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چکیده

باسوادي در سادهترين تعريف خود به معناي كسب مهارتهاي خواندن و نوشتن به زبان
رسمي است .اگرچه اكثر دانشآموزان براي تسلط يافتن بر دو مهارت ياد شده تالش ميكنند
اما براي دانشآموزان ایرانی مناطق غيرفارسيزبان ،نسبت به مناطق فارسی زبان آموزش زبان
فارسي بهعنوان زبان رسمي با محدوديتهاي بيشتري روبهروست .در فرايند زبانآموزي
بروز خطا پديدهاي اجتنابناپذير است و «تحليلخطا» راهي است براي شناسايي نيازهاي
آموزشي در جهت بهبود كيفيت موادآموزشي و شيوههاي تدريس .منظور از تحليلخطا،
مطابقة جملههاي توليدشده در گفتار يا نوشتار زبانآموزان با جملههاي گويشوران بومي
بهلحاظ سازگاري يا عدمسازگاري با قواعد زبان مورد مطالعه است .در اين تحقيق
خطاهاينوشتاري دانشآموزان ايراني تركزبان سطح متوسط و پيشرفته مورد تحليل و
بررسي قرارگرفتهاست .آمار ارايه شده شامل  100مورد خطاست كه در چهارگروه خطاهاي
اماليي ،خطاهای واژگاني ،خطای ساختاري و خطای كاربردشناختي بررسيشدهاند .دادههاي
تاريخ دريافت مقاله90/9/12 :

تاريخ شروع بررسي90/10/ 11:

* عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

تاريخ پذيرش91/2/ 23:

** كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان از دانشگاه عالمه طباطبايي
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تحقيق از دستنوشتههاي مخاطبان مجالت رشد گردآوري و به روش توصيفي تحليل و
بررسي شد ه است .هدف تحقيق دستيابي به پربسامدترين خطاهاي نوشتاري دانشآموزان
ايراني غيرفارسيزبان است .نتايج نشانداد كه برحسب بسامد رخداد ،خطاهاي ساختاري
با  72درصد ميزان وقوع از بيشترين تعداد برخوردار بودهاند .بهعبارت ديگر ،دانشآموزان
ايراني ترك زبان در كاربرد نكات دستوري داراي ضعف هستند .به نظر ميرسد اين نتيجه
قابل تعميم به ساير دانشآموزان غيرفارسيزبان ايراني نيز ميباشد .بنابراين در تهيه متون
آموزشي و كمكآموزشي بايد به اين موضوع بيشتر توجه شود.
كليدواژهها :تحليل خطا ،خطاهاي نوشتاري ،متون آموزشي ،متون كمك آموزشي،
دانشآموزان غيرفارسيزبان.

مقدمه

زبان فارسي ،زبان رسمي جمهوري اسالمي ايران است؛ از اين رو تسلط بر دو مهارت
خواندن و نوشتن در اين زبان ،براي تمامي ايرانيان امري حياتي و مهم بهشمار ميآيد .آموزش
و پرورش ،بهعنوان نهاد اصلي آموزشي در ايران ،اين وظيفه را بر عهده دارد كه عليرغم وجود
زبانها و گونههاي زباني مختلف در اين مرزوبوم ،زبان فارسي را بهعنوان مهمترين عامل اتحاد
ملي گسترشدهد .از اينرو كتابهاي درسي به زبان فارسي معيار نگاشته شدهاند و اين بدان
معناست كه گويشوران ساير زبانها و لهجههايمحلي (عربي ،تركي ،كردي ،لري و )...به منظور
تحصيل ،اشتغال و دستيابي به موقعيت اجتماعي نيازمند يادگيري زبان فارسي هستند.
اگرچه مسئوالن امر در آموزشو پرورش همواره كوشيدهاند تا با تهية موادآموزشي مناسب و
بهكارگيري شيوههاي مطلوب ،فرصتهاي برابري را براي همه دانشآموزان فراهمآورند اما بهنظر
ميرسد يادگيري زبانفارسي (كه ممكناست هرگز بهخوبي زبان مادري فراگرفتهنشود) بهعنوان پيش
شرط تحصيل ،حضور در اجتماع و يافتن شغل براي دانشآموزان غيرفارسيزبان ايجاد دشواري نمايد.
بهويژه با در نظرگرفتن اين واقعيت كه در اكثر مناطق معلمان محلي مشغول تدريس هستند و احتماالً
داراي لهج ه بوده و حتي ممكناست در كالس از زبانمحلي استفادهكنند .تأثير اين محدوديتها بر
يادگيري مهارتهاي زباني دانشآموزان غيرقابلچشمپوشي است .لذا جهت پرداختن به اين مهم و
ط قوت و ضعف روشها و مواد آموزشي زبانفارسي در مناطق غيربومي ،1ارزيابي
شناسايي برخي نقا 
بازخوردهاي بهدستآمده از نوشتار دانشآموزان اين مناطق ميتواند سودمند باشد.
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مجالت رشد مخاطبان بسیاری در سراسر كشور دارند و نامههاي زيادي را از آنها دريافت
ميكنند .نكته قابلتوجه در بيشتر نامههاي مخاطبان غيرفارسي زبان ،خطاهاي نوشتاري است.
خطاهايي مانند امالي ناصحيح ،كاربرد ساختارهاي نامتعارف و واژگان نادرست .تكرار خطاها
در نوشتههاي متعدد نشان دهنده اين است كه برخي از نكات در آموزش زبان فارسي نيازمند
توجه بيشتري هستند .با در نظر گرفتن اين موضوع كه تحليل خطاهاي زباني ميتواند نقاط
ضعف را نمايان سازد ،نگارندگان به بررسي ويژگيهاي زباني اين نوشتهها ،از منظر خطاهاي
رايج نوشتاري ،پرداختند .در اين تحقيق ،خطاهاي نوشتاري دانشآموزان تركزبان ،در دو گروه
متوسط و پيشرفته ،مورد بررسي قرار گرفتهاست.

پيشينة تحقيق
مطالعاتخارجي

مطالعات فراواني در باب تحليلخطا صورتگرفته است كه از آن جمله ميتوان به مقاالت
هاسيم ،)2002( 2دان ،)2007( 3ليو )2008( 4و داروس )2009( 5اشاره كرد .در اين نمونهها،
محققان با بهرهگيري از روش تحليلخطا ،منشأ بروز و شيوه برطرف كردن خطاهاي نوشتاري
به زبان دوم رايافتهاند.
هاسيم ( )2002برخي از خطاهاي دستوري در نوشتن جمالتانگليسي را براساس نظريههای
زبانشناسي تحليلكردهاست .نتايج بهدست آمده از تحقيق او اين موضوع را تأييد ميكنند كه
ت دارد .معلمان از
تحليلخطا براي بهبود يا ارتقای تكنيكهاي آموزش زبان انگليسي ضرور 
طريق اين روش ميتوانند ضمن آگاهي از مقوالتي كه براي زبانآموزان ايجاد دشواري ميكنند،
عملكرد خود را نيز ارزيابي نموده و با تهيه مواد آموزشي سازماندهيشده تكنيكهايآموزشي
خود را ارتقا دهند .دان ( )2007هم پس از بررسي خطاهاي نوشتاري دانشجويانترمهشت يكي
از دانشگاههاي گوانگدانگ 6نشانميدهد كه خطاهاي بينازباني در نوشتار بيشتر دانشجويان ترم
باالي اين دانشگاه رخ داده است .بنابراين انتقال از زبان مادري (تداخل) در بروز برخي از خطاها
نقشدارد و در مسير يادگيري زباندوم ،دانستن ساختارهاي پايه دستوري و افزايش دامنه لغات،
كليد دستيابي به هدف است.
ليو ( )2008تأثير دو روش تصحيح مستقيم و تصحیح غيرمستقيم خطاها را ،در بهبود وضعيت
نوشتن زبانآموزان سطح پيشرفته ،مورد مقايسه قرار دادهاست .در تحقيق او  12دانشجو در دو
گروه مجزا شركتكردهاند .اين دانشجويان ابتدا دربارة موضوعهاي از پيش تعيين شده مقاالتي
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نوشتهاند و پس از مشخصشدن خطاهاي نوشتاريشان به دو روش مذكور ،مجددا ً نوشتة خود
را تصحيح نمودهاند .نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تصحيح غيرمستقيم ،در كاهش خطاهاي
واژگاني زبانآموزان ،از روش تصحيح مستقيم مؤثرتر است .اگرچه اين مقاله مستقيم ًا با موضوع
تحقيق مرتبط نيست ،اما ميتواند در نحوة برخورد معلمان با خطاهاي نوشتاري زبانآموزان مورد
توجه قرار گيرد.
داروس ( )2009با مطالعة  72انشا كه توسط دانشآموزان مالزيايي به زبانانگليسي نوشته
شده نشان دادهاست كه عدم رعايت قوانين دستوري در بروز خطاهاي نوشتاري اين دانشآموزان
بسيار مؤثر بوده است .جامعه آماري اين تحقيق متشكل از  37پسر و  35دختر دورة راهنمايي
تحصيلي بوده كه زبان انگليسي را بهعنوان زبان دوم ميآموختهاند .نتيجة ديگر اين است كه
دانشآموزان شركتكننده در اين تحقيق از ضعف دايره لغات برخوردار بودند و جمالت توليد
شده توسط آنان بدون معنا و گاهي غيرقابل درك بود.
نتايج تحقيقات مذكور نشان ميدهد كه عدم شناخت يا رعايت ساختارهاي پايه ،ضعف دايرة
لغات و نیز تداخل زبان مادري در بروز خطاهاي نوشتاري موثرند.

مطالعات ايراني

مطالعات ايراني قابلتوجهي هم وجود دارند كه در قالب ترجمه ،كتاب يا مقاله ،و از منظرهاي
مختلف ،خطاهاي نوشتاري را مورد توجه قرار دادهاند .برخي از اين مطالعات عبارتند از :رضائي
( ،)1376سليماني ( ،)1380يارمحمدي ،)1381( 7كاظمي ( ،)1384متوليان نايبي ( )1389و ...
رضائي ( )1376تأثير مهارت زبانآموزان در زبان دوم (انگلیسی) را بر ترجمه و نوشتار مورد
توجه قرار دادهاست .در تحقيق او ،خطاهاي لغوي و ساختاري نوشتار دو گروه ضعيف (داراي
مهارت كم در زبان انگليسي) و قوي (داراي مهارت زياد در زبان انگليسي) با يكديگر مقايسه
شده است .نتايج نشان داده است كه مهارت افراد در زبان دوم بر كيفيت نوشتار ،پيچيدگي
نحوي و خطاهاي نوشتاري آنها تأثير ميگذارد .سليماني ( )1380هم خطاهاي نوشتار دو گروه
از دانشجويان ايراني را مقايسه كرده است :گروه اول دانشجويان ايراني (فارسيزبان) كه زبان
انگليسي را بهعنوان زبان دوم ميآموزند و گروه دوم دانشجويان ايراني (فارسيزبان) رشتههاي
ديگر .در اين مقاله رابطه بين سطح مهارت زباني و نوشتار صحيح بررسيشده و نشان داده است
دانشجوياني كه در زبان اول نوشتار بهتري دارند ،به زبان دوم هم بهتر مينويسند؛ البته به شرط
ب كرده باشند .بهعبارت ديگر ،مهارت زباني و
آنكه مهارت زباني كافي در زبان دوم را هم كس 
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نظم منطقي كالم در هر دو زبان اول و دوم ،عامل تعيين كننده در توانايي نوشتن است .دو تحقيق
فوق با تأييد نتايج يكديگر نشان ميدهند كه خطاهاي نوشتاري عمدت ًا در اثر نداشتن مهارت
زباني كافي اتفاق ميافتد.
يارمحم��دي ( )1381الگوه��اي مختلف س��اخت جمله (جايگاه اج��زاي جمله ،نحوه بيان
مالكيت و  )...را در دو زبان فارس��ي و انگليس��ي با يكديگر مقايس��ه كرده و به بيان ش��باهتها و
تفاوتهاي ساختاري دو زبان پرداخته است .نتیجه اینکه تفاوتهاي ساختاري دو زبان ،امکان بروز
خطا را براي يادگيرندگان ايجاد ميكنند كه الزم است در آموزش به اين نكات توجه شود .بهعنوان
مثال جايگاه فعل در دو زبان انگليسي و فارسي با يكديگر متفاوت است و عدم رعايت اين نكته،
در نوشتن به بروز خطا ميانجامد:
ف :مردي در باغ است.
E: A man is in the garden

*E: A man in the garden is

در تحقیق یارمحمدی ،تقابلهايآوايي (همخوانها و واكهها ،لهجه و آهنگ و )...و واژگاني
دو زبان (واژههاي ساده و مركب ،الگوهاي متفاوت ساختواژه ،اصطالحات و  )...هم با یکدیگر
مقايسه شده است.
كاظمي ( )1384خطاهاي نحوي لك زبانان را هنگام يادگيري زبان فارسي مورد مطالعه قرار
داده است .متوليان نايبي ( )1389هم خطاهاياماليي دانشآموزان فارسيزبان را براساس عوامل
متفاوت تحليل و بررسي نموده تا راهكارهاي مناسبي براي تشخيص علت خطاها در اختيار
معلمان قراردهد.
علتهايي كه براي خطاهاي اماليي در مقالة حاضر مورد توجه قرارگرفته عبارت است از:
خطاهاي انتقال (تفاوت نظام نوشتاري انگليسي و فارسي ،تفاوت نظام واجي دو زبان و تفاوت
ساختار هجايي) ،خطاهاي قياسي (ناآشنايي با امالي پربسامد متناظر با واجها و ناآشنايي با قواعد
نگارشي) و فقدان دانش ساختواژي.

مباني نظري

مهارت نوشتاري
در زبانشناسي ،گفتار بر نوشتار مقدم است ،زيرا بر اساس شواهد ،مدتها قبل از ابداع خط
و بهكارگيري آن ،تنها وسيلة ارتباطي بشر نشانههاي كالمي یا گفتاری بوده است .در فراگيري
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زبان نيز ابتدا كودك بر مهارتهاي گفتار و شنيدار تسلطپيدا ميكند و بعد از آن در مدرسه به
دو مهارت خواندن و نوشتن دست مييابد .در فرآيند زبانآموزي مهارت نوشتن ديرتر و دشوارتر
از مهارتهاي ديگر حاصل ميشود .از اینرو ،از گويشوران يك زبان تعداد اندکی در نوشتن
انشا يا مقاله مهارت الزم را به دست ميآورند .بسياري از دانشآموختگان مدارس و دانشگاهها
در نوشتن يك نامه رسمي با مشكل مواجه ميشوند؛ حتي ممكناست در بين دانشآموختگان
رشتههای ادبيات فارسی هم افرادي يافتشوند كه قادر به نوشتن يك متن ادبي قابل قبول نباشند.
بنابراين دور از تصور نيست كه دستيابي به اين مهارت در بين افرادي كه قصد دارند زبان ديگري
(دوم /خارجي) را بياموزند دشوارتر و با موانع بيشتري همراه باشد.
براون ،2001( 8ص  )335معتقداست «نوشتن نتيجة تفكر ،گزينش و اصالح روشهاست

و هر يك از اين مراحل خود نيازمند مهارتهاي ويژهاي است كه همة سخنگويان يك زبان
بهطور طبيعي از آنها برخوردار نيستند .به همين دليل ،آموزش اين مهارت بايد بهگونهاي باشد
كه دانشآموزان را بر چگونگي آفرينش ايدهها ،سازماندهي عوامل انسجام متن ،استفاده از
نشانگرهاي گفتماني 9و قوانينمعنايي كه در يك متن نوشتاري پيوستگي ايجاد مينمايند ،از جمله
اصالح متن بهگونهاي كه معناي دقيقتري داشته باشد ،ويرايش متن به لحاظ دستوري و نهايت ًا
ن متن ،متمركز نمايد».
نوشت 

خطا 10و اشتباه:11
از منظر زبانشناسي بين خطا و اشتباه تمايز وجود دارد .گس و سلينكر )1993( 12تفاوت
بين خطا و اشتباه را اينگونه تعريف ميكند« :بهنظر ميرسد خطاها نظاممند باشند و طبق قاعدة
خاصي رخ-بدهند .مث ً
ال خطاها هنگامي بروز ميكنند كه دانش يك زبانآموز از قوانين زبان هدف
ناكافي است؛ بنابراين خطاها نشاندهندة ضعف ساختار زبانشناختي زبانآموز در مرحلهاي معين
از يادگيري هستند .بروز خطا به دفعات زياد اتفاق ميافتد و توسط زبانآموز قابل تشخيص
نيست .خطاهاي نظاممند ميزان دانش زبانآموز از زبان هدف را آشكار ميكنند كه همان توانش
انتقالي اوست».
اما اشتباهات ،برخالف خطاها ،انحرافات تصادفي هستند كه با هيچ نظامي مرتبط نیستند و
همان نوع از كنش زباني را مي نمايانند كه ممكن است در گفتار يا نوشتار گويشوران بومي هم
رخ دهد .لغزشهاي زبان ،13گوش 14يا قلم ،15شروع اشتباه ،عدم تطابق فعل با فاعل در جمالت
پيچيده و طوالني و ...نمونههايي از اشتباهات هستند .بنابراین ،اشتباهات ،كه براثر عوامل غيرزباني

تحليل اشكاالت نوشتاري دانشآموزان ايراني غيرفارسيزبان (مخاطبان مجالت رشد)

49

مانند خستگي ،احساسات ،محدوديتهايحافظه ،عدمتمركز و عواملي از اين دست رخميدهند،
نوع ًا تصادفي بوده و توسط خود زبانآموز قابل تصحيح ميباشند( .به نقل از کشاورز)2011 ،16
تمايز قايل شدن بين خطا و اشتباه همواره براي معلمان و محققان چالش برانگيز بوده
است .با اين وجود يك معيار كلي مورد توافق بيشتر تحليلگران وجود دارد كه همان بسامد
رخداد  17است .براساس اين معيار ،خطاهايي كه بسامد رخداد آنها كم است بهعنوان اشتباه يا

خطاهايكنشي 18تلقي ميشوند و آنهاييكه بسامد رخداد بااليي دارند ،بهعنوان خطاهاي نظاممند
در نظر گرفتهميشوند .با اين وجود در نظر گرفتن بسامد رخداد بهعنوان تنها معيار تعيين خطا
يا اشتباه چندان منطقي به نظر نميرسد .بعضي از خطاها به اين دليل كمتر رخ ميدهند كه تعداد
الگوهاي دستوري بهكار رفته در آنها كمتر است .استراتژي پيشگيرانهاي كه توسط زبانآموز به
كار گرفته ميشود نيز ميتواند از بروز خطاها با بسامد زياد جلوگيري نمايد(همان منبع).

تحليل خطا:19
تحليل خطا نوعي از مطالعات زبانشناسي است كه به خطاهاي يادگيرندگان زبان دوم توجه
ميكند .شاخة تحليل خطا در يادگيري زبان دوم توسط كوردر و همكارانش در سال 1970
پايهگذاري شد .در اين مطالعات فرض بر آن بود كه بسياري از خطاهاي يادگيرندگان به درك
نادرست آنها از قوانين زبان جديد مربوط ميشود .تا آن زمان خطاها بهعنوان كاستيهايي كه
بايد از بين بروند معرفي ميشدند .كوردر ( )1967نظري كام ً
ال متفاوت در اين زمينه ارايةنمود
و اظهار داشت كه خطاها در فرايند يادگيري زبان دوم داراي اهميت هستند .به نظر او تحليل
نظاممند خطاهايي كه از زبانآموزان سرميزند ،محدودههايي را كه نيازمند توجه بيشتر در هنگام
آموزش هستند به معلمان مينماياند(به نقل از داروس.)2009 ،
20
ك��وردر ( )1973خطاه��ا را در چه��ار گ��روه طبقهبندي كرده اس��ت :حذف س��ازههاي
23
ضروري ،اضافهكردن 21س��ازههاي غيرضروري ،انتخاب 22س��ازههاي نادرست و عدم رعايت
ترتيب اجزاء .كوردر خود نيز معترف است كه اين طبقهبندي براي توصيف خطاها كافينيست
و بههميندليل سطوح زبانشناختي تكواژشناسي ،نحو و واژگان را نيز در نظر ميگيرد(به نقل
از اردوغ��ان.)2005 ،
بروز خطا ممكن است در طيف گستردهاي اتفاق بيفتد كه شامل واج ،تكواژ ،واژه ،جمله،
يا حتي بند باشد .براون ( )2000برحسب اينكه خطاها انتقال پيام را مختل و ارتباط را دچار
مشكل نمايند يا خير ،دو نوع خطا را برميشمرد :خطاهاي جهاني 24و خطاهاي محلي .25خطاهاي
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جهاني ،بهطور كلي مانع از انتقال پيام شده و فهم منظور گوينده را براي مخاطب غيرممكن
ميسازند .اما خطاهايمحلي ،معموالً در نتيجة نقض جزئي يكياز قوانين ساخت جمله هستند
و بنابراين مخاطب ميتواند معناي مورد نظر گوينده را حدس بزند.
خطاها به لحاظ منشأ نيز متفاوتاند .در تحليل خطا دو منشأ درنظر گرفته ميشود :انتقال
بينازباني 26و انتقال برونزباني .27برخي از خطاها در نتيجة تداخل زبان مادري رخ ميدهند كه

بهعنوان خطاهايبينازباني در نظر گرفته ميشوند .برخالف ديدگاه رفتارگرايانه ،اينگونه خطاها،
در تحليلخطا بهعنوان ماندگاري عادتهاي قديمي درنظرگرفته نميشوند ،بلكه نشانههايي
هستند كه حاكي از نهادينهكردن و جستجو براي يافتن ساختار زبان جديد ميباشند .خطاهاي
بينازباني ممكن است در تمامي سطوح اعم از واجي ،واژگاني ،ساختاري و معنايي از زبان اول به
زبان دوم انتقال يابند .خطاهاي برون زباني ربطي به تداخل زبان اول ندارند بلکه نتيجة يادگيري
اشتباه يا ناقص قوانين زبان دوم هستند .اين خطاها منعكسكنندة تالش يادگيرندگان براي سادهتر
كردن زباني است كه قصد يادگيري آن را دارند .گسترش افراطي 28مانند استفاده از پسوند زمان
گذشته ( )ed-براي همه افعال ،نمونهاي از اينگونه خطاهاست (همان منبع).
تحليل خطا از جنبههاي گوناگوني براي معلمان و كارشناسان آموزش اهميت دارد .اوالً
با تحليلخطا معلمان دانشي كلي درباره خطاهاي دانشآموزان بهدست ميآورند .در يادگيري
زبان جديد بروز خطا اجتناب ناپذير است .بنابراين معلمان بايد تحمل بعضي از خطاها ،بهويژه
خطاهاي محلي را داشته باشند.
ثاني ًا خطاها ميتوانند به معلمان بگويند كه عملكرد زبانآموزان در كدام موارد به هدف
نزديك بوده و كدام يك از حيطهها نيازمند توجه بيشتری هستند .بهعبارت ديگر خطاهاي
زبانآموزان بازخوردهاي ارزشمندي هستند كه ما ازطريق آنها ميتوانيم درباره نقاط ضعف
چاره انديشي كنيم.
ثالث ًا به دليل اينكه ما ميتوانيم از اشتباهات بهعنوان وسيلهاي براي يادگيري استفادهكنيم،
خطاها براي زبانآموزان ضروريهستند؛ و سرانجام اينكه بعضي از خطاها بايد برطرفشوند،
در غير اين صورت در ذهن زبانآموزان نهادينه ميشوند .نظرية تحليلخطا به همراه نظريات
ديگر بر اين نكته تأكيد دارند كه يادگيري بهصورت مرحلهاي اتفاق ميافتد و موفقيت ،حاصل
بهرهبرداري از اشتباهات است (فانگ و خومي.)2007 ،
با توجه به مطالب مذكور ،در اين تحقيق خطاهاي نوشتاري دانشآموزان ايراني تركزبان بهعنوان
نمونهاي از غيرفارسيزباناني كه فارسي را بهعنواني زباني ديگر ميآموزند ،تحليل و بررسي میشوند.
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روش تحقيق

تحقيق حاضر به روش توصيفي انجام شدهاست .متون انتخابي متعلق به دانشآموزان گروههاي

سني نوجوان و جوان است كه به لحاظ سطحبندي ،در سطوح متوسط و پيشرفته قرار ميگيرند.
در مجموع از  15متن مورد مطالعه 100 ،خطا بهدستآمده است .بهمنظور يافتن پربسامدترين
اين خطاها ،آنها در چهار گروه بررسي شدهاند :گروه اول :خطاهاي اماليي ،نگارشي .گروه دوم:

خطاهاي ساختاري .گروه سوم :خطاهاي واژگاني .گروه چهارم :خطاهاي كاربردشناختي .جامعة

آماري اين پژوهش متشكل از  15متن نوشتاري در قالب نامه يا داستان است كه از ميان آثار

مخاطبان تركزبان مجالترشد انتخابشدهاند.

بحث و بررسي

خطاهاي نوشتاري متون مورد مطالعه ،با ارائة مثالهايي از هر يك از چهار گروه به قرار زير است:
جدول  .1خطاهای امالیی ،نگارشی

نوع خطا

امالي نادرست كلمات

مثال

میزان وقوع

 آنها همه توحمات [توهمات] كودكي بود. چند روز بعد به خاستگاري [خواستگاري] او ميرويم. انگشت اشاره ام رو گذاشتم تو دهنم تا هواسم [حواسم] جمع بشه. مات و مبهود [مبهوت] به اطرافم نگاه كردم. با آن موهاي ژوليده و بليزي [بلوزي] كه دكمههايش را باال و پايين بسته بودم. اميدوارم كه مطلب مرا بپزيريد [بپذيريد] پايم را روي بدن بيجان و خوشكيده [خشكيده] برگهاي رنگ و رو رفته  ...ميگذاشتم. دلم ميخواست يكي از گلها رو بچينم و بزارم [بگذارم] روي موهام خدا را هزاران مرتبه شكر كرد كه روزيه [روزي] حاللي براي خانوادهاش ميبرد. گنجيشك [گنجشك] -ميخواهم تا عبد [ابد] با شما زندگي كنم

11

اس��تفاده
ع��دم
مناس��ب از عالئ��م
نقط��ه گ��ذاري

 من كه كمي ترسيده بودم بلند داد زدم [ ]:تو ديگه كي هستي؟ [گيومه] گفتم [  ]:ناراحت نباش [گيومه] -انگار برق مرا گرفت [ ].حاال چه كنم [؟] دير كردم[].

غیرقابل
محاسبه
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جدول  .2خطاهای ساختاری
نوع خطا

مثال

عدم رعايت ترتيب اجزاي جمله

 ما اجاره بوديم در خانه خالهام[ .ما در خانه خالهام اجاره نشين بوديم] بعضيها نميدانند چطور كه اين آب را مينوشيم تهيه ميشود[ .بعضيهانميدانند اين آب را كه مينوشيم ،چطور تهيه ميشود]
 دعا كردم كه  ...خالهام به ما بگويد معذرت ميخوام [براي كارهايي كه با شما كردم] قبل از گفتن مادرم كه منرا ببرد در اتاقم بخواباند ،به مادرم گفتم كه من ميرومبخوابم[ .قبل از اينكه مادرم بخواهد من را ببرد در اتاقم بخواباند به او گفتم كه ] ...
 حرفهاي خواهرم را به خاطر سپردم تا وقتي با مهتاب بيشتر آشنا شدم اينويژگيها را [ببينم] او دارد يا نه؟
 به سحر مادرم گفت [مادرم به سحر گفت] من گفتم :سحر نگران نباش من پليس و همكارانم پس چه كاره هستند [هستيم]در اين جامعه [من پليس و همكارانم در اين جامعه چه كاره هستيم]
 -الهام گفت :نگران مادرم نباش ميگويم به او [به او ميگويم] كه ميرويم ....

حذف فعل بدون قرينه

 هميشه مادرم را سرزنش ميكرد ميگفت :اين زندگي تو [است ] و اين زندگي من. مردم انگار از قحطي آمدهاند .يكي وسايل شور [ميخرد ] ،يكي سبزي ،يكي پياز. منم با لبخند بهش فهموندم كه متوجه حرفش [شدم] رفتم و ... از تمامي بزرگان و مديران و همكاران جنابعالي كه جهت شادي بچههابرنامهريزي ميفرماييد و ما را در جهت هدفمان راهنمايي و الگو ميشويد ،باز
نميتوانم [تشكر كنم]
 در آخر نتيجه گرفت هر كاري بخواهد [بكند /انجام دهد] بايد تجربه آن را[كار] داشته باشد.
 هر موقع از مدرسه به خونه مياومدم ميديدم پدر و مادرم هر دو تاشون بااليگاز [نشستن] و [توي] دستاشون سيم و سنجاق [است] و مشغول مصرف مواد
مخدره [مخدر] هستند.
 -پدر مينا مايه دار و پولدار [بود ] به بابام كار داد.

ميزان وقوع
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ادامه جدول 2
 فكر ميكردم با بازيگري يا كارگرداني ميتوانستم [ميتوانم] پولدار شوم. من با دوچرخه ام  1ساعت در حياط بازي ميكردم [كردم] و بعد خسته شدم. او به سر و روي خود ميزند [ميزد] و ميگفت. خيره به گلهاي قالي كرد [نگاه كرد  /به گلهاي قالي خيره ماند] اشك در چشمان ناهيد گره خورد [حلقه زد] همه با خداي خود خلوت كرده و درد دل ميكند [ميكنند] آنها همه توحمات [توهمات] كودكي بود .اص ًال واقعيت ندارد [نداشت].
 روز اول من و خواهرم در مدرسه  5دقيقه ديرتر حضور داشتم [داشتيم] با خداي خودم عهد بسته بودم كه اگر تو سالم بودي [باشي] و هيچ اتفاقيبرايت پيشنيامدهباشد ....

بکارگیری صورت نادرست اجزای جمله (اسم ،فعل ،صفت و)...

 وزير اعظم با گريان [گريه] به او گفت. روزي [پيرمرد] براي كار از خانه بيرون آمد ولي يك چيز آن [او] را ناراحت ميكرد. تمام لباسهايم گل [گلي] شد. هركسي [همه] با دستان پر از مغازه سبزي فروشي بيرون ميآمدند. با هر [همه] ترسي كه داشتم وارد درمانگاه شدم. سوگند ياد ميكنم كه هميشه خودم را از شر وسوسههاي شيطاني و مرموزي[مرموز] نگاه دارم.
 من به او گفتم كه لهجه هر كس نماد شخصيت آدمي [او] است. من هم كه آن صحنه را ميديدم درون خودم [درونم] مثل كاغذ ميسوخت. اذيتي كه از پدر و مادرم ميكشيدم خيلي بر رويم اثر و تأثيرپذير [موثر] بود. معلم وقتي درس پرسيد بلد نشدم [نبودم] بچهها كمي شلوغي [شلوغ] كردند. از سحر پرسيدم سحر پدر و مادرت چه كاره ست؟ [هستند] ديدم چشمهاي سحر اشكي [پر از اشك] شد در همين روزها مجلهاي به دستم رسيد كه [درآن] يكي يا دو مورد [از] اينتجربههاي تلخي [تلخ] بود.

14

عدم استفاده از
عالمت جمع

 رنده ها از كالغ [ها] گرفته تا پرستوها .... يكي از بچه [ها] از روي صندلي داد زد... -شيلنگ آب را باز گذاشته بعضي موقع [مواقع] با تلفن صحبت ميكنند.

3
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ادامه جدول 2

حذف یا کاربرد نابجای حروف
تكرار اجزاي جمله و حشو

 قلم اينجانب به [براي بيان] بزرگي شما قاصر است بهش [برايش] تعريف كردم. آن روز من هم به مينا قول دادم  ...برايش [بهش  /به او] ياد دهم. مانند مار زبونش آدم [را] نيش ميزد. اشك در [از] چشمانم جاري شد. اينجانب ...دانشآموز سال اول دبيرستان كه [ ]،در دبيرستان امام سجاد (ع) تبريزمشغول تحصيل ميباشم.
 در [بر  /روي] پشت بام دراز كشيده و به آن تاريك بي انتها چشم دوخته بودم. درست است كه به [براي] هر متر مكعب آب بدهكار پول ميشوند.... با اينكه  15سال داشتم سنگيني درسام]درسهام] از يك طرف و اذيت پدر ومادرم [ازطرف ديگر] بر دوشم بود.
 با اين كه [به اين دليل كه] او و من همديگر را دوست داشتيم به او جواب مثبت دادم و .... مادرم قبل از مدير مدرسه ،قوانين مدرسه را براي ما [به ما] يادآوري مي كرد مثل اينكه زبون مهتاب [را] موش خورده بود من به [براي]خواهرم تعريف كردم كه .... مهتاب اتاقي براي [به] من نشان داد سالم من آتوسا هستم ميخوام سرنوشتم را به [براي] شما تعريف كنم. به [براي] من يك بشقاب برنج بكشيد تمام ارثي كه از پدرت براي [به] تو رسيده مال خودت رفتم سراغ دوستم كه محسن را برايم [با من] آشنا كرده بود.خالهام تمام چيزهايي را كه پدر و مادرم ميخواستند براي من بگيرند] وقتي
مادرم با خالهام مينشست و صحبت ميكردند [ميكرد] و مادرم وسايلي را كه
ميخواستند براي من بگيرند به خالهام ميگفت ،خالهام قبل از تمام شدن حرف
مادرم ميرفت زودتر براي پسر خود [ش] ميگرفت.
 بعد از خوردن شام پدرم به مادرم گفت كه بيايد [مادرم] ببيند من خوابم يا خواب نيستم. جريمهات اين است كه بيايي انشايت را كه موضوع آن يك روز پاييزي بود [را] بخواني. در آخر نتيجه گرفت هر كاري بخواهد [بكند /انجام دهد] بايد تجربه آن [كار] را داشتهباشد. سحر گفت :آتوسا  ...اون خونه و يك باغ در روستاي پدرم [كه هست] به من داده است. قبل از گفتن مادرم كه منرا ببرد در اتاقم بخواباند ،به مادرم [او] گفتم كه من ميروم بخوابم. [من در سال  1382كه اول ابتدايي بودم ،يادم است] يادم است در كودكي كه علمو آگاهي زيادي نداشتم [عكسهايي را كه در آن زمان با خانواده و خويشاوندان
خود گرفته بودم] مينشستم و با افرادي كه داخل عكس بودند صحبت ميكردم.
 حاال درسام يه [يك] طرف [باشن] اما .... يه روز كه مشغول درسم بودم [به كامپيوترم] يكي خودشو بهم معرفي ميكرد. من وقتي پنجره اتاقم را باز ميكنم كوههاي بلند [ولي] به نظر من كوچك است [هستند] -من يادت باشه دوستمو لو نميدم؛ [من] وقتي صورت تو رو ديدم كه چه بچه سادهاي هستي
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جدول  .3خطاهای واژگانی
نوع خطا

بهكارگيري نادرست واژگان
تكرار عبارتها
يا واژگان
هممعنا

نوع خطا

مثال
 از مطبوعات [روزنامه فروشي] يك مجله خريدم .صفحات را جلو زدم[ .ورق زدم] ما اجاره [نشين] بوديم. هر كاري براي پسر خود [ش] ميكرد ولي اگر من چيزي از او ميخواستم قادر[حاضر] به انجام كارهاي من نميشد.
 ماه با نور سيمين گونش [سيمگون] مانند الماسي در دل سياهي ميدرخشد. من هم از وقت [فرصت] استفاده كردم و به طرف كالس رفتم. چون يه روز به علت [خاطر] پدر و مادرم و كتكشان نتونسته بودم به درس ومشقم برسم....
 پدرم با كمرش [كمربندش] مثل هميشه كتك حسابي بهم زد همانطور كه سحر با طناب ديروز شب [ديشب] اومد همون طور هم رفت در اسرع موقع [وقت] به جايي كه گفته بود رسيديم چقدر خوشحال [و شاد] شدم نهايت سپاسگزاري [و تشكر و قدرداني] را مينمايم -از آنروز به بعد اخالق ناهيد بينهايت عوض شده بود [و فرق ميكرد].

جدول  .4خطاهای معناشناختی و کاربرد شناختی
مثال

ابهام به دليل عدم رعايت نشانههاي
انسجام يا عدم كاربرد صورت
نوشته شده توسط گويشوران بومي

 اميدوارم كه با چاپ اثر اينجانب اشتياقم را دو چندان نموده تا [من] از اين راهتشويق شده و داستانهاي ديگري هم  ....بتوانم بنويسم[ .و من را تشويق نموده تا
بتوانم داستانهاي ديگري هم بنويسم]
 حدس ميزنم [شك دارم] راه درست كدام است. خدا خدا ميكردم [نميدانستم] كه با چه كسي دوست خواهم شد ناگهان صدايي آمد صداي تاكسي بود در خانه حتي با مادرم مهربانتر با پدر خوش رو تر بود ديگر با آنها حرفينميزدم [در خانه با مادرم كه مهربانتر و پدرم كه خوشروتر از قبل شده بودند]
جدول  .5مقایسه میزان وقوع خطاها
نوع خطا

ميزان وقوع

اماليي

11

ساختاري

72

واژگاني

12

كاربردشناختي

5

میزان وقوع

9

3

میزان وقوع

5
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درصد وقوع خطاها
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5
خطاهای كاربردشناختی

خطاهای ساختاری

خطاهای واژگانی

خطاهای اماليی

نمودار  1درصد وقوع هر يك از خطاها )اماليي ،ساختاري ،واژگاني و كاربردشناختي(
طبق نمودار ،1بيشترين خطاها متعلق به عدم رعايت نكات دستوري بوده و خطاهاي كاربردشناختي
كمترين درصد را داشتهاند.

عدم رعايت ترتيب
اجزاي جمله٪11

تكرار اجزاي جمله و حشو٪17

حذف فعل بدون قرينه٪12
حذف يا كاربرد نابجاي حروف٪25

بكارگيری افعال نادرست٪14
ع
دم
تفا
اس
ده ا

زف
عل

بكارگيری ساختارهای نادرست٪14

ج
مع
٪4

نمودار  2مقايسه ميزان وقوع هر يك از خطاهاي ساختاري
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نمودار  2نشانميدهد كه از ميان خطاهاي ساختاري ،حذف يا كاربرد نابجاي حروف بيشترين
ميزان وقوع را داشته است .بهعبارت ديگر دانشآموزان ايراني غيرفارسيزبان در كاربرد حروف
زبان فارسي ضعفدارند .همچنين حذف فعل بدون قرينه و بكارگيري افعال نادرست مجموع ًا
 28درصد از خطاهاي ساختاري را بهخود اختصاص دادهاند كه حاكي از ضعف دانشآموزان
مورد مطالعه در اين زمينه است.

نتيجهگيري

نتايج نشان داد كه برحسب بسامد رخداد ،خطاهاي ساختاري با  72مورد وقوع از بيشترين
تعداد برخوردار بودهاند 11.مورد خطاي اماليي12،موردخطاي واژگاني و  5مورد خطاي كاربرد
شناختي هم وجود داشته است .عدم رعايت عالئم نگارشي ،در نوشتههاي مورد بررسي ،به
اندازهاي زياد است كه محاسبة آنها عم ً
ال غيرممكن به نظر ميرسد.
از ديگر خطاهاي نوشتاري قابلمالحظه در متون مورد مطالعه ،در همآميختن سبك محاورهاي
و عاميانه است بهطوريكه بعض ًا به خطاهاي اماليي هم منجر شده است .همچنين كاربرد نادرست
حروف يا حذف گروههاي حرف اضافه هم از خطاهاي بارز در متون مورد مطالعه بود .عدم
تطابق فعل با فاعل ،حذف فعل بدونقرينه ،عدم رعايت ترتيب اجزاي جمله و بكارگيري مفاهيم
تكراري هم از خطاهاي قابل تأمل است .به نظر ميرسد تداخل زبان مادري در بروز خطاهاي
ذكر شده نقش قابل توجهي دارد؛ بنابراين توجه بيشتر به اين مقوالت ضروري است.
در مجموع ،نتايج تحقيق نشان دهندة آن است كه مخاطبان غيرفارسي زبان ،حتي پس از
گذراندن دورههاي تحصيلي راهنمايي و دبيرستان هم مهارت كافي در نوشتن به زبان فارسي را
پيدا نميكنند .عدم توانايي كافي در نوشتن يك متن قابل فهم توسط يك نوجوان يا جوان باسواد،
نشانهاي از ضعف مواد آموزشي است .بنابراين ضرورت دارد كه براي برطرف كردن اين كمبود

چارهاي انديشيده شود.
امكان تغيير در كتابهاي درسي و گنجاندن مطالب ويژه براي مخاطبان مناطق غيرفارسيزبان
اگرغيرممكن نباشد ،فرآيندي دشوار و زمانبر است .ممكن است تهية كتابهاي كمكآموزشي
و توزيع آنها در اين مناطق هم به همان اندازه دشوار باشد .تهيه فيلم و سيدي هزينهبر بوده و
به اين دليل كه احتمال دسترسي دانشآموزان مناطق روستايي به اينترنت كمتر از مناطق شهري
است ،امكان آموزش از طريق سايت هم در عمل ضعيف به نظر ميرسد .از اينرو بايد گزينة
منطقيتري را انتخابكرد.

58

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،43سال یازدهم ،پاییز1391

مجالت رشد فراگيرترين رسانة كمكآموزشي هستند كه ميتوانند بهعنوان ابزار مناسب براي
اين منظور مورد توجه واقع شوند .اين مجالت تنها مرجع رسمي هستند كه انتظار ميرود با ارايه
مواد كمكآموزشي مناسب به مخاطبان پرتعداد خود در رفع موانع آموزشي مورد استفاده قرار بگيرند.
از آنجا كه تعداد قابل توجهي از مخاطبان مجالت كمكآموزشي رشد دانشآموزان مناطق
غيرفارسيزبان هستند ،استفاده از ظرفيت مجالت ميتواند در بهبود وضعيت نوشتن اين گروه
تأثيرگذار باشد .لذا پيشنهاد ميشود آموزش برخي نكات ساختاري (مانند صرف افعال) ،عاليم
نقطهگذاري و سبكهاي نوشتن بهصورت مداوم و دنبالهدار در مجالت رشد گنجانده شوند .به
اين منظور بهتر است در هر شماره ستونها يا صفحاتي جهت آموزش تفاوت مذکور اختصاص
داده شود .بهتر است اين صفحات از جذابيتهاي بيشتري برخوردار باشند .بهعنوان مثال ميتوان
به داستانهاي كوتاه يا متوني كه نكات مورد نظر را در قالب طنز بيان ميكنند انديشيد.
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