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Abstract
Nowadays, errors made by language learners are not seen as signs of language
incompetency, rather than are considered as measures for assessing second
language , competency in learning a second language. In the present research, it
is attempted to analyze the written errors of Kazakh- Persian students based on
Corder’s model. The main question of the study is the determination of frequent
errors in the writing of Kazakh students, and the hypothesis is that the
grammatical errors are more than lexical errors in the written text of the Kazakh
language students. The present research is descriptive-analytic and its theoretical
framework is the proposed Corder model. The statistical population of this
research is non-Persian speaking Kazakh who study Persian language as a
second language in Persian language at the Ablai Khan University in
Kazakhstan. The research tool is a collection of 24 written articles from Kazakh
undergraduate students that relates to the final test of their writing course with
the right to choose a topic from among the five suggested subjects. On average,
each entry contains 150 words. First, the language errors of Kazakh students
were identified and extracted based on the proposed Corder model. Then, based
on the type of errors, they were categorized and analyzed using statistical
software. The frequency of errors were determined and finally analyzed. The
research findings confirmed the hypothesis. The results of this research show
that out of a total of 466 errors identified in the Kazakh written articles, the most
errors are due to the non-observance of grammatical points with 231 cases and
47% of the total errors, and then the graphological – phonological errors with
182 cases and 41% of The sum of the errors is the worst mistake. Lexicosemantic errors with 43 occurrences and 10% of the total errors, in the next rank
are the frequency of errors, and the lowest errors with 10 occurrences and 2%
errors, are related to the cognitive- application errors.
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چکیده
امروزه در امر آموزش زبان ،خطاها نه تنها به عنوان نشانههای ناتوانی زبانآموز در یادگیری زبان دوم محسوب
نمیشوند ،بلکه به عنوان عاملی برای ارزیابی میزان توانش زبانیِ زبـانآموزان در یادگـیری زبـان دوم به
شـمار میروند .با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر تالش شده است تا خطاهای نوشتاری فارسیآموزان
قزاق بر اساس انگارۀ کوردر مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .پرسش اصلی پژوهش تعیین خطاهای پربسامد در
نوشتار فارسی آموزان قزاق است و فرضیۀ مورد نظر بر بیشتر بودن خطاهای دستوری نسبت به خطاهای
واژگانی در نوشتار فارسیآمـوزان قزاق تأکـید دارد .تحـقیق حـاضر از نوع توصـیفی -تحلیلی است .جامـعه
آماری این تحقیق فارسیآموزان قزاقی هستند و نمونه آماری پژوهش تعداد  24فارسیآموز قزاق دختر و پسر
با متوسط سنی  69سال هستند که در رشته زبان فارسی در دانشگاه «آبالیخان» قزاقستان مشغول
یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم بودهاند .فارسیآموزان به طور میانگین دو ترم تحصیلی را گذراندهاند.
ابزار پژوهش  24برگنوشته از فارسیآموزان قزاق است که مربوط به آزمون پایانی درس نگارش آنها با حق
انتخاب یک موضوع از بین پنج موضوع پیشنهادی است .به طور متوسط هر نوشته دارای  651کلمه است .در
مجموع ،پیکره تحقیق حدوداً  4111واژه است .ابتدا خطاهای زبانی فارسیآموزان قزاق بر اساس انگارۀ
پیشنهادی کوردر شناسایی و استخراج گردید؛ سپس بر اساس نوع خطاها دستهبندی و توصیف گردید و با
استفاده از نرمافزارهای آماری ،میزان فراوانی و تکرار خطاها تعیین گشت و در نهایت مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد از مجموع  411خطای شناساییشده در نوشتار فارسیآموزان قزاق ،بیشترین
خطاها متعلق به عدم رعایت نکات دستوری با  236مورد و  44درصد از مجموع خطاها بوده و پس از آن
خطاهای نویسهای-آوایی با  682مورد و  46درصد از جمع خطاها ،بیشترین خطاست .خطاهای واژگانی با
 43رخداد و  61درصد از مجموع خطاها ،در رتبه بعدی فراوانی خطاها قرار دارد و کمترین خطاها با 61
رخداد و  2درصد خطاها ،مربوط به خطاهای کاربردشناختی است.
واژههای کلیدی :خطا ،نوشتار ،فارسیآموز ،قزاق ،انگارۀ کوردر.

 -0مقدمه
ایران و قزاقستان به سبب قرار گرفتن در منطقۀ آسـیا و نزدیکـی بـه یکـدیگر ،تعـامالت
فرهنگی و تجاری زیادی با یکـدیگر داشـته انـد؛ اسـالم از طریـق ایـران وارد کشـورهای
آسیای مرکزی شده است و این امر باعث شده واژه های مـذهبی زیـادی از طریـق زبـان
 .6رایانامۀ نویسنده مسئول:
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فارسی وارد زبان قزاقی شود .مهمترین جلوههای زبان فارسـی ماننـد واژههـای فارسـی و
نامهای ایرانی را میتوان بر روی کتیبهها ،سنگنوشتهها ،سکهها کتابهای فراوان خطی
و سنگی در میان قزاقان دید .آموزش زبان و ادبیـات فارسـی در قزاقسـتان نیـز از سـال
 6318توسط مرحوم رستماف در دانشکدۀ خاورشناسی دانشـگاه ملـی قزاقسـتان بـهنـام
فارابی شروع شده است و این دانشگاه ،دانشجویان خود را بـرای گذرانـدن دورۀ دانـش-
افزایی یکساله به مؤسسۀ بینالمللی زبـان فارسـی وابسـته بـه دانشـگاه تهران مؤسسـۀ
دهخدا) اعزام کرده است .در سالهای اخیر نیز دانشـگاه روابـط بـینالملـل و زبـانهـای
جهان بهنام آبالیخان در این زمینه ،از لحاظ تعداد دانشجوی زبان فارسیگوی سبقت را
ربوده است و به پایگاهی برای گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی تبدیلشـده
است کمالالدینی .)6394 ،نمونۀ آماری این پژوهش هم فارسـیآمـوزان ایـن دانشـگاه
است .با وجود تعداد قابلتوجه فارسیآموزان قـزاق ،متأسـفانه تـاکنون پژوهشـی دربـارۀ
بررسی خطاهای زبانی فارسی آموزان قزاق انجام نشده است؛ بنـابراین مدرسـان آمـوزش
زبان فارسی اطالعات چندانی دربارۀ خطاهای احتمالی این دسته از فارسیآموزان ندارند.
کار بررسی و مقایسۀ مقابلهای دو زبان در همۀ حوزههای زبان مانند واجشناسـی ،صـرف،
نحو ،معنیشناسی و غیـره و تحلیـل خطاهـای زبـانآمـوزان نیـز در کلیـۀ مهـارتهـا و
زیرمهارتهای مختلف زبان دوم مانند صحبتکردن ،خواندن ،نوشـتن و غیـره مـیتوانـد
صورت گیرد .در میان این مهارتها ،نوشتن مشکلترین مهارت برای اکتسـاب پنداشـته
میشود .به عالوه ،بیشتر ارتباطات در حوزۀ بازرگانی و تجاری ،نامـهنگـاری ،تحصـیل و
غیره ،همه و همه در درجـۀ اول از طریـق نوشـتن صـورت مـیپـذیرد .نوشـتن مهـارتی
متضمن تولید است و به همین سبب ،یکی از مشکلترین و ناامیدکنندهترین موضـوعات
برای تدریس به ویژه در کالسهای آموزش زبان دوم یـا خـارجی اسـت کشـاورز:2166،
 .)34پیشـتر در تحلیـل مقابلهای ،خطا نشـانۀ عدم موفقیـت در یادگــیری زبـان تلقـی
میگردید .چیزی همپایۀ گناه که الزم بود به هر نحو ممکن ،از وقوع آن جلوگیری کـرد؛
بنابراین مواد آموزشی و دروس به صورتی تهیه میشد که زمینۀ بـروز خطـا بـه حـداقل
ممکن برسد؛ اما در تحلیل خطا ،دیدگاه نسبت به خطاهای زبانی به طور کامـل متفـاوت
شد .خطاها در این نظریه به عنوان بخشی طبیعی و ضروری از فرایند زبانآموزی در نظر
گرفته میشوند که بیانگر میزان پیشرفت زبانآموزان و راهکارها و روند انتخابی آنها برای
یادگیریاند .خطاها همچنین ابزار بسیار خوبی برای آزمودن صحت وسـقم فرضـیههـایی
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هستند که یادگیرندگان در مورد نظام و سـاخت زبـان دوم ،در ذهـن خـود مـیسـازند.
درکل ،اعتقاد بر این است که زبانآموز بدون ارتکاب خطا ،زبان نمیآموزد .عالوه بر ایـن،
خطاهای زبانی از جنبههـای دیگـری هـم حـاهز اهمیـت هسـتند :از جنبـۀ آموزشـی ،از
یکسو ،خطاهای زبانی زبانآموزان نشان میدهد آنها چه بخشهایی از مواد آموزشی را
به خوبی فراگرفتهاند و در چه بخشهایی نیاز به آموزش و یا تمرین بیشـتری دارنـد و از
سوی دیگر ،ابزار بینظیری برای مدرسان هستند تا با توجه به آنها ،مواد آموزشی ،طـر
درس ،برنامه و روش تدریس خود را مورد ارزیابی قرارداده و در صورت لزوم آنها را تغییر
دهد و اصال نماید علویمقدم و خیرآبادی .)2162 ،با توجه به موارد یادشـده بررسـی
خطاهای نوشتاری فارسیآموزان قزاق اهمیت مییابد؛ بهخصوص با توجه به اینکـه بـرای
نخستین بار این نوع پژوهش بر روی فارسیآموزان قزاق صورت میپذیرد .هدف پژوهش
حاضر ،شناسایی ،توصیف ،طبقهبندی و تجزیهوتحلیل خطاهـای دسـتوری و واژگـانی در
نوشتار فارسیآموزان قزاق بر اساس انگاره کوردر و اراهه پیشنهادهایی برای بهبود مهارت
نوشتن آنان است .پرسشهای مطر در این پژوهش عبارتاند از:
 -6خطاهای پربسامد در نوشتار فارسیآموزان قزاق کداماند؟
 -2دستهبندی این خطاها بر اساس معیارهای اراههشده در این حوزه چگونه است؟
 -3بر اساس یافتههای پژوهش چه راهکارها و پیشنهادهای آموزشی برای کاهش یا رفـع
خطاهای فارسیآموزان قزاق میتوان توصیه نمود؟
 -2مبانی نظری پژوهش
-0-2تفاوت خطا و اشتباه
6

2

از منظر زبانشناسی بین خطا و اشتباه تمایز وجود دارد .به نظر سلینکر )6993
خطاها نظام مند هستند و طبق قاعدۀ خاصی رخ میدهند .خطاها هنگامی بروز میکنند
که دانش یک زبانآموز از قوانین زبان هدف ،ناکافی است؛ بنابراین ،خطاها نشاندهنده
ضعف ساختار زبانشناختی زبانآموز در مرحلهای معین از یادگیری هستند که به
دفعات زیاد اتفاق میافتد و توسط زبانآموز قابل تشخیص نیستند .خطاهای نظاممند
میزان دانش زبانآموز از زبان هدف را آشکار میکنند که همان توانش انتقالی اوست؛ اما

1.Error
2 .Mistake
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اشتباهات ،برخالف خطاها ،انحرافات تصادفی هستند که با هیچ نظامی مرتبط نیستند و
همان نوع از کنش زبانی را مینمایانند که ممکن است در گفتار یا نوشتار گویشوران
بومی هم رخ دهد .لغزشهای زبان ،گوش یا قلم ،شروع اشتباه ،عدم تطابق فعل با فاعل
در جمالت پیچیده و طوالنی و  ...نمونههایی از اشتباهات هستند .از نظر کوردر )6943
معیار کلی برای تشخیص خطاها از اشتباهها ،بسامد وقوع رخدادها است که مورد توافق
اکثر تحلیلگران خطاهای زبانی است .بدینصورت که آنهایی که از بسامد وقوع پایینتر
برخوردار هستند ،به عنوان اشتباه و آنهایی که از بسامد وقوع باالیی برخوردارند ،به
عنوان خطا در نظر گرفته میشوند .البته بسامد وقوع پایین ضرورتاً به معنای اشتباه
بودن نیست؛ زیرا این امر ممکن است به خاطر بسامد پایین الگوی دستوری و یا به دلیل
کاربرد راهبرد اجتناب باشد؛ اما معیار بسامد وقوع باال میتواند معیار تشخیص خطا
باشد .خطا به اعتقاد کوردر در واقع ،یکی از «مراحل رشد طبیعی» و مشابه چیزی است
که بچهها در اکتساب زبان اول انجام میدهند .در نتیجه ،چون این مراحل رشد تا
رسیدن بچهها به بزرگسالی ،در آنها به طور طبیعی پیش میآیند و به دلیل ماهیت
اکتساب زبان اول) هیچ مداخلهای در آنها صورت نمیگیرد ،با خطاهای زبانآموزان زبان
دوم هم باید به همان شیوه برخورد شود .در انگاره کوردر  )6945خطاهای زبانی
ممکن است از تداخل یا انتقال ویژگیهای زبان مادری ،تداخل قواعد متفاوت زبان
مقصد و/یا فرآیند و روش تدریس معلم نشأت بگیرند .وی منابع خطاهای زبانی را سه
نوع میداند:
 .6خطاهای بین زبانی که بر اثر تداخل زبان مادری به وجود میآیند؛
 .2خطاهای درون زبانی که به دلیل تعمیم افراطـی قواعـد دسـتوری خـاص بـه وسـیله
زبانآموز ایجاد میشوند؛
 .3خطاهایی که شیوههای غلط آموزشی/متن و محیط یادگیری باعث ایجاد آنها است.
وی همچنین تعمیم نابجا  ،قیاس نادرست ،گسترش افراطی ،تصـحی افراطـی و مقولـه
بندی نادرست را از منابع ایجاد خطاها میداند.
 -2-2تحلیل خطاهای زبانی

از نظر کوردر  )35 :6982بررسی خطا بخش مهمـی در زبـانشناسـی کـاربردی اسـت.
فرضیۀ اساسی تحلیل خطا این است که یادگیری /اکتسـاب زبـان اول و دوم مشـابه هـم
است و بر پایۀ این نظریه شکل گرفته است که یادگیری زبان ،فرایندی خالقانه است؛ بـه
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این معنی که زبانآموز دارای یـک دسـتور زبـان درونـی شـده اسـت کـه بـه یـاری آن
راهکارهایی را برای یادگیری زبان ابداع نموده و آنها را به کار میبنـدد .وی بـر مبنـای
آشنایی اولیۀ خود با زبان دوم ،به صورت ناخودآگاه ،در ذهن خود یک فرضیه مـیسـازد؛
اگر فرضیه صحی باشد ،وی دچار خطا نمیگردد و فرضیۀ مورد نظر برای وی به صـورت
یک قاعدۀ زبانی درمیآید؛ اما اگر دوباره مرتکب خطا شـود ،آن را بـا دادههـای بـیشتـر
تطبیق داده و فرضیهاش را بازسازی مینماید؛ بنابراین ،خطاها در رونـد یـادگیری زبـان،
نقش مثبت و اهمیت زیادی دارنـد کشـاورز .)52- 54:2166 ،کـوردر  )6943معتقـد
است تحلیل نظاممند خطاهایی که از زبانآموزان سر میزند ،محدودههایی را که نیازمند
توجه بیشتر در هنگام آموزش هستند ،به معلمان مینمایاند .تحلیل خطـا هـم همچـون
تحلیل مقابلهای یکی از زیرشاخههای تحلیل زبانشناختی است کـه عمـدتاً بـه بررسـی
خطاهای زبانی صورتگرفته توسط زبانآموزان میپردازد؛ با ایـن تفـاوت کـه در تحلیـل
خطا صرفاً به مقایسه و بررسی صورتهای زبانی خطاهایی پرداخته میشود که زبانآمـوز
در تولید زبان مقصد مرتکب آنها میشود؛ به عبارت دیگر ،در تحلیل مقابلـهای ،مبنـای
مقایسه زبان اول/مبدأ است؛ در حالیکه در تحلیل خطا زبان دوم/مقصد مـال مقایسـه
است داروس .)484 :2119
 -9-2خطاهای زبانی و سطوح تحلیل آنها
6

2

3

بروز خطا ممکن است در طیف گستردهای از حوزههای زبانی شامل واج  ،تکواژ  ،واژه ،
جمله ،4یا حتی بند 5رخ دهد .براون  )2111برحسب اینکه خطاها انتقال پیام را مختل
و ارتباط را دچار مشکل نمایند یا خیر ،دو نوع خطا را برمیشمرد :خطاهای مؤثر و
خطاهای جزهی .خطاهای مؤثر به طور کلی مانع از انتقال پیام شده و فهم منظور گوینده
را برای مخاطب غیرممکن میسازند؛ اما خطاهای جزهی معموالً نتیجۀ نقض جزهی یکی
از قوانین ساخت جمله هستند؛ بنابراین ،مخاطب میتواند معنای مورد نظر گوینده را
حدس بزند.کوردر خطاهای زبانی را در چند دسته تقسیمبندی کرده است :خطاهای
ناشی از حذف 1که در آنها برخی عناصر فراموش میشوند ،درحالی که باید وجود
1. Phoneme
2. Morpheme
3. Word
4. Sentence
5. Clause
6. Omission
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داشته باشند؛ خطاهای ناشی از افزودن 6که در آنها برخی عناصر وجود دارند ،در
حالی که نباید باشند؛ خطاهای ناشی از انتخاب 2که در آنها عنصر نادرستی به جای
عنصر درست انتخاب میشود؛ و خطاهای ناشی از مرتبسازی 3که در آنها عناصر
موجود صحی هستند ،ولی ترتیب قرار گرفتن آن در کنار هم نادرست است .هر کدام از
انواع خطاها قابل توصیف و تحلیل در سه سط

نویسهای/آوایی ،4دستوری 5و

واژی -معنایی 1صورت میگیرد .جدول  ،6این تقسیمبندی را بهتر نشان میدهد:
جدول  :6انواع خطاها و سطو تحلیل آنها
انواع خطاها
حذف

افزایش

انتخاب

مرتبسازی

تحلیل

سط

توصیف و

نویسهای/آوایی
دستوری
واژی-معنایی

-9پیشینۀ پژوهش
نوابی قمصری  )6385در پژوهشی به بررسی خطاهای  51نفر فارسیآموز عربزبـان
پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان داده خطاهای ناشی از انتقال بین زبانی نسبت بـه
دیگر خطاها از بسامد بیشتری برخوردار است.
گلهداری  )6384بـه تحلیـل خطاهـای جمـع آوری شـده از  311مـتن نوشـتاری
زبان آموزان پرداخته است .پـژوهش وی نشـان داده کـه از بـین  361خطـای نوشـتاری
شناساییشده 693 ،خطای واژی و  623خطای ساختاری بوده است .در واقـع بیشـترین
خطاهای نوشتاری فارسی آموزان در حوزه واژگان بوده است و بیشتر آن مربوط به کاربرد
واژه در بافت زبانی بوده است.

1. Addition
2. Selection
3. Ordering
4. Graphological - phonological
5. Grammatical
6. Lexico-semantic
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هونگ  )6389به بررسی خطاهای نحوی فارسی آمـوزان ویتنـامی پرداختـه اسـت.
انواع خطاها در پژوهش وی عبارت بودند از -6 :خطاهـای نحـوی ناشـی از انتقـال زبـان
مادری در زبان مقصد -2 ،خطاهای نحـوی ناشـی از فراینـد یـادگیری زبـان مقصـد-3 ،
خطاهای نحوی ناشی از راهبردهای ارتباطی و  – 4خطاهای نحـوی ناشـی از روشهـا و
مواد آموزشی که پربسامدترین خطاهاست .یافتههـای تحقیـق حـاکی از آن بـوده کـه از
میان انواع خطاهای نحوی  ،خطاهای ناشی از روشها و مواد آموزشی بیشترین درصـد را
به خود اختصاص داده و درصد بعدی مربوط به خطای زبان مادری بوده است.
احمدوند  )6389به بررسی و طبقهبندی خطاهای نوشتاری  34نفر فارسـیآمـوزان
آلمانی زبان سط مقدماتی بر مبنای بسامد وقوع خطا پرداخته و خطاهای نوشتاری را با
توجه به تقسیمبندی کشاورز  )2166به ترتیب بسامد وقوع در گروههای واجی ،واژگانی
 معنایی ،دستوری و خطی رسمالخـط) تجزیـهوتحلیـل نمـوده اسـت .نتـایج پـژوهشنمایانگر آن است که بسامد وقوع خطاها به ترتیب خطاهای واجی  ،خطاهـای واژگـانی -
معنایی ،خطاهای دستوری و خطاهای خطی بوده است.
اسالمی  )6393انشاها و تکالیف نوشتاری  32نفر از فارسـیآمـوزان روسـیزبـان را
مورد بررسی قرار داده است .خطاهای این گروه ،پس از شناسایی و بررسی ،بـا توجـه بـه
نوعشــان ،بــر اســاس چــارچوب خمیــز  )6998بــه دو دســته صــوری و معنــایی و زیــر
بخشهای آن ،که شامل خطاهای قرضگیری  ،گرتهبرداری ،روابـط معنـایی و بـاهمآیـی
میباشند  ،دستهبندی شدهاند؛ سپس ،هر کدام در دو منشأ میـان زبـانی یـا تـأثیر زبـان
مادری و درون زبانی و استفاده از راهبردهای ارتباطی مورد بررسی قـرار گرفتنـد .نتـایج
نشان داده که اکثر خطاها در حوزه روابـط معنـایی واژگـان و کـاربرد واژگـان هـم معنـا
بودهاند و منشأ درون زبانی داشتهاند.
استوار ابرقویی  )6393خطاهای نحوی  615نفر زبانآمـوز عـرب را در نوشتارشـان
بررسی کرده است و به کمک نرمافزار آمـاری از مجمـوع خطاهـای زبـانآمـوزان از نظـر
منشأ بینازبانی  ،درون زبانی و مبهم اجماالً  68نوع خطا شناسایی کـرده و مـورد تحلیـل
قرار داده است .نتایج تحلیل خطاها بیانگر این بوده که بیشترین درصد خطاهـا در کلیـه
سطو سهگانه زبانآموزی مبتدی  ،متوسـط و پیشـرفته) در حـوزه خطاهـای نحـوی و
مربوط به فعل بوده و در میان خطاهای فعلـی ،خطاهـای عـدم مطابقـت فعـل بـا فاعـل
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بیشترین بسامد خطاها را به خود اختصاص داده است؛ بعـد از آن ،خطاهـای مربـوط بـه
حروف ،بیشترین درصد خطا را به خود اختصاص داده است.
میردهقان  )6381در مطالعهای ،خطاهای امالیی – واجی نوشتاری فارسـیآمـوزان
آلمانی زبان در سط مقدماتی را بررسی کردهاند .دادههـای تحقیـق شـامل  851خطـا،
موسوم به خطاهای امالیی – واجی بوده که مربوط به نویسه هـا و حـروف آنهـا در واژه
بوده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است وقوع  142خطاهای واجی ،میان زبـانی اسـت و
 268خطای دیگر نیز از منشأ درون زبانی برخوردار هستند .تحقیـق نشـان دهنـده ایـن
بوده که زبان فارسی به عنوان زبان دوم ،نسبت به تداخل زبـان آلمـانی بـه عنـوان زبـان
مادری ،تأثیر بیشتری در بروز خطاها داشته است.
متولیان نایینی  )6389با استفاده از رویکرد تحلیل خطـا و بـا هـدف آموزشـی بـه
تجزیه خطاهای نحوی – نگارشی فارسیآمـوزان اردوزبـان پرداختـهانـد .نتـایج پـژوهش
ایشان نشان داده که خطاهای بینزبانی با منشـأ زبـان مـادری بـا  %42دارای بیشـترین
بسامد بوده است .همچنین با توجه به انواع خطا ،خطاهای جایگزینی و حذف به ترتیـب
با  %6/44و  %9/34بسامد بیشتری نسبت به سایر انواع خطا داشتهاند .نتایج بررسیهـای
کمی هم نشان داده کـه بسـامد خطاهـا در سـط مقـدماتی  %8/46در سـط متوسـط
 %8/34و در سط پیشرفته  %4/23بوده که این موضوع بیانگر کاهش میـزان خطاهـا بـا
پیشرفت سط زبانآموزان و تسلط بیشتر آنها بر زبان مقصد بوده است.
گلپور  )6394با توجه به این موضوع که تحلیل خطاها در امر آزمونسازی و طراحی
سؤال نقش بهسزایی دارد 21 ،نوع خطای نوشتاری پربسامد که از  31برگنوشتۀ
فارسی آموزان استخراج شده است را مورد واکاوی قرار داده است که این خطاها شامل
حذف عناصر دستوری و واژگانی ،اضافه کردن عناصر غیرضروری یا نادرست ،انتخاب یک
عنصر غلط و جایگزین کردن آن با عنصر درست و چینش و ترتیب نادرست عناصر
است .از نظر منشأ زبان ،خطاهای بین زبانی شامل حذف فعل ربطی ،جایگزینی
حرفاضافه با نشانۀ مفعولی را ،حذف حرف نشانۀ مفعول ،خطای مطابقت صفت با اسم و
خطای ترتیب اجزای جمله و خطاهای درون زبانی شامل خطا در کاربرد فعل مرکب،
خطای مربوط به نمود و وجه فعل ،خطا در کاربرد زمان فعل ،عدم مطابقـت نهـاد با
فاعـل ،خـطای مـقوله بندی ،خطا در کاربرد ضمایر متصل و منفصل و حذف حرفربط
بوده است.
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 -5زبان قزاقی
زبان قَزاقی یا کَزاخی از زبانهای شاخۀ شمال غربی زبانهای ترکی امروزی است .این
زبان توسط قزاقها مورد استفاده قرار میگیرد .این زبان ،شاخۀ قپچاق زبانهای ترکی
بوده و به نوقایی و قرقیزی و به ویژه به قرهقالپاقی شباهت دارد .این زبان در جمهوری
قزاقستان ،ناحیه خودمختار ایلی قزاق در سینکیانگ چین و استان بایان اوگلی در
مغولستان زبان رسمی است .همچون دیگر زبانهای ترکی ،قزاقی یک زبان پیوندی است
و با هماهنگی واکهای واژهسازی و ساخت جمله را بکار میگیرد غالمحسینزاده،
اخمتوا .)48 :6392 ،زبان قزاقی 6عضوی از شاخههای ترکی خانواده زبانهای آلتایی
است که حدود  4.5میلیون سخنگو دارد .زبانهای ترکی ،گروهی از زبانهای خانواده
آلتایی هستند که در آسیای صغیر و جنوب آسیا حدود  611میلیون سخنگو دارند
کریستال.)394:6992 ،
 -0-5نظام واجی زبان قزاقی

زبان قزاقی شامل  41واج است 25 :همخوان و  65واکه .از میان واکهها 2 ،واکه از نوع
مرکب 9 ،2واکه ساده 3و  4واکه ساده نیز از زبان روسی به این زبان وارد شده است.
مجموعاً  42نویسه در نوشتار زبان قزاقی به کار میرود که  2نویسه از آن میان خوانده
نمیشود .تعداد همخوانها و واکههای زبان قزاقی نسبت به صامتها و مصوتهای
فارسی بیشتر است؛ از سوی دیگر بعضی از حروف نیز همچون فارسی مثل هم تلفظ
میشوند لذا ،قزاقها از نشانههای خط التین برای نگارش استفاده میکنند غالمحسین-
زاده ،اخمتوا ،همان).

شکل  :6نظام آوایی زبان قزاقی

1. khazakh
2. Diphthong
3. Monophthong
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شکل  :2نظام آوایی زبان فارسی

 -2-5نظام دستوری زبان قزاقی
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ترتیب کلمات و یا جملهبندی زبان قزاقی مانند فارسی بر اسـاس سـه عنصـر فاعـل ،)S
فعل  )Vو مفعول) SOV ،(Oاست .الگوی  SOVدر زبان قزاقی و فارسی نسبت به دیگـر
الگوهای زبانی انعطاف و دگرگونی بیشـتری دارد؛ مـثالً ،گوینـده قـزاق یـا فارسـیزبـان
می تواند به آسانی با جابهجایی کلمات جمله ،توجه خواننده را به مضمون اصلی جملـه و
یا به کلمهای که نیازمند تأکید بیشتر است ،معطوف کند .این از آنجا ناشی میشـود کـه
اولین کلمه جمله میتواند حامل مضمون اصلی جمله باشد و کلمهای که بالفاصله بعد از
فعل واقع میشود همانی است که گوینده بر آن تأکید میورزد دارافیوا.)12 :6988 ،
 -9-5شباهتها و تفاوتهای زبان فارسی و قزاقی

از جمله شباهتهای بین دو زبان فارسی و قزاقی ،وجود واژههای قرضی عربی و روسی
در هر دو زبان است.از سوی دیگر این دو زبان ،از نظر عالمت مفعولی و جایگاه آن مانند
همدیگر هستند ،عالمت مفعولی در فارسی «را» و در قزاقی ،ны، ді، ды، ті،"ты
" ніاست که مثل فارسی به انتهای کلمه میچسبد .از دیگر شباهتهای این دو زبان
میتوان به ترتیب قرار گرفتن اجزای اصلی جمله یعنی «فاعل – مفعول – فعل » اشاره
کرد که در هر دو زبان ،در حالت بینشان همین ترتیب به چشم میخورد .تفاوت زبان
فارسی و قزاقی این است که در قزاقی همه حروف جداگانه تلفظ میشود و از نظر امال با
همدیگر فرق دارند .در زبان فارسی بعضی از حروف از نظر امالیی متفاوتاند ولی از نظر
آوایی یکسان تلفظ میشود و این در ذهن زبانآموز سؤال ایجاد میکند مانند« :س»-
«ث»«-ص» یا «ز»« -ذ»«-ظ»«-ض» .یکی از مشکالت دیگر در یادگیری زبان فارسی
این است که به دلیل مصوتهای کوتاهی که نوشته نمیشود فارسیآموز در خوانش
کلمات یا جملهها با دشواری روبهرو میشود.
تفاوتهای بسیار دیگری هم بین این دو زبان وجود دارد که برای نمونه میتوان به
ساخت تصریفی دو زبان اشاره کرد .زبان قزاقی مانند دیگر خانوادههای زبانهای ترکی
دارای نظام التصاقی است ،یعنی برای نمایش نقش کلمه ،ساختمان کلمه تغییر نمیکند
و فقط پسوندهای به آن اضافه میشود .همچنین در زبان فارسی معموالً از حروف
نقشنما استفاده میشود غالمحسینزاده ،اخمتوا.)48 :6392 ،

 -4روششناسی پژوهش
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تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس پیکرهای متشکل از نوشـتار تعـدادی
از فارسیآموزان قزاق انجام شده است .جامعۀ آماری پژوهش ،همۀ فارسـیآمـوزان قـزاق
هستند؛ ولی به جهت تعداد انـد فارسـی آمـوزان قـزاق و محـدودیتهـای موجـود در
دسترسی به نوشتار فارسیآموزان قزاق ،نمونۀ آماری به اجبار محدود به  21نمونه نوشتۀ
 21فارسی آموز قزاق دختر و پسر با متوسط سنی  69سال گردیـده کـه در رشـته زبـان
فارسی در دانشگاه آبالیخان قزاقستان مشغول یادگیری زبان فارسی هستند و به لحـاظ
سط بندی ،در سطو متوسط و پیشرفته قرار میگیرند .موضوع نوشتهها مختلـف بـوده
است .به طور متوسط هر نوشته شامل  651واژه است و مجمـوع نوشـتههـا دربرگیرنـدۀ
 4459واژه است.
 -0-4ابزار و روش گردآوری و ارائۀ دادهها

در این پژوهش خطاهای زبانآموزان در نوشتار فارسیآموزان قـزاق کـه دربـارۀ تعـدادی
موضوع انشاء نوشته بودند ،مورد بررسی قرار گرفته است؛ برای این منظور ،ابتـدا نوشـتار
فارسی آموزان در قالب فایل ورد جمع آوری گردید .سپس مـتن نوشـتههـا بررسـی و بـه
صورت جمله تفکیک شد .در ادامه هر جمله از نظر درستی یا نادرستی مورد بررسی قرار
گرفت .آنگاه جملههای دارای خطا تعیـین شـد و در زیـر هـر جملـه شـکل صـحی آن
بازنویسی گردید .سپس بر اساس چارچوب نظری مشخص شده ،خطاهـا در چهـار گـروه
خطاهــای امالیــی -نگارشــی ،خطاهــای دســتوری ،خطاهــای واژگــانی و خطاهــای
کاربردشناختی در هر نوشته به صورت مجزا شناسایی گردید و هر خطا در جدولی که به
همین منظور طراحی شده بود ،ثبت گردید .در ادامه دادههای مربـوط بـه خطاهـای هـر
نوشته ،در جدول دیگری به تفکیک نوع خطا ،جمعبندی گردید و با استفاده از نـرمافـزار
صفحهگستر اکسل ،آمار توصیفی هر جدول همراه با نمودارهای مناسـب تهیـه گردیـد و
سپس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
-5تجزیهوتحلیل دادهها
بررسـی دادههـای جــدول و نمـودار  )6بیــانگر آن اسـت کــه در مجمـوع  411خطــا در
نوشتههای فارسیآموزان قزاق شناسایی شده است .همچنین دادهها نشانگر آن است کـه
بیشتر خطاها ناشی از انتخاب نادرست واحدهای زبانی با  222مـورد اسـت و پـس از آن
خطاهای ناشی از حذف واحد زبانی با  686مورد وقوع و سپس خطاهای ناشـی از اضـافه
کردن واحد واژگانی با  51مورد رخداد و خطاهای ناشی از ترتیب واحـدهای زبـانی بـا 4
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مورد وقوع ،در مراتب بعدی از لحاظ بسامد وقوع قرار گرفتهاند .به لحاظ سـط خطـایی،
از مجمــوع خطاهــای شناســاییشــده  51درصــد خطــای دســتوری 39 ،درصــد خطــای
نویسهای/آوایی 9 ،درصد خطـای واژگـانی و  2درصـد خطـای کاربردشـناختی مشـاهده
گردید؛ بنابراین ،مالحظه میشود که خطاهای دسـتوری از بـاالترین بسـامد و خطاهـای
کاربردشناختی از کمترین درصد وقوع برخوردار بودهاند.
جدول  :6خطاها به تفکیک نوع و سط وقوع
نویسهای/آوایی

دستوری

واژگانی

کاربردشناختی

انواع خطاها سط
حذف

44

614

1

1

اضافه

36

21

5

1

انتخاب نادرست

41

99

34

61

ترتیب

6

5

6

1

جمع

682

236

43

61

نمودار  :6خطاها به تفکیک سط وقوع

 -0-5خطاهای نویسهای/آوایی

بررسی خطاها در سط نویسهای/آوایی جدول  3و نمـودار  )2حـاکی از آن اسـت کـه از
مجموع  682خطای شناساییشده در سط نویسـه/آوا 44 ،مـورد معـادل  46درصـد از
خطاها ناشی از حذف نادرست 36 ،مورد برابر با  64درصد از خطاها ناشی از اضـافه41 ،
مورد برابر با  42درصد از خطاها ناشی از انتخاب نادرست و یـک مـورد معـادل کمتـر از
یک درصد خطاها ناشی از ترتیب نادرست است .مالحظه میگردد که خطاهای ناشـی از
انتخاب نادرست و حذف از باالترین بسامد و خطاهای مربوط به اضافه و ترتیب نادرسـت
کمترین درصد وقوع را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  :3خطاها در سط نویسه/آوا

نمودار  :2خطاها در سط نویسه /آوا
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تعداد

درصد

نوع خطا
حذف

44

46

اضافه

36

64

انتخاب نادرست

41

42

ترتیب

6

1

50

جمع

012

%011

0

نویسه ای/آوایی
100

ترتیب

انتخاب

اضافه

حذف

در زیر نمونههایی از خطاهای آوایی/نویسهای مشاهده میشود:
 -6اسمان ابری نیست .خطای ناشی از حذف بخشی از نویسه)
 -2امروز تولو خرشید دیدم .خطای ناشی از جایگزینی واکۀ کوتاه ] [Oبه ] [Uو غلط
امالیی)
 -2-5خطاهای دستوری

بررسی خطاها در سط دسـتوری جـدول  4و نمـودار  )3نیـز نشـانگر آن اسـت کـه از
مجموع  236خطای شناساییشده در سط دستوری 614 ،مـورد معـادل  41درصـد از
خطاها ناشی از حذف نادرست 21 ،مورد برابر با  9درصد از خطاهـا ناشـی از اضـافه99 ،
مورد برابر با  43درصد از خطاها ناشی از انتخاب نادرسـت و  5مـورد معـادل دو درصـد
خطاها ناشی از ترتیب نادرست است .مالحظه میگردد کـه خطاهـای ناشـی از حـذف و
انتخاب نادرست از باالترین بسامد و خطاهای مربوط به اضافه و ترتیب نادرست ،کمترین
درصد وقوع را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  :)4خطاها در سط دستور
نوع خطا

تعداد

درصد

حذف

614

41

اضافه

21

9

انتخاب نادرست

99

43

ترتیب

5

2

جمع

236

%611

نمودار  :3خطاها در سط دستور

در زیر نمونههایی از خطاهای دسـتوری موجـود در نوشـتار فارسـی آمـوزان قـزاق اراهـه
میگردد:
-3اما درخت خرما رشد .خطای ناشی از حذف)
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-4این یکی از بزرگترین کشورهای در جهان است .خطای ناشی از اضافه)
-5اما ما در ساختمان اولین درس ورزش میآموزم .خطای ناشی از انتخاب نادرست)
 -9-5خطاهای واژی -معنایی

خطاهای واژگانی و کاربردشناختی را مـیتـوان تحـت عنـوان واژیـ معنـایی توصـیف و
بررسی کرد:
 -0-9-5خطاهای واژگانی

بررسی خطاها در سط واژگانی جدول  5و نمودار  )4نیز نشانگر آن است که از مجمـوع
 43خطای شناساییشده در سط واژگانی 5 ،مورد معادل  62درصد از خطاهـا ناشـی از
اضافه 34 ،مورد برابر با  81درصد از خطاها ناشی از انتخاب نادرست و  6مورد معادل دو
درصد خطاها ناشی از ترتیب نادرست است .مالحظـه مـیگـردد کـه خطاهـای ناشـی از
انتخاب نادرست از باالترین بسامد و خطاهای مربوط به اضافه و ترتیب نادرست ،کمترین
درصد وقوع را به خود اختصاص دادهاند .همچنین دادهها بیانگر آن است که هیچ خطای
ناشی از حذف در پیکرۀ زبانی مورد بررسی مالحظه نشده است.
جدول  :5خطاها در سط واژگانی
تعداد

درصد

نوع خطا
حذف

1

1

اضافه

5

62

انتخاب نادرست

34

81

ترتیب

1

2

جمع

59

%011

نمودار  :4خطاهای واژگانی

واژگانی

40

30
20
10
0
ترتیب

انتخاب

اضافه

حذف

در زیـر نمونــههـایی از خطاهــای واژگـانی را در نوشــتار فارسـیآمــوزان قـزاق مالحظــه
مینمایید:
-1در گروه من دوازده انسان است .خطای ناشی از انتخاب نادرست)
-4ما در قزاقستان بسـیار امکـانهـا بـرای اسـتراحت داریـم .خطـای ناشـی از انتخـاب
نادرست).
 -2-9-5خطاهای کاربردشناختی

پژوهشهای زبانی ،سال  ،01شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 50/0931

بررسی خطاها در سط کاربردشـناختی جـدول  1و نمـودار  )5بیـانگر آن اسـت کـه از
مجموع  61خطای شناسایی شده در سط کاربردشـناختی ،همـه مربـوط بـه خطاهـای
ناشی از انتخاب نادرست بوده است و بیشتر آنها هم ناشی از انتخاب شکل گفتـاری بـه
جای صورت نوشتاری بوده است .همچنین دادهها مؤید آن است که هیچ خطـایی ناشـی
از حذف ،اضافه و یا ترتیب نادرست در پیکرۀ زبانی مورد بررسی مالحظه نشده است.
جدول  :1خطاها در سط کاردبردشناخت
نوووووع

تعداد

نمودار  :5خطاها در سط کاربردشناختی

درصد

کاربردشناختی

خطاها
حذف

1

1

اضافه

1

1

انتخاب

61

%611

15
10
5

نادرست
ترتیب

1

1

جمع

01

%011

0
مرتبسازی

انتخاب

افزایش

حذف

در زیر نمونهای از خطای کاربردشناختی مشاهده میشود:
-8چون پلو را از کودکم مامانم زیاد درست میکرد .خطای ناشی از انتخاب نادرست)
 -4نتیجهگیری و پیشنهاد
پس از اراهۀ دادهها اکنون وقت آن فرارسیده که به بررسی پرسشهای پژوهش و راستی
آزمایی فرضیههای هر پرسش بپردازیم .ابتدا پرسشهای مطر شده را به ترتیب دوباره
بیان میکنیم؛ سپس ،پاسخ هر یک را بر اساس یافتههای پژوهش مشخص کرده و
فرضیۀ مربوط را بررسی میکنیم:
پرسش  :0خطاهای پربسامد در نوشتار فارسیآموزان قزاق کدماند؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که از مجموع  411خطاهای شناساییشـده در نوشـتار
فارسیآموزان قزاق ،بیشترین خطاها متعلق به عدم رعایت نکات دستوری با  236مورد و
 44درصد از مجموع خطاها بوده و پس از آن خطاهای نویسهای-آوایی بـا  682مـورد و
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 46درصد از جمع خطاها ،بیشـترین خطاسـت .خطاهـای واژگـانی بـا  43رخـداد و 61
درصد از مجموع خطاها ،در رتبه بعدی فراوانی خطاها قرار دارد و کمترین خطاها بـا 61
رخداد و  2درصد خطاها ،مربوط به خطاهای کاربردشـناختی اسـت؛ بنـابراین ،دادههـای
پژوهش ،فرضیۀ مربوط به پرسش نخست مبنی بر بیشتر بودن خطاهـای دسـتوری را در
بین خطاهای نوشتاری فارسیآموزان قزاق تاهید مینماید.
پرسش  :2دستهبندی این خطاها بر اساس معیارهای ارائهشوده در ایون حووزه
چگونه است؟
در پاسخ به سؤال دوم ،باید گفت مطابق انگارۀ کوردر ،خطاهای زبانی فارسیآموزان قزاق
در سه دستۀ کلی خطاهای آوایی-نویسهای ،خطاهای دستوری و خطاهای واژی-معنـایی
طبقهبندی شدند و ریشۀ خطاها نیز در چهار گروه ،خطاهـای ناشـی از انتخـاب ،حـذف،
اضافه و ترتیب واحدهای زبانی قرار گرفتند .دادههای پژوهش ،فرضیۀ مربوط به پرسـش
دوم مبنی بر وجود بیشترین خطاهای نوشتاری فارسیآموزان قـزاق در دو دسـتۀ اصـلی
دستوری و واژگانی ،به طور کامل تاهید نگردید؛ به عبـارت دیگـر ،بخشـی از فرضـیه کـه
طبق آن سهم بزرگی از خطاها ،از نوع خطاهای دستوری است درست است؛ ولی بخـش
دیگر فرضیه که مربوط به خطاهای واژگانی است و طبق آن در دستۀ اصلی خطاهاسـت،
به دلیل آنکه پس از خطاهای آوایی-نویسه ای در رتبه سوم قـرار گرفتـه اسـت ،از قـوت
کمتری برخوردار است و به نوعی مورد تاهید قرار نگرفت.
پرسش  :9بر اساس تحلیل این خطاها چه راهکارها و پیشنهادهای آموزشی
میتوان برای کاهش یا رفع آنها ارائه کرد؟
سرانجام ،در پاسخ به پرسش سوم باید گفت که با توجه به اینکه بیشترین خطاها از نوع
دستوری بودند ،پیشنهاد می شود در آموزش زبان فارسی به فارسیآمـوزان قـزاق ،توجـه
بیشتری به بخش دستور زبان فارسی شود و عالوه بر دقت بیشتر در بحث آموزش نکـات
دستوری ،تمرین های آموزشی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد .بررسی نوع خطاها نشان
داده که بیشتر خطاها ناشی از انتخاب نادرست واحدهای زبانی با  222مـورد از مجمـوع
 411رخداد خطا بوده است و ایـن امـر بـه نـوعی نشـاندهنـدۀ ضـعف دانـش زبـانی و
کاربردشناختی فارسی آموزان قزاق است؛ بنابراین پیشنهاد میشود مدرسان زبان فارسـی
توجه بیشتری به آموزش زبان فارسی و مباحث کاربردشناختی آن داشته باشند .با توجه
به افزایش روزافزون عالقه و گرایـش به استفاده از نـرمافــزارها و فضـای مجـازی بـرای
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زبانآموزی ،پیشنهاد میگردد کالسهای مجازی مکمل آمـوزش در کـالس بـه صـورت
اینترنتی ،برای فارسیآموزان قزاق برگزار گردد تا با رفع محدودیتهای حضـور فیزیکـی
در کالس درس ،زمان بیشتری را صرف یادگیری نمایند .همچنین ،بـا در نظـر گـرفتن
این واقـعیت که افراد ساعات زیادی را در شـبانهروز صــرف اســتفاده از تلفـن هــمراه
مینمایند ،تهیۀ نرمافزارهای قابل استفاده بر روی گوشیهای هوشـمند مـیتوانـد تـأثیر
خوبی بر رفع ایرادها و یادگیری بهتر زبان فارسی برای این دانشجویان داشته باشد.
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