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چکیده
هدف پژوهش پیشِ رو مقایسة تأثیر دو نوع برنامهریزی شامل برنامهریزی قبل از تکلیف و
برنامه ریزی همزمان در عملکرد نوشـتاری زبـان آمـوزان ایرانـی از ثیـق دقـو ،روانـی و
پیچیدگی اسو .بدین منظور از  491زبانآموز ایرانـی هـه دارای بسـندگی زبـانی متیـاوتی
بودند ،خواسته شد دو تکلیف نوشتاری متیاوت را تحو این دو نـوع برنامـهریـزی اناـام
دهند .یافتههای این پژوهش ثاهی از آن اسو هه هیچیک از انـواع برنامـهریـزی در دقـو
نوشتاری تأثیری ندارد .با وجود این ،برنامهریـزی همزمـان باعـق افـزایش روانـی نوشـتار
میشود و برنامهریزی قبل از تکلیف باعق افـزایش پیچیـدگی نوشـتار .یافتـههـا همچنـین
بیانگر آن اسو هه افرادِ با بسندگی باالتر زبانی در هر سه مورد دقـو ،روانـی و پیچیـدگی
عملکرد بهتری نسبو به افراد با بسندگی پایینتر زبانی در هر دو نوع برنامهریـزی داشـتند.
این بدان معناسو هه هیچ رابطهای بین نوع برنامـهریـزی و میـزان بسـندگی زبـانی وجـود
ندارد.
کلیدواژهها :برنامهریزی ،پیچیدگی ،دقو ،روانی.
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

 .1مقدمه

مدرسان زبان بر این باورند هه معموالً بین توانش زبانی و عملکرد آن در بین زبـانآمـوزان
تیاوت چشمگیری وجود دارد .اندرسون ( )4339دلیل این موضـوع را ررفیـو محـدود ههـن
زبانآموزان در پردازش اطالعات میداند و بر این باور اسو نمیتوان در آنِ واثد بر جنبههای
متیاوت فعالیتی تمرهز هرد .این محدودیو باعق میشود فراگیـرانِ زبـان دوم نتواننـد بـهطـور
همزمان به معنا و صورت توجه یکسانی داشته باشند و تنها یک جنبـه از عملکـرد زبـانی را در
الویو قرار می دهند (اسکیهان .)4331 ،بعضی از پژوهشگران ازجمله اسکیهان ( )4331و الیس
( )5002معتقدند هه برای ثل چنین مشکلی میتوان از برنامهریزی 4استیاده هرد.
نوول و سیمون ( )4395اولین تعریف برنامهریزی زبـانی را ارائـه دادهانـد .از دیـدگاه آنـان
برنامهریزی عبارت اسو از فعالیوهای ههنی هدفدار هه زبانآمـوزان را در نیـل بـه اهـداف از
پیش تعیینشده یاری میرساند .الیس ( )5002برنامهریزی را فرآیند ثل مسئله میدانـد هـه بـه
زبانآموزان همک میهند دربارة ابزارهای زبانی ،تصمیمهای هارسـازی اتخـاه نماینـد .یکـی از
انواع برنامهریزیها هه در یادگیری زبان دوم هاربرد فراوان دارد ،برنامهریزی فعالیو 5نام دارد.
پژوهشگران زبان بر این باورند هه برنامهریزی فعالیوهای زبانی تأثیر بسـزایی در عملکـرد
زبان اول و دوم دارد .مطالعات اناامشده در زمینة مهارت نوشـتاری زبـان اول نشـان داده بـین
نویسندگان خبره و نویسندگان تازههار در استیاده از برنامـهریـزی نوشـتاری تیـاوت عمـدهای
وجود دارد (اسکاردامالیا و بریتر .)4399 ،مطالعات اناامشده در زمینة مهـارت نوشـتاریِ زبـان
دوم نیز اثبات هرده میتوان از برنامهریزی بهعنوان ابزاری برای تقویو روانـی نوشـتار ،هیییـو
نوشتار و هاربرد زبان بهره برد (هلوگ .)4330 ،هلوگ ( )4399بر ایـن بـاور اسـو هـه فرآینـد
نوشتن مبتنی بر سه اصل قاعدهسازی ،9اجرا 1و بررسی 2اسـو .هرهـدام از ایـن اصـول میـزان
متیاوتی از ثافظة هارهردی را به خود اختصاص میدهند .بهعنـوان ماـال ،اصـل قاعـدهسـازی
1 planning
2 task planning
3 formulation
4 execution
5 monitoring
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بیشترین قسمو ثافظه هارهردی را به خود اختصاص میدهد .پژوهشگران بر این باورنـد هـه
برنامهریزی فعالیو ،میزان فشاری را هه بر ثافظة هارهردی وارد میشود تا ثد زیـادی هـاهش
میدهد .عالوه بر این ،بعضی از نظریههای زبان دوم نیز تأثیر برنامـهریـزی را تأییـد مـیهننـد.
بهعنوان ماال ،مدل محدود ررفیو توجـه( 4اسـکیهان )4339 ،و فرضـیة شـناخو( 5رابینسـون،
 )5004به تأثیر مابو برنامهریزی در عملکرد زبانی اهعان دارند.
پژوهش پیشِ رو سعی دارد تأثیر دو عامل نوع برنامهریزی و سطح زبانی را بر روانی ،دقو
و پیچیدگی نوشتار روایی زبانآموزان ایرانی بررسی هند .در این راستا ،سـه سـؤال اصـلی ایـن
پژوهش عبارتاند از:
 .4آیا تعامل دو عامل سطحِ زبانی و نوع برنامهریزی در پیچیدگی نوشتار تأثیر دارد؟
 .5آیا تعامل دو عامل سطحِ زبانی و نوع برنامهریزی در روانی نوشتار تأثیر دارد؟
 .9آیا تعامل دو عامل سطح زبانی و نوع برنامهریزی در دقو نوشتار تأثیر دارد؟
 .2انواع برنامهریزی

الیس ( )5002دو نوع اصلی برای برنامهریزی پیشنهاد داده هه عبارتاند از برنامهریزی قبـل
از تکلیف 9و برنامهریزی همزمان .1برنامهریزی قبل از تکلیف به برنامهریزیای اطالق مـیشـود
هه قبل از اناام تکلیف اصلی اناام مـیشـود و خـود بـه دو دسـتة برنامـهریـزی تمرینـی 2و
برنامهریزی راهکاری 1تقسیم میشود .برنامهریزی همزمان به برنامهریزیای گیته میشود هه در
ثین اناام تکلیف اصلی استیاده شده و به دو صورت برنامه ریزی تحو فشار 9و برنامهریـزی
بدون فشار 9تقسیم میشود.

1 Limited Attentional Capacity Model
2 cognition hypothesis
3 pre-task planning
4 online planning
5 rehearsal planning
6 strategic planning
7 pressured planning
8 unpressured planning
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برنامهریزی تمرینی عبارت اسو از اناام تکلیف اصلی به صورت آزمایشـی .در ایـن نـوع
برنامهریزی زبانآموزان با تمام جزئیات تکلیف اصلی هامالً آشـنا شـده و فرصـو اناـام آن را
بهصورت آزمایشی پیدا میهنند .در برنامهریزی راهکاری زبانآموزان با محتوا و زبان مورد نیـاز
برای اناام تکلیف هدف آشنا شده و مدرس به آنان همک میهند تا ابزار مورد نیاز برای اناـام
تکلیف را در طی فرآیند برنامهریزی هسب هننـد .در برنامـهریـزی تحـو فشـار ،بـرای اناـام
تکلیف ،به هاربران زبان زمانی محدود داده میشـود و آنهـا مورینـد برنامـهریـزی را در بـازة
زمانی محدودی اناام دهند ،ولی در برنامهریزی بـدون فشـار هـاربران زبـان هـیچ محـدودیو
زمانی نداشته و آزاد هستند تا هر مدت زمانی را هه نیاز دارند ،در ثـین اناـام تکلیـف اصـلی
برنامهریزی هنند.
الیس ( )5003دستهبندی قبلی خود را تاثدودی تغییر داد و دستهبندی جدیدتری شامل سه
نوع برنامهریزی پیشنهاد داد .این دستهبندی شامل برنامـهریـزی تمرینـی ،برنامـهریـزی قبـل از
تکلیف (راهکاری) و برنامهریزی درونتکلییی اسو .بوی ( )5041بر این باور اسو هه هـر دو
نوع دستهبندی ارائهشده توسط الیس ( 5002و  )5003بیشتر مبتنی بر آمادهسازی بیرونی بوده و
تقریباً با هم یکسان میباشند.
در جدیدترین دستهبندی پیشنهادی ،بوی ( )5041بهجای واژة برنامهریزی از واژة آمـادگی

4

استیاده هرده اسو .از دیدگاه وی آمادگی از دو وجه هالنِ آمادگی درونی 5و آمادگی بیرونـی

9

تشکیل شده اسو .از آمادگی درونی بهعنوان برنامهریزی ضمنی 1و از آمادگی بیرونی بهعنـوان
برنامه ریزی آشکار 2یاد میشود .آمادگی بیرونی در این دستهبندی هامالً منطبق بـا دسـتهبنـدی
الیس ( )5003اسو ،ولی آمادگی درونی میهوم تازهای از برنامهریزی را معرفی میهند هه خـود
شامل آشنایی با موضوع ،آشنایی قیاسی ،آشنایی با تکلیف و تکرار تکلیف اسو .بـوی ()5041

1 preparation
2 internal readiness
3 external readiness
4 implicit planning
5 explicit planning
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بر این باور اسو هه تیاوت اصلیِ بین آمادگی درونی و آمادگی بیرونی در میزان طبیعیبـودن و
مداخله در فرآیند یادگیری اسو.
 .3مروری بر پیشینۀ پژوهش

پژوهشگران بسیاری تأثیر انواع برنامهریزی را در اناام ورایف زبـانی چـه هالمـی و چـه
نوشتاری بررسی هردهاند( .اسـکیهان و فاسـتر4339 ،؛ اورتگـا4333 ،؛ سـلیمانی و هـارگزاری
5041،؛ شین .)5009 ،در اهار این پژوهشها متغیر وابسته سه عملکـرد زبـانی دقـو ،روانـی و
پیچیدگی بوده اسو (توهلی و اسکیهان5002 ،؛ رثیمپور و نریمانجهان.)5044 ،
الیس ( )4399یکی از اولین پژوهشها در زمینة برنامهریـزی در فعالیـوهـای نوشـتاری را
اناــام داده اســو .وی ت ـأثیر برنامــهریــزی را بــر روی دقــو عملکــرد گیتــاری و نوش ـتاری
زبانآموزان مطالعه هرده اسو .یافتههای این پژوهش ثاهی از آن اسو هه برنامهریزی با دقـو
دستوری رابطة مستقیمی دارد.
ویگلوورث ( )4339سعی هرده تا تأثیر سه عامل زمان برنامهریزی ،نـوع تکلیـف و سـطح
زبانی را در محیط آزمون بررسی هند .نتایج پژوهش وی نشان داد هه تأثیر برنامـهریـزی تحـو
تأثیر نوع تکلیف و سـطح زبـانی اسـو .در پـژوهش وی ،افـراد دارای سـطح زبـانی بـاال ،در
فعالیوهای پیچیده بیشتر از برنامهریزی سود بردند تا افرادی هه دارای سطح زبانی پـایینتـری
بودند .بهعبارت دیگر ،افراد با سطح زبانی پایینتر نتوانستند بهطور بهینه از زمـان برنامـهریـزی
استیاده نمایند.
الیس و یوان ( )5001تأثیر سه نوع برنامهریزی مختلف را بر روی عملکـرد نوشـتار روایـی
 15زبانآموز چینی بررسی هردند .این سه نوع برنامهریزی عبـارت بودنـد از .4 :شـرایط بـدون
برنامهریزی؛  .5برنامهریزی قبل از تکلیف؛  .9برنامهریزی ثین تکلیف .یافتههای ایـن پـژوهش
نشان داده هه برنامهریزی قبل از تکلیف منار به افزایش روانی و تنـوع سـاختار نحـوی شـده،
درصورتیهه برنامهریزی همزمان منار به دقو باالتری شده و شرایط فاقـد برنامـهریـزی هـیچ
تأثیری بر روانی ،دقو و پیچیدگی زبانی نداشته اسو.
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شین ( )5009نیز تأثیر نوع برنامهریزی ،نوع فعالیو و سطح زبانی  429زبانآموز هـرهای را
بررسی هرده اسو .فعالیوهای استیادهشده در این پـژوهش عبـارتانـد از نوشـتار تیسـیری و
نوشتار استداللی .شرهوهنندگان در این پژوهش به دو دسـتة شـرهوهننـدگان دارای مهـارت
زبانی باال و مهارت زبانی پـایین دسـتهبنـدی شـدهانـد .از تمـام ایـن افـراد خواسـته شـده تـا
فعالیوهای ههرشده را یک بار بهصورت فردی و یـک بـار بـهصـورت گروهـی اناـام دهنـد.
یافتههای پژوهش نشان داده افرادی هه تکالیف را بهصـورت گروهـی اناـام دادهانـد فقـط در
نوشتار تیسیری عملکرد بهتری نسبو به گروه فردی داشتند .عالوه بر این ،نتایج نشان داده هـه
افرادِ با سطح زبانی باال در هرنوع تکلییی نسبو به گروه دیکر عملکرد بهتری داشتند .بهعبارت
دیگر ،این پژوهش اثبات هرده اسو هه دو عامل برنامهریزی و سطح زبانی از عوامل تأثیرگـاار
در عملکرد نوشتاری میباشند.
سلیمی و همکارانش ( )5045به مطالعة تأثیر برنامهریزیِ راهکاری و پیچیدگی تکلیـف در
دقو نوشتاری زبانآموزان خارجی پرداختهاند .شـرهوهننـدگان ایـن پـژوهش متشـکل از 20
زبانآموز ایرانی بودهاند .از این افـراد خواسـته شـده تـا دو تکلیـف آسـان و سـخو را تحـو
برنامهریزی راهکاری اناام دهند .نتایج این پژوهش اثبات هرده اسو هه برنامهریزی راهکـاری
باعق دقو بیشتر در هر دو نوع تکلیف آسان و سخو میشود.
سلیمی و فالحنژاد ( )5045به مطالعة برنامهریزی راهکاری و آشنایی با تکلیف پرداختهانـد.
در این پژوهش چهار گروه متشکل از  90نیر (هر گروه  50نیر) زبانآموزِ خانم وجود داشـو.
در گروه اول از افراد خواسته شده تا دربارة موضوعی هه با آن هامالً آشنا هستند (عید نـوروز)
متنی را بنویسند .قبل از اناام این فعالیو به آنها  40دقیقه برای برنامهریـزی وقـو داده شـده
اسو .شرهوهنندگان گروه دوم نیز دربارة همان موضوع نوشتند ولی بدون هیچ برنامـهریـزی.
از گروه سوم خواسته شده تا دربارة موضوعی هه با آن آشنا نیستند (هریسمس) متنی بنویسـند،
در ثالیهه به آنها  40دقیقه قبل از اناام فعالیو وقو داده شده اسو .گروه چهارم نیز دربارة
موضوع ناآشنای هریسمس اما بدون زمان برنامهریزی نوشتهاند .نتایج پژوهش فـوق نشـان داده
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اسو هه زمان برنامهریزی باعق افزایش روانی و پیچیدگی نوشـتاری مـیشـود ولـی در دقـو
نوشتار هیچ تأثیری ندارد .آشنایی با موضوع نیز فقط بر پیچیدگی نوشتار تأثیرگاار اسو.
ثقوردی ،بیریا و خلای ( )5049تـأثیر برنامـهریـزی تکلیـف را بـر روی دقـو نوشـتار
داستانی مطالعه هردهاند .شرهوهنندگان در پژوهش ایشان  30زبانآمـوز ایرانـی بـودهانـد .ایـن
افراد بهطور تصادفی به سه گـروه بـدون برنامـهریـزی ،برنامـهریـزی همزمـان و برنامـهریـزی
راهکاری تقسیم شدهاند .از تمام افراد خواسته شده تا براساس یکسری از تصاویر ،داسـتانی را
روایو هنند .یافتههای این مطالعه نشان داده اسو هه افرادی هه در گروه برنامهریزی راهکـاری
بودهاند نسبو به افراد دو گروه دیگر متنهای صحیحتری نوشتهاند.
 .4شرکتکنندگان پژوهش

شرهوهنندگان در این پژوهش  491دانشاوی رشتة زبان انگلیسی بودند هـه از ایـن افـراد
 95نیر مرد و  405نیر زن بودند .سن آنها بین  59تا  19سال بـود .از آناـا هـه سـطح زبـانی
بهعنوان متغیر مستقل در این پژوهش بهشمار میرفو ،سعی بر آن شد تا شرهوهنندگان در دو
سطح مختلف هارشناسی و هارشناسی ارشد باشند تا بدینوسیله سـطح زبـانی متیـاوتی داشـته
باشند .برای اندازهگیری سطح زبانی شرهوهنندگان از آزمون تافل ( )5001استیاده شـد .افـراد
براساس نمرهای هه در این آزمون گرفتند به دو دستة سـطح زبـانی بـاال و سـطح زبـانی پـایین
تقسیم شدند 29 .نیر هه نمرة آنها  4انحراف معیار باالتر از نمره میانگین بود بـهعنـوان گـروه
زبانی باال و  91نیر هه سطح زبانی آنان  4انحراف معیار پایینتر ازنمره میـانگین بـود بـهعنـوان
گروه زبانی پایین در نظر گرفته شدند .بازة نمرة آزمون تافل افراد در گـروه بـاال بـین  11و 29
بود در ثالیهه بازة نمرات افراد در گروه پایین بین 52تا 10بود.
 .1 .4فرآیند پژوهش

فرآیند جمعآوری دادهها در زمان هالس دانشاویان اناام شد .به افراد در هر دو گـروه دو
سری از تصاویر داده شد و از آنها خواسته شد دربارة یک تصویر تحو شـرایط برنامـهریـزی

214

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

قبل از تکلیف داستانی نوشته و دربارة تصویر دیگر تحو شرایط برنامهریزیِ همزمـان داسـتانی
بنویسند.
در شرایط برنامهریزی قبل از تکلیف تمام شرهوهنندگان توضیحات هامل و دستورالعملها
را دریافو هردند و به آنها ماموعـهای از تصـاویر داده شـد هـه تـوالی ایـن تصـاویر بیـانگر
داستانی بود .تمام افراد  2دقیقه وقو داشتند تا ساختارها ،هلمـههـا و عبـارتهـای الزم بـرای
نوشتن داستان را قبل از نوشتن داستان بررسی هرده و هلمههای الزم از طریق هـمشـاگردان یـا
مدرس هالس دریافو نمایند .بعد از آن به افراد  42دقیقه وقو داده شد تا داسـتانی در ثـدود
 500لغو بر روی هاغا بنویسند .در برنامهریزی همزمان ،قبل از نوشتن داستان ،به دانشـاویان
وقو برای برنامهریزی و تبا.دل اطالعات دربارة ساختارها ،هلمههـا و عبـارتهـای الزم بـرای
نوشتن داستان داده نشد ،بلکه از آنها خواسته شد بهمحض دریافو ماموعة تصـاویر دوم هـه
بیانگر داستان دیگری بود ،شروع به نوشتن داستان نمایند .با وجود ایـن ،ایـن شـرهوهننـدگان
برای نوشتن داستان محدودیو زمانی نداشتند و از وقو خود در هنگام نوشـتن داسـتان بـرای
برنامهریزی استیاده هردند.
 .2 .4تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج پژوهش

برای بررسی سؤالهای پژوهش از آمار توصییی و آمار استنباطی استیاده شد.
آمار توصییی جدول  4نشان می دهـد هـه در مامـوع ،در دقـو نوشـتاری ،برنامـهریـزی
همزمان دارای میانگین بیشتری ( ) M = 16.39, SE = .50نسب به برنامهریزی قبـل از اناـام
) (M = 15.52, SE = .50داشو.
جدول  .1آمار توصیفی ،دقت در نوشتار در بین گروهها
 59%ضریب اطمینان

خطای استاندارد

میانگین

گروه

42/250

برنامهریزی قبل از تکلیف

41/930

برنامهریزی ثین تکلیف

کرانۀ باال

کرانۀ پایین

41/241

41/252

0/202

49/999

42/935

0/209
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در قسمو آمار استنباطی از آزمون واهاوی واریـانس دوطرفـه ) (ANOVAاسـتیاده شـد.
نتایج این آزمون هه در جدول  5ارائه شده ،بیانگر تیاوت معناداری بین میانگین دقو نوشـتاری
در دو گروه افراد با توانایی زبانی باال و پایین میباشد .این جدول بیانگر ایـن نکتـه اسـو هـه
افراد با توانایی زبانی باالتر در دقو نوشتاری عملکرد بهتری نسبو به افـراد بـا توانـایی زبـانی
همتر داشتهاند .با وجود این ،هیچ تعامل معناداری در نوع برنامهریزی و سـطح زبـانی مشـاهده
نمیشود.
جدول  .2آزمون واکاوی واریانس دوطرفۀ تعامل برنامهریزی ،سطح زبانی و دقت نوشتاری
Sig.

F

میانگین مجذورها

Df

مجموع مجذورها

0/552

4/193

13/112

4

13/112

برنامهریزی

0/000

449/515

9313/192

4

9313/192

سطح زبانی

0/205

0/125

42/415

4

42/415

برنامهریزی و سطح زبانی

99/295

519

9953/110

خطا

519

91212/129

جمع

در خصوص تأثیر برنامهریزی بر روانی نوشتار ،آمار توصـییی بیـانگر آن بـود هـه میـانگین
روانی نوشتاری برای افراد در گروه برنامهریزی همزمان ) (M = 11.56, SE = .20به مراتـب
بیشتر از میانگین آن برای افرادی بود هه برنامهریزی قبل از تکلیف )(M = 10.11, SE = .20

داشتند (جدول .)9
جدول .3آمار توصیفی ،روانی نوشتار در بین گروهها
 59%ضریب اطمینان

خطای استاندارد

میانگین

گروه

40/449

برنامهریزی قبل از تکلیف

44/214

برنامهریزی ثین تکلیف

کرانۀ باال

کرانۀ پایین

40/244

3/941

0/505

44/323

44/415

0/505
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برای مقایسة تأثیر دو نوع برنامهریزی بر روانی نوشتار در دو سـطح زبـانی متیـاوت نیـز از
آزمون واهاوی واریانس دوطرفه ) (ANOVAاستیاده شد .یافتههای فـوق بیـانگر آن بـود هـه
تیاوت در روانی نوشتاری بین دو گروه ،معنادار اسو (جدول .)1
جدول  .4آزمون واکاوی واریانس دوطرفۀ تعامل برنامهریزی ،سطح زبانی و روانی نوشتاری
Sig.

F

میانگین مجذورها

Df

مجموع مجذورها

0/000

52/199

499/142

4

499/142

برنامهریزی

0/000

19/049

911/215

4

911/215

سطح زبانی

0/544

4/299

9/199

4

9/199

برنامهریزی و سطح زبانی

2/910

519

4103/199

خطا

519

95994/952

جمع

نتایج جدول فوق بیانگرآن اسو هه میانگین روانی نوشتاری در گروهِ با توانایی زبـانی بـاال
بهمراتب بیشتر از روانی نوشتاری افرادِ با توانایی زبانی پایین اسو .افراد با توانـایی زبـانی بـاال
نوشتههای روانتری نسبو به افراد با توانایی زبانی پایین تولید هردهانـد .بـا وجـود ایـن ،هـیچ
تعاملی در بین سطح زبانی و نوع برنامهریزی مشاهده نشده اسو ( > (F (1, 263) = 1.57, P
..01, Partial η2 = .006

برای پاسخدادن به سؤال سوم پژوهش ابتدا آمار توصـییی محاسـبه شـد .ایـن اطالعـات در
جدول شمارة  2ارائه شده اسو.
جدول  .9آمار توصیفی؛ پیچیدگی نوشتاری در بین گروهها
 59%ضریب اطمینان

خطای استاندارد

میانگین

گروه

41/915

برنامهریزی قبل از تکلیف

49/199

برنامهریزی ثین تکلیف

کرانۀ باال

کرانۀ پایین

42/402

41/999

0/491

49/939

49/013

0/492

اطالعــات جــدول فــوق ثــاهی از آن اســو هــه افــراد بــا برنامــهریــزی قبــل از فعالیــو
( )M = 14.74, SE = .18نسبو به افراد با برنامهریزی همزمـان ()M = 13.43, SE = .18
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میانگین بیشتری در پیچیدگی نوشتاری هسب هـردهانـد .تـأثیر دو عامـل سـطح زبـانی و نـوع
برنامهریزی بر پیچیدگی نوشتاری نیز از طریق آزمون واهاوی واریـانس دوطرفـه )(ANOVA

بررسی شد .جدول شمارة  1بیانگر این اسو هه تیاوت مشاهدهشده در میانگین نمرات معنادار
اسو ).(F (1, 263) = 25.08, P < .01, Partial η2 = .087
جدول  .6آزمون واکاوی واریانس دوطرفۀ تعامل برنامهریزی ،سطح زبانی و پیچیدگی نوشتاری
Sig.

F

میانگین مجذورها

Df

مجموع مجذورها

0/000

52/093

445/524

4

445/524

برنامهریزی

0/000

93/211

491/395

4

491/395

سطح زبانی

0/191

0/411

0/995

4

0/995

برنامهریزی و سطح زبانی

1/191

519

4491/199

خطا

519

29119/999

جمع

این جدول همچنین بیانگر این اسو هه تعاملی بین دو متغیر نوع برنامهریزی و سطح زبـان
وجود نداشته اسو.
 .9بحث و نتیجهگیری

نتایج بهدسو آمده از مطالعة فوق بیانگر این نکته اسو هه هیچیک از انواع برنامهریزیهـای
بههار بردهشده در پژوهش فوق تأثیری در دقـو نوشـتاری زبـانآمـوزان نداشـته اسـو .نتـایج
همچنین نشان میدهند هه زبان آموزان با توانایی زبانی باالتر نسبو به افـراد بـا توانـایی زبـانی
پایین تر دارای دقو نوشتاری بیشتری می باشند .همچنین هیچ تعاملی بـین سـطح زبـان و نـوع
برنامهریزی در افزایش دقو نوشتاری وجود نداشته اسو .یافتههای فوق در راستای یافتـههـای
اهار پژوهشهای مرتبط اسو .بهعنوان ماال ،بایگیو ( )5004دریافتـه اسـو هـه برنامـهریـزی
تمرینی هیچ تأثیری بر دقو ،پیچیدگی و روانی نوشتار روایی زبان آموزان نداشته اسو .سـیدی
و همکاران ( )5049نیز در پژوهش خود به ایـن نتیاـه رسـیدهانـد هـه برنامـهریـزی در دقـو
نوشتاری تأثیری ندارد .الیس ( )5003بر این باور اسو هه دقو در تولید زبانی مقولهای مـرتبط
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با سطح زبانی اسو .این بدان معناسو هه با افـزایش سـطح زبـانی ،دقـو زبـانی نیـز افـزایش
مییابد .بهعبارت دیگر ،زبانآموزان با توانایی زبانی باالتر قادر به تولید زبان با پیچیدگی ،روانی
و دقو بیشتری میباشند هه یافتههای پژوهش فوق در راستای نظرات الیس اسو.
در خصوص روانی نوشتار ،تیاوت معناداری بـین دو نـوع برنامـه ریـزی مشـاهده شـد .در
ماموع افراد در شرایط برنامهریزی همزمان ،نوشتههای روانتری تولید هردندد .این یافتهها نیـز
در راستای یافته های دیگر پژوهشگران هماننـد اسـکیهان ( ،)4339اورتگـا ( ،)4333مهرنـ

و

رثیمپور ( )5040و محمدزاده محمدآبادی و همکاران ( )5049اسو.
اسکیهان ( )4339معتقد اسو از آناا هه دامنة توجه زبانآموزان محدود میباشد ،اینکـه آیـا
در هنگام تولید زبانی تمرهز آنها بر روی فرم و ساختارهای دستوری باشـد یـا بـر روی معنـا،
باعق افزایش در پیچیدگی ،دقو یا روانی میشود .به نظر وی اگر تمرهز بر روی ساختار زبانی
باشد ،پیچیدگی و دقو افزایش یافته و اگر تمرهز بـر روی معنـا باشـد ،روانـی زبـان افـزایش
مییابد .چنین بهنظر میرسد هه در هنگام برنامهریزی همزمان تمرهز بیشتر بر روی معناسـو و
همین امر منار به افزایش روانی نوشتار یا گیتار مـیشـود و در برنامـهریـزی قبـل از تکلیـف،
تمرهز بر روی ساختارهای دستوری اسو هه باعق افزایش پیچیدگی و دقـو زبـانی مـیشـود
(اورتگا .)4333 ،بنابراین میتوان اینگونه نتیاه گرفو هه تولید نوشتههای روانتر در پـژوهش
پیشِ رو در برنامهریزی همزمان بهدلیل تمرهـز زبـان آمـوزان بـر معناسـو .اسـکیهان و فاسـتر
( ) 5004نیز معتقدند هه وقتی تمرهز بر روی ساختار باشد ،رقابو شدیدی بین روانـی و دقـو
وجــود دارد .مـوچیزوهی و اورتگــا ( )5009نیــز در پژوهشـی بــه ایــن نتیاــه رســیدهانــد هــه
برنامهریزی قبل از تکلیف هیچ تأثیری بر روانی زبان ندارد .این یافتههـا نیـز در راسـتای نتـایج
بهدسو آمده توسط مهرن

و رثیمپور ( )5040و محمدزاده محمـدآبادی و همکـاران ()5049

اسو .آنها به این نتیاه رسیدهاند برنامهریزی اولیه بر روانی نوشتاری تأثیری ندارد .یافتـههـای
پژوهش فوق نشان داد هه برنامهریزی اولیه نسبو به برنامـهریـزی همزمـان تـأثیر بیشـتری بـر
پیچیدگی نوشتار دارد .همچنین نتایج نشان داد هه همانند روانی و دقو ،افـزایش سـطح زبـانی
باعق افزایش پیچیدگی تولید زبان میشود .عالوه بر آن ،هیچگونه تعاملی در بین سـطح زبـانی
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و نوع برنامه ریزی در افزایش پیچیـدگی مشـاهده نشـد .ویلگـورث ( )4339معتقـد اسـو هـه
برنامهریزی به زبانآموزانِ با توانایی زبانی بیشتر ،اجازه میدهد زبان پیچیدهتری تولیـد نماینـد،
اما زبانآموزان با سطح زبانی همتر نمیتوانند از این امر سود ببرند .شـین ( )5009نیـز بـر ایـن
باور اسو هه هیچ تعاملی بین نوع برنامه ریزی و سطح زبانی در افزایش پیچیدگی وجود ندارد.
یافتههای پژوهش پیشِ رو در راستای یافتههای مهرن

و رثیمپور ( )5040اسو .آنها به ایـن

نتیاه رسیدند هه برنامه ریزی اولیه منار به افزایش پیچیدگی نوشتار میشود .معراجـی ()5044
نیز اثبات هرده اسو هه برنامه ریزی اولیه باعق افزایش پیچیدگی در نوشـتار روایـی مـیشـود.
سیدی و همکاران ( )5049در پژوهشی هه اخیراً اناام دادهاند ،به این نتیاه رسیدهاند هه بـرای
افزایش پیچیدگی نوشتار برنامهریزی اولیه تأثیر بیشتری نسبو به برنامهریزی همزمان دارد.
از آناا هه سبکهـای نوشـتاری متیـاوتی وجـود دارد ،پیشـنهاد مـیشـود پژوهشـگران در
مطالعات آتی تمرهز خود را بر روی سبکهای نوشـتاری متیـاوت بگاارنـد .در ایـن پـژوهش
سعی بر آن شد تا تأثیر برنامهریزی در نوشـتار روایـی بررسـی شـود .پژوهشـگران دیگـر نیـز
میتوانند تأثیر برنامهریزی بر سبکهای نوشتاری توصییی ،مقایسهای و بحای را بررسـی هننـد.
عالوه بر این ،در پژوهش پیشِ رو ،مدل الیس ( )5002بهعنوان الگوی هاری انتخاب شـده بـود
و پیشنهاد میشود از مدلهای دیگر مانند مدل رابینسون ( ،)5004مدل اسکیهان ( )4339و مدل
بوی ( )5041نیز استیاده شود.
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