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  ق دوزبانهمناط یفارس یدر انشا یشناخت ل اشتباهات زبانیف و تحلیتوص
 (مدارس شهرستان مهاباد ییآموزان کالس پنجم ابتدا دانش یفارس یانشا: یمورد یبررس)

 

 انیاحمد احمد
 ز مهابادکام نور مریتهران، مربی دانشگاه پ ی، دانشگاه عالمه طباطباییهمگان یکارشناس ارشد زبان شناس

 

  دهیچک

ت یشوند و ما را در کشف ماه یآموزان مناطق دوزبانه مرتکب م زبان  ست کها یقانونمند یخطاها  یستیبا چ  پژوهش حاضر در رابطه

شوند و بسامد تکرار هار   یرا مرتکب م ییخطاها  آموزان کُرد چه زبان  نکهیا. کند یار کمک میزبان بس یریادگی یها هیها و فرض راهبرد

شهرساتان مهابااد    ییآموز کالس پنجم ابتادا  نفر دانش 411نوشتار . باشند یق مین تحقیا یها خطا و منبع هر خطا کدام است سوال

. شد یل و بررسیکسان تحلیبا موضوع  ییاست، بصورت انشا( یمهاباد  لهجه) یآنها کرد یه زبان مادرکسال  44-41 یسن  در فاصله

 ینحوة اند اما در حوز شده مرتکب خطا ییا معنا  ی، واژگانی، نحویواژ ، ساختیدستور یها حوزهة آموزان در هم ق زبانین تحقیدر ا

و ( یسااختواژ )نامناساب   یجازء فعلا    ن خطا مربوط باه یشتریب یطور مورد به  البته. شتر استیشان بیتعداد و بسامد و درصد خطاها

 یزباان  یخطاهاا  یاز مناابع اصال   یکا ی یق، تاداخل زباان ماادر   ین تحقیدر ا. باشد یم( ینحو)ن خطا مربوط به شخص فعل یکمتر

 یریادگیا  یق تداخل متقابل واحدها در درون زباان مقصاد و راهبردهاا   یز از طرین یاریبس ین، خطاهایبا وجود ا. رددگ یمحسوب م

هساتند و حادود دوساوم آنهاا،      یدرون زباان  یآموزان، خطاها زبان یک سوم خطاهایکمتر از  یزیچ. رندیگ یم  آموز، سرچشمه زبان

 .هستند  آموزنده یریادگی یراهبردها ین خطاهاعنوا  هم به یهستند  و بخش یزبان نیب یخطاها

 .آموزان کرد زبان یفارس ییمعنا -یواژگان ی، خطاهاینوشتار ی، خطاهاینحو ی، خطاهایساختواژ یخطاها: ها دواژهیکل

 

  مقدمه

دو هادف    ماواره خود ه یخیر تاریزبان دوم در س یریادگیها در مورد  قات و پژوهشیتحق  اعتقاد دارد که( Corder, 1987)کوردر 

باعاث   یقات در مورد زباان دوم در ساطح نظار   یمطالعات و تحق  ن معتقد است کهیهمچن یو. است  دهیرا شامل گرد یو عمل ینظر

 یاز اطالعاات   ز با استفادهین یرند و در سطح عملیگ یاد می  رند و چگونهیگ یاد میرا  ییها نکته  آموزان چه از زبان  م کهیابیشود تا در یم

ن یا باا وجاود ا  . میا کنا یا و مه  تر و مؤثرتر آمااده  مناسب یریادگی یآنها را برا  م بود کهیم، قادر خواهیآور یدست م  آموزان به زبان  که

از ارزش و  یبا هادف نظار    سهیدر مقا یدارند هدف عمل یاظهار م( Ellis, 1990)س یو ال( همان)کوردر   نکهیا  به  ف و با توجهیتوص

. دیا آ یحساب ما   قات زبان دوم بهین بعد از ابعاد مطالعات و تحقیمهمتر یبرخوردار است و در واقع هدف عمل یو بهترتر  گاه مهمیجا

 ین مواد درسیو تدو  هیته  قادر به  م کهیم ادعا کنیتوان یم میکن یدا میآموز پ زبان یها ییه از تواناک یشناخت و آگاه  به  با توجه یعنی

  م کاه یص دها یم کارد تاا تشاخ   یخاواه  ین پاژوهش ساع  یا در ا. م باود یآموز خواه زبان یریادگیبا روند  متناسب یو مطالب آموزش

شاتر  یتار و ب  عماده   مرتکب خواهند شاد و ساهم کادام حاوزه     یزبان یخطا ییها حوزه  آموزان کرد زبان در نوشتار خود در چه یفارس

منظاور بهباود و     باه   نکهیرند و سرانجام ایگ یم  سرچشمه یمنابع/منبع  خطاها از چه  م داد کهیص خواهین، تشخیبر ا  عالوه. باشد یم

 .کار بست  توان به یرا م ییکارها راه  ن نوع خطاها چهیرفع ا

 قیتحق  نهیشیپ

ا ن ادعیچن یو. باشد یم( Feris, 1945)ز ینمود، فرا«یا مقابله یبررس«  س شاخهیو تاس یگذار هیپا  اهتمام به  که یشناس ن زبانیاول

ف یبا توصا   سهیزبان دوم و بر اساس سنجش و مقا یف علمیتوص یبر مبنا  هستند که ییها همان ین مواد آموزشیکارآمدتر  نمود که

هاا اسات و او    عاادت   عاه  ک مجماو یجاد یوجودآوردن و ا به( 4313)ز یدگاه فرایآموز از د هدف زبان. شوند یم  زبان اول بنا نهاده یعلم

مناساب اسات و    ین مهم، مواد آموزشیا یبرا یدیکل یاز ابزارها یکین هدف یا  زمانمند به یابیدست یبرا  رد کهدا ین ابراز میهمچن

ر یا تعب  ساه ( Keshavarz, 1994:7)کشااورز  . باشاد  یمختلاف ما   یهر زبان یکنند برا یشنهاد میز و لَدو پیفرا  که یا یمواد آموزش
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تاداخل    دارد کاه  ین اظهار ما یچن( Lado, 1957)خود، لدو  یر افراطیدر تعب. دینما یرا مطرح م یا مقابله یبررس  هیمتفاوت از فرض

زباان   یهاا  مقولاه   ن است کهین امر ایا یعلت اساس. زبان دوم است یریادگیو مانع   ن بازدارندهیزبان اول با زبان دوم در واقع مهمتر

پاس از  . آنهاا دشاوارتر خواهاد باود     یریادگیشتر باشد، یها ب ن مقولهیان ایتفاوت م  زبان دوم متفاوت است و هرچه یها اول با مقوله

بودناد،   یا مقابلاه  یو دور از دساترس دساتورها    ار خودخواهاناه یبسا  یا مقابلاه  یشناسا  زبان یافراط ییادعاها  قت کهین حقیدرک ا

ف یر ضاع یتعب  د کهیگو یاو م. ف کردیرا توص یا مقابله یاز بررس یتر قبول ف و قابلیر ضعیتعب( Wardhaugh, 1970:4)واردهاف 

  قابال مشااهده   یها یکند تا دشوار  ش استفادهیها ین آگاهیار دارد و از بهتریدر اخت  که یتنها از دانش  کند که یشناس را وادار م  زبان

 یاز بررسا  یر سومیتعب( Oller and Ziahosseiny, 1970) ینیاء حسیاُلر و ض. ح دهدیزبان دوم را برشمارد و توض یریادگیدر 

بود، انجام  یسیآنها انگل یه زبان خارجکآموزان  از زبان یتعداد ییامال یخطاها یار خود را براساس بررسکآنها . ردندکارائه  یا مقابله

ت یا بار ماه   انهیر میتعب  ابراز داشتند که( همان) ینیاءحسیاُلر و ض. خود بودند یاز زبان مادر ین متفاوتیشیدانش پ یآنها دارا. دادند

گار  یر دیا آن از دو تعب یحیو توضا  ییقادرت پاساخگو    شود کاه  ین امر باعث مید دارد و همیانسان تمرکز و تاک یریادگی یستیو چ

 .شتر باشدیب

 یو نگارشا  یی، آواییا معنا  ی، واژگانی، نحویساختواژ یها مقوله  را به یزبان یخطاها( Keshavarz, 1994)گر کشاورز ید یاز سو

 یهاا هساتند و خطاهاا    ب غلاط واژه یا و ترت ینیگزی، جا شامل حذف، اضافه یزبان یخطاها یندهایف فرآین توصیبا ا. کند یمم یتقس

را  یزباان  یناوع خطاهاا    رند کاه یگ یخطاها قرار م یشناخت زبان یبند در طبقه یو نگارش یی، آواییا معنا  ی، واژگانی، نحویساختواژ

 .کنند یمشخص م

. اسات  یزباان  ین منباع خطاهاا  ییآموز، تع زبان ید زبانیل تولیو تحل  هیآخر در تجزة مرحل  معتقد است که( Brown, 1987)براون 

تاداخل    اگرچاه  یزباان  یل خطاهایو تحل  هیدر تجز  که یآسان بود، در حال یزبان یخطاها یمنبع اصل  معتقد بود که یا مقابله یبررس

کاوردر  . گاردد  یمحساوب ما   یزباان  یوجاود آمادن خطاهاا    هم عامل باه  یگرینابع دم یاز منابع موردنظر است ول یکی یزبان مادر

(Corder, 1973 )علات   باه   که ین زبانیب یخطاها: عبارتند از  رد کهیگ ینوع خطا را در نظر م  ، سهیزبان یمنابع خطاها  به  با توجه

خااص توساط    یقواعاد دساتور   یم افراطا یدادن و تعما م یعلات تعما    به  که یدرون زبان یند، خطاهایآ یوجود م تداخل زبان اول به

و ناام باردن از تماام     یبرشامار . ناد یآ یوجود م  به یغلط آموزش یها وهیعلت ش  به  که ییتا خطاهایند و نهایآ یوجود م  به  رندهیادگی

از   وجاود دارد کاه   یا یبناد  طبقاه  یافات ولا  یتوان  یصدها منبع م یزبان یخطاها یست چون برایزبان دوم ممکن ن یمنابع خطاها

از منابع  یر کاملیاو تصو. است  شده  ارائه( Keshavarz, 1994)کشاورز   لهیوس  به یبند ن طبقهیا. برخوردار است یشتریت بیجامع

 .شود یم  آنها اشاره  ر بهیدر ز  دهد که یدست م  به یزبان یخطاها

  آموزنده  نکهین مراحل قبال از ایدر ا. همراه است( یاز زبان بوم) ین زبانیل ببا انتقا یادیزة زبان دوم تا انداز یریادگی ییمراحل ابتدا

ن یبناابرا . کناد   تواند از آن استفاده یم  آموزنده  است که یتنها نظام زبان یباشد و با آن آشنا باشد، زبان بوم  داشته یاز زبان دوم آگاه

آماوزان در   زباان  یزباان ماادر   یو سابک  ییا معناا   ی، واژگانی، دستوریتواژ، ساخییانتقال عناصر آوا  جهینت یزبان ین نوع خطاهایا

ا تاداخل درون  یا  یدرون زباان  یزباان دوم، خطاهاا   یریادگیدر  یزبان یخطاهاة گر از منابع عمدید یکی. زبان مقصد است یریادگی

واحاد   یک واحاد زباان مقصاد بار رو    یر یتاث یعنیو تداخل متقابل واحدها در درون زبان مقصد  یعلت انتقال منف  به  است که یزبان

، ین زباان یو تفوق با انتقال ب یزبان دوم برتر یریادگیة یاولة در مرحل( همان)اعتقاد کشاورز   به. ونددیپ یوقوع م  گر زبان مقصد بهید

شاوند   یم میتقس ییها ر مقولهیز  به یدرون زبان یخطاها. رسد ینظر م  به یزبان، منطق یریادگین امر در یا  شود که یان میشتر نمایب

، یم افراطا یهاا عبارتناد از تعما    ر مقولاه یا ن زیا ا. ها وجود دارد ن آنیب یجزئ یها گر دارند و فقط تفاوتیکدی  به یاریشباهت بس  که

 .غلط یبند و طبقه یح افراطی، تصحیاس غلط، بسط افراطی، ق ت قاعدهیاز محدود یخبر یب

 یدرسا  یها و در کتاب  بوده یروند آموزشة جینت  شود که یم  گفته ییآنها  دهد، به یرخ م یریادگیال در اثر انتق  که یا یزبان یخطاها

. اناد  ا طارح درس باروز کارده   یا  یآموزشا  یراهکارهاا ة جا ین خطاها در نتیگر اید یعبارت  به. است  ا از معلم سر زدهیموجود است و 

 .رندیگ یرندگان در برخورد با زبان مقصد بکار میادگی  داللت دارند که ییراهبردها  به یریادگی یراهبردها

 یقبلا ة از دانش فارا گرفتا    رندهیادگی  زبان هستند که یریادگی یاز راهبردها  دو نمونه یو انتقال قواعد از زبان مادر یافراط یمیتعم

 یسااز   زباان، سااده   یریادگین راهبرد یسوم. کند یم  اش استفاده یفعل یریادگیو زبان مقصد، در امر  یدانش زبان مادر یعنیخود، 
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در امار   یو آساان  یمنظور راحتا   به  رندهیادگیة لیوس  به  تر که ک نظام سادهی  ف زبان مقصد بهیکاهش و تخف یعنی یساز  ساده. است

زبان آموز مجبور گاردد    روند که یکار م به یموقع یارتباط یراهبردها  دارد که یاظهار م( همان)کشاورز . ردیگ یزبان انجام م یریادگی

 ییراهبردهاا   باه  یارتبااط  یگار، راهبردهاا  یعباارت د   به. در دسترس اوست، بفهماند  که یات خود را با منابع محدود زبانیمقاصد و ن

تند، سیت مناسب نیآن موقع یبرا یاز لحاظ زبان  که یاز عناصر  کمبود دانش زبان مقصدش را با استفاده  آموزنده  گردد که یاطالق م

چهاار  ( Brown, 1987نقل از   به Keshavarz, 1994)کشاورز . ت خاص ارتباط برقرار کندیکند تا بتواند در آن موقع یبرطرف م

 یمنظاور دور   زباان آماوز باه     است کاه  یک راهبرد ارتباطی  عبارتند از اجتناب که  شمارد که یرا بر م یارتباط ین راهبردهاینوع از ا

اسات   یگار ید ی، راهبرد ارتباطیا شهیکل یاز الگوها  استفاده. کند یم  زبان مقصد، از آن استفاده  دهیچیار پیسب یها جستن از صورت

  باشاد و باه    و شاناخت داشاته   یمختلاف آنهاا آگااه    یاز واحدها  نکهیکند بدون ا یعبارات و جمالت را حفظ م  رندهیادگیدر آن   که

ک منبع موثق مانند کتاب، معلم، فرهنگ ی  م بهیمستق  گر در امر ارتباط، مراجعهید متداول دراهبر. است  نکرده یاصطالح آنها را درون

، آن را  ا جملاه یا ک عبارت یح یدانستن صورت صح یبرا  رندهیادگیمثال ممکن است . زبان باشد یشور بومیگو  است که یا فردیلغت 

 یسرانجام، وقت. ا غلط بودن آن را بپرسدیدرست  یشور بومیاز گوخودش حدس بزند و سپس   نکهیا ایبپرسد و  یشور بومیک گویاز 

ا یا ک عباارت  ید یتول  قادر به  شده  اشاره یاز راهبردها  رندگان با استفادهیادگی  که یوقت یعنینرسند،   جهینت  ن راهبردها بهیاة هم  که

ا آن زبان ی  کنند، حال شنونده  خود استفاده یباط از زبان بومآورند و در امر ارت یر زبان روییتغ  معنادار نباشند، ممکن است به  جمله

 .داند یا نمیداند و  یرا م یبوم

چناد در ماورد زباان     یذکر نکاات   رسد تا به ینظر م  دهند الزم به یل میپژوهش حاضر را کرد زبانان تشک یآمار  جامعه  که ییاز آنجا

، «ساوالک »، «یزابوروساک »، «کفیخاان »، » دوهوساه »، «چیا ر»، «یمکناز »چاون   ین بزرگا یشناسان و محققا  زبان. میبپرداز یکرد

؛ «ژاباا »، «ادمونادز »، «لساکو  روژه»، «رودنکاو »، «یارانساک »، «اُساکارمان »، «هارتماان »، «ینورسکیم»، «نیتیکیل نیباز»، «تاریه»

د یا آ یحسااب ما    باه  یرانا یا یهاا  زباان  یشمال غرب  و از شاخه ییهند و اروپا یها جزو زبان  اند که شمرده یرا زبان مستقل« یکرد»

  نکتاه . گاردد  یواقاع ما   یانیمکر(  رشاخهیز)ش یرگویو در ز  بوده یجنوب یکرمانج  شیمهاباد جزو گو یکردة لهج(. 4933، ییمرتضا)

ن و یای تع یار کردیمع آن است تسامحا و توسعا زبان استاندارد و  رمجموعهیز زیمهاباد ن  لهجه  که یانیمکر  ر شاخهیز  نکهیا  قابل توجه

ن یا ا  ز غالبا بهین یکرد یداریشن یگروه یها رسانه یها و مطالب مجالت و روزنامه یو ادب یخیآثار مکتوب تار  ، چرا که دهیگرد یتلق

 .باشند یم  ن لهجهیا  و به  رشاخهیز

  گوناه  چیها ( یجناوب  یش کرماانج یگو)زان کرد آمو یفارس یبا مشکالت و خطاها  دارد تاکنون در رابطه یآگاه  نگارنده  که ییتا آنجا

آماوزان کارد    از داناش  یتعاداد  یاز نظاام فارسا   یعلما  یفین است تا توصا یبر ا ین پژوهش سعیدر ا. است  صورت نگرفته یپژوهش

ر را یا ساواالت ز   باه  ییق حاضر هدف پاسخگوین تحقیبنابرا. ردیآنان صورت پذ ینوشتار یل خطاهایو تحل  هیاساس تجز  به یمهاباد

 .کند یدنبال م

  دهناد و در چاه   یرا انجاام ما   ییناوع خطاهاا    چه یآموز آموز در سطح متوسط زبان یفارس( مهاباد  لهجه)آموزان کرد  زبان .4

 اند؟ با مشکل مواجه ییها طهیح

 یتکرار بااالتر  از بسامد تکرار و درصد یینوع خطاها  زان است و چهیم  چه  بسامد تکرار و درصد تکرار هر کدام از خطاها به .2

 باشد؟ یبرخوردار م

 رد؟یگ یم  سرچشمه یا هیناح  شتر از چهیب( مهاباد  لهجه)آموزان کرد  یفارس یخطاها .9

  باه  یند آموزش زبان فارسیدر بهبود فرآ  اندازه  تواند تا چه یآموزان کردزبان م یفارس ینوشتار یل خطاهایو تحل  هیا تجزیآ .1

 شان مؤثر و کارآمد باشد؟یا

 کار روش

  مدارس شهرستان مهابااد رفتاه    سطح  ها به داده یآور جمع یباشد برا یم( مهاباد  لهجه) یزبان کرد یم شور بهیخود گو  پژوهشگر که

ساند و  یبنو یزباان فارسا    به  الت تابستان گذشتهیدر مورد خاطرات تعط  جمله 21را در  ییتا انشا  شده  آموزان خواسته از زبان. است

اسات    دهیگرد  ها از خود معلم کالس استفاده داده یآور جمع یبرا. ار محقق قرار گرفتندیو در اخت  شده یآور ها جمع دهن دایسپس ا

 یبعاد   و در مرحلاه   شاده  ییمشاخص و شناساا   یزباان  یابتدا خطاها. باشد یو واقع یعیآموزان تا حد ممکن طب ن دانشیتا نوشتار ا
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ن ناوع خطاهاا   یا ا  شاه یر  اند چرا کاه  شده  گرفته  دهیا ناد  ییو آوا ینگارش ین خطاها ا خطاها یاز پر بسامدتر یکی. شدند یبند طبقه

هاا و   ساه ین در وجاود نو یا و همچنا   یطاور نساب    باه  یو عدم تطابق و تناظر آوا و حرف ا حت  یخط فارسة ویش یعمدتا در نابسامان

  ر هار مقولاه  یا ل خطاها از زیو تحل  هیدر تجز. باشد یک حرف می یوجود چند آوا برا یعنیک آوا و برعکس ی یمختلف برا یها حرف

تاداخل    نکاه یبر ا  ن منبع خطاها، عالوهییجهت تع. میا داده  خطاها ارائه یف دستوریو توص  شده یبازساز  همراه جمله  چند خطا را به

 یبناد  قابال طبقاه   یساادگ   ز خطاهاا باه  ا یبرخا   که یخطاها مشخص گردند در حالة جاد کنندیاز منابع ا یکیهمچون  یزبان مادر

 .باشند ینم

 ها  ل دادهیف و تحلیتوص

 یخطاهاا   خطاا مرباوط باه    242ن خطاا،  یا از ا  کاه   خطا باوده  4126،  شده یآور آموزان جمع از نوشتار زبان  که ییتعداد کل خطاها

ساهولت و   یج براین نتایا. باشد یم ییمعنا ا  یواژگان یخطاها  خطا مربوط به961و  ینحو یخطاها  خطا مربوط به 131، یساختواژ

 .است  شده  خالصه( 4)شتر در جدول یوضوح ب

 خطاها یزبان یها زبان آموزان در مقوله یبسامد و درصد خطاها -4جدول

 درصد بسامد  یزبانة مقول

 66/21 242 یساختواژ

 23/11 131 ینحو

 13/93 961 ییا معنا یواژگان

 411 4126 کل

 
آموزندگان، بسامد و درصد هرکادام از آنهاا و    یاز خطاها یا مربوط، نمونه یها ر مقولهیهمراه ز  خطاها به یزبانة ، مقول(2)در جدول 

 . شود یم  مشکل داشتند، ارائه  در آن حوزه  که یآموزان درصد زبان

 مختلف یزبان یها ها و حوزه آموزان در مقوله زبان یبسامد و درصد خطاها -2جدول 

بسامد  زبان آموزان یخطاهاة نمون خطاهاة و حوز یزبان  مقوله

 خطاها

درصد 

 آموزان زبان

درصد 

 خطاها

 یساختواژ -الف

 یرویمن ن  چمن سبز به یها  نیو زم  پر از شکوفه یدرختها صفت ساز یندهایفرآ-4

 .داد یم  تازه

 

43 

 

43 

 

13/4 

 16/3 14 36 دنها خوشم آمدین دیمن از ا ساز اسم یندهایفرآ-2

 42/9 23 92 میردک یم یباز  ها توپ الت با بچهیتعط یدر روزها ساز جمع یندهایفرآ-9

ساخت فعل  یندهایفرآ -1

 بکمر

    

 16/4 41 43 میکرد یح و تئاتر و اذان برگزار میسرود، تواش نامناسب یر فعلیجز غ 1-4

 13/2 43 24 .میرفت یدن میگوسفند دوش  ام به با ننه یردکر فعل یجز غ 1-2

 32/6 11 63 .آمد یتابستان م ین گلها بویا یبو نامناسب یجز فعل 1-9

 ینحو –ب 

      حرف اضافه-4  

 46/3 94 39 .میدن کردیگر هم دید یجاها  و به نامناسبة استفاد-4-4

 39/2 24 26 .داشت یخوب یدر آنجا آب و هوا دیزاة استفاد 4-2

 32/2 23 91 .روند یبهشت م  به آنها یبعض   عدم استفاده 4-9
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 11/2 22 23 .است  دهیهم خدا آفر  مزرعه را  -2

سد مهاباد   به 3تا  1تا ساعت   م هر روزهیمن و پسر عمو حرف ربط -9

 .میرفت یم

33 16 33/3 

 19/6 14 66 .میآنجا رفت یدنید یجاها  و در آنجا به ریضم  -1

 42/9 41 92 .ت داشتمار خاطرایز بسیبا او ن یگروه اسم -3

م و یرفت یم یدنید یم به جاهایها ییدر سنندج با پسردا زمان فعل -6

 . میگرد یهفته به شهرمان برم کیپس از 

12 96 33/3 

 43/4 44 42 .یکرد یم یها باز با بچه  من روز جمعه شخص فعل -3

 61/1 91 11 .میرفت یعروس  به  من در تابستان گذشته شمار فعل -1

بروند و مشغول درس خواندن   مدرسه  به  د دوبارهیها با بچه فعل  وجه -3

 .شوند یم

24 41 13/2 

 ییمعنا -یواژگان -ج

 16/3 96 36 .میکرد یم یمن و خواهر بزرگتر از خودم با هم در آنجا باز از زبان دوم  استفاده-4

 16/49 13 491 .خوش گذشت یلیمن خ  اها بهین برو بیدر ا کمک از زبان اول-2

 41/6 93 69 فصل تابستان فصل کار و کوشش حذف -9

 19/41 11 413 کرد یف میما تعر یخودش را برا یبچگ یها مان قصهیام برا عمه  اضافه -1

 یهاا  داده. اناد  قارار گرفتاه   یصفت ساز، اسم ساز، جمع ساز و ساخت فعل مرکب مورد بررس یندهایفرآ یدر بخش ساختواژ: 4-الف

ناد  یفرآ  کاه  ییها اند و داده بوجود آمده یبخصوص یند ساختواژینادرست فرآة از استفاد  که ییها داده: اند دو نوع یخش بطور کلن بیا

ا یند صفت ساز ینادرست از فرآة خاطر استفاد  ن بخش بهیآموزان در ا زبان یخطاها. است  دهیآنها اعمال نگرد یالزم بر رو یساختواژ

 .باشد یساز م ند صفتیفرآ کیاز   عدم استفاده

دهاد   یموجود نشان م یها داده یبررس. است  کرده  استفاده« چمن سبز»صفت سرسبز، از عبارت  یجا  آموز به ادشده، زبانیدر مثال 

 یندهایاز قواعد و فرآ یصفت، فرا نگرفتن بعض یبکار بردن اسم بجا: اند ن بخش مرتکب خطا شدهیر در ایل زیدال  زبان آموزان به  که

از زباان اول در سااخت صافات مرکاب و      یریرپذیشوندها در ساخت صفات، تاثیپسوندها و پ یهاتیساز، عدم شناخت محدود  صفت

از  ییمعناا  یباردار   قاا از گرتاه  یدق یموارد صفت مرکب فارس یچون در بعض  که ین معنین مورد بدیدر ا ییمعنا یبردار م گرتهیتعم

 .کنند یم یتلق  و بصورت قاعده  م دادهین حالت را تعمید ایآ یدست مه ب یزبان کرد

سااز   ناد اسام  یک فرآیا از   ا عدم استفادهیساز  ند اسمیک فرآینادرست از ة خاطر استفاد  ن بخش بهیآموزان در ا زبان یها خطا: 2-الف

 .باشد یم

اسام   یجاا   ر زبان اول از مصدر بهیاست و تحت تاث  کرده  استفاده« دنید»از مصدر « دارید»اسم  یجا  آموز به ادشده، زبانیدر مثال 

 .است  شده  استفاده

اسم »ب یوند و ترکیند پین فرآیحاصل ا. شود یم یساز بررس ند جمعیاز فرآ  آموزان در استفاده زبان یین بخش عدم توانایدر ا: 9-الف

  شده یوارد زبان فارس یاز زبان عرب  جمع مکسر است که ندین فرآیز حاصل ایموارد ن یدر بعض  باشد البته یم« ان+ اسم »ا یو « ها+ 

 .مرکب وجود ندارد  ن نوع واژهیب و این نوع ترکیساخت ا یبرا یا چ قاعدهیو ه

آماوز اسات، باعاث     هماان زباان    که ین جا عامل فردیدر ا. است  شده  مفرد آن استفاده یجا  ادشده از صورت جمع اسم بهیدر مثال 

دهاد   یموجود نشان م یها داده یبررس. است  گر، مفهوم جمع در ذهن او بودهیدهای  طبق مثال  که یدر صورت. تاس  جاد خطا شدهیا

  کاه  یصاورت جماع درصاورت    یجا  صورت مفرد اسم به ینیگزیجا: شوند ین بخش مرتکب خطا میر در ایل زیدال  زبان آموزان به  که

  را باه  یجماع بساتن اساام     آنها هنوز قاعده. یا جمع محاوره یها از نشانه  ستفادهاست، ا  آموز وجود داشته مفهوم جمع در ذهن زبان

 .شناسند ینم یخوب  ساز به ند جمعیساز را در فرآ جمع یپسوندها یتهایاند و محدود فرا نگرفته یخوب
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ب جازء  یا از ترک  ست بلکاه ینط یآن بس یساختمان و ساختار ساختواژ  شود که یم  گفته یفعل  ن بخش فعل مرکب بهیدر ا: 4-1-الف

. میمواجه یند ساختواژیک فرآیب دو جز مستقل است، ما با ین جا، مقصود ترکیچون در ا. است  ل شدهیتشک یبا جزء فعل یر فعلیغ

. شاوند  یاند، فعل مرکب محسوب م  د آمدهیپد« انضمام»و « بیترک»ند یتحت دو فرآ  که ییساختها( 4936)رمقدم یدبة بر طبق مقال

ن یمنظور از خطا در ا  ح است کهیتوض  الزم به. م کردیر تقسیز  دسته  سه  توان به ین بخش میآموزندگان را در ا یخطاها یطور کل  به

نامناساب، افعاال مرکاب باا جازء       یر فعلیافعال مرکب با جزء غ: موجود نباشد یدر زبان فارس  از فعل مرکب است که یبخش، ساخت

مناسب با جازء    که یا یر فعلیفعل مرکب، جز غ یآموزان برا ن قسمت زبانیدر ا. نامناسب یکب با جز فعلو افعال مر یکرد یرفعلیغ

 .ب مرتکب خطا شدندین ترتیباشد، انتخاب کردند و بد ینم یفعل

 یجاا   است و باه   م دادهیتعم یگریفعل مرکب د  خطا به  ک فعل مرکب، آن را بهیل عدم شناخت از یدل  آموز به ادشده زبانیدر مثال 

ح از یناصاح ة شاان اساتفاد  یآموزان در خطاها ن زبانیهمچن. است  ردهکاستفاده « میکرد یبرگزار م»، از فعل مرکب «میکرد یاجرا م»

اد یا ن ماوارد  یا ا یدر تمام  اند که را مرتکب شده« کردن+   گروه حرف اضافه»اشتباه از ة ک فعل و استفادیهمراه با   گروه حرف اضافه

 .آموزان مشهود است زبان یر زبان دوم در بروز خطاهایتاث ، شده

ا معاادل آن در  ی یکردة از واژ یفعل مرکب زبان فارس یر فعلیجزء غ یجا  ن مورد بهیآموزان در چند ن قسمت، زبانیدر ا: 2-1-الف

 .اند کرده  استفاده یفارس

از   تر بودن استفاده و راحت یدر زبان فارس  معادل مورد استفادهة اژو  به یفور یخاطر عدم دسترس  خطاها، آموزندگان به  ن گونهیدر ا

اناد   خود رجوع کارده  یزبان مادر  جبران کمبود به یاز زبان دوم، برا ییها ا عدم اطالع و فرانگرفتن واژهیمعادل آن در زبان اول، ة واژ

را  یخاود، افعاال مرکبا    یا فعل از زبان ماادر یگرفتن اسم، صفت گر، آموزندگان با قرض یعبارت د  به. اند کرده  و از زبان اول استفاده

 .است  الوصول نبوده شان سهلیا برایدانستند  یآنها را در زبان دوم نم یر فعلیجز غ  اند که ساخته

ل فعا  یانتخااب جاز فعلا     آموزندگان در بخش ساخت فعل مرکب مربوط به یشتر خطایب  دهد که یها نشان م داده یبررس: 9-1-الف

 . اند اکثر آموزندگان آن را مرتکب شده  مرکب است که

 . است  شده  استفاده« آمد یم» یاز جز فعل« آورد یم» یجز فعل یجا ادشده بهیدر مثال 

ر یا ن بخاش شاامل ز  یا ا. ردیا گ یقارار ما   یآنها مشکل دارند، مورد بررسا   که ییها آموزان در حوزه زبان ین قسمت، خطاهایدر ا: ب

در . فعال   ، زمان فعل، شخص فعل، شمار فعال و وجاه  یر، گروه اسمی، را، حرف ربط، ضم حرف اضافه: عبارتند از  کهاست  ییها بخش

 یا نادرسات یا  یدرسات ة ن کنناد ییتع  روابط حاکم بر جمله  است که  شده  و توجه  اشاره یموارد  الذکر به فوق یهار بخشیهرکدام از ز

 .است  آنها بوده

. اسات   قرار گرفتاه  یمورد بررس  از حروف اضافه  د و عدم استفادهیزاة نامناسب، استفادة ، موارد استفاد اضافهربخش حرف یدر ز: 4-ب

 .ل  قرار گرفتندیو تحل  هین کار انواع خطاها بر اساس موارد مذکور مشخص و مورد تجزیا یبرا

  را مشااهده   د از حاروف اضاافه  یا زاة استفاد 2-4-مثال ب م؛ درینیب یرا م  نامناسب از حروف اضافهة ادشده استفادیدر مثال : 4-4-ب

 .مینیب یرا م  از حروف اضافه  عدم استفاده 9-4-در مثال ب. میکن یم

باا    هم دارد که ینقش کالم« را«  البته. دیآ یمشخص مة ا نکری  ح معرفهیهمراه با مفعول صر یاز نظر نحو« را» یدر زبان فارس: 2-ب

ناردسات و  ة نظر اساتفاد   زبان آموزان از نقطه یها ن بخش دادهیدر ا. گنجد ین پژوهش نمیدر ا  که( 4963قدم، ر میدب)د یآ یمبتدا م

ادشده با عدم اساتفاده  یدر مثال . گردد یم  آموزان اشاره زبان یاز خطاها  چند نمونه  ر بهیدر ز. شود یم یبررس« را»از   ا عدم استفادهی

« را»از   و عادم اساتفاده    اساتفاده  یهاا  با قاعاده  یکاف ییعلت عدم تسلط و آشنا  آموزان به بخش زبان نیدر ا. میهست  مواجه« را»از 

 . اند  مرتکب خطا شده

ة یا پا دهناد و آنهاا را هام نقاش و هام      یهم ربط م  را به  ا دو جملهی  دو کلمه  هستند که ییها ، حروف ربط، کلمهیاز نظر نحو: 9-ب

(. 4933، یو انور یویگ یاحمد)دهند یقرار م یگریدة را وابست یکیدهند و  یگر ربط میدة جمل  را به یا ها جملیسازند و  یگر میکدی

در مثاال  . اناد  شاده   یاز حروف رباط بررسا    د و عدم استفادهیزاة نامناسب، استفادة آموزان از نظر استفاد زبان یها ن بخش، دادهیدر ا

با قاعده اساتفاده از حارف رباط آنارا      یافک ییآموز به خاطر عدم آشنا گرفته است، زبانه استفاده زائد از حرف ربط صورت کادشده ی

 . م داده استیتعم
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ادشاده،  یدر مثاال  . شاود  یما  یر بررسا یاز ضاما   د و عدم اساتفاده ینامناسب، زا  آموزان در استفاده زبان یها ن بخش دادهیدر ا: 1-ب

 . است  رفتهیر صورت پذید از ضمیزا  و استفاده  کار برده  را دو بار به« آنجا»ر یآموز ضم زبان

مضاف ) یب اضافیو ترک( صفت و موصوف) یب وصفیاز ترک  آموزان در استفاده زبان ی، مشکالت و خطاهایدر بخش گروه اسم: 3-ب

 .قرار گرفته است یمورد بررس(  هیال و مضاف

رود،  یکاار ما    باه « موصاوف +   صافت »صاورت    باه  یب اضافیترک یاهدر آن گهگ  ر زبان اول کهیآموز تحت تاث ادشده، زبانیدر مثال 

 . است  مرتکب خطا شده

  ذکر است که  الزم به. ردیگ یقرار م یو حال فعل مورد بررس  گذشته یها  از زمان  آموزندگان در استفاده ین بخش خطاهایدر ا: 6-ب

آماوزان از زماان    از زباان  یار انادک یتعداد بسا   را کهیاند ز تکب خطا نشدهمر  ندهیاز زمان آ  خود در استفاده یآموزان در نوشتارها زبان

 ین بدان معنیا یموضوع نوشتار باشد ول  به  ن زمان با توجهیل اجتناب و عدم کاربرد ایدو دل  تواند به ین میاند و ا کرده  استفاده  ندهیآ

 . باشند  نداشته ین زمان مشکلیاز ا  آنها در استفاده  ست کهین

  اول اسات، باه    تاابع زماان جملاه     دوم را که  زمان جمله« و»با حرف ربط   کردن دو جمله  هیرغم همپایآموز عل ادشده، زبانیدر مثال 

 . است  زمان گذشته  م زمان حال بهین نشان از تعمیاست و ا  کار برده  صورت حال به  ، به زمان گذشته یجا

نظر شخص اول، دوم و ساوم مفارد و جماع      آموزان از نقطه توسط زبان  کار رفته  به یها علف  مربوط به ین بخش، خطاهایدر ا: 3-ب

 .ردیگ یفعل را در بر م« شخص»از   آموزنده ینابجاة ن امر موارد استفادیا  شود که یم یبررس

ن یای لاذا در تع . اسات   ق دادهیا تطب «ها بچه» یعنیآن را با متمم « من» یعنیق فعل با نهاد یتطب یجا  آموز به ادشده، زبانیدر مثال 

 . است  ن شدهیگزیاول شخص مفرد، سوم شخص جمع جا یجا  شخص فعل، به

عباارت    باه . ردیا گ یقرار ما  یا جمع فعل مورد بررسیح مفرد یاز صورت صح  آموزان در استفاده زبان یین بخش عدم توانایدر ا: 1-ب

 .رددا  نهاد با فعل اشاره  مطابقه  گر شمار فعل بهید

تطابق فعال و    ن است کهیل آن ایاند و دل ن بخش مرتکب خطا شدهیآموزان در ا از زبان یادیتعداد ز  دهد که یها نشان م داده یبررس

 .است  م دادهیصورت مفرد تعم  آموز صورت جمع را به ادشده، زبانیدر مثال . است  فاعل را فرا نگرفته

 ینابجاا ة در آن موارد اساتفاد   شود که یم یفعل بررس یو التزام یاز وجوه اخبار  تفادهآموزندگان در اس ین بخش خطاهایدر ا: 3-ب

  اساتفاده  یامار    چ کادام از وجاه  یآموزان ها  زبان  ذکر است که  الزم به. ردیگ یقرار م یآموزندگان از وجه مربوط مورد بررس یخطاها

ن ین، باد یا ا  البتاه . از نادارد یا تابد و ن یرا بر نم  ن وجهیآموزان ا زبان یانشا ل باشد که موضوع نوشتار وین دلیا  د بهین بایاند و ا نکرده

م از یطور قطع خبر دها   به یا م از وقوع حادثهیبخواه  که  یهنگام. مشکل ندارند  ن وجهیاز ا  زبان آموزان در استفاده  ست کهین یمعن

 یباا امار    را کاه  یم مفهاوم فعلا  یبخواه  که یم و هنگامیبر یکار م  به «یم»شوند یآن را با پ یگاه  م کهیکن یم  استفاده یاخبار  وجه

  هماراه اسات، اساتفاده   « ب»شاوند  یو پ  باا نشاانه   یگااه   کاه  یالتزام  م، از وجهید و مانند آن همراه کنید، شرط، تردیچون آرزو، ام

 . میکن یم

 یالتزاما   د، وجاه ید، آرزو، شرط و تردیبعد از ام  داند چرا که ینم را یاخبار  از وجه  استفاده یها تیآموز محدود ادشده، زبانیدر مثال 

 . است  کرده  استفاده یاخبار  ها، از وجه ن نمونهیآموز در ا زبان یشود ول یم  فعل داده  به

 یتیت، موقعیوقعن میا. هستند  مواجه ییا معنا  یدر آن، آموزندگان با مشکل واژگان  اند که شده یبررس ییها ن قسمت، جملهیدر ا: ج

زباان  . شوند یمرتکب خطا م  طهین حیابند و لذا در ای یدر ذهن خود دارند، کد مناسب زبان دوم را نم  که ییمعنا یبراها  آن  است که

و  اناد  العمال نشاان داده   از دو زباان اول و دوم عکاس   یکین مشکل بر اساس یبا ا ییارویاز زبان دوم، در رو  هنگام استفاده  آموزان به

« حاذف »، «از زبان دوم  استفاده»و « کمک از زبان اول»چهار بخش   ن قسمت بهیل این دلیهم  به. اند ب مرتکب خطا شدهین ترتیبد

 . گردد یم میتقس«  اضافه»و 

  شکل روبرو باوده خود با م یهنگام انتقال مفهوم ذهن  آموز به در آنها زبان  اند که قرار گرفته یمورد بررس ییها ن بخش دادهیدر ا: 4-ج

آموز  ن حال، زبانیدر ا  است؛ که  ن کار مرتکب خطا شدهیدر ا یاست ول  از واژگان زبان دوم حل کرده  ن مشکل را با استفادهیاست و ا

و در آن  نادارد،  یآن دسترسا   ا بهیداند  یرا نم یا آموز واژه ، زبان نکهینخست ا. کند یق عمل میدو طر  به یبا مشکل واژگان  در مواجهه

ماوردنظر را    از کاد زباان دوم واژه    آموز باا اساتفاده   زبان یعنیکند؛  یم  استفاده یگریخود از ساختار د یان مفهوم ذهنیب یهنگام برا
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از زباان دوم   یرفع مشکل خود، کد یآموز برا زبان  ن است کهیروش دوم ا. شود یمرتکب خطا م  جهیکند و در نت یر میف و تفسیتوص

احتمااال او    کاه  یبارد در صاورت   یکاار ما    گر بهیدة واژ یجا  از زبان دوم را به یا خطا واژه  به یعنیکند  یمورد نظر مة ن واژیگزیرا جا

کاار    دارد، آن را باه  یاصال ة مشاترک باا واژ   ییمعناا   موردنظر چند مشخصهة چون واژ یست ولیح نیصح ینیگزین جایا  داند که یم

منتخاب  ة در هر دو صورت واژ  کند که یانتخاب م یاصلة واژ یجا  را به یا ، واژهییآوا  ل تشابهیدل  به  زندهز آموین یدر موارد. ردیگ یم

ل یا از قب یتوان ماوارد  یرا م ینیگزین جایل ایدال. آن ناآگاه است ییت معنایآموز از محدود را زبانیرود ز یکار م  در بافت نامناسب به

 . ذکر نمود یت واژگانیاز محدود و عدم اطالع ینداشتن مدخل واژگان

ن یا و ا  خاود، باا مشاکل روبارو باوده      یهنگام انتقال مفهوم ذهن  آموز در آنها، به زبان  رند کهیگ یقرار م ییها ن بخش دادهیدر ا: 2-ج

باا مشاکل    ییروایا آماوز در رو  گر، زباان یعبارت د  به. است  ت مرتکب خطا شدهیاست و در نها  اول حل کرده  کمک زبان  مشکل را به

  ن صورت او بهیدر ا  است که  کار برده  از زبان دوم به  هنگام استفاده  و بعدا به  ما آنها را از زبان اول خود قرض گرفتهیا مستقی یواژگان

از کاد زباان دوم     ساتفاده با ا  نکهیا ایاست، و   کار گرفته  زبان دوم به  واژه یجا  زبان اول را به  و واژه  خود رجوع کرده یمادر   کد زبان

 . است  کار گرفته  خطا به  ها را در زبان دوم خود به و سپس آن ترجمه  کرده  آنها را از زبان اول خود ترجمه

ة واژ  ترجماه : اناد  ر شدهیز ین بخش مرتکب خطاهایل در ایل ذیدال  آموزان به زبان  است که  ن پژوهش نشان دادهیا یها داده یبررس

 یزبان اول بارا   و رجوع به یمعادل در زبان فارس  مورد نظر در واژگان زبان دوم، نداشتن واژه یطر نداشتن مدخل واژگانخا  به یکرد

ناان از  یف از زباان دوم، عادم اطم  یضاع  یموردنظر در واژگان زبان دوم، دانش واژگان یمدخل واژگان  به یجبران کمبود، عدم دسترس

 .یکردة واژ  تر به راحت یابیو دست موردنظر در واژگان زبان دومة واژ

ن یا روبرو هستند و مشکل آنها در ا ییا معنا  یآموزندگان در آنها با مشکل واژگان  م کهیهست  مواجه ییها ن بخش با جملهیدر ا: 9-ج

در آن   اسات کاه   یتیت، ماوقع ین موقعیاند و در واقع ا حذف کرده یا نهیچ قریک عبارت را بدون وجود هیا ی  ک واژهی  است که  نهیزم

ا عباارت را  یا   داناد و آن واژه  یاست، کامل و رسا م  حذف کرده  ا عبارت کهی  در ذهن دارد بدون وجود آن واژه  را که ییآموز معنا زبان

 . شناسد یم یک کد اضافیعنوان   خطا به  به

 یعنا ی. هستند  مواجه  از نوع اضافه ییا معنا  یواژگان آموزان در آنها با مشکل زبان  م کهیهست  مواجه ییها ن بخش با جملهیدر ا: 1-ج

  را پار کناد باه    ییچ خاالء معناا  یه  نکهیو بدون ا یازیچ نیک عبارت را بدون وجود هیا ی  ک واژهی  است که  ن حوزهیمشکل آنها در ا

ا عبارت، نااقص  ی  ارد بدون وجود آن واژهدر ذهن د  را که ییآموز معنا ت زبانین موقعیقت، در ایدر حق. اند کار گرفته  به یصورت اضاف

 .  شناسد یم یو الزام یراضافیک کد غیعنوان   خطا به  ا عبارت را بهی  داند و آن واژه یم

  م کاه ین کنا یای تع  ن است کاه یا ین بخش هدف اصلیدر ا. ن منبع خطاها استیی، تعیزبان یل خطاهایو تحل  هین بخش از تجزیآخر

 .موثر هستند یزبان یش خطاهایدایر در پیک از عوامل زیکدام   م کهیرند و مشخص کنیگ یم نشئت یبعمن  از چه یزبان یخطاها

 (.یریادگی یراهبردها)آموز  زبان. 9؛ (یانتقال درون زبان)زبان مقصد . 2؛ (ین زبانیانتقال ب) یزبان مادر.4

رقابال  یغ  شاده  یآور جمع یخطاها  نکهیبا وجود ا. نمود ن و مشخصییرا تع  شده یآور جمع یک خطاهایکاید منبع ین امر بایا یبرا

ن امار، مناابع خطاهاا و بساامد و     یا رغم ایعل. نبود یا از موارد کار ساده یارین منبع خطاها در بسییشمار نبودند اما تع یشمارش و ب

-تواند پاسخ سوال ساوم از پرساش   ین جدول میدر ا  ج ثبت شدهیاست و نتا  ، نشان داده9هر منبع در جدول مثال   درصد مربوط به

  سرچشامه  یا هیا ناح  شاتر از چاه  یب( مهابااد ة لهجا )آماوزان کُارد    یفارسا  یخطاها»: ن پرسش شده بودیچن  پژوهش باشد که یها

 «رد؟یگ یم

 کیمنابع خطاها و بسامد و درصد هر -9جدول مثال 

 درصد بسامد منابع خطاها

 91 911 یانتقال درون زبان

 62 696 ینزبا  نیانتقال ب

 1 12 یریادگی یراهبردها

 411 4126 کل
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اناد،   مرتکب خطا شاده  یزبان یها حوزه یریکارگ  در به  که یآموزان و برحسب درصد زبان یب نزولیترت  ، به1در جدول  یزبان یخطاها 

 .است  شده  ادهز در جدول مذکور نشان دیهر نوع خطا ن  ن، بسامد مربوط بهیبر ا  عالوه. است  منظم و مرتب شده

 یزبان یخطا  آموزان در حوزه زبان یدرصد خطاها یبیجدول ترت -1جدول 

 بسامد درصد یزبان یخطاها یها حوزه

 63 11 (یساختواژ)نامناسب  یجز فعل

 491 13 (ییا معنا یواژگان)کمک از زبان اول 

 33 16 (ینحو)حرف ربط 

 413 11 (ییا معنا یواژگان)  اضافه

 66 14 (ینحو)ر یضم

 36 14 (یساختواژ)ساز  اسم یندهایفرآ

 12 96 (ینحو)زمان فعل 

 36 96 (ییا معنا یواژگان)از زبان دوم   استفاده

 69 93 (ییا معنا یواژگان)حذف 

 11 91 (ینحو)شمار فعل 

 39 94 ( ینحو)نامناسب از حرف اضافه ة استفاد

 92 23 (یساختواژ)ساز  جمع یندهایفرآ

 91 23 (ینحو)  از حرف اضافه  ادهعدم استف

 23 22 (ینحو)را 

 26 24 (ینحو)  د از حرف اضافهیزا  استفاده

 92 41 (ینحو) یگروه اسم

 43 43 (یساختواژ)ساز  صفت یندهایفرآ

 24 43 (یساختواژ) یکرد یرفعلیجزء غ

 24 41 (ینحو)فعل   وجه

 43 41 (یساختواژ)نامناسب  یر فعلیجزء غ

 42 44 (ینحو) شخص فعل

 
ن یچنا   ق کاه یا ن تحقیا ا یهاا  پرساش چهاارم از پرساش    یباشد برا یتواند پاسخ یآن م یق و هدف عملین تحقیا یضمنا بعد عمل

 یند آموزش زباان فارسا  یدر بهبود فرآ  اندازه  تواند تا چه یآموزان کرد زبان م یفارس ینوشتار یل خطاهایو تحل  هیا تجزیآ»: پرسد یم

 «ثر و کارآمد باشد؟شان مؤیا  به

 یآموزناد باا مشاکالت و خطاهاا     یم یها فارس کرد زبان  به  که یکند تا معلمان زبان فارس یق کمک مین تحقیج اینتا یاز لحاظ عمل

د س بپردازنیتدر  به یآموزش پربارتر  تر و نحوه مناسب ید بازتر مواد آموزشیبا د  جهیآشنا شوند و در نت یزبان فارس یریادگی یعیطب

 .آموزان برخورد کنند زبان یبا مشکالت و خطاها یتر عیو با درک وس

 یریگ جهینت

کاار    مخاتلط را باه   یاز نظام یبیزبان دوم ترک یریادگیآموزان در  دارد زبان یابراز م( Ziahosseiny, 1994) ینیا حسیض  چنانکه

 :است  ل حاصل آمدهیمنبع ذ  از سه  برند که یم

 . ها مشهود است داده یل و بررسیدر تحل یو ساختواژ ییا معنا ی، واژگانینحو یها در مقوله یر زبان مادریتاث: یزبان مادر( الف

 . دهند یم میان منظور خود، تعمیب یآموزان، قواعد زبان هدف را برا زبان یادیدر موارد ز: زبان هدف( ب
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قواعد زباان    شود و نه یافت می یقواعد زبان مادر  درآنها نه  د کهورزن یمبادرت م ید جمالتیتول  آموزان به زبان: یفرد یها هصیخص( ج

 . دینما  انش را دارد، توجهیقصد ب  که  شتر از آنچهیمفهوم، ب  به  آموزنده  دهد که یرخ م یخطاها وقت  ن گونهیا. مقصد

ق یز از طرین یاریبس ی، خطاهاوجود اینبا . گردد یمحسوب م یزبان یخطاها یاز منابع اصل یکی یق، تداخل زبان مادرین تحقیدر ا

کمتار از   یزیچ. رندیگ یم  آموز، سرچشمه زبان یریادگی یق راهبردهاین از طریتداخل متقابل واحدها در درون زبان مقصد و همچن

  ههام با   یهساتند و بخشا   ین زباان یب یهستند و حدود دوسوم خطاها، خطاها یدرون زبان یآموزان، خطاها زبان یک سوم خطاهای

 .هستند  آموزنده یریادگی یراهبردها یعنوان خطاها

 یزباان  نیبا  یشدند، خطاها یادتریز یخود مرتکب خطاها یدر نوشتارها  که یآموزان زبان  دهد که یپژوهش نشان م یها داده یبررس

آماوزان   اف از قواعد در نوشتار زبان، انحریریادگی  هیو اول ییدر مراحل ابتدا  گرفت که  جهیتوان نت ین میبنابرا. مرتکب شدند یشتریب

زان یا شاوند، م  یشتر بر زباان مسالط ما   یآموزان ب زبان  هرچه  که یباشد در حال یم( ین زبانیب یخطاها) یانتقال زبان مادر  مربوط به

 .ابدی یش میافزا یدرون زبان یخطاها

ت راهبردهاا و  یشوند ما را در کشف ماه یموزان مرتکب مآ زبان  که یقانونمند یخطاها یستیبا چ  ق در رابطهین تحقی، ایاز بعد نظر

ن پاژوهش از جهاات متعادد و متفااوت     یا ا یج و دساتاوردها ی، نتاا یو اما از بعد عمل. کند یار کمک میزبان بس یریادگی یها هیفرض

 یکرد زباناان، خطاهاا    وز بهآم یآموزان و آموزگاران فارس کند تا زبان ین پژوهش کمک میج ایک جهت نتایاز . تواند سودمند باشد یم

ن خطاهاا و در  یا ا یمقتضاا   باه  یس فارسا یتادر  یها کند تا روش ین خود کمک مین زبان آموزان آشنا شوند و ایا( ینوشتار) یزبان

 ییمقطع ابتادا  یدرس یگر مولفان و طراحان کتابهاید یاز جهت. باشند  ن خطاها مطابقت داشتهین بردن درصد اییبهبود و پا یراستا

خااص و در   یو آموزشا  یس  و محتوا و مطالاب و ماواد درسا   یتدر  وهیها، ش پژوهش  گونهنیج اینتا  به یو اتکا یریگ توانند با بهره یم

انتخااب  . ردیتر صورت پذ یتر و علم قیتر و عم عیزبان دوم سر یریادگیند یفرآ  نکهیتا ا  را انتخاب کرده یو مناسب ین حال متقتضیع

قاات  ی، انجاام تحق یزباان  یهاا  نکتاه ة ب ارائا ین  ترتییآموزان و تع یفارس یمناسب برا ین مطالب درسیو تدو  هیس، تهیتدر یروشها

گار  یآماوزان د  یفارسا  یزباان  یخطاها  م، بلکهیاز دارین مورد نیدر ا یگرید یها پژوهش  تنها به  ما نه. طلبد یرا م یمند متعدد و نظام

 .شود ید بررسیز باین یخارج یها  تیمل یو حتموجود در کشور  یها شیها  و گو  زبان
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