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 چکیده

حاضژر خطاهژای وااگژانی  پژووه در . اندوجود آمدهدر نتیجة تخطی از قواعد زبان دوم بهمندی هستند که خطاها انحرافات رایج و نظام

زبژانی و خطاهژای مژ. م. زبژانی، خطاهژای درون: خطاهای بین اندشدهتقسیم( به سه دسته 1891دالی، برت و کراشن ) بندیدسته براساس

. نمونة آمژاری ایژن پژووه  استکرمانشاه  ساکن کل رو توزیع خطاهای وااگانی در گفتار کردزبانان  سرچشمهبررسی  این نوشتار،هدف 

طور کژه بژه دوشژمیشژام  را دختر و پسر دوزبانة سژاکن شژ ر کرمانشژاه  هفدهکیفی است،  - کمّی هایپووه جزء  ،که ازنظر رویکرد

سژسس  و شژدند بنژدیط.قژه خطاهژا ابتژدا، هژاآوری دادهجمع از بعددند. شداوطل.انه انتخاب  گیرینمونهمساوی از هردو جنس به روش 

زبژانی  زبژانی و بژیندارای منشژ  درون شدهمشاهدهی تایج نشان داد که خطاهاننشان داده شد. و نمودار در قالب جدول  هاآنبسامد وقوع 

در کنژار اراةژة  پژووه نتژایج ایژن  زبژانی بژود.و درونزبژانی  ق به خطاهای بژینمتعلّترتیب بهنیز  شدهمشاهدهبیشترین خطاهای  .هستند

 ةت یّژهمچنژین و  و منژابع درسژی هژاآزموناحژی تدریس، طرّ هایشیوه، بر ضرورت اصالح کل ر توصیفی از خطاهای وااگانی کردزبانان

 .زبانان برداشته شودتعام  با فارسی به هنگامتا گامی در ج ت کاه  مشکالت کردزبانان  دنکمیت کید  های دوزبانهکتاب

 .کردی کل ری زبان فارسی،، زبانیخطا، خطاهای بین زبانی، خطاهای درون :هاواژهکلید
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 مهمقد  -7

 استفاده از زبژان فارسژی به هنگام این افراد. کنند، دوزبانه هستندبسیاری از افرادی که در ایران زندگی می

خطاهژا بخژ  جدانشژدنی از گفتژار  گردنژد.پدیژدار مژی 5شوند که در قالب خطابا مشکالتی مواجه می

در سطوح مختلف زبان ازجملژه سژطآ آوایژی،  و ط کام  ندارندبه زبان دوم تسلّ کههایی هستند دوزبانه

د، قژرار دابررسژی مژورد رویکرد مناس.ی  براساسخطاها را . چنانچه بتوان دهندنحوی و وااگانی رخ می

 دهژی مژوادّسژازمانهژای تژدریس، اصژالح روش و امژر آمژوزشدر  ی دست یافت کهنتایج بهتوان می

ة دن مشژکالت ناشژی از مژراودات روزمژرّنمژومرتفژعهژا و ریزی درسی، طژرح آزمژونبرنامهآموزشی، 

 باشد.  بسیار کارآمد کنند،ها با افرادی که به زبان فارسی صح.ت میدوزبانه

هدف از نوع کاربردی، ازنظر شیوة اجرا توصیفی و ازنظژر نژوع  ازلحاظ که این پووه  جامعة آماری 

را شژام  ل سژاکن شژ ر کرمانشژاه طة اوّع متوسژّ آمژوزان دو زبانژة مقطژدان  ،استکیفی  کمّی/ ،هاداده

آمژوز پسژر و دختژر دانژ  111آماری نیز شام  نمونة وسال پانزده تا سیزده  ،ی این افرادد. ردة سنّوشمی

یری داوطل.انژه انتخژاب گنمونژهبه روش  ،. این افرادهستندنفرشان پسر  95ها دختر و نفر آن 95که است 

 ی کژه زبژانکسژانه به رضایت و اعالم مشارکت افراد، از بین با توجّنگارندگان شدند. به این صورت که 

الزم اسژت ککژر  د.کژر را انتخژاب نظر موردنمونة  فارسی بود، دومشان زبان و کل ری شان کردیمادری

. بژرای بودنژد آموختژه زبژان دوم عنژوانبژهورود بژه مدرسژه  هنگام زبان فارسی را ،که افراد نمونه شود

هژا د و طژی آن از آزمژودنیشای با حضور افراد مورد مصاح.ه برگزار جلسات مصاح.ه ،هادادهگردآوری 

چ ژار شوندگان در هژر جلسژه ای را به زبان فارسی تعریف کنند. تعداد مصاح.هتا خاطرهشد  درخواست

میژانگین مصژاح.ة هژر  طوربژهگونه محدودیتی نداشتند و لحاظ زمانی هیچآموزان بهنفر بود. دان پنج تا 

 وضژ.ط مصژاح.ه هژای پرسژ دقیقه طول کشید. در هژر جلسژه، پاسژخ افژراد بژه پنج تا چ ار نفر بین 

 ،یکلّژ طوربژه لحاظ کیفی و کمّی بررسژی شژدند.بهو  بندیط.قه ی وااگانیخطاهاسسس  ؛شد یگردآور

خطاهژای وااگژانی سرچشژمة کژه  ها اسژتوار اسژتپرس  این توان گفت که بنیاد اصلی این مقاله برمی

در گفتژار کردزبانژان کل ژر  ایژن خطاهژاتوزیع و  گفتار کردزبانان کل ر ساکن کرمانشاه از چه نوعی است

 ساکن کرمانشاه چگونه است؟

بژرد. مژی ب ژره (1891) 6ها، از الگوی دالی، برت و کراشژنبرای پاسخ به این پرس پووه  حاضر 

                                                           
5. error 

6. H. Dualay, M. Burt & S. Krashen 



 88/ تکّلم به زبان فارسی معیار به هنگامهای کردزبان ساکن کرمانشاه بررسی خطاهای وااگانی دوزبانه

 د.کررا بررسی  دوزبانه افرادخطاهای  آن بتوان وسیلةبهتا دهد چارچوبی اراةه می ،این الگو

هایی همچون فارسژی و هایی که به زبانوااگانی را در میان دوزبانهخطاهای گران پووه بسیاری از  

گژران نیژز بژه انژد. جمعژی از پژووه بررسی قرار داده کنند، موردعربی، فرانسه و انگلیسی صح.ت می

کشژورمان همچژون کژردی م ابژادی و آملژی  های داخ بررسی خطاهای وااگانی زبان فارسی و گوی 

 هژای کل رزبژان مژوردجای پووهشی که خطاهای وااگانی را در گفتژار دوزبانژه ،ناند. در این میاپرداخته

 تا خطاهای وااگژانی را در گفتژار ندآن شد برنگارندگان این مقاله رو  این بررسی قرار دهد خالی بود. از

 .دهندبررسی قرار  این افراد مورد

 بررسی خطاها -3

. شژودی مژیکژه طژی آن از اسژتانداردهای زبژانی تخطّژ آمژوز اسژتزبانخطا قسمتی از گفتار یا نوشتار 

 اند.اراةه داده هاآن منش و  های گوناگونی را از خطاهابندیشناسان مختلف دستهزبان

، 1زبژانی بژیننژد: خطاهژای نکازنظر منش  به سه دسژته تقسژیم مژیرا خطاها  (1891)و دیگران  دالی 

ل هژای زبژان اوّتقژال سژاختارها و وااهاز ان ،بین زبژانی. خطاهای 8م. م خطاهایو  9زبانیدرون خطاهای

یژادگیری زبژان  به هنگامآموزان ترین من.ع خطاهای زبانعمده شود.آموزان به زبان دومشان ناشی میزبان

شژان را بژه زبژان ها و قواعد زبان مادریرند که ساختاآموزان تمای  دزبانزیرا  ؛هاستل آندوم، زبان اوّ

زبژانی ع.ژارت اسژت از اسژتفاده از دانژ  و تجربیژات زبژانی گذشژته در دومشان منتقژ  کننژد. انتقژال 

 ،انتقژال مث.ژت شود: انتقال مث.ت و انتقال منفژی.مشاهده میاین انتقال به دو صورت های جدید. تموقعیّ

هژای از تفژاوت ،انتقال منفیکند. میبه یادگیری زبان دوم کمک  کهدو زبان است بین های شام  ش.اهت

 کژه های جدیژدعادت زیرا ؛شوندی میموانعی برای یادگیری تلقّ مثابةبه و گیردسرچشمه میبین دو زبان 

ممکژن  11انتقال منفی یژا تژداخ  زبژانی .شوندبا رفتارهای جدید در تناقض هستند به زبان دوم منتق  می

هژایی در بژروز پدیژده مؤثریعام   است ودالی   تماس زبانی یکی از آن فاق بیفتد.اتّ دلی است به چند 

زبژان در تمژاس بژا یکژدیگر قژرار  کژه دو . هنگامیدشوحسوب میمگردانی رمزگیری و همچون قرض

گیری وااگژانی اسژت. در گیری، قرضترین صورت قرضکنند. رایجگیری میگیرند از یکدیگر قرضمی

هژا را درهژم دهژد و آناستفاده از یک زبان به زبان دیگر تغییر رمز مژی به هنگام دوزبانهگردانی، فرد رمز
                                                           
7. intralingual errors 

8. interlingual errors 

9. ambiguous errors 

10. language interference 
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: 1891 ،و دیگژران 11)دالژی دهد رمزممکن است در طول یک جمله چندین بار تغییر  یحتّ آمیزد. ویمی

 این پدیده که در زبان فارسی بژه» :گویدمی زبانی هایدر رابطه با تداخ  (41: 1369) مدرسی .(88-114

ی کاربرد ناآگاهانة الگوها یا عناصر یک زبان اسژت در زبژان کلّ طورتوارد و تزاحم نیز تع.یر شده است، به

تداخ  میان دو زبان، عاملی فردی اسژت » :گویدتداخ  زبانی چنین می دربارةنیز  (1313) کاظمی« .دیگر

م  و مسژاوی رسژیده باشژد از بژین و تن ا در موارد نادری که فرد دوزبانه در هر دو زبان به یک دان  کا

 «.رودمی

 یکژیرا  دنژدهمژی رخ مقصژد زبان خودِ درون در زبانی کهخطاهای درون( 165: 1891دالی و دیگران )

ایژن  .هسژتند. این خطاها حاص  یادگیری ناقص یا اشت.اه زبان مقصژد کنندفی میخطا معرّ منابع از دیگر

یژک  ،مثژال بژرای هسژتند؛لشژان در حژال یژادگیری زبژان اوّکه است خطاها ش.یه به خطاهای کودکانی 

 :کندزبان هنگام یادگیری زبان انگلیسی، جملة زیر را تولید میاسسانیولی

Dog eat it. 

ن ا  در زمژان گذشژته، مژواردی هسژتند کژه در گفتژار کودکژعژفتعریف و عدم استفاده از  حذف حرفِ

این خطاها ناشژی  د.نشوشان مشاهده میزبان مادری مثابةبهانگلیسی یادگیری زبان  به هنگام زبانانگلیسی

اسژت، از ق.ژ  بژا زبژانی آشژنایی   لژزبژان اوّ فراگیریزیرا کودکی که در حال  ؛از تداخ  زبانی نیستند

آمژوزان زبژان دوم نیژز چنژین جدید منتق  کند. در رابطه با زبژان که قواعد و وااگان آن را به زباننداشته 

 د،شژویک مکانیسم کهنی که باعث پیشرفت یادگیری زبژان دوم مژیبلکه  ،لنه زبان اوّ شود کهفرض می

دارد کژه چنژین بیژان مژی (1811) 13بژه نقژ  از ریچژاردز (53: 1884) 11الژیس کند.میایفا را نق   این

تژوان بژه هژا مژیدهد. از ایژن ویوگژیهای یادگیری قواعد زبان را نشان میویوگی ،زبانیخطاهای درون

آن شژرایط بژا کارگیری ناقص قواعد و عژدم یژادگیری شژرایطی کژه مواردی همچون تعمیم نادرست، به

کژه بژر ایژن عقیژده اسژت کژه هنگژامی (164: 1111) 14د. بژراونکژرشژوند، اشژاره کاربرده میقواعد به

گیژرد و مژیانتقال زبانی بیشتر صورت  ،کنندهایی از نظام جدید را آغاز مییادگیرندگان، فراگیری قسمت

 در درون زبان مقصد است. 15همان تعمیم ،این انتقال

 خطاهژای مژ. م هسژتند کنند،اشاره می هابدان (111: 1891سومین دسته از خطاهایی که دالی و دیگران )

                                                           
11. H. Dualy 
12. R. Ellis 

13 .J. Richards 
14. H. D. Brown 

15. generalization 



 111/ تکّلم به زبان فارسی معیار به هنگامهای کردزبان ساکن کرمانشاه بررسی خطاهای وااگانی دوزبانه

ایژن  زبژانی قژرار داد.و هم در گژروه خطاهژای درون بین زبانیخطاهای  هم در زمرةرا  هاآن توانکه می

بژه زبژان دومژ  آمژوز ل زبژانها و وااگان زبان اوّانتقال ساخت حاص  توانندمیآنکه  بر افزون ،خطاها

هژا مواجژه شان با آنیادگیری زبان مادری به هنگامکه کودکان  دنی شوتلقّش.یه خطاهایی  دنتوانمی د،نباش

 کند:می تولید را، جملة زیر یادگیری زبان انگلیسی هنگامزبان یک فرد اسسانیولی ،لامث ؛برایندشومی
I have no car. 

تولیژد گژردد، مشژاهده مژی انیولی به همان ترتی.ی کژه در جملژة ککرشژدهجمالت منفی در زبان اسس 

از  ،دوم باشژدزبان مادری بژه زبژان  منفی دهندة انتقال صورتنشان تواندمی این جمله درنتیجه شوند.می

 شژک  به همژانباال را  ةجمل زبان اسسانیولی، نفی در یادگیری هنگام نیز کودک اسسانیایییک  ،طرف دیگر

ه دو بژاگژر خطاهژای یژادگیری زبژان دوم بدین ترتیژب  .است خطا، خطایی م. م ینپس ا کند.تولید می

فرهژادی . گیرندقرار می دو آن، خطاهای م. م در جایگاهی بین شودتقسیم  بین زبانیزبانی و دستة درون

و هژم  توان هم ناشی از تداخ  زبانی دانسژترا می خطاهای م. مبر این عقیده است که  نیز (33: 1111)

 .یند یادگیری زبان دوم نس.ت داداآن را به فر

هژا آن منشژ ه بژه توجّبا این خطاها  اند.افراد دوزبانه پرداخته یهای مختلفی به بررسی خطاهاپووه  

نس.ت بژه سژایر خطاهژا  بین زبانیخطاهای  ،این تحقیقاتبیشتر در  .اندشده یمتقسهای مختلفی به دسته

 ،زبانژانبررسی خطاهژای وااگژانی آملژی در( 1381) کامجواند. بیشتری را به خود اختصاص داده درصد

افژراد را تشژکی   ایژن ای از خطاهژایها، بخ  عمژدهخطاهای ناشی از تداخ  بین زبان که دکرمشاهده 

زبژانی و خطاهژای وااگژانی بژا منشژ  درون ،وااگانی ناشی از انتقژال یژادگیری یاز خطاها. پس دهندمی

های دوم، سوم و چ ارم فراوانژی قژرار ترتیب در جایگاهخطاهای وااگانی ناشی از راه.ردهای ارت.اطی، به

بژر اسژاس ، کل ژر انهای نحوی کردزبانتداخ  بررسی هنگام نیز (1381زاده و دیگران )گرفتند. غالمعلی

انژواع میژان از . نژداهرا مژورد بررسژی قژرار داد بژین زبژانیخطاهای  ،( از خطاها1111براون )بندی ط.قه

کمتژرین  ،بیشترین و کاربرد ضژمایر نامناسژب ،شده، استفاده از حروف اضافهمشاهده بین زبانیخطاهای 

   .اندبه خود اختصاص دادههای زبانی را میزان تداخ 

زبژان آمژوزان عژربخطاهای وااگانی فارسژی ،چارچوب جیمزبراساس  (1384)طاهرزاده و دیگران  

حژوزة خطاهژای  کژه در نژداهمشاهده نمودو  اندکردهتقسیم  بین زبانیزبانی و درون ةیمنی را به دو دست

ترتیژب بیشژترین بسژامد را آیی بژهزبانی، خطاهای معنایی در روابط معنایی وااگان و خطاهای باهمدرون

ترتیژب دارای گیژری بژهنیز، خطژای ترجمژة قرضژی و خطژای قژرض بین زبانیدارند. در بین خطاهای 
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زبژان سژوریه را ( تداخ  نحوی، وااگانی و آوایی دانشجویان عرب1113) 16بیشترین بسامد هستند. آزوز

 :از انژدع.ارتشژده هژای مشاهدهیادگیری زبان انگلیسژی مژورد مطالعژه قژرار داده اسژت. خطا به هنگام

گیژری و معنژایی، ادغژام اصژطالحات دوتژایی، قژرضآیی نادرسژت، هژمخطاهای ناشی از ترجمه، باهم

در پژووه  د. کژرهژای زبژانی را مشژاهده درصد باالیی از تژداخ  ر پووه  خودرمزگردانی. وی نیز د

شژام  سژی، راسژتفاده از زبژان فا هنگامبه زبانان ترک( خطاهای وااگانی 1381علوی مقدم و خیرآبادی )

( بژا 1394معرفژت و احمژدیان ) ست.ا معناهای هموااه ها یاکارگیری نادرست وااگان و تکرار ع.ارتبه

 ،ر خطاهژابیشژتدنژد کژه کر، مشژاهده گوی  م اباد انآموز کردزبانفارسی درنظرگرفتن خطاهای وااگانی

ل، اضژافه، گژرفتن از زبژان اوّکژه خطاهژای ناشژی از کمژک ترتیب ینا به. هستندناشی از تداخ  زبانی 

 دادند. ترتیب بیشترین بسامد را به خود اختصاصاستفاده از زبان دوم و حذف به

 یشناسروش -2
 - کمّژی ،هژاتوصژیفی و ازنظژر نژوع داده ،شیوة اجژرا ازنظراز نوع کاربردی،  ،هدف ازلحاظاین پووه  

. اسژتل سژاکن شژ ر کرمانشژاه طة اوّآموزان دوزبانة مقطع متوسّدان  ،تحقیق جامعة آماری .استکیفی 

یری گنمونژهکژه بژه روش  ایژن پژووه  . نمونژة آمژاریاسژتسال پانزده تا سیزده  ،ی این افرادردة سنّ

دختر و پسژر  آموزاناز بین دان  ،مساوی به تعداد بود که آموزدان  111 ، شام داوطل.انه انتخاب شدند

 فارسژی بژود، دومشژان زبان و کل ری شان کردیمادری ن افرادی که زبانایماز نگارندگان . نددشانتخاب 

. نژدقرار گرفت بررسی مورد کیفی صورتبهخطاها ابتدا  .کردندرا انتخاب  نظر موردنمونة  طور داوطل.انهبه

معژادل آن ککژر گردیژد و سژسس  د دوزبانه به زبژان فارسژیط فرجملة تولیدشده توسّ به این صورت که

 از خطاهژا در قالژب هرکژدامهژای ، بسامد و فراوانینیز بخ  کمّیدر  جمله در فارسی معیار آورده شد.

 اراةه شد. نمودار جدول و

 های پژوهشیافته -4

نتژایج تحلیژ  گیرند و سسس کیفی مورد بررسی قرار می صورتبهابتدا خطاهای وااگانی  ،این قسمتدر 

کژه  بژین زبژانیای خطاه، ابتدا در تحلی  کیفی خطاها .شودداده می نشاننمودار  جدول و در قالب کمّی

زبژانی خطاهژای درون سژسس و است 11برداریگرته ل واوّ های زبانناشی از کاربرد وااهشام  خطاهای 

، هژاوااه همنشژینیوااة اضژافه،  18درج وااه، 19دارای روابژط معنژایی، حژذف هایکاربرد وااه که شام 
                                                           
16. A. Azzouz 
17. calque 
18. omission 
19. insertion 
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جژای اسژتفاده از توضیآ یک وااه بژه استفاده از ،هاکارگیری نادرست وااهجمله، بهه در واایک  11تکرار

تصژحیآ  و مقژوالت جژایهکاربرد ناب، 11، قیاس غلط11معنی، تعمیم افراطیهم هایتکرار وااه خود وااه،

بژین ی کلّژ ةدسژتبندی خطاهژا بژه دو دسته ،در این پووه  .شودترتیب شرح داده میبه ،است 13افراطی

حاصژ   ،ریزتژرهژای بنژدیط.قژه و (1891) برگرفته از الگوی دالی، برت و کراشژن ،زبانیو درون زبانی

 گیرد. بدین ترتیب کژهنمونه مورد بررسی قرار میک ی ،نیز از هر دسته از خطاها .استنگارندگان تحقیق 

 د.شومیبیان در سطر دوم معادل فارسی آن ل جملة حاوی خطا و اوّ سطر در

 بین زبانیخطاهای  -4-7

 .استبرداری گرته خطای ناشی ازل و های زبان اوّاین خطاها شام  خطای ناشی از کاربرد وااه

 او لهای زبان کاربرد واژه خطای ناشی از -4-7-7

ایژن کژردن منظژور برطژرفبژه رو ایژن ازآموز از بیان مقصود خود در زبان دوم ناتوان است. گاهی زبان
وارد زبژان دوم  اوّلاز زبژان  را ایوااه اًوی عینژ بژدین ترتیژب کژهکنژد.   رجوع میاوّلبه زبان  ،نقص
 اوّلرمژزی از زبژان  جایگزین ،شود، رمزی از زبان دومنامیده می نیز کند. در این پدیده که رمزگردانیمی
 مانند: شود؛می

 را شکسته بود. دارهاباد همة ( 1

 را شکسته بود. هادرختباد همة 

 برداریرتهگ از خطای ناشی -4-7-3

تک به زبژان یا اصطالح را تک هیک واا تکوااهایهریک از  آموزبرداری، زباندر خطاهای ناشی از گرته

کنژد به فارسی ترجمژه مژی ترتیب این بهرا  قالغیمدَوااة زبانه فرد دو ،لامثبرای  کند؛میدوم  ترجمه 

را جژایگزین  کژال آن یعنژی معژادل  ،قژال جای بهو  دهنآن یعنی معادل  ،در زبان کردی دَمجای بهکه 

 .کندمی

 نکنید.کالغی دهنمراد گفت ( 1

 .14ندارددر زبان فارسی معادل 

                                                           
20. reiteration 
21. hyperextension 
22. false analogy 
23. hypercorrection 

هژا گردد. معموالً بچّژهمیکام ایجاد واسطة برخورد زبان با سختشود که بهقالغی، در زبان کردی، به صدایی گفته میمدَوااة  -16
 کنند.بازی این صدا را تولید می به هنگام



 1381 زمستان، 13های غرب ایران، سال ششم، شمارة ها و گوی / فصلنامة مطالعات زبان114

 زبانیخطاهای درون -4-3

هژای دارای روابژط معنژایی، خطژای ناشژی از حژذف وااه، این خطاها شام  خطای ناشی از کاربرد وااه

ها، خطژای ناشژی از تکژرار یژک وااه در وااه همنشینیخطای ناشی از  خطای ناشی از درج وااة اضافه،

جژای ها، خطای ناشی از استفاده از توضیآ یژک وااه بژهکارگیری نادرست وااهجمله، خطای ناشی از به

جژای هکاربرد نابژ غلط، معنا، تعمیم افراطی، قیاسهای همتکرار وااه خطای ناشی از استفاده از خود وااه،

 .استمقوالت و تصحیآ افراطی 

 دارای روابط معنایی هایکاربرد واژهخطای ناشی از  -4-3-7

ت کنژد. علّژای دیگر در همان زبان مژیای را از زبان دوم جانشین وااهفرد دوزبانه وااه ،در این نوع خطا

 جملژةدر  ،مثژال بژرای ؛معنایی مشترکی هسژتندهای فهدارای مؤلّ ،هااست که این وااه ناین جایگزینی آ

 است: خوب[ ]+ فة معنایی مشترک بین خوش و خوشمزهلّؤم ،زیر

 خوردیم. خوشیسوپ ( 3

 .خوردیم ایخوشمزه سوپ

 خطای ناشی از حذف واژه -4-3-3

وااه پندارد که ککژر آن کند. وی چنین میهای ضروری را ازجمله حذف مییکی از وااه ،آموزگاهی زبان

 مانند: برای جمله غیرضروری است؛

 .∅ه به چرا پدربزرگم و پدرم هرروز با گلّ( 4

 .رفتندمیپدربزرگم و پدرم هرروز با گله به چرا 

 خطای ناشی از درج واژة اضافه -4-3-2

کنژد. ای غیرضروری را به جمله اضافه مژیفرد دوزبانه در مواردی برای القای منظورش به زبان دوم، وااه

 مانند: برای بیان جمله الزم و ضروری است؛ ،ها بر این باورند که وجود این وااهآن

 ق.ول نکرد. اگرچه هرچه او را قسم دادم( 5

 ق.ول نکرد. ∅هرچه او را قسم دادم 

 هاواژه همنشینیخطای ناشی از  -4-3-4

گیرنژد وجژود دارد. قرار می باهم همنشینیی که در هایههایی حاکم بر واا، محدودیتهاهواا همنشینیدر 



 115/ تکّلم به زبان فارسی معیار به هنگامهای کردزبان ساکن کرمانشاه بررسی خطاهای وااگانی دوزبانه

 شوند.ها نادیده گرفته میگاهی این محدودیت

 بودند که م.ادا سد بترکد. نگرانیهمة مردم ( 6

 بودند که م.ادا سد بترکد. نگرانهمة مردم 

 در جمله واژهخطای ناشی از تکرار یک  -4-3-5

ضرورتی برای جملژه نژدارد و موجژب  ،کند. این تکراردر جمله تکرار میرا گاهی فرد دوزبانه یک وااه 

 د.شوبروز خطا می

 گیرد.او می حقّمن را از  خداوند جای حق نشسته و مطمئنم که حقّ( 1

 گیرد.او می ∅خداوند جای حق نشسته و مطمئنم که حق من را از 

 هاکارگیری نادرست واژهناشی از بهخطای  -6 -4-3

برند که هرچند در زبان مقصدشان وجژود دارد کار می زبان دوم بهای را در وااه ،در مواردی افراد دوزبانه

 ولی آن وااه در آن جایگاه کاربردی ندارد.

 ترکیه خارج شدند. طتوسّ( 9

 ترکیه خارج شدند. از طریق

 جای استفاده از خود واژهخطای ناشی از استفاده از توضیح یک واژه به -4-3-1

 دهد تا منظورش را بیان کند.یک وااه، آن را توضیآ میجای استفاده از آموز بهگاهی زبان

 ، عکس گرفته بود.کنندچیزی هست که با آن گندم را آرد مییک کنار ،در خانة کُرد( 8

 .، عکس گرفته بوددستاسکنار  ،خانة کُرد در

 امعنهم هایتکرار واژه خطای ناشی از -4-3-8

آن است که فرد دوزبانه، دو وااه یژا ع.ژارت را کژه متژرادف  ناشی از گفتار افراد دوزبانه این نوع خطا در

 آورد.هم هستند، پشت سر یکدیگر می

 خریدند. نو و تازهم ر برایم مانتو و شلوار  اوّل( 11

 خریدند. نو م ر برایم مانتو و شلوار اوّل

 افراطی تعمیم -4-3-3

 (؛113: 1111 )بژراون، بژردمژی کژار بهآموز یک قاعده را فراتر از کاربرد معمول  زبان ،تعمیم افراطی در
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شژود. به بن مضژارع تولیژد مژی« ید»کردن از اضافه ،زبان فارسی بن ماضی برخی از افعال در ،مثال برای

جژای را بژه« کاریژدم»و  «گردیژدم»کند و مژواردی همچژون افراط می این قاعدهآموزهنگام یادگیری زبان

 مانند: کند؛تولید می« کاشتم»و « گشتم»

 .کاریدیمدر گلدان شت  تماته ( 11

 .کاشتیم فرنگیدر گلدان نشای گوجه

 قیاس غلط -4-3-71

ای دیگژر گونژهرد، بهواسطة قیاس، عنصری را که در زبان مقصژد وجژود داآموز بهزبان ،در این نوع خطا

تژوان آن را می کژهجایی  ش.یه به تعمیم افراطی است تا ،غلطقیاس  .(116: 1111 )کشاورز، کندتولید می

در  هژاآن کژه در «بنژده»و  «زنژده»فرد دوزبانه به قیژاس  ،مثال از تعمیم افراطی دانست؛ برای ایزیرشاخه

/ d/ را ق.ژ  از /n/یک واج  پس از واکه،، چمدانوااة در آمده است، / n/ / پس ازd/ از واکه،پس جایگاه 

 کند.ظ میتلفّ چمندانصورت به کند و آن رااضافه می

 .چمندان قایم  کرده بود توی ( 11

 قایم  کرده بود. چمدان توی 

 مقوالت جایهکاربرد ناب -4-3-77

ر جایگژاه داسژم،  ،لامثژبژرای رود که مناسب آن نیسژت می کاربهجایی  یک مقوله دردر این نوع خطا، 

 شود.می برده کاربهصفت 

 بودند. نارضایتیپدر و مادرمان ( 13

 بودند. ضیانارپدر و مادرمان 

 راطیاف تصحیح -4-3-73

بژدان صژورت تولیژد آن وااه در زبان مقصژد د که کنرا تولید می ایوااه فرد دوزبانه ،ر تصحیآ افراطید

ای را وااه ،افژراطبژه کنژدفژرد دوزبانژه سژعی مژی ،در این نژوع خطژا .(111: 1111 کشاورز،) شودنمی

فرد کردزبان با درنظرگژرفتن ت.ژدی   ،مثال برای باشد؛ شش.یه وااگان زبان مقصدای تولید کند که گونهبه

کنژد و ت.ژدی  مژی/ u/را بژه  //واج /n/و  /m/ هژای، ق.  از خیشومی«نون»به « نان»و « خونه»به « خانه»

 کند.بیان می« چونه»صورت را در مثال زیر به« چانه»بدین ترتیب 



 111/ تکّلم به زبان فارسی معیار به هنگامهای کردزبان ساکن کرمانشاه بررسی خطاهای وااگانی دوزبانه

 نان لواش از نانوایی خریدم. چونةدو تا ( 14

 نان لواش از نانوایی خریدم. چانةدو تا 

د و سژسس درصژدها در شژومژی ابتدا جدولی شام  فراوانی و درصد خطاها اراةه ،خطاها تحلی  کمّی در

 د.شونمیالب نمودار نشان داده ق

 فراوانی و درصد خطاهای واژگانی .(7) جدول
 درصد فراوانی خطاها ردیف
 6/59 116 اّول زبان هایوااه کاربرد 1
 1/1 14 معنایی روابط دارای هایوااه کاربرد 1
 5/1 8 هاوااه نادرست کارگیریبه 3
 4/4 9 مقوالت ازحدّبی بسط  4
 8/3 1 وااه خود از استفاده جایبه وااه یک توضیآ از استفاده 5
 8/3 1 اضافی وااة یک درج 6
 3/3 6 معناهم هایوااه تکرار 1
 9/1 5 وااه حذف 9
 9/1 5 جمله در وااه یک تکرار 8
 1/1 4 افراطی تصحیآ 11
 1/1 4 هاوااه همنشینی 11
 1/1 1 برداریگرته 11
 1/1 1 افراطی تعمیم 13
 1/1 1 غلط قیاس 14

 نمودار درصد خطاها .(7) نمودار

58/6
7/7

0/5

4/4

3/9

3/9

3/3

2/8 2/8

2/2 2/2 1/1 1/1 1/1
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ق ، بیشژترین فراوانژی متعلّژآن از پس. است اوّلهای زبان ق به کاربرد وااهمتعلّخطاها بیشترین بسامد  

مقوالت، اسژتفاده از  جایهکاربرد نابها، کارگیری نادرست وااههای دارای روابط معنایی، بهبه کاربرد وااه

حژذف ، معنژاهژای هژمتکژرار وااهدرج یک وااة اضافی،  ،جای استفاده از خود وااهتوضیآ یک وااه به

افراطژی و قیژاس  تعمژیم ،برداریگرته ها،وااه همنشینیافراطی،  صحیآ، تدر جمله وااهیک تکرار  وااه،

 .است غلط

 گیریبحث و نتیجه. 5

بژه قرار گرفت، خطاهای وااگانی کردزبانژان کل ژر سژاکن کرمانشژاه  بررسی موردپووه  در این  آنچه

بژین تقسژیم شژدند: خطاهژای  دسژته دوبه  منش  ازنظرین خطاها ام به زبان فارسی معیار بود. تکلّ هنگام

بیشژتر از  بژین زبژانیبسژامد خطاهژای کژه است آن  گربیاننتایج پووه   زبانی.خطاهای درون و زبانی

خطاها را به خود اختصژاص  %1/58، خطا 119با فراوانی  ،بین زبانی. خطاهای است زبانیخطاهای درون

خطژای خطا خود شژام  این د. دهرا تشکی  می شدهمشاهدهنیمی از خطاهای  ازبی   ،دادند که این رقم

را بژه خژود  بین زبژانی خطاهای %1/1 و %6/59 ترتیببود که بهبرداری و گرته اوّلزبان  هایکاربرد وااه

خطاهژا را تشژکی  دادنژد. ایژن خطاهژا خژود  %3/41 ،یکلّ طوربهزبانی خطاهای دروناختصاص دادند. 

 دارای روابژط معنژایی هایکاربرد وااه :ع.ارت بودند ازبه ترتیب بسامد  هایی است کهزیرمجموعهشام  

توضژیآ یژک وااه  (، استفاده از%4/4) مقوالت جایهکاربرد ناب(، %5) هاکارگیری نادرست وااهبه (،1/1%)

(، %3/3) معنژاهژم هژایوااه تکژرار (،%8/3) یژکهرة اضافی درج یک وااو  جای استفاده از خود وااهبه

 یژکهر هژاوااه همنشژینی و افراطژی(، تصژحیآ %9/1) یژکهر جملژه در وااهتکرار یک و  حذف وااه

دالژی،  ازنظربندی خطاها نکته آنکه هرچند در تقسیم (.%1/1) یکهر غلطقیاس  و افراطی(، تعمیم 1/1%)

خطای م. می م.نژی بژر ولی در این پووه   ،م. م وجود دارند منش خطاهایی با  (1891کراشن )برت و 

 ،یند یژادگیری زبژان دوم نسژ.ت داداو هم آن را به فر ناشی از تداخ  زبانی دانستاینکه هم بتوان آن را 

 د.شمشاهده ن

. نتژایج اسژت (1113آزوز )( و 1394) احمژدیانهای معرفژت و راستا با پووه نتایج این تحقیق هم 

زبژانی بژی  از خطاهژای دروندر افراد دوزبانه  بین زبانیخطاهای میزان دهد که ها نشان میاین پووه 

اسژتفاده از زبژان دوم  بژه هنگژامآمژوز زبان .شودناشی میبر زبان دوم  اوّلزبان  یرت ثه از مسئلاین  است.

کنژد و اش رجژوع مژیمنظور برقراری ارت.اط با مخاط. ، در بسیاری از موارد به دانژ  زبژان مژادریبه



 118/ تکّلم به زبان فارسی معیار به هنگامهای کردزبان ساکن کرمانشاه بررسی خطاهای وااگانی دوزبانه

زبژان  تژ ثیراتهمژواره نقژ   ،در یادگیری زبان دوم دهد.را به زبان دوم انتقال می اوّلهایی از زبان وااه

آمژوزان زبژاندر میژان  هژاتژرین خطامحسوس زیرا ؛گیردمی قرار هتوجّ موردمقصد مادری بر روی زبان 

کند تا فرآینژد   استفاده میاوّلهای زبان ط.یعی است که فرد از تجربه. داردتداخ  زبان مادری  ریشه در

ای از هجاسژت کژه عژدّتژا بژدان زبژانی ة تژداخ مسژئلت یّژاهمّ .یادگیری زبان دومژ  را تسژ ی  کنژد

 کژه هنگامی دانند.ها و الگوهای زبان مادری مییادگیری زبان مقصد را اصوالً غل.ه بر عادتگران پووه 

 .  دهدتداخ  زبانی رخ می ،زبان مادری به شک  منفی انتقال پیدا کند

نیافتژه ط آموز هنوز به زبژان دومژ  تسژلّزبان چونآن است که  گربیانبسامد باالی تداخ  وااگانی  

 هنگژام فژرد کردزبژانی کژه ،مثژال برای ؛شود  میمتوسّ اشمادری به زبان ،برای القای منظور خود است،

وااة  جایبژه کنژد،را تولیژد مژی «این خانه همیشه چول باشد خواهیمی تو» جملة ،زبان فارسیم به تکلّ

که بسژامد کمتژری  بین زبانی وقوع خطاهای استفاده کرده است. «چول»از معادل کردی آن یعنی  «خالی»

هژا در یژادگیری وااهت یّاهمّه به با توجّ .استفرد دوزبانه با زبان دوم  ت عدم آشنایی کام  علّبه ،دارند

 فارسژی بژه کردزبانژانه آموزش زبژان د این حوزه از یادگیری زبان در مرکز توجّشوزبان دوم پیشن اد می

بژین خطاهژای حجم بژاالی همچنین نظر به  ؛باشدت در اولویّ های خطاحوزه نس.ت به سایر قرار گیرد و

ل بژه زبژان اوّ هبژا توجّژ ،مژان زبژان دومد معلّشژوند پیشژن اد مژیهسژتکه ناشی از تداخ  زبژانی  زبانی

 آموزان زبان دوم را آموزش دهند.دان 

زبژان  اسژتفاده از بژه هنگژامدوزبانژه  افراد توصیفی از مشکالتی که تواندمیتحلی  خطاهای وااگانی  

ت دارنژد الیّکسانی که در حوزة آموزش فعّ به دستاوردهای  اراةةو با  را اراةه دهد اندمواجهفارسی با آن 

رانی کژه زبژان فارسژی را اآموزگژ ،مثژالبرای  ؛مشکالت افراد دوزبانه بردارد کردنگامی در ج ت مرتفع

شژوند کژه آگژاه مژی مسژئلهاز ایژن  ،کنند، با درنظرگرفتن این خطاهاتدریس می له به زبان اوّبدون توجّ

نویسان درسی نیژز بژه ند. برنامهکنبرخورد  یادگیری زبان فارسی به هنگام انآموزدان ی خطاها چگونه با

بژا مشژکالت کمتژری  هادوزبانژهاحی نمایند که های درسی را طوری طرّکتابتوانند کمک این نتایج می

تواننژد مژیها نیژز احان آزمونطرّهمچنین  ؛ندکنهای دوزبانه م به تدوین کتابااقدی مواجه شوند و یا حتّ

 نه مژواردی را کژه موزان را محک بزند وآدان اکتسابی احی نمایند که دان  طوری طرّهایشان را پرس 

 برخی از مشژکالت برقژراری ارت.ژاط، ناشژی از ،بر این مواردافزون  را. انددومل و حاص  تداخ  زبان اوّ

ای از ایژن کنند و دسژتهبه زبان دوم با افراد ارت.اط برقرار می کهاست ای دوزبانههای بین افراد تفاهم سوء

نقژ   هژاتفاهم سژوءتوانژد در کژاه  ایژن آگاهی از خطاها مژیهاست، تداخ  بین زبان معلولخطاها 
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