ استیونسن و نیومن 2181 ،1؛ مارتینز ،آریکاک و جوول)1008 ،؛ از آنجا
که خواندن ،با درک مطلب ارتباطی مستقیم دارد ،می تواند بر پیش رفت کلی فرد در دوران
تحصیل او مؤثر باشد؛ آنگونه که وانگ  ) 1000( 3در پژوهش خود نشان داده است ،نگرش
مثبت دانشآموزان به خواندن ،به رشد سوادآموزی آنها کمک شایانی کردهاست .در
مطالعههای دیگر ،مولیس و جنکیس  )2110( 4در یافتند که نگرش ،بر انگیزش و پیشرفت
تأثیرگذار است؛ این فرایند با افزایش و کاهش زمانی که کودکان با خواندن درگ یر هستند
همراه است (پروس و بیچ2131 ،؛ ولبرگ و سای.)2182 ،
پژوهش های دیگری نیز تأثیر نگرش به خواندن را با توجه به متغیرهای شناختی و
اجتماعی دیگر بررسی کردهاند؛ کلوئر و پیرمن  )2111( 2رابطة نگرش معلمان به خواندن و
رفتارهای دانشآموزان را در کالس درس با توجه به دو بعد خواندنِ تفریحی  1و خواندن
تحصیلی  ،3بررسی کردند .آنها دریافتند که برنامهی درسی معلمان برای خواندن و میزان
ساعتهای صرف شده در کالس برای مطالعهی دانشآموزان ،به شکلی مثبت و معنادار ،با
نگرش کودکان به خواندن مرتبط است (برای نمونه؛ اسکافیلد  .)2180 ،8هم چنین اشاره
شده است که میان نگرش به خواندن و رتبهدهی معلمان به خواندن دانشآموزان رابطهای
معنادار وجود دارد (مککنا ،کی یر و السورت.)2112 ،

1. Heatington & Alexander
2. Stevenson & Newman
3. Wang
4. Mullis & Jenkis
5. Cloer & Pearman
6. Recreational Reading
7. Academic Reading
8. Schofield
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پژوهشهای دیگر ،نگرش به خواندن را درمقایسة دانشآموزان دچار اختاللهای
خواندن با دانشآموزان عادی بررسی کردهاند .مطالعهی ماکاس ،فینرتی-فراید ،سوگافوس
و ریس  ،)2188( 2نشان داد که دانشآموزان دچار اختالل ،نگرش مثبتی به خواندن ندارند؛
در حالیکه دانشآموزان سالم ،نگرشی مثبت را دربارهی خواندن گزارش کردهاند .پلی
کرونی ،کوکورا ،و آناگنوستو  ،)1001( 1اشاره کردند که دانشآموزان دچار اختالل
خواندن  ،3خواندن را در مقابل دیگر فعالیتهای خود ،کمارزش میدانند و نگرشی منفی به
آن گزارش میکنند (برای نمونه؛ میهندوست ،الیاس ،نور و محمود  .)1020 ،4هم چنین
پژوهش میهندوست ،الیاس ،شریفا و محمود  )1022( 2که بر نمونه ای ایرانی انجام شده است،
نشان داد دانشآموزانی که دچار اختالل خوانشپریشی  1نبودند ،نگرش مثبت بیش تری به
خواندن گزارش کردهاند (هم چنین؛ الزاروس و کاالهان.)1000 ،
پژوهشگران نگرش به خواندن را بر اساس جنسیت (کوش ،واتکینز ،مکآلییر ،و
ادواردز 2112 ،3؛ کیزلسکی و همکاران1002 ،؛ کیزلسکی ،تیمز و ریوس ،)1004 ،نژاد
(کیزلسکی و همکاران1002 ،؛ کیزلسکی ،تیمز و ریوس ،)1004 ،موفقیتهای تحصیلی
(ورل ،روث ،و گیبلکو  ،)1003 ،8منطقهی زندگی (راس و فلتچر  )2181 ،1و انگیزش
(پورتیلو  )1008 ،20نیز واکاوی کردهاند.
با توجه به طیف گستردهی موضوعات حوزهی خواندن ،ابزارهایی برای سنجش نگرش
دانشآموزان ،انگیزش و عالیق مرتبط با خواندن تهیه شده است .سیاههی سنجش فعالیت

1. Makas, Finnerty-Fried, Sugafus, and Reiss
2. Polychroni, Koukoura & Anagnostou
3. Dyslexia
4. Mihandoost, Elias, Nur & Mahmud
5. Mihandoost, Elias, Sharifah & Mahmud
6. Dyslexia
7. Kush, Watkins, McAleer & Edwards
8. Worrell, Roth & Gabelko
9. Ross & Fletcher
10. Portillo
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خواندن ( 2گوتری ،مکگاف و ویگفیلد  ،)2114 ،1مقیاس خود ادراکی خواننده ( 3هنک و
ملنیک  ) 2112 ،4و پرسشنامة انگیزش خواندن ( 2ویگفیلد ،گوتری و مکگاف )2111 ،از آن
جملهاند.
در حوزهی نگرش به خواندن نیز ،ابزارهایی تهیه و تدوین شده است که در ادامه به بعضی
از آنها اشاره شده است .میکولکی ( ،)2131مقیاس نگرش رفتاری به خواندن  1را تدوین
کرد که در پژوهش لی و ترنتهام ( ) 2183برای سنجش نگرش خواندن در میان استعدادهای
درخشان استفاده شده است .ایکوجنی  ) 2112( 3نیز به تدوین و اعتباریابی مقیاس نگرش به
خواندن اقدام کرد .مقیاس دیگری نیز به وسیلة اونال  ،)1001( 8تدوین شده است .یکی
ازپراستفاده ترین مقیاسهای نگرش خواندن ،مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن (مککنا و
کییر )2110 ،است که برای دانشآموزان دورههای ابتدایی تدوین شده ،اما گاه برای
سنجش نوجوانان (پایههای هفتم و هشتم) نیز به کار رفته است.
در دیدگاهی کلی باید یادآوری کرد که استفاده از ابزارهای مرتبط با خواندن  -که
بیش تر در کشورهای انگلیسیزبان تدوین شدهاند  -در کشور ما محدود است و شاید عامل
اساسی مؤثر در این مسأله ،تفاوت زبان و فرهنگ باشد .بر همین اساس است که با مرور
ادبیات پژوهشی فارسیزبان ،پژوهشهای اندکی در حوزهی آزمونهای سنجش خواندن
یافت میشوند؛ پژوهش حسین چاری ،سماوی و کردستانی ( ،)2381از جمله پژوهشهایی
است که به انطباق پرسشنامه ای با موضوع خواندن در فرهنگ ایرانی میپردازد .میهندوست
و همکاران ( ،) 1022نیز با وجود استفاده از آزمون نگرش مقدماتی به خواندن (مککنا و
کییر )2110 ،در جامعهی ایرانی ،گزارشی بسیار خالصه از ویژگیهای روانسنجی مقیاس
یاد شده ارائه کردهاند که بسنده نمینماید.
1. Reading Activity Inventory
2. Guthrie, McGough & Wigfield
3. The Reader Self-Perception Scale
4. Henk & Melnick
5. Motivation for Reading Questionnaire
6. Mikulecky Behavioral Reading Attitude Measure
7. kujuni
8. Ünal
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بدین سان و با توجه به نقش اساسی خواندن در رشد فردی ،اجتماعی و پیشرفت
دانشآموزان ،پژوهش حاضر با این هدف اجرا شد تا پرسشنامهی نگرش مقدماتی به
خواندن (مککنا و کییر - )2110 ،به عنوان پرسشنامه ای پراستفاده و عمومی در انواع
پژوهشها  -به فارسی ترجمه و شاخصهای روانسنجی آن بررسی شود و امکان استفاده از
آن برای سنجش نگرش مقدماتی به خواندن در میان دانشآموزان دورهی راهنمایی فراهم
ش ود .در همین راستا در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا بر پایة اطالعات عینی برای
سؤالهای پاسخهایی فراهم شود:
 .2آیا مقیاس نگرش به خواندن برای کاربرد در نمونهی ایرانی روایی دارد؟
 .1آیا مقیاس نگرش به خواندن برای کاربرد در نمونهی ایرانی پایایی دارد ؟
 .3آیا بین دانشآموزان مدارس راهنمایی عادی و دانشآموزان مدارس استعداد درخشان
شهر شیراز از نظر نمرههای نگرش به خواندن و ابعاد آن تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
جامعه و مشاركت كنندگان :جامعة آماری پژوهش حاضر ،همة دانشآموزان دورة
راهنمایی شهر شیراز به تفکیکِ مدارس استعدادهای درخشان و مدارس عادی بود.
مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر 381 ،دانشآموز پسر دورهی راهنمایی شهر شیراز
( 102دانشآموز استعداد درخشان و  281دانشآموز از مدرسهی عادی) بودند که به شیوهی
هدفمند (تعمدی) انتخاب شدند .روند نمونهگیری به این شکل بود که از مدارس راهنمایی
پسرانهی استعدادهای درخشان شهر شیراز (سه مدرسه) ،یک مدرسه انتخاب شد و همه ی
دانشآموزان آن مدرسه پرسشنامه را تکمیل کردند .همچنین از مدارس راهنمایی عادی با
م عرفی ادارهی آموزش و پرورش یک مدرسه انتخاب شد و تمام دانشآموزان آن مدرسه
نیز به سؤالها پاسخ گفتند؛ تعدادی از پرسشنامهها به دلیل مخدوش بودن از فرایند تحلیل
کنار گذاشته شدند .دلیل انتخاب نمونه گیری هدفمند برای این پژوهش ،مشارکت
دانشآموزان استعداد درخشان به عنوان گروه مورد مطالعه بود؛ فقط یک آموزشگاه
استعدادهای درخشان شهر شیراز برای همکاری با پژوهشگران اعالم آمادگی کرد و به همین
دلیل به جز نمونهگیری تعمدی راه دیگری برای جمعآوری داده وجود نداشت.
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طرح این پژوهش از نوع همبستگی (با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش
مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس) بود .یادکرد این نکته ضروری است که در ادبیات
تحلیل عاملی برای اجرای این روش ،پیش نهادهایی دربارهی حداقل نمونهی موردنیاز برای
اجرای یک تحلیل عاملی معتبر به چشم میخورد که بعضی از آنها بر اساس نسبت اندازه ی
نمونه به متغیرها ارائه شده است؛ اوریت  ،) 2132( 2حداقل نسبت ده به یک و هایر و همکاران

1

( ،) 2112نسبت بیست به یک را پیش نهاد کرده اند .بعضی دیگر نیز به ازای هر پنج گویه،
حداقل پنج آزمودنی را به عنوان حجم نمونة الزم برای چنین پژوهشهایی الزم دانستهاند
(بریانت و یارنولد .)2112 ،3
بر همین اساس و با در نظر گرفتن معیارهای پیشگفته ،حجم نمونه برابر با چهارصد نفر
در نظر گرف ته شد که پس از جمعآوری اطالعات و کنارگذاری پرسشنامههای مخدوش،
تعداد افراد به  381نفر کاهش یافت.
ابزار اندازه گیری :در این پژوهش از مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن استفاده شد
که به وسیلهی مککنا و کییر ( )2110تدوین شده است .مؤلفان برای ساختن این پرسشنامه
ابتدا ادبیات پژوهشی مربوط به نگرشها و مبحث خواندن را مرور کردند و از میان آنها،
پژوهشهای مرتبط با نگرش به خواندن را استخراج کرده اند .آنان هدف خود را ایجاد
ابزاری با شمول وسیع دانستهاند که بتواند ضعفها و محدودیتها را جبران کند و معلمان را
یاری کند که سطوح نگرش به خواندن را به آسانی و به شکلی معتبر تخمین بزنند (مککنا
و کییر .)111 :2110 ،این ابزار ممکن است با هدفهای دیگری نیز استفاده شود؛ مثالً،
امکانپذیر ساختن تخمین نگرشهای دانشآموزان به انواع خواندن ،ارائة پروند-ی گروهی
شایسته ی اعتماد برای هر کالس (یا مجموعهی بزرگ تر) و استفاده به عنوان معیاری برای
بررسی تأثیر برنامههای آموزشی بر نگرش (مککنا و کییر.)118 :2110 ،
پرسشنامهی به دستآمده از مطالعات پژوهشگران ،بیست گویه را دربرمیگیرد که
نگرش به خواندن تحصیلی و نگرش به خواندن تفریحی را توصیف میکند .در نسخه ی
1. Everitt
2. Hair et al.
3. Bryant & Yarnold
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اصلی ،پاسخ گو باید هر گویه را بخواند و بر اساس طیف لیکرتی که به شکل تصویری و با
استفاده از تصویر شخصی ت پویانمایی گارفیلد تنظیم شده است ،میزان انطباق نظر خود را
مشخص کند .طیف پاسخ از یک (خیلی ناراحت) تا چهار (خیلی خوشحال) تنظیم شده
است؛ نگرشهایی که به وسیلهی این مقیاس بررسی می شوند ،دو دسته نگرش به خواندن
تفریحی و نگرش به خواندن تحصیلی را دربرمیگیرند؛ همچنین نمرهی کلی نیز برای مقیاس
قابل محاسبه است.
منظور از نگرش تفریحی به خواندن ،خواندن در اوقات فراغ ت و خارج از محیط مدرسه
است .زیرمقیاس تحصیلی ،خواندن در محیط مدرسه را می سنجد؛ این زیر مقیاس،
بلندخواندن در کالس درس ،خواندن کتابهای کار و تکلیفها و کتابهای مدرسه را
دربرمیگیرد (کوش و واتکینز .)321 :2111 ،نمرة کل نگرش ،نمرهای است که دانشآموز
با پاسخگویی به همهی سؤالهای مقیاس کسب میکند .زیر مقیاس نگرش به خواندن
تفریحی ،ده گویه را دربرمیگیرد .از گویههای زیرمقیاس تفریحی می توان به دو نمونه توجه
کرد« :هنگامی که در اوقات فراغتتان کتابی را میخوانید ،چه احساسی دارید؟»؛ «وق تی که
یک کتاب جدید را می خوانید ،چه احساسی دارید؟» .زیرمقیاس تحصیلی نیز ده گویه را
شامل می شود که برای نمونه به دو گویه اشاره میشود« :در کالس فارسی ،وقتی باید از روی
کتاب بخوانید ،چه احساسی دارید؟»؛ » وقتی درمدرسه درس می خوانید چه احساسی دارید؟ » .
برای هر پاسخگو در هریک از زیرمقیاسهای یادشده ،نمرهای جداگانه محاسبه میشود.
عالوه بر این ،حاصلجمع نمرههای هر فرد در مجموع بیستگویه نیز نمرهای کلی برای او
به دست میدهد که نشاندهندهی نگرش کلی او به خواندن است .بر همین اساس ،دامنهی
نمرات فرد در هر زیرمقیاس از ده تا چهل و در کل مقیاس از بیست تا هشتاد خواهد بو د.
شاخصهای پایایی و روایی این آزمون در پژوهشهای بسیار و نمونههای گوناگون ،در
حدی پذیرفتنی و باال گزارش شده است (برای نمونه ،مککنا و کییر2110 ،؛ کیزلسکیس،
تیمز و ریوس1004 ،؛ کیزلسکیس و همکاران1002 ،؛ ورل ،روث و گیبلکو1003 ،؛ سیتز ،2
.)1020
1. Seitz
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در نسخه ی اصلی ،مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن بر  28000دانشآموز در ایاالت
متحده امریکا اجرا شد؛ آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی محاسبه شد .آلفا بین
( 0/34زیرمقیاس خواندن تفریحی) و ( 0/81نمره ی کل نگرش به خواندن) قرار داشت .برای
بررسی روایی ،از روش تحلیل عاملی استفاده شده است که دو عامل متمایز را نشان داده
است و از مدل دوعاملی خواندن تفریحی و خواندن تحصیلی حمایت میکند (کوش،
واتکینز ،مکآلیر و ادواردز.)2112 ،
برای استفاده از این مقیاس در ایران ،ابتدا عبارتها به فارسی ترجمه شد .سپس از یکی
از استادان رشتهی آموزش زبان انگلیسی در مراک ز آموزش عالی خواسته شد تا درباره ی
انطباق م حتوای متن فارسی و انگلیسی اظهارنظر کند و بر این اساس ،ویرایشهای زبانی و
ادبی انجام شد؛ هم چنین از دو تن از استادان رشتهی زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان
انگلیسی خواسته شد تا روایی صوری عبارتهای مقیاس را برای ارزیابی و سنجش نگرش
به خواندن در میان دانشآموز ان ایرانی ارزیابی کنند .در نتیجهی اقدامات یادشده ،شکل
نهایی پرسشنامه تدوین شد .شایستهی یادآوری است که به دلیل آشنا ن بودن بس یاری از
دانش آموزان ایرانی با شخصیت انیمیشن گارفیلد ،از استفادة فرم تصویری مقیاس صرف نظر
شد.
پس از آمادهسازی نسخهی نهایی و مشخص شدن مدارسی که دانشآموزان آن به عنوان
مشارکت کنندگان پژوهش تعیین شده بودند ،یکی از پژوهشگران با حضور در کالس درس
و ارائه ی توضیحات مقدماتی دربارهی پژوهش و هم چنین یادکرد این نکته که شرکت د ر
پژوهش اجباری نیست؛ هم چنین اشاره به این نکته که احتیاجی به ثبت هویت فردی نیست،
پرسشنامهها راتوزیع میکرد .پاسخدهندگان مجاز بودند بدون محدودیت زمانی ،گزینههای
موردنظر خود را برگزینند .به طور متوسط حدود ده تا پانزده دقیقه طول میکشید تا
پرسشنامهها تکمیل شوند؛ پس از جمعآوری پرسشنامههای تکمیلشده ،پژوهشگر ضمن
سپاسگزاری از مشارکتکنندگان در پژوهش ،دربارهی اهداف تحقیق و نحوهی تحلیل
پاسخها توضیحاتی را ارائه میکرد .پرسشنامههای تکمیل شده پس از رمزگردانی و ورود ب ه
رایانه ،با نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.
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یافتههای پژوهش
به منظور بررسی روایی سازه ای از روش تحلیل عاملی  2استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی  ،1با چرخش واریماکس  3وجود دو عامل در گویهها را
تأیید نمود .مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکری  4و ارزش ویژه  2باالتر از یک بود.
مقدار ضریب  KMO1برابر  0/80و ضریب آزمون کرویت بارتلت  3برابر با  312/12بود که
در سطح  p<0/02معنیدار و حاکی از کفایت نمونهگیری و ماتریس همبستگی گویهها برای
انجام تحلیل عاملی بود .با توجه به معیارهای پیشگفته و (برای دست یافتن به گویههای
مطمئن تر) با در نظر گرفتن مقدار حداقل  0/40برای بار عاملی گویههای نهایی ،تعداد ده
گویهحذف شدند .در نهایت ،شمار مجموع گویههای باقیمانده ،به ده گویه رسید که در
جدول یک نتایج تحلیل عاملی بر روی این گویهها آورده شده است.
جدول  . 1نتايج تحلیل عوامل مقیاس نگرش به خواندن
عوامل اصلی(مقیاس های فرعی نگرش به خواندن)

آموزشی

تفریحی

مقدار ویژه هر عامل

1/42

1/33

درصد واریانس تبیینی توسط هر عامل

14/08

13/34

بار عاملی

گویهها
 .2هنگامی که در اوقات فراغتتان یک کتاب را میخوانید ،چه احساسی دارید؟

0/34

 .1هنگامی که برای سرگرم کردن خودتان مطالعه میکنید ،چه احساسی دارید؟

0/33

 .3وقتی که از دوستتان کتاب هدیه میگیرید ،چه احساسی دارید؟

0/11

 .4وقتی یک کتاب جدید را میخوانید ،چه احساسی دارید؟

0/28

 .2وقتی کتابهای مختلف را میخوانید و میتوانید از میان موضوعات مختلف کتاب
انتخاب کنید ،چه احساسی دارید؟

0/12

 .1در کالس فارسی وقتی باید از روی کتاب بخوانید چه احساسی دارید؟

0/30

 .3نسبت به داستان های کتاب فارسی خود چه احساسی دارید؟

0/12

1. Factor analysis
2. Principal component analysis
3. Varimax
4. Scree plot
5. Eigenvalue
6. Kaiser-Meyer-Olkin
7. Bartlet’s test of sphercity
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 .8وقتی در کالس و برای همکالسی هایتان چیزی را می خوانید چه احساسی دارید؟

0/34

 .1وقتی از فرهنگ لغت استفاده می کنید ،چه حسی در شما وجود دارد؟

0/23

 .20وقتی امتحان روخوانی فارسی می دهید چه حسی دارید؟

0/32
43/41

درصد کل واریانس تبیین شده

همانگونه که در جدول یک مالحظه میشود ،عامل اول با مقدار ویژة 1/42مشتمل بر
پنج گویه است که دامنهی بارهای عاملی گویهها از  0/28تا  0/34در نوسان است و 14 /08
درصد از واریانس نگرش به خواندن را تبیین میکند .دومین عامل با مقدار ویژة 1/33و تعداد
پنج گویه ،با بارهای عاملی از  0/23تا  0/34مقدار  13/34درصد از واریانس نگرش به
خواندن را تبیین میکند .برای این عوامل که در مجموع  43/41درصد از واریانس کل
نگرش به خواندن را تبی ین میکنند ،با توجه به محتوای گویهها و همسو با مقیاس اصلی
نگرش مقدماتی به خواندن (مککنا و کییر ،)2110 ،به ترتیب ،عنوانهای آموزشی و
تفریحی در نظر گرفته شد .برای تأیید و احراز بیشتر روایی از همبستگی نمرهی عوامل با
نمرهی کل مقیاس استفاده شد .نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی نمرهی عامل اول با
نمرهی کل،0/82 ،ضریب همبستگی نمرة عامل دوم با نمرة کل  0/82و ضریب همبستگی
نمرهی عامل اول با نمرهی عامل دوم  0/38بود.
برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ
برای عامل اول ( زیرمقیاس آموزشی) با پنج گویه ،برابر با  ،0/31برای عامل دوم ( زیرمقیاس
تفریحی ) نیز با پنج گویه ،برابر با 0/32؛ و برای کل مقیاس نگرش به خواندن ،برابر با 0 /33
حاصل شد که حاکی از پایایی قابل قبول این ابزار است.
برای احراز پایایی مقیاس بعد از حذف گویهها ،از روش بازآزمایی  2استفاده شد .در این
راستا ،پرسشنامهی نگرش به خواندن با فاصلهی یک هفته ،به شصت دانشآموز پسر دوره ی
راهنمایی ناحیهی یک شیراز ارائه شد .ضر یب بازآزمایی برای نمرهی کل مقیاس  0/33و
برای زیرمقیاسهای تفریحی و تحصیلی  0/32و  0/10بود .هم چنین ،ضریب بازآزمایی برای
سؤاالت آزمون از  0/43تا  0/14متغیر بود .تمام ضرایب در سطح  p< 0/02معنادار بودند.

1. Test-Retest Reliability Coefficient
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به منظور مقایسهی عملکرد گروههای مورد مطالعه شامل دانشآموزان مدرسهی استعداد
درخشان و دانشآموزان مدرسه عادی در نمرهی کل نگرش به خواندن و نیز مؤلفههای آن
با استفاده از آزمون آماری « »tبرای گروههای مستقل ،استفاده شد که خالصهی نتایج در
جدول دو ارائه شده است.
جدول  .2مقايسة عملكرد گروه هاي مورد مطالعه در نگرش به خواندن
گروهها
شاخص

مدرسه عادی ()n=218

استعداد
درخشان()n=231

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سطح معناداری

32/33

2/24

33/21

4/13

1/24

p<0/02

خواندن تفریحی

22/21

3/11

21/03

1/18

2/43

p>0/02

خواندن تحصیلی

21/02

1/11

23/21

3/03

3/42

p<0/02

متغیرها
نمره کل نگرش به
خواندن

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شمارهی دو ،میانگین نمرات گروه دانشآموزا ن
مدارس استعدادهای درخشان در نمرهی کل نگرش به خواندن بیشتر از میانگین گروه
دانشآموزان مدارس عادی است ( .)t= 1/24 ، p<0/02همین یافته در مورد بُعد آموزشی
نگرش به خواندن در مقایسة دو گروه صادق است ( .)t= 3/42 ، p<0/02اما در مقیاس فرعی
یا بُ عد تفریحی نگرش به خواندن دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده ن ش د
(.)t=2/43 ،p>0/02

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های روایی و پایایی مقیاس نگرش مقدماتی نسبت به
خواندن در میان دانش آموزان ایرانی انجام شد تا به این سؤال پاسخ شود که آیا می توان از
ابزار یادشده به عنوان ابزاری سودمند در زمینهی سنجش نگرش خواندن در میان
دانشآموزان پسر استعداد درخشان و عادی استفاده کرد؟
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،ابزار یادشده ،ویژگیهای روان سنجی مناسبی را برای
سنجش نگرش خواندن در میان دانشآموزان پسر استعداد درخشان و عادی نشان میدهد.
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پیش تر بیان شد که مقیاس یادشده ،شاخص های روایی و پایایی مناسبی دارد و ساختار عاملی
مشاهده شده ،به روشنی دو عامل نگرش به خواندن تفریحی و نگرش به خواندن تحص یلی را
نشان میدهد .با توجه به ضرورت وجود ابزارهای سنجش توانایی خواندن در میان
فارسیزبانان ،به ویژه ضرورت تهیهی ابزارهای نگرش سنج مناسب ،پرسشنامهی حاضر
می تواند تا حدود نیازهای آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای موجود در این زمینه را برطرف
کند .به عالوه ،مقایسهی دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس استعداد درخشان و
مدارس عادی در زمینهی نگرش به خواندن ،یکی از سؤاالت پژوهش حاضر را تشکیل داد ه
است .یافتهها نشان داد که نمرهی دانشآموزان استعداد درخشان در زمینهی خواندن تحصیلی
و نمرهی کل نگرش به خواندن ،نسبت به دانشآموزان عادی به شکل معناداری بیش تر بوده
است؛ این یافته ،با پژوهش لی و ترنتهام ( )2183همسو است .هم چنین ،این یافتهها با یافتههای
ورل ،روث و گیبلکو ( )1003همسو است؛ با این تفاوت که مشارکتکنندگان استعداد
درخشان پژوهش یادشده ،در هر دو زیر مقیاس ،نگرش مثبت تری را گزارش کردند .در باب
نبود تفاوت بین نگرش به خواندن تفریحی در دانشآموزان استعداد درخشان و عادی ،بای د
به وضعیت عمومی خواندن در کشور رجوع کرد؛ آنگاه که فره نگ خواندن وعالقه به
خواندن رو به افول میگذارد ،دور از انتظار نیست که دانشآموزان صرفاً برای رفع نیازهای
خود به «کتب درسی» و منابع مرتبط با آنها رجوع کنند .انگیزش درونی جستوجوگری
برای خواندن تفریحی ،عاملی تعیین کننده است؛ اما ایجاد این انگیزه و اصالح نگرش ،به
برنامهریزی بلندمدت احتیاح دارد .در ادامه ،به ویژگیهای مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن
پرداخته خواهد شد.
با توجه به پژوهشهای انجامشده در زمینهی سنجش نگرش خواندن و با توجه به پیشینهی
اشاره شده در ابتدای این مقاله (مثالً مککنا و کییر ،)2110 ،در مقا یسه با دیگر ابزارهای
موجود ،این مقیاس نه تنها در راستای اهداف پژوهشی ،که به عنوان ابزاری برای کمک به
فراگیران برای آگاهی از نگرش و اصالح یا تقویت آن می تواند به کار گرفته شود .با توجه
به خالصه تر بودن نسخهی فارسی مقیاس و کفایت شاخصهای پایایی ،می توان از ا ین نسخه
در تدوین برنامه های ارتقای خواندن و مداخالت آموزشی از آن بهره برد .مقیاس نگرش
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مقدماتی به خواندن را هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی می توان اجرا کرد .این
پرسشنامه را می توان برای سنجش نگرش به خواندن در میان دانشآموزان دورههای ابتدایی
و راهنمایی استفاده کرد؛ اگرچه محدودیت زمانی خاصی برای پاسخگویی به سؤالها وجود
ندارد ،زمان متو سط برای تکمیل آن با توجه به پایهی تحصیلی و توانایی کلی خواندن
دانشآموزان بین ده تا سی دقیقه متغیر است .نمرهگذاری این مقیاس کامالً آسان است و
حتی خود دانشآموزان نیز می توانند آن را انجام دهند .بعد از این که نمرههای هر فرد برای
تکتک گویهها ثبت شد ،با جمعبستن نمرهی همهی گویهها ،نمرهی نگرش کلی به خواندن
به دست میآید .همچنین می توان به همین ترتیب برای هرکدام از خردهمقیاسهای تفریحی
و تحصیلی نمره ای ویژه محاسبه کرد .بر همین اساس ،استفاده از این مقیاس برای دورههای
تحصیلی ابتدایی و راهنمایی دشوار نیست.
با استفاده از این مقیاس ،دانشآموزان می توانند آگاهی خود را نسبت به نگرش خواندن
افزایش دهند و بر همین اساس ،خود را ارزیابی و برای بهبود وضعیت خود برنامهریزی کنند.
از آن جا که نگرش به عنوان فرایندی چندجانبه (کریمی ،) 2333 ،ابعاد مختلف خواندن را
زیر تأثیر میگیرد ،آگاهی از آن می تواند به تغییر و بهبود بخشیدن فرایند خواندن کمک
کند (مککنا و کییر.)2112 ،
اطالعات به دست آمده از این پرسشنامه می تواند برای معلمان و آموزگاران نیز سودمن د
باشد تا به وسیلهی این مقیاس ،نگرش دانشآموزان را نسبت به خواندن بسنجند و
آموزشهای الزم را ارائه کنند .هم چنین مقیاس یادشده ،می تواند به عنوان ابزار سنجش
نگرش به خواندن در طول یادگیری زبان دوم و ابزار سنجش اثربخشی مداخالت آموزشی
استفاده شود.
محدودیتهای این پژوهش ،عموماً محدودیتهای کلی مرتبط با ابزار را در برمیگیرد.
هر چند ابزار یادشده می تواند برای سیاستگذاران ،معلمان و محققان مفید باشد ،باید به
محدودیتهای عمومی ابزارهای اندازهگیری و محدودیتهای ویژهی سنجش نگرش توجه
شود .شایستهی مداقه است که این مقیاس ،به عنوان یک ابزار سنجش «مقدماتی» ش ناخته
میشود و ابعاد پیشرفته تر نگرش ،باید همراه با مشاهده و ابزارهای معتبر دیگر سنجیده شود.
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دیگر آنکه علیرغم پشتوانهی مربوط به شاخصهای روانسنجی ،ابزار حاضر هنوز یک
مقیاس خودگزارشی است و به همین دلیل ،رعایت احتیاط در تفسیر نتایج ضروری مینماید.
برای نمونه ،ممکن است صرفاً سطح نگرش دانشآموزان به خواندن مشخص شود و نقش
عالقهی دانشآموز به خواندن نادیده بماند .ضمناً ،قضاوت معلم در طول زمان می تواند نتایج
به دستآمده از پرسشنامه را تحت الشعاع قرار دهد؛ به دیگر سخن ،بر اساس عملکرد
دانشآموز در خواندن ،معلم می تواند تغییر به وجود آمده در نگرش یا خطا در گزارش
نگرش را تمایز بخشد.
نکتهی دیگر ،استفاده از مقیاس نگرش مقدماتی نسبت به خواندن در طول زمان است؛ از
آرمانهای هر نظام تربیتی ،ت غییر نگرشهای ناکارآمد و ارتقای دیدگاه افراد نسبت ب ه
تواناییهایشان است .شاید پژوهشهای طولی  ،2بتوانند به عنوان فرصتی برای رصد تغییرات
نگرش دانشآموزان و سنجش پویایی آنان کمککننده باشد .هم چنین ،شایسته است به نقش
معلمان در سازماندهی فرایندهای فکری دانشآموزان توجه شود .معلمان همواره در فرایند
آموزش ،ارزشیابی و ارتباط با دانشآموزان ایفای نقش می کنند و به همین دلیل ،با درک
فرایندهای فکری دانشآموز ،معلم امکان می یابد به دانشآموزان ،به ویژه دانشآموزان
ضعیفتر ،کمک کند تا به طور فعال در فرایندهای خواندن درگیر شوند (حسینچاری،
سماوی و کردستانی )2381 ،و با کسب تواناییهای نگرش خود را به خواندن بهبود بخشند.
به دلیل محدودیتهای موجود در انتخاب نمونه (محد ودیت جنسیت مشارکتکنندگ ان
و دورهی تحصیلی آنان) ،رعایت جانب احتیاط در تعمیم نتایج ضروری مینماید .بر همین
مبنا پیشنهاد میشود شاخص های روایی و پایایی مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن در دیگر
نمونههای دانشآموزی بررسی شود؛ به عالوه بررسی روایی پرسشنامه به وسیلهی ت حلیل
عاملی به عنوان تنها روش بررسی روایی ،نمی تواند مؤید کامل بودن فرایند تعیین روایی باشد
و مطالعات آتی می تواند به عنوان یک موضوع پژوهشی ،روایی این ابزار را با روشهای
دیگر رواییسنجی بررسی کند.
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