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ABSTRACT 
This qualitative study investigated Iranian EFL learners' writing difficulties and 
proposed a context-sensitive framework considering these difficulties for English 
language students to practice writing. To achieve the objectives of the study, based on 
the convenience sampling, 14 undergraduate students majoring in English Language 
Translation from Islamic Azad University of Tonekabon participated in this study. 
Each of them wrote a five-paragraph essay. Also, they took part in a semi-structured 
interview to assert their difficulties regarding writing. The researchers evaluated the 
essays according to Jacob's five-component rubric (1981) to identify the kind of 
writing problems. Also, the interviews were transcribed and the data were codified 
based on Corbin and Strauss (2014) systematic steps of open, axial, and selective 
coding. The findings revealed that Iranian EFL students had problems in mechanics of 
writing; grammar; organization including developing the components of the essay, 
coherence and cohesion; content; and vocabulary as the most to the least frequent 
problems respectively. Moreover, negative feelings such as anxiety and lack of 
motivation caused some writing problems. Accordingly, the researchers developed a 
three-phase context-sensitive framework for practicing writing. In this framework the 
activities of each phase of prewriting, while writing, and post writing are specified 
according to the identified writing problems of the students to help them overcome 
their problems. 
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 . مقدمه1

 نیتردهیچیپ»و  «دهیچیپ»امر  کی عنوانبه نوشتن       

)آلن و کوردر، شود یدر نظر گرفته م «اکتسابیمهارت 

.  )p.1974& Corder,  Allen ,177((177، ص 1974

عوامل  معتقد است که  ) ,1988Byrne((1988)بیرن

اکثر  ینوشتن را برا یو زبان ی، شناختیشناختخاص روان

-به یخارجزبان  ایزبان دوم  هم در واول زبان افراد هم در 

در نظر  ختی دشوار ساخته است.گفتمان شنا کی عنوان

و  ارتباط یبرقرار یبرا عنوان ابزاریبه نوشتنگرفتن 

)ولف ، ای استی حتی به زبان اول فرایند پیچیدهریادگی

2000))2000Wolff, (، یهااز مهارت یکی قطعاً و 

زبان عنوان زبان دوم یا ی زبان انگلیسی بهریادگی یچیده درپ

نوشتن همواره  .) ,2020Du((2020دو، ) خارجی می باشد

مهارت مهم؛ برای بیان اندیشه، احساسات، و  یک عنوانبه

بیان افکار  آموزان قادر بهنیازها بوده و خواهد بود. اگر زبان

نوشتاری نباشند، در معرض چالشی بزرگ قرار زبان  خود با

) Marzban and(2020)مرزبان و نورین، ت خواهند گرف

) 2020Noorin, . ،هر دو زبان اول و فراگیران در واقع

بهبود مهارت  یبرای به دنبال راه ی(زبان خارج) دوم

 یزندگ یهاو خواسته ازهاینوشتن خود هستند تا بتوانند ن

،  کویسادخود را برآورده کنند ) یو آموزش یواقع

2015))2015Sadiku, (فعالیت ی. آنها ممکن است برا-

 یهاادداشتی اروزانه یمانند خاطرات هخود  یهای شخص

 لزم به نوشتنم یآموزش یهاطیدر مح شاید ، وسندیمهم بنو

جهت نامه انیمقاله و پا، انشاگزارش، خالصه،  نواعا

 شوندب خود مورد نظر اساتید یهابه خواسته ییپاسخگو

فراگیران زبان اکثر  .). ,2013Hyland( (2013، هایلند)

 یهاطیگرفتن مهارت نوشتن در مح دهیناد لیدلبه خارجی 

از  یاگسترده فیبا طحتی آن،  دهیچیپ تیو ماه یآموزش

دانند یدشوار م اریبس یها اغلب نوشتن را کارمهارتسایر 

ی ریادگیحال،  نی. با ا ) ,2012Tillema((2012، تیلما)

مهم است:  اریبس رانیفراگ یبرا لیدالاین نوشتن به  مهارت

ی شتریب یزهایکند تا چیآموزان کمک ماول، نوشتن به زبان

، ریمس) روند ترخود فرا یهااز آموخته یو حت رندیبگ ادی

1991))1991Raimes, (لیتما جادی. دوم، نوشتن با ا 

نوشتار،  امردر  ینحو ای یواژگان یالگوها یبه بررس شتریب

آموزان دارد زبان کیآکادم هایدر توسعه مهارت یاژهینقش و

سوم، نوشتن به .  )Weissberg,2000 2000،سبرگیو)

درک خود از  شیکند تا با افزایآموزان کمک مزبان

استفاده از دانش خاص در با و رهایی یافته دانش خالءهای 

،  وزی)ر ابندی، در موضوعات مختلف تسلط گرید یهانهیزم

2002)(2002Reeves, ( . دهد که ینشان م مسئله نیا

 یحال، برا نیمهم است. با ا اریزبان بس یریادگینوشتن در 

 نیو ب ی، اجتماعیشناخت تیفعال کیر که ؤثنوشتن م

زیادی ها و اطالعات را با دقت دهیا دیاست، با یفرهنگ

 یریابهام جلوگ ایجاد و توسعه داد تا از ی کردسازمانده

تمرکز  یابر دهیچیپ یدستور یاز ساختارهابهتر است . شود

و  یدستور یو واژگان و ساختارهاشود استفاده  دیو تأک

ناسب با موضوع و تسبک م جادیا یبرا درست یاجمله
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 (1988، هج و کاوانگا) گرددخاص انتخاب مخاطبان 

)1988Hedge and Kavanagh, ). 

به آموزان نوشتن، زبان هایتر شدن فعالیتدهیچیا پب       

-بهبتوانند  هادارند تا نه تن ازین یترگسترده اریبس یهامهارت

-حرفه و افتهیصورت سازمانو به ی، منطققابل فهمصورت 

 زیتر دستور زبان و نحو ندهیچیپ نیبلکه به قوان ،سندیبنو یا

 کاربرد نیتردهیچینوشتن را به پ ،الزامات نیمتوسل شوند. ا

  (2015،ماریسامیو  دامانیبرین،منیچندر)کند یم لیزبان تبد

)2015, Brindhamani, &Marisamy ,Mnichander( .

 سیتدر یدرسافزودن مهارت نوشتن به برنامه  به،جهیدر نت

شده  اکید فراوانها تدر مدارس و دانشگاه زبان انگلیسی

استفاده از  قیآموزان را از طرتواند زبانینوشتن م رایاست، ز

کند تا  تیتقو ینوشتار یدر انجام کارها گریسه مهارت د

فراهم  نهیزم کیکار با زبان در  یبرا یفرصت خوب

، . عالوه بر این ) ,1991Raimes((1991، ریمس)شود

 سنجش پیشرفت یبرا یابیارزابزار ن یترنوشتن متداول

 تینقاط ضعف و قوت آنها و درنها ییآموزان و شناسازبان

 (2019، هایلند)است آنهارائه بازخورد سازنده به 

(2019Hyland, ) آنها ممکن  یلیتحص تی، موفقنیبنابرا

 فتدینوشتن به خطر ب شان درفیضعیی توانا لیاست به دل

های وجود، نارضایتی نیبا ا .) ,2011Tan((2011)تان، 

دانشگاه قادر به  انیکه اکثر دانشجو رسدیمبه گوش  یمتفاوت

. ستندیننوشتاری صورت ، واضح و قابل فهم بهحیصح انیب

مهارت  دهیچیپ تیماه لیممکن است به دلمسئله  نیا

 0202، پیشنس)؛ ) ,2019Gautam 2019تام ، ا)گنوشتن 

  2020Patience, ) و روان ی، زبانیعوامل شناخت ای-

.  ) ,2002Byrnes)(2002 ،بیرنس) باشد خاص یشناخت

 یمشکالت نوشتار یاز محققان بر رو یاری، بسنتیجتاً

با آن روبرو  زبانمختلف  یهانهیزمدر  رانیکه فراگ یمتفاوت

 اند.شوند تمرکز کردهیم

سال سابقه آموزش  50با وجود حداقل نیز  رانیدر ا        

به  افتهیزمان اختصاص  یو مقدار قابل توجه یسیزبان انگل

 های همچنان نارضایتیآموزان، زبانپیشرفت مهارت نوشتن 

 انیدانشجو به ویژه آموزانزبان که متداولی وجود دارد

نوشتار در  و قابل فهم حی، صحواضح انیدانشگاه قادر به ب

 Salmani(2018ن ، ادوشون ی)سلمانخود نیستند 

2018 ) Nodousan,)آموزان مشکالت زبان . در کشور ما

ی امر ممکن است تا حد نیا لی. دلدارند یمختلف ارینوشت

در تعامالت روزمره  یسیاستفاده از زبان انگلعدم به مربوط 

 شدبا زبان انگلیسی سیتدر و آموزشناکارآمد  یو روشها

 یو داور رانمهریا؛  2020،  ارعایال لیزاده و وک بک ری)ام

،2018 )2020,mirbakzadeh andVakil AlroaiaA(

)2018Iranmehr and Davari, (. لیاز دال گرید یکی 

 ریممکن است تأث آموزانزبانی مشکالت نوشتار یاحتمال

 یآموزش یهاطیدر مح شده سیتدرمطالب ارزشیابی  ادیز

 مطالب نکهیا یجاآموزان بهزبان شتری، بجهی. در نتباشد
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و  یواقع یزندگ یهاتیتا در موقع رندیبگ ادی بنحویرا

کالسهای آنچه که در استفاده کنند،  یاهداف واقع یبرا

 Rote)وار طوطیبشکل  را شودینوشتن آموخته ممهارت 

learning)، حفظ منظور قبول شدن در امتحاناتصرفاً به 

های مناسب مسئولیت مدرسان یافتن شیوهاز اینرو ، ندکنی م

در نوشتن، و آموزان فعال کردن دانش منفعالنه زبان یبرا

کمک به آنها در جهت کسب هرچه بیشتر این مهارت با از 

پور و  یمی)مقباشد بین بردن مشکالت نوشتن آنها می

 ) 2015Moghimipour and)(2015،  یشاهرخ

 ,Shahroki. 

 

 پژوهشه . پیشین2

 لعلبررسی  یبرای ادیزو مطالعات  قاتیتحق      

 آموزانکمک به زبان یبراهمچنین مشکالت نوشتن و 

تعدادی از این مشکالت انجام شده است.  نیغلبه بر اجهت 

را در  ینوشتار رایج مشکالت تااند کردهتالش  تحقیقات

ها و ها، مقالهگرافها، پارامانند جملهه ارانواع مختلف نوشت

 ندبتوان، مشکالتبندی این طبقه تا با ،کنند یها بررسدهیچک

 .نندآنها را اصالح ک

 ) ,1998Dong((1998نگ )اد پژوهش، کیدر       

 افتنی یبرا یبومریغی را بر روی دانشجویان امطالعه

 که انتخاب واژگان دریافتمشکالت نوشتن آنها انجام داد و 

و  دیعقا انیب یبرا انیهمه دانشجو یمشکل اصل باًیتقر

و  یال، توساختار گرامر،، نیاست. عالوه بر ا شانیهااستدالل

مختلف  یهادهندهها و استفاده مناسب از انتقالتوسعه گزاره

-به یسیانگل انیدانشجو یها و موضوع مرتبط براگزاره نیب

 ونسی یناب یشوار بود. در عربستان سعودد زبان دوم عنوان

 )Bani Younes& . )2015(  یو سالم آلباالو

5201iAlbalaw, Salamh  مشکالت  نیترعیشا

 شیدوم دانشگاه با گراسال دختر  یدانشجو 40 ینوشتار

 یبررس ی رادر دانشگاه تبوک، عربستان سعود مترجمی

 یآنها نشان داد که مشکالت نوشتاربررسی  جیکردند. نتا

: الف( مشکالت بود ریشامل موارد ز کنندگان شرکت

فعل، حروف اضافه  وفاعل  تطابقمانند زمان فعل،  یدستور

 ی( مشکالت عالئم نگارشب. )حروف تعریفو استفاده از 

 کی. در امالییو )ج( مشکالت  کامابه خصوص حذف 

، ) ,2015Akbari((2015) یاکبرمشابه،  پژوهش

دانشجو را در  20در زبان انگلیسی  نوشتنت مهارت مشکال

 کنندگان شرکتاز  یکرد. و یبررس ولی لیدانشگاه ن

 300تا  250 انشای کیزادگاه خود  ی توصیفخواست برا

در جویان ، دانشتحقیق جیتا. بر اساس نسندیبنو یاکلمه

 ،ساختار جمالت ،کاربرد صحیح کلمات، نحو، ساخت واژه

 بزرگ نوشتن کلمات وی ، امالیعالئم نگارشرعایت 

همچنین، . زیادی داشتندمشکالت حروف 

مشکالت  ،) ,2017Al Mubarak((2017الموبارک)

 یرا در دانشگاه االمام المهد یکارشناس انینوشتن دانشجو

 یداراجویان گزارش داد که دانش یکرد. و طالعهسودان م

 که مانع روند نوشتناند بوده یاریبس یاشتباهات دستور

، حروف اضافه، یشود. عالئم نگارشیآنها م صحیح

و افعال  ناهماهنگی، فی، عبارات ضعناهمگون هایساختار
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مورد توجه  یستبامیکه بودند  یموارد نیترقاعده مهمیب

 .رندیقرار گ

 (2018)ن ادوشون یسلمانجامع ،  اریبس تحقیق کیدر       

ایرانی  آموزان زبان جیرا یتالش کرد تا مشکالت نوشتار

 طی او کند. بندیرا طبقه تر از سطح متوسطهنییپا وباالتر 

ه شده توسط نمونه نوشت 15785از  یغن ایمجموعه سال 20

که در  تر از سطح متوسطه رانییپا وباالتر آموزان زبان

 یآورجمع ند،درکیم لیتحص رانیمختلف ا یهادانشگاه

در سطح  یکه مشکالت نوشتار کردمشخص نتایج . کرد

، یشود: ساختار بندیطبقه یتواند به سه دسته اصلیم هیپا

(، 2018ن )ادوشون یسلمانعقیده . به یو شناخت یگفتمان

 یخطاها ی هستند که شاملمتن یخطاهای، ساختار یخطاها

ی گفتار یخطاها. باشندمی و نحو ارنوشت کیمربوط به مکان

 نی. اهستندسطح گفتمان متن  یی درخطاها شامل یفرامتن ای

مقاله  یهاانسجام پاراگراف پیوستگی و خطاها مربوط به

در روند تفکر و منطق  یبا مشکل یشناخت ی. خطاهاباشندمی

ندارند؛  یزبان تیخطاها ماه نی. امرتبط هستند سندگانینو

-میآموزان زبان یفکر یندهایاز الگوها و فرا یبلکه ناش

-یم لیتبد ینوشتن به اشتباهات زبانفرایند اما در باشند 

)Toba ,(2019)سانوو  نور ،طوبا، گرید پژوهشیشوند. در 

.) 2019Noor. & Sanu,  ، انیمشکالت نوشتن دانشجو 

را  ی بیان تشابه و تفاوتهارا در نوشتن مقاله یاییاندونز

ها از سه ابزار، آزمون داده یآورجمع یکردند. برا یبررس

باز و مصاحبه استفاده شد. بر اساس  مه، پرسشنایسینومقاله

، دستور نوشتار کیمکان مربوط به مشکالت نیشتریها بیافته

دانشجویان اظهار  نی. همچنندزبان، محتوا و واژگان بود

نوشتن،  در نینوشتن، عدم تمر برای زهیداشتند که عدم انگ

 دیدگاه، و عدم عالقه، اضطراب، سیساعت نامناسب تدر

شده  ی از آنهااریبس یمشکالت نوشتار جادیا اعثب یمنف

 ینیرجیشکریمیان درخشان و  در تحقیقی دیگراست.

(2020)Derakhshan & Karimian Shirejini, ( 

، اریساختمهین مهبا استفاده از مصاحبه و پرسشنا 2020(

-نوشتاریمشکالت  نیترجیاز رارا  یرانیآموزان ادرک زبان

نشان داد که اکثر  جیکردند. نتا یبررس یسیزبان انگلدر  شان

آموزش دستور زبان و عالئم که اعتقاد داشتند  کنندگانشرکت

صورت  چهار مهارتدر تعامل با هر در متن و  ی بایدنگارش

عالئم ضرورت رعایت صحیح بر  نی. آنها همچنگیرد

مدرسان هنگام نوشتن و تالش آنها  خود توسط ینگارش

آموزان اصرار زبان به دستوری نیقوان حیآموزش صر یبرا

 داشتند.

 جینتا نینابرا، بهستند حساس-ی بافتمشکالت نوشتار 

همه  ی درتوان به سادگیرا نم گریدهای محیط هایپژوهش

 یقبل تحقیقاتاز  کیچی، در هعالوهبهداد.  میتعمها محیط

 یآموزان برازبان بر اساس مشکالت یرچوبچا ایمدل 

 پژوهش نی، اجهیآموزش نوشتن ارائه نشده است. در نت

 ی مهارتریادگیمشکالت آموزش و  یبررس یبرا یشتال
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در  ریاالت زؤمنظور، س دیناست. ب یسینوشتن زبان انگل

 :مطرح شده است تحقیق نیا

 ست؟یچ ندر نوشتدانشجویان ایرانی مشکالت . 1

با توجه به  ی که بتوانچارچوب نا،مب ی. براساس تئور2

برای تمرین مهارت  شده ییشناسا اریمشکالت نوشت

 چگونه است؟ نوشتن ایجاد کرد

 

 

 پژوهش روش. 3

 شركت كنندگان

مترجمی ترم چهارم رشته  یکارشناس یدانشجو 14      

در  رانیا ،واحد تنکابن یدانشگاه آزاد اسالم زبان انگلیسی

قابل  گیرینمونه دند. آنها بر اساسکرمطالعه شرکت  نیا

کالس دست نخورده  کیاز  نیدسترس انتخاب شدند، بنابرا

(Intact class) .نوشتن »دوره  کنندگانشرکتاستفاده شد

را در ترم سوم خود  (Adanced writing)« شرفتهیپ

-مقاله»  انجام این تحقیق، درسگذرانده بودند و در طول 

 د.شداده میبه آنها آموزش  (Essay writing)« یسینو

 6 و  این افراد سال بود  35تا  20 نیآنها ب یسن محدوده

-شرکت یزن بودند. زبان بومدانشجوی  8مرد و دانشجوی 

 بود. یفارس کنندگان

 

 مواد و ابزار

 كتاب درسی

کتاب درسی دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش     

(Bailey Practical Writer with readings         

.)2008and Powel, .بود 

 

 هانمونه نوشتن

 ی بودمقاله پنج پاراگراف 14مطالعه شامل  نیا یهاداده      

 یسینومقاله یاساس نیکه پس از چهار جلسه آموزش قوان

 لیکلمه تشک 300تا  200از  باًیر مقاله تقرشدند. ه نوشته

. هدف شدنوشته  یاقهیدق 90 یبازه زمان کیشده بود که در 

بود که  مشکالتی نیترجیرا ییها شناسانمونه یآوراز جمع

 .شوندیاغلب در نوشتن با آنها روبرو میان ایرانی دانشجو

 یساختارمهین یهامصاحبه

انتخاب کرد که  لیدل نینوع مصاحبه را به ا نیا محقق       

، های پیشینبر اساس مطالعات انجام شده و تحقیق

-جمع یبرا مصاحبه نوع نیبهتراری ساختمهینی هامصاحبه

و  2008بریمن، )است  یعلوم اجتماعی اطالعات در آور

. ) ,2007Dörnyei, ;2008Bryman( (2007دورنی، 

    سینوشیمصاحبه/پ یمحقق راهنما، هاقبل از انجام مصاحبه

(Interview protocol) درباره  یال کلؤسبا تعدادی  را

 یاز راهنما استفادهکرد.  هیتهدانشجویان  اریمشکالت نوشت

 یکمک به محققان در تمرکز بر رو لیمصاحبه به دل

حال با هدف مطلوب خاص  نیموضوعات مختلف و در ع

 (1998)مک کراکن ، ، سودمنداست پژوهش

)1998McCracken,(. مصاحبه، ت االؤسی طرح برا

مرتبط را مرور و پژوهشهای  مطالعاتاز  یادیمحقق تعداد ز

 یال را در راهنماؤگرفت پنج س میکرد و سرانجام تصم
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کننده االت با پنج مصاحبهؤس ،مصاحبه بگنجاند. پس از آن

 یشیصورت آزماواحد تنکابن به یدر دانشگاه آزاد اسالم

شوندگان مصاحبه یال که براؤس کی در نهایت اجرا شد.

به  گرید الؤس کی تغییر یافت و ،دیرسیمبهم به نظر م

 اضافه شد. نویسپیشمصاحبه/ یراهنما

 هاداده یآورروش جمع

 ند:شد یآوردر سه مرحله جمع ی این پژوهشهاداده

در  مترم چهار یدانشجو 14هر یک از اول:  مرحله       

 5مقاله  ی رشته مترجمی زبان انگلیسی، یکمقطع کارشناس

-مقاله یاساس و قواعد را پس از آموزش اصول یپاراگراف

 از شش موضوع یکیآزاد بودند  انینوشتند. دانشجو یسینو

ی بود و متفاوتی حالت بالغ کیهر کدام در  که را داده شده

 writing prompts to practice writing in the 501 از

classroom مقاله  کیانتخاب کنند و ، گرفته شده بودند

که  قهیدق 90ن در مدت زما افتهیکامالً سازمان یفپنج پاراگرا

وایت و  1990)کاودری،  است ینوشتن مقاله کاف یبرا

1994) ).1994White, ; 1990Caudery,( دیسیبنو .

داده  یوقت کاف کنندگانشرکتمقاله، به نگارش  انیپس از پا

. ی و بازبینی نمایندبررس، اندشد تا آنچه را که نوشته

 .شد یآورجمع یگرافمقاله پنج پارا 14 ،سرانجام

پژوهش شده قبل از  هیمصاحبه ته یدوم: راهنما مرحله

ی سیشد که منجر به بازنو شیآزما، شرکت کننده 5با  یاصل

 سینوشیبه پ گریال دؤس کیال و اضافه شدن ؤس کی

 .مصاحبه شد

 یهاکه مقاله یاکنندهشرکت 14 ریک ازسوم: ه مرحله

، از نوشتن مقاله، روز بعد شده بود یآورآنها جمع ینوشتار

-یدر جلسه مصاحبه شرکت کردند تا مشکالت و دشوار

مقاله روز قبل  و یکل طوربهرا که هنگام نوشتن مقاله  ییها

-مصاحبه ییآشنا دلیلبه کنند.  انیب اندداشتهخاص  طوربه

جلسه  کیها فقط در شوندگان، مصاحبهکننده و مصاحبه

از مراحل تعدادی برگزار شد.  کنندگانشرکتاز  کیهر  یبرا

 :توسط محقق در جلسه مصاحبه دنبال شد یفرع

 .مطلع شدنداز هدف پژوهش شوندگان مصاحبه. 1

ان خوداز زب یمشکالت نوشتار انیب یها مجاز بودند برا. آن2

 .استفاده کنند یسیانگل ای یفارس

 یآنها برا یشوندگان اطالع داده شد که صدابه مصاحبه. 3

شود و محقق یضبط مهای آتی لیو تحل هیو تجز یسیرونو

را روشن کرده و  دستگاه ضبط صوتاز آنها اجازه گرفت تا 

 .مصاحبه را شروع کند

تر سعی کرد یغن یهامنظور به دست آوردن دادهبه. محقق 4

 .کندبیشتر گوش کند تا اینکه صحبت 

به  ، سعی کردشوندگانبه مصاحبه با دادن بازخوردحقق . م5

 .مشکالت خود ادامه دهندبه بیان  دهد تا زهیآنها انگ

ی از نکات اصل یبرختر ساختن ملموس منظورحقق به. م6

 جهت تحلیل پیش رو، به یادداشت برداری پرداخت.
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وجود نداشت تا  یزمان تیجلسات مصاحبه محدود یبرا

 االتؤفکر کردن در مورد س یبرا یوقت کاف کنندگانشرکت

از کالس نوشتن ات خود و انتظار یمشکالت نوشتار انیب و

متوسط  طوربهحال، هر مصاحبه  نیرا داشته باشند. با ا

 .دیبه طول انجام قهدقی 15 حدود

 هاداده لیو تحل هیروش تجز

در دو مرحله مورد  تحقیق نیا شده یآورجمع یهاداده     

 .ندقرار گرفت لیو تحل هیتجز

ر طبق ب جویاندانش یپنج پاراگراف یهاول: مقالها مرحله      

تا نوع  ندشد یابیارز (1981) جکوبای مؤلفهپنج سرفصل 

خطا  ، درصدنیمشکالت نوشتن مشخص شود. عالوه بر ا

به  یابیمنظور دستنوشتن محاسبه شد. به مؤلفههر در 

 نیب ییایپا ش، از رولیو تحل هیتجزدر  نانیحداکثر اطم

از مدرس ، از محققان ریاستفاده شد. به غکنندگان تصحیح

آموزش  ارشد یکارشناس لیکه فارغ التحص یگریباتجربه د

 ها رامقاله یخطاها که خواسته شدد، بوزبان انگلیسی 

 هیتجز جیکرد و نتا یها را بررستمام مقاله یکند. و ییشناسا

 یدرصد موافقت با نوع و فراوان 96.8 ،هاداده لیو تحل

اختالفات در  ،ها را نشان داد. سپسلیتحل و هیتجز

 . و برطرف شد قرار گرفت مورد بحث یکدگذار

افزایش  منظوربه ند وشد یسیها رونودو: مصاحبه مرحله

 )Ary, Jacob ( 2010 ،و سورنسن کوبزی، جاَری)اعتبار 

)2010Sorensen, &  اریها در اختمتن مصاحبه 

و  خود را بازبینیشوندگان قرار گرفت تا نظرات مصاحبه

-ادداشت، یکنند. سپس یبررس اتیرا با جزئ یکتب یهاپاسخ

هر  بههر جلسه مصاحبه  یط قنوشته شده توسط محق یها

ها داده یمتن مربوطه اضافه شد. پس از آن، محققان کدگذار

 اَریمشترک آغاز کردند) نیو مضام میمفاه ییشناسا یرا برا

 . (2010 ،و سورنسن کوبزی، ج

در سه مرحله  یصورت دستبه یکدگذار ندیفرآ      

انجام  یانتخاب یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار

 یققان هر متن را جداگانه کدگذار، محاولشد. در مرحله 

 یبرچسب ایکردند. در هر متن، کلمات و عبارات مهم کد 

خالصه اصل آن بخش را مشخص  طوربهکه کردند  افتیدر

 نیبخش کوچک با چند نیها به چندد. در واقع، دادهرکیم

 نیا جهیشدند. نت میکد و برچسب اختصاص داده شده تقس

وقوع آنها  ی( و فراوان145کد ) یتعدادی مرحله کدگذار

، محققان به دنبال رابطه یمحور یدر مرحله کدگذار .بود

 یهاگروهریباز بودند تا کدها و ز یهاکدها و برچسب نیب

از  یکنند تا آنها را در تعداد کمتر بیمشابه را با هم ترک

کنند. در مرحله  یبنددسته( گروه 28قابل اجرا ) یهادسته

ها به مقولهشود، یم دهینام یانتخاب یکه کدگذار یینها

 بندیبه موضوعات مختلف دسته متصل شده ویکدیگر 

استخراج  موضوع مناسب از آنهاشش  تیشدند و در نها

 شد.

 

 و بحث  جینتا. 4

 .شوندیارائه م قسمتدر دو  پژوهش نیا جینتا
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 چارچوب نوشته شده بر اساس یهااول: مقاله قسمت      

 و همکارانای نگارش زبان انگلیسی جکوب پنج مؤلفه

درصد  1جدول ند. قرار گرفت یابیمورد ارز (1981)

نشان را نوشتن مؤلفه مهارت در هر  کنندگانشرکتمشکالت 

 دهد.یم

ی نوشته هامقالهنوشتن در  مهارت مشکالت درصد-1 جدول

 شده دانشجویان

 درصد مشکالت هامعیاریا/ ویژگی های مهارت نوشتنمؤلفه

 %15.8 دانش موضوع، بسط دادن عنوان، ارتباط امحتو

 %18.4 انسجام، روان بودن، وضوح، توالی منطقی سازماندهی

 %6.9 سازیغنی بودن، نوع مناسب، تسلط کلمه واژگان

تطابق ، کلمات بی،ترت افعال، زمان حروف تعریفدقت در استفاده از  كاربرد زبان

 ری، ضماار جملهساخت، ، حرف اضافهفعل و فاعل
28.5% 

 %30.4 نویسی حروف، عالئم نگارشیبندی، امالی کلمات، بزرگپاراگراف مکانیک نوشتار

 %100  جمع كل

 

، اریمشکالت نوشت نیدهد که از بینشان م 1جدول        

نوشتن  یمحتوا به مؤلفهدرصد مشکالت مربوط  8/15

(Content)با  شجویاندان ییبه آشنا مؤلفه این .می باشد

بسط دادن موضوع آنها در  ییموضوع و توانا

 با نوشتن جمالت (Development of te topic)مقاله

درصد از مشکالت مربوط به  4/18است.  مربوط مناسب

دهی انبود. سازم(Organization)  دهی متنه سازمانمؤلف

-هخود ب یهادهیا بندیدستهدر  جویاندانش ییتوانابه   متن،

 ایجادبا یمنطق یتوال کی، منسجم و در طور واضح

در مشکالت  شتریب . تعدادارتباط استمناسب در  یوندهایپ

است  یمعن نیه محتوا به امؤلف نسبت به دهیسازمانفه ؤلم

داشته  یطمرتب ی مفید وهادهیممکن است اجویان که دانش

)باکا،  دشوار است برایشانها دهیااین  بندیدستهباشند، اما 

2001))2001Bacha, ( .6.9  مشکالت مربوط درصد از

واژگان به  مؤلفه. می باشد (Vocabulary)به واژگان 

اشاره با متن ناسب تدار و می، معنیاستفاده از کلمات غن

 Language)زبان کاربرد رایچ و صحیحدارد. مشکالت 

use)، 5/28  درصد از کل مشکالت موجود در مقاالت

درصد از  30.4، در پایان دهد ورا تشکیل مینوشته شده 
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 Mechanics of)  ارنوشت کیمشکالت مربوط به مکان

writing)نادرست، غلط گذاری نقطهمانند  ی. مشکالتاست

بجای نا نویسیبزرگو اشتباه  های بندیپاراگراف، ییامال

نوشته شده  یهامقاله یکیمشکالت مکاناز جمله ، حروف

 .نده ابود

 هایمؤلفه در کنندگانشرکتدهد که ینشان م 1 جدول       

ها با توجه این مؤلفهاند. متفاوت عمل کرده ،مختلف نوشتن

-یمیر مرتب زبه شکل  کنندگانشرکتبه عملکرد صحیح 

 :شوند

 کیزبان، مکان کاربردی ، استفادهدهیواژگان، محتوا، سازمان 

 نوشتار

و  کیکنندگان در مکانرسد که مشکالت شرکتیبه نظر م      

بوده  شتریب دهیبا محتوا و سازمان سهیزبان در مقا کاربردصحیح

مشکالت را در واژگان  زانیم نی، آنها کمترنی. عالوه بر ااست

نشان داده شده  1شکل طور خالصه در به هایافته نیداشتند. ا

را بر  ینوشتارمؤلفه در هر  انیجودانش ناست، که مشکالت نوشت

 . دهدیماساس درصد آنها نشان 

 نوشته شده یهامقالهمشکالت نوشتن بر اساس  -1شکل 

 

 یهامصاحبه ی متنموضوع لیو تحل هیقسمت دوم: تجز       

 یادیهنگام نوشتن مشکالت ز انینشان داد که دانشجو یحضور

 بررسی جینتاهمانند . تجربه می کنند ارمختلف نوشت یهاجنبهدر 

 ارنوشت کیشده مکان انیمشکل ب نیشترینوشته شده، ب یهامقاله

، گذارندنمی راها کاما اظهار داشتند کهشجویان دان شتریبود. ب

 ییامال یها، غلطکنندیمرا فراموش  (Indentation) یتورفتگ

(Spelling)  حروف اول را بزرگ  ایدارند 

(Capitalization)سندینوینم. 

، ه شدهنوشت یهامقالهشده از  یآورجمع یهاداده یراستادر 

 ،(Articles) از جمله حروف تعریفمشکالت مربوط به گرامر 

، ((Verb tense، زمان فعل ((Conjunctionsحروف ربط

 حذف ،(Subject-verb agreement)تطابق فعل و فاعل

 ((Prepositionsو حروف اضافه ،(Omisssion)کلمات

 .شد انیطور گسترده باست که به ننوشت در مشکل نیدوم

از مشکالت نوشتن گزارش شده توسط  گرید یکی       

مختلف مقاله از جمله  یقسمتها ی، مسئله سازماندهانیدانشجو

، Thesis statementi)   نگارش جمله اصلی پاراگرف مقدمه

، متن (Introduction paragraph)مقدمه  ینوشتن پاراگرافها

(Body paragraphs) یریگجهیو نت  (Conclusion 

paragraph) استبوده. 

0%

5%

10%

15%
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35%

مکانیک کاربرد زبان سازماندهی محتوی واژگان
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 در هر پاراگراف یاصل موضوع کیتمرکز بر  اانسجام ی

(Unity) ، یک  عنوانبهنیز  افتهیسازمانشکلی به  ارائه نظراتو

 ذکر شد. کنندگانشرکتمشکل بزرگ توسط 

تعیین  اتموضوعکردند که  انیکنندگان باز شرکت برخی      

ساز است. آنها اظهار مشکل یشانبرانیز مقاله  جهت نوشتن شده

و بوده ناآشنا  و یکننده، کل جیگ اغلب داشتند که موضوعات

 تند.سینبرایشان جالب 

از مشکالت نوشتن بود که توسط  گرید یکی زین محدودواژگان 

به  جویاناز دانش یشد. سرانجام، برخ انیکنندگان بشرکت

ند، اشاره بودکه در طول نوشتن تجربه کرده  یاحساسات منف

اثبات شده است که  یخوببهها بسیاری از پژوهشکردند. در 

مانع  زهیانگعدم و  یحوصلگیمانند اضطراب، ب یاحساسات منف

گذارند یم یمنف ریتأثزبان آموزان  تیو بر موفق شوندیم یریادگی

از  یبرخ .  ) ,2002Lee & Krashen((2002ن ، شو کرا ی)ل

 تیاظهار داشتند که از اضطراب و ترس از عدم موفق انیدانشجو

اظهار  گرید یبرخکه درحالیبرند، یرنج م در واحد درسی خود

 .نوشتن ندارند یبرا یازهیداشتند که انگ

خالصه شده است، که مشکالت  2جدول در  هایافته نیهمه ا

نشان بدون ذکر نامشان کنندگان شرکت دگاهینوشتن را بر اساس د

 .دهدیم

 کنندگانشرکت دگاهیمشکالت نوشتن بر اساس د -2لجدو

 های نوشته شدهنمونه هامقوله موضوعات

 مشکالت مکانیک 20%

 عالئم نگارشی
بگذارم                                                                                   کاما دیدانم کجا با یمن نم

 نم.کمیاستفاده  ادیز کامامن 

 .سمیرا بزرگ بنو فحرو نمکمیفراموش  نویسیبزرگ

 است. سختمن  یبرا یسیانگل امالی امالی کلمات

 مشکالت گرامری 17.5%

 نویسم.من همیشه جمالت ساده و کوتاه می ربطحروف 

 برای من دشوار است. هااز زمان حیاستفاده صح هازمان

 اغلب در جمالت من هماهنگی فاعل و فعل وجود ندارد. هماهنگی فاعل و فعل

 من مشکالت زیادی درمورد حرف تعریف معین دارم. حروف تعریف

 نم.کزیاد استفاده می toمن معموال از حرف اضافه  حروف اضافه

 حذف
نویسم، بیشتر اوقات می به انگلیسی ، بعدنمکمیفکر  یچون من اول به فارس

 نم.کفاعل را حذف می

 برای من نوشتن جمله اصلی پاراگراف سخت است. جمله اصلی پاراگراف اجزاء مقاله 15%
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 پاراگراف مقدمه است. ترین قسمت نوشتنسخت پاراگراف مقدمه

 های بدنه و جمالت تایید کننده دارم.من مشکل جدی در نوشتن پاراگراف بدنه مقاله

 برای من نوشتن نتیجه مناسب دشوار است. پاراگراف  نتیجه

 پیوستگی، انسجام وتوالی مشکالت انسجام 14.5%
-دستهیم را  به شکلی منسجم و هماهنگ هادهیابرای من دشوار است که 

 ام دارم.بندی کنم. من فکر میکنم جمالت نامرتبط زیادی در مقاله

مشکالت موضوع  13.5%

 مقاله

 من معموال اطالعات و ایده زیادی درباره موضوع مقاله ندارم. موضوع ناآشنا

 شوم.من به واسطه درک نکردن موضوع، گیج می موضوع مبهم

 خیلی کلی هستند.کنم همه موضوعات من فکر می موضوع کلی

 موضوع غیر جالب
موضوعات برای من جذاب نیستند، به همین دلیل نگارش مقاله برای من 

 دشوار است.

 مشکالت واژگان 12%

 واژگان محدود
 دانم.من کلمات زیادی نمی

 داشتن واژگان محدود مشکل من است.

 تسلط کلمات
کدام یک در جمله دانم شوم و نمیمن با معانی متفاوت کلمات گیج می

 تر است.مناسب

 واژگان تخصصی
-یمتر بهتر و بیشتری استفاده کنم اما نمن دوست دارم از کلمات تخصصی

 م.توان

 احساسات منفی 7.5%

 شوم.خواهم یک مقاله بنویسم دچار اضطراب میوقتی می اضطراب

 توانم تمرکز کنم.در تمام مدت من ترس از شکست دارم، بنابراین نمی ترس از شکست

 برای من مهم نیست که یک مقاله خوب بنویسم. عدم انگیزه

 

 

است که واضح ، 2جدول بر اساس اطالعات ارائه شده در       

کنندگان شده توسط شرکت انیب نمشکالت نوشت نیشتریب

 نیدوم یبود. مشکالت دستور ارنوشت کیمشکالت مکان

 هایمؤلفهایجاد بود.  زبان انیدانشجو نیدر ب عیمشکالت شا

شد. عالوه بر یاد  مشکل عنوانبه از آن بود که یمقاله، مسئله بعد

در سراسر مقاله  ایجاد پیوستگیادعا کردند که در  انی، دانشجونیا

که  اظهار داشتند نیکنندگان همچندارند. شرکت یادیمشکالت ز

 یمشکالت نوشتار یبرخ جادیباعث ا دامنه محدود واژگان آنها

که هنگام نوشتن  ی. سرانجام، آنها در مورد احساسات منفشودیم

مشکالت  نیدرصد ا 2شکل صحبت کردند.  ،کنندیممقاله تجربه 

 .دهدیمرا نشان  ینوشتار

 انیتوسط دانشجومهارت نوشتن  شده انیمشکالت ب -2شکل  
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 از طریق شده یآورجمع یهاداده لیو تحل هیتجز      

در این  اریساختمهین یهاو مصاحبه یمقاالت نوشتار

ی سیزبان انگل یرانیا انینشان داد که دانشجو پژوهش کمی

 کیمکان در ترتیب بیشترین تا کمترین مشکالت را به

و انسجام،  پیوستگی از جمله یده، گرامر، سازماننوشتار

توبا و  جیبا نتا اضرحپژوهش  جیمحتوا و واژگان دارند. نتا

و  ارنوشت کیمکاندر اینکه  مطابقت دارد( 2019همکاران )

و واژگان   ی هستندمشکالت نوشتار نیترگرامر مهم

، نی. عالوه بر ادارندین فراوانی را در بین مشکالت کمتر

را ( 2017تحقیق، نتایج پژوهش الموبارک ) نیا یهایافته

امالی ، یدر عالئم نگارشجویان کند که دانشیم دییتأ

 نیمشکل داشتند. همچن یدستور یارهاو ساختکلمات 

و سالم  ونسی یناب تحقیق جیبا نتا ی تحقیق حاضرهایافته

 جویان، دانشآنها جی( مطابقت دارد. طبق نتا2015) یآلباالو

امالی و  ی، عالئم نگارشیمعتقد بودند که مشکالت دستور

 باشد.میآنها  یمشکل نوشتن برا یسه منبع اصل کلمات

ی شنهادیپ یهافرض شیپ ی بردییتأ نتایج این تحقیق،       

-یکه ادعا ماست  ) ,2014Nyasimi(( 2014سیمی )انی

 نیاز بزرگتر یک، یحیبر ساختار جمله صح ند عالوهک

متن منسجم  جادیا ی دانشجویان زبان انگلیسیهاچالش

اظهار پژوهش  نیشوندگان در امصاحبههمچنین است. 

-یاز جد یکیها دهیو انسجام ا بندیدسته ،وندیداشتند که پ

-یاست که اغلب با آن روبرو م یمشکالت نوشتار نیتر

( که 1998نگ )اد یهاحاضر با یافتهتحقیق  جی، نتااماشوند. 

 ،انجام داد یبومریغ انینوشتن دانشجو یبر رو یامطالعه

 یکه انتخاب واژگان مشکل اصل ه بودافتیو درا رددا رتیمغا

 شانیهاها و استداللدهیا انیبدر  انیهمه دانشجو باًیتقر

 است.

مشکالت مختلف  یبررسبه  متعددی هایپژوهش       

 یرا برا یمختلف یکردهایها و روو روشپرداخته نوشتن 

 نیاند. با اداده شنهادیپ آموزاننوشتن به زبان رؤثآموزش م

اند آموزش نوشتن اظهار داشتهپژوهشگران حال، محققان و 

مختلف  یهاییآموزان با تواناهمه زبان یتوان برایکه نم
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 و یکسانی دیمف یروش نوشتار ینو زبا یشناخت

  )(1991نیونان، و  2006)کوماراودیولو، داشت

).1991Nunan, ; 2006Kumaravadivelu,  .

 یآموزش ترفندهای دینوشتن بادرسان مهارت ، منیبنابرا

آموزان با زبان ند به تمامیبتوان تاداشته باشند  یاریبس

مهارت نوشتن را آموزش  یریادگیمختلف  یسبکها

 )yun-Xiao, 2007،  پیکسینگو ژیانگ،ونیائوی)شدهند

)2007 yang, &Peixing,-Zhiکوماراودیولو  نظر ق. طب

خود را با تدریس  یعمل هیبتوانند نظر دیبا ان، مدرس(2001)

 یازهایمتناسب با ن حساس که-توجه به رویکردی بافت

 .بسازند باشدی میو فرد ی، فرهنگیزبان یمحل

 پژوهشهای پیشین،و  تحقیق نیا یهااساس، یافته نیبر ا

ای بافت مرحلهسه  چارچوب کیمحققان را بر آن داشت تا 

 دهند. شنهادیپتحقیق  نیا یهایافته نیتمر یرا برا حساس-

و  تهایفعال زیرا حساس نامیده می شود-بافت چارچوباین 

شده  ییهر مرحله براساس مشکالت شناسا هایدستورالعمل

 .می شود یزیرکالس خاص برنامه بافت هردانشجویان در 

هر نوع کند، یاستدالل م(2003کوماراودیولو) طور کههمان

از مدرسان که به  یبه گروه خاص مختص دیآموزش زبان با

باشد تا این دهند یآموزش م رانیاز فراگ یگروه خاص

 چارچوب کیاز اهداف را در  یمجموعه خاص فراگیران

ه یتعب یاجتماع یخاص فرهنگ طیمح کیکه در  مشخص

 شیشامل سه مرحله پ چارچوب نی. ادنبال کنند شده است

 (writing نوشتن  نی، در ح(Prewriting)نوشتن از 

(Whileو پس از نوشتن(Post writing)  دستورالعملبا-

های مختلف در هر مرحله بر اساس مشکالت ها و فعالیت

در کاهش جویان با هدف کمک به دانشتعیین شده  ینوشتار

 .باشدآنها میمشکالت 

 یسینومقاله نیتمر یبرا بافت حساس چارچوب

( 2019) یلیکِگفته  بهمرحله پیش از نوشتن:       

)2019Kelly, (شتن مرحله ایجاد نو از شی، مرحله پ

است. با  یسینومقاله ندیفراآمادگی ذهنی و تولید ایده در 

 ی، روشهاانیشده دانشجو ییتوجه به مشکالت شناسا

 :ارائه شود مرحله نیتواند در ایم یمختلف

 نجایدر ا: موضوع مقاله در موردکردن صحبت  • 

کنند. مرحله قبل از یکار م موضوع مقاله یرو جویاندانش

-یدر نظر گرفته م زیمرحله صحبت کردن ن عنوانبهنوشتن 

افزایش آگاهی شود. محققان معتقدند که صحبت کردن در 

 (6519) نسونیلکیودارد. به گفته  یادینقش ز

)1965Wilkinson,( مقالهصحبت کردن در مورد موضوع 

، نیبخشد. بنابرابرا بهبود د تا حد زیادی کیفیت مقاله توانیم

خواهند یکه م یدر مورد موضوعدانشجویان بهتر است 

صحبت کنند. در مطالعه حاضر، حدود  سندیدرباره آن بنو

مشکل  مقاله اظهار داشتند که با موضوع انازدانشجوی14٪

، ممبه مقاله برایشان دارند. آنها اظهار داشتند که موضوع

 یبراد توانیم تیفعال نیکننده است. ا جیگ ایگسترده  اریبس

  .باشد دیآنها مف

مطالب موجود  یجستجو :موجودمرتبط خواندن مطالب • 

سایر مختلف نوشته شده توسط  یهاو خواندن مقاله
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است که در مرحله هایی دستورالعمل گریاز دنشجویان دا

گنجانده شده است. به گفته  چارچوب نیااز نوشتن  شیپ

( 1993کارسون )، ) ,1984Krashen(( 1984کراشن )

)1993Carson, (  ( 1990) لدرهتیساو Eisterhold,( 

 ینوشتن از خواندن مداوم ناشتوانایی هرچه بهتر (1990

 خواندن کراشن  یورود هی، فرضنیشود. عالوه بر ایم

(Input Reading Hypothesis)  ًدهد ینشان منیز قویا

 نیز لذت بردن یبرا یبه زبان مقصد حت مدام که خواندن

)فالحیو است  گذارریتأثدر زبان دوم  قطعاً بر مهارت نوشتن

 تیفعال(. این ,1993Flahive, & Baily) (1993و بیلی، 

دانند چه یکه اظهار داشتند نم جویانیآن دسته از دانش یبرا

 اریندارند بس مقاله از موضوع یاطالع چیا هی سندیبنو یزیچ

 .است دیمف

 :(Group Brainstorming)یذهنی گروهبارش • 

ی هایاستراتژ عنوان یکی ازبه یذهنی و بحث گروهبارش 

 یهادهیا، تولید گروهیایجاد حمایت با  یمشارکت یریادگی

محتوا  یسازیها در مورد موضوع، غندگاهی، گسترش دشتریب

 کیفیتدر  یقابل توجه راتی، تأثنوشتندر روند  عیو تسر

بدون  یذهنی اعتماد به نفس و فضا. بارش نوشتن دارند

، و نی)عبداهلل، حسدهد یم شیاسترس در کالس را افزا

)  , ,Abdullah(2017، یو شاهرخ یلیجل ؛2018، ریشاهک

Jalili & Shahrokhi, ; 2018Hussin, & Shakir, 

 کند کهیکمک م جویانبه دانش تیفعال نی، اازاینرو 2017(

 یو از احساسات منف سندیبنو یزیچه چ تصمیم بگیرند

 .شوند الصخ نیز خود

که  ینکات دستور دسته از از آن یمطالعه جزوه مختصر •

از  یبرخ ای از: مطالعه جزوهاست دشوار جویاندانش یبرا

شده است،  هیته درسانکه توسط م یگرامر ینکات دستور

ن ادوشون یسلمان رایاست ز یدستورالعمل اصالح کی

 یسیانگل یمانند کاربرد عمل یکند که کتابیم انی( ب2018)

هم قرار دادن  کناردر با  ) ,1980Swan(( 1980سوان،)

 هاینمونهاشتباهات معمول با  اینادرست  های کاربردیشکل

دهد یرا ارائه م یاساده حاتیآنها، توض حیصح و استاندارد

یاد  را حیکمک کند تا کاربرد صح رانیتواند به فراگیو م

 گردآوری . در مطالعه حاضرگرفته و به ذهن خود بسپارند

 اریبس یعالئم نگارش نیاز حروف ربط و قوان یستیل

 .تسودمند اس

مرحله، کل مقاله تحت  نیدر ا: نوشتار-حین مرحله     

) ,Li(2013،  ی)لشود ینوشته م درسو نظارت م ییراهنما

 یاجزا نوشتنکه درجویانی به دانش ری. مراحل ز2013(

ی، ریگجهیو نت بدنهمقدمه، ی هامقاله مانند پاراگراف

یک به  دنیو رس، هاؤلفهم نیب یرابطه منطق جادیاهمچنین 

 کند.متن منسجم مشکل دارند، کمک می

 نی: در ا (Outlining) رئوس مطالب ی ازطرح کل • 

 رئوس مطالب یک طرح کلی ازابتدا  مرحله دانشجویان

ذهنی ارائه بارش که هنگام  ییهادهیرا بر اساس ا خودمقاله 
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رئوس ایجاد یک طرح کلی از کنند. یم ایجاد اند،داده

 )Overload Hypothesis(فرابار هیمطالب براساس فرض

 یاستراتژ کیو   ) ,1988Kellogg.((1988کلوگ، )

از  یستیل جویاناست که در آن دانش شتننو از شیپ

-یم میآنچه که تصم یرا برا رموضوعاتیموضوعات و ز

 هیقبل از شروع نوشتن مقاله ته سندیدرباره آن بنو رندیگ

 تیکه حافظه فعال ظرف پنداردیه فرابار میکنند. فرضیم

 ،شودیماشباع  نوشتن ندیفرآ یدارد و در ط یمحدود

 شتری، توجه بفعالآزاد در حافظه  یفضا میبا ترس ،نیبنابرا

و  1988)کلوگ، د ابییها به متن اختصاص مدهیا لیبه تبد

  .)oOng ,2014((2014، واُنگ

اظهار  ) ,2004Starkey) (2004) یاستارک: یسازمانده •

 یهادهیمهم است که ا اریبس سندگانینو یکه برا داردمی

 کنند. میاست، تنظ یریگیقابل پ یراحتکه به یخود را در قالب

ها تمرکز کنند، پاراگراف ی پیوستگیرو دیبا سندگانینو

ها پاراگراف نیمناسب را در داخل و بنوشتاری  ینشانگرها

را در  هماهنگیو ننویسند ربط یب یها، جملهرندیدر نظر بگ

 )Williams (2015، زوپیو ب امزیلیوکل متن حفظ کنند )

)2015Bizup, & . 

 صرفاً اول سینوشی: پ(First Draft)اول سینوشیپ •

دارد و نوشتن  یجهت مشخص سندهیدهد که نوینشان م

-شی. در پستیهنوز در حال انجام است و لزوماً کامل ن

نادیده  دیمقاله نبا یاصل یاز قسمتها کیچیاول، ه سینو

 .انتقال یابندروش  نیبه بهتر دیها بادهیو ا گرفته شوند

باید روی اول  سینوشیپدارد که اظهار می(2003) امزیلیو

 مقاله هیبا طرح اول شیکم و ب دیبا و محتوا تمرکز کند

 .مطابقت داشته باشد

) ,Pottle(42، ص. 2000پوتل ): )Revising(بازبینی •

)42p., 2000  بازبینیکه در مرحله  داردمیاظهار ،

بسط و گسترش ، ناقصجمالت  یسیبازنو به»دانشجویان 

مختلف و افزودن اطالعات مورد  یها به روشهاپاراگراف

اهمیت  بازبینی. «پردازندمیقسمتها  یحذف بعض ای ازین

شود و یم تولیدنوشتن خوب آن در  رایززیادی دارد 

ها و دهیادر  رییتغ واصالح  قصد بارا نوشته خود  سندهینو

 .دهدیقرار م بازنگری ساختارها مورد

 (2009دونوهو )به گفته  :)Editing(یشرایو •

)2009Donohue, (دیبا جویان، دانششیرایدر مرحله و 

خود را تا حد ممکن  ه، نوشتینوشتار یاز نظر قراردادها

، دستور امالی کلمات . این اصالحات باید درکنند اصالح

. حروف انجام پذیرد و بزرگ نوشتن یزبان، عالئم نگارش

از  ت هستندتفاوم شیرایو و ینیکه مراحل بازب دیافزایم یو

طرز ممکن است به نوشته» بینیجهت که در مرحله باز نیا

جو ، دانششیرایومرحله در  کهدرحالی کند رییتغ یریچشمگ

-یمقاله است و آن را آماده م در حال رنگ و لعاب دادن به

 (.13)ص  «به اشتراک بگذارد گرانیکند تا با د

نسخه  سندگانیمرحله نو نیدر ا :ننوشتاز مرحله پس

و  یشیارتباط آزما کیتجربه  یشده خود را برا شیرایو

کنند یارسال م جویاندانش ریو سا درسبازخورد م افتیدر

 است: ریزوارد مرحله شامل م نی(. ا2013،  ی)ل
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 ندیمرحله از فرآ نی: آخر(Sharing)یگذاراشتراک •

مرحله دانشجویان  نیانتشار است. در ا اینوشتن، اشتراک 

به اشتراک  گرانیدهند و با دیاند ارائه مآنچه را که نوشته

( )ذکر شده در تامسکین و همکاران، 2002وبر ). گذارندیم

2015)   )2015 Tompskin, et al.,( مرحله اشتراک-

او معتقد است این  رایز داندرا بسیار تأثیرگذار می گذاری

 افتیدر قیدهد تا از طریم زهیبه دانشجویان انگکار 

 Correctve) نوشتاری ای یکالم اصالحی بازخورد

verbal and written feedback) دانشجویان  ریسا زا

 .نوشتن خود بپردازند تیفیمدرس، به بهبود ک ای

: بازخورد به دانشجویان کمک (Feedback)بازخورد •

 ازیکه ن ییخود و قسمتها نوشته حیصح یقسمتهاکند تا یم

 (8200، رو و وود)دهند  صیبه اصالح دارند را تشخ

)2008Rowe & Wood, (ارائه  دیر باؤثم های.بازخورد

 یتفکر انتقاد کیباعث تحر هابازخورداینگونه  راید زنشو

((Critical Thinking نیسازنده در ب یهادهیو رشد ا 

توان یرا م یکالم انوشتاری ی بازخوردشوند. یدانشجویان م

ت قابل فهم در نظر گرف ی از مطالبمهمبسیار منبع  عنوانبه

 ) ,Bitchener(2010)بیچر، بسترمن، و ایست، 

)2010Basturkmen & East,  .( 1990کِه)Ke, (

بازخورد همساالن  یزخورد را به سه نوع اصلبا 1990(

(Peer Feedback) بازخورد کنفرانس ،(Conference 

Feedback)  و بازخورد مدرسان(Teacher   

Feedback) مساالن، کند. در بازخورد هیم بندیطبقه

کنند یم یخود را بررس دوستان هایهنوشت گریدانشجویان د

 یمثبت یهانگرش ساالندهند. بازخورد همیو بازخورد م

دهد و یم شیو اعتماد به نفس را افزا زهیکند، انگیم جادیا

(. در 2019، لندای؛ ه1997. یکند )لیم تیرا تقو یهمکار

با نوشتاری مشکالت در مورد بازخورد کنفرانس مدرسان 

نوشتار  یابیکنند. دانشجویان با ارزیدانشجویان خود بحث م

خوب نوشتن را  یارهایها و معدهی، اجدید ، واژگانگریکدی

 آموزندمیخود  ندهیآنها در نوشتار آ یریکارگبه یبرا

به این . بازخورد مدرسان  ) ,2007Jahin((2007جاهین، )

خواننده نظر  عنوانبه دیابتدا با نهاافتد که آ یاتفاق مشکل 

مانند  یرا با عبارات هاشود که مقالهیم شنهادیپ نیدهند، بنابرا

، همچنان سپس. تایید کنند «موافقم» ای «ی استنکته خوب»

توجه دانشجویان را  دیکنند، بایکه نقش خواننده را حفظ م

ی هایاز استراتژ یبرخ انامفهوم ی قسمتهای از یبه برخ

و در خود جلب کنند.  هایهدر نوشتبازنگری  جهت سازنده

دستور زبان، به متخصص  کی عنوانبه دی، مدرسان باپایان

نامناسب بودن آن  لیاشاره کرده و دال یاشتباهات دستور

 یها برابازخورد تمامیدهند.  حیاشتباهات را توض

که اظهار داشتند در واژگان، دستور زبان، عالئم  یدانشجویان

. باشندمی دیمف اریمشکل دارند بس هادهیابیان و  ینگارش

-یقرار م یابیمرحله مورد بحث و ارز نیهمه مشکالت در ا
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خالصه و نشان داده شده  3در شکل  چارچوب. رندیگ

 .است

 حساس-بافت  چارچوب -3شکل 

 

 

  و بحث یریگجهینت. 5

 کینوشتن  ،) ,1991Nunan(( 1991) ونانیگفته ن به            

را ملزم به کنترل  رانیاست که فراگ زیبرانگ چالش یشناخت تیفعال

 نهیعوامل شامل زم نی. اکندیماز عوامل مختلف  یتعداد

-روانو  ی، شناختیو مشکالت زبان ی، عالقه شخصیلیتحص

چالش در  نی. ا) ,2011Khan((2011)خان ، است  یشناخت

اغلب در  آموزانزبان رایشود زیم تردهیچیپزبان خارجی  نهیزم

 (2012)مرعشی و داداری،  ستندیمعرض زبان مقصد ن

).2012Marashi & Dadari, (.  نوشته شده به زبان متن یک

، جالب، افتهیسازمان، کامالً یمنسجم، واضح، منطق خارجی باید

باشد نوشتار  کیمکان یبر قراردادها یو مبتن یواژگان غن یدارا

 دالیل تعددی،م هایپژوهشاساس،  نی(. بر ا1981جکوب، )

 آموزانزبان نوشتنمشکالت  یهانهینوشتن، زممشکالت مختلف 

-کرده یغلبه بر چالش ها را بررس یبرا یعمل یهاحلو ارائه راه

 .اند

به بررسی مشکالت مهارت  نیز حاضر در همین راستا، پژوهش 

 یهامقاله قیاز طردانشجوی مترجمی زبان انگلیسی  14نوشتنِ 

 جی. نتاپرداخته است اریساختمهین یهامصاحبهو  ه شدهنوشت

ی ، دستور زبان، سازماندهارنوشت کینشان داد که مکان تحقیق

بارزترین از  به ترتیب ان، محتوا و واژگمقاله، پیوستگی هایمؤلفه

مانند  ی، احساسات منفنینوشتن هستند. عالوه بر ا مشکالت

-یمو ترس از شکست مانع روند نوشتن  یزگیانگیاضطراب، ب

ند از عوامل مختلفی همچون عدم توانیماین مشکالت . شوند

عدم توانایی در  ،م نگارشیئه دستور زبان انگلیسی و عالبتسلط 

 ،هادهیاکارگیری نکات گرامری فراگرفته شده در بیان افکار و به

:مرحله پیش از نوشتن

صحبت کردن در مورد موضوع مقاله 
در کالس

خواندن مطالب موجود

بارش ذهنی گروهی

مطالعه جزوه نکات گرامری دشوار

:مرحله حین نوشتن

طرح کلی

سازماندهی

پیش نویس اّول

بازبینی

ویرایش

:مرحله پس از نوشتن

اشتراک گذاری

بازخورد

بازخورد همساالن

بازخورد کنفرانس

بازخورد معلّمان 
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دلیل عدم مطالعه کافی و نگرانی و نداشتن گنجینه لغات کافی به 

محسنی و ستاریان بازخوردهای منفی    ناشی شوند.  ترس از

(2013 ))2013, Mohseni and Satariyan( دارند اظهار می

کاربرد صحیح زبان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و که 

 ،تمرینات نگارشی بیشتری به دانشجویان داده شود. عالوه بر این

 هارائ آنها معتقدند که مدرسان باید دانش و مهارت کافی برای

بازخورهای سازنده خصوصاً در جهت تصحیح اشتباهات 

 (2014ستاریان و رینولدز )نوشتاری دانشجویان داشته باشند. 

)2014Reynolds,  Satariyan & ( معتقدند که اگر مدرسان

ند توانیم ،استراتژیهای خاصی را در آموزش نوشتن به کار گیرند

بر  دانشجویان خود را در فراگیری مهارت نوشتن توانمند سازند.

 کیقان ، محقپژوهش نیا یهایافتهو با توجه به اساس این 

مهارت  نیتمر یبرا حساس را-بافت  ایمرحلهسه  چارچوب

شامل  چارچوب نیارائه دادند. ا این گروه از دانشجویان نوشتن

 که  باشدمی ننوشتاز  و پس نتنوش نیحتن، نوشاز  شیمراحل پ

بر اساس مشکالت  هایی کهو دستورالعمل هاتیهر مرحله با فعال

 .گرددتکمیل می شوندیمجویان انتخاب دانش

 یاصل لیدرباره دال ینشید بتوانیمحاضر  پژوهش جینتا       

 ید براتوانیمکند که  جادیدانشجویان ا دیمشکالت نوشتن از د

 چارچوبباشد.  دیدانشجویان، مدرسان و طراحان مطالب مف

 یهایدشوار یبرا یراه حل عمل کید توانیم نیهمچن یشنهادیپ

 نیا جیدهد. با توجه به نتا هنوشتن ارائ در تولید مهارت رانیفراگ

زبان مدرسان  یممکن است برا شنهاداتیاز پ ی، برختحقیق

دانشجویان خود را  مشکالتباشد. اگر مدرسان  دیمف انگلیسی

را با ارائه شده  چارچوبند سه مرحله از توانیمکنند،  یبررس

که منطبق با نیازهای ها تیو فعالها دستورالعمل نیترمناسب

نوشتن  مهارت حل مشکالت یبرا باشندمیدانشجویانشان 

 دانشجویان ارائه دهند. یبرا ی مفیدیهاحلو راه پوشش دهند

 یهاطیمح ریبه سا اطیبا احت دیباپژوهش  نیا یهایافته        

ی ابر اساس نمونهاین نتایج تنها  رایداده شود ز میتعم یآموزش

 کیز سی مترجمی زبان انگلیسی اکارشنا یدانشجو 14از  متشکل

از  ،با توجه به فاکتور در دسترس بودن که است رانیدانشگاه در ا

 چارچوب، بیترت نیاستفاده شد. به هم دست نخورده یکالسها

 یهای، به سازگارنهیقبل از استفاده در هر زم یشنهادیپ یشیآزما

-استفاده از نمونه یبرا های آتیعالوه، پژوهشبهدارد.  ازین یمحل

 یمختلف برا یهادانشگاهکنندگان از از شرکت یبزرگتر های

 .شودیم هیتوص تحقیق نیا یهایافته دییتأ
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