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موانع زبان شناختی پدیدة دو زبانگي در رفتار اطالعاتي 
دانشجویان دو زبانة تركمن - فارس

 حیدر مختاري*1، سیف  اله مالیی2
92 / / /92/3          تاریخ پذیرش: 25 تاریخ دریافت: 

چکیده

هدف: به نظر می رسد دو زبانگی رفتار استفاده  کنندگان دو زبانه را از محیط های اطالعاتی تحت تأثیر 
قرار دهد. هدف این پژوهش  بررســی نقش موانع زبان شــناختی در رفتار اطالعاتي دانشجویان دو زبانة 

ترکمن - فارس است. 
روش شناســي: در این تحقیق کیفی، داده ها با اســتفاده از مشــاهده و مصاحبه با حدود 50 نفر از 
دانشجویان ترکمن گردآوری شد. داده ها كدگذاری و موضوع های اصلی حاصل از ثبت مصاحبه ها و 

مشاهده ها استخراج شد.
یافته ها: بیشتر مشارکت کنندگان نوشتن و خواندن به زبان فارسی را بهتر انجام مي دادند تا صحبت 
كردن به این زبان را. علت آن است که زبان آموزی این افراد رسمی بوده و در این شیوه، رسانة غالب، 
رســانة مکتوب است نه شفاهی. این ضعف سبب می شود که آنان در بیان شفاهي نیاز اطالعاتی خود و 
مراحل اولیة جست وجوی اطالعات، با مشکل مواجه شوند و نتوانند با کمک متخصصان و افراد مطلع 

تک زبانه راهبردهای درست جست وجوی اطالعات مورد نیازشان را تعیین کند.
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مقدمه 
اطالعات و راه های کســب، پردازش و کاربرد آن در مسائل و مواجهه های مختلف زندگی، همواره از 
دغدغه های آدمی بوده است. در عصر حاضر، با شتاب گرفتن روند تولید و مصرف اطالعات و به تبع 
پیچیدگی روزافزون زندگی اجتماعی و توسعة چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات، نیاز به اطالعات 
و مهارت یابی در روش های مختلف کســب و استفاده از آن، ضرورت بیشتری یافته است. پژوهشگران 
بسیاری به دنبال کشف راه های مختلف تعامل انسان با اطالعات و محیط اطالعاتی هستند، تا این روند 
را تسهیل کنند و کارآیی افراد را در استفاده از اطالعات ارتقا دهند. در عصر کنونی، اطالعات و مفاهیم 
مرتبط با آن و نیز عوامل اثرگذاری بر روند کسب و پردازش آن، از جمله رفتار اطالعاتی انسان، شایستة 

بررسی های ژرفی است )اسپینک و کول1، 2004(.
بررســی اســتفاده  کنندگاِن از اطالعات و ویژگی های جســمی و روانی گوناگــون آنان، یکی از 
مهم ترین حوزه های مطالعاتی علوم اطالعات و ارتباطات محسوب می شود. هدف این حوزة مطالعاتی، 
ارتقای ســطح خدمات اطالعاتی ارائه شــده به کاربران اطالعات و بهینه سازي رفتار اطالعاتي آنان در 
محیط اطالعاتی است. رفتار اطالعاتی کلّیت رفتار آدمی در پیوند با منابع و مجاری مختلف اطالعات و 
تعامل وی با اطالعات است و مؤلفه هایی همچون نیاز به اطالعات،  جست وجوی اطالعات و استفاده از 

اطالعات را دربرمی گیرد )بِیتز2، 2010؛ ویلسون3 2000(. 
در بســیاری از جوامع، فرد ممکن اســت با زبانی غیر از زبان مادری4 خود تحت آموزش رســمی 
قرار گیرد؛ یعنی زبانی رسمی که از لحاظ نظام آوایی، واژگانی و دستوری با زبان مادری او تفاوت دارد. 
بنابراین، یکی از مسائلی که به نظر می رسد رفتار استفاده  کنندگان از محیط های اطالعات را تحت تأثیر  

قرار می دهد،  مسائل زبان شناختی و پدیدة دو یا چند بزبانگی است.
در جهان کنونی، پدیدة دوزبانگی امری عادی است و یافتن کشوری که در بین گویشوران آن دست کم 
دو زبان وجود نداشته باشد، تقریباً محال است. ایران هم با توجه به تنوع قومی و نژادی آن از این امر مستثنا 
نیست. همزیستی و باهم آیی زبان فارسی، به عنوان زبان رسمی و دیگر زبان های هم خانواده یا بیگانه با این 
زبان، به عنوان زبان مادری، آشکارا بر رفتار اجتماعی و ارتباطی افراد تأثیر می گذارد؛ به ویژه آنکه آموزش 
نامناسب و ناکافی زبان فارسی از یک سو، و نبود منابع اطالعاتی کافی به زبان های مادري و مهارت کم افراد 
دو یا چند زبانة ایراني در صحبت كردن، خواندن و نوشتن به زبان مادری از سوی دیگر، از عوامل بازدارنده 

در »رفتار اطالعاتی مناسب« آنان در محیط های اطالعاتي به زبان فارسی و دیگر زبان های مادری است. 
تعریف دوزبانگی چندان ســاده نیست و با آنکه زبان شناسان در این زمینه تعریف های گوناگون 
ارائه کرده اند، به ســهولت نمی توان یکی از آنها را تعریف جامع و کاملی دانســت. مدرسی )1373: 
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128( دوزبانگــی را »بــه کار بردن دو زبان به طــور متناوب« تعریف کرده اســت. در واقع، یکی از 
حالت های دوزبانه شــدن، دوزبانگی طبیعی اســت؛ در این حالت فرد از آغاز تولد یا در طول رشــد 
خــود، در خانواده یا جامعــه ای دوزبانه زندگی می کند و بدون هیچ گونه آموزش رســمی، همزمان 
از دو زبان بهره مند می شــود و در نتیجه، در هر دو زبان توانایی درک و کارکرد ارتباطی به دســت 
می آورد. این شرط دوزبانه شدن اغلب به دوزبانگی »برابر« منجر می شود. در مقابل، آموزش رسمي 
زبان دوم یا زبان خارجی در ســطح ملی نیز که به طور معمــول با تأخیر و در دوران آموزش عمومی 
انجام می  شــود، به دوزبانگی »نابرابر« فرد می انجامد. آموزش رسمي موجب مي شود عده ای خواسته 
یا ناخواسته در هر کشور با یک زبان دیگر آشنا و به اصطالح دوزبانه شوند. فرد دوزبانه در این نوع 
دوزبانه شــدن، از آغاز آموزش رســمی، با زبان دیگری که در کشور عمومیت یافته و در حکم زبان 
دوم است، آشنا می شود و آموزش می بیند )نیلی پور، 1371: 138(. نقش و کاربرد ارتباطی زبان دوم 
در این دوزبانگی ممکن اســت در ابتدا برای یادگیرنده ناچیز باشــد؛ ولی با نقشــی که فرد در جامعه 
می پذیرد و گســترش میزان تحصیالت وی شــاید کاربرد آن وســیع و تخصصی شود و این زبان در 

زندگی اجتماعی او نقش اساسی ایفا کند. 
از آنجــا که اطالعات جزء جدایی  ناپذیر زندگی انســان امروزی اســت و رفع نیازهای اطالعاتي 
و اشــراف بر راه های کســب اطالعــات در موفقیت فردی و اجتماعی آدمی ضــرورت دارد،  هر نوع 
مانعی، این مهارت ضروری و ارزنده را مختل می کند و کارکرد افراد را در انجام امور فردی، شــغلی 
و اجتماعی کاهش می دهد. دانشــجویان همواره برای انجام تکالیف درســی و پیشــرفت تحصیلی به 
اطالعات و منابع اطالعاتي نیاز دارند و توانایی آنان در بازیابی اطالعات مورد نیازشــان، امری اساسی 
در موفقیت تحصیلی کنونی و شــغلی آیندة آنها ست. با این حال، آنان در رفع نیازهای اطالعاتی خود 
و اســتفادة بهینه از اطالعات با مشــکالتی مواجه هستند که مشــکالت زبانی از جملة آنهاست. تجربة 
تدریس پژوهشــگران در کالس هایي که بیشــتر آنها را دانشــجویان دو زبانة ترکمن - فارس تشکیل 
می دهند5 و اغلب آنان دوزبانگی نابرابر )زبان ترکمنی به عنوان زبان مادری و زبان فارســی به عنوان 
زبان رسمی و آموزشی( دارند، نشان می دهد که ناتوانی یا توانایی ناکافی این افراد در برقراری ارتباط 
با دیگر افرادی که یک زبانه اند و بیشــتر به زبان فارســي صحبت مي كنند، مشکالتی را برای آنان در 
رفع نیازهای اطالعاتی خود ایجاد کرده اســت. شناســایی این مشکالت و پیشنهاد راه حل های مناسب 
برای آنها، الزم و کار ارزنده ای اســت که رفتار اطالعاتي این دانشــجویان را ارتقا می دهد و در دید 
وســیع تری، زمینة بررســی دیگر گروه های دانشجویان و حتی گویشــوران دوزبانه و چندزبانة مناطق 

مختلف کشور را از این نظر فراهم می کند. 
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هدف پژوهش حاضر،  بررســی نقش موانع زبان شــناختی در رفتار اطالعاتي دانشجویان دوزبانه ای 
اســت که زبان ترکمنی زبان مادری آنان اســت، در حالی که زبان رســمی و آموزشــی آنان فارســی 
محسوب می شود.  به مدد این بررسی مي توان ضمن شناسایی موانع زبانی بر سر راه بیان نیاز اطالعاتی، 
اطالع جویی و استفاده از اطالعات در دانشجویان ترکمن - فارس که دوزبانگی نابرابر دارند، برای رفع 
کوتاه  مدت و بلندمدت این موانع چاره جویی کرد. این اهداف اصلی را می توان در قالب ســه پرســش 

پژوهشی زیر تبیین کرد:

دانشــجویان دوزبانة ترکمن - فارس در بیان نیازهای اطالعاتی خود به زبان فارســی چه مشکالت .   1
زبان شناختی دارند؟

دانشــجویان دوزبانة ترکمن - فارس در جست وجوی اطالعات مورد نیازشان از منابع اطالعاتی به .   2
زبان  فارسی چه مشکالت زبان شناختی دارند؟

دانشــجویان دوزبانــة ترکمن - فارس در اســتفاده از اطالعات به زبان فارســی چه مشــکالت .   3
زبان شناختی دارند؟

مرور متون 
تحقیقات اندکی دربارة تأثیر دو و چندزبانگی بر رفتار اطالعاتي دو و چند زبانه ها انجام شــده اســت 
)چونــگ6، 2008؛ کیــگان و کونینگهام7، 2005(. این تحقیقات همگی ناظــر بر رفتار اطالعاتی در 
محیط غیرتعاملی اینترنت و با مشــارکت   کنندگانی دارای شــرایط متفاوتی با مشارکت  کنندگان این 
تحقیق بوده است. مشارکت  کنندگان این تحقیقات هم به زبان هاي مورد مطالعه اشراف كامل و هم به 
منابع اطالعاتي هر كدام از این زبان ها )چه زبان رسمی و چه زبان مادری( دسترسي داشته اند. تا جایی 
که محققان جست وجو کرده اند،  تاکنون در ایران و جهان، در این عرصه و با مشاركت  كنندگاني با 
شرایط خاص این مطالعه، تحقیق کیفی انجام نشده است. تحقیق حاضر فتح بابي در عرصة این دست 

پژوهش هاست.

روش پژوهش
در این پژوهش کیفی از روش قوم شناســی استفاده شده اســت. قوم شناسی به تصویر کشیدن و ثبت 
اطالعــات مربوط بــه افراد، باورها، فرهنگ هــا و خرده  فرهنگ های آنان اســت )ادیب حاج باقری، 
 پرویزی و صلصالی،  1386(. ابزار گردآوری داده های الزم، مشــاهدة مســتقیم و مصاحبه های فردی 
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و گروهی با مشــارکت کنندگان طی تحقیق بوده است. از افراد مورد بررسی خواسته شد تا تجربیات 
خود را در مقولة بیان نیاز اطالعاتی، جســت وجوی اطالعات و اســتفاده از آن به زبان فارسی، تبیین 
و مشــکالت زبانی خود را در اســتفاده از اطالعات تشــریح کنند. در ضمن، رفتار اطالعاتی آنان در 
محیط های کتابخانه و سایت اینترنتی دانشگاه پیوسته مشاهده می شد. مصاحبه ها و مشاهده ها با کمک 
ســه تن از دانشــجویان ترکمن دیگر انجام می شــد که اهداف و جزییات پژوهش برای آنان توضیح 

داده شده بود.
نمونه ای از دانشــجویان بومی تركمن شــاغل به تحصیل در ترم های آخر رشــتة علم اطالعات و 
دانش شناســی از دانشــگاه پیام نور مرکز بندر تركمن )استان گلســتان( طي ترم هاي تحصیلي مختلف 
ســال 1388 - 1390 انتخاب شــدند. در این شهرستان، ترکمنی زبان مادری قریب به اتفاق اهالی است 
که به لهجه های شــبیه به هم تکلم می شــود. به اعتقاد مالیی )1391(، بیشــتر افراد این شهر )جز بعضی 
کهنســاالن( با زبان فارسی به طور کامل آشنایی دارند. در این شهرستان، زبان آذری نیز رواج دارد که 
عمدة آذری زبانان آن مهاجرانی هستند که ابتدا به جزیرة آشوراده و سپس به شهر ترکمن کوچیده اند. 
بنابراین، بیشــتر این دانشــجویان، دوزبانة نابرابر )دوزبانگی از طریق آموزش رســمی( هستند و تعامل 
اجتماعی - زبانی به نسبت کمی با دیگر زبان ها دارند و در نتیجه نیاز کمتری به استفاده از زباِن میانجِی 
فارســی پیدا می کنند. از طرفی، دانشــجویان مورد بررسی بنا به ماهیت رشــتة تحصیلی خود، بیشتر از 
دانشــجویان دیگر با منابع اطالعاتي ســرو کار دارند و رفتار اطالعاتي بهینه از آنان بیشتر انتظار می رود 
و تكالیف درســي آنان اغلب مســتلزم مراجعه به كتابخانه، سایت اینترنت و مراكز اطالعاتي است. این 
نمونه نوعي نمونه گیری مبتنی بر هدف و نمونه گیری از افراد مهم است؛ چرا که این افراد به بهترین وجه 

مي توانستند پدیدة مورد بررسی محققان را ترسیم كنند.
با ذکر این نکته که حجم نمونه در تحقیقات کیفی، امری نسبی و قضاوتي است )ادیب حاج  باقری،  
پرویزی و صلصالی، 1386(، به زعم محققان، مشاهدة مستقیم و غیرمستقیم رفتار اطالعاتی دانشجویانی 
که محققان در کالس درس با آنان تعامل داشته اند و مصاحبه با برخی از این دانشجویان، به اندازة الزم 
بوده است و حد اشباع مد نظر در پژوهش های کیفی را برآورده می کند. تعداد این دانشجویان طی چند 

سال بررسی حدود 50 نفر )27 زن و 23 مرد( بوده است. 
محققان کار مصاحبه را با چک لیســت راهنمایی شــروع می کردند که اغلب حاوی پرســش های 
ساختاری )ناظر بر دیدگاه ها و تجارب افراد در حین تعامل با محیط اطالعاتی به زبان فارسی( بود. البته 
در کنار این سؤاالت،  از بحث گروهی هم برای درک بهتر تجارب افراد در رسیدن به ایده ها و مفاهیم 

مشترک مورد نظر استفاده شده است. 
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در مرحلة مشاهده، مشــاهده گراِن دانشجو شرکت  کنندگان کاملی بودند که در روند کار شرکت 
فعالی داشــتند و با دیگر مشارکت  کنندگان همنوا می شدند. یکی از محققان هم با روش شرکت  کنندة 

ناظر،  روند کار مشاركت  كنندگان را در صورت لزوم در عرصة کار یادداشت می کرد.
همزمان با کار گردآوری داده ها و پس از آن، محققان نتایج مصاحبه ها،  مشاهده ها و یادداشت های 
میدانــی را مــرور و آنها را کدگــذاری و مقوله های اصلی را از میان آنها اســتخراج کردند. مقوله های 
مشــترک داده ها خوشه بندی شدند. سپس، این مقوله های مشترک تفسیر شدند و فرضیه های آزمایشی 
در ذهن محققان شکل گرفتند. این پیش بینی ها مدتی بعد در اختیار برخی شرکت کنندگان قرارگرفت 

و آنان همة آنها را با نظرات و اصالحاتی تأیید کردند.
به زعم محققان، تلفیق همزمان دو ابزار مشاهده و مصاحبه، تأیید شدن نسبی نتایج حاصل از پژوهش از 
سوی برخی مشارکت  کنندگان و تعدد كافي افراد مشاهده گر و نیز ارائة نتایج به فردی متخصص زبان شناسی 
که بیرون از کار گروهی محققان بود، دال بر روایی این پژوهش است. درست مثل دیگر محققان روش های 
پژوهش کیفی، محققان این پژوهش نیز هیچ ادعایی در مورد پایایی این تحقیق ندارند؛ ولی در عین حال 

معتقدند که با تکرار این پژوهش در بستری یکسان، می توان به بیشتر نتایج آن دوباره دست یافت. 

یافته ها
قلمرو جغرافیایی زبان تركمنی در ایران بیشتر به مرزهای شمالی محدود شده و جز با زبان ترکمنی معیار 
)جمهوری ترکمنســتان( و زبان فارســی با دیگر زبان ها تماس چندانی نداشته است. شیوة دوزبانگی و 
یادگیري ترکمن زباناِن ایران، از طریق نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي است. البته، در سال هاي 
اخیر به مدد توسعة رسانه هاي ارتباط جمعي، این افراد بیشتر در معرض زبان فارسی قرارگرفته اند و میزان 
آشنایي و تسلط زبانی  آنان بیشتر شده است. میزان تسلط به یک زبان را می توان از یک بعد در قالب دو 
مهارِت منفعِل »خواندن« و »شنیدن«، به عالوة دو مهارت فعاِل »گفتن« و »نوشتن« سنجید؛ و از بعد دیگر 
در قالب »رسانة شفاهی« در مقابل »رسانة کتبی«. به نظر می رسد مشارکت  کنندگان مهارت های منفعل و 

قالب رسانة کتبی را در رفتار اطالعاتی خود در اولویت قرارمی دهند. 
در همیــن زمینه، تعدادی از شــرکت کنندگان اذعان داشــتند که با وجود توانایی در نوشــتن و 
خواندن به زبان فارســی، صحبت کردن با این زبان برایشان مشــکل است. آنان تصور می کردند که 
حین صحبت به زبان فارســی راحت نیســتند و نمی توانند کلمات فارســي را به درســتی و با سرعت 
در ذهن خود بســازند و پــردازش کنند. وقتی آنان نیاز به اطالعاتی داشــتند، ابتدا ســعی می کردند 
این اطالعات را از مجاری غیررســمی و همزبانان خود کســب کنند و کمتر به ســراغ افراد مطلع و 
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فارســی زبانی می رفتند که ترکمنی نمی دانســتند. اغلب آنان با این تصور که داشتن لهجه و ندانستن 
معادل فارسی برخی کلمات، مانع ابراز نیاز اطالعات آنان است، بدون مشورت با افراد مشاور و مطلع 
فارسی زبانی که می توانستند در رفع نیاز اطالعاتی به آنان کمک کنند، ترجیح مي دادند خودشان نیاز 

اطالعاتی خود را رفع و رجوع کنند. 
شــاهدی بر این مدعا، گفتة یکی از دانشجویان در این رابطه اســت: »در نوشتن و خواندن مطالب 
فارســی چنان مشــکلی ندارم. مشــکل اصلی من این اســت که وقتی به زبان فارسی صحبت می کنم، 
انــگار که کلمات به ذهنم نمی آیند و گاهی معادلی در ذهنم بــرای کلمات ترکمنی که می خواهم به 
فارســی بیانشــان کنم، پیدا نمي كنم. می ترســم نتوانم ادامه دهم...«. یکی از آنان نیز اذعان کرد: »وقتی 
به اطالعاتی نیاز دارم، یا ســعی می کنم به یک همزبان خودم مراجعه کنم یا با حدس و گمان از منابع 
نوشــتاری به اطالعات مورد نیاز دســت یابم«. دیگری می گفت: »من به زبان ترکمنی فکر می کنم و به 
زبان فارســی صحبت می کنم. فاصلة بین این فکر کردن و صحبت کردن گاهي آن قدر طوالنی است 
که نمی توانم اوضاع را جمع و جور کنم«. یكي از افراد مصاحبه شونده اظهار کرد: »با اینکه زبان فارسی 
را کاماًل می فهمم، نمی دانم که چرا صحبت کردن آن برایم بســیار ســخت و استرس زاســت. ترجیح 
می دهم اطالعات مورد نیازم را برای انجام تکالیف درسی، خودم پیدا کنم«. یکی دیگر می گفت : »اگر 
اطالعات را پیدا کنم، استفاده از آن اطالعات کار سختی نیست. چون خواندن و نوشتن به زبان فارسی 

برایم چندان مشکل نیست«.
نتایــج مشــاهدة مشــاركت كنندگان هــم ایــن ناتوانایــی و کناره گیری آنــان را تأییــد می کرد. 
مشــارکت کنندگان در مراجعه به کتابخانه یا سایت اینترنتی دانشگاه کمتر به سراغ مسئوالن کتابخانه و 
ســایت می رفتند، تا قبل از جســت وجوی اطالعات مورد نیازشان،  از آنان کمک و راهنمایی بخواهند. 
بــا اینکــه در برخی موارد، به عمد تكالیف و پرســش هایی در كالس طرح می شــد که پاســخ به آنها 
مســتلزم مراجعة مشاركت كنندگان به کتابخانه و حتی مشــاوره و راهنمایی مسئول کتابخانه بود،  آنان 
ترجیح می دادند فقط در صورت نیاز مبرم به مسئول مربوط مراجعه کنند و چندان رغبتی به مصاحبه و 

گفت وگوی رودررو با وي نداشتند. 
برخی مشــارکت کنندگان در طول مصاحبه اظهار می کردند که چون در خانه و حتی گاهی در 
دورة ابتدایــی، معلمان به زبان ترکمنی تدریس می کردند،  از دوران راهنمایی و دبیرســتان و به  ویژه 
از دوران دانشــگاه، به صحبت کردن به زبان فارســی مجبور شــده اند. بســیاري مي گفتند كه پدر و 
مادرشــان نمی توانند فارسی صحبت کنند و معلمان آنها هم مطالب درسی را به زبان ترکمنی به آنان 

یاد می داده اند. 
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به نظر مي رســد دانشجویان تركمن در اظهار و شفاف ســازي نیاز اطالعاتي خود به زبان فارسي 
)كه مستلزم تكلم و تعامل با این زبان است( مشكالت بیشتري دارند تا در جست وجوي اطالعات از 
طریق كتابخانه، منابع مكتوب و اینترنت و نیز در استفاده از اطالعات بازیابي شده از طریق جمع بندي 
و تلخیص مطالب. یك دلیلش این اســت كه رفع نیاز اطالعاتي بیشــتر مســتلزم تعامل، گفت وگو و 
تكلم به زبان فارســي است و جست وجو و اســتفاده از اطالعات هم بیشتر در قالب خواندن و نوشتن 
عملي مي شــود؛ امری که با توجه به دوزبانگی نابرابر این مشارکت کنندگان طبیعی است. دانشجویي 
مي گفــت: »اگــر راه و روش كســب اطالعــات را بدانم و منابــع اطالعاتي الزم را به دســت آورم، 
اســتخراج مطالب و نوشتن تكالیف به زبان فارسي چندان مشكل نیست«. دیگري اعتقاد داشت: »كار 
جســت وجوي اطالعات در پایگاه هاي اطالعاتي و منابع نوشتاري بسیار ساده تر از بیان نیاز اطالعاتي 
به زبان فارسي به صورت رودررو است«. این اظهارات یادآور غلبة مهارت های منفعل زبانی و توجه 

بیشتر به رسانة کتبی است.

بحث و نتيجه گيري
نتایج كدگذاری داده ها و یافتن موضوع های اصلی حاصل از ثبت مصاحبه ها و مشاهده ها نشان می دهد 
که مشــارکت کنندگان در به کارگیری زبان فارســی با رسانة شــفاهی یا به عبارت دیگر، مهارت فعال 
گفتار به زبان فارسی، مشکل بیشتری دارند؛ ضعف مذکور از یک سو از این واقعیت تأثیر می گیرد که 
فراگیری زبان فارسی در این افراد به صورت آموزش رسمی بوده است که در این شیوه، رسانة غالب، 
کتبی اســت و بر یادگیری مهارت های خواندن و نوشــتن تأکید می شود.  عدم الزام فراگیران دوزبانه به 
تکلم با زبان فارسی در دوران آموزش ابتدایی؛ با وجود ضرورت آن، بر قوت این تأثیر منفی می افزاید. 
از سوی دیگر، تسلط نداشتن والدین به زبان فارسی، و نبود امکانات الزم برای آموزش این زبان به آنان 
در دوران کودکی و نزد خانواده ها، علت دیگری برای مشــکالت این افراد در برقراری ارتباط شفاهی 
مؤثر به زبان فارســی و عدم بسط دایرة لغات مناسب فارسی در آنان محسوب می شود؛ چرا كه توانایي 
تكلم به یک زبان و به کارگیری رســانة شــفاهی، اغلب در دوران كودكي و قبل از سن بحرانی8 و در 

کانون خانواده برای برقراری ارتباط عاطفی صورت مي گیرد.
یکی از نتایج تسلط ناکافی این گویشوران به زبان فارسی، این است که فرد دوزبانه مفاهیم فکری 
را ابتدا در قالب های زبان مادری می ریزد و سپس به زبان فارسی برمی گرداند. در واقع، فرد به علت در 
دست نداشــتن ساخت های مناسب زبان مقصد )در اینجا زبان فارسی(، ناخودآگاه از ساخت های زبان 
مبــدأ یا همان زبان مادری )در اینجا زبان ترکمنی( یاری می جوید. »]زبان آموز[ بدون توجه به تطابق یا 
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عدم تطابق دو نظام ]زبان مبدأ و زبان مقصد[، ارتباط ترجمانی بین ســاخت ها و واژگان دو زبان برقرار 
می سازد« )ضیاءحسینی، 1388: 98(. در نتیجة تداخل زبان مادری، ساخت های متفاوت آن به میان زباِن 

یادگیرنده منتقل می شود و برخی ساخت های خطا تولید می شوند.
یکی دیگر از نتایج تســلط ناکافی به ســاخت زبان فارسی و بسط دایرة لغات مناسب آن، این است 
که فرد پس از مواجهة با رفتارهای منفی در قبال ساخت های نامناسب فارسی و خطاهای زبانی اش، حین 
برقراری ارتباط شفاهی به این زبان، به تدریج اعتماد به نفس خود در به کارگیری زبان فارسی و تعامل 
به این زبان را با دیگر افراد فارسی زبان از دست می دهد؛ در این زمینه رضایی و عیوضی )1391: 121( 
معتقدند: »اگر زبان دوم مسیر طبیعی اش را طی نکند، به عدم توانایی ارتباط در کوتاه مدت و حس عدم 
اعتماد در بلندمدت منجر می شود«. بروز خطا های زبانی در ساخت های اجتماعی و تعامالت اجتماعی 

تأثیر منفی بیشتری بر این امر دارد.
این ضعف عمده ســبب می شــود که آنان در بیان شــفاهي نیاز اطالعاتی خــود در مراحل اولیة 
جست وجوی اطالعات، با مشکل مواجه شوند و نتوانند قبل از انجام جست وجو، با کمک متخصصان 
و افراد مطلع تک  زبانه راهبردهای درست جست وجوی اطالعات مورد نیازشان را تعیین کنند. همین 
موجب ضعف عمدة آنان در انجام درســت تکالیف درســِی اطالعات محور بوده اســت و در آیندة 
شــغلی آنان نیز تأثیری منفی دارد. به نظر می رســد مشــارکت کنندگان در خواندن و نوشتن به زبان 
فارســی، چندان مشکلی ندارند و می توانند اطالعات مورد نیازشــان را از مجاری اطالعاتی مکتوب 
به دســت آورند و از اطالعات به دست آمده اســتفاده کنند. مشکل عمده در مرحلة تبیین و رفع نیاز 
اطالعاتی، به ویژه در مرحلة روشن کردن این نیاز و اشراف بر منابع الزم برای رفع آن است. مهارت 
کم در تکلم به زبان فارســی، روند روشــن کردن نیــاز اطالعاتی و راه های رفع این نیاز را مشــکل 
می کند و این خود بر مراحل بعدی، یعنی جســت وجو و اســتفاده از اطالعات به صورت غیرمستقیم 

تأثیر می گذارد. 
نظــر به نبــود تحقیقات کّمی و کیفی دربــارة تأثیر دو و چندزبانگی بر رفتــار اطالعاتي، مطالعة 
حاضر تنها نوعی مطالعة  اکتشــافی اولیه اســت که باید در پرتو تحقیقات بعدی در جمعیت های دو و 
چند زبانه تقویت شــود. تحقیقات انجام شــده در این زمینه صرفاً ، به رفتار اطالعاتی افراد دوزبانه در 
محیط اینترنت پرداخته اند و مشارکت کنندگان این تحقیقات اغلب افراد دوزبانه اي بوده اند که به هر 
دو زبان اشــراف داشــتند و منابع اطالعات کافی به هر دو زبان در اختیار آنان بوده است. در بررسی 
حاضر، وضعیت مشارکت  کنندگان متفاوت بود و آنان به منابع اطالعاتی به زبان مادری خود اشراف 
و دسترسی نداشتند. در عین حال،  محیط اطالعاتی رودررو، برخالف محیط اینترنت، مستلزم صحبت 
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کردن و ارتباط چهره به  چهره اســت تا فرد بتواند با کســب اطالعــات الزم از دیگران،  نیاز خود را 
به طور رسمی  تبیین کند. بررسی همین محیط تعاملی چهره  به چهره نقطة تفاوت و تمایز این پژوهش 

با اندك پژوهش های انجام شده در محیط اینترنت است. 
برای رفع این مشــکل عمدة زباني، الزم اســت کودکان دوزبانه قبل از شــروع آموزش رسمی، 
برای جبــران تفاوت های زبانی زبان مادری خود با زبان رســمی، آموزش هایی در زمینة مفاهیم پایه 
و نیز نوع و کیفیت روابط در محیط مدرســه دریافت و دســت اندرکاران آموزش و پرورش، امکان 
یادگیری زبان فارســی را برای دانش آموزان ترکمنی در ســن مناســب و بیش از پیش فراهم کنند. 
اهمیــت یادگیری زبان فارســی از دوران کودکــی را هم باید به خانواده هــای ترکمن بیش از پیش 

گوشزد کرد.
رفتار اطالعاتي آدمي از عوامل مختلفي چون جنســیت، ســطح تحصیالت، رشــتة تحصیلي و ... 
تأثیــر می پذیرد. انجام مطالعاتي كّمي- كیفي براي تبیین و تنویر ایــن عوامل و تداخل احتمالي آنها با 
ویژگي هاي زباني براي تحقیقات آتي توصیه مي شــود. بررسي رفتار اطالعاتي افراد دوزبانه در اقوام و 

زبان هاي دیگر ایراني هم عرصة پژوهشي دیگري است.

پی نوشت
1. Spink and Cole
2. Bates
3. Wilson

زبــان مادری اولین زبانی اســت که فــرد در خانواده می آموزد و در خانواده و جمع دوســتان به آن . 4
تکلم می کند، با آن رشــد می یابد و عناصر فرهنگی و اجتماعی محیط خود را به واسطة آن درک 
می کند. این زبان در تعیین هویت فردی و اجتماعی وی نقش تعیین کننده ای دارد و فرد برای تفکر 

و تخیالت خویش از آن استفاده می کند.
 طبق آمار ســال 1997، زبــان ترکمنی با 000،000،2نفر گویشــور، در نواحــی مرزی جمهوری . 5

ترکمنســتان، در استان گلســتان )شهرســتان های گنبد کاووس و بندرترکمن(، خراسان رضوی 
)تربت جام( و خراسان شــمالی رایج است. گویش های آن آنائولی، خاسارلی، نِِرزیم، ُنخورلی، 
چاودور، اِســاری، ُگکالن، ســالیر، ســاریق، ِتکه، و ُیموت اســت. ترکمنی از خانواده زبان های 
آلتایی و از گروه زبان های ترکی جنوب غربی )اغوز( و زیرگروه زبان های اغوز شــرقی اســت. 
ترکمن هــا و گویندگان بیشــتر این زبان ها به راحتــی زبان یکدیگــر را می فهمند. یک ترکمن 
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می توانــد به راحتی لهجه های مختلف ترکی را فرابگیرد؛ اما به دلیل تلفظ های دشــوار ترکمنی، 
یادگیــری مکالمــات ترکمنی اندکی دشــوار اســت. ترکمنان ایــران به خط عربی - فارســی 
می نویســند؛ اما در ترکمنســتان، ترکمنی در گذشــته با خط عربی - فارسی نوشته می شد که در 
ســال 1929 خط التین و در سال 1938 خط سریلیک جای آن را گرفت. هرچند آنان در 1991 
 مجدداً به خط التین بازگشتند، هنوز هم خط سریلیک کاربرد گسترده ای بین آنان دارد )نقل در: 

مالیی، 1391(.
6.   Chung
7.   Keegan and Cunningham
8.   critical age
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