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چکیده

این پژوهش کیفی به بررسی مشکالت نوشتاری زبانآموزان ایرانی پرداخته و چهارچوبی بافت-حساس
) (Context-sensitive Frameworkرا با توجه به این مشکالت ،برای دانشجویان زبان برای تمرین نوشتن
ارائه داده است .برای دستیابی به اهداف مطالعه ،بر اساس نمونهگیری آسان )14 ،(Convenience sampling
دانشجوی کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن در این پژوهش شرکت
کردند .هر کدام از آنها مقالهای پنج پاراگرافی نوشتند و در مصاحبهای نیمه-ساختاری (Semi-structured
) interviewشرکت کردند تا مشکالت خود را در زمینه نوشتن بیان کنند .محققان مقالهها را با توجه به سر
فصل پنج مؤلفهای جکوب(  )Jacob, 1981) )1981ارزیابی کردند تا نوع مشکالت نوشتن را شناسایی کنند.
عالوه بر این ،مصاحبهها رونویسی شدند و دادهها بر اساس مراحل سیستماتیک کوربین و استراوس()2014
) &Strauss (Corbin, 2014که شامل کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی (Open, Axial and
) Selective Codingمیباشند کدگذاری شدند .یافتهها نشان دا دند که دانشجویان ایرانی بیش از هرچیزی در
مکانیک نوشتار مشکل داشتند .پس از آن ،گرامر ،سازماندهی درایجاد مؤلفههای مقاله ،انسجام ،محتوا و واژگان به
ترتیب بهعنوان بیشترین تا کمترین میزان فراوانی مشکالت شناسایی شدند .عالوه بر این ،احساسات منفی مانند
اضطراب و عدم انگیزه باعث برخی مشکالت نوشتاری شدند .بر این اساس ،محققان یک چهارچوب سه مرحله-
ای بافت -حساس برای تمرین نوشتن ایجاد کردند .در این چهارچوب فعالیتهای مراحل پیش از نوشتن ،حین
نوشتن و پس از نوشتن با توجه به مشکالت نوشتاری دانش جویان مشخص شدند تا به آنها کمک شود بر
مشکالت نوشتاری خود غلبه کنند.
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ARTICLE INFO

This qualitative study investigated Iranian EFL learners' writing difficulties and
proposed a context-sensitive framework considering these difficulties for English
language students to practice writing. To achieve the objectives of the study, based o n
the convenience sampling, 14 undergraduate students majoring in English Language
Translation from Islamic Azad University of Tonekabon participated in this study.
Each of them wrote a five-paragraph essay. Also, they took part in a semi-structured
interview to assert their difficulties regarding writing. The researchers evaluated the
essays according to Jacob's five-component rubric (1981) to identify the kind of
writing problems. Also, the interviews were transcribed and the data were codified
based on Corbin and Strauss (2014) systematic steps of open, axial, and selective
coding. The findings revealed that Iranian EFL students had problems in mechanics o f
writing; grammar; organization including developing the components of the essay,
coherence and cohesion; content; and vocabulary as the most to the least frequent
problems respectively. Moreover, negative feelings such as anxiety and lack of
motivation caused some writing problems. Accordingly, the researchers developed a
three-phase context-sensitive framework for practicing writing. In this framework the
activities of each phase of prewriting, while writing, and post writing are specified
according to the identified writing problems of the students to help them overcome
their problems.
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ABS TRACT

انواع گزارش ،خالصه ،انشا  ،مقاله و پایاننامه جهت

 .1مقدمه

مهارت اکتسابی» در نظر گرفته میشود (آلن و کوردر،

(هایلند  ..(Hyland, 2013) )2013 ،اکثر فراگیران زبان

 ، 1974ص . (Allen & Corder, 1974, p.177))177

خارجی به دلیل نادیده گرفتن مهارت نوشتن در محیطهای

معتقد است که عوامل

آموزشی و ماهیت پیچیده آن ،حتی با طیف گستردهای از

خاص روانشناختی  ،شناختی و زبانی نوشتن را برای اکثر

سایر مهارتها اغلب نوشتن را کاری بسیار دشوار می دانند

افراد هم در زبان اول و هم در زبان دوم یا زبان خارجی به -

(تیلما  . (Tillema, 2012))2012 ،با این حال ،یادگیری

عنوان یک گفتمان شنا ختی دشوار ساخته است .در نظر

مهارت نوشتن به این دالیل برای فراگیران بسیار مهم است:

گرفتن نوشتن بهعنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و

اول ،نوشتن به زبانآموزان کمک میکند تا چیزهای بیشتر ی

یادگیری حتی به زبان اول فرایند پیچیده ای است(ولف ،

یاد بگیرند و حتی از آموختههای خود فراتر روند (ریمس ،

 ، (Wolff, 2000))2000و قطعاً یکی از مهارتهای

 .(Raimes, 1991))1991دوم ،نوشتن با ایجاد تمایل

پ یچیده در یادگ یری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم یا زبان

بیشتر به بررسی الگوهای واژگانی یا نحوی در امر نوشتار،

خارجی می باشد (دو .(Du, 2020))2020 ،نوشتن همواره

نقش ویژهای در توسعه مهارتهای آکادمیک زبانآموزان دارد

بهعنوان یک مهارت مهم؛ برای بیان اندیشه ،احساسات ،و

(ویسبرگ  . (Weissberg,2000 2000،سوم ،نوشتن به

نیازها بوده و خواهد بود .اگر زبانآموزان قادر به بیان افکار

زبانآموزان کمک میکند تا با افزایش درک خود از

خود با زبان نوشتاری نباشند ،در معرض چالشی بزرگ قرار

خالءهای دانش رهایی یافته و با استفاده از دانش خاص در

خواهند گرفت (مرزبان و نورین(Marzban and )2020 ،

زمینههای دیگر  ،در موضوعات مختلف تسلط یابند (ریوز ،

)  .Noorin,2020در واقع ،فراگیران هر دو زبان اول و

 . (Reeves, 2002()2002این مسئله نشان می دهد که

دوم (زبان خارجی) به دنبال راهی برای بهبود مهارت

نوشتن در یادگیری زبان بسیار مهم است .با این حال ،برای

نوشتن خود هستند تا بتوانند ن یازها و خواستههای زندگی

نوشتن مؤث ر که یک فعال یت شناختی  ،اجتماعی و بین

واقعی و آموزشی خود را برآورده کنند (سادیکو ،

فرهنگی است ،باید ایدهها و اطالعات را با دقت زیادی

 .(Sadiku, 2015))2015آنها ممکن است برای فعالیت -

سازماندهی کرد و توسعه داد تا از ایجاد ابهام جلوگیری

های شخصی خود همانند خاطرات روزانه یا یادداشتهای

شود .بهتر است از ساختارهای دستوری پیچ یده برای تمرکز

مهم بنویسند  ،و شاید در محیطهای آموزشی ملزم به نوشتن

و تأکید استفاده شود و واژگان و ساختارهای دستوری و

بیرن((Byrne, 1988))1988

جملهای درست برای ایجاد سبک مت ناسب با موضوع و
51
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نوشتن بهعنوان یک امر «پیچیده» و «پیچیدهترین

پاسخگویی به خواستههای اساتید مورد نظر خود بشوند
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مخاطبان خاص انتخاب گردد (هج و کاوانگا )1988 ،

این مسئله ممکن است به دلیل ماهیت پ یچیده مهارت

).)Hedge and Kavanagh, 1988

نوشتن (گاتام (Gautam, 2019 2019 ،؛ (پیشنس 2020،

با پیچیدهتر شدن فعالیتهای نوشتن ،زبانآموزان به

 )Patience, 2020یا عوامل شناختی  ،زبانی و روان -

مهارتهای بسیار گستردهتری نیاز دارند تا نه تنها بتوانند به -

شناختی خاص باشد ( بیرنس . (Byrnes, 2002()2002 ،

صورت قابل فهم  ،منطقی و بهصورت سازمانیافته و حرفه -

نتیجتاً  ،بسیاری از محققان بر روی مشکالت نوشتاری

ای بنویسند  ،بلکه به قوانین پیچیدهتر دستور زبان و نحو ن ی ز

متفاوتی که فراگیران در زمینههای مختلف زبان با آن روبرو

متوسل شوند .این الزامات  ،نوشتن را به پیچ یدهترین کاربرد

میشوند تمرکز کرده اند.

زبان تبدیل میکند (منیچندر ،بریندامانی و ماریسامی )2015،

در ایران نیز با وجود حداقل  50سال سابقه آموزش

).(Mnichander, Brindhamani, &Marisamy, 2015

زبان انگلیسی و مقدار قابل توجهی زمان اختصاص یافته به

در نتیجه ،به افزودن مهارت نوشتن به برنامه درسی تدریس

پیشرفت مهارت نوشتن زبانآموزان ،همچنان نارضایتی های

زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاهها تاکید فراوان شده

متداولی وجود دارد که زبانآموزان به ویژه دانشجویان

است ،زیرا نوشتن میتواند زبانآموزان را از طریق استفاده از

دانشگاه قادر به بیان واضح  ،صحیح و قابل فهم در نوشتار

سه مهارت دیگر در انجام کارهای نوشتاری تقویت کند تا

خود نیستند (سلمانی نودوشان Salmani )2018 ،

فرصت خوبی برای کار با زبان در یک زمینه فراهم

 .)Nodousan, ) 2018در کشور ما زبانآموزان مشکالت

شود(ریمس  . (Raimes, 1991))1991 ،عالوه بر این ،

نوشتاری مختلفی دارند .دلیل این امر ممکن است تا حدی

نوشتن متداولترین ابزار ارزیابی برای سنجش پیشرفت

مربوط به عدم استفاده از زبان انگلیسی در تعامالت روزمره

زبانآموزان و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها و درنهایت

و روشهای ناکارآمد آموزش و تدریس زبان انگلیسی باشد

ارائه بازخورد سازنده به آنهاست (هایلند )2019 ،

(امیر بک زاده و وکیل الرعایا  2020 ،؛ ای رانمهر و داوری

( )Hyland, 2019بنابراین  ،موفقیت تحصیلی آنها ممکن

(Amirbakzadeh andVakil Alroaia,2020) 2018،

است به دل یل توانایی ضعیفشان در نوشتن به خطر بیفتد

) .(Iranmehr and Davari, 2018یکی دیگر از دالیل

(تان .(Tan, 2011))2011 ،با این وجود ،نارضایتیهای

احتمالی مشکالت نوشتاری زبانآموزان ممکن است تأثیر

متفاوتی به گوش می رسد که اکثر دانشجویان دانشگاه قادر به

زیاد ارزشیابی مطالب تدریس شده در محیطهای آموزشی

بیان صحیح  ،واضح و قابل فهم بهصورت نوشتاری نیستند.

باشد .در نت یجه  ،بیشتر زبانآموزان بهجای ای نکه مطالب
52
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رابنحوی یاد بگیرند تا در موقعیتهای زندگی واقعی و

بین گزارهها و موضوع مرتبط برای دانشجویان انگلیسی به -

برای اهداف واقعی استفاده کنند ،آنچه که در کالسهای

عنوان زبان دوم د شوار بود .در عربستان سعودی بانی ی ونس

مهارت نوشتن آموخته میشود را بشکل طوطیوار (Rote

و سالم آلباالوی

) ، learningصرفاً بهمنظور قبول شدن در امتحانات حفظ

Albalaw,i2015

می کنند  ،از اینرو مسئولیت مدرسان یافتن شیوههای مناسب

نوشتاری  40دانشجوی دختر سال دوم دانشگاه با گرایش

برای فعال کردن دانش منفعالنه زبانآموزان در نوشتن ،و

مترجمی در دانشگاه تبوک ،عربستان سعودی را بررسی

کمک به آنها در جهت کسب هرچه بیشتر این مهارت با از

کردند .نتایج بررسی آنها نشان داد که مشکالت نوشتاری

بین بردن مشکالت نوشتن آنها میباشد (مق یمی پور و

شرکت کنندگان شامل موارد زیر بود :الف) مشکالت

شاهرخی

(Moghimipour and 2015()2015 ،

.Shahroki,

)(Bani Younes& . (2015
Salamh

شایعترین

مشکالت

دستوری مانند زمان فعل ،تطابق فاعل و فعل ،حروف اضافه
و استفاده از حروف تعریف( .ب) مشکالت عالئم نگارشی
به خصوص حذف کاما و (ج) مشکالت امالیی .در یک

 .2پیشینه پژوهش
تحقیقات و مطالعات زیادی برای بررسی علل

جهت غلبه بر این مشکالت انجام شده است .تعدادی از این
تحقیقات تالش کردهاند تا مشکالت رایج نوشتاری را در
انواع مختلف نوشتار همانند جملهها ،پاراگرافها ،مقالهها و
چکیدهها بررسی کنند  ،تا با طبقه بندی این مشکالت  ،بتوان ند
آنها را اصالح ک نند.
در یک پژوهش ،دانگ ((Dong, 1998))1998
مطالعهای را بر روی دانشجویان غیربومی برای یافتن
مشکالت نوشتن آنها انجام داد و دریافت که انتخاب واژگان
تقریباً مشکل اصلی همه دانشجویان برای بیان عقاید و
استداللهایشان است .عالوه بر این  ،گرامر ،ساختار  ،توال ی و
توسعه گزارهها و استفاده مناسب از انتقال دهندههای مختلف
53

مشکالت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی  20دانشجو را در
دانشگاه نیل ولی بررسی کرد .وی از شرکت کنندگان

خواست برای توصیف زادگاه خود یک انشای  250تا 300
کلمهای بنویسند .بر اساس نتایج تحقیق  ،دانشجویان در
ساخت واژه  ،نحو ،کاربرد صحیح کلمات  ،ساختار جمالت ،
رعایت عالئم نگارشی  ،امالی کلمات و بزرگ نوشتن
حروف

مشکالت

زیادی

داشتند.

همچنین،

الموبارک( ، (Al Mubarak, 2017))2017مشکالت
نوشتن دانشجویان کارشناسی را در دانشگاه االمام المهدی
سودان مطالعه کرد .وی گزارش داد که دانشجویان دارای
اشتباهات دستوری بسیاری بودهاند که مانع روند نوشتن
صحیح آنها میشود .عالئم نگارشی  ،حروف اضافه،
ساختارهای ناهمگون  ،عبارات ضعیف  ،ناهماهنگی و افعال
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مشکالت نوشتن و همچنین برای کمک به زبانآموزان

پژوهش مشابه،

اکبری (، (Akbari, 2015))2015
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بیقاعده مهمترین مواردی بودند که میبایست مورد توجه

مقالهنویسی  ،پرسشنامه باز و مصاحبه استفاده شد .بر اساس

قرار گیرند.

یافتهها بیشترین مشکالت مربوط به مکانیک نوشتار  ،دستور

در یک تحقیق بس یار جامع  ،سلمانی نودوشان ()2018

زبان ،محتوا و واژگان بودند .همچنین دانشجویان اظهار

تالش کرد تا مشکالت نوشتاری رایج زبانآموزان ایرانی

داشتند که عدم انگیزه برای نوشتن ،عدم تمرین در نوشتن،

باالتر و پایینتر از سطح متوسطه را طبقهبندی کند .او طی

ساعت نامناسب تدریس  ،اضطراب ،عدم عالقه  ،و دیدگاه

 20سال مجموعهای غنی از  15785نمونه نوشته شده توسط

منفی باعث ایجاد مشکالت نوشتاری بسیاری از آنها شده

زبانآموزان باالتر و پایینتر از سطح متوسطه را که در

است .در تحقیقی دیگر درخشان و کریمیان شیرج ینی

دانشگاههای مختلف ایران تحصیل میکردند ،جمعآوری

((Derakhshan & Karimian Shirejini, )2020

کرد .نتایج مشخص کرد که مشکالت نوشتاری در سطح

) 2020با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه نیمهساختاری ،

پایه میتواند به سه دسته اصلی طبقهبندی شود :ساختاری ،

درک زبانآموزان ایرانی را از رایجترین مشکالت نوشتاری -

گفتمانی و شناختی .به عقیده سلمانی نودوشان (،)2018

شان در زبان انگلیسی بررسی کردند .نتایج نشان داد که اکثر

خطاهای ساختاری ،خطاهای متنی هستند که شامل خطاها ی

شرکتکنندگان اعتقاد داشتند که آموزش دستور زبان و عالئم

مربوط به مکانیک نوشتار و نحو میباشند .خطاهای گفتاری

نگارشی باید در متن و در تعامل با هر چهار مهارت صورت

یا فرامتنی شامل خطاهایی در سطح گفتمان متن هستند .ا ی ن

گیرد .آنها همچنین بر ضرورت رعایت صحیح عالئم

خطاها مربوط به پیوستگی و انسجام پاراگرافهای مقاله

نگارشی توسط خود مدرسان هنگام نوشتن و تالش آنها

میباشند .خطاهای شناختی با مشکلی در روند تفکر و منطق

برای آموزش صریح قوانین دستوری به زبانآموزان اصرار

نویسندگان مرتبط هستند .این خطاها ماهیت زبانی ندارند؛

داشتند.

بلکه ناشی از الگوها و فرایندهای فکری زبانآموزان می -

مشکالت نوشتاری بافت -حساس هستند  ،بنابراین نتایج

باشند اما در فرایند نوشتن به اشتباهات زبانی تبدیل می -

پژوهشهای محیطهای دیگر را نمیتوان به سادگی در همه

شوند .در پژوهشی دیگر  ،طوبا  ،نور و سانو((Toba, )2019

محیطها تعمیم داد .بهعالوه  ،در هیچیک از تحقیقات قبلی

) ، Noor. & Sanu, 2019 .مشکالت نوشتن دانشجویان

مدل یا چهارچوبی بر اساس مشکالت زبانآموزان برای

اندونزیایی را در نوشتن مقالههای بیان تشابه و تفاوت را

آموزش نوشتن ارائه نشده است .در نتیجه  ،این پژوهش

بررسی کردند .برای جمعآوری دادهها از سه ابزار ،آزمون

تالشی برای بررسی مشکالت آموزش و یادگیری مهارت
54
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نوشتن زبان انگلیسی است .بدین منظور ،سؤ االت زیر در
این تحقیق مطرح شده است:
 .1مشکالت دانشجویان ایرانی در نوشتن چیست؟
 .2براساس تئوری مبنا ،چهارچوبی که بتوان با توجه به
مشکالت نوشتاری شناسایی شده برای تمرین مهارت
نوشتن ایجاد کرد چگونه است؟

کتاب درسی دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش
Practical Writer with readings

(Bailey

 and Powel,2008).بود.
نوشتن نمونهها
دادههای این مطالعه شامل  14مقاله پنج پاراگرافی بود
که پس از چهار جلسه آموزش قوانین اساسی مقالهنویسی
نوشته شدند .ه ر مقاله تقریباً از  200تا  300کلمه تشکیل

 .3روش پژوهش

شده بود که در یک بازه زمانی  90دقیقهای نوشته شد .هدف

شركت كنندگان

از جمعآوری نمونهها شناسایی رایجترین مشکالتی بود که

 14دانشجوی کارشناسی ترم چهارم رشته مترجمی
زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن  ،ای ران در

دانشجویان ایرانی اغلب در نوشتن با آنها روبرو میشوند.
مصاحبههای نیمهساختاری

دسترس انتخاب شدند ،بنابراین از یک کالس دست نخورده

بر اساس مطالعات انجام شده و تحقیقهای پیشین ،

) (Intact classاستفاده شد .شرکتکنندگان دوره «نوشتن

مصاحبههای نیمهساختاری بهترین نوع مصاحبه برای جمع -

پیشرفته» ) (Adanced writingرا در ترم سوم خود

آوری اطالعات در علوم اجتماعی است ( بریمن 2008 ،و

گذرانده بودند و در طول انجام این تحقیق ،درس «مقاله -

دورنی.(Bryman, 2008; Dörnyei,2007) )2007 ،

نویسی» ) (Essay writingبه آنها آموزش داده میشد.

قبل از انجام مصاحبهها  ،محقق راهنمای مصاحبه/پیشنویس

محدوده سنی آنها بین  20تا  35سال بود و این افراد 6

) (Interview protocolرا با تعدادی سؤ ال کلی درباره

دانشجوی مرد و  8دانشجوی زن بودند .زبان بومی شرکت -

مشکالت نوشتاری دانشجویان تهیه کرد .استفاده از راهنما ی

کنندگان فارسی بود.

مصاحبه به دلیل کمک به محققان در تمرکز بر روی
موضوعات مختلف و در ع ین حال با هدف مطلوب خاص

مواد و ابزار

پژوهش ،

كتاب درسی

) .(McCracken,1998برای طرح سؤاالت مصاحبه،

سودمنداست

(مک کراکن

،

)1998

محقق تعداد زیادی از مطالعات و پژوهشهای مرتبط را مرور
کرد و سرانجام تصم یم گرفت پنج سؤ ال را در راهنمای
55
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این مطالعه شرکت کر دند .آنها بر اساس نمونهگیری قابل

محقق این نوع مصاحبه را به این دلیل انتخاب کرد که
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مصاحبه بگنجاند .پس از آن  ،سؤ االت با پنج مصاحبهکننده

یک سؤ ال و اضافه شدن یک سؤ ال دیگر به پیشنویس

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن بهصورت آزمایشی

مصاحبه شد.

اجرا شد .در نهایت یک سؤ ال که برای مصاحبهشوندگان

مرحله سوم :هریک از  14شرکتکنندهای که مقالههای

مبهم به نظر میرسید  ،تغییر یافت و یک سؤال دیگر به

نوشتاری آنها جمعآوری شده بود  ،روز بعد از نوشتن مقاله ،

راهنمای مصاحبه/پیشنویس اضافه شد.

در جلسه مصاحبه شرکت کردند تا مشکالت و دشواری -

روش جمعآوری دادهها

هایی را که هنگام نوشتن مقاله به طور کلی و مقاله روز قبل

دادههای این پژوهش در سه مرحله جمعآوری شدند:

به طور خاص داشتهاند بیان کنند .به دلیل آشنایی مصاحبه -

مرحله اول :هر یک از  14دانشجوی ترم چهارم در

کننده و مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها فقط در یک جلسه

مقطع کارشناس ی رشته مترجمی زبان انگلیسی ،یک مقاله 5

برای هر یک از شرکتکنندگان برگزار شد .تعدادی از مراحل

پاراگرافی را پس از آموزش اصول و قواعد اساسی مقاله -

فرعی توسط محقق در جلسه مصاحبه دنبال شد:

نویسی نوشتند .دانشجویان آزاد بودند یکی از شش موضوع

 .1مصاحبهشوندگان از هدف پژوهش مطلع شدند.

داده شده را که هر کدام در یک حالت بالغی متفاوتی بود و

 .2آنها مجاز بودند برای بیان مشکالت نوشتاری خوداز زبان

از 501 writing prompts to practice writing in the

فارسی یا انگلیسی استفاده کنند.

 classroomگرفته شده بودند  ،انتخاب کنند و یک مقاله

 .3به مصاحبه شوندگان اطالع داده شد که صدای آنها برای

پنج پاراگرافی کامالً سازمانیافته در مدت زمان  90دقیقه که

رونویسی و تجزیه و تحلیلهای آتی ضبط میشود و محقق

برای نوشتن مقاله کافی است (کاودری 1990 ،و وایت

از آنها اجازه گرفت تا دستگاه ضبط صوت را روشن کرده و

 (Caudery,1990; White, 1994). )1994بنویسید.

مصاحبه را شروع کند.

پس از پایان نگارش مقاله ،به شرکتکنندگان وقت کافی داده

 .4محقق بهمنظور به دست آوردن دادههای غنیتر سعی کرد

شد تا آنچه را که نوشته اند  ،بررس ی و بازبینی نمایند.

بیشتر گوش کند تا اینکه صحبت کند.

سرانجام  14 ،مقاله پنج پاراگرافی جمعآوری شد.

 .5محقق با دادن بازخورد به مصاحبهشوندگان  ،سعی کرد به

مرحله دوم :راهنمای مصاحبه تهیه شده قبل از پژوهش

آنها انگ یزه دهد تا به بیان مشکالت خود ادامه دهند.

اصلی با  5شرکت کننده  ،آزمایش شد که منجر به بازنویسی

 .6محقق بهمنظور ملموستر ساختن برخی از نکات اصلی
جهت تحلیل پیش رو ،به یادداشت برداری پرداخت.
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برای جلسات مصاحبه محدودیت زمانی وجود نداشت تا

پاسخهای کتبی را با جزئیات بررسی کنند .سپس  ،یادداشت -

شرکتکنندگان وقت کافی برای فکر کردن در مورد سؤاالت

های نوشته شده توسط محقق طی هر جلسه مصاحبه به هر

و بیان مشکالت نوشتاری و انتظار ات خود از کالس نوشتن

متن مربوطه اضافه شد .پس از آن ،محققان کدگذاری دادهها

را داشته باشند .با این حال ،هر مصاحبه به طور متوسط

را برای شناسایی مفاهیم و مضامین مشترک آغاز کردند(اَری

حدود  15دقیقه به طول انجامید.

 ،جیکوبز و سورنسن .)2010 ،
فرآیند کدگذاری بهصورت دستی در سه مرحله

روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای جمعآوری شده این تحقیق در دو مرحله مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام
شد .در مرحله اول  ،محققان هر متن را جداگانه کدگذاری

سرفصل پنج مؤلفهای جکوب ( )1981ارزیابی شدند تا نوع

دریافت کردند که به طور خالصه اصل آن بخش را مشخص

مشکالت نوشتن مشخص شود .عالوه بر این  ،درصد خطا

میکر د .در واقع ،دادهها به چندین بخش کوچک با چندین

در هر مؤلفه نوشتن محاسبه شد .بهمنظور دستیابی به

کد و برچسب اختصاص داده شده تقسیم شدند .نتیجه این

حداکثر اطمینان در تجزیه و تحلیل  ،از روش پایایی بین

مرحله کدگذاری تعدادی کد ( )145و فراوانی وقوع آنها

تصحیحکنندگان استفاده شد .به غیر از محققان  ،از مدرس

بود .در مرحله کدگذاری محوری  ،محققان به دنبال رابطه

باتجربه دیگری که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش

بین کدها و برچسبهای باز بودند تا کدها و زیرگروههای

زبان انگلیسی بو د ،خواسته شد که خطاهای مقالهها را

مشابه را با هم ترکیب کنند تا آنها را در تعداد کمتری از

شناسایی کند .وی تمام مقالهها را بررسی کرد و نتایج تجزیه

دستههای قابل اجرا ( 28دسته) گروهبندی کنند .در مرحله

و تحلیل دادهها  96.8 ،درصد موافقت با نوع و فراوانی

نهایی که کدگذاری انتخابی نامیده میشود ،مقولهها به

تجزیه و تحلیلها را نشان داد .سپس  ،اختالفات در

یکدیگر متصل شده و به موضوعات مختلف دستهبندی

کدگذاری مورد بحث قرار گرفت و برطرف شد.

شدند و در نهایت شش موضوع مناسب از آنها استخراج

مرحله دو :مصاحبهها رونویسی شدند و بهمنظور افزایش

شد.

اعتبار (اَری  ،ج یکوبز و سورنسن (Ary, Jacob )2010 ،
) & Sorensen, 2010متن مصاحبهها در اختیار
مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا نظرات خود را بازبینی و

57

 .4نتایج و بحث
نتایج این پژوهش در دو قسمت ارائه میشوند.
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مرحله اول :مقالههای پنج پاراگرافی دانشجویان ب ر طبق

کردند .در هر متن ،کلمات و عبارات مهم کد یا برچسبی

قسمت اول :مقالههای نوشته شده بر اساس چهارچوب

مشکالت شرکتکنندگان در هر مؤلفه مهارت نوشتن را نشان

پنج مؤلفه ای نگارش زبان انگلیسی جکوب و همکاران

می دهد.

( )1981مورد ارزیابی قرار گرفت ند .جدول  1درصد

جدول - 1درصد مشکالت مهارت نوشتن در مقالهها ی نوشته
شده دانشجویان

مؤلفههای مهارت نوشتن

معیاریا /ویژگیها

درصد مشکالت

محتوا

دانش موضوع ،بسط دادن عنوان ،ارتباط

15.8%

سازماندهی

انسجام ،روان بودن ،وضوح ،توالی منطقی

18.4%

واژگان

غنی بودن ،نوع مناسب ،تسلط کلمهسازی

6.9%
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كاربرد زبان

مکانیک نوشتار

دقت در استفاده از حروف تعریف  ،زمان افعال ،ترتیب کلمات  ،تطابق
فعل و فاعل  ،حرف اضافه  ،ساختار جمله  ،ضمایر
پاراگراف بندی ،امالی کلمات ،بزرگ نویسی حروف ،عالئم نگارشی

جمع كل

28.5%

30.4%
100%

پیوندهای مناسب در ارتباط است .تعداد بیشتر مشکالت در
جدول  1نشان می دهد که از بین مشکالت نوشتاری ،
 15/8درصد مشکالت مربوط به مؤلفه محتوای نوشتن
)(Contentمی باشد .این مؤلفه به آشنایی دانشجویان با
موضوع و توانایی آنها در بسط دادن موضوع
مقاله) (Development of te topicبا نوشتن جمالت
مناسب مربوط است 18/4 .درصد از مشکالت مربوط به
مؤلفه سازماندهی متن ) (Organizationبود .سازماندهی
متن ،به توانایی دانشجویان در دستهبندی ایدههای خود ب ه -
طور واضح  ،منسجم و در یک توالی منطقی باایجاد

مؤلفه سازماندهی نسبت به مؤلفه محتوا به این معنی است
که دانشجویان ممکن است ایدههای مفید و مرتبطی داشته
باشند ،اما دستهبندی این ایدهها برایشان دشوار است (باکا،
 6.9 .(Bacha, 2001))2001درصد از مشکالت مربوط
به واژگان ) (Vocabularyمی باشد .مؤلفه واژگان به
استفاده از کلمات غنی  ،معنی دار و مت ناسب با متن اشاره
دارد .مشکالت کاربرد رایچ و صحیح زبان (Language
) 28/5 ، useدرصد از کل مشکالت موجود در مقاالت
نوشته شده را تشکیل می دهد و در پایان  30.4 ،درصد از
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مشکالت مربوط به مکانیک نوشتار (Mechanics of

واژگان ،محتوا ،سازماندهی  ،استفاده کاربردی زبان ،مکان ی ک

)writingاست .مشکالتی مانند نقطهگذاری نادرست ،غلط

نوشتار

امالیی  ،پاراگرافبندیهای اشتباه و بزرگنویسی نابجای

به نظر می رسد که مشکالت شرکتکنندگان در مکانیک و

حروف  ،از جمله مشکالت مکانیکی مقالههای نوشته شده

کاربردصحیح زبان در مقایسه با محتوا و سازماندهی بیشتر بوده

بود ه اند.

است .عالوه بر این ،آنها کمترین میزان مشکالت را در واژگان
داشتند .این یافتهها به طور خالصه در شکل  1نشان داده شده

جدول  1نشان می دهد که شرکتکنندگان در مؤلفههای
مختلف نوشتن  ،متفاوت عمل کرده اند .این مؤلفهها با توجه
به عملکرد صحیح شرکتکنندگان به شکل زیر مرتب می -

است ،که مشکالت نوشتن دانشجویان در هر مؤلفه نوشتاری را بر
اساس درصد آنها نشان میدهد.
شکل  - 1مشکالت نوشتن بر اساس مقالههای نوشته شده

شوند:
35%
30%
25%
20%
15%

10%

0%
محتوی

واژگان

سازماندهی

کاربرد زبان

مکانیک

حروف ربط) ،) Conjunctionsزمان فعل )،) Verb tense
قسمت دوم :تجزیه و تحلیل موضوعی متن مصاحبههای
حضوری نشان داد که دانشجویان هنگام نوشتن مشکالت ز ی اد ی
در جنبههای مختلف نوشتار تجربه می کنند .همانند نتایج بررسی
مقالههای نوشته شده ،بیشترین مشکل بیان شده مکانیک نوشتار
بود .بیشتر دانشجویان اظهار داشتند که کاماها را نمیگذارند،
تورفتگی ) (Indentationرا فراموش میکنند ،غلطهای امالیی
)(Spelling

دارند

یا

حروف اول

را بزرگ

) (Capitalizationنمی نویسند.
در راستای دادههای جمعآوری شده از مقالههای نوشته شده،
مشکالت مربوط به گرامر از جمله حروف تعریف )،(Articles
59

تطابق فعل و فاعل) ،(Subject-verb agreementحذف
کلمات) ،(Omisssionو حروف اضافه)) Prepositions
دومین مشکل در نوشتن است که به طور گسترده بیان شد.
یکی دیگر از مشکالت نوشتن گزارش شده توسط
دانشجویان ،مسئله سازماندهی قسمتهای مختلف مقاله از جمله
نگارش جمله اصلی پاراگرف مقدمه، (Thesis statementi
نوشتن پاراگرافهای مقدمه ) ،(Introduction paragraphمتن
) (Body paragraphsو نتیجهگیری
)paragraphبوده است.

(Conclusion
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5%

انسجام یا تمرکز بر یک موضوع اصلی در هر پاراگراف

احساسات منفی مانند اضطراب ،بیحوصلگی و عدم انگیزه مانع

) ،(Unityو ارائه نظرات به شکلی سازمانیافته نیز بهعنوان یک

یادگیری میشوند و بر موفقیت زبان آموزان تأثیر منفی میگذارند

مشکل بزرگ توسط شرکتکنندگان ذکر شد.

(لی و کراشن  . ( Lee & Krashen, 2002) ) 2002 ،برخ ی از

برخی از شرکتکنندگان بیان کردند که موضوعات تعیین
شده جهت نوشتن مقاله نیز برایشان مشکلساز است .آنها اظهار
داشتند که موضوعات اغلب گیج کننده ،کلی و ناآشنا بوده و
برایشان جالب نیستند.

دانشجویان اظهار داشتند که از اضطراب و ترس از عدم موفقیت
در واحد درسی خود رنج میبرند ،درحالیکه برخی دیگر اظهار
داشتند که انگیزهای برای نوشتن ندارند.
همه این یافتهها در جدول  2خالصه شده است ،که مشکالت

واژگان محدود نیز یکی دیگر از مشکالت نوشتن بود که توسط
شرکتکنندگان بیان شد .سرانجام ،برخی از دانشجویان به
احساسات منفی که در طول نوشتن تجربه کرده بود ند ،اشاره

نوشتن را بر اساس دیدگاه شرکتکنندگان بدون ذکر نامشان نشان
میدهد.

جدول - 2مشکالت نوشتن بر اساس دیدگاه شرکتکنندگان
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کردند .در بسیاری از پژوهشها بهخوبی اثبات شده است که

موضوعات

مقولهها
عالئم نگارشی

 %20مشکالت مکانیک

 %17.5مشکالت گرامری

من نمی دانم کجا باید کاما بگذارم
من کاما زیاد استفاده میکنم.

بزرگ نویسی

فراموش میکنم حروف را بزرگ بنویسم.

امالی کلمات

امالی انگلیسی برای من سخت است.

حروف ربط

من همیشه جمالت ساده و کوتاه می نویسم.

زمانها

استفاده صحیح از زمانها برای من دشوار است.

هماهنگی فاعل و فعل

اغلب در جمالت من هماهنگی فاعل و فعل وجود ندارد.

حروف تعریف

من مشکالت زیادی درمورد حرف تعریف معین دارم.

حروف اضافه

من معموال از حرف اضافه  toزیاد استفاده میکنم.

حذف
 %15اجزاء مقاله

نمونههای نوشته شده

جمله اصلی پاراگراف

چون من اول به فارسی فکر میکنم ،بعد به انگلیسی می نویسم ،بیشتر اوقات
فاعل را حذف میکنم.
برای من نوشتن جمله اصلی پاراگراف سخت است.
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 %14.5مشکالت انسجام

پاراگراف مقدمه

سختترین قسمت نوشتن پاراگراف مقدمه است.

بدنه مقاله

من مشکل جدی در نوشتن پاراگراف های بدنه و جمالت تایید کننده دارم.

پاراگراف نتیجه

برای من نوشتن نتیجه مناسب دشوار است.

پیوستگی ،انسجام وتوالی

برای من دشوار است که ایدههایم را به شکلی منسجم و هماهنگ دسته -
بندی کنم .من فکر میکنم جمالت نامرتبط زیادی در مقالهام دارم.

موضوع ناآشنا

من معموال اطالعات و ایده زیادی درباره موضوع مقاله ندارم.

موضوع مبهم

من به واسطه درک نکردن موضوع ،گیج میشوم.

 %13.5مشکالت موضوع
موضوع کلی

مقاله

موضوع غیر جالب

من فکر میکنم همه موضوعات خیلی کلی هستند.
موضوعات برای من جذاب نیستند ،به همین دلیل نگارش مقاله برای من
دشوار است.
من کلمات زیادی نمیدانم.

واژگان محدود
داشتن واژگان محدود مشکل من است.
 %12مشکالت واژگان

تسلط کلمات

 %7.5احساسات منفی

مناسبتر است.
من دوست دارم از کلمات تخصصیتر بهتر و بیشتری استفاده کنم اما نمی -
توانم.

اضطراب

وقتی میخواهم یک مقاله بنویسم دچار اضطراب میشوم.

ترس از شکست

در تمام مدت من ترس از شکست دارم ،بنابراین نمیتوانم تمرکز کنم.

عدم انگیزه

برای من مهم نیست که یک مقاله خوب بنویسم.
این ،دانشجویان ادعا کردند که در ایجاد پیوستگی در سراسر مقاله
مشکالت زیادی دارند .شرکتکنندگان همچنین اظهار داشتند که

بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول  ،2واضح است که
بیشترین مشکالت نوشتن بیان شده توسط شرکتکنندگان

دامنه محدود واژگان آنها باعث ایجاد برخی مشکالت نوشتاری
میشود  .سرانجام ،آنها در مورد احساسات منفی که هنگام نوشتن

مشکالت مکانیک نوشتار بود .مشکالت دستوری دومین

مقاله تجربه میکنند ،صحبت کردند .شکل  2درصد این مشکالت

مشکالت شای ع در بین دانشجویان زبان بود .ایجاد مؤلفههای

نوشتاری را نشان میدهد.

مقاله ،مسئله بعدی بود که از آن بهعنوان مشکل یاد شد .عالوه بر
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شکل  - 2مشکالت بیان شده مهارت نوشتن توسط دانشجویان
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واژگان تخصصی

من با معانی متفاوت کلمات گیج میشوم و نمیدانم کدام یک در جمله

25%
20%
15%

10%
5%
0%
احساسات منفی

واژگان

عنوان

هماهنگی

سازمان دهی

گرامر

مکانیک

نتایج این تحقیق ،تأییدی بر پ یش فرضهای پ یشنهاد ی
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از طریق
مقاالت نوشتاری و مصاحبههای نیمهساختاری در این
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پژوهش کمی نشان داد که دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
بیشترین تا کمترین مشکالت را به ترتیب در مکانیک
نوشتار  ،گرامر ،سازماندهی از جمله پیوستگی و انسجام،
محتوا و واژگان دارند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج توبا و
همکاران ( )2019مطابقت دارد در اینکه مکانیک نوشتار و
گرامر مهمترین مشکالت نوشتاری هستند و واژگان
کمترین فراوانی را در بین مشکالت دارند .عالوه بر این ،
یافتههای این تحقیق ،نتایج پژوهش الموبارک ( )2017را
تأیید میکند که دانشجویان در عالئم نگارشی  ،امالی
کلمات و ساختارهای دستوری مشکل داشتند .همچنین
یافتههای تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بانی یونس و سالم
آلباالوی ( ) 2015مطابقت دارد .طبق نتایج آنها  ،دانشجویان
معتقد بودند که مشکالت دستوری  ،عالئم نگارشی و امالی
کلمات سه منبع اصلی مشکل نوشتن برای آنها میباشد.

نیاسیمی ( (Nyasimi, 2014) )2014است که ادعا می -
ک ند عالوه بر ساختار جمله صحیح  ،یکی از بزرگترین
چالشهای دانشجویان زبان انگلیسی ایجاد متن منسجم
است .همچنین مصاحبهشوندگان در این پژوهش اظهار
داشتند که پیوند  ،دستهبندی و انسجام ایدهها یکی از جد ی -
ترین مشکالت نوشتاری است که اغلب با آن روبرو می -
شوند .اما  ،نتایج تحقیق حاضر با یافتههای دانگ ( )1998که
مطالعهای بر روی نوشتن دانشجویان غیربومی انجام داد ،
مغایرت دارد او دریافته بود که انتخاب واژگان مشکل اصلی
تقریباً همه دانشجویان در بیان ایدهها و استداللهایشان
است.
پژوهشهای متعددی به بررسی مشکالت مختلف
نوشتن پرداخته و روشها و رویکردهای مختلفی را برای
آموزش مؤثر نوشتن به زبانآموزان پیشنهاد داده اند .با این
حال ،محققان و پژوهشگران آموزش نوشتن اظهار داشتهاند
که نمیتوان برای همه زبانآموزان با تواناییهای مختلف
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شناختی و زبانی روش نوشتاری مفید و یکسانی

دستورالعملها و فعالیتهای مختلف در هر مرحله بر اساس

داشت(کوماراودیولو 2006 ،و نیونان( )1991 ،

مشکالت نوشتاری تعیین شده با هدف کمک به دانشجویان

1991).

Nunan,

;2006

.Kumaravadivelu,

بنابراین  ،مدرسان مهارت نوشتن باید ترفندهای آموزشی

در کاهش مشکالت آنها میباشد.
چهارچوب بافت حساس برای تمرین مقالهنویسی

بسیاری داشته باشند تا بتوان ند به تمامی زبانآموزان با

مرحله پیش از نوشتن :به گفته کِیلی ()2019

سبکهای مختلف یادگیری مهارت نوشتن را آموزش

) ، (Kelly, 2019مرحله پیش از نوشتن مرحله ایجاد

دهند(شیائویون ،ژیانگ وپیکسینگ (Xiao- yun, 2007،

آمادگی ذهنی و تولید ایده در فرایند مقالهنویسی است .با

) .Zhi- yang, &Peixing, 2007طبق نظر کوماراودیولو

توجه به مشکالت شناسایی شده دانشجویان  ،روشهای

( ، )2001مدرسان باید بتوانند نظریه عملی تدریس خود را با

مختلفی میتواند در این مرحله ارائه شود:

محلی زبانی  ،فرهنگی و فردی میباشد بسازند.

دانشجویان روی موضوع مقاله کار میکنند .مرحله قبل از

بر این اساس ،یافتههای این تحقیق و پژوهشهای پیشین،

نوشتن بهعنوان مرحله صحبت کردن نیز در نظر گرفته م ی -

محققان را بر آن داشت تا یک چهارچوب سه مرحلهای

شود .محققان معتقدند که صحبت کردن در افزایش آگاهی

بافت -حساس را برای تمرین یافتههای این تحقیق پیشنهاد

نقش زیادی دارد .به گفته ویلکی نسون ()1965

دهند .این چهارچوب بافت -حساس نامیده می شود زیرا

)(Wilkinson,1965صحبت کردن در مورد موضوع مقاله

فعالی تها و دستورالعملهای هر مرحله براساس مشکالت

میتوان د تا حد زیادی کیفیت مقاله را بهبود ب بخشد .بنابراین ،

شناسایی شده دانشجویان در بافت هر کالس خاص برنامه -

بهتر است دانشجویان در مورد موضوعی که می خواهند

ریزی می شود .همانطور که کوماراودیولو( )2003استدالل

درباره آن بنویسند صحبت کنند .در مطالعه حاضر ،حدود

میکند ،هر نوع آموزش زبان باید مختص به گروه خاصی از

 ٪14ازدانشجویان اظهار داشتند که با موضوع مقاله مشکل

مدرسان که به گروه خاصی از فراگیران آموزش می دهند

دارند .آنها اظهار داشتند که موضوع مقاله برایشان مبهم ،

باشد تا این فراگیران مجموعه خاصی از اهداف را در یک

بسیار گسترده یا گیج کننده است .این فعالیت میتواند برا ی

چهارچوب مشخص که در یک محیط خاص فرهنگی

آنها مفید باشد.

اجتماعی تعبیه شده است دنبال کنند .این چهارچوب شامل

• خواندن مطالب مرتبط موجود :جستجوی مطالب موجود

سه مرحله پیش از نوشتن ) ، (Prewritingدر حین نوشتن

و خواندن مقالههای مختلف نوشته شده توسط سایر

writing) (Whileو پس از نوشتن) (Post writingبا
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توجه به رویکردی بافت -حساس که متناسب با نیازهای

• صحبت کردن در مورد موضوع مقاله :در اینجا
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دانشجویان از دیگر دستورالعملهایی است که در مرحله

تصمیم بگیرند چه چیزی بنویسند و از احساسات منفی

پیش از نوشتن این چهارچوب گنجانده شده است .به گفته

خود نیز خالص شوند.

کراشن ( ، (Krashen, 1984) )1984کارسون ()1993

• مطالعه جزوه مختصری از آن دسته از نکات دستوری که

) (Carson, 1993و ایسترهلد ((Eisterhold, )1990

برای دانشجویان دشوار است :مطالعه جزوه ای از برخی از

)1990توانایی هرچه بهتر نوشتن از خواندن مداوم ناشی

نکات دستوری گرامری که توسط مدرسان تهیه شده است،

میشود .عالوه بر این  ،فرضیه ورودی خواندن کراشن

یک دستورالعمل اصالحی است زیرا سلمانی نودوشان

) (Input Reading Hypothesisنیز قویاً نشان میدهد

( )2018بیان میکند که کتابی مانند کاربرد عملی انگلیسی

که خواندن مدام به زبان مقصد حتی برای لذت بردن نیز

(سوان (Swan, 1980) )1980،با در کنار هم قرار دادن

قطعاً بر مهارت نوشتن در زبان دوم تأثیرگذار است (فالحیو

شکلهای کاربردی نادرست یا اشتباهات معمول با نمونههای

و بیلی .)Flahive, & Baily,1993) (1993 ،این فعالیت

استاندارد و صحیح آنها ،توضیحات سادهای را ارائه میدهد

برای آن دسته از دانشجویانی که اظهار داشتند نمی دانند چه

و میتواند به فراگیران کمک کند تا کاربرد صحیح را یاد

چیزی بنویسند یا هیچ اطالعی از موضوع مقاله ندارند بسیار

گرفته و به ذهن خود بسپارند .در مطالعه حاضر گردآوری

مفید است.

لیستی از حروف ربط و قوانین عالئم نگارشی بسیار

• بارش ذهنی گروهی):(Group Brainstorming

سودمند است.

بارش ذهنی و بحث گروهی بهعنوان یکی از استراتژیهای

مرحله حین -نوشتار :در این مرحله ،کل مقاله تحت

یادگیری مشارکتی با ایجاد حمایت گروهی  ،تولید ایدههای

راهنمایی و نظارت مدرس نوشته میشود (لی (Li, )2013 ،

بیشتر  ،گسترش دیدگاهها در مورد موضوع ،غنیسازی محتوا

) .2013مراحل زیر به دانشجویانی که درنوشتن اجزای

و تسریع در روند نوشتن  ،تأثیرات قابل توجهی در کیفیت

مقاله مانند پاراگرافهای مقدمه ،بدنه و نتیجهگیری،

نوشتن دارند .بارش ذهنی اعتماد به نفس و فضای بدون

همچنین ایجاد رابطه منطقی بین مؤلفهها  ،و رسیدن به یک

استرس در کالس را افزایش میدهد (عبداهلل ،حسین  ،و

متن منسجم مشکل دارند ،کمک میکند.

شاهکیر  2018 ،؛ جلیلی و شاهرخی , (Abdullah, )2017 ،

• طرح کلی از رئوس مطالب ) : (Outliningدر این

Hussin, & Shakir, 2018; Jalili & Shahrokhi,
) 2017ازاینرو  ،این فعالیت به دانشجویان کمک میکند که

مرحله دانشجویان ابتدا یک طرح کلی از رئوس مطالب
مقاله خود را بر اساس ایدههایی که هنگام بارش ذهنی ارائه
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داده اند ،ایجاد میکنند .ایجاد یک طرح کلی از رئوس

محتوا تمرکز کند و باید کم و بیش با طرح اولیه مقاله

مطالب براساس فرضیه فرابار)(Overload Hypothesis

مطابقت داشته باشد.

پیش از نوشتن است که در آن دانشجویان لیستی از

) 2000, p.42اظهار می دارد که در مرحله بازبینی ،

موضوعات و زیرموضوعات را برای آنچه که تصمیم می -

دانشجویان «به بازنویسی جمالت ناقص  ،بسط و گسترش

گیرند درباره آن بنویسند قبل از شروع نوشتن مقاله تهیه

پاراگرافها به روشهای مختلف و افزودن اطالعات مورد

میکنند .فرض یه فرابار میپندارد که حافظه فعال ظرفیت

نیاز یا حذف بعضی قسمتها میپردازند» .بازبینی اهمیت

محدودی دارد و در طی فرآیند نوشتن اشباع میشود ،

زیادی دارد زیرا در آن نوشتن خوب تولید میشود و

بنابراین  ،با ترسیم فضای آزاد در حافظه فعال  ،توجه بیشتر

نویسنده نوشته خود را با قصد اصالح و تغییر در ایدهها و

به تبدیل ایدهها به متن اختصاص مییابد (کلوگ 1988 ،و

ساختارها مورد بازنگری قرار میدهد.

اُنگو .(Ongo, 2014))2014 ،

• ویرایش) :(Editingبه گفته دونوهو ()2009

• سازماندهی :استارکی ( (Starkey, 2004) (2004اظهار

) (Donohue, 2009در مرحله ویرایش  ،دانشجویان باید

می دارد که برای نویسندگان بسیار مهم است که ایدههای

از نظر قراردادهای نوشتاری  ،نوشته خود را تا حد ممکن

خود را در قالبی که بهراحتی قابل پیگ یری است ،تنظیم کنند.

اصالح کنند .این اصالحات باید در امالی کلمات  ،دستور

نویسندگان باید روی پیوستگی پاراگرافها تمرکز کنند،

زبان ،عالئم نگارشی و بزرگ نوشتن حروف انجام پذیرد.

نشانگرهای نوشتاری مناسب را در داخل و بین پاراگرافها

وی میافزاید که مراحل بازب ینی و ویرایش م تفاوت هستند از

در نظر بگیرند  ،جملههای بیربط ننویسند و هماهنگی را در

این جهت که در مرحله بازبینی «نوشته ممکن است بهطرز

کل متن حفظ کنند (ویلیامز و بیزوپ (Williams )2015 ،

چشمگیری تغییر کند درحالیکه در مرحله ویرایش  ،دانش جو

).& Bizup, 2015

در حال رنگ و لعاب دادن به مقاله است و آن را آماده می -

• پیشنویس اول) :(First Draftپیشنویس اول صرفاً

کند تا با دیگران به اشتراک بگذارد» (ص .)13

نشان می دهد که نویسنده جهت مشخصی دارد و نوشتن

مرحله پس ازنوشتن :در این مرحله نویسندگان نسخه

هنوز در حال انجام است و لزوماً کامل نیست .در پیش -

ویرایش شده خود را برای تجربه یک ارتباط آزمایشی و

نویس اول ،هیچیک از قسمتهای اصلی مقاله نباید نادیده

دریافت بازخورد مدرس و سایر دانشجویان ارسال میکنند

گرفته شوند و ایدهها باید به بهترین روش انتقال یابند.

(لی  .)2013 ،این مرحله شامل موارد زیر است:

(کلوگ(Kellogg, 1988).)1988 ،

ویلیامز ( )2003اظهار می دارد که پیشنویس اول باید روی
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و یک استراتژی

• بازبینی) :(Revisingپوتل ( ، 2000ص(Pottle, )42 .

• اشتراکگذاری) :(Sharingآخرین مرحله از فرآیند

) Feedbackطبقهبندی میکند .در بازخورد همساالن،

نوشتن ،اشتراک یا انتشار است .در این مرحله دانشجویان

دانشجویان دیگر نوشتههای دوستان خود را بررسی می کنند

آنچه را که نوشته اند ارائه می دهند و با دیگران به اشتراک

و بازخورد می دهند .بازخورد همساالن نگرشهای مثبتی

میگذارند .وبر (( ) 2002ذکر شده در تامسکین و همکاران،

ایجاد میکند ،انگیزه و اعتماد به نفس را افزایش میدهد و

) (Tompskin, et al., 2015مرحله اشتراک -

همکاری را تقویت میکند (لی 1997 .؛ هایلند  .)2019 ،در

گذاری را بسیار تأثیرگذار می داند زیرا او معتقد است این

بازخورد کنفرانس مدرسان در مورد مشکالت نوشتاری با

کار به دانشجویان انگیزه می دهد تا از طریق دریافت

دانشجویان خود بحث میکنند .دانشجویان با ارزیابی نوشتار

(Correctve

یکدیگر  ،واژگان جدید  ،ایدهها و معیارهای خوب نوشتن را

) verbal and written feedbackاز سایر دانشجویان

برای بهکارگ یری آنها در نوشتار آی نده خود میآموزند

یا مدرس ،به بهبود کیف یت نوشتن خود بپردازند.

( جاهین . (Jahin, 2007))2007 ،بازخورد مدرسان به این

• بازخورد) :(Feedbackبازخورد به دانشجویان کمک

شکل اتفاق می افتد که آنها ابتدا باید بهعنوان خواننده نظر

میکند تا قسمتهای صحیح نوشته خود و قسمتهایی که نیاز

دهند ،بنابراین پیشنهاد میشود که مقالهها را با عباراتی مانند

به اصالح دارند را تشخیص دهند (رو و وود )2008 ،

«نکته خوبی است» یا «موافقم» تایید کنند .سپس  ،همچنان

).(Rowe & Wood, 2008بازخوردهای مؤث ر باید ارائه

که نقش خواننده را حفظ میکنند ،باید توجه دانشجویان را

شوند زیرا اینگونه بازخوردها باعث تحریک تفکر انتقادی

به برخی از قسمتهای نامفهوم یا برخی از استراتژیهای

( (Critical Thinkingو رشد ایدههای سازنده در بین

سازنده جهت بازنگری در نوشتههای خود جلب کنند .و در

دانشجویان میشوند .بازخورد نوشتاری یا کالمی را میتوان

پایان  ،مدرسان باید بهعنوان یک متخصص دستور زبان ،به

بهعنوان منبع بسیار مهمی از مطالب قابل فهم در نظر گرف ت

اشتباهات دستوری اشاره کرده و دالیل نامناسب بودن آن

(بیچر ،بسترمن ،و ایست(Bitchener, )2010 ،

اشتباهات را توضیح دهند .تمامی بازخوردها برای

) .Basturkmen & East, 2010کِه ((Ke, )1990

دانشجویانی که اظهار داشتند در واژگان ،دستور زبان ،عالئم

) 1990بازخورد را به سه نوع اصلی بازخورد همساالن

نگارشی و بیان ایدهها مشکل دارند بسیار مفید میباشند.

) ، (Peer Feedbackبازخورد کنفرانس (Conference

همه مشکالت در این مرحله مورد بحث و ارزیابی قرار می -

)2015
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بازخورد اصالحی کالمی یا نوشتاری

)Feedback

و

بازخورد

مدرسان

(Teacher
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گیرند .چهارچوب در شکل  3خالصه و نشان داده شده

شکل  - 3چهارچوب بافت -حساس

است.

مرحله پیش از نوشتن:
صحبت کردن در مورد موضوع مقاله
در کالس
خواندن مطالب موجود
بارش ذهنی گروهی
مطالعه جزوه نکات گرامری دشوار

مرحله حین نوشتن:
طرح کلی
سازماندهی
اول
پیش نویس ّ
بازبینی
ویرایش

مرحله پس از نوشتن:
اشتراک گذاری
بازخورد
بازخورد همساالن
بازخورد کنفرانس
بازخورد معلّمان

(جکوب .) 1981 ،بر این اساس ،پژوهشهای متعددی ،دالیل

و ارائه راهحلهای عملی برای غلبه بر چالش ها را بررسی کرده -
اند.
در همین راستا ،پژوهش حاضر نیز به بررسی مشکالت مهارت
نوشتنِ  14دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی از طریق مقالههای
نوشته شده و مصاحبههای نیمهساختاری پرداخته است .نتایج
تحقیق نشان داد که مکانیک نوشتار ،دستور زبان ،سازماندهی
مؤلفههای مقاله ،پیوستگی ،محتوا و واژگان به ترتیب از بارزترین
مشکالت نوشتن هستند .عالوه بر این ،احساسات منفی مانند
اضطراب ،بیانگیزگی و ترس از شکست مانع روند نوشتن می -
شوند .این مشکالت میتوانند از عوامل مختلفی همچون عدم
تسلط ب ه دستور زبان انگلیسی و عالئم نگارشی ،عدم توانایی در
به کارگیری نکات گرامری فراگرفته شده در بیان افکار و ایدهها،
67

 .5نتیجهگی ری و بحث
به گفته نیونان ( ،(Nunan, 1991) ) 1991نوشتن ی ک
فعالیت شناختی چالش برانگیز است که فراگیران را ملزم به کنترل
تعدادی از عوامل مختلف میکند .این عوامل شامل زمینه
تحصیلی ،عالقه شخصی و مشکالت زبانی ،شناختی و روان -
شناختی است (خان  .(Khan, 2011)) 2011 ،این چالش در
زمینه زبان خارجی پیچیدهتر میشود زیرا زبانآموزان اغلب در
معرض زبان مقصد نیستند (مرعشی و داداری) 2012 ،
 .( Marashi & Dadari, 2012).یک متن نوشته شده به زبان
خارجی باید منسجم ،واضح ،منطقی ،کامالً سازمانیافته ،جالب،
دارای واژگان غنی و مبتنی بر قراردادهای مکانیک نوشتار باشد
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مختلف مشکالت نوشتن ،زمینههای مشکالت نوشتن زبانآموزان

مناسبترین دستورالعملها و فعالیتها که منطبق با نیازهای

نداشتن گنجینه لغات کافی به دلیل عدم مطالعه کافی و نگرانی و

دانشجویانشان میباشند برای حل مشکالت مهارت نوشتن

ترس از بازخوردهای منفی

ناشی شوند .محسنی و ستاریان

پوشش دهند و راهحلها ی مفیدی برای دانشجویان ارائه دهند.

( (Mohseni and Satariyan, 2013) ) 2013اظهار میدارند

یافتههای این پژوهش باید با احتیاط به سایر محیطهای
آموزشی تعمیم داده شود زیرا این نتایج تنها بر اساس نمونهای
متشکل از  14دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ا ز ی ک
دانشگاه در ایران است که با توجه به فاکتور در دسترس بودن  ،از
کالسهای دست نخورده استفاده شد .به همین ترتیب ،چهارچوب
آزمایشی پیشنهادی قبل از استفاده در هر زمینه ،به سازگار ی ها ی
محلی نیاز دارد .بهعالوه ،پژوهشهای آتی برای استفاده از نمونه -
های بزرگتری از شرکتکنندگان از دانشگاههای مختلف برای

تمرینات نگارشی بیشتری به دانشجویان داده شود .عالوه بر این،
آنها معتقدند که مدرسان باید دانش و مهارت کافی برای ارائه
بازخورهای سازنده خصوصاً در جهت تصحیح اشتباهات
نوشتاری دانشجویان داشته باشند .ستاریان و رینولدز () 2014
)(Satariyan & Reynolds, 2014معتقدند که اگر مدرسان
استراتژیهای خاصی را در آموزش نوشتن به کار گیرند ،می توان ند
دانشجویان خود را در فراگیری مهارت نوشتن توانمند سازند .بر
این اساس و با توجه به یافتههای این پژوهش ،محققان یک

تأیید یافتههای این تحقیق توصیه میشود.
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که کاربرد صحیح زبان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و

چهارچوب سه مرحلهای بافت -حساس را برای تمرین مهارت
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