
 
 
 
 
 
 

 شناسايي و تحليل خطا هاي نوشتاري آلماني زبانان در يادگيري زبان فارسي بر مبناي جدول طبقه بندي
 خطاهاي كوردر

  دكتر آرمين فاضل زاد 
  عضو هيئت علمي گروه زبان آلماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي 
  مريم خليل خانه 
   دانشجوي كارشناسي ارشد زبانشناسي ( گرايش آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان ) دانشگاه فردوسي مشهد 

 چكيده 

كه اين مشكالت در قالب خطاهاي  يادگيري هر زبان خارجي براي زبان آموزان مشكالتي را به همراه دارد
زباني آشكار مي شوند . خطاهاي زباني بخشي از فرآيند ياد گيري به شمار مي روند و تحليل آنها امري الزم 

امروزه  و ضروري است و آسيب شناسي آنها مي تواند در بهتر شدن روند آموزش فارسي تأثير گذار باشد .
اسي كاربردي محسوب مي شود و در دو شاخه جداگانه نظري و تجزيه و تحليل خطاها بخشي از زبان شن

كاربردي مورد بررسي قرار مي گيرد . در تحليل نظري خطا ها، فرآيند هاي روانشناختي و ذهني زبان آموز 
مورد توجه است و در تحليل كاربردي بررسي خطا ، خطا ها ودليل بروز آنها از ابعاد مختلف اعم از بعد 

محيطي و غير زباني مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .شنا سايي خطاها و يافتن نقاط  آموزشي ، مسائل
ضعف زبان آموز باعث توجه بيشتر مدرس به مشكالت زبان آموز در امر يادگيري است و رفع آنها مي تواند 

مدرس به  در پيشبرد اهداف آموزشي امري مفيد باشد . چرا كه بسامد زياد خطا يي خاص باعث توجه بيشتر
موضوع مورد نظر مي گردد وبررسي و تحليل نظام مند خطاها باعث بهينه شدن امر آموزش مي گردد . هدف 
اصلي پژوهش فوق بررسي خطا هاي زباني فارسي آموزان آلماني زبان در بخش نوشتار است كه ضمن 

جدول طبقه بندي خطا هاي شناسايي خطا ها ، بسامد هر خطا نيز مورد توجه قرار گرفته است و بر مبناي 
نفر از فارسي  22كوردر انجام پذيرفته است . داده هاي پژوهش با روشي پيمايشي و ارائه پرسشنامه به 

آموزان آلماني زبان سطح پيشرفته مؤسسه دهخدا در تهران به دست آمده است و نتايج تحقيق حاكي از آن 
خطا در زمره خطا هاي  85ه خطا هاي آوايي، خطا در زمر 35خطاي شنا سايي شده ،  185است كه از 
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خطا نيز در زمره خطا هاي ساختاري است و بنا بر اين تسلط بر مهارتهاي نوشتاري تنها با  65واژگاني و 
تكيه بر ساختار نحوي امكان پذير نيست و ياد گيري واژگان و بكار بگيري آن در بافت جمله امري ضروري 

  و اجتناب ناپذير است . 
  واژه ها : خطا هاي زباني ، زبان آموز آلماني زبان ، تحليل خطا ، ياد گيري  كليد

  
 مقدمه 

شود.  گيرد و به دو شاخة كاربردي و نظري تقسيم مي امروزه تحليل خطا در گروه زبانشناسي كاربردي قرار مي
گيرد و در  در تحليل نظري، فرآيندهاي ذهني آموزنده  و داليل روانشناختي ايجاد خطا مورد توجه قرار مي

  گيرد.  ا مورد بررسي قرار ميبندي خطاها و تدابير جهت رفع آنه روش كاربردي آن، شناسايي و طبقه
تواند يا ناشي از تقابل زبان مادري زبان آموز با زبان خارجي و يا  آموزان مي به طور اعم، خطاهاي زباني زبان

گاهي وي نسبت به زبان خارجي  ( در مراحل ياد گيري )  ويا هم چنين بر اثر عدم آگاهي و  در اثر عدم آ
توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود: خطاهاي  درون  ده باشد كه ميتسلط كافي وي بر مطالب آموخته ش

  زباني وخطاهاي برون زباني .  
اشكاالت درون زباني با  قواعد اصول زبان  دوم ارتباطي تنگاتنگ دارد و ناشي از تقابل زبان مادري و زبان 

خطاهاي برون زباني به آن دسته   بندد و آموز در حين يادگيري زبان دوم نقش مي دوم است كه در ذهن زبان
  شود.  شود كه در نتيجه ايجاد تعميم هاي نابجا از زبان مادري با زبان دوم ايجاد مي از خطاهايي اطالق مي

در اين مقاله ابتدا اهميت تحليل خطا از ديد صاحبنظران  بررسي خواهد شد و سپس به تجزيه و تحليل 
  ها پرداخته خواهد شد.  داده

  اهداف پژوهش 
  مقالة حاضر در را ستاي دو هدف ذيل قرار دارد: 

  بندي خطا هاي كوردر تجزيه و تحليل خطاهاي نوشتاري آلماني زبانان بر مبناي جدول طبقه- 1 
 ارائه پيشنهاد براي تدوين كنندگان متون درسي در آينده -2

 
 
 

  روش تحقيق 
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آموزان  سطح پيشرفته مؤسسة  ها از زبان انتخاب دادهميداني است و جهت  -پژوهش حاضر از نوع تحليلي  

سال   19-52ها  از سن  دهخدا به روش تصادفي استفاده شده است. در اين پژوهش براي انتخاب آزمودني
استفاده  گرديده است  كه همگي مليت  آلماني و پيشينة زندگي در آلمان از بدو تولد را دارا هستند.زبان 

جلسه آموزشي دو ساعت و سي دقيقه در هفته به  3ماهه و  3ترم آموزشي   2فته شامل  آموزان در دورة پيشر
اي كه حاوي كلماتي براي جمله سازي بود به  پرداختند. در بخش ميداني اين پژوهش پرسشنامه آموزش مي

ه شده جمله زبان آموز بود كه از آنان خواسته شد با كلمات داد 22آزمودني ها داده شد . آزمودني ها شامل 
  ها انجام پذيرفته است.  آوري پرسشنامه هاي مؤسسه و جمع ها  نيز با حضور در كالس آوري داده بسازند. جمع

  سؤاالت تحقيق 
  آيا  سن بر يادگيري زبان دوم تأثيرگذار است؟-1
 تفاوتهاي ساختاري، واژگاني بر يادگيري زبان تا چه اندازه تأثير مي گذارد؟-2

  ق هاي تحقي فرضيه
  تر از ساير عناصر باشد.  رسد كاركرد عناصر اسمي، فعلي  در قالبهاي جمله قوي به نظر مي-1
 خواننده به هنجارهاي دروني زبان بيشتر وابسته است. -2

 تناسب ميان زبان و واژگان و ساختارهاي نحوي با مخاطب وجود دارد. -3

  اهميت تحليل خطاها 
دو ديدگاه مورد بررسي است: از يك منظر نگاه آموزشي كه به درك در جهت اهميت خطاها و تحليل آنها 

گردد و ديدگاه ديگر حاكي از اين است كه بررسي خطاها، قسمتي از ماهيت يادگيري ياد  درست خطا باز مي
) كوردر 1986گيرنده ا ست كه اين خود گامي در جهت درك صحيح  در فراگيري زبان دوم است. (كوردر؛ 

شناسان، روانشناسان و فرا گيرندگان از اهميت بااليي  ها براي معلمان، پژوهشگران، زبانمعتقد است خطا
  برخوردار است.

  الف) اهميت خطا براي معلمان: 
،  آموز در جهت نائل گرديدن به اهداف آموزشي حائز اهميت است از اين جهت  كه ميزان پيشرفت زبان
  تحليل خطا براي اين گروه مهم است. 

  ب) اهميت خطا براي محققان: 
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، فرآيند چگونگي يادگيري را فراهم  آموزان هاي كاربردي  يادگيري زبان براي زبان داليل بر اين است كه شيوه
  گردد.  سازد و منجر به يادگيري از طريق شيوة  صحيح مي مي

  شناسان  ج) اهميت خطا براي زبان
  زبان انسان حائز اهميت است.  فراگيري زبان در ماهيت آن يعني تحليل ساختار

  د) اهميت خطاها براي روانشناسان: 
  شناسان  جهت آزمودن فرآيندي راهبردي ذهني  در يادگيرندگان زبان.  كمك به روان

آموز زبان دوم ابزاري است در جهت يادگيري  كه اين استراتژي  در يادگيري زبان دوم  توليد خطا براي زبان
  شود.  گاهي مهم تلقي مي

  تعريف خطا 
توان به نتايجي جهت يادگيري زبان  خطا فرآيندي است كه خود ناشي از يادگيري است و از اين طريق مي

آموز زبان  دوم را از گفتار و نوشتار گويش  بومي  تار يا نوشتار زباندوم دست يافت. خطا چيزي است كه گف
  ) 114: 1970سازد. (ريچاردز،  زبان آن زبان متمايز مي

شود كه در اين جا با  كوردر نيز معتقد است خطا در اثر تداخل زبان مادري و زبان دوم يادگيرنده ايجاد مي
توان شناختي دقيق در اين راستا  زبان مادري و زبان دوم ميهاي  ارائه توصيف دقيق از پيكره زباني نظام

  ) 1967بدست آورد. (كوردر، 
: 1381داگالس براون نيز چهار مرحله براي خطاها در مراحل ياد گيري زبان دوم بر شمرده است: (بروان: 

237 (  
  ) pre -systematic stageيافتگي (   مرحله اول: مرحله خطاهاي اتفاقي يا مرحله قبل از نظام

در اين مرحله ياد گيرنده فقط به طور مبهم از بعضي ترتيبات منظم كه در گروه خاصي از مواد زبان وجود 
خواهد بنويسيد يا بگويد  باشد. در اين مورد خطاهاي يادگيرنده در مورد آنچه كه مي دارد  مطلع مي

فراگير قادر به تصحيح و توضيح خطا  زند و از قواعد آن دقيقاً آگاه نيست. در اين مرحله هايي مي حدس
 باشد.  نمي

  )Emergent stageمرحلة دوم : مرحله ظهور بين  دو زباني ( 
تواند   در اين مرحله فراگير در حال  درك يك نظام ودروني كردن قواعد معيني است. در اين مرحله فراگير مي

و خطاهاي نسبتاً ثابت و يكدستي را تر باشد  هايش ثابت نظامي را تشخيص دهد؛ در طرح و ساخت گفته
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دهندة آن است كه قواعد ملكة ذهن او شده است. هر چند به معيار گويندگان   مرتكب شود و اينها نشان

شود  زد مي باشد. در اين مرحله با وجود اينكه خطاها به فراگير گوش اصلي زبان، اين قواعد نادرست مي
  تواند آنها را تصحيح كند.  فراگير نمي

  )  Systematic stageمرحلة سوم: مرحله نظام يافته و منظم (
دهد. اگر چه قواعد در ذهن ياد  در اين مرحله، فراگير در توليد زبان دوم ثبات بيشتري از خود نشان مي

اند، ولي آنها از نظر دروني، خود سازگارتر و از نظر تقريبي نزديكتر به  فرم نشده گيرنده هنوز تماماً خوش
باشند. در اين مرحله فراگيرندگان قادرند كه  كه خطا هايشان را تصحيح نمايند، حتي اگر  مقصد مينظام 

  موقعي كه خطاها بصورت اشاره يادآوري شوند. 
  مند)  مرحلة چهارم: مرحلة ثبات يا بعد از نظام يافتگي (نظام

نظام زباني تسلط يافته است. از  شود  بر در اين مرحله ياد گيرنده به طور نسبي  خطاهاي كمتري مرتكب مي
باشد. در اين  ) يادگيرنده ميSelf- correction» ( خوداصالحي«خصوصيات مهم اين مرحله ظهور توانايي 

  گردد.  ) در زبانها آشكار مي Fossilization» (جا افتادگي كامل«مرحله 
منظور از جاافتادگي كامل چيست؟ ديده شده است فراگيران زبان با وجود تسلط در رواني زبان نيز دچار 

شوند كه مدتها دوام پيدا كند. اين پديده به طور معمول از لحاظ آوايي به خصوص  در گفتار   خطاهايي مي
هاي  خارجي مسلك (  ورت لهجهاند معموالً به ص اكثر كساني كه زبان هدف را بعد از دوران بلوغ آموخته

Foreign accentتظاهر پيدا مي كند (. 

  پيشينة مطالعات    
نامة كارشناسي ارشد  مريم  رحيمي  هاي انجام گرفته در زمينة تجزيه و تحليل خطاها پايان از جمله پژوهش

آلماني براي مشكالت  يادگيري نظام واجي زبان « ) است كه در پژوهش  خود تحت عنوان1379زرگاهي  (
جهت بررسي مشكالت  يادگيرندگان زبان دوم تحقيقي را به عمل آورده است كه در حوزه »  زبانان فارسي

اي در چارچوب نظرية   گيرد. نگارنده در صدد است در يك فرآيند تحليلي  ـ مقايسه آموزش زبان قرار مي
آلماني،  دادن واجگان زبان فارسي و  كنستويچ، تناسب  موضوع را به تصوير كشد. وي با مقابل هم قرار

هاي همخوان،  نشيني خوشه دهد و محدوديتهاي هم آفرين دو زبان را مورد توجه قرار مي واجهاي مشكل
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دهد و در نهايت  نتيجه را براي بهبود روند يادگيري آنها به عنوان زبان  تفاوتها و شباهتهاي آنها را نشان مي
  داند.  دوم مفيد و مطلوب  مي

تحليل تقابلي «) نيز پژوهشگر ديگري است كه در پژوهش خود تحت عنوان 1371زاده تبريزي ( مجيد غني
در چارچوب زبانشناسي كاربردي به تحليل تقابلي اين » فعل از جنبة مقولة زمان در زبانهاي آلماني و فارسي

مورد توجه قرار گرفته است و در پردازد.  و در ادامه وجوه مختلف فعل از خبري، التزامي ...   دو زبان مي
  نگارش  و ترجمه زبانها از زبان معيار استفاده شده است و نتيجة حاكي از آن بدست داده شده است. 

اي  عامل زمان در فعل فارسي و آلماني  بررسي مقابله«) در پژوهش خود تحت عنوان 1381كيا ( اكبر حسيني
خاطر نشان  ساخته است كه مسئله خطابرانگيز، شباهتها در مسير » موزان آلماني آ بيني خطاهاي فارسي و پيش

دهند و بر پايه  پرسش دستوري پاسخ مي 20نفر هستند كه به  6هاي پژوهش  يادگيري زبانهاست. آزمودني
  اند.  درصد رعايت ا عتدال به سؤاالت پاسخ داده 5/62هاي  حاصله با تأييد  يافته

اي گروه فعلي، زمان  بررسي مقابله«ي است كه در تحقيق خود به عنوان ) نيز محقق ديگر1378محمد برفر (
، زبان فارسي و آلماني را به عنوان دو عضو خانوادة  زبانهاي هند و » دستوري و نمود در فارسي و آلماني

ذكر اي وجوه فوق را مت اروپايي داراي اشتراكات و اختالفات دانسته است و با استفاده از زبانشناسي مقابله
و چارچوب مورد نظر  چارچوب ساختاري است » گونة قوي«شده است. گونة مورد استفاده در اين پژوهش 

  كه چهار مرحلة توصيف مقابله، مقايسه و پيشگويي را مد نظر داشته است.   
نظر با توجه به بررسي هاي صورت گرفته ميتوان اينگونه استنباط نمود كه تحليلي كه بر مبناي رويكرد مورد 

دراين مقاله است تا كنون انجام نپذيرفته است و پژوهش حاضر گامي نو در حوزه تجزيه و تحليل خطا مي 
  باشد .

  ها شيوة گردآوري داده
هاي پژوهشي به روشي پيمايشي و از طريق ارائه پرسشنامه به  اين تحقيق به نوعي پژوهشي كمي است داده

زبان فارسي دهخدا  در تهران به دست آمده است.   سسه آموزشآموزان سطح پيشرفته مؤ نفر از فارسي 22
آوري  سال بودند. جمع19-52هاي اين پژوهش مليت آلماني يا متولد آلمان  و در محدودة سني   آزمودني

  ها صورت گرفت.  ها نيز  با حضور در كالسهاي مؤسسه و گردآوري پرسشنامه داده
  ها  تجزيه و تحليل داده
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گيرد و الزم به ذكر است كه با  ) قرار مي1971بندي خطاهاي  كوردر ( ارچوب جدول طبقهتحليل فوق در چ

دليل اهميت خطاهاي درون زباني، از بر رسي خطاهاي ميان زباني به دليل پيوند عميق با زبان مادري در اينجا 
  گيرد.  مورد توجه قرار نمي

 
  )S.Pit corderجدول طبقه بندي خطا ها ي كوردر ( 

  
)نشاندهنده ناتواني Developmentalو يا ناشي از رشد زباني (   )interlingualخطا هاي درون زباني ( 

آموز در طي فرآيند  آموز  در جدا كردن دو زبان از يكديگر نيست، بلكه نشاندهنده توانش پيشرونده زبان زبان
يژه يادگيري و آموزش زبان دوم يادگيري است. رشد اين خطاها در فن ساختمان زبان است و به روشهاي و

  ) 79: 1364شود (بنياد پژوهشهاي اسالمي،  نيز مربوط مي
گيرند. خطاهاي آوايي در  خطاهاي شناسايي شده در سه دستة خطاهاي آوايي، ساختواژي و نحوي قرار مي

اري در شوند، خطاهاي ساختواژي  در سطح واژه يا عبارت ها و خطاهاي نحوي و ساخت سطح واژه مطرح مي
حوزة كاربردشناسي زبان و در سطح جمله هستند. در اين بررسي، خطاهاي مورد توصيف در سه گروه 

  سازي)  و آوايي و نحوي مورد توجه قرار گرفته است.  واژگاني (واژه
  خطاهاي آوايي 

خطا ها

خطاهای 
درون زبانی

نحوی واژگانی آوايی

خطا های ميان
زبانی

نحوی واژگانی آوايی
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شود  ر خطا ميآموز در هنگام استفاده از آنها دچا شود كه زبان خطاهاي آوايي بدان دسته از خطاها اطالق مي
آموز است كه از آن نمونه است خطاهاي زير كه از ميان   كه اغلب به دليل تداخل زبان مادري با زبان دوم زبان

  آموز به دست آمده است.  زبانان فارسي هاي آلماني پرسشنامه
  پياز  پيز     كشي  اسباب كشي  آسباب

  فارسي  فرسي         الزم  لزم 
  مادر  مدر         بازار  بزار 

  داد  دد         خيلي  كيلي 
  كريسمس كريستماس       رئيس  رائيس 

)كه زبان آموز به Emergent Stageخطا هاي اتفاق افتاده در اين قسمت از نوع خطا هاي بين دو زبان است ( 
دليل تداخل با زبان مادري خود با آن روبرو مي شود و همانطور كه پيشتر اشاره شد به دليل ثابت شدن 

ل زبان مادري و زبان دوم منجر به خطا هاي يكدستي مي گردد.در قواعد زبان دوم در ذهن زبان آموز وتداخ
به جاي  /k/ اين نمونه ها بكار گيري آواهاي نا مرتبط كه از نظر گويشور بومي زبان، ناملموس است همچون 

 /x /  يا عال قه به تبديل واكه /â/  به/a / آموز يا در برخي مواقع بالعكس آن حاكي از اين واقيت است كه زبان
به دليل ياد گيري ضمن درك و دروني كردن اين قواعد در ذهن دچار اين تناقضات مي گردد و در كنار آن به 
دليل جا افتادگي كامل كه به طور معمول در حوزه آوايي رخ مي دهد  لهجه هاي غير بومي را ايجاد مي نمايد 

  ربوط مي شود .كه به مرحله نهايي خطا يعني مرحله پس از ثبات و نظام مندي م
نحوة توزيع آواها در هر زبان متفاوت است. به عبارت ديگر، در هر «در رابطه با آواهاي يك زبان بايد گفت : 

گيرند، كه با  هاي خاصي قرار مي شوند و در محيط هاي خاصي با يكديگر تركيب مي زبان آواها به شيوه
ت دارد. آگاهي از ترتيب ظاهر شدن آوا در ساختمان  هاي تركيب آواها در زبانهاي ديگر تفاو محيطها و شيوه

واج «هجا، بخشي از دانش زباني سخنگويان هر زبان است. چگونگي نحوه توزيع آواها را در اصطالح  فني 
دار هستند و در اثناي  اي در گفتار عادي واكه تمام صداهاي واكه)» « 483: 69گويند. (ساغر وانيان؛ » آوايي

كند، كه  ي فوق چاكنايي حداقل دو، و بطور عادي سه طنين  به خوبي قابل تشخيص ايجاد ميتوليد آنها مجرا
  ) 134: 1374اي هستند.. .(جهانگيري،  ها فورمانتهاي واكه اين طنين

ها داراي اختالفات بسيار زيادي  سازند در مقايسه با واكه در رابطه با صداهايي كه دستگاه همخوانها را مي
ها  و از  همخوانها نه فقط از نظر محل توليد بلكه از نظر شيوة توليد، نوع استفاده از خوشه هستند، چرا كه
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و همخوان اساساً بر مسألة   بندي صداها به واكه باشند ... تقسيم واكي از هم متفاوت مي نظر واكداري و بي

  ) »139نقش صداها در يك دستگاه زبان متكي است. (همان: 
ول را در زبان آلماني پياده كنيم، شايد بتوان گفت صداهايي كه به واكه بيشتر شباهت  اگر بخواهيم اين اص

اي و صامتهاي مالزي. سخنگوي آلماني  دارند، همانهايي هستند كه نقش هجايي دارند مانند مصوتهاي غنه
ه گرديده و اين زبان در اينجا به دليل تداخل زبان مادري و زبان دوم در حال يادگيري، دچار  خطا و اشتبا

گردد، اين خطاها محصول نقص و ناتواني نيست، بلكه به  منجر به توليد آواهاي ناهمخوان با زبان مقصد مي
  دهد.  دليل نارسايي در فرآيند توليد سخن است كه در اثر تالقي زبان مادري و زبان مقصد رخ مي

است كه در مثالها آورده شده است. در موارد  بوده  |â  |اشكاالت عمده آوايي در اين بررسي مربوط به واج  

ديده شده است. اما به هر     | â |   →  |   a  |يا  ديگر، به ندرت جابجايي واج، همچون 
  بيشتر از ساير واجهاست.    â|   |ترتيب بسامد 
هاي همخوان ها و واكه هاي زبان آلماني براي نمونه آورده شده است  تا وجه تمايز آن با زبان  در زير جدول

  فارسي به خوبي آشكار گردد: 
  

 هاي زبان آلماني جدول واكه
A 0 9   Y I  واكه 
a: o: z  u:   واكه 

  
  جدول همخوان هاي زبان آلماني

  جايگاه توليد
لثوي كامي نرمكامي  مالزي چاكنايي 

  كامي
لب و دنداني  لثوي

 دنداني 
شيوه   دولبي 

  توليد
    K

g
  td   P 

d 
  انسدادي

H   XX
 

sz F 
v 

  سايشي  
      Ts pf انسايشي  
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    N   n  M  خيشوي  
       R   زنشي  
      l     كناري  
     J     غلت  

  
توان چنين تحليل  هاي فوق مي هاي ارائه شده را مورد تحليل قرار دهيم با توجه به جدول اگر بخواهيم نمونه

  نمود كه: 
برداشت نموده است با توجه به تجانس آوايي كه بنا به گفتة كريستال  مدرآموز  كه زبان مادر براي نمونه واژة 

اي ديگر كه در هجاي بعد از خود است، تغيير  اي با تأثيرپذيري از واكه نوعي تغيير آوايي است كه در آن واكه
ا واژة فوق را اينگونه تحليل نمود توان درمورد واژة فوق و واژگان همطراز ب ) مي43: 1992يابد (كريستال،  مي

كند و به نوعي با هماهنگي واكه روبرو هستيم كه اين با توجه به تداخل  كه در اينجا يك مشخصه تغيير مي
  مادر  زبان مادري مورد توجه است. مانند مدر 

  
الزم به ياد آوري است كه خطاي فوق نيز از نوع خطا هاي حاضر در مرحله ظهور دو زباني است كه در  

  توضيحات پيشين به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است . 
شناسي توصيفي خطاهاي آوايي در توليد واژه ياد گيرندگان  آلماني زبان، بجاست كه براي  حال پس از نوع

  ساز مورد توصيف قرار گيرد.  در آواهاي فارسي، آواهاي مشكلبررسي بسامد خطاها 
ساز، بسامد خطا مورد بررسي قرار گرفت و سپس بر حسب ميزان بكارگيري  براي تعيين  نوع آواهاي مشكل
  آن مورد توصيف واقع گرديد. 

بكار برده كه اين  x  و همخوان âرا به جاي واكة  kو همخوان   oو  aهاي  آموزان آلماني زبان واكه ) زبان1
  هاي آنان ديده شده است.  مورد به كرّات در نوشته
در برخي مواقع مشاهده شده است  كه ا ين به دليل تداخل  /t/به جاي همخوان  /d/ب) بكارگيري همخوان 

  زبان مادري با زبان فارسي است. 
  ج) درصد خطاهاي آوايي به ترتيب افزايش رخداد عبارتند از: 

/a/  65%  به جاي    
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/o/  10  به جاي%  
/d/  به جاي/t/  5%  
/k/  به جاي/x/ 20%  
  خطاهاي ساختواژي  -

رغم دانستن بعضي واژه در زبان مقصد، به دليل عدم آگاهي از كاربرد  آموز علي در خطاهاي ساختواژي، زبان
گيرد كه اگر در تماس با گويشوران بومي آن  آن در سطح عبارت يا جمله، واژه را در شرايطي نابجا بكار مي

  گيرد.  زبان قرار گيرد، مورد سنجش نادرست قرار مي
يت واژه ، ميتوان اين مفهوم را در دو حوزه بكار برد: يك مفهوم آن صورت انتزاعي و ذهني با توجه به ماه

است كه در نظام دروني زبان قرار دارد، و مفهوم ديگر آن به كاربردهاي مختلف براساس ضرورتهاي نحوي 
ذهني را در هاي  شود. مجموعه واژه ياد مي )word-form(گردد كه از آن به صورت واژه  مختلف باز مي

  )  28: 1385نامند. (گلفام،  مي )Lexicon(مطالعات زبانشناختي نوين، واژگان 
خطا هاي مورد نظر در حوزه ساختواژه پژوهش حاضر در دو دسته خطا هاي ئاژه سازي و خطا هاي 

معناي  كاربردي جاي مي گيرد . خطا هاي واژه سازي بدان دسته از خطا ها اطالق مي شود كه اگر زبان آموز
واژه مورد نظر را نداند ، سعي مي كند با كمك قواعد زباني اي كه در ذهن متبادر شده است يا از طريق واژه 

  هاي نزديك به معناي واژه مقصد واژه نزديك به واژه مقصد را بسازد . 
  غذاي پرچرب   چربي زيادغذاي 

  آيد.  العان مي صاحب اين مغازه آيد  ه العان ميآقاي اين مغاز
  .  چيدگل را   چگاندگل را 
  .  باريدبرف  ←.چگاندبرف 

) است و با وجود عدم ثبات  systematic stageخطاهاي اين قسمت از نوع خطاهاي نظام يافته و منظم (
كامل در ذهن زبان آموز ، از نظر نزديكي به نظام زبان مقصد به طور تقريبي خوش ساختتر به نظر مي رسد و 

  زبان آموز در گام هاي بعد قادر به اصالح خطاي خود است . 
) است كه pragmaticدسته ديگري از خطا ها در حوزه ساختواژه خطا هاي مربوط به حوزه كاربرد شناسي ( 

در اين بخش زبان آموز معناي واژه را مي داند ، اما به دليل عدم آگاهي از منظر كاربرد شناسي واژه و 
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محدوديت هاي پايايي اي كه براي واژه در نظر گرفته شده است ، واژه را در بافتي نا مرتبط با جايگاه بالفعل 
استاندارد از نظر گويشور بومي اختالل حادي از نظر معنا  آن قرار مي دهد و به دليل تشابه معنايي با واژه

شناسي ايجاد نمي كند اما به دليل قرار گيري در سنجه گويشور زبان مقصد چنين صورت هايي مي بايست 
  اصالح گردد . خطاهاي زير از اين دسته اند : 

  را ببريد.  كيفتانلطفاً  ببريد   كيف شمالطفاً 
  قهوه آوردم.  خوداز ايتاليا با  قهوه آوردم.  مناز ايتاليا با 

  . آوردمن  برايگارسن غذا   بردمن  بهگارسن غذا 
  هديه گرفتم.  دوست خود / دوستم من از  هديه گرفتم.  دوست منمن از 

جايي ضماير متصل و  يا جابه» خود«به جاي ضمير » من«از ميان خطاهاي بررسي شده، تعميم نادرست ضمير 
  منفصل با همديگر در ميان خطاهاي ديگر از بسامد بيشتري برخوردار بودند. 

البته الزم به يادآوري است كه بكارگيري اين قواعد تعميمي نادرست نيز در يادگيري  زبان هدف، جزء 
  تراتژيهاي يادگيري زبان هستند. اس
  كنند.  همانگونه كه پيشتر اشاره شد خطاهاي درون زباني ويژگيهاي كلي يادگيري را منعكس مي 

) incompleteها و كاربرد ناقص قاعده )faully generalization(اين ويژگيها عبارتند از: تعميم نادرست 

application of rules ها (بنياد پژوهشهاي اسالمي؛  )و عدم موفقيت در درك شرايط حاكم بر كاربرد قاعده
هاي شناخته شده قبلي در  ) اينگونه تعميمها از ديدگاه جاكووتيس عبارت است از كاربرد قاعده83: 1364

اها به آن موقعيت جديد. اما برخي ديگر به دليل شباهتهاي روساختي گمراه كننده است. (همان) اين نوع خط
گردد. به عنوان  بيني نادرست مي شود كه در قالب  تعميمي نادرست منجر به پيش دسته از خطاهايي اطالق مي

  نمونة كلمه چكاندن در قالب فعل سببي از ديد يك آلماني زبان اينگونه در بافت جمله تعبير شده است: 
چكاند .  / او ليبان آب را به زمين چكاند .  /  امروز خيلي برف چگاند.  / برف چكاند . / آب از شير ماشين 

  من گل را چگاندم . 
  
  سطح نحوي  -

اصطالح دستور زبان يا نحو در زبان شناسي در دو مفهوم مجزا به كار مي رود : در مرحله اول به معناي 
ساختار دستوري زبان كه قواعد حاكم بر چگونگي نحوه عملكرد واژه ود شطح بزرگتر ، گروه واژه يا جمله 
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د با واژه و واحد هاي را شامل مي شود و در مرحله ديگر به معناي بررسي چگونگي عملكرد اين قواع

  بزرگتر از آن يعني جمله است .
بخش اول همانطور كه پيشتر اشاره شد به علم صرف و بخش دوم كه اين اصول را با ساخت واحدهاي 

ترين  ترين و مهم دهد به نحو مرتبط است. در زبان آلماني يكي از پيچيده زباني بزرگتر مورد بررسي قرار مي
نحوي  ميان نهاد و گزارة جمله است. در اين رابطه، نهاد جزئي   يان كلمات، رابطهرابطه نحوي موجود در م
گردد و معموالً اين عنصر در مقام جزء  شود و گزاره به عنوان وابستة آن تلقي مي اصلي در جمله قلمداد مي

ر با توجه به  كند كه در زي هاي دستوري گزاره از نظر شمار، شخص و جنس را تعيين مي اصلي  جمله، ويژگي
  خورد.  هاي يكي از آلماني زبانان اين خطا به چشم مي نمونه آورده شده قابل توجيه است كه در تحليل نوشته

   Er wartete auf den Freundاو منتظر دوستش بود.      
  خطا در تشخيص    منتظر بودن = او منتظر دوست من است. 

يص نادرست ضمير خود است كه با تعميم دادن نادرست به ايراد ديگري كه بر اين خطا وارد است، تشخ
  تغيير يافته است. » من«

اي است كه  بنا به گفته  خورد. خطاي حرف اضافه خطاي ديگري كه در اين تحليل به وضوح به چشم مي
شوند: دستة اول حروفي هستند كه  ) حرف  اضافه هاي زبان فارسي به دو دسته تقسيم مي175: 1364باطني (

و غيره. دستة دوم حروفي هستند كه » بر«، »به«، »در«، »از«، »با«پذيرند. مانند  به  دنبال خود كسرة اضافه نمي
  و غيره.» رويِ«، »نزد«، »كنار»  «براي«، »برابر«رود. مانند  آخر آنها كسرة اضافه بكار مي

  گارسن برايم غذا آورد. 
  آموز برداشت شده است.  ه من غذا برد از سوي زبانكه در نمونه خطاها به اشتباه  جملة گارسن  ب

    
  
  
  
  
  
  

برد(غذابه  بببگارسن
)2))))()  )3))))()  )4))))() )خخخ1(  خخخخخ  

  خطا در حرف اضافه و ايجاد اشتباه در بافت جمله 
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Der Kellner bringt mir Essen  . 
Bringen → ?avardan  /bordan →  )jmdn ( .etwas bringen   

  آوردن ( براي ) ، بردن ( براي )  
هاي نظام يافته و منظم و خطا هاي جا افتاده كامل  خطاي مورد نظر در حوزه نحوي اين پژوهش از نوع خطا

: در مرحله نظام يافتگي كه در مرحله سوم خطا هاست ، زبان آموز 1اند كه در دو مرحله قابل بررسي است: 
:در مرحله بعد از 2از نظر دروني به زبان مقصد نزديك گرديده و مي تواند قادر به اصالح خطاي خود باشد . 

خطا هاي كمتري را مرتكب مي شود و به مرحله خود اصالحي رسيده است كه جا افتلدگي  ثبات زبان آموز
كامل را به دست مي دهد و زبان آموز با وجود اينكه مدت مديدي را به يادگيري اختصاص داده است 

  همچنان خطا هايي را دچار مي شود .
ها را به دو دسته خطا هاي توانشي و با توجه به تحليل  هاي صورت گرفته در اين پژوهش مي توان خطا 

شود كه در اثر عدم آگاهي از  خطا هاي كنشي تقسيم نمود:خطاهاي توانش بدان دسته از خطاها اطالق مي
شود و اين دسته از خطاها در نتيجه آن  آموز دچار ابهام و سردرگمي در كاربرد صحيح قواعد مي قواعد، زبان

ته از خطاهايي است كه به  دليل عدم تسلط نسبت به  قواعد زبان دوم دهد. خطاهاي كنشي نيز آن دس رخ مي
آموز قواعد زبان دوم را فرا گرفته، امابنا به داليلي چون عدم ارتباط مداوم با  دهد. بدين معني كه زبان رخ مي

ش، بومي زبانان آن زبان، خستگي، فشارهاي روحي و ... عدم انگيزه  در گفتار، دچار خطاهايي چون لغز
  شود.  جابجايي قواعد واژگان و مواردي از اين قبيل مي

كند. معارضة  مادري پيوسته با يادگيري زبان دوم معارضه مي  كند كه الگوي  زبان شناسي  عنوان مي زبان
گويند. تداخلهاي زباني  » تداخل«دار زبان مادري را با الگوهاي زبان تازه در زبانشناسي  الگوهاي ريشه

گنند (سا غروانيان:  ن آن زبان بروز توانند در سطوح مختلف يك زبان اعم از  واجها، صرف و نحو و واژگا مي
1368 (  

  
  تأثير سن بر يادگيري زبان دوم  

هاي  واره موج
ا [[[[[آ

 ][گارسن غذا براي من آورد     .  
      
 

چيزي يا روي دادنِ كاري در
جهان بيرون        كنشي در بيان 
عمل فعل در بافت دروني جمله 
 و نماي آن در  جهان بيرون 
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) گفته شده است كه كودك به دليل شرايط مغزي  Critical period hypothesisبنا به فرضيه دوره بحراني (

سال  12خاص اين دوره از زندگي خود پذيراي يادگيري هر زباني هست و ميزان اثر پذيري زبان دوم تا سن 
از لحاظ « )چرا كه بنا به گفته نيلي پور 147: 2008بسيار بيشتر از دوران نوجواني و جواني است ( كوك ؛ 

عصب شناسي ، درك و توليد هر زبان بر اساس شكل گيري مدارهاي عصبي خاصي امكان پذير مي شود و 
مدار هاي عصبي » عدم باز داري« و »باز داري« به كار گرفتن هر زبان به كمك فعال سازي دو فر آيند عصبي 

  ) 142: 1380صورت مي پذيرد . ( نيلي پور؛
پس بنا به اين تفاسير ميتوان گفت ياد گيري زبان در بزرگسالي به دليل متفاوت بودن نيازها و هدفمند بودن 

وهش آموزش و آگاهانه بودن ياد گيري در تناقض با آموزش هاي دوران كودكي است. در تست هاي اين پژ
نيز اين تفاوت  كامال محسوس است و مي توان گفت بروز خطاهاي توانشي و كنشي در سن نوجواني و 
جواني امري اجتناب ناپذير است و به دليل تداخل زبان مادري ( بر اثر آگاهانه بودن يادگيري) امر آموزش با 

  تأخير و در يك دوره هدف طوالني مدت انجام مي گيرد . 
  

  درصد تعداد  نوع خطا
  77/19 35  آوايي

  94/45 85  ساختواژي(واژگاني)
  13/35 65  نحوي(ساختاري)
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  نتيجه گيري 
 85خطاي شناسايي شده ،  185بررسي خطا هاي نوشتاري آزمودني هاي اين تحقيق حاكي از آن است  كه از 

)نيزبه خطا 77/19خطا ( 35) خطاهاي نحوي و ساختاري و 13/35خطا( 65) خطا هاي واژگاني، 94/45خطا (
تواژي مرتبط است كه هاي آوايي اختصاص دارد و به بياني ديگر بخش عمده اي از خطاها به خطا هاي ساخ

بسامد بيشتري را به خود اختصاص داده است ويادگيري ساختارزبان مقصد بدون يادگيري واژگان در بافت 
امكان پذير نمي باشد و با توجه به آمار حاصله در اين پژوهش بيشترين خطا در كل نوشته هاي آلماني زبانان 

بردي واژه به منظور افزايش مهارتهاي نوشتاري و كاربردي به كاربرد واژه در بافت ارتباط دارد و آموزش كار
زبان امري ضروري است و دانستن معناي واژه به تنهايي كافي نيست ورعايت عناصر ساختاري زبان و بكار 

تدوين كنندگان متون درسي بايد اين نكته را  گيري صحيح آن از اركان مهم گويشوران بومي هر زبان است. 
د كه يادگيري زبان بعد از دوره بحراني زبان آموزبنا به شرايط فيزيولوژيكي مغز وساز و مد نظر قرار دهن
كالمي ذهن زبان آموز، نحوه عملكردو چگونگي استدالل و درك در سنين باال تر متفاوت  –كارهاي عصبي 

از متون متناسب  از دوره كودكي است و در تدوين متون درسي بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه استفاده
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با سن و نياز زبان آموز و ايجاد شرايط محيطي مطلوب مي تواند مسير ياد گيري را كوتاهتر و مشكالت حاكم 

  بر آن را هموار تر سازد.  
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