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چکیده
هدف :امروزه حجم قابل توجهي از اطالعات بهصورت نوشتاري مبادله ميگردد ،لذا خواندن و درك مطلب بهعنوان يك
ضرورت و مقدمه موفقيت و پيشرفت در جامعه مطرح است.خواندن و درك مطلب همواره بهعنوان يكي از اولويتهاي
مهم نظامهاي آموزشي جوامع مطرح بوده و بخش وسيعي از برنامههاي درسي را بهويژه در سالهاي نخستين تحصيل
در برميگيرد .هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل شناختي فردي (خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن) اثرگذار بر
درك مطلب خواندن به منظور تدوين يك مدل ساختاري در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر
همدان بود.
روش :جامعه آماري شامل  00111دانشآموز مشغول به تحصيل در دوره ابتدايي در سالتحصيلي  69-69بود که از
اين تعداد نمونه آماري شامل  082دانشآموز ( 008پسر و  096دختر) با ميانگين سني  01/00سال از طريق روش
نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند.
يافتهها :در اين پژوهش از مقياسهاي خودپنداره خواندن چپمن و تانر  0669و نگرش به خواندن مك کنا  0661و
درك مطلب خواندن از پرسشنامه محقق ساخته براساس آزمون درك مطلب مهرنژاد  0728استفاده شد .جهت تحليل
دادهها از آزمون کولموگروف  -اسميرنوف و معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار  Spssو  Amosاستفاده شد.
نتیجهگیري :نتايج حاکي از آن بود که اين متغيرها بر درك مطلب خواندن دانشآموزان اثر معنادار دارند .نگرش به
خواندن  %90و خودپنداره خواندن  ،%98توانستند بيشترين ميزان درك مطلب دانشآموزان را تبيين کنند.
کلید واژهها :درك مطلب خواندن ،خودپنداره خواندن ،نگرش به خواندن ،عوامل شناختي فردي.

 .0دانشجوي دکتراي روانشناسي تربيتي ،گروه روان شناسي ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندر عباس ،ايران.
 .0استاد گروه روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي
 .7استاد گروه روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي
 .4دانشيار ،گروه روانشناسي ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرعباس ،ايران.
Email: Delavarali@yahoo.com
* نويسنده مسئول:

0

تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس ...

 .1مقدمه
خواندن از مهمترين مهارتهاي پايهاي براي رشد تواناييهاي دروني و ذهني دانشآموزان است ،که
مورد توجه محققان فراواني قرار گرفته است .درك مطلب اهميت زيادي در رشد مهارتهاي
خواندن ،يادگيري و بهتبع آن پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دارد .درك مطلب نه تنها براي
يادگيري تحصيلي و همه حوزههاي درسي ،بلكه ب راي يادگيري در تمام طول زندگي بشر اساسي
است .به عالوه ،با توجه به اهداف برنامه درسي خواندن در سطح ابتدايي درك مطلب براي
دانشآموزان اهميت ويژهاي دارد و در حقيقت در اين سالها انتظار ميرود که دانشآموزان پس از
خواندن "متن" بتوانند اهداف ،روابط و مفهوم متن را درك کنند .درك مطلب خواندن ،از مهمترين
مهارتهايي است که کودکان در مقطع ابتدايي ،بدان دست مييابند و کسب اين مهارت ،مبنايي
براي کوششهاي تحصيلي آينده آنها خواهد بود .اما درك مطلب خواندن مقوله سادهاي نيست .اين
مهارت داراي فرايندي بسيار پيچيده و مراحل گوناگوني است و عوامل زيادي بر روي آن تأثير مي-
گذارند.
خواندن اساسيترين ابزار يادگيري دانشآموزان است (سن .)0116 ،0اسميت ،)0660( 0آن را
پيچيدهترين و در عين حال ارزشمندترين کنش ذهني ميداند که زيربناي يادگيري تحصيلي
ميباشد در تعريف ديگري خواندن را بهعنوان طرح مداخله مستقيم خواننده در متن معرفي ميکند.
او خواندن را بهعنوان روش کاهش مجهوالت مي داند که براي تحقق اين امر از طريق خواندن ،چهار
مرحله وجود دارد .اطالعات ترسيمي ،اطالعات آوايي (آواشناسي) ،اطالعات ترکيبي و اطالعات
معنايي .خواندن تقريباً هميشه فعاليتي با معنا است ،چيزي بيش از تطبيق صداها با نمادهاي نوشته
شده يا چاپ شده بر يك صفحه است ،همينطور فرايندي شناختي است که در آن ديدگاههاي
خواننده و فرايند خواندن ارتباط زيادي با مطلبي که بناست فراگرفته شود ،پيدا ميکنند ،خواندن
مهارتي است که همه ما آن را عادي ميشماريم ولي در واقع فرايندي پيچيده و عالي است که
اجزاي بسيار متفاوتي را در بر ميگيرد (گالور ،ترجمه خرازي .)0787 ،در تعريف ديگري از خواندن
چنين عنوان شده است که خواندن يكي از عمدهترين روشهاي کسب معلومات و دانش بهحساب
مي آيد .هر فردي در اجتماع مجبور است مقدار زيادي نوشته را بخواند .به همين دليل در اکثر
جوامع ،سواد خواندن و نوشتن کليد موفقيت آموزشي است (موگان 0116 ،7؛ به نقل از کرمي،
عباسي و زکي يي .)0760 ،خواندن فعاليتي چندبعدي است که در آن خواننده استنتاج ميکند و
دانش قبلي را به تكليف خواندن خود پيوند ميدهد (کيل0664،4؛ منه گتي ،کارتي و بني.)0119 ،9
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گوف و تانمر )0689(0بر اين باورند که خواندن داراي دو عنصر اصلي است :رمزگشايي و درك
مطلب .درك مطلب هدف نهايي آموزش خواندن است ،درحاليکه رمزگشايي يك جزء ضروري از
خواندن ماهرانه است (بلوك و پرسلي0110 ،0؛ به نقل از کرميزي .)0101 ،7بنابراين ،رمزگشايي بايد
بهعنوان يك پيشنياز براي درك مطلب قوي نه بهعنوان هدف در نظر گرفته شود (کرميزي،
.)0101
تربيت خوانندگان فعال باانگيزه و خودگردان يكي از اهداف اصلي برنامههاي آموزش خواندن در
دوره ابتدايي ميباشد (پينتريچ ،مارکس و بويل .)0667 ،4پايه و اساس خواندن ،درك مطلب است
(انجمن ملي سالمت آمريكا0111 ،9؛ به نقل از البالينر .) 0119،9درك مطلب مواد آموزشي
نوشتاري يكي از مهارتهاي اساسي است که بر جنبههاي مختلف پيشرفت تحصيلي تأثير ميگذارد
(شكوهي يكتا و پرند .)0789 ،مهارت در خواندن ،شامل توانايي درك مطلب ،2تفسير و استنتاج از
متون درسي و غيردرسي ،دانشآموزان را با افكار و اطالعات جديد آشنا ميسازد و آنان را ياري
ميدهد تا "بهتر انديشيدن" و "بهتر زيستن" را بياموزند؛ بهعبارتي "سواد خواندن "8به معناي
علمي و جامع آن وسيلهاي است که از طريق آن ميتوان به ذخاير بيانتهاي تجربه بشري دست
يافت" (کريمي .)0784 ،در پرلز ،6سواد خواندن چنين تعريف شده است" :توانايي فهم و استفاده از
شكلهاي مختلف زبان نوشتاري که جامعه الزم ميداند يا براي افراد ارزشمند است .نوآموزان
ميتوانند معناي متون مختلف را دريابند .آنها از خواندن براي يادگيري ،براي شرکت در اجتماع
خوانندگان در مدرسه و زندگي روزمره و براي لذت جويي استفاده ميکنند" (موليس ،کندي،
مارتين و سينزبري .)0119 ،01اين ديدگاه از خواندن بازتاب نظريات سواد خواندن بهعنوان يك
فرايند سازنده و تعاملي است و به خوانندگان بهمنزله سازندگان فعال معاني که با راهبردهاي مؤثر
خواندن و شيوهها ي تفكر و تعمق در مورد خواندن آشنا هستند ،نگريسته ميشود (رادل و آنروا،00
 .)0114خوانندگان ميتوانند با خواندن انواع متون ،در مورد خود و جهان پيرامون آگاهي کسب
کنند .در اين ديدگاه جوانب خواندن عبارتند از :فرايند درك مطلب ،هدفهاي خواندن ،رفتارها و
1. Gough & Tunmer
2. Block & Presly
3. Kirmizi
4. Pintrich, Marx & Boyle
5. National Institute of Health
6. Lubliner
7. Reading comprehension
8. Reading literacy
 .6مطالعه بينالمللي پيشرفت سواد خواندن يك برنامه ابتكاري برا ي ارزيابي توانايي خواندن کودکان در پايه چهارم ابتدايي است که
چهل کشور از سراسر جهان در آن شرکت دارند .روندهاي اين مطالعه به فاصله هر  9سال يكبار مورد سنجش و اندازهگيري قرار
ميگيرد.
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نگرشهاي خواندن .فرايند درك مطلب بيان ميکند که چگونه نوآموزان معناي متن را ميسازند و
تفسير ميکنند .پرلز ،درك مطلب دانشآموزان را بهصورت تفسير و تلفيق ايدهها و اطالعات و
استنباطهاي مستقيم عناصر متني ميسنجد (مارتين ،موليس و کندي .)0112 ،0با توجه به
مطالعات پرلز عوامل مؤثر بر خواندن شامل عوامل فردي ،خانوادگي و مدرسهاي ميباشد .که عوامل
فردي خود به دو شاخه عوامل ژنتيكي و عوامل شناختي فردي شامل خود پنداره خواندن ،نگرش به
خواندن و فعاليتها ي خواندن بيرون از مدرسه تقسيم ميشود .عوامل خانوادگي شامل سواد والدين،
شغل والدين ،سن والدين و زباني که در خانه به آن تكلم ميکنند .عوامل آموزشي مانند تدريس
روزانه مبتني بر متن کتاب يا فعاليتهاي مربوط به خواندن همراه با تكاليف و تمرينهاي هفتهاي
با پيشرفت دانشآموزان در درك مطلب خواندن ارتباط دارد.
خودپنداره 0مجموعهاي از ادراکات و نگرشها است که فرد در مورد خود دارد يا مجموعهاي از
ويژگيها ،کيفيات و کميات ،ظرفيتها ،محدوديتها ،ارزشها و روابط است که افراد در توصيف خود
و درك هويت خود بهکار ميبرند (سانچزو ردا( .)0117 ،7جيمز ،0618 ،4به نقل از ژالدمن)0119 ،9
بيان ميدارد که "خود" شامل "خودذهني" و "خودعيني" است" .خود عيني" دربرگيرنده کيفيات
فردي ،دانش و مهارت است" .خود ذهني" يك فرد و يك عامل است .شواهد بسياري بر نظريه تمايز
جيمز وجود دارد .براي رسيدن به يك تعريف مشترك از خودپنداره مدل نظري و تعريفي که
بهوسيله شيولسون ،هابنر و استانتون 9در سال  0629ارائه شده عنوان ميشود .ايشان خودپنداره را
بهعنوان ادراکي که هر فرد در مورد خود دارد ،ميدانند که اين ادراك حاصل تجربيات و رابطه با
محيط است .خودپنداره بهعنوان بخشي از شخصيت انساني ،ماهيت و غرابت خاص خود را دارد.
ايشان سعي کردند که ماهيت خودپنداره را مشخص کنند .در اين رابطه بهطور خالصه به هفت
مشخصه يا جنبه اصلي اشاره کردهاند :خودپنداره بعدي روانشناسانه دارد که چند بعدي است و
س اختاري سلسله مراتبي (خودپندارهي کلي و خودپندارهي خاص) دارد .اين روند پايدار است اما
وقتي به مراتب پايينتر ميرويم ،خودپنداره خاصتر و آماده تغييرتر ميشود و صورتهاي مختلف
خودپنداره از لحاظ سن و جنس قابل تفكيكتر ميشود .خودپنداره شامل جنبه توصيفي و ارز
شيابي است که مجزاتر از ساير سازهها است (اسميت .)0111 ،براساس نظريه شيولسون و همكاران،2
همكاران ،2مطالعهي پرلز نيز ،خودپنداره خواندن را بهعنوان خودپندارهاي خاص در نظر گرفته و آن
را سنجش ميکند (کريمي.)0784 ،
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ايكن و گيبل ،)0681( 0ويژگيها ي عاطفي را در قالب دو مفهوم مورد بررسي قرار ميدهند:
نگرشها ،0عالقهها (به نقل از کيامنش .)0787 ،نگرشها را ميتوان آمادگي براي واکنش در برابر
محركهاي معين دانست .تعريف ديگري از طرف فريدمن 7و همكاران ( ،0621به نقل از قنبرزاده
علمداري )0781 ،با تأکيد بر سه بعد شناختي ،عاطفي و رفتاري ارائه شده است .طبق اين تعريف،
نگرش شامل نظام پايدارِ باورها  ،احساسات و آمادگي براي عمل نسبت به چيزي که موضوع نگرش
است ،ميباشد .اين تعريف داراي سه عنصر شناختي ،هيجاني و آمادگي بر اي عمل (رفتار) است .در
تعريف نگرش بر کلمه نظام تأکيد شده است و منظور از نظام در اين تعريف وجود تعامل و
همبستگي بين سه جزء تشكيل دهنده نگرش (شناخت ،احساس و آمادگي براي عمل) ميباشد.
شناخت فرد در مورد چيزي از احساسات فرد در مورد آن و از تمايالت او براي عمل ،تأثير ميپذيرد،
لذا تغييري که در هر يك از اين اجزا رخ ميدهد موجب تغيير در ديگر اجزا خواهد شد .بخش
شناختي نگرش را اعتقادات و باورهاي شخص در مورد يك شي يا انديشه تشكيل ميدهد .جزء
احساسي يا عاطفي نگرش ،به عواطف و هيجاناتي مربوط ميشود که موضوع نگرش در شخص به
وجود ميآورد و در نها يت تمايل براي عمل ،مربوط به آمادگي و ميزان تمايل فرد در برخورد و رفتار
نسبت به موضوع نگرش به نحو معيني است .در مطالعات پرلز ،سئواالت مطرح شده درباره نگرش
خواندن ،سه جزء مذکور را در نظر داشته ،و براساس نظريه فريدمن و همكاران عمل نموده است.
براساس مطالعه پرلز ،دانشآموزان فعاليتها ي خواندن را در دو سطح مدرسه و خارج از مدرسه به
دو دليل انجام ميدهند :تجربه سوادي ،کسب و استفاده از اطالعات .هر يك از اين اهداف به نوع
خاصي از متون وابستهاند .براي مثال خواندن براي تجربه سوادي با مطالعه متون داستاني و خواندن
براي کسب و استفاده از اطالعات با مقاالت آگاهي بخش و متون آموزشي محقق ميشود (موليس و
همكاران.)0119 ،
مهارت در خواندن و درك مطلب ،از مهمترين نيازهاي يادگيري دانشآموزان است .توانايي درك
مطلب ،تفسير و استنتاج از متون درسي و غير درسي ،دانشآموزان را با افكار و اطالعات جديد آشنا
مي کند و شيوه انديشيدن و بهتر زيستن را ميآموزند .با عنايت به اين مطلب که امروزه حجم
قابلتوجهي از اطالعات بهصورت نوشتاري مبادله ميگردد ،لذا خواندن و درك مطلب بهعنوان يك
ضرورت و مقدمه موفقيت و پيشرفت در جامعه مطرح است .خواندن و درك مطلب همواره بهعنوان
يكي از اولويتهاي مهم نظامهاي آموزشي جوامع مطرح بوده و بخش وسيعي از برنامههاي درسي را
بهويژه در سالهاي نخستين تحصيل در برميگيرد.
در پژوهشي با عنوان اثربخشي ساختار متون درسي ،پيشسازماندهنده ،و هدفهاي آموزشي بر
ميزان درك مطلب ،سرعت مطالعه و نگرش به متن ،که در سال  ،67توسط کيان ارثي ،سيف و
1. Aiken, L. & Gable, R. K.
2. Attitude
3. Freedman
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دالور انجام شد؛ پژوهشگران به اين نتايج دست يافتند در متنهايي که داراي مالكهاي
ساختارياند اضافه کردن هدفهاي آموزشي و پيشسازماندهندهها بر ميزان درك مطلب
يادگيرندگان ميافزايد.
در پژوهشي با عنوان تأثير مطالعه به کمك نقشههاي مفهومي بر درك مطلب دانشآموزان سال
سوم متوسطه در سال  60توسط سعيدي ،سيف ،اسدزاده و ابراهيمي قوام انجام شد يافتهها نشان
دادند که ارايه نقشههاي مفهومي از قبل آماده نسبت به مطالعه متنها بدون نقشه مفهومي ،درك
مطلب آزمودنيها را بهطور معناداري افزايش ميدهد.
در پژوهشي با عنوان تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكرمدارانه و خود نظارتي بر
درك مطلب دانشآموزان با مشكالت خواندن ( ،)0760که توسط غباري بناب و همكاران انجام شد
نتايج بيانگر اين مطلب بود که روشهاي فعال تفكرمدارانه و خودنظارتي داراي ويژگيهاي مثبتي
هستند که کاربرد آنها منجر به افزايش ميزان درك مطلب دانشآموزان پايهي پنجم ابتدايي
ميشود و مهارت خواندن آنها را بهبود ميبخشد.
در پژوهشي با عنوان ساخت آزمون تشخيصي خواندن و درك مطلب جهت دانشآموزان دوره
ابتدايي در سال  60توسط جباري و خادمي انجام شد ،نتايج حاکي از آن بود که آزمون تشخيصي
خواندن در مورد خواندن و ميزان درك مطلب اطالعات الزم ،را ارائه ميدهد و ميتواند در جهت
تشخيص و سرند مشكالت خواندن و ميزان پيشرفت تحصيلي دانشآموزان کاربرد داشته باشد.
رضايي و کرمانيزاده در سال  64در پژوهشي با عنوان تأثير آموزش متقابل بر بهبود درك مطلب
و خواندن دانشآموزان دختر نارساخوان دريافتند که روش آموزش متقابل روشي مفيد و مؤثر است
که کاربرد آن منجر به افزايش ميزان درك مطلب دانشآموزان ميشود و مهارت خواندن آنها را
بهبود ميبخشد.
در پژوهشي آزمايشي راقبيان ،اخوان تفتي و حجازي ( )0760رابطه بين استفاده از راهبردهاي
فراشناختي و نيز اثربخشي آموزش راهبردهاي پرسش از نويسنده و درك خواندن سه وجهي بر
درك مطلب خواندن را مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين گر چه در ايران در زمينه خواندن و درك
خوانداري پژوهشها ي قابل توجه و جامع کمتر انجام شده است ،در ساير کشورها تحقيقات
گستردهاي در اين زمينه انجام شده است (کين0101 ،؛ کين و اکهيل0114 ،0؛ ساالباس0118 ،0؛
کيسيلو0109 ،7؛ ون دن و همكاران0100 ،4؛ ون کر و ورهيج .)0119 ،9يافتههاي اين مطالعات

1. Cain, Oakhill, Bryant
2. Salabas, M. E.
3. Kiselev
4. Van den, Virtue, Everson, Tzeng, Sung
5. Van keer, H. , Verhaeghe, J. P.

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره سیزدهم ،پاییز و زمستان 2 9318

حاکي از آن است که فرايند خواندن مشتمل بر بازشناسي ديداري واژه ،شناسايي و استخراج معنا در
سطح عبارت يا جمله و درك متن است.
بسياري از تحقيقات خارجي نشان ميدهد که در فرآيند خواندن نقش درك نحوي در شناسايي
و استخراج معنا در سطح عبارت يا جمله بسيار مهم است .بهعنوان نمونه کاتسا ،)0102( 0به بررسي
تأثير درك نحوي بر درك متن پرداخت .وي درك نحوي را بهعنوان ابزاري در جهت تقويت درك
مطلب در نظر گرفت و در يك تحقيق آزمايشي به گروه تجربي مباحث دانش نحوي را آموزش داد.
مطالبي که کريتين طي هفت جلسه آموزش داد شامل آشنايي با ساخت جمله و نحوه خردکردن
جمله به اجزاي آن بود .مقايسه نمرات پيشآزمون و پسآزمون گروه تجربي با گروه کنترل نشان داد
که عملكرد گروه تجربي ،چه در آزمون درك نحوي و چه در آزمون درك متن بهطور معناداري بهتر
بوده است .اين پژوهش بيانگر اين مطلب است که درك نحوي از عوامل مؤثر بر درك متن است و
مؤيد رابطه مستقيم بين آن دو است .در زير به چند نمونه ديگر اشاره شده است.
نتايج پژوهش کارترايت 0و همكاران ( ،)0109با عنوان بررسي نقش انگيزه در درك مطلب
خواندن دانشآموزان دوره ابتدايي در يك مطالعه طولي ،حاکي از آن بود که انگيزه عامل بسيار مؤثر
در درك مطلب خواندن است و فراتر از تواناييهايي چون رمزگشايي ،توانايي کالمي و عملكردهاي
اجرايي عمل ميکند.
گور سس و بوونت ،)0109( 7در پژوهشي با عنوان بررسي ارتباط بين درك مطلب خواندن و
سبكهاي يادگيري با راهبردهاي خواندن دريافتند که همبستگي آماري معنادار کمي بين
متغيرها ي ذکر شده وجود دارد .اين پژوهش در بين دانشجويان دو دانشگاه يكي در ترکيه و ديگري
در استراليا که زبان خارجي در اين دو دانشگاه فرانسوي بود اجرا شد و مشخص شد که هر دو زير
گروه از سبك همگرا بيشترين استفاده را ميکردند.
در مدل مطرح شده در پژوهش حاضر ،ارتباط بين عوامل ترسيم ميگردد و هدف اين است که
بتوان نشان داد ،که درك مطلب خواندن افراد بهطور مستقيم از داشتن حافظه فعال ،دامنه لغات،
دانش پايه ،شناخت کلمات ،راهبردهاي خواندن و انگيزه خواندن ناشي نمي شود بلكه بهواسطه
عوامل شناختي فردي (نگرش به خواندن و خود پنداره خواندن) توصيف دقيقتري ميشود .با توجه
به اهميت عوامل مذکور در درك مطلب دانشآموزان و با توجه به پژوهشهاي انجام شده ]بهعنوان
چارچوب نظري[ اين پژوهش درصدد آن است که به بررسي عوامل مؤثر در درك مطلب خواندن
بهمنظور تدوين يك مدل ساختاري در دوره ابتدايي شهر همدان بپردازد و علت انتخاب چنين
موضوعي نقش تبيينکننده عوامل مؤثر در درك مطلب خواندن در يادگيري دانشآموزان دوره
ابتدايي ميباشد .بر اين اساس ،مسألهاي که در اينجا مطرح ميشود اين است که بيشتر مطالعات
1. Cattsa, H., Kamhi, A
2. Cartwright, Kelly B.; Marshall, Timothy R.; Wray, Erica
3. Gürses, Meral Özkan; Bouvet, Eric
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انجام شده در اين مورد به تأثير راهبردها ي شناختي و فراشناختي و يا ارتباط ساده بين دو يا چند
متغير پرداختهاند و مطالعات انگشتشماري چه در ايران و چه در خارج از کشور به نقش اين عوامل
در درك مطلب خواندن پرداخته است .با توجه به اينکه تاکنون پژوهشي در داخل کشور ،در اين
زمينه انجام نشده است؛ لذا در اين پژوهش اين کمبود پوشش داده خواهد شد .بنابراين ،سؤال اين
است که آيا ميتوان براي عوامل مؤثر در درك مطلب خواندن دانشآموزان دوره چهارم ابتدايي شهر
همدان يك مدل طراحي نمود و در آن به بررسي متغيرهاي مؤثر بر درك مطلب خواندن پرداخت؟
 .2فرضیههاي پژوهش
 خودپنداره ميتواند ميزان درك مطلب خواندن دانشآموزان را تبيين کند. نگرش به خواندن ميتواند ميزان درك مطلب خواندن دانشآموزان را تبيين کند. .1-2روش پژوهش
روش پژوهش ،توصيفي از نوع همبستگي و در قالب مدل الگوي تحليل مسير ميباشد .تحليل مسير
روش آماري کاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيري در مدلهاي ساختاري است.
هدف تحليل مسير بهدست آوردن برآوردهاي کمي روابط علي (همكنشي يكجانبه يا کواريته) بين
مجموعهاي از متغيرها ست .ساختن يك مدل علي لزوماً به معناي وجود روابط علي در بين
متغيرهاي مدل نيست بلكه اين عليت براساس مفروضات همبستگي و نظر و پيشينه تحقيق استوار
است.
 .2-2جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشآموزان دختر و پسر دوره ابتدايي شهر همدان به تعداد
 00111نفر که در سال تحصيلي  0769-69مشغول به تحصيل بودند ،ميشد .از اين حجم با روش
نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي 082 ،نفر ( 096نفر دختر و  008نفر پسر) براساس جدول
مورگان 0انتخاب شدند .از طريق مراجعه به آموزش و پرورش استان همدان ،و انتخاب تصادفي از
بين يكي از نواحي (ناحيه  0و  ،)0ناحيه  0بهطور تصادفي انتخاب شد .سپس از بين  78مدرسه
پسرانه و  06مدرسه دخترانه در ناحيه  ،0شش مدرسه براساس تعداد نمونه در ناحيه  0به تصادف
انتخاب شدند ،و از بين پايههاي دائر در مدارس ،پايه چهارم به طور تصادفي انتخاب شد .علت
انتخاب جمعيت فوق براساس مطالعات پرلز ،اين است که در اين مرحله ،گذر مهمي از نظر رشد
کودکان در مهارت خواندن تلقي ميشود .در نظام آموزشي ايران بيشترين تعداد دانشآموزان پايه
چهارم در سن  01سال هستند.
براي سنجش درك مطلب دانش آموزان در اين تحقيق از آزمون محقق ساخته براساس آزمون
درك مطلب مهرنژاد ( ،)0728آزموني شامل  7متن کوتاه داستاني ،که از هر متن  4سؤال تشريحي
1. Morgan
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استخراج ميگردد ،استفاده ميشود اين آزمون در کل  08نمره و پاسخ هر سؤال  0.9نمره دارد.
سيستم نمرهگذاري به اين طريق است که اگر آزمودني قسمتي از پاسخ سؤال را داده باشد و پاسخ
وي کامل نباشد  1.9نمره ،اگر پاسخ کامل عيناً از جمالت و عبارات متن باشد  0نمره ،و اگر پاسخ
کامل با استفاده از جمالت و عبارات خودش باشد  0.9نمره تعلق ميگيرد .پايايي آزمون درك
مطلب در اين پژوهش پايايي آزمون با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  1/80بهدست آمد.
مقياس نگرش به خواندن در سال  0661توسط مككنا و کر 0ساخته شده است .اين مقياس
داراي دو خردهمقياس مي باشد که عبارتند از .0 :نگرش به خواندن در خارج از مدرسه؛  .0نگرش به
خواندن در مدرسه .اين مقياس داراي  01سؤال و هر سؤال جمله سادهاي در مورد خواندن ميباشد
که دانشآموزان با توجه به تصويرهاي ارئه شده در پايين هر سؤال يكي از گزينههاي خيلي
خوشحال ،غمگين و خيلي غمگين را عالمت مي زند .به اين ترتيب که گزينه خيلي خوشحال عدد 4
و به گزينه خيلي غمگين عدد  0اختصاص مييابد .در اين مقياس حداکثر و حداقل نمره ممكن
براي کل مقياس بهترتيب  81و  01و حداکثر و حداقل نمره ممكن براي هر خردهمقياس بهترتيب
 01و  41ميباشد.
 .3-2پايايي
پايايي در اين مقياس با توجه به آلفاي کرونباخ بين  1/24تا  1/86گزارش شده است .بهمنظور
بررسي پايايي اين پرسشنامه در سال  0788در ايران بعد از ترجمه براي اولين بار آن را بر روي
 0011دانشآموز دوره ابتدايي و  001دانشآموز خوانش پريش که از دو منطقه شهر ايالم انتخاب
شده بودند اجرا شد .پايايي اين مقياس با توجه به آلفاي کرونباخ در دانشآموزان خوانش پريش
 1/26و در دانشآموزان عادي  1/84بهدست آمد.
 .4-2روايي محتوايي
مقياس نگرش خواندن پس از ترجمه براي  01متخصص روانشناسي ارسال گرديد تا در مورد
مناسب بودن اين مقياس براي دانشآموزان ايراني نظر خودشان را بيان کنند .در اين مقياس
متخصصان روانشناسي با توجه به مقياس ليكرت سؤاالت را از 0تا  9درجهبندي کردند .نمره  0به
معني کامالً نامناسب بودن و نمره  9به معني کامالً مناسب بودن ميباشد .ميانگين درجهبندي
متخصصان روانشناسي نشان داد که سؤاالت مقياس داراي روايي محتوايي بااليي ميباشد.
 .3يافتههاي پژوهش
براساس نتايج جدول زير ميانگين و انحراف معيار مقياس براي دانشآموزان طبيعي و دانشآموزان
داراي مشكل خوانش پريشي ،مشخص شده است .چنان چه مقدار انحراف معيار را از ميانگين نمره
دانشآموزان طبيعي کم کنيم ،نقطه برش مقياس بهدست ميآيد .بر اين اساس بهطور تقريبي نمره
1. Mckenna & Kear
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 96بهعنوان نقطه برش مقياس در نظر گرفته ميشود و افرادي که نمره آنها باالتر از نقطه برش
باشد در رنج طبيعي قرار ميگيرند .هر چند با توجه به ميانگين و انحراف معيار افراد خوانش پريش،
محدوده باالي نمرات اين افراد در محدوده پايين نمره افراد طبيعي قرار ميگيرد .به همين منظور
نمرات نزديك به نمره برش بايد با احتياط و توجه به شرايط باليني آزمودني تفسير شود.
جدول  :1ويژگيهاي سنجه نگرش به خواندن
دانشآموزان

تعداد
کل

دختر

پسر

کمینه

بیشینه

نمرات

نمرات

میانگین

انحراف
معیار

طبيعي

0018

901

968

76

81

98/6

6/9

خوانش
پريش

006

99

97

40

20

94/7

2/9

 .1-3مقیاس خودپنداره خواندن

مقياس خودپنداره خواندن توسط چپمن و تانمر در سال  0669ساخته شده است .اين مقياس
داراي  71ايتم ميباشد که هر آيتم داراي  9گزينه است .در اين مقياس به گزينه "هرگز" عدد  0و
به گزينه "هميشه" عدد  9تعلق ميگيرد ،که عدد  0به معني خودپنداره پايين و عدد  9به معني
خودپنداره باال مي باشد .مقياس خودپنداره خواندن براي کالس سوم تا نهم مناسب است .زمان الزم
براي پاسخ دادن به اين مقياس بين  09تا  71دقيقه ميباشد .اين مقياس داراي سه خردهآزمون
نگرش خواندن ،دشواري خواندن و توانايي خواندن يا صالحيت خواندن ميباشد .خردهمقياس نگرش
خواندن شامل گزينههاي  08 ،09 ،00 ،06 ،09 ،07 ،8 ،9 ،0و  71است .خردهمقياس دشواري
خواندن شامل گزينههاي  06 ،09 ،07 ،01 ،08 ،02 ،00 ،4 ،7مي باشد .خردهمقياس توانايي
خواندن يا صالحيت خواندن شامل گزينههاي  04 ،00 ،09 ،04 ،00 ،01 ،6 ،2 ،0و  02است.
 .2-3پايايي
پايايي در اين مقياس با توجه به آلفاي کرونباخ  1/81گزارش شده است .بهمنظور بررسي پايايي اين
پرسشنامه در ايران در سال  0788بعد از ترجمه ان را بر روي  0011دانشآموز عادي و 001
دانشآموز ديسلكسيا پايه ابتدايي که از دو منطقه شهر ايالم انتخاب شده بودند اجرا شد .پايايي اين
مقياس با توجه به آلفاي کرونباخ در دانشآموزان ديسلكسيا  1/88و در دانشآموزان عادي 1/60
بهدست آمد.
 .3-3روايي محتوايي
مقياس خودپنداره خواندن پس از ترجمه براي  01متخصص روانشناسي ارسال گرديد تا در مورد
مناسب بودن اين آزمون براي دانشآموزان ايراني نظر خودشان را بيان کنند .متخصصان
روانشناسي با توجه به مقياس ليكرت سؤاالت را از  0تا  9درجهبندي کردند .نمره  0به معناي کامالً
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نامناسب بودن سؤال و نمره  9به معناي کامالً مناسب بودن سؤال ميباشد .ميانگين نمرات نشان
ميدهد که سؤاالت اين آزمون داراي روايي محتوايي بااليي ميباشد.
 .4-3تفسیر نتايج
براساس نتايج جدول زير ميانگين و انحراف معيار مقياس براي دانشآموزان طبيعي و دانشآموزان
داراي مشكل خوانش پريشي ،مشخص شده است .چنان چه مقدار انحراف معيار را از ميانگين نمره
دانشآموزان طبيعي کم کنيم ،نقطه برش مقياس بهدست ميآيد .بر اين اساس بهطور تقريبي نمره
 61/9بهعنوان نقطه برش مقياس در نظر گرفته ميشود و افرادي که نمره آنها باالتر از نقطه برش
باشد در رنج طبيعي قرار ميگيرند .هر چند با توجه به ميانگين و انحراف معيار افراد خوانش پريش،
محدوده باالي نمرات اين افراد در محدوده پايين نمره افراد طبيعي قرار ميگيرد .به همين منظور
نمرات به نمرات به نمره برش بايد با احتياط و توجه به شرايط باليني آزمودني تفسير شود.
جدول  :2ويژگيهاي سنجه خودپنداره خواندن
تعداد

دانشآموزان

کل

دختر

پسر

کمینه

بیشینه

نمرات

نمرات

میانگین

انحراف
معیار

طبيعي

0191

482

997

94

047

014

04/9

خوانش پريش

002

94

97

90

008

81

09/4

 .5-3جنسیت

جدول شماره  ،0توزيع فراواني دانشآموزان را براساس جنسيت مورد بررسي قرار ميدهد.
جدول  :3توزيع فراواني دانشآموزان براساس جنسیت
جنسیت

فراواني

درصد

پسر

008

44/9

دختر

096

99/4

مجموع

082

011

جدول  7نشان ميدهد که  082نفر دانش آموز در اين پژوهش مورد بررسي قررار گرفترهانرد کره
 %44/9از آنان پسر و  %99/4دختر هستند.
 .6-3سن دانشآموز
جدول  4شاخصهاي آماري دانشآموزان را براساس سن مورد ارزيابي قرار ميدهد.
جدول  :4شاخصهاي آماري دانشآموزان براساس سن
میانگین

میانه

نما

01/00

01

01

انحراف
معیار

1/97

واريانس

چولگي

کشیدگي

کمترين

بیشترين

1/080

1/000

1/767

6

00

00
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همانطور که پيداست ،ميانگين سن دانشآموزان تقريباً  01/00سال است و بيشتر دانرشآمروزان
 01سال سن دارند .از طرفي ميزان انحراف معيار سن دانشآموزان تقريباً  1/97سرال اسرت .ميرزان
چولگي در بازه  7و  -7و ميزان کشريدگي در برازه  9و  -9اسرت کره نشران مريدهرد ،توزيرع سرن
دانشآموزان نرمال است .از طرفي بازه سني دانشآموزان بين  6الي  00سال مي باشد.
 .7-3درك مطلب
جدول  ،9شاخصهاي آماري دانشآموزان را براساس نمرات درك مطلب مورد تحليل قرار ميدهد.
جدول  :5شاخصهاي آماري دانشآموزان براساس نمرات درك مطلب
میانگین

میانه

نما

04/98

09

08

انحراف
معیار

7/719

واريانس

چولگي

کشیدگي

کمترين

بیشترين

01/608

-1/994

-0/042

8

08

جدول  9گوياي اين مطلب است که ميانگين نمرات درك مطلب دانشآموزان تقريباً  04/98است
و بيشتر دانشآموزان نمره  08را کسب کردهاند .از طرفي ميزان انحراف معيرار نمررات درك مطلرب
دانشآموزان تقريباً  7/719نمره است .ميزان چولگي در بازه  7و  -7و ميزان کشريدگي در برازه  9و
 -9است که نشان ميدهد ،توزيع نمرات درك مطلب دانشآموزان نرمال است .از طرفي برازه نمررات
درك مطلب دانشآموزان بين  8الي  08ميباشد.
 .8-3ابعاد خودپنداره خواندن
جدول  ، 9به بررسي اطالعات آماري مربوط به ميزان ابعاد خودپنداره خواندن در برين دانرشآمروزان
ابتدايي ميپردازد.
جدول  :6شاخصهاي آماري مربوط به ابعاد خودپنداره خواندن
متغیر

میانگین

نقطه برش

انحراف معیار

واريانس

نگرش خواندن

78/12

71/09

6/224

69/94

دشواري خواندن

79/49

توانايي خواندن

79/9

71/09
71/09

9/707

76/899

04/774

019/489

براساس نتايج جدول  9ميتوان گفت که تمامي ابعاد خودپنداره خواندن ميانگين بيشتري نسبت
به نقطه برش آنان کسب کردهاند .همچنين کمترين و بيشترين ميانگين بهترتيرب مربروط بره ابعراد
دشواري خواندن و نگرش خواندن ميباشد .از طرفي کمترين اخرتالف برين ميرانگين و نقطره بررش
مربوط به بعد دشواري خواندن و بيشترين آن مربوط به بعد توانايي خواندن است.
 .9-3ابعاد نگرش به خواندن
جدول شماره  ،2به بررسي اطالعرات آمراري مربروط بره ميرزان ابعراد نگررش بره خوانردن در برين
دانشآموزان ابتدايي ميپردازد.
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جدول  :7شاخصهاي آماري مربوط به ابعاد نگرش به خواندن
متغیر

میانگین

نقطه برش

انحراف معیار

واريانس

نگرش به خواندن در خارج از مدرسه
نگرش به خواندن در داخل مدرسه

71/90
71/96

06/9
06/9

8/827
6/280

28/274
69/987

از جدول باال ميتوان نتيجه گرفت که هر دو بعد نگرش به خواندن ميرانگين بيشرتري نسربت بره
نقطه برش آنان کسب کرده اند و ميانگين بعد نگرش به خواندن در خارج از مدرسه بيشرتر از داخرل
مدرسه است .از طرفي کمترين اختالف بين ميانگين و نقطه برش مربوط به بعد نگرش بره خوانردن
در داخل مدرسه و بيشترين آن مربوط به بعد نگرش به خواندن در خارج از مدرسه است.
جدول  :8شاخصهاي روابط در فرضیه اول پژوهش
روابط

برآورد

خودپنداره خواندن ←درك مطلب خواندن

1/12

انحراف

نسبت

بارعاملي

سطح

معیار

بحراني()CR

()Beta

معناداري

1/119

00/118

1/926

1/110

از جدول  8ميتوان نتيجه گرفت که نسبت بحراني يا همان ( ،)CRبراي رابطه فروق در محردوده
 0/98و  -0/98نميباشد و از طرفي چون سطح معناداري کمتر از  1/10مريباشرد ،بنرابراين رابطره
مذکور با سطح اطمينان  %66معنادار است .همچنين بار عاملي يا ضريب بتا که نشاندهنرده ميرزان
تأثير متغير پيش بين بر متغير مالك است ،گوياي اين مطلب مي باشد کره خودپنرداره خوانردن بره
ميزان  %98بر درك مطلب خواندن دانشآموزان اثر مثبت دارد .بنابراين ،خودپنداره خواندن ميتواند
ميزان درك مطلب خواندن دانشآموزان را تبيين کند .پس فرضيه اول پژوهش تأييد و فرضيه صرفر
رد ميگردد .حال جدول شماره  6با استفاده از شاخصهاي برازش مدل ،به بررسي برازش مردل کره
نشاندهنده بيشترين مشابهت نتايج با جامعه را دارد ،ميپردازد.
جدول  :9شاخصهاي برازش مدل در فرضیه اول پژوهش
شاخص

مقدار

مقدار قابل قبول

نتیجه

X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI

0/294
1/179
1/80
1/67
1/64
1/67

کوچكتر از 7
کوچكتر از 1/18
بزرگتر از 1/9
بزرگتر از 1/6
بزرگتر از 1/6
بزرگتر از 1/6

مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول

جدول فوق نشان ميدهد که شاخص برازش مدل که همان  RMSEAاست ،کوچركترر از 1/18
بوده و بنابراين مدل از برازش مناسب برخوردار است .همچنرين شراخص کفايرت نمروده کره همران

04
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 X2/dfاست ،نيز کوچكتر از  7ميباشد و نشان ميدهد که تعداد نمونه مورد بررسي مناسرب اسرت.
حال مدل ساختاري در دو حالت استاندارد و غيراستاندارد نشان داده ميشود:

شکل  :1مدل ساختاري فرضیه اول پژوهش در حالت غیراستاندارد

شکل  :2مدل ساختاري فرضیه اول پژوهش در حالت استاندارد
جدول  :11شاخصهاي روابط در فرضیه دوم پژوهش
روابط

برآورد

نگرش به خواندن ←درك مطلب خواندن

1/000

انحراف

نسبت

بارعاملي

سطح

معیار

بحراني()CR

()Beta

معناداري

1/118

07/408

1/900

1/110

از جدول  01ميتوان نتيجه گرفت که نسبت بحراني يا همان ( ،)CRبراي رابطه فوق در محردوده
 0/98و  -0/98نميباشد و از طرفي چون سطح معناداري کمتر از  1/10مريباشرد ،بنرابراين رابطره
مذکور با سطح اطمينان  %66معنادار است .همچنين بار عاملي يا ضريب بتا که نشاندهنرده ميرزان
تأثير متغير پيشبين بر متغير مالك است ،گوياي اين مطلب ميباشد که نگرش به خواندن به ميزان
 %90بر درك مطلب خواندن دانشآموزان اثر مثبت دارد .بنابراين ،نگرش به خواندن ميتواند ميرزان
درك مطلب خواندن دانشآموزان را تبيين کند .پس فرضيه دوم پرژوهش تأييرد و فرضريه صرفر رد
ميگردد .حال جدول  00با اسرتفاده از شراخصهرا ي بررازش مردل ،بره بررسري بررازش مردل کره
نشاندهنده بيشترين مشابهت نتايج با جامعه را دارد ،ميپردازد.
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جدول  :11شاخصهاي برازش مدل در فرضیه دوم پژوهش
شاخص

مقدار

مقدار قابل قبول

نتیجه

X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI

0/949
1/109
1/29
1/67
1/67
1/64

کوچكتر از 7
کوچكتر از 1/18
بزرگتر از 1/9
بزرگتر از 1/6
بزرگتر از 1/6
بزرگتر از 1/6

مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول

جدول فوق نشان ميدهد که شاخص برازش مدل که همان  RMSEAاست ،کوچركترر از 1/18
بوده و بنابراين مدل از برازش مناسب برخوردار است .همچنرين شراخص کفايرت نمروده کره همران
 X2/dfاست ،نيز کوچكتر از  7ميباشد و نشان ميدهد که تعداد نمونه مورد بررسي مناسرب اسرت.
حال مدل ساختاري در دو حالت استاندارد و غيراستاندارد نشان داده ميشود:

شکل  :3مدل ساختاري فرضیه دوم پژوهش در حالت غیراستاندارد

شکل  :4مدل ساختاري فرضیه دوم پژوهش در حالت استاندارد

 .11-3مدل اولیه درك مطلب خواندن

جهت بررسي مدل اوليه درك مطلب خواندن از تحليل معادالت ساختاري تحرت
استفاده ميگردد .جدول  00شاخصهاي روابط بين متغيرها را نشان ميدهد.

نررمافرزار AMOS
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جدول  :12شاخصهاي روابط در مدل اولیه درك مطلب خواندن
روابط

انحراف

نسبت

بارعاملي

سطح

معیار

بحراني()CR

()Beta

معناداري

1/117

1/100

1/040

1/104

1/816

1/124

1/100

7/999

1/409

1/110

برآورد

خودپنداره خواندن ← درك مطلب
خواندن
نگرش به خواندن← درك مطلب خواندن

از جدول  00ميتوان نتيجه گرفت خودپنداره خواندن برا درك مطلرب خوانردن برهدليرل آنکره
نسبتهاي بحراني آنان در بازه  0/69و  -0/69است ،لذا روابط معنادار نيسرتند .نگررش بره خوانردن
بهطور مستقيم به ميزان  %40بر درك مطلب خواندن اثر ميگذارد .از سوي ديگر خودپنداره خواندن
بهطور مستقيم بر درك مطلب خواندن اثر نميگذارد .بنابراين در بين عوامل شناختي فردي ،نگررش
به خواندن بيشترين تأثير را بر درك مطلب خواندن دارد .حال جدول  07با استفاده از شراخصهراي
برازش مدل ،به بررسي برازش مدل کره نشراندهنرده بيشرترين مشرابهت نترايج برا جامعره را دارد،
ميپردازد.
جدول  :13شاخصهاي برازش مدل در مدل اولیه درك مطلب خواندن
شاخص

مقدار

مقدار قابل قبول

نتیجه

X2/df
RMSEA
NFI
CFI
IFI
RFI

0/164
1/109
1/29
1/62
1/67
1/64

کوچكتر از 7
کوچكتر از 1/18
بزرگتر از 1/9
بزرگتر از 1/6
بزرگتر از 1/6
بزرگتر از 1/6

مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول

جدول  07نشان ميدهد که شاخص برازش مدل که همان  RMSEAاسرت ،کوچركترر از 1/18
بوده و بنابراين مدل از برازش مناسب برخوردار است .همچنرين شراخص کفايرت نمروده کره همران
 X2/dfاست ،نيز کوچكتر از  7ميباشد و نشان ميدهد که تعداد نمونه مورد بررسي مناسب است.
نتیجهگیري و بحث
نتايج اين پژوهشها حاکي از آن است دانش آموزاني که خودپنداره مثبتي نسبت به خواندن دارند،
خواندن مطالب را براي سرگرمي و لذت جويي دوست دارند زمانيکه دانشآموز مطلبي را براي خود
ميخواند ،تجربه ارزشمندي را بهدست ميآورد و او را به يك خواننده ماهر تبديل ميکند .تأثير
خودپنداره خواندن دانشآموز بر درك مطلب خواندن آنها داراي ضريب مسير مثبت و معنادار بود.
اين نتيجه مؤيد اين نكته است که دانش آموزاني که توانايي بيشتري در خواندن خود دارند و خود را
توانمند ميدانند ،نسبت به درك مطلب بهتر از بقيه عمل مي کنند .اين نتيجه نشان ميدهد که
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متصديان تعليم و تربيت و خانوادهها ميتوانند با برنامهريزيهايي در جهت بهبود و تقويت خود
پنداره خواندن دانشآموزان تأکيد داشته باشند و با توجه کردن بيشتر به عوامل دروني بهجاي
عوامل بيروني و محيطي گامي مؤثر در ايجاد خودپنداره مثبت نسبت به خواندن ،در دانشآموزان
ايجاد کنند .اين نتيجه همراستا با نتيجه پژوهش ساندراي )0107( 0و تورنارو همكاران )0109(0و
مغاير با پژوهش قائد اميني و همكاران ( )0767ميباشد.
تأثير نگرش خواندن دانشآموز بر عملكرد درك مطلب خواندن دانشآموزان از ديگر مواد مورد
پژوهش حاضر بود و مشخص شد که متغير نگرش بر درك مطلب خواندن اثري مستقيم داشته
است .اين هماهنگي بين نگرش خواندن و درك مطلب شايد بهدليل شناخت دانشآموزان از عالئق و
ديد خود باشد و اينکه دانشآموزان به درك درستي از نگرشهاي خود دست يافتهاند .اين ارتباط
ميتواند اينگونه تفسير شود که دانشآموزان در شناخت ديدگاههاي خود داراي شناخت درست
هستند .دانشآموزان در پاسخگويي به سؤال مقياس نگرش ،خود را مثبت ارزيابي ميکنند و در
مواجهه با سؤاالت خواندن قادر به پاسخگويي به آنها بودند و خوب عمل ميکنند؛ اما در مقابل اين
موضوع ،تعدادي از دانشآموزان بودند که بيان مي کردند خواندن را دوست ندارند و خود را در
خواندن ضعيف مي دانند ،با اين حال به سؤاالت خواندن به نحو مطلوبي پاسخ داده بودند ،اين نتيجه
مهم و قابلتأمل است .نتايج بهدست آمده در اين پژوهش با پژوهشهاي تورنار و همكاران ()0109
و کانلن و همكاران )0119( 7و فرانك و راسن )0118( 4همسو است.
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4. Frank, E. & Rosen, M.
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Factors Affecting reading comprehension to develop a structural model primary
school in the Hamedan city
Nafiseh Yari Moghadam1, Ali Delawar*, Friborz Dortaj 2,3, Kobra Haji Alizadeh4

Abstract
Purpose: Today, a significant amount of information is exchanged in writing, so reading
and comprehension is a prerequisite for success and advancement in society. Reading
and comprehension is always considered as one of the top priorities of educational
systems of societies, and a large part of Curriculum, especially in the early years of
study. The purpose of the present study was to investigate individual cognitive factors
(reading self-concept and attitude to reading) affecting reading comprehension in order
to formulate a structural model among male and female students of the fourth elementary
school of Hamadan. Method: The statistical population consisted of 12,000 students
studying in the elementary period in the academic year of 1995-96, of which 287
students (128 boys and 159 girls) with an average age of 11.10 years were selected
through a multiple cluster sampling Stage selected. In this study, the self-concept scales
of reading Chapman and Tanner 1995 and McKenna's Attitude to Reading 1990 and
reading comprehension from a researcher-made questionnaire were used based on the
Mehrnejad 2000 comprehension test. Kolmogorov-Smirnov test and structural equations
were used to analyze the data using Spss and Amos software.
conclusion: The results indicated that these variables had a significant effect on reading
comprehension of students. Attitude to reading 62% and reading self-reflection of 58%,
were able to explain the most comprehension of students .

Key word: Reading comprehension, Reading self-concept, Reading attitude, Individual
factors, Cognitive family factors
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