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  دهكيچ
. شـود  ين در آموزش زبان محـسوب مـ       ي نو يرديك رو يط آموزش يمح ، توجه به  يريادگي بهبود   يبرا

زان  از منظـر  آمـو   زبـان  يشرفت مهارت نوشـتار   ي را بر پ   يط آموزش ير سه مح  يوشد تاث ك  ين پژوهش م  يا
ـ    ك ي  طراح  ي نوشتار يپژوهشگران، چهار گروه آموزش   . ندك ي متن بررس  يروان  ( يردند؛ سه گروه تجرب

 26 ي فـرد ي نفـر و گـروه رو در رو  20 يا انهير همزمان راي نفر، گروه غ  21 ي دو نفر  يگروه رو در رو   
ق يـ ن تحقي نفر در ا83د، سفوركن سطح آيي آزمون تعيها بر اساس نمره  .  نفر 16 گروه شاهد    يكو  ) نفر
محـور   - وه داربـست  ي، در معرض آموزش مهارت نوشتن بر اساس شـ         ي تجرب يها گروه. ردندكت  كشر

 ي رو در رو   يشيت گروه آزما  يد موفق ي طرفه، مو  يكانس  يل وار يج برآمده از روش تحل    ينتا. قرار گرفتند 
ه نـشانگر   كـ هـا بـود      ر گـروه  يا سا سه ب ي متن  در مقا    ي از نظر روان   يشرفت مهارت نوشتار  يدو نفره در پ   

 ي، بـرا  يوشـ كرد هم يكـ ه معلمان با اتخـاذ رو     كسته است   ين شا يبنابرا.  است يوشكرد هم يكت رو ياهم
 مناسب يمند  بهرهيط در ارتقاير شرايي تغينند و برا ك يزير آموزان، برنامه   زبان يش مهارت نوشتار  يافزا

  .نندك استفاده ي گروهيارهاك از ي اهداف آموزشيدر راستا
، 5يانجي، ابزار م  4 متن ي، روان 3يوشك، هم 2يا انهير همزمان را  يآموزش غ  ،1يگر يانجيم :هاي كليدي  واژه

  .7يرد نوشتارك ، عمل6اربست محوريآموزش 
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  مقدمه  -1
ه نوشـتن، شـامل مراحـل       كـ دهـد    ي نـشان مـ    ياربـست محـور نوشـتار     ي آموزش   يها مدل
 بالفعـل    ند تـا از سـطح بـالقوه بـه         ك  ي م كمكان  ريه در آن، معلم به فراگ     ك است   يريپذ بازگشت

ران يـ ه عملگرد فراگ  كانگر آن است    ي ابزارمحور ب  يارهاك  نهير درزم ي اخ يها پژوهش. ابنديدست  
  . رد، وابسته استيگ ي صورت ميگر يانجيه در آن مك يطيمح  بهياديتا اندازه ز

 ينـش ك  ه هم ك يهنگام ) 1978 كيگوتسي ، و  1977باندورا   ( ي اجتماع يريادگي يةبنا بر نظر  
قـات  يتحق. ابـد ي  ي ارتقـاء مـ    يريادگيدار باشد، سطح     يرندگان و معلم هدفمند و معن     يادگيان  يم

رنـدگان اثـر دارد     يادگيشرفت  يـ  پ يانـه بـر رو    ي بـا را   يانجيـ ه ارتبـاط م   كدهد   يمختلف نشان م  
 زبان است، اما    يريادگين مراحل   ي از آخر  يه مهارت نوشتار  ك يادآورين  يبا ا ). 2004وارشوار  (

ان يـ  ب ي بـرا  ي راهـ  يمهـارت نوشـتار   . ديآ يشمار م   زبان دوم به   يريادگي يها ن بخش يتر از مهم 
اسـتفاده از مهـارت     . زبان اسـت    با افراد هم   ينشك   هم ي برا يا وهيز ش ير فرد و ن   كاحساسات و تف  

  لهين وسـ  يرا ا ي، ز افتهيش  يافزا) ل و وبالگ  يميمانند ا  (يا انهير همزمان را  ي در ارتباط غ   ينوشتار
پناشـاف؛ آلـتمن و     (  در آمده اسـت      ي فرد يها ينشك  ر هم يعنوان جزء جداناپذ    به يارتباط جمع 
  ). 2005استفانسن؛ 

ز يـ  ن ي آموزشـ  يها طي دارد، در مح   يا ار گسترده يرات بس يها تاث  ينشك  گونه هم  نيه ا كجا از آن 
  و 8 زبـان دوم   ي آموزشـ  يها طي و مح  ش داشته ينون افزا كش تا يدايها از زمان پ    استفاده از وبالگ  

ن مهـارت   يتمـر  آمـوزان بـه     از زبـان   ياريبـس . است  نبوده يه مستثن ين قض يهم از ا  9يزبان خارج 
 ، پنااشـاف؛ آلـتمن و       2001اوربـام   يروكا(پردازند   يل م يمير همزمان همچون ا   يطور غ  نوشتن به 

ان متخصـصان زبـان دوم      يمو استفاده از وبالگ در       ) 2005زابل  يس و ا  ي ، ز  2005استفان سان   
  . )2004 ، جانسون 2005 و 2003مپل ك( ش است يروز در حال افزا روز به
 ي مختلـف در بهبـود مهـارت نوشـتار         يانجيـ  م ي از ابزارهـا   يبكيرود، تر  ين انتظار م  يبنابرا
  يرد اجتمـاع يكـ رو.  داشـته باشـد  يير بـسزا  ي تأث يند نوشتار يها در فرآ   آن  به كمكآموزان و    زبان
 قادر  ييتنها ه به كد آورد   ي را پد  يند تا متون  ك كمكپژوه   دانش تواند به  ي، م يريادگيمسئله    به معلم
 رشـد  ي را بـرا ي، بـستر مناسـب  كد مشتري تولي برايساز نهيمعلم با زم. نوشتن آن نبوده است   به
  .آورد يان فراهم مي دانشجويعلم

  قي تحقةنيشيپ -2
 زبـان  يريادگيـ ر مثبـت آن بـر      يت و تاث  كت مشار يماه ه در گذشته انجام شده به     ك يقاتيتحق

اسـت  ك؛ 2010ز كالوال و اسـ (آموزان پرداخته است   زبان ين بهبود مهارت نوشتار   يدوم و همچن  
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 يريادگيـ نـد   ي بر فرا  يت نقش نوشتن گروه   ياهم قات به ي از تحق  ياريبس). 2005؛ استورچ 2011
 ياديـ  ز يايـ  مزا ينوشتن گروهـ  ). 2017م و وروبل    كي(اند   ن آموزش آن پرداخته   يزبان و همچن  

 ياستورچ و آلدوسـار ( استفاده از زبان يشتر برايداشتن فرصت ب توان به ي آن مةه از جملكدارد  
ان يـ  و ت  ينـساج (آمـوزان     در متون نوشته شده توسط زبان      يش دقت دستورنگارش  ي؛ افزا )2010
؛ باال رفتن اعتمـاد     )2011شاهده  (لمات در متن    ك يريارگك؛ بهبود در محتوا؛ ساختار و ب      )2010
 ينشك  ن بهبود مهارت هم   يو همچن ) 2001گ  يارو و تاپن  ي(آموزان در مهارت نوشتن      نفس زبان  به

 .ردكاشاره ) 2011شاهده (در زبان دوم 
 يهـا  تيـ  اسـتفاده از فعال    ي برا يل منطق ي دال ة ارائ ةني در زم  ياري بس يها يمطالعات  و بررس   

 ، اسـتورچ  1990ت  ي، اشم  2001 ، اوتا    1994دوناتو  ( ست  ا دونفره صورت گرفته ا    ي و   يگروه
(  زبـان دوم     يريادگي در    ينشك   هم يةاساس فرض   مثال، بر  ي؛ برا  )1998ن  كين و لپ  يي ، سو  2002
 زبان دوم   يريادگيل  ي موجب تسه  ياديتواند تا اندازه ز    ي م  ينشك  ، هم  )1994ا  يك ، پ  1997گس  

ز بـا  ي و ن يه بر ساختار زبان در قالب معن      كيرندگان، با ت  يادگيبه   يشود؛  از راه دادن بازخورد منف      
  .يق زبانيده و دقيچي پيد ساختارهايتول ها به ق آنيتشو

تواند  يد زبان م  يتول ) 1995ن  ييسو( زبان دوم    يريادگي در   1ه برونداد ي فرض يةن بر پا  يهمچن
ن زبان مقـصد،  ي و همچنين زباني بي از ساختارهاي آگاهيآموزان برا  زبانيجاد فرصت برا  يبا ا 

 خـود، منجـر     ي زبـان  يهـا   اسـتفاده  ةدن دربـار  يشيآزمودن مفروضات خود در زبان مقصد و اند       
و زبان مقصد   2ياني زبان م  ين ساختارها يند، ب ين فرا يپژوه در ا   اگر دانش .  شود يريادگيل  يتسه به

نـد تـا او را در   ك ي خود استفاده م يح ساختارها ي تصح يند، از دانش زبان دوم برا     ي بب يناسازگار
 2004(ن راستا، دونـاتو     يدر هم  ). 1995 ،   1993ن  يسو(ند  كت  يق زبان هدا  يده و دق  يچيد پ يتول
 يا هي حاشـ  يه اعضا كب  ين ترت يشود ؛ بد   ير افراد م  يي باعث تغ  يوشكه هم كاظهار داشته است    ) 
جاد يا  هم به  ه خود او  كند  ك  ي م ي ارتباط ة عضو فعال در گسترش حلق     يك  ل به ي جامعه را تبد   يك
شرفت هدفمند  يپ  قادر به  ياركق هم يه افراد از طر   كتوان گفت    ين م يرده است؛ بنابرا  ك كمكآن  
  . شوند ي ميروابط اجتماعةنيدر زم
 يت در مراحـل خاصـ     كن مشار يسند، ا ينو ي را م  يگر متن يديك ياركان با هم  ي دانشجو يوقت

ـ  يدر هم ). 2005ورچ  است(شود   يده نم يل مراحل د  كت در   كرد و مشار  يگ يصورت م  م ين راستا ن

__________________________________________________________________ 
1. Output hypothesis 

2. Interlanguage 
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شتر در يــآمــوزان ب ان زبــانيــ در ميت داربــستكه مــشاركــانــد  اظهــار داشــته) 2017(و وارشـو  
ه كـ  ي زمـان يعنـ يرد،  يـ تواند صـورت بگ  ين مرحله نوشتن م   يا در آخر  يو  1 يركبارش ف ةمرحل
 زمـان تنهـا     نيـ ننـد و در ا    ك  ي مـ  يراستاري خود را و   يها يالسكهمةآموزان متون نوشته شد    زبان
  .دهند ي بهبود متن ارائه مي براييشنهادهايپ

ش يدايـ ه پكـ  است يسته داور ي؛ با يق فناور يت از طر  كت مشار يماه ن؛ با توجه به   يبرا افزون  
ت شـده   ك در مـشار   يديـ  جد يش الگوها يدايرگذار بوده و موجب پ    يها تاث  ينشك   در هم  يفناور
ت ك سـبب بوجودآمـدن مـشار     ييتنهـا  بـه  ي فنـاور  يه ابزارهـا  كـ د آن اسـت     ين امر مو  يا. است
ت ي؛ برداهل، هدجرو  2003ترون  (ت است   كر مشار ي خود بخش جداناپذ   يه فناور كشوند بل  ينم

 ي گروهيها ني انجام تمري براييها به عنوان فضا ها و وبالگ   يكياستفاده از و  ). 2011و هانس   
 نوشـتن   يها را برا   يكياز و آموزان استفاده     در مجموع زبان   ).2005استورچ  (افته است   يش  يافزا

ــازخورد از يدر  بــهيل دسترســيــن امــر را بــه دليــهــا ا آن.ردنــدك يد تلقــيــ مفيگروهــ افــت ب
). 2011وا  يـ وتك(دانند   يها م  گر گروه ي د يمتون نوشتار   به ين دسترس يشان و همچن  يها يالسكهم
شان؛ يـ ها دهيـ  اة دستور نگارش؛ بحـث دربـار    ةدن سوال دربار  ي پرس يها برا  يكيآموزان از و   زبان

ردنـد  ك يگر اسـتفاده مـ    يديكـ ق  ي تـشو  ين بـرا  يآموزان و همچن   گر دانش ي از د  كمكدرخواست  
شان بـه   يـ ها نوشـتن مـتن    آموزان بـه   گر از دانش  ي د يه برخ ك است   ين در حال  يا). 2011است  ك(

نتـرل  كشتر در   يـ  ب يين امـر را داشـتن توانـا       يـ ل ا يآموزان دل  دانش. ل دارند ي تما يصورت انفراد 
الـوا و   (ردنـد   كر  كـ ه دوسـت دارنـد؛ ذ     كـ  يا گونه شان به يها دهين پرورش ا  يشان و همچن  ياه متن
ـ   كـ ل  يـ ر در تحو  يخـاطر تـاخ    آموزان هـم بـه     گر از دانش  ي د يبرخ).2010وز  كاس ار كـ  ةار و ارائ
  ).2010 كيوسيكسلر و بك(ردند ك ي ميتيشان، اظهار نارضايها يگروه ت توسط هميفكي يب

 كار اند ي، بس ي دانشگاه يها طيژه درمح يو ران، به ي در ا  يادي بن ي تجرب يها  سو پژوهش  يكاز
 ين فنـاور يسه از اي بر استفاده و مقاي مبني موجود شواهد  يها گر، در پژوهش  ي د ياست، ازسو 

ران يـ ار در اكـ  ــ     در چارچوب آموزش استوار بـر درس ياربرپسند در آموزش مهارت نوشتار  ك
شور ما پرداختـه شـده      ك و آموزش در     ي اجتماع ينشك   هم يبررس متر به كن  يوجود ندارد، همچن  

نـد،  ك ي بررسـ يريادگيـ  را بـر بهبـود    يط آموزشـ  ير محـ  يه تـاث  ك يپژوهش از به ين ن ياست، بنابرا 
ـ كـ  ةويوشند به ش  ك  يق حاضر م  يپژوهشگران در تحق  . شود ياحساس م  ر را ين تـاث يـ  ايامال تجرب

  .مورد مطالعه قراردهند
__________________________________________________________________ 

1. Brain-storming 
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  اهداف و سوال پژوهش -3
 مهـارت   يريادگيـ  مختلـف بر   ي آموزشـ  يهـا  طي محـ  يا سهي مقا ين پژوهش بررس  يااهداف  

 مختلـف بـر     ي آموزشـ  يهـا  طيرد مح كاركر  يران،  و در ادامه تاث     يآموزان در ا    زبان يسينو تيروا
  .  استيمهارت نوشتار

هـا پاسـخ     دادهيري و تفسيمك يه و بررسير از راه تجزيپرسش ز ن مطالعه به ي ا يلكبه طور   
   :دهد يم
 ي، آمـوزش رو در رو     يا انـه ير همزمـان را   يـ  غ يط آموزشـ  ير مح ي در تاث  يا تفاوت معنادار  يآ ●

 يشرفت مهـارت نوشـتار    يـ زان پ يـ  و گروه شاهد بـر م      ي انفراد ي، آموزش رو در رو    يگروه
  آموزان وجود دارد؟ د شده زباني متن توليلحاظ روان به

 روش پژوهش  -4
   ي آمارةجامع -4-1

 دانـشگاه  يسيـ  زبان انگلي مترجمةان رشتي نفر از دانشجو   98ن مطالعه   ينندگان در ا  ك  تكشر
شرفته در ترم يدرس نگارش پ . شرفته بودند ي واحد تهران جنوب در درس نگارش پ       يآزاد اسالم 

روش . شـود  ي قواعد و دسـتور نگـارش ارائـه مـ          يسوم و بعد از گذراندن هشت واحد آموزش       
هـا بـه     السكـ  در دسترس بـود و سـپس         ة و نمون  يرتصادفي در درجه اول از نوع غ      يريگ نمونه

 از يكـي  ي در مهارت نوشتارييتوانا. م شدندي و شاهد تقس  ي تجرب يها گروه  به يصورت تصادف 
ان آزمـون   ين منظور از دانـشجو    يهم به. ق بوده است  ين تحق يان ا يات مهم در انتخاب دانشجو    كن
ار باالتر  ي انحراف مع  يكها    آن ةنمره  ك يسفورد گرفته شد و دانشجوبان    كن سطح استاندارد آ   ييتع
 و  23,8 ن بـه دسـت آمـده      يانگيـ ن بود انتخاب شـدند؛ م     يانگيتر از م   نييار پا ي انحراف مع  يكو  

ق يـ ن تحق يـ ط  در ا   يز شرا يان  حا  يفر از دانشجو   ن 98 نفر از  83در مجموع   .  بود 6ار  يانحراف مع 
صورت  ها به سپس گروه. بود سال 25 تا   18ن  ين مطالعه ب  ينندگان ا كت  كسن شر . ردندكت  كشر

 داوطلبانـه در    يا انهيرهمزمان را ينندگان در گروه آموزش غ    ك  تكن شدند و تنها شر    يي تع يتصادف
 نفر، گروه آموزش 20 يا انهير همزمان رايتعداد افراد گروه آموزش غ    . ردندكت  كن مطالعه شر  يا

 نفـر  16و گـروه شـاهد    نفـر    26 نفر، گروه آموزشي رو در روي انفرادي         21رو در رو گروهي     
. نـد   سه گروه اول گروه تجربي و گروه چهارم گروه شاهد تحقيـق حاضـر را تـشكيل داد                 . بود
 يا انهي درگاه را  ةليوس انه و به  ي را يگر يانجيق م ي آموزش خود را از طر     ي تجرب يها  از گروه  يكي
  .دندي دالس، آموزشكق ي از طريگر تجربيدو گروه د. ردكافت ي دريل شخصيالس و پروفاك



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 32

  ابزار پژوهش -5
  1يسنجش توان نگارش -6

 نوشـته شـده مـورد مطالعـه     يهـا   متنينندگان، روانك تك شري مهارت نوشتاري بررس يبرا
ت يـ  زبـان در موقع ة استفاده از سامانييتوانا  متن بهيروان) 1996(هانكيبنابر نظر اس . قرارگرفت  

 يهـا    مـتن   ة همـ  ي و بررسـ   ياوكـ ن وا يـ  انجـام ا   يبـرا . شـود    ي اطـالق مـ    ي  واقعـ   ةش آمد يپ
واحد ) 1996(هانت.  شدي رمز گذار2 و بند  Tا واحد ي» تيوني يت«نندگان بر اساس ك تكشر
 "ا در آن ادغام شـود يهر بند تابع متصل و  ه بهك ي بند اصليك": ندك يف ميگونه تعر  ني را ا  يت

 Tه واحـد  كـ بـا آن   ) 2000(گلـزورس  ين و وكـي ن بنا بر نظر فاستر ، تـان   يهمچن) 735ص  ( 
 ي آمـار  يل و بررسـ   يمنظور تحل   به ي محدود شده،  ول    ي متون نوشتار  ي و بررس  ياوكوا اصالتاً به 

  . است طور گسترده مورد استفاده قرارگرفته ز بهين
 ي بررسـ ي بـرا يعنـوان ابـزار    بـه  Tن مطالعه، از واحد ياهداف ا ل بهيت به منظور نيدر نها

ن ي در هر متن و همچنـ  T متن ، تعداد واحد يكلمات كتعداد .  استفاده شدياطالعات نوشتار
ـ  يـ تعداد بندها در هر متن، نشانگر م        يهـا   از نمونـه   يـك  هر يبـرا . ن شـد  يـي  مـتن تع   يزان روان

نتـرل  كننـدگان در    ك  تك شـر  يي توانـا  يريگ  اندازه ي برا يا عنوان شناسه  ارها به ين مع ي، ا ينوشتار
مخاطب خاص مورد استفاده قـرار       ام مشخص به  ي پ يك  ارتباط ي برقرار ياز برا يرات مورد ن  ييتغ

 ي مهارت نوشـتار يريگ ار اندازهين معيعنوان بهتر نندگان بهك تك شري نوشتار يها نمونه. گرفت  
ن نقـاط قـوت و ضـعف        ي و همچنـ   ي درس ة برنام يابي را در ارز   يآنان است و اطالعات معنادار    

  . نندگان در برداردك تكشر
اب اسـتفاده شـد تـا نظـرات آنـان      يـ نندگان از دو ارز ك  تك شر ياررد نوشت ك عمل يابيدر ارز 

هـا وجـود     ابيـ ان نظـرات ارز   يه م ك ياركقابل ان  ريل تفاوت غ  يدل به.  شود يساز سانيكنترل و   ك
هـا،   ان آنيـ ن نظرات و بـاال بـردن سـطح توافـق م    ياهش تفاوت در اكمنظور  ن بهيدارد و همچن  

  ةهـا و سـابق   ، مهـارت ي  مـشابه علمـ  ةنيشيـ پ وجه بـه  اب را با ت   ين پژوهش هر دو ارز    يمحققان ا 
  .ردندكس انتخاب يتدر

 اطالعـات   يابـان در رمزگـذار    يان ارز يـ جاد سطح توافق قابل قبـول م      ي ا ين، برا يافزون بر ا  
 يه اجـزا  كـ ن شد   ي تدو يي، اصول راهنما   )1997( ويپوليةنندگان و طبق توص   ك  تك شر ينوشتار

__________________________________________________________________ 
1. Production Measure 

2. Clause 
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ابـان در  يان ارزيـ  عـدم توافـق م  يل اصلي از داليكي چون.  و بند در آن مشخص شد  Tواحد 
 يطور تـصادف   سپس به . ابان داده شد  يارز و به ي پول ي است، راهنما  ي، اشتباهات نگارش  يرمزگذار

اب ها به منظور    يان ارز ي م 1ي درون ييايپا.  شد ياب دوم رمزگذار  يها توسط ارز    نمونه از متن   20
  .ن زده شدي تخم81/0، 82/0 ، 77/0ب يترت ت بهلماك، تعداد بندها وشمار ي تيتعداد واحدها

   يمطالب آموزش -7
ننـدگان را بـه     ك  تكه شـر  كـ ن اسـت    يـ اربـست محـور ا    ي در آموزش    ي از اصول اساس   يكي

ز هـدف،  يـ ن مطالعه نيدر ا. رندي قرار بگ يريادگيند  ي در فرا  ييتنها ه بتوانند به  ك برساند   يا مرحله 
د يـ  تول كـي مكچ  يبتوانند متن زبان مقصد را بـدون هـ        ه  ك است   ييجا نندگان به ك  تكرساندن شر 

ننـدگان را بـه     ك  تكان شـر  يه در پا  ك است   ي آموزش همان عامل   و 2يدادن اطالعات ورود  . نندك
منظـور انتخـاب    بـه ). 2001اوتـا  (نـد  ك يت مـ يهدا 3ميرد خود تنظكشتر و عمل  ي استقالل ب  يسو

م ين تقـس  يـ بنـا بـر ا    . استفاده شد ) 2003(لند  ي ها يبند مي آموزش نوشتار از تقس    يها كار -درس
 بـا زبـان،     ييآشـنا :  شـده اسـت    يبنـد   طبقه ي به چهار گروه اصل    ي آموزش يها كار -درس يبند
هـا شـامل    ن دسـته يـ دام از ا كهر. ت شده ي هدا ي شاهد شده و انشا    يل مدل، انشا  يه و تحل  يتجز
  :ژه استي ويها كار-درس

ن ي، و همچنـ   ي خـال  يردن جاهـا  كـ پر  سه،  ي زبان شامل مقا   ييآشنا  مربوط به  يارهاك -درس
  ؛ي زبانيها يژگي وييشناسا

ر ييـ ردن جمـالت، تغ كـ  چون مرتـب   ييها نيل مدل شامل تمر   يه و تحل  ي تجز يارهاكدرس  
  ؛يب زبانكي تريها يژگيو ا پرداختن بهيجمالت و 
ردن متن بر اسـاس طرحـواره   كل يمك تيها ني شاهد شده، شامل تمر  ي انشا يارهاك -درس

  ؛يموازا نوشتن يو 
  .له انتقاليها، انتقال اطالعات و وس ت شده شامل انتقال دادهي هداي انشايارهاك -و درس

ننـدگان مـستقل   ك تكج شـر  يتـدر  ه بـه    كردند  ك ي طراح يا گونه ارها را به  ك -محققان، درس 
 يهـا  ه دارنـد، بـا درجـه   يـ توجـه اول  از بـه يـ ه نك ييها كار-درستوانند از سمت انجام    ي، م  شده
گر يعبارت د  به.  نداشته باشند  كمك  از به يگر ن يه د كنند  كت  ك حر ي از مساعدت، به سمت    يمتفاوت

__________________________________________________________________ 
1. Internal reliability 

2. Input data 

3. Self-regulated 
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  .شود ياز متوقف مي بوده و در صورت عدم نين مساعدت موقتيا
از ) 1992(  و سـازدن     يلـ ك.  شـد  ي متفاوت طراح  يها طي متناسب با مح   ي مختلف يها بخش

. ميـ را مـورد اسـتفاده قـرار داد     مطالعه آن نيز در ايه ما ن  كردند  ك استفاده   ياربستي آموزش   ةواژ
  :ردند ك يبند ميب تقسين ترتي را بدياربستيمشخصات مهم آموزش ) 1992( و سازدن يلك

ــوع   -1 ــين موض ــي  -2 تعي ــزايش دسترس ــاط  -3 اف ــي در ارتب ــظ راحت ــشويق -4 حف  ت
تن  پـذيرف  -6 كـار كـردن بـا دانـش جديـد            -5هـاي سـازنده       شركت در فعاليت    يادگيرندگان به 

  .هاي نيمه درست جواب
ننـدگان،  ك  تكان شـر  يـ زه در م  يـ ش انگ ي منظور افـزا    ه به كن موضوع است    يين گام، تع  ينخست

ر يـ ف ونل يـ  بنـا بـر تعر     يش دسترس يافزا. ها انتخاب شد   ل آن يموضوعات بر اساس عالقه و تما     
ن ي تمـر  ي بـرا  يچـارچوب ) 2001(نـسون   ين رابطـه راب   يـ در ا . ن است ي تمر يآسان ساز ) 2004(

. ننـدگان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت         ك  تك بـه شـر    كمـ ك منظور    ه به كه داده   ي ارا ييسرا داستان
 ي، بـرا  ي آمـاده سـاز    ي آشنا، بـا داشـتن زمـان بـرا         ي متن يةوتاه بر پا  ك داستان   يك يسينو دوباره
 يه نوشتن داستان شخصك رسد، حال آن ي نوآموز مناسب به نظر م   ينندگان با سطح زبان   ك  تكشر

شرفته مناسـب  يـ ننـدگان بـا سـطح زبـان پ    ك تكشتر با شري بي آماده سازين زمان برا بدون داشت 
  كـار -درسن دو يـ ن ايشرفت بيپ. حالت دوم است ت از حالت اول بهك  حر  ةويل ش كمش. است
) 2001(نسونيراب. د  يافزاياند ب  ي همپوشان يه دارا ك ابعاد   يار،  در برخ   ك ين است بر دشوار   كمم
  :داند يل ميرد ذن ابعاد را شامل موايا

  :يي ساختار رواةطرحوار
  ) لحاظ لغت و دستور نگارش  به( ده يچيزبان پ  ←  زبان ساده

  ) گوناگونيها ها و فصل نقش( ده يچيداستان پ  ←  داستان ساده
  داستان ناآشنا  ←  داستان آشنا

  :يي رواةقه ارائه طرحواريطر
  موضوع داده شده  ←  يريتصو  ←  سكع  ←  نوشتار
  :انيط بيشرا
  يساز بدون زمان آماده  ←   گستردهيساز مان آمادهز

  بدون داشتن منابع مرجع  ←   )س، نوشتهكع(منابع مرجع 
  زمان محدود  ←  يت زمانيبدون محدود

ننـدگان بـه    ك  تكق شـر  ي و تـشو   ينشك  ن، هدف مراحل سوم و چهارم، بهبود هم       يافزون بر ا  
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م، چـرا  يردك استفاده يي رواك سبن مطالعه ازيما در ا.  سازنده بوده است يها تيت در فعال  كشر
  .تر است ن متناسبيي پاي عموميآموزان با سطح زبان  زبانيه براك

 و سـازدن    يلـ ك را   ييگـام نهـا   .  نـو اسـت    يها  با داده  يي رودررو يز بر رو  كگام پنجم متمر  
رده و  ك يگر يانجي م يريادگيند  يدانند؛ معلم در فرا    يمه درست م  ي ن يها رش جواب يپذ) 1992(
ند ك ي مكمكار كن يا.  سازد يمند م ارها عالقهك -ل درس   يمكت در ت  كنندگان را به شر   ك  تكشر

ان معلم يه در آن م كنند  ك مثبت را تجربه     يطيافته و آنها مح   ياهش  كنندگان  ك  تكتا اضطراب شر  
  . وجود داردياركنندگان همك تكو شر

  قيابزار تحق -8
ن آزمـون  يـ ا. سفورد صورت گرفـت   كن سطح آ  يينندگان براساس آزمون تع   ك  تكانتخاب شر 

ه و يـ ج تهيمبـر كسفورد و دانـشگاه    كـ آموزان در دانشگاه آ     زبان ي سطح زبان عموم   يابي ارز يبرا
 سـوال چهـارجوابي   25 دقيقـه  بـه  20 تـا  15 نندگان در مدت زمانك تكشر.  است   ن شده يتدو

 كاندن و در، خواين آزمون برگرفته از بانك سواالت، شامل دستورنگارش، واژگان        . پاسخ دهند 
 انحراف  يكها    آن ةه نمر ك ياني نفر ازدانشجو  83در مجموع   .  است يداري و شن  يم نوشتار يمفاه
ب يضـر . ردنـد كت  كق شر ين تحق ين بود در ا   يانگيتر از م   نييار پا ي انحراف مع  يكار باالتر و    يمع
  .ون است ن آزمي قابل قبول ايي رواةه نشان دهندك بود 8/0ن آزمون ي ايرونباخ آلفا براك

  آزمون آزمون و پس شيپ -9
  ةن جلـس  يآزمـون نگـارش و در آخـر        شيش از شروع آموزش، در پ     ينندگان پ ك  تكشري  ةهم

 و ي داسـتان شخـص  ة درباريهر چهار گروه آموزش. ردندكت  كآزمون نگارش شر   الس در پس  ك
ز مدرسـه ،    ن رو ينخـست :  مثـال  يبـرا (رگذار بـوده، نوشـتند      يها تاث   آن يه در زندگ  ك يا ا حادثه ي

 يورادآيـ  ةستيبا). ن فرزندشان ياند ، تولد نخست    ردهك يه رانندگ ك ين بار ين شغل ، نخست   ينخست
آزمـون   اند و پـس     آموزش همسان بوده   ينندگان در ابتدا  ك  تكآزمون نشان داد شر    شيه پ كاست  
  .ردك را مشخص يشي  آزماةن دورير ايتاث

  ها  دادهيروش گردآور -10
ن يها در ا   ه داد.  انجام شد  ي جلسات آموزش    هفته 8 ي ط يالس آموزش كن مطالعه در چهار     يا

  اول ةدر مرحلـ .  شـد يد، گردآوريانجام يطول م م بهي ساعت و نيكدام، كه هر كهشت جلسه  
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ـ  يهـا  آزمون نگارش، هم از گروه     شيق، پ ين تحق يا .  و هـم از گـروه شـاهد گرفتـه شـد           ي تجرب
ننـدگان از جملـه     ك  تك شـر  يهمگـ .  وجود نداشت  ش آزمون ي پ   پاسخ به  ي برا يت زمان يمحدود
از . ت داشـتند  كهـا شـر     آزمـون  ة در همـ   يا انـه يزمـان را   ر هم يالس آموزش غ  كنندگان  ك  تكشر
در . ن دوره اسـتفاده شـد     يـ نندگان قبل و بعـد از ا      ك  تكسه مهارت شر  يآزمون به منظور مقا    شيپ

  . قرار گرفتنديشي  آزماةن دوري در معرض  ا- بجز گروه شاهد-ها   گروهة  دوم همةمرحل
زمـان  (قه  ي دق 90نندگان در مدت    ك  تك وجود نداشت، شر   يت زمان يچ محدود يه ه كاز آنجا   

سته ين مطالعه، بايه روش استفاده شده در ا  ي منظور توج    به. آزمون را انجام دادند   ) السكمعمول  
اشـاره  ) 2001(هان و فاسـتر     كيو اسـ  ) 1998(هان  كيقات صورت گرفته توسط اس    ي تحق  است به 

هـا   كار -درس يش دشـوار  ي باعـث افـزا    يت زمـان  يه اعمال محـدود   كن باورند   يها بر ا   آن. ردك
  .شود يم

ننـدگان دارد،   ك  تك شـر  يريادگيـ  در   ي نقـش مهمـ    يه مطالب آموزش  كته  كن ن ي ا  با توجه به  
ه كـ گونـه    همـان . ار مورد استفاده قرار گرفت    ك - بر درس  ياربست محور مبتن  ي يمطالب آموزش 

هـا، فـصاحت و    نامـه   شـامل دسـتور نگـارش، واژه   يبنـد  ن طبقه ياشاره نموده، ا  ) 2003(ند  ليها
ن نقـش مطالـب     ياو همچن .  است ي شناس ك سب ي مرجع و راهنماها   ي راهنما يها تابچهكبالغت  
  .داند ي طرحواره موثر مة از راه ارائيآموزان در مهارت نوشتار  را حفظ فهم زبانيآموزش
، از راه يا انـه ير هـم زمـان را  يـ  غيننـدگان گـروه آموزشـ   ك تكه شرك است  يادآوريسته  يبا
 يشدند، مطالب نوشتار  يالس م ك، وارد وبگاه    يگري د يا هر جا  ي، از خانه و     ي شخص يها انهيرا

  ن، معلم بـه   يافزون برا . ردندك  ي م يروز رسان  ل خود را دو بار در هفته به       يخود را ارسال و پروفا    
هـا در حـل     نـد، بـه آن    ك  ي مـ  يهـا را بررسـ     ل آن يـ بار در هفته پروفا   ه سه   كرده بود   كآنها اعالم   

قبـل از   . دهد يها پاسخ م   نيل تمر يمكند ت يها در فرا   ند  و به سواالت آن     ك  ي م كمكالتشان  كمش
الس كن  ي، اهداف ا  يا انهيزمان را  ر هم ي غ ينندگان گروه آموزش  ك تكشروع آموزش، معلم به شر    

ن يوبگـاه و همچنـ    انـه بـه  يق رايـ  ارسال مطالـب از طر ةوي، شيالس را معرفكح،  وبگاه يرا تشر 
  ن راسـتا و بـه     يدر همـ  . ز آموزش داده بود   ي خودشان را ن   ي برا يل شخص يجاد پروفا ي ا يچگونگ

 يوشـ ك  هم ياي، معلم مزا  ي گروه ينندگان گروه رودر رو   ك  تكان شر يزه در م  يش انگ يمنظور افزا 
  .رده بودكح يز تشريها را ن تيدر انجام فعال

ـ   ينندگان در مقا  ك  تكشرفت شر ي  پ  ةسيان، به منظور مقا   يدر پا  ن يآزمـون و همچنـ     شيسه با پ
آزمون گرفتـه شـد و        مختلف از هر چهار گروه پس      ي آموزش يها  گروه يمشخص شدن اثربخش  

 مختلف بر مهـارت نوشـتار       ي آموزش يها طي مح يزان اثربخش يآزمون م  ج پس ي نتا يپس از بررس  
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  . متن مشخص شدي لحاظ رواننندگان بهك تك شرييروا

  ج پژوهشينتا -11
نندگان، ك  تك شر ي مختلف بر مهارت نوشتار    ي آموزش يها طي مح ي اثربخش ي منظور بررس   به

ـ يـ ن تحقيـ ر وابـسته در ا يمتغ.  مورد استفاده قرار گرفت 13انسي وار يل آمار يروش تحل   يق روان
 يبـرا . بود) يسه گروه آموزش  ( يگر يانجي م يها انس روش يل وار ير وابسته تحل  ير غ يمتن و متغ  
  . مورد استفاده قرار گرفتي و استنباطيفيق، آمار توصي سواالت تحق پاسخ به

ـ       يه و تحل  ي انتخاب روش تجز   يدر ابتدا برا    ي بـرا  يفـرض اصـل    شيل مناسب، هـر چهـار پ
دو فـرض اول   .  قرار گرفـت   يانس مورد بررس  يل وار ي تحل ية سو يك ي پارامتر يةاستفاده از تجز  

مـشاهده  )  باشدي سطح فاصله ايريگ د از نوع اندازهير وابسته با يد مستقل بوده و متغ    يها با  داده(
  .شد

ز يـ هـا  ن  انسيـ ع نرمال و همگن بودن واريانس، توز ي وار يل آمار يگر تحل يش فرض د  يدو پ 
 ي نـسبت بـه خطاهـا      يدگيشكـ  و   يزان چـولگ  يع نرمال نمرات، م   يه توز كاز آنجا   . مشاهده شد 

  .ز مشاهده شديها ن انسي واري، فرض همگن)1998من ك و بييبا(بود  ±96/1  ازمتركاستاندارد 
ـ  يريگمنظور اندازه آزمونوپس آزمون به  شيدرپ  F ارزش   يت بـرا  يـ  مـتن، سـطح اهم     ي روان

. انس همگـن بـوده اسـت   يـ دهـد وار  يه نشان مك)  p>0.05( بود 05/0، بزرگتر از  مشاهده شده
 ي و بـرا [F(3,79) =266, p =0/05] مـتن  ي روانيآزمون برا شيپه كدهد  يج نشان ميعالوه، نتا به
  . بود[F(3,79)=1.19, p= 0/31]آزمون  پس

لحـاظ   آزمون هر چهار گروه را به      آزمون و پس   شي پ يها  نمره يفي آمار توص  1 ةجدول شمار 
زمـان از    ر هـم  يـ  غ يآزمون به گـروه آموزشـ      شين در پ  يانگين م يباالتر. دهد ي متن نشان م   يروان
ل يـ هـا از آزمـون تحل      ان گـروه  يـ  معنـادار م   ي تفاوت آمـار   ي بررس يبرا. انه تعلق دارد  يق را يطر
  .انس استفاده شديوار

ننـدگان رو در رو تعلـق   ك تكان گـروه هـا بـه گـروه شـر     يآزمون در م  ن پس يانگين م يباالتر
 و سـپس  5/7ن يانگيـ  رو در رو، بـا م يب گروه انفراديترت  و بعد از آن به9/8ن  يانگيداشت، با م  

ن يانگيـ  و در سرانجام گروه شاهد با م7/6ن يانگيانه با م يق را يزمان از طر   ر هم ي غ يگروه آموزش 
  . ن قرار گرفتنديانگي از نظر نمره ميطور نزول  به9/5
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  ي آمارة جامعيها بر اساس گروه آزمون آزمون و پس شي پيفيآمار توص: 1 ةجدول شمار

  تفاوت ميانگين
ميانگين تعداد    نام گروه

انحراف 
  عيارم

خطاي 
استاندارد 

  حداكثر  حداقل گيري اندازه

  318/6  887/6  748/5  286/0 318/6  16پيش آزمون
  گروه شاهد

  917/5  561/6  273/5  324/0 917/5  16 پس آزمون
آموزشي غير 

همزمان از طريق 
  رايانه

  538/6  047/7  030/6  256/0 538/6  20پيش آزمون

  704/6  280/7  128/6  289/0 704/6  20 پس آزمون  
مشاركت رو در 

  رو
  519/6  016/7  022/6  250/0 519/6  21پيش آزمون

  923/8  485/9  361/8  282/0 923/8  21 پس آزمون  
  132/6  579/6  686/5  /.224 132/6  26پيش آزمون انفرادي رو در رو

  527/7  032/8  021/7  254/0 527/7  26 پس آزمون  

 يها  در نمرهيه تفاوت معناداركدهد  يانس نشان م  يل وار ي از آزمون تحل   دست آمده  به جينتا
ه كـ  حـال آن . ستيـ مشاهده شده، معنـادار ن F نندگان وجود دارد و ارزش كت كآزمون شر شيپ
 وجـود دارد و     يآزمـون تفـاوت معنـادار       پـس  يها ها در نمره   ان گروه يه م كدهد   يج نشان م  ينتا

  ) .2 ةجدول شمار ( مشاهده شده، معنادار استFارزش 
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 ة جامعيها  متن بر اساس گروهيآزمون روان شي پيه براي سويكانس يل واريتحل: 2 ةجدول شمار
  يآمار

    
مجموع 

  ها مربع
  معنا داري  F ارزش  ها ميانگين مربع درجه آزادي

  195/0  602/1  737/1  3  210/5  ها بين گروه  
      084/1  79  612/85 ها درون گروه آزمون پيش

        82  822/90  جموعدر م  
  /.000  598/9  982/20  3  946/62  ها بين گروه  
      186/2  79  706/172 ها درون گروه  آزمون پس

        82  652/235  در مجموع  

بـا اسـتناد    . هـا مـشخص شـود      گـاه تفـاوت   يآزمون شفه استفاده شـد تـا جا        در آخر از پس   
 يهـا  ر از نمرهيج ز ي، نتا )3 ةجدول شمار ( صورت گرفته توسط آزمون شفه       ي آمار يها ليتحل به
  :دست آمد  متن بهيآزمون به لحاظ روان پس

 . و گروه شاهد مشاهده نشد يا انهير همزمان راي غيان گروه آموزشي ميتفاوت -1
 .ده شد ينندگان رو در رو و گروه شاهد دك تكان گروه شري ميتفاوت معنادار -2
آزمـون    بهتـر از گـروه شـاهد در پـس    يار معنادةگون  رو در رو به   يگروه آموزش انفراد   -3

 .بودند 
انـه و گـروه آمـوزش    يق رايـ زمـان از طر  ر هـم يـ  غيان گروه آموزشي م ي تفاوت معنادار  -4
 . رو در رو مشاهده نشديانفراد
ر يـ  غي بهتر از گـروه آموزشـ  ينندگان رو در رو، به طور معنادارك تك شري گروه آموزش -5

  .اند ردهكن عمل آزمو انه در پسيق رايهمزمان از طر
 رو در ي انفـراد ي بهتر از گروه آموزشـ يطور معنادار  رو در رو به ي گروه آموزش گروه   -6

  .رو بودند
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  ي آمارة جامعيها  متن بر اساس گروهيآزمون روان  پسيآزمون شفه برا پس: 3 ةجدول شمار

  %95اصله اطمينان ف

  Jگروه   Iگروه  متغيير وابسته
تفاوت 
  ميانگين

I-J  

خطاي 
  استاندارد

معناداري
 كران باالكران پايين

 2907/0 -4783/0  634/0 30962/0  40619/0  رو در رو انفرادي
 9486/0 -9097/0  000/1 32525/0  01945/0  رو در رو گروهي

آموزشي غيرهمزمان
  رايانه

 6191/1 -3758/0  372/0 34916/0  62162/0  گروه شاهد
 4783/0 -2907/1  634/0 30962/0 -40619/0 آموزشي غيرهمزمان رايانه
  يرو در رو انفراد 4858/0 -2593/1  660/0 30543/0 -38674/0  رو در رو گروهي
 1604/1 -7295/0  935/0 33077/0  21543/0  گروه شاهد

 9097/0 -9486/0  000/1 32525/0 -01945/0 آموزشي غيرهمزمان رايانه
  رو در رو گروهي 2593/1 -4858/0  660/0 30543/0  38674/0  ر رو انفراديرو د

 5890/1 -3847/0  392/0 34545/0  60217/0  گروه شاهد
 3758/0 -6191/1  372/0 34916/0 -62162/0 آموزشي غيرهمزمان رايانه
 7295/0 -1604/1  935/0 33077/0 -21543/0  رو در رو انفرادي

  پيش آزمون

  گروه شاهد
 3847/0 -5890/1  392/0 34545/0 -60217/0  رو در رو گروهي
 0275/0 -4850/2  058/0 43976/0 -22873/1  رو در رو انفرادي
-9191/0 -5585/3  000/0 46196/0-23879/2*  رو در رو گروهي

آموزشي غيرهمزمان
  رايانه

 1816/1 -6518/1  973/0 49593/0 -23512/0  گروه شاهد
 4850/2 -0275/0  058/0 43976/0  22873/1 غيرهمزمان رايانهآموزشي 

  رو در رو انفرادي 2292/0 -2493/2  153/0 43380/0 -01005/1  رو در رو گروهي
 3357/2 -3485/0  223/0 46981/0  99361  گروه شاهد

 5585/3  9191/0  000/0 46196/0 23879/2* آموزشي غيرهمزمان رايانه
  رو در رو گروهي 2493/2 -2292/0  153/0 43380/0  01005/1  رو در رو انفرادي
 4053/3  6020/0  002/0 49065/0 00366/2*  گروه شاهد

 6518/1 -1816/1  973/0 49593/0  23512/0 آموزشي غيرهمزمان رايانه
 3485/0 -3357/2  223/0 46981/0 -99316/0  رو در رو انفرادي

  پس آزمون

  گروه شاهد
 6020/0 -4053/3  002/0 49065/0 00366/2*  رو در رو گروهي
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  بحث -12
ننـدگان گـروه   كت  كشـر ةه نمر كـ دهـد    يحاضر نشان م  ةدست آمده از مطالع    ج به ي نتا يبررس
 ين در حـال   يـ ا.  داشته اسـت   يشرفت معنادار ي متن، پ  ي رو در روبه لحاظ روان     ي گروه يآموزش

ــاســت  ــ غيه گــروه آموزشــك ــان راي ــهير همزم ــ تغيا ان ــاداريي  ي در مهــارت نوشــتارير معن
ه  كـ  صـورت گرفتـه نـشان داد         ي آمار يها يل و بررس  يتحل.نندگان خود نداشته است   ك_تكشر
ـ   ينندگان سه گروه د   ك تكنندگان گروه رو در رو، از شر      ك تكشر هـا بهتـر      مـتن  يگر،از نظر روان

ننـدگان گـروه    ك تكآزمـون شـر     پـس  يهـا  ه نمـره  كـ ن، مشخص شـد     يافزون بر ا  .اند ردهكعمل  
 يهـا  امـا نمـره   .  داشـته اسـت    يشرفت معنـادار  يـ مون آنـان پ   آز شينمرات پ  ، نسبت به  يحضور
ـ يها نمره ، نسبت به يا انهير همزمان را  ي غ ينندگان گروه آموزش  ك تكآزمون شر  پس آزمـون،   شي پ
ن گـروه و گـروه شـاهد وجـود         يـ ان ا ين تفاوت معنادار م   ي نداشته است و همچن    ير معنادار ييتغ

  .ندارد
 يانجيـ  نقـش م   ةر محققان دربـار   ي سا يها افتهي ياستان مطالعه در ر   يدست آمده از ا    ج به ينتا
، هـارون،   2011رز و روهـر     ي، گانم گـوت   2009،  2008رز  يگانم گوت ( زبان   يريادگيت در   كمشار
، نگـوروال ولنتـف     2008 ينـوز كن و   ين،سوكي، لپ   2007الگ  كم و كي،  2014 ك و بها  يماسار
، النـگ  1994دونـاتو  (سـت آمـوزان ا  شرفت زبـان  يـ  بـر پ   يار گروه كت  ين اهم يو همچن ) 2006
گلــزورس و اســتورچ  ي، و1998ن كــين و لپي، ســو2002، اســتورچ 1990ت ي، اشــم1983
ننـدگان،  كت  كشرفت شـر  يـ  پ ي بر رو  يوشكر هم يتاث ه با توجه به   ك است   ياداوري ةستيبا).2009

، اسـتورچ   2001، اوتـا    1994دوناتو  ( است يقات قبل يج تحق ي نتا يق در راستا  ين تحق ي ا يها افتهي
 ي را بـرا   يت، فرصـت  كه مـشار  كـ دهد يقات نشان م  ين تحق ي ا يج تمام ينتا). 2000ن  ي، سو 2002
ر ي دانـش تـاث  يسـاز  ند بـاهم  يجه، فرآ ي وارد شوند و در نت     ينشك ند هم ياورد تا در فرا    يد م يآنانپد
  .ها بگذارد  آنيشرفت زباني پي رويمثبت

ار كـ ننـدگان در  كت ك شـر ه در آنكـ  ييها السك محور با - معلميها السكان  ي م ةسياز مقا 
شتر از زبـان دوم اسـتفاده     ي، آنان ب  ي گروه يها السكافت در   يتوان در  ي حضور دارند، م   يگروه
گر يديكـ سـازد تـا بـا     ي دانش، آنان را قادر م     يساز ند باهم يفرا). 1985النگ و پورتر    ( نند  ك يم

 و اسـتورچ    گلـزورس ين و يهمچنـ . ننـد ك يارك هم ي مختلف مهارت نوشتار   يها يژگي و ةدربار
 خـود  يها نندگان نمونهك تك شريه وقتكافتند يالمات دو نفره، در   كل م يه و تحل  يبا تجز ) 2009(

افـزون  . ننـد ك يت مـ يـ نند، با هم در روند نگارش فعالك يد مي تولي دو نفريها را در قالب گروه  
 ةبـار ننـدگان منـابع خـود را در       ك تكه شر كاظهار داشتند   ) 2009(گلزورس و استورچ    ين، و يبرا
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ن، احتمـال رفـع     يهمچنـ . گذارنـد  ي مـ  كاشـترا  د بـه  ي جد يها دهيد ا يق تول ي متون از طر   يمحتوا
افت شده از   يل وجود بازخورد در   يدل د به يه با كالمات آنان به ظاهر باالتر است،       كالت در م  كمش
  ).2006،2000ن يسو(شان باشد  يالسك هميسو

 يافت و ارسال بـازخورد زبـان  يسند، از درينو ي مييتنها  را بهينندگان متن كت  كه شر ك يزمان
ت كان شـر يـ افـت و ارسـال بـازخورد در م       يه فرصـت در   ك است   ين در حال  يا.شوند يمحروم م 

 يهـا  افتهي ين در راستا  يق همچن ين تحق ي ا يها افتهي.نند، وجود دارد  ك ي م يوشكه هم ك ينندگانك
شرفت يـ ژه بـر پ   يو ان،  به   زب يريادگي ي بر رو  يار گروه ك يانجي نقش م  ةنيقات در زم  يگر تحق يد

ق يـ ن تحقيـ دست آمـده از ا    ج به ينتا.  متن است  ينندگان به لحاظ روان   ك تك شر يمهارت نوشتار 
 يهـا  كار -درس دو نفـره     يهـا  صـورت گـروه    الس بـه  كط  ي آنان در مح   يه وقت كدهد   ينشان م 
ـ  يمه  كآورند، حال آن     يد م ي باالتر پد  ي با روان  يدهند، متون  ي خود را انجام م    ينوشتار  يزان روان

متـر اسـت،    كنند،  ك يار م كانه  يق را يرهمزمان از طر  يا غ ي و   يصورت انفراد   به ييها متن در گروه  
نندگان ك تكست شر يبا ي متن م  ي باال رفتن روان   ي آمده، برا  يقات قبل يه در تحق  كگونه   را همان يز

 .نندكت ك شريار گروهكرد تا در كق يرا تشو
ه كـ باشد   يم) 2007(و  ي استراوس و  يها  پژوهش ير راستا ق د ين تحق يج ا ين، نتا يافزون بر ا  

سند، مـتن  يـ نو ي را مـ يا دو نفره متني يصورت گروه نندگان بهك تك شر يردند وقت ك يريگ جهينت
  را بـر مهـارت       يارگروهكـ اثـر   ) 2003 (يا و جعفر  ير ين راستا، ب  يدر هم . شود يتر م  آنها روان 
 نوشـته شـده،   يهـا  دسـت آمـده از مـتن      ج به ي نتا هكردند  ك ي متن بررس  يلحاظ روان   به ينوشتار

اگـر چـه    . بود يدي تول ي بندها ي در استفاده از واحد ت     ياديشرفت ز يانگر پ ي، ب يصورت گروه  به
هـا    وجـود نداشـت، آن     ي انفـراد  يها  با متن  ي گروه ة نوشته شد  يها ان متن ي م يتفاوت معنادار 

اند، از سـطح   د شدهي توليصورت گروه هه بك  ي آثار نوشتاريلكطور  ه بهكدند  يجه رس ين نت يا به
  . برخوردارنديتر  مناسبيفكي

 ي آموزشـ  يهـا  السكـ ننـدگان در    ك تكه شـر  كـ ن امـر    يا توان با توجه به    ين موضوع را م   يا
 چـون   يعنـ يه نمود؛   ياند، توج   متن اختصاص داده   يسينو شيپة مرحل ي برا يشتري زمان ب  يگروه
د يـ هـا پد  گـر گـروه  يتـر از د   روانيانـد، متـون   داده اختصاص   يزير  برنامه ي را برا  يشتريزمان ب 
ه كـ  اظهـار داشـتند      يقات مشابه يدر تحق )1997(گلزورسي، و )1996(هانكيفاسترواس.  اند آورده
ـ   يزير ان برنامه ي مستمر م  يريتاث ه كـ ردنـد   كان  يـ ن ب يچنـ  هـا هـم    آن.  مـتن وجـود دارد     ي و روان

 ي سطح اجرايه بر روكن،  بلي انجام تمر ةويد نه تنها بر ش    ي مف ينيش تمر يعنوان پ   به يزير برنامه
رده كـ ن اظهـار    يچنـ ) 1997(گلـزورس   يعـالوه و   بـه . گـذارد  ينندگان زبان دوم اثـر مـ      ك تكشر
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دهنـد، آثـار     ي اختـصاص مـ     كـار  -درسنوشتن و انجـام      قه زمان به  ي دق يك يه حت ك ياست،آنان
 ي برايزير ر زمان برنامهيتاث) 2012 (يو زاهد ي، اسالم يعابد.نندك ي را انشا م   يتر  روان ينوشتار
ن دو يـ ه اكاند  اند و نشان داده ردهك ي استفاده از زبان دوم را بررس     يها بر روان   نيش تمر يانجام پ 
ـ    ي بـرا  يزيـ ر برنامه(پارامتر   ـ   يش تمـر  ي انجـام پ گر يديكـ بـر   )  اسـتفاده از زبـان دوم      ين و روان

  .رگذارنديتاث
 )1996(هانكي محققـان همچـون فاسترواسـ      از ي برخـ  يهـا  افتهين مطالعه بر خالف     يج ا ينتا
 يها افتهين يهمچن.  متن نداردي رواني بر رو  ير چندان ي تاث ي گروه يزير ه معتقدند برنامه  كاست  

ـ  يه افـزا  كـ )2014( و رضـازاده   يلك تـو  يهـا  افتـه ين پـژوهش هـم بـا        يا  مـتن را تنهـا      يش روان
ه كـ ) 2009(ورس و سـتورچ   گلـز يقـات و  يداند، و هـم بـا تحق       ي وابسته م  ي انفراد يزير برنامه به

  .شمارد، درتضاد است ير ميتاث ي متن بيت را بر روانكمشار
بـا گـروه    ) يگروه انفـراد  (نندگان گروه اول    ك تك شر يها  متن يان روان يگر، نه م  ي د ياز سو 

.  مـشاهده نـشد    يهـا، تفـاوت معنـادار      آزمـون آن   آزمون و پـس    شي پ يها ان نمره يشاهد، و نه م   
. ده نـشد  يـ  د يز تفاوت معنادار  ي ن يا انهير همزمان را  يو گروه آموزش غ   ن گروه   يان ا ين م يهمچن

.  انـد   بهـره نبـرده    ين گروه از مطالب آموزشـ     ينندگان ا ك تكه شر كن معنا است    يانگر ا ين امر ب  يا
ه كــنــد  ك يد مــكيــ تايط آموزشــي محــيگــر يانجيــشتر نقــش ميــت بيــن موضــوع بــر اهميــا

  .نند ك يافت ميق آن آموزش درينندگان از طرك تكشر
ه نه  كدهد   ي نشان م  يا انهيزمان را  ر هم ي غ ي صورت گرفته بر گروه آموزش     ي آمار يها ليتحل

ان آنان با گروه شـاهد      ين گروه و نه م    ينندگان ا ك تكآزمون شر  ش آزمون و پس   ي پ يها ان نمره يم
) 2006( فلنـر و اپـل       يهـا  افتـه يها بر خالف     لين تحل يا. امده است يوجود ن   به يتفاوت معنادار 

ق يـ  زبـان از طر    يريادگيـ وتاه مدت   ك ة فشرد ة در دور  ينندگانرا با سطح مبتد   ك تكه شر كاست  
ـ     كدند  يجه رس ين نت يا ت دادند و به   كانه شر يرا  مـتن  يه اسـتفاده از وبـالگ باعـث بـاالرفتن روان
  . شود يم

 بـرمتن از راه     ي مبتنـ  يهـا  ينـش ك ان هـم  يـ رامـون ارتبـاط م    يه پ ك) 2012تا  1990 (يقاتيتحق
 يه اسـتفاده از فنـاور     كـ دهـد    ي زبان دوم صورت گرفته، نشان مـ       يريادگيانه در   ي را يريارگك به
). 2013و  يـ ن،هانـگ و ل   يل( زبـان دوم داشـته اسـت         يريادگيـ  ي بـر رو   يمـ كر مثبت   يانه تاث يرا

 يريادگيـ  را بر    يا انهير ارتباطاترا يتاث) 2015 و   2014(ن  ي، ل يگريل د يه و تحل  ين در تجز  يهمچن
رده كـ دا  يـ ن دو را پ   يـ ان ا يـ ر متوسـط م   يرده و تـاث   كـ  ي بررسـ  2012تا  2000 يها ال س يزبان ط 
ـ   كـ ق  ي تحق 59 از   يلك يريگ جهي نت يكدر  ) 2016(ن، چان   يافزون بر ا  .است  يهـا  ن سـال  يه در ب



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 44

 در  ي آموزش كمك ةليعنوان وس  انه به يه از را  ك يرد هنگام ك انجام داده بود، اعالم      2012 تا   2000
ه كاظهـار داشـت   ) 2016(چـان . ا متوسط است  يرآن مثبت   يشود، تاث  يتفاده م  زبان دوم اس   يريادگي

ـ    يبرخـ . رگذار اسـت  ي تاث ي مهارت نوشتار  يشتر بر رو  ي ب يا انهيارتباط را  و ) 2000(ك چـون بال
بـه نظـر لنتلـف و       .داننـد  يد مـ  يـ  مف ي آموزشـ  كمـ ك ةلي وسـ  يـك را  يـ ا انهيارتباط را )1992(لمك

ان يــ ميوشــك  بــاالبردن ســطح هــمي بــراينيانــد تــضمتو ي نمــيا انــهيارتبــاط را) 2006(ثــرون
  .ن دو همسوتر استيق با نظر اين تحقي ايها افتهيه البته كنندگانشود ك تكشر

ه بـر  كيـ نندگان باتك تك شر ي با مهارت نوشتار   يانجي متفاوت آموزش م   ةويان سه ش  ي م ةرابط
نندگانبـه  ك تك شـر هكـ  ي نـشان داد متـون  ين بررسـ يج اينتا.  قرارگرفتي متن مورد بررس يروان

زمان و بـا     ر هم يا به صورت غ   ي ي انفراد يها تر از نوشته   آورند، روان  يد م ي پد يوشكصورت هم 
سند، در  يـ نو ي را مـ   ي، متنـ  ياركـ آمـوزان بـا هم     ه دانـش  ك يگر، هنگام يعبارت د  به. انه است يرا
 را ينجايـ  نقـش م   ياركهم) 1978 (ياركگودرس  يان و يب به.  نندك ي م كمكگر  يديك  به يريادگي

ل از موضـوع  كه شـده، متـش  يـ  ارا ياركـ گـودرس   يه توسـط و   كـ  يريادگيـ  يانجيـ مدل م . دارد
ن يـ  ا يدربـاال ) زبـان دوم   ي نوشـتار  يها نيتمر(است و هدف    ) ن مطالعه ينندگان در ا  ك تكشر(

م ي تنظ يار نوشتار ك -ند تا خود را در انجام درس        ك ي م كمكسلسله مراتب قرار دارد و به آنان        
  .رديگ يشرفت صورت ميه در آن پك است يا ن نقطهن هماينند،اك

ر يـ  غ ين مطالعه گروه آموزشـ    يدرا( مالحظه نشود    يريشرفتچشمگي پ يريادگيناگر در   يبنابرا
در . نـد ك يگريانجيان عمل و هدف ميه موضوع نتوانسته مكن بدان معناست يا)يا انهيهمزمان را 

ج يرند، هرچند نتا  ي بگ كمكشده و از آن      متوسل   يانجي ابزار م  يكد به   ينندگان با ك تكجه شر ينت
 يا انـه يزمانرا ر هـم ينندگان گروه آموزش غك تك مصنوع به شريگر يانجين م يه ا كدهد   ينشان م 

  .رده است ك نكيمك
قـات انجـام    ي از تحق  ي، با برخـ   يا انهيزمان را  ر هم ي غ ي گروه آموزش  يها افتهي ياگرچه بررس 

قـات صـورت گرفتـه در    يشتر تحقيـ ن حـال ب يـ بـا ا دهـد،   يرت نشان مـ ينه مغاين زميشده در ا 
برخالف اغلب مطالعات انجام شـده      . ن مطالعه است  ي هم يها  افتهي ي در راستا  ي شرق يشورهاك
 يله را بـرا   ين وسـ  يننـدگانا ك تكدهد شر  يه نشان م  ك،  يريادگيانه بر   ير استفاده از را   يرامون تاث يپ

د يين امر را تا   ي حاضر ا  ةدهند، مطالع  ي م حيترج) و مانوس بودن با آن     ييجهت آشنا  به (يوشك هم
ه بـر سـهولت     كـ »  گفتگـو  ةنـ يگز«و  »  آسـان  ةاستفاد«،  »يا انهي آموزش را  ياربرپسندك«. ندك ينم

ن مطالعـه   يـ ننـدگان ا  ك تك شـر  يمنـد  بهـره   نتوانسته بـه   يكچ  ي افزوده است، ه   يا انهيآموزش را 
 يانـه بـرا   ياسـتفاده از را    (يآموزشن روش   يت ناملموس ا  يل ماه يدل ن امر احتماال به   يا. ندككمك
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ن يـ دان ا يـ  خـارج از م    -گـر   ي د ي عوامـل اساسـ    يد هم برخـ   يشا. ران بوده است  يدر ا ) سيتدر
ـ . اسـت  يتـر  ق گـسترده  يـ ازمند تامل و تحق   يه ن كر داشته باشد    ين امر تاث  ي در ا  - مطالعه د يـ ترد يب
  . از داردي نيشتريق بيز به تحقينيانجيم «ةلمكمفهوم 
 ين مهارت نوشـتار   يعنوان زبان دوم  و همچن       به يسيعه در آموزش زبان انگل    ن مطال يج ا ينتا

 يشرفت مهارت نوشـتار يزان ارتباط آن با پيو ميانجي مين مطالعه بر نقش ابزارها   يا. اربرد دارد ك
توانـد راه حـل      يننـدگان مـ   ك تكان شـر  يـ  م ينشك د گفت هم  يدرواقع با . ندك يد م كيزبان دوم تا  

ن، يافزون بر ا. ران باشدي در ايسي زبان انگل  ي آموزش نوشتار  يها السكالت  ك مش ي برا يمناسب
 داشـته   يان زبـان آمـوزان خـارج      ي در م  ي در آموزش مهارت نوشتار    يتواند نقش مهم   يانه م يرا

 ي باعـث حفـظ زمـان و انـرژ    ي آموزشـ  كمـ ك ابـزار    يـك انـه بـه عنـوان       ياسـتفاده از را   . باشد
ـ      ه الزم است مع ك ياركشود و تنها     يمعلمم  بـازخورد  ةلم انجـام دهـد، نظـارت بـر آنـان و ارائ
بنــا بــر نظــر . هــا نــشود  آنيسالت و خــستگكــه موجــب كــ ييهاســت؛ آن هــم تــا جــا آن بــه
ان يـ  م يي جـا  يريادگيند  يه در فرا  ك يند،به طور ك يفا م ي را ا  يانجي م يكمعلم نقش   )2004(گرابو

  انـه يه راكـ ن اسـت  ي ا يكيها   السك در   انهيل مهم استفاده ازرا   يباز از دال  . ستديا يانه م يآنان و را  
  ). 1989نگتونيپن(ندك كمكار ي بس- در زمان عدم حضور معلميحت -نندگانك تكتواندبه شر يم

 يهـا   زبـان دوم بـا چـارچوب       ي مهارت نوشتار  يريادگيان  يانگر ارتباط م  ين مطالعه هم ب   يا
ا يـ  پويابيـ  ارزةنـ ي زمقات صورت گرفتـه در  يشتر تحق يب  است، هم با توجه به     ياجتماع-يفرهنگ

 يهـا  ا در پژوهش  ي پو يابي است بر استفاده از ارز     يدييتا) 2005، پونر   2003، آنتوان 2010وايآبل(
ـ  كـ   به كمك ي را برا  يا  تازه يها  زبان دوم، و هم افق     يمهارت نوشتار    معلمـان    يش رو يالس پ

  .ديگشا ينگارش زبان دوم م
 ين مطالعه، بـرا   ينندگان در ا  ك تك شر دست آمده از نقاط قوت و ضعف        اطالعات به  يبررس

 بـه   كمـ ك معلـم در     يهـا  يينقش راهنما .ارسودمند خواهد بود  ي بس ين مطالب درس  يه و تدو  يته
 ياتكـ  دانش، ن  يساز آموزان و باهم    دانش يليشرفت تحص ي در پ  يوشك  و هم  ينشك ر هم يآنان، تاث 

ه در  كـ  يسهم بزرگ   را به  شانيدهد تا هم توجه ا     ي معلمان قرار م   يش رو ين مطالعه پ  يه ا كاست  
ه بـا ادغـام   ك گوناگون يانجي ميزاند و هم آنان را با ابزارهايند آموزش نگارش دارند، برانگ   يفرا

  .شوند، آشنا سازد ي ميرد، درونكاركاهداف و 
 كمـ كل  ي، استفاده از وسا   ي نگارش گروه  ينندگان به فضا  ك تكه نگرش شر  كن  يسرانجام ا 

ر نگـرش   ي آمـوزش نگـارش، تـاث      يهـا  ژه دوره يـ و  و بـه   ي آموزش ةمانه در برنا  ي مانند را  يآموزش
دگاه يـ  آنـان، د   ي مختلـف در بهبـود مهـارت نوشـتار         ي آموزشـ  يهـا  طينندگان به محـ   ك تكشر
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دگاه بر  ين د ير ا ي زبان دوم و تاث    يريادگي يانه برا ي استفاده از را   ي سودمند ةنندگان دربار ك تكشر
هـا و     پـژوهش  ي بـرا  يتوانـد موضـوعات    يمـه مـ   ، همـه و ه    ي بعد يها يريادگيرد آنان و    كعمل
  .ق باشدين تحقي اةشتر در ادامي بيها يبررس
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