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چكيده:
در مراحـل مختلف يادگيري مهارت هـاي زباني، احتمال بروز خطا1 از سـوي يادگيرندگان وجود 
دارد. مطالعة اين خطاها اطالعات ارزشمندي دربارة ميزان موفقيت شيوه هاي تدريس و مواد آموزشي 
در اختيار معلمان و كارشناسـان آموزشـي قرار مي دهد. چنين تصور مي شـود كـه علي رغم اهميت 
«نوشتن» در پيشرفت تحصيلي و اجتماعي، دانش آموزان ايراني فارسي زبان و دوزبانه در نوشتارهاي 
خـود خطاهاي قابل توجهي دارند. در اين مقاله، بـا تكيه بر اصول نظري تحليل خطا، (كوردر2، 1971) 
اشـكاالت نوشـتاري دانش آموزان ايراني فارسـي زبان و نيز دوزبانه (ترك زبان) دورة ابتدايي، شامل 
خطاهـاي اماليي، واژگاني، سـاختاري و گفتماني بررسـي شـده اسـت. در اين پژوهش 7٠ انشـاي 
دانش آموزان كالس پنجم شـهر تهران (به عنوان نمونة دانش  آموزان فارسـي زبان) و 4٠ انشاي دانش 
آموزان شهرسـتان، از اسـتان اردبيل (به عنوان نمونة دانش آموزان دوزبانـه) به روش توصيفي مورد 
بررسي قرار گرفته است. اشكاالت نوشتاري در 4 طبقه اماليي، واژگاني، ساختاري و گفتماني بررسي 
گرديده و نتايج نشـان داده اسـت كه در هر دوگروه مورد بررسي (فارسـي زبان و دوزبانه) هر چهار 
طبقه از اشـكاالت نوشتاري ديده شده و خطاهاي ساختاري در هر دو گروه، بيشترين ميزان وقوع را 
داشته اند. مقايسه خطاهاي نوشـتاري دو گروه مورد مطالعه نشان مي دهد كه اگرچه درصد خطاهاي 
سـاختاري گروه اول نسـبت به گروه دوم 18 درصد كمتر اسـت؛ اما دانش آموزان ايراني فارسي زبان 
دورة ابتدايي نسـبت به دانش آموزان ايراني دوزبانه خطاهاي اماليي و گفتماني بيشـتري در نوشـتار 
خود داشـته اند. نتايج اين پژوهش در نگارش متون آموزشي و تجديد نظر در روش هاي تدريس زبان 

فارسي كاربرد دارد.
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مقدمه 
تســلط بر دو مهــارت خواندن و نوشــتن تنها ازطريق فراينــد آموزش امكان پذير اســت كه به آن 
«سوادآموزي» گفته مي شود. از آنجا كه دستيابي به فرصت هاي تحصيلي، شغلي و امكان حضور موفق در 
اجتماع منوط به «باسوادي» است،كسب مهارت كافي در خواندن و نوشتن اهميت بسزايي دارد. اگر يك 
فرد باســواد مهارت نوشتاري را به اندازه كافي كسب نكرده باشد، در ايجاد ارتباط دچار مشكل خواهد 
شد. با وجود اين، مهارت نوشتن در فرآيند آموزش ديرتر و دشوارتر از مهارت هاي ديگر حاصل مي شود 
و تعداد اندكي از گويشوران يك زبان در نوشتن انشا يا مقاله، مهارت الزم را به دست مي آورند. بنابراين 
هنگامي كه دانش آموزان فارســي زبان در نوشــتن به زبان مادري خود با مشكل مواجه مي شوند، طبيعي 
اســت كه نوشــتن به زبان فارسي براي دانش آموزان ايراني غيرفارســي زبان دشوارتر و با موانع بيشتري 

همراه باشد.
نوشتن نادرست امالي كلمات، استفاده از جمالت پيچيده اي كه به دليل داشتن مشكالت ساختاري 
مبهم هستند و كاربرد واژگان ساختگي و نامتعارف در نوشته ها از مواردي است كه در نوشتار دانش آموزان 
ايراني به وفور مشاهده مي شود. در آموزش مهارت هاي زباني، تحليل خطاهاي زبان آموزان به اين جهت 
اهميت دارد كه نقاط ضعف آن ها را آشكار مي كند و از اين طريق به معلمان و مولفان كتاب هاي آموزشي 
نشان مي دهد كه براي برطرف نمودن كاستي ها از چه روش ها و مواد آموزشي استفاده كنند. اگرچه تحليل 
خطا در آموزش زبان دوم ريشــه دارد؛ اما مي توان از اين روش براي بهبود كيفيت آموزش مهارت هاي 
زبــان بومي يك فرد نيز بهره برداري كرد. در اين پژوهش انشــاهاي دانش آموزان ايراني فارســي زبان و 
دوزبانة دورة ابتدايي را به لحاظ بروز خطاهاي نوشتاري تحليل و بررسي  كرده ايم تا نشان دهيم كه بسامد 
كدام يك از خطاها در متون مورد مطالعه بيشتر است. به عبارت ديگر، اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ 
براي اين پرسش است كه: خطاهاي نوشتاري دانش آموزان ايراني فارسي زبان عمدتا از چه نوع است 

و اين نسبت در مقايسه با دانش آموزان ايراني دوزبانه به چه ميزان تغيير مي كند؟

پيشينه پژوهش 
موضوع مشــكالت نوشــتاري همواره از جنبه هاي مختلف موردتوجه بوده است. از آنجا كه يادگيري 
مهارت هاي زباني با عوامل متعددي مانند شرايط جسماني، شناختي، اجتماعي و رشد ذهني دانش آموزان 
ارتباط دارد، بيشــتر مطالعات درباره اين موضوع به صورت بينارشته اي انجام شده است. با وجود اين، در 
ايران نگرش غالب به خطاهاي دانش آموزان بر جنبه هاي تربيتي و روان شناختي متمركز بوده است؛ بدين 
معنا كه بســياري از پژوهشگران ايراني، مشــكالت خواندن و نوشتن كودكان را كه ناشي از اختالل ها يا 
ناهنجاري هاي ذهني هســتند، با رويكرد روان شــناختي بررســي كرده اند و برخي هم از منظر توان بخشي 
به آن نوع از مشــكالت جســمي كه بر خواندن و نوشتن تأثير منفي مي گذارند پرداخته اند. به عنوان مثال، 
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اســدالهي و همكاران (۱۳۷۱) نارسانويســي دانش آموزان كالس سوم ابتدايي مدارس شهر اصفهان را از 
ديدگاه روان شناختي بررسي كرده و گورابي (۱۳۷۵) تأثير كم شنوايي را بر اختالالت نوشتاري مورد توجه 
قرار داده اســت. اسدي بيدشــكي (۱۳۹٠) خطاهاي نوشتاري دانش آموزان پســر عادي را در مقايسه با 
دانش آموزان نارســانويس تحليل نموده و رمضاني واسوكالئي (۱۳۹٠) نيز كاربرد ابزارهاي انسجام را در 
نوشتار دانش آموزان عادي در مقايسه با دانش آموزان داراي اختالالت يادگيري شهرتهران مطالعه كرده  است. 
در موارد زيادي دشــواري هاي خط فارســي به مشكالت اماليي منجر مي شود. اين موضوع همواره 
از ســوي معلمان و پژوهشــگران مورد توجه بوده اســت؛ به طوري  كه هر گاه ســخن از نوشتن به ميان 
مي آيد، موضوع امالنويســي و خطاهاي اماليي مطرح مي شــود. زندي (۱۳۷۳) مشــكالت  ماليي را از 
ديدگاه زبان شناختي بررسي كرده  است. وي پس از ذكر عوامل برون برنامه اي مانند عوامل زيست شناختي، 
انگيزشــي، جامعه شــناختي و برنامه اي مانند روش آموزش و محتواي  درسي، تأكيد پژوهش خود را بر 
عوامل زبان شناختي قرار داده و بر اين اساس، خطاهاي  اماليي را در سه گروه مطالعه كرده  است: نقايص 
نظام نوشتاري فارســي (رسم الخط)، عوامل ناشي از جنبه هاي گفتاري زبان (فرآيندهاي آوايي- صرفي 
مانند قلب، حذف، افزايش و تبديل) و عوامل ناشي از لهجه ها و گويش هاي محلي. از ديگر نمونه هاي 
مطالعات انجام شده با موضوع خطاهاي اماليي مي توان به قربان حق (۱۳۷۷)، عليخاني (۱۳۷۹) و فهيم نيا 

(۱۳۸۱) اشاره كرد. 
به طوركلي تعداد اندكي از پژوهشگران همچون علوي مقدم و خيرآبادي (۱۳۹۱) هنگام مطالعه بر روي 
خطاهاي نوشــتاري دانش آموزان فارسي زبان به خطاهايي توجه  نموده اند كه منشأ زباني دارند. لذا عمدة 
تحقيقات به بررســي خطاهاي نوشتاري در حد خطاهاي اماليي يا بررسي يكي از ويژگي هاي نوشتاري 
محدود شده اســت. به عنوان مثال، دوست محمديان (۱۳۸٠) ســاختارهاي نحوي مقاله هاي دانشجويان 
ايراني را از منظر زبان شناسي بررسي نموده است. از جمله مطالعات انجام شده دربارة خطاهاي نوشتاري 
دانش آموزان فارسي زبان  از منظر تحليل خطا، مي توان از اكبرپور (۱۳۸۲) و جبرئيلي (۱۳۸۲) نام برد. اكبرپور 
در پژوهش خود، خطاهاي نوشتاري دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي را بررسي كرده وجبرئيلي نيز 
به بررسي زبان شــناختي خطاهاي توليدي موجود در نظام نوشتاري كودكان فارسي  زبان توجه كرده  است. 
ترابي (۱۳۸۷) نيز ويژگي هاي نحوي و كالمي دست نوشــته هاي داستاني كودكان و نوجوانان فارسي زبان 
را موضوع پژوهش قرار داده و با مطالعه داســتان هاي بايگاني شــده در «شوراي كتاب كودك و نوجوان» 
فرآيندهاي زباني اسنادي سازي و قلب  نحوي را در حوزة نحو و انسجام بررسي  كرده است. اما در هيچ يك 

از موارد مذكور به خطاهاي احتمالي موجود در نوشته هاي مورد بررسي توجهي نشده است. 
برعكس، خطاهاي نوشتاري دانش آموزان دوزبانه از منظر زبان شناختي مورد توجه قرار گرفته است و 
مطالعات قابل  توجهي در اين زمينه وجود دارد. به عنوان مثال فرهادي (۱۳۷۹) خطاهايي را كه دانش آموزان 
عرب زبان پايه هاي (سوم، چهارم و پنجم) در انشاي خود مرتكب شده اند به شيوه تحليل خطا مطالعه كرده 
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است. در اين پژوهش خطاهاي واژگاني و دستوري در ۳٠٠ انشاي دانش آموزان منطقه اي در جنوب كشور 
تحليل شــده اســت. نتايج پژوهش، افزايش معنادار تعداد جمالت نادرست دانش آموزان از پاية سوم به 
چهارم و پنجم را نشان  داده كه ناشي از كاربرد نسبي بعضي از راهبردها توسط دانش آموزان ارزيابي شده 
است، به اين ترتيب كه دانش آموزان پايه سوم نسبت به دانش آموزان پايه هاي باالتر، «راهبرد اجتناب» را 
بيشتر به كار مي گيرند. همچنين نتايج پژوهش حاكي از بيشتر بودن خطاهاي دستوري در مقايسه با خطاهاي 
واژگاني (نسبت ۳ به ۱) است. به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داده است كه علي رغم اينكه دانش آموزان 
عالقه دارند از زبان فارسي استفاده كنند؛ اما نمي توانند آن را به راحتي و به طور فصيح به كار بگيرند. عبدي 
(۱۳۸۳) نيز خطاهاي واژگاني را در نوشتار دانش آموزان كرد زبان پايه هاي چهارم و پنجم دبستان بررسي 
كرده است و خان بابازاده (۱۳۸۸) خطاهاي نحوي تالشي زبان ها در گونه نوشتاري را موضوع پژوهش قرار 
داده است. در پژوهش او تأثير روش ها و مواد آموزشي بر كيفيت نوشتن اين دانش آموزان ۳۶/۸۴ درصد 
برآورد شده است. از ديگر مطالعات انجام شده مي توان به قوشلي پور (۱۳۹٠) اشاره كرد كه در آن خطاهاي 
نحوي دانش آموزان دوزبانه تركمن در يادگيري زبان فارسي بررسي وعمده ترين منبع خطا شرايط و محيط 
يادگيري برشــمرده شــده اســت. عزيزپور (۱۳۹٠) خطاهاي نحوي لرزبانان در به كارگيري زبان فارسي را 
به عنوان موضوع پژوهش انتخاب نموده است. در اين پژوهش كه به روش تحليل خطا انجام شده، خطاهاي 
نحوي گروهي از دانش آموزان لرزبان پايه هاي چهارم و پنجم دبســتان در نوشــتن انشــا به زبان فارسي 
بررسي شده است. علوي مقدم و خيرآبادي (۱۳۹۱) مطالعة ديگري است كه به مطالعه خطاهاي نوشتاري 
دانش آموزان ايراني ترك زبان دوره هاي تحصيلي راهنمايي و دبيرستان پرداخته است. نتايج پژوهش حاكي 
از آن است كه دانش آموزان ايراني ترك زبان در به كارگيري ساختار زبان فارسي به هنگام نوشتن بيشترين 

خطا را مرتكب شده اند. 
با توجه به ناكافي بودن مطالعات انجام شــده دربارة خطاهاي زباني در نوشــتار دانش آموزان ايراني 
فارســي زبان، محدوده هاي نيازمند آموزش بيشتر ناشناخته مانده است. بنابراين به منظور شناسايي ميزان 
و نوع خطاها در نوشــتار دو گروه فارســي زبان و دوزبانه، اين پژوهش به بررســي خطاهاي نوشــتاري 
دانش آموزان ايراني فارســي زبان در مقايسه با دانش آموزان ايراني دوزبانه پرداخته است تا مشخص شود 
نقاط ضعف مواد و روش هاي آموزشــي كدام اســت. به نظر مي رســد دانش آموزان فارسي زبان نيز، مانند 
دانش آموزان دوزبانه، در نوشتن ضعف هاي قابل توجهي دارند كه تنها ازطريق مطالعة خطاها مي توان آن ها 

را شناسايي نمود.

اصول نظري
اين پژوهش بر مبناي اصول نظري تحليل خطا (كوردر، ۱۹۷٠) بنا شــده اســت. تا اواخر دهة شصت 
ميالدي «ساختارگرايي» تفكر غالب در زبان آموزي بود. در اين تفكر، يادگيري زبان به عنوان دستيابي به يك 
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رشته عادات زباني جديد تلقي مي شد. ادعاي «نظرية تحليل مقابله اي» اين بود كه مانع اصلي براي يادگيري 
زبان دوم، تداخل ساختار زبان اول است و مقايسة علمي و نظام مند دو زبان، افراد را قادر مي كند كه موانع 
را تشــخيص داده و توصيف كنند كه چه عاملي در يادگيري زبان دوم ايجاد اشــكال مي كند. از اين رو، در 
روش تدريس كالسي، نسبت به تصحيح خطاها يا اشتباهات۳ زبان آموزان اهتمام زيادي ورزيده مي شد تا 
اجازة بروز هيچ  نوع خطايي به زبان آموزان داده نشود. برخالف تصور اوليه، در نظرية تحليل مقابله اي، كه 
منشأ تمامي خطاهاي زبان را تداخل زبان مادري مي دانست، تحقيقات ثابت كرد كه تعداد زيادي از خطاها 
ريشه در زبان مادري ندارند؛ از اين رو نسخه ضعيف تري۴ از اين نظريه توسط وارداف۵ (۱۹۷٠) ارائه گرديد 
كه معتقد بود بعضي خطاها از طريق تحليل مقابله اي قابل پيش بيني هستند. نسخة ضعيف تحليل مقابله اي، 

به دنبال اين است كه پس از رخ دادن خطا در گفتار يا نوشتار زبان آموزان، علت بروز آن را معلوم كند. 
شــاخه تحليل خطا در يادگيري زبان دوم نيز توســط كوردر و همكارانش در سال ۱۹۷٠ پايه گذاري 
شــد. كوردر (۱۹۷۳) خطاها را در فرآيند يادگيري زبان دوم داراي اهميت دانســته و معتقد است تحليل 
نظام مند خطاهايي كه از زبان آموزان سرمي زند، محدوده هايي را كه نيازمند توجه بيشتر در هنگام آموزش 
هستند به معلمان مي نماياند (داروس۶، ۲٠٠۹، ص.۴۸۷). براون۷ (۲٠٠۱، صص.۱۷۳-۱۸۱) خطاها را به 
 لحاظ منشأ بروز به چهار دسته تقسيم بندي كرده است. اين چهار دسته عبارتند از: «تأثير منفي زبان مادري 
زبان آموزان»، « تعميم  هاي نادرست قوانين زبان هدف»، «بافت موقعيتي»۸، (كالس  درس، معلم و مواد 

آموزشي و...) و «راهبردهاي ارتباطي»۹. 
تحليل خطا بر نظريه هاي فراگيري زبان اول و يادگيري زبان دوم مبتني است و شباهت هاي دو فرآيند 
را مــورد توجه قــرار مي دهد. در اين رويكرد با توجه به مراحل و اســتراتژي هاي يادگيري مهارت هاي 
زبان اول و دوم، مطالعه خطاها داراي اهميت اســت؛ زيرا به عنوان شواهدي بر يادگيري تلقي مي شوند. 
به ادعاي منيوك۱۰ (۱۹۷۱) بررســي خطاهاي كودك به هنگام فراگيري مهارت هاي زبان مادري، مراحل 
شــناختي و زباني را به عنوان شــواهدي از يادگيري زبان روشن مي كند. در يادگيري زبان دوم نيز خطاها 
نشانه هايي از عدم موفقيت در ياددهي/يادگيري تلقي نمي شوند؛ بلكه به عنوان بخشي از مراحل يادگيري 
زبان مورد توجه قرار مي گيرند. در اين رويكرد، ساختارهاي غيرمتعارفي كه توسط زبان آموز توليد شده اند 

مورد مطالعه قرار مي گيرند. (به نقل از كشاورز، ۱۹۹۵، ص. ۵۳) 
خطاهايــي كه از يادگيرندگان ســرمي زند راه فهميدن روش هايي را كه بــراي يادگيري مهارت هاي 
زباني به كار گرفته مي شود باز مي كند. خطاها اگر به درستي بررسي شوند، بيانگر اين نكته خواهند بود كه 
زبان آموزان در روند يادگيري مهارت هاي زباني از چه شيوه هاي ذهني استفاده مي كنند. اگر همة جمالتي 
كه يكي از دانش آموزان در نوشــتار خود به كار برده درســت باشــد، اين تصور را بر مي انگيزد كه وي از 
روي نوشــتة ديگري تقليد كرده است. بنابراين شناخت خطاهاي زبان آموزان نشان دهندة ميزان دانش و 
سطح اطالعات آن ها دربارة قواعد زبان است و در امر آموزش زبان به آنان كاربرد دارد. به عبارت ديگر، 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

تحليل خطاهاي نوشتاري دانش آموزان فارسي زبان و دوزبانه دورة ابتدايي

129
 ë شمارة٥٠
 ë سال سيزدهم
ë تابستان١٣٩٣

ميزان و نوع خطاهاي زباني نشان دهنده ميزان توانايي فرد در برقراري ارتباط است. اين نكته كه شناخت 
زبان آمــوزان از قواعد زباني تا چه اندازه اســت، عامل مهمي براي معلم به شــمار تــا بتواند واقع گرايي 
پيشه كند و روش هاي تدريس خود را با ميزان دانش آن ها هماهنگ سازد. به عالوه، توجه به خطاها، امر 
جمع آوري اطالعات در زمينه مشــكالت عمومي يادگيرندگان را تسهيل  مي نمايد و به عنوان وسيله اي در 
تهية مواد درسي كاربرد دارد. در اين پژوهش بر پايه نظرات كوردر (۱۹۷۱) به بررسي خطاهاي نوشتاري 
دانش آموزان ايراني فارســي زبان و دوزبانه پرداخته شــده تا با مقايســه ميزان و نوع خطاهاي هر گروه، 

محدوده هاي نيازمند توجه و آموزش بيشتر مشخص شود. 
پرسش هاي اين پژوهش به شرح زير است:

ـ  ميــزان بروز خطاهاي اماليي در دانش آموزان ايراني فارســي زبان و دوزبانه دورة ابتدايي چه قدر 
است؟

ـ  ميزان بروز خطاهاي واژگاني در دانش آموزان ايراني فارســي زبان و دوزبانه دورة ابتدايي چه قدر 
است؟

ـ  ميزان بروز خطاهاي ساختاري در دانش آموزان ايراني فارسي زبان و دوزبانه دورة ابتدايي چه قدر 
است؟

ـ  ميزان بروز خطاهاي گفتماني در دانش آموزان ايراني فارســي زبان و دوزبانه دورة ابتدايي چه قدر 
است؟

روش پژوهش
اين پژوهش به روش توصيفي بر روي ۷٠ نمونه از انشاهاي دانش آموزان فارسي زبان و ۴٠ نمونه از 
انشاهاي دانش آموزان دوزبانه انجام شده است. براي دستيابي به داده هاي  اوليه از دانش آموزان كالس هاي 
چهارم و پنجم ابتدايي، از دو مدرسة واقع در شهر تهران، و دو مدرسة ابتدايي واقع در شهرستان نير (در 
آذربايجان شرقي) خواسته شــد تا دانش آموزان آن ها انشايي[نامه اي] دربارة معلم خود بنويسند. سپس 
انشــاها يا نامه هاي مذبور به عنوان نمونه اي از دست نوشته هاي دانش آموزان فارسي زبان و دوزبانة دورة 
ابتدايي مورد تحليل و بررسي قرارگرفت تا نوع و ميزان وقوع خطاهاي نوشتاري دو گروه، شامل خطاهاي 

اماليي، واژگاني، گفتماني و ساختاري، مشخص گردد. 

بحث و بررسي
نمونه خطاهاي  اماليي، واژگاني، گفتماني و ســاختاري انشــاهاي فوق به ترتيب در جدول هاي ۱ تا 
۸ به نمايش درآمده است. عالمت * به موارد حشو داللت دارد. عالمت  نيز براي نشان دادن صورت 

درست به كار رفته است. 
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ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

۲۸ امالي نادرست كلمات

ـ مي دانم كه اگر روزي هم كمي عصباني مي شــوي[،] به خاطره [به خاطر] درست تربيت شدن 
من است. 

ـ اگر در درس هايشان مشكل داشتند آن ها را رعف [رفع] مي  كنيد. 
ـ من از شما خيلي رازي [راضي] هستم [.] اميدوارم شما هم از من رازي [راضي] باشيد.

ـ نمي دانم چه شد [كه] بعد از يك روز نظرم اوز [عوض] شد. 
ـ او با تالش و كوشش، با شوخي و بسيار بسيار كم تنبيح [تنبيه] كالس هاي خود را به بهترين 

شيوه اداره مي كند. 
ـ من از شما خواهشمندم براي يك بارشد [براي يك بار هم كه شده] من را مبثر [مبصر] كنيد. 

ـ اگر در جايي اشتباهي داشتيم ما را توجيح [توجيه] كرديد. 
ـ اگر ما بي انضباتي [بي انظباطي] يا شــلوغي مي كرديم شــما با رفتارهاي خوبتان ما را متوجه 

بي انضباتي [بي انظباطي] هايمان كرديد. 
ـ مي دانم كه كار بسيار سخت و دشت واري [دشواري] داريد.

ـ با وجود مشكالت بسيار و عضيت [اذيت]هاي ما شاگردان [،] باز هم با عشق و محبت [،] 
جاده ي تحصيلي را طي كردي و...
ـ زحمات او را حدر [هدر] ندهيم. 

ـ هميشه هم سيع [سعي] داريد تا بچه ها درس را ياد بگيرند. 
ـ منضورم [منظورم] همان نمراتشان است. 

ـ معلم عزيزم از شما ممنونم كه به من نوشتن، خاندن [خواندن] و خيلي چيزهاي ديگر كه...
ـ اميدوارم كه توانسته باشم تا با درس خواندن خود و رعايت نظم و انظباط [انضباط] قدري از 

زحمات شما را جبران كرده  باشم. 
ـ پرسيدم[:] [“] مادربزرگ عدد شش عدد خواسي [خاصي] نيست [؟] [“]

ـ مادربزرگ با سراحت [صراحت] جواب داد [:] [“] نه [“]
ـ اندكي تعمل [تأمل] كردم [.]

ـ آرامش خواستي [خاصي] وجودم را فراگرفت [.]
ـ مخصوصًا كالس اولي ها كه با چهره  هاي معسوم [معصوم] و شوق كودكانه و بعضي ها هم با 

كمي اصطراب [ضطراب] وارد مدرسه مي شوند...

اســتفاده نكردن از عاليم 
سجاوندي يا نشانه گذاري

 (عاليــم نقطه گــذاري در 
بيشــتر مــوارد رعايت شــده 
است؛ اما خطاهايي هم وجود 

دارد)

تمام معلم ها خوب اند و معلم ما [،] آقاي... معلمي خوب و فهميده است[.] من شكايتي 
از ايشان ندارم [.] چرا بايد الكي ايراد بگيرم[؟] او بسيار خوب است [.]

من بارها از بزرگترها شنيده ام كه مي گويند [:] [”] معلم مانند يك شمع فروزان است كه 
با سوختن خود به اطرافش روشنايي مي بخشد [”] و همين طور شنيده ام كه مي گويند [:] [”] 

معلمي شغل انبياست[”] [.]
و...

 جدول 1.   خطاهاي اماليي و نگارشي موجود در نوشتار دانش آموزان فارسي زبان پايه هاي چهارم و پنجم                           
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ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

عدم رعايت
 سبك نوشتاري

۸

- از [در] لبخند روي لباتون [ لبهايتان] عشق مادرانه اي نسبت به خودمان را* ديدم. 
- بعضي  از بچه ها مشق هايشــان را نصفه كاره مي نوشــتن [مي نوشتند]، جزوه يا كتاب و دفتر 

نمي آوردند.
- ازتون [از شما] يك دنيا ممنونم كه اين قدر به ما خوب درس داديد و...

- دعامي كنم كه هميشه حالتون [حالتان] خوب باشد و سالمت باشيد.
- با عرض سالم و خسته نباشي [خسته نباشيد] خدمت معلم عزيزم [و] زحمت كشم. 

كاربرد عبارت هاي 
بي معني، رعايت نكردن 
نشانه هاي انسجام متن يا 
عدم كاربرد صورت نوشته 
شده توسط گويشوران بومي

۱۶

- نابينا بودم و چشم من از دنيا كوتاه بود 
- اميدوارم كه من شما را با نمراتم* و درسم رازي[راضي] نگه داشته باشمتان* [باشم]. 

- شما زماني كه [با] كم سن و ساالن در ارتباط هستيد مثل او [آن ها] [،] زماني كه با بزرگترها 
هستيد مثل او [آن ها] [،] زماني كه با ما هستيد مثل ما [،] زماني كه با خردساالن رفتار مي كنيد 

هم مثل آن ها [رفتار مي كنيد] [.] خالصه آدم سازگاري هستيد. 
- من با كمك شما توانستم استعداد داستان نويسي و يا انشانويسي من را شكوفاكنيد. [استداد 

داستان نويسي و يا انشانويسي ام را شكوفا كنم]
- شما براي ما خيلي عزيز هستيد و در كارهاي خودتان با دقت رسيدگي مي كنيد. [و به كارها 

بادقت رسيدگي مي كنيد]
- وقت بعضي آن هم براي اين بچه ها دوباره تكرار نكند، عصباني مي شــود مگر دليلي ندارد 
عصبانــي شــود [بعضي وقت ها هم كه بــراي اين بچه ها تكرارنكند، بــدون دليل عصباني 

مي شوند]
- مادربزرگ وقتي ديد من ميلي براي ادامه حرفهايش ندارم و [براي اينكه] حرفش هم بي نتيجه 

نماند [،] گفت...

 جدول 2.   خطاهاي واژگاني موجود در نوشتار دانش آموزان فارسي زبان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                             

 جدول 3.   خطاهاي گفتماني موجود (معناشناختي، كاربردشناختي و سبكي) در نوشتار دانش آموزان فارسي زبـان پـايه هاي     
 چهارم و پنجم ابتدايي 

ميزان نوع خطا
موارد وقوعوقوع

كاربرد واژگان نادرست و 
بي معني در متن

۱
ـ مــن در طــول اين ســال چيزهاي زيادي آموختم و همــه را مديون 

مرهون* فراوان شما هستم. 
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 جدول 4.   خطاهاي ساختاري موجود در نوشتار دانش آموزان فارسي  زبان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                           

ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

عدم رعايت ترتيب اجزاي 
جمله

۲

- مي خواستم نامه به شما* درباره كالس و برداشت من از شما بنويسم. [مي خواستم 
درباره كالس و برداشت من از شما، نامه اي بنويسم]

- شــما مــن و همكالســي هايم را با تــالش و كوشــش ســعي كرديد راهنمايي كنيد.
 [شما با تالش و كوشش سعي كرديد من و همكالسي هايم را راهنمايي كنيد]

۵حذف فعل بدون قرينه

- ولي [قول مي دهم، پيمان مي بندم] در ســال آينده در كالس شــما يك شاگرد نمونه 
باشم.

- با دانشي كه به من آموختي، [به من] [ ياد دادي] [كه] چگونه زندگي كنم ...

- راه زندگي را روشن [كردي] و نشان دادي. 

- تو سرمشــق درست زيستن، درست آموختن و درســت احترام گذاشتن را [به من 
دادي] [.]

- ببخشيد اگر در طول اين سال شما را اذيت [كردم] يا در كالس حرف زدم.

به كارگيري افعال نامناسب 
 (صرف فعل، زمان و...)

۱۷

- اميدوارم راهي كه به پيش گرفتي سرشار از اميد و سربلندي براي تو داشته* باشد. 

- اگر بعضي از اوليا به ســخت گيري و حساســيت شما اعتراض مي كنند، نه تنها معلم 
را ناراحت مي كنند [؛[ بلكه به بچه هاي خود ظلم مي كند[مي كنند] [؛] چراكه جلوي 

پيشرفت او را گرفته است [ مي گيرند] [.]

- بدون معلم [،] ديگر دكتر و مهندس وجود نخواهدداشــت و تمام شــهر را تنبلي و 
بي سوادي فرا مي گرفت [ مي گيرد]

- من از تو بسيار تشكر مي كند [مي كنم]

- بــه من يــاددادي با نظم تــر باشيم[باشــم] [،] خوش روتر باشيم[باشــم] [،] بهتر 
رفتاركنيم [كنم] [،] بهتر درس  بخوانيم [درس بخوانم] و بهتر بنويسيم [بنويسم]

- به خدا مي گويم كه معلم مثل يك درخت اســت [،] من و دوستانم هم شكوفه هاي 
آن درخت هستم [هستيم] [.]

- از وقتي ما پا به مهدكودك يا مدرسه مي گذاريم، يك معلم و يا يك آموزگار مهربان 
و دانا به ما درس زيباي فارســي و رياضي و خيلي چيزهاي ديگر به ما* يادمي دهند 

[يادمي دهد] [.]
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 جدول 4. (ادامه)   خطاهاي ساختاري موجود در نوشتار دانش آموزان فارسي  زبان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                

ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

به كارگيري صورت نادرست 
ساير اجزاي جمله 
 (اسم، صفت و...)

۹

- بعضي ها كه دست خط شان بد است به آن [به آن ها] تذكر مي دهيد. 
- آقاي... من شما را واقعًا دوست دارم و قصد دارم سال آينده نيز در كالس ايشان [شما] 

باشم.
- بعضي موقع [مواقع] سخت گير مي شويد.

- خواندن و نوشتن را براي نخست [نخستين بار] شروع كردم.
- من از شما خواهشمندم براي يك بارشد [براي يك بار هم كه شده] من را مبثر [مبصر] 

كنيد.
- نمي دانم چه وقت بايد اين نامه را مي نوشتم [،] زودتر يا دورتر [ديرتر] [؛] اما...

حذف يا كاربرد نابه جاي 
حروف

۹

- روز اولي كه شما را رويت كردم از [در] نگاه هاي مهرآميزتان درياي پرعمقي را مشاهده 
كردم. 

- امتحاناتي كه براي [از] ما گرفتيد...
- سالم بر آن معلمي كه زندگي را بر [براي] من روشن كرد. 

- آقاي... من از شما متشكرم كه وقت [خود] را به خاطر ما بچه ها صرف مي كنيد تا ما بهتر 
بتوانيم مطالب درسي [را] بفهميم. 

- شما خيلي [با] ما مهربان هستيد.

تكرار اجزاي جمله 
و حشو

۱۲

- آن ها هيچوقت نمي خواهند دانش آموزان خود را در كاري كه از شخصيت آن ها مي كاهد 
نمي خواهند* ببينند. 

- از اين كه در اين ۹ ماه به ما با صبر و بردباري به ما* درس داديد ممنون. 
- براي اهداف [اهدافي] ما* كه در آينده پيش روي ما است [،] كارهاي بسياري مي كند. 
- شــما كاري كرديد كه ما وقتي چيزهايي نمي دانســتيم شــما* به ما يادمي داديد. [شما 

چيزهايي را كه نمي دانستيم به ما ياد مي داديد]
- نه تنها مشكل مرا حل كرديد [؛] بلكه مشكل بعضي هم* از بچه ها را هم حل كرديد و...
- ...مگر اين كه درس هايمان را خوب بخوانيم و نكات زندگي را* كه به ما يادآور مي شوند 

را در زندگي روزمره به كار ببريم. 
- توانستيد بچه هايي را كه ضعيف بودند را* باال ببريد

- معلم عزيزم از شما ممنونم كه به من نوشتن، خاندن[خواندن] و خيلي چيزهاي ديگر كه 
مانند يك گنج ارزش دارد را به من* آموختيد. 

- اميدوارم اين نامه هم كه خاطره ي يك روز خوب من است هم* به دستت برسد و...
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 جدول 5.   خطاهاي اماليي و نگارشي موجود در نوشتار دانش آموزان دوزبانه در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                  

 جدول 7.   خطاهاي معناشناختي و كاربردشناختي موجود در نوشتار دانش آموزان دوزبانه ها در پايه هاى چهارم و پنجم ابتدايي   

 جدول 6.   خطاهاي واژگاني موجود در نوشتار دانش آموزان دوزبانه در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                              

ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

۱۲امالي نادرست كلمات

- در واغه [در واقع] از ته دل مي گويم [.]
- و با هر گلبرگي كه از سالهاي پربها و گرانقدر زندگيش مي افتد [،] شيره ي زندگي و علم و 

دانش خود را نسار [نثار] دانش آموخته گان [دانش آموختگان] خود مي كند[.]
- مي خواهم بگويم هر چه كه در آينده شوم [،] به خاطره [به خاطر] زحمت بي دريق [بي دريغ] 

امروز توست
- خداي قادر و توانا را هزاران بار شكرگذارم[شكرگزارم]

- من آرزو دارم كه خداوند به آن [او] ۱٠٠۱ سال امر [عمر] بدهد. 
- به كدامين لفتت [لطفت] تكريم بگويم؟

استفاده نكردن از عاليم 
سجاوندي يا نشانه گذاري

- سالم [؛] سالمي به بلندي قله اورست [؛] سالمي به گرمي آفتاب [.] 
- يادت مي آيد روزي را كه به من شمردن اعداد را آموختي [؟]
- با درس دادن به ما [ ،] ما را از روزگار خويش آگاه مي كنيد [.] سبه

حا
ل م

قاب
غير

ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

رعايت نكردن سبك 
نوشتاري

۳
- تو به من و دوستايم [دوستهايم] درس مي آموزي

- اما اول و دوم خيلي بازي هاي زيبا مي كنن [مي كنند]
- من از اين فكرهايي كه آقاي... و آقاي... گرفتن [گرفته اند] خيلي ناراحت هستم

ميزان نوع خطا
موارد وقوعوقوع

كاربرد واژگان نادرست و 
بي معني در متن

۳

- اگر بخواهم تمام خاصيت هاي* [خصوصيت هاي] تو را بنويسم بايد آسمان [،] صفحه شود 
و دريا [،] مركب تا بتوانم بنويسم [.]

- تا حاال بهترين آموزنده ي [آموزگار] من پدر و مادرم بوده [اند]
- من از اين فكرهايي [تصميم هايي] كه آقاي... و آقاي... گرفتن خيلي ناراحت هستم [.]
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ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

كاربرد عبارت هاي بي معني،
رعايت نكردن نشانه هاي 
انسجام يا عدم كاربرد 

صورت نوشته شده توسط 
گويشوران بومي

۹

- معلم عزيزم شما به [براي] من خيلي زحمت كشيده ايد[.] تنها براي من نه [نه تنها براي من] 
[!] بعضي ها هر درس ياد داديد [بلكه به همه درس ياد داديد]. 

- هرچند مي دانم [اگر] تمامي گل هاي سرخ دنيا را هم به پايت بريزم [،] [باز هم] نمي توانم 
قدردان زحماتت باشم[؛] اما...

- من آرزو دارم كه تو با خانواده ي خويش به خوبي و خوشي زندگي كني و سايه تان هميشه 
روي سر خانواده ي خويش [ تان] باشد.

- معلم خوب من [مانند[ پدر و مادرم است[.] و از خدا مي خواهم سايه ي اين نعمت بزرگ 
الهي را به ما بدهد [.] [بر سر ما حفظ كند]

- خيلي معلم خوبي بود كه هر كسي درس نمي خواند بر تخته سياه مي گذاشت. [كنار تخته سياه  
نگه مي داشت]

- معلم عزيزم در طول اين سال تحصيلي بر سر درس به ما نصيحتي دادي من ناراحت نشدم 
[بخاطر درس به ما نصيحت هايي كردي كه من از آن ها ناراحت نشدم]

- اگر اين گل ها را تقديم به تو كنم باز هم نمي توانم [ تشــكر كنم] چون ببيني تو چقدر گل  
هستي [تو آنقدر گل هستي] كه اين گل ها از روي زيباي تو خجالت مي كشند.

جدول 7. (ادامه)    خطاهاي معناشناختي و كاربردشناختي موجود در نوشتار دانش آموزان دوزبانه ها در پايه هاى چهارم و پنجم ابتدايي 

از بررسي نامه هاي دانش آموزان فارسي زبان دورة ابتدايي ۲۶ درصد خطاي اماليي، ۱ درصد خطاي  
واژگاني، ۲۲ درصد خطاي  گفتماني و ۵۱ درصد خطاي ســاختاري مشاهده  شد. خطاهاي ساختاري از 
باالترين بسامد برخوردار بود و خطاهاي  واژگاني كمترين درصد وقوع را داشت. وقوع خطاهاي گفتماني 
در انشاهاي مورد مطالعه قابل توجه است؛ به طوري كه با اختالف اندكي (۴ درصد) بعد از خطاهاي اماليي 
قراردارد. اگرچه وجود خطاهاي اماليي و ســاختاري قبل  پيش بيني بود؛ اما به اين دليل كه تصورمي شد 
دانش آموزان فارســي  زبان درباره موقعيت هاي گفتماني شــناخت كافي دارند، بروز خطاهاي گفتماني در 

نوشتار اين گروه تا حدود زيادي به دور از انتظار بود. 
از مطالعه نامه هاي دانش آموزان ترك زبان دورة ابتدايي ۱۱ درصد خطاهاي اماليي، ۳ درصد خطاهاي 
واژگاني، ۱۲ درصد خطاهاي گفتماني و ۷۴ درصد خطاهاي ساختاري مشاهده شد. در نوشتار اين گروه، 
خطاهاي ساختاري از بيشترين بسامد برخوردار بود و خطاهاي واژگاني كمترين درصد وقوع را داشت. 
از ميان خطاهاي ســاختاري رخ داده در نوشــتار دانش آموزان گروه اول، بيشــترين ميزان خطا مربوط به 

حذف يا كاربرد نامناسب فعل بود.
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جدول 8.   خطاهاي ساختاري موجود در نوشتار دانش آموزان دوزبانه در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                               

ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

رعايت نكردن ترتيب اجزاي 
جمله

۲
- اگر خانم معلم شما نبوديد ما بي سواد مي مانديم. ]خانم معلم، اگر...]

- خداي قادر و توانا را هزاران بار شگرگذارم ]شكرگزارم[ كه معلمي همچون بزرگواري 
شما دارم كه... [كه معلم بزرگواري همچون شما دارم]

۶حذف فعل بدون قرينه

- ... گل مريم و همه ي گل هاي دنيا تقديم به شما [.] اگر اين گل ها را تقديم به تو كنم باز 
هم نمي توانم [ تشكر كنم] چون...

- تو به ما از امامان [و] پيامبران [درس هاي زيادي آموختي] و همه چيز را به ما ياد دادي. 
- و از خداوند بزرگ مي خواهم كه هميشه و هميشه شمع وجودت روشن [باشد] و ما، 

مانند پروانه اي بال و پر سوخته در كنارت حلقه بزنيم و...
- و از خداوند متعال مي خواهم كه هميشه صورتت خندان [باشد] مثل گلهاي بهاري و...

به كارگيري افعال نامناسب
 (صرف فعل، زمان و...)

۲۱

- من امروز در مدرسه بودم [هستم] و قرار بود [قرار است] اسباب كشي كنيم به خانه ي 
جديدمان! 

- اما صبح ساعت ۴ بيدار شدم تا بقيه ي آنرا خواندم [بخوانم]
- ســاعت ۷ شد و صبحانه خوردم و به سرويس سوار شده [شدم] و به مدرسه رسيديم 

[رسيدم] و...
- معلــم من [،] ديگر قول مي دهم [قول بده] كه هر چه از من بدي ديده اي مرا* ببخش 

[ببخشي] [.]
- ذهنــم كبوتــر بچــه اي بود كه تنها بال دارد [داشــت] و عشــق پــرواز، اما نــه راه را 

مي داند[مي دانست] و نه رسم [را]. 
- معلم مثل باغباني اســت و ما گل هايي هســتيم كه با جان و دل به ما محبت مي كند و از 
ما انتظار دارند[دارد] كه به خواسته هايشان [خواسته هايش] احترام بگذاريم و امرشان 

[امرش] را با جان و دل بپذيريم، چون صالح زندگي را مي خوانند [مي خواهد] 
- من هميشه درويش خانه ات خواهد [خواهم] ماند.

- سالم بر معلم مهربانم كه با دلسوزي و با محبت به ما علم و دانش ياد مي دهد و مانند 
شمع مي سوزي [مي سوزد] و ما...

- معلــم جان[،] مــن آرزو دارم كه باز هم در كالس تــو درس بخوانم و از اطالعات تو 
استفاده ي كافي را براي خودم ياد بگيرم [ به اندازه كافي استفاده كنم] تا...

- ما در پايه ي پنجم (۲) درس مي خوانم [مي خوانيم]
- هر كجا و جا* كه باشيد [هستيد] سالمت و خوب و پايدار باشيد 

- تا حاال بهترين آموزنده ي [آموزگار] من پدر و مادرم بوده[اند] چون... هم مرا بزرگ كرده 
و هم آن ها معلم هستند و به من درس هايم را آموزش  داده است [داده اند]
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جدول 8. (ادامه)   خطاهاي ساختاري موجود در نوشتار دانش آموزان فارسي  زبان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي                

ميزان نوع خطا
موارد وقوع (نمونه)وقوع

به كارگيري صورت نادرست 
ساير اجزاي جمله 
 (اسم، صفت و....)

۱۵

- معلــم عزيــزم تو جوري به ما درس دادي بهترين [ تــو به بهترين روش به ما درس 
دادي] 

- اميدوارم قدر اين همه زحمت كشيدن هايت [زحمت هايت] را بدانم و افراد [فرد] 
خوبي را * براي جامعه باشم تا... 

- كه زمام همه امور جامعه را به دســت گيرند كه [اين شــغل] قابل مقايسه با اشغال 
[شغل هاي] ديگر نيست[.]

- اما اكنون كه به اين لحظه رســيده ام [،] تمامي واژه ها و جمالت از ذهنم ريخته اند 
[رفته اند] و در واقع هيچ كلمه [اي] را نمي يابم كه...

- ارزش و مقام معلم به قدري در نزد خدا باالتر [باال] است كه...
- ميوه هاي بهشتي را بخورند و از آن [ها] لذت ببرند [.]

- آرزو دارم كه خداوند به آن [او] ۱٠٠۱ سال امر [عمر] بدهد. 
- من از نظم مدرســه شــكايت دارم كه نصف محوطه را به اول ها [كالس اولي ها] و 
نصف ديگر را به دوم [ها] مي دهد و ما جايي براي بازي نداريم[.] اما اول و دوم 

[ها] خيلي بازي هاي زيبا [يي] مي كنن [.]
- صدايــت قاصدهايي انــد [پــر از قاصدهايي اســت] كــه خبر از آينده ي روشــن

 مي دهند. 

حذف يا كاربرد نابه جاي 
حروف 

۱۷

- از كتابخانــه ي مدرســه به [براي] ما كتاب داســتان ها [يي] در مورد امــام، پيامبران و 
انسان هاي درستكار مي خواني

- ما از معلممان آموختيم كه به فقيرها كمك كنيم و [تا] فقير به ما دعا كند [تا فقرا براي 
ما دعا كنند]

- معلم عزيزم شما به [براي] من خيلي زحمت كشيده ايد[.]
- اميدوارم قدر اين همه زحمت كشــيدن هايت [زحمت هايــت] را بدانم و افراد [فرد] 

خوبي را * براي جامعه باشم تا...
- اگر معلم را با افراد ديگر مقايســه كنيم [،] متوجه مي شــويم كه آن هــا اين كار [را] از 

پيامبران الهي به ارث برده اند [.]
- اما من وظيفه ي خود مي دانم و* [كه] با كسب درجات عالي و از همه مهم تر با داشتن 

اخالق و شخصيت خوب و پسنديده شما عزيزان را شاد كنم. 
- اي معلم [،] تو آن ناخدايي هســتي كه كشــتي [،] هرگز بي  تو [به] راه راســت هدايت 

نمي شود و...
- من روز معلم را برايت [به تو] تبريك مي گويم [.]

- معلم عزيزم [!] من هر وقت كه* [و] هر جا كه هستم...
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 جدول 8. (ادامه)   خطاهاي ساختاري موجود در نوشتار دانش آموزان فارسي  زبان پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي             

۱۴تكرار اجزاي جمله و حشو

- چون كه تو* مرا در زندگي با همه ي بدي ها و خوبي هاي زندگي* آشــنا مي  كني از تو 
سپاس گذارم [سپاسگزارم] و...

- من از تو ممنونم كه اين همه محبت [و] مهرباني كردي و به ما* هر چه استعداد داشتي 
و* به ما هم از آن استعدادها هم به ما* ياد دادي[.]

- هر كجا و جا* كه باشيد [هستيد] سالمت و خوب و پايدار باشيد
- زحمت شــما را به هدر نمي دهم و [اميدوارم] هر جا و هر كجا* كه هســتيد خوب و 

خوش و پيروز باشيد
- مي دانم چقدر براي درس خواندن ما بچه ها چقدر* زحمت مي كشي...

- ازو تشكر كردم كه به من الفبا و چيزهاي ديگري را به من* ياد داد. 
- من از معلم عزيز و زحمت كشــم تشكر مي كنم كه در اين سال براي من در اين سال* 

زحمت كشيده [.]
- يادش به خير آن روزها كه در كالس اول بودم كه معلم آقاي... بود كه خيلي معلم خوبي 

بود كه... [تكرار بندهاي مشابه و طوالني كردن جمله در حد يك پاراگراف]
- من در پايه ي* كالس پنجم درس مي خوانم 

- تو بودي كه مرا از ظلمات جهل و ناداني نجات دادي و مرا* به سوي علم كشاندي. 
- ماننــد مادري كه بــه بچه اش حرف زدن، صحبت كردن، نصيحــت و تربيت دادن* را 

آموخت [.]

 نمودار 1.   نسبت خطاهاى نوشتارى دانش آموزان دو گروه مورد مطالعه در مقايسه با يكديگر                                         

۸٠
۷٠
۶٠
۵٠
۴٠
۳٠
۲٠
۱٠
٠

۲۶
۱۱

۱
۳

۲۲
۱۲

۵۱
۷۴

خطاهای
ساختاری

خطاهای
اماليی

خطاهای
اماليی

دانش آموزان غيرفارسی زبان

وع
 وق

صد
در

نسبت خطاهای نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان
 در مقايسه با دانش آموزان دو  زبانه 

دانش آموزان فارسی زبان

خطاهای
واژگانی

خطاهای
گفتمانی
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مقايسه خطاهاي نوشتاري دو گروه مورد مطالعه نشان مي دهد كه اگرچه درصد خطاهاي ساختاري 
گروه اول نســبت به گروه دوم ۱۸ درصد كمتر اســت اما دانش آموزان فارسي زبان دورة ابتدايي نسبت به 

دانش آموزان دوزبانه خطاهاي اماليي و گفتماني بيشتري در نوشتار خود داشته اند. 

نتيجه گيري
نتايج به دست آمده از بررسي نامه ها يا انشاهاي دانش آموزان ايراني نشان مي دهد 
كه در نوشتار هر دو گروه مورد مطالعه به ميزان قابل توجهي خطا وجود دارد. بر اساس 
تقســيم بندي هاي كوردر (۱۹۷٠) كه خطاها را به انواعي از جمله واژگاني، اماليي، 
ساختاري و گفتماني دسته بندي نموده است بسامد خطاهاي ساختاري از انواع ديگر 
بيشــتر بوده و نشانگر آن است كه روش هاي تدريس و مواد آموزشي موجود در اين 
زمينه داراي ضعف هايي هســتند. بروز ۵۱ درصدي خطاهاي ساختاري در انشاهاي 
دانش آموزاني كه زبان مادري آن ها فارســي بوده و به قواعد دستوري اين زبان تسلط 
كافي دارند حاكي از آن است كه اين گروه با وجود دانستن قواعد دستوري، در كاربرد 
نوشتاري آن توانايي كافي را ندارند. دانش آموزان دوزبانه نيز هنگام به كاربردن قوانين 
ســاختاري زبان فارسي در نوشتار، خطاهاي بيشتري (۷۱ درصد) مرتكب شده اند كه 
ممكن اســت به ندانســتن تعدادي از اين قواعد تعبير شود. به عنوان مثال، در قسمت 
اســتفاده از حروف، ندانستن صورت صحيح كامًال مشهود و نشان دهنده عدم دانش 
كافي اســت. عدم رعايت نشانه هاي نگارشــي كه خوانش متن را با مشكالتي مواجه 
مي كند نيز از موارد ديگري بود كه به دليل كثرت وقوع غير قابل محاسبه معرفي  شد.

از آنجا كه تاكنون پژوهش مشــابهي در اين زمينه در داخل كشــور انجام نشــده بود، 
اكنون اين پژوهش مي تواند داده هاي مناســبي را براي دست اندركاران آموزشي ارائه 
نمايــد. بنابراين ضرورت دارد براي آموزش نكات دســتوري و نگارشــي با اهداف 
نوشتاري تدابيري انديشيده و در كالس هاي انشانويسي، به صورت هدفمند، مسائلي 
مانند ســبك هاي نوشــتاري آموزش داده شــود. از اين رو تدوين كتاب آموزش انشا 
براي دوره هاي مختلف تحصيلي پيشــنهاد مي شــود. ممكن است بخشي از خطاهاي 
دانش آموزان دوزبانه به تداخل زبان مادري مربوط باشــد، اما بروز خطاهاي مشــابه 
در نوشــتار دانش آموزان فارسي زبان به ناكافي بودن اطالعات و ضعف در شيوه هاي 
آموزشــي مربوط اســت. بنابراين تدوين منبعي مناسب تا حدود زيادي اين كمبود را 

مرتفع مي نمايد. 
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