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خطاهاي نگارشی در نوشتار فراگیران زبان فارسی 

نوشتار فراگیران مبتدي فارسی آموز مناطق کرد زبان جنوب بررسی موردي: 
آذربایجان غربی

1احمد احمدیان

2منیژه میرمکري

چکیده

منـاطق دوزبانـه   آمـوزان  زبـان کـه اسـت  خطاهاي قانونمندي با چیستیپژوهش حاضر در رابطه
کنـد.  هاي یادگیري زبان بسیار کمـک مـی  ها و فرضیهما را در کشف ماهیت راهبردو د شونمرتکب می

شوند و بسامد تکرار هر خطا و منبع هـر خطـا کـدام    کب میتخطاهایی را مررد چهآموزان کُزباناینکه
بـاد  آموز کالس پنجم ابتـدایی شهرسـتان مها  نفر دانش100باشند. نوشتار هاي این تحقیق میاست سوال

بصـورت انشـایی بـا    اسـت،  مهابـادي)  کـردي (لهجـه  آنهـا  زبان مـادري  کهسال 11-10سنی در فاصله
،هـاي دسـتوري  حـوزه يدر همـه آمـوزان موضوع یکسان تحلیـل و بررسـی شـد. در ایـن تحقیـق زبـان      

و نحـوي تعـداد و بسـامد   يانـد امـا در حـوزه   واژي، نحوي، واژگانی ـ معنایی مرتکب خطا شده ساخت
فعلـی نامناسـب   ءجـز طـور مـوردي بیشـترین خطـا مربـوط بـه      بـه درصد خطاهایشان بیشـتر اسـت. البتـه   

باشد. در این تحقیق، تداخل زبان مادري شخص فعل (نحوي) میبه (ساختواژي) و کمترین خطا مربوط 
طریـق  گـردد. بـا وجـود ایـن، خطاهـاي بسـیاري نیـز از        یکی از منابع اصلی خطاهاي زبانی محسوب می

گیرنـد.  مـی آمـوز، سرچشـمه  تداخل متقابل واحدها در درون زبان مقصد و راهبردهـاي یـادگیري زبـان   

ام نور مرکز مهاباد ی، مربی دانشگاه پان آزاد اسالمی واحد زنجهمگانی، دانشگاه یزبان شناسدانشجوي دکتراي-1
ahmadyan52@gmail.com

، سنندجهمگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یدانشجوي دکتراي زبان شناس-2
manijeh.mirmokri@gmail.com
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آمـوزان، خطاهـاي درون زبـانی هسـتند و حـدود دوسـوم آنهـا،        چیزي کمتر از یک سوم خطاهاي زبان
ند.هستعنوان خطاهاي راهبردهاي یادگیري آموزندهزبانی هستند  و بخشی هم بهخطاهاي بین

ها: خطاهاي سـاختواژي، خطاهـاي نحـوي، خطاهـاي نوشـتاري، خطاهـاي واژگـانی ـ         کلیدواژه
آموزان کرد زبان.معنایی فارسی

مقدمه

هـا در مـورد یـادگیري    تحقیقات و پـژوهش ) اعتقاد دارد کهCorder, 1987کوردر (
اسـت. وي  هدو هـدف نظـري و عملـی را شـامل گردیـد     زبان دوم در سیر تاریخی خود همواره

شـود  در مورد زبان دوم در سطح نظري باعـث مـی  مطالعات و تحقیقات همچنین معتقد است که
گیرنـد و در سـطح   یـاد مـی  گیرند و چگونـه هایی را یاد مینکتهآموزان چهزباناز تا دریابیم که

آنهـا را  اهیم بود کهآوریم، قادر خودست میآموزان بهزباناز اطالعاتی کهعملی نیز با استفاده
اینکـه بـه و مهیا کنیم. با وجود این توصیف و بـا توجـه  تر و مؤثرتر آمادهبراي یادگیري مناسب

با هـدف نظـري   دارند هدف عملی در مقایسه) اظهار میEllis, 1990کوردر (همان) و الیس (
ترین بعـد از ابعـاد   ممهتر و بهتري برخوردار است و در واقع هدف عملیاز ارزش و جایگاه مهم

از کـه شـناخت و آگـاهی  بـه توجـه آیـد. یعنـی بـا    حساب مـی مطالعات و تحقیقات زبان دوم به
و تـدوین مـواد درسـی و    تهیهقادر بهتوانیم ادعا کنیم کهکنیم میآموز پیدا میهاي زبانتوانایی

در این پژوهش سعی خـواهیم  آموز خواهیم بود. مطالب آموزشی متناسب با روند یادگیري زبان
هـایی خطـاي   حـوزه آموزان کرد زبان در نوشـتار خـود در چـه   فارسیکرد تا تشخیص دهیم که

بر ایـن، تشـخیص   باشد. عالوهتر و بیشتر میعمدهزبانی مرتکب خواهند شد و سهم کدام حوزه
منظـور بهبـود و   بهاینکهگیرند و سرانجام میمنبع/منابعی سرچشمهخطاها از چهخواهیم داد که

کار بست.توان بهکارهایی را میراهرفع این نوع خطاها چه
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تحقیقيپیشینه

نمود، فرایـز  »ايبررسی مقابله«گذاري و تاسیس شاخهپایهاهتمام بهشناسی کهاولین زبان
)Feris, 1945هـایی  نکارآمـدترین مـواد آموزشـی همـا    باشد. وي چنین ادعا نمـود کـه  ) می

با توصیف علمی زبـان  بر مبناي توصیف علمی زبان دوم و بر اساس سنجش و مقایسههستند که
وجـودآوردن و ایجـاد یـک    ) بـه 1945آموز از دیدگاه فرایـز ( شوند. هدف زبانمیاول بنا نهاده

دف یکـی  این هـ براي دستیابی زمانمند بهدارد کهها است و او همچنین ابراز میعادتعهمجمو
فرایـز و  اي کـه ابزارهاي کلیدي براي این مهم، مواد آموزشی مناسب است و مـواد آموزشـی  از 

) سـه Keshavarz, 1994:7باشـد. کشـاورز (  کنند براي هر زبانی مختلف میدو پیشنهاد میلَ
,Ladoنماید. در تعبیر افراطی خود، لدو (اي را مطرح میبررسی مقابلهتعبیر متفاوت از فرضیه

و مـانع  تداخل زبان اول با زبان دوم در واقع مهمترین بازدارنـده دارد که) چنین اظهار می1957
هـاي  هـاي زبـان اول بـا مقولـه    مقولـه یادگیري زبان دوم است. علت اساسی این امر این است که

شـوارتر  هـا بیشـتر باشـد، یـادگیري آنهـا د     تفاوت میان این مقولهزبان دوم متفاوت است و هرچه
اي بســیار شناســی مقابلــهادعاهــایی افراطــی زبــانخواهــد بــود. پــس از درك ایــن حقیقــت کــه

ــه ــترس خودخواهان ــهو دور از دس ــتورهاي مقابل ــاف (دس ــد، وارده ,Wardhaughاي بودن

گویـد کـه  اي را توصـیف کـرد. او مـی   تري از بررسی مقابلهقبولتعبیر ضعیف و قابل) 1970:4
در اختیـار دارد و از بهتـرین   تنهـا از دانشـی کـه   کنـد کـه  شـناس را وادار مـی  تعبیر ضعیف زبـان 

در یـادگیري زبـان دوم را برشـمارد و    هـاي قابـل مشـاهده   کند تا دشواريهایش استفادهآگاهی
) تعبیـر سـومی از   Oller and Ziahosseiny, 1970لـر و ضـیاء حسـینی (   توضـیح دهـد. اُ  

بررسـی خطاهـاي امالیـی تعـدادي از     . آنهـا کـار خـود را براسـاس     اي ارائه کردندمقابلهبررسی
داراي دانش پیشین متفـاوتی از  . آنهابود، انجام دادندآموزان که زبان خارجی آنها انگلیسیزبان

بر ماهیت و چیستی تعبیر میانهحسینی (همان) ابراز داشتند کهءلر و ضیازبان مادري خود بودند. اُ
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قـدرت پاسـخگویی و   شـود کـه  ز و تاکیـد دارد و همـین امـر باعـث مـی     یادگیري انسـان تمرکـ  
توضیحی آن از دو تعبیر دیگر بیشتر باشد.

ــهKeshavarz, 1994از ســوي دیگــر کشــاورز ( ــه) خطاهــاي زبــانی را ب هــاي مقول
کنـد. بـا ایـن توصــیف    سـاختواژي، نحـوي، واژگـانی ـ معنـایی، آوایـی و نگارشـی تقسـیم مـی         

هـا هسـتند و   ، جـایگزینی و ترتیـب غلـط واژه   زبـانی شـامل حـذف، اضـافه    فرآیندهاي خطاهاي
شـناختی  بنـدي زبـان  خطاهاي ساختواژي، نحوي، واژگانی ـ معنایی، آوایـی و نگارشـی در طبقـه    

کنند.نوع خطاهاي زبانی را مشخص میگیرند کهخطاها قرار می

و تحلیل تولیـد زبـانی   ي آخر در تجزیهمرحله) معتقد است کهBrown, 1987براون (
منبـع اصـلی خطاهـاي    اي معتقد بود کهآموز، تعیین منبع خطاهاي زبانی است. بررسی مقابلهزبان

تـداخل زبـان مـادري    و تحلیـل خطاهـاي زبـانی اگرچـه    در تجزیهزبانی آسان بود، در حالی که
هاي زبانی محسـوب  وجود آمدن خطایکی از منابع موردنظر است ولی منابع دیگري هم عامل به

نـوع خطـا را در نظـر    منابع خطاهاي زبانی، سهبه) با توجهCorder, 1973گردد. کوردر (می
آینـد،  وجـود مـی  علـت تـداخل زبـان اول بـه    بـه عبارتند از: خطاهاي بین زبـانی کـه  گیرد کهمی

ص توسـط  علت تعمـیم دادن و تعمـیم افراطـی قواعـد دسـتوري خـا      بهخطاهاي درون زبانی که
وجـود  هـاي غلـط آموزشـی بـه    علـت شـیوه  بهآیند و نهایتا خطاهایی کهوجود میبهیادگیرنده

آیند. برشماري و نام بردن از تمام منابع خطاهاي زبان دوم ممکن نیست چون براي خطاهـاي  می
خـوردار  از جامعیت بیشـتري بر وجود دارد کهايبنديتوان یافت ولی طبقهزبانی صدها منبع می

اسـت. او تصـویر   شـده ) ارائـه Keshavarz, 1994کشـاورز ( وسـیله بندي بـه است. این طبقه
شود.میآنها اشارهدر زیر بهدهد کهدست میکاملی از منابع خطاهاي زبانی به

ي زیادي با انتقال بـین زبـانی (از زبـان بـومی)     مراحل ابتدایی یادگیري زبان دوم تا اندازه
باشـد و بـا آن آشـنا    از زبان دوم آگاهی داشـته آموزندهاست. در این مراحل قبال از اینکههمراه 
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بنابراین ایـن نـوع   کند. تواند از آن استفادهمیآموزندهباشد، زبان بومی تنها نظام زبانی است که
سبکی زبان انتقال عناصر آوایی، ساختواژي، دستوري، واژگانی ـ معنایی و  خطاهاي زبانی نتیجه

ي خطاهـاي زبـانی   آموزان در یادگیري زبان مقصد است. یکی دیگر از منابع عمـده مادري زبان
علت انتقال منفـی  بهدر یادگیري زبان دوم، خطاهاي درون زبانی یا تداخل درون زبانی است که

واحـد  و تداخل متقابل واحدها در درون زبان مقصد یعنی تاثیر یک واحد زبان مقصـد بـر روي   
ي یـادگیري  ي اولیـه اعتقاد کشـاورز (همـان) در مرحلـه   پیوندد. بهوقوع میدیگر زبان مقصد به

، این امـر در یـادگیري زبـان   شود کهزبان دوم برتري و تفوق با انتقال بین زبانی، بیشتر نمایان می
شـباهت  کـه شـوند هـایی تقسـیم مـی   زیـر مقولـه  رسد. خطاهاي درون زبانی بـه نظر میمنطقی به

هـا  هـا وجـود دارد. ایـن زیـر مقولـه     هـاي جزئـی بـین آن   یکدیگر دارند و فقط تفاوتبسیاري به
غلـط، بسـط افراطـی، تصـحیح     ، قیـاس خبري از محـدودیت قاعـده  عبارتند از تعمیم افراطی، بی

بندي غلط.افراطی و طبقه

شـود کـه  مـی نهـایی گفتـه  آدهد، بـه در اثر انتقال یادگیري رخ میاي کهخطاهاي زبانی
اسـت. بـه  هاي درسی موجود است و یا از معلم سـر زده و در کتابي روند آموزشی بودهنتیجه

انــد. ي راهکارهــاي آموزشــی یــا طــرح درس بــروز کــردهعبــارتی دیگــر ایــن خطاهــا در نتیجــه
ا زبـان مقصـد   یادگیرنـدگان در برخـورد بـ   راهبردهایی داللت دارند کـه راهبردهاي یادگیري به

گیرند.بکار می

از راهبردهـاي یـادگیري زبـان    افراطی و انتقال قواعد از زبـان مـادري دو نمونـه   یتعمیم
قبلی خود، یعنی دانش زبان مادري و زبان مقصـد، در  ياز دانش فرا گرفتهیادگیرندههستند که

سـازي اسـت. سـاده   ن، سـاده کند. سومین راهبرد یادگیري زبـا میاش استفادهامر یادگیري فعلی
منظور بهیادگیرندهيوسیلهبهتر کهیک نظام سادهسازي یعنی کاهش و تخفیف زبان مقصد به

دارد کـه گیـرد. کشـاورز (همـان) اظهـار مـی     راحتی و آسانی در امـر یـادگیري زبـان انجـام مـی     
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گردد مقاصد و نیات خـود را بـا   زبان آموز مجبور روند کهکار میراهبردهاي ارتباطی موقعی به
عبـارت دیگـر، راهبردهـاي ارتبـاطی بـه     در دسترس اوست، بفهمانـد. بـه  منابع محدود زبانی که
از عناصـري  کمبود دانش زبان مقصدش را بـا اسـتفاده  آموزندهگردد کهراهبردهایی اطالق می

تـا بتوانـد در آن موقعیـت    کنـد از لحاظ زبانی براي آن موقعیت مناسب نیستند، برطـرف مـی  که
) چهـار  Brown, 1987نقـل از  بهKeshavarz, 1994کشاورز (خاص ارتباط برقرار کند.

یـک راهبـرد ارتبـاطی    عبارتند از اجتنـاب کـه  شمارد کهنوع از این راهبردهاي ارتباطی را بر می
مقصـد، از آن  زبـان هـاي بسـیار پیچیـده   منظـور دوري جسـتن از صـورت   زبان آموز بهاست که
در آن اي، راهبــرد ارتبــاطی دیگــري اســت کــهاز الگوهــاي کلیشــهکنــد. اســتفادهمــیاســتفاده

از واحـدهاي مختلـف آنهـا آگـاهی و     کند بدون اینکهعبارات و جمالت را حفظ مییادگیرنده
امـر  اسـت. راهبـرد متـداول دیگـر در     اصـطالح آنهـا را درونـی نکـرده    باشد و بهشناخت داشته

ق مانند کتاب، معلم، فرهنگ لغـت یـا فـردي اسـت کـه     ثیک منبع مومستقیم بهارتباط، مراجعه
براي دانستن صورت صحیح یـک عبـارت   گویشور بومی زبان باشد. مثال ممکن است یادگیرنده

خودش حدس بزند و سـپس از گویشـور   ، آن را از یک گویشور بومی بپرسد و یا اینکهیا جمله
نرسـند،  نتیجـه این راهبردها بهيهمهست یا غلط بودن آن را بپرسد. سرانجام، وقتی کهربومی د

تولیـد یـک عبـارت یـا     قـادر بـه  شدهاز راهبردهاي اشارهیادگیرندگان با استفادهیعنی وقتی که
می خـود  تغییر زبان روي آورند و در امر ارتباط از زبـان بـو  معنادار نباشند، ممکن است بهجمله

.داندداند و یا نمییا آن زبان بومی را میکنند، حال شنوندهاستفاده

ر نظـ دهنـد الزم بـه  زبانان تشکیل میآماري پژوهش حاضر را کرد جامعهاز آنجایی که
شناسـان و محققـین بزرگـی    ر مورد زبـان کـردي بپـردازیم. زبـان    ذکر نکاتی چند درسد تا بهمی

بازیـل  «، »هیتـار «، »سـوالك «، »زابوروسـکی «، »خـانیکف «، »دوهوسـه «، »ریـچ «، »مکنـزي «چون 
، »لســـکوروژه«، »رودنکـــو«، »ارانســـکی«، »ســـکارماناُ«، »هارتمـــان«، »مینورســـکی«، »نیکیتـــین

هاي هند و اروپایی و از شاخهجزو زباناند کهرا زبان مستقلی شمرده»کردي«؛ »ژابا«، »ادموندز«
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کـردي مهابـاد جـزو    ي). لهجـه 1357، آید (مرتضـایی حساب میانی بههاي ایرشمال غربی زبان
قابـل  گـردد. نکتـه  ) مکریانی واقـع مـی  و در زیرگویش (زیرشاخهکرمانجی جنوبی بودهگویش

آن اسـت تسـامحا و توسـعا زبـان     مهاباد نیز زیرمجموعهلهجهمکریانی کهزیر شاخهاینکهتوجه
آثار مکتوب تـاریخی و ادبـی و مطالـب    ، چرا کهتعیین و تلقی گردیدهاستاندارد و معیار کردي

ایـن  و بـه ایـن زیرشـاخه  هاي گروهی شنیداري کردي نیز غالبـا بـه  هاي رسانهمجالت و روزنامه
باشند.میلهجه

بـا مشـکالت و خطاهـاي فارسـی     آگـاهی دارد تـاکنون در رابطـه   نگارندهتا آنجایی که
اسـت. در ایـن   پژوهشـی صـورت نگرفتـه   گونـه یش کرمـانجی جنـوبی) هـیچ   آموزان کرد (گـو 

کـرد  آمـوزان پژوهش سعی بر این اسـت تـا توصـیفی علمـی از نظـام فارسـی تعـدادي از دانـش        
و تحلیل خطاهاي نوشتاري آنان صورت پذیرد. بنابراین تحقیـق حاضـر   اساس تجزیهمهابادي به

کند.میسواالت زیر را دنبالهدف پاسخگویی به

نـوع  آمـوزي چـه  آمـوز در سـطح متوسـط زبـان    مهاباد) فارسیآموزان کرد (لهجهزبان.1
اند؟هایی با مشکل مواجهحیطهدهند و در چهخطاهایی را انجام می

نـوع خطاهـایی   میزان است و چهچهبسامد تکرار و درصد تکرار هر کدام از خطاها به.2
باشد؟تري برخوردار میاز بسامد تکرار و درصد تکرار باال

گیرد؟میاي سرچشمهناحیهمهاباد) بیشتر از چهآموزان کرد (لهجهخطاهاي فارسی.3
در انـدازه تواند تا چهآموزان کردزبان میو تحلیل خطاهاي نوشتاري فارسیآیا تجزیه.4

ایشان مؤثر و کارآمد باشد؟بهبود فرآیند آموزش زبان فارسی به

روش کار
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آوري باشـد بـراي جمـع   مهاباد) مـی می زبان کردي (لهجهخود گویشور بهر کهپژوهشگ
تا انشـایی را در  شدهآموزان خواستهاست. از زبانمدارس شهرستان مهاباد رفتهسطحها بهداده
هـا  زبان فارسی بنویسند و سپس این دادهبهدر مورد خاطرات تعطیالت تابستان گذشتهجمله20

هـا از خـود معلـم کـالس     آوري دادهو در اختیار محقق قرار گرفتند. براي جمعوري شدهآجمع
آمـوزان تـا حـد ممکـن طبیعـی و واقعـی باشـد. ابتـدا         است تا نوشتار این دانـش گردیدهاستفاده

بنــدي شـدند. یکــی از پــر  بعـدي طبقــه و در مرحلــهخطاهـاي زبــانی مشــخص و شناسـایی شــده  
ایـن نـوع   ریشـه انـد چـرا کـه   شدهگرفتهخطاهاي نگارشی و آوایی ـ نادیده بسامدترین خطاها ـ  

طـور  ي خط فارسی و عدم تطابق و تناظر آوا و حرف ـ حتی بـه  خطاها عمدتا در نابسامانی شیوه
هاي مختلف براي یک آوا و برعکس یعنی وجـود  ها و حرفنسبی ـ و همچنین در وجود نویسه 

چنـد خطـا را بـه   و تحلیل خطاها از زیـر هـر مقولـه   در تجزیهباشد.چند آوا براي یک حرف می
ایـم. جهـت تعیـین منبـع خطاهـا،      دادهو توصیف دستوري خطاها ارائهبازسازي شدههمراه جمله

ي خطاها مشـخص گردنـد   تداخل زبان مادري همچون یکی از منابع ایجاد کنندهبر اینکهعالوه
باشند.بندي نمیسادگی قابل طبقهبهبرخی از خطاهادر حالی که

ها  دادهتوصیف و تحلیل 

از کـه خطـا بـوده  1026، آوري شدهآموزان جمعاز نوشتار زبانتعداد کل خطاهایی که
خطاهـاي نحـوي و   بـه خطـا مربـوط   454خطاهـاي سـاختواژي،   خطا مربـوط بـه  212این خطا، 

باشد. این نتایج براي سـهولت و وضـوح بیشـتر    میخطاهاي واژگانی ـ معنایی خطا مربوط به360
است.شده) خالصه1در جدول (

هاي زبانی خطاهابسامد و درصد خطاهاي زبان آموزان در مقوله-1جدول

درصدبسامد ي زبانیمقوله
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21266/20ساختواژي
45425/44نحوي

36009/35واژگانی ـ معنایی
1026100کل

اي از هــاي مربــوط، نمونــههمــراه زیــر مقولــهي زبــانی خطاهــا بــهقولــه)، م2در جــدول (
در آن حـوزه آمـوزانی کـه  خطاهاي آموزندگان، بسامد و درصد هرکدام از آنها و درصد زبـان 

شود.  میمشکل داشتند، ارائه

هاي زبانی مختلفها و حوزهآموزان در مقولهبسامد و درصد خطاهاي زبان-2جدول 

بانی و زمقوله
ي خطاهاحوزه

بسامد ي خطاهاي زبان آموزاننمونه
خطاها

درصد 
آموزانزبان

درصد 
خطاها

ساختواژي-الف
فرآیندهاي -1

صفت ساز
هاي و زمیندرختهاي پر از شکوفه

191785/1داد.میمن نیروي تازهچمن سبز به
فرآیندهاي -2

سازاسم
564146/5من از این دیدنها خوشم آمد

فرآیندهاي -3
سازجمع

ها توپدر روزهاي تعطیالت با بچه
کردیمبازي می

322512/3

فرآیندهاي -4
فعل مرکبساخت

151446/1سرود، تواشیح و تئاتر و اذان برگزار جز غیر فعلی 4-1
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کردیممینامناسب
جز غیر فعل4-2

کردي
211505/2رفتیم.گوسفند دوشیدن میام بهبا ننه

جز فعلی4-3
نامناسب

694872/6آمد.بوي این گلها بوي تابستان می

نحوي-ب 
حرف اضافه- 1

ياستفاده-1-1
نامناسب

533116/5جاهاي دیگر هم دیدن کردیم.و به

262153/2در آنجا آب و هواي خوبی داشت.ي زایداستفاده1-2
302592/2روند.بهشت میآنها بهبعضیعدم استفاده1-3

252244/2است.هم خدا آفریدهمزرعهرا -2
تا ساعت من و پسر عمویم هر روزهحرف ربط-3

رفتیم.سد مهاباد میبه5تا 4
594675/5

جاهاي دیدنی آنجا و در آنجا بهضمیر-4
رفتیم.

664143/6

321812/3خاطرات داشتم.با او نیز بسیار گروه اسمی-5
هایم به جاهاي در سنندج با پسرداییزمان فعل-6

رفتیم و پس از یک هفته دیدنی می
گردیم. به شهرمان برمی

823699/7

ها بازي با بچهمن روز جمعهشخص فعل-7
کردي.می

121117/1
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عروسی بهمن در تابستان گذشتهشمار فعل-8
رفتیم.

483468/4

بروند و مدرسهبهها باید دوبارهبچهفعلوجه-9
شوند.مشغول درس خواندن می

211405/2

معنایی-واژگانی-ج
از زبان استفاده-1

دوم
من و خواهر بزرگتر از خودم با هم در 

کردیم.آنجا بازي می
563646/5

کمک از زبان -2
اول

من خیلی خوش در این برو بیاها به
شت.گذ

1344706/13

633514/6فصل تابستان فصل کار و کوششحذف-3
گی خودش هاي بچام برایمان قصهعمهاضافه-4

کردرا براي ما تعریف می
1074443/10

در بخش ساختواژي فرآیندهاي صفت ساز، اسم ساز، جمع ساز و سـاخت فعـل   : 1-الف
از هـایی کـه  انـد: داده این بخش بطور کلی دو نـوع هاي اند. دادهمرکب مورد بررسی قرار گرفته

فرآینــد هــایی کــهانــد و دادهرســت فرآینــد ســاختواژي بخصوصــی بوجــود آمــدهدي نااســتفاده
خـاطر  آموزان در این بخش بـه است. خطاهاي زباندیدهرساختواژي الزم بر روي آنها اعمال نگ

باشد.ساز میاز یک فرآیند صفتدهي نادرست از فرآیند صفت ساز یا عدم استفااستفاده

کـرده اسـتفاده »چمن سـبز «سرسبز، از عبارت جاي صفتآموز به، زبانیادشدهدر مثال 
دالیل زیر در این بخش مرتکب زبان آموزان بهدهد کههاي موجود نشان میبررسی دادهاست. 

سـاز،  اعد و فرآیندهاي صـفت اند: بکار بردن اسم بجاي صفت، فرا نگرفتن بعضی از قوخطا شده
عدم شناخت محدودیتهاي پسوندها و پیشوندها در ساخت صـفات، تاثیرپـذیري از زبـان اول در    

چـون در بعضـی   برداري معنایی در این مورد بدین معنی کهساخت صفات مرکب و تعمیم گرته
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آیـد ایـن   برداري معنـایی از زبـان کـردي بدسـت مـی     موارد صفت مرکب فارسی دقیقا از گرته
کنند.تلقی میو بصورت قاعدهحالت را تعمیم داده

ي نادرسـت از یـک فرآینـد    فادهخاطر استآموزان در این بخش بههاي زبانخطا: 2-الف
باشد.ساز میاز یک فرآیند اسماز یا عدم استفادهساسم

واسـت کـرده هاستفاد»دیدن«از مصدر »دیدار«جاي اسم آموز به، زبانیادشدهدر مثال 
است.شدهجاي اسم استفادهتحت تاثیر زبان اول از مصدر به

سـاز بررسـی   از فرآینـد جمـع  آموزان در استفادهدر این بخش عدم توانایی زبان: 3-الف
در بعضـی  باشـد البتـه  مـی »اسم + ان«و یا »اسم + ها«شود. حاصل این فرآیند پیوند و ترکیب می

و هـیچ  از زبان عربی وارد زبـان فارسـی شـده   ن فرآیند جمع مکسر است کهموارد نیز حاصل ای
مرکب وجود ندارد.اي براي ساخت این نوع ترکیب و این نوع واژهقاعده

اسـت. در ایـن جـا    شـده جاي مفـرد آن اسـتفاده  از صورت جمع اسم بهیادشدهدر مثال 
طبـق مثـال   در صـورتی کـه  .اسـت شـده آموز است، باعث ایجاد خطاهمان زبانعامل فردي که

زبـان  دهـد کـه  هاي موجود نشان مـی است. بررسی داده، مفهوم جمع در ذهن او بودهگریدهاي 
جـاي  جایگزینی صورت مفرد اسم بهشوند: دالیل زیر در این بخش مرتکب خطا میآموزان به

از اسـت، اسـتفاده  آمـوز وجـود داشـته   مفهـوم جمـع در ذهـن زبـان    صورت جمع درصورتی که
انـد و  خـوبی فـرا نگرفتـه   جمـع بسـتن اسـامی را بـه    اي. آنها هنـوز قاعـده  هاي جمع محاورهنشانه

شناسند.خوبی نمیساز بهساز را در فرآیند جمعمحدودیتهاي پسوندهاي جمع

سـاختمان و سـاختار   شـود کـه  مـی فعلـی گفتـه  ل مرکـب بـه  عدر این بخش ف: 1-4-الف
اسـت. چـون   فعلی تشکیل شدهءغیر فعلی با جزءاز ترکیب جزآن بسیط نیست بلکهساختواژي 

در این جا، مقصود ترکیب دو جز مستقل است، ما با یک فرآیند ساختواژي مـواجهیم. بـر طبـق    
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، نـد اپدیـد آمـده  »انضـمام «و »ترکیب«تحت دو فرآیند ) ساختهایی که1376ي دبیرمقدم (مقاله
سـه توان بهطور کلی خطاهاي آموزندگان را در این بخش میشوند. بهیفعل مرکب محسوب م

منظـور از خطـا در ایـن بخـش، سـاختی از فعـل       توضیح است کـه زیر تقسیم کرد. الزم بهدسته
غیـر فعلـی نامناسـب، افعـال     ءدر زبان فارسی موجود نباشد: افعال مرکب با جـز مرکب است که

آمـوزان  و افعال مرکب با جز فعلی نامناسب. در این قسـمت زبـان  غیرفعلی کردي ءمرکب با جز
، انتخـاب کردنـد و بـدین    باشـد فعلـی نمـی  ءمناسب با جزاي کهبراي فعل مرکب، جز غیر فعلی

ترتیب مرتکب خطا شدند.

فعل خطا بهدلیل عدم شناخت از یک فعل مرکب، آن را بهبهآموززبانیادشدهدر مثال
»کـردیم برگزار می«کب ر، از فعل م»کردیماجرا می«جاي بهواست میم دادهمرکب دیگري تع

ي ناصـحیح از گـروه حـرف    آمـوزان در خطاهایشـان اسـتفاده   است. همچنین زبـان ردهاستفاده ک
انـد  را مرتکـب شـده  »+ کردنگروه حرف اضافه«اشتباه از يهمراه با یک فعل و استفادهاضافه

آموزان مشهود است.، تاثیر زبان دوم در بروز خطاهاي زبانموارد یاد شدهدر تمامی این که

غیـر فعلـی فعـل    ءجـاي جـز  آموزان در چندین مـورد بـه  در این قسمت، زبان: 2-4-الف
اند.کردهکردي یا معادل آن در فارسی استفادهيمرکب زبان فارسی از واژه

معـادل مـورد   يواژهدسترسـی فـوري بـه   خاطر عدمخطاها، آموزندگان بهدر این گونه
معادل آن در زبان اول، یا عدم اطـالع  ياز واژهتر بودن استفادهدر زبان فارسی و راحتاستفاده

انـد و از  زبان مادري خود رجوع کردههایی از زبان دوم، براي جبران کمبود بهو فرانگرفتن واژه
دیگر، آموزندگان با قرض گرفتن اسـم، صـفت یـا فعـل از     عبارتاند. بهکردهزبان اول استفاده

یـا  دانستندجز غیر فعلی آنها را در زبان دوم نمیاند کهزبان مادري خود، افعال مرکبی را ساخته
است.الوصول نبودهبرایشان سهل
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بیشتر خطـاي آموزنـدگان در بخـش سـاخت     دهد کهها نشان میبررسی داده: 3-4-الف
اکثـر آموزنـدگان آن را مرتکـب    انتخاب جز فعلی فعل مرکب اسـت کـه  وط بهفعل مرکب مرب

اند. شده

است.شدهاستفاده»آمدمی«از جز فعلی »آوردمی«جاي جز فعلی بهیادشدهدر مثال 

آنهـا مشـکل دارنـد، مـورد     هایی کـه آموزان در حوزهدر این قسمت، خطاهاي زبانب: 
را، ، عبارتنـد از: حـرف اضـافه   هـایی اسـت کـه   خش شامل زیر بخشگیرد. این ببررسی قرار می

فعـل. در هرکـدام از   ان فعل، شخص فعل، شمار فعل و وجهحرف ربط، ضمیر، گروه اسمی، زم
تعیـین  روابـط حـاکم بـر جملـه    است کـه شدهو توجهمواردي اشارهالذکر بهیر بخشهاي فوقز

است.ي درستی یا نادرستی آنها بودهکننده

ي زایـد و عـدم   ي نامناسـب، اسـتفاده  ، مـوارد اسـتفاده  در زیربخش حـرف اضـافه  : 1-ب
است. براي ایـن کـار انـواع خطاهـا بـر اسـاس       گرفتهقرار مورد بررسی از حروف اضافهاستفاده

تحلیل  قرار گرفتند.و موارد مذکور مشخص و مورد تجزیه

-بدر مثـال بینـیم؛ را مـی ب از حروف اضافهي نامناساستفادهیادشدهدر مثال : 1-1-ب
از عـدم اسـتفاده  3-1-بدر مثـال  .کنـیم مـی را مشـاهده ي زاید از حـروف اضـافه  استفاده1-2

بینیم.را میحروف اضافه

ي مشخص یا نکرهاز نظر نحوي همراه با مفعول صریح معرفه»را«در زبان فارسی : 2-ب
در ایـن  ) کـه 1369آیـد (دبیـر مقـدم،    بـا مبتـدا مـی   هـم دارد کـه  نقش کالمی»را«آید. البتهمی

ي ناردست و یا عدم نظر استفادههاي زبان آموزان از نقطهگنجد. در این بخش دادهپژوهش نمی
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در گـردد. میآموزان اشارهاز خطاهاي زبانچند نمونهشود. در زیر بهبررسی می»را«از استفاده
علت عدم تسلط و آموزان بهدر این بخش زبان. هستیممواجه»را«م استفاده از با عدیادشدهمثال 

اند. مرتکب خطا شده»را«از و عدم استفادههاي استفادهآشنایی کافی با قاعده

هـم  را بـه یـا دو جملـه  دو کلمههایی هستند کهاز نظر نحوي، حروف ربط، کلمه: 3-ب
ي دیگـر  جملـه اي را بهسازند و یا جملهي یکدیگر میپایهنقش و همدهند و آنها را هم ربط می
). در ایـن  1375دهند(احمدي گیوي و انـوري،  ي دیگري قرار مییکی را وابستهدهند وربط می

از حروف زاید و عدم استفادهي ي نامناسب، استفادهاز نظر استفادهآموزانهاي زبانبخش، داده
، صـورت گرفتـه اسـت   ربـط اسـتفاده زائـد از حـرف    کـه  یادشـده  در مثال ند.ادهشبررسی ربط
.  آموز به خاطر عدم آشنایی کافی با قاعده استفاده از حرف ربط آنرا تعمیم داده استزبان

از نامناسـب، زایـد و عـدم اسـتفاده    آموزان در استفادههاي زباندر این بخش داده: 4-ب
و اسـتفاده کار بـرده را دو بار به»آنجا«آموز ضمیر ، زباندهیادشدر مثالشود.میضمایر بررسی

. استزاید از ضمیر صورت پذیرفته

از ترکیـب  آمـوزان در اسـتفاده  و خطاهاي زبـان در بخش گروه اسمی، مشکالت: 5-ب
گرفتـه  ) مـورد بررسـی قـرار    الیـه وصفی (صفت و موصوف) و ترکیب اضافی (مضاف و مضاف

.است

در آن گهگـاهی ترکیـب اضـافی بـه    آموز تحت تاثیر زبان اول که، زباندشدهیادر مثال 
.  استرود، مرتکب خطا شدهکار میبه»وصوف+ مصفت«صورت 

و حـال فعـل   هـاي گذشـته  از زمـان در این بخش خطاهاي آموزندگان در استفاده: 6-ب
از ن در نوشتارهاي خود در اسـتفاده آموزازبانذکر است کهگیرد. الزم بهمورد بررسی قرار می

آمـوزان از زمـان آینـده   تعـداد بسـیار انـدکی از زبـان    اند زیرا کـه مرتکب خطا نشدهزمان آینده
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موضـوع  بـه دو دلیل اجتناب و عدم کاربرد این زمان با توجـه تواند بهاند و این میکردهاستفاده
باشند. از این زمان مشکلی نداشتهها در استفادهآننوشتار باشد ولی این بدان معنی نیست که

زمـان جملـه  »و«با حرف ربط کردن دو جملهآموز علیرغم همپایه، زبانیادشدهدر مثال 
اسـت و  کار بـرده صورت حال به، بهجاي زمان گذشتهاول است، بهتابع زمان جملهدوم را که

است. گذشتهزمان این نشان از تعمیم زمان حال به

آموزان از نقطـه توسط زبانکار رفتههاي بهفعلدر این بخش، خطاهاي مربوط به: 7-ب
نابجـاي  ياین امـر مـوارد اسـتفاده   شود کهوم و سوم مفرد و جمع بررسی میدنظر شخص اول، 

.گیردفعل را در بر می»شخص«از آموزنده

آن را بـا مـتمم یعنـی    »مـن «ق فعل بـا نهـاد یعنـی    جاي تطبیآموز به، زبانیادشدهدر مثال 
جـاي اول شـخص مفـرد، سـوم شـخص      است. لذا در تعیین شخص فعل، بـه تطبیق داده»هابچه«

است. جمع جایگزین شده

از صورت صحیح مفرد یا جمع آموزان در استفادهدر این بخش عدم توانایی زبان: 8-ب
دارد.نهاد با فعل اشارهمطابقهارت دیگر شمار فعل بهعب. بهگیردفعل مورد بررسی قرار می

آموزان در این بخش مرتکـب خطـا   تعداد زیادي از زباندهد کهها نشان میبررسی داده
اسـت. در مثـال یادشـده،   هتطـابق فعـل و فاعـل را فـرا نگرفتـ     اند و دلیل آن ایـن اسـت کـه   شده
.استم دادهصورت مفرد تعمیآموز صورت جمع را بهزبان

از وجـوه اخبـاري و التزامـی فعـل     در این بخش خطاهاي آموزندگان در اسـتفاده : 9-ب
ي نابجاي خطاهـاي آموزنـدگان از وجـه مربـوط مـورد      در آن موارد استفادهشود کهبررسی می

امـري اسـتفاده  آمـوزان هـیچ کـدام از وجـه    زبـان ذکـر اسـت کـه   گیرد. الزم بهبررسی قرار می
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را بـر  آمـوزان ایـن وجـه   این دلیل باشد که موضوع نوشتار و انشـاي زبـان  اند و این باید بهدهنکر
مشـکل  از این وجـه زبان آموزان در استفادهاین، بدین معنی نیست کهتابد و نیاز ندارد. البتهنمی

اخبـاري اسـتفاده  طور قطع خبـر دهـیم از وجـه   اي بهبخواهیم از وقوع حادثهکهندارند. هنگامی
بخـواهیم مفهـوم فعلـی را    بریم و هنگامی کـه کار میبه»می«گاهی آن را با پیشوند کهکنیممی
گـاهی بـا   التزامی کـه با امري چون آرزو، امید، شرط، تردید و مانند آن همراه کنیم، از وجهکه

کنیم.  میهمراه است، استفاده»ب«و پیشوند نشانه

دانـد چـرا کـه   اخباري را نمیاز وجههاي استفادهآموز محدودیت، زبانشدهیاددر مثال 
آمـوز در ایـن   شـود ولـی زبـان   مـی فعـل داده التزامـی بـه  بعد از امید، آرزو، شرط و تردید، وجه

است. کردهاخباري استفادهها، از وجهنمونه

موزندگان با مشکل واژگـانی  در آن، آکهاندشدههایی بررسی در این قسمت، جملهج: 
در ذهـن خـود   آن هـا بـراي معنـایی کـه    هستند. این موقعیت، موقعیتی است کـه ـ معنایی مواجه

شوند. زبـان آمـوزان   مرتکب خطا مییابند و لذا در این حیطهدارند، کد مناسب زبان دوم را نمی
اسـاس یکـی از دو زبـان اول و دوم    از زبان دوم، در رویارویی با این مشکل بـر  هنگام استفادهبه

چهار همین دلیل این قسمت بهاند. بهاند و بدین ترتیب مرتکب خطا شدهالعمل نشان دادهعکس
گردد. تقسیم می«اضافه«و »حذف«، »از زبان دوماستفاده«و »کمک از زبان اول«بخش 

هنگـام  آموز بهر آنها زبانداند کههایی مورد بررسی قرار گرفته: در این بخش داده1-ج
از واژگـان زبـان   است و این مشـکل را بـا اسـتفاده   انتقال مفهوم ذهنی خود با مشکل روبرو بوده

آمـوز در  در ایـن حـال، زبـان   است؛ کـه است ولی در این کار مرتکب خطا شدهدوم حل کرده
داند اي را نمیآموز واژهزبان، کند. نخست اینکهدو طریق عمل میبا مشکل واژگانی بهمواجهه

آن دسترسی ندارد، و در آن هنگام براي بیان مفهوم ذهنی خود از ساختار دیگـري اسـتفاده  یا به
کنـد و  موردنظر را توصیف و تفسـیر مـی  از کد زبان دوم واژهآموز با استفادهکند؛ یعنی زبانمی
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آموز براي رفع مشکل خـود، کـدي   زبانشود. روش دوم این است کهمرتکب خطا میدر نتیجه
جـاي  اي از زبـان دوم را بـه  خطـا واژه کند یعنی بهي مورد نظر میاز زبان دوم را جایگزین واژه

ایـن جـایگزینی صـحیح نیسـت     داند کهاحتماال او میبرد در صورتی کهکار میي دیگر بهواژه
کـار  اصـلی دارد، آن را بـه  يك بـا واژه معنـایی مشـتر  موردنظر چند مشخصهيولی چون واژه

ي اصـلی انتخـاب   جاي واژهاي را بهآوایی، واژهدلیل تشابهبهگیرد. در مواردي نیز آموزندهمی
آمـوز از  رود زیرا زبـان کار میمنتخب در بافت نامناسب بهيدر هر دو صورت واژهکند کهمی

تـوان مـواردي از قبیـل نداشـتن     ین جـایگزینی را مـی  محدودیت معنایی آن ناآگاه است. دالیل ا
مدخل واژگانی و عدم اطالع از محدودیت واژگانی ذکر نمود. 

هنگـام انتقـال   آمـوز در آنهـا، بـه   زبـان گیرنـد کـه  هایی قرار میدر این بخش داده: 2-ج
است و در اول حل کردهکمک زبانبهاو این مشکل رمفهوم ذهنی خود، با مشکل روبرو بوده

یـا  آموز در رویارویی بـا مشـکل واژگـانی    عبارت دیگر، زباناست. بهنهایت مرتکب خطا شده
کـار بـرده  از زبـان دوم بـه  هنگام استفادهو بعدا بهمستقیما آنها را از زبان اول خود قرض گرفته

جاي واژهان اول را بهزبو واژهمادري خود رجوع کردهکد زباندر این صورت او بهاست که
از کـد زبـان دوم آنهـا را از زبـان اول خـود      بـا اسـتفاده  است، و یا اینکـه کار گرفتهزبان دوم به

است. کار گرفتهخطا بهها را در زبان دوم خود بهو سپس آن ترجمهکردهترجمه

الیل ذیل در این بخش دآموزان بهزباناست کههاي این پژوهش نشان دادهبررسی داده
خاطر نداشتن مدخل واژگانی مـورد نظـر   ي کردي بهواژهاند: ترجمهزیر شدهمرتکب خطاهاي 

زبـان اول بـراي جبـران    معـادل در زبـان فارسـی و رجـوع بـه     در واژگان زبان دوم، نداشتن واژه
اژگانی ضـعیف  مدخل واژگانی موردنظر در واژگان زبان دوم، دانش وکمبود، عدم دسترسی به

يواژهتر بـه موردنظر در واژگان زبان دوم و دستیابی راحتياز زبان دوم، عدم اطمینان از واژه
کردي.
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آموزندگان در آنها با مشکل واژگانی هستیم کههایی مواجهدر این بخش با جمله: 3-ج
ا یـک عبـارت را بـدون    یـ یـک واژه است کـه ـ معنایی روبرو هستند و مشکل آنها در این زمینه

آمـوز  در آن زبـان اند و در واقع این موقعیت، موقعیتی است کـه اي حذف کردهوجود هیچ قرینه
اسـت، کامـل و رسـا    حذف کردهیا عبارت کهد آن واژهودر ذهن دارد بدون وجمعنایی را که

د.  شناسعنوان یک کد اضافی میخطا بهیا عبارت را بهداند و آن واژهمی

آمـوزان در آنهـا بـا مشـکل     زبـان هسـتیم کـه  هـایی مواجـه  در این بخش بـا جملـه  : 4-ج
یـک واژه است کههستند. یعنی مشکل آنها در این حوزهمواجهواژگانی ـ معنایی از نوع اضافه 

صـورت  معنایی را پـر کنـد بـه   ءهیچ خالیا یک عبارت را بدون وجود هیچ نیازي و بدون اینکه
در ذهن دارد بـدون  آموز معنایی را که. در حقیقت، در این موقعیت زباناندکار گرفتهی بهاضاف

عنـوان یـک کـد    خطـا بـه  یـا عبـارت را بـه   دانـد و آن واژه یا عبارت، ناقص مـی وجود آن واژه
.  شناسدغیراضافی و الزامی می

ها اسـت. در ایـن بخـش    و تحلیل خطاهاي زبانی، تعیین منبع خطاآخرین بخش از تجزیه
گیرند و مشخص منبعی نشات میخطاهاي زبانی از چهتعیین کنیم کههدف اصلی این است که

کدام یک از عوامل زیر در پیدایش خطاهاي زبانی موثر هستند.کنیم که

آمـوز  . زبـان 3؛. زبـان مقصـد (انتقـال درون زبـانی)    2؛.زبان مادري (انتقال بین زبـانی) 1
.اي یادگیري)(راهبرده

را تعیـین و مشـخص نمـود. بـا     آوري شـده براي این امر باید منبع یکایک خطاهاي جمع
شمار نبودند اما تعیـین منبـع خطاهـا    غیرقابل شمارش و بیآوري شدهخطاهاي جمعوجود اینکه

وط بـه اي نبود. علیرغم این امر، منابع خطاها و بسامد و درصد مربـ در بسیاري از موارد کار ساده
تواند پاسخ سـوال  در این جدول میاست و نتایج ثبت شده، نشان داده3هر منبع در جدول مثال 
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ـ    «بـود:  شـده پرسـش  چنـین  سوم از پرسشهاي پژوهش باشد که رد خطاهـاي فارسـی آمـوزان کُ
»گیرد؟میاي سرچشمهناحیهمهاباد) بیشتر از چهي(لهجه
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سامد و درصد هریکمنابع خطاها و ب- 3جدول مثال 

درصدبسامدمنابع خطاها
30830انتقال درون زبانی

63662زبانیانتقال بین
828راهبردهاي یادگیري

1026100کل
در بـه آموزانی کهترتیب نزولی و برحسب درصد زبان، به4خطاهاي زبانی در جدول 

بر این، بسـامد  است. عالوهم و مرتب شدهاند، منظهاي زبانی مرتکب خطا شدهکارگیري حوزه
است.شدههر نوع خطا نیز در جدول مذکور نشان دادهمربوط به

خطاي زبانیآموزان در حوزهجدول ترتیبی درصد خطاهاي زبان-4جدول 

بسامددرصدهاي خطاهاي زبانیحوزه
4869جز فعلی نامناسب (ساختواژي)

47134ـ معنایی)کمک از زبان اول (واژگانی
4659حرف ربط (نحوي)

44107(واژگانی ـ معنایی)اضافه
4166ضمیر (نحوي)

4156ساز (ساختواژي)فرآیندهاي اسم
3682زمان فعل (نحوي)

3656از زبان دوم (واژگانی ـ معنایی)استفاده
3563حذف (واژگانی ـ معنایی)
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3448شمار فعل (نحوي)
اضافه نامناسب از حرفيفادهاست

(نحوي) 
3153

2532ساز (ساختواژي)فرآیندهاي جمع
2530(نحوي)از حرف اضافهعدم استفاده

2225را (نحوي)
2126(نحوي)ید از حرف اضافهازاستفاده

1832گروه اسمی (نحوي)
1719ساز (ساختواژي)فرآیندهاي صفت

1521(ساختواژي)غیرفعلی کرديءجز
1421فعل (نحوي)وجه

1415غیر فعلی نامناسب (ساختواژي)ءجز
1112شخص فعل (نحوي)

تواند پاسخی باشد براي پرسش چهـارم  ضمنا بعد عملی این تحقیق و هدف عملی آن می
ــین مــیهــاي ایــن تحقیــق کــه از پرســش ــا تجزیــه«پرســد: چن و تحلیــل خطاهــاي نوشــتاري آی

ایشـان  در بهبود فرآیند آمـوزش زبـان فارسـی بـه    اندازهتواند تا چهآموزان کرد زبان میسیفار
»مؤثر و کارآمد باشد؟

هـا  کرد زبـان بهکند تا معلمان زبان فارسی کهاز لحاظ عملی نتایج این تحقیق کمک می
بـا  د و در نتیجـه آموزند با مشکالت و خطاهاي طبیعی یادگیري زبان فارسی آشنا شونفارسی می
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تـدریس بپردازنـد و بـا درك    آمـوزش پربـارتري بـه   تر و نحـوه دید بازتر مواد آموزشی مناسب
آموزان برخورد کنند.تري با مشکالت و خطاهاي زبانوسیع

گیرينتیجه

آمـوزان در یـادگیري   دارد زبـان ) ابراز میZiahosseiny, 1994ضیا حسینی (چنانکه
است:منبع ذیل حاصل آمدهاز سهبرند کهکار میظامی مختلط را بهنزبان دوم ترکیبی از

هــاي نحــوي، واژگــانی ـ معنــایی و   الــف) زبــان مــادري: تــاثیر زبــان مــادري در مقولــه 
ها مشهود است. ساختواژي در تحلیل و بررسی داده

نظـور  آموزان، قواعـد زبـان هـدف را بـراي بیـان م     ب) زبان هدف: در موارد زیادي زبان
دهند.  خود، تعمیم می

درآنهـا نـه  ورزنـد کـه  تولید جمالتـی مبـادرت مـی   آموزان بههاي فردي: زبانج) خصیه
دهـد کـه  خطاها وقتی رخ میقواعد زبان مقصد. این گونهشود و نهقواعد زبان مادري یافت می

ماید. نقصد بیانش را دارد، توجهکهمفهوم، بیشتر از آنچهبهآموزنده

در ایــن تحقیــق، تــداخل زبــان مــادري یکــی از منــابع اصــلی خطاهــاي زبــانی محســوب 
گردد. با این وجود، خطاهـاي بسـیاري نیـز از طریـق تـداخل متقابـل واحـدها در درون زبـان         می

گیرنـد. چیـزي کمتـر از    میآموز، سرچشمهمقصد و همچنین از طریق راهبردهاي یادگیري زبان
آموزان، خطاهاي درون زبانی هستند و حدود دوسوم خطاهـا، خطاهـاي   یک سوم خطاهاي زبان

هستند.عنوان خطاهاي راهبردهاي یادگیري آموزندهبین زبانی هستند و بخشی هم به

در نوشتارهاي خود مرتکـب  آموزانی کهزباندهد کههاي پژوهش نشان میبررسی داده
تـوان نتیجـه  ري مرتکـب شـدند. بنـابراین مـی    زبـانی بیشـت  دند، خطاهاي بـین ي شترخطاهاي زیاد
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آمـوزان مربـوط   زبانیادگیري، انحراف از قواعد در نوشتار اولیهدر مراحل ابتدایی و گرفت که
آموزان بیشتر بر زبـان  زبانهرچهباشد در حالی کهانتقال زبان مادري (خطاهاي بین زبانی) میبه

یابد.ی افزایش میشوند، میزان خطاهاي درون زبانمسلط می

آموزان مرتکب زبانبا چیستی خطاهاي قانونمندي کهاز بعد نظري، این تحقیق در رابطه
کند. و اما هاي یادگیري زبان بسیار کمک میشوند ما را در کشف ماهیت راهبردها و فرضیهمی

د سـودمند  توانـ از بعد عملی، نتایج و دستاوردهاي این پژوهش از جهـات متعـدد و متفـاوت مـی    
آمـوز  آموزان و آموزگاران فارسـی کند تا زبانباشد. از یک جهت نتایج این پژوهش کمک می

کنـد  خطاهاي زبانی (نوشتاري) این زبان آموزان آشنا شوند و این خود کمک میکرد زبانان، به
ایـن  مقتضاي این خطاها و در راستاي بهبود و پایین بردن درصـد  هاي تدریس فارسی بهتا روش

باشند. از جهتی دیگـر مولفـان و طراحـان کتابهـاي درسـی مقطـع ابتـدایی        خطاها مطابقت داشته
مطالـب و  محتـوا و  وتـدریس ها، شیوهپژوهشنتایج اینگونهگیري و اتکاي بهتوانند با بهرهمی

رآینـد  فتا اینکهی را انتخاب کردهقتضی و مناسبمواد درسی و آموزشی خاص و در عین حال مت
تر صورت پذیرد. انتخاب روشهاي تـدریس، تهیـه  تر و علمیتر و عمیقیادگیري زبان دوم سریع

هاي زبانی، انجام ي نکتهآموزان و تعیین  ترتیب ارائهب براي فارسیسو تدوین مطالب درسی منا
ورد نیـاز  هـاي دیگـري در ایـن مـ    پـژوهش تنها بـه طلبد. ما نهمندي را میتحقیقات متعدد و نظام

هاي موجود در کشور و حتـی  ها  و گویشآموزان دیگر زبانخطاهاي زبانی فارسیداریم، بلکه
هاي خارجی نیز باید بررسی شود.ملیت

فارسی:منابع

. تهران: انتشارات فاطمی.2و 1دستور زبان فارسی جلد )، 1375انوري، حسن و گیوي، احمد (
زبان شناسی. سال هفتم. شماره، مجله»در زبان فارسی» را«مون پیرا«)، 1369دبیر مقدم، محمد (

.60ـ 2، صص 1
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