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 نوشتن به

 چکیده

( در چهارچوب نظری مدل شناختی 2003لیکاف و جانسون، استعاره مفهومی ) با تکیه بر نظریه
خلق کنش متقابل بین سیستم ادراکی (، محققان تالش کردند تا از طریق 1۹۸0فالور و هیس، )

 آموزانزبان عاطفی التیتمادهند می تشکیل را متن اصلی بدنة  هایسازه که طبیعی تجارب نگارنده و
دختر و پسر  یدانشجو 120منظور،  نیبد نسبت به نگارش به زبان انگلیسی را  بهبود بخشند.

پژوهش  نیکرج داوطلبانه در ا یاه آزاد اسالمدانشگ یخارج یهااز مرکز زبان یسیزبان انگل یکارشناس
. داوطلبان سپس به طور تصادفی به دو گروه برابر زن و مرد تقسیم شدند. گروه آزمایشی شرکت کردند

مند شدند. با استفاده از مدل از آموزش رویکرد شناختی و گروه کنترل از آموزش رویکرد سنتی بهره
آزمون هردو گروه را مورد ارزیابی قرار دادند. قان نتایج پسآماری تحلیل کواواریانس دوطرفه، محق

 یخودکارآمد نوشتاری ونگرش آزمون تجزیه و تحلیل حاکی از یک تغییر معنادار در نمرات پس
های پژوهش حاضر به لحاظ عملی و نظری برای معلمان نگارش بود. یافته گارش در گروه شناختین

عنوان های مفهومی را بهند استعارهتوانیمباشد.  معلمان برخوردار میای زبان انگلیسی از اهمیت ویژه
که موفقیت آنان را در نگارش  آموزانزبانمنظور بهبود تمایالت عاطفی یک استراتژی شناختی به

 های آموزشی خود قرار دهند.الشعاع قرار داده است در برنامهتحت
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ABSTRACT 
Drawing on the conceptual metaphor theory (Lakoff & Johnson, 1980) and using the 
theoretical framework of the cognitive writing model (Flower & Hayes, 1980), the 
researchers attempted to improve EFL learners’ writing dispositions through 
establishing an interaction between their conceptual system and the natural experiences 
that form the framework of a text. To that end, 120 male and female EFL Bachelor-of-
Arts (BA) students from Foreign Language Center at Islamic Azad Karaj University in 
Iran participated voluntarily in the study and were randomly divided into two groups, 
with the experimental group receiving the cognitive approach training and the control 
group the traditional approach instruction. Using a two-way analysis of co-variance 
(ANCOVA) procedure, the researchers evaluated the posttest results of both groups. 
The analysis revealed that the cognitive group experienced a remarkable growth in the 
posttest scores of writing self-efficacy and writing attitudes. Findings of the present 
study can be of practical and theoretical importance to the EFL writing teachers, because 
they provide EFL teachers with feedback to incorporate conceptual metaphor as a 
cognitive strategy in their writing courses to improve their students’ affective factors 
which overshadow their success in writing. 
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 قدمهم .1

-زبان یبرا یو مهارت زبان یعنوان ابزار ارتباطبه گارشن

برخوردار است، اما از  یاژهیو تیآموزان و معلمان از اهم

 نیو دشوارتر نیتردهیچیاز پ یکیعنوان به گرید یسو

آموزان قرار همواره مورد انتقاد زبان یسیزبان انگل یهامهارت

 یکارآمدخوداز جمله  آموزانزبانگرایشات عاطفی  .ردیگیم

نوشتاری به طرز معناداری تحت تأثیر این پیجیدگی و نگرش 

 مهارتی آموزان نوشتن رااز دانش یاریبس بر این اساس .است

نگرش منفی  و نسبت به آن کنندفرض میزا دشوار و استرس

و  اهکردیرو دهد، با توجه به اینکهشواهد نشان می. دارند

های مختلفی در راستای حل مشکل نگارش و راهبرد

توسط معلمان در مؤسسات و  آموزانزبانگرایشات عاطفی 

ی عنوان چالشبهگارش همچنان ، نشودها ارائه میدانشگاه

 کند.را تهدید می آموزانزباندشوار موفقیت تحصیلی 

کمک به هدف  با  زیه و ، فالور1980در دهه 

را ارائه  یمؤثر، مدل گارشننحوه  زبان در خصوص فراگیران

تالش پنج  کی یارزشمند ط قیتحق کی جهیکردند که در نت

 نوشتار یبازگشت تیآنها با تسلط بر ماه شد. حاصل ساله 

، دندیکش ریمعاصر را به تصو یبه الگو یسنت الگویاز  گذار

مدل آنها بر  به ارمغان آوردند.را  از نوشتار یدیجد نشیب و

 thinking)د بلن یتفکر با صدا لیو تحل هیاساس تجز

aloud)    ندیفرآ یدر ط یاحرفه سندگانیکه از نوبود 

که  افتندیدر زیفالور و ه .شده بود یآورگرد گارشن

 ،یزیرشامل برنامه یاساس ندیسه فرآر ب یاحرفه سندگانینو

اطالعات  از بر دو منبع مختلفمبتنی  ازنگری کهو ب ،ترجمه

 باشندمی سندهیو حافظه بلند مدت نو وظایف طیاز جمله مح

 تمرکز دارند.

 ژهیوبه (1980فالور و هیز ) مدل از مطالعه حاضر

 یهادهیکه کاوشگر حافظه ا یی، جایزیردر مرحله برنامه

با این  ه است.کرد پیروی کند،را کشف میمرتبط  با موضوع 

 نیب ایدر مطالعه حاضر، با تعامل پو یپردازدهیا تفاوت که

خارج از ذهن آنها  یایو دن رندگانیادگی یمفهوم ستمیس

ف و یکال یمفهوم هایتحقیق حاضر استعاره  سروکار دارد.

با هدف ارائه  یک سیستم فکریعنوان به را (2003جانسون )

ر و الوف شناختی مدل وظیفه طیمح یک منبع تولید ایده در

 زیور و هالدر مدل ف وظیفه طیمح .گرفته استبه کار   زیه

 یهایمانند ورود آنی یکیزیو ف یعوامل اجتماع مبتنی بر

 ون از پیشصرفاً متن ای انن، منتقدان، معلمتایازمان همهم

 در مطالعه وظیفه طیکه مح ی، در حالباشدمیشده نوشته

 یریگاست که با بهره یمفهوم یهااستعاره حاضر مبتنی بر

منبع تولید عنوان به ییزداییو آشنا یمفهوم گاشتاز ن علمی

 نگرش همچنین  و گارشن یدر بهبود خودکارآمد ی، سعایده

 .ی داردسیانگلبه نوشتن فراگیران در زبان 

 پیشینه تحقیق .2

 یاستعاره مفهوم هینظر .2.1

که  دریافتند (2003ف و جانسون )اکیل، 0819در اواخر دهه 

است، نه فقط در زبان،  ریروزمره فراگ یاستعاره در زندگ»

 رییتغ یک آنها هاییافته (.3)ص.  «و عمل شهیبلکه در اند

را از  یو افکار سنت نمود جادیدر مطالعات استعاره ا بنیادین

 کیزبان به  نییتز یبرا یادب یعنوان ابزاراستعاره به رویکرد

و  انیبه نقل از هاشم 2006جنسن، کرد ) لیتبد یفکر ندیفرآ

استعاره منجر  ییچالش آنها با مفهوم ارسطو (.2012 ،ییفدا

 ییهااستعارهشد که با انتشار ی استعاره مفهوم هیبه ظهور نظر

 یا( به طور گسترده1980)  میکنیم یزندگبا آنها  که ما 

 را که یسنت یکردرو های مفهومینظریه استعاره شناخته شد.

کالم به کار گرفته  نتیز ی برایزبان یژگیو کیاستعاره  در آن

سه نوع استعاره  و منجر به پیدایش دیبه چالش کششد را می

و  یشناختیهست ،یساختار یهاشامل استعاره یمفهوم

 .گردید (1980ف و جانسون )یکالتوسط  یریگجهت
 در آن کههایی هستند استعاره یساختار هایاستعاره

 اساس ساختارهای یکبر  یمفهوم به صورت استعار کی»

ص. 0198، و جانسون یکاف ل) شودخلق می« گریمفهوم د

ی مفهوم هایاستعارهگروه از ریز نیا یشناخت کاربرد (.14

 ینگاشت مفهوم قیطر از تا آموزدمی فراگیرانبه  اینست که

تری درک روشن هدفعناصر حوزه  عناصر حوزه منبع و نیب

 (2010) کووکسسبر اساس  .داشته باشندحوزه هدف از 
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حوزه منبع شود ی از آن خلق میعبارات استعار ای کهحوزه

درک منبع  ی حوزهکه با استفاده از ساختارها ای راحوزه و

در استعاره  مثال عنوانبهگویند. میهدف شود را حوزه می

ساختاری عشق سفر است، سفر منبع و عشق هدف محسوب 

 شود. می
 است که به اهیتیم یشناختیهست یاستعاره مفهوم

 دهدیبه آنها اجازه م و دهدیرا م هادهیاز ا یامجموعه افراد 

 ندهایو فرآ اتیتجرب م،یمفاهرا به  یکیزیف یهایژگیتا و

 یها(.استعاره2003ف و جانسون، یکال) نسبت دهند

 کی ت،یفعال کیمانند  یمفهوم انتزاعبر درک  یشناختیهست

داللت  ینیموجود ع ای یءش کیعنوان به دهیا کی ایاحساس 

ی یک شیء و یا یک کیزیف یهایژگیوبه عبارت دیگر،  .دارند

 کیمانند  یانتزاع میبه مفاهبرای درک بهتر  موجود عینی

شود. نسبت داده می دادیرو ، و یا یکاحساس کی ت،یفعال

 مثال، راز تو در دل من محفوظ است.  عنوانبه
بر  یمبتن یانتزاع میبه مفاه یریگجهت هایاستعاره

 دهندمی ییفضا یریگانسان جهت ییفضا اتیتجرب

 ن،ییپا -در تعامل با فضا مانند باال  هادهی(. ا2002کووکسس، )

 رامونیپ -زمرک ق،یعم -پشت، کم عمق-جلو رون،یب -درون 

-به (.1980ف و جانسون، یکال) شوندیم یسازمانده رهیو غ

 نیباال است، غمگ یشاد یمفهوم هایاستعاره مثال، عنوان

 خوشحال او که یبدن انسان در زمان تیاست از وضع نییپا

 اند.خلق شده است نیغمگ ای و
 یمفهوم گاشتن .2.2

، (1980ف و جانسون )یکال یمفهوم هایاستعاره هینظر در

 نیب یوندهایکشف پ یچگونگ رکفراتر از د ینگاشت مفهوم

 یاستراتژ کی یمفهوم گاشتزبان است. ن کیعناصر مختلف 

 ییهاو راه یتفکر انتقاد فراگیرانفعال است که به  یریادگی

 گاشتن(. 2010، کووکسس) دهدیم یپردازدهیارائه ا یبرا

 ،یفکر یندهایفرآ ها،دهیارزشمند از ا یبیترک یمفهوم

مختلف است که به  یهایو استراتژ یذهن یهاتیفعال

ناشناخته اطالعات را با  یتا الگوها دهدیاجازه م فراگیران

 .نمایندآشکار  دیجد یساختن ساختارها

 ریزی،برنامه مرحله در مفهومی نگاشت از استفاده با

 اطراف دنیای و خود مفهومی سیستم بین توانندمی فراگیران

  تجربیات از که را جدیدی هایایده نموده و برقرار تعامل

در  گیرد روی کاغذ بیاورند.می سرچشمه آنها واقعی زندگی

این مظالعه، داوطلبان موفق شدند با استفاده از راهبرد نگاشت 

 و یفناور اهیتم مفهومی ارتباط منظم و معناداری را بین

به مختلف  میمجموعه از مفاه یک  دهنده لیعناصر تشک

عنوان وجود آوردند و عبارت تازه و بدیعی را خلق نمایند. به

تکنولوژی یک »مثال، در مطالعه حاضر، استعاره مفهومی 

از تعامل بین فرآیند فکری نویسنده و جهان « اهریمن است

اینکه آیا تکنولوژی مفید است  الؤسپیرامون وی در پاسخ به 

یا مضر حاصل شده است به وی اجازه داده است به خلق نثر 

توان در متون بدیعی در زبان انگلیسی دست یابد که بیشتر می

نمونه زیر که از  .ای زبان جستجو نمودنویسندگان حرفه

شود، این آموزان در این مطالعه ذکر مینوشتار یکی از زبان

 کند.د میمطلب را تأیی

 ی، عشق معناپا به عرصه ظهور گذاشت فناوریکه  هنگامی

در گذشته،  عاشق و هم معشوق  خود را از دست داد. یواقع

عشق سان بدین  د وختنیریکاغذ م یرو بر احساسات خود را

. ساختندمیور شعله راشده بود  مدفون  قلبشانکه در  ی راپاک

آن  ربوده و هااز انسان را پاک روح عشق یامروزه تکنولوژ

 است.  کرده لیبه خاکستر تبد شعله سوزان را 

 میبا تعم آموزشود، زبانهمان گونه که مالحظه می

ها به تجربیات روزمره انسانآن با  عاملخود و ت ینیبجهان

ساختارشکنی معنایی دست یافته است تا بتواند به مفاهیم کهنه 

زدایی که ببخشد. فرآیند آشناییو پایدار مفاهیمی نو و سیال 

در سایه نگاشت مفهومی رخ داده است به وی توانایی خلق 

هایی را داده است که تا کنون ممکن است توسط هیچ ایده

فرد دیگری بیان و یا شنیده نشده باشد. در عبارت فوق، درک 

آموز از تکنولوژی ماهیت جانداری است که هنجارشکنی زبان
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-یتی عینی است که چیزی را از دست میکند و عشق ماهمی

آموز شود. زبانخاکستر تبدیل مییا به شود ومی ورشعلهدهد، 

تکنولوژی اهریمن »های مفهومی پنهان با کشف استعاره

، و «قلب گورستان است»، «تکنولوژی دزد است»، «است

موفق شده است مفاهیم مربوط « عشق یک ماهیت عینی است»

ساختارهای مفاهیم دامنه دیگر به تصویر  به یک دامنه را در

بکشد و عبارات بدیع و زیبایی را خلق نماید که برای همه 

 است.  فهم خوانندگان قابل 

 (1390) یمیمنصور و رحکه توسط  یقیدر تحق

بر مهارت  یمفهوم گاشتن یاستراتژ ریتأث یمنظور بررسبه

نشان داد که گروه  جیانجام شد، نتا یرانیآموزان ازبان ینوشتار

نسبت به گروه کنترل  یعملکرد بهتر آزمونپسدر  یشیآزما

مشابه، با  ایدر مطالعه (2017) و همکاران یشکورداشتند. 

 ینوشتار شرفتیبر پ ینگاشت مفهوم یاستراتژ تأثیر یرسبر

 یمفهوم گاشتکه ن اظهار داشتند ، یسیآموزان زبان انگلزبان

آموزان را بهبود زبان یعملکرد نوشتار یتوجهبه طور قابل

نگاشت  یاستراتژ یدر بررس (1390) ینگاربخشد. یم

 متوسطسطح  آموززبان 60 یبر عملکرد نوشتار یمفهوم

به طور  ینگاشت مفهوم راهبردکه آموزش  افتیدر ایرانی

 شیآموزان را افزازبان یمهارت نوشتار یتوجهمثبت و قابل

 .دهدمی

تمایالت عاطفی نگارش )نگرش نوشتاری و خودکارآمدی  .2.3

 نوشتاری(

 یعوامل شناخت نیتعامل ب نمایالت عاطفی نگارش بیانگر

)احساسات،  ی(، عوامل عاطفیدانش و استراتژ ،یی)توانا

 یتن( و عوامل اجتماعمربوط به نوش یهاباورها و ارزش

باشند ی( میآموزش طیو مح ت،یاهداف موفق فه،یوظ طی)شرا

گرایشهای عاطفی نوشتاری در . (2008پیاژه و سیبرت، )

 یبه روش تیفعال کیانجام  یفرد براحوزه نگارش به تمایل 

 شودوی اطالق می عملکرد یالگوها ینیبشیخاص و پ

گرایشات عاطفی  (2006) زیه (. 2007بورکو، و همکاران، )

 ،عالیقباورها، نگرش،  همچون یرا عوامل نگارش

داند که بر عملکرد نویسنده می ضطرابو ا ی،خودکارآمد

 تأثیر مستقیم دارند.
 وامل عاطفیع نیمهمتر ی یکی ازنگرش نوشتار

 یزبان خارج فراگیریدر را  آموزانزبان تیموفقکه  است

-نگرش نوشتاری به ما می(. 2020گتیی، )کندی مینیبشیپ

 سندهینوشود یک میچگونه عمل نوشتن باعث »گوید 

، گراهام و همکاران ) «ی نمایدناراحت یا یاحساس خوشحال

 یادیز ریتأث ینگرش نوشتار به بیان دیگر،(. 518ص.  2007

پکر دارد ) ی فراگیراننوشتار شرفتیممانعت از پ ایبهبود  در

 (. 2013سرخوش، ؛ 2015و ارارسالن، 
-زهیانگ ریتأث مطالعهدر  (2013) یدریو ح انیهاشم

، گارشآموزان در نزبان تیبر موفق یو ابزار کپارچهی یها

بهبود نگارش را مثبت ارزیابی و  ینگرش نوشتار ابطهر

در  یقیتلف زهیآموزان با انگدانش آنها دریافتند که. کردند

 یابزار زهیآموزان با انگتر از دانشنوشتن زبان دوم موفق

در یک مطالعه مشابه  (2007و همکاران ) گراهام. هستند

نسبت به نوشتن  یکه نگرش مثبت یآموزاندانش دریافتند که

نگرش  ی هستند کهآموزاندانش ریاز سا ترموفقرند دا

  .ری دارندتنیینسبتاً پا ینوشتار
 ییعنوان قضاوت فرد در مورد توانابه یخودکارآمد

که دارد  یکار خاص با استفاده از مهارت کیانجام  یخود برا

در  ینقش اساس ی. خودکارآمد(1997 ،بندورا) شودمی لقیت

و ( 2008یوشر و پجارس،نموده ) فایآموزان اشناخت زبان

آموزان زبان یرنوشتا شرفتیپ ینیبشیدر پ یابزار قدرتمند

  (.2014چی و شومو، ؛ 2007نیمی ورتا و تاپوال، )است 
در  (2008و همکاران ) میلای که مطالعهدر 

ی راهبردهای نیبشیپخصوص نقش خودکارآمدی در 

-بر عملکرد دانش یاثرات خودکارآمدیادگیری انجام دادند 

 که یگریمطالعه د هاییافته. را مثبت ارزیابی کردندآموزان 

، نشان داد که سطح صورت گرفت (2006بونگ ) توسط

 نییمانند تع یمثبتبروز نتایج  موجب باال یخودکارآمد

. شوددر نگارش می ثرؤم یهایاهداف، استفاده از استراتژ

 یگروه با مشارکت ایدر مطالعه (1392) ایدنیو وح یفاطم

 یخودکارآمد نیدر مورد رابطه ب یرانیآموزان ااز زبان
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عملکرد  نیب یرابطه معنادار ،ینوشتار شرفتیو پ ینوشتار

هاشم . افتندیآموزان زبان یو سطوح خودکارآمد ینوشتار

 ینوشتار یخودکارآمد تحقیق در (2014) نژاد و همکاران

زن و مرد و فراگیران  یخودکارآمد نیکه ب افتندیدر تیجنسو

 وجود ندارد. یآنها رابطه معنادار یعملکرد نوشتار

 ریشه اصلی که بسیاری از محققان بر این باورند

-دانش یو عاطف یشناخت عواملاز  یناش نگارش مشکالت

 (.2005 ،یل ؛2003 لند،یها ؛2012 در،یها) باشدمیآموزان 

و  ییدانش، توانا ،راهبرد ی به متغیرهایی از قبیلشناخت عوامل

-بهرهگارش مورد ن ندیکه در فرآشود فرد اطالق می حافظه

 عوامل(. 2008کلوگ،  ؛2006 ز،یه)گیرد برداری قرار می

نگرش، دلهره،  ،یخودکارآمدیی همچون هاشیگرابه  یعاطف

 در که شونداطالق می نفسبهاعتماد زه،ینگعزت نفس، ا

 ؛2003پاجارس، فراگیران نقش بسزایی دارند )عملکرد 

 عوامل نیبا توجه به رابطه متقابل ب بنابراین، .(2005دورنییی، 

 برت،یو س ژهایپ؛ 2009 س،یگراهام و هر) یو عاطف یشناخت

ی عاطفی متاثر از هاشیگرااستباط نمود که  توانیم (،2008

 باشند. آموزانزبانعوامل شناختی 

نظر از صرفِ ،یسیزبان انگل فراگیراناز  یاریبس

هارمر، )  کنندتمام رها مینیمهرا  انشاء خود ایسطح آنها، 

و یا نسبت به نوشتن  (2003هایلند،  ؛2011هیسکن، ؛ 2006

ارکان و سبان،  ؛2013ال اسماری، آن رویکرد منفی دارند )

که  یآموزاندانشاند، (. مطالعات نشان داده2011

 دارند در حل مشکالت یباالتر ینوشتار یخودکارآمد

 یکه باورها یآموزاننسبت به دانش ی خودنوشتار

؛ 2006الول، هستند ) دارتریدارند، پا یترنییپا یخودکارآمد

  (.2005 تسانتاس،یو ک مرمنیز

آمده از یک تحقیق حاکی از آن است دستنتایج به

نگلیسی   در هنگام نوشتن به زبان آموزانزبان شتریبکه 

و  لیاسماعی دارند )نگرش منف مضطرب بوده و نسبت به آن

که منبع  محققان بر این باورنداز  یاریبس(. 2010، همکاران

 آموزانزبان راهبردی از عدم دانش یناش یدیاضطراب و ناام

 انگی ؛2012و عثمان  یساد) در مهارت نگارش است.

د توانیمآموزشی  فنونو  سیتدر یهاروشبنابراین، (. 2013

آموزان نسبت به نوشتن داشته زبان بر نگرش یتوجهقابل ریتأث

 .دنباش

در راستای غلبه بر  آموزانزبانبا هدف کمک به 

 نیتربزرگمشکالت نگارش، بسیاری از محققان دریافتند که 

 در مهارت نگارش خلق و توسعه ایده آموزانچالش زبان

بر  (.2016و همکاران،  یکراسل ؛2014 ،یدیال مرشاست )

که در آن  (1980) زیفالور و هبرخالف مدل این اساس، 

و  ی،مدت، منابع خارج دانش از حافظه بلند یابیبا باز هادهیا

ها در مطالعه حاضر ایده شوند،یم دیتول یاجتماع یهاطیمح

یی تولید میزداییآشنا ی و راهبردمفهوم گاشتن از طریق

یک حوزه تجربه را در کوشد شود. در این مدل،  نویسنده می

سازی ریزی مفهومحوزه دیگری از تجربه در مرحله برنامه

های های مفهومی مستور به خلق ایدهنموده و با کشف استعاره

ی نگاشت مفهومرود راهبرد تازه و بدیع دست یابد. انتظار می

 ینوشتار التیبر تما معناداری ریتأث های بدیعدر خلق ایده

 داشته باشد. )رویکرد و خودکارآمدی نوشتاری( آموزانزبان

 یعملکرد نوشتار دهد کهمینشان  اتیمرور ادب

-مینوشتن و نگرش نوشتن قرار  یخودکارآمد ریتحت تأث

تا با پژوهش حاضر کوشش کرده است اساس،  نی. بر اگیرد

 یبرقرار قیاز طرهای تازه و بدیع راهیرد خلق ایده دستیابی به

آنان  یعیطب اتیو تجرب آموزانادراکی زبان مستیس نیتعامل ب

 التیتمادهند های اصلی بدنه متن را تشکیل میکه سازه

  بهبود بخشد. در نگارش به زبان دوم را آموزانزبان عاطفی

 هدف مطالعه .3

 یاز مدل شناخت شبه آزمایشی قیتحق کیپژوهش حاضر 

 کیکه در آن  باشدمی (1981) زیور و هالف ینوشتار

ه اجرا شد یزیردر مرحله برنامه یپردازدهیا ی ویژهاستراتژ

استعاره  هینظر یاثربخش یمطالعه بررس نیا ی. هدف اصلاست

 گرایشاتدر توسعه  یشناخت یژگیو کیعنوان به یمفهوم

 .باشدمی آموزانزبان ینوشتار
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های مفهومی استعاره هدف مطالعه حاضر استفاده از

های جدید از طریق ایده منبعی قدرتمند در خلق عنوانبه

ی یکشف ارتباط بین عناصر سازنده دو حوزه مختلف معنا

 تیدرک بهتر ماهاست برای  است. این مطالعه کوششی

که در صورت درک ی ذهن یندهایو فرآ یمفهوم هایاستعاره

حوزه  کی یساز. مفهومدهندمیرخ  ینیع دگاهیاز د یانتزاع

کارگیری فرآیند نگاشت با به گریحوزه داساس از تجربه بر 

ی پردازدهیادهد که برمشکل آموزان امکان میزبانبه مفهومی 

غلبه نموده و در سایه این توانمندی خودکارآمدی و رویکرد 

 یابیدست منظوربه بر این اساس، .نوشتاری خود را ارتقا بخشند

مطالعه سؤاالت ذیل را تحت ، محققانشده نییبه اهداف تع

 قرار دادند.

 گرایش آزمونپس نمرات بین معناداری تفاوت چه .1

 که زن و مرد  ایرانی آموزان سطح پیشرفتهنوشتاری زبان

 با اندشده بهرمند مفهومی هایاستعاره آموزش شناختی از

 اندبرخوردار شده سنتی نگارش آموزش که از آموزانیزبان

 دارد؟ وجود

 آزمون خودکارآمدیپس نمرات بین معناداری تفاوت چه .2

 از که زن و مرد ایرانی آموزان سطح پیشرفتهنوشتاری زبان

 با اندشده بهرمند مفهومی هایاستعاره آموزش شناختی

 اندبرخوردار شده سنتی نگارش آموزش که از آموزانیزبان

 دارد؟ وجود

 

 پژوهش روش .4

 کنندگانشرکت .4.1

که در  کارشناسی زبان انگلیسی یدانشجو ستیو ب صدکی

 نیسال قرار داشتند، داوطلبانه در ا 35تا  22 یمحدوده سن

بر زبان بودند فارسیکنندگان که مطالعه شرکت کردند. شرکت

از مهارت زبان انگلیسی آزمون  یکاساس عملکردشان در 

دانشگاه آزاد  یخارج یهامختلف مرکز زبان یهاکالس

 انتخاب شدند. ایرانکرج در  یاسالم
 های سنجش  ابزارو  طرح پژوهش .4.2

آزمون و پس شیپ آزمایشیشبه قیتحق کی حاضر پژوهش

راه  یک عنوانبه یمفهوم یهااستعاره ریتأث یبر بررس یمبتن

آموزان ی زباننوشتار یخودکارآمدنگرش و بر  یحل شناخت

عنوان متغیر مستقل باشد. در مطالعه حاضر، آموزش بهمی

باشد: آموش شناختی با استفاده شامل دو سطح میاست که 

های مفهومی و آموزش سنتی. جنسیت نیز متغیر از استعاره

 باشد.مستغل دوم است که شامل دو سطح زن و مرد می

و نوشتاری نگرش متغیرهای وابسته در این مطالعه 

مرحله  پنجدر است. مطالعه حاضر  ینوشتار یخودکارآمد

 ه است.ا شداجرشرح زیر به یاصل

 زبان سنجش دانش منظوربه، نخستمرحله  در

سطح مهارت به لحاظ  نمونه همگن کیو انتخاب  یسیانگل

 نیی( آزمون تعEnglish Proficiency Test) یسیزبان انگل

در . ده قرار گرفتاستفامورد  (2012) النیمک مسریع سطح 

 یگرامر الؤس 40شامل  الؤس 50 این آزمون، داوطلبان به

دقیقه پاسخ دادند  25ی ظرف زمان تقریبی ال واژگانؤس 10و

. پس صحیح یک نمره را دریافت نمودند الؤسو به ازای هر 

افزار نرم کی کنندگان توسطشرکتآزمون مهارت،  یاز اجرا

 یگروه مساو به دو  (2013یوربانیک و پلوس، ) سازیتصادف

 .شدند میتقس زن و مرد زمتشکل ا

 هایآزمونشیپ همگن در دو گروه در مرحله دوم،

 منظورهب .شرکت کردند نوشتاری ینگرش و خودکارآمد

نامه ، محققان از پرسشداوطلبان نوشتاری نگرش یابیارز

شده  هیته (1997پودسن )که توسط  «نگرش به نگارش»معتبر 

 مذکور نامهاستفاده کردند. پرسشآزمون عنوان پیشبهبود 

)  0.737کرونباخ  یباال با مقدار آلفا یدرون یسازگار یدارا

 5 مقیاسعبارت در  20 و (2016ستیوواتی و سوکماون، 

 یمعن نیبه ا 1نقطه  .بود 5 الی 1 با دامنه  کرتیل یادرجه

 2نقطه  د،یستیگزاره موافق ن نیاست که شما به شدت با ا

نشان دهنده عدم  3نشان دهنده مخالفت شما است، نقطه 

که  دهدمی حیتوض 4شما در مورد گزاره است، نقطه  نانیاطم
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 بیانگر موافقت قاطع 5و نکته  دیموافق هست هیانیب نیشما با ا

 گارشن یآمدخودکارسنجش  منظوربه .باشدا اظهار میشما ب

 9249/0)یی باال ایپا با (1994) کلینامه پرپرسش ،داوطلبان

 =r)( 2016؛ سیتوانی )(758/0  =r )آزمون نیز عنوان پیشبه

عبارت در  25از  مذکور نامهپرسشمورد استفاده قرارگرفت. 

 .توسعه یافته بود Eتا  A با دامنه کرتیل یادرجه 5 مقیاس

 ی( به معناB) گزینهکامالً موافق است،  ی( به معناAمورد )

( Dمورد ) نامطمئن است، ی( به معناC)گزینه  د،یموافق هست

 کامالً مخالفم ی( به معناE)گزینهو  ،مخالف است یبه معنا

 باشد. می

شرح زیر از آموزش به در مرحله سوم هر دو گروه 

و گروه  یسنت کردیگروه اول از آموزش رو شدند. مندبهره

  مند شدند.بهره یشناخت کردیآموزش رو از دوم

 آموزش گروه سنتی. 4.2.1

منابع  ،نویسی پنج پاراگرافیبر مهارت مقاله یابیدست با هدف

 گارش( و ن2013و همکاران،  سیدن) لتسیآ یآمادگ آموزشی

به  (2005و همکاران،  یدوروثاز پاراگراف تا مقاله ) علمی

 ای که درداوطلبان در یک دوره هشت هفته. کار گرفته شد

با توجه به  به طول انجامید شرکت کردند.ساعت  32مجموع 

صورت مجازی تشکیل دوره آموزشی به 19-کوید یدمیاپ

ها به اختصار ارائه تیفعال نیاز مهمتر یبرخ ریدر ز گردید.

 .شودمی

 هینحوه تجز یریادگیسؤال: با  لیو تحل هیالف( تجز

گرفتند که  ادیسؤال به عناصر قابل درک، داوطلبان  لیو تحل

 نیسؤال و ارتباط معنادار ب کی یچگونه مناطق خاکستر

 .کنند دایال را پؤستشکیل دهنده  عناصر

 ،نگارششیپاز : در مرحله دوم یبند( پاراگرافب

ندهای موجود در با هدف درک مفهوم انسجام و کشف پیو

 با افزودن حروف ربطبه داوطلبان آموزش داده شد نوشتار 

 .کنند میمعنادار تقس یهارا به پاراگرافیکپارچه  متن  کی

ها: در مرحله دهیا یو سازمانده ی( طوفان فکرج

-دهیا چگونگی تولید  کنندگانشرکت، نگارششیسوم از پ

را  سؤاالتدر  یدیکلهای واژهموضوع و تبط با مر یها

خود را  یهادهی. سپس از آنها خواسته شد تا اآموختند

آنها  ارتباط با در یجمالت ایعبارات  سپس و کنندفهرست 

 .سندیبنو

، نگارششی: مرحله چهارم در پی( نقشه ذهند

تا  آموختندبخش، داوطلبان  نیاست. در ا یساختن نقشه ذهن

 یدیجد عباراتموضوع   و خود یهادهیا با ایجاد ارتباط بین

 کنند. دیتول

-شیمرحله از مراحل پ نی: در آخرشیرایه( و

 نیترو مناسب نیترانتخاب جذاب یداوطلبان برا ،نگارش

 .خود مراجعه کردند یذهن یهاها و نقشهبه فهرست ها،دهیا

: یموضوع یهاراه حل با( نوشتن جمالت و

 یسیبازنو یهاکیداوطلبان در مرحله اول نوشتن، بر تکن

 .کردند دایتسلط پ

و  هی: با تجزتولید بیان مسئله در مقدمه نگارش( ز

داوطلبان  ،های آمادههای اول تعدادی از مقالهپاراگراف لیتحل

 .نمایند انیب متنبدنه تولید  یخود را برا یهادهیا آموختند

داوطلبان بخش  نیبدنه مقاله: در ا ی( سازماندهح

 های ربطیحرف قیمتن منسجم را از طر کیکه  آموختند

 .کنند یگفتمان سازمانده

در این بخش چگونگی بازگو کردن : یریگجهی( نتط

های دیگر جمله عنوان با استفاده از راهبرد نقل بیان به عبارت

 عنوان پاراگراف پایانی آموزش داده شد.به

 آموزش گروه شناختی. 4.2.2

در دستیابی به سبک  آموزانبا هدف توانمندسازی زبان

 یهابه نام اصلیاز سه کتاب  انمحقق ،نگارش زبان دوم

استعارهها که ما با آنها زندگی میکنیم )لیکاف و جانسون، 

2003(، معانی و استعاره )الزار، 2003(، و سازماندهی 

ی مختصر ارائه( بهره بردند. پس از 2002، تی)را اصطالحات

 حیتوض در این مقالهکه  ،یدانشگاه نویسیساختار مقاله از
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داده شد است، محققان به تفصیل نظریه شناختی فالور و هیز 

در نوشتن )1980( را که در بررسی ادبیات این مطالعه نیز ذکر 

شده است، شرح دادند. در مرحله بعد، تئوری استعاره مفهومی 

)لیکاف و جانسون، 2003( که در بررسی ادبیات تحقیق 

به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است، به داوطلبان  حاضر

در  زین یگروه شناخت ،یآموزش داده شد. همانند گروه سنت

. با توجه شدند مندبهره یساعت برنامه آموزش 32مجموع از 

 یهاکالس هی، کل19-دیکوو یبهداشت یهاپروتکل تیبه رعا

.برگزار شد مجازیبه صورت  یآموزش  

ی مشهور مفهوم یهااز استعاره یاگسترده فیط ارائه ضمن

که چگونه  ندنشان داد محققان ،(2003لیکاف و جانسون )

 کی با استفاده از راهبرد نگاشت مفهومی ساختارهای توانیم

کووکس، ) ی از تجربهگریحوزه درا با مفاهیم  تجربهاز  حوزه

استعاری تازه و بدیعی خلق کرد که عبارات آمیخت و ( 2010

در  عنوان مثال،به تاکنون  توسط هیج فردی بیان نشده باشد.

بحث » (2003لیکاف و جانسون )می مشهور استعاره مفهو

زدایی راهبرد نگاشت مفهومی و آشنایی چگونه« جنگ است

که در پشت شود ی میعیبد تازه وعبارات   منجر به خلق

 اند.پنهان شده یمفهوم یهااستعاره

 .دفاع است رقابلیشما غ یادعاها»

 .استدالل من حمله کرد ی ازضعفبه هر نقطه او

 اثابت کردهدف به  قاًیاو دق انتقادات

 .کردم ویران  مباحثه را من

 .امبا او برنده نشده مباحثههرگز در  من

) ص.  «کرد تخریبمن را  یتمام استدالل ها او

5). 

دهد رابطه هرمنوتیکی بین استعاره و درک نشان می

یکپارچه نبوده و به طور ها دارای معانی ایستا و استعاره »که 

اسنادگراس و ) «توانند معانی متعددی را خلق کنندبالقوه می

کند که ویل یا هرمنوتیک بیان میأ(. ت15، ص 1991کوین، 

 را ها درک ماشود و چگونه استعارهچگونه درک حاصل می

(. 2004مکلین تاک و آیسن، دهند ) نسبت به مفاهیم نغییر می

منظور تمرکز بر محیط ای که لنز منحصر به فردی را بهپدیده

بینی در اختیار مخالف عادت یا زاویه دید غیرقابل پیش

شود زدایی نامیده میدهد، راهبرد آشنایینویسنده قرار می

لیکاف و ی نگاشت مفهومی ژت( که با استرا2019اووشیو، )

که در آن یک حوزه تجربه بر حسب حوزه  (2003جانسون )

-تیفعال نیترمهم .مطابقت داردشود سازی میدیگری مفهوم

 :است ریبه شرح ز یانجام شده توسط گروه شناخت یها

به  ی: در مرحله اول، جمالت فراوانقی( تطبالف

 یاللفظتحت یداده شد و از آنها خواسته شد که معنا داوطلبین

 رانیبه فراگ تیفعال نیمطابقت دهند. ا یرا با جمالت استعار

 .کمک کرد تا با مفهوم حوزه منبع و هدف آشنا شوند

را  رانیفراگ تیفعال نی: ایلیتکم یهاتی( فعالج

دهنده هر دو حوزه هدف و  لیسازد تا عناصر تشکیقادر م

 .دهند صیمنبع را تشخ

در  تیفعال نی: اریبر اساس تصو سرایی( داستاند

 صورت گرقت.آموزان زبان یتجسم زمینه تقویت هنر

 تیفعال نی: ایذهن ری( ارتباط اصطالحات با تصاوه

 نیب خصوص ارتباطدر  رانیفراگ یآگاه شیباعث افزا

 .ی صورت گرفته استمفهوم یهاآنها و استعاره اتیتجرب

 تیفعال نی: ااولبه زبان  ی( ترجمه عبارات استعارو

زبان  یهاها و تفاوتآموزان کمک کرد تا شباهتبه زبان

 .بیابندرا  یو فارس یسیانگل

های در ساختار ماهیت یات مستقل( تجسم تجربح

راهبرد با  نیا دیگر و یافتن ارتباط بین عناصر پیرامونشان:

 و ییزداییآشنا نسبت به مفهوم رانیفراگ هدف درک

منظور خلق ی بهمعان توانمندسازی آنان در ساختارشکنی

محققان عنوان مثال، به مفاهیم و معانی یدیع به کار گرفته شد.

مانند دوست  ییهاپاسخبا  ست،یچ تکنولوژیال ؤسطرح در 

 تکار،یجنا ،یانداز، منشپس ر،یوزنجغل طان،یش اور،یبد، 

مواجه شدند که مبتنی  رهیو غ ، زندانانتکاریکتابخانه، خ ،معلم

 بر تجربیات مستقل داوطلبین بود.

 رانیفراگ یاستعار تیتوسعه صالحخ( 

(Metaphorical Competenceاز طر )یندهایفرآ قی 

 ییتوانابا هدف ارتقاء  نگاشت مفهومی:و  ییزداییآشنا

عاری از آنان های استعبارت دیدرک و تول داوطلبان در

مربوط به فرهنگ و  یمفهوم یهااستعاره خواسته شد
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 جادیدر مورد عبارات ا گریکدیو با نوشته خود را  اتیتجرب

 .و گفتگو نمایند شده بحث

داوطلبان پس از دریافت آموزش  ،چهارم مرحلهدر 

آزمونهای نگرش و خودکارآمدی نوشتاری شرکت در پس

 رییبه هرگونه تغ یابیدست با هدف نمودند. در این مرحله،

ی متغیر آموزش از دو اثربخشداوطلبان و در عملکرد  یاحتمال

تر در که پیش (1994پریکل )و  (1997پودسن )نامه پرسش

آزمون نیز به عنوان پسآزمون نیز استفاده شده بودند بهپیش

تا تأثیر آموزش شناختی و آموزش سنتی بر کار گرفته شدند 

نگرش و خودکارآمدی نوشتاری داوطلبان مشخص شود. با 

-های مربوطه در هر دو مرحله )پیشنامهپرسشتوجه به اینکه 

منظور مهار آزمون( مورد استفاده قرار گرفتند، بهآزمون و پس

آزمون دو آزمون و پسآزمون، بین پیشآزمون در پساثر پیش

 ماه فاصله در نظر گرفته شد.

در مرحله پایانی با استفاده از آزمون کوواریانس دو 

 لیو تحل هیها مورد تجزآزمونمربوط به پس یهاداده طرفه

 .رفتندقرار گ

 هاداده یآور. جمع3.4

به  آزمونو پس شیپ در های سنجش کهابزار از طریق هاداده

 یتصادف میتقس . پس ازآوری گردیدکار گرفته شدند جمع

با استفاده از آزمون  یشیآزمابرابردو گروه  بهکنندگان شرکت

های عاطفی شیگرا یهادر آزمون هر دو گروهنرمال بودن، 

گارش زبان ن ی نگارش و نگرش بهشامل خودکارآمد

 .ردندشرکت ک انگلیسی

، ینگرش نوشتار یهاداده یآورجمع منظوربه

که  یانامهکنندگان خواستند به پرسشمحققان از شرکت

 قهیدق 5 مدت ظرف شده بود هیته (1997پودسن )توسط 

. با توجه به نحوه طراحی، درجه سهولت، کوتاه و پاسخ دهند

ها و همچنین با در نظر گرفتن اینکه مختصر بودن گزینه

اند،  محققان معکوس نیز یودهتعدادی از سؤاالت دارای کد 

مورد در یک دقیقه را بر اساس فرمول  4مدت زمان تقریبی 

های نظری و نامهپرسشدر خصوص   (2009بری سندرا )

های معتبری را آسان اختصاص دادند تا اینکه بتوانند داده

 نیکمتر اسیمق نیاجهت تجزیه و تحلیل به دست بیاورند. 

-رتبه 100نگرش را با نمره  نیو باالتر 20نگرش را با نمره 

-دانش ینوشتار گرش( ن1997. پودسن )ه استکرد یبند

( و 40-68(، متوسط )20-39) نییآموزان را در سه سطح پا

ها، به داده لیو تحل هیکرد. در تجز یبندطبقه  (100-69) باال

، 1،4،5،6،11،14،15) هااز گزاره یبرخ یمنف یریگجهت لیدل

 یمعکوس برا یکدگذار ان ازنامه، محقق( در پرسش19و 

 .ستفاده کردندا یمنف هایرزیابی پرسشا

 یخودکارآمد یهاداده یآورجمع منظوربه

که  یانامه، محققان از داوطلبان خواستند به پرسشینوشتار

پاسخ دهند. بر  قهیدق 6ظرف  کرده بود هیته (1994) کلیپر

 نیو کمتر 125 ازیامت نیشتریب ،یدهاساس دستورالعمل نمره

قبل از  ی برخی از اظهارات،جهت منفبا توجه به بود.  25آن 

 انتا محقق گردیدمعکوس انجام  یکدگذار ، جینتا یبندجمع

 . تعیین نمایند را در مقیاس لیکرت ادیکم و ز رید مقادنبتوان

 هاداده لیتحل. تجزیه 4.4

 ،پژوهشها و پاسخ به سؤاالت داده لیو تحل هیتجز منظورهب

( SPSS) یعلوم اجتماع یاز بسته آمار منظممحققان به طور 

 استفاده کردند: ریبه شرح ز یمنطق یهاکیتکنو 

 معادله آماری کولموگرو و شپیروویلک با استفاده از

Kolmogorov-Smirnov (K-S)  وShapiro-Wilk در ،

. در شدند دأییتبه لحاظ نرمال بودن  ها، دادهنخست مرحله

آمده و همچنین دستبه یهاداده ریتفس منظورهب ،دوممرحله 

 هایدر آزمون داوطلبان نمرات نیتفاوت معنادار ب افتنی

 لیروش تحل نگارش از یو خودکارآمد ینگرش نوشتار

-نمرات پس استفاده شد. (ANCOVAدو طرفه ) انسیکووار

 یبیترت اسینامه در مقآموز در قالب پرسشزبان 120آزمون از 

 لیدو طرفه مورد تحل انسیکووار لیشد و با تحل یگردآور

 ریدو متغ یاالت داراؤاز س کیکه هر  ییاز آنجا قرار گرفت.

 وستهیپ ریمتغ کی ت،یو جنس تدریس روش یهامستقل به نام

وابسته  وستهیپ یکمک ریمتغ کیآزمون( و وابسته )پس
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 ANCOVAگرفتند از  میتصم نی( بودند، محققآزمونشی)پ

روش تدریس دارای دو سطح بود: . نماینددو طرفه استفاده 

آموزش شناختی و آموزش سنتی. جنسیت نیز متغیر اسمی 

دوسطح زن و مرد بود. روش تدریس و جنسیت، بنابراین، 

اساس شوند. بر ای در این مطالعه محسوب میمتغیرهای مقوله

 ریدو طرفه شامل دو متغ» ANCOVA (2016نت )الپ مبانی

 ریچند متغ ای کیوابسته، و  وستهیپ ریمتغ کیمستقل،  یامقوله

 ANCOVA ،از آن گذشته. «(250است )ص.  وستهیپ یکمک

 یگریعوامل د ریدهد و تأثمی شیرا افزا Fآزمون  تیحساس

را نیز  بگذارد ریتأث مطالعهمورد  ریبر متغ ستممکن ا را که

 (.2013تاباکنیک و فیدل، نماید ) میکنترل 

 نتایج و بحث  .5

 قیال اول تحقؤس یبررس. 5.1

ی و سنت یشناخت کردیرو ریتأث یبررس ا هدفب نخستال ؤس

به آزمون نگرش بر نمرات پس و همچنین تأثیر جنسیت

 . گردیدمطرح  ایرانیآموزان مرد و زن زبان نگارش

  دهد،به وضوح نشان می 1 طور که جدول همان

 نیلو یآزمون برابر گردیده ونقض ن انسیوار یبرابر فرضیه

 . بنابراین،F (3, 116) = 1.363, p = .478  ست،یمعنادار ن

نقض  یآزمون نگرش نوشتار یبرا انسیوار یفرض همگن

 نشده است.

 
Table 1: Levene’s Test of Equality of Error Variancesa (Writing Attitude) 

F df1 df2 Sig. 

1.363 3 116 .478 

a. Design: Intercept + Pretest + Method + Sex + Method * Sex 

 

در  خطی ونیرگرس یهابیپراکنده و ش ینمودارها

و نگرش  یکمک ریمتغ نیرابطه مثبت ب بیانگر یک 1 شکل

-می یشیاز دو گروه آزما کیهر  یآزمون براپس ینوشتار

 تشابه نشان داده شده است، 1طور که در شکل  . همانباشد

 نیرابطه بمعرف دو گروه  هر یخطوط برا هایبیش

باشد. می دو گروه نیآزمون در او پس یکمک یرهایغمت

 بنابراین، فرضیه رابطه خطی نقض نشده است.

 

 

 تیجنس اثر دهد نهمینشان  2جدول که  طور همان

،,029=. 2, ŋp069p= ., 3.378) = 115, 1(F   نه ، و

در تحلیل کوواریانس دو طرفه  و روش تیجنس نیب قابلتاثر 

(ANCOVA) شوددیده می، 

F(1,115)=.085,P==.771, ŋ2<.001 آنچه  اساس بر

به لحاظ آماری تنها  نشان داده شده است 2که در جدول 

 ,F (1, 115) = 1394.08باشد، میدار امعن متغیر اصلی روش

924= . 2ŋ, 001<. p یجزئاتای  ربعم یعنی اثر اندازه ری. مقاد 

 029فقط. تیجنسو برای  0924 تدریس روشمتغیر  یبرا
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(، اندازه 1988کوهن ) یهاطبق دستورالعملبنابراین، است. 

 اریبس متغیر دوم یبراو بزرگ  اریبس متغیر اول یاثر برا

 باشد.میکوچک 

Table 2: Tests of Between-subjects Effects Dependent 

Variable: (Writing Attitude) 

Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 20047.372a 4 5011.843 382.052 .000 .930 

Intercept 816.438 1 816.438 62.237 .000 .351 

Pretest 4124.272 1 4124.272 314.393 .000 .732 

Method 18287.910 1 18287.910 1394.086 .000 .924 

Sex 44.319 1 44.319 3.378 .069 .029 

Method * Sex 1.112 1 1.112 .085 .771 .001 

Error 1508.594 115 13.118    

Total 565340.000 120     

Corrected Total 21555.967 119     

نشان داده شده است،  3که در جدول  طور همان

به  یو شناخت یگروه سنت یآزمون برانمرات پس نیانگیم

-نمرات پس اگرچه میانگین .است 84/79و  79/54 بیترت

  53/47آزمون شیپ جیتابا ن سهیدر مقا هر دو گروه آزمون

، تغییرات برای گروه سنتی معنادار نبوده است افتهی شیافزا

 است.

Table 3:  Dependent Variable: Posttest Writing Attitude   

   95% Confidence Interval 

Groups Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Traditional 54.790a .471 53.857 55.723 

Cognitive 79.844a .471 78.911 80.777 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: pretest (writing attitude) = 47.5333. 

نشان داده شده  2که در شکل  طور همان

آزمون در پس ینمره گروه سنت نیانگیم  است،

آزمون شیبا نمرات پ سهیدر مقا ینگرش نوشتار

یافته است،  شیافزا 54 باًیبه تقر 47از حدود 

 نیانگیم افزایشموفق به  یگروه شناخت، کهدرحالی

 دهندمیمقادیر نشان . شده است 80 باًینمره به تقر

را در نمرات  تغییر معناداری یگروه شناختکه 

ه تجربه کرد نسبت به گروه سنتی در  آزمونپس
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زن  کنندگانشرکت که دهدمینشان  همچنین 2شکل  .است

 .اندهظاهر شد کسانی به طور باًیو مرد در هر دو گروه تقر
Figure 2: Relationship Between Pretest and Posttest Writing 

Attitude   
 . بررسی سؤال دوم تحقیق5.2

ی و و سنت یشناخت کردیرو ریتأث یبررس ا هدفب دومال ؤس

خودکارآمدی  آزمونپسبر نمرات  همچنین تأثیر جنسیت

 . گردیدمطرح ایرانی آموزان مرد و زن زبان نگارش

نشان داده شده است،  4طور که در جدول  همان

 معنادار، F (3, 116) = 1.189, p = .138  لوون یآزمون برابر

در  انسیوار یهمگن به عبارت دیگر، فرضیه باشد.مین

ها انسیواردلیل برابر بودن ی نگارش بهخودکارآمد خصوص

 نقض نشده است.

Table 4: Levene’s Test of Equality of Error Variancesa: Writing self-efficacy   

F df1 df2 Sig. 

1.189 3 116 .138 

a. Design: Intercept + Pretest + Method + Sex + 

Method * Sex 
I.  

 ونیرگرس بیو ش ینمودار پراکندگ 3شکل در  

آمده دستبه جیو نتا یکمک ریمتغ نیرابطه مثبت ب کی بیانگر

 یدر آزمون خودکارآمد ن،یابرابنباشد. میهر دو گروه در 

 .ه استنقض نشد یرابطه خط فرضیه ،گارشن
Figure 3: Linearity Assumption for Writing Self-efficacy 

 

 

 

 

 F تیجنس دهد که اثرنشان می 5جدول 

, 030= .2, ŋp61= . p, 3.58) = 115, 1(  و

 = F (1, 115) = .419, p، قابلتهمچنین اثر

. 004= . 2ŋp, 519.   در آزمون خود کار آمدی

 Fبا اندازه اثر بزرگ  روشمتغیر  .باشدمیخنثی 

. 911= . 2, ŋp001< . p, 1182.96) = 115, 1( یمعن-

(، 1988کوهن ) یهادستورالعمل باشد. با توجه بهمیدار 

 یحال، در دهدمی حیرا توض انسواری از ٪91 تدریس روش

 .دهدمی حیرا توض انسواری از ٪3تنها  تیجنسمتغیر که 

 

 
Table 5: Tests of Between-subjects Effects Dependent 

Variable: (Writing self-efficacy)   

Source 

 

Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 34580.868a 4 8645.217 428.849 .000 .937 

Intercept 20645.326 1 2645.326 131.222 .000 .533 

Pretest 4021.635 1 4021.635 199.495 .000 .634 

Method 23847.516 1 23847.516 1182.964 .000 .911 

Sex 72.317 1 72.317 3.587 .061 .030 

Method * Sex 8.444 1 8.444 .419 .519 .004 

Error 2318.298 115 20.159    

Total 989200.000 120     

Corrected Total 36899.167 119     
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نمرات  نیانگیم بینید،می 6جدول که در  طور همان 

و  56/74 به بیبه ترتی و شناخت یگروه سنت آزمونپس

دهد که نشان می 6مفروضات جدول  .است رسیده 60/103

-شیپدر  52نسبت به نمره  یشناخت تغییر میانگین نمره گروه

که افزایش نمرات گروه سنتی باشد، درحالیمعنادار می آزمون

 قابل مالحظه نیست.

Table 6: Dependent Variable: Posttest Writing self-efficacy   

   95% Confidence Interval 

Groups Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 

Traditional 74.563a .588 73.397 75.728 

Conceptual 103.604a .588 102.438 104.769 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: pretest (writing self-

efficacy) = 52.6000. 

 

 یبرا متغیر روشکه  دهدمینشان  4شکل 

 یمعنادار طورهب شناختی گروهدر کنندگان مرد و زن شرکت

کنندگان زن و مرد در هر دو شرکت ، اگرچهمؤثر بوده است

اند. به عبارت دیگر تأثیر تقابل هظاهر شد کسانی باًیگروه تقر

 باشد.در آزمون خودکارآمدی نگارش خنثی می

 
 
Figure 4: Relationship between Pretest and Posttest Writing self-

efficacy 

 

 بحث .6

نشان   SPSS تحلیلی با استفاده از آمار هاافتهتجزیه تحلیل ی

عنوان یک ابزار قدرتمند های مفهومی بهدهد که استعارهمی

 یو خودکارآمدبه نوشتن نگرش تأثیر معناداری در ارتقاء 

هر  آزمونپس جینتا سهی. با مقاداشته استآموزان زبان گارشن

عملکرد دو گروه  نیب یبه تفاوت معنادار ، محققاندو گروه

 دهدمینشان  آزمونپسآمده در دست. نمرات بهافتندیدست 

 یاز گروه سنتمراتب بسیار بهتر به  یاختگروه شنعملکرد که 

 وده است.ب
گارش زبان کنندگان نسبت به ننگرش شرکت

ه در حد متوسط بودقبل از اعمال متغیرهای عامل  انگلیسی 

گروه  ،های آموزشیتکمیل دورهکه پس از  ی، در حالاست

 آزمونپسدر نمرات افزایش معناداری را  ی موفق شدشناخت

و سطح نگرش خود را از  سنتی تجربه نمایدنسبت به گروه 

 نیانگیکه م دهدمینشان  جی. نتاهدد رییمتوسط به باال تغ

در  47 نمرهبا  سهیدر مقا آزمونپسدر  ینمرات گروه شناخت

ه است. اعمال دیرس 80نمره به   ودو برابر  باًیتقر آزمونشیپ

متغیر عامل موجب افزایش عالقه گروه شناختی به ارزیابی 

ها شده است. به عبارت دیگر افکار خود توسط ممتحن

نگرش آنان به نگارش باال و استرس آنان برای ارزیابی 

 یو سون یلستارمحصول کاهش یافته است. بر اساس نتایج 

نوشتن را دشوار و  یآموزان با نگرش منفدانش (2016)

آموزان با نگرش مثبت نشکه دا یدانند، در حالیزا ماسترس
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 دهیا دیتول یبرا زیکار جالب و چالش برانگ کینوشتن را 

 .دانندیم
 تحلیلبا استفاده از  جینتا لیو تحل هیتجز

نسبت به  یدو طرفه نشان داد که آموزش شناخت کوواریانس

و نگرش  ینوشتار یدر بهبود خودکارآمد یآموزش سنت

آموزان . دانشه استمؤثر بود بسیارآموزان زبان ینوشتار

 مفاهیمخود در  اتیتجرببه تصویر کشیدن با  یگروه شناخت

 ستمیس نیب موفق شدند ده،یچیو پ ریپذانعطاف یاستعار

برقرار کنند.  خود و جهان خارج از ذهن خود تعامل یمفهوم

-دهیبه ا یگروه شناخت ،ییزداییآشنا یبا استفاده از استراتژ

معنادار دست  یریادگیو  یشناسییبایساخت معنا، ز ،یپرداز

اگرچه  ،ییزدایی(. آشنا2021 سندگان،یبه نو دینگاه کن) افتندی

 انهیگرااست، استنباط عمل ییمعنا یساختارشکن دهندهاننش

تا  دهدمیو به آنها اجازه  دهدمی شیآموزان را افزادانش

-مختلف را کشف کنند. مفهوم یعبارات استعار یدرون یمعان

به گروه  یگریحوزه از تجربه بر حسب حوزه د کی یساز

به  یفکر کنند و به طور تأمل یکمک کرد تا انتقاد یشناخت

گروه  یکیهرمنوت یریادگی نیپاسخ دهند. چن ینوشتار کلمش

کند که هرگز توسط  دیرا تول یتا عبارات نمودرا قادر  یشناخت

درک ماهیت انتزاعی در نشده است.  انیب یگریکس دچیه

 یو محسوس، گروه شناخت جامد ،یکیزیف قالب یک ماهیت

افکار، عواطف و احساسات خود را  را قادر نمود تا بتواند

نگاه ) نماید که برای خوانندگان قابل درک باشد میترس طوری

 دیدر تول گروه شناختی یی(. توانا2021 سندگان،یبه نو دیکن

ی عاطفی و شناختی هاشیبر گرا یمیمستق ریتأث عیبد یهادهیا

 یشناخت ندیفرآ کیکه نوشتن  نمایدو تضریح میداشته  آنان

 (.2007گراهام و پرین،  ؛1198فالور و هیز، ) است 
کنندگان مرد و زن شرکت نیرا ب متقابلی اثر نتایج

ظاهر  نشان نداد. اگرچه زنان در هر دو گروه بهتر از مردان

نگاشت  رسد کهبه نظر می. معنادار نبودتفاوت  نی، اما اشدند

زن و مرد نسبت به دنیای پیرامون  کنندگانشرکت مفهومی

و جانسون  لیکافاگر طبق گفته  خود مشابه بوده است.

ما بر نحوه تفکر و عمل ما حکومت  یمفهوم ستمی، س(1980)

-شده توسط شرکت دیتول یمفهوم هایاستعارهکند، یم

 یهاتیدر مورد موقع آنها اتیتواند از تجربیکنندگان م

که تجربه و تعامل  یی. از آنجاردیبگنشئت شان یزندگ یواقع

 یاستعاره مفهوم یریگشکل یاصل یمبنا رامونیما با جهان پ

کنندگان زن و شرکت یبرا یمفهوم یهااست، درک استعاره

 یبرا اساساً اتیتجرب ن،یبرابر باشد. عالوه بر ا تواندیمرد م

برند، یرا به ارث م یکسانیجامعه که فرهنگ  کی یاعضا

 گاشتن ن،یقابل انتقال است. بنابرا نیقابل درک و همچن

 یبرا تواندیکنندگان مشرکت نگاشتی و ساختار یمفهوم

حوزه تجربه را بر حسب  کیآموزان دختر و پسر که دانش

باشد.  کسانی باًیتقر کنند،یم یسازمفهوم یگریحوزه د

 یبر عملکردها یمفهوم نگاشتکه  اذعان دارد پژوهش حاضر

. کندیم دیمشابه تأک یجامعه به روش کی یاعضا یشناخت

های مطالعه حاضر در خصوص تأثیر جنسیت بر نگرش یافته

 نگهام،یمانند کان) به نوشتن با نتایج محققان پیشین آموزانزبان

 داردسازگار بوده و اذعان می (2015پکر و ارارسالن،  ؛2009

آموزان نسبت به نوشتن بر نگرش دانش یریتأث تیکه جنس

هاشم نژاد  آمده توسطدستایج بهنتاز  همچنین هاافتهیندارد. 

در  (2016خجسته و همکاران. )و  (1393و همکاران )

ی خودکارآمد یباورها نیارتباط معنادار ب خصوص عدم

 کند.پیروی می آموزانعملکرد زبان جنسیت در و نگارش

 کاربردهای آموزشیو  یریگجهینت .7

 سازیپیاده یبرا دالیل مستدلی را اضرمطالعه ح جینتا

 یهاچالش هب یراه حل شناخت عنوانبه یمفهوم هایاستعاره

 دهندمینشان  هاافتهی .کندارائه می در زبان انگلیسینوشتن 

و  یعملکرد در نگرش نوشتاردر نگارش ) که عملکرد بهتر

آموزان که زبان افتدیاتفاق م یزمانی( نوشتار آمدیخودکار

نسبت به نوشتن داشته  یباالتر یو خودکارآمد مثبت نگرش

 آموزش شناختی چنانچه درکه نمایند تصریح می  نتایجباشند. 

زدایی  با هدف دسیتابی ی نگاشت مفهومی و آشناییراهبردها

 یتوجه، به طور قابلپردازی اعمال گرددهای ایدهکنیکبه ت

. با رشد و توسعه خواهد یافتآموزان زبان ینوشتار التیتما

را آموزان دانش ی عملکردخودکارآمد یباورها نکهیتوجه به ا

پاجارس و  ؛1997بندورا، ) کنندمی ینیبشیپ ثرؤمبه طور 
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 یخودکارآمد باآموزان زبان رسدبه نظر می (،2007همکاران، 

. خواهند داشت تری در نوشتنباال ییو توانا بهینهباال عملکرد 

ارائه یک متن قابل قبول گرفت که  جهیتوان نتیاساس م نیبر ا

با ی نوشتاری مناسب هایاستراتژمستلزم برخورداری از 

ی  و نگرش به نگارش  فراگیران خودکارآمدهدف باال بردن 

 باشد.می

ی هازبانهای مفهومی در با توجه به تعدد استعاره

افراشی و وادی پور، اول و کاربرد آن توسط بومی زبانان )

 پژوهش حاضر یهاافته(، ی2020صانعی و همکاران، ؛ 2011

معلمان نگارش زبان د برای توانیم یو نظر یعمل به لحاظ

کسب توانایی . برخوردار باشد ی ازاهمیت باالییسیانگل

از  یکی عنوانبه های مفهومینگاشت مفهومی و یا استعاره

 هایدورهگنجاندن در  یبرا زبان اولمهارت  یلفه هاؤم

مطالعه با استفاده از  نی. اشودمی شنهادیپ گارش زبان دومن

 کیتکن کی، وظیفه طیمح عنوانبه یمفهوم هایاستعاره

با  یکیکه ارتباط نزد دهدمیقدرتمند را ارائه  ینوشتار

 تیمطالعه بر اهم نیا جینوشتن دارد. نتا زیآم تیعملکرد موفق

گذار است ریتأث گارشن ندیفرآ که در تمام عاطفی یهاشیگرا

ین، نقش معلمان در تبیین روشهای نماید. بنابراتأکید می

منظور اصالح باورهای غلط و ارتقاء انگیزه آموزشی به

فقدان  .باشد( بسیار حائز اهمییت می2020رحیمی، )

شده  یسازمتون مدل زیمناسب، تجو ینوشتار یهایاستراتژ

خود از جمله  یهادهیا انیآموزان از بو محدود کردن زبان

آموزان سطح زبان شودیاست که باعث م یاعوامل بازدارنده

 یداشته باشند و نگرش منف ینوشتار یاز خودکارآمد ینییپا

بر این اساس . را در خود تقویت نمایندنسبت به نوشتن 

ند با آموزش فرآیند نگاشت مفهومی که مطلقاً توانیممعلمان 

آموزان را باشد زبانن ما میمبتنی بر تجربیات و جهان پیرامو

های پردازی یعنی استعارهترین منابع ایدهبا یکی از قوی

های عاطقی )نگرش نوشتاری و مفهومی آشنا کنند و گرایش

 آمدی نوشتاری( آنان را نسبت به نگارش تقویتخودکار

 .نمایند

 حاضر، بر اساس نتایج آماری، اگرچه  مطالعه

 نیدر ا یی نیزهاتیاما محدود ،ه استارائه کرد یقو یطرح

در نظر گرفته  هاافتهی ریهنگام تفس دیکه بارد مطالعه وجود دا

کوچک و  نسبتاً تحت مطالعه نمونه ،نخست آنکهشوند. 

مرکز زبان خاص  کی از سانسیل یرانیا انیمحدود به دانشجو

. ردیقرار گ ریتأثتحت تواندیم جینتا یریپذمیتعم نیبود، بنابرا

-ها به پرسشداده ،گارشن های عاطفیگرایشدر مورد  اً،یثان

 لیبه دلکنندکان مصاحبه با شرکت ند وها محدود شدنامه

-یمصاحبه م اطالعاتگرفته شد.  دهیناد 19کوید  یریگهمه

نوشتن ارائه  یهادر مورد چالش تریقیعم نشیب ستتوان

در مورد  یانهیزماطالعات پس چیکنندگان هدهد. ثالثاً، شرکت

آنها از  کردیرو رییتغ نینداشتند، بنابرا ییمعنا یساختارشکن

 هااهیتم ای ایاش  یبه معاصر و متقاعد کردن آنها که معان یسنت

-شرکتضمن اینکه بود.  یکار سخت ستند،ین یثابت و ذات

 خود را یمیقد ینوشتار یهانداشتند عادت تمایل کنندگان

توسط نویسندگان متحصص  کهونی از متن که بیشتر به تقلید

 نوشته شده است کنار بگذارند.
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