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 چكيده
دهـد كـه هنگـام سـاخت گفتمـان         مهارت نوشتن اين واقعيت را نشان مي        شماري در زمينة   هاي بي   پژوهش

يابد، بلكـه وي هنگـام نگـارش از فراينـدهاي       نوشتاري، نويسنده از همان ابتدا به يك انشاي درخور دست نمي          
از ميـان فراينـدهاي مختلـف دخيـل در نگـارش، ماننـد              . يابـد   مـي كند تا اين امر تحقـق         نهان مختلفي عبور مي   

ـت تـأثيري كـه روي انـشاي                      پيش نگارش، نگارش نسخة اوليه و بازخواني، فرايندهاي ويراست و بازبيني به علّ
كـه برخـي پژوهـشگران     طـوري  نهند، در ميان افراد مختلف از اهميت بسزايي برخوردار شـدند؛ بـه   نهايي اثر مي 
هدف اين تحقيق كيفي، مقايسة ايـن       . سپارند  هاي تحقيقاتي خود را به عهدة ويراستاران مي         ي نوشته ويرايش نهاي 

آموزان تا چه ميـزان بـا نحـوة     دو فرايند هنگام نگارش چهار گونه نوشتار دانشگاهي است تا مشخص شود زبان     
قيـق بيـان كردنـد و    بـدين منظـور، پژوهـشگران سـه پرسـش تح     . صحيح ويراستاري و بازنگري آشنايي دارنـد     

طور شفاهي بيان    نماي بلندانديشي را كه در آن، مشاركين افكار خود را هنگام انجام درسكارهاي نگارش به                رويه
 انگليـسي  زبـان  ارشـد  كارشناسي آموختگان  دانش ميان شانزده نفر از  . آوري داده برگزيدند    كردند، براي جمع   مي
 و بررسـي  مـورد  بنيـاد -داده نظريـه  اي  مرحلـه  سـه  رويه طريق به سپس ها  داده. شدند انتخاب هدفمند صورت به

 بنـدي   طبقه مختلفي فرايندهاي  پيش به را بازبيني و ويراست فرايند دو ها  بررسي  نتايج .گرفتند قرار محتوا تحليل
 بـر  پـژوهش   ايـن  .گيـري بـود     غلـط  و دگرنويسي فراگذاري، جايگزيني، زدگي،  خط درجگذاري، شامل كرد كه 

 و ويراسـت  آمـوزان بـا فراينـدهاي       هاي مختلف متون ويراسته براي آشناسازي زبـان         گيري از نمونه    هرهاهميت ب 
گيـري از نتـايج تحقيـق در بـاب      ورزد؛ همچنين، بهره    مي تأكيد خود آموزشي استنتاج ترين مهم عنوان بازبيني به 
   .آموزان منفعل نه زبانسازد و  هاي توليدي در كالس، از يادگيرندگان، فراگيران كنشگر مي مهارت
  .ينيبازب راست،يو ،يشياند-بلند ينما هيرو نگارش، يندهاايفر :كليدي هاي واژه

__________________________________________________________________ 
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  مقدمه-1
ه كسازد    يار م كن مهم را آش   ي ا ، مهارت نوشتار  ةني در زم  گرفته  صورت مطالعات   ينگار  خيتار
آغـاز بـه    ، از   يـك ادمك آ ي انـشا  يـك ا  ي يقي قطعه موس  يك شعر،   يكنقص، خواه     ي ب ة نوشت يك

 يندهاايخود را درگذر از فر    نوشتة  اق  ي و س  ك، سب نويسندهه  كبل. شود ي نم نوشته جامعصورت  
هـاي   ديگر، نويسنده بارها سازه بيان  به .دهد  يقل م ي ص ،افتند  ين نگارش اتفاق م   يه در ح  ك يمتناوب

د تـا   كنـ   كنـد و بـازخواني مـي        نويس تهيـه مـي      دهد، پيش   نوشتة خود را مورد بازنگري قرار مي      
   .سرانجام به نتيجة مطلوب دست يابد

پندارد كه با رشـد زبـان انگليـسي در جايگـاه زبـان                گونه مي  اين) 2006 (1همچنين، هايلند 
اي  غالب علم و پژوهش كه ميراث اقتدار امريكا و استعمار بريتانيا اسـت، ايـن زبـان بـه رسـانه        

 سـبب شـده اسـت اكثـر     2ايـن پيـشوايي   . براي مستندسازي دانـش علمـي تبـديل شـده اسـت           
در نتيجـه  . چاپ برسـانند  هاي علمي خود را به زبان انگليسي به       پژوهشگران تالش كنند تا يافته    

آمـوزان را بـا نـوع جديـدي از            دارد تـا زبـان      اين نياز ارتباطي، مدرسان اين حوزه را بر آن مـي          
ا در محافل علمي جديد شركت كنند و  دهد ت   ها اين امكان را مي      آشنا كنند كه به آن     3سوادمندي
ـ ). 2006هايلند، (هاي خود را با سايرين به اشتراك بگذارند           پژوهش  ي، نوشـتن رونـد  كشـ يب

هـاي   وقفه بايد تالش كنـد تـا انگـاره    بي  است؛ يعني نويسنده5يو شناخت 4يواجد پردازش زبان
ختيار دارد، به صورت نوشتار     ذهني خود را پس از ساخت، با استفاده از ابزارهاي زباني كه در ا             

آمـوزان هنگـام      شود، اين اسـت كـه آيـا زبـان            حال پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي         .درآورد
  نگارش به زبان دوم رفتاري يكسان خواهند داشت؟

) 2009(رو اهميت دارد كـه هايلنـد         بررسي فرايندهاي دخيل در نگارش در زبان دوم از آن         
توانيم فرايندهاي دخيل در نگارش را به دقـت    ما مي6انديشي-نماي بلند ا اتخاذ رويه  پندارد ب   مي

ها واگذار شده است، انجـام   آموزان چگونه درسكارهايي را كه به آن  بررسي كنيم تا دريابيم زبان    
هـا بگذارنـد و در       توانند چه تأثيري بـر روي رونـد نگـارش آن            هاي مختلف مي    دهند، گونه   مي

__________________________________________________________________ 
1. Ken Hyland 

2. Hegemony 
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6. Think-aloud Protocol 
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محور -اما تحقيقات فرايند  . دهند  هايي انجام مي    يسندگان در حين نگارش چه انتخاب     نهايت، نو 
هايي كه ممكـن اسـت هنگـام گـردآوري و تحليـل داده بـه                  در زمينة نگارش به سبب دشواري     

ايـن درحـالي اسـت كـه        . پژوهشگر روا شود، بسيار كمتـر مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت               
تواند تأثير    ويژه آكادميك به زبان دوم مي      ه در روال نگارش به    سازي روندهاي نهان و ناگفت      مرئي

بسزايي بر روند آموزش اين مهارت در سطوح دانشگاهي بگذارد؛ همچنين، مشاهدات كالسـي            
از ادبيات و گفتمان موجود در كالس، حاكي از آن است كه گويش عاميانه و غيردانشگاهي گاه                 

رسد شـأن دانـشگاهي    در نتيجه ضروري به نظر مي.  است بر نوشتار اهالي علم نيز تأثير گذاشته      
  .اين نوع نوشتار به آن بازگردد و به دانشگاهيان گوشزد شود

راسـت و   ي و ينـدها ايفراكتـشافي مطالعـه     ن پـژوهش    ي هدف از ا   با توجه به آنچه ذكر شد،     
ي اسـت تـا مـشخص شـود         سيـ گل مختلـف مـتن در زبـان ان        يهـا    هنگام نگارش گونـه    ينيبازب
هاي خود آشنايي دارند و از        آموزان تا چه ميزان و ژرفا با نحوة ويراستاري و بازبيني نوشته             زبان

بـا توجـه بـه    . ها را برطـرف سـازند      ها و نادرستي    كنند تا كاستي    فرايندهايي استفاده مي    چه پيش 
 را از   دانـشگاهي  يتار نوشـ  ة پژوهشگران چهار گون   ، در عصر حاضر   دانشگاهيت نگارش   ياهم
هـا   ن گونـه  يـ ندها هنگـام نگـارش ا     اين فر يق ا ي دق يردند و به بررس   كها انتخاب     ر گونه يان سا يم

. بـود ر داده   ي همراه و تفـس    ة، نام ي پژوهش ة مقال ةجي، نت ي پژوهش ة مقال ةدكيه شامل چ  كپرداختند  
  . دش مطرح ين منظور سه پرسش پژوهشيبد

 يسيـ  مختلـف مـتن در زبـان انگل        يهـا   گام نگارش گونه  ه هن كراست  ي نهان و  يندهاايفر. 1
 ؟اند كدام ،ل هستنديدخ

ل ي دخ يسي مختلف متن در زبان انگل     يها  ه هنگام نگارش گونه   ك يني نهان بازب  يندهايفرآ. 2
  ؟اند كدام ،هستند
 يهـا    در گونـه   ينيراسـت و بـازب    ي نهـان و   ينـدها ايفر)  بـاال   افتن پاسخ پرسش  يپس از   (. 3

  چگونه تفاوت دارند؟نشگاهيدامختلف نگارش 

   ي چارچوب نظر-1-1
 ة سـه حـوز    ةق، پژوهـشگران بـه مطالعـ      ي متناسب با هدف تحق    ين چارچوب نظر  يي تب براي

 ي جـا يه در سه گـروه اصـل  كگر پرداختند  يديك آنان با    پيوندمرتبط با موضوع پژوهش خود و       
 مـشاهده و  يهـا   و روش،ينيراست و بازبي و يندهاايمحور به نگارش، فر   -ش گونه يگرا: گرفت  



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 182

 .شگامان آن دانـست   يـ  از پ   را 1سوئلزتوان    يه م كمحور به نگارش    - گونه گرايش.  نگارش ةمطالع
گر يديك مختلف از    ي اجتماع يها  ست در بافت  يبا  يرا م نوشتن  ه  كده استوار است    ين عق يبر ا او  
ا از دو منظـر   مختلـف نگـارش ر    يها  نند تا گونه  ك ي تالش م  ،شين گرا يروان ا يپ. ز دانست يمتما

تـوان    يه مـ  كـ نـد   كن يبنـد   ف و دسـته   يـ هـا تعر    آن ي اجتمـاع  يردهاك و عمل  يات زبان يخصوص
، 4 ،  بـروس    2010،  3 و ريـف   2باراشـي (ترين آنان دانست     دانشگاهي را از مهم    نوشتار   يها  گونه

2008.(  
در . ل هـستند يـ زمـان دخ   همي مختلفيندهاايه در آن فركاست ي فعل پو يكنوشتن  شك    بي

هـا را بـه طـرق         و آن  نـد ل نگارش پرداخت  ي دخ يندهااي فر ي به بررس  ياري محققان بس  ،نهيزمن  يا
، 1998، 9؛ البـو 1981، 8تيـ  و وا7يگلـ ي؛ ف1981،  6سي و هـ   5فـالور (ردنـد   ك يگذار  نام يمختلف
ن يـ  ا ي،لكطـور   امـا بـه    )2005،  14 و ميلـر   13، ريچاردز 2004،  12 و چانكوي  11، االل 2002،  10سئو
ور، ك مـذ  ينـدها ايان فر يـ از م . ندهست يسي، و بازنو  ي، نگاشت، بازنگر  يزير  ندها شامل طرح  ايفر

ه از آن جملـه  كـ  شـدند    ي بررسـ  كيك،تف  به ي، در مطالعات مختلف   ي،نيراست و بازب  يند و ايدو فر 
سنده بـه   يـ  نو ،ه در آن  ك است   كي و ادرا  ي مفهوم ي عمل ينيه بازب اعتقاد دارد ك  ) 2002 (15لريفولو

ـ     كپردازد تا آن را با آنچه         ي خود م  ة نوشت ي و بازساز  ي، بازنگر يبازخوان ش يه در ذهن خود از پ
شتر يسنده ب ي نو ،ه در آن  كشناسانه است     ك سب ي عمل ،راستيه و ك يدرحال. نگاشته هماهنگ سازد  

__________________________________________________________________ 
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3. Mary Jo Reiff 
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5. Linda Flower 
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شتر در سطح جمله اتفـاق      يه ب كد  كن يها را پردازش م    پردازد و آن    ي خود م  يانات زبان ير ب ييبه تغ 
 ينـوع  ي،نيبـازب  هكـ  دارنـد  اعتقـاد ) 2004 (يوكچـان  و االل نـه يزم  در ايـن   نيهمچنـ ؛  افتد  يم

 ايـ  نوشته متن ةدوبار پردازش اي خوانش به سندهينو يعني ؛شود  يم محسوب بازخوانش انتقادي 
رو پژوهـشگران در     نيـ از ا  .دكنـ  يابيارز را آن يدرست و صحت تا پردازد  يم خود يذهن انگاره

 يهـا  هـا در گونـه    وقـوع آن يند و چگونگاين دو فر  يه ا  جداگان ي به مطالعه و بررس    ،قين تحق يا
نگـارش  ل در يـ  دخينـدها اي مطالعـه فر ةل به نحويه در ذك پرداختند دانشگاهيمختلف نوشتار   

  .  اشاره خواهيم كرد
توانـد   يه مك وجود دارد   ي مختلف يها  يكنك نهان نگارش ابزارها و ت     يندهااي فر ي بررس يبرا
زمـان مـشاهده       هـم  يهـا   روش). 1996 ،3، بـرگ  2سيـ ، و 1جانـسن (زمان باشند     زمان و ناهم    هم

 و  يشيـ اند- بلند ينما  هي مانند رو  ؛ندك ي م ين نگارش گردآور  ينگارش، اطالعات را در همان ح     
 درسـكار  پـس از اتمـام   ي، شـناخت يهـا  زمان داده ه در روش ناهمك يلم؛ درحال يروش مشاهده ف  

 در تحقيـق حاضـر، پژوهـشگران، از    .يزشـ يگ انيادآوريل متن و ي تحلانند م؛شود  ي م يگردآور
هـايي كـه در اختيـار         انديشي را بـه علّـت اصـالت داده        -نماي بلند   هاي مذكور، رويه    ميان روش 

نهد برگزيدند، اگرچه اين ابزار به جهت دشواري تحليل، چندان مـورد اقبـال محققـان قـرار        مي
ـ   -نماي بلند در رويه .  گيرد  نمي  5 و سـايمون 4ه پيـشنهاد اريكـسون  انديشي كه براي اولـين بـار ب

زمان مورد استفاده قـرار گرفـت، مـشاركين تـشويق             صورت هم  براي گردآوري داده به   ) 1993(
هـا و   كند، هنگام انجـام تمـرين   صورت پيوسته هر آنچه را كه از ذهنشان عبور مي   شوند تا به    مي

، 6الجـونبرگ -كـورو (شده بيان كننـد، حتـي اگـر نـامربوط بـه نظـر برسـند                   تعيين  درسكارهاي
كارگيري اين روش در مطالعات زبان،      دربارة به ). 2010،  10، ملكولم 9، تريالت 8،  مكنيل  7داگالس

__________________________________________________________________ 
1. Daniel Janssen 
2. Luuk Van Waes 
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هايي  را كـه در آن، اسـتفاده از ايـن روش مرسـوم اسـت،                   فهرستي از پژوهش  ) 2010 (1بولس
  :اين فهرست به شرح زير است. كند عرضه مي

 آموزان در زبان اول شبررسي راهبردهاي نگارشي و خوانشي دان ●
 آموزان ايجاد ابزارهايي براي سنجش ميزان درك مطلب دانش ●
 بررسي فرايندهاي بازبيني و ويراست  ●
 زني  بررسي راهبردهاي تست ●
 و گردآوري محتواي معتبر براي آزمودن زبان ●

   پژوهشةنيشي پ-2
 و  يظور اهـداف دانـشگاه     به من  يك،ادمك نوشتار آ  ،ري اخ يها ر شد، در سال   كه ذ كگونه   همان
. ه است شدان برخوردار   يان و دانشگاه  يان دانشجو ي در م  ييت بسزا ي از اهم  ، در آن  يسينو  درست
 دانـشگاهي  ي نوشـتار  يهـا    از گونـه   يعيف وسـ  يـ  ط ي به بررس  ياري محققان بس  علّت،ن  يبه هم 

ل در  يـ  مختلـف دخ   ينـدها اين فر يو همچنـ  )  مختلف مقاله و رساله    يها  ده و بخش  كيشامل چ (
قـت  ين حق يـ  ا ،سـازد   ير م يناپذ   روند نگارش را سنجش    ياما آنچه بررس  . ها پرداختند  نگارش آن 

د يـ  مراحـل تول يراحت توان به ين، نمي بنابرا؛رقابل مشاهده استي نهان و غ   ه نوشتن اساساً  كاست  
 را مـورد مطالعـه قـرار داد؛         يي نهـا  ةجـ يتوان نوشته و نت     يه تنها م  ك بل ،دكر ي نوشته را بررس   يك
، 2مـس ير (.ننـد ك ياد مـ يـ محور  جهيرد نتيكه در مطالعات نگارش از آن با عنوان رو       ك يرديكور

1991(  
كننـد كـه اگـر     دهنـد و بيـان مـي    اين رويكرد را مورد انتقاد قرار مي   ) 2000 (4 و مكي  3گس

   محقق، تنها با استناد به نوشتة نهايي فرايندهاي شناختي توليد يـك نوشـته را بررسـي كنـد، بـه         
بـه  . تواند آنچه را كه در روند نگارش در زبان دوم اتفـاق افتـاده اسـت، درك كنـد           تي نمي درس

دهد تا فراينـدهاي       را پيشنهاد كردند؛ زيرا به محقق اين امكان را مي          5همين منظور، خويشنگري  
اند، مشاهده كنند و مورد بررسي قرار    گونه كه اتفاق افتاده    نهان دروني را در لحظة وقوع و همان       

__________________________________________________________________ 
1. Melissa A. Bowles 

2. Ann Raimes 
3. Susan M. Gass 

4. Alison Mackey 

5. Introspection 



 185 هاي مختلف متن مطالعه فرايندهاي ويراست و بازبيني هنگام نگارش گونه

اعتقـاد دارنـد كـه      ) 2009( 4، و گلـدرن   3ونـسون ي، است 2نگزي، اسـنل  1شـونن عالوه بـراين،    . دهند
انتخـاب واژة    ي از جملـه   ر پردازش زبـان   ي درگ ي به قدر  آموزان هنگام نگارش در زبان دوم       زبان

 و  يمضمون اصـل  ي، يعني    از پردازش مفهوم   ه معموالً كد  نح هست ي صح يو امال درست، ساختار   
 يآمـوزان از نـوع خاصـ        ه زبـان  كند ك   اظهار مي ) 2002 (5كوك. نندك ين غفلت م   مت يلكساختار  

هـا   ؛ آن اسـت ار متفـاوت    يها بـس    زبانه  ك ت ي با توانش زبان   ،ه از اساس  كدار هستند   رتوانش برخو 
  . از است در مطالعات نگارش درنظرگرفته شونديه نك دارند 6يتوانش-ساختار متفاوت چند

كند كـه چهـار       هاي مختلف دانشگاهي، اظهار مي      فتمان نوشته پس از بررسي گ   ) 2000(البو  
ها مجزا    هاي دانشگاهي قابل مشاهده است كه آن را از ساير گونه            شناختي در گونه    ويژگي سبك 

كنـد   در گفتمـان دانـشگاهي اسـت كـه بيـان مـي            درسـتي   اولين ويژگي، صـراحت و      . سازد  مي
،  كنند، داشته باشند؛ ويژگـي دوم  آن استفاده مي  نويسندگان بايد كنترل كافي بر روي زباني كه از          

كنـد كـه بـه سـبب آن، دانـشگاهيان از زبـان                مقتدرانه را توصيف مي   اي روابط اجتماعي و       پاره
اي و عـوام را از گفتمـان      كننـد تـا افـراد غيرحرفـه         تـر اسـتفاده مـي       تر و جمالت پيچيده     رسمي

 لحن نامطمئن و مضطرب در گفتمـان        كند كه   دانشگاهي خود حذف كنند؛ ويژگي سوم بيان مي       
سـازد تـا از اصـطالحات تخصـصي، زبـان             دانشگاهي وجود دارد كه نويسندگان را مجبور مـي        

رسمي و جمالت مجهول بيشتري استفاده كند؛ و در نهايت، ويژگـي آخـر مبـين آن اسـت كـه             
  .دهايشان تا حدي خودنمايي و فخرفروشي كنن كنند تا در نوشته دانشگاهيان تالش مي

هـاي زبـاني خـاص يـا      هاي گفتاري و نوشتاري دانشگاهي را براسـاس آنكـه گـرايش     گونه
 و 7در ايـن خـصوص ميـسكو   . كننـد  بندي مـي   گيرند، به انواع مختلفي طبقه      همگاني را در برمي   

قدري پيچيـده    كنند كه رابطه ميان متن و بافت نوشتاري به          گونه اظهار مي   اين) 2009 (8گوردون
دارد كه  بيان مي) 2007 (9فرگسون. ها را به سادگي از يكديگر تفكيك كرد    ان آن تو  است كه نمي  
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ترين انگيزه در انجام تحقيقات در حوزة آموزش زبان، با اهداف خاص يا دانـشگاهي بيـان                  مهم
هـاي روايتـي و كتـابتي مختلـف             هاي مختلف دانشگاهي، گونه     هايي است كه ميان رشته      تفاوت

  .وجود دارد
 را بـه خـود اختـصاص        يشترينسبت ب   به ده توجهِ كي چ ي، مختلف نوشتار  يها  ونهان گ يدر م 

 كردنـد  يبنـد   مي تقس يده را به دو نوع آموزنده و اخبار       كيچ) 1994( 1يكسوئلز و ف  . داده است 
بـر  . شـوند   يها نگارش مـ    نامه  يها و زندگ     سرمقاله ي برا يم و دو  ي مقاالت پژوهش  ي برا يه اول ك
دقـت،   يده پژوهشكي چيك مهم يها يژگياز و) 2010(ا يكمرا يناسن اساس انجمن روانشيهم

 .شمارد ي را برميريپذ وخوانش صحت، انسجام
كننـد كـه      اظهار مـي  ) 2010(هاي پژوهشي، سوئلز و فيك        در ارتباط با اهميت چكيده مقاله     

 كنند، يك چكيدة منسجم و     اگرچه داوران تعدادي از مقاالت را به علت مشكالت علمي رد مي           
حـال،    درعـين .برسـد  شود كه مقاله پس از تأييد اوليه، به مرحله داوري خارجيدقيق باعث مي

نيـز يـك    )  2009(شـمارد كـه سـوئلز          را برمـي    چهار عملكرد عمدة چكيـده    )  2001 (2هاكين
  . كند عملكرد جديد به آن اضافه مي

 ق،يـ تحق ضـوع مو از وتـاه ك يا  خالصـه  هكـ  ندك يم عمل مستقل وتاهك متن يك مانند. 1
 .دهد يم قرار خواننده ارياخت در را يينها يها افتهي و يشناس  روش

 توانـد   يمـ  خواننده ،آن كمك به هك شود محسوب يغربالگر ابزار يا  گونه به تواند  يم. 2
 .ريخ اي بخواند را مقاله ةهم هك رديبگ ميتصم

 نندك  جاديا ها آن يبرا يريتفس چارچوب تا است خوانندگان يبرا يشينما  شيپ مانند. 3
 .دكن تيهدا خواندن ريمس در را ها آن هك

 يپژوهـش  مقاالت يساز  هينما تا دهد  يم را انكام نيا داده گاهيپا يساز  آماده زكمرا به. 4
 )93: 2001هاكين، . (دهند انجام يشتريب سهولت با را

 خواهنـد   يمـ  هكـ  دهد  يم يا  مقاله ةدربار ي،علم داوران به اي هياول نشيب ،تينها در و. 5
  ) 169، ص 2009سوئلز، . (نندك يداور

ه كـ ات را   يـ  مقـاالت رشـته ادب     يسيـ  و انگل  ي فارسـ  ةدكيـ چ) 2013(معرفت و محمـدزاده     
ه در كـ  كردنـد سه و اظهـار  يـ گر مقا يديك با   ،زبان نوشته بودند    يزبان و انگلس    يان فارس يدانشجو
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ن، ي همچنـ  ؛داخته نشده است   پر ي به بخش روش پژوهش و بحث و بررس        ،ثر مقاالت ك ا ةدكيچ
ن گونـه   يـ  ا ي مقـاالت زبـان فارسـ      ةدكيـ  چ يپس از بررسـ   ) 2010 (ي و هوت  يطوري، ق يحسرت

 يسيـ  بـه زبـان انگل     يسيـ نو  دهكيـ  چ ة از نحو  ي مقاالت زبان فارس   يها  دهكيه چ كردند  كاستنتاج  
  .ندك يت نميتبع

بـا  ) 1994 (1ان محققـان ديگـري همچـون دادلـي او    ،ي نوشـتار يها ر گونهيدر ارتباط با سا  
گيري مقاالت پژوهشي يك چارچوب سـه         هاي سوئلز، براي بخش بحث و نتيجه        استناد به گفته  

مقدمه، : قسمتي پيشنهاد و بيان كردند كه اين بخش از مقاله بايد سه قسمت را شامل شود؛ يعني       
 مقــاالت يريــگ جــهيبخــش مقدمــه و بحــث و نت) 2010 ( يــك و تاجيخــان. ارزيــابي، نتيجــه

ه بخـش  كها نشان داد  قات آنيج تحقيه نتاكردند  ك را مطالعه    ياربردك يشناس   زبان يها    شتهرريز
ي ندارند، امـا در بخـش بحـث و          گر تفاوت چندان  يديك مقاالت از نظر اسلوب نوشتن با        ةمقدم
 .  وجود داردييها ان مقاالت تفاوتي مي،ريگ نتيجه

 صـورت  ياريگر مطالعـات بـس  يديكا با   ه  آن ةسي و مقا  ي مختلف نوشتار  يها  نه گونه يدر زم 
 يهـا    رونـد نگـارش در گونـه       ي به بررس  يمتركار  يقات بس يان تحق ين م ي اما در ا   ،رفته است يپذ

 علـت، ن يبـه همـ  . افته اسـت ي اختصاص ينيراست و بازب ي و يندهااي فر يز چگونگ يمختلف و ن  
تـر   قيـ العـه دق  بـه مط يي نهـا ة نوشـت ي بررسـ  يردند تا به جا   ك يق سع ين تحق يپژوهشگران در ا  

 .  بپردازنددانشگاهي مختلف نوشتار يها ل در نگارش گونهي دخيندهاايفر

   روش پژوهش-3
راست ي نهان و  يندهاايش رو به مطالعه فر    يق پ ير شد، تحق  ك ذ  در بخش مقدمه   هكگونه   همان

ن منظـور، پژوهـشگران     يبـه همـ   . ه است  مختلف متن پرداخت   يها هنگام نگارش گونه   ينيو بازب 
هـاي    ت پـژوهش  يـ را ماه يـ  ز ؛ قـرار دادنـد    يفـ كيرد  يك رو يق خود را بر مبنا    ي تحق ياسشن روش

هـا و   هيـ  و آزمـودن نظر    ي بـه بررسـ     پژوهـشگران  جـه يدر نت . ي اسـت  تشافك ا  اساساً فرايندمحور
از كـه برگرفتـه      2اديـ بن-ه داده يـ ه با اتخاد نظر   ك بل ، نپرداختند  فرايندهاي نگارش  نيشي پ يهامدل
 تا بـه رهيافـت    بر آن شدند،ندينماي محقق رخ ميرو ند پژوهش فرااي فره درك است ييهاداده
  .ابندي دست ويراست و بازبيني يندهااي فريبند  طبقهي برايديجد
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 بودنـد  يسي زبان انگليها ارشد رشته يارشناسكآموخته   نفر دانش  16ن پژوهش   ين ا كيمشار
 يريـ گ نمونـه ) 2008(س ي پاليبنده براساس طبق. هدفمند انتخاب شدنديريگق نمونهيه از طر ك

 را ياريـ  معيريـ گ  پژوهشگران نمونه،ها ان آن يه از م  كشود    يم م ي خود به چند نوع تقس     ،هدفمند
ار، يـ ن مع يـ براسـاس ا  . شوند  ي انتخاب م  يار مشخص ي مع ين بر مبنا  كيه در آن مشار   كد  كراتخاذ  

داشـتند و قـادر       ي مـ  شگاهيدان نگارش   يها   در مورد گونه   يافكست دانش   يبا  ين م كي مشار يةلك
ده ي با استفاده از آزمـون نگـارش تافـل سـنج           يين توانا يه ا كسند  ي بنو يسيبودند به زبان انگل     يم

از . نـد كن بلنـد بـازگو      يار خود را هنگام نگارش با صدا      كن اف كيه مشار كاز بود   ين ن ي همچن ؛شد
 انتخاب شـدند  يشيما آزة مطالعيعني ، اول پژوهشةت در مرحل  ك شر ي نفر برا  5ن  كيان مشار يم
لم ي فـ يـك ه  يـ  شـامل ته   كردنـد، جـاد   يق ا يـ  در روند تحق   يراتيي پژوهشگران تغ  ، آن ةجيه در نت  ك

ن ي تمـر  يه بـرا  يـ ار اول ك درسـ  يـك  يساز  ، آماده يشياند- بلند ينما  هي آموزش رو  براي يآموزش
 يسيـ ده انگ كيـ  چ يـك ست  يبا  ين م كي آن مشار  يه بر مبنا  ك ي از مقاالت  يكير  يي، تغ يشياند-بلند
  .جهي منتخب از خالصه به نتيها  از گونهيكير ييز تغيند و نيه نمايته

 يهي تـوج  اي ست در ابتـدا در جلـسه      يبا  يمانده م  ي باق ك مشار 11 پژوهش،   ي اصل ةدر مرحل 
تافل ( آشنا شوند و آزمون سنجش زبان     يشياند-ار بلند ك تا با نحوه انجام درس     كردند يت م كشر
ردنـد  كت  ك به صورت جداگانه شر    ، مختلف ة جلس 4ن در   كيمشاردام از   كهر  . بدهند) يكادمكآ

ـ كيشده شامل چ  انتخابيكادمك آيها گونه.  مختلف نوشتند  ة متن در چهار گون    چهارو    ةده مقال
ده از آن كيـ علـت انتخـاب چ  . بودند 2 همراه ة و نام  1ر داده ي، تفس ي پژوهش ة مقال ةجي، نت يپژوهش

ر داده  يجه و تفـس   ينت. رديگ  ي قرار م  ياريد توجه بس  رش مقاالت مور  يه هنگام خوانش و پذ    كبود  
 يقاتيها بر ارزش مقاالت تحق    در آن  ي نوشتار اعتباررا  ي ز ؛ انتخاب شدند  3گونه-ريبه عنوان دو ز   

هاي نوشـتاري كـه    گونه ( 4 مسدودةاز آن به عنوان گون) 1996(ه سوئلز ك همراه ةنام .ديافزا يم
نـام  ) شـود   ها عرضه نمي   معيار مشخصي براي ارزيابي آن    شوند و     خارج از ديد افراد بررسي مي     

 يسيـ ن گونه در زبان انگل    يه ا ك حال آن  يست؛ج ن ي چندان را  يران و زبان فارس   يشور ا كبرد در    يم
 پـس از خـوانش      موظـف بودنـد   ن  كي مـشار  ،تيـ در نها . است برخوردار   يي باال ت نسبتاً ياز اهم 

 مختلف نوشـته    يها را در گونه   اي  لمهك 250-150 پاراگراف يكشده   االت انتخاب ؤمقاالت و س  
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ه كـ  اسـت    يته ضرور كن ن ير ا كذ. دندكري بلند بازگو م   گذشت،ي ذهنشان م  ازه  كرا   و هر آنچه  
  . ندكن بازگو يسي و انگليار خود را به دو زبان فارسكتوانستند اف يم هنگام نگارش، نكيمشار

 افـزايش صـحت و اعتبـار      ه منظـور    ب( دو مرتبه    راشده   ي گردآور يهاپژوهشگران ابتدا داده  
 سـه  هيـ رو قيـ طر بـه   و سـپس 1دنـد كر يسي و ترانويساز ادهيلمه پك به لمهك به صورت  )داده ها 
 ليـ تحل و يبررسـ  مـورد )  1990 (اديبن داده هينظر در 3نيوربك و 2استراوس يشنهاديپ يامرحله
 يدگزاركـ ، و   5ي محور يدگزارك،  4 باز يدگزارك: ه شامل سه مرحله بودند    كقرار گرفتند    محتوا
  . 6ينشيگز

 ج پژوهشي نتا-4
 است  ي داده شامل متن   ة نمون يك .دش يگردآوري   داده تجرب  44ن پژوهش در مجموع     يدر ا 

است  ي نگارش يندهااي به همراه فر   هاي مختلف، نوشته شدند و آن نمونه        يك از گونه  ه در هر    ك
 يسيـ ده بـه زبـان انگل     كيـ  چ 11ال،   مث براي ؛ردندك از مشاركين هنگام نگارش بازگو       يكه هر   ك

 صـفحه   96ل محتوا قـرار گرفـت       ي و تحل  يه مورد بررس  ك ييها   اما مجموع داده   ،دش يآور  جمع
  . بود)  شدهيساز ادهي پي صوتيها داده (يسيترانو

شده كه همگي به صـورت       هاي گردآوري  طور كه ذكر شد، براي بررسي و تحليل داده         همان
سازي كردند؛ سپس از  صورت متني پياده   ها را به   گران در ابتدا، آن   هاي صوتي بودند، پژوهش     داده

در مرحلـة كـدگزاري بـاز،    . ها را تجزيه و تحليل كردنـد  بنياد در سه مرحله آن طريق نظرية داده 
بنـدي شـدند؛ بـراي        هاي مجزا با عناوين مشخص و معناداري طبقـه         ابتدا كليه عبارات به بخش    

دادند يا نگاشت كـه       كين دربارة برنامة نوشتاري خود توضيح مي      ريزي كه در آن مشار      مثال طرح 
در كدگزاري محوري، تغييراتـي كـه مـشاركين    . كردند  در آن مشاركين نوشتة اصلي را توليد مي       

هـاي مـشتركي كـه       ها را بر مبناي ويژگـي      ايجاد كرده بودند، جداسازي شدند و پژوهشگران آن       
گونه كه در جـدول يـك مـشاهده            مثال، همان   دند؛ براي تري قرار دا    هاي اصلي   داشتند، در گروه  

__________________________________________________________________ 
1. Transcribe 

2. Anselm Strauss  

3. Juliet Corbin 
4. Open coding 

5. Axial coding 

6. Selective coding 
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 فراينـدي كـه آن را    جانـشين نمـود  (like) را بـا كلمـه    (such as)كنيد اين مشارك كلمه  مي
 را در عبـارتي درج كـرد كـه در پايـان      (less)درنهايت جايگزيني نامگذاري كرديم و يا كلمـه  

 اصـلي خـود قـرار گرفتنـد،      ها در گروه   ة مقوله در كدگزاري انتخابي كلي   . گرفت  گذاري نام     درج
  .ها نهايي شد گذاري آن ها تببين و نام زمان و مكان وقوع هريك از آن

   شدهيساز ادهي پيصوت  ة از داديا  نمونه.1جدول 

 انديشي-پروتكل بلند  فرايندهاي نگارش

 To promote EFL education particularly in Iran it seems necessary نگاشت
to consider the impact of affective variables such as  

  like ويرايش

  inhibition on the EFL learning or teaching نگاشت

  مي خوام يك جمله بنويسم كه اهميت تحقيق رو نشون بده ريزي طرح

 خوانش مجدد
To promote EFL education particularly in Iran it seems necessary 
to consider the impact of affective variables like inhibition on the 
EFL learning or teaching  

  )مكث(دارم دنبال يك چيزي مي گردم كه  ريزي طرح
  Due to invisible aspects of  نگاشت

  Due to invisible aspects of خوانش مجدد

  due to less invisible aspects of ويرايش

  personal نگاشت

  ينيراست و بازبي ويندهاايل فريتحل -4-1
 را بر   ينيراست و بازب  ي و يندهاايشده محققان فر   ي گردآور هاي  هل داد ي و تحل  يپس از بررس  

 يبنـد    طبقـه  يردند به شش گـروه اصـل      كجاد  ي خود ا  ةن در نوشت  كيه مشار ك يريياساس نوع تغ  
  .يريگ ، غلطدگرنويسي ي،، فراگذارينيگزي جاي، زدگ   خط ،يگذار درج: كردند

 نوشـته ان مـتن  يـ  را در ميا مهيضم سندهي نو،ه در آنكند ك ي اشاره مينداي به فريگذار درج
 خواه به منظور    ؛دهد  يقرار م ) ي عالمت سجاوند  يك يا حت ي واژه، عبارت    يك مثال   براي(شده  
مه ين ضـم يـ گـر، ا يان ديـ  به باشد؛ بشده   اني ب ةردن انگار كح  يح آن و خواه به منظور تصر      يتصح
 يشتريـ الم خـود را بـا صـراحت ب   ك يسنده بتواند فحوا  ي نو  شود تا  ن است به جمله اضافه    كمم
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 بـا هـدف   يگـذار   ه پژوهـشگران آن را درج     كـ  كنده  عرض ديگري ي اطالعات جانب  يا حت يان  يب
ح  در جهـت اصـال     ين اسـت تالشـ    كـ  مم يگـذار   ن، درج يعالوه برا . كردند يدگذارك ،حيتصر

 بـا هـدف    يگـذار   ه درج كا حروف اضافه    ي ي مانند عالئم سجاوند   ؛الم باشد ك يصحت نوشتار 
  .  شديح نامگذاريتصح

ـ  ي و بـرا   اسـت  از مطالعات ترجمه     يا  نارشتهي اقتباس ب  نوعيه در اصل    كح  يتصر ن بـار   ي اول
 متـرجم   ،ه در آن  كند  ك ي اشاره م  ينداي به فر  ،دندكررا مطرح     آن 1958 به سال    2 و داربلنه  1ينيو

ان شـده و تنهـا از       يـ  ب ي،طور ضمن   به أه در زبان مبد   ك كند  ي را در زبان مقصد عرضه مي      اطالعات
سنده در  يـ  نو ،هـا بـه بافـت مـتن         مهيبـا درج ضـم    . است كت و بافت متن قابل در     يق موقع يطر
 . كند يساز ان شده شفافي بيطور ضمن  به كهرا ند تا آنچهك يقت تالش ميحق

  يگذار ند درجايفر شيپ  از ييها  نمونه.2جدول 

هاي صورت  ويرايش
هاي  در گونه گرفته

  مختلف

Data Commentary  
  تفسيرداده

Cover Letter  
  نامه همراه

Conclusion  
  نتيجه

Abstract 
  چكيده

  يگذار درج
  حيبا هدف تصح

 at 
 was 
 quotation mark 
 plural s 

 Comma 
 Plural s 

 a 
 semicolon 
 who 
 parenthesis 

 Comma 
 Been 
 Plural s 
 the 

 با هدف يگذار درج
  حيتصر

 Two hundreds 
male and female 
students 

 significantly 
 male and female 

students 

 academic 
enthusiasm 

 as a university 
instructor 

 a lecturer of 
writing 

 new ideas 

 functional 
translation 
theories 

 there were 
a pre-test 

 teacher-
cantered 

 and 
learning 
style 

 Iranian 
EFL 
learning 
ambiance 

 as the most 
important 

 ينـدها ايراست و هـم جـزء فر  ي ويندهاايتواند هم جزء فر     يح م ي با هدف تصر   يگذار  درج
 4 و مبـرم   3 پژوهـشگران آن را بـه دو نـوع مـضاف           ،ن اسـاس  يـ ه بـر ا   كـ  شود محسوب   ينيبازب

__________________________________________________________________ 
1. Jean-Paul Vinay 
2. Jean Darbelnet 

3. Added 

4. Needed 
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ه كـ  ي درحال ،ندك ي به جمله اضافه نم    يدي جد ي معنا  مضاف لزوماً  يذارگ  درج. كردند يبند  طبقه
  . ديافزا ي به آن ميا  تازهي مبرم معنايگذار ه درجك

راست و  ي و يندهايتواند جزء فرآ    يز م ي ن يزدگ  ند خط ك يسنده دنبال م  يه نو ك يبراساس هدف 
 علّـت شـده را بـه         از مـتن نوشـته     يسنده قسمت يه اگر نو  كب  ين ترت ي به ا  .شود محسوب   ينيبازب
نـوعي بـازبيني    ي بـه زدگ  خطكند، يسي خود حذف و مجدد آن را بازنو  ي ذهن يها   انگاره ينيبازب

ا حـذف كنـد، ايـن نـوع         ح ر يد و ناصـح   يـ  حـشو، زا   يهـا   حال اگر قـسمت    شود؛  محسوب مي 
زيـرا تغييـري در بافـت معنـايي اثـر ايجـاد       ؛ آيد شمار مي رايندهاي ويراست به فزدگي جزء   خط
  .دكن نمي

  يزدگ ند خطايفر شيپ  از ييها  نمونه.3جدول 

هاي صورت  ويرايش
هاي  در گونه گرفته

  مختلف

Data 
Commentary  

  تفسيرداده 
Cover Letter  

  نامه همراه 
Conclusion  

  نتيجه 
Abstract 
  چكيده

  يزدگ خط

 that figure 
provides 

 between male 
and female 
students 

 in terms of 
 for example 
Fajr 
International 
Tennis Cup 

 for instance 
 focus 
 comma 
 and  

 the 
following 
are among 
the most 
significant 
results 

 بـه  يننـشي جا.  باشـد ينيراسـت و هـم بـازب   يو توانـد هـم   ي ميزدگ ز مانند خطي نيننشيا ج
 يا  شـده  ا عبارت نوشته  صورت جانشين ب   به را   يسنده عبارت ي نو ،ه در آن  كند  ك ي اشاره م  يندايفر
سنده بـه مـتن     يـ شود تـا نو     ي انجام م  علّتن  ي به ا  ،طور معمول   به ي،ننشين جا يا. ندك يض م يتعو

كيـدة   هنگام نگارش چ   ، دوم ك مثال مشار  براي ؛ بدهد يشتري ب ييبايت و گاه ز   يشده رسم  نوشته
 ين وي همچند؛كر in this article  جانشين عبارت را in this research عبارتانگليسي خود 

 cooperation plays a pivotal role بـه عبـارت   را cooperation is so important عبـارت 
شناسانه  تغييري سبك يننشي جايلكطور به . بدهديشتريت بيشده رسم ر داد تا به متن نوشتهييتغ

 يننـشي ن جا يـ نـد؛ حـال اگـر ا      ك ي متن را فزون م    ييبايو ز شود كه بيشتر اثربخشي       محسوب مي 
 ، مثـال  بـراي  ؛ديـ شـمار آ    بـه  يني بـازب  يندهاايتواند جزء فر    ي م ،ندك به متن اضافه     يا   تازه يمعنا
 را  Oxbridge of Journalism خـود عبـارت  يسي همراه انگلة پنجم هنگام نگارش نامكمشار
 .دكنان يتر ب قي تا مقصود را دقكرد City Universityن عبارت نشيجا
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  يننشيند جاايفر شيپ  از ييها  نمونه.4جدول 

هاي  ويرايش
 گرفته صورت

  هاي مختلف  در گونه

Data Commentary  
  تفسيرداده 

Cover Letter  
  نامه همراه 

Conclusion  
  نتيجه 

Abstract 
  چكيده

   ينيجانش

 However  on the 
other hand  
 more than  
larger than  
 according to the 
data  according 
to the graph  

 if needed  in 
the case that 

 with a title  
entitled  

 different  
various  

 changes  
improvement   

 It indicates  
It demonstrates  
 then  next  
 in this article  
in this research  

 this typology 
 this 

taxonomy  
 this study    
this research  

 aims to  
endeavor  

 cynical  
neophobic  

سنده دو عبـارت متجـانس را       ي نو ،ه در آن  ك مطرح شد    يننشيه در مورد جا   كبرخالف آنچه   
ه از قبـل    كـ  را   يا  ا دو جملـه   يـ سنده دو عبـارت و      ي نو يسازد، در فراگذار    يگر م يديكن  نشيجا

 ،افتـد   يفاق م ها ات    در سطح واژه   يننشين، جا ي بر ا   عالوه. كند  جا مي   ست، با يكديگر جابه   نوشته ا 
ه در بـار    ك يلكر  يي تغ علّتدهد و به      ي م ي در سطح عبارات و جمالت رو      يه فراگذار ك يدرحال
كردنـد؛ بـراي    يبنـد   طبقـه يني بازب يندهااي پژوهشگران آن را جزء فر     ،ندك يجاد م ي متن ا  ييمعنا

 يكـديگر   مثال، يكي از مشاركين در مرحلة ويرايش نهايي نامة همراه خود، جاي دو جمله را با               
  .  جا كرد جابه
 بـود   يسيـ ند دگرنو اي فر ،دش مشاهده   دانشگاهي يها  ن نگارش گونه  يه در ح  ك يند بعد ايفر

و  يسه بـا فراگـذار  يـ در مقا. دنـد كر يان مي بيگري دة خود را به گونةن نوشتكي مشار،ه در آنك
بـه صـورت     يند و تنها از صـورت     ك ي به متن اضافه نم    يدي جد ي معنا يسي، دگرنو ساير تغييرات 

  .ديآ يشمار م راست بهي ويندهااي جزء فرعلّتن يشود  به هم يل ميگر تبديد
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  يننشيند جاايفر شي از پييها  نمونه.5جدول 

هاي  ويرايش
 در  صورت گرفته

  هاي مختلف گونه

Data 
Commentary  

  تفسيرداده 
Cover Letter  

  نامه همراه 
Conclusion  

  نتيجه 
Abstract 
  چكيده

  has  had    يسيدگرنو
  This figure 
had  this 
figure has had  

 encourage  
encouraged  

 for 
application 

for 
applying  

 both via     
via both   

  should be  
should have 
been 

 which  reveals 
 revealing  

itself  
 aims to outline 

 aims at 
outlining  

ح ي بـه تـصح    يريـ گ  غلـط . اسـت  يريـ گ   غلـط  ،ج اسـت  يار را ي بس ه در نگارش  كند آخر   ايفر
ه در زبـان   ك است   يته ضرور كن ن ير ا كالبته ذ .  واژگان اشاره دارد   ي امال ي و خطا  يسينو  درست
 يسينو  بزرگيگري واژگان و دي اصالح اماليكي: رديگ يند دو گونه را دربرم    اين فر ي ا ي،سيانگل

  .  وجود ندارديبان فارسه در زك جمالت يحرف اول واژگان در ابتدا
 1راسـت يو هاي باز   شد، دو فرايند ويراست ديگري به نام      ر  كه در باال ذ   ك ييندهاايبر فر   عالوه

  ويراسـته را مجـدد ويـرايش كـرد،         سنده متن يراست نو يدر بازو . شدز مشاهده   ين 2راستيو بدو 
تن نوشـته را     م ك مشار داشت، يتركمراست بسامد   يه به نسبت بازو   كراست  يه در بدو  ك يدرحال

 در تـضاد بـا      ي به لحـاظ سـاختار     يي، نها ة اما نوشت  كرد، بازنويسي آن   يريبه منظور بهبود اثرپذ   
 بـا   ، خـود  ةدكيـ  پـنجم در چ    ك مـشار  ، مثـال  براي ؛ح بود يجه ناصح ي استاندارد و درنت   يارهايمع

 shy away جانشين عبارترا    volunteer less frequently عبارتيننشيند جااياستفاده از فر
 مطابقت يكادمك آةرش در گوني قابل پذيارهايبا مع  اما   ،  صحيح است ن عبارت، هرچند    يا. كرد
  . شود ي محسوب مي ادبيطيشرا  و در استانهي عاميرا اصطالحي ز؛ندارد

 مراحـل نگـارش     كلّصورت متناوب در      به ،دست آمده   به يندهاايه فر كح است   ي توض شايان
 را براساس زمان وقـوع آن بـه   ينيراست و بازب ي و يندهاايقان فر ن سبب محق  ي به هم  ؛اتفاق افتاد 

  . ردندك يبند  طبقهياني، و پاياني، ميآغازسه صورت 

__________________________________________________________________ 
1. Reediting 

2. Misediting 
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فتـد، بـه آن دسـته       يز اتفـاق ب   ي ن يزير   طرح ةن است در طول مرحل    كه مم ك،  ي آغاز تغييرات
ـ  گفتمـان نقـش دار     ين ذهنـ  ي تـدو  يم بر رو  يطور مستق  ه به كند  كي اشاره م  يراتييتغ  امـا بـه     ،دن

سنده در طول   يه نو كرد  يگ يمكه مياني آن تغييراتي را در بر       درحالي. ستندي قابل مشاهده ن   يسادگ
 2يا رهيك و پـساپ 1يارهيكپانيم ه خود به دو صورتكند كي اعمال منگاشت ةنوشتن و در مرحل

ن با نوشتن ن اصالحات هم زما  يه ا ك است   ي بدان معن  يارهيكپ  انيرات م يتغ. شودي م يبند ميتقس
ا جمله مـورد    يسنده عبارت و    يه نو ك شود  اي زماني انجام مي     افتند؛ حال آنكه پساپيكره   ياتفاق م 

 م هنگام نوشتن چكيـده فعـل    چهارك مشار،مثالراي  ب؛ندك ي مينظر خود را نوشته و بازخوان

aim to  را جانشين فعل endeavors ي مـا و ا. ن نوشـتن اتفـاق افتـاد   يدر ح كه اين عمل  كرد
 جملـه  از كـرد  ي بـازخوان ، را بعـد از اتمـام  يا شـده  ه جمله نوشتهك ي را هنگام possible واژه

ل اثر اتفاق ك ياني بعد از خوانش پا    ي،اني پا هاي    ويرايش،  يانيبرخالف نوع م  . دكر مربوط حذف 
 بعـد   سوم ك مشار ،مثالبراي   ؛دهد  ي را انجام م   يي نها يه نگارنده بازنگر  ك ي زمان يعني ؛افتند  يم

ويرگول بعد از يك عبارت اضافه كرد و يا          يك نقطه  بار آخر آن را خواند و        يبراتيجه  از اتمام ن  
را در يكـي از جمـالت بـه      two hundred male and female studentsمشارك اول عبارت 

   .گذاري كرد منظور توضيح بيشتر درج
 از دو منظـر قابـل   راست و بازبينيفرايندهاي ويداست، ي پيشنهادي پرهيافته از  كطور همان
 از انجـام آن دنبـال       نويسندهه  ك ي از منظر هدف   يگرياز منظر زمان وقوع آن و د      : هستند يبررس
يـان فراينـد اصـلي      ان، و در پا   يـ د در ابتـدا، م    نـ توان  ي مـ  گونه تغييرات  اين از منظر زمان،     .كند  مي

 بـه  يه بـستگ  كـ و صورت انجـام شـود       ند به د  نتوا  ي م ها  آن از منظر هدف،  . نگارش اتفاق بيفتند  
 و ير سـطح  ييـ سنده از اعمـال تغ    يـ اگر هدف نو  . ندك يسنده دنبال م  يه نو ك خواهد داشت    يهدف
راسـت بهـره خواهـد    ينـد و  اي از فر  ، مـتن باشـد    يشناس  ييباي ز يها   و جنبه  ي بهبود اثربخش  صرفاً
 مـورد نظـرش در      يهـا   م و انگـاره   ي با مفاه  ي،ه متن نوشتار  كابد  ي در يه اگر و  ك يدرحال. جست

راسـت و   ي و ينـدها اين پژوهش، فر  يدر ا . دكر استفاده خواهد    يني بازب يدهااز فراين  ،تضاد است 
توانند در همة مراحل نگارش، چـه   ميه ك گرفتند يرمجموعه جاي در شش ز يلكطور    به ينيبازب

  .در آغاز، چه در ميان و چه در پايان نگارش اتفاق بيفتند

__________________________________________________________________ 
1. Mid-formulation 

2. Post-formulation 
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 ست و بازبيني فرآيندهاي ويرا -1لكش

  يريگ جهي بحث و نت-5
 ينـدها اي فر يشيـ اند- بلنـد  ينمـا   هيـ  پژوهشگران بـا اسـتفاده از رو       ي،تشافكق ا ين تحق يدر ا 

 مورد مطالعه و    ي،سي در زبان انگل   دانشگاهي ة را هنگام نگارش در چهار گون      ينيراست و بازب  يو
 بـه   يت دادن ابعـاد اجتمـاع     وسـ ي و پ  دانـشگاهي  نوشتار   يها  با انتخاب گونه  .  قرار دادند  يبررس
 متـداول  يهـا   گونـه فـرد     هاي منحـصربه    ويژگيه  كدهد    ين پژوهش نشان م   ي ا ،قي تحق يها  افتهي

ـ يتواند سـد  ي م، اثريكز در نظر داشتن خوانندگان  ينوشتار و ن   سندگان يـ  نوي برخـ يش روي پ
 از  ، خـود  يشنهاديـ س در مدل پ   يه فالور و ه   ك است   ي مشابه روند  ين امر تا حد   يا. قرار بدهد 

ه داشتن اطالعـات الزم در مـورد موضـوع نگـارش،     كنند ك ياد مي بلندمدت   ة عنوان حافظ  اآن ب 
گونـه   نيـ ا) 2007 (2 و جـونز 1ليهينه ماين زميدر هم. رديگ يم بر مخاطبان و طرح نوشتن را در

اسـاز   فحو يتيه فعـال  كـ  بل ،ستيـ زدوده ن    بافت ي مهارت ي،نيز بازب يه نگارش و ن   كنند  ك ياستدالل م 
 ي مختلـف را تـداع     يهـا   ان گروه ي دارد و روابط قدرت م     ي اجتماع يها  شه در بافت  يه ر كاست  

 .سازد يم
__________________________________________________________________ 

1. Debra Myhill 

2. Susan Jones 
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تواننـد در سـه گـروه         ي زمـان وقـوع آن مـ       ي بر مبنا  ينيراست و بازب  ي و يندهاايفرهمچنين  
 )2004 (يوك همسو با مطالعه االل و چانيه تا به حد ك شود   يبند  مي تقس ياني و پا  ياني، م يآغاز
راست و  يو.  قرار دادند  3و معوق  2يخط  ، درون 1يمتن  شي را در سه گروه پ     ينيند بازب ايه فر ك است
 يسيـ ، دگرنو يفراگذار ،يننشيجا ،يزدگ خط ،يگذار  همچون درج  ي مختلف يها   به مقوله  ينيبازب
 را نويـسي راست و باز يو) 2004 (يوك االل و چان   ،ن راستا يه در هم  كم شدند   ي تقس يريگ  غلط و

 يير معنا ييچ تغ يه ه كافتد    ي اتفاق م  يراست زمان يه و ك و اظهار داشتند     كردند كيكگر تف يديكاز  
رات ييـ  تغيسيـ ه بازنوكـ  يدرحـال . سـازد  يها را برطـرف مـ   يند و تنها خطاها و نادرست كجاد ن يا

 . شود يم 4دگرسازي و يگذار ، درجيزدگ رد و شامل خطيگ ي را در بر مييمعنا
 و در   ي نوشتار يها   گونه همةند در   اين دو فر  يه ا كجه گرفت   يونه نت گ نيتوان ا   ي م يلكطور به

راسـت  ي و هـم و    يني بـازب  يهـا    نـد ايتواند هم جزء فر     ي م يننشيجا. افتند  ي اتفاق مي  سيزبان انگل 
 و  ي بهبـود اثربخـش    يشناسانه بـرا    ك سب يشتر تالش ي ب ،قين تحق يه در ا  ك ي درحال ،دشومحسوب  

را گـاه بـه قـصد    يـ  ز؛باشـد  تواند  يز مي نيگذار  و درجيزدگ خطته شامل كن نيا.  اثر بود ييبايز
را ي ز است؛راست  يند و اي اما تنها جزء فر    يريگ  غلط. ينيشد و گاه به قصد بازب       يراست انجام م  يو

 جمله را برطـرف  ياالت سطح كند و تنها اش   ك ي نوشته اضافه نم   ي به مضمون اصل   يا   تازه يمعنا
  .سازد يم

 محـسوب   يني بـازب  يندهاايجزء فر طور برداشت كرد كه       توان اين   مي يفراگذاردر ارتباط با    
گر يديك نگاشته را با     يها   مختلف جمله و گاه خود جمله      يسنده اجزا ي نو ، آن يرا ط ي ز ؛دشو يم

   .دوش ي مي گفتمان نوشتاريي در بار معنايراتييجاد تغي باعث ا،بيترت ني و به اكند جا مي جابه
 يلـ ي خ يلكطـور   بـه  ،راستيند و ايه فر كرد  كگونه استنتاج    نيان ا تو  ي م ،ن پژوهش يج ا ياز نتا 

 ردنكـ ش يرايـ شتر زمان خـود را صـرف و   ي ب آموزان  زبانافتد و    مي اتفاق   ينيند بازب ايشتر از فر  يب
آنكه ارزيـابي نـسخة        حال .ل گرفته ك ش يها   انگاره يني تا بازب  كردند متن نوشته    ي سطح ايرادهاي

ايـن امـر حـاكي از آن        . ها نيازمند ايجاد تغييرات بيشتري هستند      نها نشان داد كه آ      نهايي نوشته 
كننـد و     آموزان، بيشتر زمان خود را صرف نگارش و ويراش ساختار اوليه متن مي              است كه زبان  

هاي تجويزي مدرسان اين  تواند از آموزه كه مي ورزند از بازنگري ساختار كلي نوشته غفلت مي
__________________________________________________________________ 

1. Pre-textual 
2. On-line  

3. Differed 

4. Transformation 
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هـاي    نويـسي و نيـز پايبنـدي بـه ويژگـي            بـر اسـلوب درسـت     هـا    رويـه آن    مهارت و تأكيد بـي    
آمـوزان را از داشـتن        هاي نوشتاري حاصل شود كـه زبـان         شده گونه   فرد هرچند ديكته    به  منحصر

  .  سازد  مي نگر محروم ديدي كل
ق نـشان   يـ  تحق يها  افتهي ي، مختلف نوشتار  يها  ندها در گونه  اين فر ي ا يدر ارتباط با چگونگ   

 با  ي،سي در زبان انگل   دانشگاهيان چهار گونه نوشتار     ي در م  ينيراست و بازب  ي و يندهاايه فر كداد  
ها  ر گونهيراست نسبت به سايند واي فريسيجه انگل ياگرچه در نت  .  ندارند يگر تفاوت چندان  يديك
 ينيهـا بـازب   ر گونـه يشتر از ساين متن نگاشته را ب  كي همراه مشار  ة شد و در نام    كار گرفته  بهشتر  يب
ـ يه نبود محدود كرد  كگونه برداشت    نيتوان ا   ي م هكدند  كر در (شـده   نيـي ش تعيت و ساختار از پ
 عمـل   يسـازد تـا آزاد      يسنده فـراهم مـ    ي نو يط را برا  ين شرا يا) ر داده يده و تفس  كيسه با چ  يمقا
سنده يـ ه نو كـ  ي و داسـتان   ي ادب يها  ن است در مورد گونه    ك مم ين تلق يه ا ك داشته باشد    يشتريب

  .  صادق باشد،ندك يآزادانه نگارش م
 ،ل نگارش انجام گرفـت ي دخيها نداي فر ةنيه در زم  ك پژوهش حاضر    ي مهم نظر  يها  افتهياز  

 يبنـد   ند گروه ايفر  شي به شش پ   ينيراست و بازب  ي و يندهاايفراين نكته اشاره كرد كه      توان به     يم
ز يـ  ن تحقيـق ايـن    ي آموزشـ  يهـا   افتـه ياز  . ها پرداخته شـد    ح آن ين مقاله به توض   يه در ا  كشدند  

 عرضـة ز يـ  و نينيراست و بازبي نگارش از جمله ويندهاايح فريت آموزش صحيتوان به اهم  يم
ويـژه   هـا و بـه     يافته. دكرها اشاره      نوشته يفكيش سطح   ي افزا ي برا ، مناسب ي و راهبردها  ها  نمونه
ارش هايي در تدوين مطالب درسي در باب مهـارت نگـ      راحتي در شكل سازه    تواند به   ها مي  مثال
مدرسان اين مهارت، همچنين بـا اسـتناد بـه          . ويژه در گونة آكادميك مورد استفاده قرار بگيرد        به

توانـد سـبب    هـاي تحقيـق مـي    يافتـه .  معاف خواهند بود1پژوهي اقدامهاي تحقيق از انجام   يافته
آگـاه خـود در حـوزة     هـاي نـاخود   ها را نسبت به اسـلوب  آموزان شود؛ زيرا آن  خودشناسي زبان 
را بـا ابزارهـاي ناشـناختة تحقيـق كيفـي             محققان در ضمن اين پژوهش،   . سازد  نگارش آگاه مي  

هـا در   فرايندهاي مختلف نگارش به آن كند؛ همچنين آگاهي مدرسان از فرايندها و پيش   آشنا مي 
هـاي    عرضة روش تدريس مدون كمك خواهد كرد و همچنين اين امكان وجود دارد كـه دوره               

  .تر برگزار شوند يافته تربيت مدرس نظام
 يانـسان  علـوم  ةحوز در ،خاص طور بهو   يفكي يها  پژوهش در هك امر نيا داشتن نظر در با
 يخـوددار  ي،اجتمـاع  يها  بافت اصالت حفظعلّت   به پژوهش يها  افتهي يريپذ  ميتعم از اغلب

__________________________________________________________________ 
1. Action Research 
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 مشخص چوبچار در تنها ،حاضر پژوهش يها  افتهي هك ردك استنباط  گونه نيا توان  يم ،شود  يم
 يهـا   گـروه  ريسـا  بـا  ،آن افتـراق  و كاشـترا  وجـوه در نتيجـه    . اسـت  ليتفص قابل يمحدود و

 بـه  آن يريپـذ   ميتعمـ  زانيـ م زيـ ن و و   داده يگردآور يها  روش و ينوشتار يها  گونه آموز،  زبان
 اگرچـه   .بـود  خواهد يريگ  جهينت و بحث قابل مربوط يها  پژوهش انجام از پس موارد ذكرشده، 

 ينوشـتار  يهـا  گونـه  در كشـ  بـدون  .نبايد ضامن تعميم باشد طور بنيادي يق كيفي به هيچ تحق 
 و يپـارچگ يك حفـظ  ةنحـو  به يتر  متفاوت نگاه سندهينو آن، فرد  منحصربه تيماه علّت به يادب

 يا  گونـه   بـه  ،آن در ينيبازب و راستيو يندهاايفر جهينت در و داشت خواهد خود ةنوشت انسجام
 يدرسـ  مختلف يها  رشته و يآموزش مختلف يها  نهيزم  شيپ با نكيمشار. شد خواهند يط گريد
 يابيـ ارز مورد يآت يها  پژوهش در تواند  يم خود ،امر نيا هك ردك خواهند عمل گريد ينحو به
 ازدهيـ  از هكـ  اسـت  ييها  داده يمبنا بر قيتحق جينتا هك است ركذ انيشا زين تهكن نيا. رديگ قرار
 يهـا   گونـه  و نكيمـشار  تعدد كش بدون و دش يگردآور نوشتار ةنگو چهار در تنها و كمشار
 ،قيـ تحق يهـا   تيمحـدود  گـر يد از. است بوده گذار  ريثأت قيتحق جينتا يريگ  لكش در ي،نوشتار

  .دكر اشاره ها داده ريتفس و يگردآور هنگام نكيمشار تيجنس و سن نداشتن نظر در به توان يم
 اعم ي نوشتاريها ر گونهي ساي، آتيها ت در پژوهشاز اس ي ن ،وركات مذ كبا در نظر داشتن ن    

ست بـه   يـ با  ي مـ  يشتريـ قـات ب  يتحق. رنـد ياوش قرار گ  ك و   يز مورد بررس  ي ن ي و ادب  يكادمكاز آ 
ان يـ  م ،به طور قطع  .  بپردازد يابي، نگاشت و ارز   يزير   نگارش مانند طرح   يندهااير فر يمطالعه سا 

 وجود  ييها   تفاوت ، نگارش يندهاايور از فر  تجربه هنگام نگاشتن و عب      يسندگان آموخته و ب   ينو
 مشاهده  يها  گر روش يتوان از د    ي م ي،ن در مطالعات آت   ي همچن ؛دشو يه الزم است بررس   كدارد  

 . دشو ي بررسين مهارت زبانيق اي منسجم و دقيلكروند نگارش بهره جست تا به ش
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