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مقاله پژوهشی

پژوهش در راستای تدوین الگوی آموزشی مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری(دبلیو .تی .اِل ).و سنجش
اثربخشی تکالیف نوشتاری بر یادگیری و مهارت های نوشتاری دانشجویان علوم تربیتی اجرا شده است .با
استفاده از طرح گروههای نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون 115 ،نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر کرج به طور تصادفی در سه گروه؛ آزمایش یک (تکالیف کوتاه نوشتاری)،
آزمایش دو (مقاله نویسی تحلیلی) و گواه (آموزش سنتی) گمارده شدند .تحلیل کوواریانس دادههای حاصل
از اجرای ابزارهای پژوهش (آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای اساسی تربیتی کالیفرنیا) ،در دو
مرحلهی پیش و پسآزمون که قبل و بعد از ارائهی  16جلسه آموزش اجرا شد ،نشان داد؛ میانگین نمرهی
یادگیری دانشجویان دو گروه نوشتاری ،در همهی سطوح یادگیری به جز سطح به یادآوردن ،باالتر از گروه
آموزش سنتی است .میانگین گروه مقالهنویسی در سطح به کاربستن بیش از گروه تکالیف کوتاه است
همچنین ،افزایش معناداری در نمرهی نوشتن دانشجویان دو گروه آزمایشی ،به ویژه گروه مقالهنویسی ،در
اغلب مهارتهای نوشتاری مشاهده شد .در مجموع یافتهها اثربخشی آموزش مبتنی بر نوشتن را تایید و نشان
داد که مقالهنویسی تحلیلی نسبت به تکالیف کوتاه ،بر ارتقاء سطح یادگیری و مهارتهای نوشتاری دانشجویان،
موثرتر است.
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برنامه درسی 5انجام گرفت که شعار اصلی آنها جاسازﯼ
تکالیف نوشتارﯼ در سرتاسر برنامه درسی بود [ .]5در این
برنامهها تکالیف نوشتارﯼ مانند خالصهنویسی ،حاشیهنویسی،
یادداشت بردارﯼ ،و نوشتار روزنامهاﯼ در فرایند تدریس
کالسی به کار گرفته شد و اغلب تأثیر مثبت تکالیف را بر
بهبود یادگیرﯼ و تفکر فراگیران گزارش دادند (مانند :ویلی،6
[]6؛ دایر ]7[ ،7و رادماچر.)]8[ ،8
اما انتشار گزارشهاﯼ حاصل از چند فراتحلیل بر
پژوهشهاﯼ  WACبعد از  ،1990فرضیهﯼ وجود ارتباط
علّی و ساده بین نوشتن و یادگیرﯼ را به چالش کشید و آشکار
کرد که این پژوهشها همیشه نتایج مثبت و معنادارﯼ به بار
نیاورده اند (آکرمن ]9[، 9و بنگرت دراون ،10هارلی 11و
ویلکینسون .)]10[، 12بنابر استدالل آکرمن [ ،]9عامل اصلی
ایجاد یافتههاﯼ متضاد عدم انطباق بین فعالیتهاﯼ نوشتن و
هدفهاﯼ یادگیرﯼ است ،و توجه به بافت یا زمینهﯼ نگارش و
طراحی مدلی متفاوت براﯼ نوشتن ،یعنی مدلی اجتماعیتر و
موقعیتیتر ،یک ضرورت در موفقیت این برنامه هاست.
بنابراین ،موج دومی در پژوهش تربیتی با عنوان نوشتن
در نظامهاﯼ علمی ( 13)WIDبه وجود آمد [ .]11پژوهشگران
 WIDبه جاﯼ اینکه به دنبال پاسخ به این سؤال باشند که
آیا نوشتن به یادگیرﯼ کمک می کند ،این مساله را بررسی
می کنند که چگونه و چه موقع نوشتن به یادگیرﯼ کمک می
کند؟ در این برنامه ها دانشجویان گفتمانهاﯼ معتبر جامعهﯼ
رشتهﯼ خود را یاد میگیرند .آنها با گونههاﯼ نوشتارﯼ،
واژگان ،انواع استدالل ،شواهد ،و کاربرد آنها در متن و دیگر
مفاهیم بالغی در رشتهﯼ خود آشنا میشوند [ ]12و تکالیف
نوشتارﯼ تخصصیترﯼ مانند گزارشنویسی ،مرور ادبیات
پیشینه ،پیشنهادهﯼ پژوهشی ،گزارش آزمایشگاهی،
چکیدهﯼ کنفرانس ،و گزارش موردﯼ انجام می دهند [.]13
تفاوت بین این دو جنبش پژوهشی تمایزﯼ است بین

مقدمه
ن ،سوگند به قلم و آنچه می نویسند( .قرآن ،سورهﯼ قلم،
آیه )1
کسب مهارت نوشتن در کنار یادگیرﯼ یکی از هدفهاﯼ
مهم آموزش عالی است و جنبهﯼ حیاتی براﯼ ورود به
جامعهﯼ علمی یک رشته دارد .این در حالی است که در اغلب
برنامه هاﯼ درسی فرصتی براﯼ آموزش آن در نظر گرفته
نشده است و فعالیتهاﯼ آموزشی بیشتر مبتنی بر تعامالت
گفتارﯼ است تا نوشتارﯼ.1
طبق آموزه هاﯼ ویگوتسکی« :2نوشتن دو کارکرد زبان
را به بهترین نحو انجام می دهد :از سویی مطلوب ترین فعالیت
آموزشی است که فرد را در برقرارﯼ ارتباطی بهتر و بیان افکار
یارﯼ می رساند و از سویی به معناﯼ خلق متن است ،که
ارتباط بین اندیشه ها را گسترش می دهد]2[ ».
بر این اساس ،امیگ ]3[ 3نوشتن را به عنوان یک روش
منحصر به فرد یادگیرﯼ معرفی میکند و اذعان می دارد که،
در بین سیستمهاﯼ نشانه ،نوشتن قدرت منحصر به فردﯼ در
توانمند سازﯼ افراد براﯼ ساخت معنا دارد .نوشتن با خلق
بازنمایی ماندگارتر در مقایسه با تعامل گفتارﯼ ،سطح باالیی
از ساخت دانش ایجاد می کند .از این چشم انداز نوشتن فقط
یک ابزار ارتباط نیست بلکه یک ابزار تفکر و یادگیرﯼ است.
توجه به نقش نوشتن در یادگیرﯼ و تفکر در اواخر دههﯼ
 1970منجر به توسعهﯼ رویکردﯼ به نام نوشتن براﯼ
یادگیرﯼ 4در تعلیم و تربیت شد .رویکرد نوشتن براﯼ
یادگیرﯼ بر این اندیشه استوار است که فهم و تفکر یادگیرنده
از طریق فرایند نوشتن وضوح مییابد و رشد میکند []4
به دنبال مطرح شدن ایدهﯼ نوشتن به عنوان ابزارﯼ براﯼ
ساخت فعال دانش ،این سؤال در پژوهشهاﯼ تربیتی رواج
یافت که آیا به واقع نوشتن به یادگیرﯼ کمک می کند؟ براﯼ
پاسخ به این سؤال ،مطالعاتی با عنوان نوشتن در سرتاسر

 1رومان یاکوبسون ( ،)Roman Jakobsonزبان شناس برجسته ،معتقد است معنا در نوشتار ساده تر از گفتار به دست می آید ،زیرا زبان نوشتارﯼ زمان و مکان را مرتبط می
کند؛ وقتی آوایی را می شنویم ،پس از لحظهاﯼ از میان میرود ،اما وقتی که متنی را میخوانیم ،واژگانی دگرگونناپذیر پیش چشم داریم که میتوانیم بارها آن را بخوانیم.
[]1
2

Vygotsky
Emig
)4 Writing to Learn (WTL
)5 Writing Across the Curriculum (WAC
6 Willey
7 Dyer
8 Radmacher
9 Ackerman
10 Bangert-Drowns
11 Hurly
12 willkinson
13 writing in the disciplines
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 )2فرضیهﯼ جستجو ﯼ پیش نگر :6به اعتقاد یانگ 7و
سالیوان ]19[ 8نویسندگان با نوشتن متن ،دانش خود را
آشکار میکنند .سپس با مرور متن ،استنباط جدیدﯼ از آن
به دست می آورند.
10
9
 )3فرضیهﯼ ژانر  :بنابر استدالل نیوول []20
نویسندگان متن خود را با استفاده از ساختارهاﯼ یک ژانر
نوشتارﯼ مینویسند و با سازماندهی روابط میان عناصر متن،
عناصر دانش در ذهن آنها نیز مرتبط میشود.
13
12
 )4فرضیهﯼ جستجوﯼ پس نگر :11بریتر و اسکاردملیا
[ ] 21معتقدند ،نویسندگان براﯼ تحقق هدفهاﯼ رتوریکال14
در متن خود مسائل مربوط به محتوا را حل می کنند ،و در
این فرایند حل مسأله دانش نویسنده متحول می شود.
در مجموع ،هر یک از این چهار فرضیه تکالیفی پیشنهاد
می کنند که به ترتیب بر روﯼ طیفی قرار دارند که از
فعالیتهاﯼ نگارشی خود انگیخته ،ساده و شخصی تا
فعالیتهاﯼ عمدﯼ ،پیچیده و رسمی پیش میرود [ .]17اما
کدام نوع نوشتار بر یادگیرﯼ اثربخش است؟ آیا تکلیفی از نوع
نوشتار بیانی ،که کمترین نیاز را به آموزش و برنامه ریزﯼ
دارد ،فرصتی براﯼ یادگیرﯼ محسوب می شود یا بالعکس،
تکلیفی اختصاصی و ژانر محور که مستلزم نوشتن در قالب
یک الگوﯼ مشخص با رعایت قواعد یک ژانر است و به آموزش
نیاز دارد؟
آیا انجام فعالیت نوشتارﯼ در یک مسیر حل مسألهﯼ رو
به جلو ،که با نوشتن متن پیش نویس دربارهﯼ موضوع شروع
می شود و با مرور و تجدید نظر و بازنویسی متن خاتمه می
یابد ،یادگیرﯼ است یا بالعکس ،مواجهه با یک تکلیف
پیچیدهﯼ نوشتارﯼ محرک تعیین هدفهاﯼ رتوریکال است ،و

نوشتن براﯼ یادگیرﯼ ،یعنی نوشتن به عنوان ابزارﯼ براﯼ
کسب اطالعات ،درک مفاهیم و ساخت معنا در مقابل
یادگیرﯼ براﯼ نوشتن ،یعنی کسب مهارتهاﯼ ارتباط
حرفهاﯼ در یک جامعهﯼ علمی خاص [ .]14با وجود این،
هدف برنامههاﯼ پیشنهادﯼ در هر دو جریان پژوهشی ارتقاء
یادگیرﯼ فعال و تعامل با دانشجو به عنوان یک متفکر منتقد
است.
از آنجا که سواد علمی و نیاز به کسب مهارت در ارتباطات
علمی همواره یک مشکل مزمن در دانشگاههاست و تکالیف
نوشتارﯼ باید به هر دو هدف نوشتن براﯼ یادگیرﯼ علم و
نوشتن علمی بپردازند [ ،]15برنامههاﯼ WACو  WIDمورد
استقبال اکثر دانشگاهها به ویژه در منطقهﯼ بریتانیا و آمریکا
2
قرار گرفت .چنانکه براساس بررسی جامع کریس 1و پورتر
[ ]16در سال  2006و  ،2007بیش از نیمی از مؤسسات
آموزش عالی آمریکا این برنامهها را اجرا کرده اند .با توجه به
این مهم ،هدف پژوهش حاضر نیز اعتبار بخشی به کاربرد
صحیح این رویکرد در تدریس درس روانشناسی تربیتی
دورهﯼ کارشناسی و طراحی تکالیف نوشتارﯼ متناسب و
اثربخش بر هدفهاﯼ یادگیرﯼ در این درس است.
اما چه موقع و چگونه نوشتن به یادگیرﯼ کمک می کند؟
کلین ،]17[ 3با مرورﯼ گسترده بر ادبیات  ،WTLتبیین هاﯼ
موجود دربارهﯼ ارتباط بین نوشتن و یادگیرﯼ را در قالب
چهار فرضیه به شرح زیر دستهبندﯼ میکند:
4
 )1فرضیهﯼ شکلدهی در لحظهﯼ گفتن  :به گفته
بریتون ]18[ 5نویسندگان دانش را در لحظهاﯼ که
می نویسند ،تولید میکنند؛ یعنی صرفاً با تولید زبان و بدون
برنامهریزﯼ و بازبینی.

1

Chris
Porter
3 Klein
4 shaping at the point of utterance
5 Britton
6 forward search
7 Young
8 Sullivan
براﯼ ژانر ) (Genreمعادل هاﯼ فارسی مانند نوع ،گونه یا قالب گذاشته شده است ،در حالیکه نوع و گونه بیشتر ناظر بر معنا و سبک و قالب ناظر بر صورت اند .اما به گفتهﯼ
ژرار ژنت ( ،) Gerard Genetteتئوریستین ادبی معاصر فرانسه ،ژانر هم ناظر بر صورت است و هم ناظر بر معنا [ .]22به همین دلیل اغلب نویسندگان در زمینه هاﯼ
علمی و ادبی ،معادل فارسی در مقابل این واژه قرار نمی دهند.
2

9

10

Newell
backward search model
12 Bereiter
13 scardamalia
رتوریک ( )rhetoricیعنی هنر اقناع مخاطب به وسیلهﯼ مجموعها ﯼ از شگردها .تمهیدات رتوریکال ،نوشتار را جذاب و سرزنده تر می سازد و به نویسنده کمک می کند تا
توجه خواننده را به سخن خویش جلب کند [ .] 23رتوریک عموما در زبان فارسی به بالغت ترجمه شده است ،اما رتوریک مفاهیمی را با خود دارد که در کلمهﯼ بالغت
11

14

نیست [ ،] 24به همین دلیل ،اغلب نویسندگان معادل فارسی در مقابل این واژه قرار نمی دهند.
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تکالیف نوشتارﯼ می توانند موقعیتی اصیل فراهم کنند تا
یادگیرنده در تالش براﯼ پاسخدهی به آن ،دانش نظرﯼ را به
عملی تبدیل کند و در این تبادل ،دانش یادگیرنده به سطح
تخصصی ارتقاء یابد [ .]33دست آورد جانبی این فرایند نیز
بهبود مهارتهاﯼ نوشتارﯼ به منزلهﯼ یک مهارت اساسی در
ارتباط حرفهاﯼ می باشد [.]28
با توجه به این تعاریف ،به نظر مهم و ضرورﯼ می آید که
طراحی الگوهاﯼ آموزشی متناسب با این رویکرد باشد .اما با
وجود این ضرورت ،در حالیکه به گزارش استوارت ،3مایرز ،4و
کالی ]34[ 5تقریباً  15درصد (یعنی بیش از  )2000مقالهﯼ
پژوهشی فقط دربارهﯼ نوشتن در روانشناسی در مجلهﯼ
تدریس روانشناسی 6چاپ شده است ،پژوهش در این زمینه
به خصوص بر مبناﯼ نظریه هاﯼ یادگیرنده محور درنظام
آموزش ما خیلی گسترده نیست.
لذا از آنجا که در این پژوهش سعی بر این است تا شیوه
هاﯼ آموزشی پیشنهاد شود که از سویی بر نقش فعال
یادگیرنده در ساخت دانش تاکید کند و تکالیف نوشتارﯼ را
به عنوان یک ابزار ارزشمند و قوﯼ در وساطت یادگیرﯼ به
کار گیرد و از سوﯼ دیگر با امکانات و شرایط نظام آموزش
دانشگاهی و ویژگیهاﯼ درس روانشناسی تربیتی هماهنگ
باشد؛ می تواند پیامدهاﯼ مفیدﯼ براﯼ دست اندر کاران
آموزش دانشگاهی به همراه داشته باشد.

با کنار هم چیدن قطعه هاﯼ محتوا براﯼ نیل به این هدف،
دانش فرد گشتار 1می شود و یادگیرﯼ رخ می دهد؟
طبق پژوهشهاﯼ نوشتن براﯼ یادگیرﯼ ،هیچکدام از این
تکالیف و راهبردها نادرست نیستند ،بلکه هر کدام تحت
شرایطی اثربخش اند .و آنچه اثربخشی را تضمین می کند
تناسب نوع و ویژگیهاﯼ تکلیف با هدفهاﯼ یادگیرﯼ و زمینهﯼ
علمی است [.]25
پژوهشهاﯼ انجام گرفته در زمینهﯼ دروس روانشناسی
نشان می دهد که نوشتن در ژانر تحلیلی بر کیفیت متن
نویسنده می افزاید [ ]26و نوشتار بیانی نیز بر افزایش کمیت
تولید ایدهﯼ جدید در متن موثر است [ .]27براساس برخی
مطالعات ،ادغام برنامهﯼ آموزش نوشتار علمی در سبک فنی
روانشناسی ،مانند الگوﯼ انجمن روانشناسی آمریکا (،)APA
هم بر یادگیرﯼ [ ]28و هم بر مهارتهاﯼ نوشتارﯼ و نگرش
نسبت به نوشتن اثربخش است [ .]13رایان ]29[ 2پیشنهاد
می کند که تکالیف ژانر -محور مانند نوشتن گزارش علمی
دربارهﯼ تجارب عملی سبب بهبود مهارت نوشتار علمی از نوع
بازاندیشی انتقادﯼ می شود.
با نظر به اینکه در ادبیات پژوهشی  WTLتکالیف مبتنی
بر فرضیه هاﯼ متفاوت مقایسه نشده و هدفهاﯼ آموزشی
یادگیرﯼ و نوشتن به طور همزمان مورد توجه نبوده است ،و
در پژوهشهاﯼ داخل کشور نیز گسترهﯼ مربوط به این موضوع
بسیار محدود است و چند پژوهش انجام گرفته (عسگرﯼ و
سیف]30[ ،؛ یوسفی مشهور و سیف]31[ ،؛ و احمدﯼ،
رضازاده و امام قلی زاده [ )]32نیز به این موضوعات نپرداخته
اند ،در پژوهش حاضر براﯼ ارزیابی فرضیه ها دو تکلیف
نوشتارﯼ طراحی شده است :تکالیف کوتاه نوشتارﯼ متشکل
از تکالیف عمومی مبتنی بر نظریه هاﯼ بریتون و یانگ و
سالیوان و مقالهنویسی تحلیلی که تکلیفی ژانر -محور و
مبتنی بر نظریه هاﯼ نیوول ،و بریتر و اسکاردملیا است .با این
هدف که مسألهﯼ اصلی پژوهش یعنی ارزیابی و مقایسهﯼ
میزان اثربخشی این دو الگوﯼ آموزشی مبتنی بر تکالیف
نوشتارﯼ در مقایسه با آموزش سنتی رایج دانشگاهی براساس
میزان ارتقاء سطح یادگیرﯼ و بهبود مهارتهاﯼ نوشتارﯼ
دانشجویان در درس روانشناسی تربیتی بررسی گردد.

فرضیههای پژوهش
 .1بین اثربخشی آموزش مبتنی بر تکالیف کوتاه نوشتاری،
مقالهنویسی تحلیلی و آموزش سنتی بر افزایش یادگیری
دانشجویان در سطوح باالی حیطه شناختی ،تفاوت معناداری
وجود دارد.
 .2بین اثربخشی تکالیف کوتاه نوشتارﯼ و مقالهنویسی
تحلیلی در مقایسه با آموزش سنتی بر بهبود مهارتهاﯼ
نوشتارﯼ دانشجویان تفاوت معنادارﯼ وجود دارد.
روش پژوهش
طرح پژوهش :از نوع طرحهاﯼ شبهآزمایشی پیشآزمون
 پسآزمون با گروههاﯼ نامعادل است که با نمادهاﯼ زیر بیانمیشود:

ادعاﯼ رویکرد نوشتن براﯼ یادگیرﯼ بر این است که

1

transform
Rayan
3 Stewart
4 Myers
5 Cully
6 Teaching of Psychology
2

4

نوشتن برای یادگیری ( : )WTLبررسی اثربخشی تکالیف نوشتاری بر یادگیری و مهارت های نوشتاری .........

O2

X1

O1

E1

O2

X2

O1

E2

گزینهاﯼ و  10سؤال تشریحی مناسب براﯼ هر آزمون انتخاب
و دفترچهﯼ آزمون تدوین شد.
روایی و پایایی آزمون :با توجه به نظر چند نفر از اساتید
دربارهﯼ معرف بودن سؤالها و انطباق با جدول مشخصات،
روایی محتوایی آزمون پیشرفت تحصیلی تایید گردید .ضریب
آلفاﯼ کرانباخ سؤالهاﯼ چهار گزینهاﯼ براﯼ نسخهﯼ
پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب  0/86و  0/81به دست آمد
و ضریب همبستگی نمرات مصححان در سؤالهاﯼ تشریحی
پیشآزمون و پسآزمون  0/85و  0/87شد که پایایی این
آزمون را تایید میکند.
ب) آزمون مهارتهای تربیتی اساسی کالیفرنیا
) :(CBESTقضاوت دربارهﯼ مهارتهاﯼ نوشتارﯼ دانشجویان
به وسیلهﯼ آزمون مهارتهاﯼ تربیتی اساسی کالیفرنیا انجام
شد .این آزمون براﯼ ارزیابی کارآمدﯼ فارغ التحصیالن تربیت
معلم در کالیفرنیا طراحی شده است که شامل سه بخش است.
بخش مهارت نوشتن که در این پژوهش استفاده شد داراﯼ
دو تکلیف نوشتنی است :در یکی از تکالیف از آزمودنی
خواسته می شود تا یک اظهار نظر را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهد و پاسخ خود را دربارهﯼ آن بنویسد .در تکلیف دیگر
خواسته می شود تا دربارهﯼ یک تجربهﯼ شخصی مطلب
بنویسد.
روایی و پایایی :روایی محتوایی آزمون با استفاده از نظر
چند نفر از اساتید دربارهﯼ صحت ترجمه و تناسب محتواﯼ
آزمون با اهداف پژوهشی تأیید گردید .براﯼ تعیین پایایی
آزمون از روش بازآزمایی استفاده شد .براﯼ این منظور ابتدا
آزمون در بین دانشجویان یکی از کالسهاﯼ دانشگاه فرهنگیان
که تعدادشان  32نفر بود اجرا گردید و پس از دو هفته ،آزمون
مذکور مجدداً در همان گروه اجرا شد .ضریب همبستگی بین
نمره هاﯼ آزمون اول ودوم  0/86به دست آمد که ضریب
مناسبی براﯼ تأیید پایایی این آزمون می باشد.
اجرا و نمره گذاری :آزمون نوشتن در دو مرحلهﯼ پیش
آزمون (قبل از شروع دورهﯼ آموزشی) و پس آزمون (بالفاصله
بعد از اتمام دورهﯼ آموزشی) به طور همزمان در بین گروه
هاﯼ آزمایشی و گواه اجرا شد .دانشجویان براﯼ پاسخ دهی به
آزمون در هر مرحله  40دقیقه فرصت داشتند .نمره گذارﯼ
پاسخهاﯼ آزمودنیها در این آزمون طبق معیارهاﯼ زیر انجام
گرفت:
 )1قدرت بیان  :بیان اندیشه یا ایده به صورت روشن در
ارتباط با موضوع ،همبستگی بحث ،و کیفیت استدالل
نویسنده.
 )2حمایت و گسترش  :حمایت از اندیشه یا ایدهﯼ
اصلی با استفاده از عناصر حمایت کننده مانند :مثال ،آمار،

…………………………………………
O1

O2

C

نمودار  .1طرح پژوهشی مورد استفاده

شرکتکنندگان :جامعهﯼ این پژوهش دانشجویان
دورهﯼ کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92
محسوب میشوند که براﯼ درس روانشناسی تربیتی ثبتنام
کردهاند و شرکتکنندگان در پژوهش سه کالس روانشناسی
تربیتی دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر کرج بودند که به عنوان
نمونه انتخاب شدند .این نمونه که در مجموع  115نفر
دانشجوﯼ دختر بودند به طور تصادفی در سه گروه
مقالهنویسی تحلیلی ،تکالیف کوتاه نوشتارﯼ ،و آموزش سنتی
طبق جدول  1تعیین شدند .دانشگاه فرهنگیان به این دلیل
انتخاب شد که اجراﯼ پژوهش در سه کالس تقریبا همسان
(از لحاظ رشته ،گرایش ،جنسیت ،سال ورودﯼ) در آنجا
ممکن بود و در بین واحدهاﯼ مختلف این دانشگاه ،پژوهشگر
مجوز تدریس در واحد امیر کبیر کرج را داشت.
جدول  .1گروه های پژوهش و تعداد آن ها
گروههاﯼ پژوهش

تعداد

گروه آزمایشی ( 1تکالیف کوتاه نوشتارﯼ)

 39نفر

گروه آزمایشی ( 2مقاله نویسی تحلیلی)

 37نفر

گروه گواه (آموزش سنتی)

 39نفر

کل شرکت کنندگان

 115نفر

آمنه عالی و همکاران

ابزار پژوهش :متغیرهاﯼ وابسته ﯼ پژوهش به وسیلهﯼ
دو ابزار به شرح زیر اندازهگیرﯼ شدند.
الف) آزمون پیشرفت تحصیلی :متغیر سطوح
یادگیرﯼ دانشجویان با آزمون پیشرفت تحصیلی اندازهگیرﯼ
شد .این آزمون در دو نسخه ﯼ یکسان براﯼ اجرا در
پیشآزمون و پسآزمون تهیه شد که شامل  20سؤال چهار
گزینهاﯼ و  10سؤال تشریحی است .براﯼ ساخت این آزمون
با توجه به الگوﯼ ساخت ابزارهاﯼ اندازهگیرﯼ متغیرهاﯼ
پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی [ ،]35فعالیتهاﯼ زیر
انجام پذیرفت :تهیهﯼ جدول مشخصات آزمون ،نوشتن
سؤالهاﯼ آزمون ،اجراﯼ مقدماتی آزمون در بین  68دانشجوﯼ
این دانشگاه که در پژوهش مشارکت نداشتند اما این درس را
گذرانده بودند ،تحلیل ویژگیهاﯼ روانسنجی سؤالها ،که با
توجه به سطح دشوارﯼ و ضریب تمیز 20 ،سؤال چهار
5
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حقایق ،دلیل ،و شاهد به طور مرتبط و عمیق.
 )3سازمان دهی  :توالی منطقی اطالعات حمایت کننده
از اندیشه و همچنین انسجام متن.
 )4کاربرد لغات و جمالت  :عالقه و دقت در انتخاب
کلمات در متن.
 )5تناسب  :ارتباط میان متن با موضوع مطرح شده.
 )6ساختار و قواعد دستوری  :عارﯼ بودن از خطا در
قواعد دستورﯼ ،پاراگراف بندﯼ ،و ساختار جمله.
شیوه ی اجرا :پژوهش در سه مرحله اجرا شد:
 )1اجرای پیش آزمون :قبل از مداخلهﯼ آموزشی،
آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون نوشتن به عنوان پیش
آزمون در هر سه گروه اجرا شد.

 )2مداخلهی آموزشی :دورهﯼ آموزشی به سه شیوه در
سه گروه آزمودنی و به مدت  16جلسهﯼ  90دقیقهاﯼ اجرا
شد و یک نیمسال به طول انجامید .در گروه آزمایشی، 1
آموزش مبتنی بر تکالیف کوتاه نوشتارﯼ (جدول )2و گروه
آزمایشی  ،2آموزش مبتنی بر مقالهنویسی تحلیلی (جدول )3
اجرا شد و در گروه گواه ،آموزش سنتی رایج دانشگاهی ،که
عبارتند از ارائهﯼ سخنرانی توسط استاد و کنفرانسهاﯼ کوتاه
توسط دانشجویان ،اجرا گردید.
 )3اجرای پس آزمون :پس آزمون پیشرفت تحصیلی و
پس آزمون نوشتن بالفاصله بعد از اتمام دورهﯼ آموزشی در
هر سه گروه اجرا گردید.

جدول  .2گامها و هدفهای آموزش مبتنی بر تکالیف کوتاه نوشتاری
گامهاﯼ آموزشی

تکالیف نوشتارﯼ

هدفها

گام اول :برونی سازﯼ ( فعال سازﯼ دانش ضمنی شخص درباره مفاهیم مورد نظر)

آگاهانه شدن مفاهیم ضمنی شخصی

گام دوم :درونی سازﯼ (آموزش و تمرین مفاهیم علمی براﯼ یادگیرﯼ عمیق)

خودکار شدن مفاهیم علمی

گام سوم :بازسازﯼ (سازماندهی مجدد ادراکات شخصی براساس مفاهیم علمی

ساخت دانش علمی بر مبناﯼ مفاهیم ضمنی و تفاسیر شخصی

جدید)

انشا ﯼ کوتاه
ژورنال نویسی
خالصه نویسی کلی
خالصه نویسی تخصصی
حاشیه نویسی
تکالیف استنتاجی
دفتر یادگیرﯼ

جدول  .3گامها و هدفهای آموزش مبتنی بر مقاله نویسی تحلیلی
گامهاﯼ آموزشی

تکالیف نوشتارﯼ

هدفها

گام اول :مواجهه با یک تجربه

نظریه پردازﯼ درباره تجارب عملی

مقالهنویسی تحلیلی که داراﯼ ساختار چهار بخشی

گام دوم :بازگویی یک تجربه ،رویداد یا اندیشه

گشتار دانش نظرﯼ در دانش عملی و

است:

گام سوم :توصیف علمی یک تجربه واقعی

مهارتها

بازگویی

گام چهارم :توضیح و تفسیر درباره چرایی و چگونگی وقوع یک رویداد یا

ساخت دانش تخصصی در رشته

توصیف

تجربه

توضیح

گام پنجم :بحث و فرضیه پردازﯼ درباره پاسخهاﯼ ممکن ،اعمال و فعالیتهاﯼ

بحث

آینده

جدول  4شاخصهاﯼ آمارﯼ متغیر یادگیرﯼ در پیش
آزمون و پس آزمون را به تفکیک گروهها نشان میدهد:
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،میانگین
نمرههاﯼ پیشآزمون یادگیرﯼ گروه آزمایشی  9/89 ،1با
انحراف معیار  2/73و در پسآزمون  16/62با انحراف معیار
 2/15میباشد .در گروه آزمایشی  ،2میانگین پیشآزمون
 9/68با انحراف معیار  3/06و در پسآزمون  16/45با انحراف
معیار  2/55است .این شاخصها در گروه گواه به ترتیب 9/64
با انحراف معیار  3/09در پیشآزمون و  14/54با انحراف معیار
 2/54در پسآزمون است.

یافتهها
تجزیه و تحلیل داده هاﯼ پژوهش براساس فرضیه ها به
شرح زیر است:
فرضیهﯼ اول :بین اثربخشی آموزش مبتنی بر تکالیف
کوتاه نوشتارﯼ ،مقالهنویسی تحلیلی و آموزش سنتی بر
افزایش یادگیرﯼ دانشجویان در سطوح باالﯼ حیطه شناختی،
تفاوت معنادارﯼ وجود دارد.
براﯼ مقایسه میزان تأثیر روشهاﯼ آموزشی بر سطوح
یادگیرﯼ دانشجویان ،پاسخ آزمودنیها به آزمون پیشرفت
تحصیلی گردآورﯼ و تحلیل شد.
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جدول  .4عملکرد گروه ها براساس میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون یادگیری
پس آزمون

پیش آزمون

شاخص
گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

گروه آزمایشی 1

39

9/89

2/73

16/62

2/15

گروه آزمایشی 2

37

9/68

3/06

16/45

2/55

گروه گواه

39

9/64

3/09

14/54

2/54

کل

115

9/74

2/94

15/86

2/58

قبل از تحلیل دادههاﯼ مربوط به یادگیرﯼ ،مفروضههاﯼ
زیربنایی تحلیل کوواریانس بررسی شد و پس از تأیید این
مفروضهها ،به منظور بررسی اثر مداخلهﯼ آزمایشی بر عملکرد
دانشجویان در آزمون یادگیرﯼ از تحلیل کوواریانس استفاده

انحراف استاندارد

شد .در این تحلیل ،تأثیر نمرههاﯼ پیشآزمون یادگیرﯼ از
نمرههاﯼ متغیر وابسته (پسآزمون) برداشته میشود و گروهها
با توجه به نمرههاﯼ باقیمانده مقایسه میشوند که نتایج آن
در جدول  5آمده است.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزشی بر میزان یادگیری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

پیش آزمون یادگیرﯼ

591/36

Df
1

591/36

گروه ها

91/08

2

45/54

خطا

64/54

111

0/58

کل

29705/37

115

میانگین مجذورات

F
1016/98

0/00

78/32

0/00

براساس مندرجات جدول  ،5تحلیل دادهها نشانگر این
است که تفاوت بین گروهها در پسآزمون یادگیرﯼ بعد از
تعدیل تفاوتهاﯼ اولیه بین گروهها ،با  F= 78/32و با درجه

سطح معنادارﯼ

آزادﯼ  2و  111در سطح آلفاﯼ  P< 0/01معنادار است .در
راستاﯼ تعیین تفاوت گروههاﯼ سهگانه از آزمون فیشر
استفاده شد .نتایج آن در جدول  6درج گردیده است.

جدول  .6نتایج مقایسه های زوجی اثرات روشهای آموزشی بر میزان یادگیری
گروه 1

گروه 2

تفاوت میانگین ها

خطاﯼ استاندارد

سطح معنادارﯼ

گروه آزمایشی 1

گروه آزمایشی2

0/16

0/55

0/77

گروه آزمایشی 1

گروه گواه

*2/07

0/54

0/00

گروه آزمایشی 2

گروه گواه

*1/91

0/55

0/00

نتایج این آزمون نشان میدهد که هر دو روش آموزش
تکالیف کوتاه (گروه آزمایشی  )1و مقالهنویسی تحلیلی (گروه
آزمایشی  )2نسبت به شیوه آموزشی سنتی (گروه گواه) بر
سطوح شناختی فهمیدن ،به کار بستن ،تحلیل ،ارزشیابی و
آفریدن ،اثربخشی بیشترﯼ دارند و این تفاوتها در سطح
آلفاﯼ  P< 0/05از لحاظ آمارﯼ معنادار است .اما بین
میانگینهاﯼ سه گروه در سطح به یاد آوردن ،تفاوت معنادارﯼ
مشاهده نشد .بین میانگینهاﯼ دو گروه آزمایشی  1و  2در
سطح به کار بستن مقدار  -0/21تفاوت مشاهده شده است
که در سطح  P< 0/05معنادار است و بیانگر تأثیر مثبت
آموزش مقالهنویسی تحلیلی بر سطح به کار بستن است.
نمودار  2این تفاوتها را نشان می دهد:

طبق جدول  ،6تفاوت میانگین گروه آزمایشی  1با گروه
گواه 2/07 ،به دست آمده است این مقدار در سطح آلفاﯼ
 P< 0/05معنادار است .همچنین تفاوت میانگین گروه
آزمایشی  2با گروه گواه 1/91 ،است که در سطح آلفاﯼ
 P< 0/05معنادار است .به عبارت دیگر هر دو روش آموزش
مبتنی بر تکالیف نوشتارﯼ بر عملکرد دانشجویان در آزمون
یادگیرﯼ اثربخشتر از گروه گواه میباشند .اما تفاوت بین
گروه آزمایشی  1و  2از لحاظ آمارﯼ معنادار نشده است .با
توجه به اینکه آزمون یادگیرﯼ در این پژوهش ،شش سطح
حیطهشناختی را میسنجد براﯼ تعیین تفاوت گروهها در هر
حیطه از آزمون فیشر استفاده شد.
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1.6
1.4

1.48

به یاد آوردن

1.3
1.14
0.98

به کاربستن
تحلیل کردن

1.13

1.27
1.16

1.14 1.12

1.1
0.97 0.99

0.94

0.79
0.69

1
0.8

میانگین

فهمیدن

1.18

1.2

0.6

0.61 0.64

0.4

ارزشیابی کردن

0.2

آفریدن

0
گروه گواه

گروه آزمایشی1

گروه آزمایشی2

نمودار  .2مقایسهی تفاوت گروه ها در میانگین نمرهی سطوح یادگیری شناختی از پیش آزمون تا پس آزمون

براﯼ آزمون اثربخشی روشهاﯼ آموزشی بر مهارتهاﯼ
نوشتارﯼ دانشجویان ،پاسخ آزمودنیها به آزمون نوشتن
کالیفرنیا گردآورﯼ و تحلیل شد .جدول  7شاخصهاﯼ آمارﯼ
متغیر مهارتهاﯼ نوشتارﯼ در پیش آزمون و پس آزمون را به
تفکیک گروه ها نشان میدهد:

فرضیهی دوم :بین اثربخشی تکالیف کوتاه نوشتارﯼ و
مقالهنویسی تحلیلی در مقایسه با آموزش سنتی بر بهبود
مهارتهاﯼ نوشتارﯼ دانشجویان تفاوت معنادارﯼ وجود دارد .

جدول  .7عملکرد گروه ها براساس میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون نوشتن
پیش آزمون

شاخص
گروه ها

پس آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه آزمایشی 1

39

10/28

5/35

13/58

3/83

گروه آزمایشی 2

37

11/37

5/81

16/18

3/4

گروه گواه

39

10/56

4/74

11/66

3/57

کل

115

10/73

5/29

13/77

4/29

قبل از اجراﯼ آزمون کوواریانس ،مفروضههاﯼ زیربنایی
این آزمون از لحاظ آمارﯼ بررسی شد و پس از تأیید این
مفروضههاﯼ  ،جهت بررسی اثر مداخلهﯼ آزمایشی بر عملکرد
دانشجویان در آزمون نوشتن از تحلیل کوواریانس استفاده
شد .در این تحلیل ،تأثیر نمرههاﯼ پیشآزمون نوشتن از
نمرههاﯼ متغیر وابسته (پسآزمون) برداشته میشود و گروه
ها با توجه به نمرههاﯼ باقی مانده مقایسه میشوند که نتایج
آن در جدول  8ارائه شده است.

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،میانگین
نمرههاﯼ پیشآزمون نوشتن گروه آزمایشی  10/28 1با
انحراف استاندارد  5/35و در پسآزمون  13/58با انحراف
استاندارد 3/83میباشد .در گروه آزمایشی  2میانگین
پیشآزمون  11/37با انحراف استاندارد  5/81و در پسآزمون
 16/18با انحراف استاندارد  4/3است .این شاخصها در گروه
گواه به ترتیب  10/56با انحراف استاندارد  4/74در
پیشآزمون  11/66و با انحراف استاندارد  3/57در پسآزمون
است.

جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس اثرات روشهای آموزشی بر متغیر مهارتهای نوشتن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معنادارﯼ

پیش آزمون نوشتن

1577/13

1

1577/13

1300/1

0/00

گروه ها

295/86

2

147/93

121/95

0/00

خطا

134/65

111

1/213

کل

23920

115
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نوشتن برای یادگیری ( : )WTLبررسی اثربخشی تکالیف نوشتاری بر یادگیری و مهارت های نوشتاری .........

براساس مندرجات جدول  ،8تحلیل دادهها نشانگر این
است که تفاوت بین گروه ها در پسآزمون نوشتن بعد از
تعدیل تفاوتهاﯼ اولیه بین گروه ها ،با  F=121/95و با
درجهﯼ آزادﯼ ( 2و  )111با  99درصد اطمینان ()P<0/01

آمنه عالی و همکاران

معنادار است .در راستاﯼ تعیین تفاوت گروه هاﯼ سهگانه از
آزمون فیشر استفاده شد .نتایج آن در جدول  9درج گردیده
است.

جدول  .9نتایج مقایسه های زوجی اثرات روشهای آموزشی بر بهبود مهارتهای نوشتاری
گروه 1

گروه 2

تفاوت میانگین ها

خطاﯼ استاندارد

سطح معنادارﯼ

گروه آزمایشی 1

گروه آزمایشی2

*-1/4

0/26

0/00

گروه گواه

*1/79

0/27

0/00

گروه گواه

*3/18

0/26

0/00

گروه آزمایشی 2

1.4
1.2

قدرت بیان

1.16
1.08
0.97
0.82 0.85

0.81

حمایت

0.6

0.64

کاربرد

0.8

0.59
0.51

ساختار

0.4

0.38

0.33
0.18 0.15

میانگین

سازمان دهی

تناسب

1

0.2

0.11 0.21 0.13

0.15

0.14

0

گروه گواه

گروه آزمایشی2

گروه آزمایشی1

نمودار  .3مقایسهی تفاوت گروه ها در میانگین نمرهی مهارتهای نوشتاری از پیش آزمون تا پس آزمون

طبق نتایج این آزمون:
ـ تفاوت میانگین نمرهﯼ نوشتن گروه آزمایشی  1با گروه
گواه در مقیاس هاﯼ قدرت بیان ( )0/12و تناسب ( )0/2با
اطمینان  95درصد ( )P< 0/05و در مقیاس هاﯼ سازمان
دهی ( ،)0/58حمایت ( )0/69و ساختار ( )0/4با اطمینان 99
درصد ( )P<0/01معنادار است .اما در مقیاس کاربرد ()0/15
تفاوت معنادار نیست .به عبارت دیگر شیوهﯼ تکالیف کوتاه
نوشتارﯼ (گروه آزمایشی  )1در مقایسه با شیوهﯼ سنتی
(گروه گواه) بر افزایش نمرهﯼ نوشتن دانشجویان در همهﯼ
مقیاس هاﯼ آزمون نوشتن به جز مقیاس کاربرد اثربخش می
باشد.
ـ تفاوت میانگین نمرهﯼ نوشتن گروه آزمایشی  2و گروه
گواه در مقیاس قدرت بیان ( )0/11در سطح آلفاﯼ p<0/05
معنادار نیست اما در مقیاس هاﯼ سازمان دهی (، )0/91
حمایت ( ،)1/08کاربرد ( ،)0/49ساختار ( )0/83و تناسب
( )0/46با اطمینان  99درصد ( )P<0/01معنادار است .یعنی
شیوهﯼ مقالهنویسی تحلیلی (گروه آزمایشی  )2در مقایسهﯼ
با شیوهﯼ سنتی (گروه گواه) بر افزایش نمرهﯼ نوشتن

طبق جدول  ،9تفاوت میانگین گروه آزمایشی  1با گروه
گواه 1/79 ،به دست آمده است این مقدار با  99درصد
اطمینان ( )P<0/01معنادار است .همچنین تفاوت میانگین
گروه آزمایشی  2با گروه گواه 3/18 ،است که این مقدار نیز
با  99درصد اطمینان ( )P<0/01معنادار است .تفاوت بین
گروه آزمایشی  1و  2نیز  -1/4است که با  99درصد اطمینان
( )P<0/01معنادار است .به عبارت دیگر هر دو روش آموزش
نوشتار بر عملکرد دانشجویان در آزمون نوشتن اثربخشتر از
گروه گواه میباشند .و روش مقالهنویسی تحلیلی نیز اثربخش
تر از روش تکالیف کوتاه است .در نتیجه اثربخشی آموزش
هاﯼ مبتنی بر تکالیف نوشتارﯼ بر بهبود مهارتهاﯼ نوشتارﯼ
دانشجویان با  99درصد اطمینان تأیید می شود.
با توجه به اینکه آزمون نوشتن ،شش مقیاس را میسنجد
براﯼ تعیین تفاوت گروه ها در هر مقیاس ،از آزمون تعقیبی
فیشر استفاده شد.
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دانش روندﯼ یا فرایندﯼ دانشی است که به سهولت قابل
کاربرد در موقعیت واقعی است و بخش مهمی از دانش
تخصصی در تحصیالت دانشگاهی محسوب می شود .لین
هارت  ،مک کارتی و مریمان [ ]39رشد این دانش را منوط
به این می دانند که دانشجویان نظریه هاﯼ دانش رسمی را
براﯼ کاربرد در موقعیت ،تبدیل یا گشتار کنند و مطابقاً دانش
و تجربه عملی خود را در طراحی اصول و مدلهاﯼ مفهومی به
کار برند .بنابر استدالل بریتر و اسکاردملیا ،در فرضیه ﯼ
جستجوﯼ پس نگر ،اگر تکالیف نوشتارﯼ نویسنده را به کاربرد
دانش بیانی در حل مسألهﯼ تجربی وا دارد ،فرایند گشتار
دانش رخ می دهد و دانش نظرﯼ حاصل از متون درسی قابل
تبدیل به دانش شخصی یک متخصص می شود .به این ترتیب
از نتایج پژوهش حاضر و همچنین پژوهش هاﯼ بریتر و
اسکاردملیا [ ]21و ویلی و وس [ ]26دربارهﯼ نوشتار
تحلیلی ،اینگونه می توان استنباط کرد که مقاله نویسی
تحلیلی حول یک مسألهﯼ تجربی می تواند زمینه ساز ساخت
دانش روندﯼ و ارتقاﯼ یادگیرﯼ دانشجویان به سطح به
کاربستن شود.
به کاربستن ،هدفی ارزشمند در دروسی مانند روانشناسی
تربیتی است که جنبهﯼ کاربردﯼ آن پر رنگ است ،اما فرصت
کسب مهارت در موقعیت واقعی براﯼ دانشجویان در دوران
تحصیل محدود است ،لذا انجام تکالیف تخصصی مانند مقاله
نویسی تحلیلی می تواند به عنوان ابزار واسطه اﯼ غنی ،انتقال
دانش رسمی به سطح مهارت عملی را تکیه گاه سازﯼ کند.
 طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیهﯼ دوم پژوهش،تفاوت معنادارﯼ در میانگین نمرهﯼ دانشجویان سه گروه
پژوهش در آزمون مهارتهاﯼ نوشتارﯼ کالیفرنیا مشاهده شد.
بر این اساس ،اثربخشی آموزشهاﯼ مبتنی بر تکالیف نوشتارﯼ
به ویژه مقاله نویسی تحلیلی بر بهبود مهارتهاﯼ نوشتارﯼ
دانشجویان تأیید می گردد.
یافته هاﯼ حاصل از مقایسهﯼ میانگین نمرهﯼ نوشتار
دانشجویان گروه آزمایشی  1و  2در شش معیار آزمون نیز
حاکی از تفاوت معنادار بین این دو گروه در معیارهاﯼ سازمان
دهی ،حمایت ،کاربرد ،ساختار ،و تناسب ،به جز معیار قدرت
بیان ،می باشد .به عبارت دیگر تکلیف مقالهنویسی تحلیلی بر
بهبود مهارتهاﯼ نوشتارﯼ دانشجویان در همهﯼ معیارهاﯼ
نوشتارﯼ به جز قدرت بیان اثربخش تر از تکالیف کوتاه
نوشتارﯼ است.
پژوهش رانسدل و لوﯼ [ ]40نیز نشان می دهد که تکلیف
مقالهنویسی مهارت نوشتارﯼ دانشجویان به ویژه در ارائه
شواهد حمایت کننده افزایش می دهد .اسکاردملیا ،بریتر و
استین بچ [ ]41نیز از طریق ارائه آموزش راهبردهاﯼ

دانشجویان در همهﯼ مقیاس هاﯼ آزمون نوشتن به جز
مقیاس قدرت بیان اثربخش تر می باشد.
ـ تفاوت میانگین نمرهﯼ نوشتن گروه آزمایشی  1با  2در
مقیاس قدرت بیان ( )0/008در سطح آلفاﯼ  p<0/05معنادار
نیست .اما در مقیاس هاﯼ سازمان دهی ( ،)0/34حمایت
( ،)-0/39کاربرد ( ،)-0/34ساختار ( )-0/43و تناسب (-0/26
) با اطمینان  99درصد ( )P<0/01معنادار است .به عبارت
دیگر شیوهﯼ مقالهنویسی تحلیلی (گروه آزمایشی  )2از
شیوهﯼ تکالیف کوتاه نوشتارﯼ (گروه آزمایشی  )1بر افزایش
نمرهﯼ نوشتن دانشجویان در همهﯼ مقیاس هاﯼ آزمون
نوشتن به جز مقیاس قدرت بیان اثربخش تر می باشد.
بنابراین اثربخشی مقالهنویسی تحلیلی بر بهبود مهارتهاﯼ
نوشتارﯼ دانشجویان با  99درصد اطمینان تأیید می شود.
نمودار  3این تفاوتها را نشان می دهد.
در نمودار  3مشهود است که در گروه مقاله نویسی تفاوت
بیشترﯼ در مهارتهاﯼ نوشتارﯼ از پیش آزمون تا پس آزمون
به وجود آمده است .و در هر دو گروه نوشتارﯼ بیشترین
تفاوت به ترتیب در مهارتهاﯼ حمایت و گسترش ،سازمان
دهی ،ساختار ،و کاربرد ایجاد شده است.
بحث و نتیجهگیری
 نتایج آزمون فرضیه ﯼ اول پژوهش ،بیانگر وجود تفاوتمعنادارﯼ در میزان یادگیرﯼ دانشجویان گروههاﯼ آزمایشی
نسبت به گروه گواه است .همچنین طبق یافته هاﯼ حاصل از
مقایسه هاﯼ زوجی گروهها ،هر دو گروه آموزش مبتنی بر
تکالیف نوشتارﯼ در سطوح درک و فهم ،به کاربستن ،تحلیل
کردن ،ارزشیابی کردن و آفریدن ،عملکرد بهترﯼ نسبت به
گروه آموزش سنتی داشتند .اما در سطح به یاد آوردن تفاوت
معنادارﯼ مشاهده نشد .با توجه به این یافته ها ،اثربخشی
هر دو شیوه ﯼ آموزش نوشتارﯼ بر افزایش یادگیرﯼ در
سطوح باالﯼ حیطه شناختی تایید می گردد .محمدﯼ
چابکی[ ]36نیز در پژوهشی تحلیلی ،بر جایگاه زبان در
تصریح اهداف تربیت در سطح فردﯼ ،اجتماعی و جهانی تاکید
می کند .این یافته ها همسو با بسیارﯼ از پژوهشهاﯼ رویکرد
نوشتن براﯼ یادگیرﯼ است که تاثیر تکالیف مختلف نوشتارﯼ
را بر هدفهاﯼ یادگیرﯼ در رشته هاﯼ علمی گزارش داده اند؛
مانند اسماگرینسکی [ ،]5هاندا و ولز [، ]37کارتر  ،فرزلی و
وایب [ ]38و استوارت ،مایرز ،و کالی [.]34
یافته هاﯼ حاصل از مقایسه هاﯼ زوجی همچنین حاکی
از اثربخشی مقاله نویسی تحلیلی بر عملکرد دانشجویان در
سطح به کاربستن و به عبارتی دیگر در بعد دانش روندﯼ
نسبت به گروه آزمایشی  1است.
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رتوریکال به همراه انجام تکلیف مقالهنویسی اعتقادﯼ و
تفسیرﯼ ،افزایش قابل توجهی در میزان کاربرد صحیح
جمالت مشاهده کردند .نتایج پژوهشی واتس و بارنت [،]42
گدارد [ ]13و کارجیل و کالیکوف [ ]28از تاثیر آموزش
مستقیم راهبردهاﯼ فنی و نگارشی بر ارتقاء کیفیت نوشتار
دانشجویان و نگرش مثبت آنها به فعالیت نوشتن حمایت می
کند .بنابراین این یافته ها و نتایج پژوهش حاضر تأیید می
کند که براﯼ افزایش مهارت نوشتار فنی و توانمندﯼ در کاربرد
صحیح لغات و جمالت آموزش مستقیم اثربخش است.
رایان [ ]28پیشنهاد می کند که اگر از دانشجویان
خواسته شود تا طبق یک الگوﯼ ساختارﯼ متنی بنویسند،
آنگاه ،مهارت آنها در نوشتار علمی ساختارمند افزایش می
یابد .بر این اساس ،به احتمال زیاد ،ویژگی هاﯼ متمایز تکلیف
مقالهنویسی در مقایسه با تکالیف کوتاه مانند ساختار مند
بودن تکلیف ،و ارائهﯼ آموزش و بازخورد در زمینهﯼ کاربرد
راهبردهاﯼ نگارشی در نوشتار علمی بر میزان اثربخشی این
تکلیف افزوده است.
در مجموع ،مهمترین دست آورد این پژوهش ،پیشنهاد
دو الگو براﯼ به کارگیرﯼ تکالیف نوشتارﯼ به دست اندر کاران
آموزش دانشگاهی است ،که اعتبار آنها در بافت درس
روانشناسی تربیتی و دست یابی به هدف ارتقاﯼ سطح
یادگیرﯼ و مهارت نوشتار علمی دانشجویان بررسی شده است.
با این وجود براﯼ پذیرش گسترده تر رویکرد نوشتن براﯼ
یادگیرﯼ در آموزش عالی به پژوهش بیشتر در زمینه طراحی
و ارزیابی انواع تکالیف نوشتارﯼ متناسب با هدفها و شاخه
هاﯼ علمی مختلف نیاز است .این دو الگو عبارتند از:
 )1آموزش مبتنی بر تکالیف کوتاه نوشتاری :هدف
این شیوه ،کمک به یادگیرندگان در ساخت دانش علمی بر
مبناﯼ مفاهیم ضمنی و تفاسیر شخصی شان می باشد .براﯼ
رسیدن به این هدف سه گام به شرح زیر طراحی شد:
 برونی سازﯼ ،فعال سازﯼ دانش ضمنی شخص دربارهمفاهیم مورد نظر
 درونی سازﯼ ،آموزش و تمرین مفاهیم علمی با هدفایجاد یادگیرﯼ عمیق
 بازسازﯼ ،سازماندهی مجدد ادراکات شخصی براساسمفاهیم علمی جدید
براﯼ اجراﯼ هر مرحله تکالیف کوتاه نوشتارﯼ برگرفته از
وب سایت آموزشی دانشگاه کارولینا [ ]43درنظر گرفته شد
(جدول . )2
 )2آموزش مبتنی بر مقالهنویسی :این شیوه سه هدف
عمده را پیگیرﯼ می کند:
 -نظریه پردازﯼ دربارهﯼ تجارب عملی

آمنه عالی و همکاران

 گشتار دانش نظرﯼ در دانش عملی و مهارتها ساخت دانش تخصصی در رشتهبراﯼ رسیدن به این هدفها دانشجویان در هر جلسه پس
از گوش دان به سخنرانی مدرس دربارهﯼ موضوع درسی ،با
یک موقعیت تجربی (فیلم ،متن یا بازگویی تجربهﯼ شخصی)
مواجه می شوند و پس از آن متنی مبتنی بر مدل نوشتار
تحلیلی می نویسند (جدول .)3
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پیوست
بسمه تعالی
آزمون نوشتن
دستورالعمل آزمون
دانشجوی گرامی:
این آزمون توانایی شما را در نوشتن تحلیلی مورد ارزیابی قرار می دهد .در این آزمون دو موضوع براﯼ شما ارائه می شود و شما
باید درباره ﯼ هر دو موضوع مطرح شده مطالبی بنویسید .در موضوع اول از شما خواسته می شود تا یک اظهار نظر را تحلیل کنید
و در موضوع دوم از شما خواسته می شود تا دربارهﯼ یک تجربهﯼ شخصی بنویسید .توجه داشته باشید که فقط در ارتباط با موضوع
مطلب بنویسید .جمالت و عبارات باید برگرفته از ذهن خودتان باشد و از بازنویسی و تعبیر جمالت دیگران بپرهیزید.
ابتدا هر موضوع را به دقت مطالعه کنید ،سپس در مورد آن بنویسید .بطور دقیق فکر کنید و ایده هاﯼ خود را سازمان دهی
نمایید 40 .دقیقه فرصت دارید تا در ارتباط با دو موضوع مطرح شده مطلب بنویسید.
 -1آنچه می نویسید براساس مالکهاﯼ زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 -2میزان وضوح ،کیفیت و پیوستگی ایده ﯼ اصلی که مطرح کرده اید..
 -3میزان روشنی و توالی منطقی ایده هایی که بیان کرده اید.
 -4میزان ارتباط و مناسب بودن حمایتهایی که از ایده تان انجام داده اید.
 -5میزان عالقه و دقتی که در انتخاب کلمات داشته اید.
 -6میزان دقتی که در رعایت نکات دستورﯼ و امالیی داشته اید.
 -7میزان ارتباطی که مطالب شما ،با دو موضوع مطرح شده دارد.
موضوع اول:
روزﯼ ارنست همینگوﯼ (نویسنده مشهور آمریکایی) اظهار داشت« :هر چه شما مسن تر شوید ،داشتن قهرمان برایتان دشوارتر
خواهد شد ،اما این نوعی ضرورت است ».موافقت و یا مخالفت خود را با اظهار نظر همینگوﯼ ،در یک انشاء خطاب به شنونده
بزرگسال تحصیل کرده بیان کنید و با استداللهاﯼ منطقی و مثالهاﯼ دقیق از ایده خود حمایت کنید.
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موضوع دوم:
اغلب دانش آموزان مشکالتی در دوره هاﯼ تحصیلی خود دارند .این مشکالت از منابع مختلفی سرچشمه می گیرد مانند تعارضات
معلم – دانش آموز یا بی عالقگی به موضوع درسی .در یک انشاء خطاب به شنونده بزرگسال تحصیل کرده ،کالسی را به خاطر آورید
که شما در آن با مشکلی مواجه شده اید ،به عنوان معلم یا دانش آموز ،سپس مشکل را توصیف کنید و شرح دهید که چگونه آن
موقعیت را اداره کرده اید.
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