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 چکیده
های آموزی، همواره توجه پژوهشگران حوزهزبانچهارگانة هایمهارت کی ازخواندن، در جایگاه ی

 مهم فهمیدن در دنیای ابزارهای گوناگون، از جمله تعلیم و تربیت، را به خود جلب کرده است. خواندن، از

با خواندن درگیر  آموزان از آغاز سوادآموزی تا پایان دوران تحصیل خود، هموارهدانش و نی استکنو

و تربیت  تعلیم اندرکاراندستترین وظایف رو، توجه به ابعاد مختلف توانایی خواندن، از مهم. از اینهستند

سنجی پرسشنامة نگرش مقدماتی به خواندن های رواناست. هدف مطالعة حاضر، بررسی و انطباق شاخص

کنندگان، یایی مقیاس یادشده بررسی شد. مشارکتیر( است. بدین منظور، ساختار عاملی و پاکنا و کی)مک

 دند. اینراهنمایی شهر شیراز بودند که به روش هدفمند )تعمدی( انتخاب ش یدوره پسر آموزدانش 383

راهنمایی، یک آموزشگاه دولتی )عادی( و یک آموزشگاه استعدادهای  یآموزان در دو مدرسهدانش

 آموزدانش281عادیو از آموزشگاه  102درخشان  استعداهایه آموزشگاکردند؛ از درخشان، تحصیل می

ردند. یر( را تکمیل ککنا و کینگرش مقدماتی به خواندن )مک یاول تا سوم راهنمایی پرسشنامه هایپایه

های توأم با چرخش واریماکس استفاده شد. شاخص اکتشافی تحلیل عاملیبرای بررسی روایی، از روش 

امل بخش بود. پس از اجرای تحلیل عاملی، دو عمرتبط با کفایت نمونه و متغیرها برای تحلیل عاملی رضایت

درصد از واریانس را تبیین  41/43و نگرش به خواندن تفریحی استخراج شد که آموزشی نگرش به خواندن 

را به دست داد. در نگاهی برای کل مقیاس  33/0 پایایی پرسشنامه نیز ضرایب آلفاچنین، بررسی ؛ همندکردمی

نگرش مقدماتی به خواندن برای سنجش این نگرش در میان  یداد که پرسشنامهکلی، نتایج پژوهش نشان 

 .تواند نیازهای حال حاضر را برآورده کندمناسب است و تا حدودی میراهنمایی دورة آموزان پسر دانش
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مقیاس نگرش به  سنجی،آموزان رواندانش خواندن،استعداد درخشان، : واژگان کلیدی

 خواندن.

 مقدمه

زند یفرد را نسبت به جهان رقم م ای دیدگاه هراجز ترینبنیادیطور طبیعی، یکی از زبان به

آموزی، نقش بسیار زباندر جایگاه یکی از چهار مهارت اصلی  خواندن( و 1004، 2)اسمیت

طور که کودکان در بافتی از همان ؛(2381)ناعمی،  کندپررنگی در زندگی هرفرد ایفا می

گیرند خوانند، یاد مینویسند و میمی کنند،، گوش میگویندسخن میهای گوناگون تجربه

در  ،لهاین مسأ ؛ اهمیتتری به کار ببرندهای زبان را با مهارت بیشکه هرکدام از این جنبه

 یابندبه گسترة وسیعی از موضوعات دسترسی می ،کودکان به وسیلة زبانکه  آن است

 .(1001، 1کمپبل)

واند ته نیست. هر فرد میاهمیت خواندن در زندگی فردی و اجتماعی بر کسی پوشید

 پژوهانرو، دانشاز این؛ یابددست خواندن به دریایی از اطالعات گوناگون  یوسیلهبه

تلف به ابعاد مخ -تعلیم و تربیت  یجمله پژوهشگران حوزهو از آن  -های گوناگون رشته

 ،رفت فراگیراناستای تبیین نقش آن در رشد و پیشاند و در رمند شدهخواندن عالقه

 اند.هایی را به انجام رساندهپژوهش

 فاوتیهای متنماید و تعریفبرانگیز و دشوار میچالش «خواندن»ی تعریفی جامع از ارائه

 [توبمک]برای آن پیشنهاد شده است. خواندن، فرآیند پردازش اطالعات و برگرداندن متن 

هدف بیان شده است که  .(1002 ،3هارتکلت)به گفتار یا یا برگرداندن متن به معنا است 

یکی  بنابراین ؛(1002، 4)شاولینگ و هالم دادن است و هدف خواندن، فهمیدننوشتن، ارتباط

فرایندی است تدریجی  ،خواندن های خواندن، کمک به ادراک افراد است.جنبهترین از مهم

آموزان با زبان، حروف و زمانی که دانش نخستیندر واقع از ؛شودکه از کودکی آغاز می

                                                                                                                   
1. Smith  

2. Campbell  

3. Colthheart  

4. Showling & Hulme  
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خواندن  یهآموزان با فعالیت پیچیدکه دانش در همان حال ؛شوندمهم مواجه می دیگرانِ

 معناسازی ،خود شوند، فعاالنه برای شناخت و ادراک بهتر خود، دیگران و جهانِمی برورو

دریافت خود از زبان »آموزان، از دانش(. 1002، 2کنند )انجمن ملی معلمان زبان انگلیسیمی

، استفاده «خوانندچه میبرای فهم آن ،هایشاندانش خود راجع به جهان، و تجربه معیار،

عملکرد مناسب تحصیلی و ی شالودهباید توجه داشت که خواندن،  (.2 همان:کنند )می

 (.1004، 1)پارکر اجتماعی است

بی انسانی تعریف شده است که اگر به خو یه عنوان یک رفتار پیچیدهچنین بخواندن، هم

کند )آنوال، آموزی را با بنیادی استوار برای موفقیت در مدرسه تربیت میآموخته شود، دانش

 (.1000، 4کرنینگ -؛ میزوکاوا و هانسن 1001، 3پاتونن -کانن، و راسکونارمی، نیمی، لرک

که نانچآن .ای و ساده نیستهتوان بیان کرد که خواندن فرایندی یک مرحل، میبنابراین

ای است که در آن، ادراک حروف، مرحلهکند، خواندن فرایندی سه(، بیان می2133) 2کلرز

خواندن، عمل فیزیکی  گیرد.ها صورت میادراک نحوی و ادراک مستقیم از معنای واژه

کامل خواندن است. رفتار خواندن، در اثر تعامل احساس و  یصرفاً یکی از ابعاد تجربه

 (.1000کرنینگ،  -؛ میزوکاوا و هانسن 2131 ،1بین و آجزنشود )فیششناخت ایجاد می

 حاقی به پیام نویسنده وهای زبانی تا تفسیرهای ال3رمزگردانیترین فرایند خواندن از ساده

پذیری چنین، به شکلی مؤثر با حالتهمگیرد؛ میدربرهای شخصی مخاطب را حتی برداشت

های (. دانش2133، 8میلی همراه است )روبک و ویلسونگیری، تحسین یا بیاز شگفتی، غافل

ا زیر های آموزش خواندن رخواندن و باورهای مرتبط با آن، به شکلی مؤثر تقریباً تمام جنبه

این نظام مرتبط با  (.1001، 1ونکئه، برکی، لنهارت، و مکوگیرد )واکا، واکا، گوتأثیر می

                                                                                                                   
1. National Council of Teachers of English  

2. Parker  

3. Aunola, Nurmi, Niemi, Lerkkanen & Rasku-Puttonen  

4. Mizokawa & Hansen - Krening  

5. Kolers  

6. Fishbein & Ajzen  

7. Decoding  

8. Robeck & Wilson  

9. Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart & McKeon   
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هم از  ؛توان نگریستمی« 2نگرش خواندن»باورها و عواطف مرتبط با خواندن را در قالب 

 نگرش به خواندن انجام شده است.  یهای بسیاری دربارهروست که پژوهشاین

، هاشناسی اجتماعی است و به ترکیب شناختکاربردی روان ، از مفاهیم«نگرش»

(. 2333شود )کریمی، و آمادگی برای عمل نسبت به موضوعی معین اطالق می هااحساس

اند که با ارزیابی موضوعی مشخص با شناختی دانستهچنین گرایشی رواننگرش را هم

ها از نگرش .(2113، 1)ایگلی و چیکن استبودن همراه عالقهبی داشتن یادرجاتی از عالقه

نند کای از زندگی ذهنی افراد را با خود درگیر میگستردهآن جهت مهم هستند که بخش 

ها و مسایل در افراد از چیزها، موقعیت پایدارهای نسبتاً ارزیابی و (1003، 3)مایو و هادوک

ها، سه عامل تر نگرشبیش .(1003، 4پیوستاری از مثبت تا منفی هستند )وود، وود و بوید

موضوع تشکیل شده است؛  یباورها و تفکرات دربارهختی که از عامل شنااصلی دارند؛ 

عامل عاطفی که احساسات نسبت به آن موضوع است و عامل رفتاری که عملکرد نسبت به 

 (.1003کاران، گیرد )وود و همآن موضوع را دربرمی

(، پژوهشگران تعلیم و تربیت برآنند که یادگیری، صرفاً فرایندی 1022) 2به گفتة پارک

 فراشناختی نیست، بلکه فرایندهای انگیزشی و هیجانی گوناگونی در آن دخیلشاختی و 

عنوان نظامی از احساسات مرتبط با خواندن که به فراگیر کمک به ،نگرش به خواندنند. هست

تونل، شود )می تعریفکند از یک موقعیت خواندن استفاده کند یا آن را از دست بدهد، می

 .(2184، 8؛ کوتر و الکساندر2131، 3؛ الکساندر و فیلر2211 ،1و فاوپ کالدر، جاستن

آموز به خواندن ، نگرش به خواندن را احساس دانش(2110) 1یرکنا و کیچنین، مکهم

گردانی آموز به تکالیف خواندن یا رویتواند به اقبال دانشاند؛ احساسی که میتعریف کرده

                                                                                                                   
1. Attitude toward reading  

2. Egly & Chaiken  

3. Maio & Haddock  

4. Wood, Wood & Boyd  

5. Park  

6. Tunnel, Calder, Justen & Phaup 

7. Alexander & Filler  

8. Cooter & Alexander  

9. McKenna & Kear  
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 یآموز دربارهدانش شده در هرها و باورهای نهادینهبر اساس ارزش ها بینجامد.او از آن

دن بدون دهد. خوانخواندن، او به شکل شناختی و عاطفی، مثبت یا منفی به هر متن پاسخ می

، 2ردنیست )دفو سادهدهد و صرفاً فرایندی به شکلی مؤثر رخ نمی ها و عواطف،وجود هیجان

آموز در هنگام ارتباط عاطفی که هر دانش (.1000کرینینگ،  -؛ میزوکاوا و هانسن 1004

ر عین خوانند و ددلیلی ابتدایی است برای خواندن کسانی که می»کند، خواندن برقرار می

، 2110ر، یکنا و کی)مک« گردان هستندحال دلیلی برای نخواندن کسانی که از خواندن روی

 (. 111ص 

های اجتماعی و فرهنگی تعامل یبه وسیله ،خواندن آموزان بههای دانشهر چند نگرش

باید توجه داشت که با نگاهی انتقادی به اهمیت  (.1001، 1گیرد )بلکها زیر تأثیر قرار میآن

 های آغازین، ارزش رشد و ارتقای نگرش مثبت را در سالیامع امروزوج تربیش خواندن در

آموزان به خواندن، هم (. نگرش دانش2112، 3یابیم )دیویس و برمرآموزی، در میدانش

برای کل  ،تعلیم و تربیت و هم در دیدگاهی عمومی اندرکاراندستبرای آموزگاران و 

 (.1004جامعه اهمیت دارد )پارکر، 

آموزان متأثر است و از احساسات و عواطف دانش آموزان به خواندن،نگرش دانش

کند و باورهای آنان دربارة خواندن، تغییر میها برای خواندن آمادگی آن یوسیلهبه

مدت از طوالنی یستفادههای خواندن و ااین نگرش، در رشد مهارت (.2112، 4)متیوسن

 یها از طریق مواجههبسیاری از نگرش(. 1000، 2ها نقش دارد )الزاروس و کاالهانآن

دیگر منابع  شوند. درتشکیل می ها، اشیا یا افرادها با مسایل، موقعیتنخستین و اولین تجربه

ها، الگوگیری کودکان از والدین، خانواده، فرزندان و دیگرانِ مهم، باعث تشکیل نگرش

به همین دلیل، توجه به نگرش  ؛(1003کاران، شود )وود و همه مثبت یا منفی میایجاد دیدگا

چنین ندن، و هماتی آشنایی آنان با خواکودکان و نوجوانان به خواندن، در مراحل مقدم

                                                                                                                   
1. Deford  

2. Black  

3. Davis & Bremer  

4. Mathewson  

5. Lazarus & Callahan  
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 های بسیاری نگرش بهسزایی دارد. در پژوهشها در طول زمان، اهمیت بهبررسی این نگرش

 ایناست؛ اما در مرور  شدهبررسیآن با دیگر عوامل مؤثر بر خواندن  یدن و رابطهخوان

لی پاسخی ک به عنوان باید توجه داشت که نگرش به خواندن در وهلة اول صرفاً هاپژوهش

شناختی و رفتاری در آن جای نداشته است  یعاطفی تعریف شده است و هیچ جنبهو 

 (.1008، 2پورتیلو)

های های خواندن تالشبرای جلوگیری از دشواری هرچند پژوهشگران و آموزگاران

زیادی از  یخواندن هنوز برای عده اند،دادههای بسیاری انجام و پژوهش اندکردهفراوانی 

ر گران این حوزه نیز، همواره برای سنجش تأثیر نگرششدشوار است. پژوهآموزان دانش ها ب

، 1وول، آریکاک و جزتر شده است )مارتیناند و امروزه، این اشتیاق بیشخواندن مشتاق بوده

ای مهم در آموزان به خواندن، مؤلفهارزیابی نگرش دانش در دیدگاهی کلی، (.1008

ن ای چه آموزان،آگاهی دربارة نگرش دانش.درک مطلب استهای درسی با محوریت برنامه

زیابی ریزی و اردر راستای برنامه یا منفی، برای معلمان و پژوهشگران باشد نگرش مثبت

مفید خواهد بود  - آموزانهای دانشآموز یا گروهدانش هربرای  - های آموزشیفعالیت

اهمیت توجه به  ،گونهاین( و 1002، 3بو، تیمز، ریوس، فلین، تیلور، برد و تورنس)کیزلسکی

آموزان که یکی از کارکردهای مهم تعلیم و تربیت معاصر است، رفت خواندن دانشپیش

لیل دآموزان به خواندن، به دو شناخت و کسب آگاهی از نگرش دانش .شودمیآشکار 

 تواند بر سطح تواناییکه نگرش میباشد؛ نخست آن ویژه تواند دارای ارزش و اهمیتمی

ت؛ های فرد تأثیرگذار اسکه این نگرش بر انتخابدر خواندن تأثیر بگذارد و دوم آنفرد 

های خود از خواندن خوان با نگرش ضعیف ممکن است در انتخابآموز روانیعنی دانش

 (.2112، 4یر و السورتکنا، کیچشم بپوشد )مک

                                                                                                                   
1. Portillo 

2. Martinez, Aricak & Jewell 

3. Kazelskis, Thames, Reeves, Flynn, Taylor, Beard & Turnbo   

4. McKenna, Kear & Ellsworth  
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 سبکند که نگرش به خواندن، نقشی محوری دربر این باور ،گران و آموزگارانپژوهش

 ؛2184، 2ویگفیلد و آشر کند )برای نمونه؛آموزان ایفا میدانش خواندن در هایشایستگی

 ؛2188، 4اسمیت ؛2182، 3؛ آتی2182، 1اندرسن، هیبرت، اسکات و ویلکینسون

؛ 2114، 3دیسموکز لی، اسکائر، و ؛2112، 1لیپسون و ویکسون ؛2112، 2سکزیمنتهالی

اشاره  چنینهم؛ (1000، 1گوتری و ویگفیلد ؛2111، 8گوتری، ویگفیلد، متساال، و کوکز

(. با 2113، 20اسمیت و ریانافراد مرتبط است ) خوانش است که نگرش خواندن با توانایی

 یابیم که در طول زمان، این دیدگاه حاکم بوده است کههای پیشین درمینگاهی به پژوهش

مطالعات بسیاری نیز  (.2183، 22رفت با هم مرتبط هستند )لی و ترنتهاممیل به خواندن و پیش

 رفت خواندن ارتباطها در پیشبا نمرات آن خواندن، های افراد بهکه نگرش استنشان داده

؛ 2181، 24؛ سوانسون1002، 23؛ دیاموند و انووگبوزی2133، 21بکدارد )آسکو و فیش

( نیز به تأثیر نگرش بر عملکرد 2131) 21س و بیچودر پژوهش پر(. 1822، 22ولبرگ و سای

 در فرایند خواندن اشاره شده است. 

 اینگرش به خواندن، مقوله یطالعهآید، ممیهای مرورشده برگونه که از پژوهشهمان

 2120 یازین دهههای آغبه سالبلکه بسیار جدید و محدود به تحقیقات متأخر نیست؛ 

پژوهشگران  ها،سال ایندر  (؛2133، 23؛ سامرز2131گردد )الکساندر و فیلر، میالدی بازمی

                                                                                                                   
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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ر بینی کنند و عوامل تأفرد را پیش ید که بتوانند عملکرد تحصیلی آیندهبدان امی ثیرگذار ب

ن و )هیتینگتو ، نگرش به خواندن را مطالعه کردندآموزش خواندن را در مدارس بازشناسند

نگرش به خواندن، که  دهدمیها نشان پژوهش گذرای بررسی(. 2184، 2ساندرالک

دارد  سزاییرفت فرد در خواندن تأثیر بهکند و بر پیشخواندن را هدایت میعملکردهای 

جا (؛ از آن1008؛ مارتینز، آریکاک و جوول، 2181، 1؛ استیونسن و نیومن2182)متیوسن، 

ر دوران رفت کلی فرد دتواند بر پیشمستقیم دارد، می اطیبا درک مطلب ارتب ،که خواندن

( در پژوهش خود نشان داده است، نگرش 1000) 3وانگگونه که ؛ آنتحصیل او مؤثر باشد

در  است.ها کمک شایانی کردهآموزان به خواندن، به رشد سوادآموزی آنمثبت دانش

ت رفنگرش، بر انگیزش و پیشیافتند که ( در2110) 4ای دیگر، مولیس و جنکیسهمطالعه

 یر هستندواندن درگا ختأثیرگذار است؛ این فرایند با افزایش و کاهش زمانی که کودکان ب

 (.2182؛ ولبرگ و سای، 2131س و بیچ، ورهمراه است )پ

ی و شناخت متغیرهایهای دیگری نیز تأثیر نگرش به خواندن را با توجه به پژوهش

رابطة نگرش معلمان به خواندن و  (1211) 2کلوئر و پیرمن اند؛اجتماعی دیگر بررسی کرده

 خواندن و 1تفریحی آموزان را در کالس درس با توجه به دو بعد خواندنِرفتارهای دانش

درسی معلمان برای خواندن و میزان  یا دریافتند که برنامهه، بررسی کردند. آن3تحصیلی

آموزان، به شکلی مثبت و معنادار، با دانش یشده در کالس برای مطالعههای صرفساعت

اشاره چنین هم. (2180، 8)برای نمونه؛ اسکافیلد نگرش کودکان به خواندن مرتبط است

ای آموزان رابطهدهی معلمان به خواندن دانشاست که میان نگرش به خواندن و رتبهشده

 (.2112یر و السورت، کنا، کیمعنادار وجود دارد )مک

                                                                                                                   
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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های آموزان دچار اختاللدانش مقایسةخواندن را در به نگرش ،دیگر هایپژوهش

افوس ، سوگفراید-فینرتیماکاس،  یاند. مطالعهبررسی کرده عادیآموزان خواندن با دانش

مثبتی به خواندن ندارند؛ آموزان دچار اختالل، نگرش (، نشان داد که دانش2188) 2و ریس

 ند. پلیای خواندن گزارش کردهنگرشی مثبت را دربارهموزان سالم، آکه دانشدر حالی

اختالل آموزان دچار ند که دانش(، اشاره کرد1001) 1کرونی، کوکورا، و آناگنوستو

دانند و نگرشی منفی به ارزش میهای خود، کم، خواندن را در مقابل دیگر فعالیت3خواندن

چنین هم. (1020، 4ور و محموددوست، الیاس، نمیهن ؛)برای نمونه کنندآن گزارش می

ای ایرانی انجام شده است، ( که بر نمونه1022) 2دوست، الیاس، شریفا و محمودپژوهش میهن

تری به نبودند، نگرش مثبت بیش 1پریشیخوانشآموزانی که دچار اختالل نشان داد دانش

 .(1000؛ الزاروس و کاالهان، چنینهم) اندندن گزارش کردهاخو

، و آلییرخواندن را بر اساس جنسیت )کوش، واتکینز، مک به نگرش پژوهشگران

 (، نژاد1004؛ کیزلسکی، تیمز و ریوس، 1002کاران، کیزلسکی و هم؛ 2112، 3ادواردز

 های تحصیلی، موفقیت(1004؛ کیزلسکی، تیمز و ریوس، 1002کاران، )کیزلسکی و هم

 و انگیزش (2181، 1و فلتچر )راس زندگی ی(، منطقه1003، 8)ورل، روث، و گیبلکو

 اند.واکاوی کردهنیز  (1008، 20و)پورتیل

خواندن، ابزارهایی برای سنجش نگرش  یی موضوعات حوزهبا توجه به طیف گسترده

یت سنجش فعال یسیاهه .شده است تهیهآموزان، انگیزش و عالیق مرتبط با خواندن دانش

                                                                                                                   
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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)هنک و  3ادراکی خواننده مقیاس خود(، 2114، 1گاف و ویگفیلد)گوتری، مک 2خواندن

( از آن 2111گاف، )ویگفیلد، گوتری و مک 2( و پرسشنامة انگیزش خواندن2112، 4ملنیک

 اند. جمله

نگرش به خواندن نیز، ابزارهایی تهیه و تدوین شده است که در ادامه به بعضی  یدر حوزه

را تدوین  1نگرش رفتاری به خواندن مقیاس(، 2131میکولکی ) ه است.ها اشاره شداز آن

( برای سنجش نگرش خواندن در میان استعدادهای 2183در پژوهش لی و ترنتهام ) که کرد

( نیز به تدوین و اعتباریابی مقیاس نگرش به 2112) 3درخشان استفاده شده است. ایکوجنی

ه است. یکی تدوین شد ،(1001) 8نیز به وسیلة اونال یخواندن اقدام کرد. مقیاس دیگر

و  اکنهای نگرش خواندن، مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن )مکمقیاس ترینپراستفادهاز

های ابتدایی تدوین شده، اما گاه برای آموزان دوره( است که برای دانش2110یر، کی

 های هفتم و هشتم( نیز به کار رفته است.سنجش نوجوانان )پایه

که  -د که استفاده از ابزارهای مرتبط با خواندن کر یادآوریدر دیدگاهی کلی باید 

در کشور ما محدود است و شاید عامل  -اند زبان تدوین شدهتر در کشورهای انگلیسیبیش

اساسی مؤثر در این مسأله، تفاوت زبان و فرهنگ باشد. بر همین اساس است که با مرور 

های سنجش خواندن آزمون یهای اندکی در حوزهزبان، پژوهشسیادبیات پژوهشی فار

هایی (، از جمله پژوهش2381چاری، سماوی و کردستانی )شوند؛ پژوهش حسینیافت می

 دوستپردازد. میهنای با موضوع خواندن در فرهنگ ایرانی مینامهاست که به انطباق پرسش

و  اکن)مک (، نیز با وجود استفاده از آزمون نگرش مقدماتی به خواندن1022کاران )و هم

 سنجی مقیاسهای روانایرانی، گزارشی بسیار خالصه از ویژگی ی( در جامعه2110یر، کی

 نماید.اند که بسنده نمیشده ارائه کرده یاد

                                                                                                                   
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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 رفتفردی، اجتماعی و پیش سان و با توجه به نقش اساسی خواندن در رشدبدین

نگرش مقدماتی به  ینامهبا این هدف اجرا شد تا پرسش آموزان، پژوهش حاضردانش

ای پراستفاده و عمومی در انواع نامهبه عنوان پرسش -( 2110یر، کنا و کیخواندن )مک

 امکان استفاده از آن بررسی شود و سنجیروانی هابه فارسی ترجمه و شاخص -ها پژوهش

فراهم  راهنمایی یدورهآموزان آن برای سنجش نگرش مقدماتی به خواندن در میان دانش

 بر پایة اطالعات عینی برای ود. در همین راستا در پژوهش حاضر تالش بر آن است تاش

 شود: هایی فراهمپاسخهای سؤال

 ؟ایرانی روایی دارد یش به خواندن برای کاربرد در نمونهآیا مقیاس نگر. 2

 ؟ایرانی پایایی دارد  یش به خواندن برای کاربرد در نمونهآیا مقیاس نگر. 1

آموزان مدارس استعداد درخشان عادی و دانش راهنمایی آموزان مدارسدانش ینب . آیا3

 ؟وجود داردتفاوت  به خواندن و ابعاد آنهای نگرش نمره از نظرشهر شیراز 

 پژوهش روش
آموزان دورة جامعة آماری پژوهش حاضر، همة دانش :جامعه و مشاركت كنندگان

راهنمایی شهر شیراز به تفکیکِ مدارس استعدادهای درخشان و مدارس عادی بود. 

راهنمایی شهر شیراز  یپسر دوره آموزدانش 381پژوهش حاضر، در  کنندگانمشارکت

 یبودند که به شیوهی عادی( از مدرسه آموزدانش 281استعداد درخشان و  آموزدانش 102)

 بود که از مدارس راهنمایی به این شکل گیرینمونههدفمند )تعمدی( انتخاب شدند. روند 

 یرسه انتخاب شد و همهاستعدادهای درخشان شهر شیراز )سه مدرسه(، یک مد یپسرانه

ارس راهنمایی عادی با از مد چنینهمآن مدرسه پرسشنامه را تکمیل کردند.  آموزاندانش

آن مدرسه  آموزاندانشآموزش و پرورش یک مدرسه انتخاب شد و تمام  یعرفی ادارهم

یل به دلیل مخدوش بودن از فرایند تحل هاپرسشنامهپاسخ گفتند؛ تعدادی از  هاسؤالنیز به 

دلیل انتخاب نمونه گیری هدفمند برای این پژوهش، مشارکت  کنار گذاشته شدند.

به عنوان گروه مورد مطالعه بود؛ فقط یک آموزشگاه آموزان استعداد درخشان دانش

استعدادهای درخشان شهر شیراز برای همکاری با پژوهشگران اعالم آمادگی کرد و به همین 

 آوری داده وجود نداشت.گیری تعمدی راه دیگری برای جمعدلیل به جز نمونه
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به روش  اکتشافیطرح این پژوهش از نوع همبستگی )با استفاده از روش تحلیل عاملی 

بیات در اد یادکرد این نکته ضروری است کههای اصلی با چرخش واریماکس( بود. مؤلفه

 موردنیاز برای یی حداقل نمونهدرباره نهادهاییپیش، این روشبرای اجرای  تحلیل عاملی

 یدازهبر اساس نسبت ان هاکه بعضی از آن خوردمیاجرای یک تحلیل عاملی معتبر به چشم 

 1کاران(، حداقل نسبت ده به یک و هایر و هم2132) 2ونه به متغیرها ارائه شده است؛ اوریتنم

ه، اند. بعضی دیگر نیز به ازای هر پنج گوینهاد کرده(، نسبت بیست به یک را پیش2112)

اند هایی الزم دانستهحداقل پنج آزمودنی را به عنوان حجم نمونة الزم برای چنین پژوهش

 (.2112، 3یارنولد)بریانت و 

د نفر حجم نمونه برابر با چهارص گفته،بر همین اساس و با در نظر گرفتن معیارهای پیش

های مخدوش، رگذاری پرسشنامهاو کن آوری اطالعاتته شد که پس از جمعدر نظر گرف

 نفر کاهش یافت. 381به افراد تعداد 

 به خواندن استفاده شددر این پژوهش از مقیاس نگرش مقدماتی  اندازه گیری: ابزار

مؤلفان برای ساختن این پرسشنامه ( تدوین شده است. 2110یر )کنا و کیمک یکه به وسیله

ها، ند و از میان آنها و مبحث خواندن را مرور کردابتدا ادبیات پژوهشی مربوط به نگرش

اند. آنان هدف خود را ایجاد استخراج کرده های مرتبط با نگرش به خواندن راپژوهش

ن را ها را جبران کند و معلماها و محدودیتاند که بتواند ضعفابزاری با شمول وسیع دانسته

کنا نند )مکمین بزیاری کند که سطوح نگرش به خواندن را به آسانی و به شکلی معتبر تخ

،  ی دیگری نیزهااین ابزار ممکن است با هدف (.111 :2110یر، و کی استفاده شود؛ مثالً

روهی گ ی-ه انواع خواندن، ارائة پروندآموزان بهای دانشساختن تخمین نگرشپذیرامکان

تر( و استفاده به عنوان معیاری برای بزرگ یی اعتماد برای هر کالس )یا مجموعهشایسته

 (. 118 :2110یر، کنا و کیر نگرش )مکهای آموزشی ببررسی تأثیر برنامه

د که گیرآمده از مطالعات پژوهشگران، بیست گویه را دربرمیبه دست ینامهپرسش

 یسخهکند. در نتفریحی را توصیف می نگرش به خواندن تحصیلی و نگرش به خواندن

                                                                                                                   
1. Everitt  

2. Hair et al.  

3. Bryant & Yarnold 
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گو باید هر گویه را بخواند و بر اساس طیف لیکرتی که به شکل تصویری و با پاسخ اصلی،

ت پویانمایی گارفیلد تنظیم شده است، میزان انطباق نظر خود را استفاده از تصویر شخصی

ده م شحال( تنظیمشخص کند. طیف پاسخ از یک )خیلی ناراحت( تا چهار )خیلی خوش

 شوند، دو دسته نگرش به خواندناین مقیاس بررسی می یهایی که به وسیلهاست؛ نگرش

برای مقیاس  کلی نیز یچنین نمرههمگیرند؛ لی را دربرمیتفریحی و نگرش به خواندن تحصی

 قابل محاسبه است.

ت و خارج از محیط مدرسه خواندن در اوقات فراغ منظور از نگرش تفریحی به خواندن،

 سنجد؛ این زیر مقیاس،خواندن در محیط مدرسه را می مقیاس تحصیلی،است. زیر

های مدرسه را کتابها و های کار و تکلیفبلندخواندن در کالس درس، خواندن کتاب

آموز که دانشای است نمره (. نمرة کل نگرش،321 :2111گیرد )کوش و واتکینز، میدربر

قیاس نگرش به خواندن کند. زیر مهای مقیاس کسب میسؤال یگویی به همهبا پاسخ

ه مونه توجتوان به دو نهای زیرمقیاس تفریحی میگیرد. از گویهگویه را دربرمیده  تفریحی،

تی که وق» ؛«چه احساسی دارید؟ خوانید،هنگامی که در اوقات فراغتتان کتابی را می»کرد: 

زیرمقیاس تحصیلی نیز ده گویه را  «.خوانید، چه احساسی دارید؟یک کتاب جدید را می

 در کالس فارسی، وقتی باید از روی»شود: شود که برای نمونه به دو گویه اشاره میشامل می

 .«خوانید چه احساسی دارید؟وقتی درمدرسه درس می« ؛«چه احساسی دارید؟ کتاب بخوانید،

ود. شگانه محاسبه میای جداهای یادشده، نمرهبرای هر پاسخگو در هریک از زیرمقیاس

او  یای کلی براگویه نیز نمرهفرد در مجموع بیست های هرجمع نمرهحاصل عالوه بر این،

 یخواندن است. بر همین اساس، دامنه نگرش کلی او به یدهندهدهد که نشانبه دست می

د. بو نمرات فرد در هر زیرمقیاس از ده تا چهل و در کل مقیاس از بیست تا هشتاد خواهد

های گوناگون، در های بسیار و نمونههای پایایی و روایی این آزمون در پژوهششاخص

 ؛ کیزلسکیس،2110 یر،کنا و کیحدی پذیرفتنی و باال گزارش شده است )برای نمونه، مک

، 2سیتز ؛1003؛ ورل، روث و گیبلکو، 1002 کاران،کیزلسکیس و هم ؛1004 تیمز و ریوس،

1020.) 

                                                                                                                   
1. Seitz 
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آموز در ایاالت دانش 28000ی اصلی، مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن بر نسخهدر 

متحده امریکا اجرا شد؛ آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی محاسبه شد. آلفا بین 

ی کل نگرش به خواندن( قرار داشت. برای )نمره 81/0)زیرمقیاس خواندن تفریحی( و  34/0

عاملی استفاده شده است که دو عامل متمایز را نشان داده  بررسی روایی، از روش تحلیل

)کوش،  کنداست و از مدل دوعاملی خواندن تفریحی و خواندن تحصیلی حمایت می

 .  (2112آلیر و ادواردز، واتکینز، مک

ز یکی ه شد. سپس اها به فارسی ترجمابتدا عبارت برای استفاده از این مقیاس در ایران،

 یز آموزش عالی خواسته شد تا دربارهآموزش زبان انگلیسی در مراک یتهاز استادان رش

زبانی و  هایویرایش نظر کند و بر این اساس،حتوای متن فارسی و انگلیسی اظهارانطباق م

زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان  یچنین از دو تن از استادان رشتههمادبی انجام شد؛ 

های مقیاس را برای ارزیابی و سنجش نگرش انگلیسی خواسته شد تا روایی صوری عبارت

اقدامات یادشده، شکل  یان ایرانی ارزیابی کنند. در نتیجهآموزبه خواندن در میان دانش

یاری از بودن بسیادآوری است که به دلیل آشنا ن یشایسته. نامه تدوین شدنهایی پرسش

آموزان ایرانی با شخصیت انیمیشن گارفیلد، از استفادة فرم تصویری مقیاس صرف نظر دانش

 شد.

آموزان آن به عنوان نهایی و مشخص شدن مدارسی که دانش یسازی نسخهپس از آماده

درس  گران با حضور در کالسکنندگان پژوهش تعیین شده بودند، یکی از پژوهشمشارکت

ر د چنین یادکرد این نکته که شرکتپژوهش و هم یی توضیحات مقدماتی دربارههو ارائ

چنین اشاره به این نکته که احتیاجی به ثبت هویت فردی نیست، پژوهش اجباری نیست؛ هم

های دهندگان مجاز بودند بدون محدودیت زمانی، گزینهکرد. پاسخها راتوزیع میپرسشنامه

ا کشید ت. به طور متوسط حدود ده تا پانزده دقیقه طول میموردنظر خود را برگزینند

من شده، پژوهشگر ضهای تکمیلآوری پرسشنامهپس از جمع ها تکمیل شوند؛پرسشنامه

یل تحل یی اهداف تحقیق و نحوهکنندگان در پژوهش، دربارهمشارکت گزاری ازسپاس

ه شده پس از رمزگردانی و ورود بلهای تکمیکرد. پرسشنامهها توضیحاتی را ارائه میپاسخ

 تحلیل شدند. SPSSافزار رایانه، با نرم
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 های پژوهشیافته

استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی  2ای از روش تحلیل عاملیمنظور بررسی روایی سازهبه

ها را وجود دو عامل در گویه 3، با چرخش واریماکس1های اصلیبه روش مؤلفه اکتشافی

باالتر از یک بود.  2و ارزش ویژه 4مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکریتأیید نمود. 

بود که  12/312برابر با  3و ضریب آزمون کرویت بارتلت 80/0برابر  1KMOبمقدار ضری

ها برای گیری و ماتریس همبستگی گویهدار و حاکی از کفایت نمونهمعنی >02/0pدر سطح 

های ویهگبرای دست یافتن به )گفته و انجام تحلیل عاملی بود. با توجه به معیارهای پیش

، تعداد ده های نهاییبرای بار عاملی گویه 40/0تر( با در نظر گرفتن مقدار حداقل مطمئن

، به ده گویه رسید که در ی باقیماندههاشمار مجموع گویه حذف شدند. در نهایت،گویه

 .ها آورده شده استنتایج تحلیل عاملی بر روی این گویه یکجدول 

 . نتايج تحلیل عوامل مقیاس نگرش به خواندن1جدول 
 تفریحی آموزشی های فرعی نگرش به خواندن(عوامل اصلی)مقیاس

 33/1 42/1 مقدار ویژه هر عامل

 34/13 08/14 توسط هر عامل واریانس تبیینیدرصد 

 بار عاملی هاگویه

  34/0 ، چه احساسی دارید؟دیخوانیم. هنگامی که در اوقات فراغتتان یک کتاب را 2

  33/0 ، چه احساسی دارید؟دیکنیم. هنگامی که برای سرگرم کردن خودتان مطالعه 1

  11/0 چه احساسی دارید؟، دیریگیم. وقتی که از دوستتان کتاب هدیه 3

  28/0 ، چه احساسی دارید؟دیخوانیم. وقتی یک کتاب جدید را 4

از میان موضوعات مختلف کتاب  دیتوانیمو  دیخوانیمی مختلف را هاکتاب. وقتی 2

 انتخاب کنید، چه احساسی دارید؟
12/0  

 30/0  دارید؟. در کالس فارسی وقتی باید از روی کتاب بخوانید چه احساسی 1

 12/0  های کتاب فارسی خود چه احساسی دارید؟. نسبت به داستان3

                                                                                                                   
1. Factor analysis 

2. Principal component analysis  

3. Varimax 

4. Scree plot 

5. Eigenvalue 

6. Kaiser-Meyer-Olkin 

7. Bartlet’s test of sphercity 



 49 زمستان، هشتمو ی سشماره ، یازدهم سال ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                              199 

 34/0  خوانید چه احساسی دارید؟هایتان چیزی را می. وقتی در کالس و برای همکالسی8

 23/0  . وقتی از فرهنگ لغت استفاده می کنید، چه حسی در شما وجود دارد؟1

 32/0  دهید چه حسی دارید؟می. وقتی امتحان روخوانی فارسی 20

 41/43 درصد کل واریانس تبیین شده

مشتمل بر  42/1ةعامل اول با مقدار ویژ ،شودمالحظه می گونه که در جدول یکهمان

 08/14و  در نوسان است 34/0تا  28/0ها از عاملی گویه هایی بارکه دامنهاست گویه  پنج

و تعداد  33/1ة. دومین عامل با مقدار ویژکنداز واریانس نگرش به خواندن را تبیین می درصد

از واریانس نگرش به  درصد 34/13مقدار  34/0تا  23/0عاملی از  هایباربا گویه،  پنج

از واریانس کل  درصد 41/43که در مجموع برای این عوامل . کندخواندن را تبیین می

صلی سو با مقیاس اهمو ها با توجه به محتوای گویه ،کنندین مینگرش به خواندن را تبی

و آموزشی  هایناعنو ،به ترتیب(، 2110یر، کنا و کینگرش مقدماتی به خواندن )مک

عوامل با  یهدر نظر گرفته شد. برای تأیید و احراز بیشتر روایی از همبستگی نمرتفریحی 

اول با  املع ینمرهکل مقیاس استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی  یهنمر

همبستگی ضریب و  82/0عامل دوم با نمرة کل ضریب همبستگی نمرة ،82/0 ،کل ینمره

 بود.  38/0عامل دوم  ینمرهعامل اول با  ینمره

برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ 

زیرمقیاس  عامل دوم )برای  ،31/0گویه، برابر با  پنجبا  (آموزشی زیرمقیاس )اول برای عامل 

 33/0برابر با نگرش به خواندن، مقیاس کل ؛ و برای 32/0گویه، برابر با  پنجنیز با  ( تفریحی

 زار است.باین اپایایی قابل قبول د که حاکی از حاصل ش

در این  استفاده شد. 2، از روش بازآزماییهامقیاس بعد از حذف گویه برای احراز پایایی

ی سر دورهآموز پدانش شصتیک هفته، به  ین با فاصلهنگرش به خواند ینامهراستا، پرسش

و  33/0کل مقیاس  ینمرهیب بازآزمایی برای یک شیراز ارائه شد. ضر یراهنمایی ناحیه

چنین، ضریب بازآزمایی برای بود. هم 10/0و  32/0 تحصیلیهای تفریحی و برای زیرمقیاس

 معنادار بودند. >p 02/0متغیر بود. تمام ضرایب در سطح  14/0تا  43/0سؤاالت آزمون از 

                                                                                                                   
1. Test-Retest Reliability Coefficient  
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اد استعد یآموزان مدرسهشامل دانش همورد مطالعهای ی عملکرد گروهه منظور مقایسهب

 آنهای مؤلفهنگرش به خواندن و نیز  کل ینمرهدر آموزان مدرسه عادی درخشان و دانش

نتایج در  یخالصهشد که  استفادههای مستقل، هبرای گرو« t»با استفاده از آزمون آماری 

 ارائه شده است. دوجدول 

 هاي مورد مطالعه در نگرش به خواندنعملكرد گروه ةمقايس .2 جدول

 (=218n) مدرسه عادی هاگروه
استعداد 

 (=231n)درخشان
 

 

 tمقدار 

 

 

 معناداریسطح 
 شاخص

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

کل نگرش به  نمره

 خواندن
33/32 24/2 21/33 13/4 24/1 02/0p< 

 <02/0p 43/2 18/1 03/21 11/3 21/22 خواندن تفریحی

 >02/0p 42/3 03/3 21/23 11/1 02/21 تحصیلیخواندن 

 نآموزاگروه دانشمیانگین نمرات  ،ی دوهجدول شمارارائه شده در با توجه به نتایج 

ه گروبیشتر از میانگین کل نگرش به خواندن  یمدارس استعدادهای درخشان در نمره

همین یافته در مورد بُعد آموزشی (. 02/0p<  ،24/1 =t) عادی استآموزان مدارس دانش

مقیاس فرعی در (. اما 02/0p<  ،42/3 =tنگرش به خواندن در مقایسة دو گروه صادق است )

د شتفاوت معناداری مشاهده نتفریحی نگرش به خواندن دو گروه مورد مطالعه عد بُیا 

(02/0p> ،43/2=t.) 

 گیریبحث و نتیجه

های روایی و پایایی مقیاس نگرش مقدماتی نسبت به حاضر با هدف بررسی شاخص پژوهش

ن از تواآموزان ایرانی انجام شد تا به این سؤال پاسخ شود که آیا میخواندن در میان دانش

سنجش نگرش خواندن در میان  یبه عنوان ابزاری سودمند در زمینه ابزار یادشده

 ن و عادی استفاده کرد؟آموزان پسر استعداد درخشادانش

رای سنجی مناسبی را بهای روانهای پژوهش حاضر، ابزار یادشده، ویژگیبر اساس یافته

دهد. آموزان پسر استعداد درخشان و عادی نشان میسنجش نگرش خواندن در میان دانش
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لی مهای روایی و پایایی مناسبی دارد و ساختار عاتر بیان شد که مقیاس یادشده، شاخصپیش

را  یلیتحصشده، به روشنی دو عامل نگرش به خواندن تفریحی و نگرش به خواندن مشاهده

خواندن در میان دهد. با توجه به ضرورت وجود ابزارهای سنجش توانایی نشان می

اضر ح ینامهسنج مناسب، پرسشزارهای نگرشاب یویژه ضرورت تهیهزبانان، بهفارسی

ای موجود در این زمینه را برطرف آموزشی، پژوهشی و مشاورهتواند تا حدود نیازهای می

داد درخشان و آموزان مشغول به تحصیل در مدارس استعدانش یبه عالوه، مقایسه کند.

 هیکی از سؤاالت پژوهش حاضر را تشکیل داد نگرش به خواندن، یمدارس عادی در زمینه

 یلیتحصی خواندن خشان در زمینهآموزان استعداد دردانش یها نشان داد که نمرهاست. یافته

تر بوده یشآموزان عادی به شکل معناداری بکل نگرش به خواندن، نسبت به دانش یو نمره

 ایهها با یافتهچنین، این یافته. همسو است( هم2183پژوهش لی و ترنتهام )با  است؛ این یافته،

استعداد  کنندگانمشارکتبا این تفاوت که  است؛ سو( هم1003) ورل، روث و گیبلکو

باب  در تری را گزارش کردند.درخشان پژوهش یادشده، در هر دو زیر مقیاس، نگرش مثبت

د آموزان استعداد درخشان و عادی، باینبود تفاوت بین نگرش به خواندن تفریحی در دانش

نگ خواندن وعالقه به گاه که فرهبه وضعیت عمومی خواندن در کشور رجوع کرد؛ آن

آموزان صرفاً برای رفع نیازهای گذارد، دور از انتظار نیست که دانشخواندن رو به افول می

وگری وجها رجوع کنند. انگیزش درونی جستو منابع مرتبط با آن« کتب درسی»خود به 

، به شکننده است؛ اما ایجاد این انگیزه و اصالح نگرعاملی تعیین ،برای خواندن تفریحی

 های مقیاس نگرش مقدماتی به خواندنریزی بلندمدت احتیاح دارد. در ادامه، به ویژگیبرنامه

 پرداخته خواهد شد.

 یهنگرش خواندن و با توجه به پیشین سنجش یشده در زمینههای انجامپژوهش با توجه به

یسه با دیگر ابزارهای (، در مقا2110یر، کنا و کیاشاره شده در ابتدای این مقاله )مثالً مک

موجود، این مقیاس نه تنها در راستای اهداف پژوهشی، که به عنوان ابزاری برای کمک به 

. با توجه دتواند به کار گرفته شوفراگیران برای آگاهی از نگرش و اصالح یا تقویت آن می

ین نسخه توان از اهای پایایی، میفارسی مقیاس و کفایت شاخص یتر بودن نسخهبه خالصه

مقیاس نگرش های ارتقای خواندن و مداخالت آموزشی از آن بهره برد. در تدوین برنامه
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توان اجرا کرد. این مقدماتی به خواندن را هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی می

ایی های ابتدآموزان دورهدن در میان دانشتوان برای سنجش نگرش به خوانپرسشنامه را می

ها وجود گویی به سؤالاگرچه محدودیت زمانی خاصی برای پاسخ استفاده کرد؛و راهنمایی 

 تحصیلی و توانایی کلی خواندن یسط برای تکمیل آن با توجه به پایهندارد، زمان متو

مقیاس کامالً آسان است و گذاری این نمره آموزان بین ده تا سی دقیقه متغیر است.دانش

های هر فرد برای توانند آن را انجام دهند. بعد از این که نمرهآموزان نیز میحتی خود دانش

خواندن  نگرش کلی به یها، نمرهی گویهی همهبستن نمرهها ثبت شد، با جمعگویهتک تک

ریحی های تفمقیاسهتوان به همین ترتیب برای هرکدام از خردچنین میآید. همبه دست می

های ای ویژه محاسبه کرد. بر همین اساس، استفاده از این مقیاس برای دورهتحصیلی نمره و

 تحصیلی ابتدایی و راهنمایی دشوار نیست.

توانند آگاهی خود را نسبت به نگرش خواندن آموزان میبا استفاده از این مقیاس، دانش

ی کنند. ریزرزیابی و برای بهبود وضعیت خود برنامهافزایش دهند و بر همین اساس، خود را ا

(، ابعاد مختلف خواندن را 2333کریمی، جا که نگرش به عنوان فرایندی چندجانبه )از آن

تواند به تغییر و بهبود بخشیدن فرایند خواندن کمک گیرد، آگاهی از آن میزیر تأثیر می

 (.2112یر، کنا و کیمککند )

د اران نیز سودمنتواند برای معلمان و آموزگنامه میه از این پرسشاطالعات به دست آمد

آموزان را نسبت به خواندن بسنجند و این مقیاس، نگرش دانش یباشد تا به وسیله

تواند به عنوان ابزار سنجش چنین مقیاس یادشده، میهای الزم را ارائه کنند. همآموزش

و ابزار سنجش اثربخشی مداخالت آموزشی  نگرش به خواندن در طول یادگیری زبان دوم

 استفاده شود.

رد. گیبرمی های کلی مرتبط با ابزار را درهای این پژوهش، عموماً محدودیتمحدودیت

اید به بگذاران، معلمان و محققان مفید باشد، تواند برای سیاستهر چند ابزار یادشده می

ی سنجش نگرش توجه های ویژهدیتگیری و محدوی اندازههای عمومی ابزارهامحدودیت

ناخته ش« اتیمقدم»مداقه است که این مقیاس، به عنوان یک ابزار سنجش  یشود. شایسته

ود. ش تر نگرش، باید همراه با مشاهده و ابزارهای معتبر دیگر سنجیدهرفتهشود و ابعاد پیشمی
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 ار حاضر هنوز یکسنجی، ابزهای روانمربوط به شاخص یرغم پشتوانهکه علیدیگر آن

 نماید.مقیاس خودگزارشی است و به همین دلیل، رعایت احتیاط در تفسیر نتایج ضروری می

ن به خواندن مشخص شود و نقش آموزابرای نمونه، ممکن است صرفاً سطح نگرش دانش

یج تواند نتاطول زمان می آموز به خواندن نادیده بماند. ضمناً، قضاوت معلم دردانش یعالقه

الشعاع قرار دهد؛ به دیگر سخن، بر اساس عملکرد نامه را تحتآمده از پرسشبه دست

تواند تغییر به وجود آمده در نگرش یا خطا در گزارش آموز در خواندن، معلم میدانش

 نگرش را تمایز بخشد.

ست؛ از ن در طول زمان ادیگر، استفاده از مقیاس نگرش مقدماتی نسبت به خواند ینکته

ه دیدگاه افراد نسبت ب های ناکارآمد و ارتقایغییر نگرشهای هر نظام تربیتی، تآرمان

، بتوانند به عنوان فرصتی برای رصد تغییرات 2های طولیهایشان است. شاید پژوهشتوانایی

ه نقش بچنین، شایسته است هم کننده باشد.آموزان و سنجش پویایی آنان کمکنگرش دانش

توجه شود. معلمان همواره در فرایند  آموزاندهی فرایندهای فکری دانشمعلمان در سازمان

کنند و به همین دلیل، با درک آموزان ایفای نقش میآموزش، ارزشیابی و ارتباط با دانش

آموزان به ویژه دانش آموزان،یابد به دانشآموز، معلم امکان میفرایندهای فکری دانش

چاری، کمک کند تا به طور فعال در فرایندهای خواندن درگیر شوند )حسین ،ترضعیف

 های نگرش خود را به خواندن بهبود بخشند.( و با کسب توانایی2381سماوی و کردستانی، 

ان کنندگودیت جنسیت مشارکتهای موجود در انتخاب نمونه )محدبه دلیل محدودیت

مین نماید. بر هاحتیاط در تعمیم نتایج ضروری می تحصیلی آنان(، رعایت جانب یو دوره

های روایی و پایایی مقیاس نگرش مقدماتی به خواندن در دیگر شود شاخصنهاد میمبنا پیش

حلیل ت ینامه به وسیلهه بررسی روایی پرسشآموزی بررسی شود؛ به عالوهای دانشنمونه

اشد مؤید کامل بودن فرایند تعیین روایی بتواند عاملی به عنوان تنها روش بررسی روایی، نمی

 هایتواند به عنوان یک موضوع پژوهشی، روایی این ابزار را با روشو مطالعات آتی می

 بررسی کند. سنجیدیگر روایی

 

                                                                                                                   
1. Longitudinal Research  
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