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ت يفكي ت ويمك ثر برؤ مي عامليريپذ ابهام:  مهارت نگارشيشناس روان
  يسي انگلنگارش زبان

 *پور مجيد  فتاحي
  ايران، پرند  اسالمي،واحدپرند، دانشگاه آزاد استاديار گروه زبان انگليسي،
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  دهكيچ
 ريـ متغروابـط  .  دارنديينقش بسزا ، زبان دوميريادگي در ،يريپذ ابهامژه يو و به  يشناخت عوامل روان 

 رابطـه بـا     ة دربار يپژوهش ي شده است ول   دهي سنج نيشي پ يها  زبان در پژوهش   يرهاي با متغ  يريپذ ابهام
ـ د عامل در پژوهش حاضـر، در پ نينقش ا.  همچون نگارش، انجام نشده استيدي توليها مهارت  ةدي

 ي،تـصادف طور   هبننده  ك  تك شر  120 منظور   نيبد.  شده است  ي نگارش زبان بررس   تيفيك انسداد و    يمك
 مـشغول  يسيـ  زبـان انگل يريفراگ به ، دو دانشگاه واقع در تهران    در ،شرفتهي در سطح پ   هكنش شدند   يگز

 حاصل با يها  نمرهة رابط و سپس  ردندك ليمك را ت  يريپذ  ابهام ةم پرسشنا نندگانك تك، شر نخست. بودند
 سنجش اريهردانشجو با مع  نگارش   ني همچن ؛ شد دهيپرسشنامه انسداد نگارش سنج     هر دانشجو از   ةنمر
ـ   هـر دانـشجو  يگارش برا نيفيك شاخص ة نمرنيانگي شد و ميابي ارزش، نگارش تيفيك . دسـت آمـد   هب
ه كـ  حـال آن ، نگـارش اسـت  يفيك يها  وشاخص يريپذ ابهامر  ي متغ  مثبت و معنادار   ةط از راب  يك حا جينتا
  .نشان داده شد و معنادار ي و انسداد نگارش منفيريپذ  ابهامريمتغ ةطراب

  .ت نگارشيفكي، ، انسداد نگارشيسيشن، نگارش انگليار ني، معيري ابهام پذ:هاي كليدي واژه
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  مقدمه  -1
 .نـد ا  مقدمزبان     ونگارش هاي خواندن    بر مهارت  ،يشنيدار  و يگفتار هاي مهارت ،يدركودك

ـ  دشوارتر باعث ،آموزي زبان يندادرفر نگارش ن مهارتيردر تمريتأخ آن نـسبت   رشدن تسلط ب
 را الزم مهـارت نگـارش   در انآمـوز   زبـان  از   كياند تعداد رو نيازا .شود  يم ديگر هاي به مهارت 

آموختگـان    دانـش يهـا و گـاه   دانـشگاه  و مدارس آموختگان ازدانش بسياري .آورند مي دست به
  بنـابراين  ؛هـستند  رو  مـشكل روبـه    بـا  رسـمي  نامـه  يـك  نگـارش  در ،ادبيات  زبان و  يها رشته

ديگري در    زبان يريادگيكه درحال    افرادي بين در مهارت اين به دستيابي كه نيست دورازذهن
 يينگـارش توانـا    .اسـت  همراه بيشتري موانع و ي با دشوار  ،هستند ا خارجي يايگاه زبان دوم    ج
 اسـت  ني تمر در مراحل گوناگون و محتوا ها روش اصالح و گزينش تفكر، ة  ست و نتيج  ي ن يذات
 ،زبـان  يـك   سـخنگويان   ةهم كه است اي ويژه هاي مهارت نيازمند خود ،مراحل ازاين هريك و
  چگـونگي  ،مهارت اين د درآموزش ي، با علّت همين به .نيستند برخوردار ها آن ز ا ،طبيعي طور به

 در نظـر  يمعنـاي   قـوانين  و گفتمـاني  ة نـشان  اربردكـ  متن، انسجام و دهي سازمان ها، ايده آفرينش
  .ديدست آ به نوشتاري پيوستگي شود تا  گرفته

ف يتعر. اد نگارش است   انسد ده شده، يار د يبس انيگارش دانشجو ه در ن  ك يالتك از مش  يكي
 ي نـوع  ،ف انـسداد نگـارش    يـ ن تعر ياترين و گو  يد معتبرتر يشا يست ول يانسداد نگارش آسان ن   

رز، (ا  تعهد باشـد    يمبود مهارت   كر از   ي غ ه عللي ه ب ك نگارش است    ةردن و ادام  ك در آغاز  يناتوان
. دنـ ك يرو م  هروب يموانع باا دانشجو را    يسنده  يه نو ك يشناخت  عامل روان  ي نوع يعنين  يا). 2009

 يهـا  آزمـون  ا دريـ  نـد ك وقفـه   دچـار يف نگارش يالكانجام ت  در  را افرادتواند   يه م ك ن حالت يا
ـ  ةدانش گسترد ه علّت   بن موانع   يا. ندكل  ك دچار مش  ،دروس مربوط  نـد  ياشـمارند و فر  ي زبـان ب

  دريازمنـد گذشـت زمـان و بردبـار      ين ابهامـات، ن   يـ برطـرف شـدن ا    . نندك ينگارش را مبهم م   
.  ندارنـد   را  ابهـام  ن نـوع  يـ  ا  از توان تحمـل    يزان مناسب ي م ،اني دانشجو ة هم ي ول ، است يريادگي

ل در  كن مـش  يـ ا. شـود  يسـرعت برطـرف نمـ       به ،سندگان مجرب ي نو يبرا ي حت زياغلب موانع ن  
 ؛مشهودست شتريق بي و روش تحق  يسينو ن نگارش، مقاله  يي، آ يسي همچون نگارش انگل   يدروس
 يارهـا كنگـارش بـدون دانـستن راه     . انـد   وابسته ي به مهارت نوشتار   ،دروس ةياز بق  شتريب زيرا

 از  اي  عمـده ان نمـره    يشـود دانـشجو    ي باعـث مـ    ،يكينك و موانع ت   يركف  يها ن وقفه يمقابله با ا  
ه كـ د  يـ ري را در نظر بگ    ييدانشجو  مثال، راي ب ؛ از دست بدهند   ،رغم عالقه به محتوا    بهدروس را   

 شـود  ي در مطالب غرق م    يند و طور  ك ير و تعمق م   كالب و تف   مط يورگردآ صرف   ياديزمان ز 
ن يـ در واقـع ا  .ار خـود در نگـارش نـدارد   كـ دن بـه اف ي سامان بخشي برايتوان و زمان گريه د ك
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و ) 1993 (1سيبـو مثـل   ، محقـق  از معلمانياريه بسك يطور  به؛ استي جهان يا  تجربه ،موضوع
 يل گـاه  كن مـش  يـ ا .اند ردهك  ي را بررس  ن موضوع ي ا ، خود يها السكدر   )2001( 2يورتسهويه
ه كـ  يرا زمـان يـ ز ؛نـد كد يـ ان را تهدي دانـشجو ي شـغل ةنـد يه آك درو شي پين است تا حد   كمم

ل ك دچـار وقفـه و مـش      ،سديـ  بنو ي مطلبـ  ،نيخواهـد در زمـان معـ       ي م يننده از متقاض  ك  مصاحبه
د ي دانشجو مف  ةندي آ ي حال و هم برا    ي هم برا  ،نهين زم ين در ا  يرسد تمر  ي پس به نظر م    .دشو يم

 ياديـ  زيهـا   ساعت، افرادياري امروزه بسزيرا ؛م داديد به همه تعميل را نباكن مشي البته ا .است
 .ندازنـد يار خـود ب   كـ در  اي    هه وقف كني بدون ا  ؛نندك ي خود م  ةانيردن و نگارش با را    كر  كصرف ف 

 از  يا نـشانه ،  رش نابهنگـام در نگـا     يهـا   وقفه يست ول ي ن ي بد ة نشان ،خود يخود اگرچه وقفه به  
ـ وار. شود ي موجب انسداد نگارش م،تيشود و درنها يسنده محسوب م  يار نو كمانع در    ن يـ ط اب

  سي پـژوهش گـر    از جملـه   ،نيشيـ  پ يهـا   زبـان در پـژوهش     يسطح واژگـان   توانش و    با ،ريمتغ
  از منظر عامل مهـم   يريپذ ان ابهام ي م ي احتمال ة رابط ين، بررس يبنابرا؛  استده شده   يسنج)1998(

  .ن مطالعه باشدي انجام اي برايتواند هدف خوب ي م،زان انسداد نگارشي و ميشناخت روان

 ات پژوهشي و ادبي نظرةنيشي پ-2
 ت نگارشيفكي -1-2

 يريادگيـ  در   يا ژهيطور و  هه ب ك است   ي دانشگاه اساسي يها  از مهارت  يكي ،ت نگارش يفكي
المـه در  كار بر ميز بسكارت و تمرن مهيل بودن آموزش ا   كمش.  مغفول مانده است   يزبان خارج 

 يهـا  يژگـ يگـر و يد ازطـرف . ن غفلت باشندين علل ايتر د مهمي شا، آموزش زبان  يروش ارتباط 
گر وجه مشخصه   يار و متخصص و از طرف د      ك ان تازه يننده م كزي متما يت نگارش دانشگاه  يفكي
 يت اصـالح  از اقـداما ي بدون داشتن طرحيچ دانشگاهي روشن است ه   . است يربومي و غ  يبوم
،  1384  ،ي شـعير و يشمـشاد ( دسـت نخواهـد آورد   ه بواالييگاه ي جاي، نگارشي خطاهايبرا
  ).79ص

 نامـارا و  كمـ  . وجـود دارد يقـات قبلـ  يت نگـارش در تحق يـ فكي يشـناخت   زبانيها يژگيو
 بـا اسـتفاده از   ضـعيف، ت يـ فكي را از متـون بـا   عاليت يفكيشده با  متون نگاشته( 2010)گرانيد
 ،زعـم آنـان    ت نگارش به  يفكي مهم   يژگي سه و  .نندك يز م ي متما ي و ابزار محاسبات   ي زبان يارهايمع

__________________________________________________________________ 
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، ي زبـان يهـا  يژگـ يت ويـ با وجود اهم.  و بسامد واژگان هستندي، تنوع واژگاني نحويدگيچيپ
 ييهـا   عالوه بر مهـارت ،ن عواملي اةدامن. دارد ريثتأ ،ت نگارشيفكيز بر   ي ن يرزباني غ يها يژگيو

ف يت و تـضع   يـ ز در تقو  يـ ز ن يـ برانگ ط چـالش  يه محـ  گردد ك   برمين موضوع   ي به ا  ،نچون واژگا 
، غفـارثمر، و    يرحـسن يم (.شـود   مربـوط مـي    يشناسـ   روان ة حـوز  و ايـن بـه    ر دارد   يثأ ت ،هيروح
ـ  ين عوامل روان  يز، به اثر ا   ين ن يشتر از ا  ي پ .)2006پور،   يفتاح م اشـاره شـده     يرمـستق يطـور غ   ه ب
 در ييش توانـا ي  تماس زودهنگام با زبان دوم را بـا افـزا  1و و رنزدلك آر2000 بسال    مثالً ؛است

). 2002(ده مانند نگارش مرتبط دانـستند     يچي پ يار شناخت ك يك الزم در طول     يهاراهبرداربرد  ك
  . با مهارت نگارش پرده برداشته استيريپذ  عامل ابهامة از رابطيمتر پژوهشكن اوصاف، يبا ا

 انسداد نگارش -2-2
 نگـارش   يشناخت  در ارتباط با وجه روان     يروشن ه به كت نگارش   يفكين موانع   يتر م از مه  يك

 ي،هـر زمـان   در   دتوان¬يمدر واقع انسداد نگارش     . رد، احساس انسداد نگارش است    يگ يقرار م 
 يابيا نامناسب ارزيگران ي تر از د    ضعيفار خود را    ك اي،  سندهيه نو ك يژه هنگام يو  به ايجاد شود؛ 

 ي گـاه  ،يا سندگان حرفـه  يـ  از نو  ي برخـ  ي و حتـ   ستيـ  نادر ن  يا  دهي پد ،د نگارش انسدا. ندك  يم
ن يتـر   از بـزرگ   يبرخـ پنـدنت، گفتـه اسـت       يديبه نقل از ا   ) 2008(والش. دارندانسداد نگارش   

نراد، ارنـست  كلد، جوزف ين منسفياتركا وولف،  ينيرجي، و ي لئو تولستو  -ات  يسندگان در ادب  ينو
ن رنـج بـه سـراغ    يـ ا. اند ه دچار انسداد نگارش شده    ك هستند   يسندگاني از جمله نو   - ينگويهم
 انـسداد نگـارش در       علـل  رامـون يق پ يتحق. ز آمده است  ي معروف ن  ةسندينو ، جرالد تزيات ف كاس

ر نگـارش   يهـا، محققـان تحـت تـأث        ن سـال  ي در ا  زيرا افزايش يافت؛  1980 و   1970 ةده اواخر
 از  1947 در سـال     ، به نام  ادموند برگلـر      ياوكانبار رو  نينخست گرفتند، هر چند   ندمدار قرار يافر

ه در مقدمـه    كـ  همان اسـت     ،رش عموم و معتبر   يف مورد پذ  يتعر. انسداد نگارش نام برده است    
 ينـوع  رده است انسداد نگارش را بـه كشنهاد  يه پ ك) 2009(نام رز      به ي دانشمند يعني ؛آورده شد 

 .ا تعهد باشديمبود مهارت كر از ي غلليه عه بكم يي نگارش بگوةردن و ادامك در آغازيناتوان
 و حـس فـرد در       زهيـ به انگ   در نويسندگي،   نابهنگام يها  وقفه ي برا ،ي قابل تأمل روان   عوامل

ا يـ  روند نگارش    ةاخالل در ادام   سنده و يت نو ين رفتن خالق  يباعث از ب   هك دگرد¬ينگارش برم 
ه بـه  كـ  بل،ستيـ  ني فردي ناتواندر التكن مشي، علل ا يشناخت دگاه روان ياز د . دنشو يم انسداد

__________________________________________________________________ 
1. Arreco and Ransdell 
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عامـل  ،  اركـ  اف ك در يمبـود فرصـت بـرا     كو   ارتباط دارد    ار و احساسات نابهنجار   ك از اف  يقيتلف
ها به زبان  حل الت و راهكه مشكن است   ي ا ،ثرؤم يريشگيپ راه   يك. شود   يوقفه پنداشته م       جاديا

 كمـ ك مختلف نگارش يها ش روار وكگسترش اف به ،ها  آنةه صحبت دربار ك چرا   ؛آورده شود 
هـا   ن آن ي از پرثمرتر  يكيه  كشنهاد شده است    يل پ كن مش ي برخورد با ا   ي برا ييها حل راه. ندك  يم

 خـود  ي آزادانـه، بـرا  ،ه فـرد ك ي نگارش؛ن نگارش آزاد استيادشده، تمريل ك مقابله با مش   يبرا
ـ  شـد  نتـرل كن نگـارش    يتمـر  .باشدن يگونه نقد  چي ه منتظره  ك بدون آن  ،سديبنو  از  ، مـداوم  يه ول
، ه قبل از شـروع نگـارش      ك يسانكسه با   يه در مقا  ك است   ي شگفت ةيما. است گريدي  ها  حل¬راه

 سند،يـ نو¬ي مـ  ي قبل يه بدون آمادگ  ك ي عموماً افراد  ،ندكرا متحول   ان   آن اند تا    الهام يمنتظر نوع  
 را بـه     از موضـوع   ي بهتـر  ك در ي به شـرط   ،نگارش آزاد .  دارند يسندگي در نو  يشتري ب تيخالق
رامـون  ي و تبادل نظر پيالت نگارشك مشةه همراه با صحبت و بازخورد دربار كدهد   يسنده م ينو
سنده دارد و   يـ  از نو  يت اجتمـاع  يـ از بـه حما   يـ  ن ، نگارش خـوب   ي از طرف  ؛ آن باشد  يها حل راه

ق و يدر واقـع فـشار، بـازخورد، تـشو    . ستيـ  ن يافكـ ت  يـ فكي بهبـود    ي برا ،ق نوشتار ي دق يبررس
وسـته بـه    ينـد پ  ك يسـازد و او را ملـزم مـ         ي فـرد را در نگـارش توانـا مـ          ،ي اجتماع يها تيحما

  ).1993س، يبو (.ندكشف ك خود را ي بپردازد تا نقاط  مثبت و منفيابيخودارز
انجـام  ي  باتجربه  پژوهشسندگانينو  در  انسداد يشناخت  روان يها شهي شناخت ر  يبراس  يبو
ن شـرح  يت بـد يـ  اهميب نزوليترت در هفت دسته به  در پژوهش را     دگانننك  تك شر علل داده و 

 يابيـ اضـطراب ارز   ،ييگرا مالك،  يحوصلگ ي، ب يقرار ي، تعلل، ب   نگارش اركدلهره از   : برشمردند
ـ  يها يختگير هم ، به يطور سنت  ههرچند ب ). 1985 ،سيبو(ن  يقوان و  ي اصـل   مـانع  مثابـة   بـه  ي روان
ن عامـل،   يـ  ا ي نقش اصل  ي ضمن نف  لف،مخت يها  پژوهش يول ،است  قلمداد شده   نگارش يبرا

تواننـد   ي مـ  يالت نوشـتار  كموانـع و مـش    .  هستند يگر نوشتار يق موانع د  ي دق ييشناسا خواستار
ه در مراحـل مختلـف      كـ  يي رفتارهـا  يعني ؛باشند زي ن ي نوشتار ي غلط رفتارها  ك در دهندة  نشان
ردن كـ اي  هل چندمرحل مثارايب). 2001،  يورتسهويه(دهند   ي خود را نشان م    ،ند نگارش اثر  يافر

ـ  ينـد يا فر يبا نگاه  دگاهي اصالح د  يبه معنا  ،يا مرحله كنگارش در برابر نگارش ت      ه نگـارش  ب
 اما  ، دارند يمكت  ي اهم  معموالً ،شده  شناخته ي، موانع نوشتار  يشناخت اگرچه از لحاظ روان   . است

 ي برا ييها رند و راه  يه گ بهر) يريپذ مانند ابهام (ه  ي قض يشناخت  روان ةتوانند از جنب   يان م يدانشجو
  .ابنديثر آن بؤق و ميد دقي و توليريادگيبهبود زبان و 
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  سنجشي و ابزارهايريپذ ابهام -3-2
سـاخت و مناسـب     خـوش ، مورد بحـث  يشناخت  ساختار روان  ي برا ،زعم نگارنده  ه به ك ينام

ده شـده   يـ نام »توان تحمل ابهام  «ن ساختار   ي ا ، مقاالت ي هرچند در برخ   . ست يريپذ است، ابهام 
 ي،ريپـذ  ا ابهام يمنظور از تحمل ابهام     . مينك ين نام در طول مقاله استفاده م      ين از هم  ي بنابرا ؛است

ه كـ  يهنگـام . نـد ك  يد مـ  يـ ط تا چه اندازه احـساس تهد      يق خود با مح   يه فرد در تطب   كن است   يا
ـ   يصـورت سـر     به ، مهارت زبان  يك يريادگي انند م يراتييتغ دهـد،   ي رخ مـ   ناپـذير   ينـ يب شيع و پ

دادها همـراه   ي از رو  يا دهيچي پ ك با در  فراوان،چون تحمل ابهام    . ستي و شفاف ن   يافكاطالعات  
ف مـبهم   يه بـا وظـا    كـ  يمتـر احتمـال دارد زمـان      ك دارند،   يشتريه تحمل ابهام ب   ك ي افراد ؛است
 بـا   رويـارويي  ي در چگـونگ   ي هر انـسان   يالبته آمادگ . نديتالش بشو  شوند، دست از   يرو م  به رو
 مـا   ة در همـ   ،يلـ ك ي سـاختار  مثابـة   بـه  يريپـذ  ابهام يفرد است ول    مبهم، منحصربه  يها تيعموق
 ي نـوع ،ه در واقـع كـ  انـدك  يري مقابـل، ابهـام پـذ      ةدر نقط .)1962 ،1بادنر(ش وجود دارد    يمابك

ت يـ  واقع دهنـدة    بـا عبـارات نـشان      ي، و گاه  ستها حل افتن راه يد در   ي سف -اهيد س يش به د  يگرا
 :1949 ،2يكبرانزو -لكفرن (.دارد يشتر باز م يشف ب ك ينشجو را از تالش برا    شود، دا  يب م كيتر

115.(  
 ياريزان بسي به م، مفهوم و ساختار ابهام  يق رو يتحقحات بعد خواهد آمد،     يه در توض  كچنان
ن ابزارسنجش مورد استفاده    يشتريپرسشنامه ب .  شده است  ي معتبر ي ابزارها يدارا افته و يتوسعه  

 يهـا  تيـ  در مـورد موقع    ،ينـون كننـدگان در پـژوهش      ك  تكاز شـر  . هاست هشل پژو ين قب يدر ا 
ص افـراد   ي تـشخ  يهـا بـرا    ه پاسـخ  كـ شـود    يال مـ  ؤ س يط شخص يار و مح  ك در محل    ،زيآم ابهام

ـ   تـا  ،ن پرسـشنامه  ياربردتركـ پر. رود يمـ  ارك   به ،مترك توان تحمل     با ر از افراد  يپذ تحمل حـال،   هب
 قـرار  ي بعـد يهـا  پرسـشنامه  ةيـ پا ،يالدي شصت مةدهه پس از  كاست  ) 1962( بادنر ةپرسشنام
 يـك رت از يكـ  هفـت رتبـه نمـودار ل   ي حاويك،ه هرك دارد پرسش 16پرسشنامه بادنر   . گرفت

 سـطح  ي دو جنبـه افراطـ  ،نياست و عالوه بـرا ) ار موافق يبس نظر(تا هفت   ) ار مخالف يبس نظر(
  نظـر  ،بيـ ترت  بـه  يعني 3 و   2ب عدد   انتخا. هست زيگانه ن   پنج ينينابيرش ابهام، شامل نقاط ب    يپذ

موافـق و   يمـ كب نظـر  يـ ترت  بـه يعنـ ي 6 و 5 نظر ممتنع و  يعني  4 مخالف،   يمكمخالف و نظر    
ـ ر جزيـ ابهـام خـود از سـه متغ        تحمـل  ن پرسشنامه ي ا .موافق است  ه از كـ شـود   يل مـ كي تـش يئ

 انـسان  حملت زانيم به هك ،يرينوپذ ،نخست :ستها ل پرسش كدر طول    بادنر آزمون يها كمال
__________________________________________________________________ 

1. Budner 
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 زان تحمـل  يـ  م دهنـدة   ه نـشان  ك يدگيچي دوم، پ  ؛شود  يد مربوط م  يجداطالعات   طيشرا برابر در
زان يـ ه بـه م   كـ بـودن   نحـل   يال ايـ  يريناپذ  سوم، پاسخ  ؛ز و نامربوط است   ياطالعات متعدد، متما  

 ارتبـاط   نبـود  به اطالعات و     يدسترس نداشتن پنهان،   يارهاكل، راه كتحمل در برابر مسائل مش    
 ني همـ ، تحمـل ابهـام  ةن پرسـشنام يتـر  هنـوز محبـوب   .گر مربـوط اسـت  يديكله با ئ مسيزااج

از .  اسـت  زيـادي  ي الزم و اعتبـار داخلـ      ييايـ پا ي بـادنر دارا   ةپرسـشنام .  اسـت   بادنر ةپرسشنام
 ين ابزارهـا بـرا    يتـر  قيـ گر از دق  ي د يكيم،  يه بگذر ك) 1975،  1نورتون(گر  ي د ي سنجش يابزارها

 پرسش  كه در قالب پنج نوع محر     ك(.1994فرنهام  (ن است   يلك م ةرسشنامپ ،يريپذ سنجش ابهام 
  .است پرسش 13 يه فقط حاوك است)  2009( دو 2نيلك مةاش پرسشنام شده  وتاهكند و ك يم

  عوامل گريد و يريپذ ابهام بين طهابر -4-2
ت آمـوزش و  يـ فكي، يف درسـ يالكـ  تيرش ابهـام و اجـرا   ي سطح پـذ   ة رابط ،ريات اخ تحقيق

شناسـان نـشان      شـناخت  يهـا  افتـه ي نيهمچنـ ؛  دننك  يد م ييأن موضوع را ت   ي افراد ا  يمند تيرضا
ننـد و بـا هـر    ك يم مي تقسيا  بستهيها  اطالعات را به گروه زياد، يريپذ  با ابهام  ه افرادِ كد  نده يم

سـطح   توانش و    با ،رين متغ ي ا  ةطراب). 2002 ،3 و اوون  ينييسو(ند  شو ي م رويارو جداگانه   ،بخش
  .)1998 4سيگر( .استده شده ين سنجيشي پيها  زبان در پژوهشيانواژگ

آموزان دختـر     و خالقيت در دانش    يريپذ  بين ابهام  ارتباط به منظور بررسي     ،يراني ا يپژوهش
 يغالمـ  (بود تيخالق و يريابهام پذ  نيب معنادار و مثبت يا  طه راب ، آن ةجيه نت كرج انجام شده    ك
ـ   پژوهش ).1389 اوند،كاك و ـ         ،نيـ ش از ا  يها پ ت يـ  و موفق  يريپـذ  ن ابهـام  ي  بـه وجـود رابطـه ب

 ي تالشـ  يدر پژوهش ). 11: 1986،شپل و رابرتس  (اند    برده ي زبان دوم پ   يريادگيان در   يدانشجو
آمـوزان    فهم ذهن زبانة رابطزيرا ؛ش دهنديف را افزا  يالكعامدانه صورت گرفت تا سطح ابهام ت      

 اسـت   يپردازد، بخـش   ين ابهامات م  ير ا ي تأث كه به در  ك از مغز    ي بخش .استزان ابهام مثبت    يبا م 
 ،تيـ ند و درنها  ك  يشتر م يتشاف را ب  ك شوق ا  ،نديان فر يا پردازد و  يز م يها ن  ردن آن كنترل  كه به   ك

آموز را نسبت به      زبان ،يا گونه تواند به  ي م يريپذ ابهام. ندك  ي م كمكآموز    زبان يريادگيبه ارتقاء   
ـ (نـد   كتـر     حـساس و خبـره     ، گونـاگون  يهـا  تيعموق  در ي لغو ي جزئ يها تفاوت  ).1995،  5يال

__________________________________________________________________ 
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او قرارگرفتـه   كـ   و نـد كز مـورد    يـ  ن ي خارج يها  در زبان  يونانيان  ي تحمل ابهام دانشجو   يچگونگ
  تـا ؛ زبـان وجـود دارد  يهـا   و مهـارت   يريپـذ  ن ابهام ي جالب ب  يا رابطه ).1998،  1 ايازامك(است  

ه كـ  يزمـان . ننـد ك  يالت محـسوب مـ    ي تحص ةبت در ادام   ثا ي عامل مثابة  را به  يريپذ ه ابهام ك  ييجا
هـا و    يياالت امتحـان، راهنمـا    ؤز را در سـ    يـ آم  ابهـام  يها تين موقع ي ا ،طور مداوم  ان به يدانشجو
 ي فـرد  يريپـذ  د با ابهام  ي با ،نندك  ي تجربه م  ،الت خاص ك با مش  مواجهه استادان و در     يدستورها

من يز نـا  يشتر ن ي پ ).2002،  ينيياوون و سو  (نند  ك د و آن را رفع    ونرو ش   روبه ت با آن ابهاما   ،خود
گـر  ي دة پژوهش درباري ول،وشنود سخن گفته بود    و مهارت گفت   يريپذ ابهاماز ارتباط   ) 1978(

 2سي و فـر كاكتاب هج ك مثال در    راي ب ؛است   وت مانده كژه نگارش مس  يو ه ب ي،زبان  يها مهارت
 مهارت خواندن   يريادگي يتواند برا  يم يريپذ ابهامه  كاست   صورت گذرا اشاره شده    هب) 2009(

ا يـ ال نامنظم صرف و نحو ك اشيمتون دارا  ست ا نكمم زيرا ؛د واقع شود  ي مف ي،سيدر زبان انگل  
  . واژگان باشند

 يشناسـ   و روانيتـ ي علـوم ترب يلـ ك ة، در حـوز يريپذ  ابهامة درباريراني ايها شتر پژوهش يب
ان، فقـط دو اسـتثنا قابـل    يـ ن ميـ در ا. ه اسـت متر بدان پرداختـه شـد  ك و در آموزش زبان  است
بين تحمل ابهام با امتياز زبـان انگليـسي كنكـور            )1383 ( شعيري و شمشادي   ،خادمي. رستكذ

ن يدر همـ  . افتندي مثبت و معناداري     ة رابط ،ها سراسري و نمرات زبان انگليسي عمومي آزمودني      
، براسـاس  ي تـوانش زبـان  ي را رو»تحمل ابهام «يريادگياثر   )1384 ( شعيري و شمشادي   ،زمينه

پـس از   . دنديش و دوگروه گواه سـنج     ين، در دو گروه آزما    ي ل كاس تحمل ابهام زبان دوم م     يمق
 تحمـل ابهـام را      ةژيـ  و يريادگيـ  ي راهبردهـا  ،شي آزمـا  يهـا  آزمون تافل، به گروه    شي  پ  ياجرا

 اسـت و    يريادگيـ بـل   ها نشان داد تحمل ابهـام قا       افتهي. آزمون تافل گرفتند   آموزش دادند و پس   
ـ     اسـت ن اثرگذار   يي تحمل ابهام پا   يش دارا يژه بر گروه آزما   يو هب  ي،طـور معنـادار    ه و توانـسته ب

  .ها بهبود دهد ر گروهيشان را نسبت به سايتوانش زبان

 پژوهش يها و پرسش هدف -3
 شاخص  ةمثاب  ها همان انسداد نگارش ب    ي نابهنگام   يها  و وقفه  يريپذ اين مقاله به ارتباط ابهام    

 يفـ كي يهـا   و شـاخص   يريپذ ن به ارتباط ابهام   ي همچن ؛آموزان پرداخته است    نگارش زبان  يمك

__________________________________________________________________ 
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ن عوامـل در    يـ ان ا يـ  وجـود رابطـه م     ،ن مقالـه  يا در. ز پرداخته شده است   يآموزان ن  نگارش زبان 
با توجه به مسائل    . شود يرمي وتفس يش، بررس ي، آزما يرانيان ا يدانشجو در   يسينگارش زبان انگل  

  :استر ي زبه شرح  پژوهشيها پرسش شده،  رحط
در  ي و واژگـان  ي دسـتور  ي نگارش يها  ت وقفه يمك  و يريپذ  ابهام اني م ي معنادار ة رابط ايآ .1
 وجود دارد؟آموزان  زبان

  وجود دارد؟آموزان  زباندر ت نگارش يفكي  ويريپذ  ابهاماني مي معنادارة رابطايآ. 2
ن پژوهش، ينندگان در اك تك شريتي جمعةف نموني توص  در سه بخش   ،ديآ يآنچه در ادامه م   

 پـژوهش  يهـا   دادهيند اجرا و گـردآور يان پژوهش و شرح فر    يار گرفته شده در ا    ك   به يابزارها
  .است

 روش پژوهش -4
  نندگانك تكشر -1-4

 يهـا   از دانـشگاه يكـي  يسيـ ات انگليادب  زبان وة رشتراني فراگ تن از  120نندگان،  كت  كشر
 ري چـشمگ  ةرابطـ  يجـو و جـست  ،ن پـژوهش  يـ چـون هـدف ا    .  داشتند 30-18ه  كبودند   تهران
 . اسـت  يو موانـع نگارشـ     يسيـ ابهـام آنـان در آمـوزش زبـان انگل           زان تحمـل  يـ ن م ي ب ياحتمال
متر بـود   كابهام آنان     رشيه احتمال پذ  ك صورت گرفت    ييها السك از   ،قين تحق ي ا يبردار نمونه

 ي مشابه يها گروه. ردك  ي نگارش قلمداد م   ي برا ي احتمال  مانع مثابةن عامل را به     يو استاد نقش ا   
 ينـد اجـرا و گـردآور   يافر متوسـط انتخـاب شـدند و    تـر از  نيي باالتر ازمتوسط و پايها در رده 
  .ها هماهنگ انجام شد السك ة همي برا، پژوهشيها داده

  ابزار پژوهش -2-4
ي و كيفـي، يعنـي پرسـشنامه و مـصا                  حبه بـراي تأييـد     در اين پژوهش، از دو روش كمـ

وجـود دارد   ) 1981(هرچند پرسشنامة انـسداد نگـارش رز        . صحت نتايج استفاده شده است    
ي كفايـت           دربارة ابهام . دهد ولي وجه كيفي نگارش را پوشش نمي       پـذيري نيـز سـنجش كمـ

  خـود  هستند كه پرسشنامهشناختي، در قالب   ي سنجش اين عامل روان    ها اكثر تست . كند نمي
كند؛ بنابراين ممكن است دقيق نباشـند      مي گزارشهاي مبهم را     ورد با موقعيت  طرز برخ  فرد،

توانـد   طـور تـصادفي، مـي       كننده، به  و يك مصاحبه با همان ساختار محتوايي، از چند شركت         
  نـه ي زم ني مورد استفاده در ا    يها اسي مق نيتر   از معروف  يك ي .صحت اطالعات را احراز كند    
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پـذيري افـراد اسـتفاده شـده       در اين پژوهش براي سنجش ابهام كه استهدادتوسعه  را بادنر
  .است

ن يـ ا ،ن پـژوهش  يـ در ا  يريپذ زان ابهام ي سنجش م  ي برا  بادنر ة پرسشنام اربردكگر  يل د علاز  
 شـناخته  نـه يزم نيا در قيتحق يبرا مناسب يا هي دارد، و هم پا    يشتري ب يها  پرسش  هم هك است
 آن را بـاال     يـي نـد و روا   ك  ي مـ  كمـ كها   هم درست آن  ها به ف   ن متن پرسش  بود آسان. است شده

 از  ده تن ه  كاز آنجا   . ند پاسخ داد   پرسشنامه ، به ننده در پژوهش  ك  تكان شر ي دانشجو ةهم. برد يم
 گرفتند، از بابت زبـان      يازات همسان ي و امت  ندپاسخ داد ان داوطلبانه هر دو پرسشنامه را       يدانشجو

رز  ة پرسـشنام ، انـسداد نگـارش  زانيـ  سـنجش م يبـرا . نان حاصـل شـد  ي اطم،و فهم پرسشنامه 
ش يرايـ ، درنـگ، و  امـل  ك  انسداد ةطيح در پنج    بخش آن،  24ه  ك  داده شد  همان افراد به  ) 1981(
 . ند شديبند طبقه ، و برخورد درستيدگيچي پيهاراهبردش از موعد، يپ

 در  . مـصاحبه شـدند     انتخاب و  ي،طور تصادف  هنندگان ب كت  كشرن شش تن از     يسپس همچن 
باشـد و از اثـر        اتيـ بازتـاب واقع   ،نكحد مم  تاش  ي آزما ةجيها توجه شد تا نت     آزمونن  ينجام ا ا

 ،ه به زعـم خـود     ك نداشته باشند    ي خاص يريگ ان جهت ي دانشجو يعني ؛ شود يريهاوثورن جلوگ 
 ه اصـالً كـ ه شـد   ين گونه توج  يان به ا  ي دانشجو ين موضوع برا  يا.ند پژوهشگر باشد  ي خوشا يبرا

طـور صـادقانه و       بـه  ها پرسشد به   ي تنها با  ،نندگانك  تكست و شر  يها مهم ن   سخدرست و غلط پا   
 يهـا   گـزاره  از   يبكيه شامل تر  ك ند شده بود  يزير  طرح يا گونه  به ها پرسش.  پاسخ بدهند  يمنطق

 ي پاسخ خاصـ   ي برا يا سرنخ ي نباشد نندهك جي گ ،وجه چيه ه به ك بود   ناپذير  ينيب شي پ يمثبت و منف  
  .ندهد

   پژوهشيها  دادهيد گردآورنيافر -3-4
 مـورد اسـتفاده قـرار       ،ريـ  ز ةآمد دست  موارد به  ،قيتحقاالت  ؤسپاسخ به   ردن  ك هدفمند   يبرا
ـ    ان موضوع ي به دانشجو  ،ي متوال ةسه جلس   در يف ترم يالك ت سلسله يط: گرفت  يات روزمـره ول
 طبق  يفكيلحاظ   از   ، آنان يها نوشته. سندي پاراگراف بنو  پنج نگارش داده شد تا در       ي برا يمتنوع
ه كـ  شـد    ين از لحاظ  تعداد موانع بررسـ       يوهمچن)  141: 2009(شن  ي سنجش نگارش ن   يالگو
ـ  يها ف داده يتوص  از كيانـد  تعـداد . ل خواهـد آمـد  ي بـه تفـص    ،در بخـش بعـد     دسـت آمـده    هب
 را ين موانـع نوشـتار    يـ  ا علّـت تـا    شـدند  انتخـاب  و مـصاحبه        يطور تصادف  هها ب  نندهك  تكشر

آموزان  ه زبان ك يح دادند چگونه زمان   يها توض  آنها،    داده ي گردآور ة پس از مرحل   .نندك ييشناسا
ا يـ ر  يين تغ يدر واقع ا  . ردك رييتغ  آنان ردكعمل ةرو شدند، نحو   ز روبه يآم  ابهام يها تين موقع يبا ا 
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 از يا مرحلـه  هـر  در نگـارش  انسداد و توقف باعث اي شد يم انينما نگارش ةنحو ت و يفكيدر  
 ؛ نـام بردنـد  ي و لغوي دو نوع مانع گرامرش از همه ازين مرحله، ب ي در ا  .شد يم ارشنگ مراحل
 دچـار   ، مختلف يها  رساندن منظور خود در مورد بحث      يآموزان برا   از زبان  ياري بس ، مثال براي

آمـوز اسـت در بـه        نان زبان ي بعد، موضوع اطم   ةو در مرحل  .  شوند ي مناسب ةلمكابهام در انتخاب    
  .ندكالقا  خواهد يه مك ي آن منظوريدستور زبان برااربردن درست ك

، صحت چـاپ  يي از لحاظ خوانايريپذ  ابهاميها  موجود در جدول پرسش   يدر ابتدا محتوا  
ها  آن. نندگان داده شد تا پاسخ دهندك تك شد و به شر   يان بررس ي دانشجو يو قابل فهم بودن برا    

 يـك عـدد   . ازدادندي امت 7 تا   1نه از   ي به هر گز   ،وتاهك يپس از تعمق   ابتدا پرسشنامه را خواندند و    
 در و محاسـبه  ،فـرد  هـر  يبـرا  هـا  داده .»امالْ موافـق كـ  «يعنيو عدد هفت    » امالمخالفك «يعني

 ،گـر ي ديهـا  معـدل نمـره    به توجه با ،آموزان دانش يزبان  سطح سپس ؛شد وارد يآمار افزار نرم
رون يـ  ب پـژوهش ن  يـ  داشـتند، از ا    يفـاوت مت اريه سـطح بـس    ك ي افراد يها نترل شد و داده   ك زبان

 شــده از يزيــر برنامــهروشــي  طبــق مــدرس ســپس ؛دنهــا همگــن باشــ گذاشــته شــد تــا داده
ه بـا موانـع   ك يسند و هرزمان يالس بنو ك هر موضوع روزانه و در     ةدربار نندگان خواست ك  تكشر

ز يـ لبته مدرس ن  ا. ندك يبردار ادداشتياطالع دهند تا مورد را       رو شدند، به مدرس     روبه ينگارش
ر نظـر داشـت و      يدقت ز  هها را ب   ها رفت و روند نگارش آن      ان آن ي م ،نندگانك  تك شر ربا تسلط ب  

هـا پاسـخ     االت آن كرد و بـه اشـ     كـ   يادداشت م يشد، مورد را     يال م كا اش ي دچار وقفه    يسكاگر  
ت حاصـل   ثبت شد و با اطالعاشده مشاهده ار افراد  برخي ي برا  سپس تعداد موارد وقفه    ؛داد يم

ق يـ  سـنجش دق ي براييآزما ي و راستيق داده شد تا گواه درستي انسداد نگارش تطب  ةاز پرسشنام 
 يلـ كن آمار ي هر فرد و همچن يها برا   راه حل آن   ة وپاسخ و ارائ   .ها باشد    داده ين ابزار گردآور  يا

فـرد  هـا را خـود        تعداد وقفـه   .ديدست آ  هزان انسداد نگارش ب   ي ازم ي عدد يشمارش شد تا آمار   
  ز رتبه ي ن يكها طبق جدول     نآت نگارش   يفكي،  شده شمارش شد   يي شناسا  موانع يوقت .ردكثبت  
 ي طبق الگـو   ،يفكي از لحاظ پنج عامل      ،يكطبق جدول    ان،ي نگارش دانشجو  ةدر ادام  . شد يده

 5 تا يك از ، آن رايگريار دك و مدرس و استاد هم شديبررس)  2009(شن يسنجش نگارش ن
ن  بـه  ي همچنـ ؛ وارد شدي افزار آمار  هر فرد محاسبه و در نرم   ين آن برا  يانگي و م  كرد يابيارزش
 داده  ،رت است يك ل ي پرسش برمبنا  24 يه حاو ك انسداد نگارش    ة پرسشنام ،نندگانك  تك شر ةهم

ل اسـت، آن را     ئادي و نه آنچه ا    نيمسال در طول     آنان ي نگارش واقع  ةشد و آنها با توجه به سابق      
 يهـا و انـسدادها    آنان در برخـورد بـا وقفـه   يارهاكل و راهي دال ها،  مصاحبهدر و پاسخ دادند
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استفاده شد  ) 2009( 1شني ن ت نگارش يفكي سنجش اريمعاز    براي اين كار،   .ده شد ي پرس ينگارش
، ي دسـتور  يدگيـ چي درسـت، دقـت و پ      يگـذار  ، امـال و نـشانه     ي واژگان ي چون غنا  يعوامله  ك

 از يا  نمـره يـك،  هري و بـرا كند  مي نگارش را برجسته     يتوا و ارتباط مطالب و مح     يده سازمان
  . گذارد ي تا پنج ميك

   پژوهشيها افتهيف يتوص -5
م شـده   يرت تنظـ  يكـ  ل ياس پنج قسمت  يف پاسخ مق  ي با توجه به ط    ،سؤاالت هر دو پرسشنامه   

دست  هب) يعلت سهولت بررس   هب (100 هر فرد از     ي هر ستون نمره برا    ة  محاسب   از ه پس كاست  
ـ  ارا 1 يـك  در جـدول     يفيآمار توصـ  . ده است   آم ـ  ؛ه شـده اسـت    ئ  120ه تعـداد    كـ  يصـورت  ه ب
 بـادنر  يريپـذ  ابهام   در پرسشنامه    08/16ار  يبا انحراف مع     را  01/64مره  نن  يانگيننده م ك تكشر
هـا   ع دادهيـ  و توز55/12ار ي  با انحراف مع58/53 انسداد نگارش   ةمرنن  يانگياند و م   ردهكسب  ك

  . است بوده طبيعي

   و نگارشيريپذ ابهام  ة دو پرسشناميفيآمار توص: 1جدول 

  اريانحراف مع  مرهنن يانگيم  تعداد  

  08/16  01/64  120   بادنريريپذ ابهام  ةپرسشنام
  55/12  58/53  120   رز نگارش ةپرسشنام

س هاي آمـاري آنـاليز واريـان     و آزمون (SPSS)اس.اس. پي.افزار اس   با استفاده از نرم   ها    داده
 يبررسـ . شدندل  يه و تحل  ي تجز >01/0Pداري    معنيرسن در سطح  ي پ يب همبستگ يدوطرفه، ضر 

  صدم 52 ي منف ي انسداد نگارش و تحمل ابهام، همبستگ      ةن دو پرسشنام  ي ب يل آمار ي و تحل  يمك
 تـر در   نييزان موانـع پـا    يـ  م يريپـذ  ابهامنندگان با سطح باالتر از      ك  تك شر يعني ؛دهد يرا نشان م  
نگـارش را     در يشتريـ  موانع ب  ، از تحمل ابهام   ،تر نييه افراد با سطوح پا    ك  ي درحال ؛رندنگارش دا 

 ؛ داشـت  يدار  ي معنـ  ي اخـتالف آمـار    انسداد نگارش و تحمل ابهام     ةن نمر يانگي م .شاهد هستند 
اند   بودند، بهتر توانستهييرش ابهام باالي پذ ة نمر يه دارا ك ينندگانك  تكشاهده شد شر  من  يهمچن

__________________________________________________________________ 
1. Nation 
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   نگـارش،  ةي در مراحل اول   ،آموزان گر از زبان  ي د ياري بس انندا حداقل م  يند  يآ بر ، موانع نياز پس ا  
  .اند گرفتار انسداد نگارش نشده

ن يشتريـ ز انجام شد و ب    يق مصاحبه ن  ياز طر  يفيك يبررس  پژوهش، ليمكد و ت  أييبه منظور ت  
زبـان  اربرد  كو   يريادگينفس افراد در     همبود اعتماد ب  ك انسداد نگارش گفته شد،      يه برا ك يليدال
ن يـ ا. رود ي نگارش ازدست مي اصلةدينگارش، در واقع ا ر در يخأ در اثر ت   يه گاه ك يورط ؛دوب
س يبو.  داردي قابل تأملي همخوان ،ي انسداد نگارش  يبرا)  1985(س  يل بو ين دل يها با نخست   افتهي

ه كـ ار است كهره از خاطردل ه ب، نخستةرد  انسداد نگارش در درج     يگ يجه م ياز پژوهش خود نت   
، درنـگ،   امـل كتوقـف   د عامـل    ييـ أعالوه بر ت   . است يكن مضمون نزد  يمبود تحمل ابهام به ا    ك
ان بـه عوامـل     يموجـود در پرسـشنامه، دانـشجو       يدگيـ چي پ يهـا راهبردش از موعد،    يش پ يرايو
ول ئ مـس  مثابـة  ز بـه  يـ  ن يپرتـ   نامناسب و حواس   يكيزيت ف يمبود اطالعات، وضع  ك چون   يگريد

 .ردندكاشاره  نگارش خودانسداد 

  شده در پرسشنامه و مصاحبه  عوامل انسداد نگارش اشارهةسي مقا.2جدول 

ترين عوامل انسداد  مهم
  نگارش در پرسشنامه

  فراواني
ترين عوامل انسداد نگارش  مهم

  در مصاحبه
  فراواني

  املكتوقف 
  درنگ

  ش از موعديش پيرايو
  يدگيچي پيهاراهبرد

23  
32  
41  
15  

  العاتمبود اطك
   نامناسبيكيزيت فيوضع

  يپرت حواس

7  
5  
6  

ـ    ين دانشجو يهمچن ل شـدند و    يـ ز قا ي تمـا  ي و دسـتور   ين انـسداد واژگـان    يان در مصاحبه ب
ان ي دانـشجو كمـ ك بـا  ، نگارش آنان و شمارش مـوارد انـسداد  ة نمون ي پس از بررس   ،پژوهشگر

 3در جـدول  . بـسنجد  يري پـذ    آن را با ابهام    ي در نظر گرفت تا همبستگ     يك هر   ي برا يشاخص
رسـن  ي پ يم شـده، بـا روش همبـستگ       يه به دو دسته تقس    ك ي و انسداد نگارش   يريپذ ارتباط ابهام 

ن يـ  ا.هاسـت  ان آنيـ وس مك معة وجود رابطدهندة  نشاني منفينشان داده شده است و همبستگ     
  . چهار دهم استيتر از سطح معنادار نييار پايعدد بس
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  رسني پيب همبستگي با روش ضرينواع انسداد نگارش و ايريپذ  ارتباط ابهام.3جدول 

همبستگي آماري 
  پيرسن

  بررسي كيفي از راه مصاحبه
ي از راه بررسي كم

  ها پرسشنامه

 ريان دو متغيرابطه م
انسداد 
  يواژگان

انسداد 
  يدستور

انسداد 
  نگارش

  )يلك(

 يب همبستگيضر
 ,QIWBپرسشنامه 

AT 

  -/.524  -49/0  -66/0  -31/0  يريابهام پذ

ه كـ ن باشد   ي، ا يشتر است تا واژگان   ي ب ي با انسداد دستور   يريپذ  ابهام ةه رابط كني ا علتد  يشا
تـوان تـصور    يه مـ ك چرا ؛آموزان دارد ردن زبانك يسي بازنو به تواني بستگيزان انسداد واژگان يم
ه كـ  ييهـا  ار بـردن واژه كـ  سد، از بـه يـ گربنويه قادر است منظورش را بـه عبـارت د    ك يسكرد  ك

 ي رساندن معنـا   ي برا ، مختلف يها  گوناگون با روش   يها رود و از واژه    ي طفره م  ،نان ندارد ياطم
 ،طـور عـام   هرسد، و ب يت به نظر مي خالقي نوع،ار در نگاه اول  كن  يهرچند ا . رديگ يخود بهره م  

 اسـتفاده از    انـدك،  يريپـذ   ابهـام  يه افـراد دارا   كـ نجاسـت   يتـه ا  ك اسـت، امـا ن     يراه حل مناسب  
رو شدن با ابهـام اسـتفاده     ازروبهيي رهاي برا،ه در قسمت قبل به آن اشاره شد       ك  را ييارهاكراه
رسـن  ي پ يه بـا روش همبـستگ     كـ دهد،   يها را نشان م    ن آن يز ب ي ارتباط ناچ  ،يكجدول  . نندك  يم
  ي غلبـه بـر موانـع نوشـتار    ي بـرا فـراوان، ابهـام    اگرچه منافع داشتن تحمـل   .است دست آمده  هب

 ي قوي ارتباط،ن پژوهشي ا يها در داده  يق با انسداد واژگان   يتلف ،است بارز    مشخص و  يدستور
 يـك نزد -/.524 ي همبستگ ،گريد از طرف .  است 5/0ر  يدهد و ز   يم را نشان ن   ينگارش با انسداد 

 ازيـ امت ارتبـاط  ةگرآماريد يازسو.نندك  يد م ييأت گر را يست و همد   ا يفكي يها  روش يبه همبستگ 
ف آخـر   يـ  رد .است شده داده نشان 4 جدول در نگارش يفكي  شاخص نجپ و ابهام تحمل زانيم

 شاخص به صورت    يها  داده ةهم زان تحمل ابهام با   ي از ارتباط م   يا  خالصه ةدهند  نشان ،در واقع 
 .ستجايك
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  )رسني پيب همبستگيضر( نگارشيفكي يها  و شاخصيريپذ  ارتباط ابهام.4جدول 

  ابهامميزان تحمل   كيفي نگارش هاي شاخص  عامل
  35/0  ي واژگانيغنا  1
  41/0   درستيگذار امال و نشانه  2
  61/0  ي دستوريدگيچيدقت و پ  3
  32/0   و ارتباط مطالبيده سازمان  4
  28/0   نگارشيمحتوا  5

  40/0  يلكن شاخص يانگيم

 موانـع   يردند نـوع  ك ان اذعان يشتر دانشجو يان شد، ب  يدانشجو ه با ك ييها  مصاحبه يدر بررس 
 اسـت  يلك مش،اند و چون الهام گرفتن قبل از شروع نگارش ردهكر نگارش را تجربه   د يانسداد

 ةليوس  به ،حداقل از دو جهت مختلف    موضوع   يكرو هستند، پرورش     سندگان با آن روبه   يه نو ك
 ارتقـاي در واقـع،    . اسـت ستن انـسداد    كـ  ش ير بـرا  يپـذ  انكـ د و ام  يـ  مف امالًكـ  ي روش ،سندهينو

رش يه بحـث پـذ  كـ  يرغـم تـوجه   به. ندك ي مكمك زبان يريادگياحل  مريز به ط ي ن يريپذ ابهام
رده است، هنوز نقـش و      ك به خود معطوف     ي متفاوت روان شناخت   يها  روش عرضةابهامات در   

پاسـخ   ه ازكـ  يگـر يتـه قابـل توجـه د   كن ني همچنـ اسـت؛  در آموزش نگارش مبهم ،از به آن  ين
ه بـر  كـ  مسلط است  يژگي و نوعي يريپذ ه ابهام كن است   ي  ا  ،شود يشوندگان برداشت م   مصاحبه

توان گفـت    يها، م  ل مصاحبه يپس از تحل  . گذارد ير م يآموز تأث   زبان ينش فرد ك مطلب و وا   كدر
ه كـ  هـستند    يبند  قابل دسته  يلك  به سه گروه   ،يريپذ  از لحاظ ابهام   ،نندگان در پژوهش  ك  تكشر

 يك يبند ار دسته ي مع .آمده است  5جدول    در ،ها هر گروه از آن    ارين و انحراف مع   يانگيتعداد، م 
 .ن در هر گروه بوده استيانگي مةم نمريسوم تقس
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  ها  دادهي پس ازگردآوريريپذ  افراد از لحاظ ابهاميبند دسته: 5جدول 

 پذيري ابهام  تعداد ميانگين انحراف معيار

 باال  23 31/3 49/0

  متوسط  35 98/2  69/0
 نييپا 62  56/2 76/0

 يريپذ  ابهام ةم در رد  كت نگارش باال و انسداد نگارش       يفكي، افراد با    5 جدول   يبند در دسته 
ـ كج تحمل ابهام متوسط با نگـارش     ينتا. شوند ي م يبند باال طبقه  متوسـط همخـوان   يفـ كي و يم 

 . دارند يتر نيي نگارش به تناسب پا    يفكي و   يمكلحاظ   ه ب  عمدتاً ،نيياست و افراد تحمل ابهام پا     
ط يدرسـت و بهبـود شـرا       رويـارويي  يارهـا ك به اختصار به راه    ، مقاله يلك يريگ جهيش از نت  يپ

 يز بررسـ  ي ن يالسك آموزش   يها برا  ن بحث يم ا ي مستق ةدياربرد و فا  ك. شود يماي    ه اشار ،نگارش
  .ديآ ير ميه در دو بخش زك  استشده

  پژوهش يها افتهيل يتحل -6
 يشنهاديـ  پيهـا  حل راهه به ك خواهد شد عرضه يليور تحلك مذيها  افتهيها و     بر اساس داده  

  .انجامد ي ميريپذ  و ابهاميدر برخورد با انسداد نگارش
ت يـ فكي بهبـود    يه بـرا  كـ دارد    وجـود  ي با انسداد نگارش   مواجهه ي برا ياري بس يها راه حل 

 يه خـود را دچـار انـسداد نگارشـ         ك يسانكاز جمله   (سندگان به زبان دوم     ي نو ةهمبه   ،ينگارش
 يـك  بـا  ها مشخص شد هر زمان نگارنـده   در مصاحبههكنينخست ا . شود يشنهاد م يپ) دانند ينم

 را بـه  يقي دقـا يگـر يدا هـر شـخص مـشتاق        يـ ا استاد،   ي ياتاق  دوست، هم  يكاعم از    شخص،
 ي بـرا  يديار جد ك و اف  يابد  افزايش مي رش  ي ابهام پذ  ،هصحبت در مورد موضوع نگارش گذراند     

 ، نگـارش موضـوع  ي بـرا ي روش ة تبادل نظر دربار   شده شامل  گر اشاره يعوامل د . يابد  مينگارش  
 يبـردار  ادداشـت يه ك ن فرديا. شود ي نگارش مة دو نفر   شخص سوم در گروه    يكهمراه داشتن   

نـد و بـه بحـث جهـت     ك  يال م ؤا مشتاقانه س  يند  ك  ي آن را ضبط م    ،المهكهنگام م  ا در يند و   ك  يم
 ينسبت بـه زمـان    ه  ك آورد يوجود م  هب را   يا  ژهي و تي وضع زيرا ؛ باشد گرياريتواند   ي م ،بخشد يم
تـر و    ناخودآگـاه  تـر،  يعـ يار طب ي بـس  ، بـه بحـث نـدارد      يا اجبار نشسته و عالقه    ه همراه فرد با   ك
  .تر است نشدني ينيب شيپ
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 يل محتـوا  يـ ز از تحل  ي ن يگري د يارهاك راه ،ودر نب يان پذ ك ام  باال يها حل ه راه ك يموارد در
 خـود را   ي صـدا  ييتنهـا  ه به كشود   يشنهاد م يآموزان پ  ه زبان بن اساس،   يبر ا . دست آمد  هها ب   داده

 بـه   ،اسـت   ضبط شـده    كه  را ا آنچه ياند   ها نشسته   در مقابل آن   ييها نندهيه ب كنند  كضبط و تصور    
ت خـود را    يـ ، ذهن ي مشخـص  ي زمـان  يهـا   تـا در دوره    شدشنهاد  ين پ ي همچن ؛اورندياغذ ب ك يرو

نند و احساس   ك يبند دف خود را دوباره طبقه     ه ؛نندك خود عوض    يها نسبت به مخاطب نوشته   
ه كوانمود شود    يطوربايد  . دن دوباره به نوشتار خود داشته باشند      ي در نظم بخش   يشتري ب يراحت
ار مخـالف موضـع     ي بـس  ي، پـدر و مـادر، شخـص       يمي دوسـت صـم    يك يم برا يخواه ي م گويي

وضـوع را بـه طـور    دست، م يش جد يه موضوع برا  ك يا شخص يشده،   ه نوشته ك يسنده در متن  ينو
 يـك  از جايگـاه  ه  كـ س دانـشگاه خواسـته اسـت        يئ ر ، مثال براي ؛دهندح  يح توض يواضح و صر  

ه كد  يري را در نظربگ   ي شخص  گفته شد  گري د يدر مثال . ديسيل دانشگاه بنو  ئمورد مسا  دانشجو در 
طـور   ا آند ري جداي دهيد اي شما دارد تا بتوانبا يار متفاوتيد بسيا ديگر است  ي د يمربوط به زمان  

تـر    باعث هرچه شـفاف    ، نوشته يك يان شفاه ي ب ،يلكطور هب. دينك ي به اومعرف  ،سته است يه شا ك
  .شود يشدن آن م

بهبـود  شـود   يشنهاد مـ يپن پژوهش، يعوامل ا  يمنف  ة  شف رابط ك، و   ت موضوع يبه علت اهم  
 گنجانده  گارش ن ي آموزش ة در برنام  يژگين و يج ا ي بهبود و ترو   يتالش برا  ةبه منزل ،  يريپذ ابهام
ت در رشـد ويژگـي   يموفق  ازيز موارد چند يحال ن  هتا ب  )2005 (،1كت و ژا  ي لو قي در تحق  .ودش

 يروش شناسـ   ،توجه آموزش دادن   قابل  نمونه يك. قات گزارش شده است   ي در تحق  يريپذ ابهام
 دهـد  مـي ش ي افزانيمسال را در طول يريپذ ه ابهامك) 2003، 2 نگيبن(ت است   يري در مد  يمورد

در .  گوناگون نشان دادنـد    ي با موردها  مواجههت  يري در مد  يتريش ب ييم توانا ك  مكان  يو دانشجو 
شود سير نگارش و رشـد      يشنهاد م ي پ ق حاضر ي تحق يها  افتهيبا توجه به    ز  ين  آموزش زبان  ةحوز
بـان  گر، اگر معلمـان ز يان ديبه ب .  همراه باشديريپذ ت ابهاميتقوا  زبان بيريادگيق ي از طر  ،افراد
نـد كـه    ك تـصور  آمـوز  ن اسـت زبـان    ك پيش برند، مم   پذير  بيني  اي پيش   گونه  نگارش را به   نديافر
ـ .  برسـد  ي مشخص ة به نتيج  ،يندي مشخص اتواند با طي فر     شه مي يهم   اگـر نتيجـه قطعيـت      يول

 يالسـ ك يها تي درفعال ،ه در زندگي طبيعي وجود دارد     ك را   ريباشد و مقداري ابهام ناگز     نداشته
خورد و در واقع يـاد   ي مك محنشدني، بيني هاي پيش م، توانايي دانشجو در موقعيت يريدرنظر بگ 

 ادامـه  يريادگيـ  يه از شكست و اشتباه درس الزم را بگيرد و به تالش مـشتاقانه بـرا  كگيرد   يم
__________________________________________________________________ 

1. Levitt & Jacques 

2. Banning 
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 )1389(اونـد  كاك و يغالمـ  پژوهش يها افتهي بنابر ،يريپذ رسد ابهام يه به نظر مكاز آنجا  . دهد
 يربنـا يز ز يـ ن هـا  يژگـ ين و يـ  ا ييت و همسو  يد تقو ي شا ، و خالقيت مرتبط است    يريپذخطربا  

 يفـ كي يهـا  شـاخص تواند بـه بهبـود        يه م كباشد   انسداد نگارش    ةدي با پد  تر  انهيگرا  واقع ارتباط
  .دنجامينگارش ب

ت نگـارش   يـ فكي و   يريپـذ   ارتباط ابهام  كيه حا كها   دست آمده در پرسشنامه    هج ب ير از نتا  يغ
زان يـ ه م كـ افـت   يتـوان در   يهـا مـ    در مصاحبه   پژوهشگر يها  افتهياز  گر را   يو موضوع د  است، د 

شـوندگان   مـصاحبه . نـد كم ك را يتواند موانع نوشتار   ي ابهام م  يتوان تحمل فرد   يمتعادل و باال  
 بـه  ينـد و بـستگ  ك  ي در افراد بروز مـ     يل درون ي تما ةمثاب  به يشناخت ن عامل روان  يااذعان داشتند   

 ي رويكـي  ،نكـ از دو حالـت مم . داردت نگـارش   يـ نـد و غا   ياابهام در فر   تحمل   يگ آماد زانيم
جوانـب توجـه و     ة  م بـه همـ    ك  مكو  ابد  ي يموسته ادامه   يروند نگارش بدون خلل و پ     ا  ي :دهد مي

 ،مكـ تحمل ابهـام    ط  يدر شرا  يعني  مقابل، ةدر نقط .شود يمه  عرض ياملكنگارش  مرحله   به مرحله
  . نگارش است  نابهنگام  و انسداد درة وقفةمنزل  ابهام بهيقو تلدن از نگارش يشكدست 
 از ورانـد   يسنده را بـه جلـو مـ      يـ  نو ،يا هكـ  محر يرويـ نده شد چـه     ي در مصاحبه پرس   يوقت
. ردنـد كاشـاره    يدرونزه  ي انگ ي نوع شوندگان به  ثر مصاحبه كا ،دارد  مي  باز ي و نگران  يپرت حواس

هايي است كه فراتـر از        پر از ناشناخته   ،ه زبان دوم  كت  ن اس ي ا فتنري پذ ،زهيانگن  يات  يتقو ةالزم
ن نقص  يرش ا يضمن پذ .  ما نامشخص است   يها چون عمر ما محدود و  فرصت       ؛دانش ماست 

 ة در وهل ينبايد از خود انتظار داشت مهارت نگارش      شخصي،   معلومات ةتوان و محدود   در ميدا
را يـ  ز ؛ستيـ ن شـدني   بيني  كاري پيش  در   يهرگز موفقيت قطع    عالوه،     به ؛نقص باشد  ينخست ب 

ن بـدان معنـا نيـست كـه        يالبته ا . هميشه حدي از ابهام و ترديد وجود دارد و بايد به آن تن داد             
كـه فـرد خـودش را       نيا ةجـ ينت. رفتيار را پذ  كريزي وجود ندارد و بايد تناقض آش        امكان برنامه 

 نگـارش از عهـده مـسائل موجـود       ةدنش بيني  بتواند در شرايط مبهم و پيش       بداند كه    قدر توانا  آن
  .ش متن خود بپردازديراي به بهبود و و،مرحله به و مرحله برآيد

 ، زبـان  يريادگيامل از صحت مطالب است  و        كنان  ي عدم اطم  مثابة  زبان به  يريادگيابهام در   
 ي  گـاه   ،آمـوزان  ه زبان كني ا علّتهاست، به    نانين نوع عدم اطم   يه پر از ا   ك است   ي از مباحث  يكي
ق و درسـت تلفـظ      يـ نند صـداها را دق    ك  مي ا احساس يدانند   يد را نم  ي لغت جد  يكق  ي دق يمعنا
 يريادگيـ توانـد    ينان مـ  ين عدم اطم  يا.  مرتبط ندارند  يات دستور ك از ن  ياملك كا در ينند  ك  ينم

 نـو  يهـا  وهي زبان با شيري فراگيردن براكآموز را از خطر      الشعاع قرار دهد و زبان     زبان را تحت  
  .بدان اشاره شدها   ه در مصاحبهك اردباز د
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   پژوهشيها تيمحدود -7
ح آن بـه    يه توضـ  كـ  رددا  پژوهش وجود  يها  از داده  ي بعض ي گردآور ي برا ييها تيمحدود

 زيـرا  ؛اند ها محاسبه نشده   افتهيل  يه و تحل  يشده در تجز   ي گردآور يها  داده ةهم. ل است يشرح ذ 
از جمـع   ) زان تحمـل ابهـام    يـ سنجش م ( داده   يره در دور اول گردآو    كنندگان  ك تك از شر  يكي

 داده خـارج    ي گـردآور  ي بعـد  ي از دورهـا   علّتـي،  بعد از آن به هر       ،گري د يرون بود و تعداد   يب
 ياركـ  هم ة از ادامـ   يا امـل دارنـد در هـر مرحلـه        كار  يـ نندگان گفته شـد اخت    ك تكبه شر . شدند

 يسكـ  هريهـا  جه، دادهيدر نت.  ضرورت است نوعي ،ه به لحاظ اخالق پژوهش    كمنصرف شوند   
  . امده استيش از دست رفته، به حساب نيرهاي از اطالعات مربوط به متغيه بخشك

ـ  ،ف شده ين پژوهش تعر  ي در ا  ي از موانع نوشتار   ي مشخص يها هرچند نمونه   در واقـع    ي ول
 . قابل سنجش باشـد    پژوهش يكه در   كتر از آن است      تر و متنوع   ار گسترده ي بس ،يموانع نوشتار 

 يننـدگان خاصـ  ك تكق ابـزارآالت و شـر  يـ  از طر  ي موانع نوشتار  يي در شناسا  ،گري د تيمحدود
 مـشاهدات  ةليوسـ   نـه تنهـا بـه   ،ن موانـع يـ ثبـت ا . ننـد ك ي مـ يبنـد  مين موانع را تقسيه اكاست  

ف برجـسته  يه تحت عنوان تعـار   ك است   ييها  مصاحبه و نقل قول    باه  ك بل ،ان و معلمان  يدانشجو
 يـك  ي ذات يها است نقص   اربرد چند روش تالش شده    كن، با   يبنابرا ؛است  ان شده يات ب يادب در

ـ  يريهرچنـد احتمـال سـوگ     .  خاص رهنمون نشود   يا جهي ما را به نت    ،روش خاص   ،يلكطـور  ه ب
ـ  ي مافزايشنندگان ك تكج، با استفاده از ابزار و شر  ينان از نتا  يب اطم ي ضر يست ول ي ن يمنتف  .دياب
 يان در ابتـدا يدانـشجو . نترل شـده اسـت  كه كژوهش است  ازعوامل نامربوط در پ، زبان ييتوانا

بـراي   ، شـد  100 از   80ه نمراتـشان    كـ  يافرادردند و   كت  ك زبان شر  يي در امتحان توانا   نيمسال،
  .ن شدندييننده تعك تك شرجايگاه

 يخـوب   به ،شده  موضوع داده  ةنندگان بتوانند دربار  ك تكه شر كان وجود دارد    كن ام ين ا يهمچن
ر زبان اول   يحال، تأث  نيا با. ج باشد ي اثرگذار بر نتا   ي خود عامل  ،يين توانا يسند و ا  يبه زبان اول بنو   

 ةه همـ كـ ني نخـست ا :ده اسـت ي  به حداقل رسعلّت به دو پژوهش،ن ي در ا  يبر مهارت نوشتار  
 يه اغلـب بـررو    كـ  خـود دارنـد      يز آموزشـ  كم متمر نظا از   ك مشتر يا نهيزم شيها پ  نندهك  تكشر

 يافكن  يتوان انتظار داشت تمر    ين، م ي بنابرا ؛ نداشته است  يا ژهيه و كين اول ت  ها به زبا   نوشتار آن 
ت مهـارت نگـارش در   يـ ن، اهمي همچنـ  ؛ نبـوده اسـت    ي قبلـ  يها السك در   ، مهارت نگارش  در

هـا،    پرسـش  زيـرا   اسـت؛  اد نبـوده  يـ  ز ، دانـشگاه  ي آزمـون ورود   اننـد  م ،هـا  ر آن ي اخ يها آزمون
  ي بـرا  زيـادي ان زمـان    يد اسـت دانـشجو    يـ د، بع يرقابت شـد   و با توجه به      ند بود يا نهيچهارگز

ت در  يـ ه موفق كـ ردنـد   كد  ييـ أت زيـ ان در مـصاحبه ن    يدانشجو. رده باشند ك ين نگارش سپر  يتمر
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 بهبـود مهـارت نگـارش در        ي بـرا  يافك ةزيه زمان و انگ   ك است   ي هدف ، دانشگاه يامتحان ورود 
 يا گونه شود  موضوعات به    ي م يعه هرچند س  كن است   يگر ا يت د يمحدود. گذارد يزبان اول نم  

ـ      يـ  همه جالب باشد تـا درگ      يه برا كانتخاب شود     در عمـل موضـوعات      ير نگـارش شـوند، ول
  . زديانگ ي اندازه برنميكان را به يگوناگون، دانشجو

  يريگ جهينت -8
 يدگيـ چيه سرشـار از پ    ك ي زبان خارج  يريادگيل  يتواند در تسه   ي تحمل ابهام م   يزان باال يم

و ن عامل را در ارتباط بـا موانـع   يتواند نقش مثبت ا ي مپژوهشن يج اينتا. خش باشد است، اثرب 
 ي مثبت ةتكتواند ن  ي م ،ي مبهم در زندگ   يها يمش در واقع داشتن خط   . ندك برجسته   ت نگارش يفكي
هـا مـشخص شـد     ن از مـصاحبه ي همچنـ ؛ن استيز چنين در آموزش زبان نيشود و همچن   يتلق
د يـ  از ديگر، نگاه به موانع نوشتاريد يازسو.  است يردنك  برطرفاي    هگون  به اندك،رش ابهام   يپذ

نـد  يا بهتـر فر   ك در ي بـرا  ي فرصت مثابة ه به ك بل ،ديآ يحساب نم   درمان به  نوعي فقط   ،يشناس روان
ه كـ د نـ ده يمـصاحبه نـشان مـ     افراد درهاين مشاهدات پژوهشگر و نظر   ي همچن ؛نگارش است 
 يافـراد . هـستند ) تـر  نييمتوسط و پا   (ين سطح زبان  يا  نوشتار ن مانع در  يتر  مهم ،يموانع دستور 

و  ننــدك يع قــضاوت مــي ســر؛ هــستندينگــر ي دچــار قطعــ، دارنــدينييه تحمــل ابهــام پــاكــ
 ، اسـت   الزم م مهارت نگـارش   ك  ا دست ي زبان   يريادگي موفقيت در    يبرا كه    را هايي  پذيري  خطر
 ،ننـد ك را آغـاز  يند فعاليت مـستقل ا تمايلم ، دارندزياديه تحمل ابهام   ك يافراد سكع  به ؛ندارند

ـ يها ، پرسشيعبارت ه ب؛ا موفق بداننديامل كآنكه خود را   بي ل پاسـخ داده  يـ شـرح ذ ه  پژوهش ب
در  ي و واژگـان   ي دسـتور  ي نگارشـ  يهـا   ت وقفـه  يـ مك  و يريپـذ   ابهام اني م ي معنادار ةرابط: شد
در ت نگـارش  يـ فكي  ويريپـذ  ام ابهـ انيـ  م ي معنـادار  ةن رابطـ  يو همچن . وجود دارد آموزان   زبان
  .وجود داردآموزان  زبان

ان اغلب از همان آغاز نگارش، خـود  ي نشان داد دانشجو،يلكطور ه ب،ن پژوهش يمشاهدات ا 
 قابل رفع باشند،  يآسان  به ،ي از موانع نوشتار   يليد خ يشا. ننديب يرو م   روبه يالت فراوان كرا با مش  

هـا   در مـصاحبه   . اسـت  ي دانشجو الزامـ   ي مهارت برا  نيشرفت ا ي توان نگارش و پ    ،هرحال اما به 
 نگـارش  ة از ابهام و ادامـ   يد ناش يترد سنده در برخورد با ابهام عبور آرام از       يح نو يگفته شد ترج  

  .ندك غلبه يه برموانع نوشتارك يي تا جا،است
ان بـوده   ي مانع نگارش دانـشجو    ،شتر از لغات  ين روشن شد دستور ب    ي همچن ،ن پژوهش يدر ا 
دا يتر از پ   ماً سخت  مسلّ ، مناسب يردن ساختار كدا  ي پ زيرا ؛ست ا يهيز بد ين امر ن  يه ا يوجت. است
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 در نگـارش  يتـر   دستور مانع سـخت ،جهي در نت؛ شخص استيكار ك معادل با افيلماتكردن  ك
. نـد ك  مـي  دييـ أ آن را ت   يز درسـت  يـ ن) جـدول سـه   (ن پژوهش   ي ا يها افتهيه  كشود     يمحسوب م 

رد مناسـب در  كـ  عمل،جـه يرش ابهـام و درنت    ي پـذ  ةان دربار ي دانشجو ي و آگاه  ياريش هوش يافزا
 مثبـت  ريتـأث  ،نگـارش  ة نحـو  يم رو يرمـستق يطور غ  تواند به  يست و م  يده ن يفا ي ب ،بهبود نگارش 

  .بگذارد
 يهـا  افتهيد أيي است و در ت   يابير پژوهشگران قابل ارز   ي سا يها  افتهين در قالب    يج همچن ينتا
در ارتباط معنادار بين تحمل ابهام با امتياز و نمرات زبـان             )1383 ( شعيري و شمشادي   ،خادمي

 ي توانش زبـان   ةرمجموعيه ز ك مهارت نگارش    ةج دربار يد گفت، نتا  يانگليسي كنكور سراسري با   
اند،  ز نشان داده  ين) 1384 ( شعيري وشمشادي   ه قبالً كطور    همان  ضمناً ؛است   صادق بوده  ،است

 ،نـد كن يه مـ  عرضـ ن پژوهش   يه در ا  ك ييارهاكت و راه  ياز اهم شوندگان     مصاحبه ي آگاه ارتقاي
ر نگرش  يي و تغ  يه با آگاه  ك است   يي توانا ي است و نوع   يريادگيدهد تحمل ابهام قابل       ينشان م 

 بـر  يريزان اثـر ابهـام پـذ   يـ ه مكـ ست  انينده اي آيها  پژوهشير برا يدو مس . است  شيقابل افزا 
ش ي و افـزا   يريادگيـ  يارهـا كه راه كـ ني دوم ا  شتر مشخص شـود و    ي مختلف زبان، ب   يها مهارت
  .ح شوديش و تشرينه آزماين زمي در ايآگاه
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