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  چكيده
جدايي آموزش  ،شود ديده مير شتشده در حوزة آموزش زبان فارسي بي هاي انجام پژوهش آنچه در

آموزان فارسي در  با تمركز بر خطاهاي زباني زبان ،پژوهشدر اين . تلفظ از آموزش نگارش است
به بررسي رابطة بين خطاهاي تلفظي موجود در گفتار آنان با خطاهاي موجود در نوشتار ، حوزة آواها
هاي  اين دو حوزه اندركنش يمنشان ده درصدديم تابا اين بررسي . ايم آموزان پرداخته همان زبان

شده از گفتار  آوري جمع هاي ابتدا داده. به معني تقويت ديگري است فراواني داشته و تقويت يكي
را همخوان و نيز فرايندها ، هاي واكه شونده در حوزه و موارد تكرار فهرسترا آموزان  شفاهي زبان

آموزان  سپس در مراحل بعدي از زبان .ايم دادهدست   به را هايي و براي هر مورد نمونهكرده استخراج 
ها  شده از اين داده خطاهاي استخراج .مختلف تحرير كنند عاتانشاهايي در موضو تا ديمكر خواستدر
مقايسة صوري اين جداول با انواع خطاهاي شفاهي و  .ايم نمودهبا ميزان فراواني در نمودارها ارائه را 

تلفظ ناشي از خطاهاي توانشي زبان  ةدهد كه خطاهاي نوشتاري در حوز نيز تحليل آماري نشان مي
اثبات فرضية ارتباط معنادار بين . شود يك سهو كنشي در حوزة توليد محسوب نمي تنهابوده و 

دو روي يك سكه  ،شود كه امال و تلفظ خطاهاي تلفظي و خطاهاي نگارشي به اين نتيجه رهنمون مي
در آموزش و نگارش  كنيم پيشنهاد مي ،گيري از رويكرد ارتباطي با اين نتيجه و با بهره. هستند
نظر قرار  دورم ،تدريس همزمان تلفظ و نگارش ،زبانان هاي درسي زبان فارسي به غير فارسي كتاب

  . شوديكديگر توجه  ةنيآي همثاب به اين دو حوزه به گرفته و
  
 .ارتباطي، رويكرد زبانان فارسي آموزش زبان فارسي به غير، خطا، نگارش، تلفظ: يكليد ناگواژ
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  مقدمه . 1
 ؛كند مردم رابه هم مرتبط مي ،زبان. بنيادي استاي  پديده ،گفتاري چه گفتاري و چه غير ،زبان

بسيار بديهي  ،اما اين موضوع مهم. كند ما را انسان مي ؛كند تضاد ايجاد مي ؛آفريند دوستي مي
پندارند كه به  ساده مي حدي بهانگاشته شده تا آنجا كه گاه حتي غيرمتخصصين تدريس آن را 

كروكال در عين حال معتقد . Crookall, 2007: 7)(دهند به آموزش آن بپردازند  خود اجازه مي
است كه زبان به احتمال زياد موضوعي است كه بيش از هر موضوع ديگر تدريس يا آموخته 

آموزش تواند به بهبود وضعيت  با اين حال دستاوردهاي جديد در هر زمان مي، شده است
 . منجر شود

هاي  پژوهش، آموزي زبان اول انجام شده اما در مقايسه با آنچه دربارة تحقيقات زبان
محور  سهتحقيقات زبان اول در راستاي  ،كل در. زبان دوم دامنة بسيار محدودتري دارد

 توليد زبان در، از ميان اين سه. توليد زبان و رشد زبان، درك زبان: مختلف انجام شده است
جا كه يادگيري براي آنتا ، نظر قرار گرفته است  موردتر   تحقيقات زبان دوم بسيار وسيع

صريح با آموزش زبان دوم عجين  كم به صورت غير دست، ويژه يادگيري دستور به ،توليد
 هشتادنتيجة چنين رويكردي اين است كه تا اواخر دهة . Ringboom, 2007: 21)(شده است 

درك ، شوند متخصصان كليدي حوزة آموزش زبان دوم محسوب مي حتي براي كساني كه
گويي فرزندان  )آنچه به اين پژوهش مربوط است(زبان و مطالعات واژگان يا تلفظ و امال 

مورد  ،سطح با فراگيري دستور توانند هم نميو ناتني و نااليق مطالعات زبان دوم بوده 
دوم اين مطالعات قرار  بخشدرواقع آموزش زبان شفاهي كه در . Ibid)( بررسي قرار گيرند

  . گيرد نسبت به مطالعة دستور از توجه اندكي بهره برده است مي
شود تا  استخراج ميها  آن از بين نوشتارآموزان  فارسي در اين پژوهش مشكالت تلفظي

ري تعيين شوند و هاي دشوابدين وسيله با مفروض دانستن ارتباط بين تلفظ و نوشتار حوزه
كشف . هاي آموزشي لحاظ شونددر نگاهي هدفمند و در دراز مدت اقتضائات آن در برنامه

تواند به شناسايي خطاهاي زباني مرتبط كمك كند تا  ارتباط بين شيوة تلفظ و نگارش مي
اين برنامه شامل طيف . بتوان برنامه آموزشي را بر مبناي تمركز بر مشكالت طراحي نمود

هاي آموزش زبان  توان به كتاب ميها  آن ميان گردد كه از عي از ابزارها و فرايندها ميوسي
 كه -يك زبان مادري مشترك  ةهاي درس با سابق ها در كالس اين كتاب. دكرفارسي اشاره 
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 - شدت مورد نياز است هاي خارج از ايران به آموزي دانشگاه هاي زبان در كرسيمعموالً 
اي تا حد ممكن  تكيه را بر تجربيات معلق مدرس داشته باشد و به شيوهكمترين  تواند مي

  . شناسي كند مخاطب ،هاي علمي بيني مبتني بر پيش
  
  تحقيق ياصل يهاسؤالله و بيان ئتعريف مس. 1- 1

آموزان و ارتباط آن با اشكاالت تلفظي اصلي اين پژوهش مشكالت نگارشي فارسي ةمسئل
اني هستند كه زبان فارسي را در آموز فارسي افراد مورد مطالعه ،در اين پژوهش. ستا ها آن

  . يادگيري زبان است ةترين مسائل در حوزمشكالت تلفظي از اساسي. آموزندايران مي
 ةآموزان و شيو اصلي اين پژوهش اين است كه آيا ارتباطي بين شيوة تلفظ فارسي سؤال

كنشي  تلفظي ناشي از خطاهاي سهوي و هاي وجود دارد؟ يا اينكه اشتباهها  آن نگارش
  شود؟ آموز است و در نوشتار منعكس نمي زبان

ها  آن نگارش ةآموزان و شيو اين پژوهش درصدد است نشان دهد كه بين تلفظ فارسي
  . ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد

سو  از يك ،ست كه تمركز بر آموزش تلفظ صحيح زبان فارسيا ين معناه ااثبات اين فرضيه ب
شود كه ريشه در خطاهاي تلفظي  آموزان مي منجر به رفع آن دسته از مشكالت نگارشي فارسي

تواند به رفع اين دسته از مشكالت تلفظي كمك  ديگر آموزش نگارش صحيح مي سويدارند و از 
  . نمايد
  
   روش انجام تحقيق. 1- 2

 هاي نگارشي اين پژوهشداده. اي استروش انجام اين پژوهش به صورت ميداني و كتابخانه
المللي آموزش زبان فارسي يكي از مراكز بين ةآموزان سطح متوسط انشاي فارسي شامل سي

اما استفادة معناداري از ارتباط  ،رويكرد اين مركز رويكردي ارتباطي است. در ايران است
از اين نوع  گيري بهره ،درواقع. شود هاي تلفظي و نگارشي به صورت يكپارچه نمي تمرين
رويكرد  ،حال هر در. شود معدودي از مدرسان انجام مي ابتكار ه وتجرب اتكاي  بهها  تمرين

اند كه حد متوسطي از  آوري شده آموزاني جمع ها از زبان نظر نيست و دادهورد اين مركز م
  . اند دانش زباني را از قبل داشته
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و سپس با  ايم كردهآموزان در كالس استخراج  از گفتار شفاهي زبانرا هاي تلفظي  داده
عالوه بر خطاهاي مرتبط . ايم نمودهمنطبق ها  آن شده در متن مكتوب خطاهاي تلفظي منعكس

. اند خطاهاي اماليي عمومي خط زبان فارسي نيز مورد بررسي قرار گرفته ،تلفظ ةبا حوز
آموزان توانش متوسطي  زبان ،ست كه در اين سطحسطح متوسطه به اين دليل انتخاب شده ا

آموزشي و آشنايي ابتدايي با  ةسو مراحل اولي اند؛ از يك دست آوردهه از زبان فارسي را ب
. انداند و از سوي ديگر به توانش در حد تسلط زبان فارسي نرسيدهزبان فارسي را گذرانده

. است 5/27  آموزان ميانگين سني زبان. سال هستند 40تا  19آموزان در طيف سني بين زبان
 6، چيني درصد 10، اوكرايني درصد 20. آقا هستند ،آموزان خانم و بقيه زبان درصد 67

مقيم  انايراني ،روسي و بقيه درصد 18، آلماني درصد 12، چكي درصد 6، فرانسوي درصد
مادري در اين تحقيق متغير زبان . دنده ها را تشكيل مي درصد تقريبي مليت، خارج از كشور

و شده بندي  طبقه ،ها پس از بررسيداده. نظر گرفته شده است مورد نظر نبوده و نامرتبط در
  . اند شدهسپس نتايج در قالب جدول و نمودار ارائه 

  
   مطالعات ةپيشين. 2

   مطالعات غربي. 2- 1

ها  از رويكردبسياري . بارها تغيير كرده است ،آموزش زبان در خصوص آموزش تلفظ ةحوز
مهارت تلفظ را ، بصري و شفاهي - سمعي ةشيو ،ثر از جنبش اصالحاتأمتهاي  مانند شيوه

گراي ها قرار دادند و برخي ديگر مانند روش مستقيم و رويكردهاي طبيعت س آموزشأدر ر
هايي مانند در روش. تلفظ را در مراحل انتهايي آموزش مورد توجه قرار دادند ،1بنياد ادراك

 ،بنياد خطاهاي تلفظي و خطاهاي مشابه گراي ادراكروش مستقيم و رويكردهاي طبيعت
اي از مهارت ارتباطي آموز به درجه كه زبان  بخشي از فرايند طبيعي فراگيري هستند و هنگامي

يا تلفظ را ناديده  ،ها و رويكردهاي آموزش زبان ساير روش. برطرف خواهند شد ،برسد
يا تلفظ را با ) رويكرد شناختي، 3بنياد رويكردهاي خواندن، 2ترجمه -ورروش دست( ندگرفت مي

يا از طريق تقليد و با تحليل اطالعات آوايي ) روش مستقيم(دادند  تكرار و تقليد آموزش مي
  .Celce- Murcia & et al., 1996: 5)(گرفت آموزش صورت مي) روش سمعي و بصري(

 
1
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2
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آموزش زبان به آموزش تلفظ توجه چنداني نشده  معتقد است كه در فرايند) 1969( 4كلي
اند تا  هاي زبان پرداختهدستور و واژه ةبه بررسي و مطالعبيشتر  شناسان غربي زبان و است

. پيش از شروع قرن بيستم بود كه آموزش تلفظ مورد توجه قرار گرفت حدوداٌ. تلفظ زبان
. م1880 ةموزش زبان در دهبخشي از جنبش اصالحات در آعنوان  به آغاز آموزش تلفظ

  . اتفاق افتاد
پذير  امكان ،هاي توليدي صدا فقط از طريق ديكتهمعتقد است جنبهنيز ) 1989( 5پنينگتون

راه براي كشف نقاط رين هتب ،6تقليدي -ديكته يا انشا با توجه به رويكرد شمي بنابراين، .است
گونه كه خود تلفظ  كلمات را آناغلب اوقات ها  آن زيرا ،ضعف تلفظي يادگيرندگان است

البته تا زماني ، كنندشنوند توجه ميبه آنچه ميكمتر  آورند وبه رشته تحرير درمي ،كنند مي
  . شكل گيردها  آن كه توانش به صورت كامل در

كنند كه در كالس  اغلب مدرسان تصور مي. ي متعددي را دربرداردها چالشآموزش تلفظ 
تلفظ با هدف  ،در قديم. Gilbert, 2008: 1)( اين جنبة زبان توجه كنندوقت كافي ندارند تا به 

اين . اما اين هدف عملي نبود، شد آموزش داده مي» صحبت كردن مانند يك فرد بومي«
اما . Ibid: 47)( كرد آموز عمل مي دستورالعملي براي نااميد كردن مدرس و زبان مانندرويكرد 

، مدل، اطالعات، آموزان جاي فقط تصحيح خطاهاي زبان به، مدرس زبان ،به اعتقاد مورلي
دهد و حمايت و تشويق  هاي گوناگون مي هايي براي تمرين بازخورد و فرصت، پيشنهاد، سرنخ

شناسي آموزشي جديد  ها و روش پژوهش معتقد استوي . Morley, 1991: 507)( كند مي
  . Ibid: 513)( ارتباطي استبخش ضروري توانش ، نشان داده است كه تلفظ قابل فهم

معلمان زبان خارجي گرايش دارند كه  ،)1995( 8و مك گيليك) 1995( 7اليوت ةطبق گفت
اين  بخشي از، ي زباني جلوه دهندها مهارتترين   اهميت و كمترين  كاربرد تلفظ را يكي از كم

بنابراين در بسياري  ؛استتر  دشوار ها مهارتاست كه اين مهارت از ساير دليل  اين  به مسئله
نسل ، )1985(9استن فيلدنظر بر  اما بنا. شود هاي آموزشي معلمان ناديده گرفته مياز برنامه

 ،گستردهطور  به كنند كه يك درس سودمند نگاه ميعنوان  به ،جديد محققان و مدرسان به امال
روش  10و دلگوس) 1995(افرادي مانند اليوت . آيد ميكار   به هم در آزمون و هم در تدريس

براي دقيقه كالس درس  پانزدهتا  پنجكنند و اعتقاد دارند كه تخصيص  خاصي را پيشنهاد نمي
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   .Dlugosz, 1997: 69)( خواهد كردر هتعملكرد يادگيرندگان را ب ،هاي تلفظي فعاليت
تكليف آموزشي ، در نگارشها  آن ديويس و رينولوكري معتقدند رمزگشايي آواها و رمزدهي

اي از فنون جديد است كه  كنند نگارش دربردارندة گنجينه ادعا ميها  آن. شود مهمي محسوب مي
شامل طيفي از تمركز سنتي بر  ها فعاليتاين . بخشد آموزي امال را ارتقا مي فعاليت سنتي زبان

هاي مدرسان و  هاي شخصي و ديدگاه هايي است كه بر نگرش و تلفظ تا تمرين يمشكالت هج
 ,Davis & Rinvolucri) كنند ها به فوايد بسيار امال نيز اشاره مي آن .دنكن ميتأكيد  آموزان زبان

1988: 4- 8) .  
. نگارش و تلفظ زبان فرانسوي باشد ،ارتباط ةها در حوز ترين زبان شايد يكي از پيچيده

به نقل از بيوفورت معتقد است رابطة بين شكل نوشتاري و تلفظ در زبان ) 1995( 11كاتاچ
معرف واج  ،حروف در يك متندرصد  85 - 80زيرا تنها ، رانسه براي يادگيري ساده نيستف

. Beaufort, 2011: 1)( شود هستند كه اين خود باعث اشتباهات بسياري در هجي كردن مي
هاي  در تحقيق )٢٠١١( و بيوفورت) 1998( كاتاچ، امال و تلفظ ةدليل اهميت رابط رو و به اين از

  . اند دادهدست   به هايي مبتني بر تصحيح خودكار امال را روش ، جداگانه
توانند  فرودسن نيز امال را راه مؤثري براي يافتن خطاهاي دستوري در نگارش كه مي

تواند به  امال مي. Frodesen, 1991: 268)( داند مي ،نتيجة دريافت غلط زبان انگليسي باشند
و ) 1998( 12بريندلي. آموزان كمك كند تا اين دسته از خطاهاي خود را برطرف نمايند زبان

تمايزهاي ، معتقدند امال اغلب براي آزمون درك شنيداري ،با نظري مشابه) 1994( 13كوهن
  . واجي و مهارت هجي كردن مورد استفاده قرار گرفته است -آوايي

كارگيري  آموزاني كه براي به دهد زبان نشان مي) 1995( 14پژوهش شر و استانويچنتيجة 
پيشرفت مراتب  در يادگيري خواندن به، اند آوا آموزش ديده - دانش خود دربارة ارتباط حرف

نيز به اين نتيجه رسيد ) 1985( 15بردلي و بريانت ةمطالع. اند بقيه داشته نسبت بهتري  سريع
معلولي بين توانايي گفتاري و تلفظ كودكان و توانايي خواندن و هجي  ي وكه ارتباطي علّ

تواند  مي ،وجود دارد و مشكالتي كه برخي از كودكان در يادگيري خواندن دارندها  آن كردن
  . شناختي منتسب گردد در كسب مهارت واجها  آنموفق نبودن به 

بيش و ، همگاني زبان انگليسي يا غير آنبر آموزش تأكيد  دليل هاي غربي به نتيجه آنكه پژوهش
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  . اند تلفظ و نگارش پرداخته ةبه موضوع تقويت دوجانب ،هاي ايراني در زبان فارسي پيش از پژوهش
  
   مطالعات ايرانيان. 2 - 2

 ،هاي مرتبط انجام شده استآواشناسي و حوزه ةكه در حوز را هاييدر اين بخش پژوهش
پژوهش  ،در حوزة ارتباط بين خطاهاي تلفظي و نگارشي. اختصار بررسي خواهيم كرد به

اي نظام آوايي زبان ها روي بررسي مقابلهپژوهش بيشتربنابراين تمركز ، خاصي يافت نشد
ها اشارة معناداري به ارتباط تلفظ و نگارش  در اين پژوهش. ستا ها فارسي با ساير زبان

شناختي نظام آوايي دو يا چند  بانبررسي زر شتبيها  آن نشده است و هستة مركزي توجه
 به امر آموزش تلفظ) 1389(پژوهش سام  ،از اين ميان تنها. اي است زبان به صورت مقابله

  . شد ددر چارچوب رويكرد ارتباطي پرداخته است كه به آن اشاره خواه خاص،طور  به
هاي  پژوهش بيشترروال اصلي ، ديگر هاي فارسي با يك زبان اي زبان بررسي مقابله

، و همكاران حسيني(مقابلة نظام آوايي زبان فارسي با ژاپني  ،در اين ميان. فارسي است
؛ 1380، مجد(انگليسي ، )1379، رجبي زرگاهي(آلماني ، )1383، باقي قره(تركمني ، )1388
، )1378، صالحي(ايتاليايي ، )1379، دارابي(كردي كرمانشاهي ، )1356، و آفاري1373، خليلي

) 1353، فرد همايون(و روسي  )Maryami, 1994(تركي آذربايجاني ، )1378، كوهي(انسه فر
ارتباط آموزش تلفظ و  ،در عين حال. شوند اي محسوب مي هاي درخور مالحظه  بررسي

  . ها نيست يك از اين پژوهش موضوع هيچ ،نگارش در چارچوب رويكرد ارتباطي
مشكالت و راهكارهاي تحت عنوان  ،خودارشد كارشناسي  ةنامدر پايان) 1389(اما سام 

هاي  اي نظامبه بررسي مقابله زبانان خارجيفارسي آموزش تلفظ زبان فارسي به غير
. چيني و عربي با زبان فارسي پرداخته است، تركي، روسي، فرانسه، آوايي زبان انگليسي

، آموزش صحيح فراگويي آواها ،نتيجه آموزش درست تلفظ و در ،هدف از انجام اين پژوهش
هاي بعد از يافتن حوزه. استآموزان هاي فارسي به فارسيعبارات و جمله، هاواژه

از منابع مختلف آواشناسي  ،آفرين تلفظ صحيح براي هر دسته از گويشوران مشكل
هاي  طرح درس ،سام. شده استآموزش تلفظ زبان فارسي ارائه  برايراهكارهاي مناسب 

 وينتيجة پژوهش . دهد آموزان در چارچوب روش ارتباطي را نيز ارائه مي ز زبانمورد نيا
قابل توجهي در بهبود تلفظ تأثير ، دهد كه آموزش تلفظ به روش ارتباطي نشان مي
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  . آموزان دارد فارسي
ها و از  بررسي نظام آوايي زبان، ن پرداخته شده استه آخوبي ب آنچه در پژوهش سام به

 به ويهايي كه  طرح درس. آفرين در زمينة تلفظ است هاي مشكل بيني حوزه پيش ،اين رهگذر
اما كار سام از اين . كند آموزان كمك مي به پيشرفت مهارت تلفظي زبان ،خوبي دهد به ميدست  

مورد توجه و تحليل  خاص،قابل نقد است كه ارتباط آموزش تلفظ و نگارش به صورت  نظر
سام روش . امال نيست، ها بر نگارش و يا به صورت سنتي تمرين ةتكي ،رو اين از. نبوده است

محور آن مورد استفاده قرار داده است و هيچ تحليل آماري يا هر  ارتباطي را با منطق كاربرد
كيدي بر نگارش و يا أنداده و هيچ تدست   به ارتباط تلفظ و نگارشبارة تحليل معناداري در

  . تلفظ نكرده استبررسي ارتباط آن با پيشبرد 
هاي  اند جايگاه و روش آموزش تلفظ در كتاب مرادي مقدم و همكاران نيز تالش كرده

دبيرستان ايران را بررسي كنند كه در هر رو باوجود دستيابي به نتايج  ةانگليسي دور
 ةبررسي مقال ةكيد ايشان بر آموزش زبان انگليسي از حوزأدليل ت درخور توجه اين تحقيق به

  . )189: 1391همو، ( شودحاضر خارج مي
ي ها مهارتثير امال بر أبه ت، موضوع پژوهش حاضر امرتبط ب تحقيقيدر ) 2008(رحيمي 
دهد گروه مورد مطالعه  در آن نشان مي وپردازد  اعم ميطور  به ،آموزان زباني زبان

زبان انگليسي را  رحيمي آموزش. اند آوردهدست   به شان ي زبانيها مهارتهايي در  پيشرفت
در  ودرسي است  ةجزو برنام ،تمرين هفتگيعنوان  به امال ،برد كه در يكي با دو گروه پيش مي

ي ها مهارتاگرچه هر دو گروه در انتهاي دوره در . درسي گروه دوم وجود ندارد ةبرنام
اما گروه اول تفاوت معناداري را نسبت به گروه دوم در رشد ، ندزباني پيشرفت داشت

نشان ) 1993(در تحقيقي مشابه نيز جعفرپور و يميني . ي زباني از خود نشان دادندها مهارت
  . كند آموزان را تقويت مي ي زباني زبانها مهارتدادند كه امال 
طور  به ي زباني راها مهارتبررسي ارتباط استفاده از درس نگارش با  ،رحيمي  پژوهش

پژوهش  ،رو اين از. لفظ به صورت مجزا نپرداخته استت ةمورد نظر قرار داده و به مقول ،كلي
 ويژهطور  به تلفظ ةتنها به مسئل نه، عمومي آموزش زبان ةوي در عين ارزشمندي در حوز

  . يستن هاي بحث موضوعاز بلكه آموزش زبان فارسي در آن  ،پردازد نمي
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   مالحظات نظري. 3

  آموزش تلفظ در رويكرد ارتباطي. 3 - 1

هاي اخير بوده است كه به يادگيرنده امكان هاي آموزش در دهه روشترين   از موفقمدل ارتباطي 
اين هستند كه براي گويشوران غير  ةدهند شواهد تجربي نشان. دهدزبان را مير هتكارگيري ب به

دچار مشكالت  ،آموز زير اين آستانه قرار گيرد اي وجود دارد كه اگر زبانآستانه تلفظي ،بومي
 ،در رويكرد ارتباطي. بر نحو و صرف مسلط باشددر سطحي پيشرفته حتي اگر  ،شودميارتباطي 

بلكه  يست،كننده ناستاندارد و خسته، هاي مكانيكي اي از فعاليتمجموعه ،آموزش زبان ديگر
صورت طبيعي از   هدر اين شرايط يادگيري زبان دوم ب. شودفرايندي ديناميك در نظر گرفته مي

هايي كه به روش ارتباطي  درس. شوددهد و گفتار طبيعي توليد ميزباني رخ ميطريق فعاليت 
و  18شده هاي كنترل و تمرين 17توليد، 16تشخيص، بايد شامل مراحل توصيف ،شوند تدوين مي

  . )(Celce- Murcia & et al., 1996: 7 باشند 19خورد باز
 21و جايگاه توليد 20توليد ةشيو ةتوضيحاتي دربار  ةبرگيرند توصيف در آموزش تلفظ بايد در

، تشخيص و توليد ةدر مرحل. با استفاده از تصاوير و يا ابزار صوتي باشد ،آواي مورد آموزش
ها  ساخت يا آواي مورد نظر را از ساير ساخت ،شده هاي تدوين تواند با كمك فعاليتآموز مي زبان

اغلب تشخيص يك واج از  ،تشخيص در آموزش تلفظ ةمرحل. يا آواهاي مشابه تشخيص دهد
اي را كه واج  آموز دو واژه به اين صورت كه زبان ؛هاي كمينه است هاي ديگر به كمك جفت واج

خواهيم كه ساخت توليد از زبان آموز مي ةدر مرحل. دهدديگر تميز مي ةاز واژ ،مورد نظر را دارد
  . Ibid)(شده را توليد نمايد و در بافت به كار ببرد  گرفته يا آواي فرا

جالبي را براي   تنوعراهكارهاي م، )1988( امال، در كتاب خود، ديويس و رينولوچري
كه چه كسي  سؤالبراي شروع در پاسخ به اين . كنند هاي سنتي نگارش پيشنهاد مي روش
در اين  وكنند كه به يكديگر امال بگويند  آموز را به جاي مدرس پيشنهاد مي زبان، گويدبديكته 

بدين ترتيب اهداف يك چنين فعاليتي . شود امال به فعاليتي گروهي تبديل مياست كه صورت 
  . شود مي نيزگوينده  تلفظ ديكته يشامل ارتقا

 ,Van Ginneken)رسد آموزش تلفظ بيشترين انطباق را با روش ارتباطي دارد  به نظر مي

واقعي آن بر تأكيد  دارد ورويكرد ارتباطي اصراري بر كم كردن لهجه ن ،با اين وجود، (1996
 

16
 discrimination  

17
 production  

18
 controlled practices  

19
 feed back  

20
 manner of articulation 

21
 place of articulation  
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بخش كوچكي از توانش زباني است كه خود بخش «بنابراين تلفظ . است قابل فهم بودن
كيز نظر   به جا است كه همان و اين دقيقاٌ Moy, 1986: 82)(» كوچكي از توانش ارتباطي است

سهو تمايل طور  بهعامدانه يا ، رويكرد ارتباطي در آموزش زبان خارجي«: مشكل وجود دارد
در حاشيه قرار دادن تلفظ را تشويق كرده است به سمت« )(Keys, 2000: 91 . البته از نظر

هاي آواشناسي  كيز به محض اينكه تدريس تلفظ از تمركز بر صداهاي منفرد و پيچيدگي
  . زبان وارد شود» عمومي«هاي  در كالس سهولت تواند به مي، توليدي خارج شود

وي . كند دوباره استفاده از نگارش را احيا مي، شي در چارچوب ارتباطياما بالنش در پژوه
گفتاري است كه  - هاي تكرار در روش شنيداري هاي نگارشي به كهنگي تمرين گويد تمرين مي
تنها شنيدار و نوشتار را آموزش  نهتا  گرفته شوندكار   به توانند هر از گاهي به شيوة بديعي مي

وي در پژوهش . Blanche, 2004: 179)(بلكه آموزش تلفظ را به كالس درس بازگردانند ، دهند
و بيش از هر آن كنار  گيرد تا در هاي نگارشي در روش ارتباطي بهره مي خود از انواع روش

هيچ نيازي به دانش عالي  ،در اين روش آموزشي تلفظ. مهارت ديگري تلفظ را تمرين كند
دهد  بالنش در اين پژوهش نشان مي. آيد ميكار   به همة سطوح آموزشيشناسي نيست و در  واج

مك ، )1995( 22جونزايوانز و ، )1989( كه پنينگتون طور همان ،كه چگونه در رويكرد ارتباطي
. Ibid: 187)( آموزش تلفظ هماهنگي دارد اامال ب، اند ادعا كرده) 2000(و كيز ) 1995( گيليك

تاچه دهد كه  نشان مي، كند نگارش را براي آموزش تلفظ استفاده ميروشي كه بالنش در آن 
تا چه  ،رو اين تعاملي و حتي خودآموز منطبق است و از، اين تكنيك با آموزش همكارانه اندازه

خالصه شامل انتخاب طور  به اين روال. تواند در روش ارتباطي معنادار باشد نگارش مي حد،
تصحيح خطاها از طريق شنيدن و ، متن ةديكت، با واژگان متنكار ، خواندن ساكت متن، مطلب

  . Ibid)( متن و نگارش خالقانه است ةسازي دربار داستان، خواندن
ضمن آنكه ، تنها ابزار در دست براي آموزش تلفظ نيست ،البته بالنش معتقد است كه امال

بايد جايي در هر  ،لبا اين حا، آموزي نيز مناسب نيست هر مدرس و هر زبان، براي هر سبك
  . روش مدرن آموزشي زبان خارجي داشته باشد

  

  ها  گردآوري داده. 4
ابتدا . نتايج در دو بخش پرداخته خواهد شد ةها و ارائدر اين بخش به تجزيه و تحليل داده
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 Evan & Jones 
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سپس خطاهاي مربوط  ،اند خطاهايي كه مربوط به تلفظ هستند و در متن مكتوب نيز منعكس شده
خطاها در هر دو حوزة . كارگيري حروف مشابه به جاي يكديگر بررسي خواهند شد به به ديكته و

تبديل يك واج به . اند بندي شده و فرايندها دستهها  همخوان، ها تلفظي و نگارشي در سه گروه واكه
  . آموزان هستند ترين خطاهاي زبان اصلي، جايي واجي اضافه و جابه، حذف، واج ديگر

  

   تلفظي در گفتار شفاهيخطاهاي . 4 - 1

آموزان در  هاي شفاهي در گفتارهاي شفاهي زبان در اين بخش از طريق ثبت و ضبط داده
ها پس از  اين داده. ايم به خطاهاي رايج تلفظي آنان پرداخته، هاي تمرين مهارت گفتار موقعيت

وشتار مقايسه را با موارد مرتبط در نها  آن بتوان در ادامه،بندي شده تا  دسته ،وريآگرد
شده است و امكان خلط  ناظر بر متون شفاهي پياده ،شده وريآهاي گرد از آنجا كه داده. نمود

شونده  موارد تكرار تنهاكه  ايم كوشيده بنابراين ،موارد سهوي از خطاهاي زباني وجود دارد
برخي خطاها در حوزة  ،از طرف ديگر. نماييمنمونه معرفي  برايانتخاب و  ،از بين متونرا 

دهند كه اين  آموز خود را نشان مي در شنيدار محسوس نيستند و فقط در نوشتار زبان ،تلفظ
  . ايم دادهنيز مورد بررسي قرار را موارد 

  

  هاواكه مربوط بهخطاهاي تلفظي . 4- 1-1
 

  ايخطاهاي واكه 1جدول
  

  مثال  نوع خطا

  æبه  âتبديل 

  پرك ←-پارك
  تلكبين ←-تلكابين
  خرجي ←-خارجي

  âبه  æتبديل 

  برادارم ←-برادرم
  فود فاست ←-فود فست

  رفتان ←-رفتن

 uبه  oتبديل 

  افسورده ←-افسرده
  شولوغ ←-شلوغ
  مودتي ←-مدتي

  باد ←-بود  âبه  uتبديل 
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  ها همخوان مربوط بهخطاهاي تلفظي . 4 - 2-1
 

  خطاهاي همخواني 2جدول
  

  مثال  نوع خطا

 zبه  sتبديل 
  فارزي ← فارسي
  كالز ← كالس

 
  دوز ←دوست 

  شنازند مي ←شناسند  مي

 tبه  dتبديل 
  كارت ← كارد
  بات ← باد

 hبه  x تبديل
  حسته ←خسته 
  حيلي ← خيلي

  گاسه ← كاسه  gبه  kتبديل 
  گلوچه ← كلوچه

  كياه ← گياه  kبه  gتبديل 
  كرسنه ←گرسنه 

  سكنم مي ← شكنم مي  sبه  šتبديل 
  سادي ← شادي

  برا ← بنا  rبه  nتبديل 
  سردباد ← سندباد

  باوت ← بافت  vبه  fتبديل 
  برو ←برف 

 xبه  qتبديل 
  اختباس ← اقتباس
  خبول ← قبول

  كيچ ← كيش  čبه   šتبديل

  هلمي ← علمي  hبه  ?تبديل 
  هارف ←عارف 

  بلگ ← برگ  lبه  rتبديل 
  شلوال ← شلوار

  ريمت ← قيمت  rبه  qتبديل 
  راضي ← قاضي

  خييار ←خيار   yiبه  y تبديل
  خييابان ←خيابان 
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   خطاهاي مربوط به فرايندها. 4 - 3-1
 

  انواع حذف 3جدول
  

  مثال  نوع فرايند

  ????حذف 
  اشق ←-عاشق
  انوا ←-انواع

 y  حذف

  بلط ←- بليط
  قمت ←-قيمت

  حذف پاياني
  شون مي ←-شوند مي
  خوابن مي ←- خوابند مي

  
  انواع اضافه 4جدول

  

  مثال  فرايند نوع

  ????اضافه كردن 
  اعصلي ←-اصلي
  بغعل ←-بغل

  متفرقه ةاضاف
  بكشيد ←- بكشد
  خواهستم ←-خواستم

 

  تلفظ ةخطاهاي نگارشي مرتبط با شيو. 4 - 2

آموز بر خطاهاي  تلفظ زبان ةشيو كنيم كهاشاره  ،پيش از آغاز اين بخش ضروري است
آموز به توانش زباني در حد تسلط  كه زبان تا زماني بنابراين، مستقيم داردتأثير  گرفته صورت
 . باقي بمانند همچنانممكن است اين مشكالت  ،آوايي نرسد ةدر حوز

آيند با جداول مربوط به خطاهاي تلفظي كه  ارتباط جداولي كه در زير مي بارةدر همچنين،
آموزان  يا گروه زبانآموز  بايد متذكر شوم كه اين نوع خطاها در يك زبان ،پيش از اين گذشت

هر دو  ،شده در متن مكتوب ين معنا كه نوع خطاهاي تلفظي با نوع منعكسه اب. همسنگ است
. است  يكي ،نزديك زباني تقريباٌ ةآموزان با پيشين از زبان يآموز يا گروه در يك زبان

  . اند هاي متفاوت از متن شفاهي يا كتبي استخراج شده نمونه
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  هاواكه مربوط بهخطاهاي نگارشي . 4 -2 -1

 ،رو اين از. هاست از همخوانر شتها بسيار بي سهم واكه ،اي هاي لهجه شايد بتوان گفت در تفاوت
توان  پس از اصالح واكه مي ،واقع در. اي برخوردار است پرداختن به واكه از اهميت ويژه

   .است شباهت بومي پيدا كرده ،اي از لهجه مطمئن بود بخش عمده
خطا  78از كل  مورد 30تعداد  ،هاخصوص واكه شده در متن در خطاهاي تلفظي منعكس

   :شوندگروه كلي تقسيم مي چهاربه  كهاند بوده
  

  ايخطاهاي واكه 5جدول
  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  حال                      حاال  æ  13به  âتبديل 
  باراي                     براي  â  11به  æتبديل 
  بونياد                      بنياد  u 5به  oتبديل 
  كاه                       كوه   â  1به  uتبديل 

  -  30  تعداد كل
  -  %46/38  درصد به كل خطاهاي تلفظي

  
به خود اختصاص داده است و  æبه  âبسامد را تبديل بيشترين  بينيم، ميكه  طور همان

  . عكس آن قرار دارد سپس فرايند
  
   ها همخوان مربوط بهخطاهاي نگارشي . 4 -2 -2

هاي متفاوت  مورد است كه شامل تبديل 24ها  همخوان خصوص تعداد كل خطاهاي تلفظي در
 ،حال در هر. دكن تنوع خطاها امكان دستيابي به تعميم را منتفي مي. شود با بسامد پايين مي

  . است هاي مشخصة واجي عمل كرده خطاها بر تبديلر شتبي
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  خطاهاي همخواني 6جدول
  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  برزيل               برصيل  s 1به  zتبديل 
  تماز             تماس    z 3به  sتبديل 
  مورط        مورد        t 1به  dتبديل 
  سبزيجاد        سبزيجات    d 1به  tتبديل 
  حبر       خبر           h 2به  xتبديل 
  گوه      كوه          g  1به  kتبديل 
  كردم برمي      گردم      برمي  k  1به  gتبديل 
  برگستن    برگشتن         s  1به  šتبديل 
  برابراين     بنابراين          r  1به  nتبديل 
  روتيم       رفتيم           v  2به  fتبديل 
  اختصادي     اقتصادي        x 3  به qتبديل 
  بيچتر             ر شتبي  čččč  1به   šتبديل
  موقق        موفق         q 1به  fتبديل 
  هروسي    عروسي       h  1به  ????تبديل 
  سؤال       سوار         l  1به  rتبديل 
  بشورم     بشويم           r 1به  yتبديل 
  رشنگترين         ترين  قشنگ  r  1به  qتبديل 
  مييان        ميان          yi  1به   y تبديل

  -  24 تعداد كل
  -  %77/30  درصد به كل خطاها

  
و  zبه  sبسامد را تبديل بيشترين  توان ديد كهميها  همخوان در بين خطاهاي مربوط به

  . اندبه خود اختصاص داده xبه  qتبديل 
  
   خطاهاي نگارشي مربوط به فرايندها. 4 -2 -3

خصوص خطاهاي مربوط به فرايندها درنظر گرفته  قلب و اضافه در، سه فرايند كلي حذف
 ،در زير. دهندمورد از كل خطاهاي مربوط به تلفظ را تشكيل مي 24گونه خطاها  اين. شوندمي
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   :استآمار كلي مربوط به اين فرايندها قابل مشاهده 
  

  خطاهاي مربوط به فرايندها 7جدول
 

  مثال  تعداد  نوع فرايند

  غعرق          غرق   8  اضافه
  ايكه           اينكه   12  حذف
  صحب         صبح     4  قلب

  -  24  تعداد كل
  -  %77/30  درصد به تعداد كل

  
بسامد را دارد و سپس بيشترين  مورد 12حذف با ، در بين فرايندها بينيم، ميكه  طور همان

از بين خطاهاي مربوط به . اندتعداد را به خود اختصاص دادهبيشترين  فرايند اضافه و قلب
مند بوده و بسامد رخداد دارند و برخي ديگر  قاعدهها  آن توان گفت كه برخي ازفرايندها مي

  . اند بار رخ داده تنها يك
  انواع حذف 8جدول

  

  مثال  تعداد  نوع فرايند

  بعضي              بزي  3  ???? حذف
  خلي               خيلي     y 3  حذف

  خوابن مي               خوابند مي  3  حذف همخوان پاياني
  دماود            دماوند     3  حذف متفرقه
  -  12  تعداد كل

  
  انواع اضافه 9جدول

  

  مثال  تعداد  نوع فرايند

  قعرق     غرق            3  ????اضافه كردن 
  بچه                بتچه  5  متفرقه ةاضاف

  -  8  تعدادكل
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كه  طور همان. دهدتلفظ را نشان مي
و ها  همخوان از خطاهاي مربوط به

  

  تلفظ ةبروز خطاهاي حوز

  نگارش فارسي

  . شوند اي و همخواني تقسيم مي

تلفظ محدودترند و تنها  
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تلفظ را نشان مي ةنمودار زير نسبت بروز خطاهاي مختلف در حوز
از خطاهاي مربوط به ترمورد بيش 30ها با خطاهاي مربوط به واكه

  . مورد بودند 24يك با  هر

  

بروز خطاهاي حوز) شكل و شمايل كل موارد(شماي كلي  1مودارن

نگارش فارسي ةخطاهاي نگارشي عمومي مرتبط با شيو

اي و همخواني تقسيم مي خطاهاي مربوط به اين حوزه به دو بخش خطاهاي واكه

   ايخطاهاي واكه

 ةها نسبت به خطاهاي حوزخصوص واكه نگارش در ةخطاهاي حوز
  :گيرند يك گروه از فرايندهاي نگارشي را دربرمي

ها
ها
فرايندها

جستارهاي زباني
 

نمودار زير نسبت بروز خطاهاي مختلف در حوز
خطاهاي مربوط به واكه بينيم، مي

هر ،فرايندها
  

  
خطاهاي نگارشي عمومي مرتبط با شيو. 4 - 3

خطاهاي مربوط به اين حوزه به دو بخش خطاهاي واكه
  
خطاهاي واكه. 4 -3 -1

خطاهاي حوز
يك گروه از فرايندهاي نگارشي را دربرمي

  
  
  

ها واكه  
ها همخوان  

 فرايندها
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  نگارش ةاي حوزخطاهاي واكه 10جدول
  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  خيابان شلوغ           خيابانه شلوغ  e (  10با صداي ( hبه  eتبديل 
  -  %49/14  خطاهادرصد به كل 

   
 49/14نگارش  ةاي در حوزدرصد خطاهاي واكه ،مشهود است 10كه از جدول طور همان

بررسي را در بخش بعدي خطاهاي همخواني اين حوزه . درصد كل خطاهاي اين حوزه است
  . كنيم مي

  
     خطاهاي همخواني. 4 -3 -2

 ؛بندي هستند نگارش به دو بخش قابل تقسيم ةآمده در حوز وجود خطاهاي همخواني به
چند نويسه  ،ك صورت آوايييگروهي از خطاها كه ناظر بر آواهايي هستند كه با  نخست،

اند و هم به داليل شباهت آوايي رخ دادهدليل  به دارند و گروه دوم خطاهايي هستند كه هم
  . يم نموددر قالب جدول همراه با مثال ارائه خواه ،تفصيل بهرا  يك تلفظي كه هر

  
  /z/  مربوط به آواي يخطاها 11جدول

  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  نزر                 نظر  3  »ز«به  »ظ«تبديل 

  گزشته           گذشته        4  »ز«به  »ذ«تبديل 

  زرر               ضرر    5  »ز«به  »ض«تبديل 

  مذه                 مزه    1  »ذ«به  »ز«تبديل 

  -  13  تعداد كل

  -  %33/22  درصد به خطاهاي نگارشي

  
 است و »ظ«، »ض«، »ذ«از تر  نشان بي »ز«صورت  ،مشهود است 11كه از جدول طور همان

  . است شده انجامنشان  در قالب استفاده از صورت بي نيزها  تبديلبيشتر 
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  /t/جدول مربوط به آواي  12جدول
 

  مثال  تعداد  نوع خطا

  فقت             فقط  8  »ت«به  »ط«تبديل 
  قطل             قتل  3  »ط«به  »ت«تبديل 

  -  11  تعداد كل
  -  %64/18  درصد به كل خطاها

  
بيشتر  »ت«به  »ط«است و بسامد تبديل تر  نشان صورت بي »ت«بيانگر اين است كه  12جدول
  . دهددرصد كل خطاها را تشكيل مي 64/18 ،كليطور  به /t/تبديل آواي . است

  
  /s/خطاهاي مربوط به آواي  13جدول

  

  مثال  تعداد نوع خطا

  سبح             صبح  14  »س«به  »ص«تبديل 
  صاعت           ساعت  1  »ص«به  »س«تبديل 

  -  15  تعداد كل
  -  %42/25  درصد به كل خطاها

  
است و بسامد تبديل  /s/نشان آواي  صورت بي »س«نشانگر اين مسئله است كه  13جدول

 ،بسامد بسيار كمدليل  بهاست كه  »ث«،  /s/آواي ديگر  ةنويس. استبيشتر  »س«به  »ص«
  . كرديمها مشاهده ندر دادهرا رخداد آن 

  
  /h/خطاهاي مربوط به آواي  14جدول

  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  احل              اهل   4  »ح«به  »ه«تبديل 
  راهت           راحت  1  »ه«به  »ح«تبديل 

  -  5  تعداد كل
  -  %47/8  درصد به كل خطاها
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است و تبديل  /h/آواي تر  نشان صورت بي »ح«توان دريافت كه مي14با توجه به جدول
  . دهدكل خطاها را تشكيل مي درصد 47/8ها  اين تبديل ،كليطور  به. استبيشتر  به آن »ه«

  
  /?/خطاهاي مربوط به آواي  15جدول

  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  اجله               عجله  4  »ا«به  »ع«تبديل 
  عجرا               اجرا  4  »ع«به  »ا«تبديل 

  -  8  تعداد كل
  -  %55/13  درصد به كل خطاها

  
است عكس به يك ميزان بوده رو ب »ع«به  »ا«كه تبديل  ديدتوان  مي ،15با توجه به جدول

  . دهدكل خطاها را تشكيل مي درصد 55/13 ،كليطور  به و
  

  خطاهاي مربوط به تنوين 16جدول
  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  كاملن         كامالً         4  »ن«به  »ً-«تبديل 
  -  %77/6  درصد به كل خطاها

  
  . دهدكل خطاها را تشكيل مي درصد 77/6، »ن«به  »ً-«خطاهاي مربوط به تبديل 

  
  »و«خطاي مربوط به حذف حرف  17جدول

  

  مثال  تعداد  نوع خطا

  خشحال        خوشحال        3  »و«حذف 
  -  %88/5  درصد به كل خطاها

  
. دهدكل خطاهاي نگارشي را تشكيل مي درصد 88/5، »و«خطاهاي مرتبط با حذف 

» -«ُواكة »و«نظر بوده و از آنجا كه همخوان  وردنشان در تلفظ م باز هم صورت بي ،واقع در
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  شماي كلي از خطاهاي نگارشي در حوزة عمومي خط فارسي

تلفظي در لحاظ  به توان دريافت تعداد خطاهايي كه
ها رخ  شباهت نويسهلحاظ 

  

نگارش آنان آموزان با انواع خطاهاي موجود در 
در  يخطاها نسبت به را

ها تعداد خطاهاي مربوط به واكه

0
2
4

6

8

10

12

14

16

خطاهاي نگارشي

13
11

  خطاهاي نگارشي
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  . سازي است نشان اين خطا نيز نوعي بي ،شود

شماي كلي از خطاهاي نگارشي در حوزة عمومي خط فارسي 2نمودار

توان دريافت تعداد خطاهايي كهمي ،ها مشهود استبا توجه به آنچه از داده
لحاظ  به از خطاهايي است كه تربيش بينيم ميزبانان  فارسي نگارش غير

  . داد يمرفع اين مسئله ارائه خواه برايدر بخش بعد راهكارهايي 

    ها  تحليل داده
آموزان با انواع خطاهاي موجود در  انطباق نوع خطاهاي رايج در تلفظ شفاهي زبان

را بسامد بيشتري ،كه مشكالت نگارشي ناشي از تلفظ كند مشخص مي
تعداد خطاهاي مربوط به واكه ،مربوط به تلفظ ةدر حوز. دهدنگارش به خود اختصاص مي

zآواي 

تنوين

11

15

5

8

4 3

جستارهاي زباني
 

شود تلفظ مي
  

  

با توجه به آنچه از داده
نگارش غير

در بخش بعد راهكارهايي . دهد مي
  
تحليل داده. 5

انطباق نوع خطاهاي رايج در تلفظ شفاهي زبان
مشخص مي

نگارش به خود اختصاص مي

zآواي 

tآواي 

sآواي 

hآواي 

آواي؟
تنوين
vحذف 
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 ،نگارشي ةدر حوز. بود )مورد 24يك با تعداد  هر(ها و واكهها  همخوان ازبيشتر  ،)مورد 30(
 ةدر حوز. رسيد خطا مي 10كرد و به تعداد ها كاهش پيدا ميواكه موردخطاهاي عمومي خط در 

در . هاي مختلف و آواهاي مشابه بودمتوجه نويسهبيشتر  مشكالت عمومي خط فارسي ،نگارش
  . ايم دادههاي مختلف را نشان تعداد خطاها در حوزه ،طور كلي جدول زير به

  
  آمار كلي مربوط به خطاها 18جدول

  

  بسامد  نوع خطا
  30  تلفظ ةاي نگارشي در حوز واكه

  24  تلفظ ةهمخواني نگارشي در حوز
  24  تلفظ ةفرايندهاي نگارشي در حوز

  78  تلفظ ةتعداد كل خطاهاي نگارشي حوز
  %93/59  درصد به كل خطاها

  10  عمومي خط فارسي ةاي نگارشي در حوزخطاهاي واكه
  49  عمومي خط فارسي ةهمخواني نگارشي در حوز خطاهاي

  59  عمومي خط فارسي ةتعداد كل خطاهاي نگارشي حوز
  %07/40  درصد به كل خطاها

  137  نگارش و تلفظ ةتعداد كل خطاها در حوز
 

همبستگي ميان تعداد خطاهاي نگارشي زبان  ةبررسي رابطمنظور  به ،در اين مقاله
از ) عنوان متغير توضيحي به(ها  آن و تعداد خطاهاي تلفظي) وابستهعنوان متغير  به(آموزان 

بدين منظور مراحل زير را طي نموده و نتايج را مورد . گردد مي استفاده »t-student« ةآمار
   :دهيم مي بررسي قرار

  
 آوري اطالعات  گيري و جمع نمونه. 5 - 1

آزمون گفتاري و نوشتاري ، آموزان زبانتائي از » =30n«ة از يك نمون، براي انجام اين مرحله
گزارش شده  19در جدول ها  آن شده توسط يكساني گرفته شده و تعداد خطاهاي مرتكب

  :است
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  19جدول
  

 آموز زبان

 ينگارشي خطا تعداد يتلفظي خطا تعداد

X يحيتوض ريمتغ Y وابسته ريمتغ 

1 1 0 

2 2 1 

3 3 4 

4 3 1 

5 1 1 

6 5 2 

7 1 1 

8 3 2 

9 2 1 

10 2 2 

11 2 2 

12 2 0 

13 7 4 

14 4 2 

15 1 1 

16 0 0 

17 1 2 

18 5 8 

19 4 2 

20 3 4 

21 2 1 

22 6 4 

23 5 3 

24 3 3 

25 2 4 

26 0 2 

27 1 0 

28 2 0 

29 4 7 

30 0 2 
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  آزمون و تعيين سطح معناداري ةانتخاب آمار. 5 - 2

ميان تعداد خطاهاي نگارشي و تعداد  ةآزمون معناداري رابط ،از آنجا كه هدف اين مقاله
 استفاده »-2n«آزادي  ةبا درج »t-student« ةاز آمار، است آموزان خطاهاي تلفظي زبان

  . ايم نموده
بدين معنا كه چنانچه  ؛درصد در نظر گرفته شده 5 ،در اين مقاله سطح معناداري آزمون

 5يم در سطح معناداري يتوانيم بگو مي ،فرض صفر قرار گيرد ةشده در دامن محاسبه ةآمار
توان  مي پوشي شود و با كمي چشم عدم وجود همبستگي ميان دو متغير رد نمي فرضِ، درصد

 ةشده در دامن محاسبه ةهمبستگي ندارند و چنانچه آمار ،درصد دو متغير 95گفت به احتمال 
 ،درصد ميان دو متغير 5كه در سطح معناداري  توانيم نتيجه بگيريم مي ،فرض يك قرار گيرد

هاي  براي نمونه» n-2=28« آزادي ةبا درج »t«مقدار بحراني آزمون . همبستگي وجود دارد
  . باشد مي 04/2با برابر  ،درصد 5داري  در سطح معني ،اين مقاله
آزمون مقادير مربوطه را در فرمول قسمت دوم  »t-student« ةعددي آمار ةمحاسب براي

�30�2  :بنابراين خواهيم داشت. دهيم مي قرار = 0/6
�1�0/62

30�2

  

 يريگ ميتصم. 5 - 3

 )04/2(از مقدار بحراني آن ) 98/3(آزمون  ةشده براي آمار با توجه به آنكه مقدار محاسبه
توان فرض عدم  مي ،درصد 5داري  يعني در سطح معني ؛شود مي فرض صفر رد ،استبيشتر 

توان  تعداد خطاي تلفظي و تعداد خطاي نگارشي را رد نموده و مي همبستگي ميان دو متغيرِ
  . باشند مي درصد از نظر آماري داراي همبستگي 95 ،گفت كه اين دو متغير در سطح احتمال

  
  گيري نتيجه. 6

فرضية ارتباط بين خطاهاي تلفظي و ، هاي پژوهش و بررسي باال با توجه به تحليل آماري
هاي  نگارش و يكي از صورت. شود ييد ميأزبان ت آموزان فارسي خطاهاي نگارشي در زبان

اما سودمندي آن در  ،ترين ابزارهاي آموزشي در حوزة زبان است از قديمي ،آن يعني امال

98/3=  
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سد برخي مدرسان ر مينظر   به اگرچه. با ترديد همراه بوده استمعموالً  آموزش زبان دوم
اما نگاه مدرسان زبان  ،دهند زبان خارجي آن را به نحوي خودانگيخته مورد استفاده قرار مي

ويژه  به ،هاي آموزشي ديگر فارغ از حوزه، ابزار در مورد اينزبانان  فارسي فارسي به غير
مدرسان از ارتباط دو حوزة تلفظ و نگارش براي  ،كالس درسير متدر ك. تلفظ بوده است

  . برند تدريس و تقويت ديگري بهره مي
بازآوردن امال و نگارش به كالس نيازمند  ،در آموزش تلفظتوان گفت  ميتر   از منظر كلي

زبان خارجي بايد درنظر عنوان  به مدرسان زبان فارسي ،بنابراين. هاي سنتي است بازنگري روش
هاي  هاي سنتي استفاده كنند كه به روش هايي از اين روش كه چگونه فقط از آن بخش داشته باشند

تنها  ،استفاده از نگارش يا امال براي آموزش نوشتن. ترند آموزشي و نيازهاي امروز مربوط
اما توجه به ارتباط آن دسته از خطاهاي تلفظي كه در نوشتار  ؛نگاهي سنتي به اين ابزار است

ي زباني را تقويت ها مهارتر شتابزار كارآمدي بسازد كه بي ،تواند از امال مي، دشون منعكس مي
: توان به اين موارد اشاره كرد ، ميهاي آموزش تلفظ از طريق نگارش تكنيك در مورد. كند مي

 ،آموزان در خواندن متون دخالت دادن زبان و گيري از متون مبتني بر كاربرد واقعي زبان بهره
قرار تأكيد  در رويكرد ارتباطي موردر شتكه بياست تعاملي كه  متن امال و نگارشعنوان  به

  . گيرد مي
تفاوت  به اين معنا نيست كه رويكردهاي ديگر نسبت به اين ارتباط بي باالگيري  اما نتيجه

فرضية اين پژوهش در رويكردهاي ديگر نيز مورد آزمون  كنيم پيشنهاد مي ،رو اين از. هستند
آموزان  هاي اين مقاله بدون در نظر گرفتن زبان مادري زبان داده ،از سوي ديگر. يردقرار گ

. ها بود از زبانهريك  آموزان در تعداد ناكافي زبان ،علت عمدة اين مسئله. تحليل شده است
كه بين كنيم تأكيد  بر آن دسته از خطاهاي تلفظي در نگارشر شتبي، ايم كوشيدهضمن آنكه 

 كنيم در عين حال پيشنهاد مي. اند شونده بوده تكرار ،فارغ از زبان مادري ،آموزان زبانبيشتر 
  . آموزان با يك زبان مادري انجام شود خطاها در گروه زبانبررسي  ،هاي آتي در پژوهش

  

  ها نوشت پي .7
1. naturalistic comprehension based approach 

2. grammar translation 

3. reading-based approach 
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4. L.G. Kelly 

5. Pennington  

6. intuitive- imitative approach 

7. A.R. Elliott 

8. P.Mc Gillick 

9. Stansfield  

10. D.W. Dlugosz 

11. Catach  

12. Brindley  

13. Cohen  

14. Share & Stanovich  

15. Bradley & Bryant  

16. discrimination 

17. production 

18. controlled practices 

19. feed back  

20. manner of articulation 

21. place of articulation 

22. Evan & Jones 

  

  منابع. 8
آوايي زبان انگليسي و زبان فارسي با درنظر گرفتن  ةمقايس .)1356(جانت ، آفاري •

   .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد ةنام پايان. موارد اختالف
نظام اي  بررسي مقابله« .)1388(خان و رضا مقدم كيا  جن سيد آيت؛ محمود بي، حسيني •

پژوهش  ةنشري .»در دو زباناي  زير و بمي هسته ةفارسي و ژاپني با نگاهي به تكي آهنگ

  . 25 -5صص  .54ش .هاي خارجي زبان
زبانان در  تلفظ انگليسي و فارسي و مشكالت فارسي ةمقايس .)1373(حسن ، خليلي •

   .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد ةنام پايان .تلفظ زبان انگليسي
بررسي مشكالت آوايي گويشوران كردزبان كرمانشاهي در  .)1379(خسرو ، دارابي •

  .تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشد ةنام پايان .يادگيري زبان فارسي
مشكالت يادگيري نظام واجي زبان آلماني براي  .)1379(مريم ، رجبي زرگاهي •

   .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد ةنام پايان. زبانان فارسي
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مشكالت و راهكارهاي آموزش تلفظ زبان فارسي به غير  .)1389( ندا، سام •

  .تهران. دانشگاه عالمه طباطبايي. كارشناسي ارشد ةنام پايان. زبانان خارجي فارسي
. هاي آوايي فارسي و ايتاليايي نظاماي  تحليل مقابله .)1378(عليرضا ، صالحي •

  . مشهد. دانشگاه فردوسي. كارشناسي ارشد ةنام پايان
آن تأثير  آواهاي زبان فارسي و تركمني واي  بررسي مقابله .)1383(نوراحمد ، بايي قره •

   .تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشد ةنام پايان. در مهارت شنيدن
 ةنام پايان. هاي آوايي فارسي و فرانسه نظام ةمقايس .)1378(عليرضا ، كوهي •

   .دانشگاه اصفهان. كارشناسي ارشد
 ةنام پايان. انگليسي و فارسياي  دستگاه واكهاي  بررسي مقابله .)1380(نينا ، مجد •

  .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد

بررسي وضعيت « .)1391(زاده  حسيني فاطمي و شيرين مالك آذر ؛مرادي مقدم، مصطفي •
 .»دبيرستان در ايران ةهاي زبان انگليسي دور آموزش تلفظ و جايگاه آن در كتاب

 . 209 - 189صص  .)تابستان(. 2ش. 3س. هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش ةفصلنام

زبانان در  بررسي مشكالت زبان روسي براي فارسي .)1353(صادق  محمد، فرد همايون •

  .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد ةنام پايان. نظام آوايي و دستوري ةزمين
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