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 چکیده

، پدیده رمزگردانی دوزبانگی و اجتماعی شااناساایزبانحوزه  در توجهقاب  مسااا   از یکی

-یآذر ترکی هایدوزبانه جامعه هتوان بمی ایران در دوزباانه بزرگ جوامع از .اسااا 

 هدف .امری معمول اس آنان بسیاری از در میان  پدیده این وقوع که اشاره کرد زبانفارسی

در میان تعدادی از دبیران  و انواع آن عوام  رمزگردانی عل  از انجام این پژوهش، بررساای

ط های مرتببدین منظور ابتدا داده .باشدمیزبان در شهر ارومیه فارسای-دوزبانه ترکی آذری

 پس از هاگردآوری شاااد. این دادهاز طریق مشااااهده مسااات یم دبیران، این با رمزگردانی 

از چارچوب نظری بلوم و گامپرز  حاضاار، پژوهشدر  .گرف مورد تحلی  قرار  ،آوانگاری

عام  مختلف در وقوع  13کهداد نتایج پژوهش نشاااان ( اساااتهاده شاااده اسااا . 1390)

در  دوزبانهاین دبیران  گردیدهمچنین مشخص  .اندمؤثر بودهرمزگردانی در میان این دبیران 

در هنگام گهتگو  ،های ضمن خدم و کلاس ،شورای دبیرانجلساا  ساه باف  اتا  دفتر، 

از هر دو نوع رمزگردانی )استعاری و موقعیتی( موضاوعا  آموزشای و ریرآموزشی درباره 

  .کننداستهاده می

 ارومیه. ،آذری ترکی زبان، رمزگردانی، دوزبانگی، اجتماعی شناسیزبان: هاواژه کلید
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 مقدمه -1

 1392طورجدی از دهه شناسی اس  که بههای زبانیکی از شااخه 1شاناسای اجتماعیزبان

مورد شااناسااان اجتماعی رابطه میان زبان و جامعه را زبان گوید:( می0219مطرح شااد. هوزمز )

ویان سااخنگیافتن توجیهاتی برای این مسااهله هسااتند که چرا  در پیدهند. آنان میقرار مطازعه 

 چنین (.1)ص. « کنندصااحب  می یمتهاوت هایصااور به  مختلفهای اجتماعی در باف زبان 

 سطح ،سن اجتماعی، طب ه جنسای ، اجتماعی، متغیرهای از تعدادی گرفتن نظر در با مطازعاتی

 دارد اجتماعی هایگروه به مربوط اسااتهاده مورد زبان تحلی  در سااعی ریره و تحصاایلا 

 (.091، ص. 1919، خویی مسگر از ن   به؛ 0222 شرکا،بنی)

 ،(1 ، ص.1321) 9هاک اس ؛  0دوزبانگی اجتماعی، شناسیزبان درمهم  هایحوزه از یکی

 و کام  معموزاً تسلط این اما دارد، تسالط زبان( چند یا) دو به عملاً که داندمی فردی را دوزبانه

   .(01-03، صص. 1991 ن   از مدرسی،به ) نیس  بومی زبان مانند

 انهو یا چندزب زبانهدودر میان افراد  ای اس  که تح  تأثیر عوام  مختلفپدیده 4رمزگردانی

 زبان چند یا دو از سخنگویان استهادهرا  ، رمزگردانی(1 ، ص.0229) 2دازم ون .گیردمی صور 

، (21-92 ص.صااا ،1312) 9هادساااون از دیدگاه .داندمی جمله یا و گهتارپاره یک طول در

 هر. اساا  بافتی وضااعی  حساا  بر متهاو ، رمزهای میان از انتخاب از عبار  رمزگردانی

 به توجه با که دارد اختیار در را متهاو  رمزهای و زبانی هایگونه از ایگنجینه گویشااور،

 آنها بین از ارتباطی، هایمحیط و کلام در کنندگانشرک  نیازهای کلام، م تضایا  خود، اهداف

 از را رمزگردانینظران، برخی صاااح  .نمایدمی دیگری جایگزین و انتخاب تناوببه را یکی

 ت ساایم موقعیتی و اسااتعاری رمزگردانی رمزگردانی نوع دو به زبان، شااناساایجامعه دیدگاه

 در زبانی گونۀ دو از اسااتهاده اسااتعاری رمزگردانیمعت دند   (1390) 9گامپرز و بلوم .اندکرده

 خاص، یتأثیر هب دستیابی برای گوینده و افتدمی اتها  موضوع تغییر با که اس  واحد موقعیتی

                                                           
1. Sociolinɡuistics 

2. Bilinɡualism 

3. Hockett, C. 

4. Code- Switchinɡ 

5. Van Dulm, O. 

6. Hudson, R. A. 

7. Blom, J. P. & ɡumperz, J. J. 



  02...                         مرد  رانیدب نیو انواع آن در ب یعلل رمزگردان یبررس                    سال یازدهم                
 

 آنجا، یمم  مراجعان با اداری دفتر یک کارمندان بین ارتباط ،مثالبه عنوان . دهدمی تغییر را زبان

 یرمزگردان .گیردمی صااور  معیار گویش به کار هنگام و محلی گویش به پرساایاحوال هنگام

 مانند ،گیرد انجام موقعی  و باف  به توجه با رمز تغییر که دهدمی رخ هنگامی موقعیتی نیز

 صخا یموقعیت در را زبان یک وضعتی چنین در گویشاوران ؛مدنی قوانین و اجتماعی هایاززام

 بر نآنها همچنی برند.می کار به دیگر موقعیتی در اجتماعی، هایاززام به توجه با را دیگر زبان و

 ،کند غییرت نیز زبانی شااک  اجتماعی، موقعی  تغییر با آن در که تغییری هرگونه باورند که این

 از بعضااای مشاااخص، اجتماعی موقعی  در دیگر، عبار  به. دارد نام موقعیتی رمزگردانی

 بین در پرساایاحوال برای که زبان از ایگونه ،مثال برای. اندب یه از ترمناساا  زبانی هایشااک 

 در متن یک معرفی برای معلمان که ایگونه با رود،می کار به کارگاه یک در مردان از گروهی

معت د  (122 ، ص.1330) 1فرداو .(401-404. )صااص اساا  متهاو  ،برندمی کار به مدرسااه

 افراد ینب صمیمانه رابطه و همبستگی بیانگر تواندمی رمزگان یک استعاری، رمزگردانی اس  در

نویسد می (134 ، ص.0222) 0ترادگی  .باشد آنها میان اجتماعی فاصاله بیانگر دیگر، رمزگان و

 باطیارت موقعی  یا و باف  زبانی، رمزهای تغییر در مهم و اصلی عام  استعاری، رمزگردانی در

 برای گویشااور وضااعی  این در. کندمی تعیین را رمز نوع سااخن، موضااوع بلکه باشاادنمی

 اسااتهاده دیگر رمزهای جایه ب ویژه رمز نوع یک از خاص، موضااوعی مورد در گهتنسااخن

بر یک  4کیدأجمله ت، رمزگردانی به دزای  مختلف از9(1339) نظر بیکر و گارساایا به بناکند. می

، ارا ه موضاااوعا  ناآشااانا در زبان آموز  ایواژهبه جای  واژهیگزینی یک جا ،نکتاه خاص

، ن   9، فاصااله اجتماعی9تکرار -یک ویژگی، شاارح 2معادل، ت وی  درخواساا  ، ف دانخاص

، تغییر 10، تغییر نگر 11، افزودن افراد به مکازمه12، حذف افراد از مکازمه3، هوی  مشترک1قول

                                                           
1. Wardhauɡh, R. 

2. Trudɡill, P. 

3. Baker, C. & Ofelia ɡ. 

4. Emphasis 

5. Reinforcement of Request 

6. Clarification of a Point-Repetition 

7. Social Distance-Solidarity 

8. Quotinɡ 

9. Communicatinɡ Common Identity 

10. Excludinɡ People from a Conversation 

11. Includinɡ People in a Conversation 

12. Chanɡe of Attitude 
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و نشاااان دادن  ،2، طهره رفتن4، ابراز مخازه 9، جل  توجه0مخاط  قرار دادن فرد، 1موضاااوع

 .(13-03. ، صص0211)به ن   از زانوا، گیرد انجام می 9احترام

 هایفعازی  اتمام از پس دوزبانه دبیران ،کشااور زبانفارساای -آذری ترکی دوزبانه مناطق در

 آذری ترکی زبان به فارساای زبان از ،مداوم در گهتار خود طور هب ،دبیرسااتاندر  آموزشاای

ترکی  هدوزبان دبیران مکازما  در که الؤس این به تا اس  آن بر تح یق این .کنندمی رمزگردانی

 ل ع و پاسااد دهد، ،افتدمی اتها  )موقعیتی و یا اسااتعاری( رمزگردانی نوع چه فارساای -آذری

 مشخص سازد. را  رمزگردانی این

یک و دو  واحین آن شام  مرکزی بخش اساتان آذربایجان رربی اس  و مرکز ارومیه شاهر

 .(ارومیه شهرداری) دهدتشکی  می را حاضر پژوهش محدوده باشد کهمی

 در که آذری نویسااد زبان ترکیمی آذریدر توصاایف زبان ترکی  (199.، ص1911)زندی 

 که ترکی اس  زبان خانواده  9اوروز شااخه ءجز شاود،بدان تکلم می ایران ررب منط ه شامال

 بودن 3پیوندی ،این زبانهای باشاااد. از عمده ویژگیمتعلق می 1آزتایی-اورال هایزبان خود به

زاده به ن   از ت یاساا  ) آن آوایی نظام در خاصهای واکه و هاهمخوان وجود و واژگانی نظام

 .(19. ، ص1931، زنوز

 برخی و دهندمی تشکی  را اصلی هایزبان کردی، و آذری ترکی هایزبان ارومیه، شاهر در

شااهاهی  زبان. کنندمی تکلم کلیمی و ارمنی ،آشااوری هایزبان به ی قومی و مذهبیهااقلی 

 ند، هرچاس  آذری ترکی در محیط اداری شهر این اهازی و دوز  کارمندان بیشترمورداستهاده 

 بانز فارسی،. شوندمی نوشته فارسی زبان به ادارا ، در رسمیاداری و  هاینامهبر طبق قانون، 

 یشهر ،ارومیه شاهر گه  توانمی مجموع، در. باشادمی اقواماین  بین مشاترکزبان  و آموز 

 صااور  به را مختلف زبانی برخوردهای بازتاب که اساا  گوناگون هایفرهنگ با چندزبانه

 .نمود مشاهده توانمی شهر این ن اط اکثر در رمزگردانی رایج پدیده

                                                           
1. Topic Chanɡe 

2. Addressinɡ Oneself 

3. Arousinɡ  Attention 

4. Expressinɡ Opposition 

5. Hedɡinɡ 

6. Showinɡ Respect 
7. Oɡhuz Lanɡuaɡes 

8. Ural-Altaic 

9. Aɡɡlutinative 



  09...                         مرد  رانیدب نیو انواع آن در ب یعلل رمزگردان یبررس                    سال یازدهم                
 

 انزبآذری ترکی زبانهتک خانواده در کهشود اطلا  می فردی به دوزبانه پژوهش حاضار، در

 قرار ایران کشااور رساامی زبان یعنی ،فارساای زبان معرض در همزمان طور به اما شااده بزرگ

 -آذری ترکی زبانه دو دبیران میان صااارفاً رمزگردانی، پدیده تح یق، این در .اسااا  گرفته

 درس کلاس از خارج آموزشی هایموقعی  در ،متوسطه دوم و اول دوره زن و مرد زبانفارسی

 زبان به زمانی ف ط و شودمی تکلم آذری ترکی زبان به آنها در که اس  قرارگرفته بررسی مورد

 .باشد زبانیفارس یا و کردزبان مخاط ، که گیردمی انجام رمزگردانی فارسی

از  زبانی رمزگردانی حوزه در پیشین هایبررسی اجمازی برخی از پژوهش به ،این بخش در

 ایازا  متحده در هاپژوهش نخستین از یکی پردازیم.می و انواع آن دیدگاه جامعه شاناسی زبان

 توصاایف به که اساا  (1349) 1بارکر به مربوط رمزگردانی، و زبان انتخاب با رابطه در آمریکا،

 .س ا پرداخته آریزونادر ایاز   توسانشاهر  در تبارهامکزیکی-هاآمریکایی میان در رمزگردانی

 اجتماعی جغرافیای و اجتماعی هایشااابکه اقتصاااادی، روابط از تحلیلی هارا  بر علاوه وی

 یک در دوزبانهافراد  چگونه که دهد پاسااد سااؤال این به کندمی تلا  توسااان، نشااهروندا

 0پنایل از ن   به) کنندمی اسااتهاده دیگر زبانی از دیگر موقعی  در و زبان یک از موقعی 

 .(4 ، ص.0229

 رزگامپ و بلوم توساااط اجتماعی، دیدگاه از رمزگردانی درباره ا تح ی  ترینیکی از مهم

 عنوانِ زیر که اجتماعی، رویدادهای که باورند این برآنها . اسااا  صاااور  گرفته (1390)

 محدود را زبانی هایمتغیر انتخاب شااوند،می معرفی 2موضااوع و 4موقعی  ،9کنندگانشاارک 

 زبانی اشکال از بعضای مشاخص، اجتماعی موقعی هر  در افزایندآنان می. (401)ص.  کنندمی

   .(404 ص.) ندترمناس ها از دیگر صور 

 درو ن ش آنها انواع رمزگردانی بررسی  در یک مطازعه کیهی، به (0211) رحیمی و جعهری

یادگیری زبان انگلیسای در سطح متوسط با در نظر گرفتن متغیر جنسی  و اوزوی   چهار کلاس

 که از طریق مشاهده مست یم و هادادهوتحلی  . تجزیهپرداختند انتخاب زبان توساط دانشاجویان

                                                           
1. Barker ɡ. 

2. Nilep, C. 
3. Participants 

4. Settinɡ 

5. Topic 
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  1.ال .اف .ای هایر کلاسدبسامد استهاده از پدیده رمزگردانی  نشان داد که ضابط انجام گرف ،

عل  بود که  بداناین امر  و ،هم در هنگاام انجام تکازیف بیشاااتر از ساااایر زحظا  بود و آن

ا را تصحیح نمایند. زمان خواستند از صح  تکازیف خود مطمهن شوند و یا آنهآموزان میدانش

، مربوط به زحظه یاددهی و یادگیری کردمیدیگری که بسااامد اسااتهاده از رمزگردانی را بیشااتر 

و  ،9ایجملهدرون، 0ایجملهبرونرمزگردانی  ، انواع رمزگردانی به سه دستهپژوهشدر این . بود

دو دسااته دیگر، بیشااترین  ای در م ایساه باجملهشاادند که رمزگردانی برونمیت سایم  4عبارتی

به جدید و دسااتور زبان به خود اختصاااص داد.  هایواژهدرهنگام آموز   (%99/21)سااهم را 

موارد  بجز ،های درسکه در کلاس بودندکلی بر این باور طوربهدانشاااجویان نگرشااای،  زحاظ

، 0211 )رحیمی و جعهری،از زبان فارسای استهاده کرد نباید ، پیچیده مانند موضاوعا  درسای

 (.12-01صص. 

 معلمان تا دیدگاه ندکوشااایدپژوهش  یک در ،(1930) ، سااما ی، زطیهی، و روحیحیدری

ین کار ا بررسی کنند. آنان های رمزگردانین ش وعوام   به نسب  اردبی  را استان ییابتدادوره 

 گارینواجاستخراج و  آن دنبال به و کلاسی تعاملا  ضابط کلیه و ازطریق مشااهده مسات یم را

 علمانم که بیشاتر بود آن از ها حاکییافته. دنددسا  آوره ب زبانی رمزگردانی با مرتبط هایداده

 و ترین ن شمهم تکرار و ترجمه، آنان، به ع یده و مواف ند درس کلاس در زبانی با رمزگردانی

 ؛دارد زبانی رمزگردانی در را ن ش تریناهمی کم مههوم، یک معادل فارساای  عدم آشاانایی با

 در زبانفارساای -ترکی آذری دوزبانه معلمان رمزگردانی تربیتی و های آموزشااین ش همچنین

 رفع برای این پدیده از معلمان و اساا  پرور  و نظام آموز  وازای اهداف تح ق راسااتای

 .(112، ص. 1930ی و دیگران، ر)حیدکنند می خود استهاده آموزاندانش نیازهای

 رد را استعاری و موقعیتی رمزگردانی و رمزآمیختگی پدیده (1939) حصارویسی و عموزاده

 هایداده تحلی  .اندداده قرار مطازعه مورد بوکان شهرستان در انگلیسای زبان آموز  هایکلاس

 و ،شناخ  باف ، عنصر سه آمیختگی،رمز و رمزگردانی هایپدیده در دهدمی نشاان تح یق این

 و وقعیتیم رمزگردانی پدیده دو گه  توانمی اساسبراین و دارند تنگاتنگ ارتباطی هم با زبان،

                                                           
1. EFL 

2. Intersentential 

3. Intrasentential 

4. Taɡ Switchinɡ 
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 هابررسی همچنین. دهندمی رخ ذهنی هایچارچوب تغییر حس  بر هاکلاس این در اساتعاری

 این از یک هر شاادن فعال و دارد وجود معنادار ارتباطی معین، رمزهای و عوام  بین داد نشااان

 .  شودمی آن به مربوط رمزگان شدن فعال باعث عوام ،

 -ارمنی هایدوزبانه در رمزگردانی پدیده بررساای ( به1939) رضااایی و ریاثیان سااادا 

 مکازما  ساع  12 از که اس  هاییداده اساس بر این بررسای. پردازندمی تهرانی زبانفارسای

 و بلوم دیدگاه از ای،هجملبرون یرمزگردان بررسی در .بودشده  گردآوری تهرانی ارامنۀ روزمرة

( 0220و  1339) اسکاتن-میرز مدل از ایجملهدرون بررسی رمزگردانی در و ،( 1390) گامپرز

 ایهدوزبانه مکازما  در که دهدمی نشان هاداده تحلی  از آمدهدس به نتایج. اس  شده استهاده

 انیرمزگرد و افتدمی اتها  نوع دو هر از رمزگردانی ارمنی، به زبان تهرانی زبانیفارساا -ارمنی

 .اس  بسیار بازایی بسامددارای  از جمله ایدرون

گرفته، بررساای پدیده رمزگردانی در های انجامتاکنون بیشااتر پژوهششااایان ذکر اساا  

 صاااور  گرفتههای درس مکازما  و تعاملا  دانش آموزان و یا دانشااجویان در داخ  کلاس

ان و یا مدرسااان مورد مطازعه قرار نگرفته اساا ؛ از سااوی اساا  و این پدیده در تعاملا  دبیر

گرفته برای مشااخص نمودن انواع رمزگردانی از نوع های صااور بندیدیگر، بیشااتر ت ساایم

باشااند. این پژوهش با مطازعه رمزگردانی در تعاملا  دبیران ای میجملهای و یا درونملهجمیان

ای هذکرشده در پژوهش خلأهایان، سعی در پرکردن بندی متهاو  با آنگیری از ت سایمو بهره

چارچوب اسااااس انواع رمزگردانی از  ها برتحلی  داده برای ،پژوهشدر این  پیشاااین را دارد.

 ،ضرارمزگردانی موقعیتی تح یق حهمچنین  اساتهاده شاده اسا .( 1390بلوم و گامپرز ) نظری

 و ،شااورای دبیرانجلسااا  که شااام  اتا  دفتر،  های خارج از کلاس درسگیرنده باف دربر

تمام موضاوعا  سخن اعم از  شاام  و رمزگردانی اساتعاری اسا  های ضامن خدم کلاس

 باشد.می موضوعا  آموزشی و ریرآموزشی

 الات تحقیقسؤ -2

 مکازما  در رمزگردانی نوع چه از ارومیه، شهر در زبانفارسای -آذری ترکی زبانهدو دبیران

 چیس ؟ آنان رمزگردانی دزای  و کنند؟می استهاده خود
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 تحقیقروش  -3

تار مشااهده مست یم رف طریقاز گزینش زبانکیهی  مطازعهبرای پاساد به ساؤال پژوهش، به 

ها با حضااور در اتا  داده ا  آنان پرداختیم.)دبیران دوزبانه( و ضاابط مکازم هازبانی آزمودنی

 و سااپس آوریگرد های ضاامن خدم  آنهاو کلاس ،شااورای دبیرانجلسااا  دفتر مدارس، 

دزای  رمزگردانی و انواع آن مشاااخص  های مختلف ون ش ترتی  و به این ندآوانگاری شاااد

 شوند.در ادامه هر کدام از این دزای  به همراه مثال، بررسی می .گردید

 های تحقیقیافته -4

دساا  آمد. در این قساام  به دزی  حجم زیاد و ه های زیر بها، یافتهپس از بررساای داده

هایی که دزای  رمزگردانی را نشاااان بودن متن کااما  مکازما ، صااارفاً به ذکر بخش طوزاانی

 کنیم.دهند، اکتها میمی

 تغییر موضوع سخن

ی انضباطی به غیرآموزش -موضوع سخن از آموزشیتغییر  ؛شورای دبیرانجلسهه نمونه: بافت، 

 موزشیو سپس مجدداً به آ

برخی از دبیران درباره موارد انضباطی و پوشش نامناس  بعضی  ،ی دبیرانجلساه شاورادر 

کمک  (، درباره0کنند. سپس معاون پرورشی )(، صحب  می4از دانش آموزان، با مدیر مدرساه )

نماید و موضوع سخن را به ریرآموزشی بضااع  پیامی را ن   قول ریرمسات یم میبی فردیبه 

ازا  امتحانی برای ترم اول، با دبیران ؤبه آماده کردن سااا ، مدیر راجعویدهد. پس از تغییر می

 دهد.مجدداً به آموزشی تغییر میکند و موضوع سخن را گهتگو می

(1) xɑnom, tyh, bɑʃlɑre tsox ɡojullɑr ʔeʃɨjæ بعد bæzæhlære tsox tsoxɑlɨp de. 

mɑntolɑrɨn dɑrɑldɨlɑr. dærs ʔoxumullɑr. 

ماند، بعد آرایشااشااان خیلی زیاد شااده. آموزان( موهایشااان خیلی بیرون می)خانم، )دانش

 خوانند.(کنند، درس هم که نمیمانتوهایشان را تنگ می

 bɑɣɨʃlɑjɨn, mænæ sɨfɑrɨʃ ʔelæmɨʃlær sɨzæ dɨjæm, bɨ næfær ,همکاران محترم (2)

nɨjɑzmænd de وسای  ضروری zendeɟɨjæ. mæn fæɡæt ɨntɨɡɑl verdɨm.  انت ال کننده
jæm. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
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)همکاران محترم، ببخشااید به من سااهار  کرده بودند، یک نهر نیازمند اساا  به وسااای  

 ضروری زندگی، من ف ط انت ال دادم.(
(3) jɑvɑʃ jɑvɑʃ dɑ ʔæl tærpædɨn suʔɑllɑrɑ.bɨzɨm tæcsɨrɨmɨz bɨr jerdæ 

vurmure. dæsɡɑhlɑrɨmɨz hænɟelɨr. 

کند.(زند. دستگاهمان هنگ میجا نمیکم کم دس  تکان دهید. تکثیر ما یک سؤازا برای   

 ابراز مخالفت، نارحتی و اعتراض

 آموزشی موضوع سخن، ؛دفتر نمونه: بافت، اتاق

 ،های هزارساااعته ضاامن خدم  اساا به دوره ای که راجعدفتر، درباره بخشاانامهدر اتا  

فارساای صااور  می (، به زبان0با دبیر کردزبان ) مکازمهگیرد. میان دبیران انجام می ییگهتگو

ی را به ازبان، با اساتهاده از رمزگردانی از زبان ترکی به فارسی، کنایهیکی از دبیران ترک پذیرد.

 برد.کار میه ی در انتهای جمله خود بفارس زبان
(1) hæmcɑrlɑr, mɨn sɑʔɑt dær ɟælɨp hɑ, bɑxdɨz? mɨn sɑʔɑt de. 

 )همکاران، دوره هزارساعته آمده. نگاه کردید؟ هزار ساع  اس .(

 رو از من گرفتند. 34( من بردم مال 0) 
 (3) mæn ʔæslæn ʔiʃɨm ʔolmɑz. hær ʔil jɑ 85 ʔolɑr , jɑ 86. ʔelæ ʔimzɑlɑrɑm 

ʔærzeʃ jɑbɨne. ًواقعا jæne næmænæ? ʔɑlɑnnɑr  اند؟چه گلی بر سرشان زده    

. منم  19می شاااود و یا  12هر ساااال ارزشااایابی من یا  )من اصااالااً کاری به آن ندارم. 

ازا گرفتند، چه گلی بر سرشان کنم. واقعاً چه معنی دارد؟ آنهایی که امتیاز بطوری امضا میهمین

 اند؟(زده
(4) ʔɑxe fɑjdɑse ʔolɑ hɑ, bɑʃɨmnɑn ɟedæræm, doreɨe felɑn nɑn mænæ 

næ? 
 ای داشته باشد، میرم. از دوره فلانی به من چه مربوط؟()آخه اگر فایده 

(5) ʔoɡædær dæ ɡolombæ solombædɨlræ tʃe ʔɑdɑmɨn bejnɨnæ ɟetmɨr. 
 روند.(قدر هم قلمبه سلمبه هستند که به ذهن آدم فرو نمی)آن

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_stop#Palatal_or_alveolo-palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_stop#Palatal_or_alveolo-palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
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 ارائه موضوع معین

 موضوع سخن، آموزشی ؛نمونه: بافت اتاق دفتر

به مشک  بودن (، و ساایر دبیران راجع0) ریاضایدبیر ( و 1معاون آموزشای )در اتا  دفتر، 

کنند. آنها از زبان فارساای به امتحان پایان ترم درس ریاضاای پایه نهم، با یکدیگر صااحب  می

 .دهندترکی تغییر رمز می
(1) bɨlɨsæn, ɟØrdun dɑ, næ ʔɨstɨxdɑm vɑr, næ bɨ ʃej. ʔØtur. 

 دانی، دیدی که نه استخدامی هس  و نه چیزی، ول کن.()می
(2) bɨre bɨzɨm pezeʃclærɨmɨz, ʔæfsordeɟɨ tutuplɑr! 

 اند!(های ما، همه افسردگی گرفتهن پزشک)یکی همی
(3) tsox tsætɨn suɑllɑr vermɨʃlær?                                 

  بودند؟()خیلی سؤازا  سختی داده 

 شرح ویژگی 

 سخن، غیرآموزشی موضوع ؛دفتر نمونه: بافت، اتاق

های رفتاری مثب  یکی از دبیران در اتا  دفتر اساا  که موضااوع گهتگو، توصاایف ویژگی

 دهند و ف ط در هنگام صحب  کردن با دبیربدین منظور، از زبان فارسای به ترکی تغییر رمز می

(، تأیید هم وجود 4کنند. در گهتار دبیر شاااماره )رمزگردانی می(، به زبان فارسااای 1) کردزبان

 دارد.

 خانم پایداری نیومده؟( 1)

 نه.( 0)

  , hæjɑ vɑllɑh. انگیزه باگذش  ، با mælɨm de  (3)گر tsox tælɑʃ 

 خدا.(ه . آره بگذشتی استانگیزه و باخیلی معلم تلاشگر، با)

 (4) tsox zæhmæt tsætʃɨr.  
  .(                                                       کشدمیخیلی زحمت )

 نقل قول 

 موضوع سخن، غیرآموزشی  ؛نمونه: بافت، اتاق دفتر

آموزانش درباره او بیش از اندازه نگران (، از اینکه یکی از دانش1در اتا  دفتر، دبیر شیمی )

 کند.بیان می آذری زبان ترکی ها را بهن   قول اونماید. اس ، ابراز ناراحتی می

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_stop#Palatal_or_alveolo-palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
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(1) bɑbɑ bɨ hæftæ de bu ɟedɨp ɟælɨr burɑjɑ, dɨjɨr ‘‘sæn ʔɑllɑh ʔevdæn ʔeʃɨjæ 

tsɨxmɑjɨn, mæn pɨs juxe ɟØrmuʃɑm sænɨn moredɨn dæ. ɟØrxurɑm sænæ 

bɨ ʃej ʔolɑ’’. 

آموز( هی میره و میاد و میگه تو را به خدا از خانه ای هسااا  که این )دانش)باابا یک ههته

 د.(ترسم که اتهاقی برایتان بیهتمیام. درمورد شما بیرون نیایید، من خواب بدی برای شما دیده
(1) ɟɑh dɨjɨr ‘‘mɑʃɨn vurɑr, ɟɑh dɨjɨr fɨlɑn ʃej ʔolɑr’’, bɑbɑ ʔɑtɑn ʔɑnɑn 

ræhmæt dæ, ʔæl  tsæh ɟed. ʔistæmɨræm ce mæne ʔistɨjæsæn!  

پدر و افتد، بابا خدا گوید فلان اتا  میزند، گاهی میگوید ماشاااین شاااما را می)گاهی می

 مادر  را رحم  کند، دس  بردار و برو پی کار ، دوس  ندارم مرا دوس  داشته باشی!(

 درخواست 

 آموزشی موضوع سخن، ؛دفتر بافت، اتاق

باشد، درباره اینکه چگونه (، که در حال بازنشاسته شدن می1در اتا  دفتر، معاون مدرساه )

بگیرد، از دبیر زبان انگلیسااای درخواسااا  ای یاد زبان انگلیسااای را به حاز  مکازمه تواندمی

 .دهندتغییر زبان میآذری کند. آنها از زبان فارسی به ترکی راهنمایی می
 (1) bɑɣɨʃlɑ muzɑhɨm ʔolurɑm! nærm ʔæfzɑr zɑd vɑr ʔinde, næzærɨjzæ 

sælɑh de ʔinde? 

آنها مصلح  نظرتان )اساتهاده از( ه ، بنرم افزارهایی هم هسا شاوم. )ببخشاید مزاحم می 

 (                                           ؟هستند

(2) speɑkɨnɡ? bu hæd dæ, dɑnɨʃmɑx, tsox ʔistɨsɨz? 

 (speɑkinɡ)(؟ )در این حد، حرف زدن را خیلی دوس  دارید؟ 

 بیان عقاید و نظرات

 آموزشی موضوع سخن، ؛دفتر نمونه: بافت، اتاق

کشاای، درباره وضااعی  و قدر  برای مساااب ه طناب(، 1بدنی )ین گهتگو، دبیر تربی در ا

 ذریآ نها از زبان ترکیآکند. آموزان از دبیران حاضر در اتا  دفتر، نظرسنجی میجسمانی دانش

 کنند.  خود استهاده میاربرای بیان نظ
(1) næzærɨjzæ, sæmsɑmɨ xØʃde jɑ xæzɑjj? 

 (؟یایخز )به نظر شما صمصامی خوب اس  یا 

                                                . xoʃde  (2) ɟænæ sæmsɑmɨ  
 )باز صمصامی بهتر اس .(  

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_stop#Palatal_or_alveolo-palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
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 تسهیل امر ارتباطی

 آموزشی و انضباطی موضوع سخن، ؛شورای دبیرانجلسه نمونه: بافت 

خواهد به زبان که میمسااهله  دن اینکر(، پس از مطرح 1) در جلسااه شااورای دبیران، مدیر

جود نماید. با وصاحب  کند، موارد اخلاقی و سپس آموزشی را به دبیران منت   می آذری ترکی

 ،کنندیاستهاده م آذری زبان، مدیر و سایر همکاران از زبان ترکیی آذریحضاور دبیران ریرترک

را درک نمایند. گاهی اوقا  مدیر به دبیر آذری توانند زبان ترکی زیرا تعاداد آنها کم بوده و می

 دهد.پاسد میآذری ( به زبان فارسی و گاهی به ترکی 9( و دبیر مسیحی )0کردزبان )
(1) tyrtʃɨ dɑnɨʃɨrɑmɑ. hɑsɑd de. ʔejne sevome ʔensɑnɨ burɑlɑrɨnɑ ʔolɑr dɑn 

tɑxɨplɑr. ɟØrmɑx hæmɨn, jollɑjɨn ɑʃɑɣɨjɑ, mæn nɑɟæhɑnɨ ɟØrdum. 

های صااورتشان های انساانی به این قسام زنما. آساان اسا . تمام ساوم)ترکی حرف می

اند. اگر دیدید، بلافاصاااله پایین ینی( چساااباندهی)اشااااره گونه و بینی( از آنها )ساااتاره های تز

 بهرستید، من هم اتهاقی دیدم.(

  ها ؟سوم (0)

  آره، نشان دادند بچه ها. (1)

 کنند!( ببین چکارها می9)

(1) dedɨm xɑnom ʔodzur vormɑɟɨnɑn ce. ɟæte bɨ dænæ mæn jecæsɨn vurum 

ʔɑnnɨjɑn. 

 )گهتم خانم آن طوری که نه. بیاور یکی من بزرگتر  را به پیشانی  بزنم.(

 مشکلات خانوادگی

 شیموضوع سخن، غیرآموز ؛اتاق دفتر ،بافت 

به مشاااک  نگهداری  زباان در اتا  دفتر راجعآذری یدو دبیر ترک در این گهتگوی کوتااه،

 کنند.رمزگردانی میآذری فرزند یکی از آنان، از زبان فارسی به ترکی 
(1) vɑllɑh xɑnom ʃæhnɑzɨ dɨjɨsɨz ʔɑɣɑmɨz comæjɨmɨz de, ʔɑɣɑmɨz mælɨm 
de, uʃɑɣɨm dØrt jɑʃ jɑrɨm de, beʃ jɑʃɑ ɟetsɨp de, mæsælæn bɨ dænæ mɑmɑm 
de dɑ mænɨm, næ ʔo sɑxlɨjɑ bɨlɨr, ne ʔonsuz tsɨxɑ bɨlɨræm ʔeʃɨjæ, bɨ jeræ 

ɡojɑmɨrɑm, mæsælæn mɑmɑm ɡodzɑlɨp, hæjæ. 
آقاتون کمک دساتتان اس . آقایمان معلم اس ، پسرم  گوییدشاما می)وازله خانم شاهنازی 

تواند مادرم مانده، که نه میچهار سااال و نیمش اساا ، وارد پنج سااازگیش شااده، مثلاً تنها، 
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توانم او را توانم بیرون روم. جایی هم نمیام( میام( را نگهه دارد، و نه بدون او )بچه)بچهه

 آره.(  شده است، بگذارم، مثلاً، مادرم هم پیر
 

(2) tæc ʔælle ʔellɨjæmæsæn, tsætɨn de. ɟæte mæn sɑxlɨjɨm. 

 )اگر تنها باشید که سخ  اس ، بیاورید تا من نگه دارم.(

 فقدان معادل در زبان فارسی

 موضوع سخن، آموزشی ؛نمونه: بافت، اتاق دفتر

در اتا  دفتر، عدم وجود معادل آذری گاهی عل  رمزگردانی دبیران از زبان فارسی به ترکی 

 جاییهباشااد. یکی از دبیران، قصااد جابفارساای برای برخی از واژه ها، عبار  و یا جملا  می

کمک  ح  مشک  همکار  بها  را آورده تا بتواند ( برنامه1مراقب  خود را دارد. دبیر شماره )

 .بکند
 (1) mæn bærnɑmæme ɟætɨmɨʃɑm hɑ. bujrun.            

 ام. بهرمایید.(ام را آورده)من برنامه 

 (2) ɡɑdɑse hæl ʔolde. hæl ʔelædɨx ʔɑjre hæmcɑrɨnɑn. 

 . با همکار دیگری ح  کردیم.(معادل فارسی ندارد)

  آذری کنایه واصطلاحات رایج در زبان ترکی ضرب المثل،

 غیرآموزشی سخن، موضوع ؛دفتر اتاق المثل، بافت، نمونه: ضرب

زبان درباره خبر جدید شارایط استخدام جدید فرهنگیان، با ی آذریدر اتا  دفتر، دبیران ترک

. یکی از آنها که این خبر را خود کنندمیصاااحب  آذری شاااوخی باا یکادیگر باه زبان ترکی 

ود، مابین شفارسی پخش میطورمسات یم از اخبار شانیده اس ، به این دزی  که اخبار به زبان به

در این  دهد.انجام می ایجملهکند و رمزگردانی درونهای فارساای اسااتهاده میکلامش از واژه

 و همچنین از مزاح استهاده شده اس .  آذری ازمث  ترکیمکازما ، از ضرب از قطعه
(1) hælæ ʔone ʔeʃɨddɨn? mælɨmnærɨn ʔistɨxdɑm ʔelɨjændæ? mæn ʔØzum 

ʔeʃɨdɨm. næ  چاق, næ زاارر ʔolsun.  خو  قیاافاه ʔolsun, ماانکن ʔolsun, قدبلند 

ʔolsun. برای همین در تلگرام هم میگن گِن مخصوص فرهنگیان رسید! )با خنده(   
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ها را استخدام کنند؟ من خودم شنیدم. اخبار خواهند معلم)راساتی این را شنیدید؟ وقتی می

گویند نه چا  و نه زارر لند باشاااند، مانکن باشاااند. میبقیافه باشاااند، قدها( خو گه  )معلم

 ( !هم میگن گن مخصوص فرهنگیان رسیدبرای همین در تلگرام باشند. 
(2) pæs mæn mod ʔoldum. sɑxlɑ sɑmɑne ɟælær zɑmɑne. 

 .((هر چیزی را برای وقتی که زمانش از راه برسد، نگه دار)پس من مد شدم! )معادل، 

 تعاملات غیررسمی و برقراری رابطه صمیمی )با مدیر مدرسه( 

 سخن، غیرآموزشی موضوع ؛دفتر نمونه: بافت، اتاق

ا از یزبان در رابطه با اینکه آی آذریاس . دبیران ترکدر مدرساه، جشانواره رذا برگزار شده

پرسند میآذری (، به زبان ترکی 0از مدیر) سؤازاتیشود یا نه، با شوخی رذاها به آنها نیز داده می

 و سعی در برقراری رابطه صمیمی با او را دارند.
(1) sælɑm. bɨzɨm nɑʃtolumuz hɑzɨr dojle? 

 (شوخی و خنده با( )نیست؟ حاضر ما ناشتایی. سلام)

de. (2) آمقده yʃ  ɟyn nyɣɑ ɡæzɑ  

 )رذا برای مد  سه روز آماده اس .(

 انتقال بهتر پیام و شفاف کردن موضوع سخن

 سخن، آموزشی موضوع ؛دفتر نمونه: بافت، اتاق

ا هایشان، بی برنامهیجاهبرنامه مراقب  و امکان جابدر روزهای پایانی مدرسه، دبیران درمورد 

 دهند.تغییر رمز میآذری کنند و از زبان فارسی به ترکی یکدیگر صحب  می
 (1) mæn rɨjɑzɨ dæ dæ vɑrɑm hɑ. 

                         .((من در )امتحان( ریاضی هم هستما) 

 (2) mæn ʔelæ rɨjɑzɨne dɨjɨrdɨm. بیس  و چهار sɨz burdɑ? 

 هستید در اینجا؟( (ساعته). شما بیس  و چهار گفتممن هم ریاضی را می)
(1) bæ. mæn ɟyn dæ vɑrɑm. ɟænæ bu bærnɑmæ sɨz dæ ɡɑlsɨn. 

  .(بله. من هر روز هستم. این برنامه پیش شما بماند)
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 جالب جلوه دادن موضوع سخن )خاطره( 

 سخن، غیرآموزشی موضوع ؛دفتر بافت، اتاق

سایر همکاران خود و با استهاده از حرکا   باصمیمانه  با زحنیدبیران در اتا  دفتر، یکی از 

کند و چون در داخ  کلاس درس، دبیران با بدنی در ت لید از دبیر هندساااه خود، صاااحب  می

به ی آذرهای مست یم، از زبان ترکی دهند، در بیان ن   قولاساتهاده از زبان فارسای، آموز  می

های دیگر کلام خود، از زبان ادن بخشدهد و به منظور جاز  نشان دزبان فارسای تغییر رمز می

 کند.استهاده میآذری ترکی 
(1) ʔo ʔɑɣɑje elmɨ hendesæ mælɨmmɨzɨjde. ɡɑrne jecæjde. tæxtæ bɑʃɨndɑ 

hæmmæʃɑ belæ durɑrde, dɨjærde.  
 (آذری ن دایره اس . )با زهجه ترکیابچه ها، امروز درسم

)آقای علمی، معلم هندساااه ما بود. شاااکمش هم گنده بود. پای تخته همیشاااه این طوری 

 .  اس  دایره درسمان امروز ها، گه  بچهترکی می زهجه ایستاد )ت لید(، و بامی
bɨ dænæ dæ ʃere tsox ʔistær de, ʔono ʔoxɨjɑn dɑ, bɨz dɨjærdɨx dærs ɡotulde,     

 برگ گلی در من ار داش .بلبلی 

 گهتیم کهکرد، ما می)یک شاعری را هم خیلی دوس  داش ، وقتی شروع به خواندن آن می

 درس تمام شد، بلبلی برگ گلی در من ار داش .(

 خطاب کردن

 آموزشیسخن،  موضوع ؛دفتر نمونه: بافت، اتاق

ن آموزشاای دوره اول متوسااطه در حال ت ساایم کار و آماده شاادن برای ادر اتا  دفتر معاون

تر بیش(، 0(، که تجربه و ساب ه کاریش از معاون دوم )1امتحانا  ترم آخر هساتند. معاون اول )

 کند.دوم را یادآوری می و کارهای مربوط به معاون قرار دادهخطاب مورد اس ، او را 
(1) nɑjebɨ dzɑn,  ʃumɑrælære bujun jɑz, ɡutɑr hɑ. 

 ها را بنویس و تمام کن ها.(، امروز شمارهنایبی جان) 
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 تأیید

 موضوع سخن، غیرآموزشی ؛نمونه: بافت اتاق دفتر

اردیبهشاا  به دبیرانش در  10آموزان قرار اساا  هدیه روز معلم را از قب  از یکی از دانش

کند و دبیر (، از او و خانواده ا  تعریف می1قب  از ورود او دبیر تارید ). کنداتا  دفتر ت دیم 

 .کنندرمزگردانی میآذری نماید. آنها از زبان فارسی به ترکی دیگر تأیید می
(1) bulɑrɨn ʔevɨn dæ bɨ næzm vɑr, ɡɑrdɑʃlɑr, ɟælɨnlɑr, mæn ce ɡɨrdɨm ʔevæ, 

ی احساس عج  ʔelædɨm. 

ها، من وقتی که به خانه آنها رفتم، )در منزل اینها یک نظمی برقرار اسااا ، برادرها، عروس

 احساس عجیبی بهم دس  داد.(

 hæjæ, ʔolɑr (2) واقعقً ، آنها واقعاً!(                                                    آره)

  تأکید

 موضوع سخن، آموزشی ؛نمونه: بافت اتاق دفتر

( 0او ) وزیّآموزان، یکی از دانش (، به دزی  بیان عل  ریب 1در اتا  دفتر معاون مدرسااه )

 د و بانباشآموز نیز در حال موجه نمودن ریب  فرزند خود میدانش وزیّرا احضار نموده اس . 

آموز دانش وزیّبه  (، در حال گهتگو اساا . معاون در آخر کلام خود،9معاون و یکی از دبیران )

کند که عل  ریب  فرزند  را از این به بعد به دفتر مدرسااه خبر دهد. کلیه مکازما  تأکید می

 گیرد. انجام می آذری در اتا  دفتر، به زبان ترکی
 (1) ʃɑjɨd ʔo zɑmɑn ce ʔistɨjæ ɡɑjɨb ʔolɑ, dɨjær dærsɨm jox de. 

 گوید درس ندارم.(آموز بخواهد، رای  شود، می) هر وق  دانش 
 (2) bɨlɨsɨz, ʔev dæ ɟɑlɨp, xæbærɨm vɑr, sØz ɟɨzlætmæz.  

 کند.(خبر دارم. حرفی را از من قایم نمیدانید، از اینکه در خانه مانده اس ، ) می
(3) ʔinʃɑllɑh hæmmæʃæ ʔodzur ʔolɑr. 

 طور باشد.( ازله همیشه همینءشا)ان 

 (1) ʔiʃcɑle joxde. ʔɑmɑ bɨzæ xæbær verɨn dɑ hætmæn. 

 .(اما حتماً خبر بدهید دیگه)اشکازی ندارد.  
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 معرفی و آشنایی

 موضوع سخن، غیرآموزشی ؛بافت، اتاق دفتر

اسااا . آنها برای اوزین بار یکی از دبیران، روز تادریس خود را با دبیر دیگری عوض کرده

و در اتا  دفتر، به زبان ترکی  شااوندمدرسااه، آشاانا میاساا  که با همدیگر در روزهای پایانی 

 دهند. تغییر رمز میآذری 

 (1) sɨz dæ hɑmcɑrsɨs?                                                                     

 )شما هم همکارید؟(

 (2) mæn, rɨjɑzɨ. mæhmydjæm. .(                                  من، ریاضی. محمودی هستم)  

 (1) mæn dæ ʔælævɨjæm. burdɑ ʔɑmɑdeɟɨ dɨjræm. 

 .((کنممن هم علوی هستم. در اینجا آمادگی )دفاعی( تدریس می)

 تفهیم بهتر مطالب و شفاف کردن موضوع

 موضوع سخن، آموزشی ؛ضمن خدمت کلاسنمونه: بافت، 

ای از شاااهر تهران جه  برگزاری جلساااه مشااااوره درباره تأزیف نمایندهدر این جلساااه، 

تن از دبیران رشاااته زبان  12متوساااطه به همراه دوره دوم های جدید زبان انگلیسااای کتااب

. سایر دبیران حاضر اس ( 1) زبانی. سخنران )نماینده( خود خانمی فارساندگرد آمدهانگلیسی، 

جلسه رسمی اس  و حاز  آموزشی  کهجاییازآنباشند. می زبانارمنی و ،کرد ،در جلساه ترک

شوند، و به دزی  رعای  وحد  دارد و مطاز  در حاز  آموزشی به زبان فارسی بهتر درک می

  دهند.زبانی، همگی به زبان فارسی رمزگردانی انجام می

 ای کهجلسه( من ایمیلم را میدم خدم  شاما. اگر شما به موارد دیگری به ریر از دستور 1)

 کنید حتماً زازم اس  به اطلاع ما برسانید.موضوع امروز اس  که فکر می

دانیم که ایم، می( خا  باا توجاه به اینکه ما چون بیشاااتر در ساااطح مدارس کار کرده0)

 ؟ها چیس دانیم مشکلا  بچهبیشتر اس . می reɑdinɡ تجاربمان در قسم 

توانیم از آنها هم اسااتهاده کنیم. اند، میرا نوشااته که ک  معلمان داوطل  آن tɑsk(کتاب 9) 

آموزان از روی آنها توانند دانشاند که میها، تلهظ فارسی کلما  انگلیسی را نوشتهبعضی کتاب

 ها را یاد بگیرند.تلهظ
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 احترام

 اخلاقی -موضوع سخن، آموزشی ؛نمونه: بافت، اتاق دفتر

(، نظرا  خود را درباره نحوه پوشااش 0و کردزبان )زبان ی آذریدر اتا  دفتر، یک دبیر ترک

زبان به دزی  این که مخاط  وی آذری کنناد. دبیر ترکآموزان بیاان میو رفتاار دبیران و دانش

سااخن بگوید و همچنین به دزی  احترام گذاشااتن به او، از زبان آذری تواند به زبان ترکی نمی

 کند.فارسی رمزگردانی میزبان به آذری ترکی 

ع   کشید، من هم  (  در شاأن یک معلم نیس  که بگوید فلانی م نعه خود  را آن در1) 

 بکشم.

 ( اما از یک سری زوایا باید به شاگرد نزدیک بشی.0)

 ( من اصلاً معت د به این نیستم.1)

 ( از این زحاظ اصلاً این رفتارها خوب نیس .0)

  اتپیشنهاد و گیرینتیجه -9

ها بوده و جزء ملااحظاه بین دو و یاا چنادزبااناهرفتاار زباانی قاابا رمزگردانی باه عنوان 

ها، با توجه به اهمی  پدیده رمزگردانی در میان دوزبانه گردد.های آنان محساااوب میتوانمندی

در مکازما  دبیران دوزبانه در را پژوهش حااضااار قصاااد دارد انواع رمزگردانی و دزاای  آن 

 های آموزشی خارج از کلاس مشخص نماید. محیط

توان به صور  می طورخلاصاههب ها،پس از بررسای داده حاضار را پژوهش عمده هاییافته

 زیر بیان نمود:

مکاازماا  دبیران دوزبانه، به هر دو نوع رمزگردانی )موقعیتی و اساااتعاری(، گرایش  -ازف

 دارد.

 زبانفارساای-نی دبیران دو زبانه ترکی آذریدزی  برای رمزگردا 13ها،در بررساای یافته -ب

 باشند: مشخص گردید که به شرح زیر می

 -4ارا ه موضوع معین،  -9ابراز مخازه ، ناراحتی و اعتراض،  -0ضاوع سخن، تغییر مو-1

تسااهی  امر ارتباطی،  -1د و نظرا ، یبیان ع ا -9درخواساا ،  -9ن   قول،  -2شاارح ویژگی، 

و  ها، کنایههاازمث ضاارب -11ف دان معادل در زبان فارساای،  -12مشااکلا  خانوادگی،  -3

 -19تعاملا  ریررسمی و برقراری رابطه صمیمی،  -10، آذری اصاطلاحا  رایج در زبان ترکی
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خطاب  -12ز  جلوه دادن موضااوع سااخن، اج-14انت ال بهتر پیام و شااهاف کردن موضااوع، 

 احترام. -13، یینامعرفی و آش -11تأکید،  -19تأیید،  -19کردن، 

 یک در هادوزبانه از این جه  که (،1349) بارکر هایبا یافته هااین یافتهشااایان ذکر اساا  

ا  بلوم با مطازع نیز و ،کنندمی استهاده دیگر زبانی از دیگر، موقعی  در و زبان یک از موقعی ،

 زبانی هایشک  از بعضای مشاخص، اجتماعی )باف ( موقعی  اینکه در (، در1390و گامپرز )

رح در های مطموقعی  با توجه بهزیرا دبیران دوزبانه نیز  ،باشداند، همساو میب یه از ترمناسا 

های رساامی و آموزشاای برای درک و تههیم مطاز  دادند. در موقعی این مطازعه، تغییر رمز می

هایی مانند موقعی کردند اما در فارسااای رمزگردانی میزبان به آذری آموزشااای، از زبان ترکی 

شورای دبیران و اتا  دفتر بنا به دزایلی که در بازا ذکر شد، از زبان فارسی به ترکی تغییر جلساه 

و ی گازبته مواردی همچون ن   قول مست یم از زبان معلم یکی از دبیران در خاطره دادند.رمز می

ان ها را به زبدبیرانی که ن   قولشد اما تعداد نیز وجود داشا  که از زبان فارسای اساتهاده می

ندی بهمچنین با ت سااایماین پژوهش نتایج  کردند، زیاد بود.رمزگردانی و بیاان میآذری ترکی 

 هایباشاد. آنها نشان دادند که چارچوب(، همساو می1939مورد اساتهاده عموزاده و دیگران )

 رمزگردانی در و کنندمی سمنعک را اجتماعی اززاما  و باف  موقعیتی، رمزگردانی در ذهنی

، اند؛ چنانچه در مطازعه حاضاار نیز، باف بحث مورد موضااوعا  و محتوا بیانگر اسااتعاری،

بیانگر  ،زبان مورد اسااتهاده و رمزگردانی اسااتعاری کنندهاجتماعی و تعیینکننده اززاما  منعکس

جز ه بافتها، ببود و دبیران در همه موضااوعا  و مختلف موضاوعا  آموزشاای و ریرآموزشای 

 ند.دادتغییر رمز میآذری فارساای به ترکی  زبان ها و جلسااا  شااورای دبیران، ازباف  کلاس

 ،(، برای رمزگردانی1339بیکر و گارسیا ) که در بخش مبانی نظری نیز توضایح داده شاد، چنان

ی همخوانآمده از پژوهش حاضاار، دساا هدزای  ب با  دزای بیشااتر این  که داندزی  ذکر کرده 19

 د. نباشو همسو می دارند

یا چندزبانه کشور قرار مطازعه ساایر مشار  در مناطق دو و تواند موردمی ،مطازعهنتایج این 

 زبان مادری ، چراکهگیرد تا آنها نیز همچون دبیران، در حهظ زبان مادری خویش کوشااا باشااند

(، 4. ، ص0223گاردنر ) ع یدهبنا به  همچنین هر فرد، نشانگر هوی  و بازتاب فرهنگی اوس .

 سااایر از ما بیشااتر شااناخ  به کنند،می رمزگردانی افراد چگونه و چرا اینکه درباره مطازعه

رباره دتواند راهگشااای مطازعا  آینده میکند و بدین ترتی  می کمک گهتار و زبان هایجنبه
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برای علاقمندان در تواند در همین راساتا، پیشنهادا  زیر می این پدیده در ساایر جوامع باشاد.

 :شودمهید واقع این زمینه، 

 های دو و یا چندزبانه آموزشای و پژوهشای در میزان استهاده از رمزگردانیساایر محیط -1

 .بررسی شود

ها در آن تأثیرهای توصاایهی مانند نوع فرهنگ، هوی ، زبان، زهجه و ریره و ساایر ویژگی -0

 .بررسی شود مشخص شدن نوع ارتباط آنها به منظور استهادهمیزان 
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