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چکیده
هــدا از مطالع ـة حاضــر برر ــی ت ـأثیرات آمــوز
بــر خودکارآمــدن نرــار  2و اضــطرا

راهبردهــان نرــار  7در زبــان دوم

مهــارت نرــار  9در بــی زبــانآموزان ایرانــی

بــود .بــدی منرــور ،چه ـ و نــه دانشــیون مقطــک کارشنا ــی رشــتة زبــان و ادبیــات
نوـورد  4بـهطـور تصـادفی بـه دو هـرو آزمـاین و کنتـر

انرلیسی در دو کلاس د ـ

تقســی شــدند .بــران تحقــ اهــداا پــژوهن حاضــر ،دانشــیویان هــرو آزمــاین
(تعــداد  )22بــه مــدت یــت تــرم ( 72جلســه آموزشــی) آمــوز
زبــان انرلیســی را دریافـ
بــه رو

راهبردهــان نرــار

نمودنــد ،درحــالیکــه دانشــیویان هــرو کنتــر (تعــداد )29

معمــولی و بــدون دریاف ـ

آمــوز

راهبــردن مــورد آمــوز

بــران جمــکآورن داد هــا ،مقیــاس خودکارآمــدن مهــارت نرــار
مقیــاس اضــطرا
داد کــه آمــوز

نرــار

ــرار هرفتنــد.
در زبــان دوم و

در زبــان دوم ا ــت اد شــد .نتــای تحلیـ کوواریــان

راهبردمحــور 5در کلــاس نرــار

میــنان خودکارآمــدن نرــار

نشــان

زبــان انرلیســی بــهطــور معنــادارن

زبــانآموزان را افــناین داد ا ــ  .همچنــی  ،مشــو
1. writing strategy instruction
2. writing self-efficacy
3. writing anxiety
4. intact
5. strategy-based instruction
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شــد کــه ــطط اضــطرا
آمــوز

نرــار

راهبردهــان نرــار

شمارة چهارم

شــرک کنندهان هــرو آزمــاین پــ

از دریافــ

بــهطــور ابــ تــوجهی کــاهن یافتــه ا ــ  .یافتــههان

حاصـ از پــژوهن حاضــر بــران زبــانآموزان ،مدر ــان و پژوهشــرران م یــد و کارآمــد
ا

.

کلیدددواژهها :خودکارآمــدن در نرــار  ،اضــطرا

راهبردمحــور،

نرــار  ،آمــوز

انرلیسی بهعنوان زبان دوم
 .۱مقدمه

م هــوم راهبردهــان یــادهیرن زبــان دوم بــین از ــه دهــه در پژوهنهــان مربــوب بــه
آمــوز

زبــان دوم مــورد توجــه ویــژ بــود ا ـ

(دن ــیلوا و هراهــام2175 ،7؛ هری ی ـ

و آکســ ورد .)2174 ،2بــا وجــود ایــ  ،ایــ حــوز همچنــان از جــاابی
توجهی برخوردار بود و ه اکنـون بحـ

اصـلی ایـ ا ـ

کـه آیـا آمـوز

و اهمیــ

ابــ

ایـ راهبردهـا

میتوانــد موجــب بهبــود یــادهیرن و عملکــرد زبــانی شــود (دن ــیلوا و هراهــام2175 ،؛
پلونســکی .)2177 ،9حیــ ابــ تــوجهی از مطالعــات تیربــی نشــان داد ا ــ

کــه

بــهکــارهیرن راهبردهــان یــادهیرن زبــان دوم منیــر بــه بهبــود عملکــرد زبــانی شــد و
همچنی رابطـة مسـتقی و معنـادارن بـی ا ـت اد از راهبردهـا و یـادهیرن موفـ زبـان دوم
وجـــود دارد (آکســـ ورد2177 ،؛ کـــوه 2177 ،4؛ کـــوه و ماکـــارو .)2111 ،5در نتییـــه،
پژوهشــرران و مدر ــان متعــددن در حــوزة آمــوز

زبــان ،ا ــدام بــه اتوــاش آمــوز

راهبردمحــور نمــود و در کلاسهــان خــود بــه آمــوز

راهبردهــان موتلــ

مبــادرت نمود انــد (آکســ ورد .)2177 ،هــدا از دور هــان آمــوز

زبــان دوم

راهبردمحــور تشــوی

زبــانآموزان بــه بــهکــارهیرن کارآمــد راهبردهــا در یــادهیرن زبــان دوم ا ـ  .بــا ای ـ حــا ،
آنچــه پــژوهن در مــورد آمــوز

راهبردهــا را دشــوار نمــود ا ــ

راهبردهــان یــادهیرن زبــان ،عمــدتاً شهنــی و ریر ابـ رؤیـ

ایــ ا ــ

کــه

هســتند کــه ایـ امــر برر ــی
1. De Silva & Graham
2. Grifiths & Oxford
3. Plonsky
4. Cohen
5. Cohen & Macaro

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

تأثیر آموز

ا ــت اد وا عــی زبــانآموزان و کارآمــد بــودن آمــوز
(ماکــارو .)2112 ،بــهعلــاو  ،نقــن بافــ
آمـوز

بــود ا ــ

(هری یــ

...

راهبردمحــور را دشــوار نمــود ا ـ

و محیطهــان یــادهیرن موتلــ

راهبردهــا در پژوهنهــان موتلـ
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در اثربوشــی

مــورد تأکیــد پژوهشـرران فعــا در ایـ حــوز
و محــیط یــادهیرن در آمــوز

و آکســ ورد .)2174 ،نقــن بافــ

زبان دوم بـهطـور کلـی (کـرمن )7339 ،7و در حـوزة ا ـت اد از راهبردهـان زبـان بـهطـور
خــا( (آکسـ ورد7332 ،؛ کیونرســی و لیــو  )2112 ،2مــورد توجــه بــود ا ـ  .لــاا ،ای ـ
اعتقــاد کــه آمــوز

راهبردهــان زبــان دوم ممکــ ا ــ

در باف هــان موتلــ

نتــای

مت اوت و اثربوشی مت اوتی داشـته باشـد ،بسـیار ابـ توجیـه بـه نرـر میر ـد (آکسـ ورد،
2177؛ هری ی .)2179 ،2112 ،
یــادهیرن در کارآمــدن نقــن آمــوز

راهبردمحــور،

علــاو بــر نقــن مداخلــههر باف ـ

به نرر میر ـد کـه مطالعـات پیشـی نیـن بـه نتـای منسـی و ـاطعی د ـ

نیافتهانـد (دن

ــیلوا و هراهــام .)2175 ،همچنــی در حــوزة مهــارت نر ـار
نســبتاً انــدکی اثربوشــی راهبردهــان آمــوز

نرــار

را بــر عملکــرد نرــار

کرد انــد .بــران ملــا  ،نرــوی و هــو )2179( 9تــأثیر آمــوز
عملکــرد نرــار
فراشناختی نرار

در زبــان دوم ه ـ مطالعــات
راهبردهــان نرــار

برر ــی
را بــر

و ا ــتقلا زبــانآموزان برر ــی کرد انــد .در مطالعــة آنهــا راهبردهــان
به مـدت هشـ

ه تـه بـه هـرو آزمـاین آمـوز

داد شـد .نتـای ایـ

پــژوهن نشــان داد کــه هــرو آزمــاین در پایــان هــ از نرــر مهــارت نوشــتارن و هــ
ا ــتقلا یــادهیرن عملکــرد بهتــرن داشــتند .در پــژوهن دیرــرن ،ــنروپتا )2111( 4ت ـأثیر
آمــوز

راهبــرد بــازبینی 5در نرــار

آنهـــا در مـــورد نرـــار
شرک کنندهان پـ
خــود مــورد آمــوز

را بــر عملکــرد نرــار

شــرک کنندهان و دیــدها

بـــه زبـــان دوم مـــورد مطالعـــه ـــرار داد .در ایـــ پـــژوهن،

از نوشـت نسـوة او نرـار

خـود از نرـر نحـوة بـازبینی نوشـتههان

ــرار هرفتنــد .بــه هــرو کنتــر بــهصــورت ــنتی و بــدون دریاف ـ
1. Kramsch
2. Kyungsim & Leavell
3. Nguyen and Gu
4. Sengupta
5. revision strategy
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راهبـرد بـازبینی ،آمـوز

نرــار
از دریافــ

داد شـد .نتـای حاصـ از اجـران پر ـننامـه و آزمـون

بـ و بعــد از دورة آمــوز
آمــوز

نشــان داد کــه عملکــرد نرــار

هــرو آزمــاین پـ

راهبــرد بــازبینی بهتــر شــد .بــهعلــاو  ،نتــای مشــو

دیــدها هان دو هــرو در مــورد نرــار

( )2113ت ـأثیر ا ــت اد از راهبردهــان نرــار
ــعودن برر ــی کــرد .جنســی

داشــته ا ـ  .همچنــی  ،مــت مــول

را در بهبــود مهــارت نوشــتارن زبــانآمــوزان

و رشــتة تحصــیلی بــهعنــوان مت یرهــان تعــدی هر در نرــر

هرفته شدند .در ایـ پـژوهن ،راهبردهـان نرـار

در زبـان دوم بـهطـور مسـتقی آمـوز

داد شدند .نتای ای پژوهن ه بیانرر کارآمد بودن آموز
کـه در بافـ

راهبردهان نرار

در زبــان دوم را برر ــی

کرد انــــد .رحیمــــی 4و نــــوروزن ــــیام )2179( 5اثربوشــــی آمــــوز
بــر بهبــود عملکــرد نرــار

کرد انــد .شــرک کنندهان دو کلــاس نرــار
بـــه(ورت ت(ادان

بود.

ایـران ،پژوهنهـان نسـبتاً انـدکی (عبداللـهزاد 2171 ،7؛

محســنی اصــ 2174 ،2؛ یعقــوبی )2119 ،9راهبردهــان نرــار
فرهنرــیاجتمــاعی 2نرــار

کــرد کــه

مت ــاوت بــود کــه بیــانرر ای ـ بــود کــه آمــوز

راهبردمحــور بــر دیــدها شــرک کنندهان ت ـأثیر ملب ـ

لازم بهشکـر ا ـ

شمارة چهارم

راهبردهــــان

زبــانآموزان ایرانــی را بــررس

انرلیســی در دانشــرا بودنــد کــه هــر کــدام

نکن از گرو ان آزمـــاین و کنتـــر تقســـی شـــدند.

هرو آزماین بـه مـدت یـت تـرم تحصـیلی آمـوز

راهبردمحـور دریافـ

ایـ پــژوهن نشــان داد کــه هــرو آزمــاین از نرــر عملکــرد نرــار

نمودنـد .نتـای

از هــرو کنتــر بهتــر

بــود .در پژوهشــی دیرــر کــه محســنی اصــ ( )2179انیــام داد ،تــأثیر آمــوز
راهبردهان نرـار

بـر عملکـرد نرـار

و اضـطرا

مســتقی

مهـارت نوشـتارن برر ـی شـد .ایـ

پــژوهن از نمونــهان  42ن ــرن از زبــانآموزان ایرانــی بــا ــطط متو ــط مهــارت زبــانی
ا ــت اد نمــود کــه در آن هــرو آزمــاین (تعــداد  22ن ــر) در معــرو آمــوز

راهبردهــان

1. Abdollahzadeh
2. Mohseniasl
3. Yaghoubi
4. Rahimi
5. Noroozisiam
6. sociocultural

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

...

پــیننوشــتارن 7رارهرفتــه و هــرو کنتــر (تعــداد  74ن ــر) آمــوز
نمودنــد .هــر دو هــرو پر ــننامة اضــطرا

نرــار
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ــنتی را دریافــ

را ب ـ و بع ـد از دور پا ــد دادنــد.

همچنــی بــهمنرور ــنین عملکــرد نرــار  ،شــرک کنندهان دو مقالــه بــ و بعــد از
دور بهعنوان پـینآزمـون و پـ آزمـون نوشـتند .نتـای ایـ پـژوهن بیـانرر ایـ بـود کـه
آمــوز

مســتقی راهبردهــان نرــار

بهبود بوشید و اضطرا

نرار

(راهبرهــان پیننوشــتارن) عملکــرد نرــار

را ه کاهن میدهد.

دن ــیلوا ( )2175در پژوهشــی طــولی ،نقــن آمــوز
از راهبردهان نرـار

و همچنـی عملکـرد نرـار

از ایــ مطالعــه نشــان داد کــه از طریــ آمــوز
نرــار

را

راهبردهــان نرــار

را ا ــت اد

مـورد برر ـی ـرار داد .نتـای حاصـ
راهبردهــان نرــار

میتــوان عملکــرد

و همچنــی ا ــت اد از راهبردهــا را بهبــود بوشــید .بــهطــور مشــابه ،دن ــیلوا و

هراهــام ( )2175تــأثیر آمــوز

راهبردمحــور را در ا ــت اد از راهبردهــان نرــار

زبــانآموزان بــا ــطط مهــارت زبــانی موتلـ
 72زبــانآموز شــرک

داشــتند .رو

بــران

مــورد برر ــی ــرار دادنــد .در ایـ پــژوهن

بــازنررن فعالی هــان کلا ــی 2بــهعنــوان ابــنار اصــلی

هــردآورن داد هــا مــورد ا ـت اد ــرار هرف ـ  .نتــای ای ـ پــژوهن بیــانرر ای ـ بــود کــه
آمــوز

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

زبــانی بالــا و ــطط مهــارت زبــانی پــایی کمــت میکنــد .همچنــی مشــو

شــد کــه

زبــانآموزان همنمــان از میموعــهان از راهبردهــا ا ــت اد میکننــد کــه هداهــاارن آنهــا
را در مهارت نوشتارن تقوی

میکند.

پژوهنهان مـاکور عمـدتاً تـأثیر آمـوز

راهبردهـان آمـوز

را بـر عملکـرد نرـار

زبانآموزان مـورد برر ـی ـرار داد انـد و بـه نرـر میر ـد تـأثیر آمـوز
مت یرهان عـاط ی و روانـی 9در نرـار
پیچیـــدهی فراینـــد نرـــار

راهبردمحـور بـر

زبـان دوم نادیـد هرفتـه شـد ا ـ  .بـا توجـه بـه

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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(کیلــوگ ،)7332 ،7پژوهشــرران بــهطور

فراینــدهان شــناختی و زبــانی موتلــ

ا ــ

هســترد بــه برر ــی نقــن و اهمیــ

عوامــ فــردن و روانــی (مللــاً خودکارآمــدن و

اضــطرا

اشــار کرد انــد (هــان و هــایور،2

در نرــار ) در اثرهــاارن بــر فراینــد نرــار

2172؛ کورمـــوس2172 ،9؛ پینیـــ و ـــینر .)2175 ،4بنـــابرای  ،بـــران جبـــران فقـــدان
مطالعــات تیربــی در زمین ـة عوام ـ ریرشــناختی 5در نرــار  ،در پــژوهن پ ـین رو تــأثیر
آمــوز
اضطرا

راهبردهــان نرــار
نرار

بــر دو عامــ روانــی 2شــام خودکارآمــدن نرــار

و

بهعنوان مت یرهان وابسته برر ی میشود.

خودکارآمدن بهطور کلـی بـه عقایـد شـو

در رابطـه بـا انیـام فعـالیتی خـا( اشـار

دارد .ای عقایـد و خودبـاورن بـر یـادهیرن و درهیرنمـودن فـرد در فعالیـ هـان شهنـی در
محیطهــان آمــوز

تــأثیرن بســنایی دارد (بنــدورا .)7331 ،1تصــور بــر ایــ ا ــ

باف ه ـان آموزشــی و اجتمــاعی کــه در آنهــا فــرد از دیرــران بــازخورد دریاف ـ

کــه

نمــود و

همچنـــی نحـــوة انیـــام فعالی هـــا را تو ـــط دیرـــران مشـــاهد میکنـــد بـــر میـــنان
خودکارآمــدن فــرد ت ـأثیر میهــاارد (بنــدورا .)7322 ،در حــوزة یــادهیرن زبــان دوم نتــای
پژوهنهان تیربـی ابـ تـوجهی بیـانرر ایـ ا ـ

کـه احسـاس خودکارآمـدن زیـاد بـر

انیــام فعالی هـــا و مهارتهـــا در زبــان دوم تـــأثیر میهـــاارد (وودرو .)2177 ،2در ایـــ
را ــتا ،خودکارآمــدن نرــار
 )2179و بـــا اضـــطرا
نرـــار

مـــرتبط ا ـــ

خودکارآمـــدن نرـــار

از اهمیــ

بالــایی برخــوردار بــود (فــاطمی و وحیــدنیا،3

نرـــار  ،خودبـــاورن در نرـــار

و ارز

(پیـــارس .)2119 ،77همچنـــی  ،مشـــو
بـــا علا ـــه و میـــنان تلـــا

خودپنـــدارن 71در
شـــد ا ـــ

زبـــانآموز ،ظرفیـــ

کـــه

خـــودتنریمی،

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

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

همبســتری ملب ـ

هداهــاارن موف ـ و عملکــرد موف ـ در نرــار

 .)2175در پـــژوهن حاضـــر ،خودکارآمـــدن نرـــار
خودباورن زبانآموز در نرار
اضطرا

در نرـار

به زبان دوم تعری
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دارد (پینی ـ و ــینر،
و

بـــهعنـــوان اعتمـــاد بـــه ن ـــ

میشود (هان و هایور.)2172 ،

عـاملی دیرـر در ایـ پـژوهن ا ـ

مورد برر ـی ـرار میهیـرد .تـأثیر بازدارنـدة اضـطرا

کـه بـهعنـوان مت یـر وابسـته

در یـادهیرن زبـان دوم امـرن مسـل

به نرـر میر ـد (هرهر ـ و مکـی تـایر .)2174 ،7همانهونـه کـه هـورویتن )2171( 2بیـان
میکنــد ،اضــطرا

زبــان دوم عــاملی شاتــی در یــادهیرن زبــان دوم ا ــ

محیطهــا و کلاسهــان زبــان دوم یافـ
اضــطرا

کــه در بیشــتر

میشــود .پژوهنهــان متعــددن ارتبــاب من ــی بــی

زبــان و عملکــرد زبــان دوم را تأییــد نمود انــد (هکونــو ،داوبنــی و دویــ ،9

 .)2171با توجه بـه اینکـه اخیـراً توجـه بـه اضـطرا

بـه مهارتهـان زبـانی بیشـتر

موـت

شــد ا ـ  ،نیــاز جــدن بــه انیــام پژوهنهــان بیشــتر در رابطــه بــا اضــطرا
مهارتهــان چهارهانــه زبــانی بیــانرر ت ییــر نرــر

و رویکردهــان جدیــد در ای ـ حــوز

میباشــد (دورنیــه و ریــان .)2175 ،4در زمین ـة نرــار
اضــطرا
عکــ

نرــار

مربــوب بــه

بــا باورهــان خودکارآمــدن ملبــ

در زبــان دوم ،بــه نرــر میر ــد کــه
و توانــایی خــودتنریمی ارتبــاطی

داشــته باشــد بههونــهان کــه اضــطرا  ،عصــبیبــودن ،دلهــر و نررانــی موجــب

تضــعی

عملکــرد و یــادهیرن فــردن در زبــان دوم مــیشــود (پینیــ و ــینر.)2175 ،

اضــطرا

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

بسیار انتقادن بروز نمود کـه موجـب میشـود کـه زبـانآموز بیشـتر بـر نقـاب ضـع
در نرار

تمرکـن داشـته و انترـار عـدم موفقیـ

تأثیر من ی خواهد داش
بــا توجــه بــه اهمی ـ

داشـته باشـد کـه بـر کی یـ

نرـار

خـود
هـ

( وودرو.) 2177 ،
راهبردهــان یــادهیرن زبــان دوم و همچنــی فقــدان پژوهنهــان

تیربی کافی در حـوزة تـأثیر آمـوز

راهبردمحـور در نرـار

زبـان دوم بـهویـژ در بافـ

1. Gregersen & MacIntyre
2. Horwitz
3. Gkonou, Daubney, & Dewaele
4. Dörnyei & Ryan
5. negative self-comparisons
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بــه اهمی ـ

ایــران و همچنــی بــا عنای ـ

شمارة چهارم

مت یرهــان عــاط ی و روانــی در فراینــد یــادهیرن

مهارت نوشتارن در زبـان دوم ،پـژوهن حاضـر بـه برر ـی تـأثیر آمـوز
خودکارآمــدن و اضــطرا

نرــار

راهبردمحـور بـر

در بــی زبــانآموزان ایرانــی میپــردازد .یافتــههان

پــژوهن پــین رو میتوانــد بــه اثربوشــی آمــوز
ریرشــناختی مهــارت نوشــتارن بــهویــژ اضــطرا

راهبردهــان نرــار

بــر جنبــههان

و خودکارآمــادن کمــت نمایــد .بنــابرای ،

بهمنرور د تیابی به اهداا ای مطالعه دو ؤا مبنان پژوهن پین رو شد:
.7آیــا آمــوز

میــنان خودکارآمــدن نرــار

راهبردهــان نرــار

زبــانآموزان ایرانــی را

بهصورت معنادارن بهبود میبوشد؟
 .2آیــا آمــوز

راهبردهــان نرــار

ــطط اضــطرا

نرــار

زبــانآموزان ایرانــی را

بهصورت معنادارن کاهن میدهد؟
 .۲روش پژوهش

مقال ـة حاضــر بوشــی از پژوهش ـی ا ـ

کــه در آن ت ـأثیر آمــوز

راهبردهــان نرــار

در زبان دوم بر چندی مت یر مـورد برر ـی ـرار هرفتـه ا ـ  ،امـا در مقالـة پـین رو فقـط
بوشــی از پــژوهن هــنار
و اضطرا

نرار

میشــود کــه در آن ت ـأثیر آمــوز

بهعنوان دو مت یر وابسته برر ی شد ا

راهبــردن بــر خودکارآمــدن

.

 .۱ .۲جامعة آماری

بــران انیــام پــژوهن حاضــر 43 ،ن ــر از دانشــیویان دورة کارشنا ــی رشــتة ادبیــات
زبـان انرلیســی در یکـی از دانشــرا هان تهــران شـرک

کردنــد .ایـ شــرک کنندهان شــام

دانشــیویان مــرد ( 27ن ــر) و زن ( 22ن ــر) در بــازة ــنی  21تــا  24ــا بودنــد کــه در
حــا هارانــدن درس «نرــار

پیشــرفته» بودنــد .ایــ درس ،درس اصــلی دو واحــدن در

دورة کارشنا ــی رشــتههان زبــان انرلیســی ا ـ  .ایـ دورت نرــار
که دورة تـدری

بـه مـدت یــت تــرم

آن  72جلسـه بـود بـهطـو انیامیـد .شـرک کنندهان در ایـ پـژوهن در

وا ــک دانشــیویان دو کلــاس د ــ

نوــورد بودنــد کــه بــهطــور تصــادفی بــه دو هــرو

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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آزماین ( 22ن ر) و هـرو کنتـر ( 29ن ـر) تقسـی شـدند .لـازم بـه شکـر ا ـ
کلاس تو ط یت ا تاد با تیربه در حوزة آموز

زبان مورد آموز

کـه هـر دو

رار هرفتند.
ــطط

بــران برر ــی همرــ بــودن دو هــرو بــ از شــرو دورة آزمــون تعیــی

آکســ ورد( 7اوپیتــی) (آلــان )2114 ،2بــران دانشــیویان در دو هــرو اجــرا شــد .بــران
مقایسة میانری هان اوپـیتـی یـت آزمـون تـی مسـتق  9بـران مشـاهدة ت اوتهـان موجـود
بی دو هرو اجرا شـد .نتـای آزمـون تـی مسـتق (منـدر در جـدو  )7نشـاندهنـدة ایـ
بود که دو هـرو از نرـر ـطط کلـی دانـن زبـانی بـا یکـدیرر ت ـاوت معنـادارن نداشـته و
در یــت ــطط بودنــد .برا ــاس مقیــاس تصــحیط ارا ــهشــد تو ــط آلــان ( ،)2114نمــرات
بـی  41تـا  41در محــدودة بالـاتر از متو ـط )B2( 4ــرار مـیهیرنـد .بنــابرای بـا توجـه بــه
کــه ــطط آزمــودنیهــا تقریبـاً

میانری هــان نمــرات دو هــرو در جــدو  7مـیتــوان ه ـ
بالاتر از متو ط بود.
جدول  .۱نتایج آزمون اوپیتی
گروه

میانگین

انحرافمعیار

مقدار t

سطح معناداری

آزماین

49/54

77/44

-1/511

1/547

کنتر

44/12

77/22

 .۲ .۲ابزارهای پژوهش
 .۱ .۲ .۲آزمون مهارت زبانی

هرچنــد شــرک کنندهان در پــژوهن پــین رو دانشــیویان دو کلــاس د ــ

نوــورد

در یت دانشرا بودنـد ،بـران کنتـر نقـن مهـارت کلـی زبـانی بـهعنـوان مت یـر میـانیی و
تأثیرهــاار بــر مت یرهــان تحقیــ (خودکارآمــدن و اضــطرا
آزمون تعیی

در نرــار

زبــان دوم)،

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

شـد .آلــان ( )2114طـرا ایـ آزمــون معتقـد ا ـ

کـه اوپیتــی بــران هـر تعــداد زبــان در
)1. Oxford Placement Test (OPT
2. Allan
3. independent -samples t-test
4. upper-intermediate
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تمامی طو از مبتدن تـا پیشـرفته میتوانـد ا ـت اد شـود .اوپیتـی بـران همسـو شـدن بـا
طو مهارتی بـر پایـة چـارچو

مرجـک مشـترک اروپـایی ،7آزمـونهـان ایسـو کمبـری

و دیرر آزمونهان اصلی بـی المللـی تنرـی شـد ا ـ
آزمون تعیی

2

(آلـان .)2114 ،ضـریب پایـایی ایـ

طط در پژوهن حاضر تو ط فرمو کرونباخ آل ا 1/27 9هنار

شد.

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

زبــان دوم کــه آن را هــان و هــایور ( )2172طراحــی

مقیــاس خودکارآمــدن در نرــار

کرد انــد بــران ــنین ــطط خودکارآمــدن نوشــتارن بـ (بــهعنــوان پینآزمــون) و بعــد
(بهعنوان پ آزمـون) از دورة آمـوز

ا ـت اد شـد .ایـ مقیـاس شـام شـن ـؤا ا ـ

که در اصـ از پـژوهن میلـن ،پیـارس و هـرون )2112( 4هرفتـه شـد بـود .هـدا از ایـ
زبــانآموزان در تواناییهــان نوشــتارن

ـؤالات انــداز هیرن اعتقــادات و اعتمــاد بــه ن ـ

بــود .ای ـ پر ــننامــه بــهصــورت لیکــرت و شــن امتیــازن از ( 7شــدیداً موــال ) تــا 2
(شدیداً مواف ) مت یر بود .لازم به شکـر ا ـ

کـه بـا توجـه بـه ـطط زبـانآمـوزان و دشـوار

نبودن ؤالات پر ننامه ،نسوة اصـلی پر ـننامـه کـه بـه زبـان انرلیسـی بـود اجـرا شـد.
شاخ

پایایی ایـ مقیـاس کـه بـا فرمـو آل ـان کرونبـاخ انـداز هیرن شـد در پینآزمـون

 1/22و در پ آزمون  1/21هنار

شد.

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

بــران ــنین اضــطرا

نرــار

شــد .ایــ مقیــاس میــنان اضــطرا
مقیاس شـام  22ـؤا ا ـ
شناختی با هش

در زبــان دوم از پر ــننامــه چن ـ  )2114( 5ا ــت اد
بــه هنرــام نرــار

کـه ـه بعـد اضـطرا

ؤا و رفتار اجتنابی بـا ه ـ

در زبــان دوم را می ــنید .ایــ
فینیکـی بـا ه ـ

ـوا  ،اضـطرا

ـؤا را مـی ـنید .ایـ پر ـننامـه نیـن

بـهصــورت لیکــرت و پــن امتیــازن از ( 7شــدیداً موــال ) تــا ( 5شــدیداً مواف ـ ) میباشــد.
)1. Common European Framework of Reference (CEFR
2. Cambridge ESOL Examinations
3. Cronbach’s alpha
4. Mills,, Pajares, and Herron
5. Cheng

تأثیر آموز
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چــون زبــانآموزان دانشــیویان رشــتة زبــان انرلیســی بودنــد از نرــر مهــارت زبــانی ــادر
بودند کـه پر ـننامـه اصـلی را کـه بـه زبـان انرلیسـی بـود متوجـه شـوند .ضـریب پایـایی
ای ـ مقیــاس کــه بــا فرمــو آل ــان کرونبــاک انــداز هیرن شــد  1/12در پینآزمــون و 1/22
در پ آزمون هنار

شد.

 .۳ .۲روش جمعآوری دادهها

در آرــاز جهـ

برر ــی همرـ بــودن دانشــیویان دو هــرو از نرــر مهــارت کلــی زبــان

انرلیســی ،یــت ه تــه بـ از شــرو تــرم ،آزمــون اوپیتــی بــران هــر دو هــرو آزمــاین و
هــرو کنتــر برهــنار شــد .توجیــه برهــنار نمــودن ایـ آزمــون ایـ بــود کــه مهــارت کلــی
زبــانی شــرک کننــدهان عــاملی مهــ و تأثیرهــاار در میــنان خودکارآمــدن و اضــطرا
زبـــانآموزان محســـو

نرـــار

خودکارآمــدن و اضــطرا

نرــار

میشـــود .ـــد

در جلســـة او تـــرم ،مقیاسهـــان

در زبــان دوم بــهعنــوان پینآزمونهــان پــژوهن

برهنار شدند.
بران تحقـ اهـداا پـژوهن حاضـر ،یـت دورة آمـوز

د
بــر تــدری

راهبردمحـور بـا تمرکـن

راهبردهــان فراشــناختی مهــارت نوشــتارن در طــو یــت تــرم بــهمــدت 72

جلســه آموزشــی برهــنار شــد .چــارچو

ایــ دورة راهبردمحــور برا ــاس چــارچو

 CALLAبــود کــه شــاموت ،بارنهــارت ،الــدینارن ورابینــن )7333( 7طراحــی کرد انــد و
شــام پــن مرحل ـة اصــلی آماد ــازن ،2ارا ــه ،9تمــری  ،4ارزیــابی 5و هســتر  2ا ـ  .در
مرحلـة آماد ــازن تلــا
نرــار

بــر ای ـ بــود کــه پیشــینة اطلاعــاتی زبــانآموز در مــورد موضــو

فعــا هــردد و همچنــی آهــاهی و تیرب ـة زبــانآموزان در رابطــه بــا راهبــرد مــورد

نرر ،برر ی شـد .در مرحلـة بعـد ،مـدرس راهبـرد مـورد نرـر را بـا ا ـت اد از تکنیتهـان
موتل

ارا ه نمـود و بـه زبـانآموزان و ـ

کـافی بـران تمـری راهبردهـان ارا ـه شـد را
1. Chamot, Barnhardt, El-Dinary, and Robbins
2. preparation
3. presentation
4. practice
5. evaluation
6. expansion
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بــا ا ــت اد از فعالی هــان خــا( و نمونــه مقالــات فــراه نمــود .ــد

دانشــیویان

بهصـورت هروهـی در ارزیـابی و ت کـر دربـارة ا ـت اد و تـأثیر راهبردهـان مـورد نرـر بـه
بحــ

و برر ــی پرداختنــد .آنهــا همچنــی نرــر خــود را در مــورد میــنان یــادهیرن و

کارآمـــدن دورة آموزشـــی راهبردمحـــور بیـــان نمودنـــد .در طـــی مرحلـــة هســـتر  ،از
دانش ـیویان خوا ــته شــد راهبرهانهــایی را کــه یــاد هرفتــه بودنــد در فعالی هــان مشــابه
با فعالی

هـان تمـری شـد در دورة آموزشـی ا ـت اد نماینـد .بـران آمـوز

فراشــناختی برنامــهریــنن ،7نرــارت 2و ارزیــابی 9در نرــار

مهارتهـان

مقالــه بــران هــرو آزمــاین در

جلســة دوم ،میموعــهان از راهبردهــان فراشــناختی نرارشــی در برنامــة جلســات عــادن
کلاس نرار
نرــار

هنیاند شـد .در هـر جلسـه نـی ـاع

بـه آمـوز

راهبردهـان فراشـناختی

اختصــا( داد شــد .طــی جلس ـة دوم مبــانی ا ا ــی بنــد ویســی ماننــد موضــو ،

جمل ـة مقــدماتی ،ـازماندهــی ،بنــد مقــدماتی ،جملــات حــامی ،4انســیام ،ارتبــاب معنــایی،
بدنة مت و بنـد نتییـههیرن بـران زبـانآموزان توضـیط داد شـد .در جلسـات بعـدن هـرو
آزماین بـا دانـن پایـهان و کلـی در مـورد برنامـهرینن ،نرـارت و ارزیـابی بـران یـادهیرن
زبان انرلیسی بهطور کلـی و بـران نرـار

مقالـات بـهطـور خـا( آشـنا شـدند .علـاو بـر

ایــ  ،بــه زبــانآموزان ،اطلاعــات ،تکنیتهــا و راهبردهــان چرــونری برنامــهریــنن انیــام
فعالی هــان نوشــتارن آمــوز
نرـــار

داد شــد .هــدا ای ـ عم ـ آهــاهی دانش ـیویان از اهمی ـ

هدفمنـــد بـــود .در همـــی را ـــتا زبـــانآموزان بـــران ا ـــت اد از راهبردهـــا و

هداهــاارن و ارزیــابی فعالیـ

نوشــتارن ،آمــوز

لــازم را دریافـ

نمودنــد .بایــد خــاطر

نشان کـرد کـه راهبردهـان برنامـهریـنن فقـط زبـانی و ـاختارن نبـود بلکـه در طـو دورة
آموزشــی نیــن افــراد هــرو آزمــاین بــران برنامــهرینن محتــوان مقالــههایی کــه بایــد
مینوشــتند آمــوز

دیدنــد .ملل ـاً آنهــا بــا نحــوة انیــام بــار

فکــرن ،5فعا ــازن دانــن

1 .planning
2. monitoring
3. evaluating
4. supporting sentences
5. brain storming
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طر وار ان 7مربـوب بـه موضـو نرـار  ،راهنمـایی فکرکـردن در مـورد موضـو و یـافت
و ــازماندهــی ایــد هان مــرتبط بــه موضــو نرــار

آشــنا شــدند .بــران ملــا  ،بعــد از

معرفی موضو  ،بـران برنامـهرینن محتـوایی ،ابتـدا مـدرس چنـد د یقـه از همـة دانشـیویان
هــر آنچــه اطلاعــات بلــی در مــورد موضــو دارنــد بــهصــورت کلیــدواژ رون

میخوا ـ

یت برهه بنویسـند و ـعی کننـد برا ـاس کلیـدواژ هـا چـارچو
مشــو
چــارچو

نماینــد و ــد

بــهطــور تصــادفی از چنــد دانشــیو میخوا ــ

کلیــدواژ ها و

محتــوایی خــود را بــران همــة اعضــان کلــاس بوواننــد .در جلســات بعــدن

دانشــیویان آموختنــد کــه بــران انیــام فعالیــ

نوشــتارن چرونــه ــازماندهــیشــد

برنامــهرینن کننــد کــه ای ـ شــام تصــمی بــران انتوــا
نرــرات خــود در مــورد موضــو و حمای ـ
نرـار

محتـوایی مقالـة خـود را

موضــو و نرــار

آن ،نرــار

از نرــرات خــود بــا ارا ــه اطلاعــات در ادام ـة

میشــود .هــرو آزمـاین از راهبردهــایی نیــن بـران چرــونری برنامــهرینن محتــوان

زبــانی نوشــتههان خــوین از طریــ توجــه بــه کلمــات متنا ــب ،جملهبنــدن ،ــاختار
جملــه ،ــازماندهــی و ابنارهــان مــرتبط ــازن جملــات بهر منــد شــدند .در طــو دورة
آموزشــی دانشــیویان در معــرو فعالی هــان نرارشــی متعــدد رارهرفتنــد تــا بتواننــد
مهارتهــان برنامــهرینن را کــه شــام برنامــهرینن ــاختارن 2و برنامــهرینن محتــوایی

9

بــود تمــری کننــد .در جلســات بــا یمانــد زبــانآموزان بــا نرــارت و ارزیــابی مهــارت کــه
بــران اجــران یــت فعالی ـ

نوشــتارن لــازم بــود ،آشــنا شــدند .ملل ـاً بــهمنرــور نرــارت بــر

نوشــتههان خــود ،مــدرس هــر ــه جلســه یــت بــار از دانشــیویان میخوا ــ

تکــالی

نوشتارن مربوب به دو جلسه بـ خـود را بـهطـور مبسـوب ارزیـابی نماینـد و نقـاب ضـع
خود را مشو

نمـود و راهکارهـایی بـران برطـرا نمـودن آنهـا ارا ـه نماینـد .همچنـی

بــران تمــری راهبــرد ارزیــابی ،بعــد از هــر دو جلســه از دانشــیویان خوا ــته مــیشــد کــه
بهصورت مکتـو

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

مورد راهبردهان تمری شد در کلاس و فایدة ا ت اد از آنها ابراز دارند.
1. schematic knowledge
2. organizational planning
3. content planning
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در هــرو کنتــر دانشــیویان بــهطــور مســتقی و در چــارچوبی مشــو

در معــرو

فراهیــرن راهبردهــان فراشــناختی در مهــارت نوشــتارن ــرار نررفتنــد و مــدرس کلــاس
نرـار

خـود را بـهصـورت عـادن بــا برنامـة همیشـری خــود ادار مینمـود بههونـهان کــه

همــان مباح ـ

و کتــا

در ــی و موضــوعات یکســان در کلــاس آزمــاین مــورد برر ــی

ــرار هرفــ  .زبــانآموزان هــرو کنتــر ملــنم بودنــد کــه هــر جلســه در مــورد موضــو
تعیی شد تو ط مدرس مقالـه بنویسـند و مـدرس هـ بـا دادن بـازخورد بـه آنهـا ایـرادات
را برطرا میکرد اما هـی هونـه آمـوز
دیرر هرچند در هـرو کنتـر هـ آمـوز

راهبـردن در هـرو کنتـر انیـام نشـد .بـهعبـارت
مـدرس و حـ تکـالی

خــورد معلـ وجــود داشـ  ،راهبردهــان نرــار

موتلـ

بـههمـرا بـاز

بــهویــژ راهبردهــان فراشــناختی بــهطــور

مستقی یا در الب چارچوبی منسی ارا ـه نمیشـد .همـانطـور کـه بلـاً اشـار شـد ،هـرو
آزمــاین برا ــاس مــد  CALLAبــهطــور مســتقی آمــوز
کــه ایــ آمــوز

راهبردهــا را دریاف ـ

نمودنــد

مســتقی خــود منیــر بــه افــناین هوشــیارن و توانــایی فراشــناختی

زبانآمـوزان شـد .در صـورتیکـه در هـرو کنتـر اهـر هـ راهبـردن تو ـط مـدرس ارا ـه
میشد بهصورت صـریط و در چـارچو
مقیاسهــان خودکارآمــدن و اضــطرا

مـدلی نرـاممنـد نبـود .پـ
نرــار

از اتمـام دور  ،میـدداً

در زبــان دوم بــهعنــوان پ آزمونهــان

پژوهن اجرا شدند.
 .۳نتایج

بــران برر ــی تــأثیرات دورة نرــار
نرار  ،آزمـون تحلیـ کوواریـان

راهبــرد محــور بــر خودکارآمــدن و اضــطرا

(آنکـووا )7یـتطرفـة بـی هروهـی اجـرا شـد .در وا ـک

آزمون آنکـووا بـران مقایسـة تأثیرهـاارن دو نـو آمـوز
ای پـژوهن بـر دو مت یـر خودکارآمـدن و اضـطرا
در ای تحلیـ نمـرات پینآزمـون بـهعنـوان کوواریـان

نرـار

نرـار
جهـ

بـهکـار هرفتـه شـد در

مـورد ا ـت اد ـرار هرفـ .
کنتـر آمـارن ت اوتهـان

بلــی بــی دو هــرو در نرــر هرفتــه میشــود .در هــر تحلیـ آنکــووا ،مت یـر مســتق شــام

1 ANCOVA

ا پنیا و یک

نــو تــدری

تأثیر آموز

(تــدری

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا

راهبــرد محــور یــا تــدری

مقیاسهــان خودکارآمــدن نرــار

و اضــطرا
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ــنتی) و مت یــر وابســته شــام نمــرات
نرــار

بــود کــه در پایــان دورة آمــوز

برهنار شدند .بـران اجـران هـر آنکـووا ،برر ـیهان اولیـه بـران حصـو اطمینـان از عـدم
توطــی فرضــیة نرمــا بــودن ،خطــی بــودن ،7همرنــی واریان هــا و همرنــی شــیبهــان
رهر یون انیام شد.
جدول  .۲آمار توصیفی برای خودکارآمدی و اضطراب در نگارش
گروه ها

آزماین

کنتر

مقیاس ها

خودکارآمدن
اضطرا
خودکارآمدن
اضطرا

سددد ال اول :آیـــا آمـــوز

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

21/92

5/52

24/52

2/19

29/57

2/22

72/32

5/22

73/22

4/92

27/12

2/72

24/27

5/47

24/54

5/27

راهبردهـــان نرـــار

میـــنان خودکارآمـــدن نرـــار

زبانآموزان ایرانی را بهصورت معنادارن بهبود میبوشد؟
همــانهونـــه کــه جـــدو  2نشــان میدهـــد ،در هــرو آزمـــاین میــانری نمـــرات
خودکارآمـــدن نرـــار

از  21/92در پینآزمـــون بـــه  24/52در پ آزمـــون بـــهطـــور

معنــادارن (در ــطط معنــادارن  33درصــد اطمینــان) افــناین یافــ  .همچنــی بــهطــور
مشــابه در هــرو کنتــر نیــن میــانری خودکارآمــدن نرــار

از  73/22در پینآزمــون بــه

 27/12در پ آزمــون در ــطط معنــادارن  33درصــد اطمینــان افــناین یاف ـ  .امــا پ ـ
ــراردادن نمــرات پینآزمــون خودکارآمــدن نرــار

از

بــهعنــوان کوواریــان  ،نتــای آنکــووا

(منــدر در جــدو  )9نشــان داد کــه ت ــاوت آمــارن معنــادارن بــی دو هــرو از نرــر
نمـرات پ آزمـون خودکارآمـدن نرـار

وجـود داشـ F(1, 46) = 6.28, p = 0.01, ،

) .partial eta squared = 0.12ای ـ نتییــه بیــانرر آن ا ـ

کــه زبــانآمــوزان در هــرو
1. linearity

754

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

آزمــاین از نرــر خودکارآمــدن در نرــار
کــه آمــوز

ای ـ ا ـ

زبــان دوم پیشــرف

راهبردهــان نرــار

شمارة چهارم

بیشــترن داشــتند کــه بیــانرر

میــنان خودکارآمــدن در انیــام فعالی ـ هــان

نرارشی زبانآموزان ایرانی را بهصورت معنادارن بهبود بوشید.
جدول  .۳نتایج آزمون آنکوا برای نمرات خودکارآمدی نگارش
منبع

میانگین

مجموع مجذورات

درجة آزادی

979/554

7

979/554

بی نمونهها

12/229

7

12/229

درون نمونهها

597/272

42

77/527

کوواریان
(پینآزمون)

سدد ال دوم :آیــا آمــوز

راهبردهــان نرــار

مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

21/727

1/111

2/222

1/172

ــطط اضــطرا نرــار

زبــانآمــوزان

ایرانی را بهصورت معنادارن کاهن میدهد؟
در رابطــه بــا اضــطرا

در نرــار

زبــان دوم و برر ــی ــؤا دوم پــژوهن ،آمــار

توصــی ی منــدر در جــدو  2نشــان میدهــد کــه میــانری نمــرات اضــطرا

نرــار

در

هــرو کنتــر از  24/27در پینآزمــون بــه  24/54در پ آزمــون افــناین یافــ  ،امــا در
هـــرو آزمـــاین میـــانری اضـــطرا

نرـــار

از  29/57در پینآزمـــون بـــه  72/32در

پ آزمــون کــاهن یاف ـ  .هــر دو ت ییــر در ــطط معنــادارن  33درصــد اطمینــان معنــادار
بــود .پـ

از در نرــر هــرفت نمــرات پینآزمــون اضــطرا

نرــار

بــهعنــوان کوواریــان

در تحلیــ آمــارن ،نتــای آنکــووا (منــدر در جــدو  )4بیــانرر ایــ ا ــ

کــه ت ــاوت

نرـار

در زبـان دوم

آمـارن معنـادارن بـی دو هـرو از نرـر نمـرات پ آزمـون اضـطرا

وجــود دارد .F(1, 46) = 21.544, p = 0.000, partial eta squared = 0.31) ،ای ـ
نتییــه نیــن نشــاندهندة ای ـ ا ـ
اضطرا

نرار

کــه آمــوز

راهبردهــان نرــار

زبانآموزان ایرانی را بهصورت معنادارن کاهن داد.

در زبــان دوم ــطط

تأثیر آموز

ا پنیا و یک

راهبردمحور بر خودکارآمدن و اضطرا
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جدول  .4نتایج آزمون آنکوا برای نمرات اضطراب نگارش
میانگین

مقدار F

سطح معناداری

732/772

7

732/772

72/919

1/111

بی نمونهها

947/421

7

947/421

27/544

1/111

درون نمونهها

123/125

42

75/251

مجموع مجذورات درجة آزادی

منبع

کوواریان
(پینآزمون)

مجذورات

 .4بحث و نتیجهگیری

هــدا از پــژوهن پــین رو برر ــی ت ـأثیر آمــوز
بــر خودکارآمــدن و اضــطرا

نرــار

در میــان هروهــی از زبــانآموزان ایرانــی بــود .نتــای

ایــ پــژوهن کمّــی نشــان داد کــه آمــوز
خودکارآمــدن نرــار

راهبردهــان نرــار

در زبــان دوم

راهبردهــان نرــار

بــهطــرز معنــادارن

زبــانآمــوزان را بهبــود بوشــید .تعــداد ابــ تــوجهی از مطالعــات

تیربی پیشی نین نشـان داد انـد کـه آمـوز

راهبردهـان زبـان دوم نـهتنهـا عملکـرد زبـانی

را بهبود میبوشـد بلکـه احسـاس خودکارآمـدن و بـاور بـه تواناییهـان خـوین را در بـی
زبــانآموزان ارتقــا میدهــد (پر ــلی و دیرــران7331 ،7؛ شــانت و زیمــرم  .)7332 ،2در
حقیق ـ

میتــوان ادعــا نمــود کــه آمــوز

اعتمــاد بــه ن ــ

راهبردهــان نرــار

بــه زبــانآموزان احســاس

و خودکارآمــدن بیشــترن در انیــام فعالی هــان نرارشــی داد ا ــ .

پژوهشـــرران دیرـــرن نیـــن بلـــاً تـــأثیر ا ـــت اد از راهبردهـــان یـــادهیرن بـــر ارتقـــان
خودکارآمـــدن یادهیرنـــدهان را تأییـــد نمود انـــد (بوفـــارد-بوچـــارد7331 ،9؛ پینتـــری و
دیرروت .)7331 ،در پـژوهن پـین رو ،یـادهیرن نحـوة بـهکـار بـردن راهبردهـان نرـار
احتمالــاً موجــب شــد ا ــ

زبــانآموزان اختیــار و کنتــر یــادهیرن خــود را بیشــتر در

اختیــار هرفتــه و همچنــی بیشــتر هــداهــاارن کننــد کــه بــهموجــب آن احســاس
خودکارآمــدن و خودبــاورن آنهــا در انیــام فعالی هــا ه ـ افــناین یافتــه ا ـ

(حســینی

1. Pressley
2. Schunk & Zimmerman
3. Bouffard-Bouchard
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فــاطمی ،پین ــدم و وحیــدنیا2174 ،7؛زیمــرم  ،بنــدورا و مــارتینن-پــونن7332 ،2؛ زیمــرم
و مــارتینن-پــونن .)7331 ،9بــهکــارهیرن راهبردهــان نرــار
آزمــاین ممک ـ ا ـ
موفقی
در نرار

تو ــط زبــانآموزان هــرو

موجــب شــد باشــد کــه در انیــام فعالی هــان آموزشــی احســاس

بیشترن داشته باشـند کـه ایـ تیربـة موفـ  4موجـب افـناین خودکارآمـدن آنهـا
شد باشد .بـهعلـاو  ،مد ـازن مـدرس بـه هنرـام اجـران راهبردهـان نرـار

بــهعنــوان منبــک تیربــة نیــابتی 5در افــناین میــنان احســاس خودکارآمــدن زبــانآموزان در
انیام فعالی هان نرارشی تأثیرن ملب

داشته ا

.

مطالعــات بلــی تصــدی نمود انــد کــه احســاس خودکارآمــدن و اعتقــاد بــه تواناییهــان
خــود میتوانــد اضــطرا

را کــاهن دهــد (مــی  ،ویر یلــد و اکلــ 7331 ،2؛ پینتــری و

دیرروت .)7331 ،1در وا ک میتـوان ای هونـه ا ـتدلا کـرد کـه آمـوز
راهبردهــان فراشــناختی در نرــار

بــه زبــان دوم موجــب کــاهن بــار شهنــی 2زبــانآموزان

شــد (اندر ــون )2119 ،3و در نتییــه اضــطرا

نرــار

(هــورویتن ،هــورویتن و کــ  .)7322 ،71همچنــی  ،آمــوز
موجب بهبـود عملکـرد نرـار

راهبردهـا بـهویـژ

آنهــا را ه ـ کــاهن داد ا ــ
راهبردهــان نرــار

زبـانآموزان شـد کـه بهوا ـطة آن هـ  ،اضـطرا

احتمالــاً
نرـار

کــاهن یافتــه ا ــ  .ایــ یافتــه در را ــتان نتــای مطالعــة تســیریوتاکی  ،وا ــیلاکی،
ا ــداندیداکی
آمــوز

و ا ــتاورو )2171( 77ا ــ

کــه در آن بــهکــارهیرن مــدلی راهبردمحــور در

مهارتهــان نوشــتارن موجــب کــاهن اضــطرا

در انیــام فعالی هــان نرارشــی

زبانآموزان شد .بهعلاو  ،مـی تـوان ایـ هونـه ا ـتدلا نمـود کـه ت ـویی اختیـارات بیشـتر
به زبـانآموزان و فعـا نمـودن آنهـا در برعهـد هـرفت مسـئولی

یـادهیرن خـود از طریـ

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

ا پنیا و یک

دریافـ

تأثیر آموز

راهبردهــان نرــار

آمــوز
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نــهتنهــا ابلی هــان زبــانی شــرک کنندهان را بهبــود

میبوشــد بلکــه آهــاهی فراشــناختی و احســاس اطمینــان آنهــا را ارتقــا داد کــه در نهای ـ
آنهـا نیـن میشـود (کـالینن ،بـرون و نیـوم  .)7323 ، 7همـانهونـه

موجب کاهن اضـطرا

که پینتـر شکـر شـد نرـار
چنــدی نــو پــرداز
اضــطرا

بـه زبـان دوم فراینـدن پیچیـد ا ـ

کـه نیازمنـد همـاهنری

اطلاعــات بــهطور همنمــان میباشــد کــه خــود میتوانــد اییــاد

نمایــد .امــا آمــوز

راهبردهــا بــهویــژ راهبردهــان فراشــناختی ــدرت اجرایــی و

همــاهنری شهــ را در پرداز هــان چندهانــه بــه هنرــام نرــار
میدهد؛ امرن که میتواند اضـطرا
دهـــد (تســـیریوتاکی

نرـار

بـه زبـان دوم را تـا حـد ابـ تـوجهی کـاهن

و همکـــاران .)2171 ،از نرـــر چنـــ

موجــب میشــود زبــانآموز بــه هنرــام انیــام فعالیــ
اعتماد به ن

( ،)2114اضـــطرا

نرـــار

نرارشــی احســاس نررانــی ،عــدم

و فقـدان انریـنة کـافی را تیربـه نمایـد و انیـام فعالی هـان نرارشـی را بـه

تعوی ـ انداختــه یــا از آنهــا اجتنــا
تمــری بیشــتر در نرــار
به انیـام فعالی هـان نرـار
داد ا

در زبــان دوم ارتقــا

و دریاف ـ

کنــد .در نتییــه ،میتــوان ای هونــه ا ــتدلا کــرد کــه
آمــوز

راهبردهــان نرــار

را در بـی زبـانآموزان بیشـتر کـرد و انریـنة آنهـا را بهبـود

و ایـ ارتقـان اشـتیا و انریـن موجـب کـاهن اضـطرا

نرارشی شد ا

در زبــان دوم ،اشــتیا
در انیـام فعالی هـان

.

نتــای ای ـ پــژوهن فوایــد ابـ تــوجهی بــران حــوزة آمــوز

راهبــردن در زبــان دوم

خواهــد داشــ ؛ چراکــه پژوهنهــان تیربــی نســبتاً انــدکی اثربوشــی آمــوز
راهبردهــان نرــار

را بــر مت یرهــان روانــی و ریرشــناختی در حــوزة نرــار

در زبــان

نرــار

بــهعنوان

دوم را برر ــی نمود انــد .برر ــی دو مت یــر خودکارآمــدن و اضــطرا
دو مت یــر عــاط ی و فــردن از ای ـ دیــدها کــه اهمی ـ
فراینـدهان نرـار

مســتقی

مت یرهــان فــردن و ریرشــناختی در

در زبـان دوم بایـد مـورد توجـه ـرار هیـرد بسـیار حـا ن اهمیـ

ا ـ

(هان و هایور.)2172 ،

1. Collins, Brown, & Newman
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با در نرـر هـرفت اهمیـ

ایـ مت یرهـا و تـأثیر بـالقوة آنهـا بـر بهبـود مهـارت زبـانی،

کــه آمــوز

هســترد تــر و نراممنــدتر در

مــیتــوان ه ـ

راهبردهــان نرــار

بهتــر ا ـ

برنامههان در ی یـادهیرن زبـان انرلیسـی بـهعنـوان زبـان خـارجی هنیانـد شـود .یافتـهها
و شواهد تیربی بـهد ـ آمـد از پـژوهن پـین رو میتوانـد انریـن ان بـران پژوهشـرران
و مدر ان ای حـوز باشـد تـا توجـه بیشـترن بـه آمـوز

راهبـردن معطـوا نمـود و در

ای را تا ا دامات لازم را انیام دهند.
در پایان لازم به شکر ا ـ

کـه بـا توجـه بـه ماهیـ

شهنـی و ریر ابـ مشـاهدة ا ـت اد

از راهبردهــا (ماکــارو ،)2112 ،برر ــی اثربوشــی و منا ــب بــودن ا ــت اد از راهبردهــان
زبان دوم تو ط رو هان تحقیـ کمـی دشـوار بـه نرـر میر ـد .لـاا توصـیه میشـود کـه
پژوهشــرران بعــدن بــران درک بهتــر و عمیــ تر تــأثیرات ا ــت اد از راهبردهــان نرــار
چــه در کوتــا مــدت و چــه در بلنــد مــدت از رو هــان کی ــی یــا آمیوتــه ا ــت اد نماینــد
(هری یـــ

و آکســـ ورد .)2174 ،همچنـــی بـــران تعمـــی پـــایرن بیشـــتر یافتـــههـــا ،در

پژوهنهــان بعــدن میتــوان شــرک کنندهان بــا ــطو زبــانی مت ــاوت را در باف هــان
زبانی مت اوت برر ی کرد.
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