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انتقال ساختار ،انتقال معنی،
بازخورد ،چندرسانه¬ای،
متن-محور ،نگارش تعاملی
رایانه¬ای

چکیده
این پژوهش به بررسی درگیر شدن زبان آموزان در سه فرآیند انتخاب بازخورد ،انتقال معنا و انتقال ساختار در
نگارش مشارکتی رایانهای در بستر تعامالت چندرسانهای و متن-محور پرداخته است .به این منظور در مرحله
نخست ،نگارش مشارکتی  31تن از زبانآموزان ایرانی به روش تجزیه و تحلیل محاورهای در انتخاب انواع بازخورد
(شناختی  ،فراشناختی  ،احساسی  ،بازقالب ریزی و استنتاجی) در دو بستر تعامالت رایانهای بررسی شد .نتایج
تحلیل مجذور کای بر فراوانی بازخوردهای کدگزاری شده در داستانوارههای زبانی ( )LREنشان داد که در
بستر تعامالت چندرسانهای و متن-محور ،درگیر شدن زبانآموزان با انواع مختلف بازخورد به هنگام نگارش
مشارکتی بهطور معناداری متفاوت است .در مرحله بعد ،بهمنظور بررسی داستانوارههایی که در آنها زبانآموزان به
میزان بیشتری درگیر انتقال معنا و انتقال ساختار بودند ،تجزیه و تحلیل محاورهای در دو بستر تعامالت رایانهای
انجام شد .سپس زنجیرههای نشانگر ،محرک ،پاسخ و واکنش در داستانوارهها بههنگام انتقال معنا و انتقال
ساختار توسط زبانآموزان شمارش شد .نتایج تحلیل مجذور کای بر واحدهای کدگزاری شده انتقال معنا و انتقال
ساختار ،نشان دهنده تفاوت معنادار در قابلیت دو بستر نگارش مشارکتی برای درگیرکردن زبانآموزان در انتقال
معنا و انتقال ساختار بود .نتایج این تحقیق به جنبههای متفاوت دو بستر تعامالت چندرسانهای و متن-محور در
تسهیل روند یادگیری مهارت نگارش تاکید کردند که شامل طیف وسیعی از فرایندهای تولید نوشتار در زبان-
آموزان میباشد.

 JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH
 PRINT ISSN: 2588-4123 ONLINE ISSN: 2588-7521
 ww.Jflr.ut.ac.ir

Feedback Types, Negotiation of Meaning, and
Negotiation of Form in Multimodal and Text-based
Computer-Mediated English Collaborative Writing
Natasha Pourdana



PhD Assistant Professor of TEFL Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran

Email: Natasha.pourdana@kiau.ac.ir

Zohre Mohamadi Zenouzagh
(corresponding author)



PhDAssociate Professor, English Teaching and Translation Department, Karaj Branch, Karaj, Iran
Email: Zohre.mohamadi@kiau.ac.ir

ARTICLE INFO
Article history:
Received: April 3, 2021
Accepted: April 30, 2021
Available online:
Autumn2021

Keywords:
Collaborative
Writing;
Feedback; Multimodal;
Negotiation of Form;
Negotiation of Meaning;
Text-based;

DOI: 10.22059/JFLR.2021.321348.825

Pourdana, N., Mohamadi Zenouzagh, Z. (2021). Feedback Types, Negotiation of Meaning, and Negotiation of Form in
Multimodal and Text-based Computer-Mediated English Collaborative Writing. Foreign Language Research Journal, 11 (3)
،453-471.




Natasha Pourdana has several publications on language assessment, translation quality assessment and language teaching.
Her fields of interests are formative language assessment, language tasks construction and translation quality assessment.
Zohre Mohamadi Zenouzagh has published on technology and education and teacher education. her current research interest
is writing assessment

454
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH, Volume 11, Number 3, Autumn2021, Page 453 to 471

ABSTRACT
This study aimed at investigating L2 learners’ feedback preferences, negotiation of
meaning, and negotiation of form in multimodal and text-based computer-mediated
modalities of collaborative writing. To this end, 30 Iranian EFL learners’
collaborative writing performances were traced via conversation analysis technique
to identify their feedback preferences (cognitive, metacognitive, affective, recast
and elicited) in two computer-mediated modalities. The chi-square analysis on
frequency counts of feedback cases in language-related episodes (LRE) indicated
that two computer-mediated modalities were significantly different in engaging
students with different feedback types. Further conversation analysis of student’s
collaborative writing performances in two modalities was conducted to trace LREs
in which students negotiated meaning and form. Each indicator, trigger, response,
reaction chain in LREs was counted either as meaning or form negotiation units,
depending on the type of LREs in which students co-managed to repair and further
improve their writing outcomes. The chi-square analysis on meaning and form
negotiation units indicated that text-based and multimodal computer-mediated
significantly differed in their potentials of engaging students with meaning
negotiation and form negotiation in collaborative writing. The results implied that
despite two modalities may facilitate collaborative writing in different ways, they
prepare EFL learners for distinct individual composing processes and written
outcomes.

تحقیقات جدید نشان میدهند که بههنگام درگیرشدن زبان-

 .1مقدمه

آموزان در تکالیف مشارکتی ،فرصت دانشافزایی،
با پیشرفت فناوریهای آموزشی ،دغدغه بسیاری

درگیرشدن زبانآموزان ،فرایندهای بسط ،تشریح و القا در

از مدرسان و محققان استفاده فراگیر از رایانهها و

واکاوی زبان (( )Languagingآزکارا و کوپنیسکا،

)1

پیچیدگیهای خاص بسترهای رایانهای در آموزشمیباشد،
تا امکان درگیر کردن هر چه بیشتر زبان آموزان را فراهم

 ،)0202 Azkarai & Kopinskaو تنظیم و مدیریت

آورند (آبه0202 Abe ،؛ باقری و زنوزق & Bagheri

پویای مکالمات بیشتر میشود (گو ،زو و زوGuo, Xu, ،

 .)0201 ،Zenouzaghتحقیقات متعدد تجربی ،اثربخشی

.)0202 & Xu

بسترهای مختلف تعامالت رایانهای را از زاویه موفقیت
زبانآموزان و کسب نمرات باالتر در مقایسه با همتایان آنها
در کالسهای حضوری بررسی کردهاند .نتایج این تحقیقات

 )4افزون بر این ،در این مطالعات ،محققان بیشتر به
خلق و اشتراک محتوا به عنوان پربازدیدترین و در دسترس-

بر برتری تعامالت رایانهای در فراگیری اثربخش تاکید

ترین پدیدة فضای برخط توجه ویژه داشتهاند (ماگنیفیکو،

داشتهاند  .برخی از این نتایج عبارتند از استفاده بیشتر از

& Magnifico, Lammers,

ساختارهای زبانی پیچیده در نگارش (محمدی،
0212 Mohamadi؛ زنوزق ،)0202، Zenouzagh

المرز ،کاروود،

 ،)0202 Curwoodو از تحلیل توصیفی مدیریت فردی

نگارش صحیحتر (کانسینو و پاینزCancino & Panes ،

زبانآموزان در اصالح تعامالت و اولویتهای آنها در

 ،)0201کارآمدی باالتر عوامل روانشناسی و احساسی در

بازخوردهای همکنشی باز ماندهاند .در همین راستا ،به

 ،)0202انگیزش (آزکارا و کوپنیسکا،

& Azkarai

0202 Kopinska؛ التاهر ،الصالحی ،القتاونه و جارادت

ساختاری و عملی آنها ،مانند زمانبندی همکنش (همزمان

Eltahir, Alsalhi, Al-Qatawneh, AlQudah,
 ،)0201&Jaradatلذت و احساسات (ژانگ ،لیو و لی،

در برابر غیرهمزمان) و بسترهای نمایش پیام (متنی در برابر

 ،)0201 Zhang, Liu, & Leeاعتماد به نفس (هانگ و

کالمی) در پیشبرد فراگیری برخط زبانآموزان توجه کافی

 )0201و عملکرد بهتر و

نگردیده است (انجرر0202 Engerer ،؛ کیم و همکاران،

همکارانHong et al. ،

حاالت روحی برتر زبانآموزان (لین.)0202 Lin ،
 )0با وجود اهمیت فراوان نتایج این تحقیقات ،به
عملکرد زبانآموزان از دیدگاه جامعهشناسی زبان و
برساختگرایی ( )Constructivismتوجه کافی نشده
است .ازاینرو ،تمرکز بیشتر بر تاثیر بسترهای تعامالت
رایانهای در فراگیری زبانآموزان ضروری مینماید.
355

0202 Kim, et al.؛ لین 0202Lin ،؛ سالمSalem ،
 .)0212همچنین ،چگونگی تاثیر بسترهای تعامالت رایانهای
بر همکنش زبانآموزان و مدیریت آنها بر روند محاوره و
معطوف کردن توجه آنها از ماحصل یادگیری بهسمت جنبه-
های مختلف فرآیند یادگیری از نظرها بدور مانده است (لی
یو و سانگ .)0202 Liu & Song ،برای پر کردن این
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زبانآموزان ،مانند ادراک مثبت (سیکویناCequeña ،

بسترهای تعامالت رایانهای و ویژگیهای منحصر بفرد

خال ،در اجرای این تحقیق ،محققان به مقایسه انتخاب

 .)0212 Choبرای مثال ،در مطالعات انجام شده بر روی

بازخوردها در نگارش مشارکتی توسط زبانآموزان در دو

تاثیر بستر رایانهای بر کیفیت فراگیری زبان ،بدلیل تمرکز

رایانهای چندرسانهای و متن-محور و

کافی در زمان انجام تکالیف ،زبانآموزان توجه بیشتری به

همچنین به مدیریت مشترک آنها در انتقال معنا و انتقال

جزئیات و نکات خاص در زبان دوم نشان میدهند (نگوین،

ساختار پرداختند.

.)0222 Nguyen

بستر تعامالت

تاکنون ابزارها و بسترهای رایانهای همزمان در حوزه
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.2پیشینهتحقیق 
بسترهای تعامالت رایانهای و یادگیری زبان

زبانآموزی ،موضوع تحقیقات بسیاری بودهاند .انتقال

پرییرا )0212( Pereira ،بستر ( )Modalityرا وسیله یا

همزمان متون نوعی از فناوری است که در آن به کاربران

مجرایی برای بیان مقاصد ارتباطی تعریف میکند .بر اساس

امکان انتقال لحظهای پیامهای متنی در بین رایانهها داده می

این تعریف« ،بستر ،محل بروز نشانهشناختی ( Semiotic

شود (ویگام و چانی یر،

Wigham & Chanier

 )realizationیک وضعیت است» (ص )512.و یا

 .)0215در یادگیری زبان دوم ،از آنجا که همکنش در

وضعیتی خاص برای بارگذاری یک خبر (برای مثال ،در یک

مکالمات متنی برخالف مکالمات رودر رو به میزان کمتری

کنفرانس ویدئویی ،بستر شامل تصاویر به اشتراک گذاشته

معلم-محور است ،امکان مشارکت زبانآموزان بدلیل

شده توسط دوربین برخط است) .بسترهای رایانهای به دو

فراوانی ارتباطات افزایش مییابد .همچنین ،در بستر

نوعاند :یا غیرهمزمان هستند که در آن ارسال و دریافت

مکالمات متنی ،حرمت زبانآموزان حفظ میشود تا بر

اطالعات در دو زمان مختلف صورت میگیرد (برای مثال،

تردیدها و محدودیتهای خود فائق شده ،و با تمایل برای

نوشتن متن در یک تارنگار که ممکن است بعدها خوانده

ایجاد ارتباط بیشتر (فرییرموث و جارلFreiermuth & ،

شود) و یا همزمان ،که ارسال و دریافت اطالعات توامان

 ،)0224 Jarrellآزادانه صحبت کنند (فرییرموث،

است (برای مثال ،دو نویسنده که در بستر

Google

 .)0221 Freiermuthدر حالیکه بخش عمدهای از

 Docsدر حال مشارکت و یا در حال گفتگو بر سر ساختار

تحقیقات بر مکالمات متنی به عنوان تنها بستر تعامالت

یک مقاله مشترک هستند) (الوال و اوزکوز& Oskoz ،

کالمی تاکید میکنند ،با پیشرفت فناوری رایانهای ،تعامالت

 .)0212 Elolaنتایج تحقیقات نشان میدهد که استفاده از

برخط اغلب چندرسانهای شده و بر پایه بسترهای متنی و

بسترهای تعامالت رایانهای مختلف منجر به جذب بیشتر

صوتی صورت میگیرند (استاکول .)0222 Stockwell ،به

زبانآموزان و بروز تغییر در عملکرد آنها میشود (چو،

این ترتیب گمان میرود تا به واسطه ماهیت چندرسانهای
تعامالت برخط ،با وجود آنکه در برخی از تحقیقات به
354

امکان فشار مضاعف بر زبانآموزان اشاره شده است،

متاثر از نظریات برساختگرایی وایگوتسکی و هم-

فراگیری زبان به نحو موثرتری از بسترهای تک رسانهای رخ

کنشگرایی در فراگیری زبان ،رویکرد معلمان بهسمت

دهد (دالگارنو و لی .)0212 Dalgarno & Lee ،وتر و

بازخورد از محدوده دستور زبانی بهسمت معناداری محتوا

چانی یر ( )0224 ،Vetter & Chanierدر تحقیق دیگری

(مائو و کراسویت )0212 Mao & Crosthwaite ،و

بر روی فراگیران مبتدی زبان انگلیسی ،فراوانی تعامالت و

ایجاد ساختارهای کلی و ذهنی در تکرار فرایند نگارش و

میانگین تعداد کلمات در هر نوبت از مکالمات متنی را تا

بازنویسی تغییر جهت داده است .این مهارت در زبانآموزان

دوبرابر مکالمات صوتی تخمین زدهاند .به دلیل ناهمسویی

میتواند از طریق نگارش مشارکتی ،مسئولیتپذیری متقابل

برخی نتایج گزارش شده ،لزوم تحقیقات بیشتر بر روی

و مالکیت مشترک در خلق یک نوشته کسب گردد .زیرا در

بسترهای چندرسانهای و بهرهوری متفاوت زبانآموزان در

نگارش مشارکتی ،زبانآموزان به هدف ارتقای کیفیت

هر یک از آنها ضروری به نظر میرسد.

نوشتار ،یکدیگر را با دادن بازخورد کمک میکنند (شن ،بای

بازخوردهای برخط در زبان آموزی

و زو0202 Shen, Bai, & Xue ،؛ زنوزق

در سالهای اخیر مبحث بازخورد در کانون توجه محققان

.)0202 ،Zenouzagh

محققان به نقش مهم بازخورد در پیشرفت و ساماندهی

به تعامالت رایانهای در زبانآموزی و در بستر مکالمات

فرایند نگارش در زبانآموزان پرداختهاند (یو ،ژیانگ و ژو،

متنی و صوتی گشوده است (این و آپتن،

& Ene

 .)0202 Yu, Jiang & Zhouدر رویکرد سنتی به

 .)0212 Uptonتحقیقات نشان میدهد که مکالمات متنی

مفهوم بازخورد ،معلمان تنها منبع بازخورد بر نگارش زبان-

و صوتی در تعامالت رایانهای منجر به ارتقا صحت زبانی و

آموزان شناخته میشوند و هدف آنها معموال ارائه

پیچیدگیهای ساختاری در نگارش (زنوزق Zenouzagh

بازخوردهای پایان-محور ،نمره دهی کل نگر ،رتبه بندی

 ،)0202 ،پیچیدگی روابط و فشردگی گفتمانهای محاورهای

زبان آموزان ،و یا بازخورد بر صحت دستور زبانی در

(محمدی 0212 ، Mohamadi؛ پوردانا و همکاران

نگارش زبان آموزان میباشد (عبادی ،فاطمی جهرمی و

 ،)0201 ،Pourdana et al.فراوانی بیشتر بازخورد برخط

عنانی سرابAbedi, Fatemi Jahromi, Anani ،

در مقایسه با بازخورد رودررو ،سرعت باالتر اصالح

0202 Sarab؛ تای ،لین و یانگTai, Lin, & Yang ،

اشتباهات ساختاری و لغوی (موریس،)0225 Morris ،

 0215؛ تیان و ژو.)0202 Tian & Zhou ،

ساختارهای

دستوری

صحیحتر

(کولتوسکایا،

 ،)0202 Koltovskaiaکاربرد مناسبتر کلمات (تولوسا،
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حوزه نگارش در زبان دوم قرار گرفته است و بسیاری از
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ایست و ویالر )0214 Tolosa, East, & Villers ،و

و ساختار میگردد تا زبانآموزان بطور فعاالنه و با تمرکز

طیف وسیعتری از درگیر شدنهای ذهنی و رفتاری زبان-

بیشتر درگیر فرایند یادگیری شده ،و با مشارکت یکدیگر

آموزان بهعلت فراوانی بیشتر بازخورد بر ساختار در مقابل

مشکالت زبانی را برطرف نمایند (ایلوال و اسوکوElola ،

بازخورد بر محتوا (فان و زو )0202 Fan & Xu ،می-

 .)0212 & Oskozنگارش مشارکتی عاملی برای تمرکز

شوند .با وجود اهمیت فراوان نتایج این تحقیقات ،تاکنون

همزمان زبانآموزان بر معنا و ساختار زبانی است و احساس

تصویر جامعی از بازخورد برخط در تعامالت رایانهای و

مالکیت مشترک بر تکالیف نوشتاری و میزان انتقال معنا در

کارآمدی آن در فراگیری زبان دوم ارائه نشده است .در اکثر

هریک از طرفین این مشارکت ،در واقع مالک ارزیابی در

این تحقیقات تنها به برتری تعامالت رایانه ای متن-محور

هر آموزش مشارکتی است (العجمی و علیAl Ajmi & ،

در مقایسه با تعامالت رودررو در کالس درس اشاره شده و

.)0213 Ali

گزارشی از تفاوتهای موجود بین تعامالت رایانهای متن-

از مسئولیتپذیری دوجانبه ،انتقال معنا و ساختار و

محور و تعامالت رایانهای چندرسانهای در ارتقای فراگیری

هدایت مشترک آن میتوان بهعنوان پیشنیازهای یک

زبانآموزان ارائه نگردیده است که تحقیقات بیشتر در این

رویکرد جامعه شناسی به فراگیری زبان نام برد .به بیان

حوزه را اجتنابناپذیر مینماید.

دیگر ،انتقال معنا زبانآموزان را در معرض ورودی قابل فهم

نگارش مشارکتی ،انتقال معنا و انتقال ساختار

و ارتقای خروجی قرا می دهد ،و این فرایند تنها در حضور

نگارش مشارکتی ،بنا به تعریف ،فعالیت مشترک چند

بازخوردی که زبانآموزان بر معنا و ساختار دریافت میکنند

نویسنده در یافتن بهترین راه در تعامل معنای مورد نظر

و توجه فزاینده آنها بر روابط معنایی و ساختاری امکانپذیر

است (اسماعیل ،بیکر و لطیفIsmael, Bakar, & ،

است (مایو و ایراوال .)0215 Mayo & Ibarrola ،مطابق

 .)0214 Latifدر نگارش مشارکتی ،مشکالت پیش روی

تعریفی که واندر زوارد و بانینک ( & van der Zwaard

زبانآموزان به روش انتقال معنا ،هم کنش و تمرکز بر

 )0213 ،Banninkارائه دادهاند ،انتقال معنا برآیند تالش

ساختار برطرف میشوند (ایلوال و اسوکوElola & ،

زبانآموزان در اصالح و مدیریت جریان محاوره است .از

0212 Oskoz؛ لی و کیم .)0214 Li & Kim ،فرصتهای

ویژگیهای بارز انتقال معنا ،می توان به اصالحات همکنشی

همکنش به هنگام نگارش مشارکتی ،افراد را به سمت

مانند بررسی درک متقابل (احتمال گوینده از هرگونه وقفه

گفتگوی بیشتر سوق میدهد (ثورن و لنتولفThorne & ،

در جریان انتقال معنا یا سوتفاهم پیش رو) ،شفافسازی

 .)0224 Lantolfبه این ترتیب ،نگارش مشارکتی به عنوان

(تالش گوینده در یافتن اطالعات بیشتر برای شفافسازی

یک ابزار آموزشی منجر به همکنش و در نتیجه انتقال معنا

پیامی که قبال به مخاطب انتقال داده شده) و بازبینی تایید
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(تالش مخاطب برای دریافت تایید گوینده درباره صحت

پوول0225 Poole ،؛ رضایی0211 Rezaei ،؛ استورچ،

پیامی که قبال دریافت شده) اشاره نمود.

 .)0222 Storchتمرکز بر ساختار معموال از طریق داستان-

وارونیس و گاس ()1225 ،Varonis & Gass

وارههای زبانی ) (LREعملیاتی میشود .بنا بر تعریف،

چارچوبی را برای درک بهتر از روند انتقال معنا ارائه داده-

داستانوارههای زبانی بخشی از یک مکالمه هستند که در آن

اند که در آن ،هر واحد انتقال معنا با نشانگر که آغازگر

زبانآموزان نحوه تولید زبان و استفاده از آن را به زیر سؤال

توالی انتقال معنا است شناخته میشود .نشانگر مجموعهای

میبرند ،و یا به خود-اصالحی در سطوح آوایی ،لغوی-

از راهکارهای بررسی درک متقابل ،شفاف سازی و بازبینی

معنایی و گفتمانی میپردازند (محمدی و رحیم پور.)0212 ،

تایید است که در برگشت و کدگزاری پیامی که قبال انتقال

مثال زیر نمونهای از یک داستانواره زبانی است:

یافته (محرک) صورت میگیرد .مجموعه نشانگر ،محرک،

”S1: “to get money
”S2: “We need a verb.
S1: “Some of the people get money that is
”not right or legal
”?S2: “right or legal
S1: “Legal is correct I think”.
”S2: “not illegal
S1: “Ok, omit not because illegal is
negative”.

پاسخ و واکنش ،چهار جزء اصلی یک واحد انتقال معنا
هستند .برای مثال:
محرک A: “when you speak do you translate
”?from your mother language to English
”B: “I didn’t get the point.
نشانگر
پاسخ

A: “You know we have different

”need it in some situations.
در دورانی که محققان به انتقال معنا بیشتر از ساختار
بها میدادند ،نتایج تحقیقات آنها بیانگر فراگیری سطوح
باالی توانش تعاملی در زبانآموزان بدون صحت دستوری
کافی در تولیدات زبانی آنها بود ،که تمرکز بیشتر به ساختار
را در دستور کار آموزش زبان قرار میداد (لیسترLyster،
 .)0215افزون بر این و بهمرور زمان ،تلفیق تمرکز بر
ساختار و معنا به عنوان عامل موفقیت در برنامههای
آموزشی شناخته شده است (گیتارز0222 Gutiérrez ،؛

فراگیری مشارکتی زبان ،که در آن زبانآموزان مسئولیت
مشترک در فرآیند یادگیری را بعهده میگیرند از طریق
ترکیب فناوریهای رایانهای امکانپذیر است .این مطالعات
شامل بررسی انتقال معنا و ساختار در اتاقهای گفتگو (باور
و کاواگوچی ،)0211 Bower & Kawaguchi ،مقایسه
همکنشها در روش سنتی رودررو در کالس درس با
روشهای رایانهای (یانگواس ،)0212 Yanguas ،تاثیرات
آموزش برخط همزمان بر انتقال معنا و دانشافزایی (هال و
ساکسون ،)0222 Hull & Saxon ،فراگیری رایانه-محور
همزمان در فعالیتهای همکنشی (استاکولStockwell ،
 ،)0212انتقال معنی در بسترهای برخط غیر همزمان
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”cultures. We translate sentences in our..
واکنش B: “Yes, I know it but sometime we

نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهند توانمندسازی

(وراجیتی فون ،)0210 Worajittiphon ،تاثیر رایانه در

میانی زبان آموزی و در طیف سنی  12تا  05سال بودند.

تمرکز زبانآموزان بر ساختار (چین0211 Chien ،؛

ملیت آنها ایرانی و زبان مادریشان فارسی بود .شرکت-

ویلسکه ،)0215 Wilske ،و مقایسه توانمندسازی فراگیری

کنندگان بهطور غیر تصادفی و بر اساس نمرهشان در آزمون

زبان از طریق انتقال ساختار برخط در کالس درس (تودینی،

) Oxford Placement Test (OPTانتخاب شدند.

 )0214 Tudiniمیباشد .با این وجود ،به نظر میرسد در

شرکت کنندگان پس از انتخاب ،بهطور تصادفی به دو گروه

هیچیک از تحقیقات انجام شده ،به میزان کافی به مقایسه

نگارش تعاملی رایانه ای متن-محور ( 15نفر) و نگارش

تاثیر بسترهای تعامالت رایانهای چندرسانهای و متن-محور

تعاملی چندرسانهای ( 15نفر) تقسیم شدند .افراد هر گروه

در انتقال معنا و انتقال ساختار در فرایند نگارش مشارکتی

به  5کارگروه  4نفره تقسیم شدند که عضویت در هر

زبانآموزان پرداخته نشده که از اهداف تحقیق حاضر می-

کارگروه آزاد و به انتخاب شرکتکنندگان بود.
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باشد .در این تحقیق ،انواع بازخورد ،انتقال معنا و انتقال

ابزارهای تحقیق

ساختار در نگارش مشارکتی رایانهای در دو بستر

بستر تعامالت رایانهای چندرسانهای .مودل ) (Moodleبه

چندرسانهای و متن-محور مورد مطالعه قرار گرفته است .در

عنوان ابزاری متنوع و مقرون بهصرفه ،بستر مناسبی با

راستای این هدف ،دو سوال تحقیق مطرح گردید:

ویژگیها و قابلیتهای مختلف در انجام تکالیف زبانآموزی

 .1در نگارش مشارکتی در دو بستر تعامالت رایانهای

ارائه میدهد که در آن زبانآموزان قادر به اشتراکگذاری و

چندرسانهای و متن-محور ،چه تفاوت هایی در میزان درگیر

رهگیری نظرات ،و استفاده از فایلهای صوتی و تصویری

شدن زبانآموزان در انواع بازخورد وجود دارد؟

میباشند .قبل از شروع تحقیق ،شرکتکنندگان در گروه

 .0در نگارش مشارکتی در دو بستر تعامالت رایانهای

نگارش تعاملی چندرسانهای در یک جلسه توجیهی با بستر

چندرسانهای و متن-محور ،چه تفاوت هایی در مدیریت

مودل آشنا شدند .در این جلسه ،اطالعات الزم برای ورود

مشترک زبانآموزان در انتقال معنا و انتقال ساختار وجود

به جلسات برخط ،نحوه مشارکت در کارگروهها ،جستجوی

دارد؟

داستانوارهها ،تجزیه و تحلیل و کدگزاری آنها و نحوه

 .4 )3روش تحقیق
شرکت کنندگان
شرکت کنندگان در این تحقیق 42 ،فراگیر زبان انگلیسی به-
عنوان زبان خارجی ( 2( )EFLمرد و  01زن) ،در سطح

اجرای نگارش مشارکتی به شرکتکنندگان داده شد .در
تکالیف نگارش مشارکتی ،شرکتکنندگان موظف به نوشتن
و ارائه یک مقاله  5بندی  -شامل یک بند مقدمه ،سه بند
حمایتی ،و یک بند نتیجه گیری – بر روی موضوعاتی مانند
فقر ،بیکاری ،ازدواج و غیره بودند .میزان آشنایی و عالقه به
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موضوعات انتخابی در شرکتکنندگان هر دو گروه توسط

زبان انگلیسی ،و کاربرد فهرست بررسی ()Checklist

پرسشنامه ارزیابی گردید.

برای ارزیابی نگارش مشارکتی زبانآموزان ،توسط مدرس

بستر تعامالت رایانهای متن-محور .در تابستان ،1425

دوره با استفاده از اسالیدهای پاورپوینت تدریس شدند.

یک مجمع ) (Forumنگارش رایانهای در تارنمای

تکالیف نوشتاری زبانآموزان با رویکرد نمرهگذاری جامع و

 http//:e-writingforum.irراه اندازی شد که در آن

بر اساس مولفههای دستور زبان ،محتوا و انسجام متنی نمره-

زبانآموزان قادر به اشتراکگذاری فایل ،فرستادن نظرات،

دهی شدند .اجرای این تحقیق در هر دو گروه شامل مراحل

پاسخ به نظرات ،محاوره همزمان متنی ،دریافت بازخورد و

زیر بود:

اجرای آن با تغییر در فایل ارسال شده ،و استفاده از

 .1شرکتکنندگان به انتخاب خود به عضویت کارگروهها

ابزارهای بحث و گفتگو بودند .قابل ذکر است که از

درآمدند.

قابلیتهای کاربر-محور این تارنما در تحقیقات متعدد

 .0افراد در هر کارگروه بر روی موضوع تکالیف نگارشی

دیگری برای جمعآوری دادههای تحقیق استفاده گردیده

با یکدیگر به جریان سیال ذهن میپرداختند و مطالب

است (محمدی و رحیم پور

& Mohamadi

مختلف را گردآوری میکردند.

هر یک از شرکتکنندگان نام کاربری مخصوص به خود را

تهیه کرده و به مدرس ارائه میدادند تا بازخورد و نظرات او

ساخته و در دو گروه اصلی و کارگروههای مربوط به آن

را دریافت کنند.

عضو شدند .هر بند از مقاالت توسط یک شرکتکننده در

 .3افراد هر کارگروه نگارش نسخه اولیه تکلیف را با

هر کارگروه نوشته میشد به صورتی که هر نفر فرصت

یکدیگر انجام میدادند.

نوشتن بندهای مختلف مقاله را داشته باشد .تمام شرکت-

 .5افراد هر کارگروه ارزیابی نسخه اولیه را بر اساس

کنندگان در هر کارگروه موظف به اظهار نظر و ارسال

فهرست بررسی انجام میدادند.

بازخورد بر روی تکالیف نوشتاری توسط کارگروههای

 .4هر یکی از اعضای کارگروه بازنویسی متن را به صورت

دیگر بودند.

انفرادی و با رنگ قلم مخصوص خود انجام داده تا قادر به

مراحل جمع آوری و تحلیل دادهها

رهگیری نظرات و بازخوردهای یکدیگر باشند.

در هر دو گروه نگارش تعاملی رایانهای متن-محور و

 .2نسخه آماده شده توسط هر کارگروه برای دریافت

نگارش تعاملی چندرسانهای ،اصول و قواعد نگارشی در

بازخورد مدرس بر دستور زبان ،محتوا و انسجام متنی به او

انواع مقاالت ،راهکارهای رایج حل مشکالت در نگارش به

تحویل داده میشد.
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 ،0212 ، Rahimpourزنوزق .)0202 ، Zenouzagh

 .4افراد هر کارگروه طرح کلی مطالب گردآوری شده را

 .2پس از دریافت بازخورد و نظرات مدرس و اعمال تک-
تک آنها ،نسخه نهایی توسط افراد هر کارگروه بازنویسی و
آماده میشد .در این تحقیق انواع بازخوردها و واحدهای
انتقال معنا و ساختار مطابق جدول ( 1برگرفته از زنوزق،

یا کج نوشتن عبارت
اصالح شده توجه هم-
کالسی جلب شود.
استنتاجی
 تقاضا از همکالسیبرای شفاف سازی یا

 )0202کدگذاری شدند.

توضیح بیشتر

جدول  .1مولفههای محاورههای آوانویسی شده و تحلیل شده در
انواع بازخورد
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نوع بازخورد

داستان واره

S1: Addiction can be the
شناختی
result or cause of mentioned
problems.
 اصالح عبارتS2: Addiction can be either
اشتباه توسط همکالسی
the result or cause of
mentioned problems.
S1: Divorce can has many
فراشناختی
effects.
S2: Divorce can have harmful
 اصالح عبارتeffects on both children and
اشتباه توسط همکالسی
spouses. After can have is
correct. We use simple verb like
با ذکر علت اشتباه و
must go or can play.
در برخی اوقات با ذکر
S1: My god. Sorry, yes can have.
توضیحات فرا زبانی
Divorce can have bad effects
on children as well as their
spouses.
S1. The economic problems
are the major cause of
addition.
احساسی
S2. That was damn right. But
let show the connection by
 بیان کالم تحسین-examples.
آمیز یا مالمتآمیز به
S1: It is clear.
S2: No, if you don’t have
همکالسی
money how you buy drugs.
S1: Ok, think of an example.
بازقالب ریزی
بازگویی عبارت اشتباه
به گونهای که عبارت
اصالح شده با تلفظ
غلیظ و تاکید زیاد بیان
شود و درمکالمات
متنی ،با پررنگ کردن

برای تحلیل دادههای انتقال معنا ،ابتدا نشانگر به عنوان
آغازگر توالی انتقال معنا (شامل راهکارهای بررسی درک
متقابل ،شفاف سازی و بازبینی تایید) در هر واحد انتقال
معنا شناسایی شد .سپس در بازگشت به پیامی که پیشتر
انتقال یافته بود ،محرک نیز شناسایی و کدگذاری شد .همان
طور که قبال ذکر شد ،هر واحد انتقال معنا شامل نشانگر،
محرک ،پاسخ و واکنش میباشد .واحدهای انتقال ساختار
نیز از طریق یافتن داستانوارههای زبانی ) (LREشناسایی
شدند .در این داستان وارهها ،زبانآموزان نحوه تولید زبان و
استفاده از آن را به زیر سوال میبردند ،و یا به خود-
اصالحی در سطوح آوایی ،لغوی-معنایی و گفتمانی می-
پرداختند .پایایی بین ارزیابان برای تعداد رخداد واحدهای
انتقال معنا و انتقال ساختار محاسبه گردید .نتایج پایایی
پیرسون نشان دهنده عدد پایایی r )52(=2/24 ، p = 2/222

 در مکالمات صوتی،گفته شده همکالسی

S1: We can say people eat
high rank jobs cause make
discrimination in jobs and
create unemployment.
S2: Do you mean managers
?and bosses
S1: Yes, they put their
cousins at important jobs.

با ضریب تاثیر باال بود.
S1: So they divorce.
S2: Yes.
S1: It cause many problems.
S2: it causes many problems.

.0 )5نتایجوبحثوبررسی 
برای بررسی تفاوتهای موجود در بستر تعامل رایانه ای
متن-محور و چندرسانهای به لحاظ تاثیر آنها بر انواع
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جدول  .0فراوانیها ،درصدها و باقیماندههای استاندارد شده ،انواع بازخورد در نگارش مشارکتی توسط گروهها
نوع
شناختی

فراشناختی

احساسی

بازقالب ریزی

استنتاجی

مقدارکل

مقدار

02

22

22

52

122

442

چندرسانهای

درصد

4%/1

01%/0

02%/4

15%/0

42%/4

122%

چندرسانهای

باقیمانده

- 3/0

0/1

0/5

- 4/2

4/2

نگارش

تعاملی

استانداردشده
نگارش تعاملین

مقدار

22

32

52

102

52

432

متن-محور

درصد

04%/5

11%/2

13%/2

45%/4

13%/2

122%

باقیمانده

3/1

- 0/1

- 0/5

4/4

- 4/2

استانداردشده
مقدارکل

مقدار

122

112

132

122

152

422

درصد

13%/2

14%/3

02%/2

05%/3

00%/3

122%

مجذور کای  ،122/22درجه آزادی  ،3درجه معنی داری  ،20222ضریب کرامر 2/422

بازخوردهای زبانآموزان در هنگام نگارش مشارکتی ،تحلیل
مجذور کای بر روی دادهها انجام شد .همان گونه که در
جدول  0نمایش داده شده ،شرکتکنندگان در گروه نگارش
تعاملی چند رسانهای ،از بازخوردهای احساسی (= 02%/4
باقیمانده استاندارد شده ،)0/5 < 1/24 ،استنتاجی (= 42%/4

= باقیمانده استاندارد شده  )0/1 < 1/24 ،بیشترین استفاده
را داشتند ،و در مقابل ،شرکتکنندگان در گروه نگارش
تعاملی متن-محور ،بیشترین استفاده را از بازخوردهای
شناختی ( = 04%/5باقیمانده استاندارد شده )3/1 < 1/24 ،
و بازقالب ریزی ( = 45%/4باقیمانده استاندارد شده 1/24 ،
<  )4/4داشتند .نتایج مجذور کای (با ضریب تاثیر متوسط،
 V = 2/422کرامر  ) χ2 )3( = 122/22 ، p >2/25بر
تفاوت معنادار در استفاده از انواع بازخورد توسط شرکت-
کنندگان در دو گروه نگارش تعاملی چندرسانهای و متن-
محور داللت داشتند.
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نمودار  1درصدهای انواع بازخورد در نگارش مشارکتی در
دو گروه

برای بررسی تفاوتهای موجود در بستر تعامل رایانه ای
متن-محور و چندرسانهای به لحاظ تاثیر آنها بر مدیریت
مشترک زبانآموزان بر انتقال معنا و انتقال ساختار در هنگام
نگارش مشارکتی ،تحلیل مجذور کای بر روی دادهها انجام
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باقیمانده استاندارد شده  ،)4 < 1/24 ،و فراشناختی (01%/0

شد .همان گونه که در جدول  4نمایش داده شده ،زبان-
آموزان در هر دو گروه نگارش تعاملی چند رسانهای و
متن-محور مدیریت مشترک بیشتری در انتقال ساختار
( % 40/4در مقابل )% 53/4در مقایسه با انتقال معنا ( 42/2
 %در مقابل  )% 35/2داشتند .هیچکدام از باقیماندههای
استاندارشده باالتر از  ± 1/24نبود .و نتایج مجذور کای (با
ضریب تاثیر پایین V = 2/22 ،کرامر = 2/23 ، p >2/25

نمودار  0درصدهای مدیریت مشترک انتقال معنا و انتقال ساختار
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() χ2 )1

در دو گروه

بر تفاوت معنادار در مدیریت مشترک انتقال معنا و ساختار

بررسی تفاوتهای موجود در انتخاب انواع بازخورد و

در نگارش مشارکتی زبانآموزان در دو گروه نگارش

مدیریت مشترک انتقال معنا و انتقال ساختار درنگارش

مشارکتی چندرسانهای و متن-محور داللت داشتند .نتایج

مشارکتی توسط زبانآموزان ،تحتتأثیر تعامالت رایانهای در

بدست آمده به دلیل ضریب تاثیر پایین با احتیاط گزارش و

دو بستر چندرسانهای و متن-محور ،اهداف دوگانه این

تفسیر شدند.

تحقیق بودند .نتایج تجزیه وتحلیل محاورهای کدگزاری

جدول  .4فراوانیها ،درصدها و باقیماندههای استاندارد شده ،مدیریت مشترک انتقال معنی و انتقال ساختار توسط گروهها
انتقال
تعامالت رایانهای چندرسانهای

تعامالت رایانهای متن-محور

مقدارکل

معنا

ساختار

مقدارکل

مقدار

042

342

422

درصد

42%/2

40%/4

122%

باقیمانده استانداردشده

- 1/2

1/4

مقدار

302

522

202

درصد

35%/2

53%/4

122%

باقیمانده استانداردشده

1/4

- 1/3

مقدار

422

242

1412

درصد

30%/0

52%/2

122%

مجذور کای  ،2/233درجه آزادی  ، 1درجه معنی داری  ،2/220ضریب کرامر . 2/22

شده توسط زبانآموزان بههنگام نگارش مشارکتی در بستر
تعامالت رایانهای چندرسانهای و متن-محور ،نشان از
برتری بستر چندرسانهای به بستر متن-محور در ترغیب
زبانآموزان به انتخاب بیشتر بازخوردهای احساسی،
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استنتاجی و فراشناختی داشت .در حالیکه زبانآموزان در

میباشند (کانینگهام و لینک ،Cunningham & Link

بستر متن-محور تمایل بیشتری به انتخاب بازخوردهای

0201؛ دیمیتریادیس ،دارادومیس و دالتوال &Dellatola

شناختی و بازقالب ریزی در نگارش تعاملی داشتند .افزون

Daradoumis,

بر این ،زبانآموزان در هر دو بستر تعامالت رایانهای

.)0212 ،Felipeto

Dimitriadis,

،

0202؛

فلیپتو

چندرسانهای و متن-محور مدیریت مشترک بیشتری بر

نتایج این تحقیق بر مزیت هر دو بستر تعامالت رایانه-

انتقال ساختار در مقایسه با انتقال معنا در نگارش مشارکتی

ای چندرسانهای و متن-محور در ارتقای فراگیری در زبان-

داشتند.

آموزان تاکید میکنند .با وجود آنکه زبانآموزان در اجرای

برساختگرایی ویگوتسکی ( )1222در یادگیری میباشد که

متفاوت از یکدیگر عمل کردند ،نتایج حاصل بر فواید و

بر پیشرفت زبان آموزی در نتیجه ورود به تعامالت

تاثیرات منحصر به فرد این دو بستر در حوزه نگارش

اجتماعی تأکید میکند و ورود آنها را به منطقه مجاور رشد

مشارکتی تاکید داشتند .اثرات مثبت بسترهای مختلف

) (Zone of Proximal Developmentتسریع میکند.

تعامالت رایانهای بر فراگیری مهارتهای مختلف در زبان

مذاکره پیرامون انتقال معنا و انتقال ساختار در تعامالت

انگلیسی در تحقیقات متعدد دیگر نیز بررسی و تایید شدهاند

اجتماعی به زبانآموزان کمک میکند تا ظرفیتهای فعلی و

(ابطحی ،عبدیخواه و دهقان & Abtahi, Abadikhah,

نهایی خود را در بسترهای رایانهای چندرسانهای متن-محور

،Dehqan

بیشتر بشناسند .عالوه بر این ،نظریههای یادگیری برساخت-

0212 ،Killingback Ahmed, & Williams؛ ژنگ و

گرایی اجتماعی نشان میدهد که درگیر کردن زبانآموزان در

اوهالوران  .)0212 ،Zhang & O’Halloranبا این

یادگیری مشارکتی میتواند مسیر را برای ساخت مشترک

وجود ،نتایج تحقیق حاضر بر وجوه تمایز دو بستر تعامالت

دانش زبان و تنظیم فرآیندهای شناختی مورد نیاز (آزکاریا و

رایانهای چندرسانهای و متن-محوردر فراگیری نگارش زبان

کوپنیسکا  )0202،Azkarai & Kopinskaو مدیریت

انگلیسی تاکید میکنند ،که در تضاد با نتایج گزارش شده در

مکالمه پویا (گو و همکاران  )0202 ،Guo et al.هموار

تحقیقات پیشین با تمرکز بر برتری یکی از این بسترها

سازد .در نظریههای برساختگرایی و شناختی-اجتماعی ،بر

است .برای مثال ،شین ،سیماسکو و یی ( Shin,

دانشافزایی از طریق تعامالت گروهی و یادگیری مشارکتی

 )0202 ،Cimasko, & Yiبا استفاده از رویکرد دستور

تاکید فراوان میشود ،زیرا در فرایند همکاری فشرده و

زبان نقش-گرای نظام بنیاد ( (Systemic Functional

انتقال معنا ،زبانآموزان در حل مسائل یادگیری زبان مستقل

 Grammarو اصول رویکرد نشانه نگاری -اجتماعی قوم
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0202؛

کیلینگبک،

احمد

و

ویلیامز
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نتایج بدست آمده در تحقیق همسو با رویکرد

تکالیف نگارشی مشارکتی در هر یک از این دو بستر

نگار ()sociosemiotic ethnography

به برتری

گذراندن دروس متن-محور در طول سالهای متمادی و

تعامالت رایانهای چندرسانهای در نگارش زبان دوم در

تمرکز مطالب آموزشی دروس زبان انگلیسی در ایران بر

فرایندهای فرا زبانی تاکید کردهاند .رسایی (،Rassaei

انتقال ساختار بجای انتقال معنا است .به عبارت دیگر،

 )0212در تحقیق تجربی پیش آزمون-پس آزمون ،به مقایسه

استمرار رویکرد سنتی رفتارگرایی در سرفصل مطالب

تاثیر بازخوردهای اصالحی در تعامالت رایانهای متن-محور

آموزشی زبان انگلیسی مانع از اقبال و جایگزینی

و صوتی بر روی ارتقای نگارش زبانآموزان انگلیسی

رویکردهای جدید جامعهشناسی زبان و برساختگرایی

پرداخته و تاثیر هر دو بستر را مثبت و برتری تعامالت

گردیده است .افزون بر این ،نتایج تحقیقات در حوزه

رایانهای صوتی را گزارش نمود .در تحقیق مشابهی،

تعامالت رایانهای چندرسانهای بر درگیر شدن زبانآموزان

کانینگهام و لینک ( )0201 ،Cunningham & Linkتاثیر

در تبدیل متن به گفتار که در اتاقهای گفتگو اتفاق میافتد

بازخوردهای اصالحی در بستر متن-محور را منفی دانسته

تاکید میکنند ( .)0222 ،Levyدر همین راستا ،بستر رایانه-

درحالیکه بازخوردهای اصالحی در بستر تصویر-محور را

ای چتگاه ( )Chat logsامکان گفتمان شفاهی

باعث ایجاد روابط اجتماعی بیشتر در میان زبانآموزان

خودجوش را برای زبانآموزان فراهم میسازد تا بر جنبه

کانینگهام

های دستوری و معنایی تولیدات زبانی خود نظارت داشته

( )0212 ،Cunninghamبستر تعامالت چندرسانهای را

باشند ( .)0214 ،Steel & Levyتمرکز بر عبارات متن-

بدلیل کاربری آسان ،کارایی و شفافیت ،مورد عالقه زبان-

محور در بستر رایانهای چندرسانهای که دارای ماهیت

آموزان معرفی کرده است.

پیچیدهتری از عبارات شفاهی هستند منجر به فراگیری و
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عنوان

کردند.

در

تحقیق

دیگری

بر اساس نتایج این تحقیق ،در هر دو بستر تعامالت

کاربرد اصطالحات پیشرفته و در نهایت افزایش روانی و

رایانهای چند رسانهای و متن-محور ،زبانآموزان مدیریت

دقت آنها میگردد .به این ترتیب ،زبانآموزان بههنگام انتقال

مشترک بیشتری در انتقال ساختار در مقایسه با انتقال معنا

ساختار ،متوجه ساختارهای اشتباه یا نامتعارف در زبان

در نگارش مشارکتی نشان دادند که بیانگر ماهیت مشابه هر

اصلی گردیده و آنها را اصالح می کنند .در نتیجه ،تعامل

دو بستر در بهبود فراگیری در زبانآموزان با هدایت آنها به

مشارکتی در بستر رایانهای میزان آگاهی زبانآموزان از

سمت انجام اصالحات دستور-محور زبانی است .محمدی

ساختارهای زبان مقصد را افزایش میدهد و دقت واژگانی

و رحیم پور ( )0212Mohamadi & Rahimpour

و دستوری آنها را بهبود میبخشد ( .)0224 ،Tudini

گرایش زبانآموزان ایرانی به اصالحات دستور زبانی را به

نتایج حاصله از این تحقیق در راستای نتایج بهدست-

دلیل دانش باالی دستور زبان آنها دانسته که خود نتیجه

آمده وراجیتی فون ( )0210 ،Worajittiphonاز انتقال
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معنا در گفتگوهای متن-محور همزمان میباشد که معتقد

تمرین دستور زبان است ،بستر تعامالت رایانهای چندرسانه-

است اشتباهات دستور زبانی در اغلب محاورات روزمره

ای مناسبترین انتخاب برای یادگیری نگارش مشارکتی

توسط زبانآموزان نادیده گرفته میشود زیرا که در مقایسه با

است زیرا که امکان استفاده اثر بخش از دانش دستور زبان و

اشتباهات لغوی ،تاثیر کمتری در درک مطلب آنها دارد.

فرازبانی را به زبانآموزان میدهد .همچنین برای درگیر

همینطور زنگ و تاکاتسوکا (،Zeng & Takatsuka

کردن بیشتر زبانآموزان در فرآیند نگارش ،باال بردن حس

 )0222در مطالعه تاثیر بستر تعامالت رایانهای متن-محور

اعتماد به نفس آنها و کم کردن نگرانیهای ناشی از سختی-

بر فراگیری ساختارهای زبان دوم در نگارش مشارکتی ،از 4

های یادگیری زبان انگلیسی ،انجام تکالیف نگارش در بستر

روش ضبط گفتگوهای برخط ،نظرسنجی از زبانآموزان پس

تعامالت رایانهای چندرسانهای که در آن عوامل احساسی

از انجام تکالیف ،و دو پسا آزمون انفرادی استفاده کرده و

قابل کنترل و ساماندهی هستند انتخاب برتر بشمار میرود.

کارایی این بستر را از دیدگاه زبانآموزان مثبت ارزیابی

در جایی که تمرکز بیشتر زبانآموزان به نکتههای زبانی

کردند.

خاص مورد نیاز میباشد ،استفاده از بستر تعامالت رایانه ای

.5نتیجهگیری 

متن-محور در انجام تکالیف نگارش انتخابی مناسب است.

بستر تعامالت رایانهای چندرسانهای و متن-محور بر فرایند

عوامل غیر مرتبط با ساختار متغیرهای تحقیق ،مانند

فراگیری نگارش مشارکتی زبانآموزان تاکید داشتند ،با

تفاوتهای فردی زبان آموزان ،میزان مسئولیتپذیری هر یک

وجود آنکه جنبههای اثربخشی در دو بستر متفاوت ارزیابی

از آنها در روند نگارش مشارکتی ،مهارتهای کارگروهی

شدند .در نتیجه ،بسترهای تعامالت رایانهای چندرسانهای و

آنها و تاثیر حضور مدرس در عملکرد زبانآموزان برای

متن-محور زبانآموزان را برای فرایندهای متفاوت در

محققان امکان پذیر نبود .افزون بر این ،الزم به ذکر است که

نگارش مشارکتی آماده میکنند .ازاینرو ،مدرسان زبان

عوامل زیرساختی تصادفی در ایران ،مانند وجود/عدم وجود

انگلیسی در استفاده از هریک از بسترهای تعامالت رایانهای

اینترنت پرسرعت که موضوعی جدی در اکثر کشورهای در

و یا ترکیبی از آنها با توجه به اولویتهای موجود نیازمند

حال توسعه در خاورمیانه و غرب آسیاست (ربیعی ،نظریان

تصمیمگیری هدفمند میباشند .برای مثال ،در جایی که

و

Rabiee,

اولویت مدرس ایجاد فرصتهای بیشتر برای زبان آموزان در

 ،)0214 Gharibshaeyanو تاثیر آنها بر عملکرد زبان-

ساماندهی دانش ساختاری زبان و یا تهیه مطالب جبرانی در

آموزان توسط محققان قابل پیشبینی ولی اجتناب از آن

غریبشائیان،

امکان پذیر نبود.
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نتایج بدست آمده در این تحقیق بر اثربخشی مثبت هر دو

در کنار یافتههای قابل توجه در این تحقیق ،بررسی
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