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چكيده
 و  آمـوزي   سـواد  ياوليـه هـاي   ، فعاليـت  آموزدانش خواندن   ي خودپنداره  متغيرهاي اين مقاله نقش  

 چهارم ابتـدايي    يان پايه آموزدانشعملكرد سواد خواندن    در  ،دنان و والدين به خوان    آموزدانشنگرش  
 آمـاري اسـتفاده شـده       ينمونه.  است دادهمورد بررسي قرار    را  2006پيرلزيمطالعههاي  اساس داده بر

چهارم ابتدايي بوده اسـت كـه در آزمـون         )  دختر 2412 پسر و    2767 (آموزدانش5179پس از پااليش،    
يابي يادگيري خواندن    زمينه يمورد استفاده شامل پرسشنامه   هاي  مقياس. ده بودند شركت كر 2006پيرلز

آمـوز دانـش ي، پرسـشنامه   آمـوزي  اوليه سواد هاي   و فعاليـت  نگرش والدين به خواندن   براي متغيرهاي   
 كـه بـه روش    . كلي سواد خواندن بر اسـاس مـدل راش بـود           يپنداره خواندن، و نمره   براي متغير خود  

هاي بر فعاليت) متغير برونزا (نگرش والدين به خواندن، اثر مستقيم، غيرمستقيم و كل متغير مسيرتحليل 
) متغيرهـاي درونـزا    (آمـوز دانش و خود پنداره خواندن       به خواندن  آموزدانشنگرش  ،  سوادآموزياوليه  

 مـدل تـابع   گيـري متغيرهـاي نهفتـه و بـرازش       انـدازه هـاي   پس از تأييد مدل   . مورد بررسي قرار گرفت   
تمـامي اثـرات متغيـر      . داردهـا    كه مدل مورد آزمون، برازش مناسبي با داده        ندساختاري، نتايج نشان داد   
هاي هم چنين تمامي اثرات متغير فعاليت. زا تأييد شد بر ساير متغيرهاي درون  نگرش والدين به خواندن   

كـدام از اثـرات     هـيچ .  به دست آمـد    دارمعنيزاي پژوهش    بر ساير متغيرهاي درون     آموزي  سواد ياوليه
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براي مشخص كردن برابري    . نبوددارمعني بر عملكرد سواد خواندن       به خواندن  آموزدانشنگرش  متغير  

 مـسير   8استفاده شد كه نتـايج نـشان دادنـد كـه از             ها  پسران و دختران، از آزمون برابري مدل      هاي  مدل

 به عملكرد   آموزدانشخودپنداره خواندن   : كه عبارتند از  دارنددارمعنيتفاوت   مسير   4موجود در مدل،    

 به سوادآموزياوليه هاي ، فعاليت سوادآموزي اوليه   هايسواد خواندن، نگرش خواندن والدين به فعاليت      

. به عملكرد سواد خواندنآموزدانشخودپنداره خواندن و نگرش خواندن 

اوليـه  هـاي  فعاليـت ، ود پنـداره خوانـدن  خ، نگرش به خواندن سواد خواندن،    :يكليدهايهواژ

.2006پيرلز مقياس، آموزيسواد

مقدمه

ارتبـاط آن بـا     ايـن اهميـت بـه لحـاظ         . هاي كالسي اسـت   يكي از اجزاي مهم فعاليت    ارزشيابي  

يـابي از    در واقع هر فرد يا سازمان براي اطالع        . و يادگيري حاصل شده است      تدريس ،ي درسي برنامه

 اسـت  -ارزشـيابي -هاي انجام شده يا در حال اجرا، نيازمند استفاده از ايـن ابـزار             كم و كيف فعاليت   

 كه هدفشان اعـتالي      و تربيتي  آموزشيهاي  نظام براي   اين فرايند . )2009،  1ت اسميت و كامينگ   اواي(

.)2010، 2فالناگـان و هاريـسون   (رسد، ضرورتي به نظر مياستو بهبود آن دانش و شناخت انساني  

يبـاره هـاي آموزشـي در  گيـري چـون تـصميم  يتوان براي اقدامات  را مي  حاصل از سنجش     اطالعات

 درسـي،   ي، قضاوت در مورد اثربخشي آمـوزش و برنامـه         )ارتقاء، بازخورد، برانگيختن  (آموزان  دانش

مـورد اسـتفاده قـرار داد       ،هاي آموزشي ها و خط مشي   دهي به تصميم  توصيف موفقيت نظام و جهت    

ان و نظـام آموزشـي در سـطوح         آمـوز دانـش  براي تعيـين ميـزان موفقيـت        معموالً ).1386كيامنش،  (

،4هـاي عمـومي   ، سـنجش  3محـور هـاي كـالس     سـنجش ( مختلف سنجش  يمختلف از چهار شيوه   

ايـن چهـار شـيوه اگـر چـه مكمـل       . شـود استفاده مـي ) 6الملليهاي بين  و سنجش  5هاي ملي سنجش

و فراينـد   هـا   كنندگان از يافتـه   استفادههاي سنجش،   ابزارش،  يكديگرند ولي از نظر چرايي انجام سنج      

 يـا بـه عبـارتي       المللـي  بـين  هاي سنجش اهداف. )1386كيامنش،   (انجام سنجش با هم تفاوت دارند     

1-  Wyatt-Smith & Cumming
2-  Flanagan & Harrison
3-  school based assessment
4-  general assessment
5-  national assessment
6-  international assessment
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كـشورهاي  هاي آموزشي  نقاط قوت و ضعف نظام     توان در شناسايي  را مي مطالعات ارزشيابي تطبيقي  

هـاي   نظام ي مقايسه عات دقيق و معتبر جهت    ال فراهم آوردن اط    در اين قبيل مطالعات و     كنندهشركت

از طريـق شـركت در      كـشورها   ،  مطالعـات در ايـن    .آموزشي كشورها از ابعاد مختلف خالصه نمـود       

دهنـد  مـي  هاي خود را در ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار        ها و توانايي  ، صالحيت الملليبينمطالعات  

المللـي   بـين يكـه مؤسـسه  ) PIRLS (1المللي پيشرفت سواد خواندن  بين يمطالعه). 1387كريمي،(

.، يكي از اين مطالعات استكنداداره و اجرا ميآن را ) IEA(2آموزشيارزشيابي پيشرفت 

تواند بر سـاير  ان است كه خود ميآموزدانش از موضوعات مهم يادگيري در 3سواد خواندن 

) 2006 (4 كندي، مارتين و سـينزبري     ،موليس. اشدهاي درسي ديگر تأثيرگذار ب    جوانب و موضوع  

هاي نوشتاري زبان كـه جامعـه آن را         سواد خواندن را به عنوان توانايي درك و استفاده از شكل          

نوآمـوزان بـا ايـن توانـايي        . داننـد كنـد، مـي   گذاري مي كند و يا فرد آن را ارزش      درخواست مي 

ي باسوادان يـا    براي يادگيري و شركت در جامعه     توانند معناي متون متفاوت را دريابند، آنها        مي

.خوانندبراي سرگرمي و لذت مي

آن را بـه    ) 2006(همكـاران   و  عوامل متعددي بر عملكرد سواد خواندن تأثير دارند كـه مـوليس           

هـاي   و سياسـت    مدرسـه  ،آمـوز، والـدين، معلـم     عوامل مربوط به دانـش    : اندچهار دسته تقسيم كرده   

از آنجـا كـه در      . گيرنـد  و هر كدام موارد مختلفي را در بر مـي          هم تأثير دارند  بر  اين عوامل   . آموزشي

، فراينـد   )آمـوز، شـرايط و امكانـات      دانـش ( درونداد نظام آموزشي     ي اطالعاتي درباره  پيرلزمطالعات  

تـوان ارتبـاط بـين      شود؛ مـي  فراهم مي ) عملكرد تحصيلي (و برونداد   )  يادگيري -هاي ياددهي روش(

. بوط به هريك را با هم مورد بررسي قرار دادعوامل مر

خودپنـداره  . شـناختي اسـت   هـاي روان  ، از مفاهيم و عناصـر مهـم در پـژوهش          »5پندارهخود«

اي از   خـودش دارد يـا مجموعـه       يكـه فـرد دربـاره     اسـت   هايي  اي از ادراكات و نگرش    مجموعه

روابـط اسـت كـه افـراد در         هـا و    هـا، ارزش  هـا، محـدوديت   ها، كيفيات و كميات، ظرفيت    ويژگي

توجه به ايـن خويـشتن ادراك       . )2006،  6مارش (برندتوصيف خود و درك هويت خود به كار مي        

1-  Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)
2-  International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
3-  reading literacy
4-  Mullis, Kennedy, Martin, & Sainsbury
5-  self-concept
6-  Marsh
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. ي آموزش و پرورش فرد از جايگـاهي ويـژه برخـوردار اسـت    حيطهشده، موضوعي است كه در  

 بـراي   هـاي زبـاني و شـناختي الزم       هـا پـيش از رشـد مهـارت         مدت ،پايه و اساس يادگيري كودكان    

،1بلـك (شـود   نهـاده مـي  ي زبان گفتاري و نوشتاري بنـا   خواندن، با استفاده از تجربيات آنها در زمينه       

2006 .(

تواند جوي را به وجود آورد كه كودكان را بـه كـاوش و   هاي خاص محيط خانوادگي مي    ويژگي

 و ديگـر افـراد      والـدين .  زبان و اشكال مختلف مـتن تـشويق كنـد          يبه دست آوردن تجربه در زمينه     

اي را ايجـاد    كنند و به ايـن ترتيـب شـيوه         خواندن منتقل مي   يخانواده، باورها و عقايد خود را درباره      

در حالي كه كودكـان بـه تنهـايي يـا بـا      .  آن قرار گيرنديكنند كه كودكان در معرض متن و تجربه    مي

شـود   مـي   خواندن اختصاص داده   هايشوند، زماني كه به فعاليت    دوستانشان درگير بازي و تفريح مي     

 رشـد كـودك، مـشاركت والـدين در فراگيـري سـواد       يدر سراسر دوره. كنداهميت بسياري پيدا مي 

كنـد تـا بـا آن متـون     رويارويي با متون چاپيِ ديگر نيز به كودكان كمك مي         . خواندن بسيار مهم است   

هـا باعـث    هـا يـا نامـه     ند نوشتن نام  هاي نوشتاري مان  فعاليت. آشنا شده و اطالعاتي از آن كسب كنند       

توانـد  ها نيـز مـي    ويژه در مورد داستان   كردن، به نقاشي. شودتقويت و رشد آگاهي كودك از متن مي       

 كريمـي،  ي ترجمـه ،2006،  كنـدي، مـارتين و سـينزبري   ،موليس(عامل رشد و پيشرفت سواد شوند       

ريـزي  بتي نـسبت بـه خوانـدن پايـه        عالوه بر اين، احساس لذت از متن نوشتاري، نگرش مث         ). 1386

).2004، 2مارتين، موليس و گونزالز(كند كند كه در نوآموزان ايجاد انگيزه ميمي

شـود كـه    هـايي گفتـه مـي      بـه فعاليـت    آموزي سـواد  يهاي اوليه در مطالعات پيرلز، فعاليت   

هـا هـم بـه      ليـت ايـن فعا  . دهدگيرد و آنها را انجام مي     آموز قبل از ورود به مدرسه ياد مي       دانش

آموزي سـواد يهـاي اوليـه  فعاليت. شودصورت رسمي و هم غيررسمي به وي آموزش داده مي      

هـاي  ها، بازي كردن با اسباب بازي     شامل كتاب خواندن، قصه گفتن، خواندن آواز و سرود بچه         

 آنچه خوانده اسـت،     ي كارهاي انجام شده، صحبت كردن درباره      يكردن درباره الفبايي، صحبت 

با صداي بلند، رفتن بـه  ها ازي با كلمات، نوشتن حروف يا كلمات، خواندن تابلوها و برچسب  ب

كمك و مشاركت والـدين  ها  در يادگيري اين فعاليت   . كتابخانه و خواندن تابلوهاي خيابان است     

.سزايي دارده نقش ب

1-  Black
2-  Martin, Mullis & Gonzalez
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 تحقيقيپيشينه

شيولـسون،  هـاي   ان به پـژوهش   توهاي موجود در رابطه با خودپنداره مي      ترين پژوهش از مهم 

) 1997(3 مـارش و كـراون    و )1993و1990(، مـارش  )1996(2بايرن،  )1976 (1هابنر و استانتون  

توان يافت كه عبارتنـد از مـدل اثـرات    ها دو تئوري عمده مي بررسي در اين پژوهش   با. اشاره كرد 

شـود كـه     فـرض مـي    در مـدل اثـرات متقابـل      . 5بيرونـي /  دروني مرجع و مدل چارچوب     4متقابل

 بعـدي  ي پيشرفت قبلـي بـر خودپنـداره   نيزگذارد و  قبلي بر پيشرفت بعدي اثر مي      ييپندارهخود

 تحصيلي به عنوان ابـزاري      ياي بر اهميت وجود خودپنداره     عمده ياين مدل اشاره  . اثرگذار است 

. )2006، 6ژالدمننقل در  (براي دستيابي و تسهيل نتايج مطلوب آموزشي دارد

آمـوز دبيرسـتاني كـم شـنوا بـا ابـزار        دانش100در پژوهشي كه روي   ) 2007 (7دموكويا و شيتو  ا

 بــين دو گــروه از دارمعنــيانجــام دادنــد بــه وجــود تفــاوت ) APDI (8 بزرگــساالنيخودپنــداره

 كـه نتـايج از وجـود رابطـه بـين      ، باال دست يافتنـد ي پايين و خودپندارهيآموزان با خودپنداره  دانش

،  تـسه ي، پژوهشي به وسيله2001پيرلزهاي بر اساس داده.نداره و عملكرد تحصيلي خبر دادند     خودپ

كنـگ،  در ايـن پـژوهش سـه كـشور هنـگ          . انجـام گرفـت   ) 2006(9ريموند، جوزف، يو و اليزابت    

، مثبت بـه خوانـدن  ينتايج نشان دادند كه وجود خودپنداره. سنگاپور و انگلستان با هم مقايسه شدند  

نـد كـه    ايـن پژوهـشگران عنـوان كرد      . ي دارد دارمعنـي  مثبـت و     يعملكرد سواد خوانـدن رابطـه     با  

.خودپنداره يك مفهوم اساسي است كه مستلزم توجه به آن در فهم رفتار انساني است

 كـشور انجـام    43ي   ساله 15آموزان  بر روي دانش   پژوهشي كه  در) 2006 (10چيو و چانگ  

يبه اين نتيجه رسيدند كه نمرات خواندن دختران در همـه          ها   داده 11تحليل چند سطحي  شد با   

1-  Shavelson, Hubner & Stanton
2-  Byrne
3-  Crown
4-  the reciprocal model
5-  internal/ external frame of reference (I/E) model
6-  Kjaldman
7-  Ademokoya & Shittu
8-  The Self-Concept Scale of the Adolescent Personal Data Inventory (APDI)
9-  Tse, Raymond, Joseph, Yiu, & Elizabeth
10- Chiu & Chang
11- Multilevel Analysis
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 اقتصادي بـاالتري    -اني كه وضعيت اجتماعي   آموزدانشهمچنين  . كشورها باالتر از پسران است    

.داشتند، عملكرد بهتري در سواد خواندن به دست آوردند

اوليـه هـاي   تبـه تـأثير فعاليـ     پيرلـز مقيـاس مطالعـاتي     بـر اسـاس     در پژوهش خـود     ) 2004 (1دنا

 ايـن  .ت بر پيشرفت سواد خواندن در سه كشور بلغارستان، روماني و مولداوي پرداختـه اسـ         سوادآموزي

واريـانس  % 20سـوادآموزي يهاي اوليـه فعاليتآن پژوهش به روش تحليل رگرسيون انجام شد كه در 

. پيشرفت سواد خواندن را تبيين كرد

 سـوئدي انجـام شـد بـه         آموزدانش4018كه روي   ) 2006 (2 اسواالندر و تاب   يدر مطالعه 

هـاي خـانوادگي، نگـرش بـه خوانـدن و خـودتنظيمي بـر توانـايي             بايستبررسي تأثيرات پيش  

هـاي خوانـدن در     هاي خانوادگي در اين مطالعه شامل فعاليت      بايستپيش. شدخواندن پرداخته   

ش معـادالت سـاختاري و      ايـن پـژوهش بـا رو       .گرفتميمنزل بود كه با رهبري والدين انجام        

، رابطـه   برازندگي در مدل  بعد از   آن نشان داد كه     تحليل عامل اكتشافي صورت گرفت كه نتايج        

همچنين رابطـه  . است24/0 و حدود دارمعنيهاي خانوادگي با توانايي خواندن    بايستبين پيش 

رش خوانـدن    و بـا نگـ     39/0 خواندن با ضـريب      يهاي خانوادگي با خودپنداره   بايستبين پيش 

.از سوي نويسندگان مطالعه گزارش گرديد24/0

در سه منطقه امريكا، اوليه سوادآموزيدر پژوهشي به بررسي ) 2008(و همكاران3ساموئلسون

به تأثير دو عامل ژنتيكي و پژوهش آنها در. ندآموز پرداخت دانش1624دراسكانديناوي استراليا و

نتايج بررسي آنان نشان . ورود به مدرسه اشاره شده استمحيطي در خواندن و امالي قبل از

 و 25/0، امريكا 09/0خواندن و امال در استراليا ياوليهكه نسبت واريانس محيطي در سواد دهد مي

. استبوده52/0در اسكانديناوي 

انجام داد به بررسي رابطه بين عوامـل مربـوط بـه والـدين و            ) 2005(4در پژوهشي كه چياچوي   

هاي خود از آزمـون تحليلـي       وي براي تحليل داده   . آموزان با پيشرفت خواندن پرداخت    رش دانش نگ

 و نيز شش عامل بـراي       آموزدانشعاملي استفاده و بر اين اساس چهار عامل براي متغيرهاي خواندن            

1-  Dana
2-  Swalander & Taube
3-  Samuelsson & et al
4-  Chia-Chui



137بيني سواد خواندنهاي اوليه سوادآموزي در پيش نگرش، خودپنداره و فعاليتمتغيرهاينقش 

كـه نگـرش مثبـت بـه        نشان داد چنين نتايج بررسي وي     هم.كردمتغيرهاي خواندن والدين استخراج     

چنـين نگـرش مثبـت باعـث        هـم . ي دارد دارمعنـي  مثبت و    يطهرفت در خواندن راب   واندن با پيـش  خ

رفت خوانـدن و نيـز      ، پيـش  والدين به خواندن، غنـي بـودن محـيط        نگرش مثبت   . شد1خودكارآمدي

 دختـران نـسبت بـه پـسران نگـرش      در ايـن پـژوهش  . كـرد بينـي  آموزان را پيش  نگرش مثبت دانش  

.واندن داشتندتري نسبت به خمثبت

 در بوتـسوانا انجـام      آمـوز دانـش 140رويدر پژوهشي كـه     ) 2006 (2ماتانگوين و آروا  چنين  هم

آمـوزان بـه خوانـدن تـأثير        به خواندن بـر نگـرش دانـش       كه نگرش مثبت والدين     ند  دادند، نشان داد  

) 2006 (3ر و سـوزان   رايد. پيشرفت خواندن آنها تأثير دارد     يي دارد و اين تأثير نيز بر نمره       دارمعني

در كودكـان سـوم      خوانـدن  يپنـداره ي خود با عنوان پيشرفت سواد خواندن و خـود         در مطالعه 

ي بـين   دارمعني مثبت و    ي در شهر سيدني انجام گرفت به رابطه       آموزدانش80ابتدايي كه روي    

.پنداره و نگرش به خواندن دست يافتندخود

ــانلن ــژوهش ك ــد و در پ ــاكر، زيمــر گمبــك، كري 194 كــه در اســتراليا روي ،)2006 (4ت

 ابتدايي انجام گرفت به بررسي رابطه بين عوامل خانوادگي، خـود ادراكـي و نگـرش         آموزدانش

آموزي سـواد  يهاي اوليـه  نتايج نشان دادند كه فعاليت    . به خواندن با سواد خواندن پرداخته شد      

 از واريانس نگـرش  16/0 خواندن يچنين خودپنداره  هم  و  از واريانس نگرش به خواندن     23/0

.كردبيني به خواندن را پيش

هدف تحقيق

، آمـوز بـه خوانـدن     نگـرش والـدين و دانـش       متغيرهـاي    نقشهدف كلي اين پژوهش، بررسي      

بـر  . پيشرفت سـواد خوانـدن اسـت       برآموز  دانش خواندن   ي، خودپنداره آموزياي اوليه سواد  فعاليت

ـ  ارا 1مستقيم و غيرمستقيم بين ايـن متغيرهـا در نمـودار            فرضي  اي  ه رابطه مذكور،ي پيشينه اساس ه ي

.شده است

1-  self efficacy
2-  Mathangwane & Arua
3-  Rider & Susan
4-  Conlon, Zimmer-Gembeck, Creed., & Tucker
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قبل از برازش) رابطه بين متغيرها( مدل كلي. 1نمودار

ي تحقيقهافرضيه

:زير تدوين گرديدهاي ه فرضي فوقبر اساس مدل

و به خوانـدن   آموز  ، نگرش دانش  آموز خواندن دانش  يبا خودپنداره آموزيسواداوليه  هاي  فعاليت-1

. مستقيم دارديعمكرد سواد خواندن رابطه

آمـوز بـه خوانـدن     و نگرش دانـش    آموزي سوادياوليههاي  فعاليتبا  به خواندن    نگرش والدين    -2

. مستقيم دارديرابطه

يد خوانـدن رابطـه     بـه خوانـدن و عملكـرد سـوا         وينگرش  آموز با دانشخواندن  ي خودپنداره -3

.مستقيم دارد

. مستقيم دارديخواندن رابطهسواد آموز به خواندن با عملكرد  نگرش دانش-4

 و آمـوز بـه خوانـدن    نگـرش دانـش  اي دو متغير واسطهاز طريق آموزي  سوادياوليههاي  فعاليت-5

.ذاردگاثر ميعملكرد سواد خواندن بر ،آموز دانشيخودپنداره

،آمـوزي سـواد يهـاي اوليـه    فعاليـت  اي سـه متغيـر واسـطه      از طريق لدين به خواندن     نگرش وا  -6

بر عملكرد سـواد خوانـدن اثـر    ،آموز به خواندن نگرش دانش   و آموزدانشخواندن  يپندارهخود

.ذاردگمي

.تفاوت وجود داردآموزان پسر و دختر مدل دانشدرضرايب اثر  بين -7

 تحقيقشناسيروش
تحقيقروش 

بـر  ) عملكرد سواد خواندن  (ي ميزان تغييرات در يك عامل       از آنجا كه اين پژوهش، مطالعه     

نگرش والدين به
 خواندن

آموزنگرش دانش

به خواندن

هاي اوليه فعاليت
سوادآموزي

خودپنداره 
خواندن

عملكرد سواد
خواندن
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اثر تغييرات در چند عامل ديگر است، روش تحقيق از نوع همبستگي خواهد بود كـه شـناخت                  

 و تجزيـه و تحليـل مـاتريس همبـستگي و كوواريـانس              تحليـل مـسير   گيري  كاراين رابطه با به   

. گيردصورت مي

گيري نمونه روشمعه وجا

گيـرد،  هـا را در بـر مـي        سـاله  9 كه بيشترين تعـداد      ايپايهدر  ، سواد خواندن كودكان را      پيرلز

 انتخاب جمعيـت فـوق بـه        .)1386 كريمي،   ي ترجمه ،2006،  س و همكاران  مولي(كند  ارزيابي مي 

. شـود تلقي مـي اين علت است كه اين مرحله، گذر مهمي از نظر رشد كودكان در مهارت خواندن   

.كننـد  چهـارم تحـصيل مـي   ي سـاله در پايـه  9آموزان  تعداد دانشندر نظام آموزشي ايران بيشتري    

1384-85تحصيلي  وزان چهارم ابتدايي ايران در سال     آم دانش ي آماري اين پژوهش، كليه    يجامعه

ال وجـود  آمـوز در ايـن سـ    دانـش 1248474 دبستان با 47562، تعداد   1385طبق آمار سال    . است

گيـري سـه   طرح نمونـه ( آمار كانادا  يكه از ميان آنها بر اساس روش استاندارد شده مؤسسه         داشته  

 دختـر و    2500(آمـوز    نفـر دانـش    5411 مدرسه با حجم     235تعداد  ) 1اياي طبقه اي خوشه مرحله

رسـي   در بر  . انتخاب شدند  2006 پرلز   ي براي شركت در مطالعه    2/10با ميانگين سني  )  پسر 2911

اند و از آنجـا  ان به پرسشنامه، كامل پاسخ نداده آموزدانشاوليه پژوهشگر متوجه شد كه بسياري از        

االمكان بايد بدون مقادير از دست رفته باشد، تصميم به حذف اطالعات مربـوط  كه اطالعات حتي  

بـر ايـن   . انـد، گرفتـه شـد    االت پژوهش پاسخ نداده   ؤ درصد از س   5اني كه به بيش از      آموزدانشبه  

نفـر پـسر    2767نفر دختر و    2412كه از اين تعداد،     شدند نفر 5179اساس تعداد كل افراد نمونه      

. بودند

آوري اطالعات جمعابزار

يابي يـادگيري   زمينه(آموز، والدين   هاي دانش پرسشنامهاز  در مطالعه پيرلز براي گردآوري اطالعات،       

اوليـه  هـاي   فعاليـت مقيـاس   دو  هـاي   دادهدسـتيابي بـه     بـراي   . دشو و معلم استفاده مي    ، مدرسه )خواندن

هـاي سـه    براي داده يابي يادگيري خواندن،     زمينه ياز پرسشنامه نگرش والدين به خواندن    و   آموزيسواد

 كلـي عملكـرد سـواد    يو نمـره آموز به خوانـدن  نگرش دانش ،  آموزدانش خواندن   يخودپندارهمقياس  

1-  three stage stratified cluster design
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ي، خودپنـداره آموزي سـواد يهاي اوليه متغيرهاي فعاليت.استفاده شدآموز  شدانياز پرسشنامه خواندن  

خواندن و عملكرد سواد خواندن متغيرهـاي درونـزاي مـدل و            آموز به آموز، نگرش دانش  خواندن دانش 

. بودند برونزاي مدل  متغيرمتغير نگرش والدين به خواندن

 مهـم در ايجـاد   ييـك مرحلـه  .  بـود  سـؤال 126 چهارم ابتدايييتعداد سؤاالت سواد خواندن پايه 

- سـؤال نظريـه هاي آماري اوليه و تبديل آنها بر اسـاس  ، تجديد نظر در داده 2006پيرلزمقياس عملكرد   

سـنجي هـر سـؤال در داخـل و يـا بـين              هـاي روان  اين تبديل شـامل ارزيـابي شـاخص       .  است ١پاسخ

 از مـدل راش اسـتفاده شـده    2006پيرلـز ي در مطالعـه  بر ايـن اسـاس   .كننده است كشورهاي مشاركت 

.است

 ابزار تحقيقروايي و پايايي

. گيري از دو نوع تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي استفاده گرديدبراي تعيين روايي ابزارهاي اندازه

 بودند و دارمعنيبرداري و مقدار آزمون كرويت بارتلت هاي كفايت نمونهها شاخصدر تمامي مقياس

براي تعيين ميزان پايايي . ها گرديداالت مقياسؤتايج تحليل عاملي تأييدي، موجب تعديل سنيز ن

: آمده است1جدول هاي استفاده شده درضريب پايايي مقياس. از روش آلفا استفاده گرديدهامقياس

 ضريب پايايي متغيرهاي پژوهش بر اساس آلفاي كرانباخ. 1جدول

ريب پاياييضاالتؤتعداد سنام مقياس
682/0هاي اوليه سوادآموزيفعاليت

476/0آموزخودپنداره خواندن دانش
681/0 به خواندنآموزدانشنگرش 

479/0نگرش والدين به خواندن

هاروش تحليل داده

مبنـاي   كه   تحليل مسير هاي تحقيق از روش     ها و فرضيه  در تحقيق حاضر براي بررسي داده     

دهد اسـتفاده شـده      قرار مي   و همبستگي بين متغيرهاي نهفته     2اتريس كواريانس تحليل خود را م   

.است

1-  Item-Response Theory (IRT)
2-  covariance matrix
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تحقيقهاي يافته

. دهد ماتريس همبستگي بين متغيرهاي نهفته را نشان مي2جدول

 ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش. 2جدول

12345متغيرهاي نهفته

1 به خواندنآموزدانشنگرش ) 1(

13/01*دين به خواندنرش والگن) 2(

13/01*43/0**آموزدانشخود پنداره خواندن ) 3(

27/01**49/0**18/0*آموزيسواد اوليه هاي فعاليت) 4(

31/01**58/0**15/0*26/0**عملكرد سواد خـواندن) 5(

05/0<P *01/0<P**

 پـژوهش را نـشان      2 و درونزاي  1هاي زير قطر ماتريس، همبستگي بين متغيرهاي برونزا       داده

. نـد دارمعنـي  تمامي همبـستگي بـين متغيرهـا        حاكي از آن است كه     2هاي جدول داده. دهدمي

ي به دست آمد و از ايـن رو فـرض رابطـه            دارمعني موارد   ي خطي بين متغيرها در همه     يرابطه

 آثار مستقيم، غيرمستقيم و كـل متغيرهـا بـر يكـديگر             3جدولدر.دشبين متغيرها تأييد    خطي  

. داده شده استنشان

، اثر مستقيم و كل متغير نگرش والدين بـه خوانـدن بـر              3هاي موجود در جدول     با توجه به داده   

. ده اسـت   بـو  دارمعنـي آمـوز بـه خوانـدن، مثبـت و           سوادآموزي و نگرش دانـش     يهاي اوليه فعاليت

آمـوز،   خوانـدن دانـش    يچنين تمامي اثرات غيرمستقيم و كل اين متغير بر متغيرهـاي خودپنـداره            هم

تمـامي اثـرات    .  بـوده اسـت    دارمعنيآموز به خواندن و عملكرد سواد خواندن، مثبت و          نگرش دانش 

ملكـرد سـواد    آموز، نگـرش و ع     خواندن دانش  ي سوادآموزي بر خودپنداره   يهاي اوليه متغير فعاليت 

آمـوز بـر    خواندن دانشياثر مستقيم و كل متغير خودپنداره.  بوده استدارمعنيخواندن وي مثبت و     

 بوده است اما اثر غيرمستقيم آن بر عملكـرد       دارمعنينگرش وي و نيز عملكرد سواد خواندن مثبت و          

تغيـر نگـرش   در ضـمن هـيچ يـك از اثـرات مـستقيم و كـل م               .  اسـت  دارمعنـي سواد خواندن غيـر     

1-  exogenous variable
2-  endogenous variable
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اي پژوهشمستقيم و كل متغيره مستقيم، غير آثار. 3جدول

اثرها

اثرات
مستقيم
برآورد
شده

اثرات
غيرمستقيم
برآورد
شده

اثرات كل
برآورد
شده

2R

49/024/0**--49/0**اوليه سواد آموزيهاي نگرش والدين به خواندن بر فعاليتاثر
پندارهبر خوداثر نگرش والدين به خواندن 

هاي اوليه سوادآموزيفعاليتاثر نگرش والدين به خواندن بر 
--

**27/0

*13/0
--

**13/0
**27/0

09/0

 به خواندنآموزدانشنگرش والدين به خواندن بر نگرش اثر
 به خواندنآموزدانشنگرش بر هاي اوليه سوادآموزي فعاليتاثر

 به خواندنآموزدانشنگرش اثر خودپنداره بر 

*05/0
*04/0

**42/0

*07/0
**11/0

--

*12/0
**15/0
**42/0

20/0

بر عملكرد سواد خواندناثر نگرش والدين به خواندن 
آموزي بر عملكرد سواد خواندن سواد اوليههاي فعاليتاثر 
 خواندن بر عملكرد سواد خواندنخود پندارهاثر 
اندن بر عملكرد سواد خو به خواندنآموزدانشنگرش اثر 

--
**16/0
**53/0

01/0

**15/0
**14/0

00/0
--

**15/0
**30/0
**53/0

01/0

36/0

05/0<P *01/0<P**

آن نتـايج حـاكي از       . به دست نيامـده اسـت      دارمعنيآموز به خواندن بر عملكرد سواد خواندن        دانش

توسط متغير نگرش والـدين بـه خوانـدن         سوادآموزيياوليههاي  فعاليت از واريانس    24/0 كه   است

 از  09/0سـوادآموزي ياوليـه هـاي   فعاليـت دو متغير نگرش والدين به خوانـدن و         . تبيين شده است  

 از واريـانس نگـرش      20/0همچنـين   . كننـد  را تبيـين مـي     آمـوز دانش خواندن   يواريانس خودپنداره 

يپــنداره و خودسـوادآموزي ياوليـه هـاي  فعاليـت ، نگـرش والـدين   آموز به خواندن توسط       دانش

 از واريـانس آن توسـط       36/0آموز،  اما در متغير عملكرد خواندن دانش     . آموز تبيين شد  خواندن دانش 

ن آمـوز تبيـي   ، خودپنداره و نگـرش دانـش      سوادآموزيياوليههاي  فعاليت،  نگرش والدين به خواندن   

.گرديد

.  استفاده شده اسـت    1هاي نيكويي برازش  به منظور آزمون مدل و مسيرهاي آن از روش شاخص         

34 ليـزرل  ي، برنامـه )بـرازش (با مدل هماهنگي دارد ها گويي به اين سؤال كه آيا دادهبه منظور پاسخ 

1-  goodness of fit indexes
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دليلـي بـر    توان بـه تنهـايي      ها را نمي  اين شاخص . دهده مي يشاخص در خروجي خود محاسبه و ارا      

4جـدول ). 1384، هـومن (برازش يا عدم برازش دانست بلكه بايد آنها را در كنار هـم تفـسير كـرد                 

:ست اها اين شاخصينشان دهنده

مربوط به نيكويي برازش مدلهاي آماره.  4جدول

مقداربرازشهاي آماره

2χ(54/4840(مجذور كاي 

df(145(درجه آزادي 

00/0يدارمعنيسطح 

RMSEA(08/0(ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب 

SRMR(06/0(ها ريشه استاندارد ميانگين باقي مانده
GFI(91/0(شاخص نيكويي برازش 

AGFI(88/0(شاخص تعديل شده نيكويي برازش 

گيـرد، عـدم   آماره مجذور كاي كه ميزان تفاوت ماتريس مشاهده شده و برآورد شده را اندازه مي   

 نيازمنـد  تحليـل مـسير   اما بايد متـذكر شـد كـه         . دهدرا نشان مي  ها  ي آن برازش مدل با داده     دارعنيم

هاي زياد است و تحت اين شرايط آزمون مجذور كاي بـه طـور غيـر حقيقـي تمـام                   استفاده از نمونه  

مربوط به آن هـم  هاي شود ولي محدوديتاين آماره گزارش مي معموالً  بنابراين  . كندها را رد مي   مدل

دو شاخص مطلق مرتبط با هـم، شـاخص نيكـويي    ). 2000، 1براونتينسلي و (شود  در نظر گرفته مي   

 اسـت امـا بـراي درجـات     GFI همانند AGFI. است) AGFI( آن  يشدهو تعديل ) GFI(رازش  ب

دير ها بين صفر و يك قرار دارد كـه مقـا          مقادير هر يك از اين شاخص     . شده است آزادي مدل تعديل  

هـاي ديگـر عبارتنـد از ريـشه اسـتاندارد شـده ميـانگين              شـاخص . اسـت نزديك به يك قابل قبـول       

RMRمـالك  ). RMSEA( ميـانگين مجـذورات    و ريشه خطاي  ) RMR(ها  مجذورات باقيمانده 

 پارامترهـاي بـرآورد شـده       يهاي مشاهده شده و مورد انتظار با همـه        ميانگين اختالف بين همبستگي   

در يـك بـرازش كامـل مقـادير     . هاي داخل مدل تعديل شده استراي اختالف  ب RMSEAاست و   

1-  Tinsley & Brown
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شـوند و مقـادير كمتـر     مناسب در نظر گرفته مي    08/0فوق برابر صفر است و در كل، مقادير كمتر از           

، 4هاي موجـود در جـدول   با اين توضيح داده   ).2000تينسلي و براون،    ( بسيار خوب هستند     05/0از  

يمدل نهايي پس از برآورد ضرايب مـسير و محاسـبه         .دهدا را با مدل نشان مي     هبرازش مناسب داده  

.ه شده استي ارا2ضريب باقي مانده در نمودار

 ضرايب به دست آمده بين متغيرهاي پژوهش پس از برازش مدل. 2نمودار

 آثـار  5جـدول . شـود در اينجا به بررسي متغير جنسيت و تـأثير آن در مـدل پرداختـه مـي             

بـا  .دهـد  مـي مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرها را بر يكديگر در دو جنس پسر و دختـر نـشان           

يهـاي اوليـه    مـسيرهاي نگـرش والـدين بـه خوانـدن بـر فعاليـت              5هاي جدول توجه به داده  

 و بـر  04/0 سوادآموزي بر عملكرد سـواد خوانـدن بـا    يهاي اوليه، فعاليت 07/0سوادآموزي با   

، 03/0آمـوز بـا      خوانـدن بـر نگـرش دانـش        يو نيـز خودپنـداره    03/0 خواندن با    يهخودپندار

داري مسيرهاي دو مدل    براي آزمون معني  . ترين اختالف را در بين مسيرهاي مستقيم دارند       بيش

هاي پـسران و    لذا برابري مسيرهاي ساختاري بين مدل     . استفاده شد » ١هاآزمون برابري مدل  «از  

. آمده است6ه از اين آزمون مورد تحليل قرار گرفت كه نتايج آن در جدول دختران با استفاد

1-  testing equality of models

عملكرد سواد 
خواندن

آموز نگرش دانش

به خواندن

پنداره خود

واندنخ

نگرش والدين به
 خواندن

اوليه هايفعاليت

 آموزيسواد

**49/0

**27/0

**16/0

*04/0

*05/0

**42/0

01/0

**53/0
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 به تفكيك جنسيتآثار مستقيم، غير مستقيم و كل متغيرهاي پژوهش.  5جدول

اثرات

مستقيم

اثرات

غير مستقيم
اثرات كل

مسيرها

دخترانپسراندخترانپسراندخترانپسران

هاي اوليهليتاثر نگرش والدين به خواندن بر فعا

آموزيسواد
**45/0**52/0--**45/0**52/0

خود پندارهاثر نگرش والدين به خواندن بر

آموزي بر خودپندارهسواداوليه هاي فعاليتاثر 

-
**26/0

-
**29/0

*12/0

-

*15/0

-

*12/0
**26/0

*15/0
**29/0

آموزدانشبر نگرش اثر نگرش والدين به خواندن 

آموزدانشاوليه سوادآموزي بر نگرش هاي تاثر فعالي

 بر نگرش ويآموزدانش خواندن ود پندارهخاثر 

04/0
*06/0

**38/0

*06/0

05/0
**41/0

*07/0
*1/0

-

*09/0
**12/0

-

*11/0
*16/0

**38/0

*15/0
*17/0

**41/0

اثر نگرش والدين به خواندن بر عملكرد سواد خواندن

بر عملكرد سواد خواندنوادآموزيساوليه هاي فعاليتاثر 

 خواندن بر بر عملكرد سواد خواندندارهخود پناثر 

 بر عملكرد سواد خواندن به خواندنآموزدانشنگرش اثر 

-
*14/0

**53/0

04/0

-
**18/0
**51/0

00/0

**13/0
*14/0

02/0

-

**17/0
**15/0

00/0

-

**13/0
**28/0
**55/0
*04/0

**17/0
**33/0
**51/0

00/0

05/0<P *01/0<P**

مربـوط بـه مـسير      ) χ∆2 (1، بيـشترين تفـاوت مجـذوركاي      6هـاي جـدول     بر اسـاس داده   

، نگرش خواندن والدين بـه      )09/12(آموز به عملكرد سواد خواندن       خواندن دانش  يخودپنداره

 بـه عملكـرد سـواد      زآمـو دانـش و نگـرش خوانـدن      ) 64/11( سواد آموزي    يهاي اوليه فعاليت

همچنـين تفـاوت مجـذور     . نـد دارمعنيp>01/0ها در سطح    است كه اين تفاوت   ) 5(خواندن  

p>05/0 خوانـدن در سـطح       ي سـوادآموزي بـه خودپنـداره      يهـاي اوليـه   فعاليت) χ∆2(كاي  

هـاي   مـسير ترسـيم شـده در مـدل         8توان گفت كـه از      با توجه به موارد باال مي     .  است دارمعني

. مسير تفاوت دارند4ن و دختران، پسرا

) Base Model( تفاوت مجذور كاي حاصل تفريق مجذور كاي هر يك از مسيرها از مجذور كاي مدل پايه -2

.چنين اين روند براي درجات آزادي نيز برقرار استهم. است
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پسران و دخترانهاي نتايج آزمون برابري مدل.  6جدول

مجذور 
)2χ (كاي

درجه
آزادي

مجذوركايتفاوت
)2∆χ(

تفاوت
آزاديدرجات

سطح
داريمعني

ـــــــــ108/5694335مدل پايه
نگرش خواندن والدين به

اوليه سواد آموزيهاي فعاليت
44/568233464/1117-10×4/2

نگرش خواندن والدين به
آموزدانشنگرش خواندن 

65/569433457/01215/0

اوليه سوادآموزيهاي فعاليت
به خودپنداره خواندن

62/568933446/41012/0

اوليه سواد آموزيهاي فعاليت
آموزدانشبه نگرش 

26/569433418/01195/0

واد آموزياوليه سهاي فعاليت
به عملكرد سواد خواندن

15/569433407/01056/0

خودپنداره خواندن به
آموزدانشنگرش خواندن 

61/569433453/01227/0

خودپنداره خواندن به
عملكرد سواد خواندن

99/568133409/1218-10×3/1

آموزدانشنگرش خواندن 
به عملكرد سواد خواندن

08/5689334514-10×1/5

گيريبحث و نتيجه

 ديـدگاه والـدين نـسبت بـه         يانگرش والدين به خواندن    كه   دهدهاي مطالعه نشان مي   يافته

 بـه  آمـوز دانـش نگرش ي بر دارمعنياهميت خواندن در زندگي به عنوان تنها متغير برونزا تأثير         

، سـينزبوري،  ويـست  تي اسـت كـه توسـط       مطالعات  نتايح ين نتيجه، مؤيد  ا). 05/0( دارد   خواندن

.انجام گرفته است) 2005 (چويو چيا ) 2006(، ماتانگوين و آروا )2003 (2وتون و وودتروپ

ياوليـه هـاي  فعاليـت  بـر  نگـرش والـدين بـه خوانـدن    هـاي پـژوهش، تـأثير      يهيكي از فرض  

رود بـه   هاي جمعي كه قبـل از و      هاي خواندن در محيط خانه، بيرون و رسانه       فعاليت-آموزيسواد

اين نتيجه هم سـو  . به دست آمد ) 49/0 (دارمعنياين اثر، مثبت و     .  است -گيردمدرسه صورت مي  

1-  base model
2-  Twist, Sainsbury, Woodthrope, & Whetton,
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. اسـت ) 2008(و ساموئلـسون و همكـاران       ) 2004(، دنـا    )2006(با مطالعات اسـواالندر و تـاب        

كند تا با آن متـون آشـنا   رسد كه رويارويي با متون چاپي به كودكان كمك ميمنطقي نيز به نظر مي   

هـا باعـث    هـا يـا نامـه     هاي نوشتاري مانند نوشـتن نـام      فعاليت. شده و اطالعاتي از آن كسب كنند      

توانـد  ها نيز ميكردن، به ويژه در مورد داستاننقاشي. شودتقويت و رشد آگاهي كودك از متن مي 

هـا  همچنين بازي كودكان با كتـاب     ). 2006موليس و همكاران،  (عامل رشد و پيشرفت سواد شود       

هـا  اين فعاليـت  . هاي سواد خواندن را بنا كنند     كند تا پايه  هاي چاپي ديگر به آنها كمك مي      و نوشته 

.گيرداز نگرش مثبت والدين به خواندن نشأت مي

آمـوز بـه خوانـدن   نگرش دانشبر سوادآموزيياوليههاي فعاليت ديگر پژوهش، تأثير  ييهفرض

اين نتيجه با نتـايج مطالعـات فولكـسون و اسـواالندر      . ست آمد به د ) 04/0 (دارمعني كه اين تأثير     بود

ياوليـه هـاي  فعاليتهمچنين اثر غيرمستقيم و كل . سو استهم) 2006(و اسواالندر و تاب     )2007(

بـه نظـر    . نـد دارمعنـي دهد كه ايـن اثرهـا نيـز          نشان مي   به خواندن  آموزدانشنگرش  بر  آموزيسواد

ـ . از طريق خودپنداره بر نگرش به خوانـدن تـأثير دارد          آموزيوادسياوليههاي  فعاليترسد  مي دين ب

كند و ايـن احـساس توانـايي        آموز در خود احساس توانايي مي     ها، دانش معني كه با انجام اين فعاليت     

.بر نگرش به خواندن او تأثير دارد) پندارهخود(

هـاي  يهكـي ديگـر از فرضـ      خوانـدن ي   يبـر خودپنـداره   آموزيسوادياوليههاي  فعاليتتأثير  

يتيجـه ناين نتيجـه منطبـق بـا        . به دست آمد  ) 27/0 (دارمعنيپژوهش است كه اين تأثير مثبت و        

هـاي  آموزي كه قبل از ورود به مدرسه بـه فعاليـت        دانش.  است )2006(پژوهش اسواالندر و تاب     

 تا در دوران مدرسـه      دهد مي پردازد، احساس توانايي خواندن نيز به او دست       خواندن و نوشتن مي   

.ترس و هراسي از مطالب خواندني نداشته باشد

يعنـي  .  اسـت دارمعنـي بـر عملكـرد سـواد خوانـدن     سـوادآموزي ياوليههاي فعاليتتأثير  

اين تأثير مثبـت بـه دسـت        . بر عملكرد سواد خواندن تأثير دارد     سوادآموزيياوليههاي  فعاليت

.بود) 2004(ا  دنيعهسو با مطالكه هم) 16/0(آمد 

 اسـت  آموز به خوانـدن نگرش دانش خواندن بر    ي ديگر پژوهش، تأثير خودپنداره    ييهفرض

يايـن نتيجـه نيـز بـا نتيجـه      . به دست آمـد   ) 42/0 (دارمعنيكه ضريب مسير اين تأثير مثبت و        

 از  خواندن به ادراك يا باور فـرد       يخودپنداره. استخوان  هم) 2006( رايدر و سوزان     يمطالعه

 خواندن با داشـتن اعتمـاد بـه      يهايش در ارتباط با انجام يك عملكرد مطلوب در حوزه         توانايي
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آموزي كه در خود احساس چنين توانايي را دارد بر نگرش     دانش. نفس در اين زمينه اشاره دارد     

.گذاردميبه خواندن او نيز تأثير 

كـه ايـن    ) 53/0( اسـت    دارمعنـي يـز    خواندن بر عملكرد سواد خواندن ن      يتأثير خودپنداره 

سانچز و ردا و )2006(، تسه و همكاران )2005(سو با نتايج مطالعات ترانگ و كندي     نتيجه هم 

 مثبتي بـين خودپنـداره و عملكـرد سـواد خوانـدن رسـيده       يست كه آنها نيز به رابطه    ا )2003(

.بودند

هاي ديگـر پـژوهش     يهاز فرض  بر عملكرد سواد خواندن      آموز به خواندن  نگرش دانش تأثير  

04/0چنين اين مقدار براي مدل پسران     مه. به دست آمد  ) 01/0 (دارمعنياست كه اين تأثير غير    

آموز بـه   نگرش دانش اثر كل   .  به دست آمد   دارمعني و غير  00/0 و براي مدل دختران      دارمعنيو  

سو با نتايج پـژوهش  رفي هماين نتيجه از ط. دبو ن دارمعني بر عملكرد سواد خواندن نيز       خواندن

و از طرفـي مغـاير بـا نتـايج مطالعـات وزارت آمـوزش و پـرورش كانـادا              ) 2005(چيا چـوي  

. است) 2003، كنفرانس كبك(

نگرش والـدين بـه   ( ديگر پژوهش به اثر كل و غيرمستقيم متغير برونزاي پژوهش         ييهفرض

 و مـستقيم متغيـر برونـزا بـر      تمـامي اثـرات كـل     . بر متغيرهاي درونزاي پژوهش بـود     ) خواندن

 قابل توجـه ايـن اسـت كـه در مـدل      ينكته.  به دست آمددارمعنيمتغيرهاي درونزاي پژوهش   

آمـوز و عملكـرد سـواد      خواندن دانـش   ي بر خودپنداره  نگرش والدين به خواندن    اثري از    ،كلي

نـزاي مـذكور    خواندن متصور نبود اما در محاسبات معادله، اثـر ايـن متغيـر بـر متغيرهـاي درو                 

هـاي  فعاليت، بر   نگرش والدين به خواندن   رسد كه   منطقي نيز به نظر مي    .  به دست آمد   دارمعني

ي، خودپنداره آموزيسوادياوليههاي  فعاليتآموزان با انجام    اثر دارد، دانش  آموزيسوادياوليه

.ن مؤثر استي خود بر عملكرد سواد خواندكنند و خودپنداره نيز به نوبهمثبتي پيدا مي

 مـسير   8در بررسي تأثير متغير جنسيت در مسيرهاي مفروض مدل، مـشخص گرديـد كـه از                 

ايـن مـسيرها   . نـد دارمعنـي هاي پسران و دختـران داراي تفـاوت   مدل مسير در   4موجود در مدل،    

خوانـدن  بـه  آموز به عملكرد سواد خوانـدن، نگـرش         خواندن دانش  ي مسير خودپنداره  :د از عبارتن

آموز به عملكرد سـواد خوانـدن،       ، نگرش خواندن دانش   آموزي سواد يهاي اوليه فعاليتن به   والدي

هـاي  فعاليـت ي تفـاوت مـسير      دارمعنـي . خواندن يبه خودپنداره آموزيسوادياوليههاي  فعاليت

نيـز تأييـد    ) 2006(به عملكرد سواد خواندن در پژوهش كندي، ترانـگ و هيـل             سوادآموزياوليه  
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تري به خواندن نسبت به پسران دارند كه        اساس همين پژوهش دختران نگرش قوي     ر  ب. شده است 

. است)2006 (1هيل و ، رانگ اين مسير هم منطبق بر پژوهش كنديينتيجه

بيشترين ميزان واريانس تبيين شده توسط مدل براي متغير عملكرد سواد خواندن به دسـت             

آموز به خوانـدن   نگرش دانش ،  سوادآموزييهاوليهاي  فعاليتآمد كه حاصل تركيب سه متغير       

 و در مدل دختـران ايـن مقـدار          36/0در مدل پسران اين مقدار نيز       ). 36/0(و خودپنداره است    

 از واريـانس عملكـرد سـواد        29/0بعـد از آن     . ندارندي  دارمعني به دست آمد كه تفاوت     35/0

 و بـراي  28/0ن مقدار براي پسراناي. تبيين شد آموز   خواندن دانش  يوسط خودپنداره خواندن ت 

ياوليـه هـاي   فعاليـت  از واريـانس متغيـر       24/0پس از اين متغيـر،      .  به دست آمد   26/0دختران  

 و 27/0توسط نگرش والدين به خواندن تبيين شد كه ايـن مقـدار بـراي دختـران،                 سوادآموزي

. به دست آمد20/0براي پسران،

فردي و خانوادگي نقـش مـؤثري در عملكـرد          توان گفت عوامل    بر اساس مباحث فوق مي    

يآموز به خوانـدن، خودپنـداره  عوامل فردي شامل متغيرهاي نگرش دانش . سواد خواندن دارند  

ياوليـه هاي  فعاليتو عوامل خانودگي شامل     ) متغيرهاي درونزا (آموز و جنسيت    خواندن دانش 

نقـش مهمـي را در      )  برونـزا  متغيـر (و نگرش والـدين بـه خوانـدن         ) متغير درونزا (سوادآموزي

.بيني عملكرد سواد خواندن داشتندپيش

ي آن تأييـد نـشد، مـسير نگـرش     دارمعنـي طور كه نتايج نشان دادند تنها مـسيري كـه       همان

اگر ايـن موضـوع را بپـذيريم كـه هـيچ مـدل       . والدين به خواندن بر عملكرد سواد خواندن بود     

 درصـد از  36 توانـسته  دل حاضر با برازشي خوب،ه متوان عنوان كرد ك  كاملي وجود ندارد، مي   

 كـه   بـود  اينكه براي نخستين بار در كـشور         با توجه به  . بيني كند واريانس سواد خواندن را پيش    

توانـد گـامي مهـم بـراي         انجام شـد، نتـايج آن مـي        پيرلزهاي   تحليلي روي داده   يچنين مطالعه 

.مطالعات آتي باشد

توانـد  هاي خـاص محـيط خـانوادگي مـي        ان گفت ويژگي  تو عوامل خانوادگي مي   يدرباره

 زبـان و    يجوي را به وجود آورد كه كودكان را به كاوش و به دسـت آوردن تجربـه در زمينـه                   

يد خود را دربـاره  عقايوالدين و افراد ديگر خانواده، باورها و     . اشكال مختلف متن تشويق كند    

1-  Kennedy, Trong, & Hill
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كنند كه كودكان در معـرض مـتن و        ا ايجاد مي  اي ر كنند و به اين ترتيب شيوه     خواندن منتقل مي  

ي رشد كودك، مـشاركت والـدين يـا سرپرسـت او در           در سراسر دوره  .  آن قرار گيرند   يبهتجر

كنـد  ها را ترغيب مي مطالعه، آننگرش والدين نسبت به. فراگيري سواد خواندن بسيار مهم است   

آوري وسـايل   مهارت خواندن و فراهم  هاي بيشتري براي ارتقاي   تا در تعامل با فرزندان، فعاليت     

ها، هنگام ورود بـه  كودك با انجام اين فعاليت.  دهندالزم در جهت تسهيل فرايند خواندن انجام     

. كنـد، توانـا اسـت     چه معلم تدريس مي   ي آن يابد درباره مدرسه و با شروع فرايند آموزش در مي       

ي بـر   دارمعنـي اضر تأثير مثبـت و      اين احساس توانايي كه خودپنداره نام دارد، طبق پژوهش ح         

.آموز داردعملكرد سواد خواندن دانش

:ها به پژوهش بپردازندشود در اين زمينهدر پايان به پژوهشگران توصيه مي

 از واريـانس  36/0فاده از متغيرهـاي مـورد مطالعـه،     با اسـت  ،  اين پژوهش  با توجه به اينكه در       -1

 ضـروري بـه   ،اي از آن تبيين نشده باقي مانـد     قابل مالحظه عملكرد سواد خواندن تبيين شد و درصد        

هـاي علّـي گنجانـده شـده و مـورد      رسد عوامل مؤثر ديگر در عملكرد سواد خواندن در مدل  نظر مي 

- درسـي، ارتبـاط خانـه      ياي، برنامـه  هاي مدرسـه  اين عوامل شامل نقش فعاليت    . مطالعه قرار گيرند  

.باشد مي...هاي آموزشي و مدرسه، سياست

 چهـارم   يرلـز در پايـه    يي پ كننده در مطالعه  آموزان ايراني شركت   پژوهش حاضر روي دانش    -2

رلـز انجـام    يديگـر غيـر از پ     هاي  هاي ديگري روي داده   مناسب است تا پژوهش   . ابتدايي انجام گرفت  

.ه داديشود تا بتوان راهبردهاي آموزشي و پرورشي جامعي را ارا

آموزان مورد مطالعه از مدارس دولتي و غير دولتـي هـستند، تحليلـي بـر            ش با توجه به اينكه دان     -3

اي بـر پيـشرفت سـواد خوانـدن         اساس سطوح متغير مدرسه صورت گيرد تا نقش عوامل درون مدرسه          

. شودآموزان مشخصدانش
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