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چكيده 
با توجه به اهميت زبان به عنوان ابزار ارتباط بين المللي، امروزه فراگيري حداقل يك زبان خارجي براي هر فردي ضروري است. اين 
امر به ويژه در كشورهايي همانند ايران، با در نظر داشتن نياز به شناساندن فرهنگ و تمدن ايران اسالمي به جهان، بيش از پيش اهميت 
مي يابد. با در نظر داشتن اهميت يادگيري زبان انگليسي به عنوان زباني بين المللي در كشورمان، توجه به فرايند آموزش آن از اهميت بسزايي 

برخوردار است.
در پژوهش حاضر، از منظر زبان شناسي مقابله اي، به بررسي ميزان تداخل زبان فارسي و تأثير آن بر فرايند يادگيري زبان انگليسي پرداخته 
شده است. بر اين اساس، با در نظر داشتن اين نكته كه بروز خطا از الزامات هرگونه يادگيري به شمار مي آيد، خطاهاي دستوري فارسي زبانان 

انگليسي آموز بر مبناي تقسيم بندي كشاورز (1994: 81) مورد تحليل قرار گرفته اند.
ابزار اندازه گيري پژوهش دو آزمون پايان نيم سال اول و نيم سال دوم سال تحصيلي 81-1380 در شهرستان رشت بوده است. در دو آزمون 
مزبور، سه سؤال براي دست يابي به هدف هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا، تعداد 100 دانش آموز پسر پايه ي سوم راهنمايي 
به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و با استفاده از آزمون هاي پاياني زبان انگليسي در نيم سال اول و نيم سال دوم كه 

با فاصله ي زماني پنج ماه به اجرا درآمد، مورد بررسي قرار گرفتند.
در آزمون هاي طرح شده، در مجموع سه سؤال براي دست يابي به هدف هاي تحقيق در نظر گرفته شده بود. سؤال هاي اول و سوم توانايي 
دانش آموزان را در تشخيص جايگاه صحيح هر يك از انواع كلمات (قيد زمان، قيد مكان، مضاف و مضاف اليه و...) و سؤال دوم، دست يابي به 

توسط زبان آموزان 
دوره ي راهنمايي تحصيلي 

(شهرستان رشت)



مقدمه 
شناخته شده،  ارتباطات  قرن  عنوان  به  كه  قرن حاضر  در 
توجه  با  كشورها،  توسعه ي  در  زبان ها  آموزش  اهميت 
به علوم  با ديگر ملل، دست يابي  ارتباط  برقراري  لزوم  به 
جديد و فناوري، و نيز تبادل  فرهنگ ها، بيش از پيش مورد 
كشورهايي  در  ويژه  به  امر  اين  است.  گرفته  قرار  توجه 
فرهنگ  به شناساندن  نياز  داشتن  نظر  در  با  ايران،  همانند 
مي يابد.  اهميت  پيش  از  بيش  به جهان،  اسالمي  و  ايراني 
زبان انگليسي به عنوان زباني بين المللي از زبان هايي است 
كه در اكثر كشورها به آن توجه دارند. برخي كشورها، با 
وجود برخورداري از زبان هاي محلي متعدد، انگليسي را به 
عنوان زبان رسمي خود برگزيده اند. به عالوه، در برنامه ي 
درسي بسياري ديگر از كشورها از جمله ايران، گرچه زبان 
انگليسي زبان رسمي كشور نيست، آموختن آن اجباري و 
شرط الزم براي ادامه ي تحصيل در دوره هاي عالي است. 
بنابراين، با در نظر داشتن اهميت يادگيري زبان انگليسي 
به عنوان زبان خارجي در كشورمان، توجه بيشتر به فرايند 

Abstract
The necessity to learn a foreign language is obvious for everyone in today’s world. The issue 
is more importance in countries as Iran, wherein the need to introduce the Islamic culture 
to the world is of great significance. Accordingly, the importance of English as the foreign 
language in Iran illustrates the need to pay more related attention. The persent research is 
aimed to demonstrate the influence of Farsi as the first language on learning English as a 
foreign language at the intermediate level schools in Iran, through analyzing the students’ 
mistakes. For this purpose, one hundred guidance shcool male students at the third grade 
were chosen through a multi-stage cluster sampling in the city of Rasht. Two exams at two 
successive semesters were held for the purpose of the study, the results of which, within 
the group selected, have been analyzed. The analysis demonstrates that a large number of 
mistakes could be attributed to interference of Farsi as the mother tongue of the students, 
which shows the translation of the structures as the main preventing reason in learning 
English within the sample.
Key Words: language learning, interference, translating equivalence, errors, preventing reason

ساختار صحيح براي انتقال مفهوم موردنظر را بررسي و ارزيابي مي كرد. پس از جدا كردن پاسخ هاي صحيح، طبقه بندي پاسخ هاي نادرست 
بر مبناي انواع خطاهاي دستوري به انجام رسيد و به دنبال آن، منشأ خطاها در دو دسته ي عمده ارائه شد.

نتايج پژوهش نمايانگر آن است كه تداخل زبان مادري (فارسي) در يادگيري زبان انگليسي و به كارگيري برابر هاي ترجمه اي ساختارها، 
عامل اصلي بازدارندگي در يادگيري آن زبان است.

كليدواژه ها: زبان آموزي، تداخل، برابر ترجمه اي، ريشه خطاها، بازدارندگي در يادگيري

آموزش و چگونگي آموزش مؤثرتر آن، از اهميتي بسزايي 
برخوردار است.

در آموزش هر زبان خارجي، مي بايد اصول و شيوه هايي 
پيچيدگي  آنان،  به  خاص را در نظر داشت كه بي توجهي 
بيشتر زبان آموزي را به دنبال دارد. از نگاه براون (2007: 
با بروز اشتباه  392)، يادگيري انسان اساساً روندي همراه 
محاسبه هاي  نادرست،  قضاوت هاي  اشتباهات،  است. 
يادگيري  مهم  و  فرضيه هاي غلط، جنبه ي عملي  و  اشتباه 
زباني  يادگيري  محيط  در  اطالعات  كسب  يا  مهارت  هر 
از  را  زبان  يادگيري  عمل  زبان آموز  مي دهند.  شكل  را 
طريق  از  و  مي كند  آغاز  صفر  به  نزديك  يا  صفر  نقطه ي 
به سطح  آن ها،  به كارگيري  با  و  مهارت هاي خود  افزايش 
 [Dulay, مي يابد  دست  زبان  آن  بر  تسلط  از  خاصي 
[Burt, Krashen 1982; Ellis, 1984. اگر زبان آموز مسير 
او  مهارت  و  دانش  افزايش  دهد،  ادامه  را  زبان  بر  تسلط 
دنبال مي شود زبان هدف  تمامي ساختارهاي  بر  تسلط  تا 

 .[Beardsmore, 1982; Hoffman, 1991]
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اما وقوع اين امر با دشواري بسيار همراه است. زبان آموزان 
به جمع آوري داده هاي ساختاري زبان هدف مي پردازند، اما 
در سازمان دهي متناسب اين داده ها و برقراري ارتباط ميان 
آنان با مشكل مواجه اند. تمايل زبان آموزان هنگام نوشتن و 
صحبت كردن به زبان خارجي، تأكيد بر ساختارهاي زبان 
مادري است. در اين خصوص لدو1 (1957: 2) چنين اذعان 
داشته است: «افراد پيوسته صورت ها و معاني كاربردي را 
از زبان و فرهنگ مادري خود به زبان و فرهنگ زبان دوم 
منتقل مي كنند.» وي به عنوان يكي از پيشتازان «زبان شناسي 
مقابله اي»2، اصول نظري «تحليل تقابلي»3 و نيز اين عقيده 
را كه يادگيري زبان دوم اصوالً مستلزم غلبه بر تفاوت هاي 
مورد  گسترده  به طور  است،  زباني  نظام  دو  ميان  موجود 

بررسي قرار داده است.

تحليل مقابله اي بين سال هاي 1950 و 1960، با گستردگي 
حوزه ي  در  ساخت گرا  زبان شناسي  جايگاه  در  و  مطرح 
آموزش زبان دوم به كار بسته شد. در اين نوع تحليل، يكي 
از دشواري هاي عمده در يادگيري زبان دوم تداخل عناصر 
و ساخت هاي زبان مادري قلمداد مي شود كه با مقايسه ي 
نظام مند دو زبان، قابل پيش بيني و توصيف است، و از آن 
طريق مي توان به داده هايي دست يافت كه به كارگيري آنان 
در تدوين مواد آموزشي، بهبود تدريس زبان هاي خارجي را، 
با كاستن بسامد تداخل زبان مادري در يادگيري زبان دوم، به 

همراه دارد [ميردهقان 1380: 22]. 
بر اين اساس، آن چه كه در زمينه ي فراگيري زبان خارجي 
در  اول  زبان  تداخل  است،  برخوردار  وافري  اهميت  از 
توضيح خطاها در زبان هدف است. تداخل زبان هاي اول 
و دوم و تأثيرات آنان بر فراگيري غيرهم زمان زبان دوم در 
ميان كودكان و بزرگ ساالن، از حوزه هاي بحث برانگيز در 
ويليامز4  و  داتي  مي آيد.  به شمار  زبان شناختي  تحليل هاي 
از  غيرارادي  و  خودكار  انتقال  نوعي  را  تداخل   ،(1998)

به  زبان خارجي،  اول روي سطح ساختاري  زبان  ساختار 
مي گويند  آنان  كرده اند.  تعريف  عادت ها،  تداخل  علت 
پي  خارجي  زبان  با  اول  زبان  تداخل  وجود  به  هنگامي 
مي بريم كه بتوانيم مسير خطاهاي زبان آموزان را تا رسيدن 
دارد،  اول وجود  زبان  در  كه  آنان،  مسبب  به ساختارهاي 
تعقيب كنيم. بر اين اساس، فرايندهاي زباني زبان دوم در 
دوم حساس تر  زبان  بر  مادري  زبان  تأثير  به  بزرگ ساالن، 
از  با فاصله  فرايندهاي فوق  به ويژه در صورتي كه  است؛ 

يكديگر صورت پذيرند. 
و  دانش  كه  است  اعتقاد  اين  بر   (192  :2000) هادسن5 
اطالعات اوليه در فراگيري دانش بعدي تأثيرگذارند و اين 
تأثير همان چيزي است كه «انتقال»6 ناميده مي شود. در اين 
ارتباط، بزرگ ساالن از پيش زباني را مي دانند، در صورتي كه 
كودكان در حال فراگيري زبان اول خود و از اين لحاظ فاقد 
تجربه هستند (به نقل از: بهرامي، 1382). اليس7 (1997) نيز 
براي تداخل، واژه ي انتقال را به كار مي برد و آن را اثري 
مي داند كه زبان اول زبان آموز بر يادگيري زبان خارجي او 
مي گذارد. وي اعتقاد دارد، انتقال با درك فرد از اين كه چه 
چيزي انتقال پذير است و او در چه مرحله اي از زبان آموزي 

است، كنترل مي شود.
استفاده  با  زبان آموزان  خارجي،  زبان  يادگيري  در 
مي سازند  موقتي  قوانين  خود،  اول  زبان  دانش  از 
[Chan, 2004; Jarvis, 2002; Ellis, 1997]. اين كار زماني 
انجام مي شود كه قاعده سازي به يادگيري آن ها كمك كند، و 
يا به حد كافي بر زبان خارجي مسلط شده باشند تا بتوانند 
انتقال را به انجام رسانند. بر اين مبنا، بزرگ ساالن نمي توانند 
به خوبي زبان اول خود، زبان خارجي را بياموزند و غالبًا 
كه  معاني  از  انواعي  برحسب  را  خارجي  زبان  از  بخشي 
 [Carrol; 1964; پيش تر در زبان اول آموخته اند، مي آموزند
 Doughly & Williams, 1998; Larson-Freeman &
انتقال  زمينه  اين  در   (113 :2007) براون8   .Long, 1991]
توسط  دوم  زبان  فراگيري  در  اول  زبان  نحوي  الگوهاي 
كودكان را نادر شمرده است و همانند فراگيري زبان اول، از 
وجود فرايند ساختاري خالقي در يادگيري زبان دوم توسط 

كودكان نام مي برد.
در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه تداخل 
زبان مادري را نمي بايد تنها عامل بروز خطا در يادگيري زبان 
دوم دانست9. ميردهقان (1380: 24) كارايي تحليل مقابله اي را 
در محيط هاي آموزشي «زبان خارجي»10، در تقابل با محيط هاي 

با در نظر داشتن اهميت يادگيري زبان 
انگليسي به عنوان زبان خارجي در 

كشورمان، توجه بيشتر به فرايند آموزش 
و چگونگي آموزش مؤثرتر آن، از اهميت 

بسزايي برخوردار است
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از  زبان آموز  آن ها،  در  كه  مي داند  دوم»11  «زبان  آموزش 
زبان  عملي  كارگيري  به  در  اندكي  بسيار  موقعيت هاي 

خارجي برخوردار است.
از ديرباز تاكنون و با تكامل دانش زبان شناسي، به ويژه در 
تحليل مقابله اي، و با در نظر گرفتن اهميت خطاها، عواملي 
زبان شناختي هم چون: شناسايي انواع خطاها، دست يابي به 
تهيه  و  بروز خطاها، چگونگي تصحيح خطاها  علت هاي 
مدرسان  توجه  مورد  خطاها،  با  سازگار  متون  تدوين  و 
«تحليل  را  آن  كه  است  گرفته  قرار  زبان  پژوهشگران  و 
خطاها»12 ناميده اند. كشاورز (1994: 152) تحليل خطا را 
شيوه اي مي داند كه مورد استفاده ي معلمان و پژوهشگران 
قرار مي گيرد و دربردارنده ي نمونه هاي توليد شده از سوي 
شناسايي،  وي  است.  دوم  زبان  يادگيري  در  زبان آموزان 
هم چنين  و  بروز  علل  بررسي  نوع،  براساس  دسته بندي 
ارزيابي ميزان اهميت خطاها را مورد توجه قرار داده است.

به اعتقاد كشاورز (1994: 44)، تحليل خطا نسبت به تحليل 
مقابله اي در يادگيري زبان دوم جنبه ي مثبت بيشتري دارد. چرا 
كه خطاها به عنوان نشانه هاي ناكامي و ناتواني زبان آموزان در 
يادگيري زبان دوم محسوب نمي شوند، بلكه عاملي در سنجش 
زباني زبان آموزان در يادگيري زبان دوم هستند. از اين رو، در 
ديدگاه تحليل خطا، برخالف تحليل مقابله اي، ريشه كن كردن 
خطاها به هيچ عنوان موردنظر نيست. در واقع، تحليل خطا در 
تالش براي بررسي كنش زباني زبان آموزان و به كارگيري آن 
در سازمان دهي داده هاي زباني در يادگيري زبان دوم است، 
و يادگيري زبان، همانند ديگر يادگيري ها، نمي تواند فرايندي 

عاري از خطا و اشتباه باشد.
دستوري  خطاهاي  تا  بوده ايم  آن  بر  حاضر  پژوهش  در 
اين  كنم.  تحليل  و  تجزيه  را  فارسي زبان  انگليسي آموزان 
دسته خطاها در سطح جمله مطرح و با حوزه ي نحو مرتبط 
به  مادري  زبان  نحوي  قواعد  و  اصول  انتقال  از  و  هستند 
اين دسته  زبان دوم ناشي مي شوند. كشاورز (1994: 81) 
نادرست  كاربرد  با  مرتبط  خطاهاي  بر  مشتمل  را  خطاها 
زمان ها، حروف اضافه، حروف تعريف، صورت هاي معلوم 
و مجهول، ترتيب واژگان، و صفات و قيود برشمرده است. 
بر اين مبنا، در اين جا بررسي ميزان فراواني نسبي خطاهاي 
ناشي از كاربرد نادرست ضماير و تركيبات اضافي، كاربرد 
عبارت هاي فارسي، و عدم كاربرد صحيح حروف اضافه در 
يادگيري زبان انگليسي در پيكره ي تحقيق مورد توجه قرار 

گرفته است.

روش پژوهش 
است  بوده  (غيرآزمايشي)  توصيفي  نوع  از  پژوهش حاضر 
و جامعه ي آماري مورد بررسي در آن، تمامي دانش آموزان 
ناحيه ي يك شهرستان رشت در  پسر سال سوم راهنمايي 
سال تحصيلي 81-1380 را شامل مي شود. نمونه ي پژوهش 
حاضر به حجم 100 نفر و از طريق نمونه گيري خوشه اي چند 
مرحله اي انتخاب شد. بدين منظور، ابتدا از بين تمامي مدارس 
راهنمايي تحصيلي پسرانه ي ناحيه ي يك رشت به طور تصادفي 
پنج مدرسه، و از هر مدرسه يك كالس، و از هر كالس فقط 

20 نفر، باز هم به طور تصادفي انتخاب شدند.
پايان  آزمون  دو  پژوهش  اين  در  داده ها  گردآوري  ابزار 
نيم سال اول و نيم سال دوم سال تحصيلي 81-1380 بوده 
است. دو آزمون زبان انگليسي فوق با فاصله ي زماني پنج 
ماه به اجرا درآمدند كه نخستين آزمون در دي ماه سال 1380 
و دومين آزمون در خرداد ماه سال 1381 به انجام رسيد. در 
آزمون هاي فوق، در مجموع سه سؤال براي دست يابي به 

هدف هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفت.
تشخيص  براي  دانش آموزان  توانايي  نخست  سؤال  در 
جايگاه صحيح انواع كلمات (قيد زمان، قيد مكان، مضاف 
و مضاف اليه، و...) بررسي شد. در سؤال دوم، دانش آموزان 
موردنظر  مفهوم  انتقال  براي  را  صحيحي  ساختار  مي بايد 
خود پيدا مي كردند. در سؤال سوم نيز روند سؤال اول در 
پيش گرفته شده بود. پس از جدا كردن پاسخ هاي صحيح، 
خطاهاي  گوناگون  انواع  براساس  نادرست  پاسخ هاي 
دستوري طبقه بندي شدند و سپس به منظور بررسي علل 

در يادگيري زبان خارجي، زبان آموزان با 
استفاده از دانش زبان اول خود، قوانين 
موقتي مي سازند. اين كار زماني انجام 

مي شود كه قاعده سازي به يادگيري آن ها 
كمك كند، و يا به حد كافي بر زبان 

خارجي مسلط شده باشند تا بتوانند انتقال 
را به انجام رسانند. بر اين مبنا، بزرگ ساالن 
نمي توانند به خوبي زبان اول خود، زبان 

خارجي را بياموزند و غالبًا بخشي از زبان 
خارجي را برحسب انواعي از معاني كه 
پيش تر در زبان اول آموخته اند، مي آموزند
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خطاها، دو نوع طبقه بندي به انجام رسيد: 
الف) خطاهاي ناشي از كاربرد ساختار زبان فارسي در قالب 
زبان انگليسي (تداخل زبان مادري در يادگيري زبان خارجي).

ب) خطاهاي ناشي از پيچيدگي ساختار زبان انگليسي (همانند 
كاربرد نادرست زمان افعال يا تطابق فعل و نهاد و...).

ضياء  تقسيم بندي  با  هم راستا  مي توان  را  فوق  طبقه بندي 
حسيني (1999: 17) از منشأ خطاها دانست. وي دو نوع خطا 
را به عنوان منشأ توليد خطاها ذكر كرده است كه عبارت اند از: 
خطاهاي «درون زباني»13 و خطاهاي «ميان زباني»14. خطاهاي 
نيز  تداخلي  يا  و  پيشرفتي»15  «خطاهاي  به  كه  درون زباني 
مرسوم اند، خطاهايي هستند كه علت اصلي به وجود آمدن شان 
زبان مادري است، در حالي كه خطاهاي ميان زباني به شمار 

مي آيند كه زبان دوم علت توليد آن هاست.

توصيف و تحليل داده ها
در اين قسمت به بررسي سؤال هاي پژوهش و تبيين يافته ها 

در مورد آن ها مي پردازيم: 
سؤال اول: كلمه هاي زير را به صورت يك جمله ي صحيح 

مرتب كنيد و بنويسيد.
? /teacher/ your/ this/ who/ year/ is/ English

خطاهاي دانش آموزان در پاسخ به اين سؤال به سه صورت 
زير مشاهده شد: 

به كارگيري صحيح  از عدم  ناشي  خطاهاي  مشاهده ي 1. 
از تداخل زبان فارسي ـ 58  مضاف و مضاف اليه (ناشي 

درصد):
Who is your teacher English this year?

مشاهده ي 2. خطاي ناشي از عدم استفاده از ضمير ملكي 
در جايگاه اصلي خود (24 درصد):

Who is English teacher your English year?

مشاهده ي 3. خطاي ناشي از عدم به كارگيري قيد زمان در 
جاي صحيح خود (18 درصد): 

Who is this year your English teacher?

در اين دسته خطاها، زبان آموز با توجه به عدم تسلط كافي 
فارسي  زبان  قواعد  از  انگليسي،  زبان  دستوري  قواعد  بر 

آرايشي كلمات استفاده كرده است.

سؤال دوم: با توجه به تصوير داده شده، به سؤال زير پاسخ 
دهيد.

Where did you play football?

(school)
پاسخ هاي غير قابل قبولي كه دانش آموزان 
زير  دو صورت  به  دادند،  سؤال  اين  به 

بود: 
اضافه ي  به كارگيري حرف  از  ناشي  1. خطاي  مشاهده ي 
مخصوص فعل در زبان فارسي كه در زبان انگليسي كاربرد 

ندارد (70 درصد): 
I played football on school.
مشاهده ي 2. خطاي ناشي از به كار بردن نادرست قيد مكان 
به جاي ضمير كه به دليل ناتواني دانش آموز در قرار دادن 

قيد مكان در جاي خود رخ مي دهد (30 درصد): 
I at school played football.
فارسي  زبان  ساخت  تداخل  نيز  پرسش  اين  درخصوص 

آشكار است.
سؤال سوم: كلمات زير را به صورت يك جمله ي صحيح 

مرتب كنيد و بنويسيد: 
washing/ kitchen/ was/ yesterday/ the/ in/ the dishes/ 
my sister/ at ten/ 
نادرست حرف  از به كارگيري  مشاهده ي 1. خطاي ناشي 

اضافه در جاي خود (40 درصد):
My sister was washing the dishes the kitchen in at 
ten yesterday.

جاي  در  زمان  قيد  كاربرد  از  ناشي  خطاي   .2 مشاهده ي 
نادرست كه به علت ناتواني دانش آموز در ساختن تركيبات 

قيدي رخ مي دهد (22 درصد):
At ten may sister was washing dishes yesterday in 

the kitchen.
مشاهده ي 3. خطاي ناشي از استفاده ي نادرست از اشكال 

متفاوت زماني فعل (38 درصد):
My sister washing the dishes was in kitchen at ten 
yesterday.

زبان  پيچيدگي  از  ناشي  مي توان  را  دسته  اين  خطاهاي 
انگليسي دانست.

بحث و نتيجه گيري 
تحليل داده ها در جامعه ي آماري پژوهش حاضر نمايانگر 
آن است كه در سؤال نخست كه با هدف بررسي توانايي 
كار  به  كلمات  صحيح  جايگاه  تشخيص  در  دانش آموزان 
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گرفته شده، فراواني نسبي خطاهاي ناشي از كاربرد نادرست 
مضاف و مضاف اليه 58 درصد، عدم استفاده از ضمير ملكي 
در جايگاه اصلي خود 24 درصد، و عدم به كارگيري قيد 
زمان در جاي صحيح خود 18 درصد پاسخ هاي نادرست را 

شامل شده است.
در سؤال دوم آزمون كه دست يابي به ساختار صحيح براي 
انتقال مفهوم موردنظر مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت، 
در  فعل  مخصوص  اضافه ي  حرف  به  خطاها  درصد   70
زبان فارسي كه در زبان انگليسي كاربرد ندارد، و 30 درصد 
استفاده ي نادرست از قيد مكان به جاي ضمير كه از ناتواني 
ناشي  خود  جاي  در  مكان  قيد  دادن  قرار  در  دانش آموز 

مي شود، مربوط است.
در سؤال سوم كه با پي گيري روند سؤال اول در تشخيص 
ناشي  جايگاه صحيح كلمات طراحي شده است، خطاي 
درصد   40 در  اضافه  حروف  جايگاه  نادرست  كاربرد  از 
موارد، خطاي ناشي از كاربرد قيد زمان در جاي نادرست 
(كه از ناتواني دانش آموز در ساختن تركيبات قيدي ناشي 
استفاده ي  از  ناشي  و خطاي  موارد،  درصد  در 22  شده) 
از شكل هاي متفاوت زماني فعل در 38 درصد  نادرست 

موارد مشاهده مي شود.
در بررسي علل خطاها، و هم راستا با تقسيم بندي ضياءحسيني 
(1999: 17)، از منشأ خطاها، دو طبقه بندي زير در پيكره ي 

تحقيق مشاهده شد: 
كاربرد  از  ناشي  خطاهاي  درون زباني:  خطاهاي  الف) 
ساختار زبان فارسي در قالب زبان انگليسي (تداخل زبان 

مادري در يادگيري زبان خارجي).
پيچيدگي  از  ناشي  خطاهاي  ميان زباني:  خطاهاي  ب) 
ساختار زبان انگليسي (همانند كاربرد نادرست زمان افعال يا 

تطابق فعل و نهاد و...).
در مجموع، خطاهاي مشاهده شده در پاسخ به سؤال هاي 
اول و دوم از نوع خطاهاي درون زباني (گروه الف) و ناشي 
در  مقابل، خطاهاي مشهود  در  و  فارسي،  زبان  تداخل  از 
پاسخ به سؤال سوم از نوع خطاهاي ميان زباني (گروه ب) 
و ناشي از پيچيدگي ساختار زبان انگليسي و بدآموزي زبان 
خارجي هستند. اين امر نمايانگر آن است كه تداخل زبان 
مادري از بيشترين تأثير بر يادگيري زبان خارجي برخوردار 
است و استفاده از ساختار زبان اول به عنوان سيستم اصلي 
براي تجزيه و تحليل زبان، سريع ترين راه براي حل مشكل 

دانش آموزان محسوب مي شود.

چنين  مي توان  خطاها،  مسير  كردن  دنبال  و  پي گيري  با 
براي  نيز  خود  ذهنيات  از  دانش آموزان  كه  گرفت  نتيجه 
نشان دادن قالب خاص استفاده كرده اند. در همين رابطه، 
دانش آموزان  معتقدند كه وقتي  فارچ و كاسپر16 (1983) 
و  شكل  دارند،  نقص  خارجي شان  زبان  ساختارهاي  در 
وسيله ي  به  را  خارجي شان  زبان  پاسخ هاي  از  ساختاري 
قواعد دستوري كه بخشي از آن ها متعلق به زبان مادري شان 
است، مي سازند. بلوم ـ كولكا و لوينستون17 (1983) نيز 
بر اين اعتقادند كه تمامي فراگيرندگان زبان خارجي كار 
را با اين فرض شروع مي كنند كه براي هر كلمه در زبان 
اول، تنها يك معادل در زبان خارجي وجود دارد. فرض 
راهي  تنها  مادري  زبان  تكرار  يا  كلمه  به  كلمه  ترجمه ي 
به زبان  برقرار كردن  ارتباط  است كه زبان آموز مي تواند، 
به  بايد  دانش آموزان  كند.  آن تجربه  از طريق  را  خارجي 
خطاهاي خود واقف شوند و با سرعت به مرحله اي دست 
يابند كه فكر كردن در زبان اول و زبان خارجي را تفكيك 
كنند. به عبارت ديگر، وقتي در حال فراگيري زبان خارجي 

هستند، به زبان خارجي فكر كنند.
به  مربوط  شد،  ديده  آزمون  در  فراواني  به  كه  اشتباهاتي 
فرايندي بود كه بلومـ  كولكا و لوينستون (1983) به آن اشاره 
. اصوالً، زبان آموزان تا زماني كه برابري ترجمه اي  كرده اند
را به كار گيرند، بر زبان خارجي تسلط پيدا نمي كنند. يكي 
از مسائل مهمي كه زبان شناسي و ترجمه شناسي را به هم 
با  همواره  ترجمه  يعني  معناست؛  بحث  مي كند،  نزديك 
معادل سروكار دارد، و معادل همواره با معنا، ولي ارتباط 
خارجي  زبان  بر  تسلط  است.  متقابل  ارتباطي  آن ها  بين 
شامل چند فرايند تدريجي است كه كنار گذاشتن برابري 
زبان  دستوري  ساختارهاي  استقالل  تثبيت  ترجمه اي، 
خارجي از موارد مشابه زبان اول، و توانايي فكركردن به 

زبان خارجي، از موارد مهم آن به شمار مي روند. 

تسلط بر زبان خارجي شامل چند فرايند 
تدريجي است كه كنار گذاشتن برابري 
ترجمه اي، تثبيت استقالل ساختارهاي 

دستوري زبان خارجي از موارد مشابه زبان 
اول، و توانايي فكركردن به زبان خارجي، 

از موارد مهم آن به شمار مي روند
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ساختار زبان خارجي در ذهن زبان آموزان به صورت داده 
تجمع  فرايند  بين  اما شكافي  تدريج شكل مي گيرد،  به  و 
اين  در  كه  همان گونه  دارد.  وجود  آن ها  سازمان دهي  و 
پژوهش نشان داده شد، زبان آموزان هنگام توليد پاسخ در 
زبان خارجي، به ساختارهاي زبان مادري شان براي توليد 

پاسخ هاي گفتاري و نوشتاري مراجعه مي كنند.

پيشنهادها 
با توجه به نتايج تحقيق مي توان در نتيجه گيري كلي چنين 
اذعان داشت كه منابع و كتب آموزشي، به ويژه در دوره ي 
راهنمايي، مي بايد با دربرگيري متون، تمرين ها و تكاليف 
درك  براي  دانش آموزان  به  كمك  راستاي  در  مناسب 
خطاهاي خود، و دست يابي به مرحله ي تفكيك تفكر در 
زبان اول و زبان خارجي، تدوين شوند، تا زبان آموزان به 
منظور تثبيت استقالل ساختارهاي دستوري زبان خارجي و 
فكر كردن به آن زبان، از به كارگيري برابري ترجمه اي در 

زبان خارجي خودداري كنند.
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