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 چکیده

 ومدر زبــان د 7راهبردهــان نرــار ثیرات آمــوز  أتــ حاضــر برر ــی ةمطالعــهــدا از 

ــر  ــی  در  9نرــار مهــارت اضــطرا  و  2نرــار  خودکارآمــدنب ــانب ــی آموزانزب  ایران

ــود ــدی  منرــور، .ب ــه چهــ  ب ــات  ةرشــتمقطــک کارشنا ــی  دانشــیون و ن ــان و ادبی زب

طـور تصـادفی بـه دو هـرو  آزمـاین و کنتـر  بـه 4د ـ  نوـورد در دو کلاس  انرلیسی

ــی  ــدند تقس ــران. ش ــ  ب ــداا  تحق ــژوهناه ــر،  پ ــاینحاض ــرو  آزم ــیویان ه  دانش

ــه مــدت  (22)تعــداد   نرــار  راهبردهــانآمــوز   جلســه آموزشــی( 72یــت تــرم )ب

( 29دانشــیویان هــرو  کنتــر  )تعــداد کــه درحــالی را دریافــ  نمودنــد، زبــان انرلیســی

ــدون دریافــ  آمــوز  راهبــردن ــه رو  معمــولی و ب ــد ب ــرار هرفتن ــورد آمــوز     .م

ــران ــک ب ــدنآورن داد جم ــاس خودکارآم ــا، مقی ــارت ه ــار  در زبــان دوم مه و  نر

نشــان تحلیــ  کوواریــان  نتــای  . شــداد  مقیــاس اضــطرا  نرــار  در زبــان دوم ا ــت 

ــوز   ــه آم ــاس نرــار  5راهبردمحــورداد ک ــان در کل ــه زب ــادارن انرلیســی ب طــور معن

ــار   ــدن نر ــنان خودکارآم ــانمی ــناین  آموزانزب ــ داد را اف ــو  ا  ــی ، مش . همچن

                                                           
1  . writing strategy instruction 

2  . writing self-efficacy 

3  . writing anxiety 

4  . intact 

5  . strategy-based instruction 
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ــد ــار   ش ــطط اضــطرا  نر ــه   ــرک ک ــ   کنندهانش ــ  از دریاف ــاین پ ــرو  آزم ه

ــوز  راهبر ــهدآم ــان نرــار  ب ــه ــاهن یافت ــوجهی ک ــ  ت ــه. ه ا ــ طــور  اب  هانیافت

، مدر ــان و پژوهشــرران م یــد و کارآمــد آموزانزبــانبــران  حاضــر حاصــ  از پــژوهن

 ا  . 

ــار : هاواژهکلیددد ــدن در نر ــار ، خودکارآم ــطرا  نر ــوز اض ــور ، آم ، راهبردمح

  دومعنوان زبان انرلیسی به

 مقدمه. ۱

ــین از  ــه دهــه در  ــان دوم ب ــادهیرن زب ــه  هــانپژوهنم هــوم راهبردهــان ی ــوب ب مرب

؛ هری یــ  2175، 7آمــوز  زبــان دوم مــورد توجــه ویــژ  بــود  ا ــ  )دن  ــیلوا و هراهــام

ــا وجــود2174، 2و آکســ ورد ــ   (. ب ــ  ای ــ   اب ــان از جــاابی  و اهمی ــ  حــوز  همچن ، ای

  ا ـ  کـه آیـا آمـوز  ایـ  راهبردهـا بحـ  اصـلی ایـ اکنـونه توجهی برخوردار بود  و 

ــدمی ــود ) توان ــانی ش ــرد زب ــادهیرن و عملک ــود ی ــب بهب ــام،دنموج ــیلوا و هراه ؛ 2175  

کــه  ا ــ  داد (. حیــ   ابــ  تــوجهی از مطالعــات تیربــی نشــان 2177، 9پلونســکی

ــ ــد  و هب ــانی ش ــرد زب ــود عملک ــه بهب ــر ب ــان دوم منی ــادهیرن زب ــان ی ــارهیرن راهبرده ک

هبردهـا و یـادهیرن موفـ  زبـان دوم امسـتقی  و معنـادارن بـی  ا ـت اد  از ر ةرابطـهمچنی  

(. در نتییـــه، 2111، 5؛ کـــوه  و ماکـــارو2177، 4؛ کـــوه 2177وجـــود دارد )آکســـ ورد، 

ــرران و پ ــان ژوهش ــددن در مدر  ــوزمتع ــان ةح ــوز  زب ــوز   ،آم ــاش آم ــه اتو ــدام ب ا 

ــور ــود  و در  راهبردمح ــانکلاسنم ــوز  راهبرد ه ــه آم ــود ب ــان خ ــ  ه ــان دوم موتل زب

ــادرت  ــدنمود مب ــدا از 2177آکســ ورد، ) ان ــاندور (. ه ــوز   ه تشــوی   راهبردمحــورآم

 ،حــا بــا ایــ  کــارهیرن کارآمــد راهبردهــا در یــادهیرن زبــان دوم ا ــ .بــه بــه آموزانزبــان

ــه  ــ  ک ــ  ا  ــ  ای ــود  ا  ــوار نم ــا را دش ــوز  راهبرده ــورد آم ــژوهن در م ــه پ آنچ

یــ  هســتند کــه ایــ  امــر برر ــی ؤشهنــی و ریر ابــ  ر عمــدتاً ،نراهبردهــان یــادهیرن زبــا

                                                           
1. De Silva & Graham 

2. Grifiths & Oxford  
3. Plonsky 

4. Cohen 

5. Cohen & Macaro 
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را دشــوار نمــود  ا ــ   راهبردمحــورو کارآمــد بــودن آمــوز   آموزانزبــانا ــت اد  وا عــی 

ــارو،  ــه2112)ماک ــ  و (. ب ــن باف ــاو ، نق ــانمحیطعل ــی  ه ــ  در اثربوش ــادهیرن موتل ی

عــا  در ایــ  حــوز  ف پژوهشـررانکیــد أموتلـ  مــورد ت هــانپژوهنآمـوز  راهبردهــا در 

ــ ورد،  ــ  و آکس ــ  )هری ی ــود  ا  ــوز  2174ب ــادهیرن در آم ــیط ی ــ  و مح ــن باف (. نق

طـور از راهبردهـان زبـان بـه ا ـت اد  ةحـوز( و در 7339، 7طـور کلـی )کـرمنزبان دوم بـه

ایــ   ،( مــورد توجــه بــود  ا ــ . لــاا2112، 2؛ کیونرســی  و لیــو 7332آکســ ورد، خــا) )

ــ  در  ــ  ا  ــان دوم ممک ــان زب ــوز  راهبرده ــه آم ــاد ک ــانباف اعتق ــای   ه ــ  نت موتل

)آکسـ ورد،  ر ـدمیبسـیار  ابـ  توجیـه بـه نرـر  ،مت اوت و اثربوشی مت اوتی داشـته باشـد

 (.  2179 ،2112؛ هری ی ، 2177

، راهبردمحــوربافــ  یــادهیرن در کارآمــدن نقــن آمــوز   هرمداخلــهعلــاو  بــر نقــن 

)دن  انـدنیافته ـاطعی د ـ   تـای  منسـی  ونبـه  نیـنکـه مطالعـات پیشـی   ر ـدیمبه نرر 

ار  در زبــان دوم هــ  مطالعــات نرــ مهــارت ةحــوزدر  همچنــی  (.2175 ــیلوا و هراهــام، 

ــبتاً ــی  نس ــار  برر  ــرد نر ــر عملک ــار  را ب ــوز  نر ــان آم ــی راهبرده ــدکی اثربوش ان

ــدکرد  ــا ان ــران مل ــو ،. ب ــوی  و ه ــ2179) 9نر ــار  راثیر أ( ت ــان نر ــوز  راهبرده ــر  آم ب

ــتقلا   ــار  و ا  ــرد نر ــانعملک ــی  آموزانزب ــدکرد برر  ــ. در ان ــاآن ةمطالع ــان  ه راهبرده

ایـ  فراشناختی نرار  به مـدت هشـ  ه تـه بـه هـرو  آزمـاین آمـوز  داد  شـد. نتـای  

ــژوهن ــتارن و  پ ــارت نوش ــر مه ــ  از نر ــان ه ــاین در پای ــرو  آزم ــه ه ــان داد ک ــ  نش ه

ــاد ثیر أ( تــ2111) 4،  ــنروپتاندیرــر پــژوهنهیرن عملکــرد بهتــرن داشــتند. در ا ــتقلا  ی

ــازبینی ــرد ب ــوز  راهب ــار   5آم ــرد نر ــر عملک ــار  را ب ــرک در نر ــدها   کنندهانش و دی

، پـــژوهندر مـــورد نرـــار  بـــه زبـــان دوم مـــورد مطالعـــه  ـــرار داد. در ایـــ   هـــاآن

 هاننوشـتهبـازبینی  ةحـوناو  نرـار  خـود از نرـر  ةنسـوپـ  از نوشـت   کنندهانشرک 

صــورت  ــنتی و بــدون دریافــ  هــرو  کنتــر  بــهبــه هرفتنــد.  خــود مــورد آمــوز   ــرار

                                                           
1. Kramsch 

2. Kyungsim & Leavell 

3. Nguyen and Gu 

4. Sengupta 

5. revision strategy 
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نامـه و آزمـون . نتـای  حاصـ  از اجـران پر ـنشـد داد آمـوز   ،آموز  راهبـرد بـازبینی

آمــوز  نشــان داد کــه عملکــرد نرــار  هــرو  آزمــاین پــ   ةدورنرــار   بــ  و بعــد از 

ــر  ــازبینی بهت ــرد ب ــوز  راهب ــ  آم ــداز دریاف ــهش ــو  . ب ــای  مش ــاو ، نت ــردعل ــه  ک ک

ــدها  ــود کــه آ هاندی ــ  ب ــانرر ای ــود کــه بی ــورد نرــار  مت ــاوت ب ــوز  دو هــرو  در م م

  ثیر ملبــ  داشــته ا ــ . همچنــی ، مــت مــولأتــ کنندهانشــرک بــر دیــدها   راهبردمحــور

ــانأ( تــ2113) آمــوزان ثیر ا ــت اد  از راهبردهــان نرــار  را در بهبــود مهــارت نوشــتارن زب

در نرــر  هرتعــدی رهــان عنــوان مت یتحصــیلی بــه ةرشــت. جنســی  و برر ــی کــرد ــعودن 

طـور مسـتقی  آمـوز  ، راهبردهـان نرـار  در زبـان دوم بـهپـژوهنهرفته شدند. در ایـ  

 هبردهان نرار  بود. ایانرر کارآمد بودن آموز  رداد  شدند. نتای  ای  پژوهن ه  ب

؛ 2171، 7زاد عبداللـهانـدکی ) نسـبتاً هـانپژوهنبافـ  ایـران، در شکـر ا ـ  کـه لازم به

ــ  ــنی اص ــوبی2174، 2محس ــار  در ز (2119، 9؛ یعق ــان نر ــی راهبرده ــان دوم را برر  ب

 راهبردهــــانآمــــوز   اثربوشــــی( 2179) 5و نــــوروزن  ــــیام 4رحیمــــی. انــــدکرد 

ــی ــاعیفرهنر ــر  2اجتم ــار  ب ــودنر ــرد بهب ــار   عملک ــاننر ــی را آموزانزب ــررس  ایران ب

ــدکرد  ــرک . ان ــار  انرلیســی کنندهانش ــاس نر ــد دو کل ــدام  در دانشــرا  بودن ــر ک ــه ه ک

ـــه . تقســـی  شـــدندو کنتـــر   آزمـــاین  انگرو )ورت ت)ادان    نکن از ب

نتـای  دریافـ  نمودنـد.  اهبردمحـوررهرو  آزماین بـه مـدت یـت تـرم تحصـیلی آمـوز  

بهتــر رــار  از هــرو  کنتــر  ن از نرــر عملکــردکــه هــرو  آزمــاین  ایـ  پــژوهن نشــان داد

ــود ــیدر . ب ــه  پژوهش ــر ک ــ  )دیر ــنی اص ــام 2179محس ــ ،داد( انی ــتقی  أت ــوز  مس ثیر آم

. ایـ  شـدرا  مهـارت نوشـتارن برر ـی دهان نرـار  بـر عملکـرد نرـار  و اضـطراهبر

ــژوهن ــه از پ ــرن از  42ان نمون ــانن  ــانی  آموزانزب ــارت زب ــط مه ــطط متو  ــا   ــی ب ایران

ن ــر( در معــرو آمــوز  راهبردهــان  22ا ــت اد  نمــود کــه در آن هــرو  آزمــاین )تعــداد 

                                                           
1. Abdollahzadeh 

2. Mohseniasl 

3. Yaghoubi 
4.  Rahimi 

5. Noroozisiam 

6.  sociocultural 
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ــین ــتارنپ ــداد  رار 7نوش ــر  )تع ــرو  کنت ــه و ه ــنتی را دری 74هرفت ــوز    ــر( آم ــ  ن  اف

د از دور  پا ــد دادنــد. بــ  و بعــرا   نرــار اضــطرا   ةنامپر ــننمودنــد. هــر دو هــرو  

ــه ــی  ب ــنینهمچن ــار ،  منرور   ــرد نر ــرک عملک ــهدو  کنندهانش ــد از  مقال ــ  و بع  ب

آزمـون نوشـتند. نتـای  ایـ  پـژوهن بیـانرر ایـ  بـود کـه آزمـون و پـ عنوان پـیندور  به

ــان  ــار  )راهبره ــان نر ــتقی  راهبرده ــوز  مس ــتارنپینآم ــار  را نوش ــرد نر ( عملک

    .دهدمیو اضطرا  نرار  را ه  کاهن  بهبود بوشید 

نقــن آمــوز  راهبردهــان نرــار  را ا ــت اد   ،طــولی پژوهشــی( در 2175دن  ــیلوا )

نتـای  حاصـ   از راهبردهان نرـار  و همچنـی  عملکـرد نرـار  مـورد برر ـی  ـرار داد.

ــار   ــان نر ــوز  راهبرده ــ  آم ــه از طری ــان داد ک ــه نش ــ  مطالع ــوانمیاز ای ــرد  ت عملک

ــه ــود بوشــید. ب ــا را بهب ــی  ا ــت اد  از راهبرده طــور مشــابه، دن  ــیلوا و نرــار  و همچن

ــام ) ــ2175هراه ــوز  أ( ت ــورثیر آم ــران  راهبردمح ــار  ب ــان نر ــت اد  از راهبرده را در ا 

 پــژوهنموتلــ  مــورد برر ــی  ــرار دادنــد. در ایــ  زبــانی بــا  ــطط مهــارت  آموزانزبــان

عنــوان ابــنار اصــلی بــه 2کلا ــی هــانفعالی  نررنزبــا. رو  شــرک  داشــتند آموززبــان 72

ــود کــه پــژوهن ت اد   ــرار هرفــ . نتــای  ایــ   ــمــورد ا هــاداد هــردآورن  بیــانرر ایــ  ب

بــه افــناین ا ــت اد  از راهبردهــان هــر دو هــرو  بــا  ــطط مهــارت  راهبردمحــورآمــوز  

ــارت ــطط مه ــا و   ــانی بال ــانی زب ــت  زب ــایی  کم ــدمیپ ــو  کن ــی  مش ــد. همچن ــه  ش ک

ــان ــان از  آموزانزب ــدمیراهبردهــا ا ــت اد   از انمیموعــههمنم  هــاآن هــاارنهداکــه  کنن

    .کندمیتقوی  در مهارت نوشتارن را 

ثیر آمـوز  راهبردهـان آمـوز  را بـر عملکـرد نرـار  أتـ اًعمـدت هان مـاکورپژوهن

بـر  راهبردمحـورثیر آمـوز  أتـ در ـمیبـه نرـر  و انـدداد آموزان مـورد برر ـی  ـرار زبان

. بـا توجـه بـه شـد  ا ـ در نرـار  زبـان دوم نادیـد  هرفتـه  9رهان عـاط ی و روانـیمت ی

پیچیـــدهی فراینـــد نرـــار  در زبـــان دوم کـــه نیازمنـــد همـــاهنری و انســـیام منـــابک و 

                                                           
1. pre-writing strategies  
2. stimulated recall procedure 

3. affective and psychological factors 
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طور پژوهشــرران بــه(، 7332، 7فراینــدهان شــناختی و زبــانی موتلــ  ا ــ  )کیلــوگ

ــه  ــترد  ب ــی هس ــاًبرر  ــی )ملل ــردن و روان ــ  ف ــ  عوام ــن و اهمی ــدن و  نق خودکارآم

ــد نرــار   اضــطرا  در نرــار ( ــر فراین ــد اشــار  کرد در اثرهــاارن ب ، 2)هــان و هــایوران

ـــوس2172 ـــینر2172، 9؛ کورم ـــ  و   ـــابرای (. 2175، 4؛ پینی ـــران ،بن ـــدان  ب ـــران فق جب

ــی در  ــمطالعــات تیرب ــ  ریرشــناختی ةزمین ــدر در نرــار ،  5عوام ــژوهن پ ــین رو پ ثیر أت

ر  و شــام  خودکارآمــدن نرــا 2روانــیآمــوز  راهبردهــان نرــار  بــر دو عامــ  

 .  شودبرر ی میرهان وابسته عنوان مت یاضطرا  نرار  به

خـا) اشـار   یطور کلـی بـه عقایـد شـو  در رابطـه بـا انیـام فعـالیتخودکارآمدن به

هـان شهنـی در یـادهیرن و درهیرنمـودن فـرد در فعالیـ  بـردارد. ای  عقایـد و خودبـاورن 

ــانمحیط ــ ه ــوز  ت ــناأآم ــدورا ییثیرن بس ــ7331، 1دارد )بن ــه (. تص ــ  ک ــ  ا  ــر ای ور ب

هــا فــرد از دیرــران بــازخورد دریافــ  نمــود  و ان آموزشــی و اجتمــاعی کــه در آنهــباف 

ـــی   ـــدمیرا تو ـــط دیرـــران مشـــاهد   هـــافعالی انیـــام  ةنحـــوهمچن ـــن کن ـــر می ان ب

ــ ــرد ت ــدورا،  هــااردمیثیر أخودکارآمــدن ف ــای   ةحــوز(. در 7322)بن ــان دوم نت ــادهیرن زب ی

بـر  زیـادتیربـی  ابـ  تـوجهی بیـانرر ایـ  ا ـ  کـه احسـاس خودکارآمـدن  هانپژوهن

(. در ایـــ  2177، 2)وودرو هـــااردمیثیر أدر زبــان دوم تـــ هـــامهارتو  هـــافعالی انیــام 

ــار  ــدن نر ــتا، خودکارآم ــایی باز اه را  ــ  بال ــود می ــوردار ب ــدنیا رخ ــاطمی و وحی ، 3)ف

ـــو ( 2179 ـــدارن اب ـــار  و ارز  خودپن ـــاورن در نر ـــار ، خودب ـــطرا  نر در  71اض

ـــرتبط ا ـــ  )پیـــارس ـــی ، مشـــو  2119، 77نرـــار  م ـــه  شـــد (. همچن ا ـــ  ک

، ظرفیـــ  خـــودتنریمی، آموززبـــانخودکارآمـــدن نرـــار  بـــا علا ـــه و میـــنان تلـــا  
                                                           
1. Kellogg 

2. Han & Hiver 

3. Kormos 
4. Piniel & Csizér 

5. non-cognitive 

6  . psychological 

7. Bandura 

8. Woodrow 

9. Fatemi & Vahidnia 

10. self-perceived value 

11. Pajares 
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دارد )پینیــ  و  ــینر،  ملبــ  موفــ  و عملکــرد موفــ  در نرــار  همبســتری هــاارنهدا

عنـــوان اعتمـــاد بـــه ن ـــ  و حاضـــر، خودکارآمـــدن نرـــار  بـــه پـــژوهن(. در 2175

 (.2172)هان و هایور،  شودمیآموز در نرار  به زبان دوم تعری  خودباورن زبان

ر وابسـته مت یـعنـوان ا ـ  کـه بـه ایـ  پـژوهندر  اضطرا  در نرـار  عـاملی دیرـر

اضـطرا  در یـادهیرن زبـان دوم امـرن مسـل   ةبازدارنـدثیر أتـ. هیـردمیمورد برر ـی  ـرار 

بیـان  (2171) 2کـه هـورویتن هونـههمان(. 2174، 7)هرهر ـ  و مکـی  تـایر ر ـدمیبه نرـر 

ــدمی ــتر کن ــه در بیش ــ  ک ــان دوم ا  ــادهیرن زب ــی در ی ــاملی شات ــان دوم ع ــطرا  زب ، اض

متعــددن ارتبــاب من ــی بــی   هــانپژوهن. شــودمیزبــان دوم یافــ   هــانکلاسو  هــامحیط

ــان دوم را ت ــرد زب ــان و عملک ــطرا  زب ــد أاض ــدنمود یی ــی و دویــ  ان ــو، داوبن ، 9)هکون

زبـانی بیشـتر  هـانمهارتتوجـه بـه اضـطرا  موـت  بـه  اً(. با توجه بـه اینکـه اخیـر2171

در رابطــه بــا اضــطرا  مربــوب بــه بیشــتر  هــانپژوهنشــد  ا ــ ، نیــاز جــدن بــه انیــام 

ــ  حــوز   هــانمهارت ــد در ای ــر نرــر  و رویکردهــان جدی ــانرر ت یی ــانی بی ــه زب چهارهان

ــان دوم، بــه نرــر  ةزمینــ(. در 2175، 4)دورنیــه و ریــان باشــدمی کــه  ر ــدمینرــار  در زب

ــاطی  ــودتنریمی ارتب ــایی خ ــ  و توان ــدن ملب ــان خودکارآم ــا باوره ــار  ب ــطرا  نر اض

ــته ب ــ  داش ــد عک ــهبهاش ــبی انهون ــطرا ، عص ــه اض ــیک ــر  و نرران ــودن، دله ــب  ب موج

ــعی  ــان دوم  تض ــردن در زب ــادهیرن ف ــرد و ی ــیعملک ــودم ــینر،  ش ــ  و   (. 2175)پینی

خودارزیــابی  و 5خــود مقایســه نمــودن من ــی ماننــداضــطرا  همچنــی  بــه اشــکا  دیرــرن 

بیشـتر بـر نقـاب ضـع  خـود  آموززبـانکـه  شـودمیبسیار انتقادن بروز نمود  کـه موجـب 

 هـ  در نرار  تمرکـن داشـته و انترـار عـدم موفقیـ  داشـته باشـد کـه بـر کی یـ  نرـار 

 (.  2177خواهد داش  ) وودرو، تأثیر من ی 

ــی  فقــدان  ــان دوم و همچن ــه اهمیــ  راهبردهــان یــادهیرن زب ــا توجــه ب  هــانپژوهنب

ویـژ  در بافـ  زبـان دوم بـهدر نرـار   راهبردمحـورثیر آمـوز  أتـ ةحـوزتیربی کافی در 

                                                           
1. Gregersen & MacIntyre 

2. Horwitz 
3. Gkonou, Daubney, & Dewaele 

4. Dörnyei & Ryan 

5. negative self-comparisons 
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ــه اهمیــ  مت یایــران  ــا عنایــ  ب ــادهیرن و همچنــی  ب ــی در فراینــد ی رهــان عــاط ی و روان

بـر  راهبردمحـورآمـوز   ثیرأحاضـر بـه برر ـی تـ پـژوهنمهارت نوشتارن در زبـان دوم، 

 هانیافتــه. پــردازدمیایرانــی  آموزانزبــاندر بــی  نرــار   خودکارآمــدن و اضــطرا 

ــژوهن ــین ر پ ــدمیو پ ــر  توان ــار  ب ــان نر ــوز  راهبرده ــی آم ــه اثربوش ــهب  هانجنب

ارآمــادن کمــت نمایــد. بنــابرای ، ویــژ  اضــطرا  و خودکریرشــناختی مهــارت نوشــتارن بــه

 :پین رو شدپژوهن مبنان ؤا  منرور د تیابی به اهداا ای  مطالعه دو  به

را  ایرانــی آموزانزبــاننرــار   میــنان خودکارآمــدن نرــار راهبردهــان آیــا آمــوز  .7

 ؟بوشدمیبهبود  معنادارنصورت هب

ــوز  2 ــا آم ــان . آی ــار راهبرده ــطط  نر ــار   ــان اضــطرا  نر ــی آموزانزب را  ایران

 ؟دهدمی معنادارن کاهنصورت هب

 پژوهشروش . ۲

ــ ثیر آمــوز  راهبردهــان نرــار  أا ــ  کــه در آن تــ یحاضــر بوشــی از پژوهشــ ةمقال

فقـط  پـین رو ةمقالـدر  ، امـاه ا ـ مت یر مـورد برر ـی  ـرار هرفتـدر زبان دوم بر چندی  

ثیر آمــوز  راهبــردن بــر خودکارآمــدن أکــه در آن تــ شــودهــنار  می بوشــی از پــژوهن

 .ا  برر ی شد  ر وابسته عنوان دو مت یو اضطرا  نرار  به

 آماری ةجامع. ۱. ۲

ــران ــام  ب ــژوهنانی ــر 43 حاضــر، پ ــی ةدور اندانشــیوی از ن  ــت کارشنا  ــات ةرش  ادبی

 شــام  کنندهانشــرک . ایــ  تهــران شـرک  کردنــد نهادانشــرا ی از انرلیســی در یکــ زبـان

ــرد دانشــیویان ــر 27) م ــر 22) زنو  (ن  ــازدر ( ن  ــنی  ةب ــا  21  ــا  بو 24ت ــد  ــه دن در  ک

ــدن  ــار  پیشــرفته» درسحــا  هاران ــ  درس،  «نر ــد. ای دو واحــدن در  اصــلیدرس بودن

 دت یــت تــرمه مــنرــار  بــ تایــ  دور .ا ــ  زبــان انرلیســی نهارشــته کارشنا ــی ةدور

در  پـژوهنایـ  در  کنندهانشـرک  .طـو  انیامیـدبـه جلسـه بـود 72تـدری  آن  ةدورکه 

ــک ــ وا  ــه ب ــد ک ــورد  بودن ــاس د ــ  نو ــرو  هدانشــیویان دو کل ــه دو ه ــور تصــادفی ب ط
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هـر دو  لـازم بـه شکـر ا ـ  کـه شـدند. تقسـی ( ن ـر 29( و هـرو  کنتـر  )ن ر 22آزماین )

 .آموز  زبان مورد آموز   رار هرفتند ةحوزکلاس تو ط یت ا تاد با تیربه در 

ــران ــ برر ــی  ب ــرو  همر ــرو    بــ بــودن دو ه ــی   ــطط  آزمــون ةدوراز ش تعی

ــ ورد ــی( )او 7آکس ــانپیت ــ2114، 2)آل ــران دانش ــرا  یویان( ب ــرو  اج ــددر دو ه ــران ش . ب

موجـود  نهـات اوت ةمشـاهدبـران  9مسـتق  تـییـت آزمـون  تـیپـیاو نها یانریم ةسیمقا

ایـ   ةدهنـدنشـان (7)منـدر  در جـدو   مسـتق  تـی. نتـای  آزمـون شـد اجرابی  دو هرو  

نداشـته و  معنـادارنبـا یکـدیرر ت ـاوت  یزبـانکلـی دانـن  ـطط  نرـراز  دو هـرو که  بود

، نمــرات (2114)آلــان  شــد  تو ــطبرا ــاس مقیــاس تصــحیط ارا ــه. در یــت  ــطط بودنــد

. بنــابرای  بـا توجـه بــه رنـدیهیمـ(  ــرار B2) 4بالـاتر از متو ـط ةمحــدوددر  41تـا  41بـی  

 تقریبــاً هــایآزمــودنه ــ  کــه  ــطط  تــوانیمــ 7هــرو  در جــدو  نمــرات دو  نهــا یانریم

  بالاتر از متو ط بود. 
 تی. نتایج آزمون اوپی۱جدول 

 گروه میانگین معیارانحراف tمقدار  سطح معناداری

 آزماین 54/49 44/77 -511/1 547/1

 کنتر  12/44 22/77  

 

 پژوهش هایابزار. ۲. ۲

 زبانی مهارت آزمون. ۱. ۲. ۲

ــد  ــرک هرچن ــین رو در کنندهانش ــژوهن پ ــاس پ ــیویان دو کل ــورد   دانش ــ  نو د 

 و ر میـانییعنـوان مت یـهزبـانی بـ کلـی نقـن مهـارت کنتـر  بـران، در یت دانشرا  بودنـد

، رهــان تحقیــ  )خودکارآمــدن و اضــطرا  در نرــار  زبــان دوم(ثیرهــاار بــر مت یأت

در هـر دو هـرو  برهـنار  بـود ـؤا   21 کـه شـام  (تـیاوپیتعیی   طط آکسـ ورد ) آزمون

تعــداد زبــان در  بــران هـر تــیاوپیکـه  ا ــ  معتقـد( طـرا  ایــ  آزمــون 2114آلــان ). شـد

                                                           
1  . Oxford Placement Test (OPT) 

2  . Allan 

3  . independent -samples t-test 

4  . upper-intermediate  
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شـدن بـا  بـران همسـو تـیاوپی .ا ـت اد  شـود توانـدمیتمامی  طو  از مبتدن تـا پیشـرفته 

 2هـان ایسـو  کمبـری ، آزمـون7اروپـاییمرجـک مشـترک چـارچو   ةپایـ طو  مهارتی بـر 

(. ضـریب پایـایی ایـ  2114)آلـان،  تنرـی  شـد  ا ـ المللـی اصلی بـی  هانآزمونو دیرر 

 .شد هنار  27/1 9ل اآ ونباخکر فرمو  حاضر تو ط پژوهنآزمون تعیی   طط در 

 مقیاس خودکارآمدی نگارش در زبان دوم. ۲. ۲. ۲

ــه  ــان دوم ک ــدن در نرــار  زب ــاس خودکارآم ــایور آن رامقی ــان و ه ( طراحــی 2172) ه

( و بعــد آزمــونپینعنــوان  ــطط خودکارآمــدن نوشــتارن  بــ  )بــه  ــنین انــد بــرانکرد 

ا  ا ـ  ؤشـن  ـ . ایـ  مقیـاس شـام شـدآمـوز  ا ـت اد   ةدور( از آزمـونپ عنوان )به

( هرفتـه شـد  بـود. هـدا از ایـ  2112) 4میلـن، پیـارس و هـرون پـژوهنکه در اصـ  از 

ــداز الات ؤ ــ ــه ن ــ   هیرنان ــادات و اعتمــاد ب ــاناعتق ــانتواناییدر  آموزانزب نوشــتارن  ه

ــ  پر ــن ــود. ای ــهب ــه ب ــازن ازنام ــا  )شــدیداً 7 صــورت لیکــرت و شــن امتی  2موــال ( ت

آمـوزان و دشـوار لازم به شکـر ا ـ  کـه بـا توجـه بـه  ـطط زبـان بود. مت یرمواف (  )شدیداً

 .شـدنامـه کـه بـه زبـان انرلیسـی بـود اجـرا اصـلی پر ـن ةنسونامه، الات پر نؤنبودن  

 آزمـونپینشـد در  هیرنانـداز  خشاخ  پایایی ایـ  مقیـاس کـه بـا فرمـو  آل ـان کرونبـا

    .شدهنار   21/1 آزمونپ و در  22/1

 مقیاس اضطراب نگارش در زبان دوم .۳. ۲. ۲

( ا ــت اد  2114) 5نامــه چنــ  ــنین اضــطرا  نرــار  در زبــان دوم از پر ــن بــران

ــد ــان دوم را ش ــار  در زب ــام نر ــه هنر ــنان اضــطرا  ب ــاس می ــ  مقی ــنیدمی. ای ــ    . ای

ا ـ  کـه  ـه بعـد اضـطرا  فینیکـی بـا ه ـ   ـوا ، اضـطرا   ـؤا   22مقیاس شـام  

نامـه نیـن  ـنید. ایـ  پر ـنرا مـی ـؤا  و رفتار اجتنابی بـا ه ـ   ؤا  شناختی با هش  

. باشــدمیموافــ (  )شــدیداً 5موــال ( تــا  )شــدیداً 7 صــورت لیکــرت و پــن  امتیــازن ازهبــ

                                                           
1. Common European Framework of Reference (CEFR) 

2  . Cambridge ESOL Examinations 

3  . Cronbach’s alpha 

4. Mills,, Pajares, and Herron 

5  . Cheng 



 743              ...         و اضطرا  نآموز  راهبردمحور بر خودکارآمد ریتأث                       و یک      ا  پنیا  

 

ــانچــون  ــادر  ةرشــتدانشــیویان  آموزانزب ــانی   ــارت زب ــد از نرــر مه ــان انرلیســی بودن زب

ضـریب پایـایی ود متوجـه شـوند. نامـه اصـلی را کـه بـه زبـان انرلیسـی بـبودند کـه پر ـن

 22/1و  آزمــونپیندر  12/1 شــد هیرنانــداز مقیــاس کــه بــا فرمــو  آل ــان کرونبــاک  ایــ 

 .شدهنار   آزمونپ در 

 هادادهآوری روش جمع. ۳. ۲

 زبــانکلــی  مهــارت نرــراز  دانشــیویان دو هــرو بــودن همرــ  برر ــی جهــ  در آرــاز

هــرو  آزمــاین و  هــر دوبــران  تــیاوپی آزمــون ،تــرم، یــت ه تــه  بــ  از شــرو  انرلیســی

کلــی کــه مهــارت  ایــ  بــودآزمــون ایــ  برهــنار نمــودن  توجیــه. شــدهــرو  کنتــر  برهــنار 

ــانی  ــرک زب ــدهانش ــ  کنن ــاملی مه ــاار و ع ــطرا   تأثیره ــدن و اض ــنان خودکارآم در می

ـــار  ن ـــانر ـــو   آموزانزب ـــودمیمحس ـــد  در  .ش ـــ  ـــرماو   ةجلس ـــانمقیاس ،ت  ه

پــژوهن  هــانآزمونپینعنــوان نرــار  در زبــان دوم بــه و اضــطرا خودکارآمــدن 

 ند. شدبرهنار 

بـا تمرکـن  راهبردمحـور آمـوز  ةدورحاضـر، یـت  پـژوهن اهـداا تحقـ  د  بران 

ــدری   ــر ت ــانب ــناختی  راهبرده ــتارنفراش ــارت نوش ــت مه ــو  ی ــرم  در ط ــهت ــدت ب  72م

ــی ــه آموزش ــنار  جلس ــدبره ــارچو  ش ــ  . چ ــور ةدورای ــاسبرا راهبردمح ــارچو     چ

CALLA  ــود ــهب ــاموت ک ــن ،ش ــدینارن ورابین ــارت، ال ــی ( 7333) 7بارنه ــد وکرد طراح  ان

. در ا ــ  2و هســتر  5، ارزیــابی4، تمــری 9، ارا ــه2 ــازنآماد اصــلی  ةمرحلــ پــن  شــام 

در مــورد موضــو   آموززبــاناطلاعــاتی  ةپیشــین بــر ایــ  بــود کــهتلــا    ــازنآماد  ةمرحلــ

مــورد  راهبــرد بــا در رابطــه آموزانزبــان ةتیربــو همچنــی  آهــاهی و  هــرددفعــا   نرــار 

 هـانتکنیترا بـا ا ـت اد  از  مـورد نرـر راهبـردمـدرس  ،بعـد ةمرحلـ. در شـدبرر ی ، نرر

ارا ـه شـد  را  راهبردهـانو ـ  کـافی بـران تمـری   آموزانزبـانو بـه  نمـود موتل  ارا ه 

                                                           
1  . Chamot, Barnhardt, El-Dinary, and Robbins 

2  . preparation 

3  . presentation 

4  . practice 

5  . evaluation 

6  . expansion 
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ــت اد  از  ــا ا  ــانفعالی ب ــات  ه ــه مقال ــا) و نمون ــودخ ــراه  نم ــدف ــ  .   یویان دانش

بـه مـورد نرـر  راهبردهـانثیر أا ـت اد  و تـبـارة صـورت هروهـی در ارزیـابی و ت کـر درهب

ــد ــی پرداختن ــ  و برر  ــاآن. بح ــورد  ه ــود را در م ــر خ ــی  نر ــنانهمچن ــادهیرن و  می ی

ـــان  راهبردمحـــورآموزشـــی  ةدور کارآمـــدن ـــدبی ـــ. در طـــی نمودن از هســـتر ،  ةمرحل

ــد هــاییراهبرهانخوا ــته شــد یویان دانشــ ــه بودن ــاد هرفت مشــابه  هــانفعالی در  را کــه ی

 هـانمهارتآمـوز   بـران .نماینـدآموزشـی ا ـت اد   ةدورفعالی  هـان تمـری  شـد  در  اب

در نرــار  مقالــه بــران هــرو  آزمــاین در  9و ارزیــابی 2، نرــارت7ریــننفراشــناختی برنامــه

ــ ــهدوم،  ةجلس ــاناراز  انمیموع ــناختی  هبرده ــیفراش ــة در نرارش ــادن برنام ــات ع  جلس

فراشـناختی  راهبردهـانآمـوز   بـه  ع ـا. در هـر جلسـه نـی هنیاند  شـدنرار   کلاس

ماننــد موضــو ،  ویســیبنــد  ا ا ــی دوم مبــانی ةجلســ. طــی اختصــا) داد  شــد نرــار 

، معنــایی ، انســیام، ارتبــاب4مقــدماتی، جملــات حــامی بنــددهــی، ازمان ــمقــدماتی،  ةجملــ

توضـیط داد  شـد. در جلسـات بعـدن هـرو   آموزانزبـانبـران  هیرننتییـه بنـدمت  و  ةبدن

، نرـارت و ارزیـابی بـران یـادهیرن ریننبرنامـهو کلـی در مـورد  انپایـهآزماین بـا دانـن 

طـور خـا) آشـنا شـدند. علـاو  بـر هطور کلـی و بـران نرـار  مقالـات بـهزبان انرلیسی ب

ــ  ــه  ،ای ــانب ــات،  ،زانآموزب ــاتکنیتاطلاع ــانو  ه ــه راهبرده ــونری برنام ــنن چر ــام ری انی

از اهمیــ  یویان دانشــ . هــدا ایــ  عمــ  آهــاهیآمــوز  داد  شــد نوشــتارن هــانفعالی 

و راهبردهـــا از   بـــران ا ـــت اد آموزانزبـــانبـــود. در همـــی  را ـــتا  هدفمنـــدنرـــار  

بایــد خــاطر  .دریافــ  نمودنــدآمــوز  لــازم را  ،نوشــتارنفعالیــ   ارزیــابیو  هــاارنهدا

 ةدوردر طـو   ریـنن فقـط زبـانی و  ـاختارن نبـود بلکـهبرنامـه راهبردهـانکـه  کـردنشان 

ــ ــی نی ــران آموزش ــاین ب ــرو  آزم ــراد ه ــهن اف ــمح ریننبرنام ــهوان ت ــد  هاییمقال ــه بای ک

دانــن   ــازنفعا ، 5انیــام بــار  فکــرن ةنحــو بــا هــاآن مللــاًآمــوز  دیدنــد.  نوشــتندمی

                                                           
1 . planning 

2  . monitoring 

3  . evaluating 
4  . supporting sentences 

5  . brain storming 
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 یـافت  کـردن در مـورد موضـو  وفکرمربـوب بـه موضـو  نرـار ، راهنمـایی  7ان وارطر 

ــد دهــی و  ــازمان ــه موضــو  نرــار   هانای ــرتبط ب ــران. شــدندآشــنا م ــا  ب ــد  ،مل از بع

دانشـیویان  ةهمـچنـد د یقـه از ، ابتـدا مـدرس محتـوایی ریننبرنامـه بـرانمعرفی موضو ، 

واژ  رون صــورت کلیــدهــر آنچــه اطلاعــات  بلــی در مــورد موضــو  دارنــد بــه خوا ــ می

خـود را  ةمقالـهـا چـارچو  محتـوایی ا ـاس کلیـدواژ سـند و  ـعی کننـد بریت برهه بنوی

ــه ــد و  ــد  ب ــمشــو  نماین ــد دانشــیوط ــدواژ خوا ــ می ور تصــادفی از چن و  ها کلی

ــران  ــود را ب ــوایی خ ــارچو  محت ــچ ــد. ةهم ــاس بووانن ــان کل ــ اعض ــدندر جلس  ات بع

ــیویان ــه  دانش ــد ک ــران آموختن ــتارنب ــ  نوش ــام فعالی ــازمان انی ــه   ــیچرون ــد ده  ش

، نرــار  کــه ایــ  شــام  تصــمی  بــران انتوــا  موضــو  و نرــار  آن کننــد ریننبرنامــه

ــورد موضــو  ــ  از نرــراتو  نرــرات خــود در م ــا خــود حمای ــه اطلاعــات  ب ــدر ارا   ةادام

محتــوان  ریننبرنامــههبردهــایی نیــن بـران چرــونری . هــرو  آزمـاین از راشــودمینرـار  

ــانی  ــتهزب ــوین  هاننوش ــ خ ــب،  از طری ــات متنا  ــه کلم ــه ب ــدنجملهتوج ــاختار بن   ،

ــازمان ــه،   ــرتبطجمل ــان م ــی و ابناره ــات ده ــازن جمل ــدبهر   ــد من ــو  ندش  ةدور. در ط

ــ ــی دانش ــرو یویان آموزش ــانفعالی در مع ــدد ه ــی متع ــا رار نرارش ــد ت ــد هرفتن  بتوانن

ــانمهارت ــه ه ــام   را ریننبرنام ــه ش ــهک ــاختارن ریننبرنام ــهو  2  ــوایی ریننبرنام  9محت

بــا نرــارت و ارزیــابی مهــارت کــه  آموزانزبــان مانــد جلســات بــا ی. در کننــدتمــری   بــود

منرــور نرــارت بــر بــه مللــاً .شــدندبــران اجــران یــت فعالیــ  نوشــتارن لــازم بــود، آشــنا 

ــت هاننوشــته ــر  ــه جلســه ی ــار از دانشــیویان  خــود، مــدرس ه تکــالی   خوا ــ میب

طـور مبسـوب ارزیـابی نماینـد و نقـاب ضـع  نوشتارن مربوب به دو جلسه  بـ  خـود را بـه

هـا ارا ـه نماینـد. همچنـی  خود را مشو  نمـود  و راهکارهـایی بـران برطـرا نمـودن آن

شــد کــه مــی دانشــیویان خوا ــتهجلســه از  ارزیــابی، بعــد از هــر دو راهبــردتمــری  بــران 

صورت مکتـو  هنارشـی از بهبـود مهـارت نوشـتارن خـود ارا ـه داد  و نرـر خـود را در به

 ها ابراز دارند.ا ت اد  از آن ةفایدتمری  شد  در کلاس و  راهبردهانمورد 

                                                           
1  . schematic knowledge 

2  . organizational planning 

3  . content planning 



  چهارمشمارة    (                       دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                752 

 

ــ ــر  دانش ــرو  کنت ــه یویاندر ه ــو ب ــارچوبی مش ــتقی  و در چ ــور مس ــرو  ط در مع

ــرن  ــانفراهی ــناختی در فر راهبرده ــتارناش ــارت نوش ــد مه ــرار نررفتن ــدرس و   ــاس  م کل

کــه  انهونـهبه نمـودمیادار   دهمیشـری خــو ةصـورت عـادن بــا برنامـهنرـار  خـود را بــ

ــا  و  همــان مباحــ  ــورد برر ــی یکســان در  موضــوعات در ــی وکت ــاین م ــاس آزم کل

ــ  ــرار هرف ــان .  ــد آموزانزب ــنم بودن ــر  مل ــرو  کنت ــورد موضــو   ه ــر جلســه در م ــه ه ک

هـا ایـرادات شد  تو ط مدرس مقالـه بنویسـند و مـدرس هـ  بـا دادن بـازخورد بـه آنتعیی 

عبـارت بـه در هـرو  کنتـر  انیـام نشـد. راهبـردنهونـه آمـوز  اما هـی  کردمیرا برطرا 

همـرا  بـاز دیرر هرچند در هـرو  کنتـر  هـ  آمـوز  مـدرس و حـ  تکـالی  موتلـ  بـه

طــور بــه ویــژ  راهبردهــان فراشــناختیبــه علــ  وجــود داشــ ، راهبردهــان نرــار خــورد م

، هـرو  شـداشـار   طـور کـه  بلـاً. همـانشـدنمیمنسی  ارا ـه  ییا در  الب چارچوبمستقی  

 نمودنــد دریافــ  را راهبردهــا آمــوز  مســتقی  طــوربــه CALLAآزمــاین برا ــاس مــد  

ــه ــ  ک ــوز  ای ــتقی  آم ــود مس ــر خ ــه منی ــناین ب ــیارنوه اف ــایی و ش ــناختی توان  فراش

 ارا ـه مـدرس تو ـط راهبـردن هـ  اهـر کنتـر  هـرو  در کـهصـورتی در. شـد آمـوزانزبان

 میـدداًپـ  از اتمـام دور ،  .نبـود منـدنرـام مـدلی چـارچو  در و صـریط صورتبه شدمی

ــانمقیاس ــدن و ه ــه خودکارآم ــان دوم ب ــار  در زب ــطرا  نر ــوان اض ــانآزمونپ عن  ه

 .شدند اجرا پژوهن

 نتایج . ۳

ــران  ــ ب ــی ت ــرد ةدورثیرات أبرر  ــار  راهب ــ نر ــطرا  مح ــدن و اض ــر خودکارآم ور ب

. در وا ـک شـدهروهـی اجـرا بـی  ةطرفـ( یـت7، آزمـون تحلیـ  کوواریـان  )آنکـووانرار 

فتـه شـد  در کـار هرهثیرهـاارن دو نـو  آمـوز  نرـار  بـأت ةمقایسـ بـرانآزمون آنکـووا 

یـر خودکارآمـدن و اضـطرا  نرـار  مـورد ا ـت اد   ـرار هرفـ . بـر دو مت  پـژوهنای  

 هـانت اوتعنـوان کوواریـان  جهـ  کنتـر  آمـارن بـه آزمـونپیندر ای  تحلیـ  نمـرات 

ر مســتق  شــام  . در هــر تحلیــ  آنکــووا، مت یــشــودمی بلــی بــی  دو هــرو  در نرــر هرفتــه 

                                                           
1 ANCOVA 
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بســته شــام  نمــرات وا مت یــرنــو  تــدری  )تــدری  راهبــرد محــور یــا تــدری   ــنتی( و 

ــدن نرــار   هــانمقیاس ــان  و اضــطرا خودکارآم ــه در پای ــود ک ــوز   ةدورنرــار  ب آم

اولیـه بـران حصـو  اطمینـان از عـدم  هانبرر ـیند. بـران اجـران هـر آنکـووا، شدبرهنار 

ــودن ةفرضــیتوطــی  ــودن، خطــی ب ــا  ب ــی 7نرم ــاواریان ، همرن ــی شــیب ه ــان و همرن ه

 .شدهر یون انیام ر
 

 خودکارآمدی و اضطراب در نگارش برای توصیفی آمار. ۲جدول 

 مقیاس ها گروه ها
 آزمونپس آزمونپیش

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 آزماین
 19/2 52/24 52/5 92/21 خودکارآمدن

 22/5 32/72 22/2 57/29 اضطرا 

 کنتر 
 72/2 12/27 92/4 22/73 خودکارآمدن

 27/5 54/24 47/5 27/24 اضطرا 

 

ـــوز   اول:سددد ال  ـــا آم ـــار آی ـــان نر ـــدن راهبرده ـــنان خودکارآم ـــار   می نر

 بوشد؟بهبود می معنادارنصورت هرا ب ایرانی آموزانزبان

، در هــرو  آزمـــاین میــانری  نمـــرات دهـــدمینشــان  2هونـــه کــه جـــدو  همــان

ـــار  از  ـــدن نر ـــونپیندر  92/21خودکارآم ـــه  آزم ـــونپ در  52/24ب ـــه آزم ـــور ب ط

ــادارن ) ــادارن معن ــطط معن ــان 33در   ــد اطمین ــه (درص ــی  ب ــ . همچن ــناین یاف ــور اف ط

ــر   ــرو  کنت ــنمشــابه در ه ــدن نرــار  از  نی ــانری  خودکارآم ــونپیندر  22/73می ــه  آزم ب

ــادارن در  آزمــونپ در  12/27 ــان 33 ــطط معن ــا پــ  از  درصــد اطمین ــناین یافــ . ام اف

، نتــای  آنکــووا عنــوان کوواریــان نرــار  بــه ارآمــدنخودک آزمــونپین ــراردادن نمــرات 

ــدو   ــدر  در ج ــارن 9)من ــاوت آم ــه ت  ــان داد ک ــادار( نش ــر  نمعن ــرو  از نر ــی  دو ه ب

 ,F(1, 46) = 6.28, p = 0.01خودکارآمـدن نرـار  وجـود داشـ ،  آزمـونپ نمـرات 

partial eta squared = 0.12)  آمــوزان در هــرو  ا ــ  کــه زبــان آن. ایــ  نتییــه بیــانرر

                                                           
1  . linearity 
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آزمــاین از نرــر خودکارآمــدن در نرــار  زبــان دوم پیشــرف  بیشــترن داشــتند کــه بیــانرر 

هــان در انیــام فعالیــ  میــنان خودکارآمــدن نرــار راهبردهــان آمــوز  ایــ  ا ــ  کــه 

 بوشید. بهبود معنادارنصورت هرا ب ایرانی آموزانزباننرارشی 
 

 نگارش خودکارآمدی نمرات برای آنکوا آزمون نتایج .۳ جدول

 Fمقدار  سطح معناداری
میانگین 

 مجذورات
 منبع مجموع مجذورات آزادی درجة

111/1 727/21 554/979 7 554/979 
کوواریان  

 (آزمونپین)

 هابی  نمونه 229/12 7 229/12 222/2 172/1

 هانمونه درون 272/597 42 527/77  

 

ــوز   دوم:سدد ال  ــا آم ــان اضــطرا  نرــار  ــطط  راهبردهــان نرــار آی ــوزانزب  آم

 ؟دهدیم معنادارن کاهنصورت هرا ب ایرانی

ــطرا  ــا اض ــه ب ــار  در رابط ــ در نر ــی   ــان دوم و برر  ــژوهنؤزب ــار ا  دوم پ ، آم

ــدر  توصــی ی ــانری  نمــرات اضــطرا  نرــار  در  دهــدمینشــان  2در جــدو   من ــه می ک

ــر  از  ــرو  کنت ــونپیندر  27/24ه ــه  آزم ــونپ در  54/24ب ــ ، آزم ــناین یاف ــا در  اف ام

ـــار  از  ـــانری  اضـــطرا  نر ـــاین می ـــرو  آزم ـــونپیندر  57/29ه ـــه  آزم در  32/72ب

ــ .  آزمــونپ  ــاهن یاف ــر در ک ــادارن هــر دو ت یی ــان 33 ــطط معن ــادار  درصــد اطمین معن

عنــوان کوواریــان  اضــطرا  نرــار  بــه آزمــونپینپــ  از در نرــر هــرفت  نمــرات بــود. 

ــدو   ــدر  در ج ــووا )من ــای  آنک ــارن، نت ــ  آم ــانرر( 4در تحلی ــ  ا ــ  بی ــاوت  ای ــه ت  ک

 در زبـان دوم اضـطرا  نرـار  آزمـونپ دارن بـی  دو هـرو  از نرـر نمـرات آمـارن معنـا

ــ   (F(1, 46) = 21.544, p = 0.000, partial eta squared = 0.31، داردوجــود  . ای

ــن  ــ  ا ــ  کــه  ةدهندنشــاننتییــه نی ــوز  ای ــان دومآم  ــطط  راهبردهــان نرــار  در زب

 کاهن داد. معنادارنصورت هرا ب ایرانی موزانآنرار  زبان اضطرا 
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 اضطراب نگارش نمرات برای آنکوا آزمون نتایج .4جدول 

 Fمقدار  سطح معناداری
میانگین 

 مجذورات
 منبع مجموع مجذورات آزادی ةدرج

111/1 919/72 772/732 7 772/732 
کوواریان  

 (آزمونپین)

 هابی  نمونه 421/947 7 421/947 544/27 111/1

 هانمونه درون 125/123 42 251/75  

 

 گیرینتیجهو  بحث. 4

ــین روهــدا از  ــژوهن پ ــ پ ــان دوم أبرر ــی ت ــوز  راهبردهــان نرــار  در زب ثیر آم

 نتــای ایرانــی بــود.  آموزانزبــانبــر خودکارآمــدن و اضــطرا  نرــار  در میــان هروهــی از 

ــ ــژوهن کمّ ــ  پ ــه یای ــار  ب ــان نر ــوز  راهبرده ــه آم ــان داد ک ــرز نش ــادارنط  معن

ــان ــدن نرــار  زب ــات خودکارآم ــوجهی از مطالع ــ  ت ــداد  اب ــود بوشــید. تع ــوزان را بهب آم

تنهـا عملکـرد زبـانی کـه آمـوز  راهبردهـان زبـان دوم نـه انـدداد نشـان نین تیربی پیشی  

خـوین را در بـی   هـانتواناییبلکـه احسـاس خودکارآمـدن و بـاور بـه  بوشـدمیرا بهبود 

ــان ــا  آموزانزب ــدمیارتق ــران ده ــلی و دیر ــرم 7331، 7)پر  ــانت و زیم (. در 7332، 2؛ ش

ــوانمی حقیقــ  ــه ت ــا نمــود ک ــه  ادع ــوز  راهبردهــان نرــار  ب ــانآم احســاس  آموزانزب

ــام  ــترن در انی ــدن بیش ــ  و خودکارآم ــه ن  ــاد ب ــفعالی اعتم ــ .  انه ــی داد  ا  نرارش

ارتقـــان  بـــر ن یـــادهیرنثیر ا ـــت اد  از راهبردهـــاأتـــ  بلـــاً دیرـــرن نیـــن پژوهشـــرران

ـــدنمود ییـــد أرا تیادهیرنـــدهان خودکارآمـــدن  ؛ پینتـــری  و 7331، 9بوچـــارد-)بوفـــارد ان

هـان نرـار  دکـار بـردن راهبرهبـ ةنحـویـادهیرن  ،پـژوهن پـین رودر  (.7331دیرروت، 

ــاً ــ   احتمال ــد  ا  ــب ش ــانموج ــود را آموزانزب ــادهیرن خ ــر  ی ــار و کنت ــتر اختی در  بیش

موجــب آن احســاس کــه بــه کننــدهــاارن و همچنــی  بیشــتر هــدا اختیــار هرفتــه

حســینی ) افــناین یافتــه ا ــ هــ   هــافعالی هــا در انیــام خودکارآمــدن و خودبــاورن آن

                                                           
1. Pressley 

2. Schunk & Zimmerman 

3. Bouffard-Bouchard 
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ــاطمی،  ــدمپینف ــدنیا   ــارتی؛2174 ،7و وحی ــدورا و م ــونن-ننزیمــرم ، بن ؛ زیمــرم  7332، 2پ

ــارتینن ــونن-و م ــ (.7331، 9پ ــط هب ــار  تو  ــان نر ــارهیرن راهبرده ــانک ــرو   آموزانزب ه

آموزشــی احســاس  هــانفعالی آزمــاین ممکــ  ا ــ  موجــب شــد  باشــد کــه در انیــام 

 هـاآنموجـب افـناین خودکارآمـدن  4موفـ  ةتیربـموفقی  بیشترن داشته باشـند کـه ایـ  

مـدرس بـه هنرـام اجـران راهبردهـان نرـار    ـازنمد علـاو ، بـهدر نرار  شد  باشد. 

ــه ــک ب ــوان منب ــعن ــابتی ةتیرب ــدن  5نی ــنان احســاس خودکارآم ــناین می ــاندر اف در  آموزانزب

 ثیرن ملب  داشته ا  . أنرارشی ت هانفعالی انیام 

 هــانتواناییکــه احســاس خودکارآمــدن و اعتقــاد بــه  انــدنمود مطالعــات  بلــی تصــدی  

ــود ــدمی خ ــ  توان ــد و اکل ــی ، ویر یل ــد )م ــاهن ده ــطرا  را ک ــری  و 7331، 2اض ؛ پینت

ویـژ  کـه آمـوز  راهبردهـا بـه کـردا ـتدلا   هونـهای  تـوانمی(. در وا ک 7331، 1دیرروت

 آموزانزبــان 2راهبردهــان فراشــناختی در نرــار  بــه زبــان دوم موجــب کــاهن بــار شهنــی

ــاآن  نرــار  و در نتییــه اضــطرا (2119، 3)اندر ــون شــد  ــاهن  ه  ا ــ  داد را هــ  ک

ــ  ــورویتن و ک ــورویتن، ه ــی ، (. 7322، 71)ه ــاًهمچن ــار  احتمال ــان نر ــوز  راهبرده  آم

اضـطرا  نرـار   ،آن هـ  ةوا ـطبهشـد  کـه  آموزانزبـانموجب بهبـود عملکـرد نرـار  

ــای   ــتان نت ــه در را  ــ  یافت ــ . ای ــه ا  ــاهن یافت ــک ــیلاکی،  ةمطالع ــیریوتاکی ، وا  تس

ــ ا ــ ( 2171) 77ا ــداندیداکی  و ا ــتاورو ــه در آن ب ــدلهک ــارهیرن م در  راهبردمحــور یک

نرارشــی  هــانفعالی نوشــتارن موجــب کــاهن اضــطرا  در انیــام  هــانمهارتآمــوز  

هونـه ا ـتدلا  نمـود کـه ت ـویی اختیـارات بیشـتر علاو ، مـی تـوان ایـ . بهشد آموزانزبان

ولی  یـادهیرن خـود از طریـ  ئهـرفت  مسـدر برعهـد  هـاآنو فعـا  نمـودن  آموزانزبـانبه 
                                                           
1. Hosseini Fatemi, Pishghadam, & Vahidnia, 

2. Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons 

3. Zimmerman & Martinez-Pons 

4  . mastery experience 

5  . vicarious experience 

6. Meece, , Wigfield, & Eccles 

7. Pintrich & DeGroot 

8. cognitive load 

9. Anderson 

10  . Horwitz, Horwitz, & Cope 

11  . Tsiriotakis, Vassilaki, Spantidakis, and Stavrou 
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را بهبــود  کنندهانشــرک زبــانی  هــان ابلی تنهــا نــه نرــار دریافــ  آمــوز  راهبردهــان 

را ارتقــا داد  کــه در نهایــ   هــاآنبلکــه آهــاهی فراشــناختی و احســاس اطمینــان  بوشــدمی

هونـه (. همـان7323،  7، بـرون و نیـوم )کـالینن شـودمی نیـن هـاآنموجب کاهن اضـطرا  

نرـار  بـه زبـان دوم فراینـدن پیچیـد  ا ـ  کـه نیازمنـد همـاهنری  شـدتـر شکـر ینپکه 

ــرداز  ــو  پ ــدی  ن ــات چن ــه اطلاع ــان طب ــدمیور همنم ــود  باش ــه خ ــدمیک ــاد  توان ایی

ویــژ  راهبردهــان فراشــناختی  ــدرت اجرایــی و اضــطرا  نمایــد. امــا آمــوز  راهبردهــا بــه

ــ  را  ــاهنری شه ــانرداز پ درهم ــه ه ــان دوم  چندهان ــار  در زب ــام نر ــه هنر ــا ب ارتق

م را تـا حـد  ابـ  تـوجهی کـاهن اضـطرا  نرـار  بـه زبـان دو تواندمیامرن که  ؛دهدمی

(، اضـــطرا  نرـــار  2114از نرـــر چنـــ  )(. 2171 و همکـــاران، تســـیریوتاکی دهـــد )

ــب  ــودمیموج ــان ش ــدم  آموززب ــی، ع ــاس نرران ــی احس ــ  نرارش ــام فعالی ــام انی ــه هنر ب

نرارشـی را بـه  هـانفعالی و انیـام  را تیربـه نمایـدکـافی  ةانریـناعتماد به ن   و فقـدان 

کــه  کــردا ــتدلا   هونــهای  تــوانمیدر نتییــه، . کنــداجتنــا   هــاآنتعویــ  انداختــه یــا از 

ــوز  تمــری  بیشــتر در نرــار  و دریافــ  ــان دومراهبردهــان ن آم اشــتیا   ،رــار  در زب

هـا را بهبـود آن ةانریـند  و بیشـتر کـر آموزانزبـاننرـار  را در بـی   هـانفعالی به انیـام 

 هـانفعالی ایـ  ارتقـان اشـتیا  و انریـن  موجـب کـاهن اضـطرا  در انیـام  وداد  ا   

 نرارشی شد  ا  . 

در زبــان دوم  دنآمــوز  راهبــر ةحــوز ابــ  تــوجهی بــران  فوایــدنتــای  ایــ  پــژوهن 

ــ  ــد داش ــه چرا ؛خواه ــانپژوهنک ــی  ه ــبتاًتیرب ــوز  م نس ــی آم ــدکی اثربوش ــتقی  ان س

ــر مت  ــار  را ب ــان نر ــناختی در راهبرده ــی و ریرش ــان روان ــوزیره ــان ن ةح ــار  در زب ر

ــی  ــدنمود دوم را برر  ــی دو ان ــر. برر  ــه مت ی ــار  ب ــدن و اضــطرا  نر عنوان خودکارآم

فــردن و ریرشــناختی در  هــانمت یریــدها  کــه اهمیــ  یــر عــاط ی و فــردن از ایــ  ددو مت 

فراینـدهان نرـار  در زبـان دوم بایـد مـورد توجـه  ـرار هیـرد بسـیار حـا ن اهمیـ  ا ــ  

 (.  2172)هان و هایور، 

                                                           
1  . Collins, Brown, & Newman 
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مهـارت زبـانی،  بـر بهبـود هـاآن ةبـالقو ثیرأتـو  اهمیـ  ایـ  مت یرهـا با در نرـر هـرفت 

 در منــدترنرامتــر و هســترد بهتــر ا ــ   نرــار راهبردهــان آمــوز   ه ــ  کــهتــوان مــی

 هایافتـهشـود.  هنیانـد  عنـوان زبـان خـارجیبـه در ی یـادهیرن زبـان انرلیسـی هانبرنامه

پژوهشـرران بـران  انانریـن  توانـدمی پـژوهن پـین روآمـد  از  د ـهبـ تیربیشواهد و 

و در  راهبـردن معطـوا نمـود تـا توجـه بیشـترن بـه آمـوز   ای  حـوز  باشـدمدر ان  و

 لازم را انیام دهند.  اتا دام ای  را تا

ا ـت اد   ةمشـاهدبـا توجـه بـه ماهیـ  شهنـی و ریر ابـ  در پایان لازم به شکر ا ـ  کـه 

ــارو،  ــا )ماک ــان 2112از راهبرده ــت اد  از راهبرده ــودن ا  ــب ب ــی و منا  ــی اثربوش (، برر 

کـه  شـودمی. لـاا توصـیه ر ـدمیبـه نرـر تحقیـ  کمـی دشـوار  هانرو زبان دوم تو ط 

ــدن  پژوهشــرران ــرانبع ــر و  ب ــ درک بهت ــ ترعمی ــان نرــار  أت ثیرات ا ــت اد  از راهبرده

کی ــی یــا آمیوتــه ا ــت اد  نماینــد  هــانرو چــه در کوتــا  مــدت و چــه در بلنــد مــدت از 

در هـــا، پـــایرن بیشـــتر یافتـــهتعمـــی  بـــران(. همچنـــی  2174)هری یـــ  و آکســـ ورد، 

ــوان میبعــدن  هــانپژوهن ــان کنندهانشــرک  ت ــا  ــطو  زب  هــانباف ی مت ــاوت را در ب

  .برر ی کردزبانی مت اوت 
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