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 دهيچك
خاصـي   از سـن  را پـس  زبان هر كامل يادگيري كه بحراني دورة فرضيه به حاضر با استناد پژوهش

آلمـاني را   زبـان  مختلـف  سـنين  در كه ايراني دانشجويان از گروه دو. است گرفته انجام ميداند، ناممكن
 ارزيـاب  پـنج  بوسـيله  آلماني متن سه روخواني ازطريق آنها تلفظ. گرفتند قرار مورد بررسي اند، آموخته
 ميـان  در آلمـاني  زبـان  حـد بـومي   در گويشـور  يـافتن  هـدف . قرار گرفـت  مورد ارزيابي آلماني بومي
 يـافتن  دسـت  احتمـال  آمـوزي،  زبـان  با سن رابطه در متعدد تحقيقات براساس. بود دوگروه آموزان زبان
 بيشـتر  اينكـه  بـه  توجـه  با. دارد وجود بومي گويشوران حد در تلفظ مهارت به سال 12 زير آموزان زبان
 آنـان  ميـان  در رفـت  مـي  انتظـار  اند، نموده رشد زبان آلماني محيط در تولد بدو از اول گروه آموزان زبان

 آمـوزان  زبـان  ميـان  در آيـا  كه بود اين شده ح مطر پرسش. وندش شناخته بومي گويشور عنوان به تعدادي
 آموزان زبان از كدام هيچ تنها نه درنهايت، شود؟ مي يافت بومي گويشور حد در تلفظ با فردي بزرگسال،

 آمـوزي  زبـان  هـيچ  نيـز  اول درگـروه  بلكـه  شوند، شناخته بومي گويشور  عنوان به نتوانستند دوم گروه
 در تحقيـق  ايـن  نتـايج . شـود  شـناخته  بـومي  گويشـور  ها ارزياب نظر اساس بر متن سه درهر نتوانست
 .گيرد مي قرارزبان  يادگيري بحراني دورة فرضيه راستاي
 .تلفظ بومي، ارزياب، مهارت بحراني، گويشور دورة آموزي، فرضيه زبان سن هاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1
كـرده و بـراي ارتبـاط بـا      ان استفاده مياز ابزار زبها  ساير انسانبشر همواره براي ارتباط با 

خارجي براي برقـراري   يادگيري زبان ها داشته است. زبان آن اآشنايي ب ساير اقوام و ملل نياز به
گسترش  دليل ارتباطات رو به در قرن گذشته به ،بشر بوده است. اين نياز از نيازهاي ،اين ارتباط

روز بـر اهميـت    است و روز به صي برخورداراز جايگاه خا ،هاي مختلف فرهنگ بشر با ملل و
 هاي زبان در سطح شهرها و رقابت مدارس براي رشد روز افزون آموزشگاه شود. آن افزوده مي

گواه اين مطلب است. در اين ميان يـك سـوال اساسـي مطـرح      ،آموزشي چندزبانه ةبرنام ةارائ
 ةاسـت؟ كمـا اينكـه در مجلـ    زماني  شود: بهترين سن براي آغاز يادگيري زبان خارجي چه مي

برتر بشر  سؤال 125 واين پرسش را جزمين سالگرد مجله، 125مناسبت  به 2005سال  1ساينس
كـه فرزنـد    ننـد گريبا له دست بهئاند. پدر و مادرها همواره با اين مس براي ربع قرن آينده دانسته

كه تحت هر شرايطي اين  ها در تالشند ند. بيشتر خانوادهكنكالس زبان  روانهخود را چه زماني 
تصور همگـان ايـن اسـت كـه كودكـان       شان فراهم كنند، چرا كه امكان را زودتر براي فرزندان

گيرند. براي سياستگذاران آموزش كشـور نيـز ايـن     ميياد خيلي زود و راحت زبان خارجي را 
ها  آن ،گيري زبان خارجييادچرا كه دانستن زمان مناسب براي آغاز  ،اهميت است حائز پرسش

 كند. له در سطح كشور ياري ميئگيري براي اين مس را در تصميم

 2بحراني ةدور ةفرضي به الزم است ،آيد ميان مي ثير سن بر يادگيري زبان بهأسخن از ت هرگاه
 در كتـاب  4رابـرتس  و همكـارش  3پنفيلـد  توسط 1959. اين فرضيه اولين بار سال رجوع كنيم

Speech and Brain Mechanism در كتـاب   آن را 1967در سـال   5لنبـرگ بعدها طرح شد. م
Biological Foundations of Language بحراني يا حساس  ةداد. البته پيشتر مفهوم دور بسط
هايي از حيوانات تعريف شده بـود و پنفيلـد و سـپس     در رابطه با ظهور برخي رفتارها در گونه

 .ندي زبان مادري مطرح كردبحراني را در رابطه با يادگير ةوجود دور لنبرگ

زمـاني   ةدور بـه  نيبحرا ةبرد، دور هاي فراواني كه لنبرگ نام مي و نمونه ،بر اساس اين مثال
كننـد و اگـر    شود كه در آن برخي رفتارها فرصت بروز و ظهـور پيـدا مـي    محدودي اطالق مي
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ند شرايط عـادي  در معرض محرك مناسب قرار نگيرد، ديگر مان ازة زمانيموجود زنده در اين ب
 بروز رفتار مورد نظر نخواهد بود. قادر به

سـالگي بـراي    9مغز انسـان پـس از سـن    «د: نگوي در اين رابطه چنين ميو رابرتس  پنفيلد
فرد براي اولين بار اگر « و) 236: 1959و رابرتس،  پنفيلد» (شود آموزي سفت و سخت مي زبان
خواهـد   دشـوار  بسـيار  مطلوب جهنتي رسيدن به ،قرار گيرد يزبان محيطدوم زندگي در  هةدر د
 ).255جا،  (همان» اين امر با فيژيولوژي بدن انسان منافات دارد.زيرا  ،بود

آموز بر يادگيري زبان خـارجي،   بررسي تأثير سن زبان عليرغم توجه فراوان محافل علمي به
انجـام نشـده   اني گسترة زبـان آلمـ  در ايران كارهاي علمي منسجم با محوريت اين موضوع در 

شود،  ناپذير است. حال پرسشي مطرح مي است. بنابراين ضرورت انجام چنين پژوهشي اجتناب
پردازند، قادرند تلفظي همانند گويشوران  فراگيري زبان آلماني مي كه آيا ايرانيان بزرگسالي كه به

 كسانياند و  گرفتهيادرا كه در بزرگسالي زبان آلماني  آنانيبين و آيا  بومي آن زبان كسب كنند؟
هـايي   ؟ در مبحث پيش رو بخشهايي وجود دارد تفاوت، اند هفراگرفتكودكي آن را  دورةكه در 

شود كه در آن موضوع تأثير سن بر يادگيري تلفظ بومي زبان آلماني، بـا   مطرح مي 1از پژوهشي
 گيري از جامعة آمار دانشجويان ايراني بررسي شده است. بهره

 سيبحث و برر -2
 )1958( 2ينقـل از گـر   ميان حيوانات را بـه رايج  يهاي بحران لنبرگ يكي از مهمترين دوره

يـا چنـد روز    طي چند سـاعت  ها داند. بر اين اساس جوجه در برخي پرندگان مي 3ريپذي نقش
 كهكنند  حركت مي ،دنبال هر جسم متحركي كه در اطرافشان باشد پس از خارج شدن از تخم به

. در حالـت  )175: 1967فت (لنبرگ، ادامه خواهد يا شان»كودكي« ةها در تمام دور اين رفتار آن
هـا در   كند. اما اگـر جوجـه   ها مراقبت مي هاست كه از آن اين جسم متحرك مادر جوجه ،طبيعي
عنـوان   با جسم متحرك ديگري غير از مادرشان مواجه شوند، آن را بـه  ،بحراني يا حساس ةدور

 كنند. ل ميمادر پذيرفته و دنبا
مبـتال   بحراني در فراگيري زبان را بر اساس مشاهداتش از بيمـاران  ةلنبرگ دليل وجود دور

م مشابهي ئگرچه عال ساله 4تا  2پريش  بيماران زبان هاي او بررسي بنابرداند.  مي 4يپريش زبان به
 __________________________________________________________________  
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كودكـان   بيشتريب ها بهتر بود. بدين ترت پريشان بزرگسال داشتند، ولي روند بهبود آن مانند زبان
ناشـي   اها ر . او علت اين تفاوتوضعيت سابق برگشتند بهبزرگساالن  %30تنها  يافتند، امابهبود 

 داند. از تفاوت در ساختار مغزي كودكان و بزرگساالن مي
بحراني، بيشتر در كشورهاي مهاجرپذير با تمركـز   ةفرضية دور مربوط به هاي در آغاز، بحث

هرچـه  «شد. از همان ابتـدا بـاور    هاجران داراي سنين متفاوت پيگيري ميبر مهارت زباني در م
نظام آموزشـي برخـي كشـورها راه يافـت و سـبب شـد        سرعت به ايجاد شد و به» زودتر، بهتر

تاثير پنفيلد اشاره كرد.  توان به آموزش زبان خارجي را در مدارس زودتر آغاز كنند. در اينجا مي
در آموزش زبان اعتقـاد داشـت و   » هرچه زودتر، بهتر«ديدگاه  به او نخستين پژوهشگري بود كه

). هرچند 214: 2000، 1دانست (اسكاول آن را متاثر از سفت شدن مغز در حال رشد كودكان مي
باور بسياري، اين پندار پنفيلد بيشتر متاثر از تجربة شخصي او در ارتباط با فرزندانش بود تـا   به

). اين تصور كه كودكـان زبـان را   278: 2005ژوهشگر (سينگلتون، عنوان پ اش به براساس حرفه
فرايند فراگيري زبان مادري در خردسـاالن   گيرند بر اساس تصور سهولت سريع و آسان ياد مي

كنند.  دو زبان تكلم مي راحتي به هاي مهاجر يا دوزبانه، كه به است، و يا مشاهدة فرزندان خانواده
ها دست كـم يـك سـال     اين نكته اشاره كرد كه آن كودكان، بايد به دربارة فراگيري زبان مادري

گيرنـد و   طور مداوم در تماس مستقيم با زبان مادري قـرار مـي   جنيني) به ة(بدون احتساب دور
كننـد، تـا سـرانجام موفـق      تالش براي توليد آواهاي مختلف مـي  چند هفته پس از تولد آغاز به

سـادگي ايـن    تـوان بـه   شاهدة دقيق رفتار نوزادان و كودكان مـي شوند. با م اداي اولين واژه مي به
مطلب را دريافت. بنابراين بر خالف تصور عموم، فرايند سريع و آسـاني نيسـت، بلكـه بسـيار     

: 2003، 2شود (ديمروت، كاليـن  تسلط كامل بر زبان مادري مي طوالني است و معموال منتهي به
ها بـه طـور نامحـدود دسترسـي      نيز بايد گفت كه آن هاي مهاجر ). دربارة كودكان خانواده130
ها بـا يـادگيري در محـيط كـالس بسـيار       ورودي زباني با كيفيت دارند و شرايط فراگيري آن به

 متفاوت است.

 پيشينة تحقيق -2-1
گـران و كارشناسـان را    شناسي كاربردي توجه پژوهش موضوعات محدودي در گسترة زبان

انـد   خـود مشـغول كـرده    د، ماننـد فرضـيه دورة بحرانـي بـه    اين چنين طـوالني مـدت و شـدي   
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ويژه معلمان زبان  ). اسكاول علت اين توجه را عالقة زياد افكار عمومي به213: 2000(اسكاول،
تحقيقات  ،اين فرضيه تاكنون طرحاز زمان داند.  آموزي مي موضوع سن در زبان آموزان به و زبان

آموزي را  تعداد بزرگساالن زبان) 212: 1972( 1سلينكر هاي فراواني انجام شده است. و پژوهش
، يعني تنها و ناچيز اندكبسيار  ،رسند موفقيت كامل مي به، بومي گويشوران ي شبيه بهسطح كه به

. ناديده گرفـت راحتي  به ها را توان آن يمعتقد است كه م . ويداند مي ،آموزان بزرگسال زبان% 5
 ي كـه مهـارت زبـاني وي   آموز بزرگسال اين باورند كه زبانبر  )1989( 2رومن-برخي چون بلي

بـا   تـا  كوشـيدند  برابر پژوهشگران بسياريوجود ندارد. در باشد، هرگز  3همانند گويشور بومي
بحرانـي   ةدور ةفرضي كنند، كه همانند گويشوران بومي صحبت مي يآموزان بزرگسال يافتن زبان

آمـوز   تنها يـك زبـان   ،بحراني ةبراي رد فرضيه دور) 1990( 4النگ عقيده را زير سوال ببرند. به
 روبومي كافي خواهـد بـود. از ايـن     گويشورانبزرگسال با مهارت زباني غيرقابل تشخيص از 

 5عنوان مثال فلگـه  . بهه استآموزان موفقي انجام شد هاي زيادي براي يافتن چنين زبان پژوهش
كـه زبـان انگليسـي     يافتند اي داوطلب كره 200آموز موفق را در ميان  زبان 6) 1999ديگران (و 

سالگي يا بيشتر در محيط بومي قرار گرفته بودند. البته هيچكدام  12ها از سن  آموخته بودند. آن
كنند. بردسانگ  صحبتبومي  گويشوران همانند تلفظسال نتوانستند در آزمون  9از افراد باالي 

سال با  17باالي  داوطلبان %20يي دست يافتند: آمار باال در پژوهش خود به) 2001( 6و موليس
كسـب  زبـان   بـومي انگليسـي   هماننـد گويشـوران   مهارت زباني زبان مادري اسپانيايي توانستند
را كـه تلفظـي هماننــد    آمـوز بزرگسـال   زبـان  19) نيـز  2003( 7نماينـد. مـونترال و اسـالباكووا   

. زبان مادري همگي انگليسي بود و از سن آموز موفق يافتند زبان 64در ميان زبانان دارند،  بومي
هاي زياد ديگـري از ايـن دسـت     اسپانيايي آموخته بودند. نمونه ،سالگي و باالتر در مدرسه 12

اسـت كـه در تحقيقـات، تعـداد      شود: چگونـه  ال اساسي مطرح ميؤموجودند. اما اينجا يك س
 ؟شـوند  ي شناسـايي مـي  با مهـارت زبـاني در حـد گويشـوران بـوم      آموز بزرگسال زبانزيادي 

هاي بكار گرفتـه   آزمون) 1كنند:  مي يادآوريدو دليل را  )253: 2009( 8مآبراهامسون و هيلتنشتا
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هاي زباني با  داده) 2  شوند، و ها آسان بوده و شامل ساختارهاي ساده زبان مي شده در پژوهش
 اند. يات كافي بررسي نشدهئجز

گيرد، آن هـم مـورد اخـتالف     از زبان را در برمي هايي بحراني چه بخش ةاينكه فرضيه دور
) بر اين باورند كـه  2003) و هيلتنشتام و آبراهامسون (1990)، النگ (1967نظر است. لنبرگ (
) تنهـا آواشناسـي را   1988شود. در مقابل اسـكاول (  صورت كلي شامل مي يادگيري، زبان را به

 ةدور زبان را منحصـر بـه   2فراگيري ضمني )2003( 1كايسر اما دي داند. تحت تأثير اين دوره مي
عقيـده وي، فـرد بزرگسـال قـادر      داند. بـه  هاي آغازين آن مي خاصي از زندگي، يعني تنها سال

روش تلويحي يا ضمني (مانند كودكان)، بلكـه بـا    يادگيري زبان خارجي خواهد بود، اما نه به به
 3.4روش يادگيري صريح نظامي ديگر، در واقع به

بحراني نيز نظرات متفاوتي وجـود دارد، مـثال هيلتنشـتام و     ةسن آغاز و يا پايان دور دربارة
يابـد. لنبـرگ    ) معتقدند كه اين دوره، زمان كوتاهي پس از تولـد پايـان مـي   2003آبراهامسون (

كنـد و پنفيلـد و رابـرتس     استفاده مي» بلوغ«) همان طور كه پيشتر نيز گفته شد، از واژة 1967(
بحرانــي بــراي  ة) پايــان دور1988داننــد. اســكاول ( ســالگي مــي 9يــان آن را ســن ) پا1959(

) در اين مورد با او هم عقيده است 1990داند. النگ ( سالگي مي 12شناسي و آواشناسي را  واج
اعتقاد او پايـان فـاز    داند (به سالگي مي 12براي يادگيري آواهاي زبان خارجي را  2و پايان فاز 

 5سالگي است). 7ي بحران ةاول دور

تاثيرات احتمالي اين دوره بر  فرضيه دورة بحراني، محدود به بيشتر تحقيقات اوليه مربوط به
 ).217: 2000تلفظ زبان خارجي بوده است (اسكاول، 

هـا و   دليل حساسيت و پيچيدگي موضوع، تأثير سن در يادگيري زبان خـارجي، پـژوهش   به
دارد. البته در بيشتر تحقيقـات انجـام شـده، تـأثير سـن بـر       ها همچنان در اين زمينه ادامه  بحث

يـادگيري در   اند و بـه  آموزان در محيط طبيعي و بومي بررسي كرده يادگيري را با تمركز بر زبان
هاي فراوان اين دو نوع يـادگيري، نتـايج    محيط كالسي كمتر توجه شده است. با وجود تفاوت

محـيط   آموزان بزرگتـر) بـه   زبان زان كوچكتر نسبت بهآمو تحقيقات در محيط بومي (برتري زبان
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) چند تفاوت مهم اين دو روش يادگيري را اينگونه 41: 2010آموزشي تعميم داده شد. مونوز (
 كند: بيان مي

  شـود و هـر جلسـه     جلسه در هر هفته مي 4الي  2كالس زبان در مدارس محدود به
 دقيقه است؛ 50حدود 

 بسيار محدود است، چه از نظر منبع  زبان مقصد سي بهها، دستر در مدت زمان كالس
 زبان (كه بطور عمده معلم زبان است) و چه از نظر مقدار و حجم مطالب؛

 ها نيست؛ كالسي زبان مقصد، زبان ارتباطي بين هم 
 شود. زبان مقصد صحبت نمي بيرون از كالس به 

آمـوز بـر يـادگيري     زبان تاثير سن«دهندة اهميت و حساسيت موضوع  شده نشان موارد گفته
كنـد، تـا بتـوان     تـر را ايجـاب مـي    هايي دقيـق  باشد و ضرورت انجام پژوهش مي» زبان خارجي

 تر دست يافت. نتايج دقيق ها به وسيلة آن به

 روش تحقيق -2-2
 آماريعة جامالف) 

: 2013( 1كايسـر  گيري آماري متناسب با اهداف پژوهش بسيار بـا اهميـت اسـت. دي    نمونه
هاي مرتبط با تأثير سن در فراگيـري زبـان    ن را از بزرگترين مشكالت مهجور در پژوهش) آ57

آموز آلماني نياز بود كه در  تعدادي زبان به تلفظبراي بررسي عامل سن يادگيري و داند.  دوم مي
عـه  مشـابه بـين جام   بطور نسبيشرايط  اند. براي دستيابي به يادگيري كرده سنين مختلف اقدام به

ـ  ةدانشجويان تحصيالت تكميلي زبان آلماني دانشكد با تاي، تصميم بر اين شد آمار هـا و   نازب
هـا هنگـام انجـام پـژوهش      ميـزان تحصـيالت آن   مصاحبه شود. ادبيات خارجي دانشگاه تهران

 ،ها بـا زبـان آلمـاني    تماس آن آموزي و مدت و كيفيت زبان شرايطهمسان بود و در  تاحدودي
داشت. اين افراد كه دانشجوي دكتراي آموزش زبان آلماني بودند،  وجود يكساني نسبيشرايط 

هـا پسـت    يـك از آن  شناسايي شـدند و بـراي هـر   خارجي ها و ادبيات  نازب ةدر سطح دانشكد
. شدها دعوت به مشاركت و همكاري در اين پژوهش  الكترونيك ارسال شد و بدينوسيله از آن

و از طرفي  بسيار اندك بود ،پست الكترونيك پاسخ دادند هاز آنجايي كه تعداد دانشجوياني كه ب
ها از طريق تماس تلفني و ارسال پيامك و مالقـات   داشتيم، پيگيريتر آماري بزرگ عةجام نياز به
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 47الـي   25ها بين  شدند كه سن آنهمكاري  آمادةدانشجو  23حضوري انجام شد، تا سرانجام 
 .استسال  33،65آماري  عهجاماين سني داوطلبين ميانگين شايان توجه است كه  .سال بود

بحراني دانست (لنبـرگ،   ةعبارتي پايان دور توان آغاز بلوغ و به سالگي را مي 12حدود سن 
عنوان معيـاري معتبـر    ) آغاز بلوغ به263: 2009اعتقاد آبراهامسون و هيلتنشام ( ). گرچه به1967

بندي بر يك فرضية نظـري   از آنجا كه اين تقسيم بحراني مورد ترديد است، اما ةبراي پايان دور
ها با استناد  دانند. آن هاي بدون پاية نظري مي بندي تر از تقسيم استوار است، آن را بسيار باارزش

بحراني تعيين  ةعنوان نقطة پاياني دور سالگي به 12ها سن  هاي متعدد كه بر مبناي آن به پژوهش
 بندي براي پژوهش خود استفاده كردند. از اين تقسيمشده، يا مورد بررسي قرار گرفته، 

افـرادي  آموزان ايراني در اين پژوهش در دو دسته قرار گرفتنـد:   بندي، زبان بنابر اين تقسيم
سالگي يا بيشـتر آلمـاني را    12افرادي كه در سن و  اند سالگي آلماني را فراگرفته 12كه تا سن 
بحراني براي اولين بـار در محـيط زبـان     ةها پيش از دور نفر از آن 9. بدين صورت اند يادگرفته

بحراني اولـين تمـاس را بـا زبـان آلمـاني       ةنفر پس از دور 14) و 1آلماني قرار گرفتند (گروه 
 ).2اند (گروه  داشته

االت آن پيرامـون زمـان و مكـان    ؤكنند كـه سـ   را تكميلاي  پرسشنامه بايد ابتدا دانشجويان
 زبانـان  آلمـاني ها با زبان آلمـاني يـا    و مقدار تماس هفتگي آن ن آلمانييا يادگيري زبا فراگيري

 ها بدست آيد. آموزي آن بود، تا بدين وسيله بيوگرافي زبان بومي
، ماننـد  1توليد محتواي زبـاني وجـود دارد   ها و ابزار مختلفي براي وادار كردن افراد به روش

اسـتفاده از محـرك زبـاني (روخـواني      بـا يا ادامه داستان روش توصيف عكس، روايت داستان 
يـك مـاجرا،    ةكننـد  عبارتي ديداري (تصاوير روايت بخشي از داستان) يا محرك غير زباني يا به

 ،هـاي خـاص خـود    با توجه به ويژگـي  ،ها هايي از يك فيلم). هر كدام از ابزارها و روش بخش
آمـاري توليـد    عةتوسط جامها  با استفاده از اين روش . محتواي زباني كهداردمعايب و مزايايي 

 تلفـظ  ،صورت شفاهي يا كتبـي باشـد. از آنجـايي كـه در ايـن آزمـون       به ممكن است ،شود مي
و  كرديم ميتوليد محتواي شفاهي  ها را وادار به گرفت، بايد آن مورد بررسي قرار مي آموزان زبان

مزيت اسـتفاده از روش  سه متن جهت روخواني بود.  ،قرار گرفت برداري بهرهابزاري كه مورد 
آمـوزان اسـت. در    يكسـان توسـط زبـان    توليد محتواي كامالً ،ها ساير روش روخواني نسبت به

رود كه از لغات يا  محتواي زباني را دارد، بيم آن مي نهآموز امكان توليد آزادا هايي كه زبان روش
 __________________________________________________________________  
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عامـل   ،تواي مختلـف اجتناب كند و بدين ترتيب با توليد مح اند، ساختارهايي كه برايش سخت
كنندگان قـرار   تمرين در اختيار شركت متن كه در غالب سه دار شود. اين سه يكسان بودن خدشه
آمـوز آلمـاني    يـافتن زبـان  هدف او  .)2004(موير،  شده است اقتباس 1موير گرفت، از پژوهش

آمـوز موفـق    زبان 25زبانان دارند. او در اين تحقيق از  ي است كه مهارتي همانند بوميبزرگسال
مـتن بـراي بررسـي     3آورد، از جمله روخـواني   عمل مي هاي مختلف به ساكن در برلين، آزمون

ها براي افراد غيـر آلمـاني مشـكل     ست، كه تلفظ آنمجزا ةواژ 28تمرين اول شامل تلفظ افراد. 
. شدند) ها اضافه آن هاي انتخابي موير شدند و تعدادي نيز به ها جايگزين واژه  (برخي واژه است

بايست  ها ابتدا مي ند. براي تلفظ صحيح آنا المثل تمرين دوم شامل ده جمله مجزاست كه ضرب
. تمـرين  كردمعني و مفهوم عبارت را درست متوجه شد تا بتوان جمله را با آهنگي متناسب ادا 

تـوان مهـارت و    وسايل حمل و نقل است كه بوسـيله آن مـي   ةسوم شامل يك متن كوتاه دربار
 .كردپيوسته بررسي  فرد را در خوانش متني بهم فظتل

 ثبـت ها  هاي آرام در دانشكده يا محل كار آن آماري در اتاق عةآزمون روخواني از افراد جام
 .شدضبط  ICD-UX523Fمدل  MP3 IC Recorder  Sonyها با دستگاه صداي آن و

 گروه كنترلب) 
ع كارشناسي يا كارشناسـي ارشـد در   در مقط دانشجوي آلماني است كه 11اين گروه شامل 

اند. زبان مادري همگي  تحصيل بوده شناسي مشغول به هاي خارجي يا زبان هاي غير از زبان رشته
يكي از يا هاي خارجي (انگليسي و  زبان ،اند و در مدرسه زبانه بزرگ شده ها آلماني بوده، تك آن

سال 27الي  20سن اين دانشجويان بين  اند. گرفتهياداسپانيايي) و  التين، روسي،هاي فرانسه زبان
 .است 24،35ها  ميانگين سني آنبنگريم كه  بود.

 ها ارزيابج) 
تلفـظ  آموزان، متداول است كـه بررسـي    زبان تلفظهايي با موضوع و محوريت  در پژوهش

 زبان مقصد آشنايي و تسـلط  فردي است كه به 2ها انجام دهند. منظور از ارزياب ارزياب ان رانآ
افـراد   تلفظآماري را بر حسب شباهت يا تفاوت با  عةكامل داشته و توليدات شفاهي افراد جام
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تقسيم  گويشور غير بوميو  گويشور بومي تهدو دس ها به دهد. ارزياب بومي مورد ارزيابي قرار مي
ـ   كـه در زمينـه زبـان    شـوند: افـرادي   مي بندي دستهدو گروه  شوند. دسته اول نيز به مي ا شناسـي ي

اي غير از موارد فوق فعاليت دارند و  دوم افرادي كه در زمينه ةآموزش زبان فعاليت دارند، و دست
ها آشنا بـا   نيمي از آن را بكار گرفتيم: بوميشش ارزياب  . در اين پژوهشاينداين مباحث ناآشن به

هـا نتـايج    ارزيـاب اينكه يكي از  شناسي و نيمه ديگر ناآشنا با اين مباحث. با توجه به مباحث زبان
ارزيابي خود را ارسال نكـرد، جريـان تحقيـق بـا پـنج ارزيـاب ادامـه يافـت، دو ارزيـاب آشـنا           

و سـه ارزيـاب ناآشـنا    (هـر دو داراي مـدرك دكتـراي آمـوزش زبـان آلمـاني)       شناسـي   زبـان  به
 اشد.ب مي 32،6ها  سال متغير بود و ميانگين سني آن 50سال تا  24ها از  ي. سن آنشناس زبان به

گانـه در سـه    هاي سـه  آماري و گروه كنترل بر حسب تمرين عةافراد جام ةصداهاي ضبط شد
دقيقـه   22:17دقيقه، فايل تمرين دوم  23:34مدت  فايل جداگانه مرتب شدند. فايل تمرين اول به

هـاي ارزيـابي در اختيـار هـر يـك از       همراه برگه ها به دقيقه. اين فايل 33:26و فايل تمرين سوم 
پس از شنيدن هر بخـش   بايدها  ارزيابي بدين ترتيب بود كه ارزياب ةها قرار گرفتند. نحو رزيابا

 زبان آلمـاني بومي گويشور  ،دادند: آيا اين فرد اين پرسش پاسخ مي به ،صوتي توسط هر داوطلب
 شـان در  ها درباره ميزان قطعيـت  خير. سپس از آن/است؟ و امكان دو نوع پاسخگويي داشتند: بله

اين پرسش دو گزينه در  شد: چقدر اطمينان داريد؟ براي پاسخگويي به مورد پاسخ قبلي سوال مي
و  1قيـق آگـوآدو  ارزيـابي برگرفتـه از تح   مطمئن نيسـتم. ايـن روش  /اختيار داشتند: مطمئن هستم

 4:00الـي   2:04هـا را در مـدت زمـان     آموزان مـتن  هر كدام از زبان است.) 280: 2005ديگران (
دقيقه) روخواني كردند. علت متفاوت بـودن زمـان بدسـت آمـده از افـراد،       2:84(ميانگين  دقيقه

) در پژوهش خود از هـر  265: 2009م (آبراهامسون و هيلتنشتاها بود.  تفاوت سرعت خوانش آن
ثانية ابتداي آن را جـدا   30تا  20هاي شفاهي جمع آوري كردند و  دقيقه داده 1مدت  آموز به زبان

ها معتقدند كه در تحقيقات مختلف، و از جملـه فلگـه    ها قرار دادند. آن در اختيار ارزيابكرده و 
 ها كافي است. )، اين مقدار زماني براي بررسي و تشخيص ارزياب1984(

 پژوهش يها تحليل داده -2-3
ر با استفاده از نرم افزاگويشوران بومي  بهآموزان  زبان تلفظشباهت بارة ها در نظرات ارزياب

SPSS  هاي بدست آمده اينگونه مورد تجزيه آمـاري   در بخش اول، داده .شدبررسي  21نسخة
 __________________________________________________________________  

١- Agudao, Karin; Grotjahn, Rüdiger 
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هـا   قرار گرفتند كه تنها پرسش اول را مد نظر قرار داديم. يعني تنها پاسخ بله يـا خيـر ارزيـاب   
 »بومي آلماني زبان است؟گويشور آيا اين فرد «اين پرسش كه  به

شـود و در   آمـوزان بررسـي مـي    فظ يا لهجه خارجي زبانداشتن تلها  در بسياري از پژوهش
كنندة لهجـه كمتـر    بيان 1تايي، كه در آن  9شود، مثال طيف  استفاده مي 1ها از مقياس ليكرت آن

بيانگر لهجة غليظ (داشتن لهجة شديد زبان اول هنگام تكلـم   9لهجة بومي) و  (شباهت بيشتر به
گويشور بومي بـودن يـك متغيـر اسـمي دوسـويه      ا ). ام11: 2015زبان خارجي) است (سايتو، 

 است، يا فردي گويشور بومي است يا گويشور بومي نيست.
عنوان گويشور بومي زبان  گويشور گروه كنترل، توسط هر پنج ارزياب به 11در هر سه متن 

ها گويشور بـومي   آموزاني كه بوسيلة همة ارزياب آلماني شناخته شدند. بر اين اساس فقط زبان
 عنوان گويشور بومي مورد پذيرش قرار گرفتند. ناخته شدند، بهش

دهـد. همـان    نشـان مـي   1ها را دربارة روخـواني مـتن    تحليل آماري نظر ارزياب 1جدول 
درسـتي گويشـور    ، گـروه كنتـرل بـه   ٪100شـود، همگـي، يعنـي     خوبي مشاهده مـي  كه به طور
سـالگي يـا    12افـرادي كـه در سـن    ( 2، افراد گروه ٪100شناخته شدند و همگي، يعني  بومي

شناخته شـدند. در   2بيشتر براي اولين بار در محيط زبان آلماني قرار گرفتند) گويشور غير بومي
نفر توسط هـر   اند، تنها يك سالگي زبان آلماني آموخته 12، يعني افرادي كه تا سن 1ميان گروه 

، يعني غير بـومي،  2گروه در دسته  عنوان گويشور بومي شناخته شد و ساير افراد پنج ارزياب به
 قرار گرفتند.

 __________________________________________________________________  

١- Likert scale 

٢- Nonnative Speaker 
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 1تحليل ارزيابي متن  :1جدول 

 
 1متن 

 كل
1.00* 2.00** 

 گروه

گويشور بومي
 11 0 11 تعداد

 %100.0 %0.0 %100.0 در گروه %

 %32.4 %0.0 %32.4 در كل %

 گروه  <12

 9 8 1 تعداد

 %100.0 %88.9 %11.1 در گروه %

 %26.5 %23.5 %2.9 لدر ك %

 گروه ≤ 12

 14 14 0 تعداد

 %100.0 %100.0 %0.0 در گروه %

 %41.2 %41.2 %0.0 در كل %

 كل

 34 22 12 تعداد

 %100.0 %64.7 %35.3 در گروه %

 %100.0 %64.7 %35.3 در كل %

 معني گويشور بومي زبان آلماني است. به 1*
 ان آلماني است.معني گويشور غير بومي زب به 2** 

شود. تمامي  مشاهده مي 2ها را دربارة تمرين  ، تحليل آماري نظر ارزياب2در جدول شمارة 
گويشور غير بومي تشخيص داده شدند و حتي يك  2و  1آموزان ايراني، اعم از افراد گروه  زبان

ـ    1نفر هم نتوانست در دستة  هـا   اب، يعني گويشور بومي، جاي گيرد. نتيجـة تحليـل نظـر ارزي
 است. 2دقيقاً مانند تمرين  3دربارة تمرين 
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 2تحليل ارزيابي متن  :2جدول 

 
 2متن

 كل
1.00 2.00 

 گروه

گويشور بومي
 11 0 11 تعداد

 %100.0 %0.0 %100.0 در گروه %

 %32.4 %0.0 %32.4 در كل %

 گروه < 12

 9 9 0 تعداد

 %100.0 %100.0 %0.0 در گروه %

 %26.5 %26.5 %0.0 در كل %

 هگرو ≥ 12

 14 14 0 تعداد

 %100.0 %100.0 %0.0 در گروه %

 %41.2 %41.2 %0.0 در كل %

 كل

 34 23 11 تعداد

 %100.0 %67.6 %32.4 در گروه %

 %100.0 %67.6 %32.4 در كل %

» اسـت؟ آيا اين فـرد گويشـور بـومي زبـان آلمـاني      «پرسش  ها را به ارزياب» بله«اگر پاسخ 
امتيـاز بدسـت    5ظر بگيريم، افراد گروه كنترل هر كدام در هـر تمـرين   در ن 1امتيازعنوان يك  به

امتياز در هر تمرين اسـت. اگـر هـر سـه      5عبارتي معيار گويشور بومي بودن كسب  آوردند. به
امتيـاز اسـت. در    15تمرين را با هم در نظر بگيريم، معيار گويشور بومي بودن كسب مجمـوع  

 تفكيك هر تمرين مشاهده نمود. را به 2و  1توان امتيازهاي افراد گروه  ول زير ميجد

 __________________________________________________________________  

ها را دربـارة گويشـور بـومي      كه نظر مثبت ارزيابAbrahamsson & Hyltenstam 2009 برگرفته از پژوهش  -1
 Perceived) ناميدنـد.   PN- score بودن هر يك از افراد جامعه آماري به عنوان يك امتياز در نظر گرفتند و آن را

nativelikeness) 
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 ها تفكيك تمرين به 1آموزان گروه  امتيازهاي كسب شده زبان :3جدول 

1گروه
 امتياز كل 3تمرين 2تمرين1تمرينآموز زبان

1421 7 
2533 11 
3211 4 
4120 3 
5333 9 
6010 1 
7322 7 
8211 4 
9332 8 

 باشد.) مي 5(حداكثر امتياز بدست آمده براي هر تمرين 

 ها تفكيك تمرين به 2آموزان گروه  امتيازهاي كسب شده توسط زبان :4جدول 
2گروه

 امتياز كل 3تمرين 2تمرين1تمرينآموززبان
1010 1 
2000 0 
3000 0 
4000 0 
5000 0 
6010 1 
7010 1 
8000 0 
9000 0 
10110 2 
11100 1 
12000 0 
13000 0 
14000 0 
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خـوبي   است. همان طور كـه بـه   2ها دربارة افراد گروه  نكته قابل توجه، اجماع نظر ارزياب
ها دربـارة غيـر بـومي     ابها با كسب امتياز صفر، نشان دادند كه ارزي شود، بيشتر آن مشاهده مي

 ها هيچ شك و اختالف نظري نداشتند. بودن تلفظ آن

 
 1ارزيابي تمرين  -1نمودار 

كه توانست در تمرين  2آموز شماره  شود. زبان اختالف امتياز ديده مي 1در ميان افراد گروه 
تيـاز كسـب   ام 3تنهـا   3و  2هاي  در دسته گويشوران بومي قرار بگيرد، در هر كدام از تمرين 1

 بيشترين امتيازها را بين افراد گروه بدست آورد. 11كرد. البته او با كسب امتياز كل 
كه در سن پايين آلماني را در محيط بومي  1رسيد افراد گروه  نظر مي فرض به بر اساس پيش

متيـاز  ا 15كسب  كدام موفق به عنوان گويشور بومي شناخته شوند. اما هيچ اند، بتوانند به فراگرفته
از سن يـك   ٪22) از بدو تولد و ٪55،5نشدند، عليرغم اينكه بيش از نيمي از افراد اين گروه (

 اند. سالگي در محيط بومي زبان آلماني رشد كرده
آموزاني كـه در   ، يعني زبان2شود، تمامي افراد گروه  مشاهده مي 1گونه كه در نمودار  همان

ها گويشور غير بومي شناخته شـدند   اند، توسط ارزياب سالگي يا بيشتر آلماني فراگرفته 12سن 
امتيـاز از   5ها، يا حتي  امتياز از مجموع تمرين 15و هيچكدام از افراد اين گروه موفق به كسب 
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هـيچ  يك تمرين نشد. البته بهتر است اين طور بگوييم كه اكثريـت افـراد گـروه بـدون كسـب      
امتيـاز   2امتياز و تنها يك نفـر   1ها  دند و بقيه آنها غير بومي شناخته ش ، توسط ارزيابامتيازي

امتيـاز فاقـد ارزش اسـت.     2يا  1باشد، كسب  مي 15اينكه امتياز كامل  بدست آورد. با توجه به
سالگي يا باالتر زبان آلماني را فـرا   12آموزاني كه در  توان اينگونه نتيجه گرفت كه همة زبان مي

ها نتوانسته است تلفظ زبان بـومي يـا    ند و هيچ يك از آنتشخيص داده شد» غير بومي«گرفتند 
 در حد بومي كسب كند.

آمـوزان ايرانـي، خـواه     و اگر افراد هر دو گروه را با هم در نظر بگيريم، هيچكـدام از زبـان  
 15هـا بـه    تشخيص ارزياب فراگيران در سنين پايين و خواه فراگيران سنين باال، نتوانستند بنا به

 تلفظ زبان بومي، دست يابند. به امتياز، يعني

 نتيجه -3
 12توان دريافت كه هيچ كدام از افرادي كه پس از  خوبي مي ها به با بررسي نمودار و جدول

تلفظ در حد گويشور بومي دسـت يابنـد. امـا نكتـة      سالگي زبان آلماني را آموختند نتوانستند به
سالگي) در معرض زبـان   ها تا يك شتر آنسالگي (بي 12قابل تامل اين است؛ افرادي كه پيش از 
ها گويشور بومي شناخته نشدند. حاصل تحقيقـات مقالـة    آلماني قرار گرفتند نيز از نظر ارزياب

تلفظ زبان بومي در هـر   شرط الزم براي رسيدن به» سن«حاضر گوياي اين نكته است كه عامل 
و در كنـار آن   )290: 2009، مآبراهامسـون و هيلتنشـتا  زبان خارجي باشد، ولي كـافي نيسـت (  

عوامل ديگر نيز تأثيرگذارند. يعني لزوما هر كس كه در سن پايين در محيط زبان خارجي قـرار  
 گيرد، همانند گويشور بومي سخن نخواهد گفت.

آموزان ايراني شركت كننده در اين پژوهش مرتبط با زبان آلماني  اينكه شغل زبان با توجه به
عنوان مدرس زبان آلماني (در سطح دانشگاه يـا آموزشـگاه) مشـغول     به است و بسياري از آنان

 دهد. كارند، داشتن تلفظ بومي زبان آلماني اهميت خود را بيشتر نشان مي به

تـوان دربـارة    بـود، نمـي  » تلفظ زبان بومي«از آنجا كه در اين پژوهش تمركز تنها بر داشتن 
حو، كاربردشناسي، گستردگي دايره واژگـان و  هاي زباني مانند صرف، ن ها و بخش ساير مهارت

غيره اظهار نظر كرد و دانش زباني افراد جامعة آماري را پايين دانست. بايد تالش شـود تـا در   
هـاي مختلـف    هايي براي بررسي همه جانبة مهارت هاي آتي با استفاده از ابزار و روش پژوهش

تر گذاشت و نتـايج   هاي پيچيده عرض آزمونآموزان را در م تر زبان زباني، جامعه آماري گسترده
تـر دسـت    هـاي دقيـق   آن را با دقت و جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار داد، تا بتوان به يافتـه 
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يافت. اين نتايج بايد در وهله نخست مورد توجه متوليان امر آموزش كشـور و سـپس والـدين    
ـ  قرار گيرد تا با استفاده از آن ان خـارجي فرزنـدان ايـن مـرز و بـوم،      ها بتوانند براي آموزش زب

 هاي بروز علمي بگيرند. تر و منطبق بر يافته تصميمات معقول
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