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ABSTRACT 
The present study aims to examine and present common strategies in the area of learning 

pronunciation and phonetic rules in textbooks of sixth-generation for German as foreign 

language. The transfer of incorrect pronunciation and phonetic habits from the mother 

tongue to foreign languages or interferences are considered as unavoidable while 

learning foreign languages. However, the role of textbooks in eliminating this problem 

is very important. It is therefore essential to focus on pronunciation and the teaching of 

phonological principles while choosing the appropriate textbook for the German course. 

The first part of this article explains the effective criteria in a pragmatic approach to 

learning pronunciation in the German textbooks, and then the summarized results are 

used to introduce a comprehensive set of criteria for the whole work. The textbook 

analysis is carried out with the help of two textbooks of sixth-generation, i.e., Schritte 

plus Neu and Menschen at level of A1 on the basis of the Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR). All exercises and tasks for learning 

the phonetic rules in these textbooks are analyzed in detail, and it is subsequently shown 

which textbook has established itself as more effective in teaching the phonetic rules of 

the German language. This study will therefore address the following goals: The 

German teachers can use the catalogue of criteria for selecting the appropriate textbook 

and for using the more efficient methods and exercises for teaching the phonetic rules 

of the German language. 
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 :کلید واژگان
 آواشووساسووی   اصووول و تلفظ
شی  اثرهای سل  آموز   شش   ن
بان  آموزش مانی   ز  جدول  آل
  شوووساسوووی عصووو  معیارها   
 عملگرا رویکرد آموزش 

 چکیده
 عملگرا رویکرد در تلفظ و آواشناسی اصول یادگیری قلمرو در متداول راهکارهای معرفی و بررسی هدف با حاضر ژوهش

سل  هایکتاب در ست  آوایی و تلفظی هایعادت انتقال. شود می انجام هازبانغیرآلمانی به آلمانی زبان آموزش شش  ن  نادر

 اثرهای  نقش آنکه  حال . گرددمی تلقی ناپذیر  اجتناب  امری ها زبان  این یادگیری  هنگام  خارجی  های زبان  به  مادری  زبان  از

 آموزشی  اثر انتخاب هنگام آواشناسی   اصول  آموزش تمرکز بنابراین،. است  اهمیت حائز بسیار  مسئله  این حل در آموزشی 

 رویکرد و آموزش شناسیعصب در کارآمد معیارهای تبیین به مقاله این نخست بخش. است مهم بسیار کالس برای مناسب

صول  یادگیری برای عملگرا سی   آوا ا  ادامه در و پردازدمی هازبانغیرآلمانی به آلمانی زبان آموزش هایکتاب در تلفظ و شنا

 کرده، تدوین تحلیلی هایپژوهش انجام منظوربه پژوهشـگر  که جدولی معرفی برای قسـمت  این در شـده خالصـه  یجنتا از

 در آموزشی  اثرهای نوی نسل  از Menschen و Schritte plus Neu کتاب دو کمک با هاپژوهش این. شود می استفاده 

شورهای  ساس  بر A1 سطح  در زبانآلمانی ک شت  اروپایی چهارچوب ا ست  گرفته صورت ( GER) هازبان برای رکم  در. ا

 پس و شــده تحلیل و تجزیه دقیق طوربه هاکتاب این در آلمانی تلفظ یادگیری با مرتبط هایتمرین و هاشــیوه تمامی ادامه،

سه  انجام از شان  هامقای  کرده عمل رترمؤث آوایی قواعد یادگیری با مرتبط نکات ترینمهم ارائة در اثر کدام که شود می داده ن

ست  سان  اینکه، نتیجه. ا ستفاده  با توانندمی آلمانی زبان مدر شی  اثر انتخاب در( الف معیارها جدول از ا  راهکارهای با آموز

ــب  ــاســ ــن ــرای م ــول آمــوزش ب ــی  اصــ ــاســ ــن ــا آواشــ ــهــارت و دقــت ب ــری  م ــت ــیشــ ــد عــمــل ب ــن ــن  و ک

 .شوند مندبهره آوایی قواعد ادگیریی برای کارآمدتری هایتمرین و هاشیوه از خود هایکالس در همواره( ب

 اثرهای به تحلیلی نگاهی اساس بر هازبانآلمانی غیر به آلمانی زبان آموزش هایکتاب در آواشساسی اصول و تلفظ یادگیری(. 1402. )آنیتا, امیری

 .58-39 ( 1) 13,خارجی زبانهای در زبانشساختی پژوهشهای.ششکانجی نسل آموزشی
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 مقدمه. 1

های خارجی به    آموزان اغلب قادرند هنگام یادگیری زبان      زبان 
ست یابند و    دانش خوبی در زمین ستوری و واژگان د ة قواعد د

با       بدین  له گامی مدر در جدت برقراری و  ار ارط اا  وسیییی
 Kalender, et ها در کشییور مد یید بردارند  ن  زبانمادری

al., 2016: 17      گام که  ند  عددی وجود دار مل مت هایی  (. عوا
شییی ار تاری بههای گااسیییاسیییی در باکبردن کیایت مدار 

ندش کلیدی و بسییییار   « Aussprache»روند. از ج له طلار می
هدف   نه دارد. یکی از  بان  مد ی در این زمی ید های ز  آموزی طول

نژاد و  علی ن    و طلار صییی ید صیییداهای آن زبان اسیییت    
 ((..Alimardani, N. & Alinejad, B  113  1392مردانی علی

سان        سیاری از فراگیران و مدر ضعیف، هر چند از نظر ب طلار 
ساز نیست، ولی از دیدگاه آموزش مشکلی ع یق    چندان مسئله 

شود. کژفد ی  و بازدارنده در زمینة فدر و  ار ارط اا طلدی می
طوانند  تی   های ناشیییی از خااهای طلاظی می    و سیییواطااهر 

شت بزرگ ض ن آنکه      طر از ا شند،  ستوری یا واژگانی با  اها  د
یابی مدار     Akzentلدجه    طأثیر بسیییزایی در ارز های  ( هر 

(. باوجوداین، ه واره   Chen, 2016: 3گذارد  ن     زبانی می 
سیاری   سا     ازدر ب س صولی طی فرایندی    ،زبان مؤ آموزش ا

سته به ارائة راه ردهای یادگیری و   شنا    واب صداهای ناآ طولید 
  113  1392مردانی نژاد و علی علی پییذیرد  نیی   انجییام ن ی 

 Alimardani, N. & Alinejad, B.)).         اظی ل ط خاییاهییای 
ی منای بر میزان یادگیری داشییته باشییند و در  ریطأثطوانند می

ای که گونهلب مشیییکل ایجاد کنند، بهفرایند فدر و درک ماا
بان  به ز به  رغر پیشیییرفت آموز،  نه  وجودهای  مده در زمی های   آ

های   گوناگون مانند واژگان و دسیییتور هنگام کسیییب مدار        
سی مواجه می       سا شکالطی ا  ,Chenشود  ن    شنیداری با م

ه ر، آ  و  3 :2016 گری،     ر ن عیییدی  و ه   265  1399 ،سییی
 Rahbar, S. & Ahangari, S.).) 

به      یل مفتلای  به دک ند. از  وجود میمشیییکال  طلاظی  آی
بان        مدر یادگیری ز یت طلار در  مل مؤثر در کیا طرین عوا

ت  ن    خارجی، طداخل الگوهای رایج طلار در زبان مادری اس
ث ی و  ییداد         ی  & .Haddadi, M.H  1339  1398 ،م

Meysami, S.) .)    ای بر اسیییار فرضییییة ط لیل مدایسیییه
 Contrastive Analysis Hypothesisامری  ( طداخل زبانی

( و منظور از آن Chen, 2020: 2ناپذیر اسیییت  ن      اجتناب 
اسیییت  های آوایی از زبان مادری به زبان بیگانه        عاد   انتدال 
یادگیری ی  زبان (. بر ه ین اسار،  Chen, 2020: 2 ن   

به   با ر  خارجی  های آوایی ه راه   صیییور  ط یعی  دادن خاا

عنوان جا از زبان مادری بهاسییت، چرا که م ز عاد  دارد ه ه
(. Svobodová, 2009: 32  نداة آغاز اسیییتااده کند  ن       

طاکنون، ماالعا  بسییییاری بر روی ع لکردهای شیییناختی و  
شنا در زبان بیگانه   ندش م ز برای یادگیری و طولید آواهای ناآ

ست. نتایج  اکی از آن    شده ا سنین    اند کهانجام  یادگیری در 
قادر است که در   طر از بزرگسالی است. م ز  کودکی بسیار آسان  

دوازده ماه اول زندگی ط امی کل ا  کلیدی در زبان مادری را    
که  ییصییداها یپس از آن، ط امبشییناسیید و طشییفی  دهد. 

شناخته به  یینظام آوا یبرا سط    ند،یآیش ار م جزو موارد نا طو
  (.Gschiel, 2009: 59 ن    شوند یو مسدود م  ییم ز شناسا  

با پردازش ذهنی         اه  بانی در راب کاوی ز یه و وا نایی طجز ی طوا
(؛ در (.Asgari, F  1154  1398 ،یعسگرزبیییانی اسیییت   
پا  ن  انی واقع کودک در  نا  یدگسیییال اول ز    یطشیییف ییطوا

ست   از د شنود، یها را ن صور  مداوم آن را که به ییصداها 
ه ین امر یادگیری و   (.Gschiel, 2009: 59 ن     دهد یم

سیار       سالی را ب شناخته در زبان بیگانه در بزرگ طلار آواهای نا
« L»و « R»کند. برای مثال، ط ایز آوایی میان دشیییوارطر می
آموزان با زبان مادری ژاپنی بسیار مشکل است،     برای انگلیسی 

موارد ر دو این اصوا  در نظام آوایی زبان ژاپنی جزو چرا که ه
در (. Gschiel, 2009: 59شییوند  ن   ناشییناخته م سییوب می

یاد کرد که « زمانی هایپنجره»اصییاال  طوان از بهاینجا می
پایین  خاصیییی را   فرد از آن طریق در سییینین  عا    طر اطال

باکطری نس ت به بزرگسالی جذب با سرعت و اثربفشی بسیار    
ن     کرده  که م ز  (، در الی Gschiel, 2009: 60اسیییت  

پذیری ک تری دارد و برای یادگیری بزرگسییال ه واره انعااف
نیییاز دارد  نیی            تری  بیشییی  ماییاهیر جییدییید بییه زمییان 

Gschiel, 2009: 61 .) 
با        یدارا یدر بزرگسیییال یریادگی  ند یفرا نگ  گاط ارط اا طن

 اسییییت  نیی   یافتیییدر یهییاو کییانییال یفرد یالگوهییا
Heldner, 2018: 27      به روش ما دانش را  ظة   یها (.  اف

ند یم رهیمفتلف ذخ نا  یریط یییو رةی. عالوه بر ذخک  یو مع
سار  نیوجود دارد. بر ا زین ییآوا رةیذخ ،یلاظ ، هرچه طعداد  ا

اطالعا    یبندو ط ده یریادگیباشیید،  شییتریب ارهاسییاخت نیا
سان  دیجد ست. الگوها و کانال آ ارط اا  یدارا یافتیدر یهاطر ا

ها رشیید و هسییتند که افراد در آن رامونیپ طیطنگاطنگ با م 
ارط اا و انجام طعامل      یبرقرار یها برا و از آن اند افته ی  تی طرب
ااده  گرانیبا د  ند یم اسیییت به ط   اه. هر فرد از رکن به   فیطجر
ص  ست م  یخا شف    که به ابدییاز رفتارها د موجب  یطور م

  شوند یم یریادگیفرد او هنگام من  ربه  یهاطجربه شیدایپ
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 Krüger and Helsper, 2002: 94اسیییاسیییاز، آموزش .) 
با زبان   منا ق  یالگوها  ةی بر پا  ییآوا دی و کسیییب دانش جد 

م   یمییادر ک      ردی گ یشیییکییل  ط   نیی   شیییودیم  لیییو 
Gschiel, 2009: 41صور  به طواندیم نیه چن هیقض نی(. ا

شکال  روان  هر بروز کند. ازج له عوامل طأثیرگذار  یشناخت م
خارج     بان  یادگیری ز ها و   به عواطف، نگرش  طوانیم یبر 
و  یسیناران اشاره کرد  ن   فراگی یعوامل شف ییییتی درون

ق    ثو (. (.Nafisi, Z. & Vosoughi, M  252  1396 ،یو
 انیییدرخور طوجییه م یهییادر اثر طاییاو  رانیاز فراگ یبرخ

  تریها، از ج له ل ن، آهنگ، ر   زبان  انی م ییآوا جیرا یالگوها 
لت م   لدجه دچار اضیییاراب و   ای  ند، یخجا   که یدر ال  شیییو

باعث    جه یو در نت یوجودآمدن موانع روان اضیییاراب موجب به  
پ    گ یییدر رونیید  شیییرفییتیطوقف   نیی    شیییودیم  یری اد

Svobodová, 2009: 34سب با  طوانیم ش  ی(. ب دانش  ک
ک     یم ز ییییو روان یستیز ییییع   یندهایفرا نةیدر زم
صول   ریطاد یآموزش برا ییبه باکبردن کارا یطوجد انیشا  ا

 ,Al-Battal, 2017: 117; Greinن ود  ن    یآواشییناسیی

 را یی  بییا ط    ری ارط ییاا مسیییتد     یری ادگ ییی رای (، ز8 :2013
و   یع ییی  یرهایدارد که در مسییی ییای یشییی -یکیولوژیزیف

ستند. به ه  در  ال ر  هاناپسیس  ست که   لیدل نیدادن ه ا
 جادیبه ا طواندیاضاراب و استرر م   رینظ ی اک  روان جادیا

و پردازش اطالعا    افتیدر انیو قاع جر یریادگی یهابلوک
شود، در ال  شدن مواد       کهیمنجر  سا  مث ت باعث آزاد سا ا 

بسییط و   جهینت( و در یدهندة ع یی انتدال ای ناقل  رسییانامیپ
 :Grein, 2013 ن    دشو یم یافتیاطالعا  در یسازمانده 

در گذشته طسلط بر اصول آواشناسی و طلار ه چون امروز      (.8
ته ن ی    یدایش رویکرد ارط اطی       جدی گرف با پ  derشییید. 

kommunikative Ansatzهای  ( که در آن برخالف شیییوه
صلی بر مدار     شین ط رکز ا شااهی   های ارط اطی، بهپی ویژه 

شف  سی و        بود، م شنا صول آوا شد که انتدال و یادگیری ا   
ضروری      ستورزبان و واژگان  طلار در آموزش دقیداز به اندازة د
 و مییییییدییییییر اسیییییییییت  نیییییی    

Nagy, 2004: 11  امروزه، در آموزش ع  ی یا نورودیداکتی .)  
 Educational neuroscience   پرداختن به الگوهای آوایی )

جایگزینی آ  نال       نو  کا ها و  با الگو یافتی منا ق   ها   های در
به      یار مدر  ید  ن    شییی ار می با زبان مد ییید امری بسییی  آ

Barbosa, 2021: 43.)  
ست نظام  یکردیرو یمنظور از آموزش ع    شکل از  ا مند، مت

ها، یرو ظا  ها،  ی طکن ها، یاسیییتراطژ ،ها وهیشییی کرد و   فیو

نا  به    یطارط ا  یها ییطوا جب طدو که  ذهن  تی طور مؤثر مو
س  رانیفراگ سب مدار   یریادگی ریدر م  یها و ع لکردهاو ک

(. با ک   Barbosa, 2021: 45 ن    شود یم یزبان خارج
را  یروان ای یم ز یندهایاز فرا یاریبسییی طوانیم کردین رویا

 یخودآموز ای  افظه    ،یریادگی  ریکه م کن اسیییت در مسییی 
اقداما   کردننهیکرد و با بد ییکنند، شییناسییا  جادیاختالل ا
که ندش  یذهن یهاشییرفتیپ شیدر کالر به افزا یآموزشیی

کل      یمؤثر خت و شییی نا ها  یریگدر شییی  درسییییت یالگو
  یاز طلار آواها جهیدارند، ک   ن ود و در نت یاسشنییی وا آوا

به دل     که  مادر   یالگوها  ریطأث  لی نادرسیییت  بان  بان  بر  یز ز
 کییرد  نیی   یریییجییلییوگیی نیید،یییآیوجییود مییبییه یخییارجیی

Barbosa, 2021: 49    در زمینة آمیوزش و ییادگیری زبیان .)
یراهر  قیاز طر طوانیدوم م یای ارزش ند برای  ف آوردن ابزاره

فراینید آمیوزش و ییادگیری زبیان را  آمیوزان،انشمعل ان و د
سدیل کرد  ن      ش طیییی  (.(.Nushi, M  1368  1398 ،ینو

ش  یندش اثرها انیم نیدر ا سترر به یآموز  نیطرعنوان در د
اسیییت  ن     یاطی و   لی بد یدرر ب یها رسیییانه در کالر 
Amiri, 2018: 6  وRösler & Würffel, 2014: 21.) 

  یاثرها کنندةنییندش طع یعنیموضییو ،  تی ال، بنابر بر اه 
  یارط اط یهاو طلار در مدار  ییدر کسب دانش آوا  یآموزش 
  یاصییل یهاسییؤال ،یداریو شیین یگاتار یهاییطوانا یو ارطدا

 اند از پژوهش ع ار  نیا

شناسی آموزش   های عصب توان از یافتهچگونه می .1

ورودیداکتیک برای آموزش و یادگیری اصووول     یا ن 

  آواشناسی و تلفظ استفاده کرد؟

مشکالت اصلی که مانع یادگیری اصول آواشناسی       .2

مانی و تلفظ در  بان فراگیران غیرآل ند    می ز شووو

شیوه    ستند و از چه  توان در جهت رفع هایی میچی

 مند شد؟موانع بهبود اصول آواشناسی بهره

های تعیین           .3 یار ند   مع یک اثر        کن خاب  ه برای انت

آموزشی مناسب برای یادگیری اصول آواشناسی و      

 زبان چیستند؟تلفظ برای فراگیران غیرآلمانی

 فرضیة ط دیق ع ار  است از 
ستانداردهای       کتاب شش با درنظرگرفتن ا سل  شی ن های آموز

شییناسییی آموزش و رویکرد ع لگرا  اوی   منا ق با ع ییب
ها طأثیر بسیییزایی در ز آنهایی هسیییتند که اسیییتااده اط رین

دار   آموزان در سیییاد  های آوایی آل انی  آموزش و بد ود م
 م تدی دارد.
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 پژوهش نةیشی. پ2

ندة اه  نشیییان یامروز یها پژوهش ئة هر  تی ده مان   ارا ز
دار   با   یها م له   گر،یکد یمفتلف  چه   یاز ج  پار   کردنک
شن  یگاتار یهامدار  س      یداریو  شنا صول آوا و طلار،   یبا ا

زبان است. طاکنون   یریادگی یبدتر برا جیبه نتا یابیدست  یابر
 گریو طلار با د یاصیییول آواشیییناسییی یریادگی تیدربارة اه 
گاتن در دادن و سیییفنمییاننیید گوش یزبییان یهییامدییار 
انجام   یمتعدد  یها قیط د یزبان آل ان   یریادگی  یها کالر

ز است. ا  دهیبه چاپ رس  نهیزم نیدر ا یادیز یهاشده و کتاب 
شنا   یصداها  یریادگی نةیکه در زم ییهاپژوهش نیطرمدر ناآ

 اند،در عرصیة آموزش منتشیر شیده    یو قواعد طلار زبان آل ان
 نگیلیدنوشتة  ،یآواشناس یریادگیبه کتاب آموزش و  طوانیم

اثر جامع  نیدر ا سییندگانیاشییاره کرد. نو (2000  رشییالدیو ه
و   یآل ان یهازبان نیب ینیع یهاسه یمدا یاام پارهپس از انج

سپان  شن  تیبا ط رکز بر اه  ییایا انتدال و   یبرا یداریآموزش 
  ییآوا ینیط ر یادغام وا دها مناآشنا از لزو یصداها یریادگی

به  یآموزش آل ان یهاها در کالرآن یریکارگبه یهاوهیو ش
 انییدسییییفیین گییاییتییه    هییازبییانیآلیی ییانیی  ریییغیی
 Dieling and Hirschfeld, 2000 .)  هر در  (2016چن

پرداخته اسییت   ییهاچالش یخود به ماالعه و بررسیی دا یط د
انتدال ناخودآگاه     یعنی ،یزبان  یها علت طداخل   به  رانیکه فراگ 
مادر   یطلاظ یها عاد   بان  بان آل ان     یاز ز ها   با آن  یبه ز
به  عد از اجرا   رو ند و ب   یرو یلیط ل یها پژوهش یرو هسیییت
با   ییای رو یمؤثر برا یراهکارها   یبه معرف  یآموزشییی یاثرها 

بان  یریادگی  یها مشیییکال  در کالر نیا   یخارج  یها ز
 نیبا ه  یپژوهش  زین رانی(. در اChen, 2016پرداخته است   

طلار   یریبر فراگ یطداخل زبان ریطأث یبررسیی یعنیمضیی ون، 
ست.     یساو  مددماط  آموزانیآل ان یبرا دیص   شده ا انجام 

 نی پرطکرارطر     نیی  پس از ط     قی ط د    نی پژوهشیییگران در ا  
ها    اا به  یطلاظ یخ ها  یریکارگ در اثر  بان  یالگو از  جیرا یز
شته  یبه آل ان یفارس   نیطراز مدر یاند که طداخل زباناذعان دا

و   یث یماسیییت   یخارج طلار در زبان   تی ایعوامل مؤثر بر ک 
 (.(.Haddadi, M.H. & Meysami, S  1398 ،ی داد

طور ویژه اه یت پرداختن به اصول آواشناسی     به (2004ناگی  
تاب  به غیرآل ا     و طلار در ک بان نیهای آموزش آل انی  ها را  ز
کاوی کرده   پاره    وا جام  عد از ان های   ای پژوهشاسیییت. وی ب

ط لیلی روی چند کتاب آموزشییی در  ال طدریس در کشییور  
شی برای ط دیل      شان داد که مؤلاان اثرهای آموز ستان ن مجار

های یادگیری عنوان جزئی جداناپذیر از کتابآواشیییناسیییی به

مسیییائل و مشیییکالطی   عنوان زبان دوم یا خارجی باآل انی به
ها رو هستند که کزم است  ین طدوین م توای جدید آن  روبه

ننیید        ک ل ییاک  ین راسییییتییا،     Nagy, 2004را  ه   (. در 
های          در پژوهش (2007پازانن    کار عه راه اال به م های خود 

سی و طلار در کتاب     شنا صول آوا آموزش زبان  هاییادگیری ا
و   اند، پرداختآل انی که در کشییور فنالند طدیه و طدوین شییده

به این نتیجه رسید که آموزش اصول آواشناسی و ط رین طلار  
ها غال از بر اسیییار نظام آوایی فنالندی شیییکل    در این کتاب 

ته   به مدر      گرف طا  جب شیییده  طرین اسیییت و ه ین امر مو
سی آل انی در ک     ویژگی شنا صول آوا شی  تابهای ا های آموز

آل انی در فنالند طوجه کافی نشود. وی ه چنین نشان داد که   
طوانند الگوهای جدید آوایی را     سیییال می 6فدط کودکان زیر  

ند،         به دسیییت آور ید از م یط  دا از راه گوش دادن و طدل طن
صول   که زباندر الی سال نیاز  ت ی به یادگیری ا آموزان بزرگ

شناسی و ط رین طلار دارن   طرین (. مدرPasanen, 2007د  آوا
های اخیر، شییده طی سییالهای انجامپژوهش در میان ط دیق

های آواشییناسییی در مدیار»با عنوان  2019ای از سییال مداله
CEFR » ها(   اروپایی مشیییترک مرجع برای زبان   ارچوبد چ

پس از پرداختن به نداا    (2019  دامناسیییت. در این مداله،   
طا    A1های  های آوایی در سیییاد م در جدول ارزیابی مدار    

C2  اروپایی مشییترک مرجع برای  ارچوبدچ 2001از سییال
بان  های زنجیری و             ز به وا د ناقض  عا  مت جا ها و نیز ار

ند سیییلیس        مان زبرزنجیری  آهنگ، طکیه، درنگ( و مواردی 
معیارها را مورد  کردن و صیی ت دسییتوری، ط امی  صیی  ت 

بل       قا بازنگری بفش  بازنگری قرار داده اسیییت. وی پس از 
طوجدی از معیارهای ق لی، آن را با معیارهای جدید جایگزین          

است.   کرده و معیارهای جدید را به فدرست ق لی اضافه کرده   
های جدید     نتایج نشیییان دادند که بازنگری و معرفی مدیار      

یادی ا    یت برطرف کردن بفش ز ز مشیییکال  موجود در قابل
های  زمینة یادگیری اصیییول آواشیییناسیییی و طلار در کالر

 (.Dahmen, 2019های خارجی را دارا هستند  آموزش زبان
پژوهش  اضر از  یث موضو ، یعنی ط لیل اثرهای آموزشی     

کننده برای آموزش نسییل شییش بر اسییار معیارهای طعیین  
آید و طاکنون شیی ار میطلار جدید بهاصییول آواشییناسییی و   
ساله یا مداله به چاپ     ط دیدی در این زمینه به صور  کتاب، ر

 نرسیده است. 
 یبررس و بحث. 3

 یشناسواج و یآواشناس. 3.1
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بدیل است،   شناسی در آموزش بی  اه یت و ندش آواشناسی و وا   

ضیی ن آنکه هر دو با هر دارای ارط اطی طنگاطنگ و جدانشییدنی   

(.   ,2016Hirschfeld and Reinke :55نیید  نیی   هسیییت

ناسیییی    وا  عد      Phonologyشییی عة ع لکرد و قوا اال به م  )

 segmentalمند وا دهای آوایی زنجیری و زبرزنجیری  نظام

and suprasegmental در بفش زنجیری بییا      پردازد.  ( می

صا (، واکهphonemeها  وا  طرین  عنوان کوچ ها بهمتها و 

وا دهای مت ایزکنندة معنا در ی  نظام زبانی سییروکار داریر 

(. برای مثال  Hirschfeld and Reinke, 2016: 55 ن    

Hand  وRand  های ه فوان طوسییط واH  وR  از یکدیگر

( Hirschfel and Stock, 2013: 28  شوند  ن  مت ایز می

گاری      ( بین خاوا مورب قرار Transkriptionکه در طران

ند    می مان ند،  ن     /r/و/l/گیر  Hirschfeld and Reinke, 

نگ،      56 :2016 ند آه مان (. بفش زبرزنجیری موارد فراواجی 

سرعت    صدا،  سترر گاتار، مد   افزایش یا کاهش  زمان و  و ا

، ریتر و طیأکیید  هیا بیا یکیدیگر در    نیز طرکییب ع لکرد آن 

 Hirschfeldدهد  ن   مورد بررسیییی قرار میبندی را ط ده

and Reinke, 2016: 56  چ نده    (. کو طرین وا د دربرگیر

به      ویژگی نام دارد.  جا  یب می طراینهای فراواجی ه طوان از ط

عانی             با دیکته یکسیییان م ید روی هجای کل ا   طأک طریق 

ست    (  معادل ماه Augustمفتلف پدید آورد. برای مثال، آگو

فارسیییی( و آگوسیییت     نه در   Augustاو  در  نامی مردا   )

زبان( هر دو دارای دیکتة یکسییان با معنای  کشییورهای آل انی

 (. Hirschfeld and Reinke, 2016: 56اند  ن   متااو 

شناسی است    ای از زبانآواشناسی  طوصیای/ طدابلی( زیرشاخه    

پردازد. با اسییتااده از که به ماالعة اصییوا  گاتار انسییان می 

هییای دقیق و  طوان وا ییدهییا و ویژگیهییای عل ی میروش

 مل ور زنجیری و زبرزنجیری زبان گاتاری را بررسیییی کرد.  

آواشناسی طولیدی و آواشناسی فیزیولوژی به ماالعة چگونگی      

ید وا دهای زنجیری و زبرزنجیری می     که   پردازد، در الی طول

ستی            سی آکو شنا شنیداری واکنش ادراکی و آوا سی  شنا آوا

کنند  ن     های فیزیکی آواهای گاتار را بررسیییی می   ویژگی

Hirschfeld and Reinke, 2016: 56   آواشناسی در  وزة .)

ها با یکدیگر را واکاوی  ها و ارط اا آنگونهزنجیری آواها و وا 

کند. هر وا  به شیییکل صیییو   واکه یا صیییامت( ن ایان می

ل اک طوان بهطرین وا دی است که می شود. صو  کوچ   می

شنوایی ط لیل کرد. به      طور ن ونه، طااو  آوایی وا صوطی و 

/r/  در واژةReise        طه  لق طلار یا از  بان  با نوک ز وقتی 

که به ل اک  خوبی قابل طشییفی  اسییت، در الیشییود، بهمی

جاد ن ی     نایی هیچ ط ایزی ای به این شیییکل از وا       مع ند.  کن

های  گونه در طرانگاری با براکتگویند. صو  و وا گونه میوا 

 Hirschfeld andشوند  ن    نشان داده می  [R]و  [r] مربع

Reinke, 2016: 57         ه چنین آواشییینییاسیییی گاتییاری .)

دربرگیرنییدة ط ییامی م ییانی واجی و آوایی، ادراک و طولییید  

ییی آموزشی گاتاری و ه چنین کاربردهای مل ور اصولیزبان

و   پردازدیییی آوایی میهای واجیاست که به ماالعة ه ة جن ه 

سب مدار   ال ته در شااهی    زمینة ک های گاتاری و ارط اطا  

اند. در ها بسیییار مدرزباندر آموزش زبان آل انی به غیرآل انی

سی و وا   زبانآموزش آل انی به غیرآل انی شنا سی با   ها آوا شنا

به  ته می  های هر عنوان ع ار  طلار  نا در نظر گرف ند  مع شیییو

(. بر ه ین اسیییار، در این Koiranen, 2019: 4-5 ن    

جا از اصاال  اصول آواشناسی و/یا طلار برای بیان     مداله ه ه

 است.طوضی ا  استااده شده

ها راباة روشیینی بین وا دهای گاتاری،  در بسیییاری از زبان

سه  یعنی وا  شتاری، یعنی نوی ( grapheme  ها و وا دهای نو

  (.Greisbach and Greisbach, 1994: 311وجود ندارد  ن   

 phoneme-graphemeیییییی نویسیییه  ازآنجاکه راباة وا  

relationships) هییای مفتلف بسییییییار متاییاو  در زبییان 

 آموز را  ین یادگیری اصییولطواند زباناین قضیییه میاسییت، 

رو کند  ن      آواشیییناسیییی و طلار با مشیییکال  جدی روبه     

Koiranen, 2019: 6 .)  برای مثال، بین زبان آل انی و فارسی

ی  وجود ندارد، چرا که بهشکل ی ییی نویسه به ماابدت وا 

سی و     نه شتاری زبان فار شکل نو آل انی  طندا  روف الا ا، بلکه 

با یکدیگر متااو  اسیییت  ن          از (.Ventz, 2017: 13نیز 

ج له اینکه در الا ای فارسی برای هر  رف آل انی ی   رف  

نابراین آل انی      ندارد. ب فارسیییی معادل وجود  ید     آموزان  با بان  ز

ند /     وا  مان ند.  تی       /xیا /  /cهای آل انی  یاد بگیر تدا  را از اب

هایی که از ق ل به خط کطین طسییلط دارند، کزم  زبانفارسییی

در  ä/ /ö/ /ü(، یعنی Umlautاسیییت مواردی مانند اومال     

ن           ند   یاموز (. Ventz, 2017: 14الا ای آل انی را از نو ب

نویسة زبان -های دیگر برای نشان دادن عدم طاابق وا ن ونه

 اند از ها، از ج له فارسی ع ار آل انی با دیگر زبان

 های مختلف:نمایش واج یکسان با نویسه 

Vater – Fahne – Phantasie, kam – Saal – nahm 

 های مختلف با نویسة یکسان:واج 
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Vater – Vase, so – das – Stein 

 :نمایش دو واج با یک نویسه 

(Zoo (t + s), Hexe (k + s) 

 :نمایش یک واج با دو یا چند حرف 

Chor – Lack, Bach, Frisch 

 (. Koiranen, 2019: 7)نک: 

شناخت قواعد طلار به  کارگیری الا ای آوانگاری  ی  راه برای 
( اسیییت که منظور از آن ارائه طلار با عالئر     IPAال للی  بین

ا ییای کطین اسییییت  نیی          رونویسیییی آوایی    برپییایییة ال
Glück, 2016: 651 طوان طا (. با اسییتااده از این شیییوه می
ویژه در ییییی نویسییه در آل انی، بهاة وا  دی از پیچیدگی راب

صور  نوشتاری قابل طشفی  نیست، کاست و  مواردی که به
این موضیییو   آن را قابل مشیییاهده کرد. مثال بارز برای بیان

ست که اولی با م و      weg [ɛ][ و eː] Wegطااو  میان  ا
طاه طلار می       با م یییو  کو ند و دومی  ن       بل ند   شیییو

Koiranen, 2019: 8     ست که صلی در اینجا این ا سئلة ا (. م
ویژه نوآموزان طا  اسیییتااده از این عالئر برای آموزش زبان، به   

طندا  IPAعالوه، با رونویسییی کننده اسییت. به د زیادی گیج
که  گذاری کرد، در الیطوان صداها و لدجة کل ا  را نشانه  می

وجه قابل   هیچنجیری به های زبرز ل ن، مکث و سیییایر ویژگی 
 (.Koiranen, 2019: 7ن ایش نیستند  ن   

 آموزش در یشناسواج و یآواشناس. 3.2

رنگ بود در گذشته ندش آواشناسی در یادگیری زبان بسیار کر
به  ته می         و  به آن پرداخ جدی  گاه  با ن ن    شییید ندر    

Svobodová, 2009: 31           برای ار  ل ط دش  ن ه یییت و  (. ا
بودن گاتار بود و خااهای      فدرارط اطا  طندا م دود به قابل        

که جایگاه آمدند، در الیآوایی جزو موارد ناچیز به  سییاب می
های شییف یییتی هر فرد بسیییار  ائز طلار در بازگویی ویژگی

در دنیای   کنندة میزان طأثیر رفتار اجت اعی وی    اه یت و طعیین 
بیرون اسییت طا جایی که بر اسییار کیایت طلار هر شییف   

یت  می به میزان طرب ن       طوان  یافتگی اجت اعی وی پی برد  
Helbig, et al., 2001: 872  به   (. غالب درر های مربوا 

های طکراری و از نظر آموزش آواشییناسییی دربرگیرندة ط رین 
کننده بودند که ال ته ارط اا خت و کسییل شییناختی یکنوا روان

ند. فراگیران در          نداشیییت یادگیری  با سیییایر مرا ل  مؤثری 
گرفتند و   های م تدی طندا طلار  روف الا ا را یاد می     سیییاد

که   الیکردند، درپس از آن شرو  به آموختن زبان خارجی می
آموزان ه راه با این شیییوه طندا برای طعداد م دودی از آل انی

ستعداد یادگیری ک تری     مو سایر فراگیرانی که از ا فدیت بود و 

طوانسیییتند طلار  برخوردار بودند یا به دکیل متعدد دیگر ن ی      
 ن     شدند درست را یاد بگیرند، با مشکال  جدی مواجه می  

Svobodová, 2009: 31 سال شف   (. در طول  های بعد م
سی و طلار به موقع و در      شد، چنانچه آموزش ا  شنا صول آوا

صور  اصولی صور  نپذیرد، آواهای ه ان ابتدای یادگیری به
ست در ذهن زبان      شکل نادر شنا به  شوند،  آموز ندادینه میناآ

 نییاپییذیییر یییا   طییوری کییه بییعیید از آن اصیییییال    
اند. بنابراین مدر اسیییت که در سیییفتی قابل اصیییال طندا به

به  نه آموزش  که    گو تدا    ای ع ل شیییود  فراگیران از ه ان اب
 درسیییتی یاد بگیرند  ن  الگوهای صیییدا، لدجه و ل ن را به 

Svobodová, 2009: 32 .) 
بان کسییییب و پرورش      هدف اصیییلی در آموزش ز امروزه 

سط زبان مدار  ست. کارآمدطرین  های بینافرهنگی طو آموزان ا
به این منظور د    شییییوه ر پیروی از رویکرد ها برای رسییییدن 

آموز باید بتواند زبان خارجی ع لگراسییت، به این معنا که زبان
های بینافرهنگی به    را برای اهداف ارط اطی خاص در موقعیت    

ندد    طور خالصیییه، به (. Gschiel, 2009: 104 ن    کار ب 
ر و طرین دکیل اصیییولی که لزوم پرداختن به آموزش طلامدر

ندان می       بان را دوچ ناسیییی در آموزش ز عد آواشییی ند،   قوا کن
 اند از ع ار 

ضروری و جدایی   مهارت .1 شی  ناپذیر های آوایی بخ

 از ارتباطات شفاهی هستند.

شتباهات تلفظی می  .2 شفاهی و درک  ا توانند ارتباط 

 صورت جدی دچار اختالل کنند.فردی را بهمیان

ناامیدی  توانند موجبهای تلفظی ضعیف میمهارت .3

 کردن شوند.و مانع از صحبت

 اش را دارد.شخصی« کارت ویزیت»تلفظ هر فرد حکم  .4

پرداختن به تلفظ و اصووول آواشووناسووی در کالس  .5

و غیرضروری نیست  بلکه   « تجملی»درس یک کار 

امری است بسیار مهم  در جهت برقراری و پیشبرد 

 (. Krause, 2011: 20ارتباط موفق )نک: 

 آموزش یشناسعصب و یشناسواج  یآواشناس. 3.3

شناخته به اغلب زبان سفتی   آموزان  ین رویارویی با آواهای نا
سپارند،    ها را بهطوانند آنمی ستی پردازش کنند و به خاطر ب در

زیرا م کن اسییت م ز ابتدا ارط اا معناداری با ذخیرة اطالعا  
شناخته در زبان مد د با    ق لی پیدا نکند. مادامی که آ واهای نا

شییده در م ز ه فوانی داشییته باشییند، اطالعا  از ق ل ذخیره
ست که          صلی آنجایی ا سئلة ا ست، بلکه م شکلی در کار نی  م
های             ناداری بین آوا فت اطالعا ، ارط اا مع یا عد از در م ز ب
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 (.Gschiel, 2009: 46کند  ن   جدید با دانش ق لی پیدا ن ی
وا  وجود دارد، که این   40برای مثال، در زبان آل انی بیش از    

سی که دارای  طعداد نه ست،    29طندا در قیار با زبان فار وا  ا
 های دیگر نیز رق ی قابل تی در مدایسیییه با بسییییاری زبان 

به نظر می    جه    1349  1398 ،میث ی و  دادی رسیییید  طو
 Haddadi, M.H. & Meysami, S.)    با این  سیییاب  .)

وا  ناآشییینا در زبان   11زبان با  داقل آموزان فارسییییآل انی 
رو هستند که باید در آموزش به آن طوجه و پرداخته آل انی روبه

گوییر، آنجایی که م ز ارط اا معناداری شود. در این شرایط می
یدا ن ی با م توای آمو  با       زشیییی پ ید سیییعی کنیر  با ند،  ک

راهکارهای آموزشییی مناسییب از  افظة خود سیی دت بگیریر  
(. در واقع چالش مدر از این باور  Gschiel, 2009: 46 ن   

طور گیرد که یادگیری طلار آواهای ناآشیینا بهغلط نشییئت می
ن واژگان و   ضییی نی  ین یادگیری دیگر م ا ث زبانی ه چو    

 های قابل   که طااو   پذیرد، در الی  قواعد دسیییتوری انجام می  
طوجدی بین یادگیری اصیییول آواشیییناسیییی با سیییایر ماالب 

بان  تأثر   ز آموزی در کالر درر وجود دارد. الگوهای آوایی م
های زبانی در مدایسه با واژگان و دستور زبان ه واره   از طداخل

کنند، چراکه در این یبا قدر  و طول زمان بیشیییتری ع ل م 
طا  د          مل روانی نیز  ظه، عوا قسییی ت عالوه بر ع لکرد  اف

منظور یادگیری اصیول آواشیناسیی و طلار     اند. بهزیادی دخیل
های ادراکی جدید طولید شوند، زیرا  باید  ت از راه ردها و عاد 

الگوهای آوایی در ذهن گویشییوران بومی مانند ی  شیی که یا 
ه به موجب آن آموختن و خودکارکردن کنند کع ل می« ال »

 الییگییوهییای آوایییی جییدییید بسیییییییار دشییییوار اسییییت.  
برای طولید آواهای جدید منا ق با الگوهای زبان مد ییید که         

کردن در زبان مادری بسیییار متااو  غال از با شیییوة صیی  ت 
 ها غل ه کرداسییت، باید عوامل بازدارنده را شییناسییایی و بر آن

 Nagy, 2004: 11 .) 
شیییناسیییی یادگیری و آموزش   طندا آموزش زبان بلکه روان   نه 

ع یی ی  نورودیداکتی ( بیانگر این امر هسییتند که عالوه بر  
ستدل زبان    شنا، ع لکرد م آموز نیز آموزش و انتدال آواهای ناآ

برای یادگیری بسیییار  ائز اه یت اسییت، طا جایی که طندا با  
صول آ    سی ن ی   شنیدن یا خواندن ا شنا شکل پایدار   طوان بهوا

ست، بلکه فراگیران باید خود م ا ث  ها را آموخت و بهآن کار ب
ن         مفتلف آوایی را درک و بر آن ند   ها مسیییلط شیییو

Gschiel, 2009: 103      عنییا کییه زبییان م ین  موز (، بییه ا  آ
کند.   ها کارشییده را خود کشییف و روی آنباید ماالب آموخته

شناخته در زبان مد د       ست که آواهای نا صور  ا طندا در این 

ن         می ند   بازسیییازی شیییو ند درونی و طوسیییط فرد   طوان
Gschiel, 2009: 103  ه چنین نشییان دادند که (. ماالعا

دهندة قواعد آوایی است و برای این منظور طندا م ز خود شکل
 ,Gschielمتنو  و کافی نیاز دارد  ن   های درست، به ن ونه

آموز بتواند اصول را طشفی    که زباناین(. برای 104 :2009
دهد و آواهای درسییت را اسییتفرا  کند، باید بتواند اطالعا    

های  شییده را طع یر دهد و قواعد آوایی را در مورد ن ونهذخیره
نجیی          ی دط ا ف کنیید.  ع ییال  می  جییدییید ا  طوان اسییییت کییه 

 صیییور  پییایییدار اسیییتاییاد کرد  نیی    از دانش آوایی بییه
Gschiel, 2009: 104 طور مثال، افعال جداشیییدنی در    (. به

جا طأکید روی  زبان آل انی دارای پیشییوندی هسییتند که ه ه 
می  آن قرار  فعییل     هییا  ج لییه در  یرد. از   abfahren هییایگ
اسییت. مشییابه   anو  abطرطیب روی طلار به ankommenو 

های           ند با پیشیییو عده در مورد اسییییامی آل انی  قا  ه ین 
 Ankunftو  Abfahrtافعال جداشدنی نیز صادق است، مانند    

لی Kaufmann, 2008: 195 نیی    مورد (، در ییا  کییه در 
شوند غیرقابل       سامی با پی س ت ا شدنی و به ه ان ن افعال جدان

 کی  طأکید از روی پیشیییوند برداشیییته و به ریشیییة فعل        طا
دل می  ند    منت مان ن     Ergänzungو  ergänzenشیییود،   

Kaufmann, 2008: 195 .) 
برده این اسیییت که  های نام  هدف از ذکر این مالب با مثال    

آموز بتواند پس از آموزش در کالر درر قواعد آوایی را   زبان 

عنوان دانش آوایی پایدار یا ه یشگی استااده از آن به کشف و 

سار،   کند و در موارد مشابه قادر به طع یر  شد. بر این ا دادن با

طندا درک آگاهانه از سیییاختارهای         منظور یادگیری بدتر، نه  به 

که کزم اسیییت            نه اه یت دارد، بل گا بان بی آوایی جدید در ز

ه شییود. طندا از طریق ها پرداختصییور  مداوم طکرار و به آنبه

طوانند نس ت به اصول این طکرار و طداوم است که فراگیران می 

شر زبانی پیدا کنند.        سی و قواعد طلار در زبان بیگانه  شنا آوا

خاطرسپردن و استاادة آگاهانه   طوان از راه بهخالصه اینکه، می 

سی مجدول را به مواد زبانی فعال        شنا صول آوا ساختارها، ا از 

(. از سییوی Kalender, et al., 2016: 14  د  ن  ط دیل کر

دا زمانی م کن اسیییت که          به این هدف طن دیگر، رسییییدن 

صداها با  ط  آموزان در کنار یادگیری ط زبان آواها و طرکیب 

یاموزند.        یکدیگر، ط رکز بر لدجه و نیز آهنگ ج ال  را نیز ب

عنوان عامل لدجه در وف صدادار به ویژه، چون در آل انی  ربه

شناخته می  رو شود، ازاین کل ه و در نتیجه قابل فدر بودن آن 
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ها برای بیان درسییت آوایی بسیییار اه یت دارد پرداختن به آن

 (.Kalender, et al., 2016: 17   ن  

ها   نقش  . 3.4  اصووول یری ادگ ی  در یآموزشوو  یاثر

  تلفظ و یآواشناس

ن     تاب Neuner, 1994: 14نوینر   های آموزشیییی  ( از ک

نة خود    »عنوان به  ما ندان ز یل     یاد می « فرز به ه ین دل ند.  ک

 بندی اثرهای آموزشییی از شییش نسییلاسییت که  ین دسییته

 آید میان میمفتلف، به شر  زیر سفن به

ستور   کتاب .1 شی د ه بر محور کوووو ترجمههای آموز

-کننده در روش دستوری های تعییناساس مقیاس 

 اند.وجود آمدهای بهترجمه

و ووو زبانی و شنیداری های آموزشی شنیداری  کتاب .2

کننده در  ها تنها معیارهای تعیین    دیداری که در آن  

ووو دیداری ووو زبانی و شنیداریهای شنیداریروش

 اند.لحاظ شده

شی که بر مبنای معیارهای  .3 کننده تعیین اثرهای آموز

 اند.و کارکردی نوشته شدهدر رویکرد کاربردی

اثرهای آموزشووی که دربرگیرندت تمامی معیارهای        .4

هارت     تعیین قال و کسوووب م نده برای انت های  کن

 هستند.و بینافرهنگی ارتباطی

اثرهای آموزشووی که بر اسوواس نظریة یادگیری        .5

 اند )نک:  گیری و معرفی شوودهشووناختی شووکل   

Krumm, et al., 2001: 1031-1032; Götze, 1994: 

29-30 .) 

های          .6 یار که بر اسووواس مع های آموزشووی  اثر

یا آموزش عصووبی      تعیین یک  نده در نورودیداکت کن

شده   Grein, 2013: 78-79اند )نک: طراحی و تألیف 

 (. Al-Battal, 2017: 69و 

 لیو ط ل یطندا به بررسیی  اضییر مدالةذکر اسییت که  انیشییا

که  اییآموزش  یهاکتاب گرید ع ار  بهنسل شش،    یاثرها

آموزش  ای  یداکتیدر نورود کنندهنییطع یارهایبر اسیییار مع

ها  کتاب نیانتفاب ا ی. براپردازدیاند، موجود آمدهبه یع یی 

  هابکتا نیا نکهی. نفست ا دارد وجود یمدر و اساس   لیسه دل 

 ال  که در ندیآیش ار م به یآموزش  یهاکتاب نیدطریجزو جد

بان    اضیییر در بیشیییتر کالر   به     های آموزش ز آل انی 

 شییوند  ن  ها در سییراسییر جدان اسییتااده میزبانغیرآل انی

Al-Battal, 2017: 115  وAmiri, 2018: 5  یل دوم (. دل

ست   برای انتفاب این کتاب ها وجود جدول معیارهای جامعی ا

صول و راهکارهای برگرفته از ع ب    سی     که منا ق با ا شنا

ست. این جدول    شیوة ع لگرا ها ه چنین ه اهنگ  آموزش و 

اروپایی   ارچوبدچهای کلیدی هسیییتند که طوسیییط با طوانش

بان مشیییترک م تار          رجع برای ز به سیییاخ جامع  گاه  با ن ها، 

فرد هر زبییان، اشیییکییال مفتلف اجت ییاعی،             من  یییربییه  

سب مدار  های نظامکردندوره سی و     مند و نیز ک شنا های آوا

های اخیر منظور ارزیابی مواد آموزشییی در طی سییال طلار به

ن      گردآوری و معرفی شییییده ند   و   Al-Battal, 2017ا

Amiri, 2018 های نسییل (. سییومین دلیل، طوجه ویژة کتاب

سنت      سنی و عادا  و  های یادگیری فراگیران شش به گروه 

با آن    که از کودکی  به م یط       اسیییت  با خود  ته و  ها خو گرف

شی آورده    .(Amiri, 2018و  Al-Battal, 2017 ن   اند آموز

های نسل شش ه واره سعی     با درنظرگرفتن این نکا ، کتاب

فرد و نیز از طریق های من  ییربهدارند با اسییتااده از ط رین

ید و           جد های  با الگو قدی ی را  های  طکرار و اسیییت رار، الگو

منا ق با زبان مد د جایگزین کنند طا م ز بتواند بین م توای 

ید    نادار برقرار کرده و      و از ق ل ذخیره  جد شیییده ارط اا مع

کانالی را به اطالعا  چندکاناله ط دیل کند. به              اطالعا  ط   

ها این صور  که م ز قادر است از راه طکرار و با قراردادن ایده  

و ط یاویر در کنار یکدیگر اطالعا  جدید را با اطالعا  ق لی   

ن      جایگزین   ند   تای  Gschiel, 2009: 43ک (. در راسییی

شناسی    شده در ع ب  رسیدن به این هدف راهکارهای معرفی 

 ند از اآموزش ع ار 

  آموزش تلفظ و اصووول آواشووناسووی از طریق تعامل

ناختی  یعنی از راه          یدی و شوو یادگیری تقل یان  م

شنیدن  شناختن  . یا شنیدن  شناختن و تکرار کردن  

 .  شنیدن و تکرارکردنو نیز  کردنگذاریو عالمت

  تمرین اصوات و آواهای ناآشنا ابتدا در واژه  سپس

 درون جمله.

    های عینی از داخل مطالب کتاب      اسووتفاده از ملال

های درسووی. چرا که آموزش و تمرین تلفظ با واژه

عانی              با م مات جدید  با کل قایسووه  بل فهم در م قا

 تر است.تر و منطقیناآشنا بسیار آسان

  های غیرمعمول و نو در آموزش    اده از روشاسووتف

سیار بلند و اغراق   آمیز مانند تلفظ هجاها با صدای ب

 گرفتن.یا ضرب
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     آموزان از طریق کشف قواعد آواشناسی توسط زبان

 آوری واژگان با یک صدای خاص کنار یکدیگر. جمع

 سووازی با واژگان دارای یک صوووت خاص  جمله 

له:    یا « Ist Iris im Iran oder im Irak»از جم

«Wo? Rot?.» :نک( Kalender, et al., 2016: 17  .) 

  های اصوویل برای کسووب   تمرین تلفظ در موقعیت

 های ارتباطی.مهارت

          ند تصووواویر مان ناصوور بصووری   فاده از ع اسووت

عد و غیره برای تفهیم بهتر مواد     حات  قوا توضووی

 (.Rösler & Würffel, 2014: 76آموزشی )

 
اصول کننده برای ط لیل و سنجش طرین معیارهای طعیینای از ماالب فوق امکان نگاهی اج الی به مدرجدول زیر با بیان خالصه

  دهدشناسی آموزش را در اختیارمان قرار میطرین نکا  از ع بآواشناسی و طلار در آثار آموزشی، با رعایت مدر
 خیر بله معیار

   برای یادگیری اصول آواشناسی و تلفظ هست.شنیدن  شناختن و تکرارکردن های کتاب آموزشی حاوی تمرین .1

   برای یادگیری اصول آواشناسی و تلفظ هست. گذاریشنیدن  شناختن و عالمتهای کتاب آموزشی حاوی تمرین .2

اهای ناآشوونا ابتدا درون واژه  سووپس داخل جمله ها آوهایی هسووت که در آنکتاب آموزشووی حاوی تمرین .3

 شوند.آموزش داده می

  

ستفاده می    .4 شی برای آموزش تلفظ از واژگان و جمالتی ا ها پرداخته و کند که قبالً در درس به آنکتاب آموز

 .استتوجه کرده  آموززبانبودن عبارات توسط فهمبه قابل

  

گرفتن یا  های غیرمتعارف همچون ضوورب  ها از شوویوه در آنهای اسووت که   آموزشووی حاوی تمرین  کتاب  .5

 شود.زدن برای یادگیری محل تأکید استفاده میبلندحرف

  

شی حاوی تمرین  .6 ست که در آن کتاب آموز سته می ها از زبانهایی ا شود واژگان با یک آوای خاص  آموز خوا

 سازی کند.ها جملهآوری یا/و با آنرا کنار هم جمع

  

های ها برای یادگیری اصول آواشناسی و تلفظ از موقعیت   هایی است که در آن وزشی حاوی تمرین کتاب آم .7

 است.زبان استفاده شدهاصیل و نزدیک به زندگی روزمره در کشورهای آلمانی

  

سی و تلفظ            .8 شنا صول آوا ضیحات و قواعد برای یادگیری ا صاویر  تو صری مانند ت صر ب شی از عنا کتاب آموز

 است. ردهاستفاده ک

  

کننده برای ارزیابی کیایت     . جدول معیارهای طعیین   1 جدول 

 اثرهای آموزشی برای یادگیری اصول آواشناسی و طلار
 

 های آموزشی. تحلیل اثری4

 روش تحقیق 4.1

صور  که،      ست. به این  ضر از  یث روش ط لیی ا ماالعة  ا

شی   سل   Menschenو  Schritte plus Neuدو اثر آموز از ن

به غیرآل انی      شیییش کتاب  بان آل انی  بان های آموزش ز ها   ز

 طور دقیق طجزیه و ط لیل شدند.  به
 

 ابزار تحقیق 4.2

در این ط دیق از جدول معیارهایی که پژوهشییگر طدیه کرده،  
با   عنوان ابزار ط لیل و بررسیییی ط امی ط رین  به  های مرط ط 

سی و طلار در کتاب     شنا صول آوا شی ا شد.     های آموز ستااده  ا

با            های منا ق  یار ها بر اسییییار مع یار و   GERه ة مع
انتفاب و معرفی شیدند   راهکارهای برگرفته از رویکرد ع لگرا 

کننده برای ارزیابی کیایت    ، جدول معیارهای طعیین 1جدول  ن   
 اثرهای آموزشی برای یادگیری اصول آواشناسی و طلار(.

 

 یاثر آموزشره دربا. 4.3
عوامل زیادی در انتفاب ی  کتاب درسیییی مناسیییب برای        

که مدر    ند  ها گروه سییینی   طر از ه ة آن آموزش ندش دار
روزبودن کتاب درسییی و نیز م توای آموزشییی آموزان، بهزبان

ضر بدترین کتاب   ستند. در  ال  ا ستند که  ها ه انه هایی ه
طا  د زیادی شناسی آموزش مدنظر در ع ببا قواعد و اصول  

طوان به اثر آموزشیییی  ها می ماابدت دارند. از ج لة این کتاب     
Schritte plus Neu  عنوان  اضییر بهاشییاره کرد که در  ال
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ای بسیار موفق در سراسر جدان مورد طوجه معل ان و  مج وعه
 (.Grein, 2016: 1است  فراگیران قرار گرفته 

Schritte plus Neu شدة کتاب معروف نسفة کامل بازنگری
Schritte ها از طریق انتشارا  هوبر در دسترر است که سال

با مدر   آموزان قرار میآل انی  طرین اصیییول گرفت. این کتاب 
ها و  اروپایی مشیییترک مرجع برای زبان   ارچوبد چبرده در نام 
داجر  و      درسیییی دوره ارچوبد چ فدرال م غام ادارة  های اد

گان طا یق داده شیییده و ه واره سیییعی بر آن دارد طا   پناهند  
شور زبان مد د   آموزان را برای موقعیتزبان های روزمره در ک

 (. Schritte plus Neu, 2016: 8آماده کند  
 

Menschen آموزان سییاو  ی  کتاب آموزشییی برای آل انی
سار رویکرد ع    ست که بر ا های  لگرا و نیز آخرین یافتهپایه ا

شناسی یادگیری و آموزش ع  ی طرا ی شده است. در      روان
ه ین راسییتا، سییه اصییل مدر و اسییاسییی وجود دارد که  ین 

ها پرداخته شیییده   رعایت و به آن    Menschenطرا ی کتاب  

سرایی برای برانگیفتن شوق آموختن   است  استااده از داستان   
یر برای طدویت  افظه. طدویت  و ا سییاسییا . اسییتااده از ط ییاو

 (.Menschen, 2016یادگیری از طریق طکرار و ایجاد انگیزه  
های در این مداله سییعی بر آن اسییت که ندش مؤثر این کتاب
ساد        سی و طلار در  شنا صول آوا شی در یادگیری ا  A1  آموز

در آموزش  ط لیل و بررسی گردد و نیز مشف  شود، کدام اثر
و یادگیری قواعد آواشییناسییی با موفدیت بیشییتری ع ل کرده 

ها دو دلیل اصییلی وجود دارد  اسییت. برای انتفاب این کتاب
کننده در آموزش ع ییی ی  الف( هر دو این آثار با قواعد طعیین   

تاب آموزشیییی        ند؛ ب( ک دت دار ااب در ایران  Menschenم
ضا در بین زبان    شترین طدا س   بی س شی را  آموزان و مؤ ا  آموز

ال لل جزو در ساد بین  Schritte plus Neuکه دارد، در الی
آید  های آموزش زبان آل انی به شییی ار می      طرین کتاب موفق
 (.Grein, 2016: 1 ن   

 

 (Arbeitsbuch 2016  9، جلد اول Schritte plus Neuط رین طلار از طریق شنیدن، شناختن و طکرار کردن   .1 ریتصو

شان  Schritte plus Neuط رین باک از کتاب  دهندة آهنگ ن
ست انوا  ج له  سؤالی در زبان آل انی   در های خ ری، امری و 

اند پس از آشیینایی با قواعد آهنگ  آموزان موظفاسییت. زبان

و بازگویی بپردازند طا زمانی       ر انی به طکرا  ج ال  در زبان آل 
 ها مسلط شوند.که کامالز بر آن

 

صو  ط رین طلار از طریق شیینیدن، شییناختن و طکرار   .2 ریت

 (Arbeitsbuch 2016  9، جلد دوم Menschenکردن  

فراگیران از طریق شیینیدن  Menschenاز کتاب  2در ط رین 
طلار درست   « ei» ،«au» ،«eu»های و طکرارکردن دیاتونگ

نگارشی  های بعدی با صور گیرند و در ط رینها را یاد میآن
 شوند.این عالئر آشنا می

 

  یو آواشناس تلفظ یهانیتمر لیتحل. 4.4

  و شیییناختن دن،یشییین یهانیط ر ی او یآموزشییی کتاب. 1
 .ستاو طلار  یاصول آواشناس یریادگی یبرا طکرارکردن
 Menschenجایگاه و  14در  Schritte plus Neuدر مج و  

شیینیدن، شییناختن و  های جایگاه از این دسییت ط رین 20در 
گیری کرد که طوان چنین نتیجهاستااده کرده و می  طکرارکردن
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Menschen    به یت و  به      در رعا یار نسییی ت  کارگیری این مع
Schritte plus Neu  است. با موفدیت بیشتری ع ل کرده 

شییینیدن، شیییناختن و  های . کتاب آموزشیییی  اوی ط رین2
 برای یادگیری اصول آواشناسی و طلار است. گذاریعالمت

 
گذاری  ط رین طلار از طریق شنیدن، شناختن و عالمت  .3 ریتصو 

 Schritte plus Neu جلد اول ، Arbeitsbuch2016  47) 
 

سعی بر  Schritte plus Neuباک از کتاب آموزشی  در ط رین
گذاری طوجه اسیییت طا با اسیییتااده از شییییوة عالمتآن بوده 

 آموز به طأکید بر هجایی مشف  در واژه جلب شود.زبان

 
ناختن و     .4 ریتصووو یدن، شییی ط رین طلار از طریق شییین

 (Arbeitsbuch 2016، جلد اول Menschenگذاری  تعالم
 

آورده  Menschenمشیییابه ه ین ط رین در کتاب آموزشیییی 
 نسییی ت به   Menschenاسیییت، با این طااو  که در    شیییده

Schritte plus Neu    یدن و عالمت گذاری،  عالوه بر شییین
طث یت ماالب  های مک ل دیگری نیز وجود دارند که به ط رین
 .کنندآموز ک   میشده در ذهن زبانآموخته

 Menschenجایگاه و  11در  Schritte plus Neuدر مج و  
شیینیدن، شییناختن و  های جایگاه از این شییکل ط رین 20در 

ستااده کرده  گذاری عالمت ست. بنابراین می ا طوان گات که ا
Menschen به      در یار هر نسییی ت   Schritteط دق این مع

plus Neu است. مؤثرطر ع ل کرده 

شی  اوی ط رین 3 ست که در آن . کتاب آموز ها آواهای  هایی ا
 شوند.ناآشنا ابتدا درون واژه، سپس داخل ج له آموزش داده می

 
صو  ابتدا در قالب واژه و سییپس در ج له  . ط رین طلار 5 ریت

 Schritte plus Neu جلد اول ،Arbeitsbuch 2016  15) 
 

ین ط رین از       موز پس از   زبییان Schritte plus Neuدر ا آ
« eu» ،«ei» ،«au»های دیاتونگآشیینایی با طلار صیی ید  

کند طا   ها را طکرار و ط رین می داخل ج له نیز آن  درون واژه، 
 ها مسلط شود. آنزمانی که بر 

 
صو  ابتدا در قالب واژه و سییپس در ج له ط رین طلار  .6 ریت

 Menschen جلد اول ، Arbeitsbuch2016  21) 
 

آموز بعد از  زبان  Menschenدر ی  ط رین مشیییابه از کتاب    
ر در زبان آل انی به طکرار و     آشییینایی با انوا   روف صیییدادا   

 پردازد.ها درون واژه و سپس داخل ج له میبازگویی آن
 Menschenجایگاه و  5در  Schritte plus Neuدر مج و  

نه ط رین    9در  گاه از این گو تدا درون واژه و   طلار های  جای اب
ستااده کرده   سپس داخل ج له  ست و می ا  طوان چنین نتیجها

در پرداختن این معیار هر نسییی ت به     Menschenگرفت که   
Schritte plus Neu  است. با موفدیت بیشتری ع ل کرده 

گان و ج الطی     4 تاب آموزشیییی برای آموزش طلار از واژ . ک
ااده می  به آن    اسیییت که ق الز در درر  ند  به     ک ته و  ها پرداخ

 است.آموز طوجه کرده بودن ع ارا  طوسط زبان فدرقابل
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صو  ستا  .7 ریت شنا ا  Schritte plus  اده از ع ارا  با معانی آ

Neu جلد اول ،Kurs- und Arbeitsbuch 2018  13  15و) 
 

طندا از  Schritte plus Neuکتاب کار  6مثال فوق از ط رین 
سیت   اج الطی برای آموزش طأکید روی هجاها اسیتااده کرده  

ها پرداخته شیییده و به که پیش از آن در کتاب درسیییی به آن
 اند.آموزان قابل فدرل اک معنایی برای آل انی

 

 
صو   Menschen  اسییتااده از ع ارا  با معانی آشیینا .8 ریت

 (9و  Kurs- und Arbeitsbuch2016  9 ، جلد اول
 

به ه ین امر را در    هده می   Menschenمشیییا کنیر.  مشیییا
شنا    زبان شی با معنی ع ارا  آ آموزان ابتدا از طریق کتاب آموز

شییوند و در مر لة بعد از طریق کتاب کار آهنگ درسییت   می
 گیرند.های خ ری و سؤالی را یاد میانوا  ج له
 Menschenجایگاه و  21در  Schritte plus Neuدر مج و  

کار برده است که   جایگاه برای آموزش طلار ع اراطی را به 24در 
آموزان  ها برای زبان  ها پرداخته و معنای آن   ق الز در درر به آن 

بل فدر اسیییت.     که      رو میازاینقا فت  جه گر طوان چنین نتی
Menschen   س ت به  Schritteدر پرداختن به این معیار هر ن

plus Neu است.   با دقت بیشتری ع ل کرده 
ها از  های اسیییت که در آن  آموزشیییی  اوی ط رین  کتاب . 5

ضرب شیوه  زدن  گرفتن یا بلند  رفهای غیرمتعارف ه چون 
 شود.برای یادگیری م ل طأکید استااده می

 
صو  های غیرمتعارف از شیییوهط رین طلار با اسییتااده  .9 ریت

 Schritte plus Neu گرفتن یا بلند رف زدن ه چون ضرب 
 ( Arbeitsbuch2016  20 ، جلد اول

 

تاب   بان  Schritte plus Neuدر این ط رین از ک ید   ز با آموز 
هر واژه  ع ارا ، م ل طأکید هجا در      ین طکرار و بازگوکردن  

 را با کوبیدن ضربه روی میز نشان دهد.
شابه      ست که م این ط رین در هیچ جای دیگر از  شایان ذکر ا

یافت   Menschenو  Schritte plus Neuهر دو اثر آموزشی 
 شود.  ن ی
ها از  هایی اسیییت که در آن  . کتاب آموزشیییی  اوی ط رین  6

شییود واژگان با ی  آوای خاص را کنار  آموز خواسییته میزبان
 سازی کند.ها ج لهآوری و/یا با آنهر ج ع
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صو  صدای خاص آوری طلار با ج ع. ط رین 10 ریت  واژگان با ی  
 Schritte plus Neu جلد اول ، Arbeitsbuch2016  64  ) 
 

فراگیران بعد از   Schritte plus Neuدر این ط رین از کتاب  
ی، ها در زبان آل ان   یادگیری انوا   روف صیییدادار و دیاتونگ  

ثال  موظف ند، م به را گرد   ا طا از طریق    هایی مشیییا ند  آوری کن
 خاطر بسپارند.ها را بهطر طلار آنکشف قاعده را ت

 
صو  صدای   آوری ط رین طلار با ج ع .11 ریت واژگان با ی  
 ( Arbeitsbuch2016  93 ، جلد اول Menschen  خاص

 
 

شابه از کتاب   آموز ابتدا از طریق  زبان Menschenدر ط رینی م
شنا می    شود و در   شنیدن و بازگوکردن با قواعد وقاه در ج له آ

با ک    گام بعدی باید برای طث یت آنچه آموخته شییده اسییت،  
ها را بارها  سییازی کند و سییپس آنچسیی یده ج لههر روف به

 ها مسلط شود.  که بر آن زمزمه و طکرار کند، طا زمانی
ندییا در    Schritte plus Neuدر مج و      یگییاه و   1ط جییا
Menschen  هایی هسییتند که در جایگاه شییامل ط رین 5در

آموز خواسته شده، واژگان با ی  صدای خاص را    ها از زبانآن
سازی کند طا از این طریق   ها ج لهآوری یا با آنکنار هر ج ع

نتیجه آن که د آوایی در ج له شود. بتواند موفق به کشف قواع
Menschen        در رعایت این معیار هر نسییی ت بهSchritte 

plus Neu .ع لکرد بدتری داشته است 
ها برای هایی اسییت که در آن. کتاب آموزشییی  اوی ط رین7

های اصیییل و  یادگیری اصییول آواشییناسییی و طلار از موقعیت
زبان اسییتااده نزدی  به زندگی روزمره در کشییورهای آل انی

 است. شده
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های اصییییل و نزدی  به . اسیییتااده از موقعیت12 ریتصووو

 Schritteزندگی روزمره برای آموزش آواشییناسییی و طلار   

plus Neu جلد دوم ، Arbeitsbuch2018  144 ) 
 

شی   اوی  Schritte plus Neu ط رین فوق از مج وعه آموز
های مرسوم در زبان روزمره و نیز  روف صو    وپاسخ پرسش 

، «oje» ،«aber sicher»مانند  های طأکیدی اصیییلع ار و 
«aber ja »زبان مانند های آل انیجا در م یطاسییت که ه ه

آموزان از طریق  روند. زبانکار میایسیییتگاه قاار یا در خانه به
بازگوکردن  گذ طکرار، عالمت  طأکید روی واژه   اری و  عد    ایقوا

 آموزند.مشف  در ج له را می

 
های اصییییل و نزدی  به . اسیییتااده از موقعیت13 ریوتصوو

سی و طلار      شنا  Menschenزندگی روزمره برای آموزش آوا
 ( Arbeitsbuch2016  63 ، جلد دوم

 

آموزان با  آل انی  Menschenدر ی  ط رین مشیییابه از کتاب    
خ ری، درست به   ج ال  امری، سؤالی یا آهنگ درست انوا   

زبان  ه ان شیییکل که در زبان روزمره در کشیییورهای آل انی   
 شوند.میگردند، آشنا استااده می

های آواشیییناسیییی و طلار در هر دو اثر   نگاهی گذرا به ط رین   
 اکی از آن   Schritte plus Neuو  Menschenآموزشیییی 

ست که ط امی ع ارا  و گاتگوهای به  ها  کاررفته در این کتابا
دارای سییاختاری اصیییل هسییتند، به ه ان شییکل که در زبان   

طوان گات که  رو میروند. ازاینکار میروزمره کشییور مد یید به
 اند.هر دو اثر در اع ال این معیار بسیار خوب ع ل کرده

ضی ا  و          . 8 صر ب ری مانند ط اویر، طو شی از عنا کتاب آموز
 است.قواعد برای یادگیری اصول آواشناسی و طلار استااده کرده 

 
عناصییر ب ییری مانند ط ییاویر،    . اسییتااده از14 ریتصووو

سی و طلار          شنا صول آوا ضی ا  و قواعد برای یادگیری ا طو
 Schritte plus Neu د دومجل ، Arbeitsbuch2018  33 ) 
 

خوبی از به  Schritte plus Neuدر این ط رین از کتاب کار   
شان   دادن م ل عالئر ب ری، مانند رنگ زرد یا پیکان برای ن

 است. طأکید در واژه یا آهنگ ج له استااده شده 

 
انند ط ییاویر، عناصییر ب ییری م  . اسییتااده از15 ریتصووو

سی و طلار          شنا صول آوا ضی ا  و قواعد برای یادگیری ا طو
 Menschen جلد دوم ، Arbeitsbuch2016  33 ) 
 

جییای  بییه Menschenدر  Schritte plus Neuبر خالف   
های   ریناسییتااده از عالئر ب ییری طوصییی ا  طک یلی با ط 

 اند.کار رفتهسازی قواعد آوایی بهمنظور روشنبه« پرکردنی»
 Menschenجایگاه و  16در  Schritte plus Neuدر مج و  

های ب ری مانند ط اویر، طوضی ا  و     نشانه  ازجایگاه  18در 
ستااده کرده        سی و طلار ا شنا صول آوا  قواعد برای یادگیری ا

جه میاسیییت.  که  گیری طوان چنین نتی در  Menschenکرد 
به         یار هر نسییی ت  یت این مع عا با   Schritte plus Neuر
 است.  موفدیت نس تاز بیشتری ع ل کرده
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یه   ن ودار زیر خالصیییه تایج طجز تاب   ای از ن یل ک های   وط ل
را در راباه با  Menschenو  Schritte plus Neuآموزشییی 

 گذارد  آموزش آواشناسی و طلار در اختیارمان می

 
وط لیل از اثرهای آموزشییی خالصییه نتایج طجزیه .1 ودارنم

Schritte plus Neu  وMenschen 
 

 یبررس و بحث و جینتا. 5

 دهند که نشان مینتایج 
. هر دو کتاب به عنوان ن ایندگانی از نسییل شییش اثرهای  1

کننده  کارگیری بفش اعظر معیارهای طعیین   آموزشیییی در به 
سی از موفدیت     برای آموزش و یادگیری طلار و  شنا صول آوا ا

 اند.چش گیری برخوردار بوده
 Schritte plusدر مدایسه با   Menschen. کتاب آموزشی  2

Neu     در غالب موارد پیشرو بوده است. بنابراین، استااده از آن
در جدت بد ود کیایت آموزش اصول آواشناسی و طلار بیشتر     

 شود.پیشنداد می Schritte plus Neuاز 
به   . هر د3 تاب در  های نو و    کارگیری برخی از روش و ک

غیرمع ول برای یادگیری طلار و اصییول آواشییناسییی طا  دی 
صیه می ضعیف ع ل کرده  سفه  اند. طو های مورد شود که در ن

 ها پرداخته شود. بازنگری بیشتر به آن
 

 یریگجهینت. 6

های رایج  پژوهش  اضییر طالشییی بود در جدت معرفی شیییوه
اصییول آواشییناسییی و طلار در نسییل شییش     برای یادگیری

ها. در این مداله،     نزبا های آموزش آل انی به غیرآل انی    کتاب 
کننده از رویکرد ع لگرا  ای معیارهای طعیین  پس از ط یین پاره 

و  Schritte plus Neuبه بررسییی و ط لیل دو اثر آموزشییی 
Menschen       تایج نشیییان دادند که هر دو کتاب پرداختیر. ن

کننییده در انتدییال ماییاهیر و          ین معیییارهییای طعیین        طر مدر  
سی و طلار را طا       شنا صول آوا راهکارهای مربوا به یادگیری ا

سا  اند، چه د زیادی مورد طوجه قرار داده اگرچه  Menschenب
شار قدی ی   سال انت ست،   Schritte plus Neuطر از به ل اک  ا

ری ع ل  اما ه واره در رعایت و اع ال معیارها با موفدیت بدت        
اسیییت. هر دو کتاب در قسییی ت مربوا به اسیییتااده از  کرده
اند و های غیرمع ول در آموزش سنتی ضعیف ع ل کردهروش

شان معیار مربوا  های مورد بازنگریشود در نسفه  طوصیه می 
شیوه    ستااده از  شتری ل اک  به ا های غیرمتعارف را با دقت بی

 اصل از این مداله طوان از نتایج کنند. شایان ذکر است که می
شناسی و طلار نه    طندا برای برای آموزش و یادگیری اصول آوا

به غیرآل انی      بان آل انی  بان آموزش ز که برای آموزش   ز ها، بل
آموزان با زبان مادری های خارجی و نیز برای فارسیسایر زبان

 گردد. غیر از فارسی طوصیه می
 یکتابشناس

بررسیییی  (. 1392  .مردانی، نج ه نژاد، بتول و علیعلی .1
سط فار    شوا طو سی      زبانان سی طلار واکة  شنا کاربرد آوا

 و زبییان نشیییریییهآکوسیییتیکی برای اهییداف آموزش. 
 .127-113 (.18 9. یشناسزبان

شدایق   .2 سی   (.1398  . دادی، م  د سین و میث ی،  برر
بر فراگیری طلار صیی ید در زبان « طداخل زبانی»طأثیر 

با    ماطی.     نآل انی برای ز دد آموزان ایرانی در سیییاد م
  پژوهش  خارجی هایزباندر  زبانشییناختی  هایپژوهش

   .1401-1366(. 4 9(. خارجی هایزبان

سعیدی، مدناز      .3 سعیده و  س یرا، آهنگر،  (.  1399  .ره ر، 
 عروضی هایبه ویژگی نس ت آموزانزبان آگاهی افزایش

  شییینیییداری مدییار  بر آن طییأثیر و کل ییا  طلار در
بان  ید    با  ایرانی آموزانز یة  بر طأک جه  نظر یت    طو اشییی 

  خارجی هایزبان در زبانشیییناختی  هایپژوهش. (1995 
 .271-260 (.2 10 (.خارجی هایزبان پژوهش 

 متاییاو  هییایطوانییایی (.1398  .عسیییگری، فییاط ییه .4
بان  ها.    و مشیییکال   کالر ی   در آموزانز راه رد

  پژوهش  خارجی هایزبان در زبانشییناختی  هایپژوهش
 .1165-1131 (.4 9(. خارجی هایزبان

  یه سییوسییاز(. 1396  .، زهره و وثوقی، مرجانینایسیی .5
طاب    یها روش بان انگل  جیرا یباز با   یسییییدرآموزش ز

شناخت  یهایژگیو   هایپژوهشی. رانیآموزان ازبان یروان
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خالصه نتایج تجزیه و تحلیل

Schritte plus Neu Menschen
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