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 مقاله پژوهشی

جله به م یمقاالت ارسال یسیانگل يهادر چکیده یش علمیرایقبل از و ينوشتار خطاهاي لیوتحلهیتجز
  1396 و 1395ه در سال یاروم یدانشگاه علوم پزشک يپرستار

  
  ٤نيسه تدينف، ٣مسلک پاک يهمتمعصومه ، ٢آدميل بنياسماع، ١*يدونيد فريجاو

 
  03/06/1397تاریخ پذیرش  21/02/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ازمند ين و بوده يسيانگلع در امر آموزش زبان يار شايها از مسائل بسزبانيسيانگلر ين غيدر ب يسيدر زبان انگل ينوشتار خطاهايبروز : هدف و زمينهپيش
ن يان تکرار ازي" و ميش علميراي"قبل از ويج نوشتاريرا خطاهايانواع  يبررس، ن مقالهينگارش اهدف از ، ن مسئلهيبا در نظر گرفتن ا. باشديم قيدق ليوتحلهيتجز

  .ه استياروم يدانشگاه علوم پزشک يبه مجله پرستار يمقاالت ارسال يسيانگل يهادهيدر چک خطاها
 يتصادف صورتبهمقاله  ۵۰انگليسي ده يچک، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵سال  ه درياروم يبه مجله پرستار يمقاله ارسال ۶۰از تعداد ، ن منظوريبه هم: مواد و روش کار

 .قرار گرفت يموردبررس) ۱۶(ورژن SPSS يافزار آمارو با استفاده از نرم يل کميروش تحل صورتبهدرصد  ) وتعداد( يفراوان ازلحاظموجود  خطاهايانتخاب و انواع 

ل از تداخ متأثر يشتر از خطاهاي) بيسي(زبان اول) در زبان مقصد (انگل يان زبانيمتداخل  ازلحاظموجود  يها نشان داد که نسبت خطاهاداده ارزيابي: هاافتهي
  .افته از زبان اول در زبان مقصد بودنديتداخل  يساختار يهاشتر مربوط به غلطيباشد که بي(خود زبان مقصد) م يزباندرون

 ينوشتار يخطاها يابيبا ارز، لذا. در زبان مقصد دارد ينوشتار خطاهايدر بروز  ييبسزا ريتأثنشان داد که زبان اول  ينگارش خطاهاي يبررسي: ريگجهيبحث و نت
 يريلوگج ينوشتار يبرد و از تکرار خطاها ي) پيسيران در زبان مقصد (انگليزان تسلط فراگيو م يبه سطح مهارت نوشتار توانيمعلل بروز خطاها  يابيشهيو ر
  .کرد

 زبان مقصد، زبان اولي، تداخل زباني، سيزبان انگلي، نگارش خطاهاي، خطا ليوتحلهيتجز: هاکليدواژه

  
 ۵۲۷-۵۳۴ ص، ۱۳۹۷ رمه، ۱۰۸درپي پي، هفتمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۴-۳۱۹۳۷۱۱۳ن: ه، تلفياروم يدانشگاه علوم پزشک ه،ياروم:آدرس مکاتبه

Email: javid.fereidoni@gmail.com 

  
  مقدمه

 کي عنوانبهدر سراسر جهان  يسيزبان انگل يريادگ، يامروزه
ارتباط  يبرقرار ييتوانا ) و۱شود (يقلمداد مانکار رقابليغضرورت 

ار حائز يبس الملليبينا ي يک زبان جهاني عنوانبه يسيبه زبان انگل
در قرن  يسيگاه زبان انگليجا، جهيدرنت. )۲، ۳باشد (يم تياهم

مختلف ن زبان در موضوعات يگرفتن گستره ا در نظرمعاصر و با 
 نوانعبهمردم  نيدر ب يسيزبان انگل کهازآنجايي. )۲است (مهم  اريبس

 با اهداف گوناگون ياديافراد ز، شوديقلمداد م الملليبينک زبان ي

                                                             
 سنده مسئول)يه، ايران (نويه، ارومي، دانشگاه علوم پزشکي اروميسيار زبان انگلياستاد ١
 ه، ايرانيه، ارومي، دانشگاه علوم پزشکي اروميسيکارشناس ارشد آموزش زبان انگل ٢
 ه، ايرانيه، اروميدانشگاه علوم پزشکي اروم، يو جراح يداخل يار گروه پرستاريدانش ٣
 ران يه، اي، دانشگاه الزهرا (س)، اروميهمگان يشناسکارشناس ارشد زبان ٤

5Byrne 

ان دوم زب عنوانبهکه ممکن است  يسيزبان انگل يريادگي منظوربهو 
  .)۴، ۲کنند (يدا ميسوق پ، شود يتلق هاآن يا خارجي

: يعني يچهار مهارت اصلي، سيزبان انگل يريادگي نديدر فرا
 موردتوجهشه يد همينوشتن و صحبت کردن با، گوش دادن، خواندن
مداوم در معرض هر چهار  طوربهد يبا آموززبانرد و يقرار گ
مهارت نوشتن ، خصوص نيدر ا. رديقرار بگ ادشدهي يهامهارت

 اهگيجا، ارتباط سازنده يدر برقرار ياصل يهااز مهارت يکي عنوانبه
مهارت نوشتن را  ٥رنهيب. )۵دارد (زبان  يريادگيدر  يمهم اريبس
کند که به يف ميده خاص توصيا ايام يک پي يرمزگذار عنوانبه
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 تدين نفيسه ،پاک مسلک همتي معصومه ،آدمبني اسماعيل ،فريدوني جاويد
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ازمند يرد و نيگيک جمله قرار ميک در يستماتيب سيک ترتيشکل 
ک ي عنوانبهمهارت نوشتن . )۶باشد (يآگاهانه م يک تالش ذهني

اخته شن يريادگيدر  يمهارت زبان نيترسختن يده و همچنيچيکار پ
 يهاواکنش مستلزم کنشافتن در آن ي) که مهارت ۷است (شده 

ا و آل يمورس. )۸باشد (يم يسنده و متن نوشتارين نويب يذهن
ازمند کنترل مهارت زبان يکه مهارت نوشتن ن معتقدند ١نياشتا

، هادهياجاد يا، حل مسئله يريگشکل، ار بااليدر سطح بس ينوشتار
مستمر متن نگارش  يابيم هدف و نظارت و ارزيتنظ، يزيربرنامه
 نيتردهيچيپاز  يکيمهارت نوشتن ، ن اوصافيبا ا. )۹باشد (يشده م

) ۷شود (يقلمداد م يسيزبان انگل يريادگي يهامهارت نيترسختو 
که بل، شوديم يربوميغان آموززبانبه  تنها مربوطنهن مقوله يا که

  .)۱۰گيرد (يز در بر مين ) راهازبانيسيانگلبومي (خود افراد 
ر يغ( يربوميغان آموززباناز  ياريبس، مخصوصاٌ 

علت محدود بودن فرصت مهارت نوشتن و  ) بههازبانيسيانگل
 ديتول يهنگام تالش برا ) به۱۱( زبانيسيانگل با افرادارتباط  يبرقرار

اجه مو ياديبا مشکالت ز يسيانگل يهاپاراگرافا نوشتن يجمالت 
در  ين و داشتن مهارت کافيمستلزم تمر که) ۱۳، ۱۲، ۸شوند (يم

ه ياما بر اساس نظر. )۱۴باشند (ي) ميسيبه زبان مقصد (انگل نوشتن
ز ا يو بخش ر بودهيناپذامر اجتنابک ي ينوشتار يخطاها٢يچامسک

، ذکرشدهبا توجه به مسائل . )۱۵(شود يمحسوب م يريادگيند يفرا
 يمشکالت نوشتار يت است که به درک و بررسيار حائز اهميبس

پرداخته  هاآن يت مهارت نوشتاريفيبهبود ک منظوربهان آموززبان
 يدر خصوص بررس يمطالعات يهان روشياز بهتر يک. ي)۱۶شود (
 خطا ليوتحلهيروش تجزاستفاده از ، انآموززبان ينوشتار يخطاها

مورد  در را ياگستردهنش يتوانند بيمنظم آن م يباشد که بررسيم
ک ساختار ي عنوانبهخطا . )۱۷دهد (ان ارائه آموززبان يريادگيه نحو

و مهارت  ييزان توانايم کنندهمنعکس، از زبان استاندارد يانحراف
. )۵باشد (يق ميدق ليوتحلهيتجزمستلزم  است که آموززبان

 يهامطالعه فرم عنوانبهخطا را  ليوتحلهيتجز ٣ستاليکر
 ليوتحلهيتجز، ٤مزيج ازنظر. )۱۸( کنديف ميتعر رشيپذرقابليغ

 نددانينمق درباره آنچه مردم يتحقي، مطالعه جهل زبان يخطابه معنا
  .)۱۹( باشديمقابله با جهل م يتالش برا يو چگونگ

مطالعه  يخطا را به معنا ليوتحلهيتجز ٥سيآل، نيعالوه بر ا
مورد  يهايتواند استراتژيداند که ميزبان م يريادگيند يفرا

زبان را نشان  يريادگيان در مراحل آموززباناستفاده شده توسط 
 يريادگيند يفرا ياز بررس يمطالعه خطا بخش، نيبنابرا. )۲۰دهد (

                                                             
1Murcia  &Olshtain 
2Chomsky 
3Crystal 

 ) و۲۰( شناسيزباندر مقوله  ياديت زي) که اهم۲۱باشد (يزبان م
. )۲۳، ۲۲، ۲۰دارد (ان آموززبان يريادگيند يدر فرا خصوصبه

 يبلکه برا، ديان و اساتآموززبان يبرا تنهانهخطاها  ليوتحلهيتجز
ف يبا در نظر گرفتن تعار. )۲۲است (ت يار حائز اهميز بسين نيمحقق

مز از آن يکه ج خطاها ليوتحلهيتجز در خصوص يگريارائه شده د
اد ي هاآن آنچهبا ، انداد گرفتهيران يفراگ آنچهن يسه بيمقا عنوانبه

ن يب يبررس عنوانبه از آن ستاليکه کر يفيا تعري ) و۲۳اند (نگرفته
ق يحقت، کندياد مياستاندارد  ياشتباه و موارد نوشتار يموارد نوشتار

 گونهاينعلل بروز  يابيشهيو ر ينوشتار يدر مورد انواع خطاها
دارد خطاها  ليوتحلهيتجزدر امر  ياژهيوار يگاه بسيجا يدارا خطاها

)۱۸(.  
شه و عامل بروز ير، مختلف پژوهشگران يهاهيبر اساس نظر

 يا خطايتداخل  يبه دو عامل اصلي، نوشتار ياز خطاها ياريبس
(تداخل زبان  يزبانتداخل درون ) وتداخل زبان اول( يان زبانيم

شه يز رين يو باقر يدريح. )۲۵، ۲۴، ۵شود (يم يبندميتقسمقصد) 
) بانزيسيانگلر ي(غ يربوميغان آموززبانن يدر ب ينوشتار يخطاها

منظور از . )۲۶کند (يقلمداد م يزبانو درون يان زبانيمرا تداخل 
از تداخل زبان اول در زبان مقصد  يناش يخطاها، يان زبانيمتداخل 

 يمربوط به اشتباهات نوشتار يزبانتداخل درون، مقابل و درباشد يم
ه شود کيزبان مقصد قلمداد م يريادگيند يان در طول فراآموززبان
اند دا نکردهيپ يکامل بر زبان مقصد تسلط کاف طوربهان آموززبان

با  آموززبان نکهياز اقبل ، معتقداست ٦دگاه براونيبر اساس د. )۲۵(
تنها  )يان زبانيمزبان اول (تداخل ، شوديستم زبان مقصد آشنا ميس

صد زبان مق يريادگيبه هنگام  آموززباناست که  شناختيزباننظام 
(استفاده از  يان زبانيمتداخل  يعلت اصل. )۵کند (يبه آن رجوع م

است که  يان حاصل تصورآموززبان يهازبان اول) در نوشته
ه ساختار زبان يشب هاآنساختار زبان اول ، کننديفکر م آموززبان

زبان اول  يمنف ريتأث دهندهنشانن عامل يا ) که۲۰باشد (يمقصد م
 يريادگي نديدر فراجاد تداخل يا و باعث) ۲۷باشد (يدر زبان مقصد م

در زبان  يان زبانيمتداخل . )۲۸شود (يا زبان دوم ميزبان مقصد 
 يانزبتداخل درون. باشدينم ينوشتار خطاهايبروز  تنها علتمقصد 

ن يدر ب ينوشتار يگر عامل خطاهايز از دي(خود زبان مقصد) ن
به  زآموزبان يآن عدم تسلط کاف يباشد که علت اصليان مآموززبان

معتقد است که در مراحل  براون. )۲۵ندارد (ا زبان دوم يزبان مقصد 
 يعامل بروز خطاها يزبان انيتداخل م، زبان دوم يريادگيه ياول

، دبه زبان مقص آموززبان يباشد اما پس از تسلط نسبيم ينوشتار

4James 
5Ellis 
6Brown 
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 ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ سال در ميهارو پزشکي علوم دانشگاه پرستاري مجله به ارسالي مقاالت انگليسي هايچکيده در علمي ويرايش از قبل نوشتاري خطاهاي وتحليلتجزيه
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محسوب  ينوشتار يبروز خطاها يعامل اصل يزباندرونتداخل 
  .)۵شود (يم

ن ييتع، ن مقالهيهدف از نگارش ا، الذکرفوقبا توجه به مطالب 
 يهادهيدر چک يش علميرايقبل از و ينوشتار خطاهاي انواع
 يدانشگاه علوم پزشک يبه مجله پرستار يمقاالت ارسال يسيانگل
مقاالت  يبا بررس. باشديم ١٣٩٦و  ١٣٩٥ يهاه در سالياروم

در  ينوشتار يخطاها ليوتحلهيتجزمختلف در حوزه  شدهچاپ
در  ينوشتار خطاهاي يکه به بررس يا مقاالت مشابه ايمقاله ، رانيا

به مجالت مختلف پرداخته  يمقاالت ارسال يسيانگل يهادهيچک
 اندک بودن د بودن موضوع مقاله ويجد، نيبنابرا. افت نشد، يشود

 يهاپژوهش يبرا يديجد يمشخطتواند يم حوزهن يمقاالت در ا
  .باشد يآت

  
  مواد و روش کار

 قبل ينوشتار ين انواع و تعداد خطاهاييتع، ن مطالعهيهدف ا
 يارسال شده به مجله پرستار يسيانگل يهادهيدر چک شيراياز و
 يژگيو. بود يکمروش مطالعه  به ١٣٩٦و  ١٣٩٥در سال  هياروم
دهد که يم اجازهن است که به محقق يدر ا يکم قاتيتحق ياصل

و  ريگينمونه، يريگاندازه تيها را که قابلاز داده ياديبتواند تعداد ز
  .)۲۹دهد (قرار  موردمطالعها شمارش دارند ي

ان ياز م، به مجله يارسال يهامقاله انيماز  گيرينمونهجهت 
 صورتبه مقاله ۵۰انگليسيده يچک، به مجله يمقاله ارسال ۶۰

 يحونبه  گيرينمونهروش . قرار گرفت يموردبررس يو کم يتصادف
، ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵ يهاسالدر  يمقاله ارسال ۶۰ انياز مبوده که محقق 

ده بو يافتيدراز مقاالت  يبخش اعظم باًيتقرمقاله را که  ۵۰تعداد 
 يهادهيچک. قرار داده است موردمطالعه شيرايورا قبل از 

 يمختلف علوم پزشک يهاها و دانشگاهاز دانشکده، شده يموردبررس
سراسر کشور به دفتر مجله ارسال شده بودند که مربوط به موضوعات 

از  قبلبودند که  ينيو بال يمختلف پرستار يهاگوناگون در حوزه

ه مورد ياروم يعلوم پزشک دانشگاه يسيزبان انگلد يتوسط اسات چاپ
 يفاکتورها، ن مطالعهيدر ا. قرار گرفته بودند يش و بررسيرايو

 يدانشگاه يو وابستگ يمرتبه علم، تيجنس: ک همچونيدموگراف
. ته لحاظ نشده اسياروم يبه مجله پرستار ينگارندگان مقاالت ارسال

ن يدر ا الذکرفوقک يدموگراف اطالعاتعدم لحاظ کردن  يعلت اصل
دگان سنينو يو مرتبه علم يليرشته تحص، تيتنوع جنس، مطالعه

وع ن آقا وسندگان خانم و ين تعداد نويو عدم توازن ب يمقاالت ارسال
 تعداد و نوع. در مقاالت ارسال شده بوده است يرشته و مرتبه علم

مقاالت  يسيانگل يهادهيموجود در چک ينوشتار خطاهاي
تداخل زبان ( يان زبانيم يخطاها ازلحاظ قرار گرفته موردمطالعه

مورد  يکم صورتبه) (تداخل زبان مقصد يزباناول) و درون
 (تداخل يان زبانيم يخطاها يدر بررس. قرار گرفت ليوتحلهيتجز

 )۳۰کشاورز استفاده شده است ( يزبان اول) در زبان مقصد از مبنا
و به  کنديم انيب يرا عوامل ساختار خطاها نيعامل بروز ا يکه و

حروف ، صورت معلوم و مجهول، کاربرد نادرست زمان: شش دسته
 کنديم ميد تقسيقو صفت و ، واژگان بيترت، فيحروف تعر، اضافه

 ي(خود زبان مقصد) از الگو يزباندرون يخطاها يدر بررس. )۳۰(
را به چهار  يزباندرون يخطاها ياستفاده شده است که و چاردير

برد کاري، نگارش يهاتيگرفتن محدود دهينادي، زبان ميتعم: دسته
ند کيم يبندميتقس ميها و فرض نادرست مفاهناقص دستورالعمل

نوع  ) وتعداد (يفراوان ازلحاظ شدهيآورجمع يهاداده، سپس. )۲۵(
  .قرار گرفت يابي) مورد ارز۱۶(ورژن  SPSSافزار و با استفاده از نرم

  
  هايافته

 ١١٥: خطا که شامل ٣٢٦برابر با  يزباندرون يتعداد خطاها
، خطا در صورت معلوم و مجهول ٨٨، نادرست زمان در کاربردخطا 

در  خطا ٢٥، فيخطا در حروف تعر ٣٨، خطا در حروف اضافه ٤١
د بودند (جدول يو ق صفتاز خطا در استفاده  ١٩و ، ب واژگانيترت

  .)١شماره 
  

  (تداخل زبان اول) يان زبانيمبر اساس تداخل  خطاهازان درصد بروز يو م يتعداد فراوان: )۱جدول (
  درصد  يفراوان  نوع خطا

  ٣٥. ٢٧  ١١٥  کاربرد نادرست زمان

  ٢٦. ٩٩  ٨٨  صورت معلوم و مجهول

  ١٢. ٥٧  ٤١  حروف اضافه

  ١١. ٦٥  ٣٨  فيحروف تعر

  ٧. ٦٦  ٢٥  واژگان بيخطا در ترت

  ٥. ٨٢  ١٩  ديخطا در استفاده از صفت و ق
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 ١٦٠برابر با  يزباندرون يتعداد خطاها، ٢مطابق جدول شماره 
ده يخطا در ناد ٤٣ي، م زبانيخطا در تعم ٧٨: شامل بيو به ترت خطا

خطا در کاربرد ناقص  ٢٤ي، نگارش يهاتيگرفتن محدود
  .م بودنديخطا در فرض نادرست مفاه ١٥ها و دستورالعمل

  
  (تداخل زبان مقصد) يزبانبر اساس تداخل درون خطاهازان درصد بروز يو م يتعداد فراوان: )۲جدول (

  درصد  يفراوان نوع خطا

  ٤٨. ٥٧  ٧٨  يم زبانيتعم

  ٢٦. ٨٧  ٤٣  ينگارش يهاتيده گرفتن محدوديناد

  ١٥  ٢٤  هادستورالعملکاربرد ناقص 

  ٩. ٣٧  ١٥  ميفرض نادرست مفاه
  

مربوط به  خطاهادرصد از  ٣٣(تداخل زبان اول) و  يان زبانيم يمربوط به خطاها دادهرخ يخطاها درصد از ٦٧ حدوداٌ، ٣مطابق جدول شماره 
  .شوديم مربوط(تداخل زبان مقصد)  يزباندرون يخطاها
  

  درمجموع خطاهازان درصد بروز يو م يتعداد فراوان: )۳جدول (
  درصد  يفراوان  نوع خطا

  ٦٧  ٣٢٦  يان زبانيم يخطا
  ٣٣  ١٦٠  يزباندرون يخطا

  ١٠٠  ٤٨٦  مجموع
  

  گيرينتيجهبحث و 
ده يچک ۵۰در  ينوشتار يزان تعداد و درصد خطاهايم يبا بررس

ست ج به دينتاي، زبانو درون يان زبانيماز دو بعد تداخل  يسيانگل
اخل شتر از تديب مراتببه يان زبانيمزان تداخل يآمده نشان داد که م

زبان  ريتأث، )۵ه براون (يبر اساس نظر، نيبنابرا. باشديم يزبان درون
در زبان مقصد  ينوشتار خطاهايجاد يعامل عمده ا عنوانبهاول 

 يکه افراد در زبان مقصد در سطح زبان يدر مواقع خصوصبه
قرار  ديتأکز مجدداٌ مورد ين مطالعه نيدر ا، قرار دارند يترنييپا

در حوزه  گرفتهانجاماز مطالعات  يتعداد يبررس. گرفت
ا ب هاآناز  يارينشان داد که بسي، نوشتار يخطاها ليوتحلهيتجز
ان ياز م. باشديم همسون مطالعه کاملٌا يآمده از ا به دستج ينتا

 مطالعه نيبا اکه همسو  يخارج يمطالعات انجام گرفته در کشورها
وز گرک يآمده از مطالعه ک به دست يهاافتهيتوان به يم، باشنديم
) ۳۴ژانگ ( ) و۳۳وي ( يش، مصر ) در۳۲ف (يعبدلط، هيترک ) در۳۲(

) ۳۸و همکاران ( لئو ) و۳۷چن (، )۳۶ژيانگ (، )۳۵ينگ (، نيدر چ
 يخارج يکه در کشورها ييهاافتهير ياز سا. وان اشاره کرديتا در

 ينوشتار يل عمده بروز خطاهايانجام گرفته و تداخل زبان اول را دل
، )۴۰سووان (، )۳۹يو ( يهاافتهيتوان به يم، داننديم مقصددر زبان 
در . کرد ) اشاره۴۴هادا (به  ) و۴۳) چان (۴۲ريدها (، )۴۱فريس (

کوشاو : ران مانندياز مطالعات انجام گرفته در ا يبعض، انين ميا

، )۴۸نساجي (م و يکر ) و۴۷حياتي (، )۴۶خدابنده (، )۴۵جعفرپور (
از  يدر زبان مقصد را ناش ينوشتار يل عمده بروز خطاهايز دلين

 مطالعات يتمام، جهيدر نت. داننديم مقصدتداخل زبان اول در زبان 
بوده و تداخل زبان  حاضرج مطالعه يهمسو با نتا ينوعبه الذکرفوق

  .داننديم مقصددر زبان  ينوشتار يبروز خطاها ياول را عامل اصل
: ازجملهران يدر ا شدهانجاماز مطالعات  يبعض، مقابل اما در

از مطالعات  ي) و برخ۵۱احمدوند ( ) و۵۰جاويدان (، )۴۹قادسي (
 نشان) ۵۴هوسادا ( تاًينها و) ۵۳باتانيه (، )۵۲م (يک: مانند يخارج

 بروز ي(تداخل زبان مقصد) عامل اصل يزباندهد که تداخل درونيم
 تبه دسج يبا توجه به نتا. باشديم افرادن يدر ب ينوشتار يخطاها

در  ينوشتار يجه گرفت که علل و نوع خطاهاينت توانيم، آمده
 تداخل زبان، از مواقع يدر بعض. متفاوت است کامالًط مختلف يشرا

 يزبان درونتداخل ، مواقع يباشد و در برخيم خطاها ياول عامل اصل
و  ييبا شناسا. باشديم نوشتاري يعامل عمده بروز خطاها

توان يم، )۵۵خطا (بروز  جزئيعوامل عمده و عوامل  ليوتحلهيتجز
برد  يزان تسلط افراد به زبان مقصد پيو م يبه سطح مهارت نوشتار

باحث از م يابعاد مختلف يتواند به پژوهشگران در بررسيم امرن يکه ا
خطا  ليوتحلهيتجزبا ، نيهمچن. کمک کند يسيدر زبان انگل ينگارش
 هاآنشده و به  خودآگاه ياشتباهات نوشتار توانند ازيم انآموززبان

عالوه . ندياجتناب نما هاآناز  يقرار دهند و در مراحل بعد موردتوجه
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 ديز مفيآموزگاران ن يبرا ينوشتار يدانستن نوع خطاها، نيبر ا
 يريادگيدر مورد مشکالت  يديتواند اطالعات مفيم زيرااست؛ 

تواند يم موضوعن يان در مراحل مختلف را فراهم کند که اآموززبان
  .مثمر ثمر واقع شود يه مواد آموزشيو ته يدر طراح

  

  يتشکر و قدردان
 پژوهشگران، مطالب هيته و يآورجمع در که يهمکاران هيکل از

 گونهچيه که است ذکرقابل. ميينمايم تشکر، نمودند يهمراه را
  .نداشت وجود مطالب ليوتحلهيتجز، يآورجمع در يمنافع تعارض
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Abstract 
Background & Aims: The occurrence of errors in writing skill in English language is a typical issue 
among the foreign language learners that requires an error analysis in detail. Accordingly, the purpose 
of present study is to analysis the type of written errors in papers submitted to Nursing and Midwifery 
Journal of Urmia University of Medical Sciences before conducting any scientific editing. 
Materials & Methods: In order to analyze the errors, from among a number of papers submitted to the 
journal, the English abstract of 50 papers were selected randomly, and the type of written errors were 
analyzed regarding the frequency and percentage of their occurrence. To analyze the data, SPSS 
software, version 16 was used. 
Results: The findings revealed that the ratio of errors in terms of interlanguage interference (first 
language interference) in the target language (English) was more than the errors in the intralanguage 
interference (the target language itself), and they were more related to grammatical and lexical errors. 
Conclusion: The findings showed that first language has a significant effect on the occurrence of written 
errors in the target language. Therefore, by analyzing the type of errors, and rooting out their causes, we 
can evaluate the writing proficiency level of the submitters in the target language (English), to prevent 
the repetition of same written errors in their written materials. 
Keywords: Error analysis, written errors, interlanguage interference, intralanguage interference 
 
Address: Urmia University of Medical Sciences,Urmia, Iran 
Tel: +984431937113 
Email: javid.fereidoni@gmail.com 

                                                             
1Department of English Language, Urmia University of Medical Sciences,Urmia, Iran, (Corresponding Author) 
2MA in TEFL, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
3Department Of Medical-Surgical Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
4MA in General Linguistics, Alzahra University, Urmia, azdilmaj@gmail.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3383-en.html
http://www.tcpdf.org

