
 

 

 
 
 

 آموزان ترکمنتأثیر دوزبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانش
 1فخری رسولی گروی
 2کیومرث خانبابازاده

 چکیده
دارد و به همین علّت، دوزبانگی، همواره از مسایلی بوده است که بر فرایند آموزش تعداد زیادی از افراد جامعه تأثیر 

آموزان ترکمن نیز، بخشی از افراد دوزبانة کشورمان را های بسیاری قرار گرفته است. دانشهمواره مورد پژوهش
دهند که تا کنون از تحقیق در مورد تأثیر دوزبانگی بر روند تحصیلی ایشان، غفلت شده است. هدف از تشکیل می

 پژوهش حاضر، نیل به این مقصود است.
توان دوزبانگی آموزان ترکمن، از نوع فعّال و افزایشی است. از لحاظ حوزة رفتار زبانی، نمیدوزبانگی دانش      

های مزبور، جای داد. به طور کلّی، دوزبانگی تأثیر آشکاری را در روند تحصیلی این ایشان را در یکی از زیرشاخه
آموزانی که موقعیّت ت اجتماعی آنان، متفاوت است.       دانشآموزان ندارد؛ امّا این امر، بسته به موقعیّدانش

اند خود را با شرایط آموزش به زبان دوم وفق دهند؛ امّا تقریباً صد در صد تری دارند، بهتر توانستهاجتماعی مناسب
منی برایشان اند و تنها وقتی مشکلشان برطرف شده که درس مزبور به زبان ترکایشان در درس ریاضی، مشکل داشته

 توضیح داده شده است. 
-های کالمی دارند که ماحصل ترجمة تحتآموزان ترکمن، هنگام صحبت به زبان فارسی، لغزشاکثر دانش      

 اللّفظی زبان ترکمنی به فارسی است.
 زبان ترکمنی، دوزبانگی فعّال، دوزبانگی افزایشی، دوزبانگی طبیعی. ها:کلید واژه      

 
 مقدمّه

های محدود امّا پر کاربردی اگر بخواهیم زبان را به معنای عامّ آن تعریف کنیم باید بگوییم که زبان، شامل همة نشانه
ها، که برخی رو گفته شد موجودات و نه انسانرود. از آناست که برای برقراری ارتباط بین موجودات به کار می

کنند. عبارت دارند که از آن برای برقراری ارتباط استفاده می ها نیز، عالیمیحیوانات چون زنبور عسل و مورچه
« نظام ارتباط کالمی»هم به همین مورد اشاره دارد؛ امّا در مفهوم خاصّ کلمه، مراد از زبان، « زبان حیوانات»

ی برای ارود؛ طبق این تعریف، زبان وسیلههای متفاوتی در جوامع، به کار می(؛ که به گونه1: 1386است)زندی؛ 
ها با داشتن های اولیّة زندگی، از توانایی بیان برخوردارند. آنهاست. تمام کودکان در سالبرقراری ارتباط میان انسان

کنند، زبان آن را بیاموزند. زبان مادری اوّلین زبانی توانند در هر جامعه و کشوری که زندگی میاین توانایی بالقوّه می
طور آموزد. به عقیدة چامسکی، کودک انسان، قوّة یادگیری زبان را بهش، آن را میاست که کودک، بی هیچ آموز

برد؛ امّا هنگام تولّد، قادر به برقراری ارتباط نیست و غریزی، درون خود به ودیعه دارد و این استعداد را به ارث می
 حتّی دو یا سه زبان را یاد بگیرد. تواندباید در معرض زبانی قرار بگیرد تا آن را بیاموزد. گاهی نیز کودک می
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های اقوام، بسیار متنوّع گردد. کشور ایران، ها و زبانگذشت زمان و تغییر و تنوّع مکانی باعث شده که گویش      
کنند و هر قوم با زبان های متعدّد زندگی میها و زبانها و گویشسرزمین پهناوری است که اقوام زیادی با لهجه

کنند؛ های مختلف در یک منطقة جغرافیایی و در کنار هم زندگی میکند. گاهی نیز، زبانحبت میمخصوص خود ص
 1های ترکمنی، فارسی، بلوچی، مازندرانی و ... رایج است.مثالً در منطقة گرگان و استان گلستان، زبان

ر عمده به سه خانوادة زبانی هند و طوهای رایج در ایران بههاست. زباندوزبانگی یکی از نتایج برخورد زبان      
های آلتایی است که زبان اوّل (. زبان ترکمنی از خانوادة زبان76: 1373اروپایی، سامی و آلتایی تعلّق دارند)آرالتو؛ 

گردد؛ امّا با توجّه به رسمی بودن زبان فارسی، کودکان ترکمن معموالً در بدو ورود به قوم ترکمن محسوب می
 گردد. د عالوه بر ترکمنی، فارسی را نیز یاد بگیرند که همین امر، باعث بروز مشکالتی برای ایشان میمدرسه، مجبورن

های زیادی در این با توجّه به اهمیّت موضوع دوزبانگی از جهات فردی، اجتماعی و فرهنگی، تا کنون پژوهش      
« نگاهی به دوزبانگی»شته نجاریان و مکوندی، نو« مروری بر پیامدهای دوزبانگی»زمینه صورت گرفته که مقاالت 

اند که هرکدام به نوشتة خدیوی و ... از این جمله« دوزبانگی، مفاهیم، تمایزات و امتیازات شناختی»نوشتة عبدی، 
-اند؛ امّا در مورد زبان ترکمنی و اینکه آیا دوزبانگی، تأثیر چشمبعدی از ابعاد فردی یا اجتماعی دوزبانگی پرداخته

آموزان ترکمن دارد یا خیر، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته و جای آن دارد که از ابعاد گیری بر روند تحصیلی دانش
 توان به سواالت زیر، پاسخ داد:مختلف، به این موضوع، نگریسته شود. پس از مطالعة این پژوهش، می

 آموزان ترکمن از کدام نوع است؟ـ دوزبانگی دانش1      
 آموزان ترکمن است یا مانع آن؟آیا دوزبانگی باعث افت تحصیلی دانشـ 2      
 ـ آیا طبقة اجتماعی خانواده، ارتباطی بر اثرات مثبت یا منفی دوزبانگی دارد؟3      
آموزان در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی تأثیر دوزبانگی بر پیشرفت تحصیلی      دانش      

 در پایة چهارم دبستان، بررسی گردد. دختر ترکمن
 

 تعریف دوزبانگی
که تا کنون، طوریکه بیان تعریفی جامع از زبان دشوار است، تعریف دوزبانگی نیز، به آسانی ممکن نیست. بههمچنان

یا چند  ای به توانایی دو زبانهشناسان مطرح شده است و هریک از زاویهتعاریف متعدّد و گاه، متناقضی از طرف زبان
اندازه در هر دو زبان باشد و دانند که دارای مهارتی هماند. گروهی از ایشان، فردی را دو زبانه میزبانه بودن نگریسته

های زبانی در چهار بعد سخن گفتن، درک کردن، خواندن و نوشتن بیش از یک زبان تسلّط داشته بر مهارت
کنند؛ یعنی وقتی که شناسان، دوزبانگی آغازی را مطرح میاز  زبانبرخی دیگر  (.43: 1369باشد)سیگوان و مک کی؛ 

های آوایی، واژگانی و دستوری، با زبان گویی در زبان دوم را که از لحاظ نظامفرد، عالوه بر زبان اوّل، توانایی روان
: 1376اریان و مکوندی؛ دار را تولید کند و بفهمد)نجّاوّل متفاوت است، داشته باشد و بتواند حدّاقلّ جمالت معنی

48.)2  
ای از دیدگاه دیگر، دوزبانگی یعنی تفاوت زبان خانه و آموزشگاه؛ و کودک دوزبانه کسی است که در خانواده      

شود که زبان آموزش است و ممکن تک زبانه بزرگ شده است و پس از ورود به مدرسه، با زبان دومی روبرو می
 (؛56ـ 55: 1388کند نیز باشد)اخگرپور؛ زندگی می ای که در آناست زبان جامعه

های است. به عقیدة او فردی دوزبانه است که بتواند به تناسب موقعیّت 3ترین تعریف از آن وین ریشامّا منطقی    
 (.145: 1379پیش آمده، از هریک از دو زبان استفاده کند)پورامینی؛ 
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 انواع دوزبانگی
 توان این پدیده را به موارد متعدّدی تقسیم کرد:که از دوزبانگی ارایه شده است، میبه تناسب تعاریف متعدّدی 

 الف( از نظر سطح تسلّط زبانی
 کنند:دوزبانگی را از این نظر، به دو گروه تقسیم می      

ت به زبان دوم را ـ دوزبانگی غیر فعّال: در این حالت، شخص، به زبان اوّل کامالً تسلّط دارد؛ امّا توانایی صحب1    
 گویند. تواند آن را درک کند و بخواند. به این نوع از دوزبانگی، دوزبانگی چیره نیز       میندارد و فقط می

ـ دوزبانگی فعّال: در این نوع، فرد به هردو زبان، تسلّط یکسانی دارد و قادر است هر دو زبان را چونان گویشور 2   
گویند و بیشتر، از تراز هم  میترین نوع دوزبانگی است که به آن، دوزبانگی همآن صحبت کند و بنویسد. این قطعی

تواند در شناسان معتقدند که فرد، هیچگاه نمیای از زبانکنند؛ البتّه عدّه، این نوع را مراد می«دوزبانگی»کاربرد کلمة 
نقل از  21: 1384ترند)کمالی؛ های زیرین زبان اوّل خود،    قویها در الیههر دو زبان، مانند هم باشد و دوزبانه

  4(.362: 1989کریستال؛ 
 ب( از لحاظ حوزة رفتار زبانی

های روانشناختی و به رمز درآمدن زبان در ذهن فرد، به سه گروه ا بر اساس نظریّهها روین ریش دوزبانه      
کند. نظام ذهنی افراد در هریک از انواع دوزبانگی متفاوت است که به اختالف همپایه، ناهمپایه و وابسته تقسیم می

 (.1968نقل از وین ریش؛  145: 1379در نوع یادگیری زبان دوم بستگی دارد)پورامینی؛ 
آموزد؛ ـ دوزبانگی همپایه: در این نوع از دوزبانگی، فرد، هریک از دو زبان را در دو محیط جداگانه       می1      

مثالً یکی را در خانه و دیگری را در مدرسه؛ امّا به هردو زبان در همة ابعادش، تسلّط کاملی دارد. در این نوع از 
گردند و بنابراین، دو نظام معنایی ها، جداگانه در ذهن فرد، ذخیره میزبان دوزبانگی، دستور زبان و کلمات هریک از

کنند. هریک از این دو نظام، درک و تولید زبان گیرد. این دو نظام در هم تداخل نمیمجزّا در ذهن، شکل می
فهوم پنجره در در انگلیسی، جدا از م  windowکند؛ مثالً مفهوم مخصوص به خود را بر عهده دارد و کنترل می

 شود.فارسی، در ذهن فرد، ذخیره می
تواند فرآیند تفکّر را به کمک در این نوع از دوزبانگی، فرد به باالترین سطح شناخت از هردو زبان رسیده و می      

این دو  ها صحبت کند بدون اینکهتواند بسته به موقعیّت، به هریک از زبانهردو زبان انجام دهد. دوزبانة همپایه می
    5(.196ـ 195: 1386نظام زبانی، در هم تداخل ایجاد کنند)زندی؛ 

آموزد؛ امّا تنها بر یکی از ـ دوزبانگی ناهمپایه: در این نوع از دوزبانگی، فرد، هردو زبان را در یک محیط می2      
ند و او یک مفهوم را با دو شوآن دو تسلّط دارد. در این نوع، دو نظام زبانی متفاوت، در ذهن فرد، ترکیب می

و پنجره، فرد را به یک نمود ذهنی واحد،   windowآموزد. در این حالت، هر دو کلمه، مثالً برچسب واژگانی، می
کند و فرد، زبان دوم را کنند. در این نوع از دوزبانگی، الگوهای زبان اوّل، همواره در زبان دوم بروز میهدایت می

   6(.196کند)همان: ی خود صحبت میهم با لهجة زبان مادر
ای از دوزبانگی همپایه است. در این نوع از ـ دوزبانگی شبه همپایه یا وابسته: این نوع از دوزبانگی، شاخه3      

کند؛ دوزبانگی، فرد، در زبان مادری، تسلّط بیشتری دارد و کلمات زبان دوم را از طریق کلمات زبان اوّل درک می
گیرند. در این نوع، فرد برای درک مفاهیم پایه را در ذهن دارد که از طریق زبان اوّل، شکل مییعنی یک سری 

کند کند، ترجمه میها را به زبان اوّل، که به عنوان فیلتری برای درک زبان ضعیف عمل میکلمات زبان دوم، ابتدا آن
شود)کمالی؛ وسیلة زبان اوّل، آموخته می گیرد؛ و در حقیقت، زبان دوم بهو سپس، درک از زبان دوم صورت می

 (.144: 1379و پورامینی؛  40: 1384
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 دهد:نمودار زیر، تفاوت این سه نوع از دوزبانگی را نشان می      
                                        همپایه                 

     Window/ panjereh                                             .هر نظام زبانی، با یک سری از مفاهیم جداگانه، ارتباط دارد 

 ویندو  /   پنجره                      
 ناهمپایه              

 دارد.                        اند و یک مفهوم، دو برچسب دو نظام زبانی در هم ادغام شده          ویندو     =      پنجره      
 Window       =panjereh 

 همپایه شبه             
                  /window/ 

 =                              یک سری مفاهیم برای زبان اوّل وجود دارد که عناصر زبان دوم به آن                            پنجره
                  /Panjereh/        شوندمتّصل می   . 

 ج( از لحاظ تأثیر دو زبان بر یکدیگر
 7ها را به دو گروه افزایشیگیرد، دوزبانهبر اساس این تقسیم بندی که از دیدگاه روانشناسی اجتماعی صورت می      

ب افزایش امکانات زبانی کنند. اگر شرایط اجتماعی، مثبت باشد، کسب مهارت در یک زبان، سبتقسیم می 8و کاهشی
بیند؛ امّا گردد؛ یعنی در دوزبانگی افزایشی، کودک به زبان مادری خود، آموزش نمیو مهارت فرد در زبان دیگر می

هدف از آن نیز، جایگزین کردن زبان آموزش، به جای زبان مادری نیست. در حقیقت، در این نوع از دوزبانگی، 
-کند و کودک، این زبان را برای رفع برخی نیازهای ارتباطی خود به کار میمی جامعه از زبان مادری کودک حمایت

گیرد؛ امّا ها در هردو زبان به کار میبرد؛ بنابراین در دوزبانگی افزایشی، فرد، فرایند مثبت را در جهت بهبود مهارت
ه کسب هر مهارتی در زبان دوم، کنند و آن، هنگامی است کهای کاهشی، معموالً فرایند منفی را طی   میدوزبانه

افتد که زبان مادری فرد، از گردد؛ این فرایند وقتی اتّفاق میها در زبان اوّل میباعث از دست رفتن برخی مهارت
شود؛ بنابراین پیوسته در خطر حیث اجتماعی، موقعیّت پایینی دارد و از جانب خانواده و جامعه، حمایت نمی

 (.41: 1384ار است)کمالی؛ جایگزینی توسّط زبان معی
 د( براساس نوع یادگیری

 بر اساس این تقسیم، دو نوع دوزبانه وجود دارد: دوزبانة طبیعی و دوزبانة مصنوعی یا ثانویه یا غیر طبیعی.      
امند. ناگر فرد در محیط یا به طریقی غیر از آموزش، دوزبانه شود، این نوع از دوزبانگی را دوزبانگی طبیعی می      

(؛ مثالً 32: 1368تواند رخ دهد که دو یا چند زبان یا گویش در آن رایج است)مدرّسی؛ ای میاین موقعیّت در جامعه
-کودکان ترکمن در سنین خردسالی برای ارتباط با خانواده، زبان ترکمنی و برای ارتباط با جامعه، زبان فارسی را می

 آموزند.
نامند. این نوع طریق برنامة آموزشی یاد بگیرد، آن را دوزبانة مصنوعی یا ثانویّه میاگر فرد، زبان دوم را از       

تواند از لحاظ سطح تسلّط به زبان دوم، همچون دوزبانگی یادگیری زبان، ارادی و آگاهانه است و به هیچ وجه نمی
   9(.134: 1371پور؛ طبیعی باشد)نیلی

 
 تأثیر دوزبانگی بر هوش افراد

ها و تأثیری که این پدیده بر های فراوانی بین پژوهشگران تعلیم و تربیت در مورد بهرة هوشی دوزبانهبحثتا کنون 
ای بر این باورند که کودک دوزبانه، از گذارد، درگرفته است. عدّهرشد شناختی و اهداف تربیتی و رشد کودک می
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گردد، لذا به امتیازاتی با دو فرهنگ نیز، آشنا می آنجا که در حال فراگیری سخن گفتن به دو زبان است و از جهتی
ای، دو یابد که رسیدن به آن برای افراد یک زبانه ممکن نیست؛ از جمله اینکه کودک دوزبانه برای هر پدیدهدست می

ها ژهگردد که به معنای واژه بیش از صورت آن توجّه کند؛ به عبارت دیگر، این واواژه در ذهن دارد و این، باعث می
های کند، لذا دو ابزار ذهنی در موقعیّتدارد. کودک دوزبانه، چون از دو زبان استفاده میکودک را به اندیشیدن وا می

دهد؛ از طرف دیگر، ازدیاد های مختلف، افزایش میهای بالقوّة فرد را در حالتمختلف در اختیار دارد و این، توانایی
گردد؛ بنابراین از دید این های فرازبانی و شناختی در او می، باعث افزایش مهارتهای زبانی در کودک دوزبانهمهارت

      10(.1982نقل از گروسین؛  18: 1374گروه، دوزبانگی بر هوش افراد، تأثیر مثبت دارد)دیناروند؛ 
د که آموختن دو زبان، ورزند. ایشان معتقدنشناسان، بر اثرات منفی دوزبانگی تأکید میای دیگر از زبانعدّه      

، 11کند که تداخل در گفتارهایی را در هر دو زبان ایجاد میگردد و نارساییباعث مشکل پردازش زبانی در ذهن می
ای از آن است. کودک دوزبانه، به جای یک زبان، تالشی مضاعف برای تسلّط به دو زبان را نیاز دارد و همین نمونه

او در امور دیگر خواهد شد. مشکالت نوشتاری، افت تحصیلی، درک معنی و  امر، باعث کاهش قدرت یادگیری
و 1980نقل از آناستازیا؛  48: 1384مفهوم کلمات و ... از پیامدهای منفی دوزبانگی بر هوش کودکان است)کمالی؛ 

 (. 1970لیورمور؛ 
ناداری بین کودکان یک زبانه و دوزبانه از هایی معتقدند که تفاوت معای نیز با انجام آزمایشدر این میان، عدّه      

نظر بهرة هوشی، وجود ندارد؛ بنابراین از نظر این گروه، دوزبانگی تأثیری بر افزایش یا کاهش هوش کودکان نخواهد 
 (.  1353الدّین؛ نقل از محیی 54: 1376داشت)نجّاریان و مکوندی؛ 

 
 ایبندی کودکان مدرسهتقسیم

برند. کودکانی که در هریک از این های متفاوت به سر میها و زبانوام مختلف با گویشدر محدودة کشور ما، اق
آیند، بسته به محیط اجتماعی و فرهنگی قوم خود، در شرایط شخصیّتی متفاوت رشد کرده و وارد اقوام به دنیا می

توان به سه دسته شی،      میشوند. کودکان کشور را هنگام ورود به مدرسه و در مواجهه با زبان آموزمدرسه می
 تقسیم کرد: 

ها با هستة اصلی زبان دستة اوّل ـ کودکان فارسی زبان: کودکانی که زبان اصلی آنان، فارسی معیار است. آن      
کنند. این کودکان در مدرسه برای یادگیری فارسی آشنا هستند و منظور و احساس خود را با کلمات فارسی بیان می

 (. 34: 1378کنند)جهانگیری؛ شی، مشکلی ندارند و روند طبیعی آن را طی میزبان آموز
-توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اوّل، لهجههای محلّی را میدستة دوم ـ کودکان دارای لهجة خاص: لهجه      

اند که عالوه بر هاییهایی هستند که تفاوت ایشان با زبان فارسی، از حیث آوایی و تلفّظی است.گروه دیگر، لهجه
های بندرعبّاسی، بوشهری و ... . این ها و زبان فارسی وجود دارد؛ مثل گویشهای دیگری نیز، بین آنتلفّظ، تفاوت

شوند و مفاهیم آموخته شده برای گروه، هنگام ورود به مدرسه، تا حدّی در یادگیری زبان فارسی، سر در گم می
توانند با تالش بیشتر، این مشکل را برطرف نمایند و خود را با برنامة درسی، مدّتی می ایشان دیرفهم است؛ امّا بعد از

 (.  1384سازگار کنند)عصاره؛ 
توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اوّل، کودکانی هستند که گویش ایشان با دستة سوم ـ این دسته را نیز می      

های گیلکی، بلوچی و کردی. فارسی زبانان، قابل فهم نیست؛ مثل گویشکه برای طوریفارسی معیار، تفاوت دارد؛ به
های بیشتری نسبت به دستة پیشین دارند و زبان آموزش را به راحتی این گروه، در بدو ورود به مدرسه، بدفهمی
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ا برنامة درسی، توانند خود را بهای آموزشی، میشوند؛ امّا در صورت تالش معلّم و طرّاحی مناسب برنامهمتوجّه نمی
 سازگار کنند.)همان(.

 توان ایشان را به سه دسته تقسیم کرد:اند که گویش ترکی یا ترکمنی دارند و میگروه بعدی، کودکانی      
های رادیو و تلویزیون هم دسترسی دارند. کنند و به برنامهالف( کودکانی که در مناطق فارسی زبان زندگی می      

شان از نوع طبیعی و برابر است. این گروه، مشکلی در یادگیری ی دوزبانه هستند و حتّی دوزبانگیاین دسته، به نوع
 های فارسی زبان برخوردارند)همان(.زبانهزبان آموزشی ندارند و حتّی از غنای زبانی بیشتری، نسبت به یک

رادیو و تلویزیون، تا حدّی به زبان  ب( کودکانی که ساکن مناطق ترک زبان هستند؛ امّا به دلیل آشنایی با      
فهمند. دوزبانگی ایشان معموالً از نوع نامتوازن است. این گروه، هنگام فارسی، آشنایی دارند و تا حدودی، آن را می

 کنند)همان(.ورود به مدرسه، با زبان فارسی به مثابه زبان دوم برخورد می
های آنان نیز، کم رادیو و تلویزیون نیز، دسترسی ندارند و خانواده ج( گروهی که ساکن مناطق ترک زبانند و به      

های شوند یا کمکآموزان از طرف اولیا، مساعدت نمیاند. اکثر این دانشسواد و ناآشنا به زبان فارسیسواد یا بی
 .ارند)همان(آنان، به زبان بومی است. این کودکانند که بیشترین آمار ترک تحصیل و کم سوادی را در کشور د

 
 مقدّمات و روش تحقیق

و نه « تقریباً»از همین گروه اخیرند. گفته شد « ب»آموزان مورد بررسی در این پژوهش، تقریباً ذیل قسمت دانش
آموزان یکی از توان صد در صد مردم شهر آق قال را ـ که این تحقیق، روی دانش، چراکه از طرفی، می«دقیقاً»

های با کمی مسامحه، ترکمن زبان دانست؛ بنابراین کودکان این شهر هم که در خانواده مدارس آن صورت گرفته ـ
آموزند. نتایج آیند، در تعامل با اجتماع، نیازی به زبان فارسی ندارند و تنها، زبان ترکمنی را میترکمن به دنیا می
با پدر و مادر و بقیّة اعضای خانواده، و حتّی  ها در خانهآموزان پایة چهارم نیز نشان داد که تمام آنتحقیق روی دانش

کنند و تنها در کالس درس و با معلّم است که زبان با دوستان خود در خارج از مدرسه، به ترکمنی صحبت می
های رادیو و تلویزیون، که به زبان فارسی است، نیستند. بهره از برنامهها بیبرند؛ با این همه، آنفارسی را به کار می

دهند ـ زبانان تشکیل میفزون بر آن، شهرستان آق قال در پانزده کیلومتری شهر گرگان ـ که اکثریّت آن را فارسا
واقع شده است و به دلیل رفت و آمد مداوم مردم این دو شهر با یکدیگر، تا حدّ زیادی زبان فارسی جای خود را در 

وان گفت که کودکان شهر آق قال، صد در صد از گروه اخیرند. تها باز کرده است؛ بنابراین مقدّمه، نمیبین ترکمن
بندی مناطق سکونت ایشان شده ها در استان گلستان، باعث نوعی نامرتّبی در تقسیمها و ترکمنتلفیق پراکندة فارس

 است؛ امّا به هر حال از حیث بسامد، منطقة آق قال را باید ترکمن نشین دانست.
ین صورت بوده است که ابتدا، یکی از مدارس ابتدایی شهرستان آق قال به پیشنهاد آموزش روش این تحقیق، بد      

آموزان پایة چهارم آن، انجام شد تا مشخّص گردد که آیا دوزبانگی تا مقطع و پرورش، انتخاب و تحقیق روی دانش
یا تأثیر آن، اندک یا حتّی نزدیک  دهدآموزان ترکمن، ادامه میچهارم همچنان به تأثیر مثبت یا منفی خود روی دانش

 به صفر است؟
آموزان پایة چهارم، تقسیم شد. برخی نتایج به دست آمده از این ای تنظیم و بین دانشبر این اساس، پرسشنامه      

ای دربارة زبان ترکمنی مطرح ها، جالب توجّه بوده است؛ امّا پیش از پرداختن به آن، الزم است مقدّمهپرسشنامه
 گردد.
طور کلّی به سه بخش تقسیم های زبانی دنیا را به شناسان، تعداد خانوادههمچنانکه در مقدّمه مطرح شد، زبان      
 اند:کرده
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 های هند و اروپایی: که زبان فارسی، زیرشاخة آن است.ـ خانوادة زبان1      
 آن است.      های حامی و سامی: که زبان عربی زیرشاخة ـ خانوادة زبان2      
 های اورالی ـ آلتایی: که زبان ترکمنی زیرشاخة این خانواده است.ـ خانوادة زبان3      
بنابراین، خانوادة زبان ترکمنی، کلّاً جدا از خانوادة زبان فارسی است و این دو زبان، تقریباً هیچ وجه مشترکی با       

 یکدیگر ندارند.
های تاتاری، ترکی استانبولی، آذربایجانی و ازبکی مرتبط است. دی است که با زبانزبان ترکمنی، زبانی پیون       

تر است تا ها آسانفهمند؛ البتّه این کار برای ترکمنها تا حدّ زیادی ، زبان یکدیگر را میگویندگان این زبان
تر ترکمنی نیز، به تبع آن مشکلها؛ زیرا گویش ترکمنی، بسیار دشوار است و یادگیری مکالمات گویندگان باقی زبان

 گردد.می
ماند و معانی متفاوت، با افزودن از دیگر خصوصیّات زبان ترکمنی آن است که ریشة کلمات در آن ثابت می      

شوند، در شود. حروفی که از بینی ادا میشود. مانند آنچه که درایرانی باستان دیده میپسوندهای مختلف، حاصل می
قاعدة کمی دارد و کلمات مذّکر و مونّث در آن زبان ترکمنی، افعال بی«. ـنگ»رد وسیع دارند؛ مانند ترکمنی کارب

شود و ساختار جمله به صورت فاعل+ مفعول+ فعل است. این زبان هم اکنون در دنیا به خطّ التین نوشته دیده نمی
 شود.میشود؛ امّا در ایران، برای نوشتن ترکمنی از خطّ عربی استفاده می

آموزان ترکمن، از لحاظ خطّ و طبق این مقدّمات، زبان ترکمنی تفاوت بسیاری با زبان فارسی دارد؛ امّا دانش      
 شود.برند که در فارسی استفاده مینوشتار، مشکلی ندارند و همان خطّی را به کار می

ن گفت، این است که گویشوران این زبان، حتّی نکتة قابل توجّهی که باید در مورد زبان ترکمنی و گویندگان آ      
 در بزرگسالی نیز، گاهی در بیان برخی جمالت، مشکل دارند؛ جمالتی نظیر:

 از من عکس بکش)مِندِن عکس چِک( ـــــــــــــــ به جای: از من عکس بگیر         
 ام را نکشمقنعهام نکش )مقنعمدِن چِکئَه( ـــــــــــــــــ به جای: از من مقنعه      
 گویندکشند)اذان چیکیلیار( ــــــــــــــــــــــــــبه جای: اذان میاذان می      

اند؛ و دلیلش آن است که این گویشوران، برای صحبت به زبان فارسی، ابتدا جمالت ترکمنی را در ذهن از این گونه
سازند که نتیجة آن، بیان جمالتی است ن، جاری میکنند و سپس عین ترجمه را بر زباخود، ترجمة لفظ به لفظ می

 ای از آن آورده شد.که نمونه
 

 آموزان ترکمننوع دوزبانگی دانش
ها، به هر دو آموزان ترکمن، از این لحاظ، از نوع فعّال است؛ یعنی آنـ از لحاظ سطح تسلّط زبانی: دوزبانگی دانش1

های های فعّال، در الیهدارند؛ امّا همچنانکه گفته شد، معموالَ دوزبانهزبان فارسی و ترکمنی، تسلّط نسبتاً یکسانی 
 هایی از آن ذکر شد.کند؛ چنانکه نمونهها نیز صدق میترند و این، در مورد ترکمنزیرین زبان مادری خود، قوی

توان صد در صد در یکی از آموزان ترکمن را نمیـ از لحاظ حوزة رفتار زبانی: در این مورد، دوزبانگی دانش2      
 های همپایه، شبه همپایه یا ناهمپایه جای داد؛ بلکه به نوعی، تلفیقی است از این سه نوع.زیرشاخه

آموزند؛ امّا بیشترشان فارسی را با ها، دو زبان ترکمنی و فارسی را در دو محیط خانه و مدرسه میاکثر ترکمن      
کنند و همچون دوزبانگی شبه همپایه، از ترجمة الفاظ زبان اوّل در ذهن، برای ای نزدیک به ترکمنی صحبت میلهجه

های مذکور جای داد. توان در یکی از زیرشاخهکند؛ بنابراین ترکمنی را نمیبیان کلمات و جمالت فارسی استفاده می
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است و این دو، وجه اشتراکی با ای غیر خانوادة زبان فارسی ای از خانوادهشاید به این دلیل باشد که ترکمنی، شاخه
 های اندکی از دستور است.هم ندارند و اگر هم دارند، تنها در نمونه

ها از نوع افزایشی است. چنانکه خواهد ـ از لحاظ تأثیر دو زبان بر یکدیگر: از این لحاظ، دوزبانگی ترکمن3      
شود و ایشان و مناطق ترکمن نشین، حمایت می آموزان ترکمن، به شدّت از سوی خانوادهآمد، زبان مادری دانش

 گویند.همیشه با یکدیگر به زبان ترکمنی سخن می
 آموزان ترکمن از این لحاظ، ذیل همان مبحث ذکر شد.ـ از لحاظ نوع یادگیری: دوزبانگی دانش4      

 
 نتایج تحقیق

بانگی، تأثیر نسبتاً خفیفی را در روند آموزان ترکمن پایة چهارم صورت گرفت، دوزبر طبق تحقیقی که روی دانش
آموزان این کالس، در پایة اوّل، مشکل تحصیلی داشتند؛ چه آنان که زبان تحصیلی پایة چهارم دارد؛ امّا اکثر دانش

دوم را همزمان با ترکمنی یاد گرفته بودند و چه آنان که فارسی را در بدو ورود به مدرسه یا پیش دبستان آموخته 
 بودند. 

آموزان این تحقیق، بیش از یک سال، خارج از منطقة ترکمن زبان زندگی نکرده بودند و هیچ کدام از دانش      
 هایشان نیز تأکید بسیاری بر صحبت کردن آنان به زبان ترکمنی داشتند.خانواده

کار گیرند که ناشی از های گوش دادن و نوشتن را به آموزان در آن، مهارتدر درس دیکته که الزم است دانش      
درصد  23آموزان، حاکی از آن است که هاست. نمرات دانشتشخیص صحیح صداهای فارسی و نگارش صحیح آن

درصد، نمرة باالی شانزده گرفتند؛ امّا بنا بر اذعان معلّم این  50درصد بین ده تا پانزده و  27آنان، نمرة زیر ده، 
اند بر مشکالت ناشی از دوزبانگی خود چیره شوند و چه آنان که که توانسته هاآموزان، چه آنکالس، همة این دانش

های کالمی دارند که همانطور کنند، در درس انشا یا در گفتار خود، لغزشهنوز با این مشکل، دست و پنجه نرم می
 اللّفظی زبان ترکمنی به فارسی است.که توضیح داده شد، ماحصل ترجمة تحت

آموزان ضعیف در این تحقیق، در طبقة اجتماعی پایینی قرار توجّه در این تحقیق آنکه، اکثر دانش نکتة قابل      
تری دارند نسبت به کودکان طبقة ضعیف ، کودکان طبقة متوسّط، زبان گفتاری بسط یافته«برنشتاین»داشتند. به عقیدة 

مند گردند و ان انعطاف، از آموزش رسمی، بهرهتوانند به هماند و نمیکه از یک قالب محدود زبانی فراتر نرفته
 (. 136: 1373ها به نحوی ناقص است)گیدنز؛ گیری زبان در آنشکل
نکتة قابل توجّه دیگر اینکه، در درس ریاضی، در پاسخ به این سؤال که: آیا پیش آمده که درسی از ریاضی را       

آموزان، ن توضیح دادند، یاد بگیرید؟، پاسخ صد در صد دانشمتوجّه نشوید و پس از آنکه آن را به ترکمنی برایتا
 بود.   « بله»
 

 هانوشتپی
ـ در گرگان، مهاجرت اقوام مختلف از سیستان و خراسان و شاهرود و ... باعث اختالط این اقوام و تعامل 1     
 های ایشان با یکدیگر شده است.زبان
 .1342نژاد؛ قل از ستّارین 18: 1374ـ همچنین ر.ک: دیتاروند؛ 2     
در لیتوانی متولّد و در سال  1926شناس یهودی آمریکایی ـ لهستانی بود که در سال ـ اوریل وین ریش زبان3     

 در نیویورک درگذشت. او استاد دانشگاه کلمبیا بود. اکثر مطالعات وی در زمینة زبان عبری است. 1967
 .147ـ 145: 1379و پورامینی؛  56: 1388ـ همچنین ر.ک: اخگرپور؛ 4     
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 . 143و پورامینی؛ همان:  38: 1384ـ همچنین ر.ک: کمالی؛ 5      
 ها.ـ همچنین ر.ک: همان6      
 additiveـ 7      
 subtractiveـ 8      
 . 32: 1368و مدرّسی؛  195: 1386ـ همچنین ر.ک: زندی؛ 9      

 .55ـ 54: 1384و کمالی؛  141: 1379ـ همچنین ر.ک: پورامینی؛ 10    
شود. کاربرد ناآگاهانة عناصر یک زبان در ای است که از برخورد دو زبان حاصل میترین نتیجهـ تداخل، عام11    

 (.41: 1368شود)مدرّسی؛ زبان دیگر، تداخل نامیده می
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