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  هاي اشتقاقي و بررسي ارتباط ساخت
  زباني در پديدة دو زبانگي شناسي رده

  سيد بهنام علوي مقدم
  تهران ،آموزشيريزي  سازمان پژوهش و برنامهار استادي

  )07/11/1388: ، تاريخ تصويب18/07/1388: خ دريافتتاري(

  چكيده
هـا را     هاي موجود در آن   »وند«هاي اشتقاقي و      اين مقاله رشد و گسترش واژه     

 زبـاني   ٔنظـران معتقدنـد اگـر رده        صاحب. كند  در كودكان دو زبانه بررسي مي     
. زبان اول و دوم به هم نزديك باشد، سرعت يادگيري زبان دوم بيشتر اسـت              

 آنجا كه زبان فارسي زباني پيوندي با رنگ ضعيفي از تركيبي، زبان تركـي               از
آمـوزان   رود دانـش  زباني پيوندي و زبان عربي زباني تصريفي است، انتظار مي      

شناختي زبانشان به زبان فارسي، با بـاال رفـتن            زبان به علت شباهت رده      ترك
زبـان    آموزان عرب   شهاي اشتقاقي بيشتري را نسبت به دان         تحصيلي واژه  ٔپايه
 ٔهاي توليدي به دست آمده از طرح واژگان پايـه           در بررسي واژه  . كار گيرند   ه

 فارسي و دو زبانه مشخص شـد كـه ارتبـاطي معنـادار              ٔزبانه  آموزان يك   دانش
 ٔهاي اشتقاقي بـا بـاال رفـتن سـطح تحـصيلي و رده      بين رشد و گسترش واژه  

  .هاي مورد بررسي وجود ندارد زباني زبان

ب

                                                           

شناسـي، دو زبـانگي، زبـان پيونـدي، زبـان             هاي اشتقاقي، رده    واژه :ها  كليدواژه
  .تصريفي

 
. E-mail: behnam_9002@yahoo.com 
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  هممقد

ــده  ــي پدي ــانگي ٔبررس ــاعي دو زب ــوزه )bilingualism(  اجتم ــه   از ح ــب مطالع ــاي جال   ٔه
 ايـن  ٔمطالعه. نمايد  زبان در جامعه را آشكارتر مئدو زبانگي ضرورت مطالعه  . زبان و اجتماع است   

  هـاي ديگـر علـوم انـساني     هـاي زبـاني را بـا حـوزه     كنـد تـا بررسـي    رصـتي ايجـاد مـي   پديده، ف 
شناسـي   هـاي ديگـر زبـان      حـوزه  شناسي و همچنـين    شناسي، مردم  شناسي، روان  همچون جامعه 

ــي و رده  ــو، كاربردشناس ــرف، نح ــون ص ــيم  همچ ــاط ده ــي ارتب ــس . شناس ــانگي م   اي لهئدو زب
 متفـاوت ديـده     يهـاي  و در جوامع مختلف بـه گونـه       پيچيده، نسبي و داراي ابعاد گوناگون است        

شناسـان بـه     روان. رود شناسي فراتر مـي    اي دارد و از زبان     رشته  ماهيتي ميان  اين پديده . شود مي
شناسـان دو    جامعـه . پردازنـد  بندي ذهن در افـراد دو زبانـه مـي          بررسي تأثيرات مغزي و سازمان    

بـراي ايـن    . عـث نـاهمگني در جامعـه اسـت        شـمرند كـه با     اي اجتمـاعي برمـي     زبانگي را پديده  
و  د متخصـصان آمـوزش،   .  ويـژه دارد   يزباني دو زبانگي اهميتـ    -هاي اجتماعي  پژوهشگران، جنبه 

نند و به تأثيرات دو زبـانگي       ك  هاي كلي آموزش جامعه بررسي مي      زبانگي را در ارتباط با سياست     
  .بر هوش توجه دارند

شوند، دو زبـانگي در      مبناي شرايط متفاوت دو زبانه مي     از آنجا كه افراد به داليل مختلف و بر          
بندي انواع دو زبانگي،  همچنين وجود ابعاد مختلف در تعريف و طبقه       .  جوامع يكسان نيست   ٔهمه

  .اي نسبي تبديل كرده است لهئآن را به مس
  شـود كـه بـيش از يـك زبـان را            كـار گرفتـه مـي      دو زبانگي در مورد افراد يـا اجتماعـاتي بـه          

   كـشور در جهـان وجـود دارد، اقـوام          170كـه فقـط حـدود        درحـالي . گيرند كار مي  رتباط به در ا 
ـ   كـار مـي    بـه را  چهار تا پنج هـزار زبـان        كشورها  ن  ايو قبايل ساكن        دو يـا   ،ترتيـب   بـدين  .دگيرن

  برخـورد زبـاني اقـوام     . چند زبانگي در تمـامي كـشورهاي دنيـا امـري طبيعـي و فراگيـر اسـت                 
  هـاي دو يـا چنـد زبانـه را          وجود آمـدن جامعـه      به ،... ل سياسي، اجتماعي و   گوناگون در اثر عوام   

  . در پي دارد
  زبـان ، عمـل آمـده   طبـق تحقيقـات بـه   . كشور ما ايـران نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست          

هـاي مختلفـي همچـون تركـي،         نيمي ديگر بـه زبـان      مادري نيمي از افراد كشور فارسي است و       
توان گفت دوزبانگي در ايران يـك قاعـده           لذا با اندكي تسامح مي     ؛گويند عربي، بلوچي سخن مي   

  .است
   زبـان  ٔدر ايران، در آمـوزش و پـرورش كـشور سياسـت زبـاني برپايـه               زباني  با وجود اين تنوع     

. شوند زبان تلقي مي   آموزان، فارسي   دانش ٔعنوان زبان رسمي آموزش استوار است و همه        فارسي به 
هـاي   طور ملموس با چندگانگي ارجـاع زبـاني در محـيط            ايران به   آموزش و پرورش   ،ترتيب بدين
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  آمـوزان  اجتمـاعي و فرهنگـي بـراي دانـش         لي كه در ابعـاد شـناختي، عـاطفي،        ئآموزشي و مسا  
  زبانـان ايرانـي بـا طيـف وسـيعي      فارسـي   غيـر ٔبـاره در. روسـت  هآيد روب زبان پيش مي   فارسي غير
  ناي دور افتــاده و قطــب ديگــر ســاكنن روســتاهااهــستيم كــه يــك قطــب آن ســاكن رو هروبــ

ــستند   ــزرگ ه ــهرهاي ب ــاكن   . ش ــراي س ــي ب ــان فارس ــك  ازب ــهرهاي كوچ ــتاها و ش   ن روس
ــر ــان، فارســي غي ــان خــارجي محــسوب مــي  زب ــه ؛شــود زب ــا در كــالس درس ب ــرا تنه ــار  زي   ك
ــي ــم اســت    م ــي ك ــان فارس ــل زب ــا اه ــدگان ب ــاس فراگيرن ــان . رود و تم ــستگي مي ــن گس   اي

   انگيـزش فـردي را     ٔارتبـاط برپايـه    زبـان،   آمـوزان غيرفارسـي      دانـش  زبان مدرسه و زبان مـادري     
   .كند دشوار مي

   زبــانئيكــي از مــوارد تأثيرگــذار در يــادگيري زبــان دوم، فاصــله     گفتــه شــده اســت   
)linguistic distance( آموزان براي   مدت زماني است كه دانشٔكننده اين فاصله، تعيين. است

  ).Odlin, 1989 (ياز دارندمسلط شدن به زبان دوم به آن ن
ادعـا    عصبي ارائه ؤسازي شده از شبكه  شبيهٔ مداركي را از يك مطالعه)Inoue, 1996( اينو

 زبـاني   ٔين ترتيب كـه هرچـه فاصـله       ه ا  ب ؛ زباني بر ميزان يادگيري تأثيرگذار است      ٔكند فاصله  مي
  . بيشتر باشد، مدت زمان بيشتري براي يادگيري زبان دوم نياز است

ــا   ــاتلر و هاكوت ــز )Butler & Hakuta, 2004(ب ــي ني ــد م ــان اول و دوم  گوين ــر زب   اگ
   تفـاوت زيـادي بـا هـم داشـته باشـند، ممكـن اسـت زمـان                  )typology(شناختي   از لحاظ رده  

 ايـن زمـان كمتـر       ،شـبيه باشـند    ظاين لحا  اگر از     و بيشتري براي يادگيري زبان دوم نياز باشد      
  . خواهد بود

 هـاي    زبـان   با رنـگ ضـعيفي از      )agglutinating( پيوندياست   فارسي زباني    از آنجا كه زبان   
 و زبان عربـي زبـاني تركيبـي از نـوع تـصريفي             ، زبان تركي زباني پيوندي    )synthetic( تركيبي

)inflectional( است  )،رسد به علـت شـباهت       مي ها، به نظر   و براساس اين نظريه   ) 1369 ثمره
زبانـان بـراي يـادگيري زبـان        كي نسبت به فارسي و عربي، تـرك       شناختي فارسي و تر    بيشتر رده 

د ور  مـي  انتظـار بـه همـين دليـل       . زبانان به زمـان كمتـري نيـاز دارنـد          عرب فارسي در قياس با   
 نسبت به   زبان آموزان ترك   در دانش ) اند ي پيوندي ختشنا كه از نظر رده   ( هاي زبان فارسي   ختاس

ين همـ ابتدايي هويدا شود و بـر        ٔتري از تحصيل در دوره     زبان در سطوح پايين    آموزان عرب   دانش
بـراي   تـري را   اي زبانشان مـدت زمـان طـوالني        ده ر دليل تفاوت  زبان به  آموزان عرب  اساس دانش 
 اگـر فراگيـران   )1989( را بنـا بـر نظـر اودلـين    زي  داشته باشند؛  ها نياز  گونه ساخت  يادگيري اين 

ــد ســاخت ــان مقــصد  احــساس كنن ــد هــاي خاصــي در زب ــان مب ــا زب ــادي ب ــاوت زي    دارد،أ تف
  د ايـن خـودداري    شـو   ر مـي  تـصو . هـا خـودداري كننـد      كـارگيري آن سـاخت     ممكن است از بـه    

)avoidance (هاي اول يادگيري مشهودتر باشد در سال.  
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هـا  »ونـد « ن يا نبـود   نود ب پيوندي، هاي تصريفي و   يكي از موارد شاخص در تفاوت ميان زبان       
)affixes( و كلمات مشتق )derived words (است.  

 كودكان مقطـع  )core vocabulary (ٔبر اين اساس، نگارنده سعي دارد با بررسي واژگان پايه
زبـان، ميـزان يـادگيري انـواع واژگـان مـشتق فارسـي و                زبـان و عـرب     زبان، ترك   ابتدايي فارسي 

بنـاب    و سوسـنگرد ،كاشـان ي ها و روند رشدشان را در مناطق روسـتاي    هاي موجود در آن   »وند«
دليـل انتخـاب    . دريابد)  عربي ياتركي   (شان   زباني زبان مادري   ٔرا با رده   آن بررسي كند و ارتباط   

گـزينش منـاطق    . زبان بودن اين سه ناحيـه اسـت        زبان و ترك   عرب زبان،  اين سه منطقه، فارسي   
ل از   قبـ  ٔنخوردگي زبان مـادري در دوره      روستايي در سوسنگرد و بناب به علت اطمينان از دست         
  . مدرسه و نيز يادگيري زبان فارسي در دوران مدرسه است

 اهميت و ضرورت تحقيق

  ليف وأعنــوان كارشــناس تــ بــهفعاليــت هــا تــدريس و تحقيــق و نيــز  نگارنــده پــس از ســال
   ابتـدايي در وزارت آمـوزش و پـرورش بـه ايـن نتيجـه رسـيده       ٔريـزي كتـب درسـي دوره     برنامه

  ليف و تــدوينأ بــراي تــ،ليف كتــب درســيأسيــستم تــبــا توجــه بــه متمركزبــودن  اســت كــه
ــ كتـــاب   زبانـــه و  اعـــم از يـــك،آمـــوزان ابتـــدايي تمـــامي منـــاطق ايي درخـــور دانـــشهـ

ــم آن   ــدرت درك و فهـ ــزايش قـ ــراي افـ ــه بـ ــاخت   دوزبانـ ــونگي سـ ــه چگـ ــد بـ ــا، بايـ   هـ
  انـدركاران  عنـوان معيـاري مناسـب در اختيـار دسـت           اشراف داشـت و آن را بـه        واژگان كودكان 

ــيم و ــتتعل ــرار داد  تربي ــن  .ق ــاراي ــيك ــت آموزشــي    م ــود كيفي ــت بهب ــامي در جه ــد گ   توان
  .حساب آيد به

   زبـاني و ميـزان رشـد واژگـان كـودك در سـطوح              ٔ اين بررسـي، ارتبـاط ميـان رده         با عالوه به
 اودلـين  ،)2004( هـاي بـاتلر و هاكوتـا       در ضمن نظريه   شود و   ابتدايي مشخص مي   ٔمختلف دوره 

  .دگرد  مييا ردييد أ ت)1996(  و اينو)1989(
هـاي مربـوط بـه وزارت آمـوزش و           سازماندر  تواند   هاي استفاده و كاربرد اين مقاله مي       زمينه
آموزشـي، آمـوزش و      ليف كتب درسـي، انتـشارات كمـك       أريزي و ت   ز جمله دفتر برنامه   ا ،پرورش

 ،سـيما   و، صدا ابتدايي، آموزش و پرورش استثنايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي      ٔپرورش دوره 
  .باشد...   وزبان ديگر كشورهاي فارسي، نويسندگان كودك
  :اند چنينها   سودبخش به ارمغان آورد كه برخي از آنيتواند نتايج اين تحقيق مي

  ؛ مواد الزم براي فرهنگ فارسي، تركي و عربي كودكٔتهيهـ 
   ؛تدوين كتب درسي مناسبـ 
  ؛ليف كتب غيردرسي مناسبأتدوين و تـ 
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 ؛ مهارت خواندن و كاهش افت تحصيليءارتقا ـ
  .كمك به توليد مواد آموزشي مناسب براي مناطق دو زبانهـ 

ؤس  هاي تحقيق ال

زبـان و     ، عـرب  زبـان   آموزان فارسي   هاي موجود در دانش   »وند«هاي مشتق و     ميزان رشد واژه  ـ  
  تا پنجم ابتدايي چه مقدار است؟دوم هاي  پايهزبان ايراني  ترك
هـاي    زباني زبان  ٔآموزان و رده    در اين دانش   ها»وند«تباطي ميان رشد واژگان مشتق و       چه ار ـ  

  فارسي، تركي و عربي وجود دارد؟

  هاي تحقيق فرضيه

زبان، بسامد واژگان مشتق و      زبان و عرب   زبان، ترك   آموزان ايراني فارسي     دانش ٔواژگان پايه  درـ  
  .يابد ش مي تحصيلي افزائها با باال رفتن پايه آن تنوع
آمـوزان    دانـش  ٔپايـه از نظر بـسامد و تنـوع، در واژگـان            ها»وند«ميزان رشد واژگان مشتق و    ـ  
  .زبان است آموزان فارسي زبان ايراني كمتر از دانش ترك
آمـوزان     دانـش  ٔ در واژگـان پايـه     ،از نظر بـسامد و تنـوع       ها»وند«ميزان رشد واژگان مشتق و    ـ  
  .زبان كمتر است زبان و ترك آموزان فارسي ، نسبت به دانش ايرانيزبان عرب

  اهداف تحقيق

در سطوح   ها»وند«به بررسي، مطالعه و تحليل واژگان اشتقاقي و         كه  اين پژوهش بر آن است      
زبـان   زبـان و فارسـي   زبان، ترك  آموزان ايراني عرب    دانش)  تا پنجم ابتدايي   دوم( مختلف تحصيلي 

هاي تركي و عربي بررسي كند و ارتبـاط ميـزان     زبانٔه ردهها را با توجه ب بپردازد و روند رشد آن 
  .د زباني را دريابٔيادگيري واژگان مشتق با رده

 شناسي روش

  روش گردآوري داده. 1

 )1383 (زاده و همكـاران  دست آمده توسط نعمت ه بٔواژگان مورد بررسي نگارنده، واژگان پايه
هاي اول تا پنجم مقطع ابتدايي در مناطق  وزان پايهآم  دانشٔ ملي، واژگان پايهٔدر اين پروژه. است

هاي اسم، فعل و صفت در دو سطح ادراكي و توليدي و بـر اسـاس                 مختلف ايران بر اساس مقوله    
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هاي معتبري  تواند داده  ميكهبه دست آمده است     ) ادراكي، توليدي و معلمان   (هاي متنوع    آزمون
 دوم  ٔ ايـن طـرح موفـق بـه كـسب رتبـه            شـود   مـي  يـادآوري  .را در اختيار پژوهشگران قرار دهد     

سـازمان  (  دالري آيسـسكو   ٔو نيز جايزه   1383المللي خوارزمي در سال       بين ٔهجدهمين جشنواره 
  .  شده است2005در سال ) اسالمي آموزش علمي و فرهنگي
 :پـردازيم  هاي توليدي مورد نظر است، به توضيح بيشتر آن مـي           از آنجا كه در اين تحقيق واژه      

   صــفحه كــه محــور اصــلي آن116اي اســت مــصور و رنگــي در  ون توليــدي واژه، كتابچــهآزمــ
 ادبيـات كـودك و نوجـوان و تـصويرگر           ٔايـن موضـوعات بـه كمـك نويـسنده         .  موضوع است  14

در مجمـوع  تـصويرهاي فراوانـي در         . هاي مصور شده اسـت     هاي كودك تبديل به داستان     كتاب
اول خواسته شـده بـا توجـه بـه تـصاوير سـخن بگوينـد تـا                   ٔآموزان پايه   كتابچه آمده و از دانش    
هـا   آموزان دوم تا پنجم خواسته شـده تـا مطالـب را در دفترچـه               از دانش  صدايشان ضبط شود و   

عـشايري    شهري، روسـتايي و ٔ مدرسه175 استان،   28آموز ابتدايي از     هزار دانش  بيست. بنويسند
 1381 دي مـاه     10 برگزاري اين آزمـون در     .اند  كالس در اين آزمون شركت كرده      875در قالب   

اي دو    سيـستماتيك خوشـه    .اس .پـي  .آوري داده در اين طرح پي      روش جمع . صورت گرفته است  
مـدارس  (  خـاص مـد نظـر بـوده        ي حاضر منـاطق   ٔ اما از آنجا كه در پروژه      ؛ است )pps( اي مرحله

هاي محـدودي    پايه، مكانو در طرح واژگان  ) زبان زبان و عرب   زبان، ترك  روستايي مختلط فارسي  
  اند، انتخاب منـاطق سوسـنگرد، بنـاب و كاشـان بـه صـورت عمـدي                 داراي اين خصوصيت بوده   

  .تصادفي است غيرو 
ــده واژه ــدي نگارن ــاي تولي ــهه ــر پاي ــصيلئ ه ــدايي دوم(  تح ــنجم ابت ــا پ ــهرا در )  ت ــر س   ه

  ،هـا  آناز ميـان     ؛كنـد  زبـان منـاطق يـاد شـده مطالعـه مـي            زبان و عـرب    ، ترك  زبان  گروه فارسي 
هاي هـر گـروه در سـطوح        »وند«  و گسترش   رشد  و شوند ها استخراج مي  »وند«واژگان مشتق و    

هـا در    گـروه   زبـاني،  ٔد و در نهايـت بـا توجـه بـه رده           گـرد   مختلف تحصيلي بررسي و مطالعه مي     
 ،)2004( هاي بـاتلر و هاكوتـا      بر اين اساس نظريه     ابتدايي با هم مقايسه و     ٔهاي مختلف دوره   پايه

  .شوند  مييا ردييد أ ت)1996(  و اينو)1989( اودلين

  آمارئجامعه. 2

مقطـع ابتـدايي     هاي مختلف  آموزان پايه    توليدي دانش  ٔ آماري اين پژوهش، واژگان پايه     ٔجامعه
  .  كاشان، بناب و سوسنگرد است از شهرهاي روستايئسه منطقهدر 

  هـا و عوامـل     بـوده اسـت كـه اثـرات رسـانه          روسـتايي بـه ايـن دليـل          ٔانتخاب اين سه منطقه   
  تـوان   مـي  روسـتاهاي واقـع در بنـاب و سوسـنگرد را تقريبـاً            . ها كمتـر اسـت     مزاحم ديگر درآن  
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ــان فارســي در آن   ــه زب ــرد ك ــرض ك ــاطقي ف ــا من ــان خــارجي محــسوب  ه ــادگيري  زب   نآو ي
  . شود  دوران مدرسه شروع مياز

 ها روش تجزيه و تحليل داده. 3

  . استتحليلي - توصيفيوش تحقيق، در اين پژوهش، ر
 تـا   دوم( زاده و همكاران در هر پايه       استخراج شده توسط نعمت    ٔدر اين مقاله ابتدا واژگان پايه     

 بررسـي و مطالعـه      جـزا طـور م   زبان بـه   زبان و عرب   زبان، ترك   هر سه گروه فارسي   ) پنجم ابتدايي 
و تنوعـشان در هـر      هـا  اشتقاقي آن هاي  »وند«پس از تعيين بسامد واژگان اشتقاقي و         د و شو  مي
ها درسطوح مختلف تحصيلي هر گـروه مـشخص و            تحصيلي از هر سه گروه، ميزان رشد آن        ٔپايه

  .گردد  زباني مطالعه مئسپس ارتباط اين روند رشد با رده
هـاي    زبـاني را بـا رونـد رشـد واژه          ٔهاي فـوق، ارتبـاط رده      در پايان نويسنده سعي دارد با داده      

  .نظريات ذكر شده را اثبات يا رد كند و مشخصاشتقاقي 

   تحقيقٔپيشينه

ــش    ــه نق ــه ب ــا توج ــانگي«ب ــي رده«، »دوزب ــرف«و » شناس ــراي  » ص ــژوهش، ب ــن پ   در اي
  :آيد هاي انجام شده مي هريك از موضوعات ياد شده، در زير توضيح مختصري در باب تحقيق

. رو هـستيم     دسته نظـر روبـه     هاي خارجي و داخلي با دو       در مورد دو زبانگي در بخش پژوهش      
زبانـه    يك گروه به تأثير منفي دو زبانگي اشاره دارند و افراد دو زبانه را نسبت بـه اشـخاص يـك                    

ها عوامل تأثيرگذار بر      در اكثر اين پژوهش   . دانند  تري مي   هاي زباني ضعيف    داراي هوش و توانايي   
در حـالي كـه علـل       . ور شده اسـت   عاملي تص    دو زبانگي كنترل نگرديده و اين مسئله، تك        ٔپديده

، زمـان     ، جنـسيت    هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي       ، موقعيت   متنوعي مانند خصوصيات فردي   
هـاي دو يـا       ها در افراد دو زبانه، ميزان تماس افراد ياد شده و آگاهي از مهارت               شروع تماس زبان  

هـا را     ها روايـي ايـن پـژوهش       اهميت جلوه دادن آن     چند زبان مورد نظر بسيار تأثيرگذارند و كم       
هـاي پـيش  از        تحقيقات مؤيد تأثيرات منفي دو زبانگي، اغلب مربوط به سال         . كند  دار مي   خدشه
براي نمونه به چند مورد زيـر       . ها نياز به بررسي و تأمل بيشتري دارند          است؛ لذا اين يافته    1960

  :كنيم اشاره مي
ــال  ٔاداره ــا در سـ ــاجرت امريكـ ــام آ1911 مهـ ــا انجـ ــاجر  بـ ــان مهـ ــر كودكـ ــشي بـ   زمايـ

  هـا بـا كودكـان متولـد امريكـا دريافـت              آن ٔتبـار و مقايـسه      تبـار و آلمـاني      تبـار، روسـي     ايتاليايي
  ترنـد   كه كودكـان مهـاجر يـاد شـده نـسبت بـه كودكـان امريكـايي از لحـاظ تحـصيلي پـايين                       
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ــصاره،( ــام ). 1382  عـ ــال  )Graham(گراهـ ــز در سـ ــات  1925 نيـ ــي مطالعـ ــا بررسـ    بـ
  اي كـــه در خانـــه، اســـپانيايي ه در آمريكـــا نــشان داد كـــه كودكـــان دو زبانــه  شـــد انجــام 

ــه ــه  كــار مــي و در مدرســه انگليــسي را ب ــا ب ــد، داراي هــوش كمتــري هــستند؛ ام ــه گيرن   ٔگفت
ــصادي       ــر اقت ــه از نظ ــت ك ــده اس ــام ش ــاني انج ــر روي كودك ــشتر ب ــي بي ــن بررس ــور اي   تيل

  نقـل  بـه (انـد     زبـان مـادري خـود نديـده       گونه آموزشـي در مـورد          و هيچ   و اجتماعي ضعيف بوده   
  ).1371  از براهني،
   پـنجم قـرن بيـستم صـورت گرفتــه،    ٔهـا كـه غالبـاً پــس از دهـه     اي ديگـر از پـژوهش   دسـته 

كالمــي،  هــاي زبـاني، هــوش غيـر   نـشانگر برتـري و تفــوق افـراد دو يــا چنـد زبانــه در توانـايي     
   اسـت كـه در هرجـا آمـوزش          قابـل توجـه ايـن      ٔنكتـه . پذيري ذهن و خالقيـت هـستند        انعطاف

هاي خواندن و نوشتن آغـاز شـده و بـه دو مهـارت                زبان دوم براي كودكان تنها از طريق مهارت       
سخن گفتن و گوش دادن توجه كافي نشده است، ضعف عملكردهاي زبـاني و ذهنـي نمايـان و                   

  . دو زبـانگي كاهنـده و مـانع گـسترش و خالقيـت زبـاني اسـت                 ٔاين مـسئله بـه وجـود آورنـده        
ــراي هــم  ــواردي كــه ب ــا در م ــه و  ام ــان اول و دوم تالشــي صــورت پذيرفت ــراز نمــودن دو زب   ت

اند، برتري ذهني و زباني در كودكان         زمان مورد توجه واقع شده      طور هم   هر چهار مهارت زباني به    
تـر از   تحت نظر داشتن عوامل غيرزباني از مسائل بسيار مهم و گاه پر اهميت  . بيشتر نمايان است  

  در تحقيقـات زيـر برخـي از ايـن عوامـل           . آيـد   شـمار مـي     تـرازي زبـان اول و دوم بـه          ممبحث ه 
  :اند در نظر بوده

هـاي والـدين را در بحـث      در پژوهـشي، سياسـت  )King & Fogle, 2006(كينگ و فوگل 
 خانواده كه قصد داشتند فرزندانشان دو       24در اين پژوهش    . آموزي بررسي و توصيف كردند      زبان
هـا بايـد      در بـسياري از مـوارد بچـه       .  انگليسي شوند، مورد مطالعه قرار گرفتنـد       -يايي اسپان ٔزبانه

ها نشانگر اهميت نقش والدين در        يافته. آموختند  اسپانيايي را كه زبان خانواده و جامعه نبود، مي        
كردنـد و در   آموزي تكيه مـي  ها اصوالً بر تجربيات شخصي خودشان در زبان  آن. آموزش زبان بود  

  .پرداختند  با فرزندانشان به تمرين ميمنزل
 -اي رويكـردي اجتمـاعي    نيز در مطالعه)Haworth, P & et al, 2006(هاورث و همكاران 

هـاي    يافتـه . ها مد نظر قـرار دادنـد         دو زبانگي بچه   ٔفرهنگي را براي كشف عوامل مؤثر در توسعه       
 مـديون و مرهـون معلمـان، ابـزار          ها   دو زبانگي در بچه    ٔها بيانگر اين است كه توسعه       پژوهش آن 

اند كه با محـيط       ها فراگيراني فعال    هاست؛ در واقع بچه     فرهنگي موجود در محيط و طبيعت زبان      
 كـودكي نقـش بـسيار    ٔكنند كه معلمـان دوره   اين محققان در پايان ذكر مي     . يابند  زباني وفق مي  

  .ها دارند  دو زبانگي بچهٔمهمي در فرايند توسعه
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  ٔ در بررسـي كودكـان دو زبانـه   )Paradis & Nicolodis, 2007(كـوالديس  پـاراديس و ني 
  گوينـد، بـه انتخـاب       هـا سـخن مـي       هـا بـسته بـه افـرادي كـه بـا آن              دو ساله پي بردند كـه آن      
  هـا از طريـق بافـت        دهند؛ اما لزوماً به توانـايي كامـل جداسـازي زبـان             زبان حساسيت نشان مي   

  در ايـن مطالعـه ايـن      . ها دليلي بـر ايـن ادعاسـت          زبان يابند؛ تسلط بر يكي از      كالمي دست نمي  
 زبـاني بيـشتر، جـدا      ٔتر به دليل توسـعه      دبستاني بزرگ   هاي پيش   سؤال مطرح بود كه آيا دو زبانه      

  منظــور از جداســازي كالمــي در افــراد. دهنــد يــا خيــر تــري انجــام مــي ســازي كالمــي كامــل
همان زبان و استفاده نكردن از زبـان ديگـر          كارگيري يك زبان خاص در بافت         دوزبانه، توانايي به  

است؛ مثل اينكه فرد با مخاطب فرانسوي، به زبان فرانـسه سـخن گويـد و كلمـات انگليـسي را                     
  . كار نبرد به

ها از يك ناحيه در كانادا با اكثريت انگليسي و اقليت فرانسوي، كودكاني را انتخاب كردنـد                   آن
  . چهــار نفــر ديگــر مــسلط بــه انگليــسي بودنــدكــه چهــار نفرشــان مــسلط بــه زبــان فرانــسه و

 ايـن تحقيـق   ٔنتيجـه . ها يك موقعيت بازي آزاد به هر دو زبان در نظر گرفتـه شـد        براي اين بچه  
  دادنـد؛   نشان داد كه كودكان مـسلط بـه زبـان فرانـسه، جداسـازي كالمـي را بهتـر انجـام مـي                      

  كـار   در بافـت فرانـسوي بـه       هـاي انگليـسي فراوانـي را        هـاي مـسلط بـه انگليـسي، واژه          اما بچـه  
  هــا نــشانگر ايــن اســت كــه جداســازي كالمــي بــه نظــر ايــن پژوهــشگران، يافتــه. گرفتنــد مــي

  پـذيرد؛ زيـرا     پـذير اسـت، امـا هميـشه صـورت نمـي             دبـستاني امكـان     دو زبان در كودكان پيش    
  شـناختي   هـا و نيـز حساسيتـشان بـه بافـت جامعـه              اين موضوع بـه ميـزان تـسلط زبـاني بچـه           

  .تباط داردزبان ار
طور توضيح داده شود كـه بـه دليـل            هاي متنوع، ممكن است اين      تفاوت در نتايج اين پژوهش    

شـود؛    هاي دو زبانه شدن در كودكان، انواع متنوعي از دو زبـانگي ديـده مـي                 مختلف بودن شيوه  
  دو زبـانگي را از ابعـاد مختلفـي بررسـي و          ٔها پديده   همچنين بايد در نظر داشت كه اين پژوهش       

 دو ٔاند؛ گسترده بودن اين مسئله و نبـود تعريفـي يكـسان و مـورد اتفـاق از پديـده           مطالعه كرده 
  .تواند موجب اين نتايج ضد و نقيض باشد زبانگي نيز مي

توان گفت كه تأثير مثبت دو زبانگي بر ذهـن، هـوش و ديگـر خـصوصيات                   طور خالصه مي    به
زباني، بيشتر مورد توجه پژوهشگران واقع        غير انسان به شرط ايجاد شرايط الزم و كنترل مسائل        

  .شده است
هاي داخلي، مواردي همچون افت تحصيلي، مشكالت ارتبـاطي و            طور كلي در اكثر پژوهش      به

  عنـوان زبـان دوم، مـشكالت تحـصيلي،         عاطفي، عدم تسلط در توليـد و درك زبـان فارسـي بـه             
  ان مـشكالت و مـسائل كودكـان دوزبانـه         عنـو  بـه ...  كد محدود زباني و تفاوت زبان اول و دوم و         

  .بيان شده است
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شود بررسي مسائل و مـشكالت افـراد دو زبانـه در مباحـث                ها يافت نمي    آنچه در اين پژوهش   
ــر  ــاني و غي ــاگوني زب ــارت   گون ــش مه ــي نق ــين بررس ــاني، همچن ــد  زب ــاني در فراين ــاي زب   ه

  . قيقات بيشتري نياز استبنابراين در اين زمينه به تح. آموزي كودكان دو زبانه است زبان
 زبان فارسي   ٔشناسي، در بخش مطالعات داخل كشور، تحقيقات معدودي درباره          در مبحث رده  

شناسي زبان اختـصاص      ها به رده    صورت پذيرفته، اما در خارج از كشور بخش وسيعي از پژوهش          
در . ه شده استمطالع» جزءگرا«و » گرا كل «ٔ عمدهٔشناسي زبان در دو دسته     رده. داده شده است  

شـود و يـا تمايـل         ها نسبت داده مـي       زباني به هر يك از زبان      ٔگرا معموالً يك رده     شناسي كل   رده
هايي  يك زبان ممكن است طبق نظريات مختلف، در رده. گردد ها به يك رده تعيين مي  غالب آن 

شناسي    رده هاي  بندي  در نگاه نخست ممكن است چنين به نظر آيد كه طبقه          . متفاوت قرار گيرد  
ها   بندي زبان   ها در تقسيم     آن ٔاما بدون ترديد همه   . گرا وجوه مشترك زيادي با يكديگر ندارند        كل

هـا بـه دو عامـل اساسـي           بندي زبان   اغلب اختالفات در طبقه   . كنند  از روشي مشخص تبعيت مي    
گيرد؛   ميبندي قرار  طبقه ٔهاي خاص است كه مبنا و پايه        يكي مقطع زبان و ساخت    : وابسته است 
بنـدي    عامل بسيار مـؤثر ديگـر در طبقـه        . هاي صرفي، نحوي، معنايي و آوايي       بندي  مانند تقسيم 

ايجـاد  » ونـد «شناس با استفاده از شم زباني، ميان ستاك و            ها، شدت پيوندي است كه رده       زبان
بومي امريكا هاي  هاي متفاوت از زبان هاي موجود در برداشت بنابراين، براي مثال، تفاوت   . كند  مي

شناسـان از مفهـوم       هـاي متفـاوت رده      هاي مختلف، بـه علـت برداشـت         ها در رده    و قرار دادن آن   
، در  »وندي«هاي بومي امريكا با در نظر گرفتن ساخت صرفي            زبان. است» مقاطع ساختي زبان  «

عالوه پيونـد بـين       به. شوند  تلقي مي » پيوسته«و در سطح معنايي،     » چند تركيبي «سطح نحوي   
و » نمـادي «،  »چسبيده«،  »وندي«عناصر مختلف كلمه، عامل مهمي است كه عناويني همچون          

  .كند را معرفي مي» آميخته هم به«
ــر  ــوي ديگـ ــاني     در رده،از سـ ــه جهـ ــرا بـ ــي جزءگـ ــويحي   شناسـ ــق و تلـ ــاي مطلـ   هـ

)Absolute & Implicational Universals(هاي مطلق اعتقاد  در جهاني. شود  پرداخته مي
هـاي تلـويحي ممكـن     اند؛ اما جهـاني  هاي دنيا مشترك ست كه اين موارد در تمامي زبان   بر اين ا  

  .است فراگير نباشند و مختص شرايطي خاص باشند
 ٔ مطالعاتي صرف نيز، با وجود مطالعه و تحقيقات بسيار، هنوز نظـري يكـسان دربـاره                ٔدر دامنه 

  .شود ه يافت ميجايگاه صرف ارائه نشده است و تنوعات بسياري در اين زمين
. هاي اشتقاقي صورت پـذيرفت       واژه ٔ بعدي، بررسي مطالعات داخلي و خارجي درباره       ٔدر مرحله 

هـا و انـواع آن   »ونـد  «ٔتقريباً اتفـاق نظـر وجـود دارد؛ امـا دربـاره           » مشتق «ٔدر مورد تعريف واژه   
اسـي  در مطالعـات پژوهـشگراني همچـون كلب       . شـود   اختالفات فراواني بين اهل فـن ديـده مـي         

فعـال، بـه عنـوان        فعـال و نيمـه     هـاي غيـر   »ونـد «،  )1372(و مقربي   ) 1371(، كشاني   )1371(
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اند؛ در حـالي كـه تكواژهـاي فراوانـي وجـود دارنـد كـه در         هاي فارسي امروز معرفي شده   »وند«
. كنـد  هـا را كلمـه محـسوب مـي          زبانان امـروز آن     نيستند و شم فارسي   » وند«فارسي امروز ديگر    

هـايي پرداختـه كـه در    »وند«از معدود پژوهشگراني است كه به معرفي   ) 1372-1370(صادقي  
  .زبان فارسي امروز كاربرد دارند

  مباني نظري

  هــا معتقدنــد آن.  نگاشــته شــده اســت)2004( حاضــر برمبنــاي نظــر هاكوتــا و بــاتلر ٔمقالــه
ها در ارتباطشان  شناختي است كه در آن افراد و گروه شناختي و جامعه دو زبانگي، موقعيتي روان
  هـا  از نظـر آن . كننـد  اسـتفاده مـي  ) شـود  كـه شـامل گـويش نيـز مـي      (از دو يا چند كد زبـاني        

هاي ارتباطي را با درجـات متفـاوتي از تـسلط در              ها يا افرادي هستند كه مهارت       ها گروه   دو زبانه 
ـ                    صورت دسـت   ههاي گفتاري و نوشتاري براي تعامل با سخنوران يك يا چنـد زبـان در جامعـه ب

بـودن   مبني بر پيونـدي   ) 1371(و كلباسي   ) 1369(شناسي نيز نظر ثمره       در مورد رده  . آورند  مي
ايـن در حـالي اسـت كـه         . تركي و فارسي و تصريفي بودن عربي مبناي اين تحقيق قرار گرفـت            

  زبــان فارســي را زبــاني تحليلــي   ) 1376(شناســان همچــون دبيرمقــدم    برخــي از زبــان 
)analytic(دانند  مي.  

ــه   ــاخت واژه، نظريـ ــورد سـ ــوزيعي  «ٔدر مـ ــرف تـ ــه   » صـ ــط هلـ ــده توسـ ــرح شـ   مطـ
  ايـــن.  مبنـــاي نظـــري ايـــن پـــژوهش بـــود)Halle & Marantz, 1993( و مـــارانتز

  هــاي  خاصــي نــدارد و در ســاير حــوزهٔنظريــه بــر ايــن مــسئله اذعــان دارد كــه صــرف، حــوزه
  .وزيــع شــده اســتهــاي زبــاني ت ســازي بــين ديگـر بخــش  زبـان پخــش گرديــده و فراينــد واژه 

  .هــاي زبــان فارســي را مطالعــه كــرد تــوان داده رســد بــه كمــك ايــن نظريــه مــي نظــر مــي بــه
  بيــان ديگــر، چــارچوب ايــن نظريــه قابــل انطبــاق بــا زبــان فارســي اســت؛ زيــرا           بــه
ــه ــي  ب ــر م ــد و       نظ ــته باش ــصي نداش ــاي مشخ ــان ج ــن زب ــرفي در اي ــدهاي ص ــد فراين   رس

آيد صرف توزيعي براي زبـان     همين علت، به نظر مي     به. هايي همچون نحو صورت گيرد      در حوزه 
  . بهتري باشدٔفارسي گزينه

  هـاي اشـتقاقي     هـاي مـورد نظـر در ايـن پـژوهش، كـه معيـاري بـراي تـشخيص واژه                   »وند«
و مقربـي   ) 1371(، كلباسـي    )1363(تعيين شده توسط صادقي     ي  اند، پيشوندها   در اين تحقيق  

) 1371(و كلباسـي  ) 1371(، كـشاني  )1372-1370(و پسوندهاي مورد نظر صـادقي     ) 1372(
  .هستند
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  بحث و بررسي

اي كـه     كودكان دو زبانـه    )1996(  و اينو  )1989( اودلين ،)2004( نظر باتلر و هاكوتا   براساس  
 زبـاني كمتـري بينـشان     ٔ زباني زبان اول و دومشان شباهت بيشتري به هم داشـته و فاصـله              ٔرده

  .بان دوم دارندباشد، سرعت باالتري در يادگيري ز
 كـه طبـق نظـر ثمـره     -هـاي پيونـدي     نيز معتقد است در زبان)Catamba, 1993(كاتامبا 

 مفـاهيم از طريـق      -رونـد     شمار مي  ها به   تركي و فارسي از اين زبان     ) 1371(و كلباسي   ) 1369(
اي هـ   هاي تصريفي از جمله زبـان       شوند؛ اما در زبان      كلمات ساخته مي   ٔها به ريشه  »وند«پيوستن  

آيند و نه از طريـق        كلمات از طريق تغيير دروني ريشه به دست مي        ) مانند عبري و عربي   (سامي  
  .ها ها و ريشه»وند«كنار هم قرار گرفتن 

 زبـاني  ٔبراسـاس ايـن دو عقيـده، در سـاخت اشـتقاقي ميـان زبـان فارسـي و تركـي كـه رده          
لي در زبان عربي بـرخالف ايـن        شود و    زباني كمتري مشاهده مي    ٔتري به هم دارند، فاصله      نزديك

رود   بنابراين انتظـار مـي    . ها وجود ندارد  »وند«دو زبان، اصوالً ساخت اشتقاقي بر اساس پيوستن         
زباني كه فارسي زبـان       هاست، نسبت به كودكان عرب       زبان دوم آن    زباني كه فارسي    كودكان ترك 

دار »ونـد «هاي  توليد واژهدومشان است با باال رفتن سطح تحصيلي، رشد و گسترش بيشتري در  
  .داشته باشند

زبـان و   زبـان، تـرك    روسـتايي فارسـي  ٔهاي توليدي سه منطقـه      اين وضعيت، واژه   ٔبراي مطالعه 
صـورت عمـدي و       بـه ) 1383(زاده و همكـاران       دست آمده توسط نعمـت     هاي به   زبان از داده    عرب

  . عدد بود75528 هاي مورد بررسي هاي ما در داده كل واژه. هدفدار انتخاب گرديد
 تحصيلي دوم تا پنجم دبستان هر سه منطقه بررسي و           ٔدار در چهار پايه   »وند«هاي    سپس واژه 

 -هـاي اشـتقاقي يـا اشـتقاقي     دار تمامي كلمـات اعـم از واژه  »وند «ٔمنظور از واژه  . مطالعه گرديد 
 ٔن پژوهش واژه  باشد در اي  » وند«اي كه داراي يك يا چند         به عبارت ديگر هر كلمه    . تركيبي است 

  .دار ناميده شده است»وند«يا ) مشتق(اشتقاقي 
هاي باال باشد، همچنين بايد بين معناي       »وند« مورد نظر بايد داراي يكي از        ٔعالوه بر آنكه واژه   

 فرهنگ بزرگ سـخن   معناي متداول نيز از     . متداول پايه و واژه ارتباط معنايي وجود داشته باشد        
اسـتخراج  ) 1383( صدري افشار و همكـاران        فارسي ٔفرهنگ گزيده و  ) 1381(انوري و همكاران    

 ايـن كلمـه     ٔ، پايـه  »ي-«اي مشتق است؛ زيـرا عـالوه بـر داشـتن ونـد                واژه» بدي«مثالً  . گرديد
اي   امـا مـثالً واژه    . اسـت » بـدي « مـورد نظـر يعنـي        ٔنيز داراي ارتباط معنايي با كلمه     » بد«يعني

بـا  » بار«گيرد؛ زيرا معناي متداول       ي اين تحقيق قرار نمي    هاي اشتقاق   جزء واژه » بارگاه«همچون  
 ٔكـه پايـه   » زيبا«اي همچون     همچنين است واژه  . ارتباط معنايي كافي ندارد   » بارگاه «ٔمعناي واژه 
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» زيبـا  «ٔدر فارسي امروز كاربردي ندارد و معناي متداول مرتبطي بين اين پايه و واژه             ) زيب(آن  
  .شود احساس نمي
رغم داشتن معيارهاي مناسب براي كلمـات اشـتقاقي، همچنـان     ه پيداست كه علي البته ناگفت 

رفـت    شد كه گمان مـي      مثالً به كلماتي برخورد مي    . شد  مشكالت خاصي در اين زمينه يافت مي      
شد ايـن     ، مشاهده مي  فرهنگ بزرگ سخن  فارسي موجود است، اما با مراجعه به        » وند«ها    در آن 

ها موجود نيست؛ بلكه شـباهت ظـاهري جزئـي از كلمـه بـا                  در آن  ي»وند«اند، يا     كلمات قرضي 
، »ليـره «: هـا بـدين قرارنـد       برخي از ايـن واژه    . كرد  هاي فارسي، محقق را دچار اشتباه مي      »وند«
  .»موسوي«و » عصباني«، »كوره«، »هسته«، »بيمه«

  ،دنـد هاي مورد بررسي، به مـواردي برخـورد شـد كـه داراي غلـط اماليـي بو                   در فهرست واژه  
 ٔ سوسـنگرد، واژه   ٔ دوم منطقـه   ٔمـثالً در پايـه    . شـد   ها توجه مـي     هرحال بايد در آمار، به آن       ولي به 
 ٔبه عنـوان نمونـه    . نوشته شده بود  » موچه«و  » مرچه«،  »مورچه«به سه صورت    » مورچه«مشتق  

، »گلـدن «،  »گلـدان «كـه بـه چهـار صـورت         » گلـدان  «ٔتوان به امالهاي متفـاوت واژه       ديگر، مي 
با اسـتفاده از بافـت موجـود و مـتن مـرتبط و              . نگاشته شده بود، اشاره كرد    » گلدا«و  » لدانگو«

  هـاي واژگـان پايـه همخـواني          مـورد نظـر بـا تـصوير موجـود در كتابچـه             ٔاطمينان از اينكه واژه   
گونه كلمات در زير يك مدخل قرار گرفتند تـا نتـايج ايـن تحقيـق از دقـت بيـشتري                       دارد، اين 

  .برخوردار گردد
  هـا اسـتخراج شـدند و        هـاي موجـود در آن     »ونـد «دار و   »ونـد «هاي    تك واژه    تك ،ترتيب بدين

زبـان    فارسـي ٔدر منطقـه . ها در كل واژگان هر پايه در هر سه منطقه تعيين شد     درصد حضور آن  
ــه ــد« واژه داراي 2639 واژه، 27524هــا از مجمــوع  طــور كلــي در تمــامي پايــه  كاشــان ب   »ون

   كلمــه1515هــا   مــورد بررســي در تمــامي پايــه   ٔ واژه19254اب از  بنــٔبــود؛ در منطقــه 
» ونـد « داراي   ٔ واژه 2605 كلمـه، تعـداد      28750 سوسنگرد از مجموع     ٔداشت و در منطقه   » وند«

  .يافت شد
 واژه بـود كـه      6759هـا      پايـه  ٔدر تمامي مناطق در همه    » وند«در مجموع تعداد كلمات داراي      

  .داد ي را تشكيل مي درصد كل واژگان مورد بررس95/8
هاي مختلف تحصيلي هر يك از منـاطق مـورد            هاي اشتقاقي را در پايه      اين جدول، حضور واژه   

  :دهد مطالعه نشان مي
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پايه   چــهارمٔپايه   ســــومٔايهــپ  جمـ پنٔ  دومٔايهـــــپ 

54/8%انـــاشــك  %21/9  %61/10  %71/9  

34/5%  ابــــــبن  %71/5  %25/9  %36/10  

35/6%س   %36/9  %37/10  %97/8   وسنگرد 

  
  :در هر يك از مناطق ياد شده است» وند«نمودار زير نيز نمايانگر حضور كلمات داراي 
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ــه  ــودار ب ــداد و نم ــا     اع ــنگرد ت ــان و سوس ــاطق كاش ــه در من ــت ك ــن اس ــشانگر اي ــاهر ن   ظ
ــه ــدايي ســيرٔپاي ــارم ابت ــه   چه ــا ناگهــان در پاي ــنٔصــعودي وجــود دارد، ام ــي پ   جم ســير نزول

   پــنجم ســير صــعودي مــشاهدهٔ دوم تــا پايــهٔ بنــاب نيــز از پايــهٔدر منطقــه. شــود ديــده مــي
   ديگـري كـه در ايـن نمـودار آشـكار اسـت ايـن اسـت كـه بـرخالف انتظـار                       ٔمـسئله . گـردد   مي

زبانـان    زبان كلمات اشتقاقي بيشتري را نسبت بـه تـرك           آموزان عرب   دانش)  پنجم ٔجز در پايه    به(
  .اند بردهكار  به

از   اعداد و نمودار باال گفته شـد، ظـاهر قـضيه بـود؛ زيـرا بـا اسـتفاده                   ٔاما آنچه تا اينجا درباره    
يـك از اعـداد فـوق ديـده           مشخص شد كه تفاوت معناداري ميان هـيچ       . اس  .اس  .پي  .افزار اس  نرم
ت ديگـر،   بـه عبـار   . شود و هيچ سير صعودي يا نزولي معناداري در اين نمودار وجود نـدارد               نمي

بـراي  ) crosstabs(در ايـن مـورد از جـدول تـوافقي           . اختالفات مشاهده شده، تـصادفي اسـت      
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 كاشـان، بنـاب و سوسـنگرد        ٔهاي مشتق در سه منطقه      گيري ميزان ارتباط بين حضور واژه       اندازه
 آزادي از ٔ درجـه 6 اسـت كـه در   156/1 مشاهده شـده  )K2(مقدار كاي دو . استفاده شده است  

گيري كرد كه بـين       توان چنين نتيجه    بنابراين مي . تر است    كوچك 59/12 دو بحراني    مقدار كاي 
 زباني  ٔ محل زندگي افراد و در نتيجه رده       ٔهاي مختلف و منطقه     هاي مشتق در پايه     استفاده از واژه  

 صفر مبتني بر نبـودن ارتبـاط بـين          ٔها ارتباطي معنادار وجود ندارد و فرضيه        زبان اول و دوم آن    
 ٔهاي تحصيلي چهارگانه و شـهر محـل زنـدگي و رده              استفاده از كلمات مشتق توسط پايه      ميزان

  .گردد ها تأييد مي زباني هر دو زبان آن
هاي كودكان مورد بررسي به تفكيك پايه و منطقـه نيـز بـه                هاي موجود در واژه   »وند«حضور  

  :شرح زير است
پپ      پنجمٔايهـــــ   دومٔايهـــــ   سومٔايهــــپ   چهارمٔايهــــپ

  84/9%  85/10%  29/9%  84/8% انـــــكاش

  نابــــــ  60/10%  28/9%  77/5%  34/5%ب

  سوسنگرد  %08/9  %39/10  %38/9  %37/6

  
  :دهد ها را نشان مي»وند«نمودار زير نيز چگونگي توزيع 
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 چهارم در هـر سـه   ٔتا پايه : ها نيز وضعيتي تقريباً مشابه وجود دارد      »وند«در مورد حضور انواع     
 مـورد بررسـي در كاشـان و         ٔ پنجم دو منطقه   ٔگردد، اما در پايه     منطقه، سير صعودي مشاهده مي    

هـا  »ونـد «رسـد حـضور       همچنين برخالف انتظار به نظر مي     . شود  سوسنگرد اين سير، نزولي مي    
طور كه در  ما همانا. ها باشد زبان ها بيشتر از ترك    زبان  هاي عرب    پنجم در ميان واژه    ٔجز در پايه    به

  .اس.اس.پـي .افـزار اس  نـرم . هـاي اشـتقاقي نيـز گفتـه شـد، ايـن ظـاهر قـضيه اسـت                  مورد واژه 
هاي فوق هيچ تفاوت معناداري با هم ندارند و بنابراين هيچ سـير صـعودي يـا           كند داده   ثابت مي 

ده از جـدول  استفا. ها وجود ندارد هاي تحصيلي آن يك از مناطق و پايه نزولي معناداري بين هيچ  
هـا در سـه شـهر كاشـان، بنـاب و      »ونـد «گيري ميـزان ارتبـاط بـين حـضور          توافقي براي اندازه  

 آزادي از مقدار    ٔ درجه 6 است كه در     957/0داد مقدار كاي دو مشاهده شده         سوسنگرد نشان مي  
  گيـري كـرد كـه       تـوان چنـين نتيجـه        مـي  ،بنـابراين . تـر اسـت      كوچـك  59/12كاي دو بحراني    

 زبـاني زبـان     ٔ محل زندگي افـراد و رده      ٔهاي مختلف و منطقه     ها نيز در پايه   »وند«ه از   بين استفاد 
 صفر مبتني بر نبودن ارتباط بـين ميـزان          ٔها ارتباطي معنادار وجود ندارد و فرضيه        اول و دوم آن   

هـاي زبـاني     محل زنـدگي و رده   ٔهاي تحصيلي چهارگانه و منطقه      ها توسط پايه  »وند«استفاده از   
  .گردد ميتأييد 

  نتيجه

  هـا مـشاهده گرديـد بـا وجـود اينكـه گمـان               طور كـه در بخـش تجزيـه و تحليـل داده             همان
زبان رشد و  زبان و عرب   زبان، ترك    تحصيلي در هريك از مناطق فارسي      ٔرفت با باالتررفتن پايه     مي

  هـاي موجـود سـير صـعودي داشـته باشـند، امـا در              »ونـد «دار و نيـز     »ونـد «هاي    گسترش واژه 
هاي مورد مطالعه، سير صـعودي معنـاداري    گونه نيست و براساس داده   مشاهده شد كه اين   عمل  

  رفـت  بـراين انتظـار مـي    عـالوه . يك از مناطق كاشان، بناب و سوسـنگرد وجـود نداشـت         در هيچ 
  هـا دخيـل باشـد؛ بـدان معنـا كـه           »ونـد «و  » ونـد «هـاي داراي       زباني در امر گـسترش واژه      ٔرده
  شـناختي   شـان از منظـر رده       زبان به دليل آنكـه زبـان مـادري          موزان ترك آ  رسيد دانش   نظر مي  به

 هـر دو زبـان   1371 و كلباسـي،  1369بـر اسـاس نظـر ثمـره،         (به زبان فارسـي نزديـك اسـت         
  اشتقاقي در هـر دو زبـان فارسـي و تركـي كـاربرد دارد، هنگـام يـادگيري                  » وند«و  ) اند  پيوندي

  هــاي بيـــشتري »ونـــد«و » ونــد « داراي هـــاي زبــان فارســـي بــه عنـــوان زبــان دوم، واژه   
   در –شـود     اشـتقاقي ديـده نمـي     » ونـد « كـه در زبانـشان       -زبـان     آمـوزان عـرب     نسبت به دانش  

   تحــصيلي، كلمــات مــشتق ازٔتوليــدات زبــاني خــود داشــته و همچنــين بــا بــاالتر رفــتن پايــه
ع كلمـات در   ايـن نـو  ٔطور كه مشاهده شد در مقايـسه      بسامد بيشتري برخوردار باشند؛ اما همان     

آمـوزان    هاي تحصيلي مختلف در مناطق يادشده، ارتباطي معنـادار و چـشمگير بـين دانـش                 پايه
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هـا رد   هاي اين تحقيق بر اسـاس داده        زبان، مشاهده نشد و فرضيه      زبان و عرب    زبان و ترك    فارسي
ــورد خــاص، فرضــيه  . شــدند ــن م ــار موجــود و در اي ــق آم ــابراين طب ــاهــاي بن ــاتلر و هاكوت    ب

 زباني زبـان اول و دوم و تـأثير آن           ٔ مبني بر ارتباط رده    )1996(  و اينو  )1989( اودلين ،)2004(
 زبـاني كمتـر در يـادگيري        ٔهاي زباني زبـان دوم و نيـز تـأثير فاصـله             بر سرعت يادگيري ساخت   

  . گردند تر رد مي سريع

  منابع و مĤخذ

  .ارات سخنانتش: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1381. (انوري، حسن و همكاران
مجموعـه مقـاالت    . »شـناختي دو زبـانگي      پيامـدهاي زبـان   «). 1371. (براهني، محمـدتقي  

  .22-15صص . انتشارات وزارت آموزش و پرورش. سمينار ابعاد دو زبانگي
 .»فارسـي  شـناختي زبـان    هاي رده  ويژگي: شناسي زبان  تحليلي بر رده   «).1369. (يداهللا ثمره،
  .80-61 صص. 1ش . 7سال .  زبانشناسئمجله

. 2 و 1 ش.  زبانـشناسي ٔمجلـه . »فعل مركب در زبان فارسـي «). 1376. (دبيرمقدم، محمد 
  .46-2 صص

: تهـران .  عمـومي  ٔدستور سال چهـارم آمـوزش متوسـطه       ). 1363. (اشرف  صادقي، علي 
  .انتشارات وزارت آموزش و پرورش

نـشر  : تهران. »1 فارسي معاصر سازي در زبان      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1370. (ـــــــــــ  
  .18-12 صص. 4 ش. 11 سال. دانش

نشر : تهران. »2 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1370. (ــــــــــــ  
  .12-6 صص. 5 ش. 11 سال. دانش

ر نش: تهران. »3 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1370. (ــــــــــــ  
  .33-28 صص. 1 ش. 12 سال. دانش

نشر : تهران. »4 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1371. (ــــــــــــ  
  .25-21 صص. 3 ش. 12 سال. دانش

نشر : تهران. »5 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1371. (ــــــــــــ  
  .45-39 صص. 4 ش. 12 سال. دانش

نـشر  : تهران. »6 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1371. (ـــــــــــ  
  .19-15 صص. 5 ش. 12 سال. دانش
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نشر : تهران. »7 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1371. (ــــــــــــ  
  .23-19 صص. 6 ش. 12 سال. دانش

نشر : تهران. »8 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1371. (ــــــــــــ  
  .29-22 صص. 2 ش. 13 سال. دانش

: تهـران . »9 ها و امكانات واژه سـازي در زبـان فارسـي معاصـر              شيوه«). 1372. (ــــــــــــ  
  .15-9 صص. 3 ش. 13 سال. نشر دانش

: تهـران . »10 سازي در زبـان فارسـي معاصـر         اژهها و امكانات و     شيوه«). 1372. (ــــــــــــ  
  .22-15 صص. 4 ش. 13 سال. نشر دانش

نشر : تهران. »11 سازي در زبان فارسي معاصر      ها و امكانات واژه     شيوه«). 1372. (ـــــــــــ  
 .25-21 صص. 5 ش. 13 سال. دانش

: تهـران . »12 معاصـر سازي در زبـان فارسـي         ها و امكانات واژه     شيوه«). 1372. . (ـــــــــــ
 .15-12 صص. 2 و 1 ش. 14 سال. نشر دانش

فرهنـگ  : تهـران .  فارسـي  ٔفرهنگ گزيـده  ). 1383. (صدري افشار، غالمحسين و همكاران    
  .معاصر

 اول ابتدايي در    ٔآموزان پايه   آموزي دانش   بررسي مشكالت زبان  ). 1382. (عصاره، فريده 
سـازمان پـژوهش و     . آموزي بـراي آنـان       زبان  درسي ٔ الگوي برنامه  ٔمناطق دو زبانه و ارائه    

  .ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش برنامه
هاي اشـتقاقي در كودكـان دو زبانـه و     رشد و گسترش واژه  «). 1387. (علوي مقدم، سيدبهنام  

دانـشگاه عالمـه    . شناسـي همگـاني      دكتري زبان  ٔ دوره ٔپايان نامه . »شناسي زبان   ارتباط آن با رده   
 .طباطبايي

هاي اشـتقاقي در كودكـان        ميزان يادگيري و گسترش واژه    «). 1388. (ــــــــــــــــــــ  ـ
 علمي پژوهشي انجمن مطالعات برنامـه       ٔفصلنامه. »شناسي زبان   دو زبانه و ارتباط آن با رده      

  .درسي ايران
مركـز نـشر    : تهـران . اشتقاق پسوندي در زبان فارسـي امـروز       ). 1371. (كشاني، خـسرو  

 .دانشگاهي
 ٔموسـسه : تهـران . ساخت اشتقاقي واژه در زبان فارسـي امـروز        ). 1371. (كلباسي، ايران 

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 .انتشارات توس: مشهد. تركيب در زبان فارسي). 1372. (مقربي، مصطفي
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آمـوزان ايرانـي در        فارسي دانش  ٔشناسايي واژگان پايه  ). 1383. (زاده و همكاران    نعمت
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