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  خواندننسبت به  نگرش و خودپنداشت انگیزش،سطح 

 نارساخوان آموزاندانش در

 
 3نیا جورشری، مهدیس حسن2، رقیه کریمی*1زادهآیدا یحیی

 52/30/31تاریخ پذیرش:  51/33/31تاریخ دریافت: 

  چکیده

 د.دهای منفی بسیاری به دنبال دارآموزان، نارسااخوانی اسات که پیام  های یادگیری در دانشترین اختاللیکی از رایج :و هدف زمینه

 ودهبنارساااخوانی  به غیرمبتال و مبتال آموزاندانش در خواندن نگرش و خودپنداشاات انگیزش، مقایسااه حاضاار پژوهش انجام از هدف

 . است

آموزان مقطع ابتدایی جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشاست.  مقطعی -تحلیلی شاناسی  : پژوهش حاضار از نرر روش روش

آزمودنی  12و  غیرمبتال به نارساااخوانیآزمودنی کودکان  12) از آن انفر  531بود که تعداد  5335-33شاا ر رشاات در سااال تحصاایلی  

ها در این پژوهش از آزمون رسمی آوری دادهبرای جمعانتخاب شدند.  در دساتر   گیریبا روش نمونه (مبتال به نارسااخوانی کودکان 

، خودپنداشاات خواندن (5331پرسااااانامه انگیزش خواندن )ویگفیلد و گاتری،  ،(5311خواندن و نارساااخوانی )کرمی نوری و مرادی، 

 استفاده شد.( 5333( و نگرش خواندن )مککنا و کر، 5305)آهلووالیا، 

حداقل در یکی از  نینارساخوابه  و غیر مبتال نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس چندمتغیری ناان داد که بین کودکان مبتال :هایافته

مبتال به . نتاایج تحلیل واریانس نااااان داد که میانگین نمرا  کودکان  (>335/3p) داری وجود داردمتغیرهاای وابساااتاه تفااو  معنی   

غیر مبتال به معناداری باالتر از نمرا  کودکان  طورخودپناداشااات و نگرش خوانادن باه    ، هاای انگیزش ی در تماام مللفاه  ناارسااااخوان 

 (. p > 335/3است ) نارساخوانی

یر منفی دارد شناختی آن ا تأثهای روانآموزان نارساخوان بر جنبهتحصیلی دانشی این پژوهش ناان داد ماکال  هایافته گیری:نتیجه

 که ضرور  دارد مورد توجه قرار گیرد.

 نارساخوانی خودپنداشت خواندن، نگرش خواندن، ، خواندن : انگیزشکلیدواژه ها
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 مقدمه

 دانساات فرایندی ترینبنیادی را یادگیری توانمیبدون تردید 

 و زمان طی در درمانده و ناتوان موجودی آن، نتیجه در که

 که رساادمی یافته تحول فردی به جساامی رشااد و تعامل در

 مرزی و حد او اندیااااه قدر  و شاااناختی هاای تواناایی 

 انسان یادگیری زمانی گسترش و زیاد بسیار تنوع. شاناسد نمی

 رغم به اساات شااده باعث اوساات، عمر طول وسااعت به که

 افراد برخی دارند، هم با یادگیری در که زیادی هایتفاو 

  (.5) شوند ماکل دچار آموزش و یادگیری عادی روند در

 آموزانیدانش برای توصاای  5های یادگیری خاصاتوانین

 از رخیب یادگیری در ولی هستند، طبیعی هوشی ب ره دارای که

 حساااب نوشااتن، کردن، هجی خواندن، تکلم، مانند هام ار 

 و اییبین حافره توالی شاانوایی، ادراک بینایی، ادراک کردن،

 به المبت کودکان. رود می کار به هستند، اشکال دچار شانوایی 

 این از مورد چند یا یک در اساات ممکن یادگیری هایناتوانی

 در اختالل گفتاری، زبان در اختالل: باشند مااکل  دچار موارد

 .(5) حساب و خواندن در اختالل نوشتاری، زبان

یکی از انواع   5اخاتاالل در خواناادن یااا نااارساااااخوانی   

به هاست و ترین این اختاللشایعهای یادگیری است که ناتوانی

شاااود، و با کال  در توانایی خواندن مربوط میتاأخیر یا ماااا 

های شناخت واژگان نارساایی قابل مالحره در پیدایش م ار  

 .(3)شاااود و نیز ف م مطااالااا خوانااده شااااده مااااخ  می 

 در بین هایناتوان ترینم م و ترینشااایع از که نارساااخوانی

 پایین توانایی کلمه، در رمزگاایی ماکالتی با است کودکان

 در مختلفی ماکال  و شاناختی واج پردازش هایم ار  در

تعری  اختالل  .(2)شااود می ماااخ  زبان نوشااتاری زمینه

خواندن برمبنای ویرایش پنجم راهنمای تااااخیصااای و آماری 

های روانی عبار  اساات از: حالتی که در آن پیااارفت اختالل

تر از حد مورد انترار برحساااا سااان، آموزش و خواندن پایین

هوش کودک اسااات. این اختالل به میزان زیادی مانع موفقیت 

بق شااود. طهای روزانه مسااتلزم خواندن میتحصاایلی یا فعالیت

                                                           
1. Specific learning disabilities 

هااای ویرایش پنجم راهنمااای تااااخیصااای و آماااری  مالک

وجود یک اختالل عصااابی یا  ای روانی در صاااور هاختالل

حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معموالً 

 .(1)دیگر همراه است  هایبا اختالل

ممکن اسااات  خاص آموزان دارای ناتوانی یادگیریدانش

نااااان ندهند، اما فقدان انگیزش ای باه خوانادن از خود   انگیزه

اشد. شان باز شکست مزمن تحصیلیای  ا ممکن است نتیجهآن

آموز در توانااایی فراینااد فقاادان انگیزش از زمااانی کااه دانش

ش برای  ا تالشااود. ساانس آنکند آغاز میش شااک میاذهنی

 کنند. بعد از تکرار شااکساات درپیااارفت را بی وده تصااور می

آموزان نگرش منفی درباره مدرسااه را رشااد کال ، این دانش

و  دچار شکشان سرنوشت تحصیلی ار نسابت به م دهند و می

 (.0) شوندتردید می

 مواجه متعددی ماکال  با نارسااخوانی  به مبتال کودکان

 تحصیلی آن ا پیاارفت  میزان بر مااکال   همین و شاوند  یم

 و تعلیم حاضر عصار  در که این به باتوجه و اسات  تاثیرگذار

 فرد هر از زندگی م می بخش تحصیل کلی، طور به و تربیت

 نیز تحصیل این کمیت و کیفیت عالوه به دهد؛می تاکیل را

 نزدیک اسا  این بر کند؛می ایفا فرد یدرآینده م می نقش

 در گساترده  صاور   به شااناساان، روان که اساات قرن یک به

 تحصیلی پیارفت کنندهبینیعوامل پیش شاناسایی  برای تالش

 پیااارفت  و موفقیت بر تواندمی نرر به که متغیری .هسااتند

 بگذارد، تأثیر یادگیری ناتوانی به مبتال آموزاندانش تحصیلی

کودکان نارساااخوان که  بیاااتر(. 1اساات ) تحصاایلی انگیزش

کنند ممکن اسات از شکست  ی کمکی دریافت نمیهاآموزش

أ  ناشی از آن دچار احسا  شرم و تحقیر شوند. با یمستمر و 

کودکان  و گردندتر میگذشااات زمان این احسااااسااا ا عمیق 

 خودرمتحممکن اساات احسااا  شاارم یا افسااردگی کنند و   

  (.1پایین ناان دهند )

2. Dyslexia 
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تحقیقا  پیرامون خواندن روی عوامل شناختی، اجتماعی، 

و عاااطافای مارتابو بااا توانااایی خواناادن هماااننااد آگاااهی       

اقتصااادی کودک، نگرش   -شااناساای، زمینه اجتماعی صااو 

 و خودپنداشاات خواندن،والدین و کودک نساابت به خواندن، 

 فریلیچ(. 3اند )تمرکز کرده های مبتنی بر خواندن خانهفعالیت

 مبتال به آموزاندانش از که بساایاری دادند ناااان شاانمن و

 و ،عاطفی اجتماعی، ماااکال  دارای یادگیری هایناتوانی

 شااودمی گرفته نادیده مدرسااه در اغلا که هسااتند تحصاایلی

(53). 

یکی از متغیرهای مورد بحث در پژوهش حاضااار انگیزش 

 اصخ بسیاری از افراد مبتال به ناتوانی یادگیری خواندن است. 

ای هاز لحاظ انگیزشای مااکال  اساسی دارند. آن ا به توانایی  

خود در رویاارویی باا مااااکال  زنادگی ایمان ندارند و منبع    

ا بر دیگر آن  م ارگری در آن ا بیرونی اسااات تا درونی. به بیان

این باور هستند که زندگی آن ا تحت م ار عوامل بیرونی مانند 

شانس است تا عوامل درونی مانند توانایی؛ به طوری که برخی 

اوقا  ممکن اسات دچار اساتیصاال اکتسااابی شوند. آننه که    

مااااکال  انگیزش را برای معلمااان، والاادین و افراد مبتال بااه 

ین سااازد، رابطه متقابل بدشااوار میهای یادگیری بساایار ناتوانی

 (.3آموزان است )ماکال  انگیزشی و شناختی در این دانش

 فراشناخت انگیزش، پژوهای در سیدریدیس و همکاران

 کنناادهبینیپیش عنوان بااه را شاااناااختیمااااکال  روانو 

 از آمده دساات به نتایج .کردند بررساای یادگیری هایناتوانی

 خودکارآمدی، انگیزش)مثالً سطح که داد ناان پژوهش این

 یا هدف به تع د وظیفه، انجام از اجتناب انگیزشاای، نیروی

 هایناتوانی با آموزاندانش بنادی طبقاه  در خود( از ادراک

 که داد نااااان نتایج همننین. اسااات دقیق بسااایار یادگیری

 هایکنندهبینیپیش نیز شااناختیماااکال  روان و فراشااناخت

 .(55) هستند یادگیری ناتوانی برای قدرتمندی

 در را خودتنریمی و ، انگیزشالمن و بریگ ام فولک،

 رفتاری ماکال  های یادگیری،ناتوانی مبتال به آموزاندانش

 قرار پژوهش مورد با تحول ب نجار آموزاندانش و عاطفی و

گیری ج ت مقیا  در را توج ی قابل تفاو  نتایج. ددنا دا

 اهداف مقیا  در تفاو  و داد ناااان هاگروه در انگیزشاای

 که بود آن بیانگر پژوهش نتاایج  .نبود معناادار  تحصااایلی

 بااه نساااباات یااادگیری هااایناااتوانی بااه مبتال آموزاندانش

 و رفتاری مااااکال  دارای یا با تحول ب نجار آموزاندانش

 اجتنابی آوردروی تربیش ،تحصیلی تکالی  انجام در عاطفی

 عاطفی و رفتاری ماااکال  با آموزاندانش .دهندمی ناااان

 با و عادی آموزاندانش به نساابت تریبیش امتحان اضااطراب

  .(55) داشتند یادگیری هایناتوانی

از دیگر  و خودپنااداشااات تحصااایلی  نگرش بااه خواناادن

متغیرهای درونی است که منجر به تفاو  در عملکرد تحصیلی 

داری نامشود. میآموزان مبتال و غیرمبتال به نارسااخوانی  دانش

 عواماال ارتباااط»( در پژوهش خود بااا عنوان 53) و کیااامنش

 خواندن مطلا درک ابعاد با خانوادگی و فردی شااانااختی 

 پرلز قیا م در کنندهشااارکت ابتادایی  چ اارم  آموزاندانش

 ابعاد با شناختی متغیرهای ، به این نتیجه رسیدند که تمام«5330

 ،متغیرها و در بین دارد مثبت رابطه آموزاندانش مطلا درک

 ار آموزاندانش مطلا درک واریانس بیاااترین والدین سااواد

 ،خواندن شاااتخودپندا آن متغیرهای از پس و دنکمی تبیین

، مدرساااه از خارج خواندن هایفعالیت و خواندن به نگرش

 .(53) داشتندبیاترین نقش را 

پژوهش خود کاه باا هاادف    در م ر و همکااارانخجساااتاه 

بررسااای اثربخاااای یک برنامه موفقیت تحصااایلی بر عملکرد  

تحصاایلی، نگرش نساابت به مدرسااه، خودپنداشاات تحصاایلی،  

ماعی اجتیافتگی شیادگیری شاایوه موفقیت در مدرسااه و ساااز

آموزان بود باه این نتیجاه دسااات یاافتند که آموزش    در دانش

سبت به دار نگرش نبرنامه موفقیت تحصیلی باعث افزایش معنی

مدرساه، یادگیری شایوه موفقیت در مدرسه، عملکرد تحصیلی   

در  و سااوزان (. رایدر52) شااوداجتماعی مییافتگی شو ساااز

خواندن و خودپنداشااات  تواناییای با عنوان پیاااارفت مطالعه

آموز در دانش 13خواندن در کودکان ساااوم ابتدایی که روی 

ن داری بیمثبت و معنیانجاام گرفت به رابطه  شااا ر سااایادنی   
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. در (51) افتندخودپناداشااات و نگرش باه خوانادن دسااات ی    

آموز دانش 532که در استرالیا روی  ،کانلن و همکارانپژوهش 

ابتادایی انجام گرفت به بررسااای رابطه بین عوامل خانوادگی،  

خواندن پرداخته  تواناییخود ادراکی و نگرش باه خوانادن باا    

 53/3آموزی های اولیه سوادفعالیتدادند که  شاد. نتایج نااان  

از  50/3خودپنداشات خواندن   از واریانس نگرش به خواندن و

 (. 53به نقل ازبینی کرد )نگرش باه خوانادن را پیش   واریاانس 

پژوهااااگران معتقدند که خودپنداشااات تحصااایلی با عملکرد 

 (.51،50مرتبو است )تحصیلی باال 

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند  میکاییلی و همکاران در

 عنوان به تحصاایلی شااتخودپندا و تحصاایلی عالقگی یب که

 آموزانیبودند. دانش تحصیلی عملکرد هایپیاابین  ترینقوی

 در شوند،می و شاکست  ضاع   دچار تحصایل  دوران در که

 که یابندمی و محدودکننده کاذب باوری شاکست،  تکرار اثر

 بازدارنده و منفی ثبت خودپنداشاات باعث آن تعمیم و تداوم

 ضااع  احسااا  تحکیم و هاتوانایی ابراز برابر در ممانعت و

 احتمال شدن، مردود تصاور  شاود؛ بعدی می مراحل در بیااتر 

 و مااااکال  حل برای تالش عمل، عدم در شااادن مردود

ه ب و داده افزایش را تحصاایلی ضااع  بروز و هاضااع  جبران

 (.51) گرددمی شخصیت وی ءجز تدریج

 هایناتوانی به مبتال آموزاندانش که این باه  توجاه  باا 

 و یادگیری امر در خااص باه ویژه نارسااااخوانی،   یاادگیری 

با توجه به   دارند و جدی مااااکال  تحصااایلی پیاااارفات 

هااای آموزان در زمینااه برخی از ویژگیمااااکال  این دانش

با  ، پژوهش حاضر ، خودپنداشت و نگرشدرونی نریر انگیزش

 واندنخ نسبت به ، خودپنداشت و نگرشهدف مقایسه انگیزش

 رفت.انجام گ مبتال و غیرمبتال به نارساخوانیآموزان بین دانش

 روش
پژوهش حاضر با : الف( طرح پژوهش و شررکت کنندگان 

 ، خودپنااداشااات و نگرش خواناادنانگیزش  مقااایساااههادف  

. انجام شاده است  نارسااخوانی مبتال و غیرمبتال به آموزان دانش

 تحلیلی ااا مقطعی، یک مطالعه شناسیروشاین پژوهش از نرر 

اسااات. جااامعاه آمااری در پژوهش حااضااار شاااامال تمااامی      

      آموزان مقطع ابتدایی شااا ر رشااات در ساااال تحصااایلی دانش

نفر از  531ناماونااه ماورد ماطااالااعااه نیز      . باودنااد  33-5335

ر از جامعه مذکو نارسااااخوانیمبتال و غیرمبتال به  آموزاندانش

 1ین )ب با توجه به شارایو ورود به پژوهش مانند سان   بودند که

 (551تا  11)بین  هوشو ، )ابتدایی( ، مقطع تحصیلیسال( 55تا 

موز، آاز میان این تعداد دانش شدند. انتخاببه شایوه  تصادفی  

آزمودنی را  12و  ینارساخوان مبتال به آزمودنی را کودکان 12

گین یانم دادند کهغیرمبتال به نارساااخوانی تاااکیل میکودکان 

الزم به یادآوری اساات که اند. ماه را داشااته 1سااال و  53ساانی 

هااای الزم از کمیتااه فنی و روجم باال از اجرای این پژوهشق

اخالقی اداره آموزش و پرورش شااا ر رشااات گرفته شاااد و  

 ا جلا آنزان و والدین موآین رضااایت کامل همه دانشهمنن

 شد.

 ب( ابزار

آزمون خواناادن و نااارساااااخوانی )کرمی نوری و مرادی، . 5
( ساخته و 53نوری و مرادی )توساو کرمی این آزمون : (5312

شاااامل  ده  هنجااریابی شاااد. آزمون خواندن و نارسااااخوانی  

 : است به شرح زیر آزمونخرده

، های بدون معنیآزمون خواندن واژه ، هاآزمون خوانادن واژه 

، هاااآزمون قااافیااه ،آزمون درک متن ،آزمون درک واژه هااا

آزمون نااااانه  ،آزمون حذف آواها، آزمون ناامیدن تصااااویر 

بررساای میزان  این آزمونهدف  .هاآزمون ناااانه واژه ،فحرو

آموزان عااادی دختر و پسااار در دوره توانااایی خواناادن دانش

وانی ن و نارساخدبستان و تاخی  کودکان با ماکال  خواند

آموز در پنج پایه تحصیلی دانش 5052اسات. این آزمون روی  

ابتادایی هنجااریاابی شاااده اسااات. پاایاایی آزمون خواندن و       

ده که اسبه شنارساخوانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ مح

 23/3 تا 31/3 بین مختل  هاای آزمونمقاادیر آن برای خرده 

 (.53) دست آمده استبه
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مقیا  : (5331مقیا  انگیزش خواندن )ویگفیلد و گاتری، . 5

ساخته شده است. این  5331توساو ویگفیلد و گاتری در سال  

گزینه است. در این  2گویه و هر گویه دارای  12مقیا  دارای 

گیرد کااه باه معنی  تعلق می 5عادد   "هرگز"مقیاا  باه گزیناه    

تعلق  2عاادد  "همیااااه"انگیزش خواناادن پااایین و بااه گزینااه 

گیرد که به معنی انگیزش خواندن باال است. مقیا  انگیزش می

ا اساات. این آموزان سااوم تا شااااام مناسااخواندن برای دانش

، خواندن در آمادی )خودکاار  مقیاا  خرده 55مقیاا  دارای  

 کنجکاوی حس، خواندن برای اجتناب، خواندن برای تالش

 شااناخت، خواندن خواندن، اهمیت برای کوشااش، خواندن در

 در رقابت، خواندن در نمرا  کساااا، خواندن باه  نسااابات 

 (کتاب خواندن پذیرفتن، خواندن اجتماعی موقعیت، خواندن

ا ب دوست و اصغرپوررقیااست. پایایی این مقیا  در پژوهش 

 دساات آمدبه 11/3فرمول ضااریا آلفای کرونباخ  اسااتفاده از

( 55) . روایی این مقیاا  هم توساااو ویگفیلاد و گاتری  (55)

ان تومورد تاأییاد قرار گرفات. مقیاا  انگیزش خوانادن را می     

 صور  فردی و گروهی اجرا کرد.به
مقیااا  : (5305، ایااآهلووالمقیااا  خودپنااداشاااات کودکااان ). 3

 اشاامل هاتاد سلال است که پاسخ آن   خودپنداشات کودکان 

کاغذی کالمی -. مقیاا  یاک آزمون مداد  اساااتبلی یاا خیر  

 دهندهت که نمره باال در مقیا  نااااناساات. فرب بر این اساا 

 "خودحرمت "یک خودپنداشت مطلوب است که با اصطالح 

یکی اساااات. حااداکثر نمره برای مقیااا  خودپنااداشاااات   

و حداقل صااافر اسااات. پایایی این مقیا  در   هفتاادوهاااات 

ریناردسون  -( به روش کودر53و همکاران ) عسگریپژوهش 

برآورد شد.  11/3و به روش بازآزمایی با فاصله سه ماهه  15/3

از  تصااادف  نمونه یک بر شااتخودپندا مقیا  هندى نسااخه

 این سن شاد. میانگین  اوتارپرادش اجرا آموزاندانش و 5303

 و بازآزمون  -آزمون پاایاای    ساااال بود. روش 1/52نموناه  

 که رفت کار به پایای  شاااخ  یک به عنوان کردن دونیمه

، 11/3دختران  براى ضریا بازآزمایی طریق از پایای  ضاریا 

دختران  براى کردن دونیمه روش از و 13/3پساااران  براى و

و  نادریپژوهش در  بود. همننین 12/3پساااران  براى و 13/3

 با شتخودپندا پرسانامه پایای  ضاریا ( 52انصااری اصال )  

آزمون تنصی   از استفاده با و 13/3کرونباخ  آلفاى از استفاده

روش  دو از شااتخودپندا مقیا  روایی .آمددسااته ، ب15/3

 (.51)مورد تأیید قرار گرفت  همزمان و صورى واییر

مقیا  نگرش : (5333مقیا  نگرش خواندن )مککنا و کر، . 2

توساو مککنا و کر سااخته شده است.    5333خواندن در ساال  

انااد از: کااه عباار   اساااتمقیااا  خردهاین مقیااا  دارای دو 

نگرش به خواندن در نگرش به خواندن در خارج از مدرساااه، 

ای سالال و هر سلال جمله ساده  53مدرساه. این مقیا  دارای  

آموزان با توجه به تصویرهای که دانش استدر مورد خواندن 

، های خیلی خوشحالارائه شده در پایین هر سلال یکی از گزینه

د. به این نزنغمگین را عالمت میخوشاااحال، غمگین و خیلی 

و به گزینه خیلی  2ترتیاا که به گزینه خیلی خوشاااحال عدد  

یاابد. در این مقیا  حداکثر و  اختصااااص می 5غمگین عادد  

و  53و  13حااداقاال نمره ممکن برای کاال مقیااا  بااه ترتیااا 

هر خرده مقیا  به ترتیا حاداکثر و حاداقل نمره ممکن برای   

 ین مقیا  با توجه به آلفای کرونباخ بین. پایایی ااست 53و  23

گزارش شااده اساات و از روایی محتوایی باالیی   13/3تا  12/3

( در 51و همکاااران ) نکاااح(. اصاااغری 50برخوردار اسااات )

و حیطه خواندن پژوهش خود برای بررسااای آن که این ابزار د

سااانجد یا خیر، از تحلیل عاملی اساااتفاده رسااامی و آزاد را می

ن مقیا  آزموداد که دو خردهی اعتبار سازه ناان . بررسندکرد

ا  اند. برای خرده مقیبه خواندن، قابل تمایز و برجسااته نگرش

، اسااات 13/3تا  12/3نگرش باه خواندن آزاد که دارای دامنه  

های قابل قبول ابزار گزارش شده است. برای برآورد شااخصاه  

یایی اشااد و ضااریا پ پایایی از روش آلفای کرونباخ اسااتفاده 

به دست آمد. این  15/3سازی شده فارسی، پرسااانامه مناساا   

 توان به صور  فردی و گروهی اجرا کرد.مقیا  را می

 ج( روش اجرا: 

گیری، از مدار  در پژوهش حاضاار پس از انجام فرایند نمونه

ش ر  5و  5و مراکز ناتوانی یادگیری در ناحیه  آموزش عمومی
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بر روی اعضای نمونه به اجرا  ورد نررهای مرشات، پرساانامه  

درآمد. به دلیل اینکه کودکان مبتال به نارساخوانی، در م ار  

خواندن دچار ضااع  بودند، سااواال  پرسااااانامه برای آن ا    

ها در دو گروه مبتال و خوانده شااد. پس از اجرای پرسااااانامه  

ها وارد نرم داده، هاو گردآوری داده غیرمبتال به نارسااااخوانی

های آمار توصاایفی و اسااتنباطی شااد و از شاااخ  spssافزار 

 ها استفاده شد. برای تحلیل داده

 

 

 هایافته

: ی زیر مورد آزمون قرار گرفتفرضااایه در پژوهش حااضااار 

میزان انگیزش، خودپناداشااات و نگرش خوانادن در کودکان   

تفاو  م غیرمبتال به نارساخوانیوکودکان  مبتال به نارسااخوانی 

 های آمار توصیفیخ شادر ارتباط با فرضیه پژوهش   .اسات 

ها برحساااا آزمودنیشاااامال میانگین و انحراف اساااتاندارد   

نااداشاااات و نگرش خواناادن و  ، خود پهااای انگیزشناماره  

بدون  با وهای آن ا به تفکیک در دو گروه کودکان زیرمقیا 

ارائه شده است.  5در جدول  ینارساخوان

 
 نارساخوانی به غیرمبتال و مبتالهای آنها در دو گروه کودکان میانگین و انحراف استاندارد انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن و مؤلفه : 1ل جدو

 متغیر

 هاؤلفهم

 غیرمبتال به نارساخوانیکودکان مبتال به نارساخوانی                کودکان 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 85/2 06/16 0/1 60/9 آمدی در خواندنخودکار

 58/2 81/10 66/2 15/9 تالش برای خواندن

 91/1 18/12 1/1 91/8 اجتناب برای خواندن

 13/5 15/53 55/5 51/53 حس کنجکاوی در خواندن

 15/5 30/55 31/5 31/53 کوشش برای خواندن

 11/5 13/1 33/5 03/1 اهمیت خواندن

 15/5 33/51 11/5 51/52 شناخت نسبت به خواندن

 55/5 03/52 51/5 12/55 کسا نمرا  در خواندن

 53/5 05/55 3/5 33/51 رقابت در خواندن

 52/2 53/55 1/5 55/52 موقعیت اجتماعی خواندن

 31/5 15/50 13/5 03/55 پذیرفتن خواندن کتاب

 32/51 02/511 23/55 30/552 نمره کل انگیزش خواندن

 50/5 12/53 53/5 33/0 رفتار

 55/5 53/50 52/5 30/1 وضعیت عقالنی و تحصیلی

 51/5 35/55 53/5 30/1 هاظاهر جسمانی و نگرش

 50/5 13/3 51/5 51/1 اضطراب

 31/5 31/3 31/5 35/1 ش ر 

 51/5 31/1 53/5 13/1 شادی و رضایت

 33/2 13/03 31/3 3/33 نمره کل خودپنداشت

 01/3 15/32 15/5 13/53 نگرش به خواندن در خارج از مدرسه

 32/2 31/31 50/3 12/52 نگرش به خواندن در مدرسه

 31/0 31/13 10/1 33/21 نمره کل نگرش به خواندن
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شاااود که میانگین مالحره می 5وجه به اطالعا  جدول باا ت 

و نگرش خواندن و هر یک های انگیزش، خودپنداشت کل مللفه

های آن ا در کودکان نارساخوان کمتر از کودکان مقیا از خرده

رای بررساای معناداری نتایج به ب اساات. غیرمبتال به نارساااخوانی

ر د متغیری)مانوا( استفاده شد.آمده از تحلیل واریانس چنددسات 

خواندن و  خودپناداشااات و نگرش این تحلیال نمرا  انگیزش،  

 بتال بهم )کودکان هاته وگروهن ا به عنوان متغیر وابسااهای آمللفه

غیر ( به عنوان متنارساااخوانی غیرمبتال به و کودکان ینارساااخوان

این  های اساااتفاده ازفربدر نرر گرفته شاااد. ابتدا پیش مساااتقل

بیعی فرب طگرفت. برای بررسی پیشآزمون مورد بررسای قرار  

چون . شدبودن توزیع نمرا ، از کجی و بلندی متغیرها اساتفاده  

و  +5( در دامنه -130/3و131/3میزان کجی و بلنادی )باه ترتیا  

زمون نتایج آ .بودتوزیع نمرا  آزمون طبیعی بنابراین اسااات  -5

ها رعایت د که شااارط همگنی واریانس بین گروهلوین نااااان دا

(. همننین همگنی ماااتریس/ F=13/5و  p=55/3شاااده اسااات ) 

 , p=55/3) واریاانس باا آزمون ام باکس مورد تأئید قرار گرفت  

01/5=F , 05/53=BOX.)  کلی تحلیل واریانس نتایج  5جدول

داشت و خودپن متغیری برای مقایساه میانگین نمرا  انگیزش چند

مبتال و کاان  هاای آن اا را در گروه کود  خوانادن و مللفاه   نگرش

 دهد.ناان می ینارساخوانغیرمبتال به 

 

 
 های وابستهای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری بر: نتایج آزمون 2جدول

 F p مقدار نام آزمون رمتغی

 

 گروه

 335/3 33/551 35/3 اثر پیالیی

 335/3 33/551 53/3 المبدای ویلکز

 335/3 33/551 21/3 اثر هتلینگ

 335/3 33/551 31/3 بزرگترین ریاه خطا

، اثر گروه بر ترکیا خطی متغیرهای 5براسا  نتایج جدول

 , p 33/551= F, >335/3دار اساااات )وابسااااتااه مااعااناای  

بتال به مبه عبار  دیگر، بین کودکان  ؛=المبادای ویلکز( 53/3

حداقل در یکی از  غیرمبتال باه ناارسااااخوانی  و  یناارسااااخوان 

 داری وجود دارد. متغیرهای وابسته تفاو  معنی
 

 

 وانیمبتال و غیرمبتال به نارساخکودکان های آنها در گروه خودپنداشت و نگرش خواندن و مؤلفهمتغیری میانگین انگیزش، : نتایج تحلیل چند 3ول جد

 مولفه
SS 

 آزمایشی

SS 

 خطا

MS 

 آزمایشی

MS 

 خطا
F p 

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

 1 70/6 661/6 88/226 88/2 08/880 58/170 08/880 خودکارآمدی در خواندن

 1 09/6 661/6 8/188 20/0 07/906 08/685 07/906 تالش برای خواندن

 1 79/6 661/6 25/278 88/2 80/091 69/177 80/091 اجتناب از خواندن

 1 72/6 661/6 95/158 71/8 29/1681 95/899 29/1681 حس کنجکاوی

 1 56/6 661/6 75/277 81/8 970 96/268 970 کوشش برای خواندن
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 1 80/6 661/6 90/59 70/6 21/05 67/88 21/05 اهمیت خواندن

 1 85/6 661/6 29/97 21/8 89/812 91/226 89/812 شناخت نسبت به خواندن

 1 02/6 661/6 21/116 88/1 61/177 69/165 61/177 کسا نمرا  در خواندن

 1 09/6 661/6 20/189 01/8 55/878 11/288 55/878 رقابت در خواندن

 1 69/6 661/6 12/05 55/12 02/577 57/961 02/577 موقعیت اجتماعی

 1 06/6 661/6 71/168 82/6 28/609 71/810 28/609 پذیرفتن خواندن کتاب

 1 56/6 661/6 57/887 88/157 17/07119 01/18125 17/07119 نمره کل انگیزش خواندن

 1 56/6 661/6 9/808 78/2 7/992 98/196 7/992 رفتار

 1 96/6 661/6 72/1165 97/1 86/2159 26/185 86/2159 وضعیت عقالنی و تحصیلی

 1 70/6 661/6 92/215 55/2 88/081 96/261 88/081 ظاهر جسمانی و نگرش ها

 1 05/6 661/6 76/167 01/2 6/858 0/152 6/858 اضطراب

 97/6 55/6 661/6 66/18 96/6 26/70 7/868 26/70 ش ر 

 99/6 09/6 661/6 60/19 29/1 10/28 69/96 10/28 شادی و رضایت

 1 57/6 661/6 05/695 88/8 81/10781 80/2865 81/10781 نمره کل خوپنداشت

 1 76/6 661/6 88/266 08/16 60/2188 61/768 60/2188 نگرش به خواندن در خارج از مدرسه

 1 78/6 661/6 08/215 80/9 10/2696 10/009 10/2696 نگرش به خواندن در مدرسه

 1 51/6 661/6 09/251 61/86 69/5681 1/2166 69/5681 نمره کل نگرش به خواندن

، نتایج تحلیل واریانس نااااان داد که 3باا توجاه به جدول   

هااای نمرا  کودکااان نااارساااااخوان در تمااام مللفااهمیااانگین 

 ای معناداریخودپنداشااات و نگرش خواندن به گونهانگیزش، 

(. p > 335/3است )غیرنارسااخوان  نمرا  کودکان  از ترپایین

 رایکه کودکان نارساااخوان دااساات ها ناااانگر آن این یافته

ری تخواندن پایینانگیزش، خودپنداشااات و نگرش نسااابت به 

 .بدون نارساخوانی هستندنسبت به کودکان 

 
 

 گیریو نتیجهبحث 
 نگرش و ،خودپنداشت انگیزش، مقایسههدف پژوهش حاضر 

 وانینارساخ اختالل مبتال و غیرمبتال به آموزاندانش در خواندن

و گروه از دنتایج بررسای فرضیه پژوهش ناان داد که بین   بود.

، در انگیزش (بااه نااارسااااخوانیمبتال و غیرمبتال آموزان )دانش

 ؛داری وجود دارداندن تفاو  معنیخو و نگرش ،خودپنداشت

به نارساااخوانی در مقایسااه با مبتال آموزان بدین معنی که دانش

بت رش نسانگیزش، خودپنداشاات و نگ ،غیرمبتالآموزان دانش

گین میان همننین نتایج نااااان داد کهبه خواندن کمتری دارند. 
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هااای در تمااام مللفااه نااارسااااخوانینمرا  کودکااان مبتال بااه 

خوانادن به گونه معناداری   و نگرش ،، خودپناداشااات انگیزش

 (.p > 335/3است ) گروه مقایسهباالتر از نمرا  کودکان 

نتااایج مطااابق بااا فرضااایااه اول پژوهش ناااااان داد کااه   

 آموزاندانش با مقایسااه در نارساااخوانیمبتال به  آموزاندانش

آوردند.  دسات  به تریکم انگیزش نمره هایمللفه در غیرمبتال

(، 55) نتایج سااایدریس و همکارانتوان به در این راساااتاا می 

 (، اشااااره کرد.55و همکاران )( و فولک 51و قرباانی )  زاللی

 در را خودتنریمی و (، انگیزش55المن ) و بریگ ام فولک،

 رفتاری ماااکال  های یادگیری،ناتوانی دارای آموزاندانش

 قرار پژوهش وردبا تحول ب نجار م آموزاندانش و عاطفی و

گیری ج ت مقیا  در را توج ی قابل تفاو  دادناد. نتایج 

 اهداف مقیا  در تفاو  و داد ناااان هاگروه در انگیزشاای

 نبود. معنادار ،تحصیلی

 پژوهش برنولااد واین یااافتااه پژوهش همننین بااا نتااایج 

ای که انجام دادند است. آنان در مطالعه( همساو  53) همکاران

 داشااتند پایین معدل که آموزانیدانش جه رساایدندبه این نتی

 دو در داشااتند(، باالتری معدل که آموزانیدانش به )نساابت

 کسااااا تریپااایین ینمره خودآزمااایی، و انگیزش حیطااه

 و انگیزش هااایحیطاه  کاه  دادناد  نااااان همننین .کردناد 

 پایان هاینمره میانگین با معناداری همبساااتگی خودآزمایی

دهااد تحقیقااا  ناااااان می نتااایج  .دارنااد آموزاندانش ترم

آموزانی کاه برای خوانادن بااانگیزه هساااتند و اغلا در    دانش

ساااطوح  درهای درک مطلا م ار و هاای خواندن  فعاالیات  

. عالوه بر این، مطااالعااا  مختل  نااااان  ی قرار دارناادباااالتر

پیارفت اغلا به طور فعال در برابر کم دهد که خوانندگانمی

اً ، خصوصکنندو کمتر مااارکت می کنند خواندن مقاومت می

شاااود. مقاومت در برابر وقتی خوانادن در مادرساااه انجاام می   

خواندن حتی بیاتر برای خواندن کتاب های مدرسه شایع است 

(33). 

 آموزاندانش که داد ناان همننین حاضار  پژوهش نتایج

غیرمبتال به  آموزاندانش با مقایساااه در نارسااااخوانی مبتال به

 تری دارند.خواندن پایینخودپنداشاات و نگرش  نارساااخوانی

 چاپمن(، 35) پژوهش پلیکرونی و همکاراناین یاافتاه با نتایج   

و (، 52) خجساااته م ر و همکاران(، 33(، بیر و همکاران )35)

 و است.، همس(51رایدر و سوزان)

( با هدف 35پلیکرونی و همکااران ) کاه  نتاایج پژوهاااای  

آموزان گرش خواناادن در دانشمقااایساااه خودپنااداشااات و ن 

موزان آ، نااااان داد که دانشدادندانجام نارسااااخوان و عادی 

ه ها نساابت بتری در تمام حوزهنارساااخوان خودپنداشاات پایین

آموزان . همننین دانشهمساااااالن عااادی خود ناااااان دادنااد

را )بعنوان یک فعالیت ج ت رشد  نارسااخوان فعالیت خواندن 

شاخصی( با لذ  و سودمندی کمتری نسبت به همساالن خود  

ن نارساااخوان به طور کردند. نتایج ناااان داد کودکادرک می

هااای خود تری در مورد تواناااییهااای منفیمااداوم برداشاااات

در مورد نگرش خواندن، تفاو  بین گروه نارساخوان  داشاتند. 

ااان داد که گروه نارساخوان به طور  و عادی ماااهده شاد و ن  

بااا مااداوم ارزش کمتری برای فعااالیاات خواناادن در مقااایساااه  

آموزان نارساااخوان دانشهمننین همساااالن خود قائل بودند. 

تری در نرر ارزشه عنوان فعااالیاات کمخواناادن را باافعااالیاات 

 گرفتند.

موزان آدانشاره خودپنداشت تحصیلی، به هنگام بحث درب

آموزان عادی نسااابت به دانش خاص های یادگیریباا نااتوانی  

کنناد و  هااای منفی ادراک میخودشاااان را بیااااتر باا عباار    

دهند که شاااان را به چیزهایی اساااناد میشاااکسااات تحصااایلی

آموزان بااا تواننااد تغییر دهنااد. از نرر اجتماااعی نیز دانشنمی

ان شاانیز نساابت به همساااالن عادی خاص ادگیریهای یناتوانی

رر کفایت و نامقبول در نایل دارند که خودشان را بیااتر تم بی

بگیرند. با این همه توجه به دو نکته بساایار م م اساات. نخساات 

های یادگیری خودپنداشاات  آموزان با ناتوانیآنکه، همه دانش

نادارند، و دوم آنکه، اگرچه  اجتمااعی و تحصااایلی ضاااعیفی   

ا آموزان بخود اجتمااعی و تحصااایلی بعضااای از دانش  ادراک

تر از میزان معمول اسااات، اما پایین خاص های یادگیریناتوانی

مطالعه سوناین (. 32طبیعی هستند )حرمت خود در کل دارای 
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( ناااان داد که فعل و انفعاال  خواندن در  31و میوناسااترمن ) 

 زآمودانش تقویت عالقه کودکان به ساوادآموزی ملثر است. 

 به قادر اساات، برخوردار پایینی اشااتیا  از که نارساااخوان

 بود نخواهد خود همکالسااان و معلم با ب تری رابطه برقراری

 و دارد پی در رامنفی  اجتماعی -روانی پیامدهای امر این که

 همراه پایین اشتیا  بود. خواهد اثرگذار تحصیلی پیاارفت  بر

 میلیبی به تحصاایلی و نگرش منفی به خواندن انگیزه افت با

 . گرددمی منجر درسی اهداف و یادگیری به آن ا

 مداوم طور به که یادگیری اختالال  دارای آموزاندانش

 نسااابت به کنندمی تجربه را تحصااایلی شاااکسااات مکرر و

(. 30پذیرترند )هیجانی آسیا -  اجتماعی و رفتاری ماکال 

رستی های ناداولیا و مربیان مدار  نیز برچسا در بیااتر مواقع 

زنناد. به تبع این نوع نگرش و  آموزان میدانشباه این گروه از  

مااااکال  و آموزان یاااد شااااده، افزون بر برخورد بااا دانش

نیز  ا ر های تحصیلی ، ماکال  رواناناختی دیگریشاکسات  

پایین، خود توان به اعتماد به شاااود. از آن جمله میمیموجا 

 م نگرش منفی به درساای ویژه، یا روی فقدان انگیزه پیااارفت،

 و غیره اشارهخود رفته نسبت به در  خواندن و ضع  حرمت

 رفتاری، مااااکال  شاااناختی،روان های(. ویژگی31کرد )

دوران  روانی اختالال  سااااایر بودیهم و خالقی  حاااال 

 مداخال  انجام و توجه لزوم ،یادگیری ناتوانی با کودکی

 کودکان آشاااکار از گروه این برای را پیااااگیرانه و ب نگام

 بیاتری خطر معرب در کودکان از گروه این زیرا ؛ساازد می

 افسردگی و اضطراب نمود مانندرفتاری درون اختالال  برای

 (.31هستند )نایافته سازش  مخرب رفتارهای همننین و

ه از این پژوهش ناااان داد که  در کل نتایج به دساات آمد 

 آماوزان نااارساااااخاوان بااه لحاااظ انگیزش خواناادن،    داناش 

به طور معنادار در  خودپنداشااات و نگرش نسااابت به خواندن 

 دارند. از  رآموزان عادی قراتری نسااابت به دانشساااطح پایین

حجم توان به محدود بودن های پژوهش حاضاار میمحدودیت

تأثیر شااارایو محیو  )مانند متغیرها کنترل برخی عدمنمونه و 

 را آموزاندانشاز نرر شااناختی   احتماالً کهخانه و مدرسااه(، 

هایی در انجام پژوهشدهند، اشااااره کرد. می قرار تأثیر تحت

دیگر  هایتر با کنترل این متغیرها و بر روی مقولهسااطح وساایع

 این نتایج براساااا های یادگیری، ضااارور  دارد. نااتوانی 

، خودپنداشاات و نگرش انگیزش بودن پایین بر مبنی پژوهش

شاااود خوانی، توصااایه میبتال به نارسااااآموزان مدانش خواندن

 والدین و مربیان از سااویآموزشاای و تربیتی مناساابی  اقداما 

انجام شاااناختی آن ا روان ج ت ب بود وضاااعیت این کودکان

برناامه، انجام اقداماتی نریر   هاای فو  شاااود. برگزاری کال 

هاای درک مطلا،  ، آموزش م اار  خوانیداساااتاان آموزش 

های گیری از برنامهب رهو  های واج شاااناختیآموزش م اار  

هااای خواناادن این ب بود م ااار ج اات  کمااک آموزشااای

 و در نتیجه افزایش عالقه و انگیزه آن ا مفید است. آموزاندانش

 ژوهشاین پ کننده درافراد شرکتاز تمامی : تشکر و قدردانی

هااای یااادگیری بااه خاااطر اناادرکاااران مراکز اختاللو دسااات

 سناسگزاریم.شان همکاری صمیمانه
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Abstract 

Background and Purpose: One of the most common learning disorders in students is dyslexia 

that caused many negative consequences. The present study is conducted with the aim of compare 

motivation to reading, self –concept of reading, and attitudes toward reading in students with and 

without dyslexia. 

Method: In terms of methodology, this research design is a sectional- analytical study. The 

statistical population of the study is comprised of all elementary students with dyslexia in Rasht, 

Iran, in the academic year 2013-2014. 108 of students (54 subjects without dyslexia and 54 subjects 

with dyslexia) were selected with convenience sampling. To collect of data, Official Reading and 

Dyslexia Test (ORDT), and the Motivations for Reading Questionnaire (MRQ), Reading Self-

concept, and Attitude toward Reading were used. 

Results: The finding of Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that there are 

significant differences between children with and without dyslexia in at least one of the dependent 

variables (p<0.001). The results showed that the mean scores of children with dyslexia in all 

components of reading motivation, self-concept, and attitude are significantly lower than children 

without dyslexia (p<0.001). 

Conclusion: The findings showed that educational problems of dyslexic students have a negative 

impact on their psychological aspects that need to be considered. 

Keywords: Motivation to reading, self –concept of reading, attitudes toward reading, dyslexia 
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