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  شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، تهران، ايران استاديار زبان
  

  2/4/92: پذيرش                                                10/12/91: دريافت
  

 چكيده

در پژوهش . زبانان در كاربرد زبان فارسي پرداخته است جستار حاضر به ارزيابي خطاهاي دستوري لك
گاه  آن. دست آمد  به) 1975(كوردر  بندي طبقه مبناي برها  هاي رخداد آن خطاها و حوزه پيش رو، ابتدا تنوع

ي پژوهش بر غالب بودن نقش ها افتهي. مالك عمل قرار گرفت ها دادهدر تحليل » معتدله«و » قوي« دو فرضية
اين پژوهش هرچند حاكي از تأثيرپذيري نسبي . فرضية معتدله در يادگيري زبان دوم صحه گذاشت

. داند يمترين عامل در يادگيري  ثرؤرا م) محيط(آموزان از انتقال بين زباني است، نتايج متن يادگيري  زبان
تعميم افراطي، قياس نادرست، تقريب و اطناب ميزان قابل شده،  ز ميان خطاهاي دستوري ايجادگفتني است ا

از عوامل  توان ينمزباني يا استفاده از راهبردهاي ارتباطي را  انتـقال درونرو،  اين از. دهد ينمتوجهي را نشان 
ت كه به موازات تسلط هرچه نتايج پژوهش همچنين مبين اين نكته اس. اصلي در بروز خطاها قلمداد كرد

مندي خطاها  بدين سان به واقعيت قاعده. شود يمآموزان بر زبان مقصد از وقوع خطاها كاسته  بيشتر زبان
  . ي مربوط به اين حوزه درخور توجه استها پژوهشكه از نظرگاه  ميبر يمپي 

  
  . 1يادگيري زبان، بررسي خطا، خطاهاي نحوي، زبان فارسي، زبان لكي :يديكل گانواژ

  
  مقدمه. 1

ي زباني متفاوتي ها صورتها و تجربيات يكسان،  بيش براي بيان پديده و هر جامعة زباني كم
زباني، ناشي از نگرش   ي موجود ميان دو جامعةها تفاوت رسد يمنظر   به. برد كار مي به 

شناختي  هاي فيزيكي يا روان خاصي باشد كه هريك از آن جوامع نسبت به حقايق و پديده
است كه به  2ي كاربرديشناس زباني از ا شاخه، »يا مقابلهي شناس زبان«. پيرامون خود دارند

 
وب غربي استها زباني ايراني شاخه ها زبانزبان لكي يكي از  -1 ويش لري در استان لرستان صحبت . ي جن بيرانوندي و غيره استها لهجهو داراي  شود يماين زبان در كنار گ 2                                                                                                                                                .خارج از ايران در كشورهاي عراق و تركيه نيز گويشور دارد اين زبان در . رود يمي كرمانشاه، ايالم، همدان، فارس، مازنداران و خوزستان به كار ها استانزبان لكي خارج از استان لرستان در . ي نورآبادي، كوهدشتي، 
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. ها را مطالعه و بررسي كند ي آنها تفاوتو  ها شباهتتا  پردازد يممقابلة دو يا چند زبان 
يي همچون آموزش ها رشتهويژه، در  ي مطالعة زبان بهها روشي، يكي از ا مقابلهبررسـي 

 شباهت به يادگيري زبان اول يادگيري زبان دوم بيروند . دوم و ترجـمه اسـت/ زبان خارجي
ساس، همراه با بروز اين يادگيري نيز در ا. كه خود داراي ماهيت آزمون و خطا استنيست 
ي مهم ها جنبهي غلط، از ها هيفرضي نادرست و ها قضاوت، ها اشتباهخطاها و . خطاست

روند يادگيري مختل ، پس اگر به خطاها توجه نشود. اند يزبانيادگيري هر مهارت در محيط 
گيري سيستم جديد  در روند شكلآموزان  خطاهاي زبانپژوهشگران معتقدند كه . دشو يم

يادگيري زبان دوم در  ماهيتي مهم براي درك ها سرنخزيرا ، به تحليلي دقيق نياز دارد يزبان
  . )Brown, 2007: 205(شود  يافت ميخطاها همين 

سو، بر اين  از يك. عنوان زبان معيار براي ايرانيان ضروري است تسلط به زبان فارسي به
. خورد يمبه چشم  و بوم مرز اين در زباني متعددي يها گونهامر واقف هستيم كه 

، براي تحصيل، ...زباني، اعم از كردي، تركي، لكي، لري، عربي و يها گونهاين  گويشوران
هر ايراني . ندي هستفارس زبان يادگيري اجتماعي نيازمند يها تيموقع به يابي دست و اشتغال

از . راحتي در جامعه ايجاد ارتباط كند با هر قوميت و گويشي بايد قادر باشد با اين زبان به
ايران، كشوري باستاني است كه داراي غناي فرهنگي و تمدني  ميدان يمدرستي  سوي ديگر، به

شناختن رو،  اين از. ابزار ترويج آن استترين   مهمواالست و زبان فارسي حامل اين فرهنگ و 
به . و شناساندن فرهنگ و تمدن ايران اسالمي بدون آشنايي با زبان فارسي ميسر نيست

منظور كم كردن مشكالت  كه به دارد يمآن ر اهميت آموزش زبان فارسي ما را بهمين سبب، 
در اين . موجـود در اين راه و ارائة راهكارهاي آموزشـي مناسب، بيش از پيش كوشا باشيـم

ديم تا هم گامي در جهت آموزش زبان فارسي برداريم و هم روند يادگيري زبان مقاله درصد
نظر  ي گسترده دارد، به ا نهيشيپهرچند  خطاتحليل . زبانان بررسي نماييم دوم را براي لك

ويژه، از منظر يادگيري  ي زبان لكي بهها يآزمودني در اين حوزه براي پژوهش تاكنون ديآ يم
طور  ي دستوري بهخطاهاطور كلي و  ي زباني، بهخطاها تحليل. دستور، صورت نگرفته است

هايي از اين جستار. سازد يآموزان را فراهم م امكان ارزيابي پيشرفت زباني زبانخاص، 
در اصالح و  ي دهد، به مدرسان آگاهدستور  ةتواند دربارة خطاهاي ممكن در حوز ميدست، 
حاضر آن  فرض اصلي براي انجام پژوهش. آموزان مؤثر باشد ها و پيشرفت زباني زبان آن
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از عوامل متعددي نشئت زبان فارسي  يادگيري زبانان در است كه خطاهاي نحوي لك
يادگيري،  ناپذير در مسير اكنون مسئلة پيش رو اين است كه اين خطاهاي اجتناب. گيرند مي

   ؟است مؤثرها  در بروز آنو چه عواملي كدامند 
رو،  اين از. چهارم و پنجم مقطع دبستان هستند  موزان پايةآ ي اين تحقيق، دانشها يآزمودن

) نفر پاية پنجم 30نفر پاية چهارم و  30(آموزان دختر و پسر  نفر از دانش 60جامعة آماري را 
. آموزند عنوان زبان دوم مي فارسي را بهزبانند و  آموزان همه، لك اين دانش. دهند يمتشكيل 

 از توابع شهرستان نورآباد» شترخفت«جامعة آماري مورد بررسي از دبستاني در روستاي 
براي تشخيص خطاها . شده استانتخاب  آباد لرستان، واقع در شصت كيلومتري خرم

چهار ت كه بدين صورطي چند مرحله گردآوري كرديم؛ آموزان را  دانش ينوشتاري ها نمونه
ها  و هر بار موضوعي متفاوت را به آنكرده  آوري موزان انشاها را جمعآ بار متوالي از دانش

در نظر گرفتيم و مواردي را كه  خطاعنوان  آموز را به هاي مكرر هر دانش سپس لغزش. داديم
فرد و خطا، لغزشي است مربوط به توانش چراكه قلمداد كرديم؛  اشتباه، بار پيش آمده بود يك

 است كنشي كه ربطي به نقصان دانش ندارد و فرد قادر است ياما اشتباه، لغزش، عدم آگاهي
 آموزان خواستيم كه معادل لكي دانش نهايت، از در. بالفاصله لغزش و انحراف را اصالح نمايد

  . ي حاوي خطا را توليد كنندها جمله
پژوهش به روش تحليلي  ها به صورت ميداني است و پژوهش، گردآوري داده اين در

  . انجام شده است
  

  پيشينة پژوهش. 2
ي ا مقابلهي شناس زبانشده در حوزة تحليل خطا، قدمتي به درازاي تاريخ  گسترة مطالعات انجام

مندان زيادي را هم  گران و عالقهـــپژوهش ي و تحليل خطا،ا مقابلهمباحث مربوط به بررسي . دارد
اين موضوع . ي ميداني به سوي خود جلب كرده استها پژوهشلحاظ  لحاظ نظري و هم به به

ي تازه در اين حيطه ها پژوهشي زيادي را برانگيخته است تا آنجا كه همواره شاهد انجام ها چالش
خطاها شواهدي از چگونگي يادگيري يا فراگيري زبان را  معتقد است از آنجا كه كوردر. هستيم

چه آموزان  زبان كه دهند يماين خطاها نشان . اهميت هستندكنند، حايز  براي محققان فراهم مي
تاكنون  (Corder, 1975: 212).در يادگيري يك زبان در اختيار دارند  هايي راهكارها و روش
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) ي مختلفها زباندر آموزش و يادگيري (مطالعات ايراني و غير ايراني متعددي دربارة تحليل خطا 
به بررسي انتقال زبان ) 2012( 3گرمي. ميپرداز يمها  برخي از آنانجام شده كه در اينجا به معرفي 

ي ها واژهو  ها واجوي كاربرد نادرست . زبان پرداخته است آموزان عرب مادري در انگليسي
 4دروس. يي ارائه كرده استها مثالانگليسي را كه متأثر از انتقال منفي بوده، بررسي و در قالب 

كار او بر بررسي . انگليسي را بررسي كرده است زبان به مالزيايي آموزان دانش نوشتار) 2009(
انگليسي را  دستوري در نوشتار خطاهاي) 2002( 5حصيم. واژگان و دستور زبان متمركز است

  . بررسي كرده است
 سطح زبان ترك ايراني آموزان دانش نوشتاري خطاهاي) 1391(ي آبادريخمقدم و  علوي

 رخداد، خطاهاي بسامد برحسب كه اند گرفتهو پيشرفته را تحليل كرده و نتيجه  متوسط

   .اند بوده برخوردار تعداد بيشترين ساختاري از
توجه به اهميت عوامل اكولوژيك و محيطي در يادگيري با  )1392(قدم و مرادي مقدم  پيش

پژوهش  درپرداخته و آموزان  زبان انگليسي، به بررسي نقش والدين در كيفيت يادگيري زبان
ئه آموزان ارا هاي آموزشي والدين و زبان كيفيت تعامل ي، پيشنهادهايي براي ارتقاخود
متون نوشتاري در  ل انواع خطاهاي زبانيتحليبه بررسي و ) 1391( تاجعليو  فقيري .ندا ردهك

واژي،  انواع خطاهاي آوايي، ساختتا  اند پرداخته المللي قزوين آموزان دانشگاه بين فارسي
به ) 1391(مرادي مقدم . بيابندآموزان خارجي  زبان هاي در نوشته ي رادستوري و معناي

وي در . ي پرداخته استآموزان ايران به دانشزبان انگليسي  بررسي وضعيت آموزش تلفظ
 در ايران را دبيرستان ةانگليسي دور يها جايگاه و روش آموزش تلفظ در كتاباين مقاله، 
زبانان  به تجزيه و تحليل خطاهاي رايج فارسي) 1390( منوچهريو آيتي . نموده استبازبيني 

فرانسه  آموزان زبان تعدادي از زبان بردستوري زبان فرانسه  يها در استفاده از زمان
به  )1390(ميردهقان و بلوك اصلي . و تأكيدشان بر بررسي تداخل زباني است اند پرداخته

. اند پرداختهبررسي ميزان تداخل زبان فارسي و تأثير آن بر فرايند يادگيري زبان انگليسي 
اساس عوامل مختلف  زبان بر آموزان فارسي دانش اهاي امالي انگليسيطخ) 1384(متوليان 
نوشتاري دانشجويان رشتة  به مقايسة خطاهاي )1380(سليماني . كرده استتحليل  را زباني

پرداخته و نتيجه گرفته است دانشجوياني كه در زبان  ها رشتهانگليسي با دانشجويان ساير 
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خطاهاي  )1379( الهي حكيم. سندينو يماول، نوشتار بهتري دارند، به زبان دوم هم بهتر 
كه  نتيجه گرفتهكرده و شناسايي را  ول دبيرستانا آموزان سال انشاي دانش موجود در

  . مربوط به نحو بوده است در كاربرد زبان انگليسي بيشترين فراواني خطاها

  

  تحليل خطا . 3
ي، خطاها، شناسايي ا مقابلهويژه، در عرصة بررسي  ي بهشناس زبانهمگام با تكامل دانش 

ها و تهيه و تدوين مواد درسي  ي به عوامل بروز خطاها، نحوة تصحيح آنابي دستها،  آن
گونه  اين. ها مورد توجه پژوهشگران و مدرسان زبان قرار گرفته است سازگار با آن

اي است كه از  ، تحليل خطا شيوه)2011(از نگاه كشاورز . اند دهينام تحليل خطارا  ها يبررس
كانون تجزيه و كه  او معتقد است. آموزش سودمند است ديدگاه نظري، قابل قبول و از نظر

گذارد و  اساس نشانه و اثري است كه خطاي يادگيرنده برجاي مي تحليل خطاهاي زباني، بر
از اين . اين خود نشان از درك و شناخت فرايندهاي زيرساختي فراگيري زبان دوم دارد

گاس و سلينكر . شود يمفراهم مشكالت واقعي و عيني يادگيري   طريق اطالعاتي دربارة
به اعتقاد آنان، اشتباه . اند كردهتمايز روشني بين مفاهيم خطا و اشتباه را مطرح ) 2001(

كننده قادر است آن را  لغزشي زباني است كه ممكن است در يك لحظه رخ دهد و اشتباه
كرات رخ  به است، مند نظامكه خطاي زباني  حالي اين در. تشخيص داده و فوراً اصالح كند

  . آموز قادر به تشخيص آن نيست و زبان دهد يم
ي ميان دو يا چند زبان را به ها شباهتو  ها تفاوتبررسي نظري خطاها، توصيفي كلي از 

ها فراهم كرده و مشخص  انگارة دقيقي را براي مقايسة آن ها يبررساين . دهد يمدست  
او از قول . (Fisiak, 1985: 107) ندهست  سهيمقاكه كدام عناصر و چگونه قابل  كند يم

يكي از اهداف تحليل خطاها تالش در آسان كردن فرايند يادگيري زبان  سدينو يم 6شرايدار
يك چارچوب علمي كه با نظرية زباني قالب  مطالعة خطاها بايد دربه اعتقاد وي . استمقصد 

از معتقد است كه ) 67 :1999(ضياءحسيني  .Ibid)( ، صورت گيرداست رو يادگيري سازگا
 بيني خطاها يا به عبارتي، به تجزيه و تحليل خطاها كه به پيشاين است اي  اهداف تحليل مقابله

گردآوري اطالعات «: ديگو يمباره  فيزياك در اين. پردازد مي خارجي/ در يادگيري زبان دوم

 
6
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واد درسي بپردازد و هم تواند هم به تدوين م براي معلمان و نويسندگان متون درسي كه مي
  ). Fisiak, 1985: 108(» ي استا مقابله، از اهداف بررسي هاي آموزشي را طراحي كند دوره

سپس اين . شود يمزبان، ابتدا اختالفات ساختاري مشخـص  اي دو مقابلهدر بررسي 
اين ادعا كه . شوند يمآموزي مطالعه  ي مشكالت بالقوة زبانها حوزهعنوان  اختـالفات به

و بر پيشـرفت  ندهست  يخارجشده، منبع بروز مشـكالت در يادگيـري زبان  ي يادها تفاوت
شناخته شده است » 7يا مقابلهفرضية بررسي «، تحت عنوان گذارند يمآموز تأثـير  زبان

(Crystal, 2003: 107) . باور بر اين است كه اگر عناصر زباني مشابه در زبان مادري و
ها موجب  ولي تفاوت ميان آن. شود يموجود داشته باشد، يادگيري زبان مقصد تقويت مقصد 
ي عموماً مقايسة ساختاري دو زبان از ا مقابلهبررسي . شود يميي در يادگيري ها يدشوار

بر اين فرض استوار است كه  اين ديدگاه. واژگان است نظر آواشناسي، صرف، نحو و
. دهند 8هاي صوري زبان اولشان را به زبان دوم انتقال د ويژگيران زبان دوم تمايل دارنيفراگ
ات زباني قد بودند كه عادـشناسان رفتارگرا معت راه روانـساختگرا به هم شناسان زبان

هاي  آموزان ويژگي كنند و زبان ي زبان دوم تداخل پيدا ميها عادتزبان بومي با مربوط به 
تمايل دارند  اين افراد ( Keshavarz, 2011: 23). دـدهن ميقال ـزبان دوم را به زبان اول انت

زبان گ ـود به زبان و فرهنـگ بومي خـدو را از زبان و فرهن كه صورت، معني و توزيع اين
نمونه «: ديگو يمواينريچ در تعريف مفهوم انتقال . (Jaims, 1981: 14) دوم انتـقال دهند

، شود يمنوشتار افراد دوزبانه آشكار / ر گفتاريي از قواعد اصلي هر زبان كه دها انحراف
و  ها تشابهبه باور اودلين انتقال زبان تحت تأثير ). Weinreich, 1953: 64(» نام دارد انتقال
معتقد  و گاس) Odlin, 1989:56 (ي موجود ميان زبان مقصد و زبان مادري است ها تفاوت

  . (Gass, 1996: 37)است كه انتقال كاربرد زبان مادري در زبان دوم است 
ورت، معني و ـلحاظ ص ها و ساختارهاي زباني كه به ري واژهـقد بود كه يادگيـمعت لدو

تر از مواردي است كه   كلـمراتب مش د، بهـاوت فاحش دارنـكاربرد ميان زبان اول و دوم تف
 :Lado, 1957)تر برخوردارندـ و يا از تفاوت كم اهت وجود داردميان زبان اول و دوم شب

ود برخي ابهامات و نيز ـاما وج. هور شدـمش 9نظرية قوييه بعدها به نام ـاين فرض. (98
فرضية  عنوان با ية قوي، منجر به ارائة فرضية ديگريـده در مورد فرضـش ادات مطرحـانتق

پيچيده   دةـند كه يادگيري زبان كه يك پديـداشتقدان به اين فرضيه باور ـمعت. دش 10ضعيف
 

7
 - Contrastive Analy sis Hypothesis   8
- Transfer 1- Strong  Version  

2- Weak Version  
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گونه كه  آن واناتيح ريسا اي چون انسان با يادگيري است، توسط موجود پيچيده
شناسان رفتارگرا تجربه كرده بودند، تفاوت دارد و معتقد بودند كه اصل انتقال در مورد  روان
آموز به زبان مادري و استفاده از  تواند در كار باشد و علت ارجاع زبان ري انسان نميـييادگ
ادل را در زبان ـهاي زباني مع هـوز نكتـوز هنـآم ش زبان مادري آن است كه زبانـدان

طلبد، نه اينكه زبان  مواقعي استمداد مين يـدوم ياد نگرفته و از زبان مادري در چن/ خارجي
حسيني به  ة اولر و ضياءباالخره تعبير ميان. شود مادري در موارد متفاوت مانع يادگيري مي

درستي بر  به 11فرضية معتدلهبا ارائة ها  آن. اي، ديدگاه جديدي داد فرضية بررسي مقابله
دليل  تر به كارـآش يها تفاوتماهيت كلي يادگيري انسان تأكيد و بيان كردند كه 

كه  حالي مانند؛ در شوند و در حافظه مي اهده ميــآساني مش  شان اغلب به گيـبرجست
بنابراين، برخالف . شوند يم كلي ناديده گرفته ميـدليل تعم بهتر   كوچكتر و  هاي ريز تفاوت

 207( دـشه منجر به دشواري بيشتر نخواهند شيـهاي برجسته هم تعبير افراطي، تفاوت

:Brown, 2007 .(رو بر ماهيت يادگيري  عبير ميانهحسيني اظهار كردند كه ت لر و ضياءوا
هايي  سلينكر معتقد است كه يكي از تالش. Ibid)( نه بر تقابل ميان دو زبان، انسان تأكيد دارد

اهاي ـل خطـاي انجام گرفت، تجزيه و تحلي مقابله يـية بررسـكه در راه ارزشمند كردن فرض
يل ـزيه و تحلـاي و تج هـي مقابلـهاي بررس داده). Selinker, 1992:120 (زباني بود 

براي . دهد مي وقسـ وزيـآم دهاي زبانــيناي فرـبين شـوي پيــاهاي زباني، ما را به سـخط
دهند؟  چرا برخي از خطاها رخ مي. تـاهاسـخط» عـمنب«ين ـايي تعيـدف گام نهـل به اين هـني

ز خطاها را غيرهاي شخصيتي زيربناي برخي اـتي و سبكي يا حتي متـخاي شنها يژگيوچه 
  : داند دهند؟ كوردر، منابع خطاهاي زباني را سه نوع مي تشكيل مي

  آيند؛  مي به وجوددليل تداخل زبان مادري  كه به 12خطاهاي بين زباني. 1
قواعد دستوري خاص به وسيلة  14دليل تعميم افراطي كه به 13زباني خطاهاي درون. 2
 ؛ شوند يمآموز ايجاد  زبان

 ها است متن و محيط يادگيري باعث ايجاد آن /هاي غلط آموزشي شيوهخطاهايي كه . 3
).(Corder, 1975: 216    

 بندي مقوله و افراطي افراطي، تصحيح نادرست، گسترش نابجا، قياس كوردر تعميم

موارد ر كشاورز عالوه ب (Corder, 1975: 217). داند يم خطاهانادرست را از منابع ايجاد 
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يكي از . داند يمرا هم جزو منابع اصلي ايجاد خطاها » يادگيري و ارتباطي«باال، دو راهبرد 
منظور كاهش زبان مقصد  آموز به است كه به وسيلة زبان 15سازي راهبردهاي يادگيري ساده

 17يريگ وام، 16تفسيربه  توان يمراهبردهاي ارتباطي از . گيرد تر صورت مي  به يك نظام ساده
18به لفظ فظل ترجمة(

  . :Keshavarz, 2011) 29(اشاره كرد ) 19گرداني و زبان 
  

  ها دادهتحليل . 4
خطاها را شناسايي كنيم، ابتدا بايد قادر باشيم خطاها را از  ها دادهبراي آنكه بتوانيم از ميان 

. شود يمطور آني تصحيح  اشتباه، معموالً اتفاقي است و توسط فرد به. تفكيك كنيم ها اشتباه
اما آنچه . اشتباه، ناشي از نقص دانش زباني نيست، بلكه نتيجة كاربرد نادرست زبان است

براي تشخيص خطا از اشتباه، بسامد رخداد . ، حاكي از نقصان دانش استشود يمخطا تلقي 
رو،  اين از. گران خطاهاي زباني است ها معياري مناسب است كه مورد توافق بيشتر تحليل آن

كه در مقدمه ذكر شد، معيار تمايز خطا و اشتباه، بسامد رخداد  طور ش نيز هماندر اين پژوه
و مكرر كه در  مند نظامي زباني ها انحرافي كه ا گونه  ها با توجه به تعدد انشاها است؛ به آن

بار پيش آمده بود، اشتباه قلمداد  را خطا در نظر گرفتيم؛ اما مواردي كه يك شد يمانشاها ديده 
ي حاوي ها جملهوقتي ). بار هم خطا باشد هرچند اين امكان وجود دارد كه همان يك(كرديم 

را توليد كنند تا  ها جملهآموزان درخواست كرديم معادل لكي  خطا مشخص شد، از دانش
و شواهدي از خطاهاي  ها نمونهاكنون با ارائة . باشدتر   قيدقها  شناختي آن تحليل زبان

اين خطاها . ميپرداز يمها  آموزان، به بررسي و تأمل در آن دانشرفته در نوشتار  كار به
لحاظ كمي ارزيابي و بين دو  سپس به. اند شدهبندي  شناسايي، توصيف و برحسب نوع، طبقه

. كنيم يماشاره ها  هاي وقوع آن و حوزهخطاها ز در ذيل به برخي ا. اند شدهپايه مقايسه 
. ايم مشخص نموده* ، با عالمتاند يدستورخطاهاي  ي حاويها جملهي ذيل را كه ها نمونه
  . ايم ها را بازسازي كرده نهايت، جمله و در را آورده ها جمله معادل لكيسپس 
   
  
  

 
15
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  خطاهاي بين زباني .4- 1

توانش / دليل دانش يعني به. اين نوع خطاها ناشي از انتقال زبان مادري در زبان مقصد هستند
انتقال منفي يا تداخل لكي در فارسي قلمداد  توان يمها را  آن. اند دادهزباني لكي در فارسي رخ 

  : اند دستهي ذيل از اين ها نمونه. كرد
 

  حروف اضافه. 4- 1-1

  حروف اضافه از نامناسب   استفادة. 1-4- 1-1

 . برند يمفروش  به و آورند يمتراكتور  به ها را اين. * 1

jonæʔ   ʔæ  teraktoræ  maɾeno  ʔæɾa  feɾuʃæ  møɾen. 
  . دبرن فروش مي برايآورند و  تراكتور مي با ها را اين

ها دو، سه يا حتي  يك از آن ي در موارد زيادي با هم همپوشي دارند و هرلك  ف اضافهوحر
راحتي  آموزان هنگام كاربرد زبان فارسي به بنابراين، فارسي. چهار معادل در زبان فارسي دارند

آموز  زباندر اين جمله . شود گزيني كنند و همين مسئله باعث ايجاد خطا مي معادلد نتوان نمي
استفاده كرده است، زيرا در » براي«و » با«به جاي » به«ثير زبان مادري، از حرف اضافة أدليل ت به

به  aɾæʔ  همچنين حرف اضافة. رود كار مي به » با«و » به«به دو معناي  æʔ ةاضافي حرف زبان لك
در واقع، وجود يك عنصر زباني در زبان مادري و داشتن . رود ميكار   به »براي«و » به«دو معناي 

  . شده است يبيش از يك معادل در زبان مقصد باعث ايجاد چنين خطاهاي

  

  استفادة زائد از حروف اضافه . 1-4- 2-1

 . رفتيم باغ مي تويهميشه با دوستاني كه در آنجا داشتم، به . * 2

hæmyʃæ ʔægærd  dusæʎe  ge  ʔe weɾæ  daʃtem  mætʃeYaYmen  ʔe  nom  ba:x. 
  . رفتيم باغ مي بههميشه با دوستاني كه در آنجا داشتم، 

توأمان از دو حرف  ، استفادهدر زبان لكي. در اين جمله حرف اضافة دوم زائد است
زبان فارسي يكي را كافي  ازآموز هنگام استفاده   و به همين دليل، زبان رايج است  اضافه

  nom  ʔeاين نكته در الگوي زباني. هم استفاده كرده است دوم  ندانسته و از حرف اضافة

ma:ʃin   شود يمديده » در توي ماشين«* به معناي .  
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  حروف ربط  .4- 2-1

  استفادة نامناسب از حروف ربط   .1-4- 1-2
 . من و مادرم و عمويم به تهران رفتيم ديگر. ما تابستان كشاورزي كرديم. * 3

ʔimæ  tawson  keʃa:værzimo  kerd  di  meno da:mo ʔæmum  tʃimeneɾe  te:ɾon. 

  . ، من و مادرم و عمويم به تهران رفتيمهمچنين. ما تابستان كشاورزي كرديم
 استفاده از اينبسامد . ستفاده كرده استا» ديگر«آموز از حرف ربط نامناسب  در اين جمله زبان

  . دليل انتقال بين زباني صورت گرفته است حرف ربط در زبان لكي بسيار باال است و اين خطا به
  

  »را«نشانة مفعول  .4- 3-1

  » را«عدم استفادة از نشانة مفعول  .1-4- 1-3

  mem dærsem  beXʷænem            .                              بخوانمدرسم  خواهم يم. * 4
  . بخوانم رادرسم  خواهم يم
  me da:m feɾæ dus derem.                                      من مادرم خيلي دوست دارم. * 5

  . خيلي دوست دارم رامن مادرم 
در جايي كه الزم بوده، به كار نرفته  »را«كه نشانة مفعول  دهند يمي باال نشان ها جمله
رو،  اين از. ي براي مفعول وجود نداردا نشانهدليل اين خطا آن است كه در زبان لكي . است
و استفاده از آن را فراموش  اند شدهآموزان هنگام كاربرد زبان فارسي دچار مشكل  زبان

  . اند دهيندكرده يا ضرورتي براي به كار بردن آن 
  

   جزء اسمي نامناسب در فعل مركب. 4- 4-1

 . خجالتي نكشيمها  ، درس بخوانيم تا پيش بچهميتوان يمما بايد تا * . 6

ʔimæ  baYæd  ta mætønim daærs beXʷænim  ta  ʔe  ʎo ajʎæʎ  xedʒalæti  

nækiʃim. 

  . خجالت نكشيمها  ، درس بخوانيم تا پيش بچهميتوان يمما بايد تا 
 . خجالتي نكشدرفتاري كنند تا او هم  هاي ديگر با او خوش بايد بچه* . 7

baYæd  ajʎæʎeter ʔægærd  ʔo xu bøn ta ʔøwiʒ   xedʒalæti  nækiʃe. 

  . خجالت نكشدرفتاري كنند تا او هم  هاي ديگر با او خوش بايد بچه
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     ʔævæzi  kerdketawæʎmo.                                 .عوضي كرديمرا  ها كتاب* . 8

  . عوض كرديمرا  ها كتاب
 . هاي خوبي باشيم بچه ادتا پيش خ تقلبي نكنيمز روي هم ا* . 9

ʔe ry  jæk tæqæʎebi  nækejm ta ʔe ʎo xoda  ajʎæʎ  xue  bøjmen. 

  . باشيم خوبي هاي تا پيش خدا بچه تقلب نكنيماز روي هم 
از قبيل (ي مركب لكي ها فعلجزء غير فعلي در برخي از  ،تر  قيدقجزء اسمي يا به بيان 

آموزان تحت تأثير  به همين سبب زبان. رود يمي به كار  -+ به شكل اسم ) ي باالها نمونه
  . اند شدهقواعد زبان لكي مرتكب چنين خطاهايي در فارسي 

  
  جزء فعلي نامناسب در فعل مركب . 4- 5-1

    gul dajmnea kæleŋæm ber                                      .. گولمان دادبرادر بزرگم . * 01
 . گولمان زدبرادر بزرگم 

. ه استرفتكار   به »گول زدن«به جاي فعل مركب » گول دادن«فعل مركب باال،   در جملة
/ است و اين دانسته» زدن« و هم به معناي» دادن«هم به معناي  »دادن«زيرا در زبان لكي فعل 

 . آموز را در كاربرد اين فعل در فارسي دچار خطا كرده است زبانپيشينة قبلي، 

  
  

  گسستگي افعال مركب انضمامي  .4- 6-1

 moʔæfæqYætæ  dua  ʔimæ ʔæɾonet. ميكن يمموفقيت  دعايما براي شما *  .11

mækejm.  

  . كنيم دعا ميما براي موفقيت شما 
  kerden.ʎæbaseʎæm    se:r.           تر بود همه از همديگر زيبا. كردملباسشان  نگاه * .12

  . تر بود يكي از ديگري زيبا. نگاه كردمبه لباسشان 
  

  حذف جزء اسمي فعل مركب . 4- 7-1

  . كند تا براي ما گرما گذارد يمدي بخاري حمآقاي ا. * 13
a:Y ʔæmædi  beXʷaɾijæ  mæne  ta ʔæɾa ʔimæ gærma  beke. 
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  . توليد كندتا براي ما گرما  گذارد يمدي بخاري حمآقاي ا
    mæke.nonawa nonæ.                                                        كند يمنوا نان نا. * 14

  . پزد يم/ كند يمنانوا نان درست 
  

  نامناسبفعل . 4- 8-1

     mækæn.tawson  køʎ da:ɾæʎ mivæ.    كنند ميدرختان ميوه   در تابستان همة* . 15

  . دهند ميدرختان ميوه   در تابستان همة
  .مانديميك ماه يا كمتر در كار كشاورزي . * 16

 je moŋ  ja:  kæmter ʔe kar keʃaværzi mænim.    
  . بوديميك ماه يا كمتر در كار كشاورزي 

  
  زباني  خطاهاي درون.4- 2

ناشي از پيچيدگي ساختار زباني زبان مقصد كه  ميپرداز يمخطاهايي   نمونهدر اينجا به ذكر 
  . هستند) فارسي(

  
  تعميم افراطي . 4- 1-2

 . را پر كردند تا جاده درست شود چالهانزمين را صاف كردند و *  -. 17

zæmino sa:f  kerdø  tʃalæʎæwon  per  kerd  ta dʒadæ dores bu. 

  . را پر كردند تا جاده درست شود ها چالهزمين را صاف كردند و 
» ان«سازي با  سازي فارسي ناموفق بوده است و جمع آموز در يادگيري قواعد جمع زبان

  . به كار برده كه در زبان فارسي درست نيست» چاله«را تعميم داده و براي واژة 
  

  قياس نادرست . 4- 2-2

 . شوم يمبه آنجا استخدام اگر جايي احتياج به معلم داشتند، . * 18

ʔær  dʒaYe  ʔetiYadʒonæ  meʔæʎem  da:ʃtu  ʔæ weɾæ  ʔesdexdamæ  moem. 

  . شوم يمدر آنجا استخدام اگر جايي احتياج به معلم داشتند، 
را ياد گرفته و در قياس » به جايي اعزام شدن«آموز تركيب  تخمين زد كه زبان توان يم  جملهاين در 
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را نيز توليد كرده كه نادرست است و در زبان فارسي كاربرد » به جايي استخدام شدن«با آن، تركيب 
  . ندارد
  

  خطاهاي ناشي از راهبردهاي ارتباطي  .4- 3

و ترجمة لفظ به لفظ رخ  20در حوزة اطنابهستند و   گيري يا وام اين خطاها از نوع تفسير و
  . اند داده
  
  اطناب  .4- 1-3

 راها  ا به هر جايي كه دوست داشته باشند، آنها ر آن ها را سوار كنم و آن خواهم يم. * 19
 . برسانم

mem ʔowen  suar kæmo ʔe  hær dʒaY ge  Xʷæʃo  baY  beræsenem.  

  . ها را سوار كنم و به هر جايي كه دوست داشته باشند، برسانم آن خواهم يم
  

  ترجمة لفظ به لفظ . 4- 2-3

  hædæfme  jæsæ ge... هدفم از اين است كه                                                    . * 20
  ...هدفم اين است كه 

  mænzurme jæsæ ge... منظورم به اين است كه                                               . * 21
  ...اين است كه م منظور

تنها يك ) لكي(اند كه براي هر كلمه در زبان مادريشان  شتهپندا آموزان مراحل مبتدي  زبان
لفظ به لفظ را / لمه به كلمهرو، راهبرد ترجمة ك اين از. وجود دارد) فارسي(معادل در زبان دوم 

براي . اند فتهگردوم است، به كار/ روش براي برقراري ارتباط به زبان خارجيترين   ييابتداكه 
دوري از چنين خطاهايي، تشخيص درست ساختارهاي دستوري نزديك به هم در دو زبان 

  . بسيار مهم است) لكي و فارسي(مبدأ و مقصد 
  
  
  

 
20

 -Circumlocution  
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  متن يادگيري  /ها و مواد آموزشي روش خطاهاي ناشي از. 4-4

  نتيجة و نه مربوط به زبان مقصدند؛ بلكه ندي هستمادراين خطاها نه ناشي از انتقال زبان 
عواملي همچون محيط يادگيري مانند كالس درس، معلم، كتاب درسي، طرح درس يا راهكارها 

د رخداد بااليي هم ما كه بسادر اين پژوهش، اين دسته خطاها ر. اند هاي غلط آموزشي و شيوه
  : ايم هاي زير مشاهده كرده دارند، در حوزه

  
  حروف اضافه  .4- 1-4

  استفادة نادرست از حروف اضافه. 4-4- 1-1

  .براي نقاشي من لذت ببرند تا همة مردم ايران. * 22
 ta køʎ mærdem ʔe:ron ʔe næqaʃi  me ʎezæt bøɾen. 

  . نقاشي من لذت ببرند ازتا همة مردم ايران 
  .كنكور قبول شوم برايبايد زحمت بكشم  تا . * 23

 baYæd  za:mæt bekiʃem ta ʔe køŋkur qæbuʎ  bom. 
  . كنكور قبول شومدر تا  مبايد زحمت بكش
را ياد نگرفته است و به جاي » از چيزي لذت بردن«آموز تركيب  زبان 22شمارة  در جملة 

رسد كه  نظر مي به  23را توليد كرده است و در جملة شمارة » بردنبراي چيزي لذت «آن 
  . داند آشنايي ندارد و طرز استفاده از اين كلمه را نمي» ركنكو«دقيق م آموز با مفهو زبان
  

  زائد از حروف اضافه   استفادة. 4-4- 2-1

  nesfe  ruʒ  futbalmæ mækerd.                      .كردم فوتبال مي به نصف روز را* . 24
  . كردم نصف روز را فوتبال مي

  
  عدم استفاده از حروف اضافه  . 4-4- 3-1

  merxo kelæʃiɾæʎ gænemæ mejmen ʔæ.      .دهيم ها گندم مي مرغ و خروس ∅* . 25
  . دهيم ها گندم مي مرغ و خروس به
  . ن خالفكارها را آزاد مي كندآچندين سال  ∅برد و بعد ها را به بازداشتگاه مي پليس آن *. 26

poʎis møɾejonæɾa  bazdaʃgaʔo bæ:de  tʃæn  sal ʔæ  xelafkaɾeʎæ aza:dæ mæke. 
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  . كند ن خالفكارها را آزاد ميآچندين سال از برد و بعد  يمها را به بازداشتگاه  پليس آن
ي چگونه نگرفته است در نوشتار رسم آموز ياد زبان دهد كه نشان مي 26شمارة   جملة

بنابراين، تحت تأثير زبان محاوره مرتكب خطا شده و حرف . ببردكار   به بايد زبان فارسي را
  . اضافة الزم را در انشا استفاده نكرده است

  
  حروف ربط  .4- 2-4
  استفادة نامناسب از حروف ربط . 4-4- 1-2

  . بايد درس بخواني انشگاه همد در بلكهي، وبايد اول ديپلم بگيري، به دانشگاه بر*  .27
baYæd ʔævæl dipʎem  begeri  betʃinere daneʃga ʔe daneʃgaʔiʒ  baYæd  

dærs  beXʷæni. 

  . دانشگاه هم بايد درس بخواني در، همچنين. بايد اول ديپلم بگيري، به دانشگاه بروي
  . بردارد تارود تا ببيند چه چيزي هست  اي مي خالفكار به خانه* . 28

xelafkar  mætʃuere  male  ta  bøine  tʃæ hæs  ge  hiz de. 
 كهرود  اي مي خالفكار به خانه/ رود تا ببيند چه چيزي هست كه بردارد اي مي خالفكار به خانه

  . بردارد تاببيند چه چيزي هست 
در جايي استفاده كرده كه  رآموز از حرف ربط به صورت مكر زبان 28در جملة شمارة 

كار بردن دو  به. نابجا كرده است  واقع، از حرف ربط استفادة در. ندارد و رايج نيست كاربرد
بودن   ها تفاوتي در اينجا ندارد، صحت دستوري كه ترتيب آن» كه«و » تا«نوع حرف ربط 
  . كند يمجمله را تأكيد 

  
  استفادة زائد از حروف ربط  . 4-4- 2-2

به پدر و مادر خود كمك  و تاموفق شوم  تا وكالس پنجم را خوب بخوانم  خواهم يم* . 29
  . كنم

mem kelas pænjem xu beXʷænem  ta moʔæfæq bøm ʔo  komæk da:wo  

bawæm bekæm.  
  . به پدر و مادر خود كمك كنم وموفق شوم  تا خوانمبكالس پنجم را خوب  خواهم يم

شد؛ اما  استفاده مي »و«و در قسمت دوم از » تا«ول از اجمله بهتر بود در قسمت اين در 
ايجاد  ـزج به» و« طـو از حرف رب داند ينمآموز مرز استفادة اين دو را  كه زبان ديآ يمنظر   به
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تنها تفاوت  وي نه. كند يمفاده ـتاج هم استـتنـان دادن نوعي اسـايگي و ربط، براي نشـهمپ
  . كند كه يكي زائد است ها استفاده مي از هر دوي آن بلكه هر بار، شناسد ها را نمي آن
  ... هر شغلي را براي آينده انتخاب كنيم،  اگرما  *. 30

ʔimæ hær ʃoGle ʔæɾa  ʔaYendæ ʔentexab kejm 
  ... ما هر شغلي را براي آينده انتخاب كنيم، 

ه در فارسي را با هم داريم ك» هر«و  »اگر«استفاده از حروف ربط  30شمارة   در جملة
تواند منظور وي را  تنهايي مي يك از اين دو، به آموز ياد نگرفته است كه هر رايج نيست و زبان

  . ها و راهكارهاي غلط آموزشي باشد تواند شيوه علت اين عدم آگاهي مي. ندابرس
  
  عدم استفادة از حروف ربط . 4-4- 3-2

  . دكتر شدم، مردم بيمار را سالمت كنم ∅ مدرك گرفتم ∅در آينده  خواهم يم* . 31
mem  dær  ʔaYendæ  ge  mædrækem  gerto  bimæ døktør  bima:ɾæʎ  xua kæm. 

  . دكتر شدم، مردم بيمار را سالمت كنم ومدرك گرفتم  اگر/ كهدر آينده  خواهم يم
و در بند بعدي از » اگر«يا » كه«آموز بايد در بند اول از حرف ربط  زبان 31  در جملة
  . كرد استفاده مي» و«حرف ربط 

  
   ضمير .4- 3-4

  استفادة نامناسب از ضمير . 4-4- 1-3

  . رفتم آنو به پيش  ديآ يمما   ديدم مادربزرگم به خانة. * 32
dim da:kæleŋæm  maY  ʔæɾa  mal  ʔimæ  tʃemæɾa  ʎo  ʔo. 

  . رفتم اويد و پيش آ ما مي  ديدم مادربزرگم به خانة
استفاده كرده كه » آن»  به جاي ضمير اشارة» او«آموز از ضمير شخصي  در جملة باال، زبان

  . شيء است/ جانشين چيز
  
  ريزائد از ضم  استفادة . 4-4- 2-3

  .گذرد يمدر فصل پاييز، خيلي به ما خوش  ما*  .33
   pajiz  kejle ʔær ʔimæ  Xʷæʃæ  mægzæɾe. 
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  . گذرد در فصل پاييز خيلي به ما خوش مي
  

   »را«نشانة مفعول . 4 -4 -4
  »را«استفادة زائد از نشانة مفعول . 4 - 4 - 1-4
شكي بايد رشتة تجربي را انتخاب كنيم، بعد از آن به زيافتن به شغل پ براي دست. * 34

  . آموزش ببينيم رادانشگاه برويم و حدود شش سال 
ʔæɾa  ræsinæ  ʃoGl  pezeʃgi  baYæd  reʃtæ  tædʒrøbi  ʔentexab  kejm  

bædæʒ ʔvæ  betʃimere  daneʃga ʔo  hodud  ʃæʃ  sal  a:muzeʃ  bøjnim. 
تجربي را انتخاب كنيم، بعد از آن به دانشگاه   شكي بايد رشتةيافتن به شغل پز براي دست

  . برويم و حدود شش سال آموزش ببينيم
اي مرتكب خطا شده  موز تحت تأثير زبان محاورهآ آيد كه زبان نظر مي در اين جمله به 

  . باشد
  

   دستوري نامناسب  مقولة. 4 -4 -5

  . بده سالمتدعا كردم كه خدايا به پدرم . * 35
duam kerd ge  xoda selamæti  beYæ  bawæm.  

  . بده سالمتيبه پدرم  ادعا كردم كه خداي
  . رده كه نادرست استكآموز به جاي اسم از صفت استفاده  در جملة باال زبان

  
  فعل . 4 -4 -6

ي ها صورتهاي دستوري شخص، شمار، زمان و وجه،  لحاظ مقوله در زبان فارسي، فعل به
  : ي ذيل داراي خطاهايي از اين مواردندها جمله. رديگ يمصرفي گوناگوني به خود 

  
  زمان فعل . 4 - 4 - 1-6

  . ميشو ينمدار  رفتيم، ديگر سواد اگر به مدرسه نمي*  -. 36
ʔægær ʔere mædræsæ  nemætʃeYajm  di  sawaddar  nemoYajm. 

  . شديم نميسواد  رفتيم، ديگر با اگر به مدرسه نمي
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آموز از فعل زمان حال به جاي زمان گذشته استفاده كرده است كه اين  در اين جمله، زبان
  . دانش ناقص او از ساخت زمان حال و همچنين زمان گذشته است  دهندة امر نشان
  

  شمار فعل. 4 - 4 - 2-6

  meno dusæʎem  tʃimnæ gærde.ʃ                      . رفتم من و دوستانم به گردش. * 37

  . رفتيممن و دوستانم به گردش 
  . كند ميها استفاده  مردم از آن  همة. * 38

køʎ mærdem ʔæʒ ʔonæ ʔestefadæ  mækæn. 

 . كنند مي ها استفاده مردم از آن  همة

  
  شخص فعل. 4 - 4 - 3-6

   buæ meʔæʎem. mete hær kæs ge              ...معلم شود،  ديخواه يمهر كس كه . * 39
  ... معلم شود،  خواهد يمهر كس كه 

    meniʒ  tʃem  betʃivete  to baYæd..                    و من رفتم بروندگفت تو بايد . * 40
  . و من رفتم برويگفت تو بايد 

   derim.meno beraʎæm feræ ʔo dus.       دارندمن و برادرانم خيلي او را دوست . * 41
 . داريممن و برادرانم خيلي او را دوست 

دليل عدم  ، به»من و برادرانم«آموز با وجود همپايه شدن  فارسي 41شمارة   در جملة
  . است همطابقه داد» برادرانم»  تسلط كافي، فعل را تنها با كلمة

  
   وجه فعل. 4 - 4 - 4-6

  . شوند ميها هم باسواد  و بچه دهد ميها درس ياد  معلم بايد به بچه. * 42
meʔæʎem  baYæd  dærs  niʃon ajʎæʎ  be ʔo ajʎæʎiʒ  sawaddar  bona. 

  . شوندها هم باسواد  و بچه دهدها درس ياد  معلم بايد به بچه
    æɾa  mal xalæmbetʃmmægestem.              . رفتم ام خواستم به خانة خاله مي. * 43
 . بروم ام خالهخواستم به خانة  مي

يعني طرح درس يا ، دهند كه روند آموزش مناسب نبوده است اين خطاها نيز نشان مي
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  . تدريس اشكال داشته است  شيوة
  

  فعل نامناسب. 4 - 4 - 5-6

  paʃijærbæzræʎmo .                                .پخش كرديمبذرها را به زمين * . 44

zæmin  
  . پاشيديمبذرها را به زمين 

  . كردم واگذار ميهاي تلويزيون  دقيقه را به تماشاي برنامه حدود بيست* . 45
hodud  bis  dejqæm  neYa  ʔæɾa  bærnomæʎ  teʎivizjon. 

  . دادم اختصاص ميهاي تلويزيون  دقيقه را به تماشاي برنامه حدود بيست
  

  سازي نادرست منفي. � � � � ���

   bebazenæbaYæd  hytʃvæxt  timæmo.  .نبازدوقت تيم ما بازي را  نبايد هيچ. * 64
  . ببازدوقت تيم ما بازي را  نبايد هيچ
ساز است و  خود، منفي» وقت هيچ«نكتة اول اينكه . سازي جملة باال جالب توجه است منفي

دوم اينكه با اضافه كردن . »وقت تيم ما نبازد هيچ«: جمله را بدين صورت نوشت توان يم
  . آموز ضرورتي براي آن نديده است بت باشد، اما زبانثفعل جمله بايد م» نبايد«

 

   اسم. 4 -4 -7
   جاي جمعه صورت مفرد ب  استفاده از. 4 - 4 - 1-7

  . فصل پاييز باران است زيبايييكي از . * 47
 jæke ʔæʒ  zibajijæʎ fæsl  pajiz  va:ɾonæ. 

  . فصل پاييز باران است هاي زيبايييكي از 
  .سال است فصلفصل پاييز يكي از بهترين . * 48

  pajiz  jæke ʔæʒ  betæɾin fæslæʎ   sa:læ. 

  . سال است هاي فصلفصل پاييز يكي از بهترين 
آموز  ها خطاهايي پيش آمده كه مربوط به مسائل آموزشي است و زبان در اين جمله

توان در نقص كتاب  علت آن را مي. درستي رعايت نكرده است جمع بستن اسامي را به  قاعدة
  . فرض نمود... درسي يا نقص در طرح درس و
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  اي  جمع محاوره  استفاده از نشانة. 4 - 4 - 2-7

  . دهد درس را توضيح مي كالسيات همو  معلم براي شما. * 49
meʔæʎem  ʔæɾa  homæ  ʔo  homkelasjæʎet   dærs tozijæ me. 

  . دهد درس را توضيح مي هايت كالسي هممعلم براي شما و 
    feɾæme  kerdeYæ   kaɾæʎtawson.       . ام انجام داده كارادر تابستان خيلي . * 50

  . ام انجام داده كارهادر تابستان خيلي 
  . اي را وارد زبان نوشتار كرده است آموز، زبان محاوره باال زبان  در دو جملة

  آموزان به ها براي همة زبان پس از بررسي چنين خطاهايي، تعداد و درصد وقوع آن
  :ايم اين آمار را نشان داده 1در جدول. دست آمد

  
  ها يدنآزموانواع، تعداد و درصد خطاها براي كل  1جدول

  

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع خطاها

در زبان مقصد  خطاهاي نحوي ناشي از انتقال زبان مادري
 )خطاهاي بين زباني(

44 60/17 

  زبان مقصد د يادگيرينياخطاهاي نحوي ناشي از فر
 )زباني خطاهاي درون(

4 60/1 

 80/8 22 خطاهاي نحوي ناشي از راهبردهاي ارتباطي

  موزشيآو مواد  ها روشخطاهاي نحوي ناشي از 
 )متن يادگيري(

180 72 

 100 250 جمع

  
  :ايم ي تحصيلي نشان دادهها هيپاتفكيك  ها را به ي وقوع آنها حوزه، تنوع خطاها و 3و  2يها جدولدر 
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  پاية چهارمها، تعداد هر خطا و تعداد كل خطاها براي  هاي وقوع آن انواع خطاها، حوزه 2جدول 
  

  چهارم  پاية

 تعداد خطاها ها هاي وقوع آن انواع خطاها و حوزه

  
 زبان مادري ناشي از انتقال خطاهاي نحوي

  در زبان مقصد
 )خطاهاي بين زباني(

 6 حرف اضافه

 3 حرف ربط

 5 »را«مفعول  نشانة

 2 جزء اسمي نامناسب در فعل مركب

  2  جزء فعلي نامناسب در فعل مركب
 4 گسستگي افعال مركب انضمامي

 4 حذف جزء اسمي فعل مركب

 3 فعل نامناسب

خطاهاي نحوي ناشي از فرايند يادگيري 
 )زباني خطاهاي درون(زبان مقصد 

 1 تعميم افراطي

 3 قياس نادرست

 راهبردهاي ارتباطي خطاهاي نحوي ناشي از

 تفسير
 2 تقريب

 6 درازگويي و تكرار/ اطناب

 6 لفظ به لفظ  ترجمة گيري وام

 

د مواو  ها روش ناشي از نحوي يخطاها
 )متن يادگيري(آموزشي 

 8 حرف اضافه

 12 حرف ربط

 6 ضمير

 0 »را«مفعول   نشانة

 6 نامناسب  دستوري  مقولة

 فعل

 1 زمان

 55 شخصر و شما

 9 وجه

 6 حذف فعل

 5 فعل نامناسب

 1 نادرستسازي   منفي

 3 سازي نادرست جمع اسم

 159 جمع
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  خطا و تعداد كل خطاها براي پاية پنجمهر ها، تعداد  هاي وقوع آن انواع خطاها، حوزه 3جدول
  

 پنجم  پاية

 ها هاي وقوع آن انواع خطاها و حوزه

تعداد 
 خطاها

  
  
  
از انتقال زبان  خطاهاي نحوي ناشي

  در زبان مقصد مادري
 )زبانيخطاهاي بين (

 6 حرف اضافه

 3 حرف ربط

 2 »را«نشانة مفعول 

 2 جزء اسمي نامناسب در فعل مركب

  0  جزء فعلي نامناسب در فعل مركب
 1 گسستگي افعال مركب انضمامي

 1 حذف جزء اسمي فعل مركب

 0 فعل نامناسب

 خطاهاي نحوي ناشي از فرايند يادگيري

 )زباني خطاهاي درون( مقصد زبان

 0 تعميم افراطي

 0 قياس نادرست

  
راهبردهاي  ناشي از خطاهاي نحوي

 ارتباطي

  
 تفسير

 2 تقريب

 2 درازگويي و تكرار/ اطناب

 4 ترجمة لفظ به لفظ گيري وام

 

  
  
 
 

 و ها روش ناشي از نحوي خطاهاي
  آموزشي مواد
 )متن يادگيري(

 7 حرف اضافه

 9 حرف ربط

 5 ضمير

 1 »را«مفعول   نشانة

 3 نامناسب   دستوري  مقولة

  
  
  
 فعل

 0 زمان

 25 و شخص شمار

 4 وجه

 7 حذف فعل

 5 فعل نامناسب

 0 سازي نادرست منفي

 2 سازي نادرست جمع اسم

 91 جمع
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  گيري  نتيجه. 5
زبانان در يادگيري و كاربرد زبان  در جستار حاضر، به بررسي انواع خطاهاي نحوي لك

ي مشكالت ها حوزه توان يماين پژوهش نشان داد كه از طريق تحليل خطا . فارسي پرداختيم
آموزان مورد  نتايج پژوهش حاكي از آن است كه خطاهاي زبان. آموزي را يافت بالقوة زبان
  : طور كلي از چـهار منبـع زير ناشي شده است بررسي، به

طور  به(انتقال منفي / نخست، خطاهاي نحوي ناشي از انتقال زبان مادري در زبان مقصد
 از جمله(ي زبان مقصد ها يدگيچيپي ناشي از ؛ دوم، خطاهاي نحو)عمده در حوزة افعال

 شامل(؛ سوم، خطاهاي نحوي ناشي از راهبردهاي ارتباطي )قياس نادرست تعميم افراطي و
 ها روشو چهارم، خطاهاي نحوي ناشي از متن يادگيري، يعني ) اطناب و تقريبانواع  :تفسير

ي است خطاهاي نحوي نوع گفتن). بيشتر دربارة حرف اضافه، فعل و اسم(و مواد آموزشي 
در مورد اين . درصد بيشترين درصد وقوع را به خود اختصاص داده است 72چهارم با 

، )1975(بندي كوردر  گونه استدالل كرد كه بيشتر اين خطاها طبق طبقه توان اين درصد باال مي
گنجند؛ از  زباني باشند و در دستة راهبردهاي يادگيري هم نمي توانند جزو خطاهاي درون نمي

طرفي اين خطاها جزو خطاهاي بين زباني نيز نيستند، زيرا ساختار زبان لكي اين مسئله را 
عاملي چشمگير و مهم  »مبتدي«آموزان  گفتني است انتقال بين زباني براي زبان. كند تأييد نمي
حداقل سه دليل اينكه  به» مقاطع چهارم و پنجم ابتدايي«آموزان  اما در اين پژوهش، زباناست، 

ترين  اند و مهم اند، كمتر دچار خطاهاي بين زباني شده سال در معرض زبان فارسي بوده
آموزان، همه  نكتة ديگر اينكه آموزگاران اين دانش. عامل ايجاد خطا براي آنان انتقال نيست

آموزان  رو، براي دانش اين از. بومي هستند و زبان فارسي براي خود آنان زبان دوم است
زباني و نيز   از انتقال بينتر  مؤثرعاملي ) معلم، محيط و مواد آموزشي(زبان، متن يادگيري  لك

يكي از عنوان  به زباني تداخلزباني در يادگيري زبان فارسي است؛ هرچند  انتـقال درون
 ،اند دوم همواره با آن مواجه/ خارجييند يادگيري زبان اآموزان در فر مشكالتي كه زبان

كه براي جامعة آماري مورد بررسي،  دهد يمنشان  پژوهش ي اينها افته، ياست مطرح بوده
باور بر اين است كه فرايندهاي يادگيري زبان . تر بوده است محيط و مواد آموزشي اثرگذار

ويژه، در صورتي  به. استتر   حساسدوم در بزرگساالن، به تأثير زبان مادري بر زبان دوم، 
با وجود اين واقعيت، در جستار . كه فرايندهاي يادشده با فاصله از يكديگر صورت پذيرد
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  . محيط و مواد آموزشي نمود يافته استتر از   رنگ كمحاضر تداخل زباني، 
شده در دو پاية تحصيلي چهارم و پنجم، مبين اين  مقايسة بسامد وقوع خطاهاي ايجاد

، از تعداد )فارسي(آموز بر زبان مقصد  كه به موازات تسلط هر چه بيشتر زباننكته است 
مندي خطاها و اين نكته كه خطاها  اين نتيجه، بر مقولة قاعده. شود يمخطاها كاسته 

آنچه در بررسي دستور دو زبان . ، مهر تأييد ديگري استاند يريادگي مند نظامي ها انحراف
كه ديديم،  طور همان. است اضافه، مبحث كاربرد حروف فارسي و لكي شايان توجه است
اين حروف، در موارد . هاي زيادي با زبان فارسي دارد حروف اضافه در اين زبان تفاوت

رود كه  ظار ميـرو، انت اين از. ردهايي چندگانه دارندـوشي داشته و كاربـمتعددي با هم همپ
ه ـاضافه در فارسي مشكالت زيادي داشتنه، يعني كاربرد حروف ـزمي آموزان در اين دانش
ة حرف اضافه كه ـآموزان در زمين با اين وجود، در عمل ديديم كه تعداد خطاهاي زبان. باشند

ناشي از   وط به حرف اضافهـقال زبان مادري است، كمتر از خطاهاي مربـناشي از انت
حرف مقولة مشـكل ، به عبارت ديگر). 3و  2هاي جدول: ك. ر(و مواد آموزشي است  ها روش
بر . ده استـتر نشـ دو زبان فارسي و لكي، باعث ايجاد خطاي بيشبا وجود تفاوت بين اضافه 

براساس در مقابل، . دهد يمي پژوهش فرضية لدو را مورد ترديد قرار ها افتهاين مبنا، ي
شود، نه  ري مييي ظريف موجب دشواري يادگها تفاوتادعا كرد كه  توان يم فرضية معتدله

آموزاني  ويژه، زبان زبانان به اهاي نحوي  لكـدر ايجاد خطاينكه تر   مهمو ي آشكار ها تفاوت
و نه زبان  ع اصلي خطاها نه زبان مادريـاند، منب هـدي را پشت سر گذاشتـكه مرحلة مبت
يا تدريس   تواند معلم، شيوة ها مي خطاهاي فردي هستند كه علت آن ت، بلكهـخارجي اس

  . ها باشد ي درسي آنها كتاب
يي خاص را در نظر داشت كه ناديده انگاشتن ها وهيشدر آموزش هر زبان، بايد اصول و 

اكنون كه حوزة بروز خطاهاي نحوي . انجامد آموزي مي ها به پيچيدگي بيشتر زبان آن
راهبردهاي مناسبي اتخاذ كرد تا از امكان تكرار  توان يمشده است،  آموزان مشخص دانش

خطاهاي دستوري اين . شدتر   كينزدآن به زبان مقصد  بعچنين خطاهايي كاست و به ت
ي آموزشي آنان بايد به ها تالشكه بخشي از  يادآور شوند معلمان به توانند يمشده،  مشخص

و در  بوده يادگيري نزديك به دموار كدام درآموزان  زبان عملكرد اين نكته معطوف شود كه
از  كه بازخوردي است آموز خطاي زبان بيشتري است؛ زيرا توجه نيازمند ها طهيح از يك م كدا
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  . ضعف يادگيري، راهكار مناسبي ارائه كرد نقاط براي توان يم آن طريق
مشكلي نيست كه ترين   مهمدريافت كه تداخل زباني  توان يمگرچه از نتايج اين تحقيق 

ي ها حوزهكه در برخي  دهد يمنشان  ها افتههستند، ي مواجهزبان با آن  آموزان لك فارسي
اين تداخل را  ...ي مركب وها فعل ، كاربرد»را«مفعول  حروف اضافه، نشانةنحوي از قبيل 

به همين دليل، الزم است كه معلمان اين خطاها را يادآوري كنند و در . مشاهده نمود توان يم
ها شده، بكوشند كه از  آموزان متــوجه آن ها بيشتر همت گمارند تا زبان توضيح آن

  . تكرارشان بپرهيزند
فرايندهاي زيرساختي فراگيري زبان و در پي آن، طراحي  سخن آخر اينكه در نظر داشتن

دشواري، / اساس سطح سادگي بندي مواد آموزشي بر هاي آموزشي مناسب، درجه دوره
كاربرد نامناسب زمان، مرتبط با نوع خطاهايي همچون (و تكاليف مناسب  ها نيتمرانتخاب 
سازي  نامناسب، منفي   دستوري  و شخص فعل، كاربرد نامناسب وجه فعل، مقولة شمار

راهكارهايي ) اند شتر ناشي از محيط يادگيري بودهكه بي ...سازي نادرست و نادرست، جمع
همچنين استفاده از منابع و . آموزان يادشده است براي يادگيري بهتر زبان فارسي براي زبان

در آسان كردن فرايند يي ها گامي، ا دورهي منظم و ها يابيارزآموزشي و انجام  ي كمكها كتاب
  . يادگيري براي آنان است

  
  ها  نوشت پي. 6
اين زبان در كنار گويش لري در . ي جنوب غربي استها زباني ايراني شاخة ها زبانزبان لكي از  .1

زبان . است... ي نورآبادي، كوهدشتي، بيرانوندي وها لهجهو داراي  شود يماستان لرستان صحبت 
تان ي كرمانشاه، ايالم، همدان، فارس، مازنداران و خوزسها استانلكي خارج از استان لرستان در 

 . اين زبان در خارج از ايران نيز در كشورهاي عراق و تركيه گويشور دارد. رود يمنيز به كار 

2. applied linguistics 

3. Grami 

4. Darus 

5. Hasyim 

6. Sridhar 

7. contrastive analysis hypothesis  

8. transfer 

9. strong version 
10. weak version 
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11. moderate version 

12. interlanguage errors 
13. intralanguage errors 
14. overgeneralization 

15. simplification  
16. paraphrase   
17. borrowing 

18. literal translation  

19. language switch 
20. circumlocution 

  
  منابع. 7

تجزيه و تحليل خطا در استفاده از زمان «). 1390( منوچهريفاطمه  و كرم، اآيتي  •
 -علمي ةفصلنام. »زبانان با دانش زبان انگليسي دستوري زبان فرانسه توسط فارسي

  . 72 -57صص . 1ش. 44س .مطالعات زبان و ترجمه پژوهشي

نقش : مطالعة اكولوژيك در آموزش زبان«). 1392(مصطفي مرادي مقدم  قدم، رضا و شيپ •
 پژوهشي -علمي مجلة. »والدين در پيشرفت سطح يادگيري زبان انگليسي فراگيران

  .54-31 صص .)16پياپي ( 4.ش. 4.د. جستارهاي زباني
تجزيه و تحليل خطاهاي دستوري و واژگاني متون انگليسي  .)1379( انمه، الهي حكيم •

 كارشناسي ارشد نامة پايان .ايراني مقطع متوسطهآموزان  شده توسط دانش نوشته
  . تهران. واحد مركز دانشگاه آزاد اسالمي. شناسي همگاني زبان

هاي خارجي و  توانايي نوشتن در زباناي  بررسي مقابله). 1380( سليماني، حبيب •

 دانشگاه .نامة كارشناسي ارشد پايان. بر نظم منطقي كالم و مهارت زبانتأكيد  فارسي با

 . تهران. معلم تربيت

 نوشتاري اشكاالت تحليل«). 1391(بهنام و معصومه خيرآبادي  مقدم، سيد  علوي •

هاي  نوآوري فصلنامة . »)رشد مجالت مخاطبان(زبان  غير فارسي ايراني آموزان دانش

 . 59 -43صص. 43ش. 11س. آموزشي

انواع خطاهاي زباني در بررسي و تحليل «). 1391( تاجعلي محبوبه و محمد غالم، فقيري •
مجموعه مقاالت . »المللي قزوين آموزان دانشگاه بين فارسي جمله از متون نوشتاري 2000
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زبان و  شوراي گسترش .المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي نخستين همايش بين
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. ادبيات فارسي

زبان  آمـوزان فارسـي تحليل خطاهـاي دانشتجـزيه و ). 1384(متوليان ناييني، رضوان  •

  . دانشگاه تهران. شناسي همگاني زبان كارشناسي ارشدنامة  پايان. در امـالي انگليسي
هاي بوضعيت آموزش تلفظ و جايگاه آن در كتابررسي «). 1391(مرادي مقدم، مصطفي  •

. 3د. جستارهاي زباني پژوهشي -علمي مجلة. »دبيرستان در ايران ةزبان انگليسي دور
 . 25 -1صص. 2ش

تحليلي بر تداخل زبان فارسي در «). 1390(ناز و مهرداد بلوك اصلي  مهين، ميردهقان •
. »)شهرستان رشت(آموزان دورة راهنمايي تحصيلي  يادگيري زبان انگليسي توسط زبان

 . 10 -4صص. 3ش .25د .مجلة رشد آموزش زبان
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