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Abstract 

The phenomenon of language attrition has been identified as an important obstacle 

that runs counter to the process of language learning. This paper investigates whether 

foreign language attrition affects the levels of accuracy, fluency and complexity in 

speaking skills of Iranian EFL learners. In doing so, 37 English language learners 

within an age range of 18 to 35 were selected from intermediate and advanced levels 

of oral proficiency based on convenience sampling. To assess the speaking ability of 

the participants, an IELTS speaking mock test was administered with various topics 

at four different stages of the study over a period of nine months—at the beginning 

of the loss of contact with the language, three months, six months and nine months 

after the loss of contact with the language learning experience. In order to answer 

the research questions, a repeated-measures ANOVA was used. The first research 

question was concerned with the impact of attrition on the complexity level of 

Iranian EFL learners’ speaking skills across the four stages. The results indicated 

that attrition significantly affected complexity. As for accuracy, significant and 

meaningful differences were found across the four stages. Similarly, regarding 

fluency that relates to the third research question, the results suggested a significant 

impact of attrition on this aspect of speaking. Moreover, the results of the effect size 

demonstrated that attrition had the highest impact on fluency and the lowest on 

accuracy. 
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 ی رانی آموزان ازبان ی بر مهارت گفتار   یخارج زبان پدیدۀ فرسایش  تأثیر  یبررس
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 دهیچک

وم مفهدد بدده  ،زبددان یریادگ یدد  رو ددددر ی مهمدد مددا    عنوانبدده یزبددا  پدیدددۀ سریددای 

و یددا دوری از  کدده برا ددر  تددود تمددا  زبددا ی  هددای زبددا ی بددودهسددم مهددارتسراموشی و اُ

متفدداوتی هددای  جنتدده  هددای تولیدددی،در مهددارتآیددد   مددی  بدده وجددود  آموزشددیهای  محیط

 ایدد ا  گیر ددد ، روا ددی و پیدیدددگی مددورد هدددی ایددا پدیددده قددرار مددیدقّم میزان    ازجمله

 یدگ یدد دیو پ روا ددی، دقّددم  زانیدد بددر م یزبددان رددارج سریددای  تددی یربدده برریددی مقالدده 

 37در پددهوه  ضا ددر  ،  بدده ایددا من ددور   پددردازدمی  یرا دد یآمددوزان ازبددان  گفتاریمهارت  

 یددط بددا  یدداو و 35تددا  18یددنی  در بددازۀ یسدد یزبددان ا  ل زن و مددرد سراگیددران ز فددر ا

 «در دیددتر  یریدد گ  مو دده»بددر ایددا  رو   شددرستهپیو  متویددطگفتدداری  مهددارت

از ، کنندددگانشددرکم  صددحتم کددردن ییتوا ددا یابیدد ارز همدنددیا جهددم  ا تخدداش شددد د 

و  پددهوه  ۀمختلددد در اهددار مرضلدد  مو ددوعات در قالدد   «لددت یآ»آزمایشددی آزمددون 

قطدد   از پدد  شدد  مدداه و  دده مدداه ،یدده مدداه  مطالعدده،  ی)در ابتدا  ماههه ُ  ۀدور  کی  یّطدر  

 از آزمددون، قیدد پایددب بدده یددحا ت تحق بددرای  ایددتفاده شددد (زبددان یریادگ یدد سراینددد 

«ANOVA»  شددان داد تحقیددق  جیایددتفاده شددد   تددا رمکددرّ گیددریا دددازهمدددو بددا 

زبددا ی  دقّددم از   ددر  همدنددیا دارد  یدگ یدد دیپمتغیددر بددر  یتددوجّه قابدد  تددی یر ،سریددای 

، مشددابه طوربدده  گردیدددمشدداهده  مطالعدده ۀاهددار مرضلدد ری در هددر دایارددت ی معندد  یددز 

 ایدد ا بددر سریددای  قابدد  توجّدده تددی یر ضکایددم از  جی تددا  ،روا ی ک مددیمتغیر  در ارتتاط با  

 کدده دهدددمی شددان ا ددر  ۀا ددداز بددهمربددوط  جی تددا ،ایدد ا اسددزون بددر  داردگفتددار از جنتدده 
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 گفتددار دارد  دقّددم را بددر  تددی یر ایتددرو کم یرا بددر روا دد  تددی یر ایشددتریب ،سریددای 

صددحتم هددای مهددارت  جنتدده  یددۀکلّ  قابدد  توجّددهپددریری  یددی  ،  تددایج  شددا  ر آدرمجموع

  ایم  زبا ی  در مقاب  سریای  کردن

 ،روا ددی ،دقّددم  ،صددحتم کددردنمهددارت  ،یزبددان رددارج سریددای : هاکلیدددوا ه

 یدگ یدیپ

 مهقّدم. 1

 یمختلفد موا د بدا  L2»1» زبدان دوم یِریادگید نددیسرا یّآمدوزان ممکدا ایدم در طدزبان 

 مو دوعی زبدان دوم 2سریدای  ،  در ایدرو شدو د  از اهروبدیدادگیری مختلدد  حویدطدر 

  یدداوا لددیا بددار دراوّ شددود کددهمحسددوش می SLA»3» زبددان دومسراگیددری  ضددوزۀدر  یمهمدد

سددراوان در مددورد سراگیددری  مطالعددات بددا وجددود(  2014 ،4ی)و مطددرح شددد 1980 ۀدهدد

قددرار   رستدده  برریددیاندددان مددورد  FL»5» یزبددان رددارج ایدد زبددان دوم و سریددای  ،انزبدد

 ولتددن  ؛1998 ،9؛ ایددتارن2011 ،8دی؛ اشددم1999 ،7؛ رایدد 2013 ،1999 ،6 اگددازاوا) ایددم

بدده  توجّددهبددا ایددا مو ددوع ابعدداد مختلددد  در ارتتدداط بدداو دا دد  مددا  (1993 10،و گر دددو 

 ،12و ایددترین ر 11)بدداردویی ایددم محدددود ، سددتتاً «،SLAدر ضددوزۀ » گسددترده تحقیقددات

 دا دد  قطعددی وجددود عددم مسددۀلۀبدده  (2011) 13دیو اشدم یکوپکدد ،رایددتا ایدر همد  (2010

برردی دی در   در  ا دداشداره کردهزبدان    سریدای   ۀتجربد  بدر  تی یرگدرارعوامد     در ارتتاط بدا

 زعمبددهقددرار گرستدده ایددم   تیکیدددمددورد  یمطالعددات  ایاندد بددهمربددوط  رددأ، هدداپهوه از 
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رددوبی در   سددتتاً اطّ عدداتهددا زبددان یریادگیدد ۀمددا در مددورد  حددو»( 6، ص  1982)  متددرت

پدد  از  یزبددا  هددایمهارت یِسراموشدد  حددوۀ ، دا دد  مددا در مددوردضدداو باایا دیددم داریددم 

و  یریادگیدد معطددوی بدده یبیشددتر توجّدده ،دی رعتارتبدده  «محدددود ایددمیددادگیری بسددیار 

هددای آمورتددهسراموشددی  اصددلی عوامدد ِ کددهدرضالی ،سراگیددری زبددان بددوده ایددم یندددهایآسر

ایدا   یِاضتمدالد ید     یکدی ازقدرار   رستده ایدم     توجّدهانددان مدورد    آ هداو میدزان  زبا ی  

 زبددان سریددای مطالعددات  ضددوزۀدر  تحقیددق و سرآینددد رو  متددداوو در مشددک ت ،امددر

 ( 2011،  اشمید یز به آن اشاره کرده ایم )  دیایم که اشم

زبددان  و زبددان دوم سریددای  ایبدد تفدداوتبدده  توجّددهریددد بدده   ددر مددی، ارتتدداطیادرا

 1ها سددا ،رایددتادر ایددا   باشددد اهمّیّددم در ا جددام تحقیقددات در ایددا ضددوزه، ضددا ز رددارجی

زبددان سددرد  در آن کددهدا نددد مددی ضددالتی را زبددان دوم سریددای ( 2008) 2( و تدداورا1999)

 اامّدد؛ ، سرامددو  کندددباشدددگرستدده  سددرا «L2» و در محددیط یعددیطت صددورتبهکدده را دومددی 

 ایدو مدریده  ،یریدم یآموزشد سضداهایدر  کده یزبدا  هدر اشاره بده زبان رارجی سریای 

 3کددوها ی ما ندددشدد امیپ قددانمحقّ نددهیزم ایدددر ا  داردگرستدده شددده ایددم،  سددرادا شدد اه 

 5شددیل  و ون الدد  ،ولتددن  و (1993) گر دددو  و ولتددن  ،(1997) 4 اکومددا ،(1989)

، (2019) 6لمدددوسر ، مککدددوییا وکدددانیم ،ضددداو باایا  ا ددددبددده کنکدددا  پردارته (1986)

درک ، زبددان رددارجی سریددای در ارتتدداط بددا  کدداسی معتقد ددد بدده دلیدد  سقدددان مطالعددات

 کاملی  ستم به ایا پدیده وجود  دارد 

 ههیددوو بدده یدیددتول یهددامهددارت ،زبددان یاهددار مهددارت اصددل ایبدد در ،  ددر ایددا زا

 ،(2014 ،ی؛ و2001 ،ها سددا) بیشددتر در معددرس سریددای  قددرار دار ددد صددحتم کددردن

 دریدداستی یهددامهارت سریددای  مسددۀلۀبدده  نددهیزم ایدددر ا قدداتیتحق شددتریب کددهدرضالی

رددود  محددیط یددادگیری زبددان رددارجیریددد ی ددر مدد(  بدده  1989، 7)ولتددن  پردارتدده ایددم
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ایددا  ایتمددر سرصددمدر ایددا ضالددم زیددرا  ،ردادسددم مهددارت گفتدداری اُ زیددادی در تددی یر

 و زبددان اوّ و یددادگیری زبددان دوم هددایمحددیطتددر از کم مرات بدده رانیددسراگمهددارت بددرای 

 سدهیدر مقا  صدحتم کدردنکده مهدارت    ضداکی از آن ایدممطالعدات    ،ایدع وه بدر ا   ایم

 مثداو )بدرای دارد  امدروز ارتتاطدات یایدد  بیشدتری در اهمّیّدم یزبدا  یهدامهدارت ریبا یدا

 ؛1995 ،4؛  و ددان2000 ،2012 ،3ر؛ ا2006ِ ،2، مادریددد و مکدد رننددو ؛ بو2010، 1خیامرددا

صددحتم  کدده یددایر پهوهشدد رانایددم  یالدر ضددایددا   (2001 ،2003 ،5ماریددیا-یلسددی

-یلسددی ؛2005 ،6)تددارون دا ندددیمزبددا ی مهددارت  ایدشددوارتر ایدد ایتددردهیدددیپرا  کددردن

 ایشددتریب صددحتم کددردن اعتقدداد بددر ایددا ایددم کدده همدنددیا ( 2000، 7ماریددیا و اولشددتایا

و  کددری؛ ب2000 ،8ی)هدداروآمددوزان دارد زبددان یلیو تحصدد یاضرسدده میددرا در موسق تددی یر

و   یویدد)د دا سددمهرگو دده آمددوز  زبددان  یهدددی اصددل آن را دیددو با (2003 ،9ویددترو 

ی ( ایددا مهددارت ضتّدد1401شددکیتایی و جمشددیدی ) گاهع وه از دیدددهبدد ( 1998 ،10 ریددپ

از  دارد  ایکنندددهاصددلی دی ددر زبددان دوم  یددز  قدد  تعییا مهددارت 3در بهتددود و سراگیددری 

صدحتم گفتمدان و   اهمّیّدم( بدر  1392 وقدابی )دییدیّ، زارعدی، بابدایی و   یدز  عد اجتمداعیبُ

 در هایدمبدر ههدا و ضاس ده و  تدی یرم سراگیدران زبدان از طریدق گیدری هویّددر شک   کردن

 سدم مهدارت گفتداریاُمختلدد    یهداجنتده  بهتدر ازدرک    ،ایبندابرا  کرد دد   تیکیدد  آ هدارستار  

 .یودمند باشدبسیار آموزان و زبان معلّمان  یتوا د برایم

 زانیددمدرک مددا از  تنها دده صددحتم کددردندر مهددارت  یزبددان رددارج سریددای  یبرریدد

 ایدا  و آمدوز   سراگیدری  دا د  مدا  سدتم بدهبلکده  دهدد،  می  ءرا ارتقاگفتاری  سم مهارت  اُ

دهددد  گسددتر  می ،مددرتتط بددا آن 11«کاهنددده یندددهایسرآ» درک وایددطۀبه رامهددارت مهددم 
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بدر ایدم کده    ،(1982)  1ما ندد آکسدفورد  پیشد اما یمطالعدات    هاییاستده  ایدو بدایا امدر هم

ا ددرات  ۀی دربدداراطّ عددات توا ددد یمدد EFL / ESL»2مطالعددۀ سریددای  در ضددوزۀ » ایددا  آن

 یکدوپک  ، یدترت   ایبده همدقدرار دهدد   زبدان    معلّمدان  در ارتیدار   یرو  تدر  مدّتیطو  

آن بدا  یارتتداط اضتمدال بده دلید  شدتریب یزبدا  سریدای مو دوع  معتقد دد (2004و اشمید )

 ی بدراییهدارو   ارا دۀبده    ازید   وزبدان     یتددر  هایییایدم  و  هدادوره  ،زبان دوم  اکتساش

مددورد  ،داریددپا یمهددارت ، بدده مدریدده د دا شدد اهدر  شدددهکس زبددان رددارجی دا دد  تتدددی  

 ،زبددان معلّمددانتدد   بدده تددوان یمدد قیددطر ایددا از ،آ هددا زعمبدده  قددرار گرسددم توجّدده

   .بخشید  معناآموزان زبان یزبان و ضتّ  یریادگی گراران ضوزۀایمیی

صددحتم در مهددارت  سریددای  زانیددم یددعی در برریددیضا ددر  ۀ، مطالعددبددر ایددا ایددا 

تدا  دارد را یدگیددیو پ ی، روا ددقّدم هایمحلفدهایرا دی از   در  آمدوزانزبداندر میدان  کردن

 و همدنددیا  حددوۀ هددای مختلددد ایددا مهددارتپددریری جنتددهویددیله میددزان آیددی بدددیا

بده   قیدرایدتا یدحا ت تحق  ایددر ا   عملکرد آن در مراضد  زمدا ی متفداوت، مشدخص شدود

 :شرح زیر ایم

 آمددوزانزبددان کددردنصددحتم مهددارت  یدگیدددیپ بددر میددزان زبددان سریددای  یدداآ .1

 گرارد؟یم  تی یر در یط  متویط و پیشرسته  یرا یا

 یرا دیا آمدوزانزبدان صدحتم کدردنمهدارت  دقّدمآیا سریای  زبدان بدر میدزان  .2

 گرارد؟یم  تی یر در یط  متویط و پیشرسته

 یرا دیا آمدوزانزبدان صدحتم کدردنمهدارت   آیا سریای  زبان بدر میدزان روا دی .3

 گرارد؟یم  تی یر پیشرستهدر یط  متویط و 

 پژوهش پیشینۀ. 2

 مفهوم فرسایش. 1. 2

، ضدداو باایاارا دده شددده ایددم  مختلفددی  مفدداهیم ،سریددای  دیددتعر در ارتتدداط بددا

 یزبددا  سریددای  ،بددر ایددا  آنکدده ایددم  (2004) کددوپکی مربددوط بدده دیددتعر ایدتریددجد

 
1. Oxford  

2. English as a foreign language/ English as a second language 
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بندا  سد   در طدوو یدک  آنبخشدی از    یضتّد  ایدسدرد  دوم    ایدو  زبان اوّ  از دیم دادناشاره به  

 (5، ص  2004د )پکی و اشددمی، کددو ددریدای در مطالعدده  داردبدده د یلددی ایددر از بیمدداری 

 یزبددا  هددایمهارتایرپاتالوژیددک  اسددم ،سریددای »: ا دددکددردهارا دده  یمشددابه  سددتتاً دیددتعر

ون   بنددیطتقهبدر ایدا     ،اید  عد وه بدر ا«را سراگرستده ایدم  آ هداتدر  سدرد پدی ه  کدایم  

سریدای  در آن کده    ایضدوزه و زمیندهایدا     توا دد بدریمد  سریدای   میّد( ماه1986ال  )

 تدداًیتنهددا ادداراوش موجددود در تقر عنوانبدده بندددیطتقه ایددامتفدداوت باشددد   ،دهدددرخ می

و مطالعددۀ ضا ددر  گیددردمیایددتفاده قددرار  مربددوط بدده سریددای  زبددا ی مددوردمطالعددات  تمددامِ

 :ایم  صورت گرسته ،یعنی سریای  زبان رارجی گروه یوم آن،  یز در ضوزۀ

 ؛ یگو سرامو  کردن : L11  زبان در محیط از دیم دادن •

 ؛نامهاجر: L2 در محیط از دیم دادن زبان •

 ؛یزبان رارج  سریای : L1 در محیطاز دیم دادن زبان  •

)بدده  در اسددراد یددالخورده یزبددا  برگشددم: L2 در محددیطاز دیددم دادن زبددان  •

  (2004، اشمیدو   یکوپک ق  از 

مفهدوم سریدای  زبدا ی   مختلفدی در ارتتداط بدا  یهداسر دیّههدا و  یتۀدور  ،ایدبر ا  ع وه

 3 دداموسق بازیددابی ۀیّسر دد» ،«2(RH) ونیرگریدد ۀیّسر دد» ،رابطدده ایدد  در اوجددود دارد

(RFH)»، «ییددازاو سعّدد ۀآیددتا  ۀیّسر دد (ATH)4 »  هددای االدد  در بحدد  5«زواو  یتۀددور»و

 ۀسر دیّ یدو بداهم پدهوه ایدا   شدو دزبدا ی مطدرح می سریدای مختلدد  مربوط به ابعداد

ی بدده دلید  عدددم دیتریدی یددا سراموشد  داموسق ا جددام شدده ایددم کده بددر طتدق آن، بازیدابی

هددای یددر ب کهدرصددورتی، درواقدد   دهدددرخ می  ددر مددا  مددد اطّ عدداتبازیددابی موقددم 

 یابیدقابد  باز میّدقمدورد   در مدا بدا موسّ اطّ عدات در ارتیدار داشدته باشدیم،منای     بازیابیِ

در ا طتدداب بددا تعریددد  سر ددیّهایددا (  78، ص  1976و لفتددو ،  6)لفتددو  رواهنددد بددود

 
1. first language  

2. regression hypothesis 

3. retrieval fail hypothesis 

4. activation threshold hypothesis 

5. decay theory   

6. Loftus 
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بدده دا دد   «اسددوو در دیتریددی»( از سریددای  ایددم کدده آن را 2007) 1شددروود ایددمیم

 سر ددیّهع وه ایددا هبدد  و در ایددا مطالعدده مددورد ایددتفاده قددرار گرستدده ایددم دا دددزبددا ی مددی

زبددان دوم بدده دلیدد  عدددم وجددود  هددای گفتدداری و  وشددتاریکدده در مهددارتکنددد مددی تیکیددد

عملیددات  ،هددای دریدداستی وجددود دار ددد(ی شددنیداری و دیددداری )کدده در مهددارتهددایددر ب

بیشددتر رخ  هددادر ایددا مهددارت سریددای  تیجدده سراموشددی و دربددوده و  ترمشددک  یددابیباز

  (2004،  2)اک  دهدمی

 در فرسایش یرگذارتأثهای عامل. 2. 2

 3  ددر هدداتز بدده  ا دددزیددادی در ارتتدداط بددا عوامدد  سریددای  شنایددایی شددده یرهددایمتغ

(  شددان 1998ولتددن  )مثدداو،   یسددم  بددرای یزمددان قطعدد تددی یرشددواهد مربددوط بدده  ،(2004)

 یهددادوره ، میددزان سریددای  در مقایسدده بدداایددتفاده از زبددانعدددم و اوّ یهددادر یدداو داد 

( و تدداورا 2010) 4مهوتدددوا زعمبددهمقابدد ،  رد ایددم  شددتریب (یدداو  5از بعددد  مددث ًی )بعددد

محسددوش  یررطّددیا ندددآیسر از ایددا   ددرایددم و  ینددیب یپدد رقابدد ی( سریددای  ا2008)

 ۀطددوو سریددای ، دامندد یعنددی، 5« هفت ددیدوره »طددوو ، مطالعددات ایدداق شددود  بددر طتددمددی

شددواهد  «یددط  مهددارت» ریددمتغهمدنددیا در ارتتدداط بددا کنددد  ی مدد ایددیزبددان را تع سراموشددی

رایددتا بددا پددهوه  هددم( 1885) 6ن هدداهونیاب ، مطالعددۀارتتدداطیادراوجددود دارد   متناقضددی

بدا یدط  مهددارت  یآمددوزا سریدای  در زبداندهدد اضتمدداو  شدان می( 1989، 1986کدوها )

، (2003) 7مورتددا  و (2010مطالعددات مهوتدددوا )بددر طتددق مقابدد ، بیشددتر ایددم  در بددا تر 

و بهینده  «ضفد »زبدان بده    یدادگیری  ترطدو  ی  هدایدورهبده همدراه    هیلمهارت اوّبا تر  یط   

 عسد ری و مصدطفیبده همدیا ترتید ، کندد  یکمدک مدزبدا ی سریدای   کداه  در تیجده

 تدی یر  آمدوزان ایرا دی مشداهده کرد دد تدری در یدطوح بدا تر زبدان(  یز سریدای  کم2012)

 
1. Sharwood Smith 

2. Ecke  

3. Hutz  

4. Mehotcheva 

5. incubation period 

6. Ebbinghaun  

7. Murtagh 
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بده  ر  یدز برریدی شدده ایدم  دیمطالعدات ددر    ایدتفاده از زبدان در یدطوح سریدای   عدم

بددرای بددروز زبددان  کدداربرددر  رتددیرّو  ، بسددامد پدداییا(2004، 2007) 1 یپدداراد عقیدددۀ

، از یدوی دی در   سدتندی   اهمّیّدمبده ایدا ا ددازه ضدا ز     دریو عوامد  د  سریای  کاسی ایم

 میّددفیدر ک اندددا یزبددان  قدد   کدداربرد( 2007) شددادح رسددم و روعمهددای بنددا بدده یاستدده

  دارد سریای   

 های زبانیها و بخشفرسایش بر مهارت تأثیر. 3. 2

مهددارت  کیددمختلددد  هددایجنتددهبددر  سریددای  تددی یر میددزان و  حددوۀریددد ی  ددر مدد بدده

بددر  سریددای  بددر ایددا باور ددد کدده( 2014) 3ی( و و1991) 2 ری  یددلمتفدداوت ایددم یزبددا 

 یهداوهیزبدان بده شدیدک  مختلدد    یهداگدرارد و جنتدهیم  تدی یر  یا تخاب  صورتبهزبان دوم  

و  مکدان ۀزبدان دربدار صدانتخصّم  ،ضداو باایا   گیر ددقدرار مدی  سریدای   دیدتخو   متفاوت

زبددان و  ( دیددتور2004) 4گددورو  ،مثدداو  بددرایدار ددد   متفدداوتی  ددرات  سریددای  ۀدامندد

 امدد  مدی  5«دار شدا ه»محددود هسدتند    یاربرد زبدا کد  یه داراکدرا    یتدردهیددیپ  ییارتارها

آن بیشدتر   یهگدیو  ایدزبدان  داری در  ایدا  شدا ههراده    اعتقداد بدر ایدا ایدم کده  یطورکلّبه

 6ا دریدون  ،رایدتا  ایهمد(  در  2004ایدم )گدورو،    یشدتریب  سریدای   بدروزاضتمداو    ،باشد

در زبددان بدده  یبخشدد یزتمددا یه بددراکدد یییددارتارها ایددلمددات ککنددد می راطر شددان( 1982)

و  انیایددعتّ، «EFLضددوزۀ »   درشددو ددیددتخو  سریددای  می  دددرتبه ،رو دددیار مددکدد

و   عداملمدات  کبدا    سدهیمقا  در  7منددباسمرداص و  واژگدان    اظهدار داشدتند(  2011)  یرواجو

 (2019) 8در همددیا ضددوزه، ژو و زی شددو د می سریددای تددر داددار کم مندددایرباسم

 مشاهده کرد د  ،هاسع   رصوصاًسریای  بسیار زیادی را در بخ  واژگان و 

 
1. Paradis  

2. Seliger 

3. Wei 

4. Gürel 

5. marked 

6. Andersen  

7. contextualized 

8. Zhu & Xie 
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 ضدداکی از آن ایددم کدده( 2001 ،1ها سددا و اددا بددرای مثدداو )  ددریقددان دمحقّ هاییاستدده

منفدی   تدی یرات  در برابدردار دد    بدا تریکده بسدامد کداربرد  زبدان    «مورسولدوژیکی  یواضدها»

 2هردینددا و جسددنرمطالعدده کدده  طورهمددان ،ایددعدد وه بددر ا  مقدداوم هسددتندبیشددتر  سریددای 

مختلددد  درجاتبدده معمددوً دوم  زبددانواژگددان و  حددو  ،یشنایددواج، دهددد(  شددان می2002)

بددر  (2007) 3یدورا  و آرگیدری مطالعدۀ، ضداو باایا  د دگیرمیقدرار  سریدای  تدی یرتحدم 

ا دد دادهرا از دیدم    ایشدانهاز زبان  یکدیبدا  ردود    ارتتداطکده  ای  دو زبا ده  یا نبزر روی  

در هایدم   بیشدتر از یدایر جنتده  4«دا د  کداربردی زبدان»ه بده  دشدوارد   یآی  دهد شان می

مختلددد  هایجنتدده» کندددمی راطر شددان( 143، ص  2004)2004 5یددورا ،  ددرید ۀمطالعدد

بیشددتر  ،یصددرساً  حددو هددایِدر مقایسدده بددا مقولدده حددو -رگفتددابددیا  هدیددتور زبددان در رابطدد

 ی( یددط  معنددادار2017) یروزیددو س اصدد یردوات ددهمدنددیا   «شددو دمی سریددای  داددار

 .مشاهده کرد د«  EFL»یرا یآموزان ازبان ایب دررا    دیتوری  سریای از  

مطالعددات هددای بررددی از یاستدده، یر مهددارت اصددلادر اهدد سریددای  میددزان ارتتدداط بددادر 

در معددرس  دریدداستی یهدداارتمهدد بیشددتر از یدیددتول یهددامهارتضدداکی از آن ایددم کدده 

بددا  زیدد  شدد ام در ایددا ضددوزهیپمطالعددات  دی ددر(  2011 ،)ها سددا سریددای  قددرار دار ددد

؛ ولتددن  و 1992، 6دراهاکوتددا و دی آ دد مثدداو  بددرای)رددوا ی داشددته همها سددا  هاییاستدده

 ،روا دددن و گددو  دادن ما نددددریدداستی  یهددامهددارتدهددد ( و  شددان می1993گر دددو، 

همدنددیا  آ هددا(  2011 ،)ها سدداشددو د می پدیدددۀ سریددای  دیددتخو  رتددکم ،معمددوً 

عمدد   یددک کدده ایددم «شددنارماز مکا یسدم » ترپیدیدددهبسددیار  «بازیددابی» سددمیمکا  استنددیدر

 (1989(  در همددیا رایددتا ولتسددا )1989)ولتسددا،  شددودمحسددوش مددیتر یدداده شددنارتی

 یهددامهددارتبیشددتر بددر  تیکیددد، 1980 ۀدر دهدد «FL» آمددوز سراینددد  در» معتقددد ایددم

تدر مدورد مطالعده کم  صدحتم کدردن  ییتوا دا  اید  یارتتداط  یهداو مهدارت  ایمبوده  دریاستی  

 
1. Hansen & Chen 

2. Herdina & Jessner 

3. Argyri & Sorace 

4. pragmatic competence 

5. Sorace 

6. Hakuta & D’Andrea 
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هدای یدو بدا یاستدههم(  2014)  یو  یهدااستدهی  ،همدیا ترتید (  بده  26)ص    «ا ددقرار گرستده

در معدرس دریداستی  هدای  مهدارتاز    شدتریب  یدیدتول  یهدامهدارت  ا آن ایدم کدهمتیّپیشیا  

 ،روا ددی میددزاندر  سریددای  تددی یر ریدداهددار مطالعدده زدر ، ع وههبددقددرار دار ددد   سریددای 

 قرار گرسته ایم   بررییمورد   یدیتول  یهادر مهارت  یدگیدیو پ  دقّم

قددرار  یمددورد برریدد یژاپندد آموززبددان 65 میددانرا در  سریددای  ی( ال وهددا1999) رایدد 

در کننددده بددود کدده از شددرکمدو گددروه از  آمدهدیددمبه یهددادادهوی متتنددی بددر  مطالعددۀداد  

اداری معندد تفداوتوی  ۀ تدایج مطالعد  آوری شدده بدودجمد دو یداو  یّدر طدمرضلده و یده 

 رانیدسراگ  دقّدمکداه     -2واژگدان و    ۀدامندکداه     -1  داد: شدان مدیزیدر  های  در بخ را  

 رطا   بدونو تعداد جم ت 

 گفتدداری یدر یددط  روا ددسریددای   یال وهددابدده شنایددایی   یددز (1999) 1یتومیوشددی

در  2«هاوارهجملدده»تعددداد  هددای وی، میددا  یاپردارددم  بددر ایددا  یاستدده کنندگانشددرکم

گفتدددار  روا ددییددط   ،دی رعتارتبدده  اسددمیاه  کددهددای مختلددد گفتدداری ضالددم

 اسددزای  تدددریجی وی ضدداکی از جی تددا ،مشددابه طوربدده  بددودسددم کددرده اُ کنندگانشددرکم

یددو بددا بددود  هم کنندددگانشددرکمدر گفتددار  قموسّددهددای  دداشددروعو  اصدد ضات کدداربرد

روا ددی  کنددد کددهمی راطر شددان( در پددهوه  رددود 2000) 3تومیامددا ،قیددتحق های ایددایاستدده

وی  کنددد می رییددتغ یواژگددا  سریددای و  زبددان رییددتغ موازاتبددهکنندددگان شددرکم گفتددار

 مربددوط بدده یاهشددفّ یهدداداده در یرددود اصدد ضتکددرار و  ،مکدد  همدنددیا اشدداره بدده

آن ایددم  بیددا  ر ایهمدندد یاهشددفّ یهددادادهاز ایددا  آمدهدیددمبه جی تددا  دارد ییگددودایددتان

 ،در کندار آن   شدودتر میبیشدتر و طدو  ی  گانکننددشدرکمهدای  با گرشدم زمدان مکد   که

ر صدده،  طوربدده  یابدددمیاسددزای   یجتدددربه گانکنندددشددرکمدر گفتددار  تکددرار میددزان

رددود تکددرار و  ،مکدد   یدده دلبدد کدد مسددم محسددو  در روا ددی اُ ۀدهند شددان وی هاییاستدده

 شود تشدید می  زمانایم که در طوو    اص ضی

 
1. Yoshitomi 

2. clauses 

3. Tomiyama 
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 یجیاز کدداه  تدددر ،کنندددهدو شددرکمرددود بددر روی  یطددول در برریددی (2008تومایددا )

و اوّ ۀکننددده  سددتم بدده مرضلددرکمهددر دو شدد ۀ مددر ایا  یددم  رتددر داد یدگیدددییددط  پ

 یدگیدددییددط  پکدداه  کننددده هددر دو شددرکم در هرانددد ع وه،هبدد  بددود اسددمیکدداه  

ضفد  شدده یدا تنهدا بده   مددّتدر ایدا    آ هدا  یواژگدا   یط  تولیدد  ،مشاهده بودقاب   یروببه

دو بدده برریددی  ،رددود یمددورد ۀدر مطالعدد (2013بددود   اکاگدداوا ) استددهیکدداه   میدزان کمددی

 ضدداکی از آ هدداهددای یاستددهعددوس شددده بددود   آ هددا ۀریددکدده مد پردارددم یآمددوزدا  

و مهدارت  روا دی ،دقّدم ،یدگیددیاز جملده پ ،یمختلدد زبدا  یهداجنتده در «L2» سریدای 

 یدگیدددیپ وروا ددی  میددزان سددو  درسددم محاُ ،اهیشددفّ یهددادادههمدنددیا   بددود وشددتا 

  را  شان دادکنندگان  شرکمک می  

 در ایران  فرسایش های مربوط بهپژوهش. 4. 2

آمدوزان ایرا دی ا جدام شدده روی زبدانر  سریای  مطالعدات بسدیار محددودی بد  در ضوزۀ

 ایددممختلددد آن  هایجنتددهو و مربددوط بدده سریددای  زبددان اوّ آ هدداایددم کدده بخشددی از 

؛ 2020مفدددرد، آبدددادی، مددددد و عدددرش؛ مهددددی2014، ییر ددداکدددارگر و  بدددرای مثددداو )

سریددای  زبددان رددارجی در ، در ارتتدداط بددا ضدداو باایا(  2006، و معرسددم هدداجمشددیدی

، پددهوه  مرشدددیان روازایدداروی واژگددان ا جددام شددده ایددم  ر ایددران، بیشددتر مطالعددات بدد

یددطوح زبددا ی، واژگددان در   شددان داد در همددۀ (2007) شددادح رسددم و روعمو  (2008)

هددای تددا واژگددان در مهددارت هسددتندسریددای   هددای تولیدددی بیشددتر در معددرسمهددارت

هدا را آمدوزان در یدطوح بدا تر ایدمدریاسدم کده زبدان  (2008)مرشددیان  دریاستی  همدنیا  

 (2017مشددابه، در مطالعدده شددیب، قوراددایی و شمویددی ) طوربددهکننددد  دیرتددر سرامددو  مددی

و   انیایدعتّگیر دد   هدا در معدرس سریدای  قدرار مدیهدا بیشدتر از ایدم تایج  شان داد سعد 

ای ا جددام داد ددد کدده منددد مطالعددهباسمواژگددان ردداص و   یددز در ضددوزۀ( 2011) یرواجددو

کدرد کده بدرای درک   تیکیدد(  2016آن اشداره شدد  در پهوهشدی دی در، قریتدی ) تایج  به    قت ً

ع و بسدامد واژگدان را بایسدم دو عامد  تندوّو تشدخیص میدزان آن مدی  پدیدۀ سریدای بهتر  

ک سقددط یدد ریددد، بدده   ددر مددیدیددتور زبددان ، در ضددوزۀوجودبدداایامددورد برریددی قددرار داد  

 قددت ًکدده  طورهمددانا جددام شددده ایددم  ( 2017) یروزیددو س اصدد یدوات ددرمطالعدده تویددط 
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زبددان  ایبدد در ی در بخدد  دیددتور زبددانقابدد  تددوجّه سریددای  اشدداره شددد، در ایددا تحقیددق

 .شدمشاهده   یرا یآموزان ا

 نددهیزم ایدددر ا مطالعددات کددهضدداکی از آن ایددم  تحقیقددات گرشددته مددرور، درمجمددوع

 ،2004) دیکدده اشددم طورهمددان دلیدد  ایددا امددر، اضتمدداً ایددم   یمیقددد  سددتتاً ایدد ی اکدداس

در مطالعددات پددهوه  رو  در  مشددترک هددایاال  یبررددکنددد، می راطر شددان( 2011

قدان محقّ  توجّدهی انددان مدورد  مطالعدات   ۀایدا ضدوز  ینکدها  ر بده     مربوط به سریای  ایم

درک صدددحیحی از آن وجدددود  ددددارد  ( و2011 ،؛ اشدددمید2013قدددرار   رستددده ) اگایددداوا، 

و ایددترین ر،  1هارلیدد -؛ بدداردووی2011؛ کددوپکی و اشددمید، 2019 )میکددان و همکدداران،

سریددای  ارتتدداط بددا در  رصددوصبه ،شددتریب اتقددیتحقبددرای  سرصددم زیددادی(، 2010

قددان ایرا ددی و دی ددر محقّ تحقیقددات مددا ،ایددا بددر عدد وهوجددود دارد   ،یدیددتول یهددامهارت

دهددد  شددان مددی( 2017ی، روزیددو س اصدد یدوات ددر؛ 2017)بددرای مثدداو شددیب و همکدداران، 

 میداندر    زبدان ردارجی،  پدیددۀ سریدای ط بدا  ادر ارتتدو آگداهی    مطالعدات  ایدا کمتدود  که

    ایم بوده و  یازمند پهوه  بیشتر  بسیار محرز   یز  ن ایرا یاآموززبان

 پژوهشروش . 3

 مطالعهطرح . 1. 3

رو    ایددا ایددم شدددهایددتفاده  2 (TSA)«یزمددا  او ییددر»  یددضا ددر از تحل ۀمطالعدددر 

 کننددگانیدک گدروه شدرکم در آنایدم کده مناید   یمطالعدات طدول بیشدتر بدرای یآمدار

، 3و سدداوا ر)ولیسدد ر دددیگقددرار  یابیددمددورد ارزبایددد م مددن ّزمددا ی در سواصدد   و دسعاتبدده

ایددتفاده   یددز  ددریرو  در مطالعددات د(  از ایددا 2008، 4، ویلسددون و گدداتما؛ گلدد 2006

(  بده 2000، 6رابرتدز و کریدنر؛ 2015، 5جد ، تدی، وا د  و ها د  مثداو  )بدرای شده ایدم

 
1. Bardovi-Harlig 

2. time-series analysis 

3. Velicer & Fava  

4. Glass, Wilson, & Gottman 

5. Jebb, Tay, Wang, & Huang 

6. Roberts & Kirsner 
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محدددود منایدد   بددا تعددداد  مو ددۀ مطالعدداتی یبددرابیشددتر شددیوه  ایددا ،(1996) 1ملددو ۀعقیددد

ایدتفاده از   ،ایدا  رعد وه بد   یدازدسدراهم مدیرا    تدردقیدق  یتجربد  زیرا امکان مطالعات  ؛مای

 .بخشدیرا بهتود مآن   2«یازه روایی»  ،مطالعات  ایا یطول  میّمعتتر و ماه  هایارزیابی

 کنندگانشرکت  .2.  3  

 درزبددان رددارجی(  عنوانبددها  لیسددی )زبددان  سراگیددران فددر از  45 ،پددهوه  ضا ددر در

در  یریددگ مو دده»رو   ایددتفاده ازد ددد  ایددا اسددراد بددا و مطالعدده شددرکم کراوّ ۀمرضلدد

 8در ایددا میددان، ا تخدداش شددد د   زبددان در شددهر مشددهد یرصوصدد ۀدو مدریدداز  «دیددتر 

یددا و  کددردهمطالعدده رددودداری   ددرییدده مرضلدده داز شددرکم در کدده ا ی آمددوززبددان فددر از 

 ۀهمدد هددایی کنددار گراشددته شددد د   تحلیدد  در ،داد ددد را ادامدده یسددیا  لزبددان  یریادگیدد

رددود را در زبددا ی مهددارت  کددهبود ددد  یسددیزبددان ا  لجددزو سراگیددران  کنندگانشددرکم

بدده دیددم آورده  یدا شدد اه رشددته عنوانبددهو  دده  آمددوز  زبددان یرصوصدد محیسددات

یدنی   دامندۀ  و  زن بود دد   فدر  17کننددگان مدرد و   فدر از شدرکم  20از   ر جنسدیم،  بود د   

 18 ،زبددا ییددط  (  از   ددر  2 19=4SD ) ( 3M= 57 23بددود ) یدداو  35تددا  18 بددیا آ هددا

قدرار  شدرستهییدط  پ  در   دردی  آمدوززبدان  19  و  زبدان  در یدط  متویدط  انآمدوززبدان فر از  

 محدددود در آنکننددگان تعددداد شدرکمو بدده همدیا دلید   هبدود یمطالعدده طدول ایداداشدتند  

در  اکننددگان رشدرکما ی در  سریدای  زبد  تریدقدقامدر امکدان   دارت و کنتدرو    ایدابود د   

 هدا و مشدک ت پدی  رویمیمحددودیکدی دی در از  د   رکدیسدراهم مده مطالعده  ماه  9  دورۀ

یندد یدادگیری زبدان بده کندار گراشدتا سرآبده  ی بود کده ضا در  کنندگا شرکم  یاستا  ،قانمحقّ

   دبودماه   9ضداق     مدّت

 پژوهشابزار . 3. 3

 ایمطالعدده و همدندد یکنندددگان در ابتددداشددرکم صددحتم کددردن ییتوا ددا یابیددارز بددرای

 صدحتم کدردن  آزمایشدیآزمدون  از    ،ماهده  3  یزمدا هدای  بدازهدر  یعندی    ، رید  ۀیه مرضلدر  

 
1. Mellow 

2. construct validity 

3. mean 

4. standard deviation 
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 لددت یآ صددحتم کددردنآزمددون یددارتار  ایددتفاده شددد مو ددوعات مختلددد  بددا «لددت یآ»

 :شام  یه بخ  جداگا ه ایم

ما ندد آشدنا    مو دوعاتیدحا ت مربدوط بده    شدتریه در آن بکد  مه و مصاضتهمقدّ •

 ؛(قهیدق  5-4)  موارد مشابه ایمو   دمح  تولّ ،را واده  ،یشخص  ع یق

کننددگان کدارت کده در آن بده شدرکم  (یمو دوع  هدایکوتداه )کدارت  یگفت و •

بده   قدهیدقیدک    مددّتتدا بده  شدود  یروایدته م  آ هداشود و از  یداده م  یمو وع

در مددورد مو ددوع  قددهیدو دق مدددّتبدده  دیددبایدد    آ هدداسکددر کننددد   پایددب

 ؛(قهیدق  4-3)  صحتم کنند

در رابطدده بددا مو ددوع  تددریسنّو  یکدده در آن یددحا ت ا تزاعدد بحدد  دو طرسدده •

  (قهیدق  5-4)  شودیقسمم دوم مطرح م

 ا تخداش شدده  «لدت یآ»آزمدون  مطالد  ایدتا دارد و معتتدر  از  آزمدون    ایدا  یدحا ت  ۀیکلّ

منتشددر ( 13 یالدد 9 از شددماره لددت یآ هددایکتاشیددری ) جیتویددط دا شدد اه کمتددر کدده

 بعددی  وتحلی تجزیده  بدرای  اهیشدفّ  هدایآزمدون  ایدا  تمدام،  اید  عد وه بدر اایدم  گردیده

صددحتم در آزمددون  کنندددگانشددرکمبددرای ارزیددابی عملکددرد   شددد د یسددی ددتط و رو و

 2 یو الدد وانیدد( و 2005) 1انیددو بارروز  یالددعملکددرد   یددتحل یارهددایمع، از کددردن

)بدددرای مثددداو  «EFLدر ضدددوزۀ » دی دددریکددده در مطالعدددات  ایدددتفاده گردیدددد (2003)

 :(  یز مورد ایتفاده قرار گرسته ایم 1394هر و همتی،  گ یلیما ی، جعفری 

بددون کده    ییهاوارهجملدهرطدا: درصدد  هدای دریدم و بددون  وارهجمله   دقّت •

در   ددر  یددارتاریو  یلغددو ،ی حددو یرطاهددا ،قیددتحق ایددا رد  رطددا هسددتند

 شد د؛گرسته  

در  یسرعدد هددایوارهجملددهاز  سددتم  نجددای: در ای حددو یدگیدددیپ .یدگیدد چ یپ •

گوینددده ایددم  بخشددی از گفتددار AS» ایددتفاده شددده ایددم  واضددد ASواضددد 

( یهددا)بنددهمدراه بدا  یسرعد وارهجملده کیدد ایدمسدتق   وارهجملدهکده از یدک 

 
1. Ellis & Barkhuzian 

2. Yuan & Ellis 
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، 2000، 1)سایددتر، تددا کیا و وی دد  وور  «شددده ایددم  یوابسددته تشددکسرعددی 

 ؛(3665ص  

 یدشدددهتول یهدداتعددداد هجا در ایددا بخدد  :یزمددا  روا ددی  روانددی و ستسددت •

شارصدددی بدددرای میدددزان روا دددی ک مدددی  عنوانبددده قدددهیدق یدددک مددددّتدر 

 کنندگان در   ر گرسته شد شرکم

 یند تحقیقفرآ. 4 .3

ن میدداکنندددگان از ا جددام شددد  شددرکم یرا ددیآمددوز ازبددان 45 بددر رویمطالعدده ابتدددا  ایددا

آزمدون   در  شددهکس  مدرات    بدر ایدا )  شدرستهپی  ومتویدط    مهدارتیدط   آموزا ی با  زبان

 آ هدا مدرات  ی کده  کننددگا   شدرکمشدد دا تخداش    (مطالعده  یابتددادر    صحتم کدردن  لیۀاوّ

 بدود در 8تدا  7 ایبد آ هدا مدرات  کده  و کسدا ی  بدود در یدط  متویدط(  9)از    5 5تدا    5  ایب

 تددداوم ایددتفاده ازم علّدده بدد هدداآزمددود ی فددر از  8شددد د   یبندددتقددهط شددرستهیپ یددط 

در سواصدد   یابیددجلسددات ارز عدددم ضضددور در ایدد یسددیآمددوز  زبددان ا  ل یهدداک  

در کنندددگان شددرکم صددحتم کددردن  مهددارت کنددار گراشددته شددد د ،بعددداً ،مختلددد مطالعدده

 شد: یابیماهه ارز 9 ۀدور کی  یّطمرضله و در اهار  

 انیددروز پدد  از پا 5تددا  1زبددان ) یریادگیدد طیمحدد ابتدددای قطدد  ارتتدداط بددادر  •

 ؛(آ ها  یسیا  ل ۀدور ایآرر

 ؛زبان  یریادگی  طیمحقط  ارتتاط با یه ماه پ  از  •

 ؛زبان  یریادگی  طیمحقط  ارتتاط با پ  از  ش  ماه   •

 زبان   یریادگی  طیمحقط  ارتتاط با از   ه ماه پ    •

 ریددمی اممددتحِ کیددتویددط  آیلددت  صددحتم کددردن آزمایشددیآزمددون  ،و اوّ ۀمرضلدد در

-12آزمددون ضدددود هددر  برگددزار شددد  کنندددگانشددرکم ایددترالیا بددرای تمددام IDPاز  لددت یآ

بدا  هداآزمدون تمدام ( ایدم آیلدت اصدلی امتحا دات  مشدابه)کده  دیدبه طدوو ا جام قهیدق  14

 یسددی ددتط و رو و ،و تحلیدد  ، جهددم برریددیکنندددگان ع قتلددی شددرکمر ددایم و اطّدد

 
1. Foster, Tonkyn, & Wiggleworth  
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در  آ هدداکددرد عمل ۀ حددوتو ددیحات مختصددری در مددورد نندددگان کمکشددر بددهشددد د  یدد   

 هرگو ده تدا از شدرکم درروایدته شدد  آ هدااز   بده ایدا من دور،  آیندده داده شدد ماه    9طوو  

 وایدطۀبه)مدث ً    ردودداری کدرده و از ارتتداط مسدتمر بدا زبدان ا  لیسدیزبدان    آموز   دورۀ

و گددو   یسددیا  ل یهدداتدداشکروا دددن  ،زبانیسددیا  لشددور ک کیدددر  مدددّتیطو  اقامددم 

مطالعدده اجتندداش  دورۀ یّ( در طددمسددتمر طوربدده لمیسدد یتماشددا ایدد یصددوت  هددایسای دادن بدده 

هددر  قددانمطالعدده، محقّ ۀدر طددوو دور یزبددا  تمددا از عدددم  نددانیاطم یبددرا ،ایهمدندد کننددد 

در معددرس  یددری اضتمددالیگقددراردر مددورد  آ هدداکنندددگان تمددا  گرستدده و از بددا شددرکممدداه 

ا ده ماه  صدورتبه  یقدان گزارشدمحقّ  ،بدر ایدا ایدا    دکرد د ع میکس  اطّد  یسیا  ل  زبان

 هیددته ،کنندددگانشددرکم هددای اضتمددالیو تمددا  یسددیا  ل زبددان یریادگیددتجددارش  در مددورد

 بعدددی ۀمرضلدد 3مشددابه در  صددورتبهاوو  ۀمرضلدد صددحتم کددردنآزمددون  ،ازآنپدد کرد دد  

 یدز محایدته  آ هدا 1بدیا ارزیابدان و میدزان پایدایی برگدزار شدد ماه بعد 9ماه و  6 ،هما 3 یعنی

 یارهددایایددا  مع بددر شدددهیسیرو و و ددتط هددای صددوتی سایدد تمددام  در ا تهددا،  گردیددد

  ندقرار گرست  وتحلی تجزیهمورد   یادشده  یابیارز

در هدر اهدار   یگفتدار  یهداآزمدون  ۀیدکلّ  ،«ممدتحابدا    ییآشدنا»  ریدمن دور کنتدرو متغ  به

بدده من ددور ضفدد   اسددرادایددا  ،ضدداو باایامختلددد اجددرا شددد   هددایممددتحامرضلدده تویددط 

 یرویددپ یکسددا یآزمددون  شددیوۀاز  ،اهددار مرضلددههددر در  مشددابه کددام ًو ی آزمدد طیمحدد

 یددحا تمجموعدده از ، ضلددهاهددار مر ایدداز ا کیدددر هددر  ،مشددابه صددورتبه  کرد دددیم

 کنترو شود  یز    با متاض   ییآشنا یتا ا ر اضتمال  ایتفاده شد  یمتفاوت 

 ی پژوهشهایافته. 4

ایددتفاده  2«وولددد-رویشدداپ»از آزمددون  ،داده رمدداو   یددتوز یبرریدد یبددرا ،و اوّ ۀمرضلدد در

 دهد داده را  شان می رماو  توزی      یآزما  جی تا (1)شد  جدوو  

 

 

 
1. inter-rater reliability  

2. Shapiro-Wolf test 
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 وولف-رویآزمون شاپ   جینتا. 1 جدول

 
 

 رمدالی داشدتند    یدتوز  رهدایمتغ  ۀیدهدا در کلّدادهوولدد،  -رویآزمدون شداپ  جی تابر ایا   

 بددرای یدداستاایددتفاده کددرد  هددا در تحلیدد  داده یپددارامترهددای تددوان از آماریمدد ایو بنددابرا

  در گردیدددایددتفاده  (ANOVA« )مکددرر گیددریا دددازه»آزمددون از  ،قیددپایددب یددحا ت تحق

شددام  تعددداد  روا ددیو  دقّددم ،یدگیدددیپیددط   مربددوط بدده یفیآمددار توصدد (2)جدددوو 

 اهار مرضله ارا ه شده ایم  یّو ا حرای ایتا دارد در ط  ایا  یم  ،کنندگانکمشر
 

 روانی و  دقّت، یدگیچیپ سطح  ی مربوط بهفیآمار توص .2 جدول
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مطالعدده محایددته  اهددار مرضلددۀ ، روا ددی و پیدیدددگی  یددز دردقّددممیددزان پایددایی  مددرات 

ایدا آمدار یدط  بدا یی از پایدایی  مدرات    شدان داده شدده ایدم   (3)و در جددوو    گردیده

     دهد  شان می  محلفه  3را در هر 
 

 ، روانی و پیچیدگی دقّت . میزان پایایی نمرات 3جدول 

 
 

 شدان را    گروهدیدرون  ا دراتهدای مربدوط بده  آزمدون  جی تدا  (4)جددوو    ،ایدبر ا  ع وه

در هدا ایا  یدم ایمعندادار بدتفداوت  تدوان اضتمداو وجدود  دهد  به کمک ایدا آزمدون مدیمی

 را ارزیابی کرد   مطالعه  مختلد  یزما   هایبرهه
 

 گروهیدروناثرات  آزمون .4 جدول
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)ایتدای مربد    و ا ددازه ا در آن  معندادارییدط     ،«زمدان»عامد     یبدرا  Fمقدار    (4)  جدوو 

آزمددون   یبددا تصددح (ANOVA« )مکددرر گیددریا دددازه» تددایج دهددد  ی شددان مددو جز ددی( را 

و  دقّددم ،یدگیدددیپ میددزان در سریددای  ۀ مددر ایا  یدد شددان داد م 1«گیسددر-هدداو گددریا»

  دارد   شدهایّمع  یزما   ۀدر اهار  قط  یداریتفاوت معن  یاز   ر آمار  روا ی

صددحتم مهددارت  یدگیدددیپ زانیددم بددر سریددای  تددی یرمربددوط بدده  و پددهوه اوّ یددحاو 

دهددد، می شددان  (4)جدددوو کدده  طورهمددان  بددود مرضلدده 4 ایددآمددوزان در ازبددان کددردن

 F (1.68،60.74) = 161.19، P) دارد یدگیدددیبددر پ یقابدد  تددوجّه تددی یر ،سریددای 

<0.0005،η2p =.85)،بده آن ( 1988کدوها )یی کده ا ددازه ا در بدا    یدبده دل   ع وه بر ایدا

ارددت ی   یددز ک مددی دقّددمدر مددورد متغیددر دار بددود  یمعندد تددی یر، ایددا کددرده ایددماشدداره 

 F (2.59.93.48) 204.61، P <0.0005،η2p گردیدداهدار مرضلده مشداهده  بدیااداری معند

دهددد  شددان مییددوم  قیددتحقیددوم یددحاو   تددایج مربددوط بدده ،مشددابه طوربدده  ((0.77 =

، F (2.08.74.90) = 182.97، P <0.0005) دارد روا ددیبددر  یقابدد  تددوجّه تددی یرسریددای  

η2p =.89))سریددای  ضدداکی از آن ایددم کددها ددر  ا دددازهبهمربددوط  جی تددا ،ایددبددر ا   اسددزون 

 تددی یر ایتددرکم کددهدرضالی (η2p =.89) داشددم ک مددی روا ددی میددزان بددررا  تددی یر ایشددتریب

 (  2p = 0.77) بود  دقّم  میزانمربوط به 

اردت ی ایدا    ینکدهابده    توجّدهبدا     کنددتحقیدق را رد می  صدفر  یهداسر دیّه  هدایاسته  ایا

  ایدتفاده شدد  2«تحلید  تعقیتدی»از    آ هدابدرای شنایدایی    ،دار بدودندامع  هاشدارص  ۀهم  یبرا

در  دهددد را  شددان میهددا گددروه ایمربددوط بدده ارددت ی بدد تعقیتددی  یددتحل جی تددا (5)جدددوو 

در کدده بدده مددا  شددده ایددمارا دده  3«سرو ددیبددا» یتددیآزمددون تعق جی تدداهمدنددیا جدددوو  ایددا

 کند های متفاوت کمک میمیا  یا  شنایایی

  

 
1. Greenhouse-Geisser 

2. post hoc analysis 

3. Bonferroni post hoc 
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 تعقیبی  زیآنال  جینتا .5 جدول

 
 

 طوربددهرا  یزمددا  ۀاهددار  قطدد ایتفدداوت بدد مربددوط بدده معنددادارییددط   (5) جدددوو 

 دقّدم ،یدگیددییدط  پجددوو آمدده ایدم، بدیا  در  کده    طورهمداندهدد   یجداگا ه  شان م

اردت ی »یدتون  بدر ایدا   وجدود دارد     یدارادر هدر اهدار مرضلده اردت ی معند  روا یو  

 ۀدر هددر اهددار  قطدد آمددوزانی زبددانو روا دد دقّددم ،یدگیدددیپ ۀ مددر ایا  یددم، «((I-J ایا  یددم

 گرسددم جددهیتددوان  تیمدد بددر ایددا ایددا   یاستدده ایددمکدداه   یقابدد  تددوجّه طوربدده یزمددا 

 ممکدا ایدم باعد مداه(    9)  مددّتبلندمداه( و    6)  مددّتیانم،  مداه(  3)  مددّتکوتاه  سریای 

 ،ضدداو باایاآمددوزان شددود   زبددان صددحتم کددردندر مهددارت اداری معندد یکدداه  آمددار

 داشدم  صدحتم کدردنمهدارت    هایجنتدهتمدام  را بدر    تدی یربیشدتریا    مدّتدر بلندسریای   
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 بیدا  ر  بدود  ایدا امدر  تدریا یدط پداییادر    مددّتکوتداه  سریدای در    تدی یر  ایدا  کهدرضالی

  ایمزما ی مطالعه   در دورۀ  پدیدۀ سریای زمان و  ایب میرابطه مستق

 یریگجهیبحث و نت. 5

 یاضتمدال  تدی یر  یپدهوه  ضا در بررید  یهددی اصدل  ،شدد  گفتده  تدرپی که    طورهمان

و  یروا دد، دقّددماز   ددر متغیرهددای ا  لیسددی زبددان  رانیددسراگ یبددر مهددارت گفتددار سریددای 

 صدحتم کدردن  یهداجنتده  بدر تمدام  سریدای   تدی یراز    یهدا ضداکاستهیبود  اگراه    یدگیدیپ

یدو دارد  ایدا  تدایج هم  یادارمعند  هدایتفداوت  ،ی مختلددهدامیزان ایا ا ر بدر جنتده  ،ایم

 بدده درجددات سریددای بیددا  ر آن ایددم کدده  ،(2014( و وی )1991یددلی ر )مطالعددات بددا 

 ،یمشددابههددای در تحقیددق دهددد قددرار می تددی یررا تحددم  زبددان دوم هایمحلفدده ،متفدداوت

 هددایشددک  یددز در  دریاستنددد کدده واژگددان (2017شددیب و همکدداران ) و (2008مرشدددیان )

هددای تولیدددی سریددای  را در مهددارت متفدداوتی از درجددات مختلددد )ما نددد ایددم و سعدد (،

    کنندتجربه می

مهددارت  یدگیدددییددط  پ بددر سریددای  تددی یر دربددارۀ قیددتحقو اوّیددحاو در ارتتدداط بددا 

کده  ضداکی از آن ایدم جی تدا  ،در اهدار مرضلده  ایرا دیآمدوزان  زبدان  در میدان  صحتم کردن

تومیامدا ما ندد    یبدا مطالعدات قتلد  جدهی ت  ایددارد  ا  یدگیددیبدر پ  یریاشدم   تی یر  سریای 

ی در جزیدد  سددتتاًکدداه   آ هددا یهددااستددهیه التتّددرددوا ی دارد  ( هم2013( و  اکاگدداوا )2008)

( 2004گددورو ) ، یددترت  ایبدده همدددهددد  را  شددان میکنندددگان شددرکم یدگیدددیپیددط  

 هدایتعتیدر بده ویهگدی آ هداوی از کده  یتدردهیددیپ یدیتور زبدان و یدارتارها  عی ایممدّ

 شدان همدندیا  مطالعده ضا در  قدرار دار دد     سریدای بیشدتر در معدرس    ،کندمی  «دار شا ه»

در ارتتدداط بددا   را داشددم سریددای یددط   بددا تریاپدد  از روا ددی،  یدگیدددیپ متغیددرداد 

 بیددا  ر آن ایددم کدده جددهی ت شددود،مددی قیددتحقیددوم یددحاو کدده مربددوط بدده  ،روا ددی متغیددر

ا جدام شدده   تحقیقدات  مطدابق بدا  یاستده  ایددارد  ا  ریدمتغ  ایدای بدر  قاب  توجّه  تی یر  سریای 

 (2000تومیامدا ) ،(1999) یتومیوشدیقدا ی ما ندد دی در ایدم کده تویدط محقّ هدایباسمدر 

 سریددای از  یییددط  بدا  اشداره بده مطالعددات  ایدا  ا جدام شددده ایدم (2013 اگایداوا )و 

 ن ریو ایدتر   یدهارل-بداردوی  ، یدترت   ایبده همد  دار دد   را  آمدوزانزبدان  گفتداری  روا یدر  
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 سریددای  ۀدر تیجددآمددوزان زبددان یو دا دد  لغددو روا ددی ی را درری( کدداه  اشددم 2010)

 زبان رارجی گزار  کرد د 

مشداهده مطالعده    ۀدر اهدار مرضلدی  دارااردت ی معند   یدز  ک مدی  دقّدمیدط   مورد    در

  داشدم یرا دیا آمدوزانزبدان دقّدمبدر  مدرات منفدی   تدی یر  سریدای ،  دی رعتارتبدهگردید   

 سریدای   تدی یرت تحدم  شددّهبد   حدوی  دقّدم  شدد  توجّدهم(  2004یدورا  )  ،بر ایا ایا 

 دقّددمدر  یقابدد  تددوجّه اسددم یددز ( 1999رایدد  ) ۀمطالعددایددم   ی حددو-یدر یددط  گفتددار

  شددان داد  صددحتم کددردندر را  آ هددای رطددا صددحی  و بدددونو تعددداد جمدد ت  سراگیددران

 یتعددداد رطاهددا رددود اسددزای  در مطالعددۀ یددز ( 2002هردینددا و جسددنر )بدده همددیا ترتیدد ، 

و  اصدد یدوات ددرمشددابه،  طوربدده  گددزار  کرد دددسریددای   دورهپدد  از یددک را  ی حددو

آمدوزان ایرا دی را هدای دیدتور زبدا ی زبداناسدزای  زیدادی در تعدداد الدط  (2017)  یروزیس

 شددادح رسددم و روعم پددهوه  از   ددر دی ددر، کرد ددد  مشدداهدهسریددای   در طددوو دورۀ

آمددوزان در زبددانلغددوی  دقّددمبیددا  ر سریددای  اشددم یر واژگددان و در تیجدده اسددم  (2007)

  ایرا ی ایم   

کد م   یرا بدر روا د  تدی یر  ایشدتریب  زبدا ی  سریدای   ،ا در  ا ددازهبهمربوط    جی تا  بر ایا  

مدرتتط در ایدا   یهدامطدابق بدا پدهوه   استدهی  ایداسراگیدران دارد     دقّدما ر را بر    ایترو کم

 ا آن ایددم کددهمتددیّ ،(2008 ،2000 ،1999 ،تومیومددا؛ 2013 ، اکاگدداوا مثاو عنوانبدده) ضددوزه

 حدوی سراگیدران زبدان را تحدم   دقّدمآن    تداو و بده د   روا دی  ، ابتددا یزبان به ترت   سریای 

 روا ددی ک مددی هددای مددا ضدداکی از آن ایددم کدده، یاستددهمشددابه طوربددهدهددد  قددرار می تددی یر

-یبددردوو ،رو  ایبدده همدد دهددد مییدده مدداه رخ پدد  از تنهددا  و و اوّ ۀدر مرضلدد سراگیددران

ک مددی سراگیددران را  روا ددی ،و اوّ ۀدر وهلدد سریددای دریاستنددد ( 2010) ن ریو ایددتر  یددهارل

 دقّدم  دهدد کده متغیدرمدا  شدان می  هایاستده  یدو بداهم  همطالعدایدا    دهد قرار می  تی یرتحم  

 ،امددای؛ توم2013 ،) اکاگدداوا دارد اسددراد صددحتم کددردن ییدر توا ددارا  پددریریریتددی  ایتددرکم

1999 ) 

مهددارت  کدده بددر ایددا  آن دهدددی ارا دده میضا ددر شددواهد ۀمطالعدد جی تددا، یطورکلّبدده

مربددوط مطالعدات در دارد   پدیددۀ سریددای ی زیددادی در مقابد  ریپدر  یآیدد صدحتم کدردن
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 ،ها سددا ،مثاو عنوانبدده)ایددم شددده  تیکیدددایددا  کتدده بددر  زیدد  بدده سریددای  زبددان رددارجی

  دددداموسق یابیددددباز سر ددددیّه در اهدددداراوش ،ع وههبدددد(  2014 ،ی؛ و2008 ،؛ وش2011

(RFH) ( 2007و تعریددد شددروود ایددمیم) هددا را ایددا یاستدده ،عملکددرد سریددای  از  حددوۀ

دقیقدی در ارتیدار   یابیدبازهدای  یدر باگدر سدرد    بدر ایدا ایدا ،  تدوان تو دی  داد بهتر می

هسددتند  در  یدیتریددرقابدد یکدده موقتدداً ارا بازیددابی کنددد  یاطّ عددات توا ددد میداشددته باشددد، 

مددتا  رددود درتددوان را می یابیددباز هدداییددر ب ایددا ،گددو  دادن و روا دددن یاهددمهددارت

 صدحتم کدردندر مهدارت    کدهدرضالیدارد    آ هداشدنارم    سرد تنهدا  یداز بده  شنایایی کرد و

اری دیشدنیدا  دیدداری یدر ب گو دهیچهرا بددون  ازیدمدورد    اطّ عدات  بایدداسدراد    ،و  وشتا

 میضساید  در تیجدهو    صدحتم کدردنمهدارت  یدادگیری    ایا امدر دشدوار بدودن  بازیابی کنند 

تتیددیا  کدده در ایددا پددهوه   یددز  شددان داده شددد، را پدیدددۀ سریددای آن  سددتم بدده  شددتریب

؛ 1992 ،دی آ ددددرا؛ هاکوتدددا و 1976 ،1مثددداو ادواردز بدددرای) گرشدددتهمطالعدددات کندددد  می

و  لتددن و ؛1989 ،1987 ،ولتددن ؛ 2014 ،یو ،1999 ،تومیامددا؛ 2012 ،و مهوتدددوا دیاشددم

 بسدیار یدیدتول هدایدر مهدارتآوردن یدا بازیدابی بده یداد  دنددهمی یز  شدان  (  1993  ،گر دو 

    ایم  دریاستیهای  مهارتشنارم در از    یزتربرا  اال 

را بدده  صددحتم کددردنمهددارت  سریددای  متغیددر زمددان بددر تددی یرمطالعدده  جی تددا ،پایدداندر 

 یریادگیدهدای  قطد  ارتتداط سدرد بدا محدیطزمدان     یاسدزا  بدا،  دی ریانببده   کشددتصویر می

 گددواه  مشدداهده گردیددد صددحتم کددردن یهددادر آزمددون یشددتریب سریددای  ،یسددیزبددان ا  ل

کننددگان شدرکم  روا دیو    دقّدم  ،یدگیددیپدر میدا  یا  مدرات    توجّدهقابد   کاه     ایا امر

یددوم و  ۀ مددرات مرضلدد ایا  یددبددا م سددهیمطالعدده )پدد  از  دده مدداه( در مقا یا یددپا ۀلددمرضدر 

یددط   ایبدد اظهددار داشددتند  یددز در پددهوه  رددود( 2011) یو رواجددو انیایددعتّ بددود  دوم

 یمیآمددوزان ارتتدداط مسددتقانزبدد ایدر بدد یسددیزبددان ا  لقطدد  ارتتدداط بددا  مدددّتو  سریددای 

 سریددای میددزان  ایددم کدده ضدداکی از آن( 1986ولتددن  ) هاییاستدده، در مقابدد  .وجددود دارد

بددر ایددا ( 2008) تددارا( و 2010مهوتدددوا ) ،همدنددیا  بیشددتر ایددممطالعدده  ۀیددلدر مراضدد  اوّ

 سراموشدی  میدزان  انددا ی در قد     یدا همدان قطد  ارتتداط زبدا ی،   هفت دی  رۀباور د کده دو

 
1. Edwards 
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در مطالعددات  ایددا متفدداوت یزمددا  دورۀتددوان بدده می اضتمدداً ی  دددارد  ایددا ارددت ی را زبددا 

 مقایسه با پهوه  ضا ر  ستم داد 

 یرا دیآمدوزان ازبدان  صدحتم کدردنمهدارت    سریدای برریدی میدزان    به د تداو مقاله    ایا

مهدارت   یدگیددیو یدط  پ  یروا د،  دقّدممیدزان    بدر  سریدای   تدی یرمدا  ،  رداص  طوربه   بود

در مهددارت را  یاردامعندد سددماُ ،جی تددادادیددم  قددرار  کنکددا مددورد  را آمددوزانزبددان یک مدد

 ای  همدنددهدد شدان میکننددگان در مراضد  مختلدد مطالعده  همده شدرکم  صحتم کدردن

 بدر میدزانرا    تدی یر  ایشدتریب  ،سریدای ضداکی از آن ایدم کده    ،ا در  ا دازهبههای مربوط  یاسته

بدر   داردکننددگان شدرکم صدحتم کدردنمهدارت  دقّدممیدزان  بدررا  تدی یر ایترو کم  روا ی

صدحتم  هدارتم هایمحلفدهبیشدتر از یدایر  ریدد متغیدر روا دی کد میا ، به   در میایا ا

 روا دیبدا    سدهیدر مقا  دقّدممتغیدر    کدهدرضالی  ایدم،  ریپدر  یآیددر مقاب  سریدای     کردن

عد وه بدر    دهدد شدان مدیجی  رریدای  زبدان رداس  مقاومم بیشتری  سدتم بده  یدگیدیو پ

 یسدیا  لقطد  ارتتداط بدا زبدان    زمداناسدزای   بدا    دهددضا ر  شان میمطالعه    هاییاسته  ،ایا

 زمددان ریددمتغ هددا،یاستددهدر پرتددوی ایددا   شددودیم تشدددید پدیدددۀ سریددای ، (ت ددیفهوره  د)

  تشدید سریای  زبان رارجی در   ر گرسته شود ننده در کاییتع  یعامل  عنوانبهباید  

 بدرای زبدان را پدیددۀ سریدای  یهدایهگدیو توا دد برردیمیضا در مطالعده  یهدااستدهی

 یآگداه  ترتی یاابدهروشدا کندد و    یسدیآموزان زبدان ا  لنو زبدا  معلّمدان  مدیران آموزشدی،

اسدزای  هدای ردارجی  زبدان  بدررا    ایدا پدیدده  یرگدراریتی   عملکدرد و   حدوۀ   ستم بده  آ ها

مثتتدی   تدی یر   یدز  صدان زبدا یهدای آموزشدی متخصّریدزیدر بر امدهتوا دد  مدیایا امدر     دهد

یددطوح متویددط و آمددوز در زبددان 37 در ایددا پددهوه  سقددط کددهازآ جددایی  ه باشدددداشددت

توا ندد مطالعدات آتدی میتدر، مدورد مطالعده قدرار گرستندد،  یدنی جدوان  هدایپیشرسته بدا رده

در و    تدراییپدازبدا ی  ح  ویدطبدا    کننددگانشدرکم  تعدداد بیشدتری از  سریای  در میدان  تی یر

 تنهدا  تحقیدقایدا    ع وه،هبد  مدورد کنکدا  و ارزیدابی قدرار دهندد را  یدنی بدا تر    هایگروه

هددای شددود در آینددده بخدد تدداری را برریددی  مددود و پیشددنهاد مددییدده جنتدده از مهددارت گف

 مطالعددهمددورد  ،تددریطددو   هفت ددی  یهدداورهدر د    یددزما نددد تلفّدد ،دی ددری از ایددا مهددارت

 د    قرار گیر
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 دربارۀ نویسندگان

دا شدجوی دکترای تخصدصدی آموز  زبان ا  لیسدی در دا شد اه پیام  ور تهران ایدم    علی رئیسدی

شدنایدی آموز  و یادگیری زبان، سراموشدی و سریدای   ان روانایشد  ۀع قهای پهوهشدی موردضوزه

 های رارجی و همدنیا ضوزۀ آموز  دبیران زبان ایم   زبان

دا شدیار گروه آموز  و ادبیّات زبان ا  لیسدی در یدازمان مرکزی دا شد اه پیام منوچهر جعفری گهر 

و  تحقیق کمّی و مختلط و  های پهوهشدی ایشدان شدام  سراگیری زبان دوم، اصدوو و ر ور ایدم  ضوزه

 همدنیا سراگیری زبان دوم در   ام آموز  از راه دور ایم  

های  ایددم  او در زمینه ایددتاد گروه زبان ا  لیسددی دا شدد اه سردویددی مشددهد دکتر بهزاد قنسددولی

  لیفاتی ایم ی  ری، ینج  زبان و ترجمه دارای تشنایی درونروان

دارای مدرک دکترای تخصددصددی آموز  زبان ا  لیسددی و عضددو تمام وقم   امیررضدا نعمت تبریزی

ایشدان آموز  زبان،   ۀهای مورد ع قهیۀم علمی دا شد اه آزاد اید می و دا شد اه پیام  ور ایدم  ضوزه

 باشد    یازی میشنایی آموز  زبان، رو  تحقیق و آزمونروان
 

 


