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  دهكيچ
فه، بر ي قبل از انجام وظريزي  برنامه ازي، نوعي راهبردريزي  برنامهراتي تاثي بررسي براپژوهشن يا

. ن، متوسط و باال صـورت گرفـت      يي در سه سطح توانش پا     يسيران زبان انگل  ي فراگ ييوايش دقت و    يرو
ن، سطح متوسط   ييروه برابر سطح پا    به سه گ   يسي زبان انگل  يريزبان درحال فراگ    ي فارس ةنندك تكنود شر 

.  شـد  ياوك و وا  يبررس يتي روا ةفي وظ يك ي آنان بر رو   ي شفاه ردكاركسپس   م شدند، يو سطح باال تقس   
نندگان متوسط، هم از نظر دقـت و هـم از           ك تكه شر كها نشان داد      داده ي انجام شده بر رو    t يها آزمون
، نيي پـا ينندگان سطح زبـان ك تك شراما.  بردنديراهبرد ريزي  برنامه را از يبر  بهرهن  يشتري، ب ييواينظر ش 

 ريـزي   برنامـه  زمـان ي داراي بـاال يننـدگان سـطح زبـان   ك تكشـر . نبردند  ييواي ش ودقت    از يچ بهر يه
 آموزش و ةوي شي را براييها شنهادين پژوهش، پي اةجينت.  از خود نشان دادندي فزونترييواي، شيراهبرد

 . تر ارائه داده است شتر و گستردهي بيها  پژوهشي براييها تهكن

 آموزش  ،يد شفاه ي تول ييوايش،  يد شفاه يدقت تول ،  نشده تي هدا ي راهبرد يزير برنامه: هاي كليدي  واژه
  .محور فهيزبان وظ
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  مقدمه
 راتيافتن تـاث  يـ  ينند همواره در پ   ك يت م ي زبان دوم فعال   يريفراگ ةنيه در زم  ك يپژوهشگران

ـ  2001ن  يهان و سـوا   كت، اسـ  يگ  يبا (اند آموزان بوده   زبان ي شفاه ردكارك  بر 1ريزي  برنامه س ي، ال
ـ  يـ  پ ة به مطالعـ   ي پژوهش ةگسترن  يش ا يدايپ. )2003  ؛گـردد  ي بـر مـ    1987س در سـال     يشگام ال

 پردازش  ةيشود نظر  يم  نظر گرفته   ن مطالعات در  ي ا يربناي ز يصورت متدوال برا   ه به ك يا هينظر
 دارد و از    ي محدود يت پردازش يانسان ظرف "ه  ين نظر ي ا ابرنب). 2011وبو،  كاكنا (است 2اطالعات

ـ   يـ ا (" بپـردازد  3فهي وظ يك يها  جنبه ة زمان به هم   يك در   تواند  ينمن رو   يا ، 2003س،  يوان و ال
  ). 1ص 

ت در  ي محـدود  ي بـا نـوع    همگـان  ،ه هنگـام پـردازش زبـان      كـ ن باورنـد    ي بر ا  پژوهشگران
 ةت دربـار يـ  واقعنيا). 1998هان ك؛ اس2003ون، نسيراب (نديرو روبه خود   يرك منابع ف  يريارگكب

ـ هكـ نند  ك صحبت   ي زبان به چون مجبورند    ،شود يتر م  اركران زبان دوم آش   يفراگ  زبـان  ةانـداز   ه ب
ها بر   فهي هنگام انجام دادن وظ    بهه  ك يشناخت   - ين، بار پردازش  يبنابرا.  ندارند يي با آن آشنا   يمادر

فـه توجـه   ي از وظي مشخـص ة زمان تنها به جنبـ يكه در كند ك يشود مجبورشان م   يها وارد م   آن
 بـا دقـت     امـا  ،ينـد ك ا به ي و   ،مك با دقت    ي ول ،عين است سر  كعنوان مثال، مم   جه، به ينند، در نت  ك
 4محـور  فـه ي مربـوط بـه آمـوزش زبـان وظ         يهـا   پـژوهش ن رو، در    يـ از ا . ننـد كشتر صـحبت    يب

 يد زبـان  يـ  را در تول   ريـزي    برنامـه  نقـش   )1999ت،  يـ گ ي با ،2003س،  يوان و ال  يا(پژوهشگران  
 ،فـه ي وظ ش از آغاز  يپ ريزي   برنامه ه فرصت ك شود  ين پنداشته م  يچن. اند ردهك يآموزان بررس  زبان

 يهـا  دهـد تـا جنبـه      ين فرصـت را مـ     يـ آموزان ا  آورد و به زبان    ين م ييت را پا  ي فعال يبار شناخت 
هـا   فـه ي وظ ي بر رو  ي بهتر ردكارك جهينند و در نت   ك يابي خود باز  يارك ةمختلف زبان را از حافظ    

ه كـ نـشان داد    ) 2012(ان  يعنوان نمونـه، احمـد      به). 2011وبو،  كاك؛ نا 2005س،  يال(داشته باشند   
د حـرف   يـ آمـوزان سـطح تـوانش متوسـط در تول           رفتن دقت زبان     باعث باال  ريزي   برنامه فرصت

ن اجازه را   يآموزان ا   ان به زب  ريزي   برنامه ه فرصت كبرد    يز پ ين) 2010 (ينوروز.  شد theف  يتعر
  . از خود نشان دهنديشتري خود دقت بيدات نوشتاريه در تولكداد 

ن ي ب ةمتر به رابط  كه  كن است   يخورد ا  يچشم م   به ها  پژوهشن  ي ا يه پس از بررس   كاما آنچه   
__________________________________________________________________ 

1. Planning  
2. Information processing theory  

3. Task  

4. Task-Based Language Teaching  
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 هـا   پـژوهش ن  يـ شتر ا يـ ب . پرداختـه شـده اسـت      ريزي   برنامه آموزان و فرصت   سطح توانش زبان  
 يلكچه شـ    به ريزي   برنامه ه فرصت كده شود   يد د ين رو با  ي، از ا  اند  آزمودهط را   آموزان متوس  زبان

 يرو را طراح   شي پ پژوهشن راستا، ما    يدر ا . گذار است   ريگر تاث يآموزان سطوح د    زبان ردكارك رب
  مختلـف يهـا  گونـه  از يكـي ه كـ  1ت نـشده  ي هـدا  ي راهبـرد  ريزي   برنامه ري تا تاث  ،ميردكو اجرا   

ن، متوسـط و بـاال     ييآمـوزان سـطوح تـوانش پـا         و دقت زبان   ييواي ش يرا رو  ، است ريزي  برنامه
  .مينك  يبررس

  ژوهش ات پي بر ادبيمرور
   در فراگيري زبان دوم"وظيفه"

 ي زبـان ردكاركـ بـردن   بـاال آموزان و   زبان2ينينابي رشد  زبان بيست برايندي زبان فرا يريادگي
ه كـ  شد  يگونه پنداشته م    ني زبان، ا  يريفراگ ةترگس ورودشان به    آغازاز  ). 1999ت،  يگ يبا(ها   آن
 از ي خاصـ يهـا  ن در جنبـه يان و همچنـ آمـوز  زبـان ن ي بيي معنايها گفتارتوانند در    مي ها فهيوظ

هـا   فـه يه بـه وظ   كـ  يگـر ير د يتاث). 1972مز،  ي؛ ها 1973،  يديهال(رگذار باشند   ي تاث ي زبان ةاستفاد
هـايي   آموزان را با چـالش  ه زبانك را دارند  ينمندتوان  يها ا  ه آن كن است   ي ا ،شود ينسبت داده م  

). 1999ت، يـ گ يبـا (ننـد  كشـوند از زبـان اسـتفاده     يها مجبور م ه در پاسخ به آن  كنند  ك رو  روبه
آن ه ك باور داردند و  ك ير م ي تعب 3ري اجتناب ناپذ  يعنوان خروج  ن موضوع را به   يا) 1995(ن  يسوا

  . خود داردي زبانيها ياستكن از آموزا ردن زبانك در آگاه يار مهمينقش بس
) 1999(ت  يـ گ ي بـا  ةگفتـ  بـه . ف شده است  ين تعر يشيات پ ي در ادب  گوناگونال  كاش فه به يوظ

 يصورت ارتبـاط   توانند به  يآموزان م  ها زبان   آن ةليوس ه به ك اند  يالس محور ك يارهاكها   فهيوظ"
). 186ص  ("شخص برسـند  مـ  ةجـ ي نت يك  زبان به  يريادگي يلكنند و با هدف     كاز زبان استفاده    

ر يـ  درگيهـا بـرا    آنتـوانش  يكـي : نديگز يم برها  فهيوظانجام  يف دو نقش مهم را براين تعر يا
هـا در     نقـش آن   يگـر ي معنـادار و هـدف محـور، و د         ي ارتباط يها تيآموزان در فعال   ردن زبان ك
ه كـ  ور داردبـا ن يهمچنـ ) 1999(ت يگ يبا. آموزان  توسط زبان  ي زبان ي ساختارها يي نها يريادگي

مـوزان را  آ ها دقت زبان ه آنك نينخست ا. دهند يانجام م سرار را كن يها به چهار صورت ا     فهيوظ
تـر بـه    يكتر و نزد  متناسبي دقت در استفاده از زبان را زبان  يو. برند يدر استفاده از زبان باال م     

__________________________________________________________________ 
1. Unguided strategic planning  

2. Interlanguage  

3. Pushed output 
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مطـرح  ) 1972(مز  يه هـا  ك 1ي ارتباط يي توانا ئلهداند و با استفاده از مس      ي زبان هدف م   يارهايمع
 يهـا  ننـد تـا از جنبـه     ك كمكآموزان   توانند به زبان   يها م  فهيه وظ كرد  يگ  يم جهين نت يچن  ني ا ،ردك
. تـر شـوند    يـك  به زبان هدف نزد    ا، ساختاره يعيردن طب كن استفاده   ي و همچن  ي، دستور يا لمهك

 ماننـد  ر،تـ  دهيـ چي پياننـد تـا بتواننـد سـاختاره    ك ي مـ كمـ كآموزان   ها به زبان   فهي وظ ،هكنيدوم ا 
 تحـت  ،آمـوزان از زبـان      زبـان  ة اسـتفاد  ،هكـ نيسوم ا . ار برند ك  به شتري را ب  ي چند عبارت  يها  لهجم
نند و بتوانند  كم  يردن خود را تنظ   ك ها سرعت صحبت   شود تا آن   يها باعث م   فهيط خاص وظ  يشرا

 وا سخن گفتن  يشبه  ن خود منجر    يه ا كردن آشنا شوند    كرار  كردن و ت  ك مانند اصالح    يميبا مفاه 
ه چگونه منـابع  كاموزند يآموزان ب شوند تا زبان ي مموجبها  فهي، وظ هك نيسخن آخر ا  و  . شود يم

ن يـ با انجام ا). 1998دوسن، يو(رند يار گك ت خود بهي نشان دادن فردي خود را برايو ابزار زبان  
ـ     يگ ياد مـ  ي آنها   ،ارك  و ييگـو  هيـ ناك، يزا، طنـ ي خـود ماننـد خـستگ   يرنـد تـا احـساسات درون

  . نندكان ي زبان دوم ببا استفاده از واژگان را يمند عالقه
. شوند يار گرفته م  ك  زبان به  يريادگي يها السك مختلف در    يها بيال و ترت  كها با اش   فهيوظ

 ي علمـ ةيـ  بـدون پا يا اندازهها تا  فهيمحور، وظ فهي آموزش زبان وظيها ن سال يمتاسفانه در آغاز  
آمـوزان   له آن زبان  ي بودند تا بتوانند بوس    يزيدنبال چ  معلمان مشتاقانه به  . دندش ي استفاده م  يخاص

 يـك  چـارچوب هـا در   فـه ين رو اسـتفاده از وظ     ينند و از ا   كدار از زبان وادار      يرا به استفاده معن   
ه كـ دانـستند    يهـا نمـ    آن.  دنـد يد ي خـود مـ    يهـا   درد ي برا يا محور را چاره   فهي وظ يطرح درس 

  . رگذارندي مختلف استفاده از زبان تاثيها ه بر جنبهك دارند ي گوناگونيرهايغها خود مت فهيوظ
 ريزي   برنامه ها دارد   فهيت وظ يا عدم موفق  يت و   ي در موفق  يه نقش مهم  كها    رين متغ ي از ا  يكي

ـ ريـزي    برنامـه   نـوع  يك ريزي   برنامه ن نوع يا). 1999ت،  يگ  يبا( است   2يراهبرد ش از انجـام  ي پ
 يه منـابع و اطالعـات زبـان    كدهد    ين اجازه را م   يآموزان ا   شود و به زبان     يه م نظر گرفت   فه در يوظ

ـ . ننـد كفه آمـاده    ي انجام وظ  يخود را برا    هكـ  پـژوهش جـامع نـشان داد         يـك در  ) 2009(س  يال
فـه متفـاوت   يآموزان در هنگام انجام دادن سه وظ  زبانييواي در باال بردن ش  ي راهبرد ريزي  برنامه

ز نـشان دادنـد   يـ ن) 2001(ت يگ يو با) 1996(هان ك، فاستر و اس   )1996 (فاستر. موثر بوده است  
هـا    ه بـه آن   كـ آموزان شد، بل     زبان ييوايتنها باعث باال بردن ش       نه ي راهبرد ريزي   برنامه ه فرصت ك
لمـات  كتـر و   دهيـ چي پي خود از دسـتورات سـاختار  يدات گفتاريز داد تا در تولين اجازه را ن يا

  .  نندك استفاده يتر متنوع
__________________________________________________________________ 

1. Communicative competence  
2. Strategic planning  
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 ي راهبـرد  ريـزي    برنامـه  هكـ  ي راهبـرد  ريـزي    برنامه  از ي خاص ةز گون ي ن رو شي پ پژوهشدر  
ه معلمان بتوانند كد است يام. شد يبررس آموزان  زبانينار سطح زبان كدر   ، نام دارد  ت نشده يهدا

چـه صـورت و    جا و بـه  كه چه وقت، در     ك مهم آگاه شوند و بدانند       يا فهير وظ ين متغ ياز فوائد ا  
  .  مند شوند  آن بهرهيها يتوانمند تا بتوانند ار تمام ،نندك از آن استفاده ينزايم

  ريزي پيش از انجام وظيفه   برنامه
 پژوهـشگران ، در ابتـدا در مطالعـات        پـژوهش ر قابـل    ي متغ يكعنوان   ، به ريزي   برنامه مفهوم

م بودند، محققان    مرسو ي شناخت يها  پژوهشه  ك ييها در سال . ار برده شد  ك  زبان اول به   يريادگي
 زبان  پژوهشگران يول. د زبان بگنجانند  ي تول ي شناخت يها  را در مدل   ريزي   برنامه ردند تا كتالش  

  . پرداختندريزي  برنامهيبررس  به1980 ة در ده،دوم
 و پـژوهش  ريـزي   برنامه با توجه به  يه سه خط پژوهش   كند  ك ياستدالل م ) 2011(سانگرون  

ح ي توضـ  ي برا ريزي   برنامه  از پژوهشگران،  ين خط پژوهش  ياولدر  . ل گرفته است  ك ش ،زبان دوم 
ردنـد، ماننـد توقـف و اسـتفاده از          كد گفتـار در زبـان دوم اسـتفاده          ي در تول  ، مختلف يها دهيپد

 مربوط به   يها  پژوهشمحور و    فهين مطالعات وظ  ي ب ة رابط ،خط دوم پژوهش  . دي ترد ينشانگرها
، ماننـد شـاموت و      يريـ گ اديـ  يهـا   راهبرد ةان عرص شگاميپ.  را نشانه رفت   يريادگي يها راهبرد

 تـا   انجـام شـود،    زبـان    يريادگيـ  يهـا  السكـ  در   ريـزي    برنامه  تا هك ردندكد  كيتان  يا  بر،  ياومال
بـاور   ،جـو  و  در خط سوم از پـرس      پژوهشگران. انجام دهند بهتر  ها را    فهيآموزان بتوانند وظ   زبان

تواند  ي م ه سرانجام كبلش دهد،   يافزاد در زبان دوم را      يتواند تول  يتنها م   نه ريزي   برنامه هك داشتند
  . رشد زبان افراد را بهبود بخشد

 ي زبـان  ردكارك بر   ريزي   برنامه ح اثرات ي توض ي برا  پژوهشگران يسو   از يگوناگون يها هيفرض
 يـك عنوان   را به ) 1989(ام لولت   يليد گفتار و  يها مدل تول    آن ة هم يا  تا اندازه ارائه شده است، و     

د گفتـار را  يـ ن مدل توليا. نندك ي استفاده مريزي  برنامه ل دادن مفهوم  ك ش ي برا ،رچوب مرجع چا
) الـف : دانـد  ي م ي هم پوشان  ي دارا ة سه مرحل  در يالمك يها اميار به پ  كم و اف  يردن مفاه كل  يتبد

د يـ ه با كـ  يمي مفـاه  يسـاز   و آمـاده   نشيا گز  ب يالمك - شيام پ يل دادن پ  كش: ردن مفهوم كتجسم  
ان يب) ، و ج  ي زبان ي به ساختارها  يالمك-شيام پ يردن پ كل  يتبد: يبند لكش) ب.  داده شود  انتقال

 .1ي گفتاريها  توسط اندامم،اي پيقيار و حقكل آشكردن شكان يب: ردنك

__________________________________________________________________ 
1. The articulators  
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ـ  ك را شـ   ريـزي    برنامـه   انجام شده بر   يها  پژوهشه منطق   ك يدو مفهوم   عبارتنـد از    د،ل دادن
ـ  (2ز بر فـرم  كو تمر ) 2005،  1985،1995ن  يسوا(ن  ي سوا 1ي خروج ةيفرض ، اورتگـا  2005س يال

ه ادعـا   كـ بـود   ) 1985(راشـن   ك 3ي ورود ةينش به فرضـ   كن در وا  ي سوا ي خروج ةيفرض). 1999
 ة انگـار  نيـ  طرفـداران ا   . اسـت  يافك ينينابي رشد زبان ب   ي قابل فهم برا   يرد تنها زبان ورود   ك يم

ال كآموزان اشـ   شود زبان  ي، باعث م  ي خروج يعنيدار زبان،    يد معن يه تول كنند  ك ي ادعا م  يخروج
دنبال  به.  دهند  رشد  خود را  ينينابين رو زبان ب   يند و از ا   يفزاايد خود ب  يتازه آموخته شده را به تول     

ـ  1989س،  كروكـ ،  نمونـه عنـوان    به (ريزي   برنامه يها  پژوهشن ادعا،   يا  ؛ فاسـتر و   1987س،  ي؛ ال
دات يـ آمـوزان تول  ند تا زبـان ك ي مكمك زيري  برنامهه فرصتكاند  ردهكشنهاد يپ )1996 هانكاس

  . نندك كمك خود ينينابي، به بهبود زبان بي خروجةه انگار با توجه ب، داشته باشند ويبهتر زبان
 تا نـشان دهـد   ، زبان دوم وارد شديريفراگ يها در پژوهش رو نيا  از ل،كشز بر   كمفهوم تمر 

ـ (شـود    ي نمـ  ينينـاب يزبان ب  ة منجر به توسع   ي استفاده از زبان ارتباط    گونهه هر   ك امز يـ لي و و  يدات
 يننـد و سـع    ك زبان، و نه فقط معنـا، دقـت          يل ساختار كد آگاهانه به ش   يآموزان با  زبان). 1998

 انجـام   ي بـرا  ريـزي    برنامـه  يها  پژوهش از   ياريبس. نندك ارتباط برقرار    ، معنادار يا  گونهنند به   ك
ز ي زبان ن  يل ساختار كآموزان به ش   ه زبان كاند   نشان داده ) 2005س،  ي ال نمونهعنوان   به( ها   فهيوظ
  . نندك يفه توجه مي انجام وظي براريزي  برنامهرونددر 

 CAF  ةسه گان
 را ريزي   برنامه راتي تاث پژوهشگرانف شود،   ي تعر يردكاركصورت    به يه رشد زبان  كني ا يبرا

، )complexity (يدگيـ چيه عبارتنـد از پ    كـ انـد    ردهك ي بررس ،د زبان يبا توجه به سه جنبه از تول      
 شــناخته CAF ةگانــ ه در مجمــوع بــا عنــوان ســهكــ) fluency (ييوايشــو ) accuracy(دقــت 

  زمـان يه دادن مقـدار كـ انـد   دهيجـه رسـ  ين نتيـ ا  بـه پژوهـشگران ، يدگيـ چياز نظـر پ   . شوند يم
تر  احتها ر  ه آن كشود   يند و باعث م   ك يها را آزادتر م     آن يركآموزان منابع ف    به زبان  ريزي  برنامه

 ابـد، ي يش مـ يز افـزا يـ دقت ن). 1997وندل، (نند كتر توجه  دهيچيم پ يبتوانند به ساختارها و مفاه    
) 2011(سانگرون .  نندك توجه يل ساختارك به ش  يآسودگشتر و با    يتوانند ب  يآموزان م  را زبان يز

__________________________________________________________________ 
1. Output Hypothesis  

2. Focus on Form  

3. Input Hypothesis  
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 يريفراگ ة بار رت دارد، اما د   ي اولو 1لك به ش  ي استفاده از زبان، معن    يعيط طب يه در شرا  ك باوردارد
 بـه  ريـزي   برنامـه آمـوزان آمـوزش داده شـود،     د به زبـان   ي با يل ساختار كه ش ك ييزبان دوم، جا  

 ريـزي   برنامـه سـرانجام . ندنك انتخاب  ها را   لكشتر   دهد تا آزادانه   ين فرصت را م   يرندگان ا يادگي
ـ    قيند تا عم  ك ي م كمكآموزان   را به زبان  ي ز  دارد، ي سخن را در پ    ييوايش ل و  كردازش شـ  تر به پ

 بـه   يشتريـ  ب يرك منابع ف  ،ردنك صحبت   هنگام  بهجه  يو در نت  ) 2001سانگرون،  (محتوا بپردازند   
  . ع و راحت اختصاص دهنديگفتار سر

 كمـ كهـا    فه بـه آن   ي از انجام وظ   شيپآموزان    به زبان  ريزي   برنامه طور خالصه، دادن زمان    به
 يها  و چه از نظر استفاده از ساختارييواي و ش، چه از نظر دقت  ها را هرچه بهتر    فهيند تا وظ  ك يم
) 2001( سـانگرون    ةبـه گفتـ   .  خود را ارتقا دهند    ينينابيزبان ب  سرانجام    انجام دهند و   تر،  دهيچيپ

 بـه  انـد  تر آموخته شيپه  كرا   يتر دهيچي پ ي و ساختارها  ها  لكشتوانند   يآموزان م   زبان گونهن  يبد
 يها ليتر پتانس  قيتر و دق   دهد تا بهتر، راحت    يآموزان اجازه م    به زبان  ريزي   برنامه زمان. رنديارگك

  داشته باشند  يتر قيحال دق  نيتر و در ع    عيجه گفتار سر  يرند و در نت   يارگك  خود را به   ينينابيزبان ب 
  ). 2001ت ي گي، با1996هان ك، فاستر و اس1996فاستر (

  ي جارپژوهش
 بـدون " و   "ت نـشده  ي هـدا  ي راهبـرد  يزيـ ر برنامـه " ريزي   برنامه  دو حالت  ن پژوهش يدر ا 

ـ كـ ه هـر  كن، متوسط و باال يي پاي مستقل و سه سطح زبانيرهاي متغ "ريزي  برنامه صـورت   هدام ب
ز ينندگان ن ك تك شر يگفتارد  ي تول ييوايشدقت و   . انه بودند ي م يرهاي متغ ،ف شدند ي تعر ياتيعمل
  .  بودندپژوهشن ي وابسته ايرهايمتغ

  : شديباال بررس ي و تجربي به مالحظات نظرستنيگرن با ر،يز ي پژوهشيها پرسش
 يگفتـار د  يـ  بر دقت تول   يگونه اثر قابل توجه    چي ه ،ت نشده ي هدا ي راهبرد ريزي   برنامه ايآ •
  و باال دارد؟ ن، متوسطيي پايآموزان سطوح زبان زبان
 يگفتار دي تول ييوايش بر   يگونه اثر قابل توجه    چيت نشده ه  ي هدا ي راهبرد ريزي   برنامه ايآ •
  و باال دارد؟ ن، متوسطيي پايآموزان سطوح زبان زبان

__________________________________________________________________ 
1. Form  
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  پژوهشروش 
  كنندگان شركت

 ، بودند يعنوان زبان خارج    به ،يسي انگل يريادگيه در حال    ك يآموز  زبان 90 پژوهشن  يدر ا 
آمـوزان    زبـان يي شناسـا يبـرا . م شدندين، متوسط و باال تقسيي پايبه سه گروه برابر توانش زبان     

 بـه  يهـا  رهنمـ . آموز داده شـد   زبان100 به Nelsonن سطح يي آزمون تع،ن و متوسط  يياسطوح پ 
 هـا  ار آنيـ ن و انحـراف مع يانگيـ  ميبررسـ و پـس از    داده شـد SPSS دست آمده به نرم افزار 

 گـروه   يگـر بـرا   يننـده د  ك تك شـر  30ن و   يي گروه توانش پـا    يننده برا ك تك شر 30،  )1جدول  (
الت يآموزان مقطـع تحـص      باال از دانش   ينندگان سطح زبان  ك تكرش.  شدند نهيگزتوانش متوسط   

 در دانـشگاه تهـران انتخـاب    يسي و آموزش زبان انگليسيات انگل ي زبان و ادب   يها  رشته يليمكت
 ي بخش زبـان عمـوم     يكه شامل   ك ارشد   يارشناسك يور سراسر كنكان در   ين دانشجو يا. شدند

 ةه نـشان دهنـد    كـ دست آورده بودنـد       برتر را به   يها ها رتبه  شتر آن يرده بودند و ب   كت  ك شر ،بود
 يي شناسا ي برا Nelsonردن از آزمون    كل استفاده ن  ي دل . بود يسيها در زبان انگل     آن يمهارت باال 

ن آزمون را دادند نمـره      يه ا ك يآموزان   از زبان  يمكه تعداد   كن بود   ي باال ا  يآموزان سطح زبان    زبان
افتن تعـداد   يـ ان  كرو ام   نيا  و از )  نفر 2تنها  (ست آوردند   د  ل بود را به   كه نصف نمره    ك 50 يباال

ننـدگان  ك تكشـر ه كـ د افزود يز باين را نيا.  باال وجود نداشتيآموزان با سطح زبان مناسب زبان 
هـا    آن ة همـ  يزبـان مـادر   .  انتخاب شدند  ينه زبان يزم شيا پ يبدون در نظر گرفتن سن، جنس و        

  . زبان را نداشتند يسيشور انگلك يك در يگ تجربه زندها دام آنك چي بود و هيفارس

  آمار توصيفي آزمون تعيين سطح نلسون1 جدول

  پژوهشابزار 
 Nelsonآزمون تعيين سطح 

ه بـه   كـ  Nelsonن سـطح    يـي  تع يها  از مجموعه آزمون   ي سوال 100 يا نهي آزمون چندگز  يك
 و  ي مثال رحمن  يبرا(شود انتخاب شد     يار برده م  ك آموزان به  ن سطح زبان  يي تع ي برا طور متدوال 

 25 ين آزمـون شـامل چهـار بخـش مجـزا          يا). 2009،  ي و وحدان  ي، در ي؛ نعمت 2009معرفت،  

Mean SD Max Min  
25,6 3,7 58 07 Nelson Placement Test 
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 و دستور با هـم   واژهيها  پرسش .نار هم قرار داده شده بودند     ك يب دشوار يترت ه به ك بود   يسوال
  . دست آمده بود  به91.نان آزمون يب اطمين ضريچنب شده بودند و همكيتر

   روايتيةوظيف
 از ياري بـس انيـ  م ازيري چهـار تـصو   1يتي روا ةفيها، سه وظ    داده يگردآورند  ي فرا يدر ابتدا 

ها با پنج نفر تحت همان       دام از آن  كهر  .  داستان مصور موجود در بازار انتخاب شدند       يها تابك
ه كـ  نيـ نخـست ا .  دارنـد يا ب عمدهيه معا كو مشخص شد    لوت شدند   ي پا ي اصل ةط مطالع يشرا
 در  موضـوع نيا. ل داشتندكان روند داستان مش   ينندگان در ب  ك تكها سخت بود و شر     دن آن يفهم

طـور   ننـدگان بـه   ك تك شـر  ريـزي    برنامه ار مهم است، چون فرصت    ي بس ريزي   برنامه يها  پژوهش
هان و فاستر،   كاس(ن داستان شود    دين زمان فقط صرف فهم    يشتر ا ي اگر ب  ،شود يف م ي تضع يجد

 از  يمـ كار  ي بـس  يد خروجـ  يـ  تول ، انتخـاب شـده    يرين، چهار داستان تصو   ي بر ا  افزون).  1999
 يافكـ  يردكاركـ  يرهايق متغ ي دق يبررسه و   ي تجز يه برا كدست آورده بودند     نندگان به ك تكشر

 هـر سـه   يبـرا ) 1975(تـون  يفـه از ه ي وظيك شده، ي بررسيها فهين وظي، از ب سرانجام. نبودند
 بـود  ري شش تصول ازك متشيي رواةفين وظيا). مهيد به ضمينكرجوع ( شد  انتخاب يسطح زبان 

 در تعـداد    يتي روا ةفين وظ يه ا كادآور شد   يد  يبا. ردندك يت م ي داستان را روا   يكنار هم   كه در   ك
عنـوان   بـه (ود  ز داده ب  ي ن ي مطلوب يها  جهي و نت  ار گرفته شده بود   ك ن به يشي پ يها  پژوهش از   ياديز

ه در كـ  يا فـه ي اسـتفاده از وظ يت اصليمز ).2010، ي و نوروز1997؛ وندل 1987س، يال: نمونه
  يبرآوردهـا توان بـا   يدست آمده را م   به يها  جهيه نت كن است   ي استفاده شد ا   نيشي پ يها  پژوهش

 ). 2011وبو، كاكنا (ديها سنج ن پژوهشيا

  پژوهشهاي وظيفه و روند  ويژگي
ن، متوسـط   يي پا ينندگان سه گروه مهارت   ك تكن شر ييها با انتخاب و تع      داده يدآورگرند  يفرا

ده يـ آموز برگز زبان 100و به مجموع  ندالس آموزش زبان انتخاب شدكن يچند .و باال آغاز شد
ن يـي  از آزمـون تع     برآمده يها  جهينت.  داده شد  Nelsonن سطح   ييها آزمون تع   السكن  يشده در ا  

ن و متوسـط را انتخـاب    يي پـا  ينندگان گـروه مهـارت    ك تكرد تا شر  ك كمكسطح به پژوهشگران    
ان ي باال، از م   ينندگان سطح مهارت  ك تك شر يعني شد،  گروه سوم،      گفتهه در باال    كهمانطور  . نندك

__________________________________________________________________ 
1. Narration task  
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 يسيـ  و آمـوزش زبـان انگل  يسيـ ات انگل يـ  زبـان و ادب    يها  رشته يليمكالت ت يان تحص يدانشجو
ر يـ  در دو ز   يطور تـصادف    به ينندگان در هر گروه مهارت    ك تكشر.  دانشگاه تهران انتخاب شدند   

  . گرفتندقرار   2ت نشدهي هداي راهبردريزي  برنامه و با1ريزي  برنامهگروه بدون
زات ضبط صدا دعـوت     ي اتاق با تجه   يك مصاحبه به    ينندگان برا ك تك، شر يك به يكسپس،  

. ننـد كان  يـ  ب يرت شـفاه  صـو   را بـه   يري داسـتان تـصو    يـك ها خواسـته شـد تـا         شدند و از آن   
ـ  ريـزي   برنامـه چ فرصـت  ي ه NPنندگان گروه   ك تكشر قبـل از  . ت نداشـتند يـ  از آغـاز فعال شيپ
ها داده خواهد  ر به آني از چند تصو  يا ه مجموعه كها گفته شده بود      افت داستان مصور به آن    يدر

ننـدگان  ك تك شـر ، بـه برابـر  در. ننـد كت ير را رواين تصاوي داستان ادرنگ ي بديبا يها م شد و آن 
ه در كـ  دارند ريزي  برنامه يبرا وقتقه  ي سه دق  ر،يافت تصاو يه پس از در   ك گفته شد    USPگروه  
نند و سـپس آن     ك ينند، آن را در ذهن خود آماده و سازمانده        كر  ك داستان ف  ةبارتوانند در  يآن م 

ر يـ غ" ي راهبـرد ريزي  برنامهنيت ايه ماهكاز آنجا .  نندكت ي رواي ظبط صوت ةامان س برابررا در   
ن يـ ردن از اكـ  چگونه اسـتفاده    ةبار در   ييگونه راهنما  چينندگان ه ك تك بود، به شر   "ت شده يهدا

  . زمان داده نشد
 داده شـد، امـا    يفارسـ شتر بـه زبـان      يبن و متوسط    يي پا ي دو گروه سطح زبان    يبرا ارهاكراه

 .حات اسـتفاده شـد  يضـ  دادن توي بـرا يسيـ آموزان سطح توانش بـاال از زبـان انگل        مورد زبان   در
ننـدگان  ك تك شـر ي مصاحبه با حداقل بار اضطراب برايها هشد تا جلس  ياريبسن، دقت   يهمچن

 پژوهـشگران ر از يـ غ  بـه يسكچ يه هكنان داده شده بود ين اطمينندگان ا ك تكبه شر . برگزار شود 
به  حاصـل از مـصاح     يهـا   جهيه نت كن  يها نخواهد داشت و ا      آن  ضبط شده  يها  صدا به   يدسترس
نندگان از مصاحبه معـاف     ك تك در دو مورد شر    يحت. شود ي استفاده م  ي پژوهش اهداف يتنها برا 

سنده دوم يـ هـا توسـط نو    تمـام مـصاحبه  .دنديرسـ  ينظر مـ  وضوح نگران به ه بهك از آنجا    ند،شد
  . ديطول انجام قه بهي تا چهار دقيك هر مصاحبه از صورت گرفت و

 بـر    سـرانجام   شد و  يگزاررمز و   ي، قطعه بند  ان ضبط نندگك تك شر ةت شد ي روا يها  داستان
و ) 2012(ان  ي احمد پژوهش از   يرويبه پ .  شد ي گفتار نمره گزار   ييوايش دقت و    يارهاي مع يةپا

گر خواسته شد تـا پـنج       ي فرد د  يك، از   ها  هنان بودن نمر  يردن از قابل اطم   كنان حاصل   ي اطم يبرا
سه يـ ه مقا يـ  اول يها  ه با نمر  ها  هن نمر ي سپس ا  .ندك ينندگان را نمره گزار   ك تكات شر يدرصد روا 

  .  بوده است 84. ييوايشنان يب اطمي و ضر92.نان دقت يب اطميه ضركشد و مشخص شد 
__________________________________________________________________ 

1. No planning (NP) 
2. Unguided strategic planning (USP) 
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  گيري متغيرها اندازه
 يي ابتـدا يهـا  پـژوهش .  ارائه شده اسـت ي زبان شفاهيابي ارزي برا ياريبس يها  يريگ  اندازه

طـول  " مانند   يرياز مقاد ) 1989(اربرو  كو اس  )1985(،  واگنر    )1973(زبان اول مانند آر براون      
 بـه   ي بعـد  يها  پژوهش. ردندك استفاده   "2واحدتعداد متوسط جمله در هر      " و   "1متوسط سخن 

 و ييوايشـ  يردن براكث  ك مانند م  يري پرداختند و از مقاد    ي زبان ردكارك از   يتر في ظر يها جنبه
 يبـرا ( ردنـد   ك زبـان اسـتفاده      يدگيچيپ يبرا) AS-Units (ي گفتار يها  واحد يبررسه و   يتجز

  ). 2000گلزورث، ين و وكي رجوع شود به فاستر، تن،ن موضوعيشتر در اياطالعات ب
 ردكاركـ  يرهاي و متغريزي  برنامه در ي قبل يها ه پژوهش كند  ك ياستدالل م ) 2012(ان  ياحمد

 ي متعـدد بـرا  يهـا  يريـ گ انـدازه ه كدست آمده   به ي وقت جهين نت يه بهتر ك نشان داده است     ،يزبان
 به دو )2012 ( انيدر مطالعه احمد. اربرده شد ك  به CAF يها  از مؤلفه  يك مختلف هر    يها جنبه

  :شده است اشاره CAF سه گانه يريگ ر اندازهي انتخاب مقادير براياصل ز
ار كـ  بـه  يها  يريگ  بهتر است تا از اندازه      سنجش  قابل يها يريگ  آوردن اندازه  دست  به يبرا •
 و) 2005س يال( استفاده شود يشده در مطالعات قبلبرده 
ا يـ  جنبـه    يك يريگ  اندازه، بهتر است هر     ير ضرور ي غ يها يريگ  از اندازه  يري جلوگ يبرا •

 يـك رسـاخت تنهـا     ي سـنجش هـر ز     ي را هدف قـرار دهـد، و بـرا         يرساخت از ساختار اصل   يز
 )140،  ص 2012ان، ياحمد. (ندك  ميتيفاك يريگ اندازه

. ند انتخاب شد  پژوهشن  ي در ا  ييواي ش  دقت و  يريگ  اندازه يارهاي مع ،ه اصول باال  با توجه ب  
 درسـت   يهـا   فعـل  شـمار  بدون اشتباه و     يها واره جمله:  انتخاب شد  يريگ  اندازه دقت دو    يبرا

 اسـت   يلك مقدار   يك) " الف يريگ  اندازه"ن پس   ياز ا ( بدون اشتباه    يها واره جمله. استفاده شده 
د يـ ار بـرده شـده در تول  ك  بهيها واره ل جمله كح به   ي صح يها واره تعداد جمله به نسبت    و مربوط 

 شامل تمـام اشـتباهات مربـوط بـه لغـت و             نادرست استفاده   يريگ  اندازهن  يدر ا . شود ي م يزبان
ردن تعداد  كم  ي تقس با) " ب يريگ  اندازه"ن پس   ياز ا (افعال درست استفاده شده     . شود يدستور م 

 ،حيمنظـور از افعـال صـح      . ديـ آ يدست م  ه استفاده شده ب   يها  فعلل  كاد  ح به تعد  ي صح يها  فعل
  . اند ار رفتهك ح بهي و مطابقت با فاعل صحيات دستوركه از جهات مختلف مانند نك اند يافعال

ـ . اقتباس شـد  ) 2012(ان  ي از احمد  ييواي ش يريگ  اندازه اريعدو م   تعـداد   يريـ گ  انـدازه ن  ياول

__________________________________________________________________ 
1. Mean length of utterance  

2. Average number of T-units  
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ن يـ ا). " الـف  يريـ گ  انـدازه "ن پـس    يـ از ا ( بود   يد زبان يه از تول  قيد شده در هر دق    ي تول يهجاها
 استفاده شـده    ةيت بر تعداد ثان   يد شده در هر روا    ي تول يردن تعداد هجاها  كم  ي با تقس  يريگ  اندازه

. دسـت آمـد    بـه 60دسـت آمـده بـر عـدد      ردن عدد بـه   ك ضرب   سرانجامت و   يل روا يمك ت يبرا
ن يـ  بـا ا ،دسـت آمـد    الف بهيريگ اندازههمانند ) " بيريگ  اندازه"ن پس   ياز ا ( دوم   يريگ  اندازه

  . شدند حذف يرارك تين بار تمام هجاهايه اكتفاوت 

 ها جهينت
 ")USP (ي راهبـرد  ريزي   برنامه يدارا" يها رگروهي ز ي برا ي و استنباط  يفيمار توص آ ريزدر  

  .مده استآ يي هر سطح توانا در")NP (ي راهبردريزي  برنامهبدون"و 

  توانايي باالگروه سطح 
  .دهد ي باال نشان ميي گروه سطح توانايالف و ب دقت را براهاي  يريگ  اندازه2جدول 

  كنندگان گروه سطح توانايي باال  الف و ب دقت براي شركتهاي گيري اندازه آمار توصيفي 2جدول 

Group Statistics 
N  Mean گروه  Std. Deviation Std. Error Mean 

SP 15 .85 .05 .01 الفيريگ اندازه  
NP 15 .87 .04 .01 
SP 15 .90 .06 .01 بيريگ اندازه   
NP 15 .89 .02 .00 

 NP و  USP يهـا   گـروه  ي دقـت بـرا    يريـ گ   اندازه ري مستقل گرفته شد تا مقاد     tزمون  آ يك
  NP و USPن دو گـروه  ي بيچ تفاوت معنادار ي الف دقت، ه   يريگ  اندازه در مورد . ده شود يسنج

  :نداشتوجود 
t (28) = 1.08, p = .28 (two-tailed)  

  : نشددهيد NP  و  USPن دو گروه ي بيچ تفاوت معناداريز هي ب دقت نيريگ اندازه ي برا
t (28) = .07, p = .94 (two-tailed)  

 يينندگان گروه سـطح توانـا     ك تك شر ي برا ييوايش الف و ب     يها  يريگ  اندازه يفيآمار توص 
  .ه است آمد3 جدول باال در
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 كنندگان گروه سطح توانايي باال  براي شركتشيوايي الف و ب هاي گيري اندازهآمار توصيفي  3جدول 

Group Statistics 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean گروه 

SP 15 158.53 11.69 3.02 الفيريگ اندازه 
NP 15 146.26 11.14 2.87 
SP 15 151.93 13.55 3.49 بيريگ اندازه 
NP 15 142 9.66  2.49 

ـ  كـ  مستقل نشان داد     tزمون  آج  ينتا  ي معنـادار  ي تفـاوت آمـار     NP و    USPن دو گـروه     يه ب
  :د وجود دارييواي ش الفيريگ اندازهمورد  در

t (28) = 2.9, p = .007 (two-tailed) 
ن دو گروه يب ي تفاوت معنادارييوايش ب يريگ اندازه در مورده كج همچنان نشان داد ي نتا

USP و NP وجود دارد :  
t (28) = 2.3, p = .02 (two-tailed)  

  گروه سطح توانايي متوسط 
نندگان گـروه  ك تكان شريالف و ب دقت در م    هاي    يريگ  اندازه ي برا يفي توص  آمار 4جدول  
 .دهد  مي متوسط را نشانييسطح توانا

  كنندگان گروه سطح توانايي متوسط  شركت الف وب  دقت برايهاي گيري اندازهآمار توصيفي  4جدول 

Group Statistics 
 .N Mean Std گروه 

Deviation 
Std. Error Mean

SP 15 .58 .10 .02 الفيريگ اندازه  
NP 15 .46 .08 .02 
SP 15 .57 .08 .02 بيريگ اندازه  
NP 15 .51 .08 .02 

سه يـ  بـا هـم مقا      NP و    USP يها وهرگري دقت ز  يها  ه مستقل انجام شد تا نمر      tزمون  آ يك
ـ  ي معنـادار  ي الف، تفـاوت آمـار     يريگ  اندازهدر مورد   . شود   NP و   USPننـدگان   ك تكن شـر  ي ب

  :مشاهده شد
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t (28) = 3.22, p = .00 (two-tailed) 
ز بـا هـم تفـاوت    ي ب دقت نيريگ اندازهرگروه با توجه به ين دو زينندگان ا ك تك شر ردكارك

  :   داشتيمعنادار
t (28) = 2.00, p = .04 (two-tailed). 

ــ5جــدول  ــاي همچن ــه ين  نت ــوط ب ــدازهج مرب ــگ ان ــييوايشــ الــف و ب يهــا يري ن ي در ب
  .دهد ي متوسط را نشان ميينندگان گروه سطح تواناك تكشر

كنندگان گروه سطح توانايي   براي شركتشيوايي الف و ب هاي گيري اندازه توصيفي  آمار5جدول 
  متوسط

Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean گروه 

SP 15 99.06 11.04 2.85 الفيريگ اندازه  
NP 15 87.6 10.20 2.63 
SP 15 91.6 10.13 2.61 بيريگ اندازه  
NP 15 84.3 9.08 2.34 

 تفـاوت    NP و   USPرگـروه   يننـدگان دو ز   ك تكن شـر  يه ب ك مستقل نشان داد      tزمون  آج  ينتا
  : وجود داشتييوايش الف يريگ اندازه در مورد يادارمعن

t (28) = 2.93, p = .00 (two-tailed) 
ن دو يـ ننـدگان ا ك تك شـر ردكاركـ ز  يـ  ن ييوايشـ  ب   يريـ گ  انـدازه ، در مورد    يبه طور مشابه  

   :  داشتي معناداريرگروه تفاوت آماريز
t (28) = 2.06, p = .04 (two-tailed)  

  گروه سطح توانايي پايين
ننـدگان گـروه سـطح    ك تك شـر ييوايشمده از دقت و آدست  ه ب يفي توص  آمار 7 و   6جداول  

  .دهد ين را نشان ميي پاييتوانا
 كنندگان گروه سطح توانايي پايين  الف و ب دقت براي شركتهاي گيري اندازه توصيفي  آمار6جدول 
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Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean گروه 

SP 15 .26 .05 .01 الفيريگ ندازها  
NP 15 .26 .05 .01 
SP 15 .27 .09 .02 بيريگ اندازه  
NP 15 .26 .05 .01 

 الـف  يهـا  يريگ اندازه مستقل انجام شد تا  tزمون آ يكن،  يشي پي روال دو گروه مهارت بنابه
چ ي الف دقت، ه   يريگ  اندازه ةباردر. مينكسه  ي مقا NP و   USPگروه   رين دو ز  يو ب دقت را در ب     

  : نشددهيدرگروه ين دو زين اي بي معناداريتفاوت آمار
t(28) = .37, p = .7 (two-tailed) 

  : نداشتي معناداريز تفاوت آماري ب دقت نيريگ اندازهرگروه با توجه به يرد دو زكعمل
t (28) = .22, p =.82 (two-tailed) 

كنندگان گروه سطح توانايي   براي شركتشيواييب  الف و هاي گيري اندازه توصيفي  آمار7جدول 
  پايين

Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean گروه 

SP 15 40.53 6.19 1.6 الفيريگ اندازه  
NP 15 39.2 6.62 1.71 
SP 15 34.2 5.18 1.3 بيريگ اندازه  
NP 15 34 5.64 1.45 

 ييوايشـ الـف و ب     هـاي     يريـ گ  انـدازه  يمده بـرا  آدست   ه ب يفيمار توص آج  يجدول فوق نتا  
 ردكاركـ  هكـ  شـود  ي مـ  دهيـ د اراكآشـ . دهـد  ين را نـشان مـ     يي پـا  يينندگان سطح توانـا   ك تكشر
 ييوايشـ  الـف    يريگ  اندازه از لحاظ    ين سطح مهارت  ي ا  NP و   USPرگروه  ينندگان دو ز  ك تكشر

  : نداشتي معناداريتفاوت آمار
t (28) = .56, p = .57 (two-tailed) 

رگـروه  ين دو زيـ ننـدگان ا ك تك شـر ي شـفاه ردكاركـ ز ي ن ييوايش ب   يريگ  اندازهبا توجه به    
    : نداشتي معناداريتفاوت آمار

t(28) = .1, p = .92(two-tailed) 
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  بحث
 ييوايشـ ت نشده را بـر دقـت و         ي هدا ي راهبرد ريزي   برنامه  بر آن شد تا اثرات     پژوهشن  يا

 ،ن بخـش  يـ در ا مـا   . نـد ك ين، متوسط و باال بررس    ييان سطح توانش پا   آموز  زبان ي شفاه ردكارك
م يهـا بحـث خـواه      ت آن ي اهم ةبار و در  مينك ي م يبند  خالصه و طبقه    را دست آمده  ه ب يها  جهينت
  . ردك

ت نـشده بـر   ي هـدا ي راهبـرد ريزي  برنامهري تاثي مربوط به چگونگ پژوهش پرسش نينخست
 ي از جهـات پرسـش ن يـ ا. ردندكت كن مطالعه شريه در ا  ك بود   يآموزان  زبان ي شفاه ردكاركدقت  

ت ي هـدا  ي راهبـرد  ريزي   برنامه ري تاث ةنيزمن در   يشيرا مطالعات پ  ين مطالعه بود، ز   ي ا يسوال اصل 
 ركـ  و فريزي  برنامه، فرصتپژوهشن يدر ا. افتندي دست   يج متفاوت ي به نتا  ،نشده بر دقت گفتار   

آموزان متوسـط شـد و دقـت          زبان يالمكبود دقت    تنها منجر به به    ،ردنكش از صحبت    يردن پ ك
  .  نداشتنديتفاوت NP و USPط يگر در دو شرايآموزان سطوح د گفتار زبان

انـه  ي زبـان م   يكآموزان سطح توانش باال، با توجه به داشتن          ه زبان كرسد   ينظر م  گونه به  نيا
. ردنـد ك داستان اسـتفاده  يبردن به ماجرا ي پ ي برا ريزي   برنامه شرفته و گسترده، تنها از فرصت     يپ

ن يـ  ا يه بـرا  كـ رد  كـ ر  يـ تـوان تعب   ينگونـه مـ   ي، ا )1972(مز  ي ها ي ارتباط ييبا توجه به مدل توانا    
تـر و حـل      ار آسان ي بس 2يردكارك و   ي گفتمان يها يي نسبت به توانا   1ي قواعد ييآموزان توانا  زبان
نـد تـا موضـوع داسـتان را         ردك اسـتفاده    ي راهبـرد  ريزي   برنامه ن رو، آنان از   ياز ا .  استتر   شده

ان داسـتان از حافظـه خـود        يـ  ب ي را بـرا   يتر دهيچي پ ينند و همزمان قواعد و ساختارها     كشف  ك
  . نندك يابيباز

 ريـزي    برنامه  بدون فرصت  ي باال يينندگان سطح توانا  ك تك برابر شر  ردكارك يگر برا يل د يدل
ان يـ نطـور ب يتـوان ا  يمـ . اشدح بيقابل توض) 1987(ن ي الفلك م3پردازش-تواند با مدل توجه  يم
 يزبـان  ني بيها امانهسار و كخود املكبطور  ،نندگان سطح باالك تك شري زبانيها ه مهارتكرد  ك

 ندارنـد،   ريـزي    برنامه ه فرصت ك ين، در مواقع  يبنابرا.  شده است  يي گسترده و بازآرا   يلكبها   آن
  . نندكت ي هدايشفاهد ي مختلف توليها توانند توجه خود را به جنبه يها همچنان م آن

ان بـدون  يـ  از همتااملكبطور   ،ريزي   برنامه  فرصت ينندگان سطح متوسط دارا   ك تك شر يول
ننـدگان  ك تكن شـر  يـ ا.  ظـاهر شـدند    يشتريبا دقت ب   گرفتند و   يشي پ ، خود ريزي   برنامه فرصت

__________________________________________________________________ 
1. Grammatical competence 

2. Discourse and pragmatic competences    

3. The Attention-Processing Model (McLaughlin, 1987) 
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 يهـا  هافتـ ي مشابه يافته از جهات  ين  يا. ار بردند ك  به يشتريح ب ي بدون خطا و افعال صح     يها جمله
ن دو پـژوهش، هماننـد پـژوهش        يـ را در ا  يـ  ز باشـد  يم) 2003(س  يوان و ال  يو  ) 1999(اورتگا  

ه كـ  يآمـوزان   نسبت بـه زبـان  ييوايآموزان متوسط چه از نظر دقت و چه از نظر ش            رو، زبان   شيپ
و ) 1997( ماننـد ونـدل      ين وجـود، مطالعـات    يبا ا .  نداشتند بهتر ظاهر شدند    ريزي   برنامه فرصت
 ي راهبـرد  ريزي   برنامه  از فرصت  يه ناش ك ي شفاه ردكارك بر دقت    ير مثبت يتاث) 2001(رد  رادرفو

  . ردندكافت ني ،باشد
 بودنـد،   USPرگـروه   يه در ز  كـ  ييها نآن،  يينندگان سطح پا  ك تكد شر يبا توجه به دقت تول    

شتر جمـالت بـدون خطـا و افعـال          ي ب كي بودند، اند  NPرگروه  يه در ز  كان خود   ينسبت به همتا  
 ه فرصـت  كـ رسد   ينظر م  به. افتي دست ن  يت آمار ين تفاوت به اهم   ي ا يار بردند، ول  ك ح به يحص

ـ  ةامان سـ  ي بـرا  يا  نتوانست چـاره   ي راهبرد ريزي  برنامه ن يـ افتـه ا ين  و توسـعه ي مبتـد  يزبـان  ني ب
 اسـتفاده در    يتـر بـرا    شرفتهيـ  پ يها به قواعد و سـاختارها      گر، آن يعبارت د  به. آموزان باشد  زبان

ه كـ اسـت  ) 2005 (ياواچك ةافتيس ك عيلكبافته  ين  ياما ا .  ندارند ي دسترس ريزي  رنامه ب فرصت
شرفته نـسبت بـه     يـ آمـوزان پ    زبـان  ي بـر رو   يمتـر كرات مثبـت    ي تـاث  ريزي   برنامه در آن فرصت  

 دقـت در  يريگ  متفاوت اندازهيها اريمعه  كرد  كنطور بحث   يتوان ا  يم.  داشت يآموزان مبتد  زبان
ه درصـد   كـ  يدر حـال  . ها شده است   ج متفاوت در آن   يمدن نتا آدست   ث به مطالعات مختلف باع  

 )پـژوهش ن  يـ هماننـد ا  (هـا     پژوهش شتريبح افعال در    يل صح ك بدون اشتباه و ش    يها واره جمله
بر نوع  افزونه كم ينكاشاره  ) 2009(س  ي ال يم به نگران  يتوان ي، م  سنجش دقت استفاده شدند    يبرا
 هـا   پژوهشه در   ك(ها   فهيآموزان با وظ    برخورد زبان  يچگونگ"قت   د يريگ ر اندازه يفه و مقاد  يوظ

  ). 497ص ( است يشتري بةازمند توجه و مطالعي ن")متر به آن توجه شده استك
 يد شـفاه  يـ  تول ييوايشـ  بـر    ي راهبـرد  ريـزي    برنامـه  ري مربوط به تاث   پرسش پژوهش ن  يدوم

  اثـرات مثبـت    ،نيشيـ تمام مطالعـات پ   با  يتقر. ن، متوسط و باال بود    يي پا يآموزان سطوح زبان   زبان
 ةبـار  در   ، تنهـا  ن موضـوع  يـ  ا پـژوهش ن  ي را نشان دادند و در ا      ييوايش بر   ي راهبرد ريزي  برنامه

گونـه   چيه هـ  كـ ن  ييآمـوزان سـطح پـا      ر از زبـان   يغ به.  صادق بود  ينندگان دو سطح زبان   ك تكشر
 ي هـا  ننـدگان گـروه   ك تك نداشـتند، شـر    ي راهبرد ريزي   برنامه طي تحت شرا  ييواي ش شرفت در يپ

  . از خود نشان دادندي راهبردريزي  برنامهطي در شراي بهترييوايشمتوسط و باال 
گلـزورث  يو و ) 1999( اورتگـا    يهـا   پـژوهش ج  ي نتـا  ،يننـدگان قـو   ك تك باالتر شر  ييوايش

ن يشتريـ  ب ،يننـدگان قـو   ك تكه شـر  ك افتنديدر ها  پژوهشن  يها در ا   آن. ندك يد م يرا تائ ) 1997(
 يد زبـان يـ با استفاده از مـدل تول .  داشتند ي راهبرد ريزي   برنامه صورت داشتن   را در  ييوايشرشد  
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 ي راهبـرد  ريـزي    برنامـه   در زمان  ،يآموزان قو  ه زبان كرد  كتوان بحث    ينطور م ي، ا )1987(لولت  
 ين سـاختارها  يننـد و همچنـ    ك يد خود را سازمانده   ي تول يتوانند محتوا  يفه م يغاز وظ آ از   شيپ

ن يـ  ا ب،يـ ن ترتيهمـ  بـه . ننـد ك يابيـ  خود بازي و واژگان ذهنيزبان ني بنظام از يتر دهيچي پ يزبان
تـر سـه     تـر و راحـت     عيهـا سـر     آزاد شود و آن    يآموزان قو   زبان يه منابع ذهن  كشود   ي م موجب

. ننـد ك يرا طـ  ) ردنكـ ان  يـ ل دادن و ب   كردن، شـ  كـ  تجـسم    يعني(د زبان مدل لولت     ي تول ةمرحل
م ينك استدالل   گونه  نيم ا يتوان يم) 1987(ن  ي الفل كتوجه م -ل پردازش ن، با استفاده از مد    يهمچن

شتر از  يـ ار ب يتـر، بـس    نييآموزان سطح توانش پـا     آموزان سطح توانش باال، نسبت به زبان       ه زبان ك
قـت،  ين حقيـ ا. ننـد ك ي اسـتفاده مـ    نـد تر يدسترسـ  تر و قابل   يه دائم كار  ك خود ي زبان يساختارها

ن حـال  يتر و در ع قيد دقيه تولكن اجازه را داد    ي، به آنان ا   ي راهبرد ريزي   برنامه  فرصت بر  افزون
  .  داشته باشندNPان خود در گروه ي نسبت به همتايتر عيسر

 ي بـرا  ريزي   برنامه يها  پژوهشج  يردن نتا كر  يتر تعب   را به آگاهانه   پژوهشگران) 2009(س  يال
 بـر  ي راهبـرد ريـزي   برنامـه  مطالعـات شتريه ب كند  ك يته اشاره م  كن ن يخواند و به ا    يفه فرا م  يوظ

 به  ها  پژوهشن  يا ةهمه  كند  ك  مي او اضافه .  متوسط صورت گرفته است    يآموزان سطح زبان   زبان
ار كز آش ين مطالعه ن  يته در ا  كن ن يا. نندك ي اشاره م  ييوايش بر   ي راهبرد ريزي   برنامه رات مثبت يتاث

 يريارگكـ  گـر، بـا بـه     يبار د . ردندكد  ي تول  يواتريش زبان   ، متوسط  سطح نندگانك تكرا شر يشد، ز 
،  ننـدگان متوسـط  ك تكه شـر  كـ م  ينـ كم بحـث    يتـوان  ينطور م ي، ا )1987(اصطالحات مدل لولت    

 يميتر مفاه  تر و مناسب   عيردند تا سر  ك استفاده   ريزي   برنامه ، از زمان  ينندگان قو ك تكمانند شر  به
ه كشود   مين باعثيا.  دهند يتارل ساخ كها ش  رده و به آن   كنند تجسم   كخواهند منتقل     مي هكرا  
د يـ  مختلـف تول يها تر به جنبه  ت پردازش محدود خود را دور بزنند تا بتوانند آزادانه         يها ظرف  آن

  .  داشته باشنديواتريش يد زباني تولسرانجام تا ،نندكتوجه 
ا  و اورتگـ   كيزوي موشـ  ة مطالع مانند ن مطالعه، به  ين، ا يي پا ينندگان سطح زبان  ك تك شر ةبار  در

 ييوايشـ  در   يشرفتيـ چگونـه پ  ي باعـث ه   ي راهبـرد  ريـزي    برنامـه  ه فرصت ك، نشان داد    )2008(
 يف بـر سـاختارها    ينندگان ضـع  ك تكه تسلط شر  كرسد   ينظر م  طور به  نيا.  نشد USPرگروه  يز

هـا بتواننـد    ه آنكـ شـود    ي نم موجب ي راهبرد ريزي   برنامه ه فرصت ك است   يزبان آنچنان سطح  
ـ  يينندگان سطح پا  ك تكگر، در شر  ي د ياز سو . نندكد  يول ت يتر  مناسب يساختارها ـ  ةن، مبادل ن ي ب
 و  ي مبتـد  يدانـش زبـان    يتنهـا دارا   آمـوزان   ن زبـان  يـ  ا رايـ ار باالسـت، ز   ي بـس  ييوايشـ دقت و   

هـا   فـه ي قبـل از وظ    ريـزي    برنامـه  يها  پژوهششتر  يرفته، اگرچه ب   هم يرو.  هستند يا  افتهين توسعه
ـ    يتـوان  ي را نشان دادنـد، مـا مـ        ييوايش بر   ي راهبرد ريزي   برنامه اثرات مثبت  ـ  يم بـه نگران س ي ال
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هـا   فـه ي بر وظ  ردكارك و   ين سطح توانش زبان   ي ب ةه فهم ما از رابط    كم  ينكنجا اشاره   يدر ا ) 2009(
 از سـطح    يتـر  ف روشـن  يـ  تعر تواننـد   ينده م ي آ يها  پژوهش و مبهم است و تنها       يار سطح يبس

  . ودطرف ش ل بركن مشيتا ا بدهند يتوانش زبان

  يريگ جهينت
 يريادگيـ ند  ي فرا يها  بخشن  يفرساتر  از طاقت  يكي همواره   ، زبان دوم  يكردن به   كصحبت  

 يي گفتگـو  يهـا  فـه يت وظ يـ فكي و معلمـان همـواره بـه مقـدار و            )2009س  يال (زبان بوده است  
 ه فرصـت كـ  نـشان داد  پـژوهش ن  يـ ج ا ينتـا . )2012ان  ياحمد (اند  خود توجه داشته   يها السك

ه بـا اسـتفاده از آن بتواننـد    كـ آموزان باشـد      زبان ي برا يتواند ابزار مهم   ي م ي راهبرد زيري  برنامه
 همچنـان   پژوهشن  يا.  در سطوح باالتر، ارتقا دهند     ژهيو  به خود را،    يد زبان ي تول ييواي ش دقت و 

 دقـت و    يشرفت را در ارتقـا    يـ ن پ يشتريـ  ب ، متوسـط  ينندگان سـطح زبـان    ك تكه شر كنشان داد   
ننـدگان سـطح    ك تك مقابل، شر  ةدر نقط .   داشتند ي راهبرد ريزي   برنامه  استفاده از   خود با  ييوايش
 از ،ي راهبـرد ريـزي   برنامـه دسـت آوردن فرصـت    بعد از به  يتر وايشا  يتر و    قي دق ردكارك ،نييپا

 ي راهبـرد  ريـزي    برنامـه  تـر بعـد از     وايتنها ش  باال   ينندگان سطح زبان  ك تكشر. خود نشان ندادند  
 تواننـد از فرصـت     يتر بهتر م   يآموزان قو  ه زبان كرسد   ينظر م  نگونه به ين رو، ا  ي ا از. ظاهر شدند 

ننـدگان سـطح   ك تكه چـرا شـر   كنيا. نندك استفاده    خود ييواي بهبود ش  ي برا ي راهبرد ريزي  برنامه
 ريـزي    برنامـه  ردن از فرصت  ك بعد از استفاده     ييوايشدقت و   در  شرفت  يچگونه پ ين ه يي پا يزبان

  .  استيليمك و تي بعديها پژوهشد ازمنينداشتند ن
 ريـ  از متغ تواننـد   يمـ هـا    ه آن كـ ن اسـت    يـ  ا ،ن مطالعـه  يـ افت معلمان زبان از ا    ين ره يتر مهم

آمـوزان خـود     گوناگون زبانيازهاي پاسخ دادن به ن يها برا  فهيردن وظ ك همسو   ي برا ريزي  برنامه
 توانند بـا دادن فرصـت      يها م   آن عنوان نمونه،  به.  نندك استفاده   اند   مختلف ي سطح زبان  يه دارا ك

محـور   ييوايشـ  يهـا  فـه يها را در معرض وظ  آن،آموزان سطوح باال  به زبان ي راهبرد ريزي  برنامه
هـا   ه آنكـ تر خـود، مطمـئن شـوند     يآموزان مبتد فه به زبان يه قبل از دادن وظ    كنيا ا يقرار دهند،   

  . اند گرفته از را از قبل فراي مورد نيها تساختارها و عبار
ه كـ  را دارد يتوانمنـد ن يـ هـا، ا  فهي مهم وظيرهاي از متغيكيعنوان   ، به ي راهبرد يزير برنامه

شـود و    يد زبان مـ   ين در تول  يه هم باعث تمر   ك باشد ييها فهي انجام وظ  ي مناسب برا  يساز نهيزم
م ي تقـس پژوهشن ي ايژگين ويمهمتر. شود يشرفت زبان دوم منجر مي به توسعه و پ سرانجامهم  

ـ   ،نيقي به. ن، متوسط و باال بود    يي پا ينندگان به سه گروه توانش زبان     ك تك شر ردنك ن يـ ن ا ي مرز ب
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 در  ين طراحـ  ي با ا  كيار اند يه مطالعات بس  كني با توجه به ا    ي نامشخص است، ول   يسه گروه زبان  
 يگـ  همي بـرا ،دسـت آمـده    بـه يها جهيه نتكد بر آن است  يران صورت گرفته است، ام    يط ا يمح

  . د باشدي مفاند، محور مشغول فهيس زبان وظيه در چارچوب تدرك يرانيامعلمان زبان 
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  مهيضم
  )پژوهشن ي استفاده شده در ايتي روافهيوظ(

  
  




