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چکیده

تحلیلِ خطای زبانآموزان ،یکی از ابزارهای سنجشِ کااراییِ آماوزش بام را ار

میآید .با بهرهگیری از این ابزار ،میتوان عالوه بر عیبیاابیِ ظااا ِ آموزرای ،بام
ظقاط ضعفِ زبانآموزان در مهارتهای گوظاگون پیبرد تاا کیییات آموزرای را

بهبود بخشید .تحلیلخطاا در دو رااخ ظااری و کااربردی بررسای مایراود .در
تحلیل ظاریِ خطا ،سابب و گواوظوی ایجااد خطاا در زهان زباانآماوز بررسای

* بر خود الز می داظیم از داظشواه بین ال للی اما خ ینی (ره) قزوین بم سبب در اختیار قاراردادن تهاهیالت الز بارای
بم سراظجا رسیدن این پژوهش قدرداظی میظ ائیم.
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میرود .در تحلیل کاربردیِ خطا ،با بررسی و دساتمبنادی خطاهاا ،راهحالهاای
مناسبی از جنب منابع و ریوههای آموزش برای رفع مشکالت زبانآموزان پیشنهاد

میرود ( .)Keshavarz, 2012, p. 59بر ه این اساا ،،ایان پاژوهش بام تحلیال
کااربردی خطاهاای ظورااتاری دورة ع اومیِ زباانآمااوزانِ مرکازِ آماوزشِ زبااانِ

داظشواهِ بینال للیِ اما خ ینی(ره) مایپاردازد .در ایان مقالام 100 ،ماتن ظواارش

(اظشاء و توصیف یک متن تصویری) در دورة ع ومی بم روش تصاادفی اظتخاا

ردهاظاد .زباانآماوزان از ملیاتهاای گوظااگون از ج لام آزربایجااظی ،بروظادی،

کنیایی ،سوری ،عراقی ،مالی ،گینی و ظیجریمای بودظاد .تحلیالدادههاا ظشاان داد

کم پربهامدترین خطاهای ظورتاری آنها مربوط بم واژه و امالء اسات .خطاهاای

واژگاظی بم سبب عد ِ رناخت و یادگیری ظامناسب زبانآماوز از زبااندو پدیاد

می آیند .خطاهای امالء ،بر پای علاتهاایی ماظناد ظاتواظاایی در در

رانیداری،

ظاتواظی در بازرناختن واکمها و ظیمواکمها و ضعفِ حافام دیداری و حرکتای بام

وجود میآیند ( .)Hashemzadeh, 2008, p. 429-431ظکت قابالِ توجام در ایان
پژوهش آن است کم زبانآموزان عر زبان ،بیشترین تعداد این گروه را تشاکیل

میدادظد ،با وجود آرنایی بیشاتر آنهاا باا زباان فارسای (ماظناد الیباا و واژههاای

مشتر ) ،جزء گروههای پرخطا بودظد .ه چنین ،ر ار بهیار این خطاهاا ،دور از

اظتاار و ییرِ قابلِ پیشبینی بود .هر گند بررسی علاتهاای بهاامدی ایان خطاهاا

ظشان می دهد کام عاواملی ماظناد گازینش محتاوای آماوزش ،درجامبنادی ماواد
آموزری و ریوة آموزش ،ظقش با اه یتی در کاهش این خطاها دارظد.

واژههای کلیدی :تحلیلخطاای ظوراتاری ،آماوزش زباانفارسای ،زبااندو ،
خطای امال ،خطای واژه.

 .1مقدمه
تحلیل خطا ،پیش از اینکم بم عنوان بخشی از زباانرناسای کااربردی ماوردِ توجام قارار بویارد ،از
دیرباز بم عنوان ابزاری برای عیبیابی سیهتمهای آموزری موردتوجم معل ان بودهاست .هار گناد،

امروزه این موضوع موردتوجم زبانرناسی کااربردی اسات و در دو رااخم ظااری و کااربردی بام
ترتیب بم تحلیال ظااری خطاهاای زهنای فراگیاران ،سابب و گواوظوی ایجااد خطاا و رناساایی و

طبقمبندی خطاها میپردازد .هدف ،بررسی های کاربردی ،آموزری است و از یافتمهای حاصال از
تحلیال ،باارای تهیاام مااواد آموزراای جدیااد یااا ت اارینهااای مناسااب باارای رفااع مشااکالت موجااود

زبانآموزان بهره میگیرظد (.)Galehdari, 2008, p. 343
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متنهای ظورتاری ،بخشی از مهارتهای تولیدی زبان ههتند کم مایتواظناد بام خاوبی تواظاایی

تولید ظورتاری زبانآموزان خارجی را بهنجند .سنجش تواظایی ظورتن زبانآموزان ییرفارسایزباان

بر پای متنهاای ظوراتمرادهراان ،مای تواظاد ماال

ارزیاابی روش تادریح ،محتاوا و رایوههاای

ارزش یابی مناسبی برای مراکز آماوزش زباان باراد .در ماورد تحلیال خطاهاا و ارزیاابی خطاهاای

زبانآموزان ییرفارسیزبان ،با ملیتهای گوظاگون ،بمطور موردی تاکنون پژوهشهای ارزر ندی
اظجا گرفتماست .هر گند مطالعمای کم خطاهای مشتر

ظورتاری زباانآماوزان را ماورد بررسای

قرار دهد ،بهیار کم اظجا ردهاست .این موضوع از این جهت اه یت دارد کم رناساایی خطاهاای
مشتر

زبانآموزان ییرفارسیزبان با ملیتهای گوظاگون زمینمای را برای برظاممریازی آموزرای،

تهیم محتوای آموزری و یکدستی در اظتخا روشهاای آموزرای بام وسایل آموزگااران فاراهم

میکند .این مقالم با بررسی برگمهای ظوارش زبانآموزان دوره ع ومی با ملیتهاای گوظااگون در
مرکز آموزش زبان فارسی داظشواه بین ال للی اما خ ینی (ره) قزوین ،آماری از خطاهای مشاتر

زباظی آنها ارائم میکند .هادف پاژوهش ،فراتار از ارائام آماار از خطاهاای ظوراتاری یاک مرکاز
آموزری زبان فارسی بم ییرفارسیزباظان است .هدف اصلی ،ارائم راهکارهاایی بارای کااهش ایان
خطاهای زباظی در حوزه آموزش زبان فارسی بم ییرفارسیزباظان است .تاکنون پژوهشهای اظدکی

درباره خطاهای ظورتاری ییرفارسیزباظان ،در ایران اظجا رادهاسات .در ادامام بام برخای از آنهاا

اراره میرود.

ابوالحهنی ( )Abolhassani, 2014در پژوهش خود ،بر خطاهای زباظی فارسیآموزان در حوزة

آواها ت رکز دارت .وی ،بم بررسی رابط بین خطاهای تلیاای موجاود در گیتاار زباانآماوزان باا
خطاهای موجود در ظورتار آنها پرداخت .با تحلیل یافتمهای ،وی بم ارتباط دو سویم اماال و تلیا

اراااره ماایکنااد .او پیشاانهاد داد در آمااوزش و ظوااارش کتااا هااای درساای زبااان فارساای باام

ییرفارسیزباظان ،تدریح ه زمان تلی و ظوارش مورد توجم قرار گیرد .علوی مقاد و خیرآباادی
( )Alavi Moghaddam & Kheirabadi, 2012بم تحلیل ارتباههای ظورتاری داظشآموزان ایراظای

ییرفارسیزبان میپردازظد .بم این مناور ،آنها دستظوراتمهاای داظاشآماوزان تار زباان ساط

متوسط و پیشرفتم را تحلیل کردظد .در پایان ،بم این ظتیجم دست یافتند کم مخاطبان ییرفارسیزباان،

مهارت کافی در ظورتن بم زبان فارسی را پیدا ظ یکنناد و ایان موضاوع ظشااندهناده ضاعف ماواد

آموزرای اسات .راقاقی و جعیروظاد ( )Shaghaghi & Jafarvand, 2013ایان فرضایم را مطار

کردظد کم خطاهای زباظی ییرفارسیزباظان با فارسی زباظان رباهت دارد .آنها در پاژوهش خاود باا
ظا بررسی خطاهای فارسیآماوزان ییرفارسایزباان در ج لامهاای دارای عناصار قطاب منیای ،بام

ظادرست ظبودن این فرضیم دست یافتند .متولیان ظائینی و استوار ابرقاوئی (

& Motavallian Nayin
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 )Ostovar Abarghouyi, 2013بم بررسی خطاهای ظحوی عر زباظاان در یاادگیری زباان فارسای

بمعنوان زبان دو پرداختند .آنها بم این ظتیجم دست یافتند کم بیشتر خطاها تحت تأثیر زبان مادری

زبانآموزان بم وجود آمدهاظد.

حهینی ( )Hosseini, 2014با پژوهش بر روی اظشای  80فارسایآماوز گینای ساط متوساطم،

دریافتند کم بیشتر خطاها مربوط بم خطای صرف فعل و عد مطابق فعل با فاعال اسات .وی علات
اصلی ع ده بروز این خطاها را تع یم قواعد زبان مادری زبانآموزان بم قواعد زبانفارسی میداظاد.

مطبوعی بنا و مح د ابراهی ی ( )Matbui Bonab & Mohammad Ebrahimi, 2009باا تحلیال

خطاهای ظورتاری فارسیآموزان سط مقادماتیِ اظولیهایزباان ظشاان دادظاد پربهاامدترین خطاهاا
مربوط بم امال و سپح حوزه ظحو و زیرمقولمهای آن اسات .مح ادی و اصارری (

& Mohamadi

 )Asghari, 2008در پژوهش خود هدایت ظحوی فعل با حروف اضافم در زبان فارسی و مشکالت

کاربرد آن برای زبانآموزان روسی زبان را مورد بررسی قرار دادظد .آنهاا بار اه یات و توجام بام

مقولم فعل و هدایت ظحوی فعل در زبان فارسی تأکید کردظد .ظتیجام پاژوهش آنهاا ،تیااوتهاای

کاربرد فعل ه راه با حرفاضافم در زبانهای فارسی و روسی ،ه چنین تأثیر زبان مادری (روسای)
بر یادگیری زبان فارسی را ظشان داد.

اح دوظد ( )Ahmadvand, 2010ظیاز باا تجزیام و تحلیال خطاهاای ظوراتاری فارسایآماوزان

آل اظی زبان در سط مقدماتی ظشاان داد کام خطاهاای درونزبااظی بیشاتر از خطاهاای میاانزبااظی
ههتند .گلمداری ( )Galehdari, 2008بم بررسی  300برگم ظوارش زبانآموزان ییرفارسیزباان در
داظشواه اما خ ینی(ره) پرداختند.آنها در پاژوهش خاود ،بیشاترین خطاهاای زباانآماوزان را در

حوزه واژی و کاربردی معرفی ظ ودظد .اح دیان ( )Ahmadian, 2007پژوهشی بر روی کردزباظان

مهاباد اظجا داد .وی خطاهای زباظی در ظورتار داظشآموزان فارسیآموز کردزبان را مورد بررسای

قرار داد .بر پای یافتم های این پژوهش ،علت ع ده بروز خطا در ظورتار این فارسایآماوزان اظتقاال

بینزباظی است و اظتقال درونزباظی و راهبردهای یاادگیری بام ترتیاب در جایوااههاای پهاین قارار

میگیرظد .هواظگ ( )Huang, 2013با تحلیل خطا و آموزش زبان اظولیهی و بررسی پژوهشهاای

پیشین ،بم بررسای آثاار موجاود در زمینا تحلیال خطاای ظوراتاری و اه یات آن در امار آماوزش

میپردازد .وی یادگیری زبان را فرایندی رامل آزمون و خطا میداظاد و اعتقااد دارد باا اساتیاده از
بررسی مقابلمای میتوان علتهای بروز خطاها را پیدا کرد .بم باور وی بر پای ظتایج بمدستآمده از
تحلیل این خطاها میتوان دورههای آموزری مناسب یا ترمی ی را برای زبانآموزان برگزار کرد.

مح د و ه کاران ( )Mohamed & al., 2004بم تحلیل خطاها در زبان اظولیهی و زبانآموزان
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گینی پرداختند .آنها بم بررسی خطاهای زبانآموزان گینی پرداختناد کام در ماالزی بام یاادگیری
زبان اظولیهی بمعنوان زبان دو مشرول بم تحصیل بودظد .بیشتر مشکالت این زبانآموزان در حوزة

بمکارگیری افعال ،حروف اضافم و امالی واژهها 1بود .علت بروز این خطاها ایلب تع یم افراطی و

سادهسازی بود .دارو 72 )Darus, 2009( ،اظشای ظورتمرده داظشآموزان ماالیی بم زبان اظولیهی
را موردبررسی قرار داد .پح از تحلیل خطاها مشخص رد پربهامدترین خطاها مشت ل بار صاورت

ج ع و میرد ،زمان فعل ،گزینش واژه ،حرفاضافم ،مطابقم فعل باا فاعال و ترتیاب واژههاا بودظاد.

دارو( ،ه ان) اینگوظم ظتیجمگیری مایکناد کام بیشاتر خطاهاا در حاوزه دساتور زباان باودهاظاد.

ه چنین ک بود دایره واژگان و در برخی ماوارد ظاامیهو باودن ج لامهاا از دیوار مشاکالت ایان

زبانآموزان بم ر ار میآیند.

تن ( )Tan, 2009در پژوهش خود بم بررسی و تحلیل خطاهاای ظوراتاری  95داظشاجوی ساال

دو داظشواه کن-رای میپردازد .تحلیلها ظشانداد کم اظتخا واژه ،راکل فعال ،حاذف فاعال و
زمان فعل ،گهار خطای ع دهای بودظد کم این زبانآموزان مرتکب رده بودظاد .علاتهاای اصالی
بروز این خطاها ،محدودیت تعداد واژههاای موجاود در زهان زباانآماوزان ،اظاد

باودن داظاش

دستوری آنها و ه چنین تداخل با زبان اول بود .وی بارای از باین باردن ایان مشاکالت ،افازایش
تعداد واژهها بم ویژه واژههای پرکاربرد در زهن زبان آموزان و اظجاا تکاالیف مرباوط بام مهاارت
خواظدن را پیشنهاد میکند.

سان ( )Sun, 2010بم گرد آوری و بررسی علت وقوع خطاا در اظشاای داظشاجویان رراتم زباان

اظولیهی در داظشواه الدوظگ میپردازد .او کوریده است عالوه بر گردآوری اظواع خطاها و رر

علتهای بروز آنها ،ویژگیهای رو بم پیشرفت خطاها در پایمهای گوظاگون و دالیل آنها را ظیاز
توضی دهد .پح از تحلیل دادهها ،مشخص رد کم خطاهای دستوری بیشاترین میازان را بام خاود

اختصاص دادهاظد پح از آن ،خطاهای واژگاظی و خطاهای مربوط بم ساازههاای گیت اان و محتاوا
قرار دارظاد .عاالوه بار ایان ،خطاهاای زباانآماوزان پایام اول ،بیشاتر از دیوار پایامهاا و خطاهاای

زبان آموزان پایم سو از ه م ک تر بود کم ظشان میدهد با پیشارفت مهاارت زبااظی خطاهاا ک تار و

ک تر میروظد .هر گند برخی از خطاهای ساده مثل خطاهای امالیی یا عد مطابقام فعال باا فاعال،

حتی در پایمهای باال ظیز مشاهده میرود کم ظشاندهنده از باین ظباردن ایان مشاکالت در پایامهاای

ابتدایی است؛ بنابراین توجم ویژه بم آماوزش داظاش پایامای اظولیهای و مهاارتهاای اصالی بارای

افزایش مهارت ظورتار بهیار ضروری است.

 1رامل حذف یک حرف ،تکرار یک حرف و واژههای پایانیافتم با /ily/
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 .2مبنای نظری پژوهش
بم دالیل گوظاگوظی ماظند عوامل بینزباظی یا میانزباظی یا ررایط محیطی ،زبانآماوز م کان اسات
1

هنوا یادگیری یک زبان ،دگار ارتباه رود .تشخیص این خطاها سابب ارتقاای روش تادریح در

آموزش زبان دو میرود .براون ( )Brown, 2000, p. 216-217عقیده دارد زبانآموزی ماظند هار

مهارت دیوری ،خالی از ارتباه اظجا ظ یرود و بروز بهیاری از این ارتباهات از ظار زباظی منطقای

بم ظار میرسند .هر گند پژوهشوران و معل ان آموزش زبان خارجی باید بداظند ،ارتباهاتی کم یک
فرد هنوا ساختن یک ظاا زباظی جدید مرتکب می رود ،باید بم دقت تحلیل گردد .زیارا احت ااال

این ارتباهات مشت ل بر اطالعات مه ی از گووظوی یادگیری زبان خاارجی توساط زباانآماوزان
ههتند .بم باور کشاورز ( ،)Keshavarz, 2012, p. 58ت رکز اصلی تحلیل خطاا بار روی راواهدی

است کم خطاهای زبانآموزان در اختیار ما قرار میدهند .این رواهد اطالعااتی از فرایناد زیربناایی
دخیل در فراگیری زبان دو را فراهم میکنند .این کار از طریق بررسی ارکال ییرقابلقبول تولیاد

رده توسط کهاظی صورت میگیرد کم در حال یادگیری زبان دو یا یک زبان خارجی ههتند.

تحلیل خطای زبان دو ریوهای است کم سم اصل زیر را در ظار میگیرد:

 .1خطاها اجتنا ظاپذیر ههتند ،بم این معنا کم ظ یتوان یک زبان را بدون ارتباه کردن یاد گرفات،
گم زبان اول بارد گم زبان دو  ،یادگیری آن بدون بروز خطاها امکانپذیر ظیهت.

 .2خطاها از جنبمهای متیاوتی اه یت دارظد.

 .3ت ا خطاها را ظ یتوان بم زبان مادری زبانآموز ظهبت داد ،یعنی تداخل زبان اول تنها منبع بروز
خطا ظیهت (.)Keshavarz, 2012, p. 59

حوزه تحلیل خطا را می توان بم دو راخم ظاری و کاربردی تقهایمبنادی کارد .تحلیال خطاای

ظاری در درجم ظخهت مربوط بم فرایندها و راهبردهای دخیل در یادگیری زبان دو و رباهتهای

احت الی آ ن با فراگیری زبان اول است .از این دیدگاه ،تحلیل خطا یکی از فعالیاتهاای اصالی در

زمین پژوهشهای روانرناسی زبان در حوزه یادگیری زبان است .بم بیاظی ماهیت یادگیری زبان را
موردبررسی و جهتجو قرار میدهد .هدف دیور تحلیل خطای ظاری یافتن جهاظیهای زبان 2اسات

(.)Keshavarz, 2012, p. 63-64

از سوی دیور هدف تحلیل خطای کاربردی کامال ع لی و آموزری است .بارای ظ وظام ،تهیا

دورههای ترمی ی 3و استیاده از ابازار و اساتراتژیهاای مناساب بار اساا ،یافتامهاای تحلیال خطاا
1

inter-language factors
language universals
3
remedial courses
2
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( .)Keshavarz, 2012, p. 64سریدهار ( Seridhar, 1981, p. 221-222 Qouted in Keshavarz,

 )2012, p. 65اهداف تحلیل خطای کاربردی را بم رکل زیر معرفی میکند:

 .1تعیین ترتیب ارائم مطالب زبان مقصد در کتا های درسی و کاال،هاا ،ایانگوظام کام مطالاب
دروار پح از مطالب آسان قرار گیرظد.

 .2تعیین درج ظهبی تأکید ،توضی  ،و ت رین مورد ظیاز در فه اظدن مطالب متیاوت در زبان مقصد.
 .3استیاده از در،ها و ت رینهای ترمی ی.

 .4گزینش پرسشها برای آزمودن مهارت زبانآموز.

ظخهتین گا در فرایند تحلیل خطا ،رناساایی و توصایف خطاسات (.)Brown, 2000, p. 220

کیپارساکی و باارت ()Kiparsky & Bart, 1972; qouted in Laufer-Dvorkin, 1991, p. 190

خطاهای زباظی را بم دو گروه کلی 1و جزئی 2تقهیم کردهاظد .خطاهاای کلای ،آن دساتم از خطاهاا
ههتند کم در در

پیاا زبااظی و برقاراری ارتبااط مشاکل ایجااد مایکنناد ،اماا خطاهاای جزئای

مشکالت ساختاری ههتند کم در ارتباط خللای ایجااد ظ ایکنناد .بارای ظ وظام ،اراتباه در کااربرد
صورت میرد یا ج ع واژه از ظوع جزئی و کاربرد ظادرست واژههاای رباط ،خطاای کلای بام را ار

میآیند.

روشهای گوظاگوظی برای تحلیل خطا مورد استیاده قرار میگیرد .باروان (

Brown, 2000, p.

 )231بم یکی از روشهای تقهیمبندی خطاها اراره میکند:

الف .حذف :3برخی ازسازههای زباظی حذف میروظد؛

ب .افزایش :4سازههای زباظی کم ظیازی بم آنها ظیهت ،بم کار میروظد؛

پ .انتخاب :5سازههای زباظی ظادرست اظتخا میروظد؛

ت .ترتیب :6اظتخا سازهها درست است اما ترتیب قرار گرفتن آنها ظادرست است.

روش دیور ،تقهیمبندی اظواع خطا بام پانج گاروه اسات ( :)Keshavarz, 2012, p. 90الفف.

آوایففی ،7ب .سففاخ واژی ،8پ .دسففتوری ،9ت .فرهنگففی و سففب

 10و ث .واژی-
1

global
local
3
omission
4
addition
5
selection
6
ordering
7
phonological
8
lexical
9
syntactic
10
stylistic and cultural
2
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معنائی .1خطای واژی-معنایی ،رامل تداعی متقابل 2و هم ریشم ظادرست 3است .تداعی متقابل
یعنی زماظیکم واژهای در زبان اول برای بیان دو میهو متیاوت بم کار رود .هار گناد در زباان
هر یک از آن میاهیم توسط واژهای مجزا بیان میرود و این عامل بروز خطا است« .هام ریشام

ظادرست» یعنی وقتی کم بم سبب مشابهت آوایی یک واژه در زبان اول با زبان دو  ،فراگیار بام
آن را برای بیان میهومی کامال متیاوت در زبان دو بم کار بویرد.

با توجم بم رویکرد کاربردی این پژوهش ،برخی از ماواردی کام در جادول ( )1بام آنهاا

اراره ردهاست ،استیاده میروظد تا بم تحلیل خطاهای واژه و امالی زبانآموزان پرداختم رود.

کوردر ( )Corder, 1974 qouted in Ellis, 1994, p. 48پنج مرحلم را در اظجاا تحلیال خطاا

در ظار میگیرد :ظخهت ،گردآوری ظ وظمهای زباظی زبانآموزان ،دو  ،رناسایی خطاها ،سو ،

توصیف خطاها ،گهار  ،توضی خطاها و پنجم ،ارزیابی خطاها .این در حالی است کام باراون

( )Brown, 2000, p. 220فقط دو مرحلم را معرفی میکند .مرحلام ظخهات ،رناساایی خطاا و

مرحلم دو رر آن است .در پژوهش حاضر ،بر اسا ،رویکرد براون ،بعد از رناسایی خطاهاا
و توضی آنها ،راهکارهایی برای کاهش آنها پیشنهاد میرود.
5

 .1 .2تفاوت میان خطا 4و اشتباه
پیش از اظجا هر گوظم تحلیلی ،ضرورت دارد کم بین خطا و ارتباه تیاوت در ظار گرفات .زیارا در
فرایند تحلیل خطا ،خطاها برای ما اه

یت دارظد ،ظم ارتباهات .گح و سلینکر ( Gass & Selinker,

 )1993 qouted in Keshavarz, 2012تیاوت بین خطا و ارتباه را اینگوظم تعریف میکنند:

بم ظار میرسد خطاها ظاا مند بارند و طبق قاعدة خاصی رخ بدهند .مثال خطاها هنوامی باروز

میکنند کم داظش یک زبانآموز از قواظین زبان هدف ظاکافی است؛ بنابراین خطاها ظشاندهنده

ظاا زباظی زبانآموز در مرحلمای معین از یادگیری ههتند .احت ال باروز خطاهاا زیااد اسات و

ایلب توسط زبانآموز قابل رناسایی ظیهت .خطاهای ظاا مند ،داظش زبانآموز ظهبت بام زباان
مقصد را ظشان میدهند کم ه ان تواظش اظتقالی
.)Keshavarz, 2012, p. 60

6

اوست ( Gass & Selinker, 1993 qouted in

1

lexico-semantic
cross-association
3
false-cognates
4
error
5
mistake
6
transitional competence
2
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این در حالی است کم براون ( )Brown, 2000, p. 217خطا را اظحاراف قابال توجام از دساتور

زبان یک فرد بالغ بومی یک زبان میداظد کم ظشاندهنده تواظش زبااظی زباانآماوز اسات .بناابراین

خطاها ،رواهدی از سیهتم مورد استیادة زبانآموز (زباظی کم یاد گرفتماست) را در یک زمان ویژه

در طول دورة آموزش در اختیار ما قرار میدهند .در واقع خطاها ،ابزارهایی ههتند کم زبانآموز از

آنها برای آموختن زبان استیاده میکند و ریوهای است کم زبانآموز بم وسیل آن فرضیمهای خود

را دربارة ماهیت زباظی کم در حاال یاادگیری آن اسات ،مایآزمایاد ( .)Corder, 1967, p. 25اماا

آنگم باید در مورد خطاها درظار دارتم باریم این است کم خطاها قاظونمند ههتند ،زیرا از قاواظین
زبان میاظی 1زبانآموز پیروی میکنند.)Keshavarz, 2012, p. 60( 2

ارتباه ،بم خطایی اراره داردکم می تواظد لرزش زباظی یا یک حد ،تصادفی بارد ،یعنی ظاتواظی

در بهرهگیری درست از یک ظاا رناختمرده .ه افراد ،گم در زبان بومی خود گم در زبان دومی
کم در حاال یاادگیری آن ههاتند م کان اسات اراتباه کنناد ( .)Brown, 2000, p. 217کشااورز

( )Keshavarz, 2012, p. 61ارتباهات را اظحرافهای تصادفی میداظد کم بم های ظااامی ارتبااط
ظدارظد و می تواظند ربیم ارتباهات کنشی بارند کم در ظورتار یا گیتار افراد بومی ظیز رخ مایدهناد.

ماظند لرزش های زبان یا گوش یا قلم ،رروع ظادرست و عد مطابقا فعال باا فاعال در یاک ج لا

طوالظی .ه چنین ارت باهاتی کم بم دلیال خهاتوی ،هیجاان ،محادودیت حافاام و عاد ت رکاز رخ

میدهند ،بیشتر بم وسیل خود فرد قابل رناسایی و برطرف کردن ههتند.

با توجم بم مهائلی کم در باال اراره رد ،بهیار مهم است کم میان ارتباه و خطا تیاوت ظهاد .گرا

کم ارتباهها ،فرآوردة ررایط بوده و خطاها ظشاندهنده داظش زیربنایی زبانآموز یاا تاواظش اظتقاالی
وی ههتند .خطاهای ییر ظاا یافتمای کم در کنش روی میدهند ،ارتباه و خطاهای ظاا یافتم کم بم

تواظش زبانآموز مرتبطاظد ،بم اختصار خطا گیتم میروظد ( .)Corder, 1967, p. 24-25ظکتمای کم

باید بم آن توجم دارتم دارت این است کم زبان آموزان ع وما بم ارتباه خود پای بارده یاا باا ک ای

تأکید متوجم آن می روظد و در پی رفع آن برمیآیند .هر گند تشخیص خطاها بم این سادگی برای

آنها امکانپذیر ظیهت.

تشخیص تیاوت میان خطا وارتباه ،ه واره برای پژوهشوران و معل ان دروار بودهاست .با ایان

وجود ،معیار کلی کم توسط بیشتر تحلیلگران خطا برای ایجاد ت اایز میاان ایان دو در ظاار گرفتام
interlanguage

1

 2ماظند« :من ایران را می داظم ».زبانآموز سعی دارتم بوویاد کام مان ایاران را «مایرناسام» ،اماا بام واساطم تاأثیر زباان
مادریاش ( ،)I know Iranاین خطا را مرتکب ردهاست.
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میرود ،بهامد وقوع آنها است .بم این معنا کم خطاهایی کم بهامد وقوع آنها کم است ،ارتباه یا
خطاهای کنشی در ظار گرفتام مایراوظد .ایان در حاالی اسات کام خطاهاای دارای بهاامد بااال را

خطاهای ظاا یافتم میداظند .هر گند باید در ظار دارت کم این معیاار بام تنهاایی کارآماد ظیهات و
م کن است بهامد پائین یک خطا بم دلیل بهامد پائ ین کااربرد آن ظکتام دساتوری و یاا حتای بام

واسطم کاربرد راهبردهای اجتنا  1از سوی زبانآموزان بارد .بنابراین بهتر است خطاهای ظاا یافتم

این گوظم تعریف روظد کم این خطاها قاظوظ ند ههتند و پیوستم در کنش زبانآموزان رخ میدهند،
بم بیاظی بم صورت مداو

.)p. 62

ویژگیهای زبان بینابین زبانآموز را بازگو میکنند ( Keshavarz, 2012,

 .2 .2اهمی خطاها
بهیاری از پژوهشوران بر اه یت خطاها تأکید کردهاظد کم یکی از پیشوامان آنهاا کاوردر اسات.

کوردر ( )Corder, 1967در مقال تأثیرگذار خود «اه یت خطای زباانآماوزان» 2خطاهاا را از سام
جنبم قابل توجم میداظد:

خطاها بم سم دلیل اه یت دارظد .ظخهت برای معل ان ،زیرا در صورتی کم تحلیل ظاا منادی را

اظجا داده بارند ،ظشان میدهاد کام زباان آماوز بام گام اظادازه بام هادف ظزدیاک راده و گام

بخشهایی برای یادگیری باقی ماظده است .دو  ،رواهدی از گووظوی فراگیاری یاا یاادگیری
زبان و اینکم زبانآموز گم استراتژی یا ریوههایی را برای کشف زبان بمکار مایبارد در اختیاار

پژوهشوران قرار میدهند .سو  ،برای خاود زباانآماوز ضاروری ههاتند ،زیارا اظجاا خطاا را
میتواظیم ابزاری بداظیم کم زبانآماوز از آن بارای یاادگیری زباان اساتیاده مایکناد(

Corder,

.)1967, p. 25

ضیاءحهاینی ( )Zia Hosseini, 2011, p. 99ظیاز خطاهاا را راواهدی از پیشارفت و موفقیات
زبانآموزان میداظد .وی معتقد است کم تحلیل خطاها پیشرفت و برظاممریازی آموزرای را تهاهیل

میکند و در ظهایت زبانآموزان را قادر میسازد با سرعت بیشتری بم سوی معیاار مطلاوبی از زباان
مقصد حرکت کنند .کشاورز ( )Keshavarz, 2012, p. 64میظویهد زبانآموزی واقعای فراینادی

است کم لزوما رامل بروز خطاست .هنوامیکم زبانآموزان در برابر ظ وظمهایی از زبان مقصد قارار

میگیرظد ،در مورد آن فرضایمپاردازی مایکنناد .بیشاترایلب فرضایمهاای اولیام ظاکاافیاظاد ،زیارا
avoidance strategies
the significance of learners' errors

1
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 187 /

زبانآموزان قادر بم تشخیص محدودیتهای یک قااظون خااص یاا اساتثناهای آن ظیهاتند .بناابراین
مطالع خطاهایی کم توسط زباانآماوزان تولیاد مایراود ،مایتواظاد ماوارد زیاادی درباارة فرایناد

زبانآموزی و عوامل مؤثر بر این فرایند در اختیار ما قرار دهد.

 .3روش پژوهش
این پژوهش ،بم روش میداظی اظجا ردهاست .مقال حاضر ظتیجم بررسی  100برگم آزمون ظواارش

از  50زبانآموز ییرفارسیزبان دوره ع ومی مرکز آموزش زبان فارسی داظشاواه باینال للای اماا -
خ ینی(ره) است کم بمصورت تصادفی اظتخا ردهاظد .آزمون ظوارش راامل دو بخاش اسات :در

بخش ظخهت  ،توصیف یک تصویر و در بخش دو  ،ظوراتن دربااره یاک موضاوع اظشاا .مج اوع

زمان آزمون ظوارش  90دقیقم و زباان آماوزان ،فراگیاران مبتادی واقعای از آسایا ،اروپاا ،آفریقاا و
آمریکای التین و ظیز زبانآموزان عر زبان از کشاورهای عارا  ،ساوریم ،تاوظح ،بحارین و ی ان
ههتند .این گروه  320ساعت دوره آموزش زبانفارسی را در مرکز آموزش زباانفارسای داظشاواه

اما خ ینی(ره) کم رامل کتا های فارسی بیاموزیم  ،1فارسی بیاموزیم  2و کتا در

رنیداری

میرود ،1گذراظدهاظد .زبان آموزان در گروه سنی بین  18تاا  26ساال بودظاد و در اظجاا پاژوهش،

مؤلیم جنهیت آنها موردتوجم قرار ظورفتماست .ت امی خطاهای موجود در این برگامهاا ،ازج لام
خطاهای دستوری ،واژگاظی و امالیی ه وی موردبررسای قارار گرفتناد .در مطالعام و دساتمبنادی

خطاها بم موضوع خطاهای کماه یت یا پراه یت توجم ظشدهاست .ه م خطاهاای ایان پاژوهش باا

یک درجم اه یت موردِ بررسی قرارگرفتماظد.

آزمون ظوارش در بخش اول مربوط بم ظوارش کوتاه ( 8خط) درباره تصویر زیر است:

 1بخشی از خطاهای زباظی زبان آموزان ارتباط مهتقی ی با منابع درسی مورد استیاده در یک مرکز آموزش زبان فارسای
دارد .بم گوظمای کم سبب میرود خطاهای زباظی زبانآموزان یک ملیت در دو مرکز آموزش زبان بام دلیال اساتیاده از
منابع درسی متیاوت ،با یکدیور تیاوت کنند .برای ظ وظم ،هنوامیکم در یک مرکز زبان ،از منبعای اساتیاده مایراود
کم در در ،،گیتوگو بم صورت گیتاری ظورتم میرود ،زبانآموزان ظیز ه ین صورت را در ظورتمهای خود بام کاار
برده و خطاهای امالیی بیشتری دارظاد .بارای ظ وظام« :مان مای خاا بام تهاران بار  .را ا کجاا مای ری » گااهی ایان
زبانآموزان ه ین مهالم را تع یم میدهند .در صورتی کم در مرکز دیوری کم اصول خط ظورتاری رعایات مایراود،
این گوظم خطاها ک تر دیده میرود.
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شکل  :1نگارش درباره تصویر

و بخش دو مربوط بم ظوارش یک اظشا ( 12خط) درباره یکی از سم موضوع زیر است:

 .1گرا زبان فارسی را یاد میگیرید یادگیری زبان فارسی در زظدگی آیندة ر ا گم تاأثیری دارد
برای یادگیری بهتر این زبان گم میکنید (در متن خود باید بم این پرسشها پاسخ بدهید).

 .2بم ظار ر ا ویژگی های یک استاد خو زبان فارسی گیهت (ازظار روش آموزش ،تکلیف دهی
برای ت رین بیشتر و تصحی آنها ،اخال  ،رفتار با زبانآموز ،و موارد مشابم رر دهید).

 . 3دوست دارید در آینده گووظم پدر و مادری برای فرزظدان خود بارید بم ظار ر ا ویژگیهاای
یک پدر و مادر خو گیهت بم طور کامل رر دهید.

پح از تصحی برگمهای ظوارش و مشخص کردن خطاهای زباظی ،این خطاها بام صاورت

زیر موردِ بررسی و رناسایی قرارگرفت .سپح این موارد در  14راخم زیر دستمبندی ردظد:
1

امال

3

ساختار ج لم

2
4
5
 1ساده و مرکب
 2ساده و مرکب

جدول  :1چهارده موضوع مورد بررسی
6

زمان مناسب

11

8

صیت

13

تطبیق فعل و فاعل

7

باهم آیی فعلها

9

واژه

10

اسم

ض یر
قید

12
14

حرف «را»

حرفاضافم
حرف ربط

1

2

حرف «ی»

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 189 /

با تحلیل خطاهای زباظی  100برگم ظوارش زباانآماوزان ییرفارسایزباان دوره ع اومی مرکاز

آموزش زبان فارسی داظشاواه باینال للای اماا خ ینای (ره) ،یافتامهاای زیار (راکل  )1بام دسات

آمدهاست:

292

300

241

29 24 20 20 13 12

52

47

123 108 97

250
200

145

150
100
50
0

قید

با هم آیی…

ساختار ج لم

حرف «ی»

حرف ربط

ض یر

تطبیق فعل…

صیت

حرف «را»

اسم

حرفاضافم

زمان

امال

واژه

شکل  :2خطاهای زبانی در نوشتههای فارسی آموزان در دوره عمومی

رکل ( )2ظشان می دهد کم دو خطای زباظی واژه و امال ،اختالف زیادی با دیور خطاهای زباظی

زبانآموزان دارظد:

حرف «ی» حرف ربطضمیر تطبیق فعل و
قیدبا هم آیی فعل ها ساختار جمله
واژه

%1

%1

%2

%2

%1

%24

فاعل

%2

%4
صف

%4
حرف «را»
%8
اسم
%9
حرفاضافه

امال
%20

%10
زمان
%12

شکل  :3درصد خطاهای زبانی در نوشتههای فارسیآموزان در دوره عمومی
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ظکتمای کم در رکل ( )2بیشتر بم گشم میآید ،درصد خطاهای زباظی رایجتار زباانآماوزان باا

توجم بم کتا های آموزری آنها در مرکز آموزش زبان فارسی داظشواه باینال للای اماا خ ینای

(ره) است .میتوان این خطاها را با توجم بم تعدادران و برای برجهتمکردن خطاهای پربهامدتر ،بر

پای درصدهای آنها بم سم دستم تقهیمبندیکرد:

جدول  :2میزان خطاهای پربسامد
ظوع خطا

درصد

واژه

%24

امال

%20

مج وع
%44

خطاهای واژگاظی بم سبب عد رناخت و یادگیری ظامناسب زبانآموز از زباندو و اماال،

بنا بم دالیلی ماظند ظاتواظایی در

رنیداری ،ظاتواظی در بازرناختن واکمها و ظیمواکمها ،ضعف

حافام حرکتی و ضعفحافام دیداری بم وجود میآیند.

جدول  :3میزان خطاهای دستوری
ظوع خطا

درصد

زمان مناسب

%12

حرفاضافم

%10

اسم

%9

حرف «را»

%8

مج وع
%39

خطاهای جدول ( )3مربوط بم ظکتمهای دستوری است کم زبانآموزان در کاربرد آنهاا باا

خطا روبرو ردهاظد.

جدول  :4میزان خطاهای کم بسامد
ظوع خطا

درصد

صیت

%4

تطبیق فعل و فاعل

%4

ض یر

%2

حرف ربط

%2

ساختار ج لم

%2

حرف «ی»

%1

باهم آیی فعلها

%1

قید

%1

مج وع

%17
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جدول ( )4مربوط بم خطاهایی است کم زبانآماوزان ک تار در کااربرد آنهاا باا خطاا روبامرو

ردهاظد .تقریبا ظی ی از خطاهای زبانآموزان بم دو خطاا (واژه  %24و اماال  )%20محادود مایراود.

 %83ه م خطاهای زبانآموزان فقط رامل رش دستم واژه ،امال ،زمان مناسب ،حرفاضافم ،اسام و
حرف «را» میرود.

 .4یافتههای پژوهش
ه انگوظم کم آمار و جدولهای باال ظشان میدهند ،بیشترین آمار خطاهای زباانآماوزان در ماورد
خطاهای امال و واژه بود .این مقالم بم طور خالصم بم تحلیل خطاهای زبانآموزان در ایان دو زمینام

میپردازد و راهکارهایی را در ارتباط با آنها ارائم میدهد.

 .1 .4خطاهای امال در آموزش زبان دوم
امال یا درست ظورتن رکل واژهها ،بخشی از مهارت ظوراتن اسات کام گیاره ظشادن بار آن سابب

میرود پیا ظوارظده یا بم درستی منتقل ظشود و یا سبب ایجاد سوءتیاهم گردد .علت ارتباه ظوراتن
واژهها در زباندو آموزی بم عواملی ماظناد ضاعف ع لکارد رانیداری ،ضاعف حافاام دیاداری و
ضعف حافام حرکتی بهتوی دارد کم سبب میرود زبانآماوزان در پیوظاددادن آواهاای زبااظی باا

ظ اینده حرفیران ،بم مشکالت جادی برخاورد کنناد (

Zandi, 1999 cited by Hashemzadeh,

 .)2008, p. 429در ادامم ،هر یک از ایان ضاعفهاا بامطاور اج االی ماوردِ بررسای قرارگرفتام و
راهکارهای کاهش آنها ارائم میرود.

فرودسان ( )Frodesen, 1991, p. 268اماال را راه ماؤثری بارای یاافتن خطاهاای دساتوری در

ظوارش میداظد کم می تواظند ظتیجم دریافت ظادرست زبان دو بارند .امال میتواظد بم زباانآماوزان
ک ک کند تا این دستم از خطاهای خود را برطرف ظ ایند .امال در آزمون در

رانیداری ،ایلاب

برای ت ایزهای آوایی-واجی و مهارت هجی کردن استیاده میرود .آنگم در این پاژوهش ماوردِ

توجم قرارگرفتماست ،بم تنهایی بام معناای باا صادای بلناد خواظادن واژههاا و ماتن توساط معلام و
بازظویهی آن توسط زبانآموز ظیهات .بلکام منااور باازآفرینی واژه توساط زباانآماوز در مهاارت
ظورتن ،خواه بم رکل از برظویهی واژهها و خواه بام راکل باازآفرینی واژههاا توساط وی در در،

ظوارش است.

 .1 .1 .4ضعف حافظه شنیداری و ضعف در تعمیم رابطه آواها با حروف
در بین سم عامل معرفی رده توسط زظدی ،بیشترین ارتباهات امالیی زباانآماوزان ریشام در در
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رنیداری آنها دارد ( .)Zia Hosseini, 2007, p. 145زبانآموزان هنوا رنیدن مطلب ضبطراده
و یا در موقعیتهای حقیقی ظوراتن ،ظ ایتواظناد آواهاای زباان دو را بام خاوبی تشاخیص داده و

ظ اینده حرفی واژة موردظار را بازرناسی کنناد .بناابراین هنواا ظوراتن بام آنگام در زهان خاود

بمعنوان واژه موردظار می رناسند مراجعم کرده و از ه ان مرجع در بازظورتن واژه استیاده میکنند.
این دست خطاها در زبانآموزان گینی بیشتر مشاهده میرود .ماظند:
 .1الف) علی یک پلنده {پرظده}روی زمین دیدظت.
) این گهال {گهار}عکح دو بچمها دارد.

پ) گم خیف{حیف}کم بال گنجک رکهتم رد.

ت) زبان فارسی ظازدیک {ظزدیک}زبان کشور است.

راهکار :زبان آموز باید از روی یک متن با صدای بلناد بخواظاد و صادایش را ضابط کناد ،ساپح
صدای خود را پیاده کند .پح از این مرحلم ،ظورتم خود را با متن اصلی مقایهم ظ اید .بم این وسیلم

زبانآموز زماظیکم بم متن اصلی مراجعم می کند ،بم تیاوت ظورتاری خود و متن مرجع پی برده و با
دقت بیشتری بم آواهای تولیدی خود توجم میکند.

بم ه ین صورت ،برخی زبانآموزان بم دلیل ضعف حافام رنیداریران ،در بازظورتن واژهها ،یک

یا گند حرف را از واژههای مختلف حذف میکنند و یا یک یا گند حرف را بم واژهها میافزایناد.

ه چنین ،برخی دیور از زبانآموزان بم دلیل ظاتواظی در بمکارگیری تع یم رابطم آواها باا حاروف،

قادر بم یادگیری واژهها ظیهتند .آنها آنگم را تصور میکنند میرنوظد ،بم ه ان رکل مایظویهاند
( .)Hashemzadeh, 2008: 430ماظند:

 .2الف) من وقت {وقتی}کم مهافرت میکرد  : ... ،کم کردن یک حرف
) جاهای مردو {مرد }بزرگ میرو : .... ،اضافم کردن حرف

پ) دیگ {دیور}داظش آموزان بم تکلیق بنویهند :کم کردن حرف

ت) در این عکح یک دختر و یک پهر با پدر و مارران {مادرران}باهم فرش و عاذا و تاب

{توپ}و میوهها دارظد: .کم کردن حرف

راهکار :با تکرار و با استیاده از فلشکارتهایی کام واژههاا روی آنهاا ظوراتم رادهاسات ،بایاد

واژهها را بم درستی بیاموزد .گند بار دیدن واژهها سبب ظقش بهتن واژگان در زهن زبانآموز رده
و در هنوا بازآفرینی واژه راحتتر ارتباط آواها و حروف را پیدا میکند.

 .2 .1 .4ضعف حافظه دیداری
برخی زبانآموزان ظ یتواظند صاورت در ،حاروف الیباا یاا راکل واژه را کام از تاوالی حاروف
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ساختم می روظد ،در حافام دیداری خود ثبت کنند .بم بیان دیور ،آنها بم مشکل بر میخورظد .این
مشکل حتی در زبان مادری زبانآموزان ظیز میتواظد وجاود داراتم باراد و در یاادگیری زباان دو
ه ین اختالل یادگیری درکُند پیش رفتن روظد یادگیری دخالت دارتم بارد .ماظند:

 .3الف) گیزهای رازان {ارزان}است.

) ظقش پدر و مادر در تربیت فرزظدان بهیاری آزرش{ارزش} دارد.

پ) هرروز با دوستیمان فارسی صحبت میکنم و سریال از تلیوزیون{تلویزیون}ت ارا میکنم.
ت) خاظواده او در رهر مهشور {مشهور}است.

راهکار :تکرار و استیاده از صدای ضبطرده زبانآموز و یاا دیوار فایالهاای رانیداری و ظوراتنِ

پیدرپی از روی واژهها می تواظاد ایان ضاعف را برطارف کناد .ه چناین ،تهیام فلاشکاارتهاای

ظورااتاری و مراجعاام پیوسااتم باام ایاان کااارتهااا ماایتواظااد ضااعف حافااام دیااداری را ار بااین بباارد

(.)Hashemzadeh, 2008, p. 430

 .3 .1 .4ضعف حافظه حرکتی
در ظورتن امال و یا ظورتن متنی بم عنوان اظشا یا ظوارش عالوه بر دارتن حافام رنیداری و دیداری

قوی ،زبانآموزان باید تواظایی اساتیاده از حرکاات دسات را بارای ظواارش و باازآفرینی آواهاای
رنیدهرده و یا موردظار بم رکل ظورتاری دارتم بارند .برخی زبانآموزان بم سبب ضعف در کنترل
حرکات دست ،قادر ظیهتند واژههای موردظار را در هنوا ظورتن بازآفرینی کنند .بام بیاان دیوار،

کندی حرکت دست آنها ماظع از بازتولید واژگان موردِ ظار است .ماظند:

این زبانآموزان سرعت ظورتن بهیار پائینی دارظد و در آزمونهای ظوارش اظشاهای کوتاهی دارظاد

و قادر ظیهتند بم اظدازهای کم آزمون درخواست کردهاست ،بنویهند .این افراد حروف و واژههاا را

دررت و بزرگ میظویهند.

راهکار :برای رفع این مشکل ،زبانآموز باید واژهها و حروف یکهان را بارها و بارها بنویهد .معلم
کال ،باید روش درست ظورتن واژهها را مرحلمبممرحلام بام زباانآماوز آماوزش دهاد .ه چناین

استیاده از روشهایی ماظند ظورتن واژهها با استیاده از حرکات دسات در هار مکااظی کام امکااظش

فراهم بارد ،میتواظد بم کم کردن این مشکل ک ک کند (.)Hashemzadeh, 2008, p. 431

 .2 .4خطای واژه در آموزش زبان دوم
زبانآموزان در یادگیری زبان دو زماظی کم با واژهها در سط های مختلف روبامرو مایراوظد ،در
بمکارگیری و کاربرد آنها ارتباه میکنند .این ارتباهها در سطو باالتر و زماظیکم زبانآموزان باا
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دوگاظمهای واژگاظی روبمرو میروظد ،پیش میآید .زبانآموزان در سطو پائینتر ،آماوزش زباان
دو با ترج مای ساده و یا سایر روشهای آموزش واژگاظی ماظند موارد زیر قادر بام در

میااهیم

واژگان میروظد .در این مرحلم ،آنها قادر بم برقراری ارتباط بین صورت و معنای واژههاا باوده و
ارتباط آظان را بم راحتی رمزگشایی میکنند (.)Jafari, 2011:1125

هر گند گاهی در سطو باالتر ،واژه یا اصطالحی برای ما یادآور مج وعمای از میااهیم ویاژه

است کم اعضای یک جامعم زباظی فقط با دارتن رناخت از جزئیات آن زبان میتواظناد رابطا باین

رکل و محتوای آن سیهتم زباظی را بم راحتی در

کنند .بم بیاظی ،دریافات مل او ،معناای واژه،

وابهااتم باام میاازان آگاااهی فاارد از خاسااتواه فرهنواای ه ااان واژه اساات .باام باااور پاایشقااد و

ابراهی ی( ،)Pishghadam & Ebrahimi, 2019زبانآموزان دارای یک گذراتم فرهنوای متیااوت

از یکدیور ههتند و برای در

زبان باید هوش فرهنوی دارتم بارند .زیرا «هاوشفرهنوای ایان

امکان را بم زبانآموز میدهد تا از طریق داظش و دقت ع ل ،تیاوتهاای فرهنوای را دریاباد و در
برخورد با دیور فرهنگها رفتار درستی در پیش گیرد.)Pishghadam & Ebrahimi, 2019( ».

روبرت گالیهون ( )Galisson, 1976, p. 57در این باره بیان کاردهاسات واژههاا جایوااههاای

مناسبی برای استقرار میاهیم فرهنوی ههتند .زبانآماوزان ماوردِ مطالعام ایان پاژوهش ظیاز پاح از

گذراظدن مراحل اولیم یادگیری زبان ،با مشکالتی در کاربرد واژهها مواجم ردهاظد .ایان اراتباهات

بنا بم دالیلی کهبم صورت مختصر بم آنها اراره میرود ،پیش میآیند.

 .1 .2 .4نشناختن مرجع درونی واژهها
روبرت گالیهون ( )Galisson, 1983, p. 75برای ه واژههاا یاک مرجاع دروظای و یاک مرجاع
بیروظی تعریف می کند .مرجع دروظی ه ان معنای تحتالیای یا ظااهری اسات کام در فرهنااااگ

لرت ارائم میرود .مرجع بیروظی ،بافت یا ساختار فرهنوای ویاژهای اسات کام خاساتواه واژههاای

ه ان زبان است .او معتقد است مرجع دروظی واژهها ،الزاما بم یک مرجع بیروظای کام آن را داظاش

جهاظی ،فرهنگ و ت امی میااهی ی کام مایتاوان از ورای واژه منتقالکارد ،بااز مایگاردد .زباان

دو آموزان ،بم دلیل ظشناختن مرجاع دروظای واژههاا ،گااهی در بامکاارگیری واژههاا اراتباه ع ال

میکنند و فقط براسا ،بردارت سطحی و ظاهری خود واژه ای را برای ظورتن و یا صحبت کاردن
برمیگزینند.

 .4الف) بهترین دوستم ییران است .آنها خیلی قشنگ { } و خوشتیپ است:
در زبان فارسی از صیت «قشنگ» برای آقایان استیاده ظ یرود.
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) زنها در ایران حجا {روسری} میپورند{سر میکنند}:

حجا واژه ای کلی است کم برای پورش اسالمی زظان استیاده میرود .اما روسری یکتکم لبا،
است کم برای پوراظدن سر خاظمها استیاده میرود.

پ) این پهر در روز عید اربعین{ } از خاظم را برگشت.

اربعین از مراسم مذهبی ریعیان است کم برای سوگواری گهل ین روز راهادت اماا حهاین (ع) و

هیتاد و دو تن از یاراظشان برگزار میرود .برخی زبانآموزاظی کم با فرهنگ اساالمی -ایراظای ایان

واژه آرنایی ظدارتم و قادر بم رمزگشایی از مرجع دروظی این واژه ظیهتند .در واقع ،آنها بام اراتباه

فکر میکنند این مراسم ظیز بخشی از جشنهای ایراظیان است.

راهکار :مشکالت زبانآموزان در این مقولم در بمکارگیری واژههای اظتزاعای و ییراظتزاعای دیاده
میرود .بنابراین برای آموزش این دو گروه ،میتوان از راهکارهای پیشنهادی زیر بهره گرفت.
الف.آموزش واژگان اظتزاعی:

بر پای تقهیمبندی آموزش واژگان کم پیشتر بم آن ارااره راد ،مایتاوان بام اساتیاده از فرهناگ
تصویری ،ترج م تحت الیای ،1ترسیم ،تصویر ،اراره بم مصدا هاای واقعای ارایا و ماوارد مشاابم

ارارهکرد.

 .آموزش واژگان ییراظتزاعی:

میتوان با ترج م تحتاللیای ،تعرییی کوتاه با بهرهگیری از واژههای ساده ،مثال ،واژههای هممعنا

و متضاد ،همآییها ،تجزیم واژه بم اجزای تشکیلدهنده آنها و سایر روشها ارائم کارد و آنهاا را

آموزش داد.

 .2 .2 .4تعمیم دادن به زبان مادری و زبانهای دیگر
تع یم استیاده از واژگان و سایر عناصر زباظی ماظند از زبان اول بم زبان دو در بیشتر زباانهاا و ظازد

بیشتر زبانآموزان امری اجتنا ظاپذیر است .با این حال میتوان بم ک ک راهکارهایی ایان خطاا را

ک تر کرد .در ادامم ،بم ظ وظمهاایی از اراتباههاای واژگااظی زباانآماوزان و راهکارهاای آن ارااره

میرود:

 .5الف) در وسط خیابان یک سرباز راهن ایی { پلیح راهن ایی} قرار دارد.
) در اوقات فراغ{ اوقات فرایت} بیشتر گیزهای میدهم.

1

درباره ترج م تحت الیای واژگان بحث های بهیاری در آموزش زباان دو مطار اسات .اماا اظتخاا ایان روش بام

اهداف آموزری ،ساعت و ظیاز زبان آموزان بهتوی دارد.
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پ) دوست من علی مهلم{مهل ان} است .علی داظشجو داظشکده مهند ،است.

ت) من در ایران در ،میخواظم .گون ما مالقات ظ یکنیم{ما ه دیور را ظ یبینیم}.

در مثال (-5پ) زبانآموز عر براسا ،زبان مادری ،از واژه مهلم بم جای مهال ان اساتیاده مای-

کند .ه ینطور در ظ وظ (-5ت) ،از مالقات کردن کام در زباان ماادریاش ،برابار باا هامدیوار را
دیدن است ،استیاده کردهاست.

راهکار :در صورتیکم مدر ،کال ،بم زبان مادری زبانآموزان آرنایی دارتم بارد ،در مواجهام
با واژگاظی مشابم در زبان دو  ،با اراره بم تیاوتهای کاربردی این واژگان میتواظد ضریب خطای

زبان آموزان را کاهش دهد .در ییر این صورت ،مدر ،میتواظد با رناساایی خطاهاای تکاراری و

پربهامد زبان آموزان در مورد واژه یا واژههایی خاص در آموزش آنها با دقت و توجم بیشاتر و باا

صرف زماظی بیشتر ،خطاهای زبانآموز را کاهش دهد .برای ظ وظم ،بیشتر زبانآموزان از ملیتهای

گوظاگون در بمکارگیری واژه «پلیح راهن ایی» و «اوقاات فرایات» مشاکل داراتند .ایان موضاوع

بیاظور این ظکتم است کم زبانآموزان با تع یم ساختواژی این واژگان در زبان مادریران ،واژگان

جدیدی را تولید میکنند .بنابراین مدر ،کال ،با توجم بم این موضوع باید در هنوا آماوزش باا
تکرار و ت رین از فراگیری قطعی زبانآموزان اط ینان کهب کند.

 .3 .2 .4نداشتن فرهنگ لغ ویژه زبان فارسی بهعنوان زبان دوم
فرهنگهای لرت ،ظخهتین ابزاری ههتند کم زبانآموزان برای یافتن معنای واژهها بم آنها مراجعم

میکنند .هر گند یافتن فرهنگ لرتی کم معنای جامع ه واژهها را با توجم بام مرجاعهاای دروظای
آنها معرفی کرده بارد ،تقریبا امکانپذیر ظیهت .بیشتر فرهنگهای لرت با ارائم معاظی اولیم واژهها،

معاظی تحتاللیای واژهها را ارائم میدهند (.)Jafari, 2011, p. 1230

 .6الف) هر روز می تواظیم صدای باظگ{صداهای مختلف} در خیابان بم گوش میرسیم.

در فرهنگ لرت ،باظگ بم معنی فریاد ،آواز بلند ،صوت و خروش است .زباانآماوز باا مراجعام بام

فرهنگ از این واژه برای مناوری کم دارد ،یعنی صداهای گوظاگوظی کم در یک خیابان میرنود،

استیاده میکند.

) علی بم زیال آتش میکرد و گای میپزد{د میکند}.

زبانآموز ظ یداظد برای آماده کردن گای باید از فعل «د کردن» استیاده کند.

پ) وقت مرد بی ار روظد ،من از آنها پرهیز کرد {از آنها فاصلم میگیر }.

ت) او ه یشم بم پدرش را تعایم میکرد{بم پدرش احترا میگذارت}.

راهکار :تهیم و تدوین فرهنگهای لرت و فرهنگ تصویری ویژه زبانآموزان ییرفارسیزباان کام
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دربردارظده معاظی واقعی و کاربردی واژهها در زبان اصلی ههتند ،میتواظد ارتباهات زبانآموزان را

تا اظدازة بهیاری کاهش دهد .در رارایطی کام دسترسای بام گناین فرهنوای بارای زباانآماوزان و

مدرسان زبان فراهم ظیهت ،استیاده از متنها و آموزش واژهها با استیاده از متن ،میتواظد بام در
و رر واژهها بهیار ک ک کند.

 .4 .2 .4عدم شناخ و بهکارگیری اصطالحات
اصطالحات هر زباظی مع وال ریشم در باورهای ع یقی دارد کم در سالیان دراز در بین مرد جامعام
زباظی رکلگرفتماست ( .)Jafari, 2011, p. 1228زبانآموزان گاه اصطالحی رنیدهاظد ،اما بم سبب
عد رناخت درست اصطال آن را ظابمجا استیاده میکنند.

 .7الف) ه م آد ها خیلی خورحالی دارظد و بال درمیآورظد{راد ههتند}گون ه مگیز مرتب است.
) اینجا مرد در خوابواه مهرباظی ههتند و باهم ظ ک خوردظد{ظان و ظ ک یکدیور را میخورظد}.

پ) پدربزرگم کارها زیاد دارد .او بهیاری برف دارد{هرکم بامش بیش ،برفش بیشتر}.

راهکار :استیاده از اصطالحات در متن و یا داستانهای کوتاه مصور در سطوحی کم زباانآماوزان

دورههای اولیم زبانآموزی را گذراظدهاظد ،میتواظد بم یادگیری بهتر و ع یقتر اصطال هاا ک اک

کند.

 .5 .2 .4عدم شناخ باهمآییها
کاربرد واژهها در کنار هم ،روی محور همظشاینی محادودیتهاایی دارد .مشخصامهاای معناایی و

کاربردی واژهها سبب میرود کم این محدودیتها ایجاد رود .زبانآموزان بام سابب ظاآرانایی باا
حوزههای معنایی هر واژه ،این خطا را اظجا میدهند ( .)Galehdari, 2008در ظ وظمها بام ماواردی
از فعلها اراره میرود:

 .8الااف) بعضاای از مااا در قااایق ماااهی ماایگیرظااد و بعضاای دیواار از مااا در دریاگاام قااایق
میکنند{قایقسواری میکنند}.

) علی و خواهرش در خاظم پلنده درست کردظد{درمان کردظد}.

پ) معل ان هرهیتم میتواظند بم داظش آموزان ک ک بوردظد{ک ک کنند}.
ت) من دیروز در ،گرفتم{من دیروز درسم را یاد گرفتم}.

راهکار :بازظویهی فعلها در ج لم کم سبب میرود عالوه بر یادگرفتن فعالهاا باا حاروف اضاافم
فعلها و کاربرد صحی فعل در ج لم آرنا روظد.

1

 1برای ظ وظم افعال و ج لم های آخر کتا دستور کاربردی ویژه زبان آموزان ییرفارسی زبان.)Jafari, 2014( ،
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 .6 .2 .4عدم گزینش واژگان مناسب جه آموزش
موارد یادرده باال ،ظیازمند تالش آموزگار و برظامم آموزری و زبانآموز است .بم جاز ایان ماوارد،

عوامل دیوری ماظند گزینش ظکردن واژگان مناسب و گنجاظدن آنهاا در برظامام آموزرای در امار
آموزش زبان دو  ،اخاتالل ایجااد کارده و خطاهاای اجتناا ظاپاذیری را در پیوظاد باا آنهاا پایش

میآورد .1مهمترین معیارهایی کام صااحب ظااران مهاائل آموزرای بارای گازینش واژگاان ارائام

کردهاظد ،عبارتاظد از:
الف .بهامد
 .دامنم

پ .قدرت پورش دربردارظدة  .1قدرت گهترش .2 ،قدرت ر ول .3 ،قدرت معنارساظی .4 ،قدرت
ترکیب است.

ت .آساظی یادگیری  .1رباهت .2 ،ایجااز .3 ،وضاو  .4 ،قاعادهمنادی .5 ،باار یاادگیری را راامل

میرود.

ث .زودیابی

ج .معیارهای روانرناختی و آموزری در برگیرظدة  .1هدف آموزری .2 ،سط آماوزش .3 ،طاول

دورهی آموزش .4 ،سن زبانآموز .5 ،محیط آموزری است (.)Shahbazi, 2008

اظتخا واژگان برای آموزش زبانآموزان ییرفارسایزباان بار اساا ،ماوارد یادراده بااال ،مبحثای

قابل تأمل است .گرا کم در بیشتر موارد ،بم سبب در دستر ،ظبودن پیکاره مناساب زبااظی ،اظتخاا

واژگان برای تهیم و تدوین مواد آموزری بار اساا ،رام زبااظی و تجربام ظوارظادگان کتاا هاای

آموزری بودهاست.

راهکار :گاهی استیاده از منابع آموزری با دایره واژگاظی با ویژگیهای یادرده امکانپذیر ظیهت.

در این ماوارد ،توجام و دقات آموزگاار کاال ،در بامکاارگیری و یاا حاذف واژگااظی کام فاقاد
ویژگی های عل ی یادرده ههتند ،در آموزش واژگان و جهتدهی بم برظاممهای آموزری راهوشاا

است.

 .5نتیجهگیری
این پژوهش ،بم تحلیل کاربردی خطاهای زباظی فارسیآموزان دوره ع اومی مرکاز آماوزش زباان

فارسی داظشواه بین ال للی اما خ ینای (ره) پرداختاماسات .تحلیالخطاای زباانآماوزان عاالوه بار

1

در اینجا بم دلیل پرهیز از ظواه اظتقاادی بام مناابع آموزرای ،از آوردن ظ وظام خاودداری مای راود و ایان موضاوع بام

پژوهشهای دیور واگذار می رود.
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عیبیابی سیهتم آموزری ،ظقاط ضعف زبانآموزان را بمصورت دقیق مشخص میظ اید تا مهئوالن
و کاررناسان آموزش با رفع این کاساتی هاا سابب بهباود کیییات آماوزش راوظد .تحلیال خطاای

کاربردی موردِ استیاده در این پژوهش با بررسی و دستمبندی خطاهای زبان ،راهحلهای مناسبی از

جنب منابع و ریوه های آموزش زبان فارسی برای کاهش خطاهای زباظی پیشنهاد میدهد .با بررسای

 100متن ظوارش بم طور تصادفی (اظشا و توصیف یک متن تصاویری) در دوره ع اومی ،مشاخص

رد کم مج وع دو خطای واژه و امال تقریبا ظی ی از خطاهای زبانآموزان این مرکز زبان را تشکیل

میدهند .خطاهای واژگاظی بم سبب ظشناختن و یادگیری ظامناسب زبانآموز از زباندو و امال بنا بم
دالیلی ماظند ظاتواظایی در

رنیداری ،ظاتواظی در بازرناختن واکمها و ظیمواکمهاا ،ضاعف حافاام

حرکتی و ضعف حافام دیداری بم وجود میآیند .بر این مبنا ،راهکارهاایی ماظناد روش آموزرای

کم روی رفع این خطاها تأکید کند و گازینش محتاوای آموزرای مناساب خواظادن و رانیدن کام

متناسب با سط آموزری بارند ،ظقش بهیاری در کاهش این خطاها دارظد .این پاژوهش مایتواظاد

مبنااای پااژوهشهااای گوظاااگوظی در زمیناام آمااوزش واژگااان و امااال و سااایر ارااتباهات پربهااامد

زبانآموزان بارد .بر این اسا ،میتوان با تولید محتواهای آموزری و روشهای آماوزش مناساب
خطاهای ک تری در ظورتار زبانآموزان دیده رود.
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Abstract
Written texts are part of language production skills that can well measure the writing
ability of foreign language learners. Writing errors are important because of the fact
that the students have enough time to write and review their written texts, and more
research can be done on them. In addition, written texts can measure the writing
competence of non-Persian language learners. It is also a criterion for assessing
teaching methods, content and evaluation methods for language teaching centers.
About analyzing and evaluating errors of non-Persian language learners and
different nationalities, valuable studies have been done so far, but a study that
examines the common language errors of learners is rare. It is important to identify
the common mistakes of non-Persian language learners with different nationalities,
because of the benefits to educational planning, provision of educational content,
and coherence in the choice of teaching methods by instructors.
This article reviews the errors of foreign language learners based on the error
analysis branch, which is a subset of applied linguistics. This research analyzes the
spelling and vocabulary errors among the learners of Persian as a Second Language
in Imam Khomeini International University. As one of the key means of assessing
the efficiency of teaching and improving the learning experience, error analysis can
help identify the flaws of the teaching system and the weaknesses of students in
relation to different learning skills. Many researchers have emphasized the
importance of errors. One of the pioneers of language error analysis is Corder. In his
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article in 1967 “The significance of Learner’s Errors”, he reviewed the errors from
three perspectives:
“They [Errors] are significant in three different ways. First to the teacher, in that
they tell has progressed and, consequently, what remains for him to learn. Second,
they provide to the researcher evidence of how language is learned or acquired, what
strategies or procedures the learner is employing in his discovery of the language.
Thirdly (and in a sense this is their most important aspect) they are indispensable to
the learner himself, because we can regard the making of errors as a device the
learner uses in order to learn. It is a way the learner has of testing his hypotheses
about the nature of the language he is learning.” (Corder, 1967, p. 167) Through the
error analysis approach, researchers can identify and categorize students’ errors and
propose appropriate teaching materials and methods that can resolve those errors.
This research analyzes the written errors of the basic level (general) of the
language learners at Imam Khomeini International University. For the present study,
we randomly chose 100 texts (including compositions and descriptions of pictorial
narratives) written by the basic level students. The learner nationalities were
Azerbaijani, Burundi, Kenyan, Syrian, Iraqi, Mali, Chinese, and Nigerian. The age
of the students was between 18 and 26 years, and in the research, component of
gender did not affect. This group had 320 hours of Persian language teaching
(including the books like Let’s Learn Persian 1, Let’s Learn Persian 2 and
Listening Comprehension) at Persian Language Center of Imam Khomeini
University. All the errors in the test, including grammatical, lexical and spelling
mistakes, were examined. In studying and categorizing errors, errors are not
categorized as minor or major and all the errors in this research have been studied
with a degree of importance.
Our analysis indicates that spelling and vocabulary errors are most common
among the students in this study. While vocabulary errors are caused by the
students’ lack of familiarity with and incomplete learning of the target language
(Persian), spelling errors are the outcome of their poor listening skill, inability to
recognize vowels and semivowels, and weakness of visual memory. Students except
in a language that they have a lack of knowledge and inability to communicate, just
simply use their reserves. At levels two and three, they are somehow confronted
with the problem of using or not using proper words. This problem appears in two
areas of precise understanding of the word and its proper application in the context.
The most difficult lexical and intercultural problems of learners was their return to
mother tongue. They used the first-language patterns to use the second language.
The biggest problem of language learners in the lexical and intercultural section was
their return to mother tongue patterns. They used the first-language patterns to use
the second language. Also, their lack of knowledge of the role and use of words and
expressions affected the errors. A surprising finding in our study is that despite the
students’ familiarity with the Persian alphabet and vocabulary, Arab speaking
learners, who were the majority of the learners, had more errors than the others. Our
further analysis reveals that the sheer volume of errors among these learners is
associated with teaching methods, selection of syllabus, and also rating of teaching
materials.
Keywords: Writing error analysis, Teaching Persian language, Second language,
Spelling error, Vocabulary error.

