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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.
Keywords: Foreign Language Attrition, Speaking Skills, Accuracy, Fluency,
Complexity
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چکیده
پدیدددۀ سریددای

زبددا ی بددهعنوان مددا مهمددی در رو ددد یددادگیری زبددان ،بدده مفهددوم

سراموشی و اُسددم مهددارتهددای زبددا ی بددوده کدده برا ددر تددود تمددا

زبددا ی و یددا دوری از

محیطهای آموزشددی بدده وجددود مددیآیددد در مهددارتهددای تولیدددی ،جنتددههددای متفدداوتی
ازجمله میزان دقّم ،روا ددی و پیدیدددگی مددورد هدددی ایددا پدیددده قددرار مددیگیر ددد ایدا
مقالدده بدده برریددی تددی یر سریددای

زبددان رددارجی بددر می دزان دقّددم ،روا ددی و پیدی ددگی

مهارت گفتاری زبددانآمددوزان ایرا دی میپددردازد بدده ایددا من ددور ،در پددهوه

ضا ددر 37

فددر از سراگیددران زن و مددرد زبددان ا لیس دی در بددازۀ یددنی  18تددا  35یدداو و بددا یددط
مهددارت گفتدداری متویددط و پیشددرسته بددر ایددا

رو

« مو ددهگیددری در دیددتر »

ا تخدداش شددد د همدنددیا جهددم ارزی دابی توا ددایی صددحتم کددردن شددرکمکنندددگان ،از
آزمددون آزمایشددی «آیلددت » در قال د

مو ددوعات مختلددد در اهددار مرضل دۀ پددهوه

در طیّ یک دورۀ ُهماهه (در ابتدای مطالعدده ،یدده مدداه ،شد

مدداه و دده مدداه پد

و

از قطد

سراینددد یددادگیری زبددان) ایددتفاده شددد بددرای پایددب بدده یددحا ت تحقیددق ،از آزمددون
« »ANOVAبددا مدددو ا دددازهگیددری مکددرّر ایددتفاده شددد تددایج تحقیددق شددان داد
سریددای  ،تددی یر قابد تددوجّهی بددر متغیددر پیدیددگی دارد همدنددیا از ددر دقّددم زبددا ی
یددز ارددت ی معندیداری در هددر اهددار مرضلدۀ مطالعدده مشدداهده گردیددد بددهطور مشددابه،
در ارتتاط با متغیر روا ی ک مددی ،تددایج ضکایددم از تددی یر قابد توجّدده سریددای

بددر ایدا

جنتدده از گفتددار دارد اسددزون بددر ای دا ،تددایج مربددوط بدده ا دددازۀ ا ددر شددان میدهددد کدده
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سریددای  ،بیشددتریا تددی یر را بددر روا ددی و کمتددریا تددی یر را بددر دقّددم گفتددار دارد
درمجموع ،تددایج شددا ر آیددی پددریری قابد توجّدده کلّیددۀ جنتددههددای مهددارت صددحتم
زبا ی ایم

کردن در مقاب سریای
کلیدددوا هها :سریددای

زبددان رددارجی ،مهددارت صددحتم کددردن ،دقّددم ،روا ددی،

پیدیدگی
 .1مق ّدمه

زبانآمدوزان ممکدا ایدم در طدیّ سرایندد یدادگیریِ زبدان دوم « 1»L2بدا موا د مختلفدی
در یدطوح مختلدد یدادگیری روبدهرو شدو د از ایدا در ،سریدای

2

زبدان دوم مو دوعی

مهم دی در ضددوزۀ سراگیددری زبددان دوم « 3»SLAمحسددوش میشددود کدده اوّلددیا بددار در اوای د
دهددۀ  1980مطددرح شددد (وی )2014 ،4بددا وجددود مطالعددات سددراوان در مددورد سراگیددری
زبدان ،سریددای

زبددان دوم و یدا زبددان رددارجی « 5»FLاندددان مددورد برریددی قددرار رستدده

ایددم ( اگددازاوا2013 ،1999 ،6؛ رای د 1999 ،7؛ اشددمید2011 ،8؛ ایددتارن1998 ،9؛ ولتددن
و گر دددو )1993 10،و دا د

مددا در ارتتدداط بددا ابعدداد مختلددد ایددا مو ددوع بددا توجّدده بدده

تحقیقددات گسددترده در ضددوزۀ « ،»SLAسددتتاً ،محدددود ایددم (بدداردویی 11و ایددترین ر،12
 )2010در همدیا رایددتا ،کدوپکی و اشدمید )2011( 13بدده مسددۀلۀ عددم وجددود دا د
در ارتتاط بدا عوامد تی یرگدرار بدر تجربدۀ سریدای

قطعددی

زبدان اشداره کردها دد در برردی دی در

از پهوه هددا ،رددأ مربددوط بدده ان دیا مطالعدداتی مددورد تیکیددد قددرار گرستدده ایددم بددهزعم

1. second language
2. attrition
3. second language acquisition
4. Wei
5. foreign Language
6. Nagasawa
7. Russel
8. Schmid
9. Starren
10. Weltens & Grendel
11. Bardovi-Harlig
12. Stringer
13. Köpke & Schmid
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متددرت ( ،1982ص « )6مددا در مددورد حددوۀ ی دادگیری زبددانهددا اطّ عددات سددتتاً رددوبی در
دیددم داریددم باایاضدداو ،دا د

مددا در مددورد حددوۀ سراموش دیِ مهارتهددای زبددا ی پ د

از

یددادگیری بسددیار محدددود ایددم» بددهعتارتدی ر ،توجّدده بیشددتری معطددوی بدده ی دادگیری و
سرآیندددهای سراگیددری زبددان بددوده ایددم ،درضالیکدده عوام د ِ اصددلی سراموشددی آمورتددههددای
زبا ی و میدزان آ هدا انددان مدورد توجّده قدرار رستده ایدم یکدی از د ید اضتمدالیِ ایدا
امددر ،مشددک ت متددداوو در رو

و سرآینددد تحقیددق در ضددوزۀ مطالعددات سریددای

زبددان

ایم که اشمید یز به آن اشاره کرده ایم (اشمید)2011 ،
درایاارتتدداط ،بدده ددر مددیریددد توجّدده بدده تفدداوت ب دیا سریددای

زبددان دوم و زبددان

رددارجی در ا جددام تحقیقددات در ایددا ضددوزه ،ضددا ز اهمّیّددم باشددد در ایددا رایددتا ،ها سددا
( )1999و تدداورا )2008( 2سریددای

زبددان دوم را ضددالتی مددیدا نددد کدده در آن سددرد زبددان

دومددی را کدده بهصددورت طتیع دی و در محددیط « »L2سددرا گرستدده باشددد ،سرامددو
سریای

1

کنددد؛ امّ دا

زبان رارجی اشاره بده هدر زبدا ی کده در سضداهای آموزشدی ریدمی ،مدریده و یدا

دا شدد اه سددرا گرستدده شددده ایددم ،دارد در ایددا زمیندده محقّقددان پیشدد امی ما نددد کددوها
( ،)1989اکومددا ،)1997( 4ولتددن
( )1986بددده کنکدددا

و گر دددو ( )1993و ولتددن  ،ون ال د

و شددیل

3
5

پردارتها دددد باایاضددداو ،میکدددان ،مککدددوییا و لمدددوسر،)2019( 6

معتقد ددد بدده دلیدد سقدددان مطالعددات کدداسی در ارتتدداط بددا سریددای

زبددان رددارجی ،درک

کاملی ستم به ایا پدیده وجود دارد
از ایددا ددر ،در بددیا اهددار مهددارت اصددلی زبددان ،مهددارتهددای تولیدددی و بددهویددهه
صددحتم کددردن بیشددتر در معددرس سریددای

قددرار دار ددد (ها سددا2001 ،؛ وی،)2014 ،

درضالیکدده بیشددتر تحقیقددات در ایددا زمیندده بدده مسددۀلۀ سریددای

مهارتهددای دریدداستی

پردارتدده ایددم (ولتددن  )1989 ،7بدده ددر مدیریددد محددیط یددادگیری زبددان رددارجی رددود
1. Hansen
2. Taura
3. Cohen
4. Nakuma
5. Weltens, Van Els, & Schils
6. Mickan, McQueen, & Lemhöfer
7. Weltens
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تددی یر زیددادی در اُسددم مهددارت گفتدداری دارد ،زیددرا در ایددا ضالددم سرصددم تمددریا ایددا
مهددارت بددرای سراگی دران بددهمرات

کمتددر از محددیطهددای یددادگیری زبددان دوم و زبددان اوّو

ایم ع وه بدر ایدا ،مطالعدات ضداکی از آن ایدم کده مهدارت صدحتم کدردن در مقایسده
با یدایر مهدارتهدای زبدا ی اهمّیّدم بیشدتری در د یدای امدروز ارتتاطدات دارد (بدرای مثداو
رددامخیا2010 ،1؛ بو نددو ،مادریددد و مکدد رن2006 ،2؛ اِر2000 ،2012 ،3؛ و ددان1995 ،4؛
یلسددی-ماریددیا )2001 ،2003 ،5ایددا در ضددالی ایددم کدده یددایر پهوهشدد ران صددحتم
کددردن را پیدی ددهتددریا ی دا دشددوارتریا مهددارت زبددا ی میدا نددد (تددارون2005 ،6؛ یلسددی-
ماریددیا و اولشددتایا )2000 ،7همدنددیا اعتقدداد بددر ایددا ایددم کدده صددحتم کددردن بیشددتریا
تددی یر را در موسقیددم ضرسددهای و تحصددیلی زبددانآمددوزان دارد (هدداروی2000 ،8؛ بیکددر و
ویددترو  )2003 ،9و بای دد آن را هدددی اصددلی هرگو دده آمددوز

زبددان دا سددم (دی دوی

و

پیددر  )1998 ،10بددهع وه از دیدددگاه شددکیتایی و جمشددیدی ( )1401ایددا مهددارت ضتّددی
در بهتددود و سراگیددری  3مهددارت اصددلی دی ددر زبددان دوم یددز ق د

تعییاکنندددهای دارد از

بُعد اجتمداعی یدز ،زارعدی ،بابدایی و یدیّدی وقدابی ( )1392بدر اهمّیّدم گفتمدان و صدحتم
کردن در شک گیدری هویّدم سراگیدران زبدان از طریدق تدی یر بدر ههدا و ضاس ده و در هایدم
رستار آ هدا تیکیدد کرد دد بندابرایا ،درک بهتدر از جنتدههدای مختلدد اُسدم مهدارت گفتداری
میتوا د برای معلّمان و زبانآموزان بسیار یودمند باشد.

برری دی سریددای

زبددان رددارجی در مهددارت صددحتم کددردن ددهتنها درک مددا از می دزان

اُسم مهارت گفتاری را ارتقاء میدهدد ،بلکده دا د

مدا سدتم بده سراگیدری و آمدوز

مهددارت مهددم را بهوایددطۀ درک «سرآیندددهای کاهنددده» 11مددرتتط بددا آن ،گسددتر

ایدا

میدهددد

1. Khamkhien
2. Bueno, Madrid, & McLaren
3. Ur
4. Nunan
5. Celce-Marcia
6. Tarone
7. Celce-Marcia & Olshtain
8. Harvey
9. Baker & Westrup
10. Davies & Pearse
11. regression
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ایا امدر همیدو بدا یاستدههای مطالعدات پیشد اما ی ما ندد آکسدفورد ،)1982( 1ایدم کده بدر
ایددا

آن مطالعددۀ سریددای

طو یمدّت رو

تدری

در ضددوزۀ « 2»EFL / ESLمدیتوا ددد اطّ عدداتی دربددارۀ ا ددرات
در ارتیدار معلّمدان زبدان قدرار دهدد بده همدیا ترتید  ،کدوپکی

و اشمید ( )2004معتقد دد مو دوع سریدای

زبدا ی بیشدتر بده دلید ارتتداط اضتمدالی آن بدا

اکتساش زبان دوم ،دورههدا و ییایدمهای تددری
تتدددی دا د

زبدان و یداز بده ارا دۀ رو هدایی بدرای

زبددان رددارجی کس شددده در مدریدده د دا ش د اه ،بدده مهددارتی پای ددار ،مددورد

توجّدده قددرار گرسددم بددهزعم آ هددا ،از ایددا طریددق مددیتددوان بدده تدد

معلّمددان زبددان،

ییایمگراران ضوزۀ یادگیری زبان و ضتّی زبانآموزان معنا بخشید.

بددر ایددا ایددا  ،مطالعدۀ ضا ددر یددعی در برریددی میدزان سریددای

در مهددارت صددحتم

کردن در میدان زبدانآمدوزان ایرا دی از در محلفدههای دقّدم ،روا دی و پیدیددگی را دارد تدا
بدددیاویددیله میددزان آیددی پددریری جنتددههددای مختلددد ایددا مهددارت و همدنددیا حددوۀ
عملکرد آن در مراضد زمدا ی متفداوت ،مشدخص شدود در ایدا رایدتا یدحا ت تحقیدق بده
شرح زیر ایم:
 .1آیددا سریددای

زبددان بددر میددزان پیدی ددگی مهددارت صددحتم کددردن زبددانآمددوزان

ایرا ی در یط متویط و پیشرسته تی یر میگرارد؟
 .2آیا سریای

زبدان بدر میدزان دقّدم مهدارت صدحتم کدردن زبدانآمدوزان ایرا دی

در یط متویط و پیشرسته تی یر میگرارد؟
 .3آیا سریای

زبان بدر میدزان روا دی مهدارت صدحتم کدردن زبدانآمدوزان ایرا دی

در یط متویط و پیشرسته تی یر میگرارد؟
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2مفهوم فرسایش

در ارتتدداط بددا تعریددد سریددای  ،مفدداهیم مختلفددی ارا دده شددده ایددم باایاضدداو،
جدیددتریا تعریدد مربددوط بدده کددوپکی ( )2004ایددم کدده بددر ایددا

آن ،سریددای

زبددا ی

1. Oxford
2. English as a foreign language/ English as a second language
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اشاره به از دیم دادن زبان اوّو یدا دوم سدرد یدا ضتّدی بخشدی از آن در طدوو یدک سد بندا
بدده د یلددی ایددر از بیمدداری دارد در مطالعددهای دی ددر ،کددوپکی و اشددمید ( ،2004ص )5
تعریدد سددتتاً مشددابهی ارا دده کددردها ددد« :سریددای  ،اسددم ایرپاتالوژیددک مهارتهددای زبددا ی
ایم کده سدرد پدی تدر آ هدا را سراگرستده ایدم» عد وه بدر ایدا ،بدر ایدا
ال

( )1986ماهیّدم سریدای

مدیتوا دد بدر ایدا

طتقهبنددی ون

ضدوزه و زمیندهای کده سریدای

در آن

رخ میدهددد ،متفدداوت باشددد ایددا طتقهبندددی بددهعنوان تنهددا ادداراوش موجددود در تقریت داً
زبددا ی مددورد ایددتفاده قددرار میگیددرد و مطالعددۀ ضا ددر

تمددامِ مطالعددات مربددوط بدده سریددای
یز در ضوزۀ گروه یوم آن ،یعنی سریای

زبان رارجی ،صورت گرسته ایم:

• از دیم دادن زبان در محیط  : 1L1سرامو

کردن گوی ؛

• از دیم دادن زبان در محیط : L2مهاجران؛
• از دیم دادن زبان در محیط : L1سریای

زبان رارجی؛

• از دیددم دادن زبددان در محددیط : L2برگشددم زبددا ی در اسددراد یددالخورده (بدده
ق از کوپکی و اشمید)2004 ،
ع وه بر ایدا ،تۀدوریهدا و سر دیّههدای مختلفدی در ارتتداط بدا مفهدوم سریدای
وجددود دارد در ایددا رابطدده« ،سر ددیّۀ رگریددیون )« ،»2(RHسر ددیّۀ بازیددابی
)« ،»(RFHسر دیّۀ آیددتا ۀ سعّداویددازی ) » 4(ATHو «تۀددوری زواو» 5االد
مربوط به ابعداد مختلدد سریدای

زبدا ی مطدرح میشدو د ایدا پدهوه

زبدا ی

دداموسق3

در بحد هددای

همیدو بدا سر دیّۀ

بازیدابی داموسق ا جددام شدده ایددم کده بددر طتدق آن ،سراموشدی بدده دلید عدددم دیتریدی یددا
بازیددابی موقددم اطّ عددات مددد ددر مددا رخ میدهددد درواقدد  ،درصددورتیکه یددر بهددای
بازیابیِ منای

در ارتیدار داشدته باشدیم ،اطّ عدات مدورد در مدا بدا موسّقیّدم قابد بازیدابی

رواهنددد بددود (لفتددو  6و لفتددو  ،1976 ،ص  )78ایددا سر ددیّه در ا طتدداب بددا تعریددد
1. first language
2. regression hypothesis
3. retrieval fail hypothesis
4. activation threshold hypothesis
5. decay theory
6. Loftus
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ایددم کدده آن را «اسددوو در دیتریددی» بدده دا دد

زبددا ی مددیدا ددد و در ایددا مطالعدده مددورد ایددتفاده قددرار گرستدده ایددم بدهع وه ایددا سر دیّه
تیکیددد مددیکنددد کدده در مهددارتهددای گفتدداری و وشددتاری زبددان دوم بدده دلی د عدددم وجددود
یددر بهددای شددنیداری و دیددداری (کدده در مهددارتهددای دریدداستی وجددود دار ددد) ،عملیددات
بازیددابی مشددک تر بددوده و در تیجدده سراموشددی و سریددای

در ایددا مهددارتهددا بیشددتر رخ

میدهد (اک)2004 ،2
 .2 .2عاملهای تأثیرگذار در فرسایش

متغیرهددای زیددادی در ارتتدداط بددا عوام د سریددای

شنایددایی شدددها ددد بدده ددر هدداتز

( ،)2004شددواهد مربددوط بدده تددی یر زمددان قطعدی یسددم بددرای مثدداو ،ولتددن
داد در یدداوهددای اوّو عدددم ایددتفاده از زبددان ،میددزان سریددای

3

( )1998شددان

در مقایسدده بددا دورههددای

بعدددی (مددث ً بعددد از  5یدداو) بیشددتر ایددم در مقاب د  ،بددهزعم مهوتدددوا )2010( 4و تدداورا
ایرقابدد پددی بینددی ایددم و از ایددا ددر سرآینددد ایررطّددی محسددوش

( )2008سریددای

مددیشددود بددر طت دق ای دا مطالعددات ،طددوو «دوره هفت ددی» ،5یعن دی طددوو سریددای  ،دامن دۀ
سراموشددی زبددان را تعیددیا مدیکنددد همدنددیا در ارتتدداط بددا متغیدر «یددط مهددارت» شددواهد
متناقضددی وجددود دارد درایاارتتدداط ،مطالعددۀ ابین هدداهون )1885( 6هددمرایددتا بددا پددهوه
کدوها ( )1989 ،1986شدان میدهدد اضتمدداو سریدای

در زبدانآمددوزا ی بدا یدط مهددارت

بددا تر بیشددتر ایددم در مقاب د  ،بددر طتددق مطالعددات مهوتدددوا ( )2010و مورتددا ،)2003( 7
یط با تر مهارت اوّلیه بده همدراه دورههدای طدو یتر یدادگیری زبدان بده «ضفد » بهینده و
در تیجده کداه

سریدای

( )2012یز سریدای

زبدا ی کمدک مدیکندد بده همدیا ترتید  ،عسد ری و مصدطفی

کمتدری در یدطوح بدا تر زبدانآمدوزان ایرا دی مشداهده کرد دد تدی یر

1. Sharwood Smith
2. Ecke
3. Hutz
4. Mehotcheva
5. incubation period
6. Ebbinghaun
7. Murtagh
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عدم ایدتفاده از زبدان در یدطوح سریدای

در مطالعدات دی در یدز برریدی شدده ایدم بده

عقیدددۀ پددارادی  ،)2004 ،2007( 1بسددامد پدداییا و تددیرّر در کدداربرد زبددان بددرای بددروز
سریای

کاسی ایم و عوامد دی در بده ایدا ا ددازه ضدا ز اهمّیّدم یسدتند از یدوی دی در،

بنددا بدده یاستددههددای معرسددم و روح شدداد ( )2007کدداربرد زبددان قدد
سریای

اندددا ی در کیفیّددم

دارد

 .3 .2تأثیر فرسایش بر مهارتها و بخشهای زبانی

بدده ددر مدیریددد میددزان و حددوۀ تددی یر سریددای

بددر جنتددههددای مختلددد یدک مهددارت

زبددا ی متفدداوت ایددم یددلی ر )1991( 2و وی )2014( 3بددر ایددا باور ددد کدده سریددای

بددر

زبان دوم بهصورت ا تخابی تدی یر میگدرارد و جنتدههدای مختلدد یدک زبدان بده شدیوههدای
قدرار مدیگیر دد باایاضداو ،متخصّصدان زبدان دربدارۀ مکدان و

متفاوت دیدتخو

سریدای

دامنددۀ سریددای

ددرات متفدداوتی دار ددد بددرای مثدداو ،گددورو )2004( 4دیددتور زبددان و

یارتارهای پیدیددهتدری را کده دارای کداربرد زبدا ی محددود هسدتند « شدا هدار» 5مدی امدد
بهطورکلّی اعتقداد بدر ایدا ایدم کده هراده ایدا شدا هداری در زبدان یدا ویهگدی آن بیشدتر
باشد ،اضتمداو بدروز سریدای

بیشدتری ایدم (گدورو )2004 ،در همدیا رایدتا ،ا دریدون

6

( )1982راطر شددان میکنددد کلمددات ی دا یددارتارهایی ک ده بددرای تمددایز بخش دی در زبددان بدده
کددار مددیرو ددد ،به دددرت دیددتخو

سریددای

میشددو د در ضددوزۀ « ،»EFLعتّایددیان و

رواجوی ( )2011اظهدار داشدتند واژگدان رداص و باسممندد 7در مقایسده بدا کلمدات عدام و
ایرباسممنددد کمتددر داددار سریددای
سریای

بسیار زیادی را در بخ

میشددو د در همددیا ضددوزه ،ژو و زی)2019( 8

واژگان و رصوصاً سع ها ،مشاهده کرد د

1. Paradis
2. Seliger
3. Wei
4. Gürel
5. marked
6. Andersen
7. contextualized
8. Zhu & Xie
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یاستددههای محقّقددان دی ددر (بددرای مثدداو ها سددا و اددا )2001 ،1ضدداکی از آن ایددم کدده
«واضدهای مورسولدوژیکی» زبدان کده بسدامد کداربرد بدا تری دار دد در برابدر تدی یرات منفدی
سریددای

بیشددتر مقدداوم هسددتند ع د وه بددر ای دا ،همددانطور کدده مطالعدده هردینددا و جسددنر

2

( )2002شددان میدهددد ،واجشنایدی ،واژگددان و حددو زبددان دوم معمددو ً بددهدرجات مختلددد
تحدم تدی یر سریدای

قدرار میگیر دد باایاضداو ،مطالعدۀ آرگیدری و یدورا  )2007( 3بددر

روی بزر یا ن دو زبا دهای کده ارتتداط ردود بدا یکدی از زبانهایشدان را از دیدم دادها دد
شان میدهد آیی

واردشدده بده «دا د

کداربردی زبدان» 4بیشدتر از یدایر جنتدههایدم در

مطالعددۀ دی ددر ،یددورا  ،2004(2004 5ص  )143راطر شددان میکنددد «جنتددههای مختلددد
دیددتور زبددان در رابط ده بددیا گفتددار -حددو در مقایسدده بددا مقولددههددایِ صددرساً حددوی ،بیشددتر
داددار سریددای
از سریای

میشددو د» همدنددیا دوات دریاص د و سی دروزی ( )2017یددط معندداداری

دیتوری را در بیا زبانآموزان ایرا ی« »EFLمشاهده کرد د.

در ارتتدداط بددا میددزان سریددای

در اهدار مهددارت اصددلی ،یاستددههددای بررددی از مطالعددات

ضدداکی از آن ایددم کدده مهارتهددای تولیدددی بیشددتر از مهددارتهددای دریدداستی در معددرس
سریددای

قددرار دار ددد (ها سددا )2011 ،دی ددر مطالعددات پیشدد ام در ایددا ضددوزه یددز بددا

یاستددههای ها سددا همرددوا ی داشددته (بددرای مثدداو هاکوتددا و دی آ دددرا1992 ،6؛ ولتددن
گر دددو )1993 ،و شددان میدهددد مهددارتهددای دریدداستی ما نددد روا دددن و گددو
معمددو ً ،کمتددر دیددتخو

پدیدددۀ سریددای

و
دادن،

میشددو د (ها سددا )2011 ،آ هددا همدنددیا

دریاستندد مکا یسددم «بازیددابی» بسددیار پیدیدددهتر از مکا یسدم «شددنارم» ایددم کدده یددک عمد
شددنارتی یددادهتر محسددوش مددیشددود (ولتسددا )1989 ،در همددیا رایددتا ولتسددا ()1989
معتقددد ایددم «در سراینددد آمددوز

« »FLدر دهددۀ  ،1980تیکیددد بیشددتر بددر مهددارتهددای

دریاستی بوده ایم و مهدارتهدای ارتتداطی یدا توا دایی صدحتم کدردن کمتدر مدورد مطالعده
1. Hansen & Chen
2. Herdina & Jessner
3. Argyri & Sorace
4. pragmatic competence
5. Sorace
6. Hakuta & D’Andrea

برریی تی یر پدیدۀ سریای

113

زبان رارجی بر

قرار گرستدها دد» (ص  )26بده همدیا ترتید  ،یاستدههدای وی ( )2014همیدو بدا یاستدههدای
پیشیا متیّا آن ایدم کده مهدارتهدای تولیددی بیشدتر از مهدارتهدای دریداستی در معدرس
سریددای

قددرار دار ددد ب دهع وه ،در اهددار مطالعدده زی در تددی یر سریددای

در میددزان روا ددی،

دقّم و پیدیدگی در مهارتهای تولیدی مورد برریی قرار گرسته ایم
رای د ( )1999ال وهددای سریددای

را در میددان  65زبددانآموز ژاپن دی مددورد برری دی قددرار

داد مطالعددۀ وی متتنددی بددر دادههددای بهدیددمآمده از دو گددروه از شددرکمکننددده بددود کدده در
یده مرضلده و در طدیّ دو یداو جمد آوری شدده بدود تدایج مطالعدۀ وی تفداوت معنداداری
را در بخ های زیدر شدان مدیداد -1 :کداه

دامندۀ واژگدان و  -2کداه

دقّدم سراگیدران

و تعداد جم ت بدون رطا
یوشددیتومی )1999( 1یددز بدده شنایددایی ال وهددای سریددای
شددرکمکنندگان پردارددم بددر ایددا

در یددط روا ددی گفتدداری

یاستددههددای وی ،میددا یا تعددداد «جملددهوارهها» 2در

ضالددمهددای مختلددد گفتدداری کدداه

یاسددم بددهعتارتدی ر ،یددط روا ددی گفتدددار

شددرکمکنندگان اُسددم کددرده بددود بددهطور مشددابه ،تددایج وی ضدداکی از اسددزای

تدددریجی

کدداربرد اصدد ضات و شددروعهددای دداموسّددق در گفتددار شددرکمکنندددگان بددود همیددو بددا
یاستددههای ایددا تحقی دق ،تومیامددا )2000( 3در پددهوه

رددود راطر شددان میکنددد کدده روا ددی

گفتددار شددرکمکنندددگان بددهموازات تغییددر زبددان و سریددای

واژگددا ی تغییددر میکنددد وی

همدنددیا اشدداره بدده مکدد  ،تکددرار و رددود اصدد ضی در دادههددای شددفّاهی مربددوط بدده
دایددتانگددویی دارد تددایج بهدیددمآمده از ایددا دادههددای شدفّاهی همدندیا بیددا ر آن ایددم
که با گرشدم زمدان مکد هدای شدرکمکننددگان بیشدتر و طدو یتر میشدود در کندار آن،
میددزان تکددرار در گفتددار شددرکمکنندددگان بهتدددریج اسددزای
یاستددههای وی شدداندهندۀ اُسددم محسددو

مییابددد بددهطور ر صدده،

در روا ددی کد م بده دلید مکد  ،تکددرار و رددود

اص ضی ایم که در طوو زمان تشدید میشود

1. Yoshitomi
2. clauses
3. Tomiyama
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تومایددا ( )2008در برریددی طددولی رددود بددر روی دو شددرکمکننددده ،از کدداه

تدددریجی

یددط پیدیدددگی رتددر داد میددا یا مددرۀ هددر دو شددرکمکننددده سددتم بدده مرضلددۀ اوّو
یاسددم بددود ب دهع وه ،هرانددد در هددر دو شددرکمکننددده کدداه

کدداه

یددط پیدی ددگی

بهروبی قاب مشاهده بود ،یط تولیدد واژگدا ی آ هدا در ایدا مددّت ضفد شدده یدا تنهدا بده
میدزان کمددی کدداه
دا

یاستدده بددود اکاگدداوا ( )2013در مطالعدۀ مددوردی رددود ،بدده برریددی دو

آمددوزی پردارددم کدده مدریددۀ آ هددا عددوس شددده بددود یاستددههددای آ هددا ضدداکی از

سریدای

« »L2در جنتدههدای مختلدد زبدا ی ،از جملده پیدیددگی ،دقّدم ،روا دی و مهدارت

وشددتا بددود همدنددیا دادههددای شددفّاهی ،اُسددم محسددو

در میددزان روا ددی و پیدیدددگی

ک می شرکمکنندگان را شان داد
 .4 .2پژوهشهای مربوط به فرسایش در ایران

در ضوزۀ سریای

مطالعدات بسدیار محددودی بدر روی زبدانآمدوزان ایرا دی ا جدام شدده

ایددم کدده بخشددی از آ هددا مربددوط بدده سریددای

زبددان اوّو و جنتددههای مختلددد آن ایددم

(بدددرای مثددداو کدددارگر و ر دددایی2014 ،؛ مهددددیآبدددادی ،مددددد و عدددرشمفدددرد2020 ،؛
جمشددیدیهددا و معرسددم )2006 ،باایاضدداو ،در ارتتدداط بددا سریددای

زبددان رددارجی در

ایددران ،بیشددتر مطالعددات ب در روی واژگددان ا جددام شددده ایددم ازایددارو ،پددهوه

مرشدددیان

( )2008و معرسددم و روح شدداد ( )2007شددان داد در همددۀ یددطوح زبددا ی ،واژگددان در
مهددارتهددای تولیدددی بیشددتر در معددرس سریددای

هسددتند تددا واژگددان در مهددارتهددای

دریاستی همدنیا مرشددیان ( )2008دریاسدم کده زبدانآمدوزان در یدطوح بدا تر ایدمهدا را
دیرتددر سرامددو

مددیکننددد بددهطور مشددابه ،در مطالعدده شددیب ،قوراددایی و شمویددی ()2017

تایج شان داد سعد هدا بیشدتر از ایدمهدا در معدرس سریدای

قدرار مدیگیر دد عتّایدیان و

رواجددوی ( )2011یددز در ضددوزۀ واژگددان ردداص و باسممنددد مطالعددهای ا جددام داد ددد کدده
قت ً به تایج آن اشداره شدد در پهوهشدی دی در ،قریتدی ( )2016تیکیدد کدرد کده بدرای درک
بهتر پدیدۀ سریدای

و تشدخیص میدزان آن مدیبایسدم دو عامد تندوّع و بسدامد واژگدان را

مددورد برریددی قددرار داد بدداایاوجود ،در ضددوزۀ دیددتور زبددان ،بدده ددر مددیریددد سقددط یدک
مطالعدده تویددط دوات ددریاص د و سی دروزی ( )2017ا جددام شددده ایددم همددانطور کدده قددت ً

برریی تی یر پدیدۀ سریای
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اشدداره شددد ،در ایددا تحقیددق سریددای

دیددتور زبددان در بدیا زبددان

قابد تددوجّهی در بخد

آموزان ایرا ی مشاهده شد.

درمجمددوع ،مددرور تحقیقددات گرشددته ضدداکی از آن ایددم کدده مطالعددات در ایددا زمیندده
اکدداسی یددا سددتتاً قدددیمی ایددم اضتمددا ً ،دلیدد ایددا امددر همددانطور کدده اشددمید (،2004
 )2011راطر شددان میکنددد ،بررددی اال هددای مشددترک در رو
مربوط به سریای

ایم

پددهوه

در مطالعددات

ر بده اینکده ایدا ضدوزۀ مطالعداتی انددان مدورد توجّده محقّقدان

قدددرار رستددده ( اگایددداوا2013 ،؛ اشدددمید )2011 ،و درک صدددحیحی از آن وجدددود ددددارد
(میکددان و همکدداران2019 ،؛ کددوپکی و اشددمید2011 ،؛ بدداردووی-هارلیدد  1و ایددترین ر،
 ،)2010سرصددم زیددادی بددرای تحقیقددات بیشددتر ،بهرصددوص در ارتتدداط بددا سریددای
مهارتهددای تولی ددی ،وجددود دارد ع د وه بددر ای دا ،تحقیقددات مددا و دی ددر محقّقددان ایرا ددی
(بددرای مثدداو شددیب و همکدداران2017 ،؛ دوات ددریاص د و سی دروزی )2017 ،شددان مددیدهددد
که ایدا کمتدود مطالعدات و آگداهی در ارتتداط بدا پدیددۀ سریدای
زبانآموزان ایرا ی یز بسیار محرز بوده و یازمند پهوه

زبدان ردارجی ،در میدان

بیشتر ایم

 .3روش پژوهش
 .1 .3طرح مطالعه

در مطالعدۀ ضا ددر از تحلید «یددریاو زمددا ی» ) 2(TSAایددتفاده شددده ایددم ایددا رو
آمداری بیشدتر بدرای مطالعدات طدولی مناید

ایدم کده در آن یدک گدروه شدرکمکننددگان

بددهدسعات و در سواص د زمددا ی مددن ّم بایددد مددورد ارزی دابی قددرار گیر ددد (ولیس در و سدداوا،3
2006؛ گل د  ،ویلسددون و گدداتما )2008 ،4از ایددا رو
شده ایدم (بدرای مثداو جد  ،تدی ،وا د

در مطالعددات دی ددر یددز ایددتفاده

و ها د 2015 ،5؛ رابرتدز و کریدنر )2000 ،6بده

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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عقیدددۀ ملددو ،)1996( 1ای دا شددیوه بیشددتر بددرای مطالعدداتی بددا تعددداد مو ددۀ محدددود منای د
ایم؛ زیرا امکان مطالعات تجربدی دقیدقتدر را سدراهم مدییدازد عد وه بدر ایدا ،ایدتفاده از
ارزیابیهای معتتر و ماهیّم طولی ایا مطالعات« ،روایی یازه» 2آن را بهتود میبخشد.

 .2 .3شرکتکنندگان
در پددهوه

ضا ددر 45 ،فددر از سراگیددران زبددان ا لیسددی (بددهعنوان زبددان رددارجی) در

مرضلددۀ اوّو مطالعدده شددرکم کرد ددد ایددا اسددراد بددا ایددتفاده از رو

« مو ددهگیددری در

دیددتر » از دو مدری دۀ رصوص دی زبددان در شددهر مشددهد ا تخدداش شددد د در ایددا میددان8 ،
فددر از زبددانآمددوزا ی کدده از شددرکم در یدده مرضلدده دی ددر مطالعدده رددودداری کددرده و یددا
یددادگیری زبددان ا لیسددی را ادامدده داد ددد ،در تحلیدد

هددایی کنددار گراشددته شددد د همددۀ

شددرکمکنندگان جددزو سراگیددران زبددان ا لیسددی بود ددد کدده مهددارت زبددا ی رددود را در
محیسددات رصوصددی آمددوز

زبددان و دده بددهعنوان رشددته دا شدد اهی بدده دیددم آورده

بود د از ر جنسدیم 20 ،فدر از شدرکمکننددگان مدرد و  17فدر زن بود دد و دامندۀ یدنی
آ هددا بددیا  18تددا  35یدداو بددود ( ) SD4=2 19 ( ) M3= 23 57از ددر یددط زبددا ی18 ،
فر از زبدانآمدوزان در یدط متویدط زبدان و  19زبدانآمدوز دی در در یدط پیشدرسته قدرار
داشدتند ایدا مطالعدده طدولی بدوده و بدده همدیا دلید تعددداد شدرکمکننددگان در آن محدددود
بود د ایدا امدر امکدان دارت و کنتدرو دقیدقتر سریدای

زبدا ی در شدرکمکننددگان را در

دورۀ  9ماهه مطالعده سدراهم مدیکدرد یکدی دی در از محددودیمهدا و مشدک ت پدی

روی

محقّقان ،یاستا شرکمکنندگا ی بود کده ضا در بده کندار گراشدتا سرآیندد یدادگیری زبدان بده
مدّت ضداق  9ماه بود د
 .3 .3ابزار پژوهش

بددرای ارزی دابی توا ددایی صددحتم کددردن شددرکمکنندددگان در ابتدددای مطالعدده و همدن دیا
در یه مرضلۀ دی ر ،یعندی در بدازههدای زمدا ی  3ماهده ،از آزمدون آزمایشدی صدحتم کدردن
1. Mellow
2. construct validity
3. mean
4. standard deviation

برریی تی یر پدیدۀ سریای
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«آیلددت » بددا مو ددوعات مختلددد ایددتفاده شددد یددارتار آزمددون صددحتم کددردن آیلددت
شام یه بخ

جداگا ه ایم:

• مقدّمه و مصاضته کده در آن بیشدتر یدحا ت مربدوط بده مو دوعات آشدنا ما ندد
ع یق شخصی ،را واده ،مح تولّد و موارد مشابه ایم ( 5-4دقیقه)؛
• گفت وی کوتداه (کدارتهدای مو دوعی) کده در آن بده شدرکمکننددگان کدارت
مو وعی داده میشود و از آ هدا روایدته میشدود تدا بده مددّت یدک دقیقده بده
بایددد بدده مدددّت دو دقیقدده در مددورد مو ددوع

پایددب سکددر کننددد آ هددا یدد
صحتم کنند ( 4-3دقیقه)؛
• بحدد

دو طرسدده کدده در آن یددحا ت ا تزاعددی و سنّیتددر در رابطدده بددا مو ددوع

قسمم دوم مطرح میشود ( 5-4دقیقه)
کلّیۀ یدحا ت ایدا آزمدون از مطالد

ایدتا دارد و معتتدر آزمدون «آیلدت » ا تخداش شدده

کدده تویددط دا شدد اه کمتددریج (یددری کتاشهددای آیلددت

از شددماره  9الددی  )13منتشددر

گردیده ایدم عد وه بدر ایدا ،تمدام ایدا آزمدونهدای شدفّاهی بدرای تجزیدهوتحلی بعددی
ددتط و رو ویسددی شددد د بددرای ارزیددابی عملکددرد شددرکمکنندددگان در آزمددون صددحتم
کددردن ،از معیارهددای تحلیدد عملکددرد الددی

و بارروزیددان )2005( 1و یددوان و الددی

2

( )2003ایدددتفاده گردیدددد کددده در مطالعدددات دی دددری در ضدددوزۀ «( »EFLبدددرای مثددداو
یلیما ی ،جعفری گ هر و همتی ) 1394 ،یز مورد ایتفاده قرار گرسته ایم :
• دقّت جملهوارههدای دریدم و بددون رطدا :درصدد جملدهوارههایی کده بددون
رطددا هسددتند در ایددا تحقی دق ،رطاهددای حددوی ،لغددوی و یددارتاری در ددر
گرسته شد د؛
• پیچیدددگی .پیدیدددگی حددوی :در اینجددا از سددتم جملددهوارههددای سرعددی در
واضددد  ASایددتفاده شددده ایددم واضددد « ASبخشددی از گفتددار گوینددده ایددم
کده از یدک جملدهواره مسدتق یدا یدک جملدهواره سرعدی همدراه بدا بندد(هددای)
1. Ellis & Barkhuzian
2. Yuan & Ellis
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سرعددی وابسددته تشددکی شددده ایددم» (سایددتر ،تددا کیا و وی د وور ،2000 ،1
ص )3665؛
• روانددی و ستسددت روا ددی زمددا ی :در ایددا بخ د

تعددداد هجاهددای تولیدشددده

در مد ددّت یدددک دقیقددده بدددهعنوان شارصدددی بدددرای میدددزان روا دددی ک مدددی
شرکمکنندگان در ر گرسته شد
 .4 .3فرآیند تحقیق

ای دا مطالعدده ابتدددا بددر روی  45زبددانآمددوز ایرا دی ا جددام شددد شددرکمکنندددگان از میددان
مدرات کس شدده در آزمدون

زبانآموزا ی با یدط مهدارت متویدط و پیشدرسته (بدر ایدا

اوّلیۀ صحتم کدردن در ابتددای مطالعده) ا تخداش شدد د شدرکمکننددگا ی کده مدرات آ هدا
بیا  5تدا ( 5 5از  )9بدود در یدط متویدط و کسدا ی کده مدرات آ هدا بدیا  7تدا  8بدود در
یددط پیشددرسته طتقددهبندددی شددد د  8فددر از آزمددود یهددا بدده علّددم تددداوم ایددتفاده از
هددای آمددوز

ک

زبددان ا لیسددی یددا عدددم ضضددور در جلسددات ارزیددابی در سواصدد

مختلددد مطالعدده ،بعددداً ،کنددار گراشددته شددد د مهددارت صددحتم کددردن شددرکمکنندددگان در
اهار مرضله و در طیّ یک دورۀ  9ماهه ارزیابی شد:
• در ابتدددای قط د ارتتدداط بددا مح دیط ی دادگیری زبددان ( 1تددا  5روز پ د

از پای دان

آرریا دورۀ ا لیسی آ ها)؛
• یه ماه پ
• ش
•

ماه پ

ه ماه پ

از قط ارتتاط با محیط یادگیری زبان؛
از قط ارتتاط با محیط یادگیری زبان؛
از قط ارتتاط با محیط یادگیری زبان

در مرضل دۀ اوّو ،آزمددون آزمایشددی صددحتم کددردن آیلددت
آیلددت

تویددط ی دک ممددتحِا ریددمی

از  IDPایددترالیا بددرای تمددام شددرکمکنندددگان برگددزار شددد هددر آزمددون ضدددود -12

 14دقیقه به طدوو ا جامیدد (کده مشدابه امتحا دات اصدلی آیلدت

ایدم) تمدام آزمدونهدا بدا

ر ددایم و اطّدد ع قتلددی شددرکمکنندددگان ،جهددم برریددی و تحلیدد  ،ددتط و رو ویسددی

1. Foster, Tonkyn, & Wiggleworth

برریی تی یر پدیدۀ سریای
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بدده شددرکمکنندددگان تو ددیحات مختصددری در مددورد حددوۀ عملکددرد آ هددا در

طوو  9ماه آیندده داده شدد بده ایدا من دور ،از آ هدا روایدته شدد تدا از شدرکم در هرگو ده
دورۀ آموز

زبدان ردودداری کدرده و از ارتتداط مسدتمر بدا زبدان ا لیسدی (مدث ً بهوایدطۀ

اقامددم طو یمددّت در یدک کشددور ا لیسددیزبان ،روا دددن کتدداشهددای ا لیسدی و گددو
دادن بدده سای هددای صددوتی یدا تماشددای سدیلم بددهطور مسددتمر) در طدیّ دورۀ مطالعدده اجتندداش
کننددد همدندیا ،بددرای اطمینددان از عدددم تمددا
مدداه بددا شددرکمکنندددگان تمددا
زبان ا لیسی کس

زبددا ی در طددوو دورۀ مطالعدده ،محقّقددان هددر

گرستدده و از آ هددا در مددورد قددرارگیددری اضتمددالی در معددرس

اطّد ع میکرد دد بدر ایدا ایدا  ،محقّقدان گزارشدی بهصدورت ماها ده

در مددورد تجددارش یدادگیری زبددان ا لیسدی و تمددا هددای اضتمددالی شددرکمکنندددگان ،تهیده
کرد دد پد ازآن ،آزمددون صددحتم کددردن مرضلدۀ اوو بهصددورت مشددابه در  3مرضلدۀ بعدددی
یعنی  3ماه 6 ،ماه و  9ماه بعد برگدزار شدد و میدزان پایدایی بدیا ارزیابدان 1آ هدا یدز محایدته
گردیددد در ا تهددا ،تمددام سایدد هددای صددوتی ددتط و رو ویسیشددده بددر ایددا

معیارهددای

ارزیابی یادشده مورد تجزیهوتحلی قرار گرستند
به من دور کنتدرو متغیدر «آشدنایی بدا ممدتحا» ،کلّیدۀ آزمدونهدای گفتداری در هدر اهدار
مرضلدده تویددط ممددتحاهددای مختلددد اجددرا شددد باایاضدداو ،ایددا اسددراد بدده من ددور ضف د
محددیط آزمددو ی کددام ً مشددابه در هددر اهددار مرضلدده ،از شددیوۀ آزمددون یکسددا ی پیددروی
میکرد ددد بهصددورت مشددابه ،در هددر یددک از ایددا اهددار مرضلدده ،از مجموعدده یددحا ت
متفاوتی ایتفاده شد تا ا ر اضتمالی آشنایی با متاض

یز کنترو شود

 .4یافتههای پژوهش

در مرضلدۀ اوّو ،بددرای برریدی توزید رمدداو داده ،از آزمددون «شدداپیرو-وولددد» 2ایددتفاده
شد جدوو ( )1تایج آزمای

توزی رماو داده را شان میدهد

1. inter-rater reliability
2. Shapiro-Wolf test
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جدول  .1نتایج آزمون شاپیرو-وولف

بر ایا

تایج آزمدون شداپیرو-وولدد ،دادههدا در کلّیدۀ متغیرهدا توزید رمدالی داشدتند

و بنددابرایا مددیتددوان از آمارهددای پددارامتری در تحلیدد دادههددا ایددتفاده کددرد بددرای یدداستا
پایددب یددحا ت تحقیددق ،از آزمددون «ا دددازهگیددری مکددرر» ( )ANOVAایددتفاده گردیددد در
جدددوو ( )2آمددار توصددیفی مربددوط بدده یددط پیدیدددگی ،دقّددم و روا ددی شددام تعددداد
شرکمکنندگان ،میا یا و ا حرای ایتا دارد در طیّ اهار مرضله ارا ه شده ایم
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به سطح پیچیدگی ،دقّت و روانی

برریی تی یر پدیدۀ سریای
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میددزان پایددایی مددرات دقّددم ،روا ددی و پیدیدددگی یددز در اهددار مرضلددۀ مطالعدده محایددته
گردیده و در جددوو ( )3شدان داده شدده ایدم ایدا آمدار یدط بدا یی از پایدایی مدرات
را در هر  3محلفه شان میدهد
جدول  .3میزان پایایی نمرات دقّت ،روانی و پیچیدگی

ع وه بر ایدا ،جددوو ( )4تدایج آزمدونهدای مربدوط بده ا درات درونگروهدی را شدان
میدهد به کمک ایدا آزمدون مدیتدوان اضتمداو وجدود تفداوت معندادار بدیا میدا یاهدا در
برهههای زما ی مختلد مطالعه را ارزیابی کرد
جدول  .4آزمون اثرات درونگروهی
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جدوو ( )4مقدار  Fبدرای عامد «زمدان» ،یدط معنداداری و ا ددازه ا در آن (ایتدای مربد
و جز ددی) را شددان م دیدهددد تددایج «ا دددازهگیددری مکددرر» ( )ANOVAبددا تصددحی آزمددون
«گددریاهدداو -گیسددر» 1شددان داد میددا یا مددرۀ سریددای

در میددزان پیدی ددگی ،دقّددم و

روا ی از ر آماری تفاوت معنیداری در اهار قطۀ زما ی معیّاشده دارد
یددحاو اوّو پددهوه

مربددوط بدده تددی یر سریددای

بددر می دزان پیدی ددگی مهددارت صددحتم

کددردن زبددانآمددوزان در ایددا  4مرضلدده بددود همددانطور کدده جدددوو ( )4شددان میدهددد،
سریددای  ،تددی یر قابدد تددوجّهی بددر پیدیدددگی دارد (،60.74) = 161.19،F (1.68

P

 η2p =.85)،<0.0005ع وه بر ایدا ،بده دلید ا ددازه ا در بدا یی کده کدوها ( )1988بده آن
اشدداره کددرده ایددم ،ایددا تددی یر معن دیدار بددود در مددورد متغیددر دقّددم ک مددی یددز ارددت ی
معنداداری بدیا اهدار مرضلده مشداهده گردیدد η2p ،P <0.0005 ،F (2.59.93.48) 204.61

) )= 0.77بددهطور مشددابه ،تددایج مربددوط بدده یددحاو یددوم تحقیددق یددوم شددان میدهددد
سریددای

تددی یر قاب د تددوجّهی بددر روا ددی دارد (،P <0.0005 ،F (2.08.74.90) = 182.97

) )η2p =.89اسددزون بددر ایدا ،تددایج مربددوط بها دددازه ا ددر ضدداکی از آن ایددم کدده سریددای
بیشددتریا تددی یر را بددر میددزان روا ددی ک مددی داشددم ( )η2p =.89درضالیکدده کمتددریا تددی یر
مربوط به میزان دقّم بود ()2p = 0.77
ایا یاستههدا سر دیّههدای صدفر تحقیدق را رد میکندد بدا توجّده بده اینکده ایدا اردت ی
برای همۀ شدارصها معندادار بدود ،بدرای شنایدایی آ هدا از «تحلید تعقیتدی» 2ایدتفاده شدد
جدددوو ( )5تددایج تحلید تعقیتددی مربددوط بدده ارددت ی بدیا گددروههددا را شددان میدهددد در
ایدا جدددوو همدنددیا تددایج آزمددون تعقیتدی «بدداسرو ددی» 3ارا دده شددده ایددم کدده بدده مددا در
شنایایی میا یاهای متفاوت کمک میکند

1. Greenhouse-Geisser
2. post hoc analysis
3. Bonferroni post hoc

برریی تی یر پدیدۀ سریای
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جدول  .5نتایج آنالیز تعقیبی

جدددوو ( )5یددط معندداداری مربددوط بدده تفدداوت بددیا اهددار قطددۀ زمددا ی را بددهطور
جداگا ه شان میدهدد همدانطور کده در جددوو آمدده ایدم ،بدیا یدط پیدیددگی ،دقّدم
و روا ی در هدر اهدار مرضلده اردت ی معنداداری وجدود دارد بدر ایدا

یدتون «اردت ی

میدا یا ) ،»)I-Jمیدا یا مددرۀ پیدیددگی ،دقّددم و روا دی زبددانآمددوزان در هددر اهددار قطدۀ
زمددا ی بددهطور قابد تددوجّهی کدداه

یاستدده ایددم بددر ایددا ایددا

مدیتددوان تیجدده گرسددم

سریای

کوتاهمددّت ( 3مداه) ،میانمددّت ( 6مداه) و بلندمددّت ( 9مداه) ممکدا ایدم باعد

کدداه

آمدداری معندداداری در مهددارت صددحتم کددردن زبددان آمددوزان شددود باایاضدداو،

سریای

در بلندمدّت بیشدتریا تدی یر را بدر تمدام جنتدههای مهدارت صدحتم کدردن داشدم
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کوتداهمددّت در پداییاتدریا یدط بدود ایدا امدر بیدا ر

رابطه مستقیم بیا زمان و پدیدۀ سریای

در دورۀ زما ی مطالعه ایم

 .5بحث و نتیجهگیری

همانطور که پی تدر گفتده شدد ،هددی اصدلی پدهوه
سریددای

ضا در برریدی تدی یر اضتمدالی

بددر مهددارت گفتدداری سراگیدران زبددان ا لیسددی از ددر متغیرهددای دقّددم ،روا دی و

پیدیدگی بود اگراه یاستههدا ضداکی از تدی یر سریدای

بدر تمدام جنتدههدای صدحتم کدردن

ایم ،میزان ایا ا ر بدر جنتدههدای مختلدد ،تفداوتهدای معنداداری دارد ایدا تدایج همیدو
بدده درجددات

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

متفدداوت ،محلفددههای زبددان دوم را تحددم تددی یر قددرار میدهددد در تحقیددقهددای مشددابهی،
مرشدددیان ( )2008و شددیب و همکدداران ( )2017دریاستنددد کدده واژگددان یددز در شددک هددای
را در مهددارتهددای تولیدددی

مختلددد (ما نددد ایددم و سع د ) ،درجددات متفدداوتی از سریددای
تجربه میکنند
در ارتتدداط بددا یددحاو اوّو تحقی دق دربددارۀ تددی یر سریددای

بددر یددط پیدی ددگی مهددارت

صحتم کردن در میدان زبدانآمدوزان ایرا دی در اهدار مرضلده ،تدایج ضداکی از آن ایدم کده
سریای

تی یر اشدم یری بدر پیدیددگی دارد ایدا تیجده بدا مطالعدات قتلدی ما ندد تومیامدا

( )2008و اکاگدداوا ( )2013همرددوا ی دارد التتّ ده یاستددههددای آ هددا کدداه

سددتتاً جزی دی در

یددط پیدیدددگی شددرکمکنندددگان را شددان میدهددد بدده همددیا ترتیدد  ،گددورو ()2004
مدّعی ایم دیتور زبدان و یدارتارهای پیدیددهتدری کده وی از آ هدا تعتیدر بده ویهگدیهدای
« شا هدار» میکند ،بیشدتر در معدرس سریدای
داد متغیددر پیدیدددگی پدد

قدرار دار دد مطالعده ضا در همدندیا شدان

از روا ددی ،بددا تریا یددط سریددای

را داشددم در ارتتدداط بددا

متغیددر روا ددی ،کدده مربددوط بدده یددحاو یددوم تحقی دق مددیشددود ،تیجدده بیددا ر آن ایددم کدده
سریای

تی یر قاب توجّهی بدر ایدا متغیدر دارد ایدا یاستده مطدابق بدا تحقیقدات ا جدام شدده

در باسمهدای دی در ایدم کده تویدط محقّقدا ی ما ندد یوشدیتومی ( ،)1999تومیامدا ()2000
و اگایداوا ( )2013ا جدام شددده ایدم ایدا مطالعددات اشداره بده یددط بدا یی از سریددای
در روا ی گفتداری زبدانآمدوزان را دار دد بده همدیا ترتید  ،بداردوی-هارلید

و ایدترین ر

برریی تی یر پدیدۀ سریای

( )2010کدداه
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اشددم یری را در روا ددی و دا د
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لغددوی زبددانآمددوزان در تیج دۀ سریددای

کرد د

در مورد یدط دقّدم ک مدی یدز اردت ی معنداداری در اهدار مرضلدۀ مطالعده مشداهده
گردید بدهعتارتدی ر ،سریدای
بر ایا ایا  ،یدورا

تدی یر منفدی بدر مدرات دقّدم زبدانآمدوزان ایرا دی داشدم

( )2004متوجّده شدد دقّدم حدوی بدهشددّت تحدم تدی یر سریدای

در یددط گفتدداری -حددوی ایددم مطالعدۀ راید ( )1999یددز اسددم قابد تددوجّهی در دقّددم
سراگیددران و تعددداد جم د ت صددحی و بدددون رطددای آ هددا را در صددحتم کددردن شددان داد
بدده همددیا ترتید  ،هردینددا و جسددنر ( )2002یددز در مطالعددۀ رددود اسددزای
حددوی را پدد

از یددک دوره سریددای

گددزار

تعددداد رطاهددای

کرد ددد بددهطور مشددابه ،دوات ددریاصدد و

سیروزی ( )2017اسدزای

زیدادی در تعدداد الدطهدای دیدتور زبدا ی زبدانآمدوزان ایرا دی را

در طددوو دورۀ سریددای

مشدداهده کرد ددد از ددر دی ددر ،پددهوه

معرسددم و روح شدداد

( )2007بیددا ر سریددای

اشددم یر واژگددان و در تیجدده اسددم دقّددم لغددوی در زبددانآمددوزان

ایرا ی ایم
بر ایا

تایج مربوط بها ددازه ا در ،سریدای

زبدا ی بیشدتریا تدی یر را بدر روا دی کد م

و کمتریا ا ر را بر دقّدم سراگیدران دارد ایدا یاستده مطدابق بدا پدهوه هدای مدرتتط در ایدا
ضددوزه (بددهعنوانمثاو اکاگدداوا2013 ،؛ تومیومددا ،)2008 ،2000 ،1999 ،متددیّا آن ایددم کدده
سریای

زبان به ترتی  ،ابتددا روا دی و بده د تداو آن دقّدم حدوی سراگیدران زبدان را تحدم

تددی یر قددرار میدهددد بددهطور مشددابه ،یاستددههددای مددا ضدداکی از آن ایددم کدده روا ددی ک مددی
سراگیددران در مرضل دۀ اوّو و تنهددا پ د
هارلی د

از یدده مدداه رخ میدهددد بدده هم دیا رو  ،بددردووی-

و ایددترین ر ( )2010دریاستنددد سریددای

در وهل دۀ اوّو ،روا ددی ک مددی سراگیددران را

تحم تی یر قرار میدهد ایدا مطالعده همیدو بدا یاستدهها مدا شدان میدهدد کده متغیدر دقّدم
کمتددریا تددی یرپددریری را در توا ددایی صددحتم کددردن اسددراد دارد ( اکاگدداوا2013 ،؛ تومیامددا،
)1999
بددهطورکلّی ،تددایج مطالع دۀ ضا ددر شددواهدی ارا دده میدهددد کدده بددر ایددا
صدحتم کدردن آیدی پدریری زیددادی در مقابد پدیددۀ سریددای

آن مهددارت

دارد در مطالعدات مربددوط
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زبددان رددارجی ی دز بددر ایددا کتدده تیکیددد شددده ایددم (بددهعنوانمثاو ،ها سددا،

2011؛ وش2008 ،؛ وی )2014 ،بدددهع وه ،در اهدددداراوش سر دددیّه بازیدددابی دددداموسق
) (RFHو تعریددد شددروود ایددمیم ( )2007از حددوۀ عملکددرد سریددای  ،ایددا یاستددههددا را
بهتر میتدوان تو دی داد بدر ایدا ایدا  ،اگدر سدرد یدر بهدای بازیدابی دقیقدی در ارتیدار
داشددته باشددد ،میتوا ددد اطّ عدداتی را بازیددابی کنددد کدده موقت داً ایرقاب د دیتری دی هسددتند در
مهددارته دای گددو

دادن و روا دددن ،ای دا یددر بهددای بازی دابی را میتددوان در رددود مددتا

شنایایی کرد و سرد تنهدا یداز بده شدنارم آ هدا دارد درضالیکده در مهدارت صدحتم کدردن
و وشتا ،اسدراد بایدد اطّ عدات مدورد یداز را بددون هیچگو ده یدر ب دیدداری یدا شدنیداری
بازیابی کنند ایا امدر دشدوار بدودن یدادگیری مهدارت صدحتم کدردن و در تیجده ضسایدیم
بیشددتر آن سددتم بدده پدیدددۀ سریددای

را کدده در ایددا پددهوه

یددز شددان داده شددد ،تتیددیا

میکندددد مطالعدددات گرشدددته (بدددرای مثددداو ادواردز1976 ،1؛ هاکوتدددا و دی آ ددددرا1992 ،؛
اشددمید و مهوتدددوا2012 ،؛ تومیامددا ،1999 ،وی2014 ،؛ ولتددن 1989 ،1987 ،؛ ولتددن

و

گر دو )1993 ،یز شدان میدهندد بده یدادآوردن یدا بازیدابی در مهدارتهدای تولیددی بسدیار
اال برا یزتر از شنارم در مهارتهای دریاستی ایم
در پایددان ،تددایج مطالعدده تددی یر متغیددر زمددان بددر سریددای
تصویر میکشدد بدهبیاندی ر ،بدا اسدزای
زبددان ا لیس دی ،سریددای
ایا امر کاه

زمدان قطد ارتتداط سدرد بدا محدیطهدای یدادگیری

بیشددتری در آزمددونهددای صددحتم کددردن مشدداهده گردیددد گددواه

قابد توجّده در میدا یا مدرات پیدیددگی ،دقّدم و روا دی شدرکمکننددگان

در مرضلدۀ پایدا ی مطالعدده (پد

از دده مدداه) در مقایسدده بددا میدا یا مددرات مرضلدۀ یددوم و

دوم بددود عتّای دیان و رواجددوی ( )2011یددز در پددهوه
سریددای

مهددارت صددحتم کددردن را بدده

رددود اظهددار داشددتند ب دیا یددط

و م ددّت قط د ارتتدداط بددا زبددان ا لیس دی در ب دیا زب دانآمددوزان ارتتدداط مسددتقیمی

وجددود دارد .در مقاب د  ،یاستددههای ولتددن

( )1986ضدداکی از آن ایددم کدده میددزان سریددای

در مراضد اوّلیدۀ مطالعدده بیشددتر ایددم همدنددیا ،مهوتدددوا ( )2010و تددارا ( )2008بددر ایددا
باور د کده دورۀ هفت دی یدا همدان قطد ارتتداط زبدا ی ،قد

انددا ی در میدزان سراموشدی
1. Edwards
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زبددا ی دددارد ایددا ارددت ی را اضتمددا ً میتددوان بدده دورۀ زمددا ی متفدداوت ایدا مطالعددات در
مقایسه با پهوه

ضا ر ستم داد

ایا مقاله به د تداو برریدی میدزان سریدای

مهدارت صدحتم کدردن زبدانآمدوزان ایرا دی

بود بهطور رداص ،مدا تدی یر سریدای

بدر میدزان دقّدم ،روا دی و یدط پیدیددگی مهدارت

ک م دی زبددانآمددوزان را مددورد کنکددا

قددرار دادیددم تددایج ،اُسددم معن داداری را در مهددارت

صحتم کدردن همده شدرکمکننددگان در مراضد مختلدد مطالعده شدان میدهدد همدندیا
یاستههای مربوط بها دازه ا در ،ضداکی از آن ایدم کده سریدای  ،بیشدتریا تدی یر را بدر میدزان
روا ی و کمتریا تدی یر را بدر میدزان دقّدم مهدارت صدحتم کدردن شدرکمکننددگان دارد بدر
ایا ایا  ،به در میریدد متغیدر روا دی کد م بیشدتر از یدایر محلفدههای مهدارت صدحتم
کردن در مقاب سریدای

آیدی پدریر ایدم ،درضالیکده متغیدر دقّدم در مقایسده بدا روا دی

و پیدیدگی مقاومم بیشتری سدتم بده سریدای

زبدان ردارجی شدان مدیدهدد عد وه بدر

ایا ،یاستههای مطالعه ضا ر شان میدهدد بدا اسدزای
(دوره هفت ددی) ،پدیدددۀ سریددای

زمدان قطد ارتتداط بدا زبدان ا لیسدی

تشدددید میشددود در پرتددوی ایددا یاستددههددا ،متغی در زمددان

باید بهعنوان عاملی تعییاکننده در تشدید سریای

زبان رارجی در ر گرسته شود

یاستدههدای مطالعده ضا در میتوا دد برردی ویهگدیهدای پدیددۀ سریدای

زبدان را بدرای

مدیران آموزشدی ،معلّمدان و زبدانآموزان زبدان ا لیسدی روشدا کندد و بدهایاترتی

آگداهی

آ ها ستم بده حدوۀ عملکدرد و تی یرگدراری ایدا پدیدده را بدر زبدانهدای ردارجی اسدزای
دهد ایا امدر مدیتوا دد در بر امدهریدزیهدای آموزشدی متخصّصدان زبدا ی یدز تدی یر مثتتدی
داشددته باشددد ازآ جدداییکدده در ایددا پددهوه

سقددط  37زبددانآمددوز در یددطوح متویددط و

پیشرسته بدا ردههدای یدنی جدوانتدر ،مدورد مطالعده قدرار گرستندد ،مطالعدات آتدی میتوا ندد
تی یر سریای

در میدان تعدداد بیشدتری از شدرکمکننددگان بدا یدطوح زبدا ی پداییاتدر و در

گروههای یدنی بدا تر را مدورد کنکدا

و ارزیدابی قدرار دهندد بدهع وه ،ایدا تحقیدق تنهدا

یدده جنتدده از مهددارت گفتدداری را برریددی مددود و پیشددنهاد مددیشددود در آینددده بخ د هددای
دی ددری از ایددا مهددارت ،ما نددد تلفّد
قرار گیر د

یددز در دورههددای هفت ددی طددو یتددر ،مددورد مطالعدده
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دربارۀ نویسندگان
علی رئیسدی دا شدجوی دکترای تخصدصدی آموز

زبان ا لیسدی در دا شد اه پیام ور تهران ایدم

ضوزههای پهوهشدی موردع قۀ ایشدان روانشدنایدی آموز
زبانهای رارجی و همدنیا ضوزۀ آموز
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