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 .1مقدمه
گفتار و نوشتار دو ابزار تحقق مادی زبان شمرده میشوند که هریک از آنها در بررسیهای زبانشناسی از
جایگاه ویژهای برخوردارند .انسان بر حسب محدودیتهای زیستی خود زبان را آنگونه که برای خود قابل
درک است تعریف مینماید و بر اساس آن قواعد و اصولی برای بررسی آن نیز در نظر میگیرد .دهها هزار
سال است که گفتار و کمتر از ده هزار سال است که نوشتار برای برقراری ارتباط و در نتیجه تأمین نیازهای
ارتبابی و اجتماعی مورد استفاده انسان قرار گرفته است .الزم به ذکر است این دو صورت 6از زبان از واحدها
و نشانههای خاصی تشکیل شدهاند که ماهیت آنها از یکدیگر متفاوت است .گفتار با ماهیت آواییاش برای
انتقال پیام از نشانههای صوتی و درمقابل نوشتار با ماهیت تصویریاش برای ثبت و انتقال پیام از نشانههای
خطی بهره میبرد .زبانشناسان در بررسیهای خود گفتار را بر نوشتار اولویت میدهند و از این روست که
اکثر بررسیهای زبانشناختی نوین متوجه گونهی گفتاری زبان بوده است ).(Fromkin et al., 2002
مهارت نوشتاری از پیچیدهترین ارکان زبان آموزی است و هرچند همانند مهارت خواندن ،امری اکتسابی
است ،اما در عین حال ،نوعی آفرینش و خلّاقیت محسوب میشود .در برنامههای زبانآموزی ،از جمله
آموزش زبان فارسی ،همواره بر مهارتهای چهارگانهی شنیدن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن تأکید
میشود .زبان آموز نیاز دارد یاد بگیرد چگونه مقاصد خود را در قالب نوشتار بیان کند .بهبور کلی کسانی که
خـوب مینویسـند؛ بهتر صحبت میکنند؛ زیرا نوشتن ،سطح ارتبابی گفتاری را آسانتر میکند .رشد
مهارت نوشتاری در ارتباط با عوامل متفاوتی قرار میگیرد و عوامل متعددی بر میزان و کیفیت رشد آن
تاثیرگذار است که از جمله آنها که در ارتباط با مطالعه حاضر نیز قرار میگیرد؛ عاملهای سن و سطح
سواد است ).)Hassanlou & Mohammadi, 2009

پیدایش نوشتار نسبت به گفتار پدیدهای نسبتاً جدید است (Saussure,1964, Chomsky, 1986,
) .Fromkin et al., 2002برای بررسی هریک از نمودهای زبان خواه نوشتاری و خواه گفتاری ،الزم است
قبل از هرچیز آنها را یک نظام بدانیم تا بررسیها نیز صورتی منسجم و نظاممند داشته باشد .منظور از
نظام نوشتاری 3مجموعهای از واحدهای نوشتاری و قراردادهای کاربرد آنها برای نوشتن یک زبان است .از
واحدهای نوشتاری در اصطالح به نویسه 2یاد میکنند که به واحدی از زبان داللت دارد که این واحد
میتواند یک واج ،یک هجا ،یک تکواژ و حتی بزرگتر از اینها باشد .از قراردادهای کاربردی نیز به
مجموعهای از قاعدههای همنشینی نشانهها و مجموعهای از قواعد خواندن و نوشتن یاد میکنند؛ از این رو،
خواندن و نوشتنِ هر نویسه بر حسب قراردادی صورت میگیرد که باید آموخته شود (.)Safavi, 2007
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از دیگر مواردی که بر اهمیت نوشتار می افزاید نقش بسزای رشد مهارت نوشتاری در پیشبرد اهداف
آموزشی است .مطالعه و بررسی نحوهی نوشتن افراد ،میزان درک و تشخیص معانی واژگان و ساختارهای
دستوری ،میزان درک مفاهیم ،میزان توانایی در برقراری ارتباط با پدیدههای پیرامون و در کل میزان رشد
شناختی آنها را مشخص میکند .)Deane et al., 2008) .نوشتن بیشتر از خواندن در یادگیری و
بهخابرسپاری مفاهیم و واژگان مؤثر است ( .)Kellogg, 2008افزون بر این ،فردی که مینویسد؛ از
نوشتن لذت میبرد؛ هرچند که آن نوشته اشتباهات نگارشی یا امالیی داشته باشد (.)Seif, 1998
در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم که با استفاده از الگوهای مکثی و جایگاه نحوی وقوع آن ،رشد
مهارت نوشتاری را در فارسی زبانان مورد بررسی قرار دهیم و برای این منظور توجه به مقولههای نحوی و
همچنین مکثی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بهتفصیل دربارهی آن توضیحات مورد نیاز ارایه خواهد
شد.

 .1 .1سؤالهای پژوهش
سؤالهایی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آنها میباشد ،عبارتند از:
 )6آیا میان گروههای سنی مورد نظر ( 62تا  64سال 60 ،تا  61سال و  62تا  63سال) بهلحاظ جایگاه
نحوی وقوع مکث تفاوتهایی وجود دارد؟
 )3آیا میان گروههای سنی مورد نظر ( 62تا  64سال 60 ،تا  61سال و  62تا  63سال) بهلحاظ بسامد
وقوع مکث تفاوتهایی وجود دارد؟
 )2آیا میان گروههای سنی مورد نظر ( 62تا  64سال 60 ،تا  61سال و  62تا  63سال) بهلحاظ نوع
مکث تفاوتهایی وجود دارد؟
 )4آیا میان گروههای سنی مورد نظر ( 62تا  64سال 60 ،تا  61سال و  62تا  63سال) در زمینه میزان
رشد مهارت نوشتاری تفاوتهایی وجود دارد؟
 )0آیا میان گروههای سنی مورد نظر ( 62تا  64سال 60 ،تا  61سال و  62تا  63سال) بهلحاظ
فرایندهای سطح باال 6و سطح پایین 3تفاوتهایی وجود دارد؟
با توجه به ماهیت کمّی تحقیق حاضر ،فرضیهی پژوهش خنثی در نظر گرفته شده است .برای آنکه
درک بهتری از موضوع پژوهش و همچنین زوایا و جنبههای مورد بررسی دربارهی مهارت نوشتاری بهدست
آوریم؛ نگاهی به پیشینهی پژوهشهای انجام شده پیرامون مهارت نوشتاری ،در راستای پژوهش حاضر که
همانا بررسی رشد مهارت نوشتاری با توجه به الگویهای نحوی و مکثی میباشد؛ راهگشا خواهد بود.
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 .2چارچوب نظری
در این بخش ابتدا نگاهی اجمالی به پدیده مکث در نوشتار و سپس به مرور پیشینهی پژوهشهای صورت
گرفته در این حوزه خواهیم پرداخت.

 .1 .2مکث
در تولید زبانی ،فرایندهای شناختی نقش بسزایی ایفا میکنند .مکث از جمله نشانههای وجود جریان تفکر
در بسیاری از فرایندهای شناختی از جمله زبان نوشتار میباشد .به سکوتی که در جریان صحبت کردن و
یا عدم فعالیت در هنگام نوشتن روی میدهد مکث میگویند (  .)Wengelin, 2002, p. 11در فرایند
نوشتار ،مکث تعیینکنندهی برح کلی نوشتار ،چه قبل از شروع تولید نوشتار ،چه در هنگام تولید نوشتار و
چه در مرحلهی ویرایش نوشتار میباشد ) .)Deane et al., 2008از این رو ،مکث از نقش و جایگاه
ویژهای در بررسیهای مربوط به رشد مهارت نوشتاری برخوردار است؛ ولی با وجود این ،کمتر توسط
محققان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است (.)Schilperoord, 2002
الگوهای مکثی نیز از جمله نشانههای رشد مهارت نوشتاری میباشد .این الگوها در میان واحدهای
مختلف زبانی از جمله هجا ،تکواژ ،واژه ،گروه ،جملهواره و جمله بهچشم میآید .مکث بههنگام نوشتن
نشاندهندهی فرایند تفکر برای یافتن عناصر زبانی و همچنین عوامل متنی برای دنبال کردن نوشتار است.
از این رو ،الگوهای مکثی را میتوان از جمله عوامل شناختی مهارت نوشتار در نظر گرفت و میتوان از آن
بهعنوان یک متغیر برای انجام بررسیها پیرامون رشد مهارت نوشتاری بهره برد (.)Schilperoord, 2002
به بور کلی ،به عقیده به سکوتی که در واحد زمان بیشتر از  322میلیثانیه بههنگام گفتار بهبول
میانجامد؛ مکث گفتاری میگویند و به مکثی که بیشتر از میزان زمان مورد انتظار برای زدن دکمههای
صفحه کلید و یا به عبارت دیگر ،یافتن دکمهی صفحهکلید و یا نوشتن عناصر نوشتاری روی یک صفحه
روی میدهد؛ مکث نوشتاری میگویند ) .(Wengelin, 2002در برخی از مطالعات از جمله
) (Chanquoy, 2009, Miller, 2006, Wengelin, 2002به میزان سکوتی که بیشتر از دو ثانیه
بهنگام نوشتن با صفحه کلید یا نوشتن روی کاغذ روی میدهد؛ مکث میگویند .در مطالعهای دیگر
( )Matsuhashi, 1981این میزان زمان چیزی برابر با  4ثانیه در نظر گرفته شده است.

 .2پیشینهی پژوهش
مطالعهای مروری بر روی بررسیهای انجام شده در حوزهی رشد زبان نوشتاری نشان داد که پژوهش
چندانی در زمینه عوامل رشد مهارت نوشتاری پس از دوران بلوغ انجام نشده است و با وجود این ،مطالعات
صورت گرفته به دو نکته مهم اشاره داشتهاند .این دو نکته را بهشرح زیر معرفی میکند .اول آنکه با افزایش
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سن افراد ،پیچیدگیهای نحوی در نوشتار بیشتر به چشم میخورند ،بهعنوان مثال ،جملهوارهها و جملهها
بوالنیتر شده ،فراوانی جملهوارههای پیرو( 6بند پیرو) به شکل قابلتوجهی افزایش مییابد .دوم آنکه
واژگان مورد استفاده متنوعتر شده و تعداد آنها نیز افزایش مییابد .همچنین وی بر تأثیر شدید ابزارهای
زبانی برای دستیابی به اهداف سبکی 3و بالغی 2و یکپارچه نمودن و منسجم کردن نگرش نویسنده تأکید
نموده است ).(Myhill, 2009
) )Johansson, 2009در بررسی خود پیرامون رشد مهارتهای نوشتاری و گفتاری بر مبنای
متغیرهای جنسیتی و سنی به یک شاخص سنی دست پیدا کرد .این شاخص سنی بر مراحل رشد مهارت
نوشتاری بین سنین  62و  63سالگی اشاره دارد .بررسیهای او نشان داد بین مهارتهای گفتاری و
نوشتاری  62سالهها و  62سالهها تفاوت معناداری وجود ندارد .با وجود این ،بررسی شمار کلمات در واحد
جملهواره و جمله نشان داد که مقادیر بهدست آمده در میان  62سالهها بیشتر از مقادیر بهدست آمده از 62
سالههاست ،)Johansson, 2009) .در بررسی خود به متغیر مکث نیز توجه کرد؛ ولی با این حال این
متغیر بهجای بررسی در قالبهای نحوی ،بیشتر در قالب جنسیت مورد بررسی قرار گرفت.
) (Scott, 1988در کتاب خود با عنوان نحو گفتاری و نوشتاری 4در فصل مربوط به  2تا  62سالهها،
عقیده دارد بسیاری از پیشرفتهای زبانی مهم و قابلتوجه بین سنین  2تا  62سالگی روی میدهد .الگوهای
نحوی گونهی نوشتاری بهتدریج در نوشتار فرد بروز میکند .
از جمله دیگر شاخصها و نشانههای رشد نحوی میتوان به نحوهی چینش کلمات در واحد جمله اشاره
کرد .برخی از محققان ) (Flower, 1980, Miller, 2006توانایی فرد بر روی کنترل ساختار ارایهی
ابالعات در جمله از بریق چینش و ترتیب کلمات را نشان دهندهی رشد نحوی میدانند.
در مورد الگوهای مکثی (Fayol, 1999) ،بررسیهایی انجام داد .به عقیدهی وی بزرگساالن در مقایسه
با کودکان از این توانایی برخوردار هستند که میتوانند سرعت تولید نوشتار را کند نمایند و بنا به نوع
موضوع و مبحثی که قرار است دربارهی آن مطلبی بنویسند؛ مکثهای خود را بهمنظور بازبینی و اصالح و
همچنین برحریزی افزایش دهند .این مشخصه برابر با استراتژی و مرحله بیان دانش در پژوهش
) )Bereiter, C., & Scardamalia, M. 1987میباشد.
حافظهی واژگانی نیز از جمله دیگر پارامترهای شناختی محسوب میشود که محققان در مطالعات و
بررسیهای خود توجه ویژهای بدان داشتهاند .چندین محقق جایگاه حافظهی واژگانی را که مرکز فرایندهای
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شناختی مهارت نوشتاری محسوب میشود؛ بسیار ارزشمند و بااهمیت دانستهاند )(McCutchen, 2000
) (Ericsson and Kintsch, 1995پی بردند که بازیابی ابالعات مربوط به بخش حافظه واژگانی بلند-
مدت است .این حافظه برای یک نویسنده ماهر و متبحر این امکان را فراهم میآورد تا بتواند بهسرعت به
دانش و ابالعاتی که در حافظه بلندمدت او ذخیره شده است؛ در چارچوب محدودیتهای یک حافظه
واژگانی دسترسی داشته باشد
از جمله مطالعاتی که با دیگر مطالعات تفاوتهایی دارد؛ میتوان به مطالعهی (Johansson et al.,
) .2008اشاره کرد .در این مطالعه آنها متغیر میزان خواندن متن در هنگام نوشتن را مورد بررسی قرار
دادهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که خواندن بههنگام نوشتن رابطهی نزدیکی با سطح مهارت و
آگاهی دارد .درنتیجه خواندن به هنگام نوشتن از ماهیتی شناختی برخوردار است و میتوان آن را در قالب
فرایندهای شناختی سطح باال مورد بررسی قرار داد

 .5روش پژوهش
 .1 .5جامعه و نمونهی آماری
دادههای تحقیق بر پایه  22نمونه نوشتاری از جامعه آماری دانشآموزان  62الی  63سال است که این 22
نفر ( 60نفر دختر و  60نفر پسر) از دانشآموزان دو دبیرستان در تربت جام انتخاب شدهاند .شرکتکنندگان
همگی تنها به زبان فارسی مسلط بودند و قادر به نوشتن به زبان فارسی بودند .جهت جلوگیری از بروز
تداخل و انحراف در نتایج ،این  22نفر به بور برابر از لحاظ سن ،جنسیت ،سطح آشنایی با رایانه و نرمافزار
واژهپرداز ،سطح نمرات و معدل تحصیلی یکسانسازی و در سه گروه بهبور تصادفی به ترتیب در گروههای
سنی 62الی  64سال 60 ،الی  61سال و  62الی  63سال تقسیم شدند .در هر گروه بهبور مساوی پنج
دانشآموز دختر و پنج دانشآموز پسر قرار گرفت ،تا عامل جنسیت بهلحاظ تعداد در وضعیت تعادل قرار
داشته باشد .برای مطمئن شدن از سطح آشنایی با رایانه و توانایی تایپ ،از تکتک دانشآموزان خواسته شد
تا رایانه را روشن کرده و در فایل ورد مطلب کوتاهی در ارتباط با خودشان بنویسیند .در مورد نرمافزار
واژهپرداز نیز از دانشآموزان سؤال شد که هیچکدام با این نرمافزار آشنایی نداشتند.

 .2 .5ابزارها و شیوههای گردآوری و واکاوی دادهها
با استفاده از نرمافزار ثبت نوشتار 6تمامی فعالیتهای انجام شده توسط آزمودنیها ثبت شد .این نرمافزار
قابلیت ضبط و کنترلِ محتوای نمایش داده شده را روی صفحه نمایش رایانه دارد .با استفاده از این نرمافزار
تمامی رویدادهای انجام شده از قبیل زمانبندی ،مکث ،ویرایش معنایی و متنی ،حذف ،اضافه ،مدت زمان و
1

). keystroke logging program scriptlog (version 2.1
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دیرش نگارش متن ،نوشتن کاراکترهای نوشتاری و حرکات موشواره (مثالً حرکت موشواره از واژه به
واژهای دیگر و یا به کلیک روی واژگان قبل) ثبت گردید تا با استفاده از دادههای بهدست آمده از بریق آن
بررسیهای مورد نظر انجام گیرد.
برای بهدست آوردن دادههای پژوهش حاضر در ابتدا از شرکتکنندگان خواسته شد پاراگرافی
توضیحی-تفسیری دربارهی علل وجود پدیدهی تقلب در مدارس بنویسند .انتخاب موضوع توسط خود
دانشآموزان و از بریق رأیگیری انجام گرفت و این امر خود سبب شد که ثبت دادهها و مطالب نوشتاری
سهولت بیشتری داشته باشد تا تعداد مکثهایی که در نتیجهی عدم تسلط بر موضوع به وجود میآید؛ به
حداقل ممکن کاهش یابد .با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر میکوشد به این مکثها بپردازد:
 )6مکث در واحد پاراگراف :جایگاه آغازین (شروع نوشتن پاراگراف) و جایگاه پایانی (پس از اتمام پاراگراف).
 )3مکث در واحد جملهواره :جایگاههای آغازین ،میانی و پایانی.
در این پژوهش جملهواره بزرگترین واحد نحوی محسوب میشود .الزم به ذکر است که بین جملهوارهی
پایه و جملهوارهی پیرو تفاوتی در این پژوهش وجود ندارد و وقوع مکث در آنها از یک نوع؛ یعنی مکث
جملهوارهای در نظر گرفته میشود.
 )2مکث در واحد گروه :جایگاههای آغازین ،میانی و پایانی.
در واحد گروه نیز مکث درانواعگروههای وصفی ،فعلی ،اسمی و گروه حرف اضافهای مورد بررسی قرار میگیرد.
 )4مکث در واحد واژگان :جایگاههای آغازین ،میانی و پایانی.
 )0مکث به هنگام اصالح کردن و ویرایش کردن متن
از جمله مکثهای زمان ویرایش میتوان به مکث بههنگام تصحیح امالیی ،حذف ،اضافه و تغییر جایگاه
عناصر مختلف زبانی اشاره نمود.
عالوه بر موارد ذکر شده عواملی از قبیل مدت زمان نوشتن از شروع تا پایان پاراگراف ،نسبت زمان کل
مکثها به زمان نگارش کل متن ،تعداد کلمات هریک از متنها ،تعداد و مدت زمان کلمات و صورتهای
زبانی ویرایش شده ،مدت زما ن وقوع مکث برای ویرایش متن در واحدهای مختلف زبانی نیز مورد توجه و
بررسی قرار گرفت.

 .4یافتههای پژوهش
نتایج بهدست آمده بهشرح زیر و در سه بخش ارایه میگردد.

 .1 .4مدتزمان کل نوشتار ،مدتزمان کلیه مکثها و تعداد واژگان نگارششده
در این قسمت از نتایج پژوهش ،آمار مربوط به کل مدتزمان نوشتار تمامی متنها به تفکیک هریک از
شرکتکنندگان در پژوهش ارایه میشود .همچنین مجموع مدتزمان کلیهی مکثها و همچنین مجموع
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تعداد کلمات کلیهی متنها به تفکیک هریک از شرکتکنندگان در پژوهش ارایه شده است .در مجموع
تعداد  6232مکث از انواع مختلف آن پس از بررسی مجموع متنهای نوشته شده توسط شرکتکنندگان در
پژوهش به دست آمد .در آغاز به اولین گروه و آمار بهدست آمده از آن (جدول  )6نگاهی میاندازیم.
جدول  .6مقادیر بهدست آمده برای گروه  62( 6تا  64ساله) در رابطه با
مدتزمان کل نوشتار ،مدتزمان کلیه مکثها و تعداد کلمات نگارششده
مدتزمان

میانگین مکثها

نسبت مدتزمان

نگارش متن

در واحد زمان

مکثها به

(ثانیه)

(ثانیه)

نگارش متن

 F1مرد

6302

6302

12%

622

 F2زن

6622

122

16%

662

شرکت کنندگان
( 12تا  15ساله)

تعداد واژگان

 F3مرد

222

620

32%

20

 F4زن

6222

6202

04%

622

 F5مرد

3422

6132

22%

613

 F6زن

6302

102

03%

623

 F7مرد

3622

6232

13%

322

 F8زن

3301

322

22%

620

 F9مرد

6112

262

04%

612

 F10زن

6422

202

03%

663

( Mمیانگین)

6126

221

04%

606

همانگونه که در جدول  6مشاهده میکنید میانگین مدتزمان نوشتن متن در گروه اول برابر 6126
ثانیه میباشد که بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتکنندهی  F5برابر با  3422ثانیه و کمترین آن مربوط
به شرکتکنندهی  F3برابر با مقدار عددی  222ثانیه میباشد .میانگین مدتزمان مکثها نیز برابر با 221
ثانیه است که بیشترین مدتزمان داشتن مکث بههنگام نوشتن متعلق به شرکتکنندهی  F5برابر با 6132
ثانیه و کمترین آن مربوط به شرکتکنندهی  F6برابر با  102ثانیه میباشد .همچنین میانگین نسبت زمانی
کلیه مکثها به زمان نگارش متن برابر با  04درصد میباشد که بیشترین آن مربوط به شرکتکنندهی F5
برابر با  22درصد و کمترین آن مربوط به شرکتکنندهی  F3برابر با  32درصد میباشد .میانگین تعداد
واژگان بهکار گرفته شده برابر با  606واژه است که از بیشترین مقدار استفاده واژگان متعلق به
شرکتکنندهی  F7برابر با  322کلمه در متن و کمترین آن متعلق به شرکتکنندهی  F3برابر با  20کلمه
در متن میباشد.
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جدول  .3مقادیر بهدست آمده برای گروه  60( 3تا  61ساله) در رابطه با مدتزمان کل نوشتار،
مدتزمان کلیه مکثها و تعداد کلمات نگارششده
شرکت کنندگان
( 14تا  15ساله)

مدتزمان

میانگین مکثها

نسبت مدتزمان

نگارش متن

در واحد زمان

مکثها به

(ثانیه)

(ثانیه)

نگارش متن

تعداد واژگان

 F11مرد

6232

6210

00%

306

 F12زن

6122

6632

12%

612

 F13مرد

6222

220

02%

643

 F14زن

3220

6220

42%

333

 F15مرد

6330

6332

12%

302

 F16زن

6130

322

06%

360

 F17مرد

6432

122

41%

311

 F18زن

300

322

22%

362

 F19مرد

6022

022

22%

636

 F20زن

3022

6620

40%

326

( Mمیانگین)

6322

222

43%

332

همانگونه که در جدول  3مشاهده میکنید میانگین مدتزمان نوشتن متن در گروه دوم برابر با 6322
ثانیه است که بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتکنندهی  F20برابر با  3022ثانیه و کمترین آن مربوط
به شرکتکنندهی  F18برابر با مقدار عددی  300ثانیه میباشد .میانگین مدتزمان مکثها نیز برابر با 222
ثانیه است که بیشترین مدتزمان داشتن مکث بههنگام نوشتن متعلق به شرکتکنندهی  F15برابر با
 6332ثانیه و کمترین آن مربوط به شرکتکنندهی  F18برابر با  322ثانیه میباشد .همچنین میانگین
نسبت زمان کلیهی مکثها به زمان نگارش متن برابر با  43درصد میباشد که بیشترین آن مربوط به
شرکتکنندهی  F12برابر با  12درصد و کمترین آن مربوط به شرکت کنندهی  F18برابر با  22درصد
میباشد .میانگین تعداد واژگان بهکار گرفته شده برابر با  332واژه است که از بیشترین مقدار استفادهی
واژگان متعلق به شرکتکنندهی  F20برابر با  326کلمه و کمترین آن متعلق به شرکتکنندهی  F13برابر
با مقدار عددی  643کلمه میباشد.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میکنید میانگین مدتزمان نوشتن متن در گروه سوم یعنی  62سال
برابر  3462ثانیه میباشد که بیشترین مقدار آن مربوط به شرکتکنندهی  F21برابر با  3322ثانیه و
کمترین آن مربوط به شرکتکنندهی  F29برابر با مقدار عددی  6210ثانیه میباشد .میانگین مدتزمان
مکثها نیز برابر با  6202ثانیه میباشد که بیشترین مدتزمان داشتن مکث بههنگام نوشتن متعلق به
شرکتکنندهی  F24برابر با  6062ثانیه و کمترین آن مربوط به شرکتکنندهی  F25برابر با  222ثانیه
میباشد .همچنین میانگین نسبت زمان کلیه مکثها به زمان نگارش متن برابر با  43درصد است که
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بیشترین آن مربوط به شرکتکنندهی  F26برابر با  00درصد و کمترین آن مربوط به شرکتکنندگان F23
و  F25برابر با  20درصد میباشد .میانگین تعداد واژگان بهکار گرفته شده برابر با  226واژه است که
بیشترین مقدار استفاده واژگان متعلق به شرکتکنندهی  F24برابر با  223و کمترین آن متعلق به
شرکتکنندهی  F30برابر با مقدار عددی  302میباشد .در جدول  4تفاوتهای میانگینی بین گروههای
سهگانه ارایه شده است تا تفاوتهای موجود میان  2گروه با عینیت بیشتری بیان شود.
جدول  .2مقادیر بهدستآمده برای گروه  62( 2تا  63ساله) در رابطه با مدتزمان کل نوشتار،
مدتزمان کلیه مکثها و تعداد کلمات نگارششده
مدتزمان

میانگین مجموع

نسبت مدتزمان

نگارش متن

مکثها در واحد

مکثها به

(ثانیه)

زمان (ثانیه)

نگارش متن

 F21مرد

3322

6322

43%

202

 F22زن

3602

6212

42%

323

 F23مرد

3260

200

20%

323

 F24زن

3402

6062

02%

223

 F25مرد

3342

222

20%

432

 F26زن

6232

6220

00%

212

 F27مرد

3222

6230

22%

336

 F28زن

3020

6632

40%

314

 F29مرد

6210

262

41%

231

 F30زن

3020

240

22%

302

( Mمیانگین)

3462

6202

43%

226

شرکت کنندگان
( 15تا  12ساله)

تعداد واژگان

جدول  .4مقایسه میانگین گروهها
گروهها

میانگین مدتزمان
نگارش متن (ثانیه)

میانگین مکثها در
واحد زمان (ثانیه)

میانگین نسبت مدتزمان
مکثها به نگارش متن

میانگین تعداد
واژگان

گروه 1

6126

221

04%

606

گروه 2

6322
3462

222
6202

43%
43%

332
226

گروه 2

میانگین مدتزمان نوشتن متن در هریک از گروهها به ترتیب  6126ثانیه ( 32دقیقه) 6322 ،ثانیه (22
دقیقه) و  3462ثانیه ( 42دقیقه) میباشد .میانگین مدتزمان مکث در هریک از گروهها به ترتیب 221
ثانیه ( 60دقیقه) 222 ،ثانیه ( 62دقیقه) و  6202ثانیه (63دقیقه) است .نسبت مدت زمان وقوع مکث به
مدت زمان نوشتن متن بهترتیب گروهها برابر با  04درصد 43 ،درصد و  43درصد میباشد .با توجه به
مقایسهی گروه اول ،دوم و گروه سوم مقادیر عددی میانگین واژگان بهکار رفته در نوشتار از  606واژه در
گروه اول به  332واژه در گروه دوم و به  226واژه در گروه سوم افزایش یافته است.
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تحلیل دادههای آماری فوق با استفاده از آزمون تی و با درصد خطای  2،20درصد در هریک از متغیرهای
مدتزمان کل نوشتار ،مدتزمان کلیهی مکثها و تعداد واژگان نگارش شده سطح معناداری تفاوتهای
موجود در میان سه گروه را نشان میدهد .آزمون تی نشان میدهد که در تفاوت موجود میان گروه اول و
دوم در رابطه با مدتزمان نوشتار تفاوت معنادار نیست؛ اما تفاوت بین گروه سوم با گروههای اول و دوم
معنادار است .این معناداری این نکته را که با افزایش سن تعداد واژگان بهکار رفته در نوشتار نیز افزایش
مییابد ،تأیید میکند.

 .2 .4میزان ویرایش و اصالح متنهای نوشتاری
برای آنکه میزان درصدی و عددی ویرایش به دست آید باید عالوه بر متن نهایی که پس از اعمال اصالحات
و ویرایش بهدست میآید ،متن ابتدایی نیز مورد بررسی قرار گیرد .به عبارت دیگر ،برای بررسی میزان
ویرایش به دو متن پیکره نیازمندیم .پیکره متنیِ اول تمامی کاراکترها و حروفی را شامل میشود که فرد به
هنگام نوشتن از آنها استفاده کرده است؛ خواه به واسطهی ویرایش آنها را حذف نموده و خواه آنها را در
متن نگاه داشته است؛ این متن را در اصطالح نشانه یا متن خطی 6مینامند .در این متن تعداد تمام
مشخصهها و کاراکترها محاسبه شد .متن دوم صورت نهایی نوشتار شرکتکننده است که پس از ویرایش و
اصالحات بهدست میآید؛ بدون در نظر گرفتن تعداد ویرایشها و اصالحات صورت گرفته ،که به این متن در
اصطالح نشانه یا متن نهایی 3گفته میشود .در این متن فقط مشخصهها و کاراکترهای موجود در متن
محاسبه میشود .در جدول  0نتایج بهدستآمده از بررسی میزان ویرایش و همچنین تفاوت بین دو متن به
صورت آماری ارایه گردیده است.
جدول .0تفاوت بین میانگین کاراکترهای متن خطی و متن نهایی و تعداد ویرایش انجامشده در هر گروه
درصد میزان

تعداد

ویرایش به

کاراکترهای

کاراکترهای

متن خطی

ویرایششده

متن نهایی

گروه  12تا  15ساله

22%

412

223

6303

گروه  14تا  15ساله

23%

122

6662

6364

گروه  15تا  12ساله

41%

6022

6212

2322

گروهها

میانگین تعداد

میانگین تعداد
کاراکترهای
متن خطی

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود گروه 62ساله بهبور میانگین از  6303مشخصه به هنگام
نوشتن متن استفاده کرده است که درنهایت ،متن نهایی از  223مشخصه برخوردار بوده است .این آمار نشان
میدهد که گروه  62ساله بهبور میانگین  412مشخصه یا کاراکتر نوشتاری را مورد ویرایش و اصالح قرار
1

. linear token
. final token

2
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داده است که  22درصد کل متن خطی را شامل میشود .گروه  60ساله بهبور میانگین از  6364مشخصه
بههنگام نوشتن متن استفاده کرده که درنهایت ،متن نهایی از  6662مشخصه برخوردار بوده است .این آمار
نشان میدهد که گروه  60ساله بهبور میانگین  122مشخصه یا کاراکتر نوشتاری را مورد ویرایش و اصالح
قرار داده است که با یک درصد بیشتر از گروه اول 23 ،درصد کل متن خطی را شامل میشود .درنهایت
گروه  62ساله بهبور میانگین از  2322مشخصه به هنگام نوشتن متن استفاده کرده است که درنهایت ،متن
نهایی از  6212مشخصه برخوردار بوده است .این آمار نشان میدهد که گروه  62ساله بهبور میانگین
 6022مشخصه یا کاراکتر نوشتاری را مورد ویرایش و اصالح قرار داده است که  41درصد کل متن خطی را
شامل میشود .تحلیل دادههای آماری فوق با استفاده از آزمون تی رأی به معنادار بودن تفاوتها در میان
تمام گروهها میدهد و این نتیجه را تأیید مینماید که با افزایش سن میزان ویرایش متنی نیز افزایش
مییابد.

 .2 .4میانگین مکثها در هریک از بافتهای نحوی واژه ،گروه و جملهواره و واحد زبانی
پاراگراف در واحد زمان و نسبت هریک از آنها به کل مکثها
در این قسمت یافتههای بهدست آمده از بررسی مدتزمان مکثها در هر گروه با توجه به جایگاه نحوی
مورد نظر ارایه میشود .در بخش گذشته ،میانگین زمانی مکث کلیه شرکتکنندگان و گروهها بیان شد؛ اما
در این بخش میانگین زمانی تکتک مکثها در بافتهای نحوی مورد نظر مشخص میشود که جدول  1و
شکل  6نتایج بهدست آمده از بررسی نوشتار شرکتکنندگان در اینگونه متغیرها را نشان میدهد .در مورد
مکث در جایگاه آغازین و پایانی واژه این نکته پیش میآید که مکث در جایگاه پایانی یک واژه با مکث در
جایگاه آغارین واژهی بعدی همپوشی دارد .در این رابطه این توضیح بیان میشود که درصورتیکه مکث پس
از پایان نوشتن واژه مشاهده شود و آن واژه مورد ویرایش قرار بگیرد ،مکث پایان واژهای محسوب میشود،
اما اگر پس از پایان نگارش یک واژه ،واژهی بعدی پس از مکث و بدون اصالحی یا ویرایش واژهی قبلی
نوشته شود ،مکث آغازین محسوب میشود.
جدول  .1میانگین دیرش هر مکث بر حسب ثانیه برای گروههای سنی در هریک از واحدهای نحوی

گروهها

جایگاه

جایگاه

جایگاه

جایگاه

جایگاه

جایگاه

آغازین

میانی

پایانی

آغازین

میانی

پایانی

واژه

واژه

واژه

گروه

گروه

گروه

جایگاه

جایگاه

جایگاه

آغازین

میانی

پایانی

جمله

جمله

جمله

واره

واره

واره

مکث
ویرایشی

پاراگراف

گروه  62ساله

3،2

3،2

2،0

0،2

2،2

0،0

2،22

0،3

62،1

2،32

32،0

گروه  60ساله

3،2

3،0

4،3

4،2

4،2

0،3

2،6

1،2

61،3

2،62

63

گروه  62ساله

3،3

3،6

4،6

0،1

2،3

1،3

3،4

2،6

66،2

3،43

62،1
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شکل .6میانگین دیرش مکث گروههای سنی بر حسب ثانیه در هر یک از واحدهای نحوی

الزم به ذکر است که از مجموع 6232مکث از انواع مختلف آن در مجموع  1.0درصد متعلق به مکث در
واحد واژگانی 62،23 ،درصد متعلق به مکث در واحد گروه 43 ،درصد متعلق به جایگاه جملهواره 2 ،درصد
متعلق به مکث در ابتدای نوشتن یا همان مکث در واحد پاراگراف و درنهایت  30،2درصد متعلق به مکث
ویرایشی میباشد .شکل  3این مقادیر را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود برای گروه  62سال  3درصد مکثها در واحد واژه 62 ،درصد در واحد
گروه و  32درصد در واحد جملهواره روی داده است .برای گروه  60سال نیز  1،0درصد مکثها در واحد
واژه 66،0 ،درصد در واحد گروه و  23درصد در واحد جملهواره روی داده است .برای گروه  62سال نیز 0،0
درصد مکثها در واحد واژه 62 ،درصد در واحد گروه و  46،0درصد در واحد جملهواره روی داده است.
مابقی مکثها متعلق به مکث ویرایشی و آغاز متن یا پاراگراف میباشد.
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شکل  .3مقادیردرصدی هر یک از مکثها در جایگاههای واژه ،گروه و جملهواره به کل مکثها

تحلیل آماری آزمون تی در این متغیرها نشان میدهد که تفاوت موجود در رابطه با مکث ویرایشی بین
گروه های دوم و سوم تفاوت معنادار نیست ،اما تفاوت میان گروه اول با گروه سوم معنادار میباشد که این
نکته تأیید میکند که با افزایش سن مدتزمان مکث جهت ویرایش متن کاهش مییابد .در مورد مکث
پاراگراف نیز آزمون تی نشان میدهد که تفاوت میان گروه دوم و سوم معنادار نمیباشد؛ اما تفاوت بین گروه
سوم با گروه اول معنادار است که این نکته ثابت میشود که با افزایش سن بول مدتزمان مکث قبل از
نوشتن پاراگراف کاهش مییابد.

 .5نتیجهگیری
در بخش حاضر نتایج بهدست آمده از مطالعات میدانی شرکتکنندگان پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار
میگیرد.

 .1 .5نتیجهی مدتزمان کل نوشتار ،مدتزمان کلیه مکثها و تعداد واژگان نگارششده
جداول ( )3( ،)6و ( )2که به ترتیب مربوط به گروههای سنی  62تا  64ساله 60 ،تـا  61سـاله و  62تـا 63
ساله  ،نشان میدهد که با افزایش متغیر سن مدت زمان نوشتن متن نیز افزایش مـییابـد .عـالوه بـر آن ،بـا
افزایش سن شرکتکننده بول مدتزمان مکث نیز افزایش مییابد .در همین راستا نسبت مدت زمان وقـوع
مکث به مدت زمان نوشتن متن با افزایش سن روند کاهشی را بی میکند .همانگونه که مشاهده میشـود،
با افزایش سن تعداد واژگان بهکار رفته در نوشتار افزایش مییابد.

 .2 .5نتیجهی میزان ویرایش و اصالح متنهای نوشتاری
دادههای بهدست آمده از جدول  0نشان میدهد که با افزایش سن ،هریک از مؤلفهها از جمله تعداد
کاراکترهای متن خطی ،تعداد کاراکترهای متن نهایی ،تعداد کاراکترهای ویرایش شده و درصد میزان
ویرایش به متن خطی با روند افزایشی مواجه شده است.
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 .2 .5تحلیل میانگین مکثها در هریک از بافتهای نحوی واژه ،گروه و جملهواره و واحد
زبانی پاراگراف در واحد زمان و نسبت هریک از آنها به کل مکثها
دادههای ارایهشده در جدول ( )1و شکلهای ( )6و ( )3نشان میدهد که بیشترین جایگاه مکث بهترتیب
وقوع مربوط به جایگاه مکث در واحدهای جملهواره ،مکث ویرایشی ،واحد گروه ،واحد واژگانی و درنهایت
واحد پاراگراف میباشد .در واحد واژه بیشترین مدتزمان مکث انجام شده بهترتیب مربوط به گروه اول ،دوم
و سوم است.
تحلیل و جمعبندی دادههای فوق در رابطه با جایگاه وقوع مکث در واحدهای واژه ،گروه و جملهواره
نتایج چندان منسجمی را با روندی منطقی نشان نمیدهد .به عبارت دیگر نمیتوان با توجه به متغیر سن،
تفاوتهای موجود در جایگاههای وقوع مکث در واحدهای زبانی را توجیه نمود و بر اساس آنها به شکلی
علمی به معنادار بودن تفاوتها رأی داد .شکل ( )6که میانگین دیرش مکث گروههای سنی بر حسب ثانیه
در هر یک از واحدهای نحوی را نشان میدهد ،گواه این مدعاست؛ چراکه دادهها سیر صعودی یا نزولی
منطقیای را بی نمیکنند .اما از سوی دیگر با توجه به شکل ( )3که مقادیر درصدی هریک از مکثها در
جایگاههای واژه ،گروه و جملهواره به کل مکثها را نشان میدهد؛ با توجه به یک نگاه منطقی و با حمایت
تحلیلهای آماری میتوان به یک جمعبندی علمی رسید .تحلیل آماری این دادهها با استفاده از آزمون تی
رأی به معنادار بودن این تفاوتها میدهد؛ به عبارت دیگر ،این آزمون نشان میدهد که در واحد واژه با
افزایش سن از مدتزمان و میزان مکث کاسته میشود؛ و به عبارتی با افزایش سن میزان مکث در واحد واژه
کاهش مییابد؛ اما درمقابل افزایش سن نقش موثری در افزایش میزان وقوع مکث در واحدهای بزرگتر؛
یعنی واحدهای گروه و بهویژه واحد جمله و جملهواره دارد؛ به این معنا که با افزایش سن میزان مکث نیز در
این واحدها افزایش مییابد.

 .5 .5پاسخ سؤاالت تحقیق
همانگونه که بیان شد الگوهای مکثی از جمله نشانههای رشد مهارت نوشتاری و شناختی میباشد؛ چراکه
مکث بههنگام نوشتن نشان دهندهی فرایند تفکر برای انتخاب و یافتن عناصر زبانی و همچنین عوامل متنی
برای دنبال کردن نوشتار و استفاده از مناسبترین الگوها است .این الگوها در میان واحدهای مختلف زبانی
از جمله تکواژ ،کلمه ،گروه ،جملهواره و جمله بهچشم میآید .ازاینرو ،الگوهای مکثی را میتوان از جمله
عوامل شناختی مهارت نوشتار در نظر گرفت و میتوان از آن بهعنوان یک متغیر برای انجام بررسیها
پیرامون رشد مهارت نوشتاری بهره برد (.)Schilperoord, 2002
در این قسمت نگاهی به سؤالهای پژوهش میاندازیم و با توجه به دادههای بهدست آمده که در قالب
جدولها و شکل نشان داده شد ،به آنها پاسخ داده و مورد بحث قرار میدهیم و نتایج بهدست آمده از
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آنها را ذکر میکنیم .در پرسشهای پژوهش بیان شد که با توجه به مهارت نوشتاری میان گروههای سنی
 62تا  64سال 60 ،تا  61سال و  62تا  63سال تفاوت وجود دارد .همانگونه که دادههای پژوهش نشان
میدهد گروههای ذکر شده بهلحاظ میانگین تعداد واژگان استفاده شده در متن ،مدتزمان وقوع مکث،
فراوانی مدتزمان وقوع مکث در بافتهای نحوی گوناگون ،مدتزمان نگارش متن و انواع مکث با یکدیگر
تفاوت معنادار دارند .همچنین در پرسشها بیان شد که بهلحاظ جایگاه وقوع مکث بین گروههای سنی
تفاوتهایی وجود دارد .دادهها نشان میدهد که جایگاه وقوع مکث نیز متفاوت است ،چراکه بین وقوع مکث
در واحدهای نحوی واژه ،گروه ،جمله و جملهواره و پاراگراف و مدتزمان مکث تفاوت وجود دارد .تفاوت
میان مکث در واحد پاراگراف و مدتزمان مکث معنادار و دیگر تفاوتهای موجود در جایگاه وقوع معنادار
نمیباشد.
در پرسشهای پژوهش بیان شد ازآنجاییکه گروه سنی  60تا  61سال در میان دو گروه سنی دیگر قرار
گرفته است؛ همانگونه که در بخش تحلیل دادهها مشاهده شد ،این گروه باید به هر دو گروه سنی دیگر
شباهت داشته باشد.؛ گروه دوم بهصورت میانجی عمل میکند و تفاوتهای مشاهده شده ،نه آن را از گروه
اول و نه از گروه سوم مجزا میکند و در حد واسط آنها قرار دارد؛ اما بین گروه اول و سوم تفاوتهای
معناداری مشاهده میشود .در دیگر پرسشها مطرح شد که بهلحاظ دیرش مکث ،بسامد وقوع مکث ،انواع
مکث نیز بین گروههای سنی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد که دادهها تفاوتهای معناداری را بین این
متغیرها نشان میدهد.
از جمله سؤاالت پژوهش تأثیرگذاری متغیر سن بر رشد مهارت نوشتاری است .همانگونه که دادهها
نشان میدهد ،با توجه به پژوهشهای ) (Johansson et al., 2008نویسندگان بزرگسال و نویسندگان
ماهر در مقایسه با نویسندگان کمتجربه و جوان بههنگام نوشتن ،نوشتههای خود را بیشتر بازخوانی و مرور
میکنند .دادههای جدول ( )0نشان میدهد که با افزایش سن ،گروه سنی  62تا  63سال در مقایسه با
گروههای دیگر ،بههنگام نوشتن بیشتر متنهای خود را بازخوانی و درنتیجه ویرایش میکنند .از برفی
دادههای جدول ( )1بخش ویرایش نشان میدهد که با افزایش سن سرعت ویرایش کردن بیشتر میشود که
همهی این عوامل میتواند نشان دهندهی رشد شناختی و نوشتاری افراد با افزایش سن باشد .همچنین در
آخرین سؤال مطرح شد که نویسندگان کمتجربه و جوان میزان تالش بیشتری را صرف فرایندهای سطح
پایین از جمله امال در مقایسه با فرایندهای سطح باال از جمله برحریزی متن ،پاراگراف و گروه واژگانی
میکنند؛ از این رو ،اینگونه فرض میشود که میزان مکث گروه سنی  62تا  64سال در واحد واژه بیشتر از
سایر گروهها باشد .دادههای بهدست آمده این فرضیه را ثابت میکند؛ چراکه همانگونه که شکل ( )3نشان
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میدهد گروه اول در مقایسه با دیگر گروهها در واحد واژه مکث بیشتری را مرتکب شده است؛ اما در
واحدهای گروه و جمله و جملهواره گروه سوم بیشترین مکثها را به خود اختصاص داده است.

 .4 .5کاربردها
یافتههای پژوهش میتواند مورد استفادهی حوزههای مرتبط با آموزش زبان فارسی در مقابع تحصیلی
مختلف و همچنین آموزش نوشتار فارسی به غیرفارسیزبانان قرار گیرد و از آن جهت یاری رسانندهی
مدرسان ،دانشآموزان و زبانآموزان در مواجهه با چالشهای پیشرو باشد .مکث نشان دهندهی جریان تقکر
و یک روند شناختی است ،ازاینرو ،فرد بههنگام نوشتن باید وقت کافی و مناسب برای نگارش اندیشهها و
ایدههای خود داشته باشد .واژه ،واژهیابی و واژهگزینی که از فرایندهای سطح پایین شناختی محسوب
میشوند باید در زبانآموزان تقویت شود تا دایرهی واژگان آنان افزایش یافته ،مکثهایی که در نتیجه عدم
آموزش و یادگیری واژگان بهوجود میآید به حداقل ممکن برسد .برای درسهایی مثل انشا موضوعات
انتخاب شده توسط مدرسان باید متناسب با سن زبانآموزان باشد و وقت کافی برای انتقال و مکتوب کردن
ایدهها داده شود .همچنین بهتر است که به دانشآموزان کم سن و سالتر موضوعات توصیفی ارایه شود تا
موضوعات تحلیلی؛ چراکه امکان واژهیابی و واژهگزینی در سنین پایین کاهش مییابد و فرد برای موضوعات
توصیفی چندان نیاز به واژگان انتزاعی ندارد و با توجه به تجربهی خود میتواند واژگان را انتخاب کرده و
مکث نوشتاری را در واحدهای مختلف نحوی به حداقل ممکن برساند.

 .5 .5پیشنهادات برای پژوهشهای آینده
پیشنهاد میشود که پژوهشگران حوزهی زبانشناسی عنایت بیشتری به حوزهی مکث و اقسام آن داشته
باشند و این مبحث را در متنهای مختلف از جمله متنهای گزارشی ،ترغیبی و تحلیلی بررسی نمایند و
تفاوتهای موجود در این متنها را بهدست آورند .در حوزهی عصبشناسی زبان نیز میتوان روند وقوع مکث
و فعالیتهای مغز بههنگام بروز مکث را با استفاده از تصویربرداریهای مدرن مغزی بررسی کرد.
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