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Introduction: Descriptive writing is one of the primary school’s most complicated tasks in the
Farsi Witting textbook. The present study aimed to develop an educational package based on the
cognitive construal operations of perspective and figure-ground and evaluate its effect on the sixthgrade students’ descriptive writing skills.
Methods: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control
group in terms of method. The statistical population included all sixth-grade male and female
students of the primary school in Rasht in the academic year 2020-2021, of which 40 students
were selected by random sampling method and assigned to the experimental and control group (20
people in each group). The research instrument included the researcher-made questionnaire. The
experimental group received the training package, while the control group was trained by the usual
method based on the curriculum of the Ministry of Education. The revised form of the training
package was developed by the TBLT method during 13 45–60-minute sessions in two sessions per
week for the experimental group. A 10-item researcher-made test was given to both experimental
and control groups to assess the effectiveness of the educational package. Data were analyzed
using the analysis of covariance in SPSS-26.
Results: The result revealed that the education package of cognitive construal operations affected
students’ descriptive writing. In other words, the writing score of students participating in cognitive construal operation training sessions increased significantly compared with the control group
(P<0.01).
Conclusion: According to the present study's results, the educational package can be viewed as
structural knowledge development and strategic knowledge development. As a result, the educational
package of cognitive construal operations can be suggested as a facilitator in teaching descriptive
writing to both teachers and students.

Citation: Fayyazi MS. Development of an educational package based on the cognitive construal operations of perspective
and figure-ground and its effect on the sixth-grade primary school students’ descriptive writing skill. Advances in Cognitive
Sciences. 2022;24(2):57-70.

Extended Abstract
Introduction
Writing can be narrowly viewed as a particular kind of

from the social and cognitive purposes it serves. Cogni-

verbal production skill where text is manufactured to

tive models consider writing as a problem-solving activi-

meet a discourse demand, or more broadly, as a complex,

ty that involves coordinating multiple cognitive process-

integrated performance that cannot be understood apart

es like other complicated intellectual ones. The findings
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of Daneshgar in the Academy of Persian Language and

cognitive linguistics, cognitive psychology, cognitive ed-

Literature revealed that Iranian students possess limited

ucation, curriculum planning, and a sixth-grade teacher.

writing ability in comparison with reading, speaking, and

Its content validity was determined to be 80% by Content

listening skills (18). This approach provided the basis for

Validity Index (CVI). The reliability of the tests was mea-

the research's main question: how can the Iranian prima-

sured by reference to the retest method. Specifically, the

ry school students’ descriptive writing skills be improved

test was conducted twice on the same samples over the

by teaching construal operations like perspective and fig-

period of ten days. The correlation between their differ-

ure-ground?. The research aimed at developing an educa-

ent sets of results was then calculated. A correlation as-

tional package consists of perspective and figure-ground

sured the reliability of the test of 86%. For designing and

construal operations and investigating its effect on the

compiling a training package, the theoretical concepts

sixth-grade primary school students writing skills. The

of construal operations of perspective and figure-ground

research questions were: (1) in describing a scene, what

were studied in reliable sources, and the affecting factors

is the ground and what factors influence the choice of

on choosing perspective or figure were identified. The

perspective; (2) how is it possible to teach the offered

experts assessed the designed package, and the revised

educational package to the students; and (3) how can the

version was then applied in the training sessions. The

effectiveness of the educational package on the student

experimental group received the training package, while

writing skill be evaluated.

the control group was trained by the usual method based
on the curriculum of the Ministry of Education. The re-

Methods

vised form of the training package was developed by the

The present study was mixed (qualitative-quantitative) in

TBLT method during 13 45-60-minute sessions in two

terms of research paradigm, applied in terms of purpose,

sessions per week for the experimental group. Due to the

and quasi-experimental with a pretest-posttest design

coronavirus outbreak, the training was conducted virtu-

with a control group in terms of method. The statistical

ally using Adobe Connect Application. After completion

population included all sixth-grade male and female stu-

of the instructional program, a posttest was given to both

dents of the primary school in Rasht in the academic year

experimental and control groups under the same condi-

2020-2021, of which 40 students were selected by ran-

tion. Data were analyzed using the analysis of covariance

dom sampling method and assigned to the experimental

in SPSS-26.

and control group (20 people in each group). Since there
was no writing test corresponding to the present research

Results

purpose, the research instrument included the 10-item

The result showed that the utilization of theoretical con-

researcher-made questionnaire in which cognitive skills

cepts of construal operations, including perspective and

of creative thinking, information processes, reasoning,

figure-ground, made the production of writing education-

decision making, memory thinking, awareness, informa-

al packages possible. To adequately fulfilling this aspi-

tion assessment, problem-solving, research, and percep-

ration, theoretical concepts of cognitive linguistics and

tion were evaluated concerning the construal operations

cognitive education were closely integrated. This edu-

of perspective and figure-ground. To assess the validity

cational package established a basic framework of key

of the test, it was given to four experts in the fields of

components of perspective and figure-ground to promote
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students’ descriptive writing skills. Students acquired

ing the rights of individuals participating in the research,

familiarity with the ground and the influence factors on

respecting human rights, and keeping the results of their

choosing perspective in a scene. Moreover, the findings

research confidential. Before the intervention, the par-

of the research introduced TBLT as a practical method

ticipants explained the study’s objectives, and informed

for teaching the offered educational package to the stu-

consent was obtained from them. Also, after completing

dents. Through the task cycle, generating, organization

the training sessions on the training groups and perform-

and goal-setting occur. In addition, the result revealed

ing the posttest, the treatment sessions were intensive-

that the education package of cognitive construal oper-

ly performed on the control group to observe the ethical

ations affected students’ descriptive writing (P<0.01). In

principles. This research has been carried out following

other words, the writing score of students participating in

the ethical principles of the Journal of Advances in Cog-

cognitive construal operation training sessions increased

nitive Sciences and the Ethical Codes of the International

significantly compared to the control group.

Committee on Publishing Ethics (COPE).

Conclusion
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Sciences and Technologies Council.

implementing an educational writing package makes the
students perform better in writing descriptive texts. As

Acknowledgments

a result, the educational package of cognitive construal

The researcher expresses her profound gratitude to the

operations can be suggested as a facilitator in teaching

Cognitive Sciences and Technologies Council for its fi-

descriptive writing to both teachers and students.

nancial support. In addition, she would like to thank all
the students and school officials for their cooperation.

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

Conflict of interest

Among the ethical principles observed were not violat-

The study did not have any conflict of interest.

59
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

دوره  ،24شماره  ،2تابستان 1401

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

صفحات 57-70

تدوین بستة آموزشی مبتنی بر فرایندهای تعبیری شناختی منظر و نگاره_ زمینه و تأثیر آن بر مهارت نگارش
توصیفی دانش آموزان پایة ششم دبستان
مریم سادات فیاضی

*1

 .1استادیار زبان شناسی ،مرکز اسناد فرهنگی آسیا ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

چکیده

دریافت1400/07/21 :

اصالح نهایی1400/12/10 :

مقدمه :نوشتار توصیفی یکی از پیچیده ترین تکالیف کتاب فارسی نگارش پایة ششم دورة دبستان است .هدف اصلی

پذیرش1401/01/24 :

پژوهش ،افزون بر ط راحی بستة آموزشی ف رایندهای تعبیری شناختی منظرگزینی و زمینه_ نگاره ،بررسی تأثیر آموزش آن

واژه های کلیدی

بر مهارت نگارش دانش آموزان پایه ششم دبستان بود.
روش کار :پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعة آماری پژوهش کلیة

مهارت نگارش
بستة آموزشی

دانش آموزان دختر و پسر پایة ششم دورة ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی  1399-1400بودند که از میان آنان 40

فرایندهای تعبیری شناختی

دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در گروه های  20نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند .ابزار پژوهش

منظر

بستة آموزشی محقق ساخته شامل محتوای آموزشی بود که اج رای آن با کاربست رویکرد تکلیف محور روی گروه آزمایش

نگاره_ زمینه

صورت پذیرفت و گروه کنترل با داده های آموزشی آموزگار آموزش دیدند 13 .جلسه به صورت  45-60دقیقه ای ،هفته ای

نویسنده مسئول
مریم سادات فیاضی ،استادیار زبان شناسی،
مرکز اسناد فرهنگی آسیا ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
ایمیلM.fayyazi@ihcs.ac.ir :

پرسشی محقق ساخته در اختیار دانش آموزان ق رار
دو بار برگزاری شد .ب رای ارزیابی اث ربخشی بستة آموزشی ،یک آزمون ده
ِ
گرفت و نتایج با نرم افزار  SPSS-26تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :یافته ها نشان داد بستة آموزشی ف رایندهای تعبیریِ منظر و نگاره_ زمینه بر نگارش توصیفی دانش آموزان تأثیر
آموزشی این دو ف رایند شناختی شرکت کرده بودند ،در مقایسه
دارد .به عبارت دیگر ،نگارش دانش آموزانی که در جلسات
ِ
با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (.)P>0/01
شناختی منظر و نگاره_ زمینه را در شمار الگوهای
نتیج هگیری :با توجه به نتایج ،می توان بستة
آموزشی ف رایند تعبیریِ
ِ
ِ
توسعة دانش ساختاری و توسعة دانش راهبردها جای داد و آن را به عنوان تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی موثر بر

doi.org/10.30514/icss.24.2.57

افزایش توانش نگارش توصیفی دانش آموزان دبستان پیشنهاد داد.

مقدمه

پژوهش در حوزة روان شناسی شناختی و به طور کلی علوم شناختی به

انسان همواره ابزارها و مجراهایی را تحسین می کند که از طریق آن

شناختی رفتارگرایی شکل گرفت.
دنبال محدودیت های نظری و روش
ِ
پژوهش های نظام مند در حوزة نگارش از منظر شناختی از اواخر دهة

می تواند عبارت هایی از تاریخ و فرهنگ خود را تولید کند ( .)1نوشتن
در معنای ُخر ِد آن نوعی آفرینش کالمی است که طی آن متن برای

هفتاد میالدی و زمانی آغاز شد که  Hayesو  Flowerروش های

برآوردن پاره ای نیازهای گفتمانی تولید می شود و در معنای کالن،

روان شناسی شناختی را برای آموزش نوشتن به خدمت گرفتند (.)3

کنشی است پیچیده و همگرا که درک آن مستلزم فهم توأمان اهداف

در سال  Miller 1956به محدودیت های ساختار حافظة انسان اشاره

شناختی و اجتماعی است ( .)2در سال های پایانی دهة پنجاه میالدی،
60
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بنیادیِ محیط ( ،)environmentفرایندهای شناختی (processes

کرد و نظریه های مربوط به حافظه را برای درک کنش نوشتاری ،تکامل

و یادگیری آن و تفاوت های فردی حائز اهمیت شمرد ( .)4در همین

 )cognitiveو حافظة بلند مدت ()writer’s long-term memory

درگیرشوندگان در تکلیف که حل کنندگان
سنتی پیش از خود -نه
ِ

که نویسنده را احاطه کرده و بر نوشتن او تأثیر می گذارد .منظور از

همکارانش این بود که از مشارکین می خواستند فرایندهای تفکری خود

به گا ِه نوشتن به کار می برد Hayes .و  ،Flowerنوشتن را شامل

راهکارهایی تمرکز می کردند که مشارکین در تحلیل هایشان به کار

بازبینی ( )reviewingدر نظر می آورند .فرایند برنامه ریزی به نوبة خود

سال  Brunerو همکارانش ،یادگیرندگان را -برخالف رویکردهای

نویسنده را در بر می گرفت .منظور از محیط تمامی آن چیزی است
فرایندهای شناختی ،توصیفی است از عملیات ذهنی ای که نویسنده

پویای مسئله خواندند ( .)5نوآوری نظری و روش شناختی  Brunerو

را حین انجام مسئله توضیح دهند و در همین حال خود بر شناسایی

فرایندهای سه گانة برنامه ریزی ( ،)planningترجمه ( )translationو

می بردند .این دو اثر پیشگام الهام بخش پژوهشگرانی شد که موضوع

زیرفرایندهای آفرینش ( ،)generatingنظم بخشی ( )organizationو

مطالعه شان نوشتن بود و دغدغه هایش فرایندهای حل خودآگاه مسئله

هدف گذاری ( )goal-settingرا در بر می گیرد .طی فرایند برنامه ریزی،

تاکنون الگوهای متفاوتی برای آموزش نگارش پیشنهاد شده اند و

طراحی نگارش برای رسیدن به اهداف مشخص
برای هدف گذاری و
ِ
شده استفاده می شود .طرح نگارش ممکن است برخاسته از حافظة

از وجوه رشد فصاحت ( ،)development of fluencyتسلط بر زبان

نوشتاری ( ،)control of written languageتوسعة دانش ساختاری

طراحی نگارش است و آفرینه های زبانی این
راهنمایی
ترجمه تحت
ِ
ِ
فرایند با اطالعات حافظة نویسنده مطابقت می کند .نقش فرایند بازبینی

( )strategic knowledge developmentتأکید می کنند ( .)6شماری

متن هایی است که به وسیلة فرایند ترجمه تولید شده اند ( .)3الگوی

یا فرایندهای زیرساختی ناخودآگاه همچون حافظة کوتاه مدت.

اطالعات از محیط تکلیف و حافظة بلندمدت بازیابی می شود و از آن

نتایج نشان می دهند که هیچ الگویی به تنهایی از کفایت الزم برای

طوالنی مدت باشد یا در طول فرایند طراحی شکل بگیرد .عملکر ِد فرایند

آموزش نگارش برخوردار نیست .هر یک از الگوهای پیش گفته بر یکی

که زیرفرایندهای خواندن و ویرایش را در بر می گیرد ،ارتقای کیفی

( )structural knowledge developmentو توسعة دانش راهبردها

 Hayesو  Flowerکه تا امروز بارها ویرایش شده ،همچنان به عنوان

از پژوهشگران بر این باورند که نوشتن دشوارتر از سخن گفتن است
( Widdowson .)7معتقد است مهارت نوشن ،تولید مکتوب جمله های

یکی از آبشخورهای بنیادین رویکرد شناختی دربارة نوشتن مورد استناد

درست یک زبان و انتقال آنها از طریق واسطة دیداری یعنی خط است

پژوهشگران این حوزه قرار می گیرد.

ذهن .به سخن دقیق تر ،این نگاه بر خصیصه های متنی در سطح جمله

خودتنظیمی ( )self-regulationدر نگارش است ( .)10در این الگو،

( .)8این نگاه سنت گرایانه ،نگارش را محصول متن می داند ،نه فرایند

شالودة مرکزی الگوی شناختی  Zimmeranو Risemberg

تأکید دارد و معتقد است که خطاهای دانش آموزان را باید بر اساس

آنان مکانیسم هایی را باز می شناسند که با کاربست شان ،نویسنده،

معیارهای واحد ،بالفاصله پس از رخداد تصحیح کرد و از آثار ادبی باید

کاربرد فرایندهای خودتنظیمی و خودکارآمدی ()self-efficiency

برای نمایاندن الگوهای خوب نگارشی و محتوای نگارشی دانش آموزان

را فرا می گیرد .به باور ایشان ،خودتنظیمی زمانی محقق می شود که

استفاده کرد .این رویکرد که به شدت معلم محور است ،بیش تر به بحث

دهی راهبردیِ
نویسنده از فرایندهای شخصی (یا خود) برای سازمان ِ
رفتارهای نگارشی خود استفاده می کند (.)10

و بررسی در مورد آثار برجستة ادبی می پردازد.

در مدل های شناختی ،نوشتن را حل مسئله ()problem-solving

 Alexanderدر الگوی یادگیری حوزه ای کاربردی برای نوشتن

در نظر می آورند که همانند سایر فعالیت های پیچیدة ذهنی متضمن

( )Model of Domain Learning Applied to Writingاذعان

پژوهش  Hayesو  )1980( Flowerآغاز شد که از آزمودنی های خود

در خودتنظیمی ،رفتارهای راهبردی ،دانش و انگیزة نویسنده ایجاد

هماهنگی فرایندهای شناختی متعدد است ( .)9چنین رویکردی با

می کند که پیشرفت در یک حوزة خاص همچون نوشتن با تغییر

می خواستند حین انجام تکلیف نوشتاری از راهکار فکر کردن با صدای

می شود .یعنی یادگیری از برهم کنش پیوستة میان عوامل شناختی و

که تحلیل پروتکل ( )protocol analysisنام گرفت دریچه ای گشود به

وسیلة یکی از این مولفه ها شتاب می گیرد (.)11

عاطفی آغاز می شود اما پیشرفت به سوی توانش در یک حوزة خاص به

بلند ( )thinking aloudاستفاده کنند .نتایج حاصل از کاربست این روش

 Bazermanنوشتن را حل مسئله در نظر می آورد و معتقد است به

فرایندهای شناختی و روان شناختی ای که نویسندگان در هنگام نوشتن

آنها را به کار می گیرند .الگوی پیشنهادی  Hayesو  Flowerسه مولفه

عنوان نویسنده ،همة ما این تجربه را داشتیم که از یک منظر جدید،
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بر این باورند که شیوة تفکر و آموزش درس انشا در آمریکا یکی از علل

نوشتن متن های مختلف همچون
چیزها را به گونة دیگری ببینیم .یعنی
ِ

تأثیرگذار در پیشرفت علوم انسانی و اجتماعی در این کشور است (.)18

یک گزارش ،درخواست و یا سایر متونی که ما را مجبور کرده اند حقایقی

چرا که میان قدرت بیان و نویسندگی از یک سو و قدرت تفکر رابطهای

یا ایده هایی را که تاکنون شناخته ایم به روش های تازة دیگری کنار هم

بس مهم وجود دارد .انشا پیش از آن که عرصة تجلی ِخیال و تخیل

بگذاریم .همچنین آگاهیم که در زمان انجام تکلیف نوشتاری ،توجه مان

باشد ،میدان ظهور تفکر و تعقل است ( .)22از آنجا که مشکالت در

روی مسئله نوشتن متمرکز شده و هنگامی که نوشتن تمام می شود

زمینة نوشتن و به خصوص نگارش (انشانویسی) که به طور رسمی از

گویی مسئله حل شده است .این بدان معنی است که ما تفکرات را

کالس سوم به بعد شروع میشود ،میتواند بر سایر فعالیتهای آموزشی

برای نوشتن کافی می انگاریم و نوشتن هیچ مسئله تازه ای بر ما تحمیل

دانشآموزان و همچنین در استفادة بهینه از تواناییهای نوشتاری در وی

نمی کند .هنگامی که با چنین رویکردی به نوشتن می نگریم در واقع

تأثیر منفی بر جای بگذارد و موفقیت تحصیلی ،شغلی و اجتماعی او را به

آن را حل مسئله ای در نظر می آوریم که چیز تازه ای به ما آموخته و

خطر اندازد ،لزوم انجام تحقیقی پیرامون چگونگی نگارش و نوع الگوهای

چشم اندازی به ما داده که تا پیش از آن نداشتیم (.)12

آن ضروری به نظر میرسد ( .)23دو رهیافت اخیر زمینه ای فراهم

نوشتن داستان با نوشتن یک مطلب علمی فرق دارد .بنابراین ،هدف

آورد برای طرح پرسش اصلی طرح پیش رو که «چگونه می توان مهارت

از آموزش نگارش ،آشنا کردن دانش آموزان با شرایط و ساختار

نگارش را از راه آموزش فرایندهای تعبیری منظرگزینی و نگاره_ زمینه

موقعیت هایی است که در مقام نویسنده با آنها مواجه خواهند شد.

تقویت کرد» .برای پاسخ گویی به این پرسش ،رویکرد زبان شناسی

آشنایی آنان با گونه های مختلف ،کمک زیادی به تکمیل مهارت نگارش

شناختی به عنوان خاستگاه نظری پژوهش انتخاب شد تا با استفاده

آنها می کند ( .)13باید توجه داشت که دانش آموزان ممکن است بتوانند

از شماری تصویر و با استناد به اصول رویکرد تکلیف محور ،فرایندهای

این گونه ها را از راه کوشش و خطا و یا برخوردهای متوالی با آنها ،یاد

تعبیری منظر و نگاره_زمینه به دانش آموزان آموزش داده شوند و سپس

بگیرند ،ولی آموزش صریح آنها ،در یادگیری سریع تر و مؤثرترشان،

نقش آنها در ارتقای سطح نگارش مورد مطالعه قرار گیرند.

اهمیت زیادی دارد ( .)14نوشتن برای دانشآموزان ،فعالیتی است

افزون بر این هدف کلی ،پژوهش بر آن بود تا به سه هدف ویژة زیر

روزانه .زیرا نوشتن به آنها کمک میکند تا به خاطر بسپارند ،دقیقتر

دست یابد؛ نخست ،طراحی محتوایِ آموزشی مبتنی بر فرایند تعبیری

مشاهده کنند ،فکر کنند و ارتباط برقرار کنند (.)15

منظرگزینی و نگاره_زمینه به منظو ِر ارتقاء مهارت نگارش؛ دوم،

پژوهشگران دو مهارت نوشتن و سخن گفتن را مهارتهای تولیدی و

آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و معرفی پیوند نگاره_زمینه؛ سوم،

دو مهارت شنیدن و خواندن را مهارتهای دریافتی مینامند ( )16و

افزایش سطح نگارش با استناد به شیوة توصیف صحنه ها .همسو با

معتقدند دستیابی به دو مهارت خواندن و نوشتن مستلزم دستیابی به

هدف اصلی پژوهش فرضیة اصلی پژوهش به این شکل صورت بندی

نظام دیگری از زبان با عنوان نظام نوشتاری یا نظام مکتوب است (.)17

شد« :آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و معرفی پیوند نگاره_زمینه

پژوهشی دانشگر در سال های  )18( 1393و 1395
دستاورد طرح های
ِ

موجب افزایش توانش نوشتاری دانش آموزان پایة ششم دورة ابتدایی

( )19در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ناظر است بر این که توانایی

می شود» .فرضیه های متناظر با اهداف ویژة طرح نیز عبارت بودند از:

زبانی خواندن ،صحبت
نگارش دانش آموزان در مقایسه با توانایی های
ِ
کردن و گوش کردن پایین تر است .با توجه به سه نقش اساسی نوشتن

(الف) با استناد به مفاهیم نظری منظر و نگاره_زمینه می توان بسته ای

برای آموزش نگارش دانش آموزان دورة دبستان ارائه نمود( .ب) آموزش

یعنی نقش تعاملی( ،برای برقراری ارتباط) ،نقش شاعرانه (برای خلق

هدف مند عوامل موثر بر منظرگزینی و معرفی پیوند نگاره_زمینه ،شیوة

آثار ادبی) و نقش بیانی (برای انعکاس اندیشهها) و اهمیت نقش بیانی

توصیف صحنه ها را تسهیل می کند( .ج) سطح نگارش دانش آموزان

در تمام مراحل رشد ،ارتقاء کیفیت نگارش در تمام برنامههای درسی

دورة دبستان با استناد به چگونگی ساختمند کردن متون توصیفی

برای افزایش کیفیت یادگیری ضروری می نماید ( .)20امروزه با توسعه

افزایش می یابد.

مدارس جدید و گسترش سواد و نقش مکاتبات روزمره در زندگی،

نوشتن امری ضروری در زندگی به شمار میرود و انشا و نگارش در

روش کار

نظام آموزشی جدید بهصورت درسی مستقل درآمده است .در سالهای

(کمی_کیفی) ،از نظر هدف،
پژوهش حاضر از نظر پارادیم آمیخته ّ
کاربردی و از نظر روش ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون،

اخیر ،نوشتن و انشا در جهان از مورد توجهترین مواد آموزشی بوده است

( .)21اهمیت این مسئله تا به آنجاست که پژوهشگرانی چون دانشگر
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تدوین بستة آموزشی منظر و نگاره_زمینه و تأثیر آن بر نگارش

با گروه کنترل بود .جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر

توسط متخصصان مورد بازبینی قرار گرفت و اشکاالت آن مرتفع گردید

بود .از آن جایی که در پژوهش های از نوع نیمه آزمایشی ،حجم نمونه

جایگماری تصادفی دانشآموزان در گروههای آزمایش و کنترل ،از هر

و صورت اصالح شده برای جلسات آموزشی به کار گرفته شد .پس از

پایة ششم دورة دبستان شهر رشت در سال تحصیلی 1399-1400

دو گروه پیشآزمون گرفته شد .سپس گروه آزمایش تحت مداخله قرار

حداقل  ۱۵نفر در هر گروه توصیه می شود ( .)24بنابراین در پژوهش

حاضر با در نظر گرفتن احتمال ریزش احتمالی آزمودنی ها نمونه ای 40

گرفت .به این اعتبار که گروه آزمایش بستة آموزشی طرح را دریافت

شهر رشت ،ناحیة  ،2از ناحیة پیش گفته  2آموزشگاه و از هر آموزشگاه

دو جلسه با استفاده از روش تکلیف محور برای دانش آموزان گروه آزمایش

کردند .اجرای بسته طی  13جلسة  45-60دقیقه ای به صورت هفته ای

نفری انتخاب شد .به این صورت كه از نواحي  1و  2آموزش و پرورش

صورت پذیرفت .با توجه به شیوع عالم گیر کووید 19-آموزش در بستر

 2کالس ،و از هر کالس  12نفر به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند،

فضای مجازی و با استفاده از نرم افزار  Adobe Connectصورت گرفت

سپس با در نظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش ،آزمودنی ها به صورت
تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه  20نفر) قرار گرفتند.

گروه کنترل هیچ گونه مداخلهای در آن زمان دریافت نکردند یعنی با

معیار ورود نمونه ها حضور در پایة ششم بود ،از این رو ،سن آنها کنترل

داده های آموزشی آموزگار که برآمده از سرفصل آموزش و پرورش بود

نشد .دانش آموزان از نظر هوشی و رشد گفتار و زبان طبیعی بودند و

آموزش دیدند و آموزش این گروه به بعد از انجام پژوهش موکول گردید.

آموزان دارای هرگونه اختالل همچون
اختالل یادگیری نداشتند .دانش
ِ

در پایان جلسات آموزشی ،از هر دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط

بیشفعالی ،نارساخوانی یا نارسانویسی از نمونه حذف شدند .مالحظات

یکسان پس آزمون گرفته شد و نتایج با نرم افزار  SPSS-26تجزیه و

اخالقی در نظر گرفته شده در این پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات،

تحلیل شدند.

رضایت مدیران و اولیا مدرسه و عالقمندی دانشآموزان به شرکت در

یافت هها

پژوهش و آزادی برای مشارکت در پژوهش بود.

نظر به این که آزمون نوشتن از نقطه نظر طرح حاضر در زبان فارسی

پژوهش پیش رو ،گامی کوچکی بود برای پاسخ گویی به این پرسش

شناختی تفکر خالق ،پردازش اطالعات ،تصمیم گیری
در آن مهارت های
ِ

توصیفی نوشتار دانش آموزان پایة ششم را
توانش گونة
و نگاره_زمینه
ِ
ِ

وجود نداشت ،ابزار آزمون یک پرسشنامة ده گزینه ای محقق ساخته بود و

کلی که چگونه می توان با آموزش فرایندهای تعبیری شناختی منظر

و استدالل ،حافظه ،تفکر و هوشیاری ،ارزشیابی اطالعات ،حل مسئله

افزایش داد .به این منظور ،همسو با  Bazermanنوشتن به مثابه یک

شناختی
و خالقیت ،پژوهش و ادراک در ارتباط با فرایندهای تعبیریِ
ِ
منظرگزینی و زمینه_نگاره مورد بررسی قرار گرفت .برای تعیین روایی،

بیابند ( .)12به طور مشخص ،این مسئله در مواجهه با توصیف یک

روان شناسی شناختی ،آموزش و پرورش شناختی ،برنامه ریزی درسی

عواملی بر انتخاب نگاره تأثیر می گذارند .بنابراین ،صحنه همان محیط

مسئله در نظر گرفته شد که دانش آموزان می بایست پاسخی برای آن

آزمون در اختیار چهار صاحب نظر در رشته های زبان شناسی شناختی،

صحنه عبارت بود از :در توصیف یک صحنه ،زمینه کدام است و چه

و یک آموزگار پایة ششم قرار گرفت و روایی آن با استفاده از فرمول

پیرامونی دانش آموزان بود که قرار بود آنها در مقام نویسنده با استناد

شاخص روایی ( 80 )Content Validity Indexدرصد محاسبه

به فرایندهای شناختی و با ارجاع به حافظة بلندمدت خود توصیفش

کنند ( .)3از سوی دیگر ،پژوهشگر نیز درصدد جواب گویی به این سوال

شد .پایایی آزمون ها با استناد به روش بازآزمایی سنجیده شد .به این

که در توصیف صحنه کدام یک از فرایندهای تعبیری شناختی می تواند

اعتبار ،که آزمون در دو نوبت در اختیار آزمون شوندگان قرار گرفت و

بهینه ترین کارایی را داشته باشد .چرا که همچون  Bazermanبر این

سپس نمره های حاصل با یکدیگر مقایسه شد و ضریب همبستگی بین

نمره های به دست آمده از دو بار اجرای آزمون در یک باز ِه زمانی ده

باور بود که نوشتن یک متن خوب ،همانند یک مسئلة پیچیده است

روزه ضریب پایایی آزمون تعیین شد .به این ترتیب ،پایایی آزمون ها با

که برای حل کردن آن باید دانش نویسنده را افزایش داد و راهبردها و

سنجش میزان همبستگی  0/86به اثبات رسید.

مهارت های زبانی را به وی آموخت (.)12

برای طراحی بستة آموزشی مفاهیم نظری مربوط به فرایندهای تعبیری

به این منظور ،پژوهشگر ابتدا مفاهیم نظری حوزه های متفاوت دانش و

قرار گرفت و عوامل موثر بر فرایندهای تعبیری منظر گزینی و مولفه های

به تدقیق مورد مطالعه قرار داد و آنها را درهم آمیخت تا شالودة مفاهیم

شناختی منظر و نگاره_زمینه در منابع دست اول مورد مطالعه و بررسی

به طور مشخص ،زبان شناسی شناختی و آموزش و پرورش شناختی را

اثرگذار بر انتخاب نگاره_زمینه شناسایی شدند .سپس بستة آموزشی

نظری پی ریزی شود .خاستگاه نظری بحث دربارة فرایندهای تعبیری
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شد و معیار ارائة محتوا از آسان به پیچیده بود .در طراحی دروس ،سن

بر فرایندهای تعبیری مورد نظر  )25( Langackerو Langacker

( )26و  )27( Talmyاستوار گردید و سپس دیدگاه های متفاوت اما

و وضعیت شناختی دانش آموزان لحاظ گردید و نظرها و پیشنهادهای

نخستین مرحلة تدوین پروتکل با هدف طراحی تدریس عوامل موثر بر

سعی پژوهشگر بر آن بود تا تنوع الزم برای باال بردن انگیزة دانش آموزان

متخصصان این حوزه به طور پیوسته به کار گرفته شد .افزون بر این،

مرتبط به بحث حول فرضیه های اصلی پژوهش همگرا شدند .در نتیجه

و هیجان انگیز بودن برنامة آموزشی حفظ شود .محتوای بستة آموزشی

منظرگزینی و چگونگی انتخاب زمینه_نگاره در کالس درس به سامان

در جدول ( )1نمایش داده شده است.

رسید .محتوای آموزشی برای تدریس دوازده جلسه ای در نظر گرفته

جدول  .1محتوای جلسات آموزشی بستة آموزشی منظرگزینی و نگاره_زمینه

محتوای آموزشی

جلسات
اول

معرفی پژوهشگر ،آشنایی با دانش آموزان و رویکرد آنها دربارة درس نگارش

دوم

معرفی زمینه و ویژگی های آن (جدایی نگاره_زمینه ،مجاورت ،شباهت و بستار)...،

سوم

معرفی نگاره و ویژگی های آن

چهارم

آموزش کانون

پنجم

آموزش نظرگاه

ششم

معرفی توالی توصیف و تدریس دو رویکرد جزء به کل و کل به جزء

هفتم

تدریس سلسله مراتب جانداری

هشتم

معرفی نقش اندازه در منظرگزینی

نهم

آموزش نقش تحرک در منظرگزینی

دهم

تدریس مقوله بندی

یازدهم

آموزش جهت

دوازدهم معرفی نقش گوینده محور بودن در منظرگزینی
سیزدهم برگزاری آزمون

حال پرسش دوم پیش روی پژوهشگر چگونگی آموزش عوامل موثر

برای تدریس برگزیده شد ( .)31گزینش عکس های این مجموعه به

بر منظرگزینی و پیوند نگاره_زمینه بود .همسو با  )5( Brunerو

دلیل وضوح ،تنوع و سادگی تصاویر صورت گرفت .در این راستا ،ابتدا

 )28( MacArthurدانش آموزان حل کنندگان پویایی در نظر

پژوهشگر پرسش هایی در ارتباط با موضوع طرح می کرد تا با ایجاد

می کوشیدند تا تکلیف دشوار معناسازی را حل کنند .از آنجا که در

داشته باشد .این مرحله پیش تکلیف نام داشت و دانش آموزان برای

عالقه و تأکید بر موضوع ،مروری بر آموزه های پیشین دانش آموزان

آورده شدند که با استفاده از دانش بافتی و راهکارهای حل مسئله

ورود به مبحث اصلی آماده می شدند .در مرحلة تکلیف ،تصاویری در

زبان شناسی شناختی معنی سازی معادل مفهوم سازی است (،)29

اختیار دانش آموزان قرار می گرفت .دانش آموزان باید نگاره و زمینة

می بایست رویکردی برای آموزش لحاظ می شد که در آن فراگیران

بر معنا متمرکز شوند و از منابع زبانی خودشان استفاده کنند (.)30

صحنه را مشخص می کردند و دالیل خود را برای این منظرگزینی

صورت گرفت .برای تحقق این امر ،ابتدا تصاویری از مجموعه

فهرستی از معیارهای خود ارائه کنند .در مرحلة دو ِم چرخة تکلیف،
ابتدا پاسخ های دانش آموزان مورد ارزیابی قرار می گرفت و در ادامه

توضیح می دادند .در پایان از دانش آموزان خواسته می شد تا

در نتیجه ،آموزش محتوای آموزشی با استناد به رویکرد تکلیف محور

کتاب های قصه های فیلیکس نوشته  Langenو با تصویرگری Droop
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تدوین بستة آموزشی منظر و نگاره_زمینه و تأثیر آن بر نگارش

جدول  2نشان دهندة میانگین و انحراف معیار نمره هاي پیش آزمون

توضیحاتی در ارتباط با موضو ِع جلسه و نقش آن در انتخاب نگاره و
منظر به دانش آموزان ارائه می شد .در مرحلة تکلیف یا مرحلة تمرکز

و پس آزمون منظرگزینی و نگاره_زمینة دانش آموزان در گروه های

مطرح شده پاسخ می دادند و مکلف بودند تا توصیفی از صحنه ای که

دانش آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش در

مطالعه است .جدول باال نشان می دهد که نمرات آزمون منظرگزینی

زبانی ،دانش آموزان می بایست از طریق بازاندیشی و تأمل به پرسش

مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته است .همچنین برای مشخص

در اختیارشان گذاشته شده بود ارائه دهند.

شدن این که افزایش نمرات منظرگزینی دانش آموزان در پس آزمون

مرحلة سو ِم پروتکل ارزیابی میزان اثربخشی بستة آموزشی بر نگارش
دانش آموزان بود .به این منظور در جلسة سیزدهم آزمونی حاوی ده

نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،ناشی

کوواریانس یک متغيره استفاده شد.

نیاز به انجام آزمون تحليل کوواریانس یک متغيره است.

از آموزش هدف مند عوامل موثر بر منظرگزینی و نگاره_زمینه است،

پرسش چهار گزینه ای در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و از تحليل

جدول  .2میانگین هاي پیشآزمون و پسآزمون منظرگزینی و نگاره_زمینه دانش آموزان در گروه های مطالعه

گروه های مطالعه

آزمون منظرگزینی

آزمایش

نگاره_ زمینه

کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

3/20

1/196

4/10

1/071

پس آزمون

6/60

1/231

4/35

0/875

نمودار  .1نمودار جعبه ای میانگین هاي پیشآزمون و پسآزمون منظرگزینی دانش آموزان در گروه های مطالعه

جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس مقایسة میانگین نمره هاي پس آزمون

منظرگزینی و نگاره_ زمینة دانش آموزان در گروه آزمایش با گروه کنترل

پیش آزمون را نشان می دهد .جدول فوق حاکی از آن است که میانگین

دیگر با مراجعه جدول  2مشاهده میشود که دانشآموزانی که در گروه

از نظر آماری در سطح ( )P>0/01تفاوت معناداری دارد .به عبارت

منظرگزینی دانش آموزان در گروه های مطالعه با کنترل نمره هاي
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مجله تازه های علوم شناختی

دوره ،24شماره ،2تابستان1401

آزمایش تحت آموزش هدف مند عوامل موثر بر منظرگزینی قرار داشتند

آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  81درصد افزایش داشته است .بنابراین

میانگین منظرگزینی و نگاره_ زمینه داشته اند .به عبارت دیگر نمرات

هدف مند عوامل موثر بر فرایندهای تعبیری منظر و نگاره_ زمینه موجب

در پاسخ به پرسش شمارة یک پژوهش می توان گفت که «آموزش

در مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش قرار نداشتند ،افزایش در

افزایش توانش نوشتاری دانش آموزان پایه ششم دورة ابتدایی می شود».

منظرگزینی دانش آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس مقایسة میانگین نمره هاي پس آزمون منظرگزینی دانش آموزان در گروه های مطالعه با کنترل نمره هاي پیش آزمون

عوامل مؤثر

متغیر وابسته

درجه آزادي میانگین مجذورات

F

P

عامل پیش آزمون منظرگزینی ،نگاره_ زمینه

1

2/000

1/790

0/189

منظرگزینی ،نگاره_ زمینه

1

50/749

45/411

(**)0/001

عامل گروه

درصد پیشرفت
81

**0/01

بحث

ابتدا ویژگی های زمینه و نگاره مشخص شد و مواردی همچون جدایی

نگاره_زمینه ،مجاورت ،شباهت ،بستار و مقوله بندی به بحث گذاشته

برخالف پژوهش  Bereiterو  Scardamaliaکه به چگونگی

شد .در ادامه عوامل موثر بر منظرگزینی یعنی معیارهای گزینش نگاره

تسهیلگیری آموزش در گونة توضیحی نوشتار اختصاص داشت (،)32

در یک صحنه تعیین شدند .عواملی که در توصیف یک صحنه می بایست

پژوهش پیشرو درصدد بود راهکارهایی برای گونة توصیفی نگارش

مورد توجه قرار بگیرند عبارت بودند از :کانون ،نظرگاه ،توالی توصیف،

ارائه کند .برای پاسخ گویی به این پرسش که چگونه می توان بسته ای

جانداری ،تحرک ،اندازه ،مقوله بندی ،جهت و گوینده محور بودن .این

برای آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و پیوند نگاره_زمینه برای

گزینش محتوایی با آرای  Caineو  Caineمطابقت دارد .خاصه از آن

دانش آموزان پایة ششم دبستان طراحی کرد ،ابتدا حدود و ثغور

رو که نقش بدن ،اهمیت مغز ،چگونگی معناسازی ،عملکرد حافظه و

حوزة مفهومی نگارش در طرح تعریف شد .پژوهشگر با اتخاذ رویکرد

الگوسازی در کانون مطالعة قرار دارد و این پژوهشگران معتقدند عوامل

 McGutchenو همکاران ( )9و  )10( Zimmeranابتدا مسئلة نوشتن

پیشگفته نقشی حیاتی بر فرایند یادگیری دارند (.)35

را مشخص کرد و سپس مطابق با الگوی  Hayesو )3( Flower

افق دی ِد نویسنده با رویکرد شناختی مبنی بر این که
هم
راستایی ِ
ِ
نوشتن فرصتی در اختیار دانشآموزان قرار میدهد که دانش خود را به

مولفه های سه گانة برنامه ریزی ،ترجمه و بازبینی را در طراحی محتوای

آموزشی لحاظ نمود .اتخاذ چنین رویکردی سبب شد تا چگونگی

کار گیرند و در واقع نوشتن یعنی انتقال دانش ( ،)36زمینهای فراهم

توصیف صحنه به عنوان مسئله ای در نظر گرفته شود که می بایست

آورد برای کاربرد روش تکلیفمحور در آموزش بستة طراحیشده با

آن را حل کرد .به سخن دیگر ،همنظر با  McGutchenو همکاران ()9

نگارش توصیفی به عنوان هدف ِ نوشتن تعیین شد .از این رو ،پاسخ گویی

استدالل  Boscoloکه دانشآموزان باید نسبت به فرایند طراحی
این
ِ

کاربست فرایندهای تعبیری همچون منظرگزینی ،پیوند نگاره_ زمینه

عنوان روزآمدترین شیوة تدریس شناختی از آن رو صورت پذیرفت

نگارش آگاهی داشته باشند ( .)37گزینش رویکرد تکلیف محور به

به این مسئله از راهبردهای نظم بخشی به ایده ها آغاز گردید و با

که میزان تأکید بر معنا و نه صورت در کانون توجه پژوهش حاضر قرار

پی گرفته شد .همسو با  Gloverو  Browningکه معتقدند نگارش یا

داشت .نگاهی گذرا به پیشینة مطالعات مربوط به آموزش مهارت های
زبانی ،بیانگر طرح رویکردها و روش های متنوع با اهداف نسبتاً متفاوت،

تولید و سازمان دهی سخن بههم پیوسته بهصورت نوشتار یک مهارت
شناختی است که تحت تأثیر دیدگاه نویسنده ،درک مخاطبان ،توانایی

در قالب نظریه های زبانی و یادگیری است .اما آن چه موجب افتراق

یادگیری زبان و بسیاری عوامل دیگر قرار میگیرد و همچنین عوامل

رویکردی از رویکردهای رقیب می شود میزان تأکید بر صورت یا معنا

بیشمار زیستی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جسمانی و روانشناختی میتوانند

است .به این اعتبار می توان سیر تکوینی برنامه های درسی را روی

بر یادگیری مهارتهای زبان (بیان نوشتاری) موثر باشند ( ،)33آموزش

پیوستاری نشان داد که در یک سر آن صورت و در سر دیگر آن نقش

فرایند تعبیری نگاره_زمینه و منظر با استناد به آرای به ترتیب Evans

یا معنا قرار دارد (.)38

و  )34( Greenو  )26( Langackerصورت گرفت .به این منظور
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محتوایی

تدوین بستة آموزشی منظر و نگاره_زمینه و تأثیر آن بر نگارش

تکلیف محور

موقعیتی

مهارتی

مفهومی-نقشی

ساخت گرا
صورت

معنا
نمونة اعالی برنامه های درسی صورت گرا ،برنامة درسی ساخت گرا

در یک حوزة خاص به وسیلة یکی از این مولفه ها شتاب می گیرد.

بر نقش معنا افزوده شود ،برنامةدرسی بیش تر به سوی نقش گرایی میل

آزمایش حکایت از آن دارد که آشنایی آنان با گونه های مختلف ،کمک

همچنین یافته های پژوهش و گزارش بهبود عملکرد دانش آموزان گروه

( )structural syllabusاست .هر چه از میزان تأکید بر صورت کاسته و

می کند و به همین قیاس هر چه نمونة اعالی برنامه های درسی معناگرا یا

زیادی به تکمیل مهارت نگارش آنها می کند .این نتیجه با رهیافت

خواهد بود .در نتیجه طرح پیش رو با تأکید بر محتوا ،رویکرد تکلیف محور

پیشرفت در یادگیری و کاربست الگوهای حاکم بر فرایندهای تعبیری

 )13( Millerمطابقت می کند .اگرچه باید اذعان کرد که میزان

نقش گراتر باشند برنامة درسی محتوایی تر ()content-based syllabus

را برای آموزش بستة طراحی شده برگزید .در رویکرد فرایندی کا ِر

مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و با افزایش میزان انتزاع ،سطح عملکردی

بر محتوای ملموس ،حل مسئله و مشارکت دانشآموزان در نگارش تأکید

کمک کنیم که متفکران بهتری باشند می توانیم به آنها کمک کنیم

گروهی و گفتگوی دانشآموزان حول موضوع ارزشمند شمرده میشود و

کاهش می یابد .یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر به دانش آموزان

میشود ( .)39 ،38آموزش تکلیف محور فرایندهای تعبیری که با مراحل

نویسندگان بهتری باشند و بر عکس (.)13

سه گانة برنامه ریزی ،ترجمه و بازبینی  Hayesو  )3( Flowerهم جهت

پژوهش پیشرو با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است که لزوم احتیاط

با  Zimmermanو  Risembergموجب سازمان دهی راهبردهای

ابزار اندازهگیری اشاره کرد .اما با وجود محدودیتها و با استناد به نتایج،

در تعمیم را ناگزیر میسازد؛ از آن جمله میتوان به نمونة پژوهشی و

است فرایند توانش نگارشی دانش آموزان را بهبود می بخشد و همسو

بستة آموزشی را میتوان برای ارتقا توانایی نوشتاری دانشآموزان پایة

رفتارهای نگارشی می شود ( .)10از آن رو که طی چرخة تکلیف ،آفرینش،

ششم به کار برد.

نظم بخشی و هدف گذاری صورت می گیرد .دانش آموزان در طول فرایند

برنامه ریزی ،اطالعات الزم برای تولید متن نوشتاری را از محیط تکلیف

نتیجه گیری

و حافظة بلندمدت خود بازیابی می کنند و از آن برای هدف گذاری و

آنجا که مهارت نوشتن زمینهساز بیان احساسات ،افکار و عقاید میشود،

طراحی نگارش برای رسیدن به اهداف مشخص شده استفاده می نمایند.
ِ

رشد فردی نضج میگیرد و نوشتن واجد توجهای خاص میشود .حجم

با کاربست چنین روشی است که دانشآموزان به آفرینندگی میرسند.

انبوه دانش ،اطالعات و اخبار و نیاز روزافزون به سازمان دهی ،انتقال و

چرا که رابطة مستقیمی میان نوشتن و خالقیت وجود دارد (.)40

هدف سوم پژوهش به ارزیابی میزان اثربخشی بستة آموزشی فرایندهای

انباشت این دانش به منظور بهرهگیری از آن فرد را ملزم میکند تا به

که آموزش عوامل موثر بر منظرگزینی و پیوند نگاره_زمینه بر نگارش

برآمده از حافظة طوالنی مدت یا چرخة تکلیف است که دانش آموزان را

نگارش
مهارت کافی در این حیطه دست یابد .از جمل ه این مهارتها،
ِ

تعبیری بر نگارش توصیفی مربوط می شد .یافته های پژوهش نشان داد

به سمت نوشتن دربارة موضوع مشخصی سوق می دهد و دانش آموزان

توصیفی دانش آموزان پایة ششم دبستان تأثیرگذار است .به عبارت

با استفاده از اطالعات حافظة خود و تطبیق دادن آن با هدف نگارش،

آموزشی فرایندهای
دقیق تر ،نگارش دانش آموزانی که در جلسات
ِ
تعبیری شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری

در کار نوشتن عملکرد بهتری را نشان می دهند چرا که فرایند نگارش

این یافته ها می توان اذعان داشت که می توان با آموزش فرایندهای

سو ،روشی برای سادهسازی فرایند پویا و پیچیدة نوشتن است و از سوی

که این امر موجب تغییر در دانش ،رفتارهای راهبردی ،خودتنظیمی و

شناختی
با توجه به نتایج ،می توان بستة
آموزشی فرایند تعبیریِ
ِ
ِ
منظرگزینی و نگاره_ زمینه را در شمار الگوهای توسعة دانش ساختاری

را تسهیل میکند .در رویکرد شناختی به نگارش ،تسهیلگری از یک

داشت .این یافته با رویکرد  )11( Alexanderهمسویی دارد .در تبیین

دیگر ،راهکارهای خودتنظیمی را به دانشآموز آموزش میدهد .بنابراین،

تعبیری ،پیشرفت دانش آموزان در نگارش را تسهیل و تسریع کرد .چرا

انگیزة دانش آموزان می شود و زمینة مناسبی برای پیشرفت در حوزة

و توسعة دانش راهبردها جای داد؛ و آن را به عنوان تسهیل کننده

نوشتن ایجاد می کند ( .)42 ،41یعنی یادگیری از برهم کنش پیوستة

در امر یادگیری و عاملی موثر بر افزایش توانش نگارش توصیفی

میان عوامل شناختی و عاطفی آغاز می شود اما پیشرفت به سوی توانش
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.نشده است

 مجموعه فعالیتهای این بسته که.دانش آموزان دبستان پیشنهاد داد

منابع مالی

 حل مسئله و، ارزشیابی اطالعات، توجه و هوشیاری، حافظه،و استدالل

 تصمیمگیری، پردازش اطالعات،شامل تمرینات مربوط به تفکر خالق

 چنین،خالقیت است با یادگیری مبتنی بر مغز انطباق دارد که طی آن

مقالة حاضر برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان «تأثیر آموزش فرایندهای

 حل، تمرکز،فعالیتهایی باید بتوانند مهارتهای ذهنی مانند توجه

 نسخه و استعاره های مفهومی بر نگارش، نگاره_زمینه،تعبیری منظر

.مسئله و مانند آن را تقویت کنند

 است که با حمایت مالی7756 دانش آموزان پایة ششم دبستان» با كد
.ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي انجام شده است

مالحظات اخالقی

تشکر و قدردانی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

نویسنده قدردانی عمیق خود را از ستاد توسعة علوم و فناوریهای

این پژوهش مطابق با اصول اخالقی فصلنامة تازه های علوم شناختی

از دانشآموزانی که در طرح مشارکت داشتند و مسئولین مدارسی که

 در این پژوهش هیچ گونه آزمایشی بر.) به انجام رسیده استCOPE(

 همچنین.شناختی برای حمایت مالی و معنوی از مقاله ابراز میدارد

و همچنین بر اساس کدهای اخالقی کمیتة بین المللی اخالق نشر

.طرح در آنها اجرا شد صمیمانه سپاسگزاری مینماید

.روی انسان و یا حیوانات صورت نگرفته است

تعارض منافع

مشارکت نویسندگان

.این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است
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