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Abstract 
 
 

The purpose of this research was to comparatively 
study the impacts of Task- Based method and 

Audio-Lingual method on developing English 
language learners' grammatical knowledge. This 

quasi-experimental research followed an control 

group design. The statistical population included 
female English Language students studying 

experiential sciences, mathematics and humanities 

in grade four of high school in Hamedan, district 
1. Forty subjects were randomly chosen and, 

accordingly, assigned to two groups of 20: a 

control group and an experimental group. Audio-
Lingual and Task-Based methods were performed 

for the control and experimental groups, 

respectively. After the administration and scoring 
of standard English language test for the both 

groups, the data analysis on the basis of 

covariance indicated that there was a significant 
difference between the performances of two 

groups. Therefore, it can be suggested that 

teachers should employ task-based method to 
develop their learners' grammatical knowledge.  
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 مقدمٍ

رز ضا ثهجورز ثركونسو ترانوبیب    منٓرض اؾتفبزه مؤثط اظ ظثب ، الظ  اؾت فطاگیطا ، زانف اضتجوبَب ذو   ثه

و ترلیس خمالت نحیح زؾترضی، ٖبم  مهمب زض ایدوبز اضتجوبٌ    ظثب  ی نبضگیطی قرانین گطامطی  ثه

و ضوقب اؾت نوه   ظثب  ی ( مٗتقس اؾت نه زؾترض ظثب ، ترنیف ؾبذتبض 1770) 1ثبقسو ضیچبضزظ مب

ایدوبز   ظثوب   ی نس تب خمالتب ضا زض قر زض آ ، وازسهبی ظثبنب مبننس نلمبت و ٖجبضات ثبهم تطنیت مب

نمبینس نه مٗبنب و نقف خمالت زض ؾیؿتم ظثب  ضا مسنٓط قطاض زهنسو زض َب قطو ، مطثیب  آمورظـ  

آمورظا  ضا ثوه تدعیوه و تحلیو  ظثوبنب و اؾوتفبزه        ظثب  زض َطفساضی اظ ضویکطزهبی آمرظقب نه زانف

ض ضویکطز قنبذتب چبمؿکب، تدعیوه و تحلیو  و   انسو ز نننس، زچبض چبلف قسه نطز  اظ ظثب ، وازاض مب

قس؛ امب زض ثؿویبضی اظ   آمرظی زض نٓط گفته مب نبضگیطی قرانین و تمطینبت ضایح ظثب  ؾبذتبض ظثب  و ثه

ضویکطزهبی اضتجبَب زض ذهرل یبزگیطی ظثب ، نبضثطز ظثب ، فطاتط اظ قرانین اؾوتفبزه اظ ظثوب ، مورضز    

0گطفتو اؾکب تأنیس قطاض مب
آمورظا ،   ( متصنط قس نه مب قجالً ثط این ثبوض ثرزیم نه اگوط زانوف  1761) 

ثوط ایون ثوبوضیم نوه      قرز؛ زبب ذرز زبن  مب ثبنب ذرزثهقرانین و ؾبذتبض ظثبنب ضا ثیبمرظنس، اضتجبٌ ظ

ذورز زبنو     آمرظا ، ثطقطاضی اضتجبٌ ضا یبز ثگیطنس، تؿلٍ ثط قرانین و ؾبذتبض ظثب ، ذرزثوه  اگط زانف

 قرزو مب

و  یبتنهوب  مؿئله ایون اؾوت نوه زوساق  ثوطای ثؿویبضی اظ فطاگیوطا ، قورانین و ؾوبذتبض، ثوه           امب

قرزو اگطچه زضک قرانین و ؾوبذتبض ممکون اؾوت قوطٌ الظ  و نوبفب ثوطای        ذرز زبن  نمب ذرزثه

ی و نوبفب  ضیبزگیطی ظثب  ثبقس، این مؿئله، العامبً ثیبنگط این نیؿت نه آمرظـ ثبیوس ثوه آنچوه يوطو    

نبضگیطی زساق  آنچه نه ثطای وقرٔ یوبزگیطی يوطوضی    ز قرزو آمرظـ ظثب  ثه مٗنب ثهاؾت، محسو

و یبزگیطی مؤثط ظثب ، تطخیحًب ثه ایدبز قوطایٍ مُلورة ثوطای تٗلویم ظثوب  نیوع موطتجٍ        یؿتاؾت، ن

(و پؽ آمرظـ زؾترض ظثب  ثه مٗنب ترانب ؾبذتن فطاگیطا  زض اؾتفبزه اظ 1774، 1النگ )فطیمن واؾت

ثبقسو تحقیقبت ثؿیبضی زض مرضز چگورنگب آمورظـ زؾوترض     ثبنب زضؾت، ثبمٗنب و منبؾت مباقکبب ظ

ثبقوسو   محرض مب  هب، آمرظـ تکلیف ضوـ تطین مهمهب، یکب اظ  گطفته اؾت نه ثط اؾبؼ یبفته ظثب  اندب 

َورض نبمو  ثوه اندوب  تکوبلیف ظثوبنب مكو رب         آمرظا  ثه ( آمرظقب ضا نه زض آ ، زانف1765) 2پطاثر

قرنس ضا مرضز تأنیس قطاض زازه اؾتو َجق نٓط پطاثر، تکلیف، نبضی اؾت نوه مؿوتلع  ؾورا زاز      مب

هب اؾت نه ثوه مٗلموب     و َب نمرز  مطاز  فکطی ترؾٍ آ  قسه زازهفطاگیطا  ثب ترخه ثه اَالٖبت 

بی هو  زهس تب مطازو  ضا ننتوطب نمورزه و تنٓویم نمبینوسو زض ایون ضوـ، فطاگیوطا  فٗبلیوت         اخبظه مب

 (و 1774، 3زهنس )ویسوؾر  محرض ضا ثسو  اؾتطؼ، هیدب  و نگطانب اندب  مب  تکلیف
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محرض، اظ زضو  تسضیؽ ثه قیره اضتجبَب و ترلیس محتورای    مفهر  تکلیف زض ضوـ تسضیؽ تکلیف

آمورظا    زاقتن زانف محرض، وا  هبی تکلیف زؾت آمسه اؾتو هسف نلب و اؾبؾب زض نالؼ آمرظقب ثه

آمرظا  ثبیس ظثب  ضا زضک نمورزه، ؾو ؽ    (و زض اثتسا زانف0416 1ه نطز  اظ ظثب  اؾت )مرضثه اؾتفبز

هوبی   هبی نالمب یوب ییطنالموب ضا ثوب ترخوه ثوه فهوم ذورز ترلیوس نمبینوسو زض نوالؼ           ثطذب واننف

اؾوبؼ نیبظهوبی ظثوبنب فطاگیوطا  زض      محرض، ؾطفه  زضوؼ، محترا و فطآینسهبی آمرظقب، ثط  تکلیف

ای وخورز   گصاضی قسه اؾتو زض آمرظـ ظثوب  انگلیؿوب،  نٓطیوه    الؼ زضؼ، انتربة و پبیهذبضج اظ ن

هبی منبؾوت آمورظـ قوطاض زاضز و     آمیع ظثب ، تحت تأثیط ضوـ ننس فطاگیطی مرفقیت زاضز نه ثیب  مب

هووب ثبقووسو تأنیووس ثووط ضوی فطاگیووطی و آموورظـ  ترانووس یکووب اظ آ  محوورض مووب  ضوـ آموورظـ تکلیووف

پوطزاظزو مفهور     هب و تکبلیف نیوع موب   هبی انرأ مرتلف فٗبلیت ه مُبلٗه ثط ضوی ویػگبمحرض ث  تکلیف

هوبی ثؿویبضی زض ضاثُوه ثوب      آنچه ممکن اؾت ثه نٓط ثطؾس، نیؿتو تٗبضیف و خنجوه  بؾبزگ تکلیف ثه

ثبقسو اگط تٗطیف اثتسایب تکلیف ضا زض نٓط ثگیطیم، ثه مٗنبی وْیفه یب نوبضی اؾوت    تکلیف مرخرز مب

 (و1773، 0قرز )ثبضنهبضت ٖنرا  وْیفه تحمی  مب ثط نؿب ثهنه 

زانوس نوه فطاگیوطا  ضا اظ َطیوق      ٖنرا  ثركب اظ فٗبلیت نالؾب موب  ( تکلیف ضا ثه1767) 1نرنب 

 یبفتوه نبمالً ترخهكب  اظ قبلوت ثوط ضوی مٗنوب تمطنع    نه بازضاک، ترلیس یب تٗبم  زض ظثب  هسف، زضزبل

ثبقوس نوه مرخوت زضک     این ثبوض اؾت نه تکلیف، نرٖب نبض نالؾب مب ننسو نرنب  ثط اؾت، زضگیط مب

گطا اؾوت نوه    ( تکلیف، فٗبلیتب هسف1774)2قرزو اظنٓط ویلیؽ  ثیكتط مُبلت و تٗبم  فطاگیطا  مب

نننسو ویلویؽ، تکلیوف ضا فٗوبلیتب     زض آ ، فطاگیطا ، ظثب  ضا ثطای نؿت ی  پیبمس واقٗب اؾتفبزه مب

چنوین   ( ویػگوب تکلیوف ضا ایون   1776)3زانوسو اؾوکهب    هت زهرب نتیده مبثطای اهساف اضتجبَب خ

قورز؛ تکمیو  مطازو      هب زض زنیوبی واقٗوب مطثورٌ موب     محرض اؾت؛ ثه فٗبلیت ننس8 مٗنب فهطؾت مب

قسه،  اظ زیگط تٗبضیفب نه ثطای تکلیف اضائه تکلیف، مهم اؾت؛ و اضظقیبثب، خهت زهرب نتیده اؾتو

4تٗطیف الیؽ
 .زانس نه ثط مٗنب تأنیس زاضنس هبیب مب بقسو ایكب  تکلیف ضا فٗبلیتث مب (0442) 

گرنوه نوه    ( زانف زؾترضی، پبیه و اؾبؼ اضتجبٌ موؤثط اؾوتو هموب    0416)  5َجق نٓط خبنؿر 

ترانس مبنٕ  ترانس مکبلمه تلفنب ضا مترقف ؾبظز، ٖس  تؿلٍ ثط زؾترض ظثب  نیع مب ذطاثب ؾیم تلفن مب

مٗنوبی   بآؾوبن  ترانس ثه اقکبب مرتلوف ْوبهط قوسه و ثوه     جبهبت زؾترض ظثب  مبانتقبب پیب  قرزو اقت

ترانوس چوه ثوه هنگوب  نوحجت       مرضزنٓط ضا نبمفهر  و م كرـ انتقبب زهس؛ اقتجبهبت زؾترض ظثب  مب

َرض نبمو ،   نطز  و چه مرقٕ ذرانس ، ضونس انتقبب مفهر  ضا ثب مكک  مراخه ؾبظز و یب زضک آ  ضا ثه

ترانس مفیس ثبقسو اگط زض ذبنوه، خوبیب    مهبضت زض زؾترض ظثب  زض هط خنجه اظ ظنسگب مبمرت  نمبینسو 
                                                           
1. Moore 

2 . Barnhart 
3. Nunan 

4. Willis 

5. Skehan 
6  . Ellis 

7. Johnson 
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گیطنس، الگری یبزگیطی زضؾت نجبقس،  نه نرزنب ، الگرهبی زؾترض ظثب  ضا اظ والسین و ذبنرازه یبز مب

ال ثالفبنله نؿ  ثٗس زض ويٕ نبمؿبٖس یبزگیطی نبزضؾت قطاض ذراهس گطفتو زانف زؾترض ظثوب  زض ثوب  

هبی اضتجبَب و نگبضـ تحقیقبت ٖلمب نیع ثؿیبض مؤثط اؾوت؛ زانوف زؾوترضی، موتن ضا      ثطز  مهبضت

هوب ضا تؿوهی     ننس؛ تؿلٍ ثط زؾترض ظثب ، یبزگیطی ظثوب  زو  و زضک لهدوه   تط مب تط و خبلت ذرانسنب

ؿولٍ ثوط   ثبقوس و ٖوس  ت   هب مُبثق الگرهبی زؾترضی مب ننس، ثه این زلی  نه یبزگیطی تمب  ظثب  مب

هوب و   زؾترض ظثب ، ترا  مرضزنٓط ثطای ضؾیس  ثه هسف ضا اظ ثین ثطزه و مرخت نوم توأثیط قوس  واغه   

َورض نوه قورانین زض هوط مورقٗیتب       (و پؽ همب 0416هب ذراهس قس )خبنؿر ،  ضنگ قس  اثط آ  نم

يطوضی اؾت، زانف زؾترضی نیع زض ظنسگب ضوظانه ثطای ضوقن قس  مٗنب و مفهر  مرضزنٓط،  یيطوض

 ثبقسو مب

ضیوعا ، مٗلموب  و    محرض ترؾٍ ثطنبمه  ثه زلی  ترؾٗه و محجرثیت اؾتفبزه اظ ضوـ تسضیؽ تکلیف

محققب  و اثطثرف ثرز  این ضوـ، وقت آ  ضؾیسه اؾت نه ثه این مريرٔ، ترخوه قورزو فطاگیوطا     

مطثرٌ ثه ذورز،   هبی ٖلمب و ق لب ظثب  ثبیس زانف زؾترضی ذرز ضا ترؾٗه زهنس تب ثتراننس زض ثحث

آمورظا    ترانبیب الظ  ضا زاقته ثبقنسو تؿلٍ ثط زؾترض ظثب ، نم  قبیبنب ثه یبزگیطی ظثوب  زض زانوف  

محرض زض آمرظـ   ننسو ضوـ تکلیف هب ضا زض اضتجبٌ ثب زنیبی ثیطو  تقریت مب نمرزه و ترانف ظثبنب آ 

توسضیؽ اؾوت نوه مؿوتلع  اضتجوبٌ       ظثب ، ضوقب ثط مجنبی اؾتفبزه اظ تکبلیف تٗبملب و اضتجوبَب زض 

محورض، ثؿوٍ     ثبقسو تسضیؽ تکلیف مجنبی یبزگیطی ظثب  مب ٖنرا  ثهمٗنبزاض، مجبزله، مصانطه و تٗبم  

(و 1،0415)ثوبضت  ثبقوس  انرب تسضیؽ اضتجبَب ظثب  و تالقب زض خهت نبضثطز انرب یبزگیطی ظثب  مب

1، زو  مؿوئله  0ؾه نرٔ تکلیف تطمیموب (، 0442زض این پػوهف، اظ ثین تکبلیف پیكنهبزی الیؽ )
و  

هوبیب اظ موتن    اؾتفبزه قسو ثط اؾبؼ انرب، زض تکلیف تطمیموب، نلموبت و ٖجوبضت    2هب تكریم ایسه

 زقوت  ثهآمرظا ، متن ضا  نننسو زانف همکبضی مب ثبهمآمرظا  خهت تکمی  آ   قرنس و زانف زصف مب

پطزاظنس و نٓطاتكب   یگط ثه ثحث و گفتگر مبذراننس و ثطای تکمی  آ  اظ لحبِ زؾترض ظثب  ثب یکس مب

نننسو زض تکلیف ز  مؿوئله، فطاگیوطا  اظ َطیوق پطؾوف و      هبی زیگط مقبیؿه مب ضا نرقته و ثب گطوه

پطزاظنوسو   موب  نٓوط  تجوبزب زو ، ثوه    پبؾد و اؾتفبزه اظ زانف قجلب، خهت ز  مؿئله و ثطای نكف ضاه

زهبی مٗلوم نیوع اؾوتفبزه نمبینوسو تکلیوف ثیوب  ایوسه زض        هب و ثبظذرض تراننس اظ ضاهنمبیب فطاگیطا  مب

تسضیؽ ظثب ، نیع نرٖب فٗبلیت ثطای ثیب  اؾتنجبٌ، ازؿوبؼ و نگوطـ قرهوب زض ثطذورضز ثوب یو        

هبی نالؼ  قرز فٗبلیت و تمطین ثبقسو تکلیف ثیب  ایسه مرخت مب مب قسه یفتٗطمرقٗیت و ويٗیت 

ننس تب زض ثیب  خمالتكوب    بلیت، فطاگیطا  ضا وازاض مباظ قک  مکبنیکب و ؾبذتگب ذبضج قرزو این فٗ

                                                           
1. Barrot 

2. restoration 
3. problem solving 

4. identifying opinions 
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هوبی مٗلوم، اظ خموالت زؾوترضی منبؾوت اؾوتفبزه        و اؾتفبزه اظ ضاهنمبیب قسه یفتٗطثطای ويٗیت 

 نمبینسو  

گفتبضی ثط زیسگبه ضفتبضگطاهب مجتنوب قوسه   -(، ضوـ قنیساضی0412) 1فطیمن و انسضؾر   ظٖم ثه

زاننس و ثه همین زلی ، مٗتقسنس نه هطچوه اموطی تکوطاض     ٖب ٖبزت مبیبزگیطی ظثب  ضا نر هب  اؾتو آ 

ننس تب ثوب ایدوبز یو  الگوری      قرز؛ لصا مٗلم تالـ مب تط مب تط و یبزگیطی ٖمیق قرز، آ  ٖبزت، قری

آمرظا  ضا ثه تکطاض و یبزگیطی وازاض نمبیسو زض این ضوـ، ثبوض ثط این اؾوت   منبؾت ثطای یبزگیطی، ظثب 

قرز و زض نرضت وقرٔ ذُب، ثبیوس ترؾوٍ مٗلوم     هبی ثس مب گیطی ٖبزت مندط ثه قک  نه اقتجبهبت،

ننوس و   ثطوظ اقتجبه، مٗلم ؾطیٕ همب  مرقٕ، آ  اقتجبه ضا انالح مب محى ثهانالح قرزو ثطای همین 

انوس و اظ تکطاضهوبی    قرز تب مُمئن قورز نوه هموه فطاگیوطا ، ذورة یبزگطفتوه       چنسین ثبض تکطاض مب

-( ضوـ قونیساضی  0414ٖبلمب و تورنلب )  اظنٓطننسو  و ؾبذت اظ اوب ثه آذط اؾتفبزه مبای  ظندیطه

آمرظا  ثبیوس   هب تأنیس زاضزو ظثب  زؾت آوضز  الگری خمالت ثب تکطاض و زفّ نطز  خمله گفتبضی ثط ثه

یبز ثگیطنس نه ثسو  مکث ثطای تفکط و ثه نحری ذرزنبض پبؾود گرینوس؛ ثوطای هموین، مٗلوم ثٗوس اظ       

و تمطین، ثه مطزله ثٗس نه ؾوطٖت اؾوت، واضز    رظـ و اضائه الگرهبی زضؾت ترؾٍ ذرزـ و تکطاضآم

ننوس و   هبیب ضا ذیلب ؾطیٕ، مُوطح موب   انس، ؾؤاب قرزو وقتب مٗلم مُمئن قس نه همه یبز گطفته مب

قهس ضا آمرظا  زض یبزگیطی ظثب  م آمرظا  ثبیس ؾطیٕ خراة زهنسو زض این ضوـ، مٗلم، ضفتبض ظثب  زانف

ننس نقوبٌ   ای ظثب  مقهس و ظثب  مبزضی ؾٗب مب نمبیس و ثب ثطضؾب مقبثله هسایت، ضهجطی و ننتطب مب

آمورظا  زض   قنبذت مكوک  ظثوب    محى ثهثینب نمبیس تب  آمرظا  ضا پیف ؾبظ ثطای ظثب  و مؿبئ  مكک 

هوبیب ضا آموبزه    تمطین هب و ننس؛ ثسین منٓرض اظ قج ، مثبب هب خلرگیطی  هبی مرتلف، اظ ثطوظ آ  ثرف

 آمرظا  ثه زساق  ثطؾسو ننس تب ازتمبب ذُب اظ َطف زانف مب

اظ  گفتبضی ترؾٍ فطیمن و انسضؾر ، تکنیو  -زض ضوـ قنیساضی قسه بمٗطفهبی  تکنی  اظخمله

ؾوبظ   آمورظا  مكوک    ی  خمله َرالنب ثطای ظثوب   نه بهنگبمثبقسو  مب 0آذط ثه اوب، ثؿٍ و گؿتطـ

ننوسو   هوبی َورالنب ضا ثوه چنوس ثروف تقؿویم موب        قرزو مسضؼ، خملوه  ، اضائه مبگطزز، این تمطین

نننوس؛ ؾو ؽ    ضا نوه مٗموراًل ثروف انتهوبیب خملوه اؾوت، تکوطاض موب         اظخملهآمرظا ، قؿمتب  ظثب 

، یوت زضنهبنننس توب   مب هبی خمله ضا ثه یکسیگط )اظ اوب ثه آذط( ون  آمرظا  ثب نم  مٗلم، ثرف ظثب 

ثبقنسو چر  مٗمرالً ثرف انتهبیب خمله، زبوی اَالٖوبت خسیوس    مرضزنٓطب خمله قبزض ثه تکطاض تمبم

اؾوت نوه    1، تموطین و تکوطاض  قسه بمٗطفقرزو زیگط تکنی   اؾت، این تمطین اظ اوب ثه آذط اندب  مب

ترؾٍ مٗلم ضا تب زس امکب ، ؾطیٕ و زقیق تکطاض نمبیسو تکنیو  زیگوط،    قسه اضائهآمرظ ثبیس الگری  ظثب 

قرزو  آمرظ قطؤ مب اؾت نه این ظندیطه ترؾٍ ذرز مٗلم ثب پطؾیس  ؾؤاب اظ ظثب  2ای ظندیطه تمطین

                                                           
1 . Freeman & Anderson  

2 . backward build-up expansion drill 
3 . repetition drill 

4 . chain drill 
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پطؾس و ظندیطه ثه همین منوراب،   آمرظ ننبضی ؾؤاالتب مب گریب ثه ؾؤاب، اظ ظثب  آمرظ ثٗس اظ پبؾد ظثب 

گوطزز و توب    موب  قوسه  ننتطبضوزو این نرٔ تمطین، ثبٖث ثه وخرز آمس  ی  اضتجبٌ و محبوضه  پیف مب

نیوع تکنیو    1آمرظا  ضا ننتطب ننسو خوبیگعینب چنسگبنوه   زهس گفتبض ظثب  زسوزی ثه مٗلم فطنت مب

 یزضخبهوب هبی نمکب ضا نه ثه قک  ٖجوبضت هؿوتنس و هطنوسا      زیگطی اؾت نه زض آ ، مٗلم نكبنه

رْوف اؾوت نوه    آمرظ م ننس و ظثب  اضائه مب ت  ثه ت ثبقس،  قبث  خبیگعین نطز  مب اظخملهگرنبگرنب 

آ  ضا زض خمله خبیگعین نمبیس و ت ییطات الظ  ضا ثسهسو ثب ترخه آنچه ثحث قس این پوػوهف زضنوسز   

گفتوبضی،  -محرض زض مقبیؿه ثب قیره قنیساضی  ثبقس نه آیب ضوـ تسضیؽ تکلیف پبؾد ثه این ؾؤاب مب

 ثط زانف زؾترضی فطاگیطا  ظثب  انگلیؿب، تأثیط مٗنبزاضی زاضز؟

 

 ضىاسی ريش

و َطح مقبیؿه گطوه ننتطب نبثطاثط اندب  قسو خبمٗه آمبضی پػوهف،  بتدطث یمهناین پػوهف ثب ضوـ 

هبی آمرظـ و پطوضـ نبزیه ی  همسا  ثرز نه  قبم  فطاگیطا  ظثب  انگلیؿب ؾبب چهبض  زثیطؾتب 

هبی  زض گطوه تهبزفب نرضت ثهنفطه انتربة قسنس و  04نمرنه زض زو گطوه ٖنرا  ثهنفط  24هب اظ ثین آ 

گفتبضی و گطوه زیگط ثب اؾتفبزه -ننتطب و آظمبیف خبیگعین قسنسو ی  گطوه ثب ضوـ ؾنتب قنیساضی

 محرض آمرظـ زیسنسو  اظ ضوـ تکلیف

نفط ثه این نرضت ثرز نه اثتسا اظ همه فطاگیوطا  خبمٗوه آموبضی، آظمور  زانوف       24قیره انتربة

نفط اظ فطاگیطانب نوه زض زوس    24نمطات، تٗساز آمس؛ پؽ اظ تهحیح و مكرم قس  ثه ٖم زؾترضی 

آمرظا  ذیلب قری و ذیلب يٗیف، ننوبض گصاقوته    زانف زضواقٕمترؾٍ خبمٗه ثرزنس، انتربة قسنس )

محرض و گطوه ننتطب ثه ضوـ ؾونتب    ، گطوه آظمبیف ثب ضوـ تکلیفآظمر  یفپقسنس(و ثٗس اظ گطفتن 

 هفته، آمرظـ زیسنسو    2زض َربای و  زقیقه 23خلؿه  6گفتبضی زض َب -قنیساضی

 8اخطا قسمحرض زض گطوه آظمبیف ترؾٍ محقق و َجق مطاز  شی ،   ضوـ تکلیف

نفطه تقؿیم نطز؛ هط گطوه، متكک  اظ  3آمرظا  ضا ثه چهبض گطوه،  زض اولین مطزله، مٗلم زانف -1

ثنوسی ثوب    ؿویم آمرظ يٗیف ثرز نوه ایون تق   آمرظ مترؾٍ و ی  زانف آمرظ ظضنگ، ؾه زانف ی  زانف

هوب ثوط اؾوبؼ ؾوه فٗبلیوت       هب زض آظمر  پیف اندب  گطفتو مقطض قس اًٖبی گطوه ترخه ثه نمطات آ 

 تطمیمب، ز  مؿئله و ثیب  ایسه زض خهت نی  ثه اهساف تحقیق، فٗبلیت ذرز ضا اندب  زهنسو  

هوبی هوسف زض    اظ نتبة زضؾب انتربة قس، ثروف  مرضزنٓطهكت متن، زبوی نکبت گطامطی  -0

متن، مكرم و ثطخؿته قسنسو زض هط خلؿه، مٗلم اثتسا خمالت و ٖجبضات مطتجٍ ثب مريرٔ و تکلیف 

نوطزو هووسف اظ ایون نوبض، َووب نمورز  مطزلووه      نوحجت مووب  هوب  آ ضا ضوی توبثلر نرقوته و زض موورضز   

آمورظا ، نمو  ثوه نكوف مريورٔ       زانفتکلیف، زض مٗطو قطاض زاز  نکته مرضز تسضیؽ ثطای   پیف

 ترؾٍ فطاگیطا  و اخطای تکلیف ثرزو 

                                                           
1 . multiple -slot substitution  
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هبیكب  اندب  زازه و گعاضقب ضا ثوطای   آمرظا ، تکلیف ضا زض گطوه زض مطزله اندب  تکلیف، زانف -1

هوبی ظثوبنب    هب و ترنیه هبیكب  ضا اضائه زازه و مٗلم، نکته هب گعاضـ نطزنسو گطوه هب آمبزه مب ثقیه گطوه

 نمرزو هب ضا اضائه مب هرل گعاضـزض ذ

ضا تدعیه و  مرضزنٓطذراؾت تب نکته زؾترضی  آمرظا  مب زض مطزله تمطنع ظثبنب، مٗلم اظ زانف -2

نمبینسو هط فٗبلیوت، نتیدوه، مطازو  و نقُوه      یبززاقتتحلی  نننس و نکبت خسیس ضا زض زفتطهبیكب  

مدوعا   َورض  ثههبی ظثبنب  ئه و تمطین ثرفمحرض، اضا  قطؤ ذبنب زاقتو زؾترض ظثب  زض ضوـ تکلیف

نطزنوس، زض ؾوُح    زض زوین چطذوه فٗبلیوت ضا مُبلٗوه موب      یبظمرضزننجرزو فطاگیطا ، مراضز زؾترضی 

هب موراضزی ضا   هب مٗنبزاض ثرزو ؾ ؽ آ  یبفتنس نه ثطای آ  ذرزقب  نبض نمرزه و ثه نكفیبتب زؾت مب

نطزنوس یوب ثوه نمرنوه      اظ موتن ضا امتحوب  موب    نمرزه و ویػگب ذبنب آظمر زض ذهرل زؾترض ظثب ، 

آمورظا    ننوسو زانوف   نطزنوس نوه ظثوب  چگرنوه نوبض موب       هبی ثیكتطی ترخه نطزه و نكوف موب   مثبب

، تحقیق قطاضگطفتههب  آ  مرضزترخهترانؿتنس ؾؤاالتكب  ضا اظ مٗلم ث طؾنس و زض مرضز زؾترضی نه  مب

آمرظا   ظز و ضونس نبض زانف هب ؾط مب یلب، ثه گطوههبی تحل هسایت نمرز  فٗبلیت منٓرض ثهنننسو مٗلم 

هبیكب  ضا ثیب  نمرزه، ضوی تبثلر ثنریؿونس و اظ ثقیوه    ذراؾت تب مثبب هب مب نمرزو اظ گطوه ضا ثطضؾب مب

 َرض و چطا ممکن اؾت خمالت ضا زؾته ثنسی نمبینسو  هب ث طؾنس نه چه گطوه

 قق و َجق مطاز  ظیط اخطا قس8گفتبضی زض گطوه ننتطب نیع ترؾٍ مح-ضوـ قنیساضی

زض اولین مطزله، مٗلم ثب مٗطفب نکبت گطامطی زض قبلت خمالت زؾترضی، تسضیؽ ضا قطؤ  -1

 نطزو

گطوهوب، زونفوطه و یوب انفوطازی ثوب اؾوتفبزه اظ        نرضت ثهضا  قسه بمٗطفآمرظا ، مراضز  زانف -0

خوبیگعینب چنسگبنوه زنجوبب    ای، و  هبی اظ آذط ثه اوب، ثؿٍ و گؿتطـ، تکطاض، تمطین ظندیوطه  تکنی 

 نطزنسو  

انوس، زض   آمورظا  ذراؾوته قوس توب نکوبتب ضا نوه آمرذتوه        زض مطزله ترلیوس ظثوبنب، اظ زانوف    -1

 ثطنسو ثه نبضهبی ظثبنب  مرقٗیت

 قرنس8 ، اضائه مب(1)مريرٖبت مرضز آمرظـ زض زو ضوـ ثه تفکی  خلؿه زض خسوب
 جلسٍمًضًعات مًرد آمًسش در دي ريش، بٍ تفکیک  (1) جديل

 جلسٍ مًضًعات مًرد آمًسش
conjunctions of time, reason and condition: 

(when / as / because / since / whether… or ) 
 اوب

A: Verb + object + bare infinitive 

( let / make / help ) 

B: Expressing manner 

by + ing form ( gerund) 
 زو 

Adjective clauses / Adjective phrases  ؾر 
Modification of adjectives 

( so, such , too….to )  چهبض 
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 مًضًعات مًرد آمًسش در دي ريش، بٍ تفکیک جلسٍ (1) جديلادامٍ 

 جلسٍ مًضًعات مًرد آمًسش
Expressing contrast (1) 

( while / whereas ) پندم 
Expressing purpose 

 (so that / in order to / so as to / so as not to) قكم 

Expressing contrast (2) 
( although / even though / though ) هفتم 

Expressing possibility, deduction and advisability in the past 
may / might + have + p.p. 

must + have + p.p. 
should+ have + p.p. 

 هكتم

 

آظمر  اظ َطیق آظمر  اؾتبنساضز ظثوب  انگلیؿوب    آظمر  و پؽ پیف زانف گطامطی زض مطزله  اثعاض

ای ثرز نه ثبیوس فطاگیوطا  زض    چهبضگعینه ؾؤاب 04گیطی قسو این آظمر  زاضای ننکرض ؾطاؾطی انساظه

زض ایون پوػوهف، ؾوؤاالت     مرضزاؾوتفبزه ؾوؤاالت   نوه  یباظآندب زازنسو زقیقه ثه ؾؤاالت پبؾد مب 13

ثبقنس، امب خهت اَمینب  اظ  ضوایب و پبیبیب منبؾت مب اظنٓطاؾت؛ ثنبثطاین  اؾتبنساضز ننکرض ؾطاؾطی

زؾوت آموس نوه     ثه 76/4این مريرٔ، پبیبیب ؾؤاالت ثب ضوـ آلفبی نطونجبخ محبؾجه قس و مقساض آ  

 ثبقسو قبث  قجرلب مب
ظمر  و آ زبن  اظ زو گطوه زض مطزله پیف قسه یآوض خمٕهبی  هب8 زازه ضوـ تدعیه و تحلی  زازه

 و ثب اؾتفبزه اظ ضوـ تحلی  نرواضیبنؽ، تدعیه و تحلی  قسنسو   SPSSافعاض  آظمر ، اظ َطیق نط  پؽ

 

 َا یافتٍ

آظمور  و   آظمور  و پوؽ   هب زض پویف  هبی ترنیفب زانف زؾترضی ثه تفکی  گطوه ، آمبضه(0)زض خسوب

 ؾتوا قسه اضائهاؾمیطنف خهت ثطضؾب نطمبب ثرز  -همچنین آمبضة نرلمرنگطوف
 آسمًن آسمًن ي پس َا در پیص میاوگیه ي اوحزاف معیار متغیز داوص دستًری بٍ تفکیک گزيٌ (2)جديل

 سمان متغیز

 دل گزيٌ آسمایص گزيٌ دىتزل

 میبنگین
انحطاف 

 مٗیبض
 میبنگین

انحطاف 

 مٗیبض

آمبضة 

-گطوفنرلمر

 اؾمیطنف

ؾُح 

 مٗنبزاضی

 داوص دستًری
 04/4 14/4 77/4 53/14 74/4 73/14 آظمر  پیف

 17/4 11/4 17/0 44/11 62/1 13/11 آظمر  پؽ

 

آظمور  گوطوه ننتوطب و آظموبیف،      زهس نه میبنگین نموطات پویف   ، نكب  مب(0)منسضخبت خسوب

آظمر  گطوه ننتطب و آظمبیف، تفوبوت زاضنوس؛ نموطات     چنسا  تفبوتب نساضنس؛ ولب میبنگین نمطات پؽ
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هوب افوعایف یبفتوه اؾوتو همچنوین نتوبیح آموبضة         ظمور  آ  آ آظمر  گطوه آظمبیف نؿجت ثه پیف پؽ

 واؾتزاضای ترظیٕ نطمبب  زانف زؾترضیاؾمیطنف نكب  زاز مت یّط -نرلمرنگطوف
 

گفتوبضی زض پیكوجطز   -محرضزض مقبیؿه ثب قویره قونیساضی    فطيیة پػوهف8 ضوـ تسضیؽ تکلیف 

 زانف زؾترضی فطاگیطا  ظثب  انگلیؿب، تأثیط مٗنبزاضی زاضزو

هبی ضگطؾویر  و  همگنب قیت اظخملههبی اؾبؾب تحلی  نرواضیبنؽ  فطو زلی  ضٖبیت پیفثه 

نتوبیح آظمور  لور  نیوع زض      ( اؾوتفبزه قوسو  ANCOVAهمگنب اثطات تٗبملب، اظ تحلی  نرواضیبنؽ )

، همگون  مرضزمُبلٗوه هوبی   زبنب اظ این مُلت ثرز نه واضیبنؽ ذُب زض گوطوه  زانف زؾترضیمت یط 

زهنسة ثطقطاضی  پطاننف نیع نكب  نتبیح ثطضؾب ذُّب ثرز  ثب اؾتفبزه اظ نمرزاض هم(و P>43/4) هؿت

 این مفطويه ثرزو 
  داوص دستًریوتایج تحلیل دًياریاوس جُت مقایسٍ ومزات متغیز  (3)جديل 

 «دىتزل ي آسمایص»در دي گزيٌ 

 

رض ثوط نموطات زانوف    محو   زهوس نوه ضوـ توسضیؽ تکلیوف     ، نكب  مب(1)نتبیح منسضج زض خسوب 

و همچنوین  اؾتمٗنبزاض  >p 43/4زض ؾُح  fزؾترضی فطاگیطا  ظثب  انگلیؿب تأثیط زاضزو ظیطا مقساض 

زضنس اظ ت ییطات زانف زؾوترضی ضا   11/4قبزض اؾت  محرض  زهس ضوـ تسضیؽ تکلیف نتبیح نكب  مب

 تٗیین نمبیسو  
 «دىتزل ي آسمایص»در دي گزيٌ ومزات دستًری ضدٌ  َای اصالحمیاوگیه (4)جديل 

 خطای معیار میاوگیه گزيٌ متغیز

 داوص دستًری
 26/4 15/11 ننتطب

 26/4 76/10 آظمبیف

 

قوسه زو گوطوه زض    هوبی انوالح  ، ثب ترخه ثوه میوبنگین  قسه زازه، نكب  (2)َرض نه زض خسوب همب 

ترا  اؾتنجبٌ نمرز نه نمطات زانف زؾترضی فطاگیطا  ظثوب  انگلیؿوب زض    نمطات زانف زؾترضی مب

 گطوه آظمبیف ثیكتط اظ گطوه ننتطب ثرزه اؾتو

 

 گیزی یجٍوتبحث ي 

ـ  توطین  مهوم هبی ذبضخب، یکب اظ  طاگیطا  ظثب تأنیس ثط زانف زؾترضی ف قنبؾوب زض   مريورٖبت ضو

هبیب زض خهت نم   هبی اذیط، تٗساز ظیبزی اظ مٗلمب  ثه زنجبب ضاه ظمینه آمرظـ ظثب  اؾتو زض ؾبب

 متغیز
مىابع 

 تغییز

مجمًع 

 مجذيرات

درجة 

 آسادی

میاوگیه 

 مجذيرات
F 

سطح 

 اداریمعى

ضزیب 

 اتا
 تًان

داوص 

 دستًری

 67/03 1 67/03 گطوه
34/3 402/4 11/4 41/4 

 43/2 15 04/150 ذُب
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انسو زض این ضاؾتب مٗلمب ، تکبلیفب ضا َطازب نمورزه   آمرظا  ثطای نكف و پطزاظـ زانف ثرزه ثه زانف

(و زض این پوػوهف،   0416، 1نمبینس )ثبضالت و مطؾیلر هب تطییت مب ضا ثه اندب  زاز  آ  آمرظا  و زانف

نه نیبظمنوس فطاگیطانوب اؾوت توب اظ َطیوق اَالٖوبت        قسه گطفتههبیب زض نٓط  فٗبلیت ٖنرا  ثهتکبلیف 

  ضا ، َب چنسین مطزله فطاینس فکطی، ثه نتیده ثطؾنس و ثه مٗلمب  اخبظه زهنس تب آ  مطازقسه زازه

ننتطب و تنٓیم نمبینسو مٗلم ثطای ترلیس ظثب  اظ ؾری فطاگیط یب زضک نحیح وی، نقوف مهموب ایفوب    

هوبیب اندوب  زهنوس توب آ  ضا      آمرظا  ذرزقب  ثبیس فٗبلیت ترانس منتق  قرز، زانف ننسو زانف نمب مب

ذرز ضا پیف ثطزه و ثه هبی شهنب  تراننس ثب اندب  زاز  تکبلیف، فٗبلیت آمرظا  مب زؾت آوضنسو زانف ثه

نتبیح مُلرثب زض یبزگیطی زؾترض ظثب  نبئ  قرنسو این تحقیق تالـ نطز تب ثب اؾتفبزه اظ ضاهجطزهوبی  

هوبی مطثورٌ    محرض و تکنی   گرنبگر ، زانف زؾترضی فطاگیطا  ضا ثب اؾتفبزه اظ ضوـ تسضیؽ تکلیف

محرض نؿوجت ثوه ضوـ قونیساضی      فزهس نه ضوـ تسضیؽ تکلی هب نكب  مب ثه آ  ثهجرز ثركسو یبفته

ترانوس زاقوته    هبیب نه ی  آمرظـ فٗبلیوت محورض موب    نقف تطین مهمو یکب اظ اؾتتط  زیساضی مرفق

و نقوف اؾبؾوب تٗبمو  زض    اؾوت هوب   و تٗبم  زض ثین یبزگیطنوسه  فهم قبث هبی  ثبقس، فطاهم نطز  زازه

أنیس قسه اؾت؛ ضویکطزهبی تٗوبملب،  یبزگیطی ظثب  اظ خبنت ضویکطزهبی تٗبملب ثطای انتؿبة ظثب ، ت

زهنس  نؿت اَالٖبت ثطای یبزگیطی ظثب  ثه فطاگیطا  پیكنهبز مب منٓرض ثه مؤثطیتٗبم  ضا ضاه ثؿیبض 

محرض تٗوبملب    ننس نه آمرظـ تکلیف ( زض فطيیه تٗبملب ذرز اٖال  مب1774)1النگ (و1777، 0)گؽ

س، ثبٖوث تؿوهی  زض ضونوس پیكوطفت و ترؾوٗه زض      نه مصانطه یبزگیطنسه ضا اظ لحبِ مٗنبیب ترؾٗه زه

و تٗبمو ، اضتقوب پیوسا نوطزه و      فهوم  قبثو  هوبی   ترانس ثوب زازه  قرزو انتؿبة ظثب  مب یبزگیطی ظثب  مب

 ثبقسو   ( مب1763) 2پیكطفت نمبیسو این همب  ثیب  انلب فطيیه نطقن و فطيیه تٗبملب ؾراین

( انُجوبا زاضزو   0442( و الویؽ )  0444) 3رنوب  ( ن1774هبی ویلیؽ ) نتبیح این پػوهف ثب یبفته

زهسو ایون ضوـ ثبٖوث    یبزگیطی ظثب  اضائه مب ضا زض یا قسه ؾبزهمحرض، ضویکطز ذیلب   آمرظـ تکلیف

مؤثط ذراهس  نرضت ثهقرز نه فطاگیط، ثیكتط زض مٗطو ظثب  قطاض گیطز و ثهتطین ضاه فطاگیطی ظثب   مب

هوبی   هوب ثوه خنجوه    تراننس ظثب  ضا تدعیه و تحلی  نمبینسو آ  ط مبآمرظا ، ثهت ثرزو زض این ضوـ، زانف

محرض، هط چهبض مهبضت گرـ   گیطنسو زض یبزگیطی تکلیف نبض مب نننس و آ  ضا ثه مرتلف ظثب  ترخه مب

گفتبضی، -قرنس؛ امب زض مسب قنیساضی َجیٗب خمٕ مب َرض ثهزاز ، نحجت نطز ، ذرانس  و نرقتن 

آمرظا  زتب پؽ اظ گصضانس  چنس زضؼ، قبزض ثه ترلیس ظثب  مقهس  ؿت و زانفترلیس ظثب ، َجیٗب نی

زهوس نوه    واضانه ثطاؾبؼ نٓوط ضفتبضگطاهبؾوت و نكوب  موب     ثبقنسو یبزگیطی َرَب نحیح نمب َرض ثه

 َورض  ثوه هبیب اظ ظثب  نه  زضؾت زض گطو تمطین ظیبز اؾتو یبزگیطی ظثب  ثه ؾج  افعایكب ثب تکه نبض

واضانه ثوب تمطنوع ثوط     گیطزو متأؾفبنه مسب َرَب اظ زیگطی اتفبا ثیبفتنس، اندب  نمب خساگبنه یکب پؽ

                                                           
1 . Baralt & Morcillo 

2.Gass 

3  . Long 
4. Swain 

5. Nunan 
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واض،  ی  ثرف منفطز، تدطثه فطاگیط زض ترلیس ظثب  ضا محسوز نوطزه و ثوب تکیوه ثوط تمطینوبتب َورَب      

ممکن اؾت ثبٖث نبامیسقس  فطاگیطا  اظ تفکط زض مرضز ظثوب  و نوبض ثوطای ذرزقوب  قورزو زض ضوـ      

نننسه آ  زؾته اظ اقکبب  آمرظا  ثیب  قرز؛ ظیطا زانف ضانه، ایلت، ترلیس آظاز ظثب  زبن  نمبوا َرَب

 انسو ظثبنب هؿتنس نه اظ قج ، مكرم قسه

ـ    پیكنهبز مب توط زض مطازو  یوبزگیطی     هوبی تسضیؿكوب ، فٗبالنوه    قرز مٗلموب  ثوب ت ییوط زض ضو

ٖالوه ثط مؤثط ثرز  زض تسضیؽ زؾترض  محرض،  آمرظا  قطنت زاقته ثبقنس؛ ضوـ تسضیؽ تکلیف زانف

ظثب ، ثطای تقریت واغگب ، مهبضت ذرانس ، نرقتن، نحجت نطز  و گرـ زاز  نیع مرضز اؾتفبزه قطا 

توط؛   گیطزو همچنین ثطضؾب تأثیط این ضوـ زض فطاگیطی ظثب  زض مقوبَٕ تحهویلب ثوبالتط و یوب پوبیین      

محورض و وؾوبی  آمرظقوب زض      ضاثُه ضوـ تکلیفهب؛ ثطضؾب  محرض ثب زیگط ضوـ  مقبیؿه ضوـ تکلیف

هبی زضؾوب زض اضائوه تکوبلیف خهوت اؾوتفبزه زض       پیكطفت تحهیلب فطاگیطا ؛ ثطضؾب محترای نتبة

 تراننس اظ مريرٖبت پػوهف ثیكتط ثبقنسو محرض مب  ضوـ تکلیف
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