
 37 -42، ص 1396 تابستان،  10، شماره روانشناسی و علوم رفتاری ایران فصلنامه 

ISSN: 2538-3663 

http://www.psyj.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان نگرش مطالعاتی دانش آموزان ابتدایی و وضعیت 

تواند نوشتاری آنها و تعیین این که تا چه اندازه نگرش های مطالعاتی دانش آموزان می

مدرسه ابتدایی در   ۶دانش آموز از  ۴۱۵بینی کند. وضعیت نوشتاری آنها را پیش

آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند. دند. دانشدر این مطالعه شرکت کر شهرکرد

ها و پاسخ به در این مطالعه نگرش مطالعاتی و وضعیت نوشتاری برای گردآوری داده

از مدل همبستگی استفاده  مقالهبه عنوان معیار انتخاب شدند. در این  پژوهشسواالت 

عناداری میان . تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت مه استشد

مشخص نگرش مطالعاتی دانش آموزان و وضعیت نوشتاری آنها وجود دارد. همچنین 

که نگرش مطالعاتی  دانش آموزان یک عامل پیش بینی کننده برای وضعیت  گردید

 نوشتاری آنها است .

نگرش مطالعاتی، وضعیت نوشتاری، آموزش ابتدایی،  :يديکل اژگانو

 .همبستگی
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 2احمد غضنفري، 1محسن اميري دهکردي

 ، واحد شهرکرد، ایرانسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکترای روانشنا ۱

 ایران ،واحد شهرکرد، ه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیئت علمی گرو  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 محسن اميري دهکردي

 

 

دانش آموزان ابتدایی و  ارتباط ميان نگرش هاي مطالعهبررسی 

 وضعيت نوشتاري آنها
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 مقدمه

بهبود ویژگی های شناختی،  منجر بهگیرد و شامل فعالیتهایی است که تدریس زبان به عنوان یک مهارت کلی مورد توجه قرار می

مهارت )های زبانیاین است که مهارتمدارس ابتدایی اطمینان از در  از این رو، هدف آموزش زبان اول می گردد.عاطفی و جنبشی دانش آموزان 

مهمترین مولفه به منظور  به شیوه ای بسیار اثربخش و کارشناسانانه مورد استفاده قرار میگیرد(شنیداری، نوشتاری، سخن گفتن و نوشتار

 .فراگیری این مهارت ها به وسیله ی دانش آموزان برنامه درسی است

زیر سطح استانداردهای بین  ایران، سطح درک مطالعاتی دانش آموزان PIRLSبر اساس آزمون های بین المللی انجام شده مانند 

به دلیل شکست های علمی دانش آموزان در آزمون های بین المللی، سیستم آموزش مورد تجدید نظر قرار گرفت و برنامه درسی . المللی است

ای پیشرفت های آموزش بین المللی و به منظور گسترش مهارت های تحصیلی دانش آموزان مانند نوشتار و مطالعه راستیی درمدارس ابتدا

نظر قرار گرفت. این برنامه تحصیلی جدید به طور خاص بر توسعه مهارت های نوشتاری و مطالعاتی دانش آموزان به شیوه یکپارچه  تجدیدمورد 

 تا دانش آموزان بتوانند مهارت های نوشتاری و مطالعاتی را در زندگی روزمره خود  بهبود بخشند . تمرکز دارد تا موجب شود

باشد. خواندن یک های متنوع میمطالعه، فرایند پیچیده ایجاد معانی یک متن برای اهداف مختلف و در زمینه [۱]به عقیده آلن و برتون

شود و با معانی که خواننده شود آغاز میبازنمایی های متنی زبان شناسی که  به وسیله ی نگارنده تدوین می باشد که بافرآیند روانشناختی می

نمی باشند         نه صداها و نه کلمات مطرح  ، کردند که در ارتباطات مبتنی بر زبان بیاندر این زمینه و  [2]کند به پایان میرسد ایجاد می

کنند. به این منظور ایجاد مهارت های و واحد های اولیه ارتباطات زبانی، متن ها هستند و افراد در ارتباطات با یکدیگر از متن استفاده می

بنویسند. عالوه بر  کنند راسازد تا به صورت اثربخش آنچه را که مطالعه میزبانی نه تنها  به تسلط بر مطالعه نیاز دارد بلکه  افراد را ملزم می

نوشتار را به عنوان  بیان احساسات، این باید بر توسعه مهارت های نوشتاری و همچنین مهارت های مطالعاتی در برنامه درسی دقت شود. 

شتار از اهمیت و از این لحاظ  نو می کنندتفکرات، نیازها و خواسته ها و رویدادها بر اساس نمادهای خاص مبتنی بر قواعد تعیین شده تعریف 

 برخوردار است .

اما گفته شده است که همبستگی قوی میان این ،  باشداگرچه مطالعه یک مهارت زبانی پذیرفتنی و نوشتار یک مهارت زبانی مولد می

توان خواندن و نوشتن را نمیهای ن و نوشتن مهارت های جدایی ناپذیر برای آموزش زبان هستند. مهارتنددو مهارت زبانی وجود دارد. خوا

نوشتار بر  مطالعه اثر گذار است و آنها اثرات  و به عنوان مهارت شنیداری و کالمی از یکدیگر مجرا کرد. مطالعه بر نوشتار تاثیر گذار است 

آورند یک ساس آنچه به دست میآورند و بر اکنند، اطالعات را به دست میبه خواندن می شروعمتقابلی بر یکدیگر دارند. همانطور که افراد 

کنند. به عبارت دیگر افراد با مطالعه اطالعات را به دست کنند و پس از آن درک خود را به صورت نوشتار مطرح میایجاد می یدرک شخص

به مطالعه  شروعابتدا که  دهند. هرچند افراد درکنند را با نوشتار نشان میدانند و درک میکنند، میآورند و آنچه را که به آن فکر  میمی

نگرش دانش آموزان نسبت به مطالعه تحت تأثیر عواملی قرار دارد که درک خواندن آنها کنند باید نگرش مثبتی به مطالعه داشته باشند. می

زانی که نگرش مثبتی به کند. عالوه بر این تایید شده است که دانش آموهای مانند نوشتار را ایجاد میدهد و مهارترا تحت تأثیر قرار می

 خواندن دارند تمایل دارند تا آنچه را که خواندند را بنویسند. 

شود که بعضی از این مطالعات به بررسی نگرش های مطالعه گیرند مشاهده میهنگامی که تحقیقات مربوطه مورد بررسی قرار می

پرداختند. هر چند، تعداد مطالعات دررابطه با ارتباط میان نگرش  بعضی از آنها به وضعیت نوشتاری دانش آموزانو  [۴]،  [3]پرداختند 

مطالعاتی و وضعیت نوشتاری دانش آموزان بسیار اندک است و همه آنها بر ارتباط مهارت های نوشتاری و مطالعاتی و نه مهارت های مطالعه 

ربخش در رابطه با ادغام نوشتار و مطالعه برای مدارس ابتدایی و وضعیت نوشتاری تمرکز دارند. به همین دلیل، برای ایجاد یک برنامه درسی اث

بررسی ارتباط میان نگرش های مطالعاتی دانش آموزان ابتدایی و وضعیت نوشتاری  پژوهشباشد. از اینرو هدف این به مطالعات بیشتری نیاز می

 واالت زیر مطرح شدند:باشد. به منظور بررسی رابطه میان نگرش مطالعاتی و وضعیت نوشتاری سآنها می

 آیا همبستگی معناداری میان نگرش های مطالعاتی دانش آموزان و وضعیت نوشتاری آنها وجود دارد؟ -۱

 توانند وضعیت نوشتاری دانش آموزان را پیش بینی کنند؟تا چه حد نگرش های مطالعاتی می -2

 

 شناسی روش
 مدل. [۵] باشدمی مربوطه تحقیقات در رایج های مدل از یکی مدل این. شد استفاده پیوسته هم به بررسی مدل از تحقیق این در

 آن هدف و گیردمی قرار استفاده مورد اجتماعی و آموزشی تحقیقات در مختلف متغیرهای میان ارتباط تعیین برای پیوسته هم به بررسی

 .[۶] باشدمی متغیر چند یا دو میان آن به مربوط تغییرات در آن سطح یا بستکی هم وجود شناسایی

 آموز دانش ۴۱۶ مطالعه این برای نمونه ایجاد منظور به. باشدمی در شهرکرد ابتدایی مدارس آموزان دانش با برابر مطالعه این جمعیت

 بر مطالعه این ابتدایی مدارس مطالعه، نمونه تشخیص برای. شدند انتخاب تصادفی برداری نمونه روش اساس بر دولتی ابتدایی مدرسه ۶ از
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 مطالعه این در شرکت داوطلب که( منطقه پایین و متوسط باال،) اقتصادی -اجتماعی ساختار براساس و الیه سه گروه برداری نمونه روش اساس

 آموزان دانش از( %۵3.۴7) نفر 23۴. کردند حاصل اطمینان خود های پاسخ محرمانگی و نامی بی از کنندگان شرکت . شدند انتخاب  بودند

 .بودند دختر آنها( %۴۶) نفر ۱99 و پسر

 

 ابزار
 مقیاس این اطالعات. شد استفاده [7] نوشتار وضعیت مقیاس و مطالعاتی نگرش های مقیاس از تحقیق، پرسشنامه به پاسخ منظور به

 است شده ارائه زیر در ها

 قرار استفاده مورد تحقیق سواالت به پاسخ و ها داده گردآوری برای مطالعاتی نگرش مقیاس مطالعه این در. مطالعاتی نگرش مقیاس

 باشد  باالتر مقیاس این هرچه و باشدمی 0.90 مقیاس این کرونباخ آلفای. باشدمی لیکرت امتیازی ۵ نوع از آیتم 2۵ شامل مقیاس این. گرفت

 .باشدمی بیشتر آموزان دانش مطالعاتی های مهارت به نسبت نگرش سطح

 

 نوشتاري وضعيت مقياس
 به پاسخ برای ها داده گردآوری منظور به( 2008) سیبرت و پیازا وسیله به شده ایجاد نوشتاری وضعیت مقیاس از مطالعه این در

 این چه هر و باشدمی 0.89 مقیاس این کرونباخ آلفای. باشدمی لیکرت امتیاز ۵ و آیتم 2۱ شامل مقیاس این. شد استفاده پژوهش سواالت

 .است باالتر آموزان دانش نوشتاری وضعیت سطح باشد باالتر امتیاز

 

 ها داده تحليل
 نگرش بینی پیش سطح تحلیل و رگرسیون تحلیل و هامتغیر میان همبستگی تعیین برای پیرسون گشتاور همبستگی ضریب تحلیل از

 .شد استفاده آنها نوشتاری وضعیت برای آموزان دانش مطالعاتی

 

 یافته ها

در این بخش از تحقیق همبستگی میان نگرش های مطالعاتی دانش آموزان و وضعیت نوشتاری آن ها و پیش بینی نگرش مطالعاتی 

اولین سوال فرعی تحقیق این است که رابطه معناداری میان وضعیت .دانش آموزان و تاثیر آن بر وضعیت نوشتاری آنها بررسی شده است 

ت نوشتاری آنها وجود دارند؟ به منظور پاسخ به این سوال فرعی، تحلیل ضریب همبستگی انجام شود. به این مطالعاتی دانش آموزان و وضعی

 منظور همبستگی میان نگرش های مطالعاتی دانش آموزان و وضعیت مطالعاتی آنها در جدول زیر ارائه شده است .
 

 : ماتریس همبستگی نگرش هاي مطالعاتی براي وضعيت نوشتاري 1جدول 

 وضعیت نوشتاری  

 **r .730 نگرش مطالعاتی

 

مثبت  ی به رابطه، بر اساس یافته های تحقیق در رابطه با همبستگی میان نگرش های مطالعاتی دانش آموزان و وضعیت نوشتاری آنها 

در مقیاس نگرش مطالعاتی،   (. با افزایش امتیاز[r= .730, p<.01و معنادار میان نگرش مطالعاتی و وضعیت نوشتاری آنها پی برده شد )

توان بیان کرد که افزایش در امتیاز  نگرش های مطالعاتی بر وضعیت آید و از این رو مینسبت به مطالعه به وجود می ینگرش مثبت تر

مطالعه بیشتر  توان بیان کرد که هرچه نگرش دانش آموزان نسبت بهگذارد. بر اساس همین شیوه مینوشتاری دانش آموزان تأثیر مثبتی می

بینی نگرش های مطالعاتی شود. از سوی دیگر تحلیل رگرسیون گام به گام برای ارزیابی  پیشباشد، وضعیت نوشتاری مثبت تری مشاهده می

 .در زیر نشان داده شدند 2دانش آموزان برای وضعیت نوشتاری مورد استفاده قرار گرفت و نتایج به دست آمده در جدول 
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 نی نگرش مثبت براي وضعيت نوشتاريبيپيش :2جدول 

 B Std. Error β t Sig. 

 19.825 4.304  4.607 .000 

 000. 21.121 730. 054. 1.132 وضعیت نوشتاری

Note: R= .730, R2= .532, F(1.392)= 446.079, p= .000 

 

آموزان های مطالعاتی دانشکه نگرش آنها را  مشخص کرد نگرش مطالعاتی دانش آموزان نسبت به  وضعیت نوشتاری ،تحلیل رگرسیون 

درصد از تعبیرات کل در وضعیت نوشتاری دانش آموزان به  ۵۴باشد، یک عامل پیش بینی کننده قابل توجه برای وضعیت نوشتاری آنها می

توان بیان به داده های گردآوری شده می(. با توجه R= .730, R2= .532, p<.01شود )وسیله  نگرش های مطالعاتی آنها توضیح داده می

 آموزان به طور کامل پیش بینی کننده قابل توجه ای برای وضعیت نوشتاری آنها است .کرد که نگرش های مطالعاتی دانش
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 بحث و نتيجه گيري

افرادی که توانایی  [8]کیتوانند موجب ایجاد وضعیت نوشتاری شود. به عقیده استوتسهای مطالعاتی میاین باور وجود دارد که نگرش

به مطالعه نسبت ، نوشتاری بهتری دارند، نسبت به افراد با توانایی نوشتاری ضعیف، تمایل مطالعاتی بیشتری دارند و افراد با تمایالت بیشتر 

انطور که تئوری یادگیری ساختارگرایانه ادعا به افراد با تمایالت مطالعه ضعیف، تمایل بیشتری به ایجاد نوشتار با قواعد نحوی کامل دارند. هم

کنند، معانی به صورت مستمر نویسند و یا مطالعه میزمانی که افراد چیزی را می.کند که نوشتار و مطالعه فعالیتهای ایجاد معنی هستندمی

شوند و تمایل بیشتری آموزان بیشتر مطالعه کنند، آنها بیشتر با عبارات مطالعاتی آشنا میدر حال ایجاد شدن هستند و از این رو هرچه دانش

ا بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق راستطالعه قرار دادند،دارند. در این به نوشتن نقل قول های مطالعه شده که پیش از این مورد م

( میان نگرش دانش آموزان نسبت به مطالعه و وضعیت نوشتاری آنها وجود r= .730, p<.01پی برده شد که یک رابطه مثبت و معنادار )

که یک رابطه قوی  مشخص گردید [۱0] و کارل،دوین و اسکی(۱983)استوتسکی، [9]انجام شده به وسیله گودمن و گودمن اتدارد. در مطالع

در مطالعه زبان شناختی نوشتار و [۱۱]میان مهارتهای مطالعاتی دانش آموزان و مهارت های نوشتاری آنها وجود دارد. به طور مشابه البون

نویسند، آموزانی که بیشتر میهمبستگی قوی میان مهارت های نوشتاری و مطالعاتی اشاره کرد. به عقیده او، دانشمطالعه دانش آموزان به 

باشد. نتایج به این همبستگی در میان کالس های مدرسه نیز بیشتر می ،کنند. عالوه بر اینتوانایی خواندن بهتری دارند و بهتر صحبت می

باشد. از این رو ا با یافته ها در رابطه با همبستگی میان نگرش مطالعاتی و وضعیت نوشتاری میراستمدست آمده در تحقیقات مربوطه ه

 .شودتر میرد نوشتاری آنها مثبتای این یافته ها هرچه دانش آموزان در معرض مطالعه بیشتر قرار بگیرند، عملکراستتوان بیان کرد که در می

از سوی دیگر نتایج تحلیل رگرسیون نگرش مطالعاتی برای وضعیت نوشتاری نشان داد که نگرش های مطالعاتی دانش آموزان یک عامل 

توان بیان کرد که مطالعه و برای وضعیت نوشتاری آنها است. از این رو می (R= .730,  R2= .532, p<.01) پیش بینی کننده  مهم 

های جدایی ناپذیر میباشند و نگرش های مطالعاتی تاثیر مثبتی بر وضعیت نوشتاری دانش آموزان دارد. نگرش های زبانیمهارت، نوشتار 

در این کنند تا آنچه را که یاد گرفتند بنویسند. تواند دانش آموزان را به مطالعه ترغیب کنند و از این رو آنها تمایل پیدا میمطالعاتی مثبت می

ی آموزانتوان مشاهده کرد که دانشمی، بر هدف مطالعه به عنوان  اکتساب زبانی و توسعه نوشتاری تاکید کرد. عالوه بر این  [۱2]نرابطه کراش

کنند تا آنچه را که مطالعه کرده اند یا درس هایی شوند و تمایل پیدا میکنند، با اصطالحات مطالعاتی بیشتر آشنا میمی بیشتر مطالعه  که

پی برد که مطالعه و نوشتار بر یکدیگر اثر گذار هستند و از این رو مولفه های ساختاری را به اشتراک [۱3]بنویسند. شاناهان ،که آموخته اند 

پیشنهاد کردند [۱۴]های دیگر مورد استفاده قرار گیرند. چال و جاکوبآیند و سپس در حوزهتوانند در این حوزه به دست میارند که میگذمی

 شوند .که نوشتار و مطالعه همبستگی قوی دارند و بر یکدیگر اثر گذار هستند و موجب بهبود یادگیری می

شود که مهارت های نوشتاری و مطالعاتی در پشتیبانی از یکدیگر برای توسعه نگرش عه، پیشنهاد میهای این مطالدر نتیجه یافته

شود که همبستگی میان کنند، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پیشنهاد میمطالعاتی دانش آموزان و سپس نوشتن آنچه که به آن فکر می

 زبانی مانند صحبت کردن و گوش دادن در سطوح آموزشی مختلف تحلیل شود. نگرش مطالعاتی، وضعیت نوشتاری و دیگر مهارت های
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