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چکيده
در سالهای اخير ،مطالعات گستردهای در خصوص تأثير دوزبانگی ،در معانی متفاوت آن ،بر يادگيری زبان سووم صوورت پذيرفتوه
که نتايج متفاوتی از آنها حاصل شده است .پارهای از اين پژوهشها به تأثير مثبت دوزبانگی بر يادگيری زبان سوم اذعان داشتهاند و
تعدادی ديگر ،اين تأثير را منفی قلمداد نمودهانود .در هموين راسوتا ،در پوژوهش حاضور نيو بوه بررسوی توأثير دوزبوانگی مصونوعی
(يادگيری زبان خارجی و از طريق آموزش) بر يادگيری زبان سوم پرداخته شده است .آزموودنیهوای پوژوهش را تعوداد  21تون از
فارسیآموزان چينی تشکيل میدادند که در مرک آموزش زبان فارسی دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) به يادگيری زبان فارسوی
در دورۀ عمومی اشتغال داشتند و در قالب دو گروه دسته بندی شدند .گروه اول شامل  42نفر از زبانآموزانی بود که عالوه بر زبان
مادری خود ،در سطوح مختلف با زبان انگليسی به عنوان زبان خارجی آشنايی داشتند ،و گروه دوم شامل  42نفور از زبوانآمووزانی
میشد که تنها ،زبان مادری خود را میدانستند ،و معيار پيشرفت تحصيلی اين فارسیآموزان ،نمرات پايانی آنان در هر چهار مهارت
بود .نتايجی که از اين پژوهش حاصل گرديد ،گويای اين نکته بود که دوزبانگی آزمودنیها (آشنايی آنان با زبان انگليسی به عنوان
زبان خارجی) بر سطح پيشرفت تحصيلی آنان در زبان سوم (فارسی) تأثير مثبتی داشته است .همچنين ،هر انودازه سوطح زبوانی زبوان
خارجی آزمودنیها (انگليسی) باالتر باشد ،مي ان يادگيری زبان سوم آنان اف ايش پيدا میکند .بنوابراين ،مویتووان اظهوار نموود کوه
مي ان آشنايی آنان با زبان دوم ني  ،بر مي ان يادگيری زبان سوم آنان تأثير گذار است.
کليد واژهها:دوزبانگی ،چندزبانگی ،يادگيری زبان سوم ،زبان خارجی
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 .1مقدمه
در چند دهۀ گذشته ،مطالعه در خصوص تأثير دوزبانگی 4بر يادگيری زبان سوم ،همواره توجه زبانشناسان و روانشناسوان
زبان را به خود جلب نموده است .نتايج پژوهشهای پيشين در اين حوزه ،حاکی از اين بود که پديدۀ دوزبانگی بور فراينود
يادگيری زبان سوم تأثير منفی دارد (پرينتر و کلر4322 ،2؛ سائر4329 ،9؛ دارسی .)4319 ،اين دسته از پژوهشگران بور ايون
باور هستند که کودکان دوزبانه ،اغلب دچار افت تحصيلی میشوند ،در مقايسه با افراد تکزبانه از بهرۀ هوشی پوايينتوری
برخوردارند و بعالوه ،دارای ناسازگارهای اجتماعی هستند؛ اما پژوهشهای اخير ،خالف آن را ثابت کرده اسوت .عودهای
از پژوهشگران (توماس4388 ،؛ ملهورن2001 ،1؛ بااينا2003 ،1؛ گراسجين و پاولنکو  )2041 ،ادعا میکنند کوه دوزبوانگی
نهتنها در فرايند يادگيری زبان سوم تأثير منفی ندارد ،بلکه برعکس ،فرايند يادگيری زبان سوم را تسهيل میکند.
اين مقاله سعی دارد با الهام از پژوهشهای صورت پذيرفته در اين زمينه ،به بررسی توأثير زبوان دوم بور يوادگيری زبوان
سوم بپردازد؛ با اين تفاوت که در اکثر پژوهش هايی کوه تواکنون انجوام گرفتوه ،مناوور از زبوان دوم ،زبوانی اسوت کوه بوه
صورت طبيعی فراگرفته شده ،اما درپژوهش حاضر ،گروه نخست را زبانآموزان چينیای تشکيل مویدهنود کوه زبوان دوم
آنها انگليسی به عنوان زبان خارجی ،و زبان سوم آنان ،فارسی است .عالوه بر اين ،در پژوهش حاضور ،عوالوه بور آشونايی
زبانآموزان با زبان دوم ،متغيرهای ديگری مانند جنسيت و مي ان تسلط بر زبان دوم ني اندازهگيری شده اسوت .روش کوار
در اين پژوهش ،روش ميدانی است؛ بدينترتيب که تعداد  21نفر از فارسیآمووزان چينوی کوه در دورۀ عموومی (مبتودی)
مرک آموزش زبان فارسی دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) مشوغول بوه تحصويل هسوتند ،در قالوب دو گوروه  42نفوری
انتخاب شدند .گروه اول ،عالوه بر زبان مادری چينی ،در سطوح مختلف با زبان انگليسی ني آشنايی دارنود و گوروه دوم،
قبل از آشنايی با زبان فارسی ،صرفاً به زبوان مادريشوان تسولط داشوتند .موال

ارزيوابی سوطح مهوارتهوای زبوان فارسوی

آزمودنیها ،آزمونهای پايان دورۀ مرک آموزش زبان فارسی بوده اسوت .در پايوان ،دادههوای بوه دسوت آموده ،تحليول و
نتايج آن ارائه میشود.
بر مبنای آنچه گفته شد ،اين پژوهش در صدد پاسخگويی به اين پرسشهاست:
 -4آشنايی فارسی آموزان چينی با زبان انگليسی به عنوان يوک زبوان خوارجی ،بور ميو ان يوادگيری مهوارتهوای زبوان
فارسی ،به عنوان زبان خارجی دوم آنان چه تأثيری دارد؟
 -2مي ان آشنايی فارسیآموزان چينی با زبان انگليسی به عنوان يک زبان خارجی (سطح زبوانی زبوان خوارجی نخسوت
آنان) چه تأثيری بر مي ان پيشرفت مهارتهای زبان فارسی به عنوان زبان خارجی دوم آنان دارد ؟
بر اين مبنا ،میتوان فرضهای زير را مطرح نمود:
 -4آشنايی فارسی آموزان چينی با زبان انگليسی به عنوان يک زبوان خوارجی ،بور ميو ان يوادگيری مهوارتهوای زبوان
فارسی ،به عنوان زبان خارجی دوم آنان تأثير مثبت دارد.
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 -2مي ان آشنايی فارسیآموزان چينی با زبان انگليسی به عنوان يک زبان خارجی (سطح زبوانی زبوان خوارجی نخسوت
آنان) بر مي ان پيشرفت مهارتهای زبان فارسی به عنوان زبان خارجی دوم آنان تأثير مثبت دارد.
 .2مبانی نظری
 .1-2دوزبانگی
در مورد تعريف دوزبانگی نارات مختلفی وجود دارد که از يک حداقل آشنايی (در حد چند واژه) تا تسلط کامل بور دو
زبان را شامل میگردد .مدرسی ( )94-99 :49 8دوزبانگی را توانايی فورد در کواربرد دو زبوان مختلوف تعبيور مویکنود و
دوزبانه را فردی میداند که به دو زبان در حدی تسولط دارد کوه موی توانود بور حسوب ضورورت ،هور يوک از دو زبوان را
بهتناوب و به جای ديگری به کار گيرد .گراسجين ( )1 :2040دوزبانهها را اينگونه تعريف مویکنود« :دوزبانوههوا کسوانی
هستند که از دو يا چند زبان در زندگی روزمرۀ خود استفاده میکنند» .از تعريفی که او از دو زبانگی بوه دسوت مویدهود،
چنين بر میآيد که او بين دوزبانگی و چندزبانگی تفاوت قائول نيسوت .هواگن 4ضومن نسوبی خوانودن پديودۀ دوزبوانگی،
قدرت بيان کامل به زبان دوم و انتقال مفاهيم به زبان دوم را مال

دوزبانگی میداند (هاگن .)1 :4319 ،همچنين میتووان

از يک منار ،دوزبانگی را به دو دستۀ اف ايشی 2و کاهشی 9تقسيمبندی نمود؛ بدين ترتيب در دستۀ نخسوت ،اضوافه شودن
زبان دوم به زبان نخست فرد ،بر مهارتهای شناختی و اجتماعی او تأثير مثبت میگوذارد و در موورد دوم ،يوادگيری زبوان
دوم ،منجر به ايجاد خدشه در زبان نخست فرد میگوردد (هوافمن24 :4334 ،؛ نقول از الياسوی .)4934 ،هموانگونوه کوه از
تعريفهای باال در مورد دوزبانگی بر میآيد ،وجه تشابه آنها را میتوان در توانايی استفاده از دو يا چند زبان دانسوت ،اموا
چنانکه دیبات و جائنش )2041( 1اظهار میکنند ،ايون تعريوف هوا مشوکالتی را بوه هموراه دارد؛ زيورا دوزبوانگی از يوک
حداقل سطح مهارتی به دو زبان تا سطح مهارتی بسيار بااليی که به فرد اين اجازه را میدهد توا بتوانود از دو زبوان ،هماننود
گويشور بومیِ زبان استفاده کند ،متغير میباشد .فردی ممکن است خودش را دوزبانه بداند ،به صرف اينکه میتواند با دو
زبان صحبت کند و ارتباط کالمی ايجاد کند ،و فرد ديگر ،به دليل اينکه در خواندن به دو يا چند زبان مهارت دارد ،خوود
را دوزبانه بداند .بنابراين ،نمیتوان تعريف دقيق و روشنی از دوزبانگی ارائه داد.
 .2-2روشهای دوزبانگی
زندی ( ،)431 :4984دوزبانگی را بر مبنای معيار «نوع يادگيری» به دو دستۀ زير تقسيم میکند:
 -4روش طبيعی :1در اين روش ،فرد از آغاز تولد يا در طول رشد خود در يک جامعۀ دوزبانه زندگی میکنود و بودون
هيچ آموزش رسمی ،از دو زبان بهرهمند میشود و درنتيجه ،در هر دو زبان به توانايی در

و کارکرد ارتبواطی مویرسود.

اين امر در جوامعی رخ میدهد که دو يا چند زبان و گويش در آنها رايج است.
 -2روش غيرطبيعی (مصنوعی) :اگر شخص ،زبانی غير از زبان مادری خود را از طريق برنامههای آموزشوی و بوهطوور
ارادی بياموزد ،اين حالت را دوزبانگی غيرطبيعی مینامند .الزم به ذکر است که امروزه بيشتر زبانشناسان از روش طبيعوی
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با نام يادگيری زبان دوم و از روش غيرطبيعی با عنووان يوادگيری زبوان خوارجی يواد مویکننود .در ايون تحقيوق ،مناوور از
دوزبانگی ،يادگيری از طريق روش غيرطبيعی میباشد.
 .3-2چندزبانگی
مهاجرتها و نقلمکانهای گروهی با داليل متفاوتی همچون کار ،سياسوتگوذاری دولوتهوا و ...از کشووری بوه کشوور
ديگر ،و همچنين مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای ب رگ ،زمينۀپديدهای به نام چندزبانگی 4را فوراهم
آورده است (ضياءحسينی 221 :4988 ،و  .)228در مورد چندزبانگی ني مانند دوزبانگی در ميان زبانشناسان اخوتالفناور
وجود دارد .افرادی همچون گراسجين ( )1 :2040و زندی ( )431 :4984بين دوزبانگی و چندزبانگی تفاوتی قائل نيسوتند.
سريدهار (نقل از وارداف )4 9 :4939 ،اينگونه اظهار میدارد که« :چندزبانگی به معنی تسلط متوازن و بومیمانند به همۀ
زبانهايی که فرد میداند ،کمياب است .به طور معمول ،مي ان تسلط چندزبانهها به زبانهای مختلفی که میدانند ،متفواوت
است .مي ان تسلط فرد به زبانهايی که میداند ،ممکن است از دانستن چند واژه ،آشنايی با پارهگفتارهای کليشوهای ماننود
احوالپرسی کردن ،داشتن مهارت های مکالمۀ اوليه توا تسولط عوالی بور دسوتور زبوان و واژگوان و گونوۀکاربردی و سوبک
خاص 2زبانها متفاوت باشد».
 .4-2دوزبانگی و یادگيری زبانهای بيشتر
از يک منار ،پژوهشهای پيشين که برروی دوزبانگی ،شناخت و يادگيری زبان انجام گرفته ،به دو نوع دوزبوانگی اشواره
دارند :دوزبانگی متقدم( 9دوزبانگیای که در دورۀ خردسالی و يوا هومزموان بوا فراگيوری زبوان اول صوورت مویگيورد) و
دوزبانگی متأخر( 1دو زبانگیای که در دورههای بعد از يادگيری زبوان اول و در ب رگسوالی انجوام مویگيورد) .در حووزۀ
دوزبانگی متأخر ،پژوهش های متعددی اشاره به م ايوايی دارنود کوه منجور بوه پيشورفت مهوارتهوای شوناختی و درنتيجوه،
يادگيری زبان میشوند .به عنوان نمونه ،میتوان به پژوهشهای بيالستو  )4388( 1و گون ال ( )2008اشاره نموود .آنوان
بر اين باورند که دوزبانگی متأخر ،دانش فرازبانی فرد را اف ايش میدهد؛ به اين معنی که توانوايی وی را جهوت تسولط بور
زبان و در

ساختارها ،قواعد و الگوهای زبان باال میبرد.

نقطهضعف بسياری از پژوهشهای پيشين ،عدم تماي ميان آزمودنی هوای دوزبانوه و چندزبانوه اسوت؛ بوه عنووان نمونوه،
کلين )4331( 1دوزبانهها و چندزبانهها را در يک گروه قرار میدهد و نتيجه میگيرد دو يا چندزبانگی ،در يادگيری زبوان
جديد ،دارای م ايای بيشتری نسبت به دانستن يک زبان است ،اما مشخص نمیکند که اين م يت مربوط به يادگيری زبوان
دوم است يا زبان سوم .اين در حالی است که در پژوهشهای اخير ،همچون تحقيقات چنووز ،)2009( 8جوائنش ( )2003و
سان  ، )2000( 3به مناور بررسی نقش هر زبان در يادگيری زبان سوم ،بوين زبوان دوم و سووم تمواي ايجواد شوده اسوت .بوه
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عنوان مثال جائنش ( )2003مهارت در زبان دوم و سوم را مورد تج يه و تحليل قرار داد و دريافت که هور چوه مهوارت در
زبان دوم بيشتر باشد ،پيشرفت در زبان سوم ني بيشتر خواهد شد.
اما در پژوهشهای پيشين ،هنوز پاسخ مشخص و يکسانی به اين پرسش کوه آيوا در يوادگيری زبوان جديود ،دوزبوانگی
متقدم سودمندتر است يا دوزبانگی متأخر ،داده نشده است؛ بدين معنی که در نتايج اين پوژوهشهوا ،هور دو ناور مشواهده
میگردد .روتمن )2041( 4در پژوهش خود چنين نتيجهگيری میکند که دوزبانههای متقدم ،در يادگيری زبوان نسوبت بوه
دوزبانههای متأخر عملکرد بهتری داشتهاند .او علت اين امر را داشتن دو ناام دستوری فعال مویدانود کوه بوا يوادگيری دو
زبان در سنين اوليه ،رشد يافته است .اين در حالی است که جائنش ( )2042در بررسی نقش زبانهای آموخته شودۀ پيشوين
در يادگيری زبان سوم ،به اين نتيجه دست يافت که ميان دو دسته زبانآموزانی که زبان انگليسی را به عنووان زبوان دوم در
سنين باال و پايين آموخته بودند ،دستۀ دوم (دوزبانههای متاخر) توانايی بيشتری جهت تودوين قواعود دسوتوری زبوان سووم
(آلمانی) از خود بروز دادند .ممکن است علت اين تفاوت در اين باشد که هر چه سن زبانآموزان اف ايش میيابد ،دانوش
فرازبانی آنها تقويت میگردد .چنوز ( )2004ني در پژوهش خود بوه نتيجوهای مشوابه دسوت يافوت .وی دليول ايون امور را
آگاهی بيشتر زبانآموزان مسنتر از تشابه زبانی ميان دو زبان میداند.
 .5-2انگارههای مرتبط با نقش زبانهای اول و دوم در یادگيری زبان سوم
در دهۀ گذشته پژوهشهای قابل توجهی در ارتباط با بررسی نقش زبان اول و دوم در يادگيری زبان سوم صوورت گرفتوه
است .اين پژوهشها منجر به پيدايش چند انگاره از سوی محققين شده که به تشريح هر کدام پرداخته میشود:
 .1-5-2انگارۀ افزایش انباشتگی
فالين و همکاران )2001( 2بر اين باورند که مطالعۀ چنودزبانگی ،فرصوت بوینايوری را جهوت بررسوی بافوت زبوان ايجواد
مینمايد و در

اين نکته که دانش پيشين زبانی ،نقش فعالی را در فرايند يادگيری و درنتيجوه ،دسوتيوابی بوه ناوامهوای

زبانی زبانهای يادگرفته شده ايفا مینمايد ،آسان میکند .اين ناام ها به پوااليش آنچوه معوروف بوه سواختار ذهنوی دانوش
دستوری است ،کمک میکنند .آنها ادعا میکنند نقش انتقال در سطح نمود ذهنی زبوان ،مرحلوۀ کوانونی در رشوتۀ نوپوای
رويکردهای زبانی به چندزبانی پیدرپی محسوب میشود .آنهوا در پوژوهش خوود ،انگوارهای را معرفوی مویکننود کوه بوه
«انگارۀ اف ايش انباشتگی» 9معروف میباشد و به صورت تجربی نشان میدهند کوه زبوان اول ،تنهوا منبوم و مبودق انتقوال در
سطح ويژگیهای نحوی و مقولههای نقشی 1به شمار نمیآيد .بعالوه ،آنها با بررسی توليد بندهای موصولی محدود کننوده
کننده در زبان ق اقی به عنوان زبان اول ،روسی بوه عنووان زبوان دوم ،و انگليسوی بوه عنووان زبوان سووم پرداختنود و چنوين
نتيجهگيری کردند که اگر زبان اول ،پيشفرض انتقال برای يادگيری همۀ زبوانهوای بعودی اسوت و چنانچوه تفواوتهوای
ردهشناختی ،نقش تعيينکنندگی صِرف در الگوهای پيشرفت دارد ،میتوان نتيجه گرفت که يادگيری انگليسوی بوه عنووان
زبان سوم توسط گويشوران ق اقی ،بايد مشابه با يادگيری زبان انگليسی به عنوان زبان دوم توسط گويشوران ژاپنوی باشود؛
چراکه زبانهای ق اقی و ژاپنی ،دارای توالی هستهای مشابه هستند .همچنين نتايج پژوهش آنها ثابت میکند که تجربوۀ هور
زبان يادگرفته شدۀ قبلی میتواند به عنوان م يتی در يادگيری زبانهای بعدی محسوب شود.
H. Rothman
S. Flynn at al.
cumulative enhancement model
functional categories

1
2
3
4
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 .2-5-2انگارۀ تقدم ردهشناختی
اين انگاره که نخستين بار توسط روتمن ( )2044مطرح گرديد ،همسو با انگارۀ اف ايش انباشتگی است .مطابق اصوول ايون
انگاره ،از منار ردهشناسی ،ن ديکترين زبان به زبان سوم از ميان زبانهای اول و دوم ،منبم و مبدق انتقال بوه زبوان سووم را
انتخاب مینمايد؛ حتی اگر اين انتقال تسهيل کننده نباشد و باعث بروز خطا در توليد زبان سووم شوود .قرابوت ردهشوناختی
در اين مورد ،اشاره به تشابه استنباطی زبانآموز دارد .در اين انگاره فرض بر اين است که زبانآموزان از ردهشناسوی زبوان
و قرابت ردهشناختی ميان دو زبان آگاهی دارند؛ هرچند به طور مشخص نمیتوان گفت که زبانآمووز توا چوه ميو ان بايود
نسبت به اين عوامل شناخت داشته باشد .روتمن ادعا میکند انگارۀ تقودم ردهشوناختی ،4زموانیکوه هور سوه زبوان بوه طوور
مساوی از هم دور يا به هم ن ديک باشند ،قدرت پيشبينی ندارد.
 .3-5-2انگارۀ عامل جایگاه زبان دوم
انگارۀ عامل جايگاه زبان دوم 2توسط باردل و فالک )2001( 9ارائه گرديد .آنها بر اين باورند که زبوان دوم توأثير بيشوتری
نسبت به زبان اول بر يادگيری زبان سوم دارد؛ به عبارت ديگر ،اين انگاره ن ديکی ردهشناختی ميان زبان اول و سووم را بوه
اندازۀ تأثير زبان دوم قدرتمند نمیداند .اين انگاره همچنين نشان میدهد که ن ديکی ردهشناختی ،تنها انتقوال از زبوان دوم
به زبان سوم (و نه انتقال از زبان اول به زبان سوم) را تسهيل میکند.
باردل و فالک ( )2042يک جنبۀ عصبشناختی-زبوانی را بورای ايون انگواره در ناور مویگيرنود کوه در آن ،زبوان دوم
انتخابی به عنوان منبم و مبدق انتقال به زبان سوم میباشد .با توجه به اينکه محل ذخيورهسوازی اطالعوات زبوان اول و دوم از
منار عصبشناسی زبان فرق دارد؛ اطالعات ساختاری زبانی زبوان اول در حافاوۀ رويوه 1ذخيوره مویشوود؛ در حوالی کوه
اطالعات ساختاری زبان دوم ،صريح میباشد و در حافاۀ اخباری 1ذخيره میگردد .بنابراين ،میتوان گفت اين انگواره بوا
انگارههايی که در آنها زبان اول به عنوان عامل انتقال به زبان سوم انتخاب میشود ،مغايرت دارد.
انگارههايی که در باال بدانها اشاره گرديد ،در حالی که از لحاظ قدرت پيشبينیکنندگی از جهات مختلف ،بين زبوان
اول و دوم در يادگيری زبان سوم تفاوتهايی دارند ،از اين جهت که در هر سۀ آنها ن ديکی ردهشناختی زبوانی مویتوانود
قدرت پيشبينیکنندگی را اف ايش دهد ،به هم شبيه هستند .بوه ايون معنوی کوه تجربوۀ يوادگيری زبوان دوم بوا يوک تشوابه
ردهشناختی ،بيش از تجربه با يک تفاوت ردهشناختی میتواند يادگيری زبان سوم را تقويت نمايد.
 .6-2عوامل تأثيرگذار بر یادگيری زبان سوم
1

8

میتوان دوزبانگی ،عوامل ميانزبانی  ،دانش فرازبانی  ،مهارتهای شوناختی و ميو ان مهوارت در زبوان دوم را بوه عنووان
عوامل تأثيرگذار بر يادگيری زبان سوم قلمداد نمود که در زير ،به هر يک از آنها پرداخته خواهد شد:

1

typological primacy model
L2 status factor model
3
C. Bardel & Y. Falk
4
procedure memory
5
declarative memory
6
cross linguistic
7
metalinguistic knowledge
8
cognitive skills
2
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 .1-6-2دوزبانگی
چنوز ( )2008ادعا میکند که بيشتر پژوهشهايی که درزمينۀ تأثير دوزبانگی بر يادگيری زبان سوم صورت پذيرفته ،ثابت
میکند محاسن دوزبانگی در يادگيری يک زبان ديگر ،بيشتر از تکزبانگی است .جنسی (4338؛ نقل از چنووز )2008 ،و
سافونت2001( ،؛ نقل از چنوز )2008 ،ني بر اين باورند که دوزبوانگی توأثير مثبتوی بور يوادگيری زبوان سووم دارد .بوا ايون
وجود ،دوزبانگی هميشه منجر به يادگيری موثر زبان سوم نمیشود؛ زيرا متغيرهای زبانی ،اقتصادی ،اجتمواعی و آموزشوی
میتوانند نقش مهمی را در اين فرايند ،ايفا نمايند .در واقم ،بافت زبانی-اجتماعیای که پژوهش در آن صورت میگيورد،
بسيار حائ اهميت میباشد و يادگيری زبان سوم ،يک پديدۀ پيچيده است که تحت تأثير عوامل فردی و بافتی قرار دارد.
 .2-6-2عوامل ميانزبانی
4

عواملی همچون تفاوت يا شباهت از منار ردهشناسی  ،واژگانی و آوايی ني میتوانند بر يادگيری زبان سوم موثر باشند .به
عنوان نمونه ،در توليد آواهای گفتاری ،زبانآموزان بيشتر تمايل دارند از زبانهايی واژه قورض بگيرنود کوه شوبيه بوه زبوان
مقصد باشد (چنوز.)2008 ،
 .3-6-2دانش فرازبانی
جسنر )2008( 2دانش فرازبانی را توانايی فرد در تمرک بر ساختار زبانی ،و توانايی چرخش 9تمرک بين سواختار و معنوای
معنای زبان میداند .او توضيح میدهد که اين دانش از مجموعهای از مهارتها تشکيل شده است کوه کواربر چندزبانوه را
قادر میسازد تا اين مهارت ها را با اسوتفاده از دانوش زبوانی و فراشوناختی پيشوين خوود رشود دهود .بسورن )2040( 1دانوش
فرازبانی را فهم اين که زبان ،ناامی از ارتباط و مجموعهای از قواعد و معناست ،میداند .همچنين او دانش زبانی را اشواره
به توانايی فرد در تحليل آگاهانۀ زبان و بخشهای مختلف آن در نار میگيرد که اين توانايی به فرد ،در تشخيص ارتبواط
بين بخشهای مختلف زبان در يک ناام زبانی کمک مینمايد.
پژوهشگرانی همچون ملهورن ( ،)2001و هردينا 1و جسنر ( )2000بر اين باورند که رشد دو يا سه ناام زبانی ،منجور بوه
به توانش فرازبانی بواالتر خواهود شود .ملهوورن ( )2001بور ايون بواور اسوت کوه در

فراينودهای يوادگيری زبوان ،رشود

راهکارهای يادگيری زبان خارجی و يادگيری يک ناام جديد را به مناوور مقايسوه بوا زبوانهوای ديگور افو ايش داده ،بوه
عنوان پشتوانهای برای يادگيری زبانهای ديگر مطرح میباشد.
هردينا و جسنر ( )2000به طرح يک مدل چندزبانی پويا میپردازند که مويد اين موضوع است که دانش فرازبوانی بوه
به عنوان ي ک عامل اساسی ،سهم زيوادی در فراينودهای شوناختی مورتبط بوا آمووزش زبوان دارد .آن دو ،ايون عامول را در
يادگيری زبان سوم ،بهمراتب مهمتر از يادگيری زبان دوم میدانند؛ زيرا تجربۀ زبانآمووزی را افو ايش مویدهود و بوا بواال
رفتن تجربۀ فرد ،سرعت روند يادگيری تسريم میيابد.

1

typological
U. Jessner
3
switch
4
S. Beceren
5
P. Herdina
6
)dynamic model of multilingualism (DMM
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دیبات و جائنش ( )2049اظهار میدارند که پژوهشهای زبانشناسی-عصبی 4نشان داده اسوت هموان بخوشهوايی از
مغ که معموالً در موقم استفاده از زبان اول و دوم فعال هستند ،در هنگام استفاده از زبان سوم ني فعوالانود .آنهوا همچنوين
ادعا میکنند که وجود دانش فرازبانی دوزبانهها ،نقش يوک کاتوالي ور و تسوهيلکننوده 2را در يوادگيری زبوان سووم ايفوا
مینمايد و هر چه اين دانش اف ايش يابد ،يادگيری زبان بعدی ني راحتتر میشود.
 .4-6-2مهارتهای شناختی
کاوشنسکی و ماريان )2003( 9ادعا میکنند افرادی که بيش از يک زبان میدانند ،نسبت به تکزبانهها راحتتر میتواننود
خود را با زبانی که در حال يادگيری آن هستند ،وفق دهند .بياليستو  1و همکاران ( )2001معتقدند افرادی کوه در دو يوا
چند زبان مهارت بااليی دارند ،از نقشهای اجرايوی بواالتری ماننود حول مسوأله ،انعطوافپوذيری ذهنوی و کنتورل تمرکو
برخوردار میباشند ،و حتی خطر ابتال به آل ايمر در اين افراد کمتر است .از پژوهشهای باال چنين بر میآيد که يوادگيری
زبان به طور کلی نقش مهمی در باال رفتن مي ان شناخت دارد و از جهت ديگر ،مهارتهای شناختی ني بوه نوبوۀ خوود در
يادگيری زبان تأثيرگذار میباشند.
 .5-6-2ميزان مهارت در زبان دوم
مون  )2000( 1در پژوهشی به بررسی تأثير مي ان مهارت در زبان دوم ،بر يادگيری زبان سوم پرداخت و به اين نتيجه دست
دست يافت که مي ان مهارت زبان اول و دوم در مهارت زبان سوم نقش تعيينکنندهای دارد.
ساالبری ( )2001ضمن مقايسۀ يادگيری ساختار زمان و نمود در زبان انگليسی به عنوان زبان اول ،اسپانيولی به عنووان
عنوان زبان دوم و پرتغالی به عنوان زبان سوم ،بدين نتيجه دست يافت که دانش زبوانی بواالتر ،منجور بوه عملکورد بهتور در
يادگيری زبان سوم خواهد شد.
بااينا ( )2003در پژوهشی مشابه به بررسی نقش مهارت زبان دوم در يادگيری ساختار دسوتوری زموان و نموود در ميوان
زبان آموزانی که زبان اول آنها مغولی ،زبان دوم آنان چينی و زبان سوم آنها انگليسی بود ،پرداخت .در اين پژوهش ،او ني
به اين نتيجه دست يافت که زبانآموزانِ با مهارت زبانی دومِ باالتر ،نمرات بهمراتب بهتری کسب کردهاند.
گراسجين و پاولنکو ( )2041نخستين م يت غيرقابلانکوارِ دانسوتنِ زبوان دوم را آشونايی بوا راهکارهوای 1زبوانآمووزی
می دانند و از اين رو بر اين باورند که اگر فردی زبان دوم را ياد بگيرد ،به اين نکته پیخواهد برد که کودام راهکوار بورای
وی موثرتر خواهد بود و بنابراين ،میتواند اين راهکارها را در يادگيری زبان سوم ني به کار بگيرد.

1

Nero- linguistic
facilitator
3
Kaushanskay & Marian
4
E. Bialystok
5
C. Munoz
6
R. Sallabery
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آنها (همان) م يت بالقوۀ ديگر را در تشابهات ميانزبانی میدانند .يادگيری زبانی که از لحاظ ريختشناختی شبيه زبان
يا زبانهايی است که ما میدانيم ،اين اجازه را به ما میدهد تا دانش پيشين خود را از طريق فرايندی که معروف بوه انتقوال
مثبت 4است به کار بريم.
 .3پيشينهی پژوهش
توماس )4388( 2در پژوهش خود به مقايسۀ  4تکزبانۀ انگليسیزبان با  4دوزبانۀ انگليسی-اسوپانيولی کوه بوه ترتيوب در
حال يادگيری زبان فرانسوی به عنوان زبان دوم و سوم بودند ،پرداخت .عالوه بر اين ،او آزمودنیهای دوزبانوۀ خوود را بوه
دو گروه ،شامل کسانی که زبان دوم را به صورت طبيعی و از طريوق زنودگی در خوانوادههوای دوزبانوه آموختوه بودنود ،و
آنهايی که آن را به صورت رسمی در کالسهای زبان خارجی يواد گرفتوه بودنود ،تقسويم نموود .نتوايج پوژوهش او نشوان
میدهد که دوزبانهها ،صرفنار از اينکه چگونه زبان دوم را يواد گرفتوه بودنود ،از مناور کسوب نمورات بواالتر ،اخوتالف
معناداری با افراد تکزبانه داشتند .همچنين ،توماس دريافت که دوزبانههايی که زبان دوم را به طور رسمی آموخته بودند،
م يت نسبی بر دوزبانههايی داشتند که زبان دوم را به صورت طبيعی ياد گرفته بودند.
ابوربيم و سينسکی )2044( 9به مناور بررسی تأثير دوزبانگی بر فرايند يادگيری زبوان سووم ،بوه انجوام پژوهشوی بوا ايون
فرضيه پرداختند که دوزبانهها ،زبان سوم را راحتتر از کسانی ياد می گيرند کوه تنهوا بور يوک زبوان تسولط دارنود .جامعوۀ
آماری آنها شامل دو گروه زبانآموزانی بود که زبان انگليسی را به عنوان زبوان خوارجی مویآموختنود .گوروه نخسوت ،را
تعداد  10زبانآموزی تشکيل میداد که از شوروی سابق مهاجرت نموده بودند و زبان مادریشان روسی بود و زبان عبری
را به عنوان زبان دوم تکلم میکردند ،و گروه دوم شامل  12انگليسیآموز عبریزبان بود کوه زبوان ديگوری نمویدانسوتند.
بعد از برگ اری آزمون و تحليل نتايج بهدست آمده ،آن دو بدين نتيجه رسيدند که افراد دوزبانه (گروه نخسوت) ،مهوارت
بيشتری نه تنها در زبان جديد يعنی انگليسی ،بلکه در زبان عبری داشتند .بر اساس يافتههای آنها ،هر چه فردی تعوداد زبوان
بيشتری بياموزد ،استعداد زبانآموزیاش بيشتر خواهد شد.
باردل و فالک ( )2001ني به بررسی نقش زبان دوم در يادگيری زبان سوم پرداختند .يافتههای آنهوا نشوان مویدهود دو
گروه زبانآموزان با زبانهای اول و دوم متفاوت که زبانهای سوئدی و هلندی را به عنووان زبوان سووم مویآموختنود ،در
مراحل اوليۀ يادگيریِ زبان سوم ،ساختارهای نحوی را از زبان دوم به مراتوب راحوتتور از زبوان اول انتقوال مویدادنود .دو
گروه به طرز معناداری در هنگام بکارگيری ساختار منفی ،متفاوت عمل میکردند؛ تفاوتی کوه مویتوانود ناشوی از دانوش
زبان دوم آنان ،و مربوط به رابطۀ ردهشناختی زبان دوم و سوم باشد.
سان ( )2000ني در يک پژوهش 11 ،دانشآموز دبيرستانی که تنها زبان مادریشان يعنی اسپانيولی را میدانسوتند را بوا
 421دانشآموز دبيرستانی دوزبانۀ اسپانيولی-کاتالونی 1مورد مقايسوه قورار داد .تموامی آزموودنیهوای او در يوک مدرسوۀ
دوزبانه در حال يادگيری زبان انگليسی به عنوان زبان خارجی بودند .تقريباً نيمی از آزمودنیهای دوزبانوه ،هور دو زبوان را
از طريق زندگی در خانوادههای دوزبانه ياد گرفته بودند و همۀ آنها هر دو زبان را در امور روزمرۀ خود به کار میگرفتند.
نتيجۀ يافتههای او نشان داد که نمرات دوزبانهها در آزمون مهارتی زبان سوم ،بهمراتب باالتر از افراد تکزبانه بوده است.
positive transfer
J. Thomas
S. Abu Rabia & E. Sanitsky
Catalan

1
2
3
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و استار )2041( 4ني نشوان مویدهود کوه دوزبانوه هوايی کوه زبوان دوم را بوه صوورت رسومی يواد

گرفتهاند ،به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به دوزبانههای متقدم دارند .همچنين دوزبانههايی کوه در يوادگيری زبوان
دوم خود ،از آموزش رسمی بهرهمند شدهاند ،م ايای بيشتری بر دوزبانههای متقدم در موقم يادگيری زبان سووم دارنود .بوه
اين صورت که آموزش رسمی ،به زبانآموزان اين امکان را موی دهود کوه بوه طوور مووثر ،سواختارهايی را کوه متفواوت از
گنجينۀ زبانی موجود است ،بياموزند.
رينگ بام )2004( 2در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که شباهت ردهشوناختی بوين زبوانهوا منجور بوه انتقوال مثبوت در
سطوح پايۀ يادگيری زبان میشود ،اما در سطوح پيشرفته ،پيشينۀ زبانی آنها تأثيری ندارد.
کشاورز و آستانه ( )2001در پژوهش خود به بررسی تأثير دوزبانگی بر يوادگيری واژگوان انگليسوی بوه عنووان زبوان سووم
پرداختند .جامعۀ آماری آنها در اين پژوهش ،شامل دو گروه  90نفرۀ (ترکی-فارسی) و (ارمنی-فارسی) به عنوان گوروههوای
دوزبانه ،و يک گروه  90نفری از زبانآموزان تکزبانه میباشد .نتايج دادههوای پوژوهش آنهوا نشوان مویدهود کوه دو گوروه
دوزبانه ،در آزمون واژگان انگليسی بهتر از زبانآموزان توکزبانوه عمول کوردهانود .آنهوا نتيجوهگيوری مویکننود ،دوزبوانگی
آزمودنیها تأثير مثبتی بر پيشرفت واژگانی داشته است؛ همچنين آنها بر اين باورند که در بخوش توليود و پيشورفت واژگوانی،
دوزبانههای ارمنی-فارسی که زبان اول و دومشان را هم به صورت علمی 9و هوم بوه صوورت شوفاهی يادگرفتوهانود ،موفقيوت
بيشتری در مقايسه با دوزبانههای ترکی-فارسی که زبان اول را به صورت شفاهی فراگرفته بودند ،داشتند.
بحرينی ( )2001با هدف بررسی تأثير پديدۀ دوزبانگی بر يادگيری زبان سوم از منار زبوانشوناختی-اجتمواعی ،بوه مقايسوۀ دو
دسته از دانشآموزان دختر تکزبانۀ فارسی با دوزبانوۀ ترکوی-فارسوی دورهی پويشدانشوگاهی در يوادگيری زبوان انگليسوی بوه
عنوان زبان خارجی پرداخت .نتايج حاصل از تحقيوق وی ،تفواوت معنواداری را ميوان ايون دو دسوته نشوان داد؛ بودين ترتيوب کوه
دانشآموزان تکزبانه به مهارت باالتری دست يافتند و اين مهارت ،در دانش دستوری محرزتر از دانش واژگانی بود.
رستمی و هاشمی رزينی ( )4981ضمن مقايسوۀ  10انگليسویآمووز توکزبانوۀ پسور سوطح متوسوطۀ شوهر تهوران بوا 10
انگليسیآموز دوزبانۀ پسر سطح متوسطۀ شهر تبري  ،که همگی در آموزشگاههای کانون زبوان ايوران مشوغول بوه تحصويل
بودند ،بدين نتيجه دست يافتند که اين دو دسته زبانآمووز در در

مطلوب و واژه ،تفواوت معنواداری ندارنود و درنتيجوه،

دوزبانگی توانايی يادگيری زبان جديد را اف ايش نمیدهد.
 .4روش پژوهش
آزمودنیهايی که در اين پژوهش شرکت جستند 21 ،تن از فارسیآموزان زن و مرد چينی با ميانگين سنی تقريبی  22سوال
بودند که در دورۀ عمومی (سطح مبتدی) مرک آمووزش زبوان فارسوی دانشوگاه بوينالمللوی اموام خمينوی (ره) قو وين بوه
يادگيری زبان فارسی مشغول بودند .هيچيک از اين زبانآموزان ،تحصيالت دانشگاهی نداشتند و بدون هيچگونه آشونايی
پيشين با زبان فارسی ،برای نخستين بار در دورۀ عمومی مرک آموزش زبان فارسی حضور يافته بودند .آنان بر اساس معيار
آشنايی يا عدم آشنايی با زبان انگليسی به عنوان زبان خارجی ،در قالب دو گوروه  42نفوره تقسويمبنودی شودند .در شويوۀ
انتخاب آزمودنیها بدين ترتيب عمل گرديد که نخست ،پرسشنامههايی حواوی اطالعوات فوردی اعوم از سون ،جنسويت،
مي ان تحصيالت ،آشنايی پيشين با زبان فارسی و آشنايی/عدم آشنايی با زبان/زبانهای ديگری ج زبان موادری و فارسوی
M. Park & R. L. Starr
H. Ringbom
academic
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(با  1سطح آشنايی بسيارکم ،کم ،متوسط ،زياد و تسلط کامل) در اختيار آنان قرار گرفت .بر اين مبنا ،صرفاً تعداد  42نفور
از فارسیآموزان چينی ،تکزبانه بودند .از بين مابقی جامعۀ آماری که اقدام به تکميل پرسشناموه نمووده بودنود ،تعودادی
عالوه بر زبان مادری و انگليسی ،با زبانهای ديگری ني آشنايی داشتند؛ همچنوين تعودادی از زبوانآمووزان ،بوه جو زبوان
مادری خود با زبانهای ديگری به ج انگليسی (عربی ،فرانسوی و )...آشنا بودند که اين دو گوروه اخيور ،از جامعوۀ نمونوه
حذف گرديدند .بنابراين ،گروه اول را  42تن از فارسیآموزان دوزبانۀ چينی-انگليسیای که زبان مادریشان چينی بود و
به صورت تصادفی از ميان تعداد باقيماندۀ فارسیآموزانِ همگنشده انتخاب شده بودند ،تشکيل میدادند و گوروه دوم ،از
 42تن از فارسیآموزان چينی تکزبانه تشکيل میشد .مال

ارزيابی سطح مهارتهای زبان فارسی آزمودنیهای هور دو

گروه ،آزمونهای پايان دورۀ مرک آموزش زبان فارسی دانشگاه بينالمللی امام خمينوی(ره) بوود .در پايوان ،دادههوای بوه
دست آمده ،تحليل ،و نتايج آن ارائه گرديد.
 .5یافتههای پژوهش
تج يه و تحليل نتايج اين پژوهش ،با بهرهگيری از نرم اف ار آماری  SPSSانجوام شوده اسوت .در ايون بخوش ،نخسوت بوه
تحليل توصيفی مشخصات فردی زبانآموزان پرداخته میشود .مواردی که در ايون بخوش موورد بررسوی قورار گرفتوهانود،
شامل سن و جنسيت میباشد.
وضعيت جنسيت در نمونۀ مورد بررسی ،بهصورت کلی و همچنين به تفکيک بر اسواس آشونايی بوا زبوان دوم در قالوب
جدولهای شمارۀ ( )4و ( )2نشان داده شده است .با توجه به نتايج ،از مجمووع  21نمونوۀ آمواری 49 ،زبوانآمووز (معوادل
 11/2درصد) مرد ،و  44زبانآموز (معادل  11/8درصد) زن بودهاند .همچنين از  49موورد مورد 1 ،نفور آنوان بوا زبوان دوم
(انگليسی) آشنايی داشتهاند که اين تعداد در آزمودنیهای زن به  1نفر رسيده است.
جدول  :1وضعيت جنسيت آزمودنیها بهطور کلی
جنسيت

تعداد
49

درصد
11/2

زن

44

11/8

مرد

جدول :2توزیع جنسيت آزمودنیها بر اساس آشنایی با زبان دوم (انگليسی)
وضعيت دوزبانگی
تکزبانه
دوزبانه

جنسيت

تعداد

درصد

مرد

8

/1

زن

1

99/9

مرد

1

14/1

زن

1

18/9

نتايج کلی تأثير جنسيت بر پيشرفت تحصيلی آزمودنیها در قالب جدول ( )9نشان داده شده است .همانگونه که مالحاوه
میگردد ،متوسط نمرات پيشرفت تحصيلی برای زنان در تمامی مهارتها بيشتر از مردان بوده است؛ با اين حال ،نتايج آزموون
تی نشان میدهد که اين اختالف ،معنادار نبوده و جنسيت نمونهها بور ن مورات پيشورفت تحصويلی آنوان اثور معنواداری نداشوته
است .بر اين اساس میتوان ادعا نمود که مي ان پيشرفت تحصيلی هر دو گروه زن و مرد ،يکسان بوده است.
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جدول  :3مقایسۀ نمرات مهارتهای زبان فارسی مردان و زنان
جنسيت
آزمون  tبرای برابری
ميانگينها
زن
مرد
سطح
مقدار t
انحراف معيار
ميانگين
ميانگين انحراف معيار
معناداری
0/188
-0/110
1/48
49/ 4
9/88
42/ 0
0/9 4
-0/399
9/34
41/4
9/03
42/89
0/334
-0/042
/14
49/11
1/11
49/11
0/932
-0/819
1/09
41/11
2/21
41/ 9
0/113
-0/ 08
1/11
41/12
9/08
49/11
* p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

پيشرفت
تحصيلی
(مهارتها)
خواندن
شنيدن
نگارش
مکالمه
معدل

 .1-5توزیع سنی نمونهها
متوسووط سوونی آزمووودنیهووا در حالووت کلووی 22 ،سووال بووا انحووراف معيووار  2/1سووال بوووده اسووت .همچنووين متوسووط سوونی
فارسیآموزان دوزبانه (گروه اول) ،تقريباً با متوسط سنی تکزبانهها (گروه دوم) يکسان اسوت .از سووی ديگور ،اخوتالف
سنی آزمودنیهای زن و مرد ني بسيار کم و بطور متوسط يک سال است .بنابراين ،نمونههای انتخاب شده در هر گروه ،از
لحاظ سنی تقريبا همگن هستند (جدول .)1
جدول  :4توزیع سنی آزمودنیها
آزمودنیها

بيشترین

کمترین

ميانگين

انحراف معيار

کل آزمودنیها

28

48

22/01

2/11

مرد

2

48

22/ 2

2/23

زن

28

48

24/9

9/41

تکزبانه

2

48

22/00

2/8

دوزبانه

28

20

22/08

2/11

همچنين ،نمودار ( ،)4توزيم سنی آزمودنیها را در حالت کلی نشان میدهد.

نمودار  )1توزیع سن زبانآموزان در حالت کلی
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به مناور بررسی تأثير دوزبانگی فارسی آموزان گروه اول بر پيشورفت تحصويلی آنوان ،نخسوت نمورات پيشورفت تحصويلی دو
گروه اول (دوزبانه) و گروه دوم (تکزبانه) با يکديگر مقايسه شودند .در عوين حوال ،بوا توجوه بوه اينکوه سوطح زبوانی زبوان دوم
(انگليسی) آزمودنیهای دوزبانه متفاوت بوده؛ بدين معنا که اين دسته از فارسیآموزان ،از ميان  1سطح ارائه شده در پرسوشناموه
(آشنايی بسيار کم ،کم ،متوسط ،زياد و تسلط کامل) 9 ،سطح (آشنايی کم ،متوسط و زياد) را انتخاب نموده بودنود ،توأثير ميو ان
آشنايی زبانآموزان دوزبانه با زبان دوم (زبان خارجی اول آنها) ،بر پيشرفت تحصيلی آنان ني مورد بررسی قرار گرفت.
 .2-5تأثير آشنایی با زبان دوم بر یادگيری مهارتهای زبان سوم
همانگونوه کوه در جودول ( )1مشواهده مویگوردد ،نتوايج تحليول دادههوا نشوان مویدهود کوه نمورات پيشورفت تحصويلی
فارسیآموزان گروه اول (دوزبانهها) در هر  1مهارت ،بيشتر از گروه ديگر است .همچنين نتايج آزمونِ  tنشان میدهد کوه
اين اختالف ،برای تمامی مهارتها در سطح  4درصد معنادار است (سطح معناداری .)<0.01بنابراين آشنايی با زبوان دوم
اثر مثبتی بر روی مي ان پيشرفت تحصيلی آزمودنیها در فراگيری زبان جديد (سوم) داشته است .از اين رو میتوان اظهوار
نمود که نخستين فرضيۀ پژوهش حاضر يعنی تأثير آشونايی فارسوی آمووزان چينوی بوا زبوان انگليسوی بوه عنووان يوک زبوان
خارجی ،بر مي ان يادگيری مهارتهای زبان فارسی ،به عنوان زبان خارجی دوم آنان مورد تاييد قرار میگيرد.
جدول  :5مقایسۀ نمرات مهارتهای زبان فارسی بر اساس آشنایی با زبان دوم
آشنایی با زبان دوم

پيشررررررررفت
تحصرررررريلی
(مهارتها)
ميانگين
خير

آزمون  tبرای برابری ميانگينها

بله
انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

مقدار t

سرررررررررطح
معناداری

خواندن

11/25

4/43

15/88

2/11

3/769-

**1/111

شنيدن

11/14

2/84

15/83

2/16

4/648-

**1/111

نگارش

11/15

6/43

16/76

2/81

3/365-

**1/113

مکالمه

13/41

3/29

16/72

1/89

3/236-

**1/114

1/94

4/312-

**1/111

معدل
16/37
3/61
11/41
ns (Non-Significant), * p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

همچنين میتوان نتايج تأثير آشنايی آزمودنیها با يک زبان خارجی را بر يادگيری زبان سوم در قالب نمودار شومارۀ 2
به تصوير کشيد.
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نمودار  )2ميانگين نمرات مهارتهای زبان فارسی بر اساس آشنایی با زبان دوم

 .3-5تأثير ميزان آشنایی با زبان دوم بر یادگيری زبان سوم
دومين پرسشی که اين پژوهش در صدد پاسخگويی به آن بر آمده است ،پرسوش از توأثير ميو ان آشونايی فارسویآمووزان
چينی با زبان انگليسی به عنوان يک زبان خارجی (سطح زبانی زبان خارجی نخست آنان) بر ميو ان پيشورفت مهوارتهوای
زبان فارسی به عنوان زبان خارجی دوم آنان بود .همانگونه که در جدول ( ) مالحاه میشود ،هور انودازه سوطح آشونايی
آزمودنیهای گروه نخست (دوزبانهها) با زبان خارجی اول (انگليسی) باالتر بوده ،نمرات مهارتهای زبانی آنوان در زبوان
خارجی دوم (فارسی) ني بيشتر بوده است.
ضمناً ذکر اين نکته الزم مینمايد که در جدول ( ) ،ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلی زبانآموزان ،بوه تفکيوک بورای
سطوح آشنايی با زبان خارجی اول (انگليسی) نشان داده شده اسوت و در بوين سوطوح موورد ناور ،مقودار صوفر بوه معنوای
«عدمآشنايی با زبان انگليسی» است 4 ،برای «آشنايی کم با زبان انگليسی» 2 ،برای «آشنايی متوسط بوا زبوان انگليسوی» و 9
برای «آشنايی زياد با زبان انگليسی» به کار گرفته شده است.
جدول  :6نمرات پيشرفت تحصيلی بر اساس سطح آشنایی با زبان دوم
سطح آشنایی با زبان دوم
مهارتهای
زبانی

1

1
ميانگين

انحراف

2
ميانگين

معيار

انحراف

3
ميانگين

معيار

انحراف

ميانگين

معيار

انحراف
معيار

خواندن

11/25

4/43

14/63

1/64

15/88

2/11

18/38

1/18

شنيدن

11/14

2/84

15/13

2/96

15/63

1/87

19/88

1/18

نگارش

11/15

6/43

14/44

2/91

19/69

1/74

17/88

1/18

مکالمه

13/41

3/29

16/25

1/26

16/42

1/67

17/95

1/35

معدل

11/41

3/61

15/23

1/27

16/32

1/41

18/74

1/23

به مناور بررسی معنادار بودن اختالف مشاهده شده بين گروههوای موورد ناور ،از آزموون کروسوکال-والويس اسوتفاده
گرديده است .الزم به ذکر است با توجه به تعداد کم نمونوه هوا در هور طبقوه و عودم برقوراری فورض نرموال بوودن دادههوا
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(براساس آزمون کلموگروف-اسميرنوف) استفاده از آزمون  Fدر  ANOVAامکانپذير نبوده و بوه جوای آن از معوادل
ناپارامتری اين آزمون يعنی کروسکال-واليس استفاده گرديده است (جدول .)1
جدول  :9آزمون کروسکال-واليس برای ارزیابی پيشرفت تحصيلی
مهارتها
خواندن

مقدار کای-اسکوار
44/133

سطح معناداری
**0/008

شنيدن

49/11

**0/001

نگارش

42/221

**0/001

مکالمه

3/383

*0/043

معدل

49/ 21

**0/009

ns (Non-Significant), * p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

نتايج جدول ( )1نشان میدهد که برای هر چهار مهارت و همچنين معدل کل ،اختالف معناداری بوين نمورات پيشورفت
تحصيلی (مهارتهای زبانی) گروه های مورد بررسی در سطح يوک درصود وجوود دارد (سوطح معنواداری .)<0.01البتوه
برای مهارت مکالمه ،اين اختالف در سطح  1درصد معنادار شده است .با توجه به متوسط نمرات در جودول ( ) ،مشواهده
میشود که اف ايش مي ان آشنايی با زبان خارجی اول ،بر يادگيری زبان جديد ،تأثير مثبت و معناداری دارد.
نمودار ( )9ني به بيان متوسط نمرات پيشورفت تحصويلی آزموودنیهوا برمبنوای ميو ان آشونايی بوا زبوان دوم (انگليسوی)
میپردازد:

نمودار  )3متوسط نمرات پيشرفت تحصيلی بر اساس ميزان آشنایی با زبان دوم

 .6نتيجهگيری
به طور کلی ،نارات متفاوتی در خصوص تأثير دوزبانگی بر يادگيری زبان سوم مطرح است؛ به عنوان نمونه پژوهشوگرانی
همچون سائر ( )4329و دارسی ( )4319بر اين باورند که کودکان دوزبانه ،اغلب دچار افت تحصيلی میشوند ،در مقايسوه
با افراد تکزبانه از بهرۀ هوشی پوايين توری برخوردارنود و بعوالوه ،دارای ناسوازگارهای اجتمواعی هسوتند؛ بنوابراين ،آنوان
معتقدند که دانستن زبان دوم ،بر يادگيری زبان سوم ،تأثير منفی دارد .در مقابول ،پژوهشوگرانی همچوون تومواس (،)4388
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ملهورن ( ،)2001جسنر ( ،)2008بااينا ( )2003و گراسجين و پاولنکو ( )2041ادعا میکنند که دوزبانگی نهتنهوا در فراينود
يادگيری زبان سوم تأثير منفی ندارد ،بلکه برعکس ،فرايند يادگيری زبان سوم را تسهيل مینمايد.
اين پژوهش بر روی تعداد  21نفر از فارسیآموزان چينی مرک آموزش زبان فارسی دانشوگاه بوينالمللوی اموام خمينوی
(ره) به مناور بررسی تأثير پديدۀ دوزبانگی بر يادگيری زبان سوم انجوام گرديوده اسوت .آزموودنیهوا در قالوب دو گوروه
تقسيم گرديدند .گروه نخست شامل  42نفر از زبانآموزانی بود که عالوه بر زبان مادری خود ،با زبان انگليسوی بوه عنووان
زبان خارجی در سطوح مختلف آشنايی داشتند و گروه دوم ،شامل  42نفر از زبانآموزانی بود که تنها ،زبان مادری خوود
را میدانستند .میتوان نتايج حاصل از اين پژوهش را به گونۀ زير بيان نمود:
در پاسخگويی به سوال نخست پژوهش که به پرسش از تأثير آشنايی فارسیآموزان چينی بوا زبوان انگليسوی بوه عنووان
يک زبان خارجی ،بر مي ان يادگيری مهارتهای زبان فارسی ،به عنوان زبان خارجی دوم آنان میپردازد ،نتايج بور مبنوای
تحليل نمرات پايانی آنان در هر چهار مهارت و معدل ،حاکی از آن است که دوزبانگی آزمودنیها بور پيشورفت تحصويلی
آنان موثر است؛ بدين معنی که زبانآموزانی که با زبان انگليسی به عنوان زبان خارجی اول آشنا بودند ،از نمرات بواالتری
در تمامی مهارتهای زبان فارسی در مقايسه با آزمودنیهای تکزبانه برخوردار بودند .بنابراين میتووان اظهوار نموود کوه
فرضيۀ نخست پژوهش حاضر ،مورد تأييد قرار میگيرد.
در پاسخگويی به سوال دوم پژوهش که به پرسش از تأثير مي ان آشنايی فارسیآموزان چينی با زبان انگليسی بوه عنووان
يک زبان خارجی (سطح زبانی زبان خارجی نخست آنان) بور ميو ان پيشورفت مهوارتهوای زبوان فارسوی بوه عنووان زبوان
خارجی دوم آنان میپردازد ،نتايجی که از تحليل دادههای پژوهش به دست آمده ،بيانگر اين موضوع است که هور انودازه
سطح زبانی زبان خارجی آزمودنیها (انگليسی) باالتر باشد ،مي ان يادگيری زبان سوم آنان (فارسی) اف ايش پيدا میکنود.
بنابراين ،میتوان اظهار نمود که مي ان آشنايی آزمودنیها با زبان خارجی اول ،بر مي ان يادگيری زبوان سووم توسوط آنوان
تأثير دارد و بدين ترتيب ،فرض دوم پژوهش ني مورد تأييد قرار میگيرد.
نکتۀ ديگری که در اينجا مطرح میگردد ،اين است که تقسيمبندی دوزبانگی از منار نوع يادگيری (دوزبانگی طبيعوی
و مصنوعی) پژوهشهای اين حوزه را تحت تأثير قرار داده است ،بدين معنی که در پژوهشهايی که تاکنون انجوام شوده،
يادگيری زبان دوم يا از نوع طبيعی بوده (ابوربيم و سينسکی2044 ،؛ بحرينی2001 ،؛ و رستمی و هاشومی رزينوی،)4981 ،
يا از نوع مصنوعی (توماس4388 ،؛ سان 2000 ،؛ باردل و فالک 2001 ،و .)...پژوهش حاضر ني از نوع پژوهشهوای دسوتۀ
دوم است که در آن ،يادگيری زبان دوم به صورت غيرطبيعی يعنی از طريق آموزش رسمی حاصل گرديده است.
همچنين يافتههای اين پژوهش ،ناريات توماس ( ،)4388ملهورن ( ،)2001جسنر ( ،)2008بااينا ( )2003و گراسوجين و
پاولنکو ( ،)2041و نتايج پژوهشهای توماس ( ،)4338سان ( ،)2000باردل و فالک ( )2001و ابوربيم و سينسکی ()2044
را در اثبات تأثير دوزبانگی بر يادگيری زبان سوم ،مورد تأييود قورار موی دهود و از سووی ديگور بوا ناريوات پرينتور و کلور
( ،)4322سوائر ( )4329و دارسوی ( ،)4319و همچنوين نتوايج پوژوهشهوای بحرينوی ( )2001و رسوتمی و هاشومی رزينووی
( )4981در تعارض است.
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