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  چکیده
وسط   بطای  یلیطیب بطار ت   در زبطا  ییطا ی   یا ثبات غلط    شدگیفسیل پدیدة

 دهدآیوز رخ ییییب پدیده در زبا  دلم زبا  یطاح شد. 1972سلینکا در 
آیوز یسطت هطن  اشطی یز ی فطای  یز     دلم زبا  ها  زبا ل یکی یز لیژگی

بن ییب پژلهش  .هنجارها  گویشور بویی زبا  ل عدم رشد زبا  دلم یست
ی ویع آ  در ل ، عوییل یهم در ییب پدیده، شدگی یا ثبات غل عایل فسیل

هطایی یز  بطا کهطا  مو طن    ل همچنطیب  پادیختطن یسطت   سطوح یختلط  زبطا ی  
شدگی در سطوح یختلط   زبا ، ی ویع فسیلآیوزی  رلسیخطاها  فارسی
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  مو طن  .یسطت  دیده قطایر  یورد تبییب آیوزی در ییب دستن یز فارسی ری زبا ی
هطن در  زبطا   آیوزی  رلسطی شده یز ی شاها   وشتار  فارسیخطاها  کها

 ،در  هایططت شططده یسططت. یسططتخای  هسططتند، آیططوز سطططم ییططا ی فارسططی
ینظطور  ریهبادها  هاهش ییب عایل یؤثا در فاییند یادگیا  زبا  دلم، بطن 

شطده  آ  در آیوزش یؤثا فارسی بن غیافارسی زبا طا  بفط    یز گیا  بهاه
حاصطل یز در  ل شطناخت    ة. با توجن بن یهدی  ییب پطژلهش،  تیجط  یست

در  ل رشد بهتطا ییطب    درزبا  فارسی  ییب عایل یؤثا در فاییند یادگیا 
گیططا  یز همچنططیب بهطاه  زبا ططا  یطؤثا خویهططد بطود.  زبطا  بططای  غیافارسطی  

عنطوی  زبطا    شده در یجتناب یز ییب عایل در زبا  فارسی بطن  ها  یریئن شیوه
آیططوزی  آیططوز  در فارسططیدلم، سططبب بهبططود ل رشططد بهتططا فایینططد زبططا  

 گادد.زبا  یی غیافارسی
 

فارسطی    ،ثبطات غلط ، زبطا  بینطابیب     ،شطدگی  فسطیل  :ی کلیدیهاواژه
 زبا آیوزی  رلسیفارسی، عنوی  زبا  دلم بن

 
 مقدمه. 1

 جز زبطا  یطادر   بن ها زبا ی، یادگیا  2یادگیا  زبا  دلم ،(2008) 1با طبق تعای  هو 
فایینطد  باشطد. تفیییطات بسطیار  بطا رل       هطدفی بطن   دستیابیدر جهت  هن شودری شایل یی

تفیییطات در زبطا  دلم    ،(2002) 3یادگیا  زبا  دلم صورت گافتن یسطت. یز  ظطا یشطمیت   
سطال یسطت هطن     آیطوز هطود  ل بطزر    شایل بارسی هارباد ل رل د پیشافت زبا  در زبا 

 ظطا  ل هطارباد  یهطم       ییطب تفیییطات ری یز دل جنبطة   یل دی طد. هم یط  زبطا  یطی   دست
پطادیزد ل تاطالت آ  ری بطا دیگطا      ظطا  بطن در  فایینطد زبطا  در کهطب یطی       دی د. جنبطة  یی
،  تیجطة ییطب   هطارباد  آ   هنطد. جنبطة  شو د، بارسی ییالعاتی هن پادیزش ل آیوختن یییط

 دگادآیوزشی یؤثاتا یی ها  ها ینجا بن تمایبیادگیا  زبا  فاضین یست هن در   شیوة
  (.115: 2002)یشمیت، 

                                                           
1 Cook 
2 second language learning  
3 Schmitt 



فصلنامةعلمی-پژوهشیزبانپژوهیدانشگاهالزهرا)س( / 9

آیطوز  ن بن زبا  زبا توج ،ی شد  تفلیل خطا ل ینسوخ شد  تفلیل ییابلنپس یز یطاح 
در بارسطی  بایسطت  هن یی آ چن یفزییش یافت چای هن پیالی   ظایة تفلیل خطا یعتید بود د

آیوز یست،  ن زبطا  یطادر    زبا  ، زبا قایر گیاد 1خطا یورد یرزیابی ل ییایسن با زبا  ییصد
فایینطد  ل بارسطی   یطایعطن  هطن در زیینطة   یییگطوی عنطوی   بطن ، 2بینطابینی  زبا  . بناباییب فاضیةیل

ییب یصططالح  . گادیدتفلیل خطا یطاح  در  ظایة، خارجی پذیافتن شده یستیادگیا  زبا 
 زبطا   ( در زیینطة 1972) ل  بیا  شد ل در ییایة تأثیاگذیر 1969 در 3سلینکاتوس  یلییب بار 

 ظام زبطا ی  آیوز، با  زبا ز: »گو ن تعای  هادری ییب زبا ییب ل   آیوز شاح دیده شد.زبا 
توییطد همطایه بطا تطالش       تیجةل ی  قایر دیرد یشاهدهدید قابلبا یبنا  بال  یی یست هنیجزی
هطن بطن   زبا  بینابیب  ظایی پویا یسطت   (.56: 1994)هشالرز،  «بن زبا  ییصد یستآیوز، زبا 

 بطا یطایعطة توییطدها     ،ییب، بطا یسطاس ییطب فاضطین    بنطابا سمت زبا  ییصد در حاهت یست. 
یطادگیا    ییطب بارسطی شطیوة   بطاد ل در هایطت،    ها  کهنی یل پیتوی  بن فاییندآیوز یی زبا 
ینطد   هقاعطد ها  بینطابیب،    یهم زبا هایکی یز یشخصن بخشد.ها  خارجی ری بهبود ییزبا 

دهند هطن یز حیط    قویعد زبا ی ری تشکیل یی یجموعة عبارت دیگا، آ هابود  آ ها یست. بن
هطا   دیگطا  ظطام   هستند. یشخصطة هایی یتاالت با زبا  یلل ل زبا  دلم ارگاتساختار ، پاره

زبا  بینابیب ییب یست هن آ ها هم یز حی  تعدید ل پیچیدگی قویعد ل هطم یز حیط  لیاگطا     
هستند. یشخصة سوم زبطا    4یافتن تیلیلها  ی  یز  ظامها  زبا  بویی  مو ندر ییایسن با  ظام

خود  طور ینظم هنشآیوزی  بنبن عبارت دیگا زبا  هند؛یاتباً تغییا ییبینابیب ییب یست هن 
یسططت هططن شططایل  5«شططدگی فسططیل»  ،هططا  بینططابیبدیگططا  ظططام لیژگططی دهنططد.ری تغییططا یططی

تطی پطس یز   شطود هطن  ح  آیطوز یطی  لیا  ل  فو  در هنش زبطا   ها  لیجی، ساخت صورت
یطابق با قویعد زبا   ها ، ییب صورتها آیوزش زبا  دلم ل در یعاض یفی  قایرگافتبسال

 (.57-58: 1994هشالرز، ییصد  یستند )

                                                           
1 target language 
2  interlanguage 
3 Selinker 
4 reduced systems 
5 fossilization  
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ی  یز دریطا  یاز طدر   در هشطورها  حاشطیة   1عنطوی  زبطا  دلم  یادگیا  زبطا  فارسطی بطن   
لیطژه رلسطین   بطن  ،هشطورها یطب  هطا  دلر ی چطای هطن یز گذشطتن    یهمیت باالیی باخوردیر یست

ییطب  . یسطت  ی  بطا ییطای  بطوده   دیری  رلیبط  سیاسطی، تجطار  ل فاهنگطی گسطتاده      ،فدریتیو
فایینطد یطادگیا  زبطا     در  شطد   یا فسیل 2ثبات غل  پژلهش بن شاح ل توصی  عایل یؤثا

پادیزد ل یز طایق آ  سعی دیرد هن ریهبادهایی بای  جلوگیا  ل حل ییب عایل در  یی دلم
یریئطن   زبا طا  رلسطی  لیطژه زبا ا  ل بنغیافارسی بای  عنوی  زبا  دلمیادگیا  زبا  فارسی بن

هطایی یز خطاهطا     مو طن  ،شطدگی بای  در  بیشتا یاهوم فسیلدر ییب ییاین بناباییب،  دهد.
پطازبطور  ل  هطا  سطنت  هن یز دی شجویا  زبا  فارسی در دی شطگاه  یزبا ا  وشتار  رلسی
 .شده یست ل تبییب کهاباشند، ییآستاریخا  

 
 . پیشینة پژوهش2

شطدگی در یطادگیا  زبطا  دلم یز ینظطا     فسطیل »با عنطوی   ( در پژلهش خود 1991) 3لیشبا 
شطده در  هطا  رفتطار زبطا ی فسطیل    هایی بیب باخی لیژگطی  ، بن شناسایی تاالت«4لیگوتسکی

  ظایطة پادیخطت.  هسا ی هن هنوز در حال یادگیا  هسطتند،   گویشوری  غیابویی ی گلیسی ل
 هطن یمکطب یسطت بطیب ییطب دل گطاله در هطنش        دهطد هطن تمایزهطایی   لیگوتسکی  شا  یی

ها  شا  دید د هن زبا  بینابینی گویشوری ی هن بای گیز یست. یافتن زبا یشا  یافت شود، چایش
تطا یسطت. همچنطیب    یتنطوع  ،ر طد شدگی  دیشدگی شد د یز گویشوری ی هن فسیلدچار فسیل

دید حساسطیت همتطا     ها  درل  شدگی زبا ی دیر د  سبت بن صورتگویشوری ی هن فسیل
 ها  جدید  یستند. دیر د ل همچنیب قادر بن حاظ صورت

، یوضطوع  «سطاال   شدگی در یادگیا  زبا  دلم در بزر فسیل»( در هتاب 2004) 5ها 
تفیییات یادگیا  زبا  دلم یورد توجطن قطایر دید. ل  بطن    شدگی ری در یباح  یصلی فسیل

رغم لجود عوییلی همچو  تدیلم در یطادگیا ، یویجهطن بطا    ییب یوضوع یشاره هاد هن علی

                                                           
1 Persian as a second language  
2 stabilization  
3 Washburn 
4 Vigotski 
5 Han 

لیطژه  آیطوزی  بطن  ها  هافی بای  یادگیا  ل تمایب، چطای زبطا   زبا  دلم، ل ی گیزه ل فاصت
 یستند.ساال  قادر بن یرتیا  سطم زبا ی دیخویهشا    بزر 

شطدگی در  هطا  جدیطد آیوزشطی بطای  غلبطن بطا فسطیل       یطدل » ( در ییایطة 2010) 1ا گ
 هطا  باخی یز یطدل  ل پادیزدشدگی ییفسیل بند طبین ل بن یاهوم« ی گلیسییادگیا  زبا  

یطورد   ی گلیسطی  زبطا  یطادگیا    ی  یزدر دلره شطدگی فسیل غلبن با بای ری  یآیوزش جدید
 .دهدتوجن قایر یی

هدییت  فو  فعل با حطال  یضطافن   »( در پژلهشی با عنوی  1387) یفمد  ل یصغا 
فعطل   یطة ییوبن بارسی  «زبا  یآیوزی  رلس سی ل یشکالت هارباد آ  بای  زبا در زبا  فار

 تطای   پطادیزد.  یطی زبطا   یل هارباد آ  با حا  یضافن در زبا  فارسی بای  دی شجویا  رلس
فعل ل هدییت  فو  فعل در زبطا    ةتوجن بن ییوی عبارتند یز:ر یختصاحاصل یز ییب تفییق بن

ها  هطافی    یاز بن ی جام پژلهش، حا  یضافن یا ندیرتباط فعل با یرها  دیگا جملن ، فارسی
ها  هارباد فعل همایه با حا  یضطافن در   توجن بن تاالت، در هارباد یفعال با حال  یضافن

 .زبا  فارسی درن تأثیا زبا  یادر  )رلسی( توجن ب، ها  فارسی ل رلسیزبا 
  شطدگی زبطا ی توسط   یز بیب باد  فسطیل »عنوی   باشا  ( در ییاین2012یعافت ل  وشی )

 76یسطتدالیی   هطا   نخطاها   وشطتار  ییایط   ،«پذیا یست؟ بازخورد یصالحی: آیا ییب ییکا 
 ةیریئط  شطا  دید هطن    تطای   . ری بارسطی هاد طد   آیوز ییای ی در سن سطم زبطا ی یتاطالت   زبا 

ها  شطا    ه با ییب، یافتنباشد. عاللتا یییستییم بای  فایگیای  رلشی یوثا لبازخورد صایم 
 ری یحتمطاالً  «، تاتیطب هلمطات، یجهطول ل یایکیطت    ضطمیا »هن خطاهطا  یابطوط بطن    دهند یی
ی ویع خطاها  دیگا  همةچن بای  ی د زیای یگاشماد هن فسیل شدهای بیخطاها لتوی  جز یی

بازخورد ضمنی توی ست یاید باشد، ییب چهار خطا در بایبا تصفیم ییالیت  شطا  دید طد ل   
 .تنها بازخورد صایم توی ست یوجب هاهش یعنادیر آ ها شود

 ا زبا ط رلسطی  ی شاها  بارسی خطاها  ییالیی در» ( در ییایة2014یسالیی ل همکاری  )
بن بارسطی خطاهطا  ییالیطی در چطارچوب تفلیطل خططا  جیمطز         «سال بزر  2آیوز فارسی

تایب خطاها  ییالیی  اشی یز ی تیال زبا  یادر  یسطت ل   پادیختند.  تای   شا  دید د هن یهم
                                                           
1 Zheng 
2 Russian learners of Persian 
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لیطژه  آیطوزی  بطن  ها  هافی بای  یادگیا  ل تمایب، چطای زبطا   زبا  دلم، ل ی گیزه ل فاصت
 یستند.ساال  قادر بن یرتیا  سطم زبا ی دیخویهشا    بزر 

شطدگی در  هطا  جدیطد آیوزشطی بطای  غلبطن بطا فسطیل       یطدل » ( در ییایطة 2010) 1ا گ
 هطا  باخی یز یطدل  ل پادیزدشدگی ییفسیل بند طبین ل بن یاهوم« ی گلیسییادگیا  زبا  

یطورد   ی گلیسطی  زبطا  یطادگیا    ی  یزدر دلره شطدگی فسیل غلبن با بای ری  یآیوزش جدید
 .دهدتوجن قایر یی

هدییت  فو  فعل با حطال  یضطافن   »( در پژلهشی با عنوی  1387) یفمد  ل یصغا 
فعطل   یطة ییوبن بارسی  «زبا  یآیوزی  رلس سی ل یشکالت هارباد آ  بای  زبا در زبا  فار

 تطای   پطادیزد.  یطی زبطا   یل هارباد آ  با حا  یضافن در زبا  فارسی بای  دی شجویا  رلس
فعل ل هدییت  فو  فعل در زبطا    ةتوجن بن ییوی عبارتند یز:ر یختصاحاصل یز ییب تفییق بن

ها  هطافی    یاز بن ی جام پژلهش، حا  یضافن یا ندیرتباط فعل با یرها  دیگا جملن ، فارسی
ها  هارباد فعل همایه با حا  یضطافن در   توجن بن تاالت، در هارباد یفعال با حال  یضافن

 .زبا  فارسی درن تأثیا زبا  یادر  )رلسی( توجن ب، ها  فارسی ل رلسیزبا 
  شطدگی زبطا ی توسط   یز بیب باد  فسطیل »عنوی   باشا  ( در ییاین2012یعافت ل  وشی )

 76یسطتدالیی   هطا   نخطاها   وشطتار  ییایط   ،«پذیا یست؟ بازخورد یصالحی: آیا ییب ییکا 
 ةیریئط  شطا  دید هطن    تطای   . ری بارسطی هاد طد   آیوز ییای ی در سن سطم زبطا ی یتاطالت   زبا 

ها  شطا    ه با ییب، یافتنباشد. عاللتا یییستییم بای  فایگیای  رلشی یوثا لبازخورد صایم 
 ری یحتمطاالً  «، تاتیطب هلمطات، یجهطول ل یایکیطت    ضطمیا »هن خطاهطا  یابطوط بطن    دهند یی
ی ویع خطاها  دیگا  همةچن بای  ی د زیای یگاشماد هن فسیل شدهای بیخطاها لتوی  جز یی

بازخورد ضمنی توی ست یاید باشد، ییب چهار خطا در بایبا تصفیم ییالیت  شطا  دید طد ل   
 .تنها بازخورد صایم توی ست یوجب هاهش یعنادیر آ ها شود

 ا زبا ط رلسطی  ی شاها  بارسی خطاها  ییالیی در» ( در ییایة2014یسالیی ل همکاری  )
بن بارسطی خطاهطا  ییالیطی در چطارچوب تفلیطل خططا  جیمطز         «سال بزر  2آیوز فارسی

تایب خطاها  ییالیی  اشی یز ی تیال زبا  یادر  یسطت ل   پادیختند.  تای   شا  دید د هن یهم
                                                           
1 Zheng 
2 Russian learners of Persian 
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ییبتن خطاها  بسیار   یطز  اشطی یز عطدم آگطاهی یز قویعطد درسطت زبطا  فارسطی ل هطارباد          
  بوده یست. آ ها  ادرست 
 

 دوم شدگی در زبانسیلف. 3
( 1978) 1شطاپیای  یططاح شطد.   1972شطدگی در زبطا  ییطا ی توسط  سطلینکا در      فسیل پدیدة
آ  ری ثبطات غلط     3ل الینطدال  2هطن سطلینکا   حایی دی د، در شدگی ری عدم یادگیا  ییفسیل

رغطم توی طایی،   علطی هننطد هطن     سلینکا ل الیندال بیا  یطی (. 33: 2010، 4دهند ) زییاشاح یی
آیطوز بطن   هن زبطا   قبل یز ییبییصد،  پذیافتب جایعةیثبت بای  یادگیا  ل  فاصت ل ی گیزة

 عاد گاتما   دست یابطد، در یاحلطة  قویعد زبا  ییصد در سطوح ساختار زبا ی ل در تمایی یب
هطن   بناباییب، با فاض ییب (.187: 1978یابد )سلینکا ل الیندال،  زبا  ییا ی یادگیا  پایا  یی

هن هطی   توی  یستدالل هاددیشتن باشد، یی هم رشد ل پیشافت ، فایگیا ()ییا ی بینابیبزبا 
گویشطوری  بطویی آ  زبطا  ری  طدیرد      صفبت هاد  بن زبا  دلم بن شیوة سایی ییید بن بزر 

در هطن   گو طن ری همطا   ثبطات غلط   ( 127: 1983) 5الدر، همیب ریبططن در (. 41: 2010 زییا، )
دلم زبطا   بطویی   شطبن   اتوی ی شخص در رسطید  بطن توی طایی    یست،  یدبیات بسیار  بیا  شده

  .دی دیی
 صطورت  صورت خطا یطا بطن   بن گاههند هن ساختارها  فسیلی یدعا یی (48: 1985) 6یییس

شطد  یتاطا     هطن فسطیل   ییطب  لجطود  بطا  ند. بناباییب، گاههنییدرست در زبا  دلم  مود پیدی 
در  «ییکس» هن در آ  یشخصة یابدییدست  زبا ی آیوز بن سطفی یز پیشافتزبا یفتد،  یی
 عبطارت دیگططا، لجططود دیرد. بطن هططن در زبطا  ییصطد   یسطت  بینطابینش صططورت درسطتی     زبطا 
 گویطد هطن یگطا   در یدییطن یطی   ل تطاد.  یتاطا  خویهطد یف    یطز  صطورت درسطت  بن شدگی فسیل
صطورت   بطن هنطوز   در زبا  ییطا ی یل  «ییگا » وز بن سطفی باسد هن در آ  یشخصةآی زبا 

                                                           
1 Shapira 
2 Selinker 
3 Lammendella 
4 Nzama 
5 Lowther  
6 Ellis 

 2ل یلیطا  1لیجیطل بطن یعتیطاد    هنطد. شطدگی توییطد خططا یطی    باشد، فسیل درست در زبا  دلم 
 .«رخ خویهد دید عد دستور قوی یزسطفی ها  در شدگیفسیل»( 282: 1976)

 
 شدگی. انواع فسیل4

 ادرسطت در زبطا  دلم    صطورت  یغلطب بطن  ی  زبا ی یسطت ل  پدیده یا ثبات غل  شدگیفسیل
 تظطاها ها  زبا ی یز لیجطی تطا هطارباد     سطوح ل الین هند. ییب پدیده در همةپیدی یی  مود
 یابد.یی
 
 شدگی واجیفسیل .1. 4

شد  بن تکایر خطاها  لیجی  اشی یز یادگیا   ادرسطت تلاظطی در زبطا      ییب  وع یز فسیل
 صطدیهایی  ،در فارسطی . (2008، 3تأثیا زبا  یلل یسطت )لیطی   ن یغلب تفتیشاره دیرد ه دلم
بنططاباییب، بططای  د هططن در رلسططی لجططود  ططدیرد.  ططلجططود دیر [ʔ], [q], [d͡ʒ] [h],: یا نططد
 درسططتی تلاططظ هننططد.ری بططن هططایشططکل یسططت هططن ییططب همخططوی  آیططوززبا ططا  فارسططی رلسطی 
 ادرسطت   ةشطیو بطن  خطاهاد،  شویالر تکایر یید ل بنندههن چنیب خطاهایی رخ یی هنگایی

 شططدگی لیجططی رخ خویهططد دید. گططاه فسططیل شططود ل آ  یططیدر زبططا  بینططابینی فایگیططا ثابططت 
زبا طا  دیطده   در رلسی هادییل  اتوی ی در تلاظ ییب لی ها  زیا خطاهایی هستند هن بن  مو ن

 شده یست:
/soχbæt/    )صخبت( جا  بن     /sohbæt/ )صفبت( 

/færk/     ) فا(جا بن      /færq/ ) فا( 
/tabjɒt/    )طبیت(جا بن     /tabiʔæt/ )طبیعت( 

/kɑt͡ ʃ/     )هاچ(جا بن     kɑd͡ʒ// ) ها( 
/naxʃ/  )خش (  جا بن    /naqʃ/ )یش ( 

/emtexɑnat/       )ییتخا ت(جا بن    /emtehɑnɑt/ )ییتفا ات( 

                                                           
1 Vigil  
2 Oller 
3 Wei 
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 شططدگی لیجططی رخ خویهططد دید. گططاه فسططیل شططود ل آ  یططیدر زبططا  بینططابینی فایگیططا ثابططت 
زبا طا  دیطده   در رلسی هادییل  اتوی ی در تلاظ ییب لی ها  زیا خطاهایی هستند هن بن  مو ن

 شده یست:
/soχbæt/    )صخبت( جا  بن     /sohbæt/ )صفبت( 

/færk/     ) فا(جا بن      /færq/ ) فا( 
/tabjɒt/    )طبیت(جا بن     /tabiʔæt/ )طبیعت( 

/kɑt͡ ʃ/     )هاچ(جا بن     kɑd͡ʒ// ) ها( 
/naxʃ/  )خش (  جا بن    /naqʃ/ )یش ( 

/emtexɑnat/       )ییتخا ت(جا بن    /emtehɑnɑt/ )ییتفا ات( 

                                                           
1 Vigil  
2 Oller 
3 Wei 
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هطایی  لجطود  طدیرد، لی   هایی هن در زبا شا  جا  لی آیوزی  بنزبا  ،در خطاها  فو 
ها  جایگزیب در زبا  فارسی هم لجطود  ی د. هاچند لی ری یز زبا  خودشا  جایگزیب هاده

در  توییطد در زبطا  رلسطی همطایه یسطت.       ، ییب جطایگزینی بطا شطیوة   د ییا در سطم تلاظ دیر
هطا  فارسطی ل    طام  ،(1382) 1ی تها  جلد دلم فاهنگ یغات رلسطی بطن فارسطی رلبینچیط     

 /h/جطا  لی   بن /x/یویرد لی   ل هشورها بن رلسی آلرده شده یست؛ در همة یی شهاهایسا
در زبطا   « یفمطد، یفطب ل...  »یعادل یسایی  بن عنوی  یثال، ؛در  فارسی جایگزیب شده یست

جطا   باشطد. همچنطیب بطن   یطی «  χeb//mo ебхМоل  χæmmæd//moаммад хМо»رلسی 
)در رلسطی   /ɡ/(، джتاتیب حا  )د (  )در رلسی دل حا : بن /ʔ/ل   /dʒ/  ،/q/ها لی 

)در رلسطی   /a ، i ،e ،o /هطا    آ  لی  یز بعطد  با طبطق لیهطة  « ع»( ل دریورد حا  гحا : 
تطوی  گاطت هطن    در لیقع یطی « ع»شو د. دریورد حا  جایگزیب یی /а ،и ،э ،о /ها : لیهن

 ویسطند.  هنند ل یی  ری تلاظ ییآ یز بعد دهند ل تنها لیهةای  آ  قایر  میهی  جایگزینی ب
ها  تلاظی در زبا  خودشا  ری در باخورد بطا ییطب   آیوزی  صورتبناباییب یمکب یست زبا 

آیطوز یطا بارسطی ل    یلل زبطا   ها در لیاگا  فارسی ی تیال دهند. آشنایی یدرس بطا زبطا   لی 
، یضطافن  هطا   بطا تمطایب   شود هطن آفایب سبب ییتوجن بن خطاها  آ ها ل تعییب یویرد یشکل

 .ابت  گاد دآیوزی  ثد تا ییب یویرد در زبا  دلم زبا داگیالر تصفیم  ییب خطاها بن
 

 واژی شدگی ساختفسیل .2. 4
زبا طا  تکویاهطا  تصطایای یسطت.     لیاه فارسطی بطای  رلسطی    تایب یشکل در ساختیساسی
حایطت یاعطول صطایم در     چطای هطن   هندآ ها ری دچار خطا ییدر حایت یاعویی  «یر»هارباد 

 ی  بای  آ  لجود  دیرد. جدیگا ن گادد ل  شا ةیا ضمیا تعییب یی زبا  رلسی با صا  یسم
خططا  دیگطا  هطن     یتاا  یفتاده یسطت.  «ری»حذ   «ها جمع هاد د.بچن همة» یثالً در جملة

در  ؛یسطتااده یز پیشطو د  اطی یسطت     ،آیوزی  رخ دهدیغلب یمکب یست در ییب دستن یز زبا 
شطود هطن یسطتااده    باع  یی گادد ل ییب تاالت گاهینای یی  ای یدیتبا  جملن ،زبا  رلسی

 طن خیلطی زیطاد    » ؛ بن عنطوی  یثطال، در جملطة   ری دچار یشکل هند آیوزی   زبا یز ییب پیشو د 

                                                           
1 Robinchik 

 گاه تاا  یفتاده یست.ی « ن» یدیتجا  پیشو د  ای با  نینای هاد  فعل جملن ب «دلست دیشتم
خصطو   بسطت بطن  یشطکل دیگطا یسطتااده یز لیاه   هم یمکب یست ییب پیشو د حذ  گادد. 

ی تخطاب   غلط   یضافن یست هطن یغلطب بطن   یسم ل حا  یسمی، صاتی ل ضمایا یتصل بن یضافة
ییطب  طوع یتصطال    چطای هطن    گادد شود ل یا با ضمیا یناصل جایگزیب ییشود، حذ  یییی

 یططثالً در جملططةیضططافن در زبططا  رلسططی لجططود  ططدیرد.  ل یططا حططا ات ضططمیا بططن یسططم، صطط
ضمیا یتصل یلکطی بطا    «ری»عالله با حذ   «خویستم هن یکی یز یعلم لقت یب بگیا د  می»

طوح آیطوزی  سط  ضمیا یناصل جایگزیب شده یست. لجطود چنطیب خطاهطایی حتطی در زبطا      
عبارتنطد   ها  دیگا مو ن گادد. باع  ثبات در زبا  دلم آ ها یی یفتد هن گاهباالتا یتاا  یی

 یز:
در د یطا  یطب عطوض    را ییب شب چیطز     ییب شب چیز  در جها  یب یلض هاد. 

 )د یا  یب ری تغییا دید( هاد.

تططایب رلدخا ططن در  بططزر  رلدخا ططن در یلهططاییب ییططب شططها  صطط  هنططد.  بزرکتررر
 . ص  هند رایلهاییب ییب شها 

ل یب تا آخا عمطام ییطب یفظطن     ییب دقیین فاییوس  بکنم.  زندگی منل یب تا یخا 
 هنم.فاییوش  می را

لیقعططاً ییططب شططب بططای  یططب  یسططت. شرردنی فرامررو لیقعططاً ییططب شططب بططای  یططب 
  شد ی یست. فاییوش

هطا یطثالً   بعضطی لقطت   یطالالً.   محلره مرن  هنم، ییالم دلید  بضی لقتها لرزش یی
 دلم.یا  ییدر یفلنهنم، لرزش یی

 
 شدگی نحویفسیل .3. 4

ها  یتاالت قویعد  فو  یتاالتی دیر د. بسیار  یز قویعد  فو  هطن در زبطا  فارسطی    زبا 
خطود  تمطایز  ییطب   د ل بطایعکس. ند، یمکب یست در زبا  رلسی لجود  دیشتن باشط  لجود دیر
در باشطد.  ییزبا ا  رلسیبسیار  یز یشکالت در یادگیا   فو زبا  فارسی بای  دییل بالز 
صات ییدم با یسطم یسطت ل یز حیط  جطنس، شطمار ل حایطت یز  یسطم تبعیطت          ،زبا  رلسی
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 یططثالً در جملططةیضططافن در زبططا  رلسططی لجططود  ططدیرد.  ل یططا حططا ات ضططمیا بططن یسططم، صطط
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طوح آیطوزی  سط  ضمیا یناصل جایگزیب شده یست. لجطود چنطیب خطاهطایی حتطی در زبطا      
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تططایب رلدخا ططن در  بططزر  رلدخا ططن در یلهططاییب ییططب شططها  صطط  هنططد.  بزرکتررر
 . ص  هند رایلهاییب ییب شها 

ل یب تا آخا عمطام ییطب یفظطن     ییب دقیین فاییوس  بکنم.  زندگی منل یب تا یخا 
 هنم.فاییوش  می را

لیقعططاً ییططب شططب بططای  یططب  یسططت. شرردنی فرامررو لیقعططاً ییططب شططب بططای  یططب 
  شد ی یست. فاییوش

هطا یطثالً   بعضطی لقطت   یطالالً.   محلره مرن  هنم، ییالم دلید  بضی لقتها لرزش یی
 دلم.یا  ییدر یفلنهنم، لرزش یی

 
 شدگی نحویفسیل .3. 4

ها  یتاالت قویعد  فو  یتاالتی دیر د. بسیار  یز قویعد  فو  هطن در زبطا  فارسطی    زبا 
خطود  تمطایز  ییطب   د ل بطایعکس. ند، یمکب یست در زبا  رلسی لجود  دیشتن باشط  لجود دیر
در باشطد.  ییزبا ا  رلسیبسیار  یز یشکالت در یادگیا   فو زبا  فارسی بای  دییل بالز 
صات ییدم با یسطم یسطت ل یز حیط  جطنس، شطمار ل حایطت یز  یسطم تبعیطت          ،زبا  رلسی
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فسطتیویل ل  »جطا   بطن  «شها بطزر  فسطتیویل ل هنسطات دیرد    در همة» هند. یثالً در جملة یی
بزرهتطا  »هطارباد   همچنطیب آلرده شده یست.  «بزر  فستیویل ل هنسات»، «هنسات بزر 

زبا طا  بطا   دهنطد رلسطی  یز یویرد  هستند هن  شا  یطی  «تا بزر   ةرلدخا»جا  بن «رلدخا ن
د هطن ییطب ییطا    نط هنی تیال صورتی یز زبا  خودشا  بن قویعد زبا  فارسی یز آ  یسطتااده یطی  

تنوع زیا  در زبا  فارسی ل عالله با آ  د. عالله با ییب، گاد ها ییآیوجب ثبات غل  در 
شطود هطن   باعط  یطی  ، لجطود  طدیرد  هن در زبا  رلسی  ،با  فارسیزصا  زیا  گذشتن در 

ثالً یسطتااده یز فعطل   یشطتباه قویعطد  ری در زبطا  ییطا ی خطود تثبیطت هننطد. یط         آیوزی  بطن  زبا 
یت یز زبا  خود، تبعل یا صا   کاد  فعل زیا  گذشتن بن جا  بعید ل ییتزییی  یستمایر  بن

یلیططیب رلز یدرسططن یز گایططن شططالع » جملططة وییطد تهططایی یز یشططکالت زیططا ی هسططتند.  مو طن 
ی  یز ییطب یطویرد     مو طن  «یلییب رلز یدرسن ری با گایطن شطالع هطادم   » جا  جملةبن «هاد یی

زبا طا  هطارباد   هند هن یکطی یز عوییطل خططا در رلس   (  یز بیا  یی1390زیده )یفمد یست.
 :عبارتند یز ها  دیگا مو نیست.  «با» یضافةحا 

یطا   هطن دی شطکدة  گاتن بودم  در یاهاز شها لیقع یست.  دانشکده ماهن  گفته بود
 در یاهز شها لیقع یست.

 هاد.یل با ی  دختا دیگن صبفت یی . کردصحبت ی  دختا دیگا  بهیل 

 م آید ل یلییب هالسما  ری دیشتیم.یعل دیشتیم.  کلسمان اولینیعلم یید ل 

هطا ل  هتطاب  . بودنرد ل یا خیلی هوچی  ها ل هویالوشتی خیلی سنگیب بود د هتاب
 پشتی خیلی سنگیب بود د ل یا خیلی هوچ  بودیم.هول

هطن یطب ییطب خبطا ری شطنیدم      لقتطی  خیلی خوشطوقتم   شنادممیلقتی یب ییب خبا ری 
 خیلی خوشفال شدم.

 رل د.بن دریا  خزر یی آخا هاتن  رود.میبن دریا  خزر  اخر یک هفته
 

 معناییشدگی فسیل .4. 4
در زبطا  دلم لجطود   هطن  یشطاره دیرد   ی  هطا  زبطا ی  شدگی یعنایی بن هارباد صطورت فسیل
ها . هارباد ییب صورتدنهندر بافت یورد  ظا بیا   میییصود فایگیا زبا  دلم ری د ییا  دیر

ل جطایگزیب  یناسطب   لیاة آگطاهی یز  یا عدم هاد فاییوشعلت  بنتوی د آیوز ییتوس  زبا 
 ةلیا «قطدر هچطل هسطتند   ها  در دی شگاهما  ییب گاله» لةی  دیگا باشد. در جملیاههاد  

یسطتااده شطده یسطت؛    « تعدید هم یطا هوچط   »جا  بن «هم ل هوچ »با بار یعنایی  «هچل»
جطا  لیاة  ، بطن «عهطده دیر طد  بطا  ظطم دی شطگاه ری بطن    پاسدیر  ظطارت  چند »همچنیب در جملة 

آیطوزی  زبطا    گاهی هارباد ی  لیاه یز سو  زبا  ده شده یست.یستاا «پاسدیر»یز «  گهبا »
در فاهنطگ   آ  لیاه ی یثبطت یطا یناطی   ایدییل عدم آگاهی یز بار یعنط دلم در بافتی خا  بن

ی  توصطی  یط  شطها    بادر جملة زیا  «یعجزه» عنوی  یثال، لیاة ؛ بنیفتداا  ییزبا  دلم یت
ییطالز  »در زبطا  فارسطی تاطالت دیرد:     «یعجطزه »ی ایهار رفتن یست هن با بطار یعنط  بنتاریخی 

خویهطد ییطب یعجطزه ری    ها یطی  هن جیلی ییا  جها گادی  یست چو یاچوپیچو بسیار یفبوب 
بطا بطار یعنطایی     «هیابی» یاةل ،«هیا هستیمیا هن جد ییب یادم شوجا ل بی» ل یا در جملة« ببینند
هطار رفتطن یسطت. در ییطب جملطن هطم،       ثبت بنی یایا بار یعن  بیدر زبا  فارسی در جملن ینای
آیوز یز  ادرست بود  ل ینای بود  ییب لیاه در فاهنگ فارسی آگاهی  دیشتن یسطت ل  زبا 
ها  دیگا  در ییب زیینن عبارتنطد   مو ن هار باده یست.بن «شجاع»یثبت  ری همایه با لیاة آ 
 یز:

هطن یطب ییطب خبطا ری شطنیدم      لقتی  خیلی خوشوقتمشنادم لقتی یب ییب خبا ری یی
 خیلی خوشفال شدم.

فهاسطت   لیطاچوپیچو جطز   عجایت هاتگا طن جدیطد یسطت.    صورت یاچوپیچو جزل 
 عجایب هاتگا ة جدید یست.

  ایزدش خیلی عصبا ی شد. . واژگون شدخیلی  دوست پسر 
 ی خویست خود ری بکشد.ل حت  هالک بکند.ل حتی خویست خود ری 

 ا رشتة خودم ری خیلی دلست  دیرم.یی خودم ریبسیار دلست  دیرم.  شعبه ییا
 
 شدگی . عوامل مهم در فسیل5

بینطابیب شطایل ییطب یطویرد      ها در توییطد زبطا   تایب پدیدهیورد توجن»هند هن سلینکا یدعا یی
با حسب پن  فایینطد ی تیطال زبطا ، ی تیطال آیطوزش،       هایی هن قویعد ل زیایجموعن :باشندیی
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ل جطایگزیب  یناسطب   لیاة آگطاهی یز  یا عدم هاد فاییوشعلت  بنتوی د آیوز ییتوس  زبا 
 ةلیا «قطدر هچطل هسطتند   ها  در دی شگاهما  ییب گاله» لةی  دیگا باشد. در جملیاههاد  

یسطتااده شطده یسطت؛    « تعدید هم یطا هوچط   »جا  بن «هم ل هوچ »با بار یعنایی  «هچل»
جطا  لیاة  ، بطن «عهطده دیر طد  بطا  ظطم دی شطگاه ری بطن    پاسدیر  ظطارت  چند »همچنیب در جملة 

آیطوزی  زبطا    گاهی هارباد ی  لیاه یز سو  زبا  ده شده یست.یستاا «پاسدیر»یز «  گهبا »
در فاهنطگ   آ  لیاه ی یثبطت یطا یناطی   ایدییل عدم آگاهی یز بار یعنط دلم در بافتی خا  بن

ی  توصطی  یط  شطها    بادر جملة زیا  «یعجزه» عنوی  یثال، لیاة ؛ بنیفتداا  ییزبا  دلم یت
ییطالز  »در زبطا  فارسطی تاطالت دیرد:     «یعجطزه »ی ایهار رفتن یست هن با بطار یعنط  بنتاریخی 

خویهطد ییطب یعجطزه ری    ها یطی  هن جیلی ییا  جها گادی  یست چو یاچوپیچو بسیار یفبوب 
بطا بطار یعنطایی     «هیابی» یاةل ،«هیا هستیمیا هن جد ییب یادم شوجا ل بی» ل یا در جملة« ببینند
هطار رفتطن یسطت. در ییطب جملطن هطم،       ثبت بنی یایا بار یعن  بیدر زبا  فارسی در جملن ینای
آیوز یز  ادرست بود  ل ینای بود  ییب لیاه در فاهنگ فارسی آگاهی  دیشتن یسطت ل  زبا 
ها  دیگا  در ییب زیینن عبارتنطد   مو ن هار باده یست.بن «شجاع»یثبت  ری همایه با لیاة آ 
 یز:

هطن یطب ییطب خبطا ری شطنیدم      لقتی  خیلی خوشوقتمشنادم لقتی یب ییب خبا ری یی
 خیلی خوشفال شدم.

فهاسطت   لیطاچوپیچو جطز   عجایت هاتگا طن جدیطد یسطت.    صورت یاچوپیچو جزل 
 عجایب هاتگا ة جدید یست.

  ایزدش خیلی عصبا ی شد. . واژگون شدخیلی  دوست پسر 
 ی خویست خود ری بکشد.ل حت  هالک بکند.ل حتی خویست خود ری 

 ا رشتة خودم ری خیلی دلست  دیرم.یی خودم ریبسیار دلست  دیرم.  شعبه ییا
 
 شدگی . عوامل مهم در فسیل5

بینطابیب شطایل ییطب یطویرد      ها در توییطد زبطا   تایب پدیدهیورد توجن»هند هن سلینکا یدعا یی
با حسب پن  فایینطد ی تیطال زبطا ، ی تیطال آیطوزش،       هایی هن قویعد ل زیایجموعن :باشندیی
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طی در زبطا  دلم،  ریهبادها  یادگیا  زبا  دلم، ریهبادها  یرتباطی زبا  دلم ل تعمیم یفای
هند هن تاهیب ییب پن  فایینطد  ل  همچنیب بیا  یی .(351: 2000)یییس،  «پذیا هستندثبات

 ،در ییطب بخطش   (.2008شود )لیی، شدگی هایل در توی ش زبا  ییا ی ییباع  ییجاد فسیل
 تعمیم یفایطی یکی  ،(184: 1998)پادیزیم. یز  ظا جیمز یز ییب فاییندها ییبن شاح ها ی  

در توضیفات یابوط بن خطاها   یادگیا  یست بناباییب ییب فاییند یز ی ویع خطاها  ریهباد
 ریهباد یادگیا  کها خویهد شد.

 
 انتقال زبان .1. 5

ز  اشی یز ی تیال آ  یز آیوبینابینی زبا سلینکا یعتید یست هن بعضی یز قویعد زبا ی در زبا  
دییل ل ییب بن هستندیست. خطاها در هارباد زبا  دلم یصوالً  اشی یز زبا  یلل  زبا  یلل ل 

د. گطاد شطدگی یطی  سبب ییجاد فسیل ایلل همیب ع باشدبیب زبا  یلل ل زبا  دلم ییتاالت 
هطایی لجطود دیشطتن    شطباهت   بیب دل زباتوی د یثبت یا ینای باشد. یگا ی تیال یز زبا  یلل یی

آیوز یز ییطب یطویرد در جهطت همط  بطن یطادگیایش بهطاه ببطاد، ی تیطال یثبطت           باشد ل زبا 
هایی ری یز زبا ش بن زبا  دلم ی تیال دهد هن در زبا  دلم  صورت گافتن یست ل یگا صورت

ططور هطن در    همطا   .(2008، لیطی ) لجود  دیرد، در ییب صورت ی تیال یناطی رخ دیده یسطت  
هایی هطن در سططوح   دییل تاالت نب ،آیوززبا ا  فارسیرلسییورد در یطایب قبلی بیا  شد، 

خویهطد  یمکطب  ییطب پدیطده    لقطوع یعنایی لجود دیرد،  لیا ، دستور  ل گاه لیجی، ساخت
 . گادید
 
 انتقال آموز  .2. 5

ل  فیطدی  آیطوزش رسطمی    ،هطا   ادرسطت زبطا ی   شطدگی صطورت  یکی یز دالیل یهم فسیل
صطافاً یز طایطق    هن ی  هند هن یادگیا یی ( بیا 1981) 1گایهام. یست دلمدر زبا   صفیم
ری  فطاد   ییطا گویشط   بینابیب فایگیای   وعی یز زبا شود هن شود، گاه سبب یی ایسیرتباط ی

، یست )لیی (ی گلیسی)یستا دیرد  با گو ةبای  خود شکل دهند هن قویعد آ  یغلب یتاالت 

                                                           
1 Graham 

شد  یغلطب در ییطا     هند فسیلیدعا یی پژلهشگا دیگا  یست هن (1991) 1لییت  (.2008
بطا  آ هطا   یفتد چای هن گاهدیر د، یتاا  ییآیوزی ی هن فاصت بیشتا  بای  یرتباط یوفق زبا 

شطود ل یز  یطی  پطذیا ثبطات در  تیجن، خطاهایشطا    شو د؛ییگوها ل لیاگا   ادرست یویجن یی
، یوید آیوزشی  ایناسطب  ییبعالله با  (.2008، لیی)فتب آ  تیایباً  ایمکب خویهد بود ر بیب

یطؤثا   شطدگی توی طد در ییجطاد فسطیل   یز زبا  دلم توس  یعلما   یز یطی  ی  ادرستیا توضیف
گطافتب ل یطا توجطن همتطا بطن       باشد. همچنیب، توجن یوید آیوزشی در بیطا  بخشطی ل  ادیطده   

ی طد،  هن همتا یطورد توجطن قطایر گافتطن    هاییگادد هن بخشسبب ییها  دیگا زبا ، بخش
 ،(1983) 3ال طگ  (.  بنطابا گاتطة  2011، 2تطأثیا عایطل ثبطات غلط  قطایر گیا طد )لی طگ       تفت

آیطوزی   هن زبا  چای باشد گذیرتاتأثیاا باید بن  سبت فایگیای  پیشافتن، هآیوزش در یبتد 
بطن   بایطد  ،ا چن پیشافتی در یادگیا   دیشطتن باشطند  دیگا ییب  گاش ری  دیر د هن چنپیشافتن 
 (.2011، لی گ) پایا  دهندیادگیا  

ها  آیوزشی یناسب بای  ها سطم بایطد بطا دقطت    هتاب تهیة ،فارسی  در یادگیا  زبا
یا نطد دی شطگاه دلیتطی     یهطای هن زبا  فارسطی در دی شطگاه  د. یز آ جا ریز  گادباالیی با این

یسکو، دی شگاه دلیتی سنت پطازبطور ، دی شطگاه دلیتطی آسطتاریخا  ل بسطیار  دیگطا یز       
عنطوی  یط  زبطا  شطاقی     زبطا  بطن  شناسی در هشطورها  رلسطی  ها ل یؤسسات شا دی شگاه

 در آیطوزی   زبا ت ها  درسی  یازها ل یشکالهتاب الزم یست هن در تهیة شود،تدریس یی
زبا  یلل آ ها یعنی زبا  رلسی  یز یطورد توجطن    بهتا یست هن زیینة بسا ن شود ل چن ظا گافت
 قایر گیاد.

دلم ل  ن صافاً آشطنایی بطا زبطا  فارسطی       ها  علمی آیوزش زباآشنایی یعلما  با شیوه
ل یثایت ی تیال  ادرست آیطوزش یطؤثا باشطد.     با  فارسیتوی د در جهت بهبود آیوزش زیی
جود تنوع یهجن ل گویش در زبطا  فارسطی ییطب یسطئلن حطائز یهمیطت یسطت هطن         عالله با لبن

هطن لجطود    چطای  زبا  فارسی یعیار ری تطدریس هنطد   ، زبا ایدرس زبا  فارسی بن غیافارسی
آیوز هند هطن  یهجن یا گویش در زبا  یدرس یمکب یست صورتی ری لیرد زبا  فارسی زبا 

                                                           
1 Valette 
2 Wang 
3 Long 
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شد  یغلطب در ییطا     هند فسیلیدعا یی پژلهشگا دیگا  یست هن (1991) 1لییت  (.2008
بطا  آ هطا   یفتد چای هن گاهدیر د، یتاا  ییآیوزی ی هن فاصت بیشتا  بای  یرتباط یوفق زبا 

شطود ل یز  یطی  پطذیا ثبطات در  تیجن، خطاهایشطا    شو د؛ییگوها ل لیاگا   ادرست یویجن یی
، یوید آیوزشی  ایناسطب  ییبعالله با  (.2008، لیی)فتب آ  تیایباً  ایمکب خویهد بود ر بیب

یطؤثا   شطدگی توی طد در ییجطاد فسطیل   یز زبا  دلم توس  یعلما   یز یطی  ی  ادرستیا توضیف
گطافتب ل یطا توجطن همتطا بطن       باشد. همچنیب، توجن یوید آیوزشی در بیطا  بخشطی ل  ادیطده   

ی طد،  هن همتا یطورد توجطن قطایر گافتطن    هاییگادد هن بخشسبب ییها  دیگا زبا ، بخش
 ،(1983) 3ال طگ  (.  بنطابا گاتطة  2011، 2تطأثیا عایطل ثبطات غلط  قطایر گیا طد )لی طگ       تفت

آیطوزی   هن زبا  چای باشد گذیرتاتأثیاا باید بن  سبت فایگیای  پیشافتن، هآیوزش در یبتد 
بطن   بایطد  ،ا چن پیشافتی در یادگیا   دیشطتن باشطند  دیگا ییب  گاش ری  دیر د هن چنپیشافتن 
 (.2011، لی گ) پایا  دهندیادگیا  

ها  آیوزشی یناسب بای  ها سطم بایطد بطا دقطت    هتاب تهیة ،فارسی  در یادگیا  زبا
یا نطد دی شطگاه دلیتطی     یهطای هن زبا  فارسطی در دی شطگاه  د. یز آ جا ریز  گادباالیی با این

یسکو، دی شگاه دلیتی سنت پطازبطور ، دی شطگاه دلیتطی آسطتاریخا  ل بسطیار  دیگطا یز       
عنطوی  یط  زبطا  شطاقی     زبطا  بطن  شناسی در هشطورها  رلسطی  ها ل یؤسسات شا دی شگاه

 در آیطوزی   زبا ت ها  درسی  یازها ل یشکالهتاب الزم یست هن در تهیة شود،تدریس یی
زبا  یلل آ ها یعنی زبا  رلسی  یز یطورد توجطن    بهتا یست هن زیینة بسا ن شود ل چن ظا گافت
 قایر گیاد.

دلم ل  ن صافاً آشطنایی بطا زبطا  فارسطی       ها  علمی آیوزش زباآشنایی یعلما  با شیوه
ل یثایت ی تیال  ادرست آیطوزش یطؤثا باشطد.     با  فارسیتوی د در جهت بهبود آیوزش زیی
جود تنوع یهجن ل گویش در زبطا  فارسطی ییطب یسطئلن حطائز یهمیطت یسطت هطن         عالله با لبن

هطن لجطود    چطای  زبا  فارسی یعیار ری تطدریس هنطد   ، زبا ایدرس زبا  فارسی بن غیافارسی
آیوز هند هطن  یهجن یا گویش در زبا  یدرس یمکب یست صورتی ری لیرد زبا  فارسی زبا 

                                                           
1 Valette 
2 Wang 
3 Long 
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هطایی یز سطاختارها  گاتطار  در     مو طن در یدیین،  یطابیت  دیشتن باشد. یستا دیردبا صورت 
 :آلرده شده یست زبا ا  وشتار رلسی

 ییی آ جا  یست. ییی یل جا  ست. 

 دختا   ایزد ی  آقا یست آقا یست.  یهین دختا  ایزد ری 

 خوی د د.آ ها در یستایییا درس یی . خوندندمیآ ها در یستایییا درس 

 ییب ساختما  خیلی قشنگی یست. . قشنگیهییب ساختما  خیلی 

چیطز    هطی  چطی بایطد یطاد بگیطام.      دونسرتم نمری دل سطتم ل یطب   هی  هسطی  مطی  
 دی ستم چن چیز  ری  باید یاد بگیام.دی ستم ل یب  می  می

 رال یب تا آخا عمام ییب یفظطن   .  نبکنم ل یب تا یخا ز دگی یب ییب دقیین فاییوس
 هنم.فاییوش  می

 
 راهبردهای یادگیری .3. 5

 ادرسططت  هططارگیا بططن ،شططد  در فایینططد یططادگیا  زبططا  دلم  فسططیل هططا  یکططی یز علططت
هطارگیا  ریهبادهطا    بطن »هنطد هطن   ( بیا  یطی 61:1989) 1سیمزریهبادها  یادگیا  یست. 

ها  زبا ی لیژگیا  بینابیب ینجا بن ثبات غل  در گیا  زبیادگیا   ایناسب در یسیا شکل
یجتمطاعی زبطا (   -فاهنگطی  شناسطی زبطا ، جنبطة    رلی  لیا ، لیاگا ی، جنبطة  ساخت)لیجی، 

ییب ریهبادها یا ند تعمیم یفایطی، ساده ساز ، هطارباد  اقصطی یز قویعطد ل عطدم     «. گادد یی
هطار   ور یکطار ل  ابجطا بطن   طط یگا بطن ی  یز ییب یویرد، ها . باشددی ش هافی یز زبا  دلم یی

 .گاددد ثبات غل  در زبا  ییا ی فایگیا زبا  دلم ییینجا بن ییجا ،دگافتن شو
 

 راهبردهای ارتباطی .4. 5
 یسطت  یهطارتی ییطب   شود لریهبادها  یرتباطی یتوسل یی در ی  یرتباط لیقعی بنآیوز زبا 

هنطد  یرتبطاط یز آ  یسطتااده یطی   بطن  ل یدییطن دید    غلبن با یشکالت در بیطا  هن سخنگو بای  
آییططز هططارگیا  یوفییططت  بططن گططاه»( یعتیططد یسططت هططن  559:2000(. ییططیس )2008)لیططی، 

                                                           
1 Slims 

ییب دییطل هطن یمکطب یسطت     ها  یادگیا  یا عی با سا ریه یادگیا  خویهد بود، بن یستایتژ 
 ،یابد ل با توسل بطن ییطب ریهبادهطا  یتاطالت     آیوز در ییب زیینن بن یهارت باالیی دست زبا 

بعضطی یز  یمکطب یسطت    بنطاباییب  «.ع لرزدییتنطا یز یطادگیا  بیشطتا   ، یا ند یجتناب یطا تاسطیا  
گطویی  گویی تطا صطفیم  ساز  قویعد زبا  دلم ل توجن بیشتا بن رلی با سادهخطاها  فایگیا 

(. 2008شطو د )لیطی،   ریحتی فسیل )ثابت( ها  یرتباطی  ادرست( بن) اشی یز آیوزش رلش
فتب تطوی ش زبطا ی ییطب ییطا     ده گطا با توجن زیطاد بطن تطوی ش یرتبطاطی ل  ادیط      ،عبارت دیگا بن
شطده   زبطا  بسطیار دیطده   آیطوزی  رلسطی  در فارسی ،طور یثالسهویت یتاا  خویهد یفتاد. بن بن

زیطا   یز بیطا    هنند، ل یطا یغلطب  صورت یصدر رها ییهنند ل بنیست هن فعل ری صا   می
ییطب ییطا    .لرز طد یجتنطاب یطی   یضافن « –»گیا  هاریفعال، یطابیة شناسن ل  هاد ل بندرست 
باشد  یرتباط باقایر  جهت صافاً یرتباطی ریهبادها  هاگو ن یز یستااده دییل بن یست یمکب

 :عبارتند یز زبا ا هایی یز یجتناب در رلسی مو ن  ن یادگیا  توی ش زبا ی زبا  فارسی.
 هن یب خیلی هم فهمیدم. با لجود ییب یب.فهمیدن  با لجود خیلی هم

صطاحب لیطال رفتنطد ل بطن      خانرة بطن  بن صاحب لیال رفتند ل بایدرش تلاطو  هاد طد   
 بایدرش تلاب هاد د.

زیطاد    هرای برنامهها  تلویایو ی در شبکن ها  تلویایو ی زیاد  دریم. در شبکن
 دیریم.

 یا خیلی هوچ  بودیم. . بودندیا خیلی هوچی  

د یطا   زیباتایب هشطور در همطة  د یا یست.  همه بای  یب یلهاییب زیباتاریب هشور در
 بای  یب یلهاییب یست.

گطاله زبطا    یطا قطایر دیرد.    اتاق درسرلبال   طبقه سومهاسی زبا  فارسی در 
 رل  یتا  درس یا قایر دیرد.فارسی در طبیة سوم رلبن

غیطا یز زبطا    آیوز طد  یی چند زبانها دیگرگالهم  دانشجوغیا یز زبا  فارسی ها 
 آیوزد. ها دی شجو  گاله چند زبا  دیگا یی فارسی

ة یکططی یز یطاچوپیچو در قلطط یکططی یز هوههططا  پطال لیقططع یسططت.   قلررهیطاچوپیچو در  
 ها  پال لیقع یست. هوه
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ییب دییطل هطن یمکطب یسطت     ها  یادگیا  یا عی با سا ریه یادگیا  خویهد بود، بن یستایتژ 
 ،یابد ل با توسل بطن ییطب ریهبادهطا  یتاطالت     آیوز در ییب زیینن بن یهارت باالیی دست زبا 

بعضطی یز  یمکطب یسطت    بنطاباییب  «.ع لرزدییتنطا یز یطادگیا  بیشطتا   ، یا ند یجتناب یطا تاسطیا  
گطویی  گویی تطا صطفیم  ساز  قویعد زبا  دلم ل توجن بیشتا بن رلی با سادهخطاها  فایگیا 

(. 2008شطو د )لیطی،   ریحتی فسیل )ثابت( ها  یرتباطی  ادرست( بن) اشی یز آیوزش رلش
فتب تطوی ش زبطا ی ییطب ییطا     ده گطا با توجن زیطاد بطن تطوی ش یرتبطاطی ل  ادیط      ،عبارت دیگا بن
شطده   زبطا  بسطیار دیطده   آیطوزی  رلسطی  در فارسی ،طور یثالسهویت یتاا  خویهد یفتاد. بن بن

زیطا   یز بیطا    هنند، ل یطا یغلطب  صورت یصدر رها ییهنند ل بنیست هن فعل ری صا   می
ییطب ییطا    .لرز طد یجتنطاب یطی   یضافن « –»گیا  هاریفعال، یطابیة شناسن ل  هاد ل بندرست 
باشد  یرتباط باقایر  جهت صافاً یرتباطی ریهبادها  هاگو ن یز یستااده دییل بن یست یمکب

 :عبارتند یز زبا ا هایی یز یجتناب در رلسی مو ن  ن یادگیا  توی ش زبا ی زبا  فارسی.
 هن یب خیلی هم فهمیدم. با لجود ییب یب.فهمیدن  با لجود خیلی هم

صطاحب لیطال رفتنطد ل بطن      خانرة بطن  بن صاحب لیال رفتند ل بایدرش تلاطو  هاد طد   
 بایدرش تلاب هاد د.

زیطاد    هرای برنامهها  تلویایو ی در شبکن ها  تلویایو ی زیاد  دریم. در شبکن
 دیریم.

 یا خیلی هوچ  بودیم. . بودندیا خیلی هوچی  

د یطا   زیباتایب هشطور در همطة  د یا یست.  همه بای  یب یلهاییب زیباتاریب هشور در
 بای  یب یلهاییب یست.

گطاله زبطا    یطا قطایر دیرد.    اتاق درسرلبال   طبقه سومهاسی زبا  فارسی در 
 رل  یتا  درس یا قایر دیرد.فارسی در طبیة سوم رلبن

غیطا یز زبطا    آیوز طد  یی چند زبانها دیگرگالهم  دانشجوغیا یز زبا  فارسی ها 
 آیوزد. ها دی شجو  گاله چند زبا  دیگا یی فارسی

ة یکططی یز یطاچوپیچو در قلطط یکططی یز هوههططا  پطال لیقططع یسططت.   قلررهیطاچوپیچو در  
 ها  پال لیقع یست. هوه
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 شدگیثیر فسیلأت بر غلبهکاهش یا . راهبردهایی برای 6
 مناسب یادگیری راهبردهایارگیری کبه .1. 6

هنند. تجابیطات یطادگیا    ها  یناسب یادگیا  یستااده ییآیوزی  یوفق یغلب یز شیوهزبا 
سالار  در یادگیا   کهبطور یثال، ریهبادها  بن. بنآ ها بای  دیگا فایگیای  یرزشمند یست

هطا  یناسطب در   آزیو  یغات یز شیوه ل  یز ها  گو اگو یغت لیاگا  ل یستااده یز فاهنگ
توی طد  ها  یاجع یطی ل یستااده یز هتابرت ل یعنا عالله، توجن بن صوباشند. بنییب زیینن یی

  (.2008، لییدر یادگیا  یوفق یؤثا باشد )
 
 کردن تأثیرات انتقال منفی از  زبان اولکم .2. 6

 اسطیده  هن فایگیای  بن توی ش شااهی هافی تا زیا ی»( یعتید یست هن 131:1983) 1هایشب
 «.گیا طد هطار  یبتطدی ل خیلطی زلد زبطا  دلم ری بطن    رلد هطن یز همطا    ی تظار  می آ هایز باشند، 

هطا   ادرسطت ل   هارگیا  زبا  دلم یز هما  یبتدی ل با توسطل بطن صطورت   عبارت دیگا، بن بن
 2د. هطوردر گطاد زبا  دلم، سطبب ییجطاد ثبطات غلط  یطی     یز جهت عدم دی ش هافی  اقص بن

زبطا    ةگو طاگو ی ری در زیینط   آیطوزی  فاضطیات  زبطا   ییطا ی هند هن زبا  ( یشاره یی1978)
ال یناطی  توی  ی تیزبا  دلم ییدید فایلی ی یز  ل تنها یز طایق درل  ددهییصد )دلم( یریئن یی

ها  ز زبا  دلم ل در بافتدید هافی ی درل بناباییب  (. 2008یز زبا  یلل ری هاهش دید )لیی،
 د.  هنییزبا  یلل غلبن یز ینای ی تیال رلش یؤثا  یست هن با تأثیایت یتاالت، 

 
 قرارگرفتن در محیط و فرهنگ زبان دوم .3. 6

باشد هن بطن  قایر گافتب در یفی  طبیعی زبا  دلم یی  ،شد  ها  غلبن با فسیلیکی یز شیوه
آیطوز   هند تا بهتا یاد بگیاد. ییا یمکب یست هن ییب ییا بای  ها زبا آیوز هم  ییزبا 
ی  ل یسطتااده یز یطوید   هطارگیا  یبطزیر رسطا ن   بطن  حطایی یسطت هطن    ؛ ییب درپذیا  باشدییکا 

توی طد یایطد   آیوزشی یناسب هن تلاظ یستا دیرد ل فاهنگ زبطا  دلم ری یطنعکس هنطد، یطی    

                                                           
1 Krashen 
2 Corder 

توی طد در در  ل یفطزییش   ها   ویسندگا  خارجی  یز یطی گیا  یز یتبباشد. همچنیب بهاه
   یهارت در زبا  دلم  یؤثا لیقع شود.

زبطا   تاطالت  دییطل تنطوع یهجطن ل گطویش در سططم جایعطن ل        زبا  فارسی، بطن در یورد 
، ها با زبا  گاتطار  ل  وشطتار   ای رفتن در پیهارلحتی تاالت زبا  بن  وشتار  با گاتار 

هطا   هطاهش ثبطات صطورت   در آیطوزی   فایهم آلرد  آگطاهی در ییطب زیینطن بطای  فارسطی     
. همچنطیب یهمیطت دیرد هطن یطدرس زبطا       آ ها هم  خویهطد هطاد   بن ادرست زبا  فارسی 

آیطوزی  یسطتااده  کنطد،    فارسی یز یهجن یا گویش خاصی در حیب آیوزش ل گاتگو با زبطا  
 شدگی در زبا  فارسی هم خویهد هاد.عایل فسیلهن ییب ییا خود یز یثایت 

 
 گیرینتیجه. 7
 اپطذیا  در  هن ییب عایل فایینطد یجتنطاب   یشخص یی شودشدگی زبا  دلم بارسی فسیلبا 

علطل آ   شطا  دید هطن بافطت،      ییب عایل ل ی ویع ل باشد. بف  دربارة یادگیا  زبا  دلم یی
شطدگی در  ییجاد ییب فسیلد در نتوی گیا  یز عوییلی هستند هن یییاد شیوة آیوزش ل شیوة

چطن هطن در ییطب ییایطن شطاح دیده      بناباییب با توجن بطن آ  یادگیا  زبا  دلم تأثیاگذیر باشند. 
یل ل تدیبیا  بای  رفطع ل هطاهش آ  بطای  آیطوزش ل یطادگیا  بهتطا       توجن بن ییب عا، شد
سائل یابوط بطن یطوید   کها یست هن عالله با توجن بن ی  فارسی یؤثا خویهد بود. الزم بن زبا

 یوةشط  هطا  یتنطوع در یطادگیا  بهتطا زبطا  فارسطی، توجطن بطن        فاهنگ یغت آیوزشی ل تهیة
  فارسطی یز دی طش الزم   آیطوزش زبطا   هارگیا  یفطاید  هطن در زیینطة   بن تدریس یدرسا  ل

لیقطع  ثا ؤتوی د در بهبود یادگیا  زبطا  دلم بطای  غیافارسطی زبا طا  یط      یز ییباخوردیر د، 
توی   تیجن گافت هطن بطا   زبا ا ، ییهایی یز خطاها   وشتار  رلسیبا توجن بن  مو ن. گادد
آیوزی  یط  زبطا  خطارجی    توی  در  بهتا  یز  یازها  فارسیگو ن خطاها یی ییب یطایعة

 ة یوید آیوزشطی ل شطیوة  در یادگیا  زبا  فارسی ل هاهش عایل ثبات غل  دیشت ل در تهی
 تدریس یناسب یز آ  بهاه جست.   
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توی طد در در  ل یفطزییش   ها   ویسندگا  خارجی  یز یطی گیا  یز یتبباشد. همچنیب بهاه
   یهارت در زبا  دلم  یؤثا لیقع شود.

زبطا   تاطالت  دییطل تنطوع یهجطن ل گطویش در سططم جایعطن ل        زبا  فارسی، بطن در یورد 
، ها با زبا  گاتطار  ل  وشطتار   ای رفتن در پیهارلحتی تاالت زبا  بن  وشتار  با گاتار 

هطا   هطاهش ثبطات صطورت   در آیطوزی   فایهم آلرد  آگطاهی در ییطب زیینطن بطای  فارسطی     
. همچنطیب یهمیطت دیرد هطن یطدرس زبطا       آ ها هم  خویهطد هطاد   بن ادرست زبا  فارسی 

آیطوزی  یسطتااده  کنطد،    فارسی یز یهجن یا گویش خاصی در حیب آیوزش ل گاتگو با زبطا  
 شدگی در زبا  فارسی هم خویهد هاد.عایل فسیلهن ییب ییا خود یز یثایت 

 
 گیرینتیجه. 7
 اپطذیا  در  هن ییب عایل فایینطد یجتنطاب   یشخص یی شودشدگی زبا  دلم بارسی فسیلبا 

علطل آ   شطا  دید هطن بافطت،      ییب عایل ل ی ویع ل باشد. بف  دربارة یادگیا  زبا  دلم یی
شطدگی در  ییجاد ییب فسیلد در نتوی گیا  یز عوییلی هستند هن یییاد شیوة آیوزش ل شیوة

چطن هطن در ییطب ییایطن شطاح دیده      بناباییب با توجن بطن آ  یادگیا  زبا  دلم تأثیاگذیر باشند. 
یل ل تدیبیا  بای  رفطع ل هطاهش آ  بطای  آیطوزش ل یطادگیا  بهتطا       توجن بن ییب عا، شد
سائل یابوط بطن یطوید   کها یست هن عالله با توجن بن ی  فارسی یؤثا خویهد بود. الزم بن زبا

 یوةشط  هطا  یتنطوع در یطادگیا  بهتطا زبطا  فارسطی، توجطن بطن        فاهنگ یغت آیوزشی ل تهیة
  فارسطی یز دی طش الزم   آیطوزش زبطا   هارگیا  یفطاید  هطن در زیینطة   بن تدریس یدرسا  ل

لیقطع  ثا ؤتوی د در بهبود یادگیا  زبطا  دلم بطای  غیافارسطی زبا طا  یط      یز ییباخوردیر د، 
توی   تیجن گافت هطن بطا   زبا ا ، ییهایی یز خطاها   وشتار  رلسیبا توجن بن  مو ن. گادد
آیوزی  یط  زبطا  خطارجی    توی  در  بهتا  یز  یازها  فارسیگو ن خطاها یی ییب یطایعة

 ة یوید آیوزشطی ل شطیوة  در یادگیا  زبا  فارسی ل هاهش عایل ثبات غل  دیشت ل در تهی
 تدریس یناسب یز آ  بهاه جست.   
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