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 چکیده

میزان تأثیر  گیریاندازه هدف از انجام این تحقیق هدف:

شیوه تدریس براساس رویکرد تاملینسون بر روی توانایی 

 ( بود است.EFL) یرانیاآموزان نوشتاری زبان

شبه  برای رسیدن به این هدف در یک پژوهش روش:

یک موسسه  آموزنفر زبان 07از میان  آزمایشی کمی

 آموزاننفره از زبان 54 ةآموزش زبان کرمانشاه یک نمون

 14متوسط به باال انتخاب شدند و به سه گروه سطح زبانی 

ر های آزمایشی دنفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. به گروه

 ةمدل پیوست "ةطول ترم مهارت نوشتاری براساس شیو

تدریس شد و به گروه کنترل  "ژانر پروسه"و  "تاملینسون

لیسی انگ سنتی که اغلب توسط معلمان زبان ةبراساس شیو

 شد. از آزمون شود آموزش دادهار گرفته میدر ایران به ک

 تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پیرسون و همچنین

 ها استفاده شد.تحلیل رگرسیون برای تحلیل داده

آمده نشان دادند که عملکرد گروه دستنتایج به ها:یافته

ن آزموهای نوشتاری پستاملینسون و ژانر پروسه در فعالیت

رت صوها بهر بوده و از لحاظ آماری تفاوتاز گروه کنترل بهت

 بنابراین، شیوه تاملینسون و ژانر پروسه؛ معنادار بودند مثبت

آموزان تأثیر معنادار مثبتی در توانایی نوشتاری زبان

 اند.داشته

 

ری های نوشتاشیوه -ژانر پروسه –تاملینسون ها:کلید واژه

 آموزان ایرانیزبان -مهارت نوشتن  –

Abstract  

Purpose: The present study was designed to 

measure the impact of Tomlinson 

Continuous approach on Iranian EFL 
learners' writing ability.  

Method: To achieve this goal, in a 

quantitative quasi-experimental research 
from among 70 EFL learners in an Institute 

in Kermanshah, a sample of 45 Iranian 

Upper-intermediate EFL learners were 
selected and assigned to three 15-learner 

groups. The experimental groups was taught 

writing skill during a term based on 
Tomlinson continuous model and process 

gender approach, and the control group was 

taught based on the traditional method 
usually employed by EFL teachers in the 

context of Iran. The results analyzed based 

on ANOVA and Pearson Correlation and 
Regression analysis showed that Tomlinson 

group and process gender approach 

outperformed control group with regard to 
their performance on posttest writing 

activities.  

Findings: Therefore, Tomlinson approach 
and process gender approach had a 

significant positive effect with their regard to 

writing ability of the learners. 
Key Words: Tomlinson; process genre; 

writing approaches; writing ability; Iranian 

EFL learners 
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2   ای تدریس بر اساس شیوه نوشتاربررسی مقایسه... 

 
 و بیان مسئله مقدمه

ی هان داخلدر میان ج آمیزیموفقیت طوربهبا آن  تواندمیانسان ابزاری است که  ترینپیچیدهزبان 

 هاانسان، تمدن در طول تاریخ .(Vygotsky, 1978کند )از خود ارتباط برقرار  و جهان خارج خود

امعه ی که در یک جانسان دیگرعبارتبه. کردندمیزبان افکار و احساساتشان را بیان  وسیلهبه همیشه

به  قراردادی طوربه که هاییسمبلو  هانشانه ةوسیلبه، از طریق رفتارهای ارتباطی و کندمیزندگی 

طالق ا هاییسمبلو  اهنشانهآن دسته  . عبارت قراردادی بهارتباط متقابل دارد ، با دیگرانروندمیکار 

را  اهنشانهاین  و آن گروه نیز برندمیکار گروهی افراد برای ارتباط با گروهی دیگر به که شودمی

بان از ز اندازیچشم آنکهبیش از  هاسمبلو  هانشانهاین  .دهندمیواکنش نشان  هاآنو به  شناسندمی

به شخص عبارت باسواد  برای اینکه در زبانی ،عالوهبه .باشند پایه و اساس مهارت نوشتاری هستند

ونگی چگتا  ، اشخاصترتیباینبه. خواندن و نوشتن آن زبان را داشته باشدباید توانایی  اطالق شود

. به همین دلیل است که خواندن و آیندنمی حساببه کردهتحصیلد دانننزبانی را  و نوشتنخواندن 

 .نامندمی باسوادی هایمهارتنوشتن را 

بیان مفهوم  برای توسط فرد انتخاب لغات و ساختارها به معنی ، مهارت نوشتاریریورس از نظر    

دیگر زبانی را کامل  هایمهارتکه  کمکیهم  و اصلیارت مه هم یک را . او نوشتناست شخصی

ن بی تعاملیک رابطه الدن، نوشتن را ییمن، پرینگل و دیفر .(Rivers, 1981) گیردمیدر نظر  کندمی

 هستیمدر ارتباط  هاآنخصی خودمان و افرادی که با ش اهدافتعدادی عوامل در فرایند ثبت مفاهیم و 

 هستند. هاکارگیریبه، مفاهیم و هامتن ،هارمزگشایی، هارمزگذاری سری عوامل یکاین  .بینندمی

(Freedman, Pringle and Yalden, 1989).  مهارت اساسی ارتباطی  عنوانبه نوشتن به چستینوقتی

کی ی :او است مدنظر دو جنبه از نوشتن ،کندمیاشاره  در فرآیند یادگیری زبان همتابیو یک سرمایه 

 .(Chastain,1988) زبانبرای یادگیری  ایوسیله عنوانبه ابزاری برای برقراری ارتباط و دیگری عنوانبه

انتقال افکار  و مؤثر طوربهبرای نوشتن یک قطعه نوشته  آموززبانتوانایی  آن رادیگر از نوشتن  یتعریف

ویر نیز  (.Forteza Fernández and Gunashekar, 2009) داندمی کلمات نوشتاری صورتبه هاایدهو 

، تا بتواند یک هدف خاص را اجرا کند. دهدمیرخ  شرایطی یک کار است که در نوشتن اعتقاد دارد،

که نوشتن شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی است و تنها به فضای فردی  کندمی تأکیدوی همچنین 

و نوشتن نیز  شودمی. زبان در شرایط کاربرد آن تولید (Weir, 2005شود )مینویسنده محدود ن

از دیدگاه براون یک فرد در ابتدا یک  .(Grabe and Kaplan, 2009) از این قید رها باشد تواندمین

. همین قضیه در مورد ایحرفهو سپس یک شناگر  شودمیشناگر نیست، ابتدا یک شناگر ضعیف 

بدیل ماهر ت اینویسندهیک نویسنده ضعیف را به  توانمینوشتن هم صادق است و به همین ترتیب 

و یک فرایند تعاملی در یک فعالیت ارتباطی  عنوانبهن نوشتن را اویدوس. (Brown, 2001کرد )

و  کندمی تأکیدبرتین بر بداهه سازی و نوآوری در نوشتن  (.Widdowson, 1983داند )می مذاکرات

که  داندمیفرایندی نوشتن را ون چادر .شمردبرمیخودانگیز  ةخالقانتوانایی  عنوانبهنوشتن را 
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را  گیرد، معانی کاربهآماده هایبندیبستهساختارهای درست را در  صرفاًاینکه  جایبه نویسنده در آن

نوشتن یک فرایند پیچیده است که فراتر از چیزی  گویدنیز میهج  .(Chaudron, 1987کند )میکشف 

ما را از  دهد، ارائهتعریفی از نوشتن را  آنکه جایبه زامل.Hedge, 2000)و ساده است.) ناخودآگاه

ه سبه همین ترتیب سل (.Zamel, 1987) کندمینوشتار آگاه  غیرخطیبازگشتی و  ماهیت پیچیده،

 ةقیدعتوانایی بیان ": گویندمی هاآن، کنندمی تأکیدمورسیا و مکینتاش بر ماهیت سخت این مهارت 

به معنی موفقیت در مهارت  قبولقابلپیوستگی  و با درستیبهآن  انجامشخص در فرم نوشتاری و 

در این  ندانتوانستهاست هم انگلیسی  شانمادریبسیاری از کسانی که زبان  روازایننوشتن نیست، 

یک فعالیت پیچیده  نوشتن .(Celle-Murcia and McIntosh,1979 p.57 ) "عمل کنند ماهرانه مهارت

 هایشیوهبین معلمان در مورد  جانبههمه یتوافقو البته گوناگون دارد،  هایمهارتکه نیاز به  است

ارد و نوشتن د تأکیدفرایند نوشتن  بر نویسنده، بر تأکید جایبهباالخره گریو  ؛ وتدریس آن وجود ندارد

 ردیگقرار  مسئلهنویسنده در فرایند دقیق حل  شودمیکه باعث  داندمی یچالشرا 

(Graves,1989). شناختی به نوشتن  هایفعالیتیگل نیز از منظر اجتماعی، فرهنگی و وکوشینگ

اجتماعی است و در شرایط  یاجتماعی است زیرا محصول ةپدید: نوشتن یک گویدمی. او کندمیتوجه 

، یمنویسمی، چگونگی نوشتن ما و کسی که در مورد او نویسیممی. آنچه ما پذیردمیاجتماعی صورت 

کین نیز اعتقاد داشت نوشتن .(Weigle, 2002دهند )میتعامالت اجتماعی رخ و  قراردادهاهمه در 

 بنویسیم، نوشتن آن، و نوشتن دوباره آن خواهیممیسه مرحله دارد: فکر کردن در مورد چیزی که 

(Kane, 2000). با  اندتومیبراون و دنیل نیز اعتقاد دارند یادگیری و پیشرفت در نوشتن یک زبان ن

 هایوزشآمآن نیاز به  جایبهبودن در محیط و یا مشاهده )مانند یادگیری صحبت کردن( اتفاق بیافتد. 

خاص مانند  هایمهارت انجامنوشتن نیاز به  ةحوزان در آموززبان(. Brown, 2001) خاصی داریم

 تواندمی هامهارتط شدن به این لزبانی دارند، که مس هایمهارت کارگیریبهاطالعات و  دهیسازمان

، دیدگاهی از فرهنگ و ادبیات، دانش موضوعی، دانش کلی زبانی باید بتوانند هاآن. کار دشواری باشد

تدریس  (.Brown, 2001 ) کنند بینیپیشرا  شودمیتوسط خواننده تفسیر  هاآنچطور نوشتار  و اینکه

و  کردیم تأکیدبر تصحیح خطاهای گرامری و  زبان تمرکز داشت ساختارهایبر  سنتی طوربه نوشتن

ه ک طورهمانکوچک زبانی یک ساختار کلی از آن بسازد.  ایبخشهبا ساختن  سعی بر این بود که

(Brown, 2001) موثر برای تدریس اینیک راهکار عنوانبه برداریکپی با روش انشانویسی: گویدمی 

در  هاآن بود که به انآموزدانش هدف نهایی هاکردناین مدل کپی در واقع  .رفتمیکار مهارت به

اصلی معلم در مدرسه  مسئولیت برای نیل به این هدف .شدمیدرس نوشتن آموزش داده  هایکالس

ه هدف کیا در خانه بود  ان در کالسآموزدانشنسخه پایانی و هر فعالیت نوشتاری دیگر تصحیح کردن 

تعریفی که  ترینساده معتقد است که در این رابطه براون .بود انشانویسیتولید همان مدل  اصلی آن

 ,Brown) ستا "نمایش گرافیکی زبان گفتاری" رای زبان نوشتاری بیان کردبا دیدگاه کنونی ب توانمی

 دریست از ترشدهتعریفو  ترپیچیدهخود بسیار  فردمنحصربه هایویژگینوشتن با  حالبااین. (2001
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 هاست کدلیل  همین. به بسیار مهم استمهارت نوشتن  آموزشبنابراین ؛ استگفتاری خود  ةنسخ

 لذا "که شنا کردن با راه رفتن. به همان اندازه متفاوت استنوشتن با حرف زدن ": گویدمی براون

و گردآوری  هاایدهو از تولید  دهندمی انجامان آموززبانهستند که  ایچندمرحله هایتمریننوشتن 

اطالعات، تهیه  آوریجمع، ریزیبرنامه مانند هافعالیتاز  ایمجموعهو با  شدهشروع اطالعات

: دهدمیدر چهار مرحله رخ  معموالً هافعالیتاین  .کندمیادامه پیدا  یرایشو، بازنگری نویسپیش

 یرایش.و، بازنگری نویسپیشپیش نوشتن، نوشتن، تهیه 

ان را معرفی کرد که آموززبانجدید از آموزش نوشتن به  ایشیوه ، برایان تاملینسون1893در سال     

نیازمند در  این روش شناخته شده است.1 "نوشتن پیوسته"آموزش زبان انگلیسی با عنوان ادبیات در 

و از هشت مرحله تشکیل شده است. این  یادگیری است نیازپیش عنوانبهنظر گرفتن هفت نکته 

 ، نوشتن هدایتشدهکنترل، نوشتن ارائه، وتحلیلتجزیه، نوشتن آزاد، سازیمدلمراحل عبارتند از: 

 اول، .باید به نکات زیر توجه کرد هانیازپیشبا توجه به .سازیمدلو نوشتن آزاد  در آخرو دوباره شده، 

سپس  ، وفعالیت خارج کالسی عنوانبهکه یادگیرندگان باید قبل از آغاز دوره آموزشی  اینوشتهنوع 

 ار، تمرین انواع مختلف نوشت. دومدهند انجامباید  که بر کار تسلط یافتندزمانی نهایتاً و حین آموزش

 هاست ک و غیره دستورالعمل دادن یف کردن،کردن، توص ، گزارشروایت کردن، رسانیاطالع، از قبیل

ر این اژگانی است که دوساختارهای زبانی  کار بر روی . سومبپردازند هاآنفراگیران بایستی به تمرین 

 حائزساختارها  گونهایننگارشی که در سبک  هایجنبههستند. چهارم،  پرکاربرد هانوشتهنوع از 

کوتاه کردن کلمات در  بردها،در کار ، دقتهایادداشتعالمات اختصاری در  مثالًاهمیت هستند: )

 اریانگلیسی نوشت هایدستورالعملپنجم،  گزارشات و غیره(. کردن در غیرشخصی تبلیغات شخصی،

ال قمستقیم،  قولنقلنوشتن با حروف بزرگ، رعایت توجه به  ازکه عبارتند فراگیرا است  موردنیاز

 مانند استفاده ازانسجام در نوشتن  مربوط به هایروشششم،  .بندیپاراگرافدرست حروف،  بندی

 غیره و بجای افعال اصلی ، کاربرد افعال کمکی، ضمایر موصولیهااسمایر برای جلوگیری از تکرار ضم

 ی استفاده از زبانهانشانه مربوط به دستیابی به یکپارچگی در نوشتن مانند هایراه، . هفتماست

 .دباشنمی گزارش کردن، دستورالعمل دادن و غیرهروایت گویی، غیرمستقیم، و راهکارهای گفتاری 

طالب م 2(EFLدر کالس آموزش زبان انگلیسی ) اکتشافی درس نوشتن هایسرفصل علمی کردنبرای 

 گی تدریس نوشتن توسطبسیار اهمیت دارد. شاید فهم چگون هاآنو چگونگی تدریس مورد آموزش 

 .درسی جالب باشد هایکالسدر معلمان 

شد که  ارائه (Badger and White, 2000) ایتوتوسط بدجر  2777ژانر پروسه نیز در سال  ةشیو    

بود. این شیوه نیز شامل مراحل مختلفی  نوشتاری ژانر ةشیونوشتاری پروسه و  ةشیواز دو  ایآمیخته

                                           
1. continuous writing 

 . یادگیری زبان انگیسی به عنوان زبان دوم2
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 صورتبهنوشتار  و تولیداشتراکی  صورتبه، تولید نوشتار ریزیبرنامه، سازیمدل، سازیآمادهمثل 

نسون است که یلنوشتاری تام ةشیو، این شیوه با کمی تفاوت شبیه به استیرایش ومستقل و بازنگری 

 در مورد آن توضیح داده شد. قبالً

 ةیوشکه  پردازیممینوشتاری ژانر  ةشیونوشتاری پروسه و  ةشیودر اینجا به اختصار در مورد دو     

پروسه روشی است که بین فرایند نوشتن و  ژانر نوشتاری ةشیوی از آن دو است: ژانر پروسه تلفیق

اگر  و ستین یکاف یاست که دانش گرامر نیا شاستداللل است و ئمحصول نهایی نوشتار تمایز قا

که  ای کمک کندبه شیوه انآموززبان به دیبا، را بهبود بخشد آموززباننوشتاری  معلم بخواهد محصول

 ،نوشتن سیتدر ژانر نیز در ةشیوپیشرفت کنند.  یشانهانوشته دیتول در ندیفرابتوانند طی یک  هاآن

شناخته شده  تیکه اکنون در سراسر جهان به رسم افتیتوسعه  1807در دهه  یکردیرو عنوانبه

نقش روش ژانر  خصوص دردر یک مطالعه مبسوط کیفی  (.Arteaga-Lara, 2017مثال )برای  .است

نشان داد که این روش برای  ان پایه چهارمآموززبانپروسه بر پیشرفت پاراگراف نویسی در میان 

به را  اهآنبود و فرایند یادگیری مهارت نوشتن در  مؤثربسیار  شدهتعیینرسیدن به اهداف از پیش 

 ,Badiaa, 2016; Bueno Hernández) هایپژوهش هایبر یافتهبناو معنادار باال برد.  مؤثر صورتی

2016; Gashout, 2014) ،کمک کرد تا در  کنندگانمشارکتبه  نیز این روش تدریس مهارت نوشتن

یشان استفاده کرده، هانوشتهسازمان دادن برای  هایاستراتژیو  ریزیبرنامههمه مراحل فرایند از 

 نوشتاری آنان را تثبیت بخشید. هایمهارتکه ایگونهبهبخشند  را توسعه هاآن

، روکاکسب هاینامهو  هاسرمقالهمختلف مانند مقاالت،  یژانرها یبا بررسان آموززباندر این شیوه    

ه کار یشان بهانوشتهدر  گیرندمیو آنچه را که یاد ساختار و شکل را درک کنند  یهاتفاوتند توانمی

 .برندمی

 نسون در نوشتروش تاملین" تأثیرو بررسی  سازیروشنبا هدف حاضر مطالعه برای این منظور،     

گرفته که نوشتن صورت مهارت بر  (Badger and White ,2000) 1 "ژانر پروسه ةشیو"و  "پیوسته

س میدانی بررسی کند که آیا تدری صورتبهتا  آن استسابقه بررسی در هیچ مطالعه دیگری ندارد وبر 

 مؤثراداری ان ایرانی به طرز معنآموززبانتاملینسون در نوشتن پیوسته بر توانایی نوشتن  براساس شیوه

 ژانر پروسه روشن نماید که آیا تدریس براساس شیوه خواهدمیپرسش دوم  عنوانبهاست؟ همچنین 

 است؟ مؤثران ایرانی به طرز معناداری آموزدانشبر توانایی نوشتن 

ن ی بین توانایی نوشتمعنادارآیا تفاوت که  نمایدمیتحقیق حاضر همچنین بررسی مزید بر این     

وزش تاملینسون آم ةشیوکه نوشتن را براساس ژانر پروسه آموختند و آنانی که براساس  آموزانیدانش

آیا هر یک از اجزا نوشتن )ساختارهای که  کندمیبررسی  سؤالآخرین  عنوانبهو  دیدند وجود دارد؟

                                           
1. Process-genre approach 
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ن اآموززبانی در مهارت نوشتن معنادار تأثیرکار رفته در نوشتار( هزبانی، محتوای مطالب، و نظم ب

 دارد؟

 

 شناسی پژوهشروش

کمی توصیفی از نوع شبهه آزمایشی بود که در آن پس از آمار توصیفی  در این تحقیق روش تحقیق

آماری تحلیل  هایآزمونآمار توصیفی استنباطی نیز استفاده گردید و در آن  هایروشمربوطه از 

 اهداده تحلیل رگرسیون و در نهایت با استفاده از ، ضریب همبستگی پیرسونراههیکواریانس 

 قرار گرفتند. موردبررسی

 کنندگانشرکت

 سال 22تا  14ایرانی سطح متوسط به باال با سن  آموززبان دختر 07در این مطالعه  کنندگانشرکت

ی خارج یهازبانکه زبان انگلیسی را در آموزشگاه بودند  یانآموززبان کنندگانشرکتاین بودند 

بودن  . برای اطمینان از هم سطحبودندگرفته  سال فرا 2مدت به شهر کرمانشاه یسرازبان

 دستور زبان، نوشتن، یهابخش از تافلگمن نال ، آزمونشانیزباندر دانش فعلی  کنندگانشرکت

نمره  1 که هاآن نفر از 54 ،نفر 07از میان این به عمل آمد.  هااز آندرک مطلب  وواژگان و خواندن 

از  هاآن دیگر نفر 24انتخاب شدند و  از میانگین بودند برای مطالعه ترپایینباالتر و انحراف معیار 

 ابهیمش حدر سط از نظر دانش زبانی که کنندگانشرکتو بقیه  گردیدندخارج  کنندگانشرکتلیست 

گواه و دو گروه  گروه هاآنگروه از  که یک تقسیم شدند نفری 14سه گروه تصادفی به  صورتبه بودند

نحوه  براساس روش سنتی )گروه گواه( اول آموززبان 14 در نتیجه .آیندمی حساببه یدیگر آزمایش

نوشتن "براساس مدل  )گروه آزمایش اول( ،دیگر آموززبان 14داده شدند، آموزش نوشتن 

گروه سوم  باقیمانده )گروه گواه دوم( آموززبان 14داده شدند، و  آموزش( Tomlinson, 1983)"پیوسته

 .دیدندآموزش  (Badger and White, 2000) 1 " که براساس شیوه ژانر پروسه شدند

 پژوهشابزار 

 :قرار گرفتند مورداستفادهزیر در این مطالعه  هایابزار

ر زبان د کنندگانشرکت برای تعیین سطح دانش زبانی تافلگمن نیک آزمون مهارت زبانی ال -1

 گرفت. انجامقبل از اجرای تحقیق انگلیسی 

 شد تا انجام در ژانر مقایسه و مقابله کنندگانشرکتی هانوشتهاز  آزمونپیشیک  -2

 مشخص شود. نهایی در این پروژه تحقیقی کنندگانشرکت

 هایشیوهقایسه و مقابله پس از اجرای م در ژانر کنندگانشرکت یهانوشته از آزمونپس یک  -3

 .گروه گواه اجرا شد وشتاری برای دو گروه آزمایشی وتدریس ن

                                           
1. Process-genre approach 
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 کار یوهش

 انجام (Tomlinson, 1983) یشنهادیپتدریس مهارت نوشتن براساس مدل  ،اول یبرای گروه آزمایش

هر  ةجلسدر اولین  تدریس شد. ترم در طول  Four Cornersان چهار فصل از کتاب آموززبانبه شد. 

 FORاستداللی و هم ضد استداللی از موضوعات کتاب  هایسازیمدلبه فراگیران هم  ،از کتاب فصل

AND AGAINST  مشخصی  آزادانه در مورد موضوعات بایستمیان آموزدانش. سپس شدمیتدریس

ده و نکات تدریس ش هامدلبر اساس  تا شدمیتوسط فراگیران به خانه برده  هانوشتهاین . نوشتندمی

 فاز نوشتن آزاد از و دربه کالس  در بازگشت د.نکالس آماده شو بعدبررسی و برای جلسه  در کالس

از یشتری ب هاینمونه البتهکنند و  وتحلیلتجزیهتا اشتباهاتشان را  شدمیخواسته  کنندگانشرکت

که  دشمیداده  هاییتکلیف هاآن. سپس به گردیدمیه ارائ هاآنربوط به زندگی واقعی به م موضوعات

ت شده و و نوشتن هدای شدهکنترلبه نوشتن  شدمیاین تکالیف مربوط  توسط معلم تهیه شده بودند.

ه جلس ند. در طول زمانی که ازشدمی انجامدر خانه  بایستمیکه بر اساس مدل تاملینسون بودند، 

ود، بررسی ب شدهدادهه قبل به فراگیران تکالیفی که جلس ،یافتمیسوم به تدریس نوشتن اختصاص 

یک تکلیف نوشتاری با توجه به  هاآنسپس به  آگاه شوند. شاناحتمالیاز خطاهای  هاآنتا  شدمی

در جلسه اول  هاآنآن چیزی شباهت داشت که  این تکلیف به .شدمینی داده و اخبار زما هاموقعیت

 بعد در ةجلسکه این تکلیف را برای  شدمیخواسته  هاآنداده بودند، اما از  انجامموقع نوشتن آزاد 

سپس در جلسه چهارم معلم با توجه ویژه به کاربرد درست آنچه در تمرینات نوشتاری  دهند. انجامخانه 

یه به یی به زبان اصلی شبهامتنسپس  .کردمی قبل یاد گرفته بودند، تکالیفشان را تصحیح ةجلس

نوشتن چهار بار  ةچرخاین  بودند. ترطوالنی هامتناما این  شدمیداده  هاآنبه  سازیمدلاول  ةمرحل

 .اجرا شدیکی برای هر چهار جلسه  صورتبهول ترم در ط

 ,Badger and White) پیشنهادی ةشیوکه اساس مدل ژانر پروسه نوشتن بر، یبه گروه دوم آزمایش    

اص آن یک شرایط خاست که در  ینوشتار ژانر پروسه ایجاد ةشیواصلی  ستونشد.  تدریسبود  (2000

به  امکانحد  را تای معلم باید این شرایط اجتماعی هایکالساجتماعی گنجانده شده باشد. در چنین 

استداللی اختصاص . هر چهار جلسه به یک شرایط خاص برای نوشتن نزدیک کند.ی موقعیت واقع

ر از ژان هاییمثال ،یعنی چهار متن استداللی در طی ترم نوشته شد. در اولین جلسه هر چرخه؛ یافت

ی استداللی که از اینترنت گرفته شده هامتنان آموزدانش. به شدمی ارائهان آموزدانشبرای  موردنظر

و سپس  هاهمکالسیبا  ازآنپسو  را با دقت بخوانند هاآن خواسته شد که هاازآنپسداده شد. سبود 

در خانه  مجدداًرا  هامتنان خواسته شد که این آموززباند.سپس از کننبا معلمشان در مورد آن بحث 

کنند. در جلسه دوم آماده  خود را برای یک ایفای نقش اندآموختهکه  بخوانند و بر اساس موارد زبانی

اساس ان خواسته شد تا برآموزدانشگرفت و سپس از  انجام نقش و بحث گروهی تعدادی ایفای

و لغات مرتبط(  شدهداده، موارد گرامری آموزش هانمایش، گفتگوها، هامتن) ی جلسه اول و دومهاداده

یی را که هانوشته از کتاب،در جلسه سوم تدریس هر فصل  بنویسند. قهیدق 37 عرضیی را در هامتن
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توسط  جمالت( دهیسازمان و عملکرد، ،ه کرده بودند براساس موارد )لغتان در خانه آمادآموزدانش

 یالیخ یان خواسته شد که ایفای نقشآموزدانشاز  ،. برای آخرین جلسه هر فصلشدمیمعلم تصحیح 

ی هانوشتهیت در پنجمین جلسه به در نها ؛ ودندر کالس اجرا کن اندنوشتهکه  آن چیزیبراساس  را

اشتباهات خودش را بررسی  شخصاً آموزدانشان توسط معلم نمره داده شد و سپس هر آموززبان

 .کردمی

 معلمانکه  همان روشی رفت،تدریس نوشتن صورت گ سنتیبر طبق روش  گروه کنترلآموزش     

که یک متن را در خانه بنویسند  شدمیخواسته  هاآناز  . اغلبکنندمیبرای تدریس استفاده  معموالً

 .دهندقرار  وتحلیلتجزیهو برای جلسه بعدی با کمک معلم مورد 

 عنوانبه انگلیسی یپروفایل انشا شدهاصالحاستفاده از نسخه  با هانوشته گذارینمره و نحوه ارزیابی    

 ةجنبیک تا پنج برای سه  ةنمرو از  اینمرهپنج  یمقیاس شد. انجام (Jacob et al., 1981) زبان دوم

 ،چگونگی استفاده از ساختارهای زبانیعبارت بودند از:  هاجنبههر اثر نوشتاری در نظر گرفته شد. این 

 مصححین ،4نمره  بر ارزیابی بر مبنای مقیاسعالوه. کار رفته در نوشتارهنظم ب و ،ی مطالبمحتوا

 دادندمینوشته ( را به هر 7-27 ) نیب اینمره بایستمی

 های نوشتنلفهؤم موجود در روایی سازه

ساختارهای زبانی، محتوای مطالب، و نظم  هایسازهبرای دوران واریماکس  عاملی از طریقتحلیل یک 

و  گیرینمونهکافی بودن  هایفرضیه شد. انجاممهارت نوشتاری  و در مجموع نوشتار کار رفته درهب

شاخص  شدهدادهنشان  1شماره  که در جدول طورهمان. دندبرآورده ش هم خطی چندگانهعدم وجود 

KMO  برای هانمونهنتیجه گرفت که تعداد  توانمیبنابراین ؛ است 67/7/. باالتر از معیار 960برابر با 

 عاملی کافی است. تحلیلاین 

 
 بارتلت آزمون کرویتو  KMO  :(1) جدول

 351/105 بارتلت کرویت دو خیتقریبی آزمون قدار م 960/7 اواکین -مایر-کایسر ،گیرینمونه کافی بودن مقیاس

 6 درجه آزادی

 احتمال 777

 

 دگانهچن هم خطیمشکل نباید  کاررفتهبه هاآزمون زیرساختماتریس همبستگی که برای بررسی     

 351103برابر با  بارتلت خی دویمتغیرها را داشته باشد. آزمون  ةهمبین  یعنی همبستگی خیلی باال

ه بودن چندگان هم خطینبود نتیجه گرفت که فرضیه  توانمیبنابراین ؛ بود معنادار 74/7 در سطح

چهار آزمون استخراج کرد  زیرساخت عنوانبهیک فاکتور را  SPSS افزارنرمشده است.  تأیید متغیرها

 .(2جدول ) دادمیرا نشان درصد از کل واریانس  56/90 که مقدار
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 شدهدادهواریانس کل شرح  (:2)جدول 

زبانی ءجز  

 مجموع بارهای مجذورمستخرج  ویژه مقدار اولیه 

 
 درصد تجمیع درصد واریانس کل

 
 درصد واریانس مجموع

درصد 

 تجمیع

1  31589 561/90  561/90   589/3  561/90  561/90  

2  213/7  328/4  081/82      

3  158/7  015/3  475/86      

5  15 /7  586/3  177     

 

ساختارهای زبانی،  هایدهندهتشکیل است شدهدادهنشان  3که در جدول  طورهمانو باالخره     

خراج استکار رفته در نوشتار و )در مجموع( مهارت زبانی به روی تنها فاکتور همحتوای مطالب، و نظم ب

 .ه استنام گذاشت، بارگذاری کرد "ننوشت عامل" آن را توانمیشده که 

 
 سیماتر هایمؤلفه (:3جدول )

 مؤلفه 

 ساختار زبان 855/7

 محتوا 851/7

 کار رفتههنظم ب 833/7

 مهارت زبانی 823/7

 

 نتایج

، نمایند ارزیابی شدهخواسته هاآنمواردی که از  دقیقاًبرای اطمینان از اینکه هر سه نفر مصحح 

مواردی که باید مورد ارزیابی قرار  شامل( Jacob et al., 1981) انشایارزیابی  نحوه دستورالعمل

 یشنروبه شدمیالعمل مواردی که باید ارزیابی راده شد. در این دستومصصحان د به و تهیه گرفتمی

چگونگی استفاده از ساختارهای زبانی، محتوای مطالب،  تعریف و تشریح شده بودند و این موارد شامل

 بودند.و نظم بکار رفته در نوشتار 

 راتنمگی پیرسون تاساس ضریب همبسبرکه آثار نوشتاری فراگیران ارزیابی شد، این بعد از    

با  (5جدول ) هانوشتهمورد ارزیابی  هایمؤلفه در ی رامعنادار پایایی دو نفر از مصححین که شدهداده

 .مورد تحلیل قرار گرفتندمطالعه  یهاداده عنوانبههم داشتند، 

 

 
 

 هاارزیاباعتبار بین  هایشاخص همبستگی؛ هایضریب (:4جدول )
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مورد  چندگانهرگرسیون  و آزمون 1طرفهیک تحلیل واریانس از آزمونبا استفاده  هادادهسپس     

و  باشندمیخاص خود  هایفرضیهدارای  آزمونهر یک از این دو  قرار گرفتند. وتحلیلتجزیه

. ستهادادهتوزیع نرمال  ةفرضی، که همان دهندمی ارائهیک فرضیه مشترک را نیز  حالدرعین

 هاآنانحراف معیار  خارج قسمت کجی و بلندی به، شدهدادهنشان  4شماره جدول  که در طورهمان

بودن  نرمال فرضپیشکرد که  گیرینتیجهچنین  توانمیبنابراین ؛ است ترکوچک/+ -86/1 از مقدار

 استفاده کرد. هادادهبرای تحلیل  کپارامتری هایآزموناز  توانمیرعایت شده است و  هادادهتوزیع 
 

 هادادهآزمون نرمال بودن توزیع  (:5جدول )

 بلندی کجی تعداد هاگروه

خطای  آماره

 معیار

خطای  آماره نسبت

 معیار

 نسبت

ژانر 

 پروسه

 -95/7 121/1 -/852 50/7 /497 /207 14 ساختار زبان

 -12/1 121/1 -240/1 -01/7 /497 -/515 14 محتوا

 -12/1 121/1 -240/1 -01/7 /497 -/515 14 گفتمان

 -85/7 121/1 -744/1 -10/7 /497 -/788 14  جامع بودن

 -18/1 121/1 -334/1 11/7 /497 /762 14 زبان ساختار

                                           
1. one-way ANOVA 

 بودن جامع

 2 ابیارز
 

 نظم 

 2ارزیاب 

 

 
 محتوا

 2ارزیاب 

 
 ساختار زبان

 2 ابیارز

 

 

     
ساختار  ضریب همبستگی پیرسون  /813* 

 زبان

ارزیاب 

1 

 طرفه( 2احتمال )  777/7      

 
 

 
 

 
 

54 
 

N 

   
 محتوا ضریب همبستگی پیرسون    /812** 

ارزیاب 

1 
 

 طرفه( 2احتمال )    777/7    

 
 

 
 54  

 
 

N 

 
 ضریب همبستگی پیرسون      /990** 

 گفتمان

 
 طرفه( 2احتمال )      777/7  

  54      N 

جامع  همبستگی پیرسونضریب         /995**

 بودن

 

 طرفه( 2احتمال )        777/7

54        N 

 )دو طرفه( است. 71/7ضریب همبستگی در سطح اطمینان 
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روش 

تاملین

 سون

 -92/7 121/1 -816/1 90/7 /497 /476 14 محتوا

 -32/7 121/1 -/345 19/7 /497 /174 14 گفتمان

 -50/7 121/1 -/437 -19/7 /497 -/176 14 جامع بودن

گروه 

 گواه

 -01/7 121/1 -/088 71/1 /497 /494 14 زبان ساختار

 -72/7 121/1 -/724 55/1 /497 /930 14 محتوا

 -88/7 121/1 -117/1 19/7 /497 /173 14 گفتمان

 -57/7 121/1 -/541 51/7 /497 /257 14 جامع بودن

 

 تحقیق اول، دوم و سوم سؤال

 و تاملینسون، ژانر پروسه هایروشبرای مقایسه میانگین نمرات  راههیکواریانس  یلآزمون تحلاز 

رای ب دوگانه هایمقایسه ازاینپس اول تحقیق استفاده گردید. سؤالپاسخ به دو  منظوربه گروه گواه

 شد. انجامبررسی تفاوت بین گروه تاملینسون و گروه گواه و سپس ژانر پروسه با گروه گواه 

 هااریانسواز برابری  هاتحلیلبررسی شود که  هاواریانسقبل از نتایج بایستی فرض یکسان بودن     

 .کنندمیاست حکایت  شدهدادهنشان  6در جدول  آن چنانکه

 
 ها(: آزمون لوین برای برابری خطای واریانس6) جدول

 F  1درجه آزادی   2درجه آزادی   احتمال

924/  2  52  183/ 

 

 توانمی. براساس این آمار دهدمیآمار توصیفی سه گروه در آزمون نوشتاری را نشان  0جدول     

 = M) 96/7 استانداردو انحراف  10/10ا داشتن میانگین کرد که گروه تاملینسون ب گیرینتیجه

17.17, SD =.86) دارای  گروه ژانر پروسه گروه، ازاینپسرا کسب کرده است. االترین میانگین ب

 70/15دارای میانگین و گروه گواه  (M=17.08, SD =.78) 09/7 استانداردو انحراف  79/10میانگین 

 .باشندمی( M=14.07, SD=.94) 85/7 استانداردو انحراف 
 

 

 

 

 

 



12   ای تدریس بر اساس شیوه نوشتاربررسی مقایسه... 

 
 آمار توصیفی آزمون نوشتاری سه گروه (:7جدول )

 

 

 تعداد

 

 میانگین

 
انحراف 

 استاندارد

 
خطای 

 معیار

فاصله اطمینان 84%    

 کمینه

 

 بیشینه
     

 دامنه

 پایین

 دامنه

 باال
  

79/10  14  ژانر پروسه   092/   272/   64/16  42/10   16  19 

10/10  14  تاملینسون   965/   223/   68/16  64/16   16  18 

70/15  14  گروه گواه   852/   253/   45/13  48/15   13  16 

11/16  54  جمع   696/1   241/   67/14  61/16   13  18 

 



13   ای تدریس بر اساس شیوه نوشتاربررسی مقایسه... 

 
کافی دارای اهمیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد،  ةاندازبه، برای دانستن اینکه این تفاوت حالبااین    

نتایج آزمون تحلیل  9جدول  آوریم.دست به هاگروه ةمقایساهمیت را برای  ةدرجالزم است که 

ه ک طورهمان. دهدمیبرای مقایسه میانگین سه گروه در آزمون نوشتاری را نشان  طرفهیکواریانس 

بوده است که در  59/62 (،52و  2با درجه آزادی )  شدهمشاهده Fمقدار  شودمیدیده  در این جدول

 F) دهدمیرا نشان تفاوت معناداری بین میانگین سه گروه در آزمون نوشتاری  /.74سطح معناداری 

(2, 42) = 62.48, P <.05, ω2 =.73) . بزرگ بودن تاثیرمتغیر مستقل را  03/7شاخص مجذور امگای

 دتأیی. تمام این موارد معنادار بودن اختالف میانگین سه گروه در آزمون نوشتاری را کندمی تأیید

 .کندمی

 
 طرفه: مقایسه سه گروه در آزمون نوشتاری(: تحلیل واریانس یک8جدول )

 احتمال  F  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  

 /777  596/62  973/56  2  676/83  هابین گروه

     085/7  52  549/31  هادرون گروه

       55  765/124  جمع

 

ی بین سه گروه در آزمون نوشتاری معنادارکه تفاوت  دهدمینشان  621596 برابر F اگرچه میزان    

اول این مطالعه، باید از آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه  سؤالبرای پاسخ به سه  حالبااینوجود دارد. 

 دو به دو استفاده شود. صورتبه هاگروه

 نتیجه گرفت: توانمیآمده است،  5همچنین بر اساس نتایجی که در جدول 

در  (M=14.07) عملکرد بهتری از گروه گواه با میانگین (M=17.17) با میانگین الف: گروه تامینسون

که مدل تاملینسون  این است دهندهنشان/ 74آزمون نوشتن داشته است. سطح معناداری کمتر از 

 . (MD = 3.10, p <.05) نوشتن است تدریس مهارت برای قبولقابل ایشیوه

معنادار از گروه گواه  صورتبهعملکرد بهتری  (M=17.8) 9/10با داشتن میانگین  ژانر پروسه گروه ب:

 حداکثربا احتمال خطای  دیگرعبارتبهدر آزمون نوشتن داشته است. ( M=14.07)  70/15 میانگینبا 

کار گرفته شده در گروه گواه هتی بیم ادعا کنیم که روش ژانر پروسه از روش سنتوانمیدرصد  4

  .(MD = 3.10, p <.05) بوده است مؤثرترمعنادار  صورتبه

قایسه در منوشتن  تدریس مهارتکه هر دو شیوه تامینسون و ژانر پروسه برای  دهندمینتایج نشان     

 بگذارد. تأثیر انآموززبانمعناداری بر مهارت نوشتن  طوربه تواندمیگروه گواه  با

 
 

 

 



15   ای تدریس براساس شیوه نوشتاربررسی مقایسه... 

 
 ها(: آزمون تعقیبی شفه: مقایسه گروه9جدول )

 هاگروه
 اختالف دو 

 میانگین

خطای  

 معیار

 
 احتمال

 فاصله اطمینان 84% 

 دامنه باال دامنه پایین    

 92/3 22/2  /777  /310  727/3*  ژانر پروسه با گواه

تاملینسون با ژانر 

 پروسه

 
793/ 

 
310/ 

 
866/ 

 
02/- 98/ 

 81/3 37/2  /777  /310  173/3*  تاملینسون با گواه

 معنادار است. 74/7*. اختالف دو میانگین در سطح  

 

ی تدریس نوشتاری ژانر پروسه و تاملینسون به یک هامدلاکنون وقت آن است که مشخص شود، آیا 

 یا خیر. اندبوده مؤثران آموززباناندازه بر توانایی نوشتاری 

در آزمون نوشتاری  ینسونلژانر پروسه و تام معناداری بین روشتفاوت  که دهدمینشان  8جدول ج: 

تفاوت معناداری بین توانایی ، وقتی دیگرعبارتبه .(MD=.083, p>.05) داردنوجود  انآموززبان

ر گروه گواه که ب برخالف نتیجه گرفت توانمینوشتاری گروه تاملینسون و ژانر پروسه وجود ندارد، 

معناداری نداشت، دو گروه آزمایش به یک اندازه بر توانایی نوشتاری  تأثیران آموززبانعملکرد 

 ا است.سوم م سؤالدر نتیجه منجر به یک نتیجه معتبر در ارتباط با و  اندبوده تأثیرگذاران آموززبان

، نشانه شدهداده( که در شکل زیر نشان 27-7بر روی نمره جامع ) آزمونپستایج حاصل از عملکرد ن

 ادعای ما است. تأییدخوبی برای 
 

 تحقیق چهارم سؤال

ساختارهای واریانس ) نوشتن چه مقدار از هایمؤلفهچهارم این مطالعه این بود که هر کدام از  سؤال

 نند.ک بینیپیشند توانمیدر مهارت کلی نوشتار برای گروه آزمایش  رازبانی، محتوا و نظم نوشتار( 

قدار نوشتن با برآورد م هایمهارت بینیپیشبرای  رگریسیون چندگانهدو  سؤالبرای پاسخ به این     

ه ژانر پروس هایگروهدر ساختارهای زبانی، محتوا و نظم نوشتار( ) ینوشتار از سه جزء کیهر  انسیوار

 .محاسبه گردیدو تاملینسون 

 گروه ژانر پروسه

که سه اجزا نوشتار یعنی ساختارهای زبانی، محتوای مطالب،  دهدمینتیجه رگرسیون چندگانه نشان 

2R =0.22, R ) کنند بینیپیشاز مهارت نوشتن را  درصد 9/5ند توانمی کار رفته در نوشتارهو نظم ب

= 0.048). 
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 خالصه مدل رگرسیون )گروه ژانر پروسه( (:10جدول )

 
 

R 
 

R  مجذور 
 R   مجذور

 تعدیل شده

 
 خطای معیار

 
 واتسون-دوربین

1 
 

a227/  759/7  211/7-  962/7  328/1 

 محتوا و نظم ،بین = ساختار زبانیمتغیرهای پیش

 متغیر وابسته = مهارت نوشتن

 

نتایج که  دهدمینشان  (211/7) ل شدهتعدی R( و مجذور 759/7) R مجذور تفاوت زیاد بین    

 هبه این دلیل باشد ک توان تعمیم ندارد. این مسئله ممکن استرد چندگانه چندان عملکرگرسیون 

 .انددیدهآموزش نفر در گروه  14فقط 

الزم به  دارند. یمثبت همبستگ طوربهخطاها نشان داد که  (DW=1.329<2واتسون )-آمار دوربین    

 .کندمیفرض  همبستهغیر صورتبهرا  هاذکر است که رگرسیون خطا

که سه اجزا  دهدمینشان  (F (3, 11) = 0.18, p >0.05) از مدل رگرسیون ANOVA آزموننتایج     

وشتار ند مهارت نتوانمینوشتار یعنی: ساختارهای زبانی، محتوای مطالب، و نظم بکار رفته در نوشتار ن

 کنند. بینیپیشی معنادار صورتبهرا 

 
 معنادار بودن مدل رگرسیون )گروه ژانر پروسه(تحلیل واریانس (: 11) جدول

  مدل
مجموع 

 مجذورات
 احتمال  F  مجذورات میانگین  درجه آزادی 

 

 /b875  196/7  139/7  3  514/7  رگرسیون

     035/7  11  168/9  تفاضل

       15  493/9  جمع

 متغیر وابسته = مهارت نوشتن
 محتوا و نظم ،بین = ساختار زبانیمتغیرهای پیش

 

ند برای ساختن معادله رگرسیون توانمیرگرسیون است که  هایضریب دهندهنشان 11جدول     

 کار روند.زیر به صورتبه
 (208/7*ظم به نوشتار + ) ن ( +-283/7محتوا ) ( +-350/7 *ساختارهای زبانی) +594/19=مهارت نوشتن

 

 

 

 

 

 



16   ای تدریس بر اساس شیوه نوشتاربررسی مقایسه... 

 
 ضریب رگرسیون :(12)جدول 

 مدل
 

 ضرایب استاندارد

 نشده
   ضرایب استاندارد 

 
t 

 
 احتمال

 آماره هم خطی 

 B خطای معیار  Beta    Tolerance VIF 

1 

    771/7  253/5    340/5 594/19  ثابت

 110/1 984/7  481/7  -443/7  -102/7  620/7 -350/7  کاربرد زبان

 71/1 88/7  664/7  -554/7  -131/7  648/7 -283/7  محتوا

 12/1 983/7  686/7  572/7  124/7  685/7 208/7  نظم

 متغیر وابسته = مهارت نوشتن
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 به نتایج زیر رسید: توانیم 12با نگاهی به جدول     

 ثیر منفی دارند.ای مطالب در مهارت کلی نوشتار تأو محتو . ساختارهای زبانی1

 نداشتند (P>0.05)اثر معناداری بر مدل رگرسیون  بینیپیش متغیرهایاز  یکهیچ. 2

از  تاس شدهاستفاده ونیساخت مدل رگرس یکه برا یهمبستگ سیتمام نقاط ضعف، ماتر رغمعلی. 3

 هایآماره وهستند  17برخوردار نیست. مقادیر تحمل باالتر از  متغیرهابسیار باالی بین  یبستگهم

 هستند. 17شاخص تورم واریانس کمتر تز 

 گروه تاملینسون

مهارت نوشتاری با استفاده از سه جز  بینیپیشمانند گروه ژانر پروسه یک رگرسیون چندگانه برای 

 بینیپیشهارت زبانی را درصد م 6/14ند توانمینشان دادند که این سه جزء  زبانی اجرا شد. نتایج

درصد ( 6/14-9/5=9/17) بینیپیشگروه تاملینسون در این  یدرصد ) .,R R=.395 2(156.= کنند

 باالتر از گروه ژانر پروسه بود.

 
 خالصه مدل رگرسیون )گروه تاملینسون((: 13جدول )

  مجذور R  R  مدل
R  مجذور تعدیل

 شده
 

خطای 

 معیار
 

-دوربین

 واتسون

1  a384/  146/7  705/7-  986/7  935/1 

 محتوا و نظم ،ی= ساختار زبان بینپیش متغیرهای 

 متغیر وابسته = مهارت نوشتن 

 

که نتایج  دهدمی، نشان (-705/7) یافتهتعدیل Rمجذور  و R (146/7)تفاوت زیاد بین مجذور     

کم  14تعداد  به خاطریل ممکن است دال یکی از، توان تعمیم نداشته استرگرسیون چندگانه 

در روش تاملینسون از روش  واتسون –باشد. آماره دوربین نفر  14شرکنندگان در هر گروه یعنی 

 بود. ترنزدیک 2به مقدار بحرانی  ژانرپروسه

که سه اجزا  دهدمینشان  (F (3, 11) = 0.67, p >0.05)از مدل رگرسیون  ANOVA آزموننتایج     

نوشتار  ند مهارتتوانمیکار رفته در نوشتار نهنوشتار یعنی: ساختارهای زبانی، محتوای مطالب، و نظم ب

 کنند. بینیپیشی معناداررا به شکل 

 

 

 

 



19   ای تدریس براساس شیوه نوشتاربررسی مقایسه... 

 
 تحلیل واریانس معنادار بودن مدل رگرسیون )گروه تاملینسون( (:14 جدول )

  درجه آزادی  مجموع مجذورات  مدل
 میانگین

 مجذورات
 F  احتمال 

1 

 /b495  609/7  455/7  3  631/1  رگرسیون

     972/7  11  920/9  تفاضل

       15  549/17  جمع

 متغیر وابسته = مهارت نوشتن
 محتوا و نظم ،بین = ساختار زبانیمتغیرهای پیش

 

ند برای ساختن معادله رگرسیون توانمیرگرسیون است که  هایضریب دهندهنشان 15 جدول    

 کار روند.زیر به صورتبه
 7)/821*نظم در نوشتار  ) + (-298/7 ی مطالبامحتو) + (-132/7 *زبانی یساختارها ( ) +740/15 =نوشتن مهارت (
 

 : ضریب رگرسیون(15جدول )

 مدل
 

 ضرایب استاندارد

 نشده
 

ضرایب 

 استاندارد
 

 

 
t 

 
 احتمال

 چندگانگی خطی 

 B خطای معیار  Beta     B 

 

    72/7  916/2    882/5 740/15  ثابت

کاربرد 

 زبان
 132/7 583/7  706/7  269/2  08/7  80/7 731/1 

 724/1 806/7  04/7  -33/7  -782/7  992/7 -298/7  محتوا

 734/1 866/7  23/7  202/1  -349/7  025/7 821/7  نظم

 وابسته = مهارت نوشتن یرمتغ

 

 به نتایج زیر رسید: توانمی 14با نگاهی به جدول 

 است یالحمثبتی بر مهارت نوشتاری برای گروه تاملینسون داشته، این در  تأثیرساختارهای زبانی . 1

 .برای محتوای مطالب همچنان منفی است تأثیرکه این 

 نداشتند (P>0.05)اثر معناداری بر مدل رگرسیون  بینیپیش متغیرهایاز  یکهیچ. 2

از  تاس شدهاستفاده ونیساخت مدل رگرس یکه برا یهمبستگ سیتمام نقاط ضعف، ماتر رغمعلی. 3

 هایآماره وهستند  17برخوردار نیست. مقادیر تحمل باالتر از  متغیرهابسیار باالی بین  یبستگهم

 هستند. 17ز شاخص تورم واریانس کمتر ا

وا ساختارهای زبانی، محتنوشتار )سهم سه جزء  زانیم ونیرگرس جینتا گفت توانمیخالصه  طوربه    

 ونیرسمدل رگ جینتا اگرچه .ه استرا نشان داد پروسهو ژانر  نسونیهر دو گروه تامل یبرا (و نظم نوشتار

اختارهای سنوشتار )نشان داد که اجزا  ونیرگرسنتیجه  اما، دبو تردوارکنندهیام نسونیگروه تامل یبرا
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وشتن ن مؤلفهسه  نیبنابرا؛ در بهبود این مهارت ندارند یتوجهقابلسهم  (زبانی، محتوا و نظم نوشتار

منجر  ندتوانمی جداگانه طوربه مدعی باشند که ندتوانمی( نساختارهای زبانی، محتوا و نظم نوشتار)

وسه رتدریس تامینسون و ژانر پ ةشیوبه دو  که شوند،انی آموززبانبرای نوشتن  ییدر توانا تیموفق به

 .آموزش دیدند

 

 گیرینتیجهبحث و 

بان زمعناداری بر توانایی نوشتن فراگیران  طوربهشتار ون و ژانر پروسه دررویکرد تاملینسون دو  

 سونادعا کند که مدل تاملین تواندمی، این مطالعه ترتیباینبهبود.  مؤثر به نسبت گروه گواه انگلیسی

ایرانی  EFLتقویت توانایی نوشتاری فراگیران  یبرا یمناسب هایابزار و ژانر پروسه برای آموزش نوشتن

ی خالقانه در شرایط هامدلتدریس نوشتن بر اساس  مؤثر هایروشاین مطالعه باعث شد  انجام. است

آموزش  تأثیربه دست آوردن رای ب تعداد زیادی تحقیقات د.ایران، تجربه شو هایکالس

 رسدیمنظر  و بهصورت گرفته است  "ژانر و شرایط"بر و یا آموزش آن با تمرکز  "یاپروسه"نوشتن

همسو هستند.  (Badger and White, 2000) و( Tomlinson, 1983)تا حدی با مطالعات  هاآنکه 

 صورتبهمحیط و محتوی مورد سون معتقد است تدریس نوشتن باید با در نظر گرفتن هر دو نتاملی

( Widdowson, 1983)ی هایفرضیهشود. نتایج تحقیق حاضر همچنین با  انجامماهرانه توسط معلم 

نبال دو به دانستیممذاکرات  یند تعاملی درایک فعالیت ارتباطی و یک فر عنوانبهکه نوشتن را 

که  اما با این تفاوت؛ استبین نویسنده و خواننده در فرایند نوشتن بود همسو  ةرابطدر  یسازشفاف

 .دهدمین هئ ارا را فی برای چگونگی تدریس این شیوهویدوسن هیچ مدل شفا

 .استدر تضاد  (Brown, 1994) و (Hink, 1985) یج مطالعه حاضر با محققانی همچوننتا حالدرعین 

نهایی یک نوشته تمرکز کنند و یک نوشته را با معیار  ةجینتاعتقاد دارند معلمان باید به روی  هاآن

ه کار گرفتدرست و همچنین محتوا و نظم به یگذارعالمتکاربرد واژگان، کاربرد دستور زبان، امال و 

ستفاده و ا نگفتما رگرسیون نشان داد که محتوا، وتحلیلتجزیه .شودمیشده در یک نوشته سنجیده 

، دیگرتعباربهان باشد. آموززبان توانایی زبانی کنندهنییتع یتوجهقابل صورتبه تواندمیاز زبان ن

 د با درهمان مشکل نوشتن باشد که بای تواندمییک مشکل زبانی باشد، بلکه  تواندمیمشکل نوشتن ن

 نظورمبهتوسط محققان در این زمینه و با تحقیقات تجربی  شدهارائهی هامدلنظر گرفتن مفاهیم و 

 قرار گیرد. موردبررسیپنهان آن،  یهایدگیچیپدرک کامل از 

. وی بر تدریس نوشتن به شیو ه ی استهمسو  (Lee 2006)نتایج این تحقیق همچنین با نظریات     

 یهانوشتهان او آموززبان دهندمیاو نشان  قاتیتحقداشت. نتایج  تأکیدش هایکالسدر  یاپروسه

 .کنندمیو با جمالت پیچیده تولید  ترکپارچهی ةشیونهایی خود را با 

 یبرا بوده است. تأکید (7-27کلی ) ةنمربر تحلیل آماری دو نوشته بر اساس میانگین  تاکنون    

شده توسط  شنهادیاساس مدل پبر یانقطه 4 اسیمق کیدر  شتهدو نو وتحلیلتجزیه جینتا دنید
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(Jacobs et al., 1981)، اساس رب هاگروهچندگانه استاندارد نشان داد که  ونیرگرس وتحلیلتجزیه جینتا

 قیحقت نیا د.ستنیمتفاوت ن (ساختارهای زبانی، محتوا و نظم نوشتارنوشتار )نمرات خود در سه عامل 

 مستقل ما یرهایاز متغ کیتوسط هر  تواندمی)مهارت نوشتن(  انسیکه چقدر از وار دهدمینشان 

گروه  یچندگانه برا ونیرگرس وتحلیلتجزیه یبا اجرا یعنی ساختارهای زبانی، محتوا و نظم نوشتار

درت چندگانه ق ونیرگرس جینتا ازآنجاکه .شود بینیپیش جداگانه طوربه پروسهو ژانر  لنسونیتام

را  (ساختارهای زبانی، محتوا و نظم نوشتارزبان )سه جزء  توانب کهاین ،روازاین، ندارند یریپذمیتعم

ه از ک یمشابه جهینت نادرست است. ییادعا برد، بکاران ایرانی آموززباندر تدریس  و مجزا ییتنهابه

 .پروسه نیز تکرار شدگروه ژانر  یبرا به دست آمد نسونیگروه تامل

یعنی: ساختارهای  جزء زباندر سه  هاگروه نیاز ا کدامچیهادعا کرد که  توانمی کوتاه سخن اینکه،    

ی معنادارکار رفته در نوشتار نتوانست مهارت نوشتار را به شکل هزبانی، محتوای مطالب، و نظم ب

 کنند. بینیپیش

اشد در یادگیری زبان ب آنکهان ایرانی بیش از آموززبان شکلگرفت که م جهینت توانمی ن،یبنابرا    

. زیادی قرار گیرد موردتوجهاست که باید  یانکتهو این  آن است نوشتن هایاستراتژی در یادگیری

به  هاآندر مجهز نبودن  تواندمیان آموزدانش، ضعف شودمیتصور  عموماًآنچه  برخالفپس 

درست و اصولی رفع  یهاروشبا  توانمیاین کاستی را  ؛ ونوشتن باشد نه در خود زبان یهایاستراتژ

 کرد.

ژانر  و تاملینسون نتیجه گرفت که مدل نوشتاری توانمی ی آماری،هاتحلیلوتجزیهبر اساس نتایج 

با توجه به میزان  ترتیباینبهسودمند باشد و  تواندمیدر شرایط ایران  EFL انآموززبانبرای  پروسه

 باشد. اهمیت هم حائز تواندمینوشتاری  هایکالسدر  هاآنکاربردی بودن 

 ةشیو اکنون نیز شاهد هستیم که کهبه آن اشاره شود این است یک نکته مهم که الزم است     

ه نیست و باید با دقت و توج مؤثرچندان  (گواهگروه مانند ) وشتنمعلمان ایرانی برای آموزش نتدریس 

بر فاکتورهای محیطی و درگیر شدن فعال با  ژانر پروسه ةویو ش مدل تاملیسون شود. ینیبازبزیادی 

، چیزی که در اکثر کنندمی تأکیددر نوشتن  یآموزشکمک ةلیوسیک  عنوانبهشرایط و محیط 

روشن است که برای رسیدن  کامالًزبان انگلیسی در ایران دیده نشده است. امروز  هایکالس

یک تکنیک پیشرو نیاز به بررسی  عنوانبهان آموزشداننوشتن در  ایحرفهبه مهارت  زیآمتیموفق

 جبر اساس نتایزبان انگلیسی داریم.همچنین  دقیق در قسمت پژوهشگران و متخصصان تدریس

رین جمله و یا تم ییامالیک روش تمرین برای تقویت  عنوانبهنتیجه گرفت که نوشتن نباید  توانمی

ر د جدی به توجه دقیق و تمرین درست نیاز هامهارتباشد. نوشتن نیز در کنار سایر  مدنظرنویسی، 

را چه در کالس و چه خارج از  شانینوشتاران هم باید تکالیف آموززبانکالس دارد و در این راستا 

 دهند. انجام درستیبهکالس 
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 و "تاملینسون در نوشتار پیوسته ةشیو" از مدلدرسی  هاینامهراٍکه طراحان ب شودمیتوصیه     

ی هاتفعالی و هم زمینه نوشتن کتب م دره، ندکه در اینجا مورد مطالعه قرار گرفت "ژانر پروسه ةشیو"

 سی کمک گیرند.کال
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