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كليدواژهها:

چكيده:

بررسی خطاهای امالیی در نوشتار 
متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان 
با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

 امیررضاوکیلیفرد***  سیدبهنامعلویمقدم* ساراسلیمی**

بررسی و تحلیل خطاهای امالیی دانش آموزان فارسی زبان، در نوشتن متون انگلیسی، با توجه به متغیر 
دورۀ تحصیلی و جنسیت، جهت شناسایی موارد مشکل آفرین در یادگیری و ارائة راهکار مناسب برای 
بهبود مواد آموزشی و شیوه های تدریس، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این زمینه، این مقاله به 
بررسی و تحلیل خطاهای زبان آموزان دختر و پسر در دورۀ متوسطه پرداخته است تا در جهت بهبود 
ش�یوه های تدریس گام مؤثری بردارد. ما در این تحقیق، بر اساس چارچوب نظری کشاورز )1994( به 
طبقه بندی خطاهای امالی�ی پرداخته ایم. جامعة آماری این تحقیق 100 نفر دانش آموز دختر و 100 نفر 

دانش آموز پسر پایة اول و سوم دبیرستان بودند و تالش شد به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
1. دانش آموزان در نوش�تار متون انگلیس�ی مرتکب چه نوع خطاهای امالیی می ش�وند و بس�امد 

خطاهایشان چقدر است؟
2. ب�ا توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنس�یت چه نوع تفاوت های�ی در خطاهای موجود در متون 

نوشتاری زبان آموزان دیده می شود؟
3. خطاهای زبان آموزان از چه منابعی نشئت می گیرد؟

تعداد کل خطاهای امالیی افراد مورد تحقیق 739 مورد بوده است. زیرمقوله های خطاها نیز در این 
مقاله طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بسامد خطاهای دانش آموزان دختر کمتر 
از دانش آموزان پسر است و با افزایش دورۀ تحصیلی از میزان خطاهای دانش آموزان کاسته می شود. از 
دیگر دستاوردهای تحقیق تعیین منبع خطاهاست که عبارت اند از: الف. انتقال درون زبانی ب. انتقال 
بین زبانی ج. راهبردهای ارتباطی، و د. راهبردهای یادگیری زبان دوم. نتایج این بررسی نشانگر آن است 

که بیشترین عامل بروز خطاها، عامل انتقال درون زبانی می باشد.
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بررسی خطاهای امالیی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

مقدمه
هر فرد انسانی، چه زمانی که در حال فراگیری زبان اول )زبان مادری( است و چه زمانی که در حال 
يادگیری زبان دوم )زبان خارجی( اس��ت مرتکب خطا می شود و اين امری اجتناب ناپذير است. يادگیری 
زبان خارجی هم از روندی برخوردار است که به وضوح بی شباهت به يادگیری زبان اول، که خود دارای 
آزمون وخطاست، نمی باشد. پس يادگیرندگان زبان در روند فراگیری به ناچار مرتکب خطا خواهند شد و 
اگر به خطاها توجه خاص نداشته باشند و به ويژه از اشکال مختلف بازخورد آن خطاها بهره نبرند در واقع 
روند يادگیری شان مختل خواهد شد. اُگردی و آرچیبل1 )2000( معتقد است که تحقیق در زبان دوم، نیازمند 
بررسی چگونگی کسب مهارت افراد در زبان غیرمادری است. کوردر2 )1967( اظهار می دارد که توجه به 
خطاهای يادگیرندگان زبان بسیار مهم است چراکه آن ها شواهدی از چگونگی يادگیری يا فراگیری زبان 
برای محققان فراهم می کنند ازجمله اينکه يادگیرندگان چه راهکارها و روش هايی را در کشف يک زبان 
در اختیار دارند. اين واقعیت که يادگیرندگان قطعاً مرتکب خطا می ش��وند و اينکه اين خطاها را می توان 
مشاهده، تحلیل و طبقه بندی کرد تا نکاتی از نظامی که در درون يادگیرنده عمل می کند آشکار شود منجر 

به پیدايش موجی از مطالعات دربارۀ خطاهای يادگیرندگان به نام »تحلیل  خطا3« شده است.
برای معلمان و مؤلفان کتب درسی اين خطاها سرنخ های مهمی برای درک و فهم چگونگی فراگیری 
زبان دوم است؛ بنابراين تجزيه وتحلیل اين خطاها، يافتن علل و عوامل ايجاد آن ها و طراحی مواد درسی 
متناسب و تصحیح آن ها از اهمیت ويژه ای برخوردار است و تحقیقات فراوانی در اين زمینه صورت گرفته 
است. براون4 )1994( اظهار می دارد در نیمۀ قرن بیستم يکی از رايج ترين کار ها در زبا ن شناسی کاربردی، 
بررسی مقابله ای دو زبان بود. زبا ن شناسی مقابله ای يا تطبیقی به مقايسۀ دو يا چند زبان، هم در تشابهات 
و هم در تفاوت های موجود میان آن ها، توجه دارد. مقايسۀ زبان ها گاهی به صورت در زمانی است که در 
آن صورت های يک زبان در دوره های مختلف زمانی س��نجیده می شود، و يا صورت های دو يا چند زبان 
مختلف برای رسیدن به زبان متشابه با يکديگر مقايسه می شود. طرفداران بررسی مقابله ای مدعی اند که مانع 
اصلی فراگیری زبان دوم/خارجی تداخل نظام زبان اول در آن است. فرضیۀ بررسی مقابله ای در يادگیری 
زبان دوم به طور آشکار نظر ما را به افزايش اشتباهات قابل استناد در انتقال منفی زبان مبدأ به زبان مقصد 
جلب می کند. مثاًل موضوعی که کاماًل رايج اس��ت تش��خیص لهجۀ خارجی و توانايی استنباطی است که 
صرفاً از روی سخن يادگیرنده مشخص می کند که وی اهل کجاست. ادعاهای نسبتاً مستدل و محکمی در 
بین کارشناسان آموزش زبان و زبا ن شناسان از فرضیۀ بررسی مقابله ای پديد آمده است. يکی از قوی ترين 
اين ادعاها، ادعای رابرت لدو5 )1957( در ديباچه کتاب »زبا ن شناس��ی در بین فرهنگ ها« اس��ت. کتاب بر 
اين فرض متکی است که ما می توانیم الگوهايی را که موجب بروز مشکالت در يادگیری خواهند شد و، 
برعکس، مواردی را که موجب بروز مشکالت نخواهند شد پیش بینی و تشريح کنیم و اين کار بايستی از 
طريق مقايسۀ منظم و مرتب زبان دوم- که بايد ياد گرفته شود- با زبان مادری و فرهنگ زبان آموز انجام 
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گیرد. لدو )1957( در فصل اول کتاب اظهار می دارد که از مقايسۀ بین زبان مادری و زبان بیگانه می توان 
کلید دشواری و يا سهولت يادگیری زبان بیگانه را به دست آورد. عناصری که مشابه زبان مادری می باشند 
برای يادگیرنده آسان و عناصری که با زبان مادری اختالف دارند مشکل خواهند بود. براون )1994( معتقد 
است که بهترين راهکار برای تجزيه وتحلیل يادگیری زبان دوم، بررسی داده های تولیدی زبان آموزان )گفتار 

و نوشتار( است چراکه توانش واقعی آنان را منعکس می کند.
در تحقی��ق حاضر بررس��ی داده های تولیدی از طريق تجزيه وتحلیل خطاهای زبانی انجام می ش��ود. 
فالحی6 )1991، ص. 25( معتقد اس��ت تحلیل خطاها س��رنخی برای معلم اس��ت تا بتواند دشواری های 
يادگیری را مش��خص نمايد؛ دش��واری هايی که تحلیل مقابله ای به سختی می تواند آن ها را پیش بینی کند. 
خطاها منابع مهمی هستند که با استفاده از آن ها می توان نظام ذهنی زبان آموزان را درک کرد. از طرفی براون 
)1994( عامل اصلی ديگری را در يادگیری توانش کاربردی اجتماعی هر زبان مؤثر می داند که اخیراً توجه 
زيادی را به خود جلب کرده و آن تأثیر جنسیت، هم در تولید و هم در درک زبان است. تفاوت هايی میان 
چگونگی صحبت کردن مردان و زنان مورد بررسی قرار گرفته است مثاًل میان آمريکايی های انگلیسی زبان 
مشاهده شده است که دختران نسبت به پسران از گونه استانداردتر زبان استفاده می کنند و اين الگو تا دوران 

بزرگ سالی ادامه دارد.
بر اين اس��اس نگارندگان س��عی نموده اند که خطاهای اماليی را از میان نوش��تارهای حدود 100 نفر 
دانش آموز دختر و پس��ر در دو دورۀ س��ال اول و سوم دبیرس��تان جمع آوری کنند و مورد تجزيه وتحلیل 
قرار دهند. همچنین سعی نموده اند تا خطاهای اماليی زبان آموزان را با توجه به دو متغیر جنسیت و سال 
تحصیلی مورد بررسی قرار دهند و علل و عوامل به وجودآورنده و زيرمقوله های آن ها را مشخص سازند. 
در ادامه فوايد اين تحقیق را نیز مورد بحث قرار داده و سعی کرده اند با استفاده از نتايج تحقیق پیشنهاد هايی 
برای تحقیقات آتی و همچنین بهبود شیوه های تدريس و تهیه و تدوين مواد درسی ارائه کنند. چارچوب 
نظری در اين تحقیق، کشاورز7 )1994( می باشد و هدف غايی از پژوهش تسهیل آموزش زبان انگلیسی 

در مدارس است.

سؤالهایپژوهش
در اين تحقیق به پرسش های زير بايد پاسخ داده شود:

1. دانش آموزان فارس��ی زبان در نوشتار متون انگلیسی مرتکب چه نوع خطاهای اماليی می شوند و 
بسامد خطاهايشان چقدر است؟

2. با توجه به متغیر س��ال تحصیلی و جنس��یت چه نوع تفاوت هايی در خطاهای موجود در متون 
نوشتاری زبان آموزان مورد بررسی وجود دارد؟

3. خطاهای زبان آموزان از چه منبع يا منابعی ناشی می شود؟
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پيشينةپژوهش
از نظر میلر8 )1966( »بی معنا خواهد بود که قواعدی برای اشتباه کردن بیان کنیم« بنابراين بهتر است 
از اين به بعد »خطاهای کنشی« را اشتباه بنامیم و اصطالح »خطا« را برای »خطاهای نظام مند« زبان آموز 

به کار ببريم.
کوردر )1973( اش��اره می کند که مش��خص ترين کاربرد عملی خطاها استفادۀ معلم ها از آن است، 
خطاها بازخورد ايجاد می کنند و کارايی مواد درسی و شیوه های تدريس را به معلم باز می نمايانند و به 
او نش��ان می دهند که کدام بخش از مطالب درسی به خوبی آموخته شده و يا خوب تدريس نشده اند و 

بايد بیشتر به آن ها توجه کرد.
براون )1994( اظهار می دارد که به منظور تحلیل زبان يادگیرنده از ديدگاهی مناسب، تمايز قائل شدن 
بین اشتباهات و خطاها، که از نظر فنی دو پديدۀ بسیار متفاوت هستند، امری بسیار مهم است. کريستال9 

)2003، ص. 165( تفاوت میان خطا و اشتباه را چنین بیان می کند:
»خطاها صورت های غیرقابل قبولی هس��تند که زبان آموزان يک زبان خارجی با اس��تفاده از اصول 
و ش��یوه های زبان شناختی آن ها را تولید می کنند و تصور می ش��ود که اين خطاها، به شیوه ای نظام مند، 
منعکس کنندۀ سطح توانش زبانی کسب شدۀ آن زبان آموزان باشد؛ درحالی که اشتباهات، محدوديت های 

کنش زبانی هستند که زبان آموز قادر است آن ها را تصحیح کند«.
از نظر فالحی )1991( تحلیل خطا بر اين فرض استوار است که دفعات تکرار خطا با میزان سختی 
يادگیری ارتباط دارد. برای تش��خیص دش��واری ها، خطاها در زبان تولید شده و به وسیلۀ زبان آموز زبان 

خارجی به صورتی منظم جمع آوری، تحلیل و دسته بندی می شوند.
در پژوهش کش��اورز )1994( آمده است که به دنبال نواقص بررسی مقابله ای برای توضیح مناسب 
خطاهای زبان آموزان زبان دوم، محققان شروع به جست وجوی شیوه های جايگزينی کردند که به لحاظ 
نظری بتوان آن ها را توجیه کرد و به لحاظ آموزشی نیز اين شیوه ها کاربردی باشند. اين شیوه های جديد 
که بر اساس نظريه های يادگیری زبان اول و دوم و دربردارندۀ شباهت های میان آن هاست تحلیل خطاها 
نامیده می ش��ود. در يادگیری زبان دوم، نسبت به آنچه در سنت بررسی مقابله ای بود، نگرش مثبت تری 
به وجود آمد. خطاها ديگر به عنوان عالئم ناکامی در تدريس و يا يادگیری تلقی نمی ش��دند که بايد به 
هر قیمتی ريش��ه کن ش��وند، بلکه در عوض به عنوان بخش ضروری از فرايند يادگیری زبان نگريس��ته 
می ش��دند. ظهور تحلیل خطاهای زبانی عکس العملی بود در برابر ديدگاهی دربارۀ يادگیری زبان دوم 
که از سوی بررسی مقابله ای ارائه شده بود؛ ديدگاهی که انتقال را فرايند اصلی در يادگیری زبان دوم يا 
خارجی می دانست. اين ديدگاه راجع به انتقال، با ديدگاه يادگیری رفتاری ارتباط داشت. از سوی ديگر 
تحلیل خطا سعی می کند کنش زبان آموز را توضیح دهد؛ کنشی که بر اساس فرايندهای شناختی است 

که زبان آموزان در سازمان دهی داده های زبانی در زبان مقصد دريافت می کنند.
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کشاورز )1994، ص. 42( چنین نتیجه می گیرد که تحلیل خطا بر سه اصل اساسی استوار است:
1. خطاها اجتناب ناپذيرند. همان طور که ما بدون ارتکاب اشتباه نمی توانیم چه زبان اول و چه زبان 

دوم را بیاموزيم؛
2. خطاها از جهات مختلف مهم هستند؛

3. تم��ام خطاها را نمی توان به زبان مادری نس��بت داد. يعنی تداخل زب��ان اول منبع تمام خطاها 
نیست.

علوی و منصور )2011( به بررسی خطاهای نوشتاری جمعی از دانشجويانی که در دانشگاه مالزی 
مش��غول به تحصیل بوده و زبان مادری آن ها انگلیس��ی نیس��ت پرداخته اند و نتیج��ه گرفته اند که اين 
دانش��جويان با دش��واری های زبانی مختلف��ی از جمله در لغت، تلفظ و گرام��ر مواجه اند و گفته اند که 

خطاهای آن ها ناشی از تداخل زبان مادری و قوانین زبان مقصد می باشد.
محمد و عبدالحس��ین )2015( نیز به بررس��ی خطاهای نحوی دانش��جويان عراقی که در دانشگاه 
مالزی مشغول به تحصیل بوده اند پرداخته اند و مهم ترين عامل بروز خطاهای آنان را زبان مادری معرفی 

کرده اند.
سلیمی )1390( در رسالۀ کارشناسی ارشد خود به بررسی خطاهای نوشتاری فارسی زبانانی که در 
حال يادگیری زبان انگلیسی هستند پرداخته است و انتقال درون زبانی را مهم ترين عامل در ايجاد چنین 

خطاهايی می داند.
علوی مقدم و خیرآبادی )1391( خطاهای نوش��تاری دانش آموزان ايرانی ترک زبان سطح متوسطه و 
پیشرفته را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و اين خطاها را در چهار حوزۀ اماليی، واژگانی، ساختاری 
و کاربردشناختی تقسیم بندی کرده اند. نتايج حاکی از آن است که خطاهای ساختاری با 72 درصد میزان 

وقوع از بیشترين تعداد برخوردار بوده اند.
يکی از عوامل بیولوژيکی که در توس��عۀ زبان تأثیر فراوان دارد جنس��یت اس��ت. دختران از سنین 
بسیار پايین در گسترش دادن مهارت های زبانی خود، نسبت به پسران، پیشتاز هستند به گونه ای که دامنۀ 
واژگانی آن ها در سن 16 ماهگی وسیع تر از پسران است )برمن، بیتان و بوت10، 2008(. تأثیر تفاوت های 
جنسیتی در زبا ن شناسی به اين موضوع می پردازد که مکانیسم فراگیری زبان تا حدودی در مردان و زنان 

متفاوت است )کاشانسکايا، مارين و يو11، 2011(.
اولمان12 )2004( انگارۀ ابرازی، فرايندی13 را بیان نموده است. وی چنین بیان می کند که برتری زنان 
در فعالیت های زبانی به علت »حافظۀ ابرازی« آن هاس��ت. حافظۀ ابرازی بخشی از حافظۀ طوالنی مدت 
است و ظرفیت ذخیرۀ وسیع و دراز مدتی دارد. برخالف »حافظۀ اقدامی« که مربوط به يادگیری مهارت ها 
اس��ت )يادگیری قوانین آش��کار(، حافظۀ ابرازی يادگیری صريح و بازيابی اطالعات را در برمی گیرد و 
ب��ه توانايی ذخیره و به کارگیری دانش حقاي��ق و وقايع برمی گردد. ترادگیل )1376( نمونۀ بارز تفکیک 
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جنسیتی در زبان را مربوط به جزاير هند غربی يا جزاير کارائیب می داند. وقتی اروپايیان برای نخستین 
ب��ار ب��ه مجمع الجزاير 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 می کنند. اين امر ش��گفت انگیزی بود که ظاهراً 

نظیرش را در هیچ نقطه ای از جهان نديده بودند.
می��زان تحصیالت نیز در به وج��ود آمدن تنوعات و گوناگونی های زبانی عامل مؤثری اس��ت. در 
سطح يک جامعۀ زبانی، تفاوت های زبانی که گاه کاماًل آشکار هستند، با میزان تحصیالت افراد ارتباط 
و همبستگی قابل مالحظه ای نشان می دهند. باطنی )1373( نیز با تصريح بر نقش تحصیالت، رابطۀ میان 
تحصیالت و طبقۀ اجتماعی را نش��ان می دهد. بنا به گفتۀ وی نوع گفتار می تواند منعکس کنندۀ درجه 
تحصیالت باشد، تا آنجا که تحصیالت نمايشگر طبقه اجتماعی افراد نیز می باشد. مدرسی )1387( معتقد 
اس��ت که میزان تحصیالت و حتی نوع تحصیالت يا رش��تۀ تحصیلی گويندگان يک زبان را می توان از 
عواملی دانس��ت که در به وجود آمدن تنوعات و گوناگونی های زبانی در س��طح يک جامعه نقش مؤثر 

دارند.

روشپژوهش
آزمودنیه��ا: زبان آموزان��ی که نوش��ته های آن��ان در اين تحقیق مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت 
دانش آموزانی هستند که در حال يادگیری زبان انگلیسی در سال های اول و سوم دبیرستان بودند و زبان 
مادری آنان فارسی بوده است. ازآنجاکه نگارندگان به عنوان دبیر زبان انگلیسی در حال تدريس می باشند 
لذا انش��اهای دانش آموزان دختر س��ال اول و سال سوم دبیرستان را تجزيه وتحلیل کرده اند. البته در اين 
پژوهش آزمودنی ها از هر دو جنس پسر و دختر انتخاب شدند. اين دانش آموزان در ناحیۀ 1 شهر ری 
در دبیرستان دخترانۀ صديقه طاهره)س( و دبیرستان پسرانۀ 22 بهمن مشغول تحصیل بوده اند و درس 

زبان پايۀ سال گذشتۀ آن ها به عنوان سطح همگونی آن ها تلقی گرديد.
ابزارمطالعه:نوش��ته های گردآوری ش��ده از زبان آموزان شامل انشاهای آن ها بود که برای استخراج 
اطالعات مورد اس��تفاده قرار گرفت. از هر دانش آموز تعداد 5 برگه انش��ا جمع آوری شد. از اين تعداد 
موضوع 3 انش��ا تعیین شد و از زبان آموزان درخواست شد دربارۀ آن ها انشا بنويسند. موضوع 2 انشای 

ديگر آزاد بود و زبان آموزان به انتخاب خود مطالبی نوشتند.
روشپژوهش:بعد از انتخاب 100 زبان آموز دختر و 100 زبان آموز پس��ر در س��ال های اول و سوم 
دبیرس��تان که از سطح همگونی يکس��انی برخوردار بودند، 5 موضوع مشخص گرديد. که دو موضوع 
اختیاری بود و توس��ط خود دانش آموزان انتخاب شد و س��ه موضوع ديگر توسط نگارندگان به دانش 
آموزان داده ش��د. موضوع ها نیز در خصوص مس��ائل اجتماعی از قبیل مراس��م جشن نوروز و ازدواج 
و... بود. در جلس��ات متوالی از زبان آموزان خواس��ته ش��د در خصوص موضوعات خواسته ش��ده انشا 
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بنويس��ند. بعد از جمع آوری نوش��ته های دانش آموزان، خطاهای اماليی آنان به دقت بر اس��اس الگوی 
کشاورز )1994( شناسايی و طبقه بندی گرديد.

بحثوبررسی
پس از جمع آوری و تجزيه وتحلیل خطاهای اماليی زبان آموزان، خطاهای استخراج شده طبقه بندی و 
زيرمقوله های آن ها مشخص گرديد. همچنین علل و عوامل به وجودآورندۀ آن ها نیز تعیین شد. طبقه بندی 

ارائه شده به شرح زير است:

1.خطاهایواجی
پس از بررس��ی نوشته های گردآوری ش��ده از دانش آموزان دختر و پسر فارسی زبان خطاهای واجی 

يافت شده را به صورت زير طبقه بندی نموديم:

1.1.نبودیکواجدرزبانمادری
چون در زبان انگلیسی چند واج وجود دارد که در زبان فارسی وجود ندارد زبان آموزان در کاربرد 
آن ها چه در گفتار و چه در نوش��تار دچار خطا می ش��وند. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اشاره 

شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

I can say tank you I can say thank you 

 /θ /در مث��ال باال دلیل بروز خطا نبودن يک واج در زبان مادری اس��ت. يعن��ی به دلیل نبودن واج 
و واج /ð /در زبان فارس��ی  زبان آموزان دچار خطا ش��ده اند. لذا از واج ديگری که در زبان مادری خود 

داشته اند استفاده نموده اند.

2.1.حروفیکهنوشتهمیشونداماتلفظنمیشوند
به علت اينکه بعضی از حروف نوشته می شوند ولی تلفظ نمی شوند زبان آموز دچار خطاهايی می گردند. 
در بعضی از موارد زبان آموز از اين حروف در جاهايی که نیاز است استفاده نمی کند و برعکس در جاهايی 

استفاده می کند که نبايد استفاده کند. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اشاره شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

My hi school its yard big My high school has big yard
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3.1.کاربردنادرستواجهاییکهواجگاهمشترکدارند
در اين دسته از خطاها زبان آموزان واج هايی را که دارای واجگاه مشترک هستند به جای يکديگر به 

کار برده اند. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اشاره شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

The our school very big and bretty Our school is very big and pretty

در مثال باال چون واجگاه /p / و / b / يکی است يعنی جايگاه هر دوی آن ها لبی می باشد زبان آموز 
دو واج را به جای هم به کار برده است.

4.1.عدمیادگیریتلفظصحیحکلمه
قسمت اعظم خطاهای اماليی زبان آموزان ناشی از يادنگرفتن تلفظ صحیح کلمه است، لذا منجر به 
بروز خطاهايی از اين نوع می ش��ود. ما خطاهای مشاهده شده در نوشتار زبان آموزان را که ناشی از عدم 

تلفظ صحیح کلمه بوده است به سه دستۀ زير تقسیم بندی کرديم:

الف.ترتیبنادرستواجها
اين دس��ته از خطاها مربوط به عدم کاربرد درس��ت واج ها به دنبال يکديگر اس��ت که در نوش��تار 
زبان آموزان نمود يافته است. به نظرمی رسد دلیل اصلی چنین خطاهايی اين باشد که زبان آموز با تلفظ 

کلمه مشکل دارد. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اشاره شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

The teachers are sramt The teachers are smart

ب.حذفواج
اين دسته خطاهای اماليی ناشی از آن است که زبان آموز چون تلفظ صحیح کلمه را نمی داند واجی 
را حذف می کند و تلفظ آن را برای خود راحت می کند. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اش��اره 

شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

My school is beatiful My school is beautiful
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ج.اضافهکردنواج
اين دسته از خطاها با اضافه کردن يک واج رخ می دهد که در بیشتر موارد به دلیل تفاوت در ساختار 

هجايی دو زبان می باشد. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اشاره شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

My school far ferom my hous My school is far from my house

2.خطاهایمربوطبهرسمالخط
خطاهايی که در اين بخش بررس��ی و دسته بندی می شوند خطاهايی هستند که به دلیل ويژگی های 
نظام اماليی زبان انگلیس��ی ايجاد می ش��وند. ش��ايد عمده ترين تفاوت ها در رس��م الخط زبان انگلیسی 
برای فارس��ی زبان ها جهت حرکت نوشتن است، که برخالف فارسی از سمت چپ به راست می باشد. 
عمده ترين علت خطاهای مربوط به رسم الخط به خاطر عدم هماهنگی در امالی زبان انگلیسی و فارسی 

است بنابراين خطاها به شرح زير تقسیم بندی می شوند:

1.2.عدمارتباطمتقابلبینحروفوصداها
اين دس��ته از خطاها به دو دلیل رخ می دهند: 1. حروف با امالی مختلف صدای يکس��ان دارند 
 2. حروف با امالی يکس��ان صدای مختلف دارند. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اش��اره شده

 است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

He is shirt namber His shirt number

2.2.وجودکلماتهمآوا
در زبان انگلیس��ی کلماتی وجود دارد که به يکس��ان تلفظ می شوند اما امال و معنای آن ها متفاوت 
اس��ت. به چنین کلماتی کلمات هم آوا گفته می ش��ود. وجود چنین کلماتی در زبان س��بب می ش��ود تا 

زبان آموز دچار اشتباه شود. در مثال زير به نمونه ای از اين خطاها اشاره شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

Ispania is the best tennis player in word Spain has the best tennis players in world
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در مثال باال زبان آموزان به علت تشابهی که در تلفظ کلمات نظیر هم وجود داشته است مرتکب 
خط��ا ش��ده اند. در بعضی از اي��ن موارد کلمات از نظر تلفظ نیز ش��بیه يکديگر هس��تند اما به خاطر 
اينک��ه زبان آموز تلفظ صحیح کلم��ه را نمی داند مرتکب خطا می ش��ود. به عنوان مثال زبان آموز کلمۀ 
 word ب��ا تلف��ظ ]wЗ:d[ را به جای world که تلفظ آن به صورت ]wЗ:ld[ می باش��د به کار برده

است.

3.2.نادیدهگرفتنقواعدامالییتوسطزبانآموز
چنین خطاهايی به علت رعايت نکردن قواعد اماليی روی می دهند؛ به عنوان مثال قواعدی که مقرر 
می کنند چه هنگام همخوان پايانی در کلمات تک سیالبی تکرار می شود. در مثال زير به نمونه ای از اين 

خطاها اشاره شده است:

صورت به کاررفته صورت بازسازی شده

I was swiming I was swimming

تعیینمنبعخطاها
پ��س از دس��ته بندی خطاهای اماليی زبان آموزان به تعیین بس��امد و درصد خطاه��ای زبان آموزان 

می پردازيم؛ سپس منبع بروز خطاها ذکر خواهد شد.

 جدول1. خطاهایامالییدانشآموزاندختروپسرفارسیزبانپایةاولدبیرستانوپایةسومدبیرستان

درصد خطاهای امالیی
بسامد خطا نسبت به کل خطاهای امالیی تعداد 

زبان آموزان پایة تحصیلی جنسیت

21/65 160 50 اول دختر

20/84 154 50 سوم دختر

30/45 225 50 اول پسر

27/06 200 سوم 50 پسر
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 جدول2. خطاهایزبانآموزاندرحوزةامالیی

پسران دختران
خطاهای امالیی

سوم دبیرستان اول دبیرستان سوم دبیرستان اول دبیرستان

3 - 6 3 نبود یک واج در زبان مادری

41 45 31 32 حروفی که خوانده نمی شوند

11 3 9 2
کاربرد نادرست واج هایی که واجگاه 

مشترک دارند

2 10 6 6 ترتیب نادرست واج ها

20 30 13 17 حذف واج

3 7 12 13 اضافه کردن واج

94 106 66 78 عدم ارتباط متقابل بین حروف و صدا

21 20 10 8 کلمات هم آوا

5 4 1 1 خطاهای مربوط به قواعد امالیی

 نمودار1. بسامدخطاهایامالییدانشآموزاندخترمقطعاولوسومدبیرستان

دختر، اول دبیرستان

دختر، سوم دبیرستان

80

70

60
50

40
30

20
10

0

یی
مال

د ا
واع

ه ق
ط ب

ربو
ی م

های
طا

خ

اج
ف و

حذ

آوا
هم 

ت 
لما

ک

ج ها
ت وا

رس
ناد

ب 
رتی

ت

صنا
ف و 

رو
ن ح

ل بی
قاب

 مت
اط

رتب
م ا

عد

ه...
گا

واج
که 

ی 
های

اج 
ت و

رس
ناد

رد 
ارب

ک

اج
ن و

رد
ه ک

ضاف
ا

وند
ی ش

 نم
ده

وان
ه ح

ی ک
روف

ح
ری

ماد
ن 

زبا
در 

ج 
ک وا

د ی
بو

ن

یی
مال

ی ا
ها

طا
 خ

مد
سا

ی ب
الی

ام



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

120
ë شمارة 59 

ë سال پانزدهم 
ë پاییز 1395

بررسی خطاهای امالیی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

همان گونه که در نمودار باال مش��اهده می شود خطاهای مربوط به عدم ارتباط متقابل بین حروف و 
صدا از بیشترين بسامد وقوع در دانش آموزان دختر پايۀ اول و سوم دبیرستان برخوردار است و بعدازآن 
خطاهای مربوط به حروفی که خوانده نمی شود از بسامد وقوع بااليی برخوردار می باشد. اين در حالی 

است  که خطاهای مربوط به قواعد اماليی از کمترين بسامد وقوع برخوردار می باشد.
 
 

 نمودار2. بسامدخطاهایامالییدانشآموزانپسرسالاولوسالسومدبیرستان

همان گونه که در نمودار باال مش��اهده می شود خطاهای مربوط به عدم ارتباط متقابل بین حروف و 
صدا از بیشترين بسامد وقوع در دانش آموزان پسر پايۀ اول و سوم دبیرستان برخوردار است و بعدازآن 
خطاهای مربوط به حروفی که خوانده نمی ش��ود از بس��امد وقوع بااليی برخوردار می باش��د. همچنین 
خطاهای مربوط به حذف واج نیز از بسامد وقوع نسبتاً بااليی برخوردار می باشد. اين در حالی است  که 
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خطاهای مربوط به نبود يک واج در زبان مادری از کمترين بس��امد وقوع برخوردار می باش��د. همچنین 
خطاهای مربوط به قواعد اماليی از بسامد کمی برخوردار است.

بر اس��اس نظر کش��اورز )1994( منبع خطاها را می توان به صورت زير دسته بندی نمود که در اين 
تحقیق هم می توان آن ها را به عنوان منبع خطا در نظر گرفت:

الف. انتقال میان زبانی
ب. انتقال در زبانی

ج. راهبردهای يادگیری
د. راهبردهای ارتباطی

در زير، اين منابع را به اختصار شرح می دهیم و سپس بسامد و درصد هر يک از اين منابع را در بروز 
خطاهای نحوی در سطح مقدماتی می آوريم.

الف.انتقالمیانزبانی: منظور خطاهايی هستند که از زبان مادری سرچشمه می گیرند
ب.انتقالدرزبانی: خطاهايی که از س��وی زب��ان خارجی پديد می آيند حاصل تداخل مقوله های 

زبان مقصد هستند.
ج.راهبردهاییادگیری:به راهبردهايی اش��اره دارد که از س��وی زبان آموزان هنگام تعامل با زبان 

مقصد به کار برده می شوند مانند: ساده سازی
د.راهبردهایارتباطی: زمانی که زبان آموز، 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 يا حتی 
قرض گی��ری از زب��ان مادری خود بهره برد تا کمبود دانش دس��توری يا واژگانی خود را جبران کند. بر 
اس��اس آنچه در باال از آن ها به عنوان منبع خطاها نام برده شد، خطاهای زبان آموزان را می توان از لحاظ 

منبع و بسامد و درصد هر يک از آن ها، در جدول زير دسته بندی کرد:

 جدول3. منبعخطاهایامالییدانشآموزانفارسیزبان

تعدادمنبع خطا
 زبان آموزان

بسامد 
خطا

درصد خطا
 نسبت به کل خطاهای امالیی

20018825/43انتقال میان زبانی

20036749/66انتقال در زبانی

20011415/44راهبردهای ارتباطی

200709/47راهبردهای یادگیری

200739100مجموع
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 نمودار3. منبعخطاهایامالییدانشآموزانفارسیزبان

با توجه به جدول باال می توان گفت که منابع متعددی سبب بروز خطا می شوند که اصلی ترين آن ها 
بر اساس بسامد تکرارشان، انتقاِل در زبانی يا زبان مقصد، انتقال میان زبانی يا زبان مادری، راهبردهای 

ارتباطی و راهبردهای يادگیری هستند.

نتایجپژوهش
در اي��ن تحقیق بعد از تجزيه وتحلیل خطاهای اماليی زبان آموزان در س��طح مقدماتی، نتايج جالب 
توجهی دربارۀ علل به وجودآورندۀ اين خطاها و همچنین حوزه های بروز اين خطاها به دست آمده است. 
مجموع کل خطاهای دانش آموزان دختر فارس��ی زبان 314 م��ورد و مجموع کل خطاهای دانش آموزان 
پس��ر فارسی زبان 425 مورد است. در واقع بسامد خطاهای موجود در نوشتار دختران دانش آموز کمتر 
از بس��امد خطاهای پسران دانش آموز اس��ت و مجموع کل خطاهای زبان آموزان در حوزۀ يادشده 739 
خطا می باشد. اين نتیجه همسو با تحقیقات انجام شده توسط برمن و همکاران )2008( است که گفتیم 
معتقدند دختران در گس��ترش مهارت های زبانی از پس��ران پیشتاز هستند. همچنین می توان گفت که با 
باال رفتن پايۀ تحصیلی بسامد خطاهای زبان آموزان نیز کمتر می شود؛ يعنی مجموع کل بسامد خطاهای 
زبان آموزان دختر پايۀ اول دبیرستان 160 خطا، مجموع کل بسامد خطاهای زبان آموزان دختر پايۀ سوم 
دبیرستان 154 خطا، مجموع کل بسامد خطاهای زبان آموزان پسر پايۀ اول دبیرستان 225 خطا و مجموع 

کل بسامد خطاهای زبان آموزان پسر پايۀ سوم دبیرستان 200 خطاست.
يکی از نتايج مهم اين تحقیق مشخص شدن علل و عوامل به وجودآورندۀ خطاهای زبان آموزان بوده 
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است که در راستای طبقه بندی منبع خطاهای کشاورز )1994( می باشد. جدول )3( نشان می دهد که اين 
عوامل در 4 دسته قرار گرفته اند که عبارت اند از: انتقال میان زبانی، انتقال در زبانی، راهبردهای يادگیری 
و راهبردهای ارتباطی. مهم ترين عامل بروز خطاها، عامل انتقال در زبانی است که در اين تحقیق تعداد 
367 مورد خطا را از کل خطاها ش��امل شده است. از اطالعات اين جدول می توان نتیجه گرفت که در 
حدود 49/66 درصد خطاها ناش��ی از تداخل مقوله های مختلف با هم در زبان مقصد اس��ت که اين امر 
می تواند س��بب ش��ود تا معلم بداند بیشترين حوزۀ مشکل ساز کدام حوزه است تا تمرکز بیشتری روی 
آن داش��ته باش��د. توجه به جدول شماره )2( مش��خص می کند که منبع بروز خطاها و درصد هريک از 
آن ها به ترتیب زير است: انتقال در زبانی 49/68، انتقال میان زبانی 25/43، راهبردهای ارتباطی 15/44، 
راهبردهای يادگیری 9/47 يعنی بیشترين خطاها مربوط به مقوله های زبان انگلیسی و کاربرد آن هاست.

پيشنهادهاوكاربردهایپژوهش
برای بهبود برنامه های آموزشی پیشنهاد های زير ارائه می شود:

1. معلمان بايد خطاهای زبان آموزان خود را مطالعه کنند تا حوزه های مشکل آفرين برای زبان آموزان 
در سطوح مختلف آموزش را دريابند و بتوانند مشکالت فراگیری زبان انگلیسی را مرتفع نمايند.

2. طراحان برنامه های درسی بايد خطاهای زبان آموزان را مطالعه کنند و بشناسند تا بتوانند مقوله های 
زبانی را بر اساس اهمیتی که دارند در برنامه های درسی قرار دهند.

3. الزم اس��ت نويس��ندگان کتب درسی خطاها را مطالعه کنند تا در انتخاب مواد آموزشی واقعی بر 
اس��اس عوامل متعددی مانند بسامد، رخداد و قابل تدريس بودن عمل کنند. همچنین نويسندگان 
کتب درسی می توانند با توجه به خطاها و دشواری ها، مطالب درسی را درجه بندی نموده و دقت 

بیشتری را به مقوله هايی با درجۀ دشواری باالتر اختصاص دهند.
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