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  چكيده
 ي بـود تـا بـه سـاخت پرسـشنامه ا           ني ا ي اكتشاف يبيترك با روش     يا   دو مرحله  ة مطالع نيهدف از ا  

 نگـارش بـه كـار     ي منظور ،ابتدا راهبردهـا    نيبد.  نگارش بپردازد  ي راهبردها يريمناسب جهت اندازه گ   
 كيـ  تكنقي از طريسي آموزش زبان انگلة ارشد رشتي ممتاز كارشناسانيگرفته توسط پنج تن از دانشجو    

 سـاخته و در  ني توسـط محققـ  ي سؤال52 ي ا  ن اساس، پرسشنامه  سپس، بر آ  .  استخراج شدند  ايتفكر گو 
توان آن را به عنوان شـاهد         مي كه) α/.=85(د   آن محاسبه ش   يياي و پو  لوتي پا ي نفر 100 ي  نمونه ا  انيم

 ي پرسشنامه بـه نمونـه ا  اندر مرحله دوم، هم.  در نظر گرفت زي پرسشنامه ن  ة ساز يي روا ي برا يهمبستگ
ـ نتـايج ا  .   داده شد  يسي ارشد آموزش زبان انگل    انيجو از همان دانش   ي نفر 60  ة مطالعـه نـشان دهنـد      ني

 ي در درس نگـارش پيـشرفته و راهبردهـا        انيبين نمرات دانشجو  )  r.=/49( مثبت و معنا دار      يهمبستگ
 دارنـد در    ي فراشناخت ي از راهبردها  ي درك بهتر  ه ك ياني نشان داد كه دانشجو    جينتا.  بكارگرفته آنان بود  

 با ييها  راهبرديري مهارت نگارش با بكارگي شناختندي فرآن،يبنابرا.  موفق ترنديسيبه زبان انگلنگارش 
 .شود  ميتي تقوتيهمان ماه

آمـوزش   نگارش؛ راهبردهاي نگارش؛     كيفيتپروتكل تفكر گويا؛      ؛    ساخت پرسشنامه  : كليدي هاي  هواژ
 .نگليسيازبان 

__________________________________________________________________ 
* E-mail: mbemani.2000@gmail.com :نويسنده مسئول 
** E-mail: marjan.zohoorian@yahoo.com 
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  مقدمه -1
محـور از  -يـادگيري /محور به يادگيرنـده   -تدريس/از معلم  تغيير در الگوي آموزشي      علّتبه  

 بـراي بررسـي خـصوصيات يادگيرنـده، از          ، آموزشي هاي پژوهش، تحول بزرگي در     1970 ةده
هـاي     راهبـرد  ةاز اينرو، مسئل  . وجود آمد    با فراگيري زبان به    ، آن ةهاي فردي و رابط     جمله تفاوت 

و به همين علـت بـوده اسـت كـه در     ر گرفته  بسيار مورد توجه قرا  ،هاي اخير    در سال  ،يادگيري
 محقق از سراسر جهان، در دانشگاه آكسفورد گرد هم آمدند تـا در مـورد                23 تعداد   2004سال  

 آمـوزان، چگـونگي ارتبـاط       با اهداف كوتاه و بلندمدت زبان      ها   راهبرد تعريف، چگونگي ارتباط  
نـشان دادن اهميـت چنـين       هاي فـردي يـا مـوقعيتي و همچنـين چگـونگي               با تفاوت  ها  راهبرد
، هـا   راهبـرد اهميت  ). 2011كوهن ،   (آموزان، به نظرهايي همسو دست يابند        يي به زبان  ها  راهبرد
را بـر آن    ) 1975 (روبـين اندركاران علـم و تربيـت، همچـون          هاي مديدي است كه دست     مدت

 ، مشكالت خـود    در مواجهه با   آموزان، زبانكه   اقدام كنند    هاي مختلفي   به كشف راهبرد  داشته تا   
بـه علـت    تا بدين طريق،    ) 2000هيسمانوقلو ،   (جويند   ها بهره مي   از آن يادگيري زبان   فرايند  در  

هـا   ازاينروي، بيـشتر پـژوهش  .  آگاه شوند نسبت به سايرين،آموزان موفقيت بيشتر برخي از زبان    
بنـابراين،  .  )2013هـاردان،  ( بـوده اسـت    متمركـز آموزان موفق مفهوم زبان، بر ها راهبرددربارة 

اومـالي و    ؛2017،  2003 ،1990بـه عنـوان مثـال، آكـسفورد،         ( ديگر نيز    بسياري از پژوهشگران  
انـد   در تالش بوده) 2011، 1996 ؛ كوهن،1989؛ شموت و كوپر  1983؛  تارون،    1990شموت،  
 . گيري كنند هاي يادگيري زبان را تعريف و اندازه تا راهبرد

هـايي   هاي يادگيري زبان دوم را رفتارها، مراحل، يا تكنيك         اهبردر) 1990(ارمن و آكسفورد    
. كننـد   اسـتفاده مـي  هـا  اند كه يادگيرندگان براي بهبود يـادگيري خـود از آن       خاص تعريف كرده  

كند تا با درك بهتري نـسبت    به معلمان كمك مي، در استفاده از راهبرد ،آموزان  زباندهي    اولويت
عـالوه بـراين،    ). 8ص  (يند يادگيري زبان به آنان كمك كننـد         اد در فر  آموزان خود بتوانن    زبانبه  

 نـشان داده اسـت   ) 2013؛ هاردن، 2011؛ كوهن 2017آكسفورد، : طور مثال   به( اخير     تحقيقات
ها و اهداف روشـني را دنبـال           و ايده  رند نقش فعالي در يادگيري زبان دا      ،كه يادگيرندگان موفق  

هـاي يـادگيري زبـان اسـتفاده           از راهبـرد   ،ام فراگيـري زبـان دوم     هنگ؛ ازاين روست كه     كنند  مي
معتقد است كه يادگيري زبان تالشي است مستمر و نيازمند ) 2011(براي مثال، كوهن  ؛كنند مي

آمـوزان    هـا در بلندمـدت؛ همچنـين، زمـاني كـه زبـان            راهبرداي از    استفادة ماهرانه از مجموعـه    
 مثابـة يادگيرنـدگان مـستقل نـشان          ند، توانايي خـود را بـه      گير كار مي  هاي يادگيري را به   راهبرد
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 وسـيلة   بـه هـاي يـادگيري زبـان         دريافـت كـه راهبـرد     ) 2003( گـريفيتس    دهنـد؛ همچنـين،    مي
 مـورد اسـتفاده   ،آموزان سطح مقـدماتي      بيشتر از دانش   چشمگيري،طور     به ،آموزان پيشرفته   دانش

آمـوزان    ان زبان است تا بـراي ارتقـاء زبـان         پس به علّت اهميت موضوع، بر معلم      . گيرد  قرار مي 
  .را بهبود بخشند ها تقويت كنند و آن چنين منبع مهمي را در آن ،خود

به طور (در اين راستا، نه تنها اهميت مسئلة استقالل در يادگيري زبان را بسياري از محققان         
آمـوزش،  ايي قابـل    هـ   چنـين راهبـرد   انـد، بلكـه        مورد حمايت قرار داده    )2013ليتل وود،   : مثال

 ؛1999برمنـر،    ؛2016،  2011،  1990آكـسفورد،    (هـستند   نيـز  بنـدي   طبقـه قابل   و   پذير توصيف
كــه پژوهــشگران بــسياري تحقيقــات متنــوعي در زمينــة  درحــالي  بــا اينحــال،).2011كــوهن، 
انـد كـه كـشف و آمـوزش ايـن            اند و اين مطلب را متذكر شـده        هاي يادگيري انجام داده   راهبرد
: طـور مثـال    بـه (تواند تأثير چشمگيري بر نتايج حاصل از يـادگيري داشـته باشـد               ها، مي راهبرد

، چنين تحقيقاتي عمدتًا در قالب )2011زاده و ممدوحي،  مطلب؛ 2014 عبدولال،  ؛2012خزرلو،  
 كه آكسفورد تدوين كرده،    SLL هايي معدود از قبيل    هاي كمي و با استفاده از پرسشنامه       پژوهش

 .   هاي كيفي در اين مورد، به نسبت بسيار كمتر بوده است اند و پژوهش هصورت گرفت
تـرين    نگـارش يكـي از مهـم       از طرفي ديگر، زماني كه يادگيري زبان، مـورد توجـه باشـد،            

هـاي    راهبرد. يادگيري است  منظور تسلط در امر     هاي الزم براي يادگيرندگان زبان دوم به        مهارت
 بـراي تقويـت مهـارت       ،هاي خاص نويـسندگان      يا روش  فنونه از    استفاد :ند از ا  نگارشي عبارت 

 ،هنگـام نوشـتن  ، در معتقد است كه نويـسندگان موفـق  ) 1982(زامل ).  2003هايلند، (نگارش  
 تا زماني كه به بيان      ؛كنند  هاي خود را دنبال مي      يند بازنگري و آماده كردن مجدد افكار و ايده        افر

؛ 1983 رايمـز،    :طـور مثـال    به( بسياري از نويسندگان ديگر      و زامل.  هاي خود برسند    نهايي ايده 
يندهاي اكنند كه با توجه به تداخل برخي فر       تأكيد مي )  1988،  چ؛ ه 1991نونان،   ؛2001فريس،  

شناختي هنگام نگارش، نه تنها بايد به محصول نهايي نگارش توجه كـرد، بلكـه هـر مرحلـه از         
يندهاي ابرخي فر منظور تأكيد بر تداخل و تأثير        به. ر گيرد يند نگارش نيز بايد مورد توجه قرا      افر

ينـدي  اكند كـه يـادگيري فر       كند و اظهار مي     تئوري شناختي را مطرح مي    ) 2011(ماير  ،  شناختي
يند ادهي، و ادغام اطالعات است كه همگي در فر          فعال است كه شامل پااليش، انتخاب، سازمان      

 دهـي و    فرايندمحور، با تأكيد بر اهميـت بـازخورد  در واقع در رويكردي. نگارش دخيل هستند 
بازخوردگيري، فرايندهايي چون پيش نويسي، مرحلة نگارش، ارزيـابي و تجديـد نظـر وجـود                

تربيـت، از جملـه نـوردين و محمـد           و دارند كه امروزه نيز توجه برخي از دانشمندان علم تعليم         
  . را به خود معطوف داشته است) 2017(
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منظـور ارزيـابي نگـارش تعيـين كـرده            تعدادي معيار را به   ) 2010(يوشيمورا  در اين راستا،    
 مثال، او به محتوا، درشت ساختار، ريزساختار، دامنه و پيچيدگي زباني، و خطاهـاي           براي ؛است

 تجربيـات    تعـدادي چنـد از     نويسندگان براي دستيابي به اين معيارهـا، بايـد        . كند  زبان اشاره مي  
ديگـر،   عبارت  بهش كشند تا بتوانند به محصول نگارش خود دست يابند؛ را به چال  شناختي خود   

 ؛كنند   ايجاد مي  ؛كنند  دهي مي    همچنين سازمان  ؛جوي ايده هستند  و كنند و در جست     ها فكر مي   آن
دهند تا پيام خود را به روشي منطقـي        ها را به بهترين شيوه شكل مي        كنند و آن ايده     بازنگري مي 

 در واقـع، بـا گـذر از چنـين فراينـد             ).2012الحيـسوني،   ( انتقال دهنـد     و روشن به خوانندگان   
هـاي     هر يك از اين عناصر در گروه       به نظر وي،  . يابد اي است كه امر نگارش، تحقق مي       پيچيده
صورت منطقي    اي به   نامه   مثال، دانشجوياني كه بتوانند پايان     براي گيرند؛  مي  قرار خاصي يراهبرد

ها  آن. كنند  هاي شناختي و فراشناختي استفاده مي       ده بنويسند، از راهبرد   ش  دهي و مرتب و سازمان   
  .كنند نظارت ميبر آن  كار خود را ارزيابي و ،براي ايجاد ساختاري مفيد و مؤثر

منظـور   هاي عملكردي مانند تفكر گويا را به      بر اين اساس، دانشمندان علوم شناختي، مقياس      
 ، روشـي تحقيقـاتي  مثابـة   استفاده از تفكـر گويـا بـه   . اند هيندهاي شناختي در نظر گرفت    ادرك فر 

 يـا نامحـسوس افـراد را        ناپـذير   يندهاي شناختي تـشخيص   ان كمك كند تا فر    اتواند به محقق    مي
 در حـين    »ينـدهاي تفكـر   ا فر  و افـشاي جريـان سـيال ذهـن       «عنـوان   بتفكر گويـا    . كنندبررسي  
 تكنيك تفكـر گويـا    پژوهشگران).7. ، ص 1996كوهن،  (هاي زباني توصيف شده است        فعاليت

 ؛2000اريكـسون،   :  مثـال  بـراي (انـد      مورد توجه قرار داده    ي روش تحقيقاتي قدرتمند   مثابة را به 
كنندگان در اين شيوه      شركت ).2007 گالسگو و فارل،     ؛2009 پاين،   ؛1993اريكسون و سيمون،    

كننـد   ار خـود را بيـان مـي   ها محول شده اسـت، افكـ     از تحقيق، در حين انجام تكليفي كه به آن        
محقق در اين روش، بايد بـه شناسـايي موضـوعات مختلفـي      ).2014جانسون و كريستنسون، (

 روشي دقيـق  ،تجزيه و تحليل پروتكل تفكر گويا .)2016باكينگهام، (شوند  بپردازد كه ظاهر مي
 تفكـر اسـت      منبع معتبـر اطالعـات در مـورد        مثابة براي استخراج گزارش كالمي توالي افكار به      

گيـري فـرد    يندهاي تفكر يا تصميم ا فر كند تا  به محقق كمك مي   اين تكنيك   ). 2000اريكسون،  (
پاسـخ  ، پروتكل تفكر گويـا منظور استفاده از   به).2009پاين، (ارزيابي كند در حين انجام كار را  

ايـن  . رد كـ  ثبـت برداري     يا دستگاه ويدئو يا از طريق يادداشت       ضبط صوت توان با     كالمي را مي  
اي از اعمـال، ماننـد         در حين انجام طيـف گـسترده       ،يندهاي شناختي افراد  ا بر فر  با تمركز روش  

اريكـسون و  (شـود   كـار گرفتـه مـي    نوشتن متون، خوانـدن، شـطرنج بـازي كـردن و غيـره  بـه             
   ).1993سيمون،
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يكـي از  اند؛ براي مثال،  در بررسي فرايند نگارش استفاده كرده محققان چندي، از اين شيوه
است كه به بررسي روند نگارش نويـسندگان دو زبانـه در            ) 2016(شده الختاني    تحقيقات انجام 

هـاي نوشـتاري ايـن      پرداخته است تا عـادت   پروتكل تفكر گويا   عربستان سعودي، با استفاده از    
 تجزيـه و تحليـل پروتكـل تفكـر     .آموزان را هنگام نوشتن انشاء به زبان انگليسي پيدا كنـد        زبان
از جملـه    از رويكردهـاي مختلفـي       نگـارش   در مرحلة پـيش    كنندگان   نشان داد كه شركت    ،گويا

 نيـاز بـه تفكـر     ،وقتي شروع به نوشتن كردنـد     ،   سپس ريزي استفاده كردند؛   دهي و برنامه   سازمان
خوبي توانستند    ها به     آن .ثر ابراز دارند  ؤطور م ه  وضوح و ب    هاي خود را به     بيشتري داشتند تا ايده   

كار گيرند؛ براي مثال، مشاهده شد كـه         صورت تئوري فرا گرفته بودند، در عمل به         چه را كه به   آن
هـا در   دانـستند و از آن     را مـي   »نتيجه-بدنه-مقدمه« و   »ترسيم«،  »وفان مغزي ت«همچون  مفاهيمي  

از نظر مكانيـك   اين بررسي نشان داد كه شركت كنندگان. كردند طول فرايند نوشتن استفاده مي
  .  و نيازمند بازخورد و كمك بودندندگذاري وگرامر مشكل داشت شتار مانند امال، عالئم نقطهنو

هـدف وي از    . محقق ديگري است كه از اين روش، استفاده كـرده اسـت           ) 2016(تراپسيلو  
آموزان، تعيين كارآيي مـؤثرتر، بـين دو    اين پژوهش، عالوه بر شناسايي راهبردهاي نگارش زبان       

آمـوزان     نشان داد كه زبـان     پژوهش ني ا جيتان .و شيوة سنتي بوده است    تفكر گويا   پروتكل  شيوة  
 در  ي بـاالتر  ة نسبت بـه گـروه كنتـرل، نمـر         اي پروتكل تفكر گو    از  با استفاده  ي،شيدر گروه آزما  

دهد كه پروتكل تفكر     ينشان م پژوهش   ني ا يها  افته ي .ت آوردند س بد تينوشتن متن از نوع روا    
   . باشدتي از نوع رواي نوشتاركرد بهبود عملي برامناسب هبرديراتواند  ي م،ايگو

در مورد رونـد  ) 2005(، ادوارد پروتكل تفكر گويادر پژوهشي ديگر، با توجه به استفاده از         
نگـارش دانــشجويان، تحقيقــي انجـام داد تــا بــا مقايــسة نمـرات  امتحــان جــامع دو گــروه از    

.  برخـي از متغيرهـاي دخيـل در نگـارش بپـردازد     دانشجويان، به بررسي كيفيت كلّي نگارش و     
 مقـاالتي نوشـتند كـه       ،هاي تحليـل يـادگيري       بدون ناتواني  ،آموزان كالج   كه زبان نتايج نشان داد    

هـاي    دهي، سبك و دستور زبان نسبت به نوشـته         طور كيفي بهتر بودند واز نظر محتوا، سازمان         به
 گـروه اول،  آموزان     زبان ،عالوه براين . تري داشتند آموزاني كه داراي چنين ناتواني بودند، بر        زبان

توليـد   ريـزي،   داري بين نمرات نگارش جامع و متغيرهـاي برنامـه           همبستگي مثبت آماري معني   
بـازبيني، رجـوع بـه     ايده، فعال كردن دانش قبلي و خودآموزي، نظارت بر محتوا، كنترل فرايند،      

ين نتايج به اين معناست كه رفتارهـاي ناشـي از           ا. مقاله، ارزيابي متن و اصالح متن نشان دادند       
  .گذارد ثير ميأ در يادگيري بر كيفيت نوشتن ت،استقالل
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 بـر توجـه   پروتكـل تفكـر گويـا   و باألخره محققان ديگري نيز از ايـران  بـه بررسـي تـأثير      
از . اند آموزان  به چهار جنبة مختلف نگارش، يعني واژگان، گرامر، گفتمان و محتوا پرداخته         زبان

هـاي    را بر پيشرفت مهـارت     پروتكل تفكر گويا  تأثير  ) 2014(گري   خير و دعوت   جمله، صاحب 
 ؛ با نتايج تحقيقات قبلي مطابقت دارد      ،هاي اين تحقيق    يافته. آموزان بررسي كردند   نوشتاري زبان 

ت هـا علـ    آن . بر يادگيري و تدريس اسـت      ، تأثير مثبت پروتكل تفكر گويا     كنندة  كه بيان   طوري  به
  .اند يافته» توجه « و عامل»سيستم پردازش شناختي«چنين تأثيري را در

اند و كمتر بـه   طور كه اشاره شد، تحقيقات مربوط، بيشتر بر روند نگارش متمركز بوده      همان
از ايـن تعـداد معـدود،       . انـد  كاربرد تكنيك تفكر گويا در بررسي راهبردهاي نگـارش پرداختـه          

اشاره كرد كه در نظر داشته است، عـالوه         ) 2017( و ديراجويست    توان به پژوهش تاالپنگون    مي
برنـد،   كار مـي   آموزان به هنگام نوشتن مقالة انگليسي به       بر شناسايي راهبردهاي نگارشي كه زبان     

، در توانايي نوشتن و نگرش آنان نـسبت بـه اسـتفاده از              پروتكل تفكر گويا  به  بررسي تأثيرات     
يند نوشتن مقالـه  اكه شركت كنندگان در طول فر پژوهش، نشان داد   نتايج اين . اين شيوه بپردازد  

هـا نـسبت بـه     عـالوه بـراين، آن   .  كردنـد  اسـتفاده  راهبردهاي عاطفي     همه، از   بيش از  ،انگليسي
 بـراي  ،و ابراز داشتند كه پروتكل تفكر گويـا  استفاده از پروتكل تفكر گويا نگرش مثبتي داشتند   

دنـد كـه   كرها حتي توصيه  آن. كننده بوده است  يد، جالب و سرگرم   ها مف  بهبود توانايي نوشتن آن   
توانـد    مـي   مانند صحبت كردن و خوانـدن نيـز        ،هاي زبان   پروتكل تفكر گويا براي ساير مهارت     

   .آن استفاده كرد ازبايد مناسب باشد و 
همچنين، در پژوهشي ديگر كه شباهت بيشتري به تحقيق حاضر دارد، محقق تايواني، چـي               

، با توجه به دستاوردهاي نگارش به انگليسي، به بررسي نقش اسـتفادة دانـشجويان               )2012(ين  
، بـراي   پروتكل تفكر گويـا   اين تحقيق نيز از رويكرد شناختي       . از راهبردهاي نوشتاري پرداخت   
راهبردهاي نگارش مورد استفادة دانشجويان ضعيف و قـوي         .  بررسي روند نوشتن استفاده كرد    

 نتايج نـشان داد كـه در مقايـسه بـا            .وتحليل و مقايسه شدند    ار گرفتند  و تجزيه    مورد بررسي قر  
ريـزي،    تر به بيان موضـع در برنامـه         تر و متمركز    آگاه ، تر   تر، نويسندگان قوي    دانشجويان ضعيف 

 تغييـر   :گونه اصالحات عبارت بودنـد از      اين. توليد متن و مرور و اصالح متن خود كوشا بودند         
   .تقال معنا و اصالح گرامر و خطاهاي امالييلغات براي ان

توان دريافت كه بسياري از تحقيقات در  گرفته، مي  ترتيب، با بررسي تحقيقات صورت     به اين 
هاي موجود و تأكيد بـر اسـتفاده از          هاي يادگيري، با تمركز بر استفاده از پرسشنامه       راهبردحوزة  

 كيفي تحقيق تمركز بوده اسـت؛ همچنـين در       هاي شيوة تحقيق كمي انجام شده و كمتر بر شيوه        
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كارگيري از تفكر گويا، به بررسي فرايند يـادگيري           مواردي هم كه سعي شده است با رويكرد به        
ي و كيفـي بـراي مطالعـة                     زبان بپردازند، هنوز شكاف موجود در زمينة تلفيقـي از دو روش كمـ

اي از   نـين، گرچـه عـده     كاربرد راهبردهـاي نگـارش، نيازمنـد تفحـص و بررسـي اسـت؛ همچ              
آوري اطالعـات و بررسـي    وتربيت، به اهميت پروتكل تفكـر گويـا در جمـع         پژوهشگران تعليم 

اند، تـاكنون از ايـن روش، بـراي سـاخت پرسـشنامة راهبردهـاي                فرايند يادگيري زبان پي برده    
   .نگارش زبان انگليسي استفاده نشده است

  وه  -1-1
مه آمـد، پـژوهش حاضـر، در نظـر دارد بـا رويكـردي متفـاوت و                  با توجه به آنچه در مقد     

اي جديد   ها و توسعة پرسشنامه    آوري داده  كارگيري روش كيفي پروتكل تفكر گويا براي جمع        به
بر آن اساس، و باألخره تركيب آن با روش معمول كمي پرسشنامه، رابطة احتمالي بـين كيفيـت                

يان ايراني در مقطع كارشناسي ارشد رشتة آموزش       نگارش و كاربرد راهبردهاي نگارش دانشجو     
آمـوزان موفـق، بـيش از       با تكيه بر اين نظريه كه زبان       ،زمينه در اين    .زبان انگليسي را تعيين كند    

 كـه ابتـدا     د حاضـر ايـن بـو      پـژوهش هـدف از    گيرند،    مي كار را به  ديگران راهبردهاي يادگيري  
 را از   ممتـاز در نگـارش زبـان انگليـسي        جويان  دانشگروهي از    ةشد   استفاده  نگارش هاي  راهبرد

هـاي   كنـد و سـپس براسـاس چنـين داده         طريق استفاده از تكنيك پروتكل تفكر گويا استخراج         
تري از   اي جديد براي اندازه گيري راهبردهاي نگارش با نمونة وسيع          كيفي، به توسعة پرسشنامه   

  .همان جمعيت آماري  دست يابد
منظـور غلبـه بـر مـشكالت          بـه ه در ادبيات موجود آمده است،       براساس آنچ ،  طرفي ديگر از  

، فرض بر ايـن اسـت كـه         شوند  محسوب مي   تجارب شناختي   جمله  از كهآموزان،    نگارشي زبان 
هر چه بيشتر از راهبردهاي شناختي و فراشناختي استفاده شود، احتمال تقويت و بهبود مهـارت       

ـ  ساخته محقق ةپرسشنامين ابدين منظور، با توزيع     . شود مينگارشي بيشتر    كـارگيري   ه، الگـوي ب
هـا در     با نمرات آن   ،تا همبستگي آن  شد   بررسي   در پژوهش كنندگان     شركت هاي نگارش راهبرد

تـوان ادعـا     مثبت، مي  ةدر صورت وجود رابط   فرض بر اين است كه      . آزمون نگارش تعيين شود   
توانند منجر به بهبود نگـارش        هاي نگارش وجود دارند كه مي       ي راهبرد كرد كه برخي عناصر كلّ    

 ا انگيزة تواند ب    مي پژوهشهاي اين     ها، يافته   به اين ترتيب، با تمركز معلمان بر اين راهبرد        . شوند
بـر اسـاس ايـن      . كار آيد  هآموزان ب   هاي نگارش زبان    بهبود اهداف آموزشي براي تدريس مهارت     

 :ند ازا هاي پژوهش عبارت اهداف، پرسش
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كارشناسي ارشد آمـوزش زبـان      ممتاز   دانشجويان   ةرايج مورد استفاد  رش  نگاهاي    راهبرد. 1
انـد     كه از طريق پروتكـل تفكـر گويـا اسـتخراج شـده              در دانشگاه آزاد اسالمي مشهد     انگليسي

 ند؟ا كدام
دانشجويان كارشناسـي  ساير  نگارش  كيفيتهايي و     چنين راهبرد كاربرد  ي بين     ا چه رابطه  .2

   وجود دارد؟ در دانشگاه آزاد اسالمي مشهديارشد آموزش زبان انگليس

  روش-2
 ها و موقعيت مطالعه آزمودني -1-2

 آمـوزش زبـان     تة پنج دانشجوي كارشناسي ارشد رشـ      هاي كيفي از   ، داده  مقدماتي ةدر مرحل 
 از آنجـا كـه   .آوري شـد  جمعدر دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد     ) دو مرد و سه زن    (انگليسي  

  موفـق در نگـارش     آموزان   گردآوري راهبردهاي نگارش مورد استفادة زبان      هدف از اين مرحله،   
به زبان انگليسي بود، اين نمونه براساس معيار كسب باالترين نمرات در درس نگارش پيشرفته               

 ةدر مرحلـ . بـوده اسـت   سـال  30 تـا  25كنندگان از   سني اين شركت ةمحدودصورت گرفت و    
 آموزش زبان   ةةزبان كارشناسي ارشد رشت     جوي فارسي  دانش 60  پژوهشكنندگان    اصلي، شركت 

 مـشهد   اسـالمي بودند كـه در دانـشگاه آزاد  )  سال30 تا 25 و در ردة سني      زن و مرد  (انگليسي  
 گذرانده پژوهش را قبل از شركت در اين »نگارش پيشرفته«ها درس    آن همة. كردند  تحصيل مي 

كنندگان مشخص شـود، ميـانگين    رش شركتبا توجه به اينكه الزم بود سطح مهارت نگا    .بودند
 ايـن نمـرات   .ها در تكاليف درس نگارش پيشرفته از استاد درس مربوط گرفتـه شـد        نمرات آن 

تحت شرايط يكسان و با لحاظ كردن معيارهاي معـين، بـه دانـشجويان داده شـده بـود و تنهـا                      
 انجـام پـروژه     ها، بدون احتساب ساير عوامـل همچـون نظـم كالسـي و يـا               توانايي نگارش آن  
  .سنجيده شده بود

 براي فهم ثبات درونـي پرسـشنامه      پژوهش، اين   ة نمون ةاز آنجايي كه انداز   شايان ذكر است    
سـطح  بزرگسال آموزان  زبان نفر از 100 پرسشنامه به  در مرحلة پايلوتچندان قابل اعتماد نبود، 

ورت تأييـد روايـي و       تـا در صـ      زبان انگليسي در مـشهد داده شـد        ةمتوسط به باالي دو مؤسس    
  .كنندگان در اين پژوهش توزيع شود پويايي بين شركت
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 ابزار مطالعه -2-2

 در ابتـدا از     : در دو مرحله استفاده شد     ها آوري داده   ابزار براي جمع  نوع  ، دو   پژوهشدر اين   
كنندگان در حين انجام تكليف نگارشـي در      دستگاه ضبط صوت براي ضبط بيان شفاهي شركت       

در ايـن   .  مورد استفاده قرار گرفـت     »؟چگونه از محيط زيست خود مراقبت كنيم      «ع  مورد موضو 
ممتـاز و   دانـشجويان  يهـا  راهبـرد كـاربرد   تكنيكي براي شناسايي مثابة   از تفكر گويا به    ،مرحله

 ةابـزار مرحلـ   . )روش كيفـي   ( آموزش زبان انگليسي استفاده شد     ةمنتخب كارشناسي ارشد رشت   
شـده در    هاي استخراج براساس راهبردآن را هاي نگارشي بود كه محققان   راهبرد ةدوم پرسشنام 

گيري ميزان استفاده از راهبردهاي ديگـر دانـشجويان      ند و براي اندازه   ده بود كر اوليه تهيه    ةمرحل
، از جملـه برخـي سـؤاالت        )راهبـرد ( سؤال   52 پرسشنامه شامل     اين .)روش كمي (استفاده شد   
 هـاي    راهبـرد  ميزان اسـتفاده از      داد تا   ا در اختيار دانشجويان قرار مي      اين امكان ر    و معكوس بود 

اين امر هرگز يا تقريبـاْ هرگـز در مـورد           ) 1: (گانه مشخص كنند    براساس مقياس پنج   نگارش را 
) 4(تا حدودي به من مربوط اسـت؛  ) 3(معموالْ براي من درست نيست؛  ) 2( نيست؛   صادقمن  

. كنـد   هميشه در مورد مـن صـدق مـي        هميشه يا تقريباً  ) 5(؛ و    است طور همينمعموالْ براي من    
زمان الزم براي تكميل پرسـشنامه    .  است 260شده براي اين پرسشنامه        محاسبه ةبنابراين كل نمر  

 براســاس اطالعــات كيفــي هــا بنــدي راهبــرد طبقــه.  دقيقــه تعيــين شــد20 تــا 15در حــدود 
رد شـناختي، راهبـرد فراشـناختي، راهبـرد          راهبـ  : عبارت است از   شده در مرحله اول    آوري جمع

بندي براسـاس تعـاريف موجـود در     اين طبقه). پيوست الف را ببينيد ( جبراني، و راهبرد عاطفي   
  .بندي آكسفورد، براي اين پژوهش كاربردپذير شده است ادبيات، از جمله تعريف و طبقه

  روند انجام پژوهش -3-2
 هـاي مقـدماتي، پـنج دانـشجوي         آوري داده    جمع منظور  بهاكتشافي،  -در اين پژوهش تركيبي   

 نفـر   60صـورت هدفمنـد از ميـان          آمـوزش زبـان انگليـسي بـه       ة   كارشناسي ارشـد رشـت     ممتاز
 اوليه، از شركت كننـدگان خواسـته شـد تـا            ةدر مرحل .  اين پژوهش انتخاب شدند    ةكنند  شركت

ت آورند و همچنـين بـا   دس دستورالعمل را مطالعه كنند تا اطالعات بيشتري در مورد موضوع به         
 از ذهنـشان    را كـه  از آنان خواسته شد تـا هرچـه         . يند تكنيك پروتكل تفكر گويا آشنا شوند      افر
شـدند تـا در حـين     هـا تـشويق مـي    آن.  به صورت شفاهي و با صداي بلند بيان كننـد    ،گذرد  مي

نها تفـاوت   ت. ها و راهبردهاي معمول خود به هنگام نگارش استفاده كنند          از همان روش   ،نوشتن
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در . توالي افكار خـود را بلنـد بيـان كننـد     بايست ، مياين بود كه با استفاده از تكنيك تفكر گويا  
اين افراد بـراي    . توانستند از هر دو زبان انگليسي و فارسي استفاده كنند           يند نگارش مي  احين فر 

 كلمه 700 تا 500 اي را در حدود  ها بايد مقاله   آن.  دقيقه وقت داشتند   45تكميل تكليف نگارش    
هـا    همچنـين آن   ؛نوشـتند    مـي  »؟چگونه از محيط زيست خود مراقبـت كنـيم        «در مورد موضوع    

 زمين، تأثير انسان بر محـيط زيـست،   ةهاي مرتبط مانند گرم شدن كر       تا بر جنبه   ندراهنمايي شد 
مركـز  نيـز ت مسئله انرژي زباله، بازيافت زباله و    / هاي مشكالت زيست محيطي، ضايعات      حل  راه

كـه بازتـاب      را  در هنگام تكميل تكليف نگـارش صـداي خـود          همچنين متذكر شدند كه    ؛كنند
 .ندكنضبط افكارشان بود، 

  راهايي  و راهبردند دوم، محققان صداها را پس از آوانويسي، تجزيه و تحليل كرد   ةدر مرحل 
 سـپس،  ند؛ج كرداستخرا،  اول استفاده كرده بودندةكنندگان در طول نگارش در مرحل كه شركت 

 و پيدايش تدريجي موضوع يا مضمون جديد در  ذاري رمزگروشهاي  با توجه به دستورالعمل
 و  نـد شـده ايجـاد كرد      هاي استخراج   اي بر طبق راهبرد      پرسشنامه انمحققتجزيه و تحليل كيفي،     

راهبـرد  : نـد ها را بـه چهـار دسـته تقـسيم كرد      آن،ات پيشين تحقيقبراساس تعاريف موجود در     
 اندتاپرسشنامه به چهار نفر از اسـ    . شناختي، راهبرد فراشناختي، راهبرد عاطفي و راهبرد جبراني       

 را بندي آن بندي، و همچنين جمله  آموزش زبان انگليسي داده شد تا روايي محتوايي، طبقه     ةرشت
فورد ارمن و آكس  ها با تعاريف موجود      بندي ها و طبقه   سرانجام، پس از تطبيق سازه    . بررسي كنند 

 . قرار گرفت تأييد  و اعمال اصالحاتي، روايي پرسشنامه مورد)1990(
 نفر 100 ارزيابي شد، و مشخص شد كه پرسشنامه براي     SPSSافزار    پايايي با استفاده از نرم    

 همچنين عالوه بـر آمـار توصـيفي، آزمـون     ).α = 0.85( داراي پايايي است اين پژوهش ةنمون
چنـين  .  رابطه بين متغيرهاي پژوهش، مورد استفاده قـرار گرفـت          همبستگي پيرسون براي يافتن   

باخمن، ( مثابة شواهد همبستگي براي روايي سازة پرسشنامه استفاده شود            تواند به  هايي مي  يافته
2005 .( 

 هاي پژوهش يافته -3
 كــه بــا اســتفاده از پروتكــل تفكــر گويــا ،شــده هــاي اســتخراج فراوانــي و درصــد راهبــرد

   . نمايش داده شده است1ند، در جدول  اوليه از آن استفاده كردةن در مرحلكنندگا شركت
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   اوليهةكنندگان در مرحل شده شركت هاي استفاده فراواني و درصد راهبرد.  1جدول 

راهبرد جبراني عاطفي فراشناختي  شناختي
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني شونده آزمون

1 7 75/43 5 25/31 3 75/18 1 25/6 

2  4 66/26 5 33/33 3 20 3 20 

3 6 77/28 8 53/38 1 7/4 6 28 

4 7 55/43 6 7/37 1 25/6 2 5/12 

5 5 47/29 8 47 2 76/11 2 76/11 

 70/15% 29/12% 56/37% 44/34% درصد ميانگين

كننـدگان   شـركت  ةشـد  هاي استفاده دهد، الگوي كلي راهبرد  نشان مي  1طور كه جدول     همان
 كمي پس از    ة، شناختي با فاصل   )%M%= 37,56(فراشناختي  :  اوليه به شرح زير است     ةدر مرحل 

). %M%=12,29(، و در نهايت، عـاطفي  )%M%=15,70 (، سپس، جبراني )%M%=34,44(آن 
بيـشترين  . ندستهـ شوندگان، چنين الگويي از شخصي به شخص ديگر متفـاوت         در مورد آزمون  

بيـشترين راهبـرد     ؛ده بود كر استفاده   75/43، با درصد    1    شماره  ةشوند   آزمون راي  راهبرد شناخت 
هـاي    در ميان كمترين راهبـرد ؛ده بودكار بر به 47 با درصد 5 ةشونده  شمار    آزمون  را فراشناختي

 بـه   ؛ده بـود  كراستفاده  از آن    70/4 با   3 ه  شمار  ةشوند   آزمون كه  بود شده، راهبرد عاطفي    استفاده
طـور كـه     همـان . ده بـود  كر استفاده   1  شماره شونده  آزمون% 25/6 با    را  راهبرد جبراني  ،ل آن دنبا

  ،شوندگان   آزمون ة هم ةشد  هاي شناختي و فراشناختي استفاده      دهد درصد راهبرد    جدول نشان مي  
، برخـي از  )3 و  2هـاي     جـدول (در جـداول زيـر      . هاي عـاطفي و جبرانـي بـود         بيش از راهبرد  

 كه از طريق تكنيك تفكـر گويـا   آيد  مي هاي فراشناختي و شناختي  هارات از راهبرد  هاي اظ   نمونه
  .  اصالح يا ترجمه شدند، بهبود كيفيت خواناييبراي ، اين اظهارات.اند استخراج شده
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  هاي فراشناختي مستخرج از تكنيك تفكر گويا  راهبردةدهند  اظهارات نشانةنمون.  2جدول 

  اظهاراتنةنمو  راهبرد
 ةهـاي توسـع   چگونه نكات كلي را در نگارشم توسعه دهم؟ ابتـدا بايـد روش           ريزي رنامهب

  .ياد آورم  كلي را بهكاتن
  .هاي مختلفي از نگارشم بنويسم نويس قبل از شروع، بايد پيش
 .گيري تصميم خواهم گرفت در پايان در مورد نتيجه

 
 ارزيابي

 معنـايي عناصـر اطمينـان    ةرابطـ ها را بخوانم تا در مـورد   اكنون بايد پاراگراف 
   .حاصل شود

  .ام را كامل كنم  دقيقه وقت دارم تا نوشته10فقط 
 .بايد ساختار نگارشم را از لحاظ فرم و كاركرد تأييد كنم

 
 نظارت

ها را دوباره و دوبـاره خـواهم خوانـد تـا تـصميم                هاي پاياني پاراگراف    بخش
 . خيربگيرم كه آيا بايد پاراگراف را ادامه دهم يا

. كليات را بررسي كنمةهاي توسع  نگارشم را بنويسيم و روشةاكنون بايد بدن

  راهبرد شناختي مستخرج از تكنيك تفكر گويا ة اظهارات نشان دهندةنمون.  3جدول 

  اظهاراتةنمون راهبرد
هـاي بيـشتري بـه         به انگليسي بخوانم تا ايـده      ،ام  بهتر است آنچه  را كه نوشته       تكرار

 .برسد و بعد به نوشتن ادامه دهمذهنم 
 ...خواهم در مورد محيط زيست بنويسم، محيط زيست، محيط زيست مي

 .جو كنمو بايد اين لغت را در فرهنگ لغت دو زبانه جست ي مطالب تهيه
بايـد از فرهنـگ لغـت كمـك         .  اين فعل مطمئن نيـستم     ةدر مورد حرف اضاف   

 .بگيرم
ـ كنم كه بايد ا   تصور مي  اصالح كردن  نگارشـم منتقـل كـنم و    ةين پاراگراف را به ابتداي بدن

  .دهي كنم تر سازمان اي منسجم سعي كنم نگارشم را به شيوه
 ،بايد كلمات تكراري را حذف كنم و ترتيب آنـان را هـر جـا كـه الزم باشـد                   

 .عوض كنم
استفاده از 

راهبرد زبان 
 اول

. به زبان فارسي  بخـوانم ام، بايد آن را  براي درك بهتر در مورد آنچه كه نوشته     
 بـه زبـان فارسـي تكـرار       ، نگارشم استفاده كـنم    ةآنچه را كه قرار است در بدن      

 .كنم مي
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 دوم، به منظور داشتن تصويري واضح از ميزان كلي استفاده از هـر نـوع راهبـرد،                  ةدر مرحل 
 ةو درجـ  هماهنگي توزيع است    ةمقدار چولگي نشان دهند   . شد  بايد از آمار توصيفي استفاده مي     

از آنجا كه چنـد     . دهد   مي نشانتوزيع نمودار   ) اي بودن   قله( در مورد كشيدگي      را اوج اطالعاتي 
ديگـر، اگـر    ازسـوي .  علت چولگي است، توزيع نمرات داراي چولگي منفـي اسـت   ، پايين ةنمر

 توزيع نمـرات داراي چـولگي       ، باال باشد، در اين صورت     هبيشتر نمرات پايين باشند و چند نمر      
  .دده  مينشان نتايج را به صورت زير 4جدول ). 2013پاالنت، (ت است مثب

  هاي نگارشآمار توصيفي براي نمرات كاربرد راهبرد. 4جدول 

توصيفي آمار
 راهبرد

 كشيدگي چولگي انحراف معيار كمينه بيشينهميانگين

 724/0 -428/0 96/2 50/6600/7300/65 فراشناختي

 / .53 -550/0 67/3 86/5300/6400/41  شناختي

 -822/0 -541/0 38/2 12/2900/3300/27  عاطفي

 689/0 244/0 26/5 96/4300/5400/40 جبراني

 نشان داده شده است، راهبردي كه بيشتر استفاده شده، متعلـق بـه   4طور كه در جدول    همان
راهبـردي كـه    .  بوده است  96/2 و انحراف معيار     50/66 راهبردهاي فراشناختي با ميانگين      ةدست

). 38/2؛ انحـراف معيـار      12/29ميـانگين   (كمتر مورد استفاده قرار گرفته، راهبـرد عـاطفي بـود            
؛ 96/43ميـانگين  (و راهبـرد جبرانـي   ) 67/3؛ انحـراف معيـار      86/53ميـانگين   (راهبرد شناختي   
 ايـن  هـاي حاصـل از   طبـق داده  . بندي قرار گرفتنـد     در رده مياني اين طبقه    ) 26/5انحراف معيار   

  . نشان داده شده است1آمده  استفاده از راهبرد  در شكل  دست پرسشنامه، الگوي به
ميـانگين  . در مورد تجزيه و تحليل سؤاالت پرسـشنامه، ابتـدا آمـار توصـيفي محاسـبه شـد        

 محاسبه شد، و ميـانگين نمـرات   20/1، با انحراف معيار 20 از   9/16نمرات نگارش دانشجويان    
آنچـه كـه در    .  به دسـت آمـد     08/18 و انحراف معيار     260 از   4/193اهبرد   ر ةبراساس پرسشنام 

از يك سو، ضريب همبـستگي  .  همبستگي بين اين دو مجموعه نمرات است ة نتيج ،آيد  ادامه مي 
 پرسـشنامه  ةاي بـراي حمايـت از روايـي سـاز        وسـيله   مثابة  محاسبه شده اطالعاتي تجربي را به     
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 دومين پرسش پژوهش را  نيز پاسخ ،دهد، و از سوي ديگر ميدر اختيار ما قرار     ) 1999بكمن،  (
  .دهد مي

  همبستگي بين نمرات. 5جدول 

 STS ITS نمره
  49/0**  1 همبستگي پيرسون

STS  00/0  )دو سويه(سطح معناداري 
 1 49/0** همبستگي پيرسون

ITS  00/0 )دو سويه(سطح معناداري  

STS =  نمرات كلي دانشجويان؛ITS =ات كلي سؤاالتنمر  

) =49/0r) (دو دامنـه   (01/0دهـد، همبـستگي در سـطح           نـشان مـي    5طور كه جدول     همان
تفـسير مقـادير را     ) 79-81. ، ص 1988( كوهن. استمعنادار و جهت ارتباط بين متغيرها مثبت        

 تـا  30/0(همبستگي متوسـط  /؛ )r =29/0 تا 10/0(همبستگي كم : كند صورت زير پيشنهاد مي     به
49/0=r(     ؛ و همبستگي باال)0/1 تا   50/0=r .(   بـين دو متغيـر همبـستگي        ،بنابراين، در اين نمونه 

هـا،    ديگر، نمرات نگارش دانشجويان با ديگـر شـاخص          عبارتي  به). r=49/0(متوسط وجود دارد    
 مـستقيم و  ةدهـد كـه رابطـ    هاي پرسشنامه، همبستگي دارد و اين امر نشان مي يعني نمرات آيتم  

 ضـريب   6  همچنين جدول     .شده و نمرات دانشجويان وجود دارد       هاي استفاده   بردمثبتي بين راه  
  .دهد ها و نمرات نگارش دانشجويان را نشان مي همبستگي بين هر دسته از راهبرد

  همبستگي بين نمرات دانشجويان و انواع راهبرد در پرسشنامه. 6جدول 

جبرانيعاطفيفراشناختيشناختي  همبستگي پيرسون
 24/0 41/0 47/0 40/0 نگارش دانشجوياننمرات

  .معنا دار است) r=49) (دو سويه (01/0همبستگي در سطح 

 0,01 مثبتي در سطح ةهاي راهبرد رابط  دستههمةبنابراين، بين نمرات نگارش دانشجويان و      
تـري بـا     داراي همبـستگي قـوي     ،هاي فراشناختي   رسد راهبرد   به نظر مي  . وجود دارد ) دو سويه (

 . هاي عاطفي، شناختي و جبراني هستند ترتيب راهبرد  به،ات نگارش باشند و پس از آننمر
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 گيري نتيجه. 4
هـاي كيفـي را از       اين پژوهش براي اولين بار، در ايران توانست با روشي تلفيقي، ابتـدا داده             

طريق تكنيك تفكر گويا از جمعيت كوچكي از دانشجويان ارشـد ممتـاز رشـتة آمـوزش زبـان                  
يسي در مورد كاربرد راهبردهاي نگارش ايشان در روند نوشتن مقاله استخراج كند و سپس               انگل

ي كـاربرد ايـن راهبردهـا بـه            اي را براي اندازه    بر آن اساس، پرسشنامه    وسـيلة ديگـر     گيـري كمـ
  . دانشجويان همان مقطع و رشته توليد كند

 آمـوزش زبـان     ة رشـت  كارشناسـي ارشـد   موفـق    حاضر، دريافتيم كه دانشجويان      پژوهشدر  
مـشخص شـد كـه ايـن       . كننـد    هنگام نوشتن نگارش از چهار نوع راهبرد استفاده مـي          ،انگليسي

بيـشتر از سـاير   ) ريـزي، ارزيـابي، و نظـارت    برنامهشامل (هاي فراشناختي   دانشجويان از راهبرد  
ت آكـسفورد   اي مبين اين حقيقت است كه بنـا بـر اظهـارا             چنين يافته  .كنند  ها استفاده مي    راهبرد

آموزان موفق به اهميـت راهبردهـاي يـادگيري     ، زبان) 2013(و هاردن ) 2011(، كوهن  )2017(
طور كه ليتـل وود     گيرند؛ همچنين همان    مي كار ها را در فرايند يادگيري خود، به       اند و آن   پي برده 

ــو  )2013( ــولي و كيم ــي ب ــو )2017(، ج ــدولال )2012(، خزرل ــب، و )2014(، عب و زاده  مطل
هـاي يـادگيري پـي     آموزاني به مـؤثرترين راه  اند، چنين زبان به آن اشاره كرده   ) 2011(ممدوحي  

جوينـد؛ همچنـين، در تأييـد        اند و از آن، براي دستيابي به اهـداف علمـي خـود بهـره مـي                 برده
كارگيري بيـشتر ايـن       توان نتيجه گرفت كه با به      مي) 2013(و ليتل وود    ) 2011(اظهارات كوهن   

  . اند آموزان موفق به خودكفايي و استقالل در يادگيري رسيده ردها، زبانراهب
گيرد، بـا اتكـا      اما در خصوص مهارت نگارش كه روندي شناختي و فراشناختي را در برمي            

هـاي   و يافتـه  ) 2011(محوري در نگارش و در راستاي نظريـة مـاير           -به اهميت رويكرد فرايند   
دهد كـه از   ، نشان مينتايج پژوهش حاضر، )2012(يسوني الحو ) 2010(هاي يوشيميرا    پژوهش

دهي،  ريزي، سازمان  آنجا كه در فرايند نگارش، مراحل شناختي و فراشناختي چندي مانند برنامه           
وسـيلة نويـسنده، او را در    كار گيري راهبردهاي مربـوط بـه      اند، به   نظارت، ارزيابي و غيره دخيل    

بيـشتر از  بـا اسـتفادة      كـه    تـوان نتيجـه گرفـت      پـس مـي   .ندك گذر از چنين فرايندي ياري مي      راه
   .شود  حاصل ميمهارت نگارشپيشرفت بهتري در راهبردهاي شناختي و فراشناختي، 

هاي ذهنـي   هاي فراشناختي عمليات كه معتقد است راهبرد) 1991(براساس اظهارات وندن    
 ةدهنـد   ي ممكـن اسـت نـشان      هاي  يندهاي ذهني پيچيده هستند، چنين يافته     اهستند كه مسئول فر   

 از آن   دانـشگاهي شوندگان در طـول تحـصيالت         ميزان قابل توجه دانش نظري باشند كه آزمون       
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دهـي    ها كمك كند تـا بـه سـازمان         تواند به آن     مي ،هايي  استفاده از چنين راهبرد   . اند  مند شده   بهره
طلـب اسـت كـه      ها همچنين مبين ايـن م       يافته. صحيح و مطالب منسجم در نگارش دست يابند       

  .كند بيان نظر كمك مي ةيافت  خالقانه و مرتب و سازمانةهايي در توسع استفاده از چنين راهبرد
آوري اطالعات كيفي،    از طرفي، پژوهش حاضر نشان داد كه پروتكل تفكر گويا، يراي جمع           

متفكرانـي  تواند ابزار مناسبي باشد؛ چرا كه براساس نظر          نظير استفاده از راهبردهاي نگارش، مي     
، و )20014(، جانـسون و كريستيـسون    )2000(، اريكسون   )1993 ( اريكسون و سيمون   همچون

اي از  يندهاي شناختي افراد در حـين انجـام طيـف گـسترده          ااين روش بر فر   ،  )2016(باكينگهام  
هاي پژوهش، تـا حـدودي       با تأكيد بر چنين هدفي، يافته     .  تمركز دارد  اعمال، مانند نوشتن متون   

ــاني   در ر ــد الخت ــات ديگــر مانن ــسيلو )2016(اســتاي تحقيق ، و )2015(، ادوارد )2016(، تراپ
گيرد؛ همچنين، با شباهتي بيشتر، نتايج ايـن پـژوهش           قرار مي ) 2014(خير و دعوتگري     صاحب
از آن جهت مطابقت دارد كـه       ) 2012(و چي ين    ) 2017(هاي تاالپنگون و ديراجويست      با يافته 

  . روتكل تفكر گويا را در بررسي راهكارهاي نگارش مؤثر يافتندها نيز كاربرد پ آن
دهـد كـه كـاربرد راهبـرد      هـا نـشان مـي      هاي يـادگيري، يافتـه       كلي از راهبرد   ةاز نظر استفاد  

 بيـشتر از سـاير    ،كمـي پـس از آن، راهبـرد شـناختي در هـر دو مرحلـه               ة  فراشناختي و با فاصل   
اسـت كـه   ) 2005(هـاي رياضـي و رحيمـي     ييد يافتهأاي در ت چنين نتيجه .  ها بوده است    راهبرد

 بيـشتر از سـاير      ،هاي شناختي و فراشـناختي      دريافتند دانشجويان زبان انگليسي ايراني از راهبرد      
نتيجـه گرفـت كـه      ) 2016(كه در پژوهشي ديگر، تراپـسيلو         در حالي  .كنند  ها استفاده مي    راهبرد

شود بـه تفـاوت بـين        چنين تفاوتي را مي    . است راهبرد عاطفي، بيش از همه مورد استفاده بوده       
بـا وجـود   . هاي فردي و اجتماعي نـسبت داد  هاي دو پژوهش و فضاي يادگيري و تفاوت      نمونه

هاي ديگر، مانند راهبرد جبراني و عاطفي نيـز در     همچنين نشان داد كه راهبرد     پژوهشاين، اين   
  . نگارش موفق نقش دارند

ي پـژوهش،           براساس نتايج ح   عالوه براين،  نتـايج ضـريب همبـستگي      اصـل از مرحلـة كمـ
 ، آمـوزش زبـان انگليـسي      ةرشـت ارشـد    نگـارش دانـشجويان      كيفيـت دهد كه     پيرسون نشان مي  

، هرچه نمرات عبارتي هب). r=0.49, p<0.01( آنان از راهبرد دارد ةهمبستگي معناداري با استفاد
ايـن نتيجـه بـه حجـم        . انـد   تفاده كرده هاي بيشتري اس     باشد، راهبرد  بهتركنندگان    نگارش شركت 

افزايد كـه مهـارت زبـاني را بـا متغيرهـاي گونـاگون، از جملـه اسـتفاده از                      اتي مي تحقيقعظيم  
؛ شموت و كوپر،    2003،  1990به عنوان مثال، آكسفورد،     (اند     مرتبط دانسته  ،هاي يادگيري   راهبرد
 حاضـر در    پـژوهش هـاي     يافتـه ويـژه،     به).  1987؛ وندن و روبين،     1990،1996؛ كوهن،   1989
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است كه همبستگي مثبتي را بـين سـطح درسـي و فراوانـي              ) 2003(راستاي نظريات گريفيتس    
  .استفاده از راهبرد يادگيري زبان گزارش كرد

توان ادعا كرد كه آگاهي فراشناختي و سطح باالي تفكـر    ميپژوهش،هاي اين    براساس يافته 
توان بـا     چنين نيازي را مي   .  فعال مورد نياز است    شناختييند  ا فر مثابة  به دانشگاهيبراي نگارش   

ينـد  اتـر كـردن فر    صـورت كـه بـراي آسـان          بـدين  ؛هاي فراشناختي تأمين كرد     استفاده از راهبرد  
شـود كـه    نويس،  و مرور مـي  پيشة دهي، تهي يندهاي طراحي، سازمانانگارش، نويسنده وارد فر   

تـسهيل  ريـزي ، و غيـره    هايي نظير نظارت، ارزيابي، برنامه ردبا استفاده از راهبها را   آنتوانند    مي
توانـد بـا      كننـد كـه نويـسنده مـي         اي عمـل مـي      گونـه   هاي شناختي به    عالوه براين، راهبرد  . كنند

  . تر كند  نگارش را راحتةهايي مفيد، فعاليت پيچيد كارگيري روش هب
 مناسـب كيفـي، ماننـد پروتكـل         ترتيب، پژوهش حاضر نشان داد كه با استفاده از ابزار          بدين

تـوان بـا روش      هايي كه نياز به پردازش شناختي دارنـد، مـي          گيري مؤلفه  تفكر گويا، براي اندازه   
  .تحقيق تركيبي اكتشافي به ابزار كمي مناسب دست يافت

در . تواند اطالعات مفيدي در اختيار معلمان زبان انگليـسي قـرار دهـد            نتايج اين مطالعه مي   
 در اسـتفاده از     ،هـاي دانـشجويان      از كاربردهاي آموزشي، معلمان بايـد از اولويـت          يكي جايگاه

 از ،ها آموزش دهنـد كـه چگونـه در حـين نوشـتن          راهبرد، آگاهي بيشتري داشته باشند و به آن       
تواند به معلمان زبان انگليـسي كمـك     ميپژوهشهاي اين  يافته.  استفاده كنندييها  راهبردچنين  

هـايي ماننـد تفكـر گويـا، درك            از طريق تكنيك   ،هاي استفاده از راهبرد     ولويتكند تا با كشف ا    
عـالوه  . شـوند  بهتري از مشكالتي داشته باشند كه دانشجويان در حين نگارش با آن مواجه مـي             

هاي بسياري    دهد، دانشجوياني كه از راهبرد       نشان مي  پژوهشهاي اين     طور كه يافته   براين، همان 
 بنـابراين، معلمـان بايـد       ؛تري هستند    موفق نويسندگانكنند،    د استفاده مي  در تكاليف نگارش خو   

 و تمرين و بازخورد بيشتري در اختيـار يادگيرنـدگان     باشند توجه بيشتري به اين واقعيت داشته     
بايـست   عالوه بر اين، معلمـان زبـان مـي       . ها تشويق شوند    قرار دهند تا به استفاده از اين راهبرد       

 مثـال، يـك تكليـف       بـراي  ؛ آموزشي خود قرار دهند    ةهاي متنوعي را در برنام      داستفاده از راهبر  
كه سـاير تكـاليف ممكـن     تواند مستلزم استفاده از زبان مادري باشد، درحالي  مي،نگارش خاص 

 . است مستلزم تكرار و ديگر راهبردها باشند
  اين ،آورد  مي را فراهم آموزان به استفاده از راهبرد        هايي كه موجبات ترغيب زبان     يكي از راه  

هـا    آن؛ بياموزند كه در مورد افكار خويش به تفكر بپردازنـد      آموزان  ست كه آموزگاران به دانش    ا
 تمـرين و تكليـف بـه آنـان بدهنـد و از              ؛را از مسئوليت خود در يادگيري خويش آگاه سـازند         
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 مثـال، در  بـراي  ؛نـد  ده نـشان  بـازخورد    ،اند  آموزان بخواهند تا در مورد آنچه كه فراگرفته         دانش
 خـاص،   ياي كه راهبـرد     گونه   به يابد؛آموزان بايد افزايش      مراحل مختلف نگارش، آگاهي دانش    

  .يند نگارشي خاص، مانند ايجاد طرح كلي و غيره ارتباط دهداريزي را به فر مانند برنامه
با توجـه    كوچكي محدود بود و      ة به نمون  پژوهش،در پايان، با پذيرفتن اين واقعيت كه اين         

 تنهـا بـه دانـشجويان تحـصيالت         پژوهش،به موقعيت مطالعه، بايد در نظر داشت كه نتايج اين           
الزم اسـت   ،بنـابراين . تكميلي آموزش زبان انگليسي در شهري از كشور ايران قابل تعميم است       

هاي مختلف انجـام شـود تـا در صـورت      تر و در مكان  آماري بزرگةات بيشتري با جامع   تحقيق
؛ همچنـين،   هاي اين پژوهش افـزود      نتايج مشابه، بتوان با اطمينان بيشتري به اعتبار يافته        حصول  

شـد تـا از تخـصص ارزيابـان          اند كه چنانچه شرايطي ايجـاد مـي        نويسندگان بر اين نكته واقف    
جستند، تعيين توانايي مهارت نگارش دانـشجويان بـا          دهي نگارش بهره مي    بيشتري در امر نمره   
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  پيوست الف -6
   راهبرد نگارشةپرسشنام

   ......................جنسيت ...................... سن ...................................... نام
.  راهبرد، عباراتي در مورد نگارش به زبان انگليسي مالحظه خواهيـد كـرد     ةدر اين پرسشنام  

، عبارات را بخوانيد و حرف مناسب          را انتخاب كنيد كـه بـه مـا نـشان            E، يا   A  ،B  ،C، Dلطفاْ
 .كند دهد اين عبارت چگونه در مورد شما صدق مي مي

)A (هرگز براي من صادق نيستاًهرگز و يا تقريب  .    )B (ًبراي من درست نيستمعموال  .
)C (  تا حدودي در مورد من درسـت اسـت.  )D ( ًدر مـورد مـن درسـت اسـت     معمـوال)  .E (

 .كند هميشه در مورد من صدق مي هميشه يا تقريباً

AB CDE هاي شناختي راهبرد

 نكـات مختلـف را،صورت نوشـتاري    صورت شفاهي و يا به      به. 1
 .  خواهم بگويم كنم تا بدانم چه مي امتحان مي

     

اي كه قصد بيان  ام و نكته    هنگامي كه تناقضي بين متني كه نوشته      .2
  . كنم بلي متن را مرور ميهاي ق يابم، بخش ام مي آن را داشته

     

در تالش بـراي رسـيدن بـه ايـده و تـصميم گـرفتن، عنـوان و.3
 .كنم موضوع نگارش را براي خود تكرار مي

     

ـ         . 4  مثـالبـراي ( نگارشـم بنويـسم      ةآنچه  كه قـرار اسـت در بدن
 .كنم را به زبان فارسي تكرار مي) لعلشناسايي 

     

.كنم ظر فرم و كاركرد بررسي و تأييد مي       ساختار نگارشم را از ن    . 5
 )كلمه، عبارت، كل متن(

     

،كنم نامناسب هستند ها و كلماتي را كه حس مي    برخي از بخش  . 6
 .كنم حذف مي

     

      .خوانم  به زبان انگليسي مي،ام آنچه را كه نوشته. 7
      .خوانم  به زبان فارسي مي،ام آنچه را كه نوشته. . 8
كنم تا اطمينان حاصل   تكليف و دستورالعمل را از قبل مرور مي        .9

 .   محتواي مورد نياز انجام شده استهمةكنم كه 
     

        .هم بگويمخوا ميخوانم تا بدانم چه  چندين بار مجدداً مي. 10
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 تكـرار،ام   نوشـتن، آنچـه را كـه نوشـته         ةدر تالش براي ادامـ    . 11
 . كنم مي

     

هـاي  نـويس    پـيش  ،نويس نهـايي را بنويـسم       ز اينكه پيش  قبل ا . 12
  .كنم متعددي از نگارشم را تهيه مي

     

ها  تر، پاراگراف   اي منسجم    به  شيوه   ،دهي نگارشم   براي سازمان . 13
 .كنم جا مي به را جا

     

      .  به زبان فارسي مرور كنم،ام كنم آنچه را كه نوشته سعي مي. 14
كنم آنچه را  كه قبل از شروع نوشتن در  ي نمي وقت سع  هيچ.* 15

 . استفاده كنم،ام ذهن داشته
     

AB CDE هاي فرا شناختي راهبرد

      .گيرم گيري تصميم مي در پايان، در مورد نتيجه. 16
هايي مانند بيـان ايـده، موضـوع، و جمـالت پـشتيبان  به جنبه . 17

 . كنم توجه مي
     

كنم؛ يعني متقاعد كردن، آگاه  ذهنم تعيين مي  هدفي خاص در    . 18
 .كردن، روايت يك رويداد و غيره

     

      . ها ارتباط منسجم دارند كنم كه پاراگراف اطمينان حاصل مي. 19
 درسـتةكنم كه نكات گرامري در نگارشم به شيو         بررسي مي . 20

 .استفاده شده باشد
     

      . آورم ياد مي  نكات كلي را بهةهاي توسع روش. 21
       . كنم ها اطمينان حاصل مي  معنايي بخشةدر مورد رابط. 22
      .كنم ريزي مي دهي نگارشم برنامه در مورد محتوا و سازمان. 23
 يـا خيـر، فكـردهـايم واضـح هـستن    در مورد اين كه آيا ايـده   . 24
 .كنم  مي

     

وانم و تـصميمخـ   هـا را بارهـا مـي        هاي آخر پـاراگراف     بخش. 25
 .گيرم كه آيا بايد ادامه دهم يا خير مي

     

      .كنم در مورد نكات كلي موضوع فكر مي. 26
      .گيرم كه چگونه وارد جزئيات شوم تصميم مي. 27
      .كنم محدوديت زماني را به خود يادآوري مي. 28
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رد در مو  ،صورت همزمان   بهتر است نوشتن را شروع كنم و به       . 29
 .  تصميم بگيرم،اينكه چگونه آن را ادامه دهم

     

ـ           تصميم مي . 30 ةگيرم كه چه موقع مقدمه را به پايان برسانم و بدن
 .اصلي نگارش را شروع كنم

     

كنم كه چه چيزهاي ديگري بايد اضـافه  به خودم يادآوري مي   . 31
 .كنم

     

تأييـد حدسـيات خـود را       ،با كمك گـرفتن از فرهنـگ لغـت        . 32
 ) خود ارزيابي(كنم  مي

     

AB CDE هاي عاطفي راهبرد

      .نسبت به تمام شدن وقت حساس و نگران هستم. 33
،ام كه هنوز به حداقل لغتي كـه مـشخص شـده نرسـيده         از اين . 34

 . كنم ابراز نگراني مي
     

خاطر گستردگي موضوع، و از طرفـي ديگـر  از يك طرف به   *. 35
تـوانم زمـانم را نمـي (كـنم   محدوديت زماني شكايت مـي    به علت   

 ). مديريت كنم

     

      .ام يا خير خوانم تا ببينم خوب نوشته ام را بلند مي نوشته. 36
 چيزهاي،دانم كه اگر كلمه يا عبارتي را تكرار كنم        خوبي مي   به. 37

 .آيد ديگري به ذهنم مي
     

؛ نگـارش اطمينـان دارم     به ظرفيـت و توانـايي خـويش بـراي         . 38
 .دانم در حال انجام چه كاري هستم اي كه مي گونه به

     

براي اجتناب از كاهش تأثيرگذاري نگارشم، تا جـايي كـه بـه. 39
واكنش خواننده مربوط است، مراقب هستم كـه كلمـات را تكـرار

 .نكنم

     

      .واقعا برايم مهم نيست كه نگارشم تأثيرگذار است يا خير*. 40
AB CDE هاي جبراني راهبرد

 بـه فرهنـگ لغـت رجـوع،كنم اي را فراموش مي   وقتي كلمه . 41*
 .كنم نمي

     

      .ام كنم تا ببينم تاكنون چه نوشته هنگام نوشتن كمي مكث مي. 42
      .كنم  ميشده را شناسايي هاي غلط حذف قسمت. 43
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      . كنم ا تصحيح ميكاربرد غلط عالئم فني و نگارشي ر. 44
      .كنم جو ميو كلمات را در فرهنگ لغت دو زبانه جست. 45
ــي نگارشــم . 46 ــسمت فن ــراي ق ــال،،ب ــد حــرف اضــافه، ام  مانن

 .گيرم گذاري، و غيره از فرهنگ لغت كمك مي نقطه
     

هـايي در مـورد موضـوع گيرم تا ايـده  ابتدا از گوگل كمك مي    . 47
 .دست آورم به

     

جـوو  در اينترنت جـست    ،براي كلمات و اصطالحات مناسب    . 48
 . كنم مي

     

 همان لغتي را كـه نيـاز دارم بيـابم،توانم دقيقاً هنگامي كه نمي  . 49
 .زنم فقط حدس مي

     

      .افزايم پس از اولين مرور، به محتوا مي. 50
الزمكنم و هر جا كه       ساختار كل نگارشم را دوباره بررسي مي      . 51

 .دهم  ترتيب آن را تغيير مي،باشد
     

      .دهم هيچ تالشي براي بهبود نگارشم انجام نمي*. 52

هـاي شـما    شود كـه پاسـخ     با تشكر از شركت شما در اين پژوهش، به شما اطمينان داده مي            
ـ  منظور اهداف اين تحقيق دانشگاهي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و كـامالً              فقط به  ه  محرمان

توانيد براي دريافـت مـشاوره و بـاز      قدرداني از مشاركت شما، مي     برايدر ضمن   .  خواهد ماند 
  . از كاربرد اين راهبردها با ما تماس بگيريد،خورد در مورد چگونگي توانايي خود




