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مقدمه

هر فرد انسانی ،چه زمانی که در حال فراگیری زبان اول (زبان مادری) است و چه زمانی که در حال
یادگیری زبان دوم (زبان خارجی) اس��ت مرتکب خطا میشود و این امری اجتنابناپذیر است .یادگیری
زبان خارجی هم از روندی برخوردار است که بهوضوح بیشباهت به یادگیری زبان اول ،که خود دارای
آزمونوخطاست ،نمیباشد .پس یادگیرندگان زبان در روند فراگیری بهناچار مرتکب خطا خواهند شد و
اگر به خطاها توجه خاص نداشته باشند و بهویژه از اشکال مختلف بازخورد آن خطاها بهره نبرند در واقع
روند یادگیریشان مختل خواهد شد .اُگردی و آرچیبل )2000( 1معتقد است که تحقیق در زبان دوم ،نیازمند
بررسی چگونگی کسب مهارت افراد در زبان غیرمادری است .کوردر )1967( 2اظهار میدارد که توجه به
خطاهای یادگیرندگان زبان بسیار مهم است چراکه آنها شواهدی از چگونگی یادگیری یا فراگیری زبان
برای محققان فراهم میکنند ازجمله اینکه یادگیرندگان چه راهکارها و روشهایی را در کشف یک زبان
در اختیار دارند .این واقعیت که یادگیرندگان قطع ًا مرتکب خطا میش��وند و اینکه این خطاها را میتوان
مشاهده ،تحلیل و طبقهبندی کرد تا نکاتی از نظامی که در درون یادگیرنده عمل میکند آشکار شود منجر
به پیدایش موجی از مطالعات دربارۀ خطاهای یادگیرندگان به نام «تحلیلخطا »3شده است.
برای معلمان و مؤلفان کتب درسی این خطاها سرنخهای مهمی برای درک و فهم چگونگی فراگیری
زبان دوم است؛ بنابراین تجزیهوتحلیل این خطاها ،یافتن علل و عوامل ایجاد آنها و طراحی مواد درسی
متناسب و تصحیح آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است و تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته
است .براون )1994( 4اظهار میدارد در نیمۀ قرن بیستم یکی از رایجترین کارها در زبانشناسی کاربردی،
بررسی مقابلهای دو زبان بود .زبانشناسی مقابلهای یا تطبیقی به مقایسۀ دو یا چند زبان ،هم در تشابهات
و هم در تفاوتهای موجود میان آنها ،توجه دارد .مقایسۀ زبانها گاهی بهصورت در زمانی است که در
آن صورتهای یک زبان در دورههای مختلف زمانی س��نجیده میشود ،و یا صورتهای دو یا چند زبان
مختلف برای رسیدن به زبان متشابه با یکدیگر مقایسه میشود .طرفداران بررسی مقابلهای مدعیاند که مانع
اصلی فراگیری زبان دوم/خارجی تداخل نظام زبان اول در آن است .فرضیۀ بررسی مقابلهای در یادگیری
زبان دوم بهطور آشکار نظر ما را به افزایش اشتباهات قابل استناد در انتقال منفی زبان مبدأ به زبان مقصد
ال موضوعی که کام ً
جلب میکند .مث ً
ال رایج اس��ت تش��خیص لهجۀ خارجی و توانایی استنباطی است که
صرف ًا از روی سخن یادگیرنده مشخص میکند که وی اهل کجاست .ادعاهای نسبت ًا مستدل و محکمی در
بین کارشناسان آموزش زبان و زبانشناسان از فرضیۀ بررسی مقابلهای پدید آمده است .یکی از قویترین
این ادعاها ،ادعای رابرت لدو )1957( 5در دیباچه کتاب «زبانشناس��ی در بین فرهنگها» اس��ت .کتاب بر
این فرض متکی است که ما میتوانیم الگوهایی را که موجب بروز مشکالت در یادگیری خواهند شد و،
برعکس ،مواردی را که موجب بروز مشکالت نخواهند شد پیشبینی و تشریح کنیم و این کار بایستی از
طریق مقایسة منظم و مرتب زبان دوم -که باید یاد گرفته شود -با زبان مادری و فرهنگ زبانآموز انجام
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گیرد .لدو ( )1957در فصل اول کتاب اظهار میدارد که از مقایسۀ بین زبان مادری و زبان بیگانه میتوان
کلید دشواری و یا سهولت یادگیری زبان بیگانه را به دست آورد .عناصری که مشابه زبان مادری میباشند
برای یادگیرنده آسان و عناصری که با زبان مادری اختالف دارند مشکل خواهند بود .براون ( )1994معتقد
است که بهترین راهکار برای تجزیهوتحلیل یادگیری زبان دوم ،بررسی دادههای تولیدی زبانآموزان (گفتار
و نوشتار) است چراکه توانش واقعی آنان را منعکس میکند.
در تحقی��ق حاضر بررس��ی دادههای تولیدی از طریق تجزیهوتحلیل خطاهای زبانی انجام میش��ود.
فالحی ،1991( 6ص )25 .معتقد اس��ت تحلیل خطاها س��رنخی برای معلم اس��ت تا بتواند دشواریهای
یادگیری را مش��خص نماید؛ دش��واریهایی که تحلیل مقابلهای بهسختی میتواند آنها را پیشبینی کند.
خطاها منابع مهمی هستند که با استفاده از آنها میتوان نظام ذهنی زبانآموزان را درک کرد .از طرفی براون
( )1994عامل اصلی دیگری را در یادگیری توانش کاربردی اجتماعی هر زبان مؤثر میداند که اخیرا ً توجه
زیادی را به خود جلب کرده و آن تأثیر جنسیت ،هم در تولید و هم در درک زبان است .تفاوتهایی میان
چگونگی صحبت کردن مردان و زنان مورد بررسی قرار گرفته است مث ً
ال میان آمریکاییهای انگلیسیزبان
مشاهده شده است که دختران نسبت به پسران از گونه استانداردتر زبان استفاده میکنند و این الگو تا دوران
بزرگسالی ادامه دارد.
بر این اس��اس نگارندگان س��عی نمودهاند که خطاهای امالیی را از میان نوش��تارهای حدود  100نفر
دانشآموز دختر و پس��ر در دو دورۀ س��ال اول و سوم دبیرس��تان جمعآوری کنند و مورد تجزیهوتحلیل
قرار دهند .همچنین سعی نمودهاند تا خطاهای امالیی زبانآموزان را با توجه به دو متغیر جنسیت و سال
تحصیلی مورد بررسی قرار دهند و علل و عوامل بهوجودآورنده و زیرمقولههای آنها را مشخص سازند.
در ادامه فواید این تحقیق را نیز مورد بحث قرار داده و سعی کردهاند با استفاده از نتایج تحقیق پیشنهادهایی
برای تحقیقات آتی و همچنین بهبود شیوههای تدریس و تهیه و تدوین مواد درسی ارائه کنند .چارچوب
نظری در این تحقیق ،کشاورز )1994( 7میباشد و هدف غایی از پژوهش تسهیل آموزش زبان انگلیسی
در مدارس است.
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سؤالهای پژوهش

در این تحقیق به پرسشهای زیر باید پاسخ داده شود:

 .1دانشآموزان فارس��یزبان در نوشتار متون انگلیسی مرتکب چه نوع خطاهای امالیی میشوند و
بسامد خطاهایشان چقدر است؟
 .2با توجه به متغیر س��ال تحصیلی و جنس��یت چه نوع تفاوتهایی در خطاهای موجود در متون
نوشتاری زبانآموزان مورد بررسی وجود دارد؟
 .3خطاهای زبانآموزان از چه منبع یا منابعی ناشی میشود؟
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پیشینة پژوهش

از نظر میلر« )1966( 8بیمعنا خواهد بود که قواعدی برای اشتباه کردن بیان کنیم» بنابراین بهتر است
از این به بعد «خطاهای کنشی» را اشتباه بنامیم و اصطالح «خطا» را برای «خطاهای نظاممند» زبانآموز
به کار ببریم.
کوردر ( )1973اش��اره میکند که مش��خصترین کاربرد عملی خطاها استفادۀ معلمها از آن است،
خطاها بازخورد ایجاد میکنند و کارایی مواد درسی و شیوههای تدریس را به معلم باز مینمایانند و به
او نش��ان میدهند که کدام بخش از مطالب درسی بهخوبی آموخته شده و یا خوب تدریس نشدهاند و
باید بیشتر به آنها توجه کرد.
براون ( )1994اظهار میدارد که بهمنظور تحلیل زبان یادگیرنده از دیدگاهی مناسب ،تمایز قائل شدن
9
بین اشتباهات و خطاها ،که از نظر فنی دو پدیدۀ بسیار متفاوت هستند ،امری بسیار مهم است .کریستال
( ،2003ص )165 .تفاوت میان خطا و اشتباه را چنین بیان میکند:
«خطاها صورتهای غیرقابل قبولی هس��تند که زبانآموزان یک زبان خارجی با اس��تفاده از اصول
و ش��یوههای زبانشناختی آنها را تولید میکنند و تصور میش��ود که این خطاها ،به شیوهای نظاممند،
منعکسکنندۀ سطح توانش زبانی کسبشدة آن زبانآموزان باشد؛ درحالیکه اشتباهات ،محدودیتهای
کنش زبانی هستند که زبانآموز قادر است آنها را تصحیح کند».
از نظر فالحی ( )1991تحلیل خطا بر این فرض استوار است که دفعات تکرار خطا با میزان سختی
یادگیری ارتباط دارد .برای تش��خیص دش��واریها ،خطاها در زبان تولید شده و بهوسیلة زبانآموز زبان
خارجی بهصورتی منظم جمعآوری ،تحلیل و دستهبندی میشوند.
در پژوهش کش��اورز ( )1994آمده است که به دنبال نواقص بررسی مقابلهای برای توضیح مناسب
خطاهای زبانآموزان زبان دوم ،محققان شروع به جستوجوی شیوههای جایگزینی کردند که به لحاظ
نظری بتوان آنها را توجیه کرد و به لحاظ آموزشی نیز این شیوهها کاربردی باشند .این شیوههای جدید
که بر اساس نظریههای یادگیری زبان اول و دوم و دربردارندۀ شباهتهای میان آنهاست تحلیل خطاها
نامیده میش��ود .در یادگیری زبان دوم ،نسبت به آنچه در سنت بررسی مقابلهای بود ،نگرش مثبتتری
به وجود آمد .خطاها دیگر بهعنوان عالئم ناکامی در تدریس و یا یادگیری تلقی نمیش��دند که باید به
هر قیمتی ریش��هکن ش��وند ،بلکه در عوض بهعنوان بخش ضروری از فرایند یادگیری زبان نگریس��ته
میش��دند .ظهور تحلیل خطاهای زبانی عکسالعملی بود در برابر دیدگاهی دربارة یادگیری زبان دوم
که از سوی بررسی مقابلهای ارائه شده بود؛ دیدگاهی که انتقال را فرایند اصلی در یادگیری زبان دوم یا
خارجی میدانست .این دیدگاه راجع به انتقال ،با دیدگاه یادگیری رفتاری ارتباط داشت .از سوی دیگر
تحلیل خطا سعی میکند کنش زبانآموز را توضیح دهد؛ کنشی که بر اساس فرایندهای شناختی است
که زبانآموزان در سازماندهی دادههای زبانی در زبان مقصد دریافت میکنند.
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 .1خطاها اجتنابناپذیرند .همانطور که ما بدون ارتکاب اشتباه نمیتوانیم چه زبان اول و چه زبان
دوم را بیاموزیم؛
 .2خطاها از جهات مختلف مهم هستند؛
 .3تم��ام خطاها را نمیتوان به زبان مادری نس��بت داد .یعنی تداخل زب��ان اول منبع تمام خطاها
نیست.
علوی و منصور ( )2011به بررسی خطاهای نوشتاری جمعی از دانشجویانی که در دانشگاه مالزی
مش��غول به تحصیل بوده و زبان مادری آنها انگلیس��ی نیس��ت پرداختهاند و نتیج��ه گرفتهاند که این
دانش��جویان با دش��واریهای زبانی مختلف��ی از جمله در لغت ،تلفظ و گرام��ر مواجهاند و گفتهاند که
خطاهای آنها ناشی از تداخل زبان مادری و قوانین زبان مقصد میباشد.
محمد و عبدالحس��ین ( )2015نیز به بررس��ی خطاهای نحوی دانش��جویان عراقی که در دانشگاه
مالزی مشغول به تحصیل بودهاند پرداختهاند و مهمترین عامل بروز خطاهای آنان را زبان مادری معرفی
کردهاند.
سلیمی ( )1390در رسالۀ کارشناسی ارشد خود به بررسی خطاهای نوشتاری فارسیزبانانی که در
حال یادگیری زبان انگلیسی هستند پرداخته است و انتقال درون زبانی را مهمترین عامل در ایجاد چنین
خطاهایی میداند.
علویمقدم و خیرآبادی ( )1391خطاهای نوش��تاری دانشآموزان ایرانی ترکزبان سطح متوسطه و
پیشرفته را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و این خطاها را در چهار حوزۀ امالیی ،واژگانی ،ساختاری
و کاربردشناختی تقسیمبندی کردهاند .نتایج حاکی از آن است که خطاهای ساختاری با  72درصد میزان
وقوع از بیشترین تعداد برخوردار بودهاند.
یکی از عوامل بیولوژیکی که در توس��عۀ زبان تأثیر فراوان دارد جنس��یت اس��ت .دختران از سنین
بسیار پایین در گسترش دادن مهارتهای زبانی خود ،نسبت به پسران ،پیشتاز هستند بهگونهای که دامنة
واژگانی آنها در سن  16ماهگی وسیعتر از پسران است (برمن ،بیتان و بوت .)2008 ،10تأثیر تفاوتهای
جنسیتی در زبانشناسی به این موضوع میپردازد که مکانیسم فراگیری زبان تا حدودی در مردان و زنان
متفاوت است (کاشانسکایا ،مارین و یو.)2011 ،11
اولمان )2004( 12انگارة ابرازی ،فرایندی 13را بیان نموده است .وی چنین بیان میکند که برتری زنان
در فعالیتهای زبانی به علت «حافظۀ ابرازی» آنهاس��ت .حافظۀ ابرازی بخشی از حافظۀ طوالنیمدت
است و ظرفیت ذخیرۀ وسیع و درازمدتی دارد .برخالف «حافظۀ اقدامی» که مربوط به یادگیری مهارتها
اس��ت (یادگیری قوانین آش��کار) ،حافظۀ ابرازی یادگیری صریح و بازیابی اطالعات را در برمیگیرد و
ب��ه توانایی ذخیره و بهکارگیری دانش حقای��ق و وقایع برمیگردد .ترادگیل ( )1376نمونۀ بارز تفکیک
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جنسیتی در زبان را مربوط به جزایر هند غربی یا جزایر کارائیب میداند .وقتی اروپاییان برای نخستین
ب��ار ب��ه مجمعالجزایر آنتیل کوچک قدم گزاردند و با بومیان کارائیبی س��اکن آنجا تماس برقرار کردند
متوجه ش��دند که زنان و مردان به دو زبان متفاوت تکلم میکنند .این امر ش��گفتانگیزی بود که ظاهرا ً
نظیرش را در هیچ نقطهای از جهان ندیده بودند.
می��زان تحصیالت نیز در به وج��ود آمدن تنوعات و گوناگونیهای زبانی عامل مؤثری اس��ت .در
سطح یک جامعۀ زبانی ،تفاوتهای زبانی که گاه کام ً
ال آشکار هستند ،با میزان تحصیالت افراد ارتباط
و همبستگی قابلمالحظهای نشان میدهند .باطنی ( )1373نیز با تصریح بر نقش تحصیالت ،رابطۀ میان
تحصیالت و طبقۀ اجتماعی را نش��ان میدهد .بنا به گفتة وی نوع گفتار میتواند منعکسکنندة درجه
تحصیالت باشد ،تا آنجا که تحصیالت نمایشگر طبقه اجتماعی افراد نیز میباشد .مدرسی ( )1387معتقد
اس��ت که میزان تحصیالت و حتی نوع تحصیالت یا رش��تة تحصیلی گویندگان یک زبان را میتوان از
عواملی دانس��ت که در به وجود آمدن تنوعات و گوناگونیهای زبانی در س��طح یک جامعه نقش مؤثر
دارند.

روش پژوهش

آزمودنیه��ا :زبانآموزان��ی که نوش��تههای آن��ان در این تحقیق مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت
دانشآموزانی هستند که در حال یادگیری زبان انگلیسی در سالهای اول و سوم دبیرستان بودند و زبان
مادری آنان فارسی بوده است .ازآنجاکه نگارندگان بهعنوان دبیر زبان انگلیسی در حال تدریس میباشند
لذا انش��اهای دانشآموزان دختر س��ال اول و سال سوم دبیرستان را تجزیهوتحلیل کردهاند .البته در این
پژوهش آزمودنیها از هر دو جنس پسر و دختر انتخاب شدند .این دانشآموزان در ناحیۀ  1شهر ری
در دبیرستان دخترانۀ صدیقه طاهره(س) و دبیرستان پسرانۀ  22بهمن مشغول تحصیل بودهاند و درس
زبان پایۀ سال گذشتۀ آنها بهعنوان سطح همگونی آنها تلقی گردید.
ابزار مطالعه :نوش��تههای گردآوریش��ده از زبانآموزان شامل انشاهای آنها بود که برای استخراج
اطالعات مورد اس��تفاده قرار گرفت .از هر دانشآموز تعداد  5برگه انش��ا جمعآوری شد .از این تعداد
موضوع  3انش��ا تعیین شد و از زبانآموزان درخواست شد دربارة آنها انشا بنویسند .موضوع  2انشای
دیگر آزاد بود و زبانآموزان به انتخاب خود مطالبی نوشتند.
روش پژوهش :بعد از انتخاب  100زبانآموز دختر و  100زبانآموز پس��ر در س��الهای اول و سوم
دبیرس��تان که از سطح همگونی یکس��انی برخوردار بودند 5 ،موضوع مشخص گردید .که دو موضوع
اختیاری بود و توس��ط خود دانشآموزان انتخاب شد و س��ه موضوع دیگر توسط نگارندگان به دانش
آموزان داده ش��د .موضوعها نیز در خصوص مس��ائل اجتماعی از قبیل مراس��م جشن نوروز و ازدواج
و ...بود .در جلس��ات متوالی از زبانآموزان خواس��ته ش��د در خصوص موضوعات خواستهش��ده انشا
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بحث و بررسی

پس از جمعآوری و تجزیهوتحلیل خطاهای امالیی زبانآموزان ،خطاهای استخراجشده طبقهبندی و
زیرمقولههای آنها مشخص گردید .همچنین علل و عوامل بهوجودآورندۀ آنها نیز تعیین شد .طبقهبندی
ارائهشده به شرح زیر است:
 .1خطاهای واجی
پس از بررس��ی نوشتههای گردآوریش��ده از دانشآموزان دختر و پسر فارسیزبان خطاهای واجی
یافتشده را بهصورت زیر طبقهبندی نمودیم:
 .1.1نبود یک واج در زبان مادری
چون در زبان انگلیسی چند واج وجود دارد که در زبان فارسی وجود ندارد زبانآموزان در کاربرد
آنها چه در گفتار و چه در نوش��تار دچار خطا میش��وند .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اشاره
شده است:
صورت بازسازیشده
I can say thank you

صورت بهکاررفته
I can say tank you

در مث��ال باال دلیل بروز خطا نبودن یک واج در زبان مادری اس��ت .یعن��ی به دلیل نبودن واج/θ /
و واج / ð/در زبان فارس��یزبانآموزان دچار خطا ش��دهاند .لذا از واج دیگری که در زبان مادری خود
داشتهاند استفاده نمودهاند.
 .2.1حروفی که نوشته میشوند اما تلفظ نمیشوند
به علت اینکه بعضی از حروف نوشته میشوند ولی تلفظ نمیشوند زبانآموز دچار خطاهایی میگردند.
در بعضی از موارد زبانآموز از این حروف در جاهایی که نیاز است استفاده نمیکند و برعکس در جاهایی
استفاده میکند که نباید استفاده کند .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اشاره شده است:
صورت بازسازیشده
My high school has big yard

صورت بهکاررفته
My hi school its yard big
شمارةë 59
سال پانزدهم ë
پاییز ë 1395

115

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی خطاهای امالیی در نوشتار متون انگلیسی دانشآموزان فارسیزبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

 .3.1کاربرد نادرست واجهایی که واجگاه مشترک دارند
در این دسته از خطاها زبانآموزان واجهایی را که دارای واجگاه مشترک هستند بهجای یکدیگر به
کار بردهاند .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اشاره شده است:
صورت بازسازیشده
Our school is very big and pretty

صورت بهکاررفته
The our school very big and bretty

در مثال باال چون واجگاه  / p/و  / b /یکی است یعنی جایگاه هر دوی آنها لبی میباشد زبانآموز
دو واج را بهجای هم به کار برده است.
 .4.1عدم یادگیری تلفظ صحیح کلمه
قسمت اعظم خطاهای امالیی زبانآموزان ناشی از یادنگرفتن تلفظ صحیح کلمه است ،لذا منجر به
بروز خطاهایی از این نوع میش��ود .ما خطاهای مشاهدهشده در نوشتار زبانآموزان را که ناشی از عدم
تلفظ صحیح کلمه بوده است به سه دستۀ زیر تقسیمبندی کردیم:
الف .ترتیب نادرست واجها
این دس��ته از خطاها مربوط به عدم کاربرد درس��ت واجها به دنبال یکدیگر اس��ت که در نوش��تار
زبانآموزان نمود یافته است .به نظرمی رسد دلیل اصلی چنین خطاهایی این باشد که زبانآموز با تلفظ
کلمه مشکل دارد .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اشاره شده است:
صورت بازسازیشده
The teachers are smart

صورت بهکاررفته
The teachers are sramt

ب .حذف واج
این دسته خطاهای امالیی ناشی از آن است که زبانآموز چون تلفظ صحیح کلمه را نمیداند واجی
را حذف میکند و تلفظ آن را برای خود راحت میکند .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اش��اره
شده است:
صورت بازسازیشده
My school is beautiful
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صورت بهکاررفته
My school is beatiful

ج .اضافه کردن واج
این دسته از خطاها با اضافه کردن یک واج رخ میدهد که در بیشتر موارد به دلیل تفاوت در ساختار
هجایی دو زبان میباشد .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اشاره شده است:
صورت بازسازیشده
My school is far from my house
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صورت بهکاررفته
My school far ferom my hous

 .2خطاهای مربوط به رسمالخط
خطاهایی که در این بخش بررس��ی و دستهبندی میشوند خطاهایی هستند که به دلیل ویژگیهای
نظام امالیی زبان انگلیس��ی ایجاد میش��وند .ش��اید عمدهترین تفاوتها در رس��مالخط زبان انگلیسی
برای فارس��یزبانها جهت حرکت نوشتن است ،که برخالف فارسی از سمت چپ به راست میباشد.
عمدهترین علت خطاهای مربوط به رسمالخط به خاطر عدم هماهنگی در امالی زبان انگلیسی و فارسی
است بنابراین خطاها به شرح زیر تقسیمبندی میشوند:
 .1.2عدم ارتباط متقابل بین حروف و صداها
این دس��ته از خطاها به دو دلیل رخ میدهند .1 :حروف با امالی مختلف صدای یکس��ان دارند
 .2حروف با امالی یکس��ان صدای مختلف دارند .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اش��اره شده
است:
صورت بازسازیشده
His shirt number

صورت بهکاررفته
He is shirt namber

 .2.2وجود کلمات همآوا
در زبان انگلیس��ی کلماتی وجود دارد که به یکس��ان تلفظ میشوند اما امال و معنای آنها متفاوت
اس��ت .به چنین کلماتی کلمات همآوا گفته میش��ود .وجود چنین کلماتی در زبان س��بب میش��ود تا
زبانآموز دچار اشتباه شود .در مثال زیر به نمونهای از این خطاها اشاره شده است:
صورت بازسازیشده
Spain has the best tennis players in world

صورت بهکاررفته
Ispania is the best tennis player in word
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در مثال باال زبانآموزان به علت تشابهی که در تلفظ کلمات نظیر هم وجود داشته است مرتکب
خط��ا ش��دهاند .در بعضی از ای��ن موارد کلمات از نظر تلفظ نیز ش��بیه یکدیگر هس��تند اما به خاطر
اینک��ه زبانآموز تلفظ صحیح کلم��ه را نمیداند مرتکب خطا میش��ود .بهعنوانمثال زبانآموز کلمۀ
 wordب��ا تلف��ظ [ ]wЗ:dرا بهجای  worldکه تلفظ آن بهصورت [ ]wЗ:ldمیباش��د به کار برده
است.
 .3.2نادیده گرفتن قواعد امالیی توسط زبانآموز
چنین خطاهایی به علت رعایت نکردن قواعد امالیی روی میدهند؛ بهعنوانمثال قواعدی که مقرر
میکنند چه هنگام همخوان پایانی در کلمات تک سیالبی تکرار میشود .در مثال زیر به نمونهای از این
خطاها اشاره شده است:
صورت بهکاررفته

صورت بازسازیشده

I was swiming

I was swimming

تعیین منبع خطاها
پ��س از دس��تهبندی خطاهای امالیی زبانآموزان به تعیین بس��امد و درصد خطاه��ای زبانآموزان
میپردازیم؛ سپس منبع بروز خطاها ذکر خواهد شد.
جدول   .1خطاهای امالیی دانشآموزان دختر و پسر فارسیزبان پایة اول دبیرستان و پایة سوم دبیرستان                               
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جنسیت

پایۀ تحصیلی

تعداد
زبانآموزان

بسامد خطا

درصد خطاهای امالیی
نسبت به کل خطاهای امالیی

دختر

اول

50

160

21/65

دختر

سوم

50

154

20/84

پسر

اول

50

225

30/45

پسر

سوم

50

200

27/06
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جدول   .2خطاهای زبانآموزان در حوزة امالیی                                                                                                                         

دختران

خطاهای امالیی

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی خطاهای امالیی در نوشتار متون انگلیسی دانشآموزان فارسیزبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

پسران

اول دبیرستان

سوم دبیرستان

اول دبیرستان
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همانگونه که در نمودار باال مش��اهده میشود خطاهای مربوط به عدم ارتباط متقابل بین حروف و
صدا از بیشترین بسامد وقوع در دانشآموزان دختر پایۀ اول و سوم دبیرستان برخوردار است و بعدازآن
خطاهای مربوط به حروفی که خوانده نمیشود از بسامد وقوع باالیی برخوردار میباشد .این در حالی
استکه خطاهای مربوط به قواعد امالیی از کمترین بسامد وقوع برخوردار میباشد.
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همانگونه که در نمودار باال مش��اهده میشود خطاهای مربوط به عدم ارتباط متقابل بین حروف و
صدا از بیشترین بسامد وقوع در دانشآموزان پسر پایۀ اول و سوم دبیرستان برخوردار است و بعدازآن
خطاهای مربوط به حروفی که خوانده نمیش��ود از بس��امد وقوع باالیی برخوردار میباش��د .همچنین
خطاهای مربوط به حذف واج نیز از بسامد وقوع نسبت ًا باالیی برخوردار میباشد .این در حالی استکه
120
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خطاهای مربوط به نبود یک واج در زبان مادری از کمترین بس��امد وقوع برخوردار میباش��د .همچنین
خطاهای مربوط به قواعد امالیی از بسامد کمی برخوردار است.
بر اس��اس نظر کش��اورز ( )1994منبع خطاها را میتوان بهصورت زیر دستهبندی نمود که در این
تحقیق هم میتوان آنها را بهعنوان منبع خطا در نظر گرفت:
الف .انتقال میان زبانی
ب .انتقال در زبانی
ج .راهبردهای یادگیری
د .راهبردهای ارتباطی
در زیر ،این منابع را بهاختصار شرح میدهیم و سپس بسامد و درصد هر یک از این منابع را در بروز
خطاهای نحوی در سطح مقدماتی میآوریم.
الف .انتقال میان زبانی :منظور خطاهایی هستند که از زبان مادری سرچشمه میگیرند
ب .انتقال در زبانی :خطاهایی که از س��وی زب��ان خارجی پدید میآیند حاصل تداخل مقولههای
زبان مقصد هستند.
ج .راهبردهای یادگیری :به راهبردهایی اش��اره دارد که از س��وی زبانآموزان هنگام تعامل با زبان
مقصد به کار برده میشوند مانند :سادهسازی
د .راهبردهای ارتباطی :زمانی که زبانآموز ،با منابع محدود زبانی که در اختیار دارد ،مجبور باش��د
منظور خود را بیان کند .ممکن است مجبور شود برای برقراری ارتباط از تفسیر ،حرکت بدنی یا حتی
قرضگی��ری از زب��ان مادری خود بهره برد تا کمبود دانش دس��توری یا واژگانی خود را جبران کند .بر
اس��اس آنچه در باال از آنها بهعنوان منبع خطاها نام برده شد ،خطاهای زبانآموزان را میتوان از لحاظ
منبع و بسامد و درصد هر یک از آنها ،در جدول زیر دستهبندی کرد:
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منبع خطا

تعداد
زبانآموزان

بسامد
خطا

درصد خطا
نسبت به کل خطاهای امالیی

انتقال میانزبانی

200

188

25/43

انتقال در زبانی

200

367

49/66

راهبردهای ارتباطی

200

114

15/44

راهبردهای یادگیری

200

70

9/47

مجموع

200

739
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با توجه به جدول باال میتوان گفت که منابع متعددی سبب بروز خطا میشوند که اصلیترین آنها
بر اساس بسامد تکرارشان ،انتقا ِل در زبانی یا زبان مقصد ،انتقال میان زبانی یا زبان مادری ،راهبردهای
ارتباطی و راهبردهای یادگیری هستند.

نتایج پژوهش

در ای��ن تحقیق بعد از تجزیهوتحلیل خطاهای امالیی زبانآموزان در س��طح مقدماتی ،نتایج جالب
توجهی دربارة علل بهوجودآورندة این خطاها و همچنین حوزههای بروز این خطاها به دست آمده است.
مجموع کل خطاهای دانشآموزان دختر فارس��یزبان  314م��ورد و مجموع کل خطاهای دانشآموزان
پس��ر فارسیزبان  425مورد است .در واقع بسامد خطاهای موجود در نوشتار دختران دانشآموز کمتر
از بس��امد خطاهای پسران دانشآموز اس��ت و مجموع کل خطاهای زبانآموزان در حوزة یادشده 739
خطا میباشد .این نتیجه همسو با تحقیقات انجامشده توسط برمن و همکاران ( )2008است که گفتیم
معتقدند دختران در گس��ترش مهارتهای زبانی از پس��ران پیشتاز هستند .همچنین میتوان گفت که با
باال رفتن پایۀ تحصیلی بسامد خطاهای زبانآموزان نیز کمتر میشود؛ یعنی مجموع کل بسامد خطاهای
زبانآموزان دختر پایۀ اول دبیرستان  160خطا ،مجموع کل بسامد خطاهای زبانآموزان دختر پایۀ سوم
دبیرستان  154خطا ،مجموع کل بسامد خطاهای زبانآموزان پسر پایۀ اول دبیرستان  225خطا و مجموع
کل بسامد خطاهای زبانآموزان پسر پایۀ سوم دبیرستان  200خطاست.
یکی از نتایج مهم این تحقیق مشخص شدن علل و عوامل بهوجودآورندة خطاهای زبانآموزان بوده
122
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است که در راستای طبقهبندی منبع خطاهای کشاورز ( )1994میباشد .جدول ( )3نشان میدهد که این
عوامل در  4دسته قرار گرفتهاند که عبارتاند از :انتقال میان زبانی ،انتقال در زبانی ،راهبردهای یادگیری
و راهبردهای ارتباطی .مهمترین عامل بروز خطاها ،عامل انتقال در زبانی است که در این تحقیق تعداد
 367مورد خطا را از کل خطاها ش��امل شده است .از اطالعات این جدول میتوان نتیجه گرفت که در
حدود  49/66درصد خطاها ناش��ی از تداخل مقولههای مختلف با هم در زبان مقصد اس��ت که این امر
میتواند س��بب ش��ود تا معلم بداند بیشترین حوزة مشکلساز کدام حوزه است تا تمرکز بیشتری روی
آن داش��ته باش��د .توجه به جدول شماره ( )2مش��خص میکند که منبع بروز خطاها و درصد هریک از
آنها به ترتیب زیر است :انتقال در زبانی  ،49/68انتقال میان زبانی  ،25/43راهبردهای ارتباطی ،15/44
راهبردهای یادگیری  9/47یعنی بیشترین خطاها مربوط به مقولههای زبان انگلیسی و کاربرد آنهاست.
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پیشنهادها و کاربردهای پژوهش

برای بهبود برنامههای آموزشی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1معلمان باید خطاهای زبانآموزان خود را مطالعه کنند تا حوزههای مشکلآفرین برای زبانآموزان
در سطوح مختلف آموزش را دریابند و بتوانند مشکالت فراگیری زبان انگلیسی را مرتفع نمایند.
 .2طراحان برنامههای درسی باید خطاهای زبانآموزان را مطالعه کنند و بشناسند تا بتوانند مقولههای
زبانی را بر اساس اهمیتی که دارند در برنامههای درسی قرار دهند.
 .3الزم اس��ت نویس��ندگان کتب درسی خطاها را مطالعه کنند تا در انتخاب مواد آموزشی واقعی بر
اس��اس عوامل متعددی مانند بسامد ،رخداد و قابل تدریس بودن عمل کنند .همچنین نویسندگان
کتب درسی میتوانند با توجه به خطاها و دشواریها ،مطالب درسی را درجهبندی نموده و دقت
بیشتری را به مقولههایی با درجۀ دشواری باالتر اختصاص دهند.
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