
 شناسی اجتماعی فصلنامة زبان
 (05-22)صفحات  7331تابستان  -(3)پیاپی  شمارۀ اول -دورۀ دوم 

Journal of Sociolinguistics 

Payame Noor University 

 

 Corresponding Author: Sharareh Mozaffari*               شراره مظفری نویسندة مسئول: *

Email: sharareh.mozaffari@gmail.com 

 

 چكیده

 گویندگگان  غیرمعیار، های گونه دربارۀ منفی و مثبت های فضاوت

 ایدن . اسدت  داده سدو   معیدار  هدای  گونه سمت به را ها زبان این

 فارسدی  زبدان  ای گونه تنوعات اجتماعی شأن ارزیابی به پژوهش

 قالد   در فدار   استان شهر چنگ در زبانی های پردازد. نگرش می

 یگردآور. انگ شگه بررسی اجتماعی منزلت و همبستگی های مؤلفه

 صدورت  مصاحبه و صگا مقایسة فن پیمایشی، شیوۀ سه با ها داده

 فسا، کازرون، مرودشت، شیراز، شهرهای از نفر 035. گرفته است

 انگ، داده پاسخ ها نامه پرسش به شیراز اطراف در شهر چنگ و جهرم

 در هدد  نفددر 721 و مقایسددة صددگا آزمددون در هددا آن از نفددر 223

هدای   دهنگ که گونده  ها نشان می یافته. انگ کرده مشارکت مصاحبه

بخشی به گویشوران خود، احسا  وفاداری آنها را  محلی با هویت

شان تقویت کدرده و بدا ایدداد     نسبت به شهر بومی و گونة محلی

همبستگی در محفل خدانواده و دوسدتان نقدش پررنگدی دارندگ.      

 ها های آموزشی، شغلی، کوچه و بازار، رسانه که، در محیط درحالی

کرده، تسلط با گونة معیار اسدت. اگرچده    و در گفتار افراد تحصیل

همبستگی و منزلت اجتماعی هر دو به کاربرد گونة معیار نسدبت  

شدونگ، امددا حدی صدمیمیت و حددی تعلدا گویشددوران      داده مدی 

 دارد. های غیرمعیار را پویا نگاه می گونه
 

ای، نگرش  گونهشناختی، تنوعات  -زبان شناسی اجتماعی :ها کلیدواژه

 (.MGT) زبانی، همبستگی، منزلت اجتماعی، فن مقایسة صگا

 

Abstract 

Speakers of non-standard varieties have been 

driven toward the standard ones due to the 

positive and negative judgments about these 

varieties. This study is to investigate the social 

status of varieties of Farsi. The main question is 

what the impacts of socio-cognitive factors are on 

speakers’ attitude and on the usage of different 

varieties of Farsi (Regional, Shirazi and Standard). 

To collect data, a total of 490 participants from 

Shiraz, Marvdasht ,Kazeroon, Fasa, Jahrom and 

several smaller cities contributed in survey 

method, 223 of whom participated in MGT and 

126 were interviewed as well. In this regard, 

attitude is studied in the form of components such 

as solidarity and social status. The findings 

indicate that participants express loyalty toward 

their city and regional varieties, since these 

varieties are attributed to their speakers' identity. 

Regional varieties are dominant in the family 

domain to highlight solidarity in the circle of 

family and friends, while in other domains 

(education, workplace, streets, media and elite’s 

speech) the standard variety dominates. Both 

solidarity and social status are attributed to the 

usage of standard variety. But what has still kept 

the regional varieties dynamic is the feeling of 

intimacy and sense of belonging. 

 

Keywords: Socio-cognitive linguistics, Lectal 

variations, Language attitude, Solidarity, Social 

status, Matched-guise technique (MGT). 
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 مقدمه 
هدای جغرافیدایی و    هدا و گدویش   هدا دارای لهدده   همة زبدان 

شناسدی ندوین    اجتماعی گوناگونی هسدتنگ کده از نظدر زبدان    
همگی برای بیان مفاهی  مورد نظر کارآمگنگ. بدا وجدود ایدن،    

ها در مدورد خلدوو و    ها و گویش گاه داوری گویشوران زبان
ی ندگارد و  هدا، جنبدة زبدان    درستی الگوهای زبانی و نظام زبان

بیشتر بر پایة عوامل غیرزبانی استوار اسدت. ایدن امدر باعد      
هدای زبدانی    شود که مخاطبدان دربدارۀ گویشدوران گونده     می

هدای مثبدت و منفدی     ها( دیگر به قضداوت  ها و گویش )لهده
کنندگ.   های معینی را در ذهن ایداد می دست بزننگ که نگرش

هدایی   )یا لکتال( عنوان جامعی برای مقولده  0ای تنوعات گونه

است کده بطدور سدنتی گوندة معیدار، گدویش محلدی، گوندة         
شدونگ   اجتماعی، گونة کاربردی، سبک و نظایر آن نامیگه مدی 

شناختی به  -(. این مطالعة اجتماعی12: 2552 کریستیانسن،)
ای زبان فارسدی   بررسی جایگاه و شأن اجتماعی تنوعات گونه

گوندة فارسدی شدیرازی و گوندة فارسدی معیدار        با تمرکدز بدر  
ای که به عنوان مدک    پردازد. میزان کاربرد تنوعات گونه می

رود، در این پژوهش بدرای   سندش مفاهی  اجتماعی بکار می
ای در استان  سندش نگرش گوینگگان برخی از تنوعات گونه

خواهی  بگانی  کاربرد یک  فار  در نظر گرفته شگه است. می
هایش را حول  بانی معین توسط یک فرد چگونه نگرشگونة ز

آن گونة زبانی شکل داده که بده چندین انتخدابی دسدت زده     
است. آیا مباهات و وفاداری نسبت به یک گونة زبدانی اسدت   

طور پویدا بده سدوی انتخداو تنوعدات و       گویان را به که سخن
دهگ یدا اعتبدار پنهدان گوندة      رفتارهای خاو زبانی سو  می

یگری است که گوینگگان را بر سر دو راهدی انتخداو   زبانی د
 دهگ؟ قرار می

 نگدرش گامدان پدژوهش دربدارۀ     از پیش 2واال  لمبرت
اسددت. لمبددرت و همکددارانش  زبددانی هددای گوندده بدده نسددبت

کانددادا  3قددومی در مددونترال -هددای بددرون (بدده نگددرش7315)
خواستنگ بگاننگ کده در  و تلقدی مدردم     عکقمنگ بودنگ و می

تبار کانادا از یکگیگر چگونه است. آنها  تبار و انگلیسی فرانسوی
تکنیکی گونة زبانی، های کاربران این دو  برای ارزیابی نگرش

تدی ابدگاک کردندگ تدا بده       جی یا ام 0«فن مقایسة صگا»به نام 
هددای شددنونگگان   عنددوان ابددزاری بددرای ارزیددابی قضدداوت  

                                                      
1. lectal variations 

2. Lambert  

3. Montreal 

4. matched-guise technique (MGT) 

قدرار گیدرد.   زبان کانادا مورد استفاده  زبان و انگلیسی فرانسوی
( نیز از جمله کسانی است که بررسی کرده اسدت  7311) 0لباو

چگوندده انتخدداو یددک زبددان توسددط گویشددوران آن، موجدد  
گیری طرز تلقی دیگران دربارۀ آنها شگه و ایدن امدر بدر     شکل

های اجتماعی، کاربردی  ها در چینش دوره گیری فراینگ تصمی 
 گذاشته است. تأثیرو انتقادی 

هدای   یادی دربارۀ نگرش نسبت بده گونده  های ز پژوهش
( چگونگی تغییر 7321فارسی صورت نگرفته است. بشیرنژاد )

و حفظ زبان مازنگرانی را با توجده بده نگدرش گویشدوران آن     
 نسبت به این گونه و همچنین گونة معیار بررسی کرده است.

 

 روش تحقیق 
تحلیلی اسدت کده در جامعدة     -روش پژوهش حاضر توصیفی

زبانان برخی از شهرهای استان فار  اندام شگه است.  فارسی
گویشور است که در شیوۀ پیمایشدی   035جامعة نمونه شامل 

 721نفر از آنها در روش مقایسدة صدگا و    223شرکت کردنگ، 
هدا از شدهرهای    نفر نیدز در مصداحبه مشدارکت نمودندگ. داده    

راز، مرودشت، کازرون، فسا، جهرم و چنگ شدهر در اطدراف   شی
تصددادفی و بددر حسدد  آمددادگی     شددیراز، بدده طددور نیمدده   

کنندگگان از اقشدار    کننگگان گردآوری شدگنگ. شدرکت   شرکت
آمدوز، دانشددو، اسدتاد، معلد ،      مختلف جامعه، شدامل داندش  
دار و نظدایر آن هسدتنگ کده در     کارمنگ، کاس ، رانندگه، خانده  

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون زبان،  مراکز کانون
دانشگاه آزاد اسکمی، کتابخانة ملی، پار ، مغدازه و ... مدورد   

 مطالعه قرار گرفتنگ.  
هددا از سدده شددیوۀ پیمایشددی     بددرای گددردآوری داده 

نامه(، آزمون مقایسة صگا و مصاحبه اسدتفاده شدگ    )پرسش
ن فار  که به مگت بیش از دو ماه، در مناطا مختلف استا

مرحلة اول گردآوری اطکعات این پژوهش  صورت گرفت.
نامه صورت گرفت. مرحلدة دوم   با شیوۀ پیمایشی و پرسش

گردآوری اطکعات با استفاده از روش مقایسة صدگا انددام   
گیدری رفتارهدای    های زبدانی در شدکل   شگ تا نقش نگرش
هدای   های زبانی( بررسی شود. قضداوت  زبانی )کاربرد گونه

گان در مورد دو گونة شیرازی و معیار فارسی از نظدر  شنونگ
مؤلفة همبستگی )احسا  تعلا به گونة زبانی، دلنشدینی و  

تر بدودن گوندة زبدانی( در مقابدل مؤلفدة منزلدت        صمیمانه
اجتماعی )اعتبار، قگرت و قاطعیت داشتن گونة زبانی( مورد 

                                                      
5. Labov 
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ارزیابی قرار گرفت. شنونگگان با شنیگن صگای گویندگگان  
گونة شیرازی و معیار، این دو گوندة زبدانی را مقایسده و    با 

زننگ. برای ایدن منظدور دو    دربارۀ آنها دست به قضاوت می
گوینگۀ حرفه ای شیرازی زن و مرد در نظر گرفته شدگنگ و  

هدای تهیده شدگه را بده شدیوۀ       از آنها خواسته شگ که مدتن 
 گفتاری، یک بار با گونة فارسی معیار و بار دیگدر بدا گوندة   
فارسی شیرازی ادا کننگ، به طوری که مشخص نباشگ کده  
گوینددگۀ هددر دو گونددة معیددار و شددیرازی یددک فددرد اسددت. 

نامة دیگری ه  تنظدی  شدگ تدا شدنونگگان بعدگ از       پرسش
شنیگن صگای چهار گوینگه به آن پاسخ دهندگ. در مرحلدة   
سوم برای ارزیابی میزان آگاهی افراد نسبت به رفتار زبانی 

کننگ بکار  تعبیری، کاربرد گونة زبانی که ادعا میخود یا، به 
برنگ، از روش مصاحبه استفاده شگ که با ضدبط صدگای    می

 گویان و تحلیل صگاهای ضبط شگه صورت گرفت. پاسخ
از آزمون خی دو برای به دست آوردن فراوانی کاربرد 

های زبانی مورد مطالعه به تفکیک بین متغیرهای  گونه
ها بیانگر  است. توزیع یکسان فراوانیمستقل استفاده شگه 

های زبانی و متغیرها در  ارتباط معناداری بین کاربرد گونه
شرایط متفاوت است و با بگست آوردن سطح معنی داری 

های  محاسبه شگه است. برای مقایسة میزان کاربرد گونه
زبانی مورد مطالعه به تفکیک شهر از آزمون تک بعگی تی 

شگ و مفروضات آماری بگست آمگه در استفاده  7استیودنت
درصگ مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت  30سطح اطمینان 

شگه و توزیع مورد انتظار با  داری بین توزیع مشاهگه معنی
استفاده از آزمون مدذور خی بگست آمگ و برای هر شهر 
مورد مطالعه مقگار خی دو به همراه درجة آزادی و سطح 

 داری محاسبه شگ. معنی
 

 ارچوب نظری چ
های اخیر مدورد توجده پژوهشدگران     نظریة لکتال که در سال

 -شناسدی اجتمداعی   قرار گرفته اسدت از مباحد  مهد  زبدان    
پدردازد.   هدا مدی   ای در زبان شناختی است که به تنوعات گونه

شناسدی   ( بر لزوم گسترش زبان7333) 2پی از آن که لنگاکر
های تعامل گفتمانی و اجتماعی تأکیدگ کدرد،    شناختی به حوزه

ای  محققان بسیاری بده تحقیدا در ایدن حدوزۀ میدان رشدته      
ای  تنوعات گونه(، 12: 2552) 3کریستیانسنپرداختنگ. به نظر 

                                                      
1. student’s t-test 

2. Langacker 

3. Kristiansen 

، «گوندة معیدار  »شامل هر شیوۀ گفتاری است که بطور سنتی 
، «گوندة کداربردی  »، «گونه»، «گویش»، «محلیهای  گونه»
 شدود.  و نظایر آن نامیگه می« شیوۀ گفتار»، «گونة اجتماعی»

 بده  ای گونده  تنوعدات  توصدیف  بدرای  اجتمداعی  شناسی زبان
پرداخته تا همبسدتگی بدین    کیفی و کمی های روش گسترش

 0برتدل های زبانی را بررسی کنگ ) های اجتماعی و صورت الیه
2575 :211).  

 که را اجتماعی های مقوله فرد، گفتن سخن شیوۀ
 با مخاط  و کرده برجسته هستنگ، معینی گروه به منتس 
 خویش ذهن در گوینگه برای را خاصی شخصیت آن شنیگن
 و 0)جایلز زنگ می قضاوت به دست واقع در و کنگ می مدس 
ها همواره در مورد اشکال  نگرش(. 02-27: 7337 ،1کاپلنگ

گذارنگ، چه در سطح ککن اجتماعی که تأثیرخاو زبانی 
ها و اجتماعات را بر اسا  ادرا  ترسی   تصویر فرهنگ

کنگ و چه در سطح خرد اجتماعی که روابط دوستان و  می
(. 735: 2550 ،1بیلینگز و جایلز)کنگ  آشنایان را معین می

-11: 2555) 3تری و 2هاگ نظر بههای زبانی  این نگرش
 شناخت از آمیز اغرا  توصیفات همان واقع در ،(30

 اجتماعی ساختارهایو  یابنگ می قگاست که انگ اجتماعی
 از اجتماعنگ، پروردۀ و ساخته که هستنگ ای مشاهگه غیرقابل
 . شونگ می ابراز و کننگ می تغییر شگه، یادگیری اجتماک طریا

(،  نگرش بر مبنای سه مؤلفة 771: 2551) 75گرتبه نظر 
 73ها( و رفتاری )ارزیابی 72یتأثیرها(،  )عقایگ و کلیشه 77شناختی

، به 7337) 70های زبانی( بنا شگه است. توما  )کاربرد گونه
( معتقگ است که نگرش از 2: 7321نقل از افخمی، اردکانی، 

شناختی،  عناصر که شامل آیگ مفهومی چنگ بعگی به وجود می

 . که با ه  همبستگی دارنگ است عاطفی و رفتاری
نقش اساسی دیگر یک گونة زبانی این است که مفاهی  

فرهنگی خاصی را که با هویت افراد در ه  تنیگه  -اجتماعی
-027: 7310) 70کنگ. گاروین است در ذهن برانگیخته می

، جگاسازنگه، اعتباردهنگه و  دهنگه (، چهار نقش وحگت021

                                                      
4. Brethele 

5. Giles 

6. Coupland 

7. Billings 

8. Hogg 

9. Terry 

10. Garrett  

11. cognitive 

12. affective 

13. behavioral 

14. Thomas 
15. Garvin  
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 ، غرور و7مرجعیت گونة معیار را به ایداد سه مقولة وفاداری
و آگاهی از هندارها در یک جامعة زبانی مربوط  2مباهات

دانگ. غرور و مباهات با نقش اعتباردهنگۀ گونة زبان  می
منسوو است که برای گوینگگان خود اعتبار اجتماعی کس  

» مباهات»( و 7312، 3)فیشمن« وفاداری»این امر  کنگ. می
 ( گویشوران را نسبت به گونة محلی خود به7321)مگرسی، 

 شود.  دنبال دارد که باع  حفظ آن گونة معین می
در پژوهش حاضر، بر اسا  تحقیقات صورت گرفته 
در جهان، نگرش به صورت پیوستاری در نظر گرفته شگه 

در یک سوی پیوستار  است که مؤلفة همبستگی اجتماعی
در سوی دیگر آن قرار  و مؤلفة منزلت و جایگاه اجتماعی

های  بگانی  که کاربرد هر یک از گونهخواهی   دارنگ. می
های زبانی را  زبانی مورد مطالعه چگونه است و چرا نگرش

 دهگ. به سمت هر یک از دو قط  پیوستار سو  می
 

 ها  تحلیل داده
: 7335) 0و بوریی 0در این پژوهش با توجه به نظر ساچگو

های  (، که زبان به عنوان یک متغیر وابسته هویت271
شهرهای مورد محلی  های کنگ، گونه منعکی میاجتماعی را 

، فارسی شیرازی و فارسی معیار به عنوان متغیرهای مطالعه
انگ. همچنین در این پژوهش، شهر  در نظر گرفته شگه وابسته

ها و  تدر موقعی تحصیکت و سن، جنسیت محل سکونت،
مختلف اجتماعی، به عنوان متغیرهای مستقل در  های حوزه

  .انگ هشگ ه و بررسیشگ نظر گرفته
 

 زبانی های گونه به کنندگان شرکت نگرش بررسی

 پیمایشی شیوة به مطالعه مورد
های زبانی گوینگگان در راستای  سؤاالت مربوط به نگرش

یک پیوستار نگرشی است تا میزان اعتبار اجتماعی گونة 
زبانی، غرور و مباهات گویشوران، قگرت گونة زبانی، 

زبانی، راحتی در انتقال پیام، دلنشینی گونة صمیمیت گونة 
زبانی و احسا  هویت واقعی به گونة زبانی، بر حس  
متغیرهای سن، جنسیت و تحصیکت و به تفکیک شهر مورد 

 های آماری ارزیابی شونگ. مطالعه، با استفاده از آزمون

                                                      
1. loyalty 

2. pride 

3. Fishman  

4. Sachdev 

5. Bourhis 

 ای گونه تغییرات بهنسبت  نگرش بررسی -الف
ا گونة شیرازی و میزان میزان جایگزینی گونة محلی ب

ها  جایگزینی گونة محلی با گونة معیار و دالیل این جایگزینی
بر حس  سن، جنسیت و تحصیکت و به تفکیک شهر محل 

 سکونت بررسی شگه است.

 سن 
( حد  نمونة مورد مطالعه به تفکیک 7در جگول شمارۀ )

 گروه سنی و شهر محل سکونت نشان داده شگه است.
 

حد  نمونة مورد بررسی به تفکیک سن و شهر محل  .0جدول 

 سکونت

 های سنی گروه
 شهر

 سال به باال 37 سال 35تا70

 درصگ فراوانی درصگ فراوانی

 2/01 02 7/03 00 شیراز

 2/75 75 2/23 23 مرودشت

 2/70 75 2/20 01 کازرون

 2/75 1 2/23 02 فسا

 1/70 71 3/20 21 جهرم

 0/01 30 0/03 21 سایر شهرها

 1/21 731 2/12 300 مدموک
 

 درصگ باالترین با شگه های انتخاو گزینه پژوهش، این در
 محلی گونة تغییر برای: است زیر ترتی  به هستنگ دار معنی که
 گزینة ، سال 35 تا 70 سنی گروه در شیرازی، فارسی به

 باال به سال 35 سنی گروه در درصگ و 2/17 با «متوسط»

 همچنین،. انگ شگه درصگ انتخاو 3/33 با «زیاد خیلی» گزینة

 35 تا 70 سنی گروه در معیار، گونة به محلی گونة تغییر برای

 35 سنی گروه در درصگ و 0/22 با «زیاد خیلی» گزینة ، سال

 اگر. انتخاو شگه است 3/33 با «ک  خیلی» گزینة باال به سال

 دالیل بین بیفتگ، اتفا  شیرازی گونة با محلی گونة جایگزینی
 دار معنی که های انتخاو شگه گزینه بیشترین بررسی، مورد

 35 تا 70 سنی گروه در درصگ 0/25: زیرنگ ترتی  به هستنگ

 شان محلی گونة از رساتر شیرازی گونة» که معتقگنگ سال

 به سال 35 سنی درصگ از گروه 01 برای که درحالی ،«است

 اهمیت «آنها به نسبت مخاط  برتری احسا  عگم» باال،

 بیفتگ، اتفا  معیار گونة با محلی گونة جایگزینی اگر اما. دارد

 پرهیز» دلیل به سال 35 تا 70 سنی درصگ از گروه 1/23 برای

 به سال 35 سنی گروه در و است« مخاطبان منفی نظرات از

 . «دارد اعتبار معیار گونة» درصگ، 2/37 با باال
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 جنسیت 
متغیر مستقل دیگری که در این پژوهش به بررسی آن 

( به 2پرداخته شگ، جنسیت است که در جگول شمارۀ )
 تفکیک شهر نشان داده شگه است. 

 

حد  نمونة مورد بررسی به تفکیک جنسیت و شهر . 2جدول 

 سکونت

 جنسیت 
 شهر

 مرد زن

 درصگ فراوانی درصگ فراوانی

 5/02 03 5/02 03 شیراز

 0/02 00 1/07 02 مرودشت

 0/00 31 0/00 35 کازرون

 3/02 30 1/01 37 فسا

 2/05 07 2/03 17 جهرم

 7/31 23 3/12 33 سایر شهرها

 3/01 232 1/02 202 مدموک

 
درصگ زن و  1/02نفر یا  202آزمودنی،  035از مدموک 

درصددگ مددرد در ایددن پددژوهش شددرکت  3/01نفددر یددا  232
شگه توسدط آندان    های انتخاو گزینه بیشترینانگ که  داشته

داری هستنگ، به قرار زیر است: برای  که دارای سطح معنی
درصگ از زنان، با  3/15تغییر گونة محلی به گونة شیرازی، 

تمایدل کمدی بده تغییدر گوندة      « بسیار ک »انتخاو گزینة 

درصگ از  2/11محلی به گونة شیرازی دارنگ، درصورتی که 

انگ. برای تغییدر   را انتخاو کرده «زیادخیلی »مردان گزینة 

درصدگ از زندان گزیندة     3/10گونة محلی به گوندة معیدار،   
را  «اصددکً»درصددگ از مددردان گزینددة    2/15و « زیدداد»

انگ. اگر جایگزینی گونة محلدی بدا گوندة شدیرازی      برگزیگه
هدای   گزینه بیشتریناتفا  بیفتگ، بین دالیل مورد بررسی، 

 2/02ر هسدتنگ بده ترتید  زیرندگ:     دا انتخاو شگه که معنی
عگم ایداد حی برتری در »گویان زن گزینة  درصگ از پاسخ

درصگ  2/07انگ، در صورتی که به نظر  را برگزیگه« مخاط 
گونة شیرازی رساتر از گونة خودشدان  »گویان مرد  از پاسخ

. از سوی دیگر، اگر جایگزینی گونة محلی بدا گوندة   «است

نظدرات  » درصگ از زنان نسبت بده  7/10معیار اتفا  بیفتگ، 

درصدگ از مدردان    3/00نگراننگ، و به نظر « منفی مخاطبان

  .«گونة معیار اعتبار دارد»

 تحصیالت 
تحصیکت یکی دیگر از متغیرهای مستقل مورد مطالعه 

( دیگه 3در این پژوهش است و چنان که در جگول شمارۀ )
به پایین کننگگان به دو گروه اصلی دیپل   می شود، شرکت

)دیپل  و پایین تر از دیپل ( و باالتر از دیپل  )کاردانی، 
 انگ. کارشناسی، کارشناسی ارشگ، دکترا و ...( تقسی  شگه

 

حد  نمونة مورد بررسی به تفکیک تحصیکت و  .9جدول 

 شهر محل سکونت 

 گروه تحصیلی
 شهر

 باالتر از دیپل  دیپل  به پایین

 درصگ فراوانی درصگ فراوانی

 1/10 11 3/30 31 شیراز

 0/30 32 1/10 17 مرودشت

 7/12 00 2/37 27 کازرون

 0/72 72 0/27 03 فسا

 0/37 32 1/12 15 جهرم

 0/21 71 1/12 00 سایر شهرها

 1/07 250 0/02 221 مدموک
 

کنندگگان، تحصدیکت    در پژوهش حاضر از مدموک شدرکت 
نفدر یدا    250درصگ آنها از دیپل  به پایین و  0/02نفر یعنی  221
هدای   گزینده  بیشدترین درصگ آنها بداالتر از دیدپل  اسدت.     1/07

انتخاو شگه بده تفکیدک سدطح تحصدیکت کده دارای سدطح       
گدروه  گویدان در   داری هستنگ به ترتی  زیدر اسدت: پاسدخ    معنی

تحصیلی باالتر از دیپل ، در مورد تغییدر گوندة محلدی بده گوندة      

و « زیاد»درصگ از آنها گزینة  7/00شیرازی نظر واحگی نگاشتنگ، 

 0/25که  انگ، درصورتی را برگزیگه «خیلی ک »درصگ گزینة  2/00

خیلدی  »درصگ از افراد در گروه تحصیلی دیپل  به پدایین گزیندة   

درصدگ از افدراد    0/15ز سدوی دیگدر،   انگ. ا را انتخاو کرده« زیاد

تمایلی بده تغییدر گوندة    « صکًا»دیپل  به پایین با انتخاو گزینة 

درصدگ از   0/02کده   محلی خود به گونة معیار نگارندگ، درصدورتی  

، تمایل زیادی به تغییر «زیاد»افراد دیپل  به باال با انتخاو گزینة 

گونة محلی بدا  دهنگ. حال اگر جایگزینی  به گونة معیار نشان می
گونة شیرازی اتفا  بیفتگ، بین دالیدل مدورد بررسدی، بیشدترین     

درصگ از  3/22دار هستنگ به ترتی  زیرنگ: برای  ها که معنی گزینه
گونة شدیرازی از گوندة محلدی    »کننگگان دیپل  به پایین  شرکت

خواهندگ از   درصگ از آنها نیدز مدی   0/22و  «خودشان رساتر است

کننددگ.  پرهیددز «بت بدده خودشددانحددی برتددری مخاطدد  نسدد»

های باالتر از دیپل ، این  درصگ از آزمودنی 1/03که برای  درحالی
و بدرای  « افتدگ  طور ناخودآگاه اتفدا  مدی   جایگزینی احتمالی به»

است. از سوی « انطبا  با مخاط »درصگ آنها نیز به دلیل  1/03
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 1/17دیگر، اگر گونة معیار جایگزین گوندة محلدی شدود، بدرای     

، «گوندة معیدار اعتبدار دارد   »گویان دیپل  به پایین  درصگ از پاسخ

کنندگگان بداالتر از دیدپل      درصگ از شدرکت  1/00درصورتی که 

 2/00و  «گونة معیار را بیشتر از گونة زبانی خود دوسدت دارندگ  »

 «.نگران نظرات منفی مخاطبان خود هستنگ»صگ از آنها ه  در
 

 زبانی های گونه به نگرشی های مؤلفه بررسی -ب

 پیمایشی شیوة به مطالعه مورد

 مباهات و غرور 
 0/00دهنگ که  نامه نشان می آمگه از پرسش دست نتایج به

نسبت به گونة فارسی معیار احسا   کننگگان درصگ از شرکت
 3/32که  (، درحالی7کننگ )نمودار شمارۀ  میغرور و مباهات 

داننگ و  درصگ از آنها گونة محلی خود را مایة مباهات می
درصگ ه  این احسا  را به گونة شیرازی ابراز  1/22

دارنگ. در شهر شیراز، احسا  مباهات گویشوران شیرازی  می
نسبت به دو گونة معیار و شیرازی )گونة محلی شهر شیراز( با 

انگ. اما در کازرون احسا  به دو گونة معیار و  قی کردهه  تک
محلی )گونة کازرونی( بیشترین فاصله را نسبت به یکگیگر 
دارنگ. در دو شهر فسا و جهرم نیز احسا  غرور و مباهات 
نسبت به دو گونة معیار و محلی بسیار نزدیک است. 
گویشوران در شهرهای اطراف شیراز احسا  غرور و مباهات 

دارنگ و  به میزان باالیی نسبت به گونة محلی خود ابراز میرا 
توجهی گونة معیار و بعگ از آن  پی از آن با فاصلة نسبتا قابل

 ه  گونة شیرازی قرار گرفته است.

 

 
 گویان به تفکیک گونة زبانی و شهر محل سکونت احسا  غرور و مباهات پاسخ .0نمودار 

 

 قدرت 
نفر یا  213نامه،  آمگه از پرسش دست طبا نتایج به

کننگگان معتقگنگ که گونة معیار  درصگ از شرکت 1/03
درصگ  2/23نفر یا  702کنگ،  احسا  قگرت را القا می

 20داننگ و  احسا  قگرت را مربوط به گونة محلی خود می
درصگ نیز احسا  قگرت را به گونة فارسی  7/71نفر یا 

دهگ که  ( نشان می2دهنگ. نمودار شمارۀ ) یشیرازی نسبت م
احسا  قگرت در همة شهرها به استثناء شهرهای اطراف 
شیراز به گونة معیار مربوط است. گویشوران شیرازی و 
جهرمی، بیش از گویشوران شهرهای دیگر، احسا  قگرت 

داننگ، این میزان در مورد  را با گونة معیار عدین می
 یابگ.  نی و مرودشتی کاهش میگویشوران فسایی و کازرو

 

 
 احسا  قگرت گونة زبانی به تفکیک شهر محل سکونت .2نمودار 
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  صمیمیت 
های محلی در  دهگ که گونه ( نشان می3نمودار شمارۀ )

شیرازی ه  به عنوان گونة شهرهای مورد بررسی و گونة 
محلی شهر شیراز احسا  صمیمیت را به خود اختصاو 

نامه در این  گویان به پرسش انگ. از مدموک پاسخ داده
درصگ از آنها معتقگنگ که گونة  3/00نفر یا  213پژوهش، 

محلی خودشان احسا  صمیمیت و دوستی را به شنونگه 
حسا  را به گونة درصگ این ا 0/35نفر یا  703کنگ.  القا می

درصگ ه  این  1/70نفر یا  12داننگ و  شیرازی مربوط می
دهنگ. در فسا،  احسا  صمیمیت را به گونة معیار نسبت می

مرودشت و سایر شهرها بعگ از گونة محلی، گونة شیرازی 
گیر.، در جهرم دو گونة شیرازی و معیار به یک  قرار می

دهنگ و در  شان میمیزان، بعگ از گونة محلی، صمیمیت را ن
کازرون از نظر گویشوران، گونة معیار بعگ از گونة محلی 

 دهنگۀ صمیمیت و دوستی است. نشان

 

 
 احسا  صمیمیت گونة زبانی به تفکیک شهر محل سکونت .9نمودار 

 

  راحتی در انتقال پیام 
نفر یا  255دهنگ که  ( نشان می0نتایج )نمودارشمارۀ 

درصگ از افراد معتقگنگ که برای انتقال پیام با گونة  2/05
درصگ  2/32نفر یا  735کننگ،  محلی خود احسا  راحتی می

 755داننگ و  این احسا  را به گونة فارسی معیار مربوط می
نسبت  درصگ ه  این احسا  را به گونة شیرازی 0/25نفر یا 

دهنگ. در شیراز گونة شیرازی و معیار فاصلة چنگانی از ه   می
نگارنگ. در مرودشت گونة محلی با فاصلة زیاد از دو گونة معیار 
و شیرازی پیشی گرفته است. در کازرون گونة معیار با 
اختکف کمی از گونة محلی پیش افتاده است. در جهرم گونة 

ة معیار، برای انتقال پیام محلی، با اختکف بسیار کمی با گون
 انتخاو شگه است. 

 

 
 احسا  راحتی در انتقال پیام به تفکیک گونة زبانی و شهر محل سکونت .4نمودار 

 

 احساس تعلق به گونۀ زبانی 

درصگ از  2/03نفر یا  200دهنگ که  نتایج نشان می
کننگ،  کننگگان به گونة محلی خود احسا  تعلا می شرکت

درصگ از افراد نسبت به گونة فارسی  0/20نفر یا  720
درصگ این  1/20نفر یا  727شیرازی این احسا  را دارنگ و 

(. 0احسا  را به گونة فارسی معیار دارنگ )نمودار شمارۀ 
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ونة شیرازی و در شهرهای کننگگان در شهر شیراز به گ شرکت
دیگر به گونة محلی خود احسا  تعلا بسیار دارنگ. همچنین، 

در شهر کازرون کمتر از شهرهای دیگر به گونة شیرازی 
 احسا  تعلا وجود دارد.

 

 
 احسا  تعلا به گونة زبانی به تفکیک شهر محل سکونت .0نمودار 

 

  دلنشینی 
 3/30نفر یا  717دهنگ که  آمگه نشان می دست نتایج به

دهنگگان معتقگنگ که گونة فارسی معیار  درصگ از پاسخ
درصگ از افراد این  7/30نفر یا  711تر و زیباتر است،  دلنشین

درصگ  37نفر یا  702احسا  را به گونة محلی خود دارنگ و 
تر  دلنشین ها ه  گونة فارسی شیرازی را زیباتر و از آزمودنی

شود که احسا   ( دیگه می1داننگ. در نمودار شمارۀ ) می
تر بودن گونة زبانی در شیراز گونة شیرازی و در  دلنشین

های شیرازی و محلی به ترتی  و با اختکف  مرودشت گونه
های  ناچیزی به دنبال ه  قرار دارنگ. در جهرم و فسا اما گونه

تر و زیباتر  کمی، دلنشین محلی و معیار، به ترتی  و با تفاوت
شونگ. غیر از شهر مرودشت و سایر شهرها که به  محسوو می

شیراز رفت و آمگ مستمری دارنگ، از نظر گویشوران شهرهای 
تر و زیباتر  دیگر، بعگ از گونة محلی خود، گونة معیار دلنشین

 گردد.  تلقی می
 

 

 
 احسا  دلنشینی گونة زبانی به تفکیک شهر محل سکونت .0ر نمودا

 
 

 هویت واقعی 

نفر یا  213دهنگ که  ( نشان می1نتایج در نمودار شمارۀ )
کننگگان احسا  هویت واقعی را به  درصگ از شرکت 3/00

درصگ از  7/23نفر یا  773کننگ،  گونة محلی خود ابراز می
 752گویان این احسا  را به گونة فارسی شیرازی و  پاسخ

درصگ افراد ه  نسبت به گونة فارسی معیار  22نفر یا 
حسا  هویت واقعی دارنگ. در مرودشت و سایر شهرها ا

های معیار و شیرازی با ه   احسا  هویت مربوط به گونه
انگ. اما در شهر کازرون این احسا  نسبت به  تکقی کرده

 گونة شیرازی نزدیک صفر است. 
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 زبانی به تفکیک شهر محل سکونت احسا  هویت واقعی به گونة. 1نمودار 

 

 تی جی های نگرشی با روش ام بررسی مؤلفه
های  ای که در این پژوهش برای ارزیابی مؤلفه دومین شیوه

نگرشی گویشوران مورد استفاده قدرار گرفدت، فدن مقایسدة     
روش خش تی است که چگونگی اندام آن در ب جی صگا یا ام
هدای موردمطالعده مشدابه     توضیح داده شگ. ویژگدی  تحقیا

هایی هستنگ کده در شدیوۀ پیمایشدی مدورد      برخی از ویژگی
بررسی قرار گرفتنگ، با این تفاوت که در این روش با حدذف  
گونة محلی، تنهدا دو گوندة زبدانی شدیرازی و معیدار مدورد       

نفددر  223انددگ. ایددن آزمددون توسددط   ارزیددابی قددرار گرفتدده 
کنندگ، در   شنونگه را بازی می -نقش قاضیکننگه که  شرکت

سال بده بداال، دو گدروه     35سال و  35تا  70دو گروه سنی 
جنسیتی زن و مرد و دو گروه تحصیلی دیدپل  بده پدایین و    

 باالتر از دیپل  اندام شگه است.

  دلنشینی 
داری برای گونة  دو، سطح معنی بر اسا  آزمون خی

نشینی گونة زبانی برابر با معیار و گونة شیرازی با توجه به دل

 1/11آمگه، در شیراز  دست بر اسا  نتایج بهاست.  557/5
درصگ از  15درصگ و در جهرم  1/00درصگ، در فسا 

تر است. اما  کننگگان معتقگنگ که فارسی معیار دلنشین شرکت
درصگ از  0/17درصگ و در کازرون  1/07در مرودشت 

تر است. این  زی دلنشینگویشوران اعتقاد دارنگ که گونة شیرا
در حالی است که در شیوۀ پیمایشی بیش از نیمی از 

تر است  گویشوران شیرازی معتقگنگ که گونة شیرازی دلنشین
گویشوران کازرونی معتقگنگ که گونة شیرازی  7/3و فقط 
( مشاهگه 2که در نمودار شمارۀ ) تر است. چنان دلنشین

احسا  دلنشینی  انیفراوبا شنیگن صگای گوینگگان،  شود می
نسبت به گونة شیرازی در شیراز کاهش و در کازرون افزایش 

 نشان تی آزمون نتایج همچنین،چشمگیری داشته است. 
 شگه مشاهگه توزیع بین بررسی مورد شهرهای در که دهگ می
 معیار و شیرازی گونة دو بین داری معنی تفاوت انتظار مورد و

 .نگارد وجود

 

 
 تی به تفکیک شهر محل سکونت جی دلنشینی گونة زبانی به شیوۀ ام .8نمودار 

 

  همبستگی 
ها بر حس  سن،  برای احسا  همبستگی، پاسخ

درصگ از  3/03جنسیت و تحصیکت بررسی شگنگ. در شیراز 

درصگ از آنها، در فسا  7/03شرکت کننگگان، در کازرون 
درصگ از افراد معتقگنگ که  7/13درصگ و در جهرم نیز  1/01

کننگ. اما در مرودشت  با فارسی معیار احسا  همبستگی می
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کننگگان با گونة شیرازی احسا   ز شرکتدرصگ ا 1/07
(، در رابطه با احسا  3در نمودار شمارۀ )همبستگی دارنگ. 

توان آن را احسا  تعلا به  همبستگی با گونة زبانی که می
گونة زبانی نیز تعبیر کرد، خط مربوط به گونة معیار در همة 
 -شهرها به جز در مرودشت باالتر قرار دارد. حتی شنونگه

های شیرازی نیز بعگ از شنیگن صگای گوینگگان، با  قاضی

. دارنگ میگونة معیار احسا  همبستگی بیشتری ابراز 
همچنین، نتایج آزمون تی حاکی از آن است که بین توزیع 
مشاهگه شگه و توزیع مورد انتظار فقط برای شهر جهرم 

به دست آمگه و بیانگر این  50/5داری کمتر از  سطح معنی
این شهر همبستگی با گونة معیار بیش از است که در 

 همبستگی با گونة شیرازی است.
 

 
 تی به تفکیک شهر محل سکونت جی به شیوۀ ام گونة زبانیهمبستگی با  .3نمودار 

 

  قاطعیت 
درصگ، در  3/33آمگه، در شیراز  دست بر اسا  نتایج به

 3/30درصگ، در فسا  3/35درصگ ، در کازرون  755مرودشت 
درصگ از گویشوران عقیگه دارنگ که  0/30درصگ و در جهرم 

داری حاکی  گونة معیار دارای قاطعیت است. نتایج سطح معنی
 داری گونة معیار کمتر از از آن است که فقط سطح معنی

( نشان 75است. نمودار شمارۀ ) 557/5و برابر با  50/5

دهگ که در مورد قاطعیت گونة زبانی، گونة معیار باالترین  می
ها دارنگ.  ترین درصگ را در داوری میزان و گونة شیرازی پایین

داننگ.  حتی گویشوران مرودشتی ه  گونة معیار را قاطع می
داری بین توزیع  عنیدهنگۀ تفاوت م نتایج آزمون تی نیز نشان

مشاهگه شگه و توزیع مورد انتظار بین دو گونة زبانی در همة 
شهرها است که از قاطعیت باالی گونة معیار از نظر 

 گویشوران استان فار  حکایت دارد. 
 

 
 تی به تفکیک شهر محل سکونت جی به شیوۀ ام گونة زبانیقاطعیت  .01نمودار 

 

 تر بودن  صمیمانه 
، در مرودشت  ها قاضی -درصگ از شنونگه 1/01در شیراز 

 3/20درصگ، در فسا  1/13درصگ از آنها، در کازرون  1/25
کننگگان معتقگنگ  درصگ از شرکت 2/11درصگ و در جهرم ه  

تر از  صمیمانه 557/5داری  ه گونة شیرازی با سطح معنیک
است )نمودار شمارۀ  550/5داری  گونة معیار با سطح معنی

گویشوران شیرازی بیش از دیگر شهرها گونة معیار (. البته 77

 انگ. تر است، قضاوت کرده ای که صمیمانه را به عنوان گونه
راز و کازرون دهگ که در دو شهر شی نتایج آزمون تی نشان می

بین توزیع مشاهگه شگه و توزیع مورد انتظار تفاوت 
داری وجود نگارد. اما در شهرهای مرودشت، فسا و  معنی

دار است. گویشوران در  جهرم تفاوت بین این دو توزیع معنی
تر از گونة معیار  این سه شهر گونة شیرازی را صمیمانه

 داننگ. می
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 تی به تفکیک شهر محل سکونت جی به شیوۀ ام گونة زبانیتر بودن  صمیمانه .00نمودار 

 

  اعتباربخشی 
کننگگان، در مرودشت  درصگ از شرکت 35در شهر شیراز 

درصگ و  7/27درصگ، در فسا  2/33درصگ، در کازرون  7/21
درصگ از آنها معتقگنگ که فارسی معیار با سطح  25در جهرم 

اش اعتبار  گونة معتبری است و به گوینگه 557/5داری  معنی
و پی از آن های شهر کازرون  قاضی -بخشگ. شنونگه می

انگ. اما  شیراز کمترین اعتبار را برای گونة شیرازی قائل شگه
در شهرهای فسا و جهرم اعتبار بیشتری به گونة شیرازی 

داری را بین توزیع  انگ. نتایج آزمون تی تفاوت معنی داده
مشاهگه شگه و توزیع مورد انتظار در شهرهای مورد بررسی 

گویان، گونة معیار با  اسخدهگ، بنابراین، از نظر پ نشان می
 .اختکف زیادی نقش اعتباربخشی به گوینگه را بر عهگه دارد

 

 
 تی به تفکیک شهر محل سکونت جی به شیوۀ ام گونة زبانی به گوینگهاعتباربخشی  .02نمودار 

 
 

 مصاحبه طریق از گویشوران آگاهی بررسی
سومین روش پژوهش مصاحبه بود و هگف از اندام آن بده  
دست آوردن گفتاری طبیعی از گویشورانی بود که در شیوۀ 

ها  تی نیز شرکت کرده بودنگ، تا مشخص شود نگرش جی ام
گویدان تدا    های زبانی( پاسخ و رفتارهای زبانی )کاربرد گونه

نطبقنگ و دیگر اینکه، افدراد در انتخداو   چه میزان بر ه  م
شان تا چده میدزان از آگداهی برخوردارندگ؟      رفتارهای زبانی
کنندگگان   شدرکت هدا حداکی از آن اسدت کده      نتایج بررسی
های نادرسدت را   درصگ باالترین میزان پاسخ 10شیرازی با 

انددگ.  در مددورد کدداربرد صددحیح گونددة زبددانی بگسددت داده  
درصدگ دارای   7/32ن جهرمی با شونگگا که مصاحبه درحالی

هدا بدا    های درست هسدتنگ. کدازرونی   باالترین میزان پاسخ
نتددایج  درصددگ بددین ایددن دو رویکددرد قددرار دارنددگ.   0/07

( 0آمددگه از روش مصدداحبه در جددگول شددمارۀ )  دسددت بدده
 :شود میمکحظه 

 

 درصگ آگاهی از کاربرد صحیح گونة زبانی .4جدول 

 شهر
 میزان آگاهی

 جهرم فسا کازرون مرودشت شیراز

 %1/30 %12 %0/31 %0/01 %10 نادرست 

 %7/32 %71 %0/07 %1/37 %3/2 تا حگی نادرست 

 %7/32 %71 %7/72 %7/27 %1/71 درست

 

 گیری بحث و نتیجه
چنان که مکحظه شگ، دو ویژگی قاطعیت )با سطح معناداری 

برای گونة معیار( و اعتبار داشتن گونة زبانی  50/5کمتر از 

برای هر دو گونة زبانی(  50/5داری کمتر از  )با سطح معنی

که بیانگر مؤلفة جایگاه اجتماعی هستنگ، در تمامی شهرها با 
اکثریت قاطع به گونة معیار اختصاو دارد. در شهر مرودشت 
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برای  50/5کمتر از  داری معنیهای همبستگی )با سطح  مؤلفه
هر دو گونة معیار و شیرازی(، به گونة شیرازی نسبت داده 

 شیراز به دیگر شهر سه در مقایسه باشگه است. این شهر 
 شیراز در و کننگ کار می مرودشت در بسیاری و است تر نزدیک
 احسا  دلیل، همین به؛ برعکی یا کننگ، می زنگگی

.در شهر دارنگ رازیشی گونة و شیراز با بیشتری همبستگی
کازرون فقط دو ویژگی و در دو شهر فسا و جهرم تنها یک 

تر بودن به شیرازی اختصاو یافته  ویژگی و آن ه  صمیمانه
مؤلفة همبستگی به لهدة معیار  های ویژگیکه، بقیة  درحالی

و رفتار  زبانی نگرش های شپژوه درمنسوو شگه است. 
اقتصادی  -اجتماعی و موقعیت اجتماعی هایمتغیر ،زبانی

 .کننگ می نقش مهمی را ایفا

از نظر متغیرهای سن، جنسیت و تحصیکت نیز، تنها 
تر بودن گونة زبانی به گونة شیرازی نسبت داده شگه  صمیمانه

ها به گونة معیار تعلا دارنگ. حتی برای  است و بقیة ویژگی
تر  ه  صمیمانه گویشوران شیرازی نیز تنها یک ویژگی و آن

، به گونة شیرازی اختصاو 557/5داری  بودن با سطح معنی
 پیگا کرده است. 

 دو شامل های زبانی که آمگه از نگرش دست بهاما نتایج 
 تعلا احسا  زبانی، گونة دلنشینی شامل) همبستگی مؤلفة
 مقابل در ،(زبانی گونة بودن تر صمیمانه و زبانی گونة به

 و داشتن قگرت و قاطعیت شامل) اجتماعی موقعیت و منزلت
، برای دو آزمون پیمایشی است( زبانی گونة بودن اعتبار دارای
ها احسا   تی، تا حگودی متفاوت است. شیرازی جی و ام

( را به 557/5داری  قگرت داشتن گونة زبانی )با سطح معنی
دهنگ اما در مورد  میزان باالیی به گونة معیار نسبت می

داری  ر و مباهات به گونة زبانی )با سطح معنیاحسا  غرو
(، اختکف نسبتاً کمی بین دو گونة زبانی وجود دارد. 557/5
( عقیگه دارد، غرور و 021-027: 7310گاروین )طور که  همان

مباهات با نقش اعتباردهنگۀ گونة زبان ارتباط دارد و برای 
گان کننگ کنگ، شرکت گوینگگان خود اعتبار اجتماعی کس  می

کننگگان  شیرازی این کس  اعتبار اجتماعی را ماننگ شرکت
بیننگ، بلکه  شهرهای دیگر استان، تنها در گونة معیار نمی

داننگ و گونة  هویت خود می گونة شیرازی را به عنوان منشاء
کننگ و دوستش دارنگ،  زبانی شهری را که در آن زنگگی می

 زننگ.  با اعتبار اجتماعی گره می
 زبانی گونة پیشینة و گذشته که دهگ می شانن نتایج

 بلکه کنگ، نمی بازی زبانی گونة بهبخشیگن  اعتبار در نقشی
 یک اقتصادی -اجتماعی پایگاه است، اهمیت حائز آنچه

 و زبانی گونة بین پیچیگۀ رابطة بیانگر که است زبانی گونة
 و موقعیتی عوامل تأثیر تحت و است زبانی های ش نگر

 7چشایربر اسا  نظر محققانی ماننگ . دارد قرار اجتماعی
 و( 2550) بیلینگز و جایلز  ،(2553) 2چیمبرز ،(7322)

 که واقعیتنگ این بیانگر زبانی نگرش مطالعات دیگر، بسیاری
قگرت،  موقعیت، لحاظ از گویشورانشان و اکثریت های زبان

 دارنگ، گرایش مثبت سمت به موفقیت و تحصیکت ذکاوت،
 معنایی مقولة به آشکارا اقلیت، زبان گویشوران که درحالی

 .دهنگ می مثبت پاسخ همبستگی
کننگگان شیرازی با سطح  درصگ از شرکت 0/12
، هویت واقعی خود را در گونة شیرازی 557/5داری  معنی
که هویت ( 73: 2553) 3بیننگ. بر اسا  تعریفی از ادواردز می

همان شخصیت است و بر هماننگی فرد در هر موقعیت و در 
هر زمان داللت دارد، فرد شیرازی شخصیت خود را در گونة 

بینگ و با این گونة زبانی خودش است و شخص  شیرازی می
ها با  درصگ از شیرازی 0/13دیگری نیست. به همین دلیل 

علا به این گونة زبانی احسا  ت 557/5داری  سطح معنی
 557/5داری  درصگ از آنها ه  با سطح معنی 3/03دارنگ و 

تر پیام خود را بیان و  معتقگنگ که با این گونة زبانی راحت
ترتی ، نقش نمادین هویت گروهی رق   . بگینکننگ میمنتقل 

  ( برخوردار است.7311که از اعتبار پنهان )لباو،  خورد می
انی را نیز به کننگگان شیرازی، دلنشینی گونة زب شرکت

( معتقگ 235: 2553) 0لگگارد .کننگ میگونة شیرازی مربوط 
 برزبانی ممکن است در مواردی  -رفتار اجتماعیاست، 

 باشگ.در تقابل آن با  بلکه ،نباشگمنطبا  های زبانی شنگر
ولی رفتار را توضیح دهگ توانگ  نگرش زبانی می بنابراین،

 یک بهتوان نسبت  ؛ یعنی میکنگ بینی پیش آن را توانگ نمی
بگون اینکه با  نگرش زبانی مثبت داشت گونة خاو زبانی

شود. گویشوران شیرازی ه  ماننگ رفتار زبانی آشکاری بیان 
محلی خود نسبت به گونة های محلی،  گویشوران گونه
در حقیقت، گوینگه با کاربرد  .دهنگ می نشان همبستگی مثبت

نی معین، هویت خود را به آوایی و گونة زبا های ویژگی
به تعبیری دیگر،  (.757: 2551، 0)دایر گذارد مینمایش 

 ارزیابی برد میهویت شخص از طریا زبانی که به کار 
 . شود می

                                                      
1. Cheshire 

2. Chambers 

3. Edwards 

4. Ladegaard 

5. Dyer 
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(، الگوهای گفتاری 701: 2553بنا به گفتة ادواردز )
های اقلیت و طبقات پایین  گویشوران محلی و اعضای گروه
ه اجتماعی، اعتبار و سطوح جامعه همواره از نظر جایگا

 نتایج. شونگ می ارزیابی منفی طور به تحصیکت، و مهارت
همیشه  که مفهومی اعتبار، که دهنگ می نشان پژوهش این

(، در مورد 771: 2551در مقولة نگرش حضور دارد )گرت، 
گونة شیرازی با الگوهای گفتاری غیرمعیار، حتی برای 

این احسا  که فرد % دارد. 75گویشوران شیرازی ه  فقط 
 درعین و عادی امری نیستدارای گونة گفتاری معتبری 

 (25: 2553) ادواردز که گونه همان و، است غیرمنصفانه حال
 برخوردار اجتماعی اعتبار از است ممکن زبان گویگ، یک می

 قگرتمنگی ارتباطی عامل عنوان به توانگ می اما نباشگ
 هویت احسا  اش گوینگه به آنکه شرط به کنگ آفرینی نقش
های این پژوهش همچنین هماننگ تحقیا اصلی  یافته. بگهگ

 (، حاکی از این است که 00-07: 7315لمبرت و دیگران )
ها نسبت به گونة زبانی گروه قومی که از  قاضی -شنونگه

اقتصادی باالتری برخوردارنگ، نگرش  -جایگاه اجتماعی
کننگ. اما اگر  طور مطلوو قضاوت می مثبت دارنگ و آن را به

بعگ همبستگی را مورد ارزیابی قرار دهی ، زبان قومی از 
 جایگاهی بسیار قوی برخوردار است.

 های گونه گویشوران آگاهی میزان یبررس نکتة پایانی
کار بردن  به از شان عینی و ذهنی های قضاوت به نسبت زبانی
 درست حگ چه تا ذهنیتاینکه این  و زبان است واقعی گونة
 گویشوران ذهنیتدربارۀ  پژوهش این نتایج. است نادرست یا

 که بر اسا  آن است همسو( 7311) لباو پژوهش با شیرازی
 را خود زبانی گونة ،7جزیرۀ مارتاز وینه یارد ساکنان از برخی
 اصلی سرزمین از که مسافرانی زبانی گونة با تا دادنگ می تغییر
 اجتماعی مفاهی  حاوی زبانی گونة هر اما. شبیه باشگ انگ، آمگه
. اما کنگ نمی تغییر موقعیتی عوامل بر بنا و است خود خاو

نتایج بررسی در مورد ذهنیت گویشوران جهرمی همسو با 
( در نیویور  است که چون 7320پژوهش دیگر لباو )

گوینگگان به مفاهی  اجتماعی هر دو متغیر آوایی آگاهی 
هشیارانه هر دو متغیر را با توجه  توانستنگ میزیادی داشتنگ، 

وران کازرون کار ببرنگ. نتایج مطالعة گویش به بافت موقعیتی به
( 727: 7320) 3کلر-و تابورت 2با پژوهش لپاژ توان میرا نیز 

 را اش زبانی رفتار فرددر بلیتز مقایسه کرد، بگین گونه که 

                                                      
1. Martha's Vineyard 

2. Le Page 

3. Tabouret-Keller 

 دارد تمایل که گروهی در که کنگ می تنظی  چیزی آن مشابه
 .است رایج شود، شناسایی آن با

و  0توان با پژوهش ووالرد این پژوهش را همچنین می
قومی  -( دربارۀ دو گونة زبانی335-377: 7335) 0گنگ

مقایسه کرد. وقتی اتصال بین قومیت و  و کاستیلین کاتاالن
 گروهی-درون ارزیابی در گویشوران شود، ضعیف زبانی گونة
 دارای که دیگر زبانی گونة از استفاده دلیل به را افراد خود،
 همچنین. کننگ نمی سرزنش است، تری قوی اجتماعی پایگاه
 که ای گونه عنوان به معیار گونة که دهنگ می نشان ها بررسی
 گرفته جای اذهان در کرده، منسوو خود به را قگرت و اعتبار
 زنگه را محلی های گونه و شیرازی گونة هنوز آنچه اما است.

 زبانی گونة به تعلا و صمیمیت های ویژگی داشته، نگه پویا و
 مؤلفة بفرد منحصر صفات که است بخشی هویت و

 .هستنگ غیرمعیار های گونه در همبستگی
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 ها . جدول0پیوست 
 : حد  نمونه مورد بررسی به تفکیک سن،جنسیت و شهر سکونت7جگول 

 گروه سنی
 شهر

 10تا  17 15تا  01 00تا  37 35تا  70
 مدموک

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 752 0 1 75 3 73 75 25 20 شیراز

 33 5 5 2 5 0 0 33 00 مرودشت

 11 5 5 0 5 0 7 21 23 کازرون

 10 5 5 7 7 3 2 35 22 فسا

 752 5 5 1 7 1 3 23 01 جهرم

 12 5 7 2 3 2 70 1 25 سایر شهرها

 035 0 1 37 70 00 30 702 252 مدموک

 
 شهر محل سکونتراوانی و درصگ : توصیف ف2 جگول

 درصگ فراوانی شهر محل سکونت ردیف

 2/25 752 شیراز 7

 5/73 33 مرودشت 2

 0/73 11 کازرون 3

 3/73 10 فسا 0

 2/25 752 جهرم 0

 1/72 12 سایر شهرها 1

 755 035 جمع 1

های سنی افراد مورد  : توصیف فراوانی و درصگ رده3جگول 
 مطالعه

 درصگ فراوانی های سنی رده ردیف

 2/12 300 سال35تا70 7

 3/71 25 سال00تا37 2

 2/3 00 سال15تا01 3

 2/2 77 سال15تا17 0

 755 035 جمع 0

 

 سکونت :حد  نمونه مورد بررسی به تفکیک سن و شهر0جگول 

 گروه سنی
 شهر

 10تا17 15تا01 00تا37 35تا70

 درصگ فراوانی درصگ فراوانی درصگ فراوانی درصگ فراوانی

 2/3 75 1/72 73 0/22 23 7/03 00 شیراز

 5/5 5 2/2 2 1/2 2 2/23 23 مرودشت

 5/5 5 7/1 0 7/3 1 2/20 01 کازرون

 5/5 5 7/3 2 1/1 0 2/23 02 فسا

 5/5 5 3/1 1 2/2 3 3/20 21 جهرم

 1/7 7 1/71 77 7/31 23 0/03 21 سایر شهرها

 2/2 77 2/3 00 3/71 25 2/12 300 مدموک
 

 : توصیف فراوانی و درصگ جنسیت افراد مورد مطالعه0جگول 

 درصگ فراوانی جنسیت ردیف

 1/02 202 زن 7

 3/01 232 مرد 2

 755 035 جمع 3
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: حد  نمونه مورد بررسی به تفکیک جنسیت و شهر 1جگول
 سکونت

 گروه سنی

 شهر

 زن مرد

 درصگ فراوانی درصگ فراوانی

 5/02 03 5/02 03 شیراز

 0/02 00 1/07 02 مرودشت

 0/00 31 0/00 35 کازرون

 3/02 30 1/01 37 فسا

 2/05 07 2/03 17 جهرم

 7/31 23 3/12 33 سایر شهرها

 3/01 232 1/02 202 مدموک

 
 
 

 : توصیف فراوانی و درصگ شغل افراد مورد مطالعه1جگول 

 درصگ فراوانی شغل ردیف

 0/03 212 محصل 7

 3/70 15 کارمنگ 2

 3/71 23 آزاد 3

 5/72 03 خانه دار 0

 3/3 71 بازنشسته 0

 755 035 جمع 1
 

 فراوانی و درصگ تحصیکت افراد مورد مطالعه: توصیف 2جگول 

 درصگ فراوانی تحصیکت ردیف

 0/5 2 بیسواد 7

 2/71 21 سیکل 2

 2/05 731 دیپل  3

 1/33 710 لیسانی 0

فو  لیسانی به  0
 باال

33 5/2 

 755 035 جمع 1

 

 تفکیک تحصیکت و شهر سکونت: حد  نمونه مورد بررسی به 3جگول 

 گروه سنی
 شهر

 کارشناسی دیپل  سیکل بیسواد
کارشناسی ارشگ و 

 باالتر

 درصگ فراوانی درصگ فراوانی درصگ فراوانی درصگ فراوانی درصگ فراوانی

 1/70 70 5/05 07 0/21 21 2/2 3 5/5 5 شیراز

 2/7 7 3/33 37 3/01 00 3/72 71 5/5 5 مرودشت

 0/0 3 1/13 02 1/73 73 7/72 2 5/5 5 کازرون

 2/3 1 2/3 1 3/01 31 1/20 71 5/5 5 فسا

 2/3 75 1/27 22 5/02 03 1/70 71 5/7 7 جهرم

 0/1 0 5/27 73 7/31 23 3/33 27 1/7 7 سایر شهرها

 5/2 33 1/33 710 2/05 731 2/71 21 0/5 2 مدموک

 

 
:توصیف فراوانی و درصگ شهر محل زنگگی افراد 75جگول 

 مورد مطالعه

شهر محل  ردیف
 زنگگی

 درصگ فراوانی

 2/25 752 شیراز 7

 5/73 33 مرودشت 2

 0/73 11 کازرون 3

 3/73 10 فسا 0

 2/25 752 جهرم 0

 1/72 12 سایر شهرها 1

 755 035 جمع 1

: توصیف فراوانی و درصگ شهر محل تولگ افراد 77جگول 
 مورد مطالعه

 درصگ فراوانی شهر محل تولگ ردیف

 0/70 11 شیراز 7

 0/71 27 مرودشت 2

 7/73 10 کازرون 3

 3/73 12 فسا 0

 1/25 757 جهرم 0

 0/25 755 سایر شهرها 1

 755 035 جمع 1
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: توصیف فراوانی و درصگ تحصیکت پگر افراد مورد 72جگول 
 مطالعه

 درصگ فراوانی تحصیکت پگر ردیف

 1/72 12 بیسواد 7

 1/33 710 سیکل 2

 1/22 705 دیپل  3

 2/72 32 لیسانی 0

 3/1 37 لیسانی به باالفو   0

 755 035 جمع 1

 
 

: توصیف فراوانی و درصگ شهر محل تولگ پگر افراد 73جگول 
 مورد مطالعه

 درصگ فراوانی شهر محل تولگ ردیف

 7/71 20 شیراز 7

 1/71 22 مرودشت 2

 2/72 15 کازرون 3

 1/73 11 فسا 0

 2/25 33 جهرم 0

 5/25 32 سایر شهرها 1

 755 035 جمع 1

 
 

: توصیف فراوانی و درصگ تحصیکت مادر افراد 70جگول 
 مورد مطالعه

 درصگ فراوانی تحصیکت مادر ردیف

 3/70 12 بیسواد 7

 7/31 722 سیکل 2

 1/21 730 دیپل  3

 7/71 20 لیسانی 0

 2/2 77 فو  لیسانی به باال 0

 755 035 جمع 1

 
 

مادر افراد :توصیف فراوانی و درصگ شهر محل تولگ 70جگول 
 مورد مطالعه

 درصگ فراوانی شهر محل تولگ ردیف

 7/71 20 شیراز 7

 1/71 22 مرودشت 2

 2/72 15 کازرون 3

 1/73 11 فسا 0

 2/25 33 جهرم 0

 5/25 32 سایر شهرها 1

 755 035 جمع 1

 

افراد مورد  تأهل: توصیف فراوانی و درصگ وضعیت 71جگول 
 مطالعه

 درصگ فراوانی تأهلوضعیت  ردیف

 7/10 370 مدرد 7

 3/30 711 تأهلم 2

 755 035 جمع 3

 

: توصیف فراوانی و درصگ شهر محل تولگ همسر افراد 71جگول 
 مورد مطالعه

 درصگ فراوانی شهر محل تولگ ردیف

 1/32 12 شیراز 7

 0/1 73 مرودشت 2

 0/1 73 کازرون 3

 2/1 72 فسا 0

 2/70 20 جهرم 0

 1/20 00 سایر شهرها 1

 755 711 جمع 1

 

: توصیف فراوانی و درصگ تحصیکت همسر افراد مورد 72جگول 
 مطالعه

 درصگ فراوانی تحصیکت همسر ردیف

 7/0 3 بیسواد 7

 3/73 30 سیکل 2

 3/21 02 دیپل  3

 2/33 13 لیسانی 0

 0/2 70 فو  لیسانی به باال 0

 755 711 جمع 1



 22     ای زبان فارسی در استان فار  ... گویشوران بر کاربرد تنوعات گونهیحیی مگرسی و شراره مظفری: تأثیر نگرش 

 

 ها . آزمون2پیوست 
 های زبانی مورد مطالعه در خانواده : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی7جگول 

 آزمون
 در خانواده

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی آزادیدرجه  مقگار مدذور خی

 557/5 2 125/702 والگین-در گفتگوی فرزنگ

 557/5 2 700/702 در گفتگو با خواهرها و برادرها

 557/5 2 500/70 در گفتگو با همسر

 272/5 2 500/3 در گفتگو با فرزنگان

 
 مطالعه در محیط آموزشیهای زبانی مورد  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی2جگول

 آزمون
 در محیط آموزشی

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 2 152/12 در گفتگو با همککسی ها

 557/5 2 001/203 در گفتگو با مگرسان

 
 کارهای زبانی مورد مطالعه در محیط  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی3جگول 

 آزمون
 در محیط کار

 درجه آزادی مقگار مدذور خی
 -sig 2داری ) سطح معنی

sided) 

 557/5 2 717/737 در گفتگو با همکاران

 557/5 2 321/217 در گفتگو با رؤسا

 
 های زبانی مورد مطالعه در کوچه وبازار : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی0جگول 

 آزمون
 بازاردر کوچه و 

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 2 213/15 در گفتگو با مردم

 
 های زبانی مورد مطالعه در رسانه : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی0جگول

 آزمون
 در رسانه

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 2 512/201 با شبکة سراسری در مصاحبه

 557/5 2 117/32 در مصاحبه با شبکة فار 

 
 های زبانی مورد مطالعه در گفتار افراد تحصیل کرده : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی1جگول 

 آزمون
 

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 2 103/253 کردهدر گفتار افراد تحصیل 
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 والگین بر حس  سن-های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگوی فرزنگ : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی1جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 331/03 گونة محلی

 522/5 0 025/72 گونة فارسی شیراز

 552/5 0 223/72 گونة فارسی معیار

 

 های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با خواهرها و برادرها بر حس  سن : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی2جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 202/03 گونة محلی

 501/5 0 222/77 گونة فارسی شیراز

 557/5 0 751/23 گونة فارسی معیار

 

 های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با همسر بر حس  سن : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی3جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 521/5 0 702/2 گونة محلی

 531/5 2 033/1 گونة فارسی شیرازی

 750/5 0 122/1 گونة فارسی معیار

 

 : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی بوهای زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با فرزنگان بر حس  سن75جگول 

 آزمون

 لهده
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی آزادیدرجه  مقگار مدذور خی

 332/5 0 750/0 گونة محلی

 702/5 3 222/0 گونة فارسی شیراز

 530/5 0 552/72 گونة فارسی معیار

 

 ها بر حس  سن های زبانی مورد مطالعه در محیط آموزشی در گفتگو با همککسی : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی77جگول

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 123/30 گونة محلی

 550/5 0 011/71 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 500/05 گونة فارسی معیار

 

 مگرسان بر حس  سنهای زبانی مورد مطالعه در محیط آموزشی در گفتگو با  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی72جگول

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 722/20 گونة محلی

 553/5 0 000/70 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 103/15 گونة فارسی معیار
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 کار در گفتگو با همکاران بر حس  سن های زبانی مورد مطالعه در محیط : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی73جگول

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 711/23 گونة محلی

 570/5 0 235/70 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 320/15 گونة فارسی معیار

 
 مورد مطالعه در محیط کار در گفتگو با روسا بر حس  سن های زبانی : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی70جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 222/21 گونة محلی

 522/5 0 723/73 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 055/13 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در کوچه و بازار در گفتگو با مردم بر حس  سن گونة زبانی: آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد 70جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 130/30 گونة محلی

 530/5 0 310/77 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 105/02 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در مصاحبه با تلویزبون شبکه سراسری بر حس  سن مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی: آزمون 71جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 522/20 گونة محلی

 557/5 0 011/23 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 375/02 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در مصاحبه با تلویزبون شبکه فار  بر حس  سن : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی71جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 301/33 گونة محلی

 557/5 0 273/07 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 712/33 فارسی معیارگونة 
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 های زبانی مورد مطالعه در گفتار افراد تحصیل کرده بر حس  سن : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی72جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 550/5 0 335/71 گونة محلی

 552/5 0 510/73 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 320/02 گونة فارسی معیار

 

 والگین بر حس  جنسیت-های زبانی مورد مطالعه محیط خانواده در گفتگوی فرزنگ : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی73جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 711/5 0 011/1 گونة محلی

 012/5 0 132/0 گونة فارسی شیرازی

 730/5 70 313/1 گونة فارسی معیار

 
 های مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با خواهرها و برادرها بر حس  جنسیت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی25جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 712/5 0 321/1 گونة محلی

 015/5 0 200/3 گونة فارسی شیرازی

 203/5 0 023/1 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با همسر بر حس  جنسیت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی27جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 705/5 0 320/1 گونة محلی

 120/5 2 302/5 گونة فارسی شیرازی

 535/5 0 505/2 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با فرزنگان بر حس  جنسیت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی22جگول

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 702/5 0 213/2 گونة محلی

 173/5 3 252/37 گونة فارسی شیرازی

 001/5 0 103/0 گونة فارسی معیار

 



 22     ای زبان فارسی در استان فار  ... گویشوران بر کاربرد تنوعات گونهیحیی مگرسی و شراره مظفری: تأثیر نگرش 

 

 جنسیت ها بر حس  های زبانی مورد مطالعه در محیط آموزشی با همککسی : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی23جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 102/5 0 003/0 گونة محلی

 001/5 0 113/0 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 332/22 گونة فارسی معیار

 
 گفتگو با مگرسان بر حس  جنسیت های زبانی مورد مطالعه در محیط آموزشی در : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی20جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 232/5 0 073/0 گونة محلی

 722/5 0 003/1 گونة فارسی شیرازی

 550/5 0 231/71 گونة فارسی معیار

 
 مطالعه در محیط کار در گفتگو با همکاران بر حس  جنسیتهای زبانی مورد  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی20جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 327/5 0 737/0 گونة محلی

 753/5 0 702/3 گونة فارسی شیرازی

 550/5 0 125/71 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در محیط کار در گفتگو با روسا بر حس  جنسیت زبانی: آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة 21جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 321/5 0 702/0 گونة محلی

 220/5 0 305/1 گونة فارسی شیرازی

 552/5 0 130/70 گونة فارسی معیار

 

 های زبانی مورد مطالعه در کوچه و بازار در گفتگو با مردم بر حس  جنسیت مربوط به کاربرد گونة زبانی: آزمون مدذور خی 21جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 772/5 0 303/1 گونة محلی

 502/5 0 301/75 گونة فارسی شیرازی

 551/5 0 722/71 گونة فارسی معیار
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 های زبانی مورد مطالعه در مصاحبه با تلویزبون شبکه سراسری بر حس  جنسیت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی22جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 500/5 0 212/3 گونة محلی

 350/5 0 521/1 گونة فارسی شیرازی

 752/5 0 527/3 معیارگونة فارسی 

  
 های زبانی مورد مطالعه در مصاحبه با تلویزبون شبکه فار  بر حس  جنسیت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی23جگول

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری ) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 322/5 0 122/0 گونة محلی

 577/5 0 307/70 گونة فارسی شیرازی

 322/5 0 123/0 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در گفتار افراد تحصیل کرده بر حس  جنسیت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی35جگول

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 235/5 0 212/1 گونة محلی

 053/5 0 500/0 شیرازیگونة فارسی 

 703/5 0 301/1 گونة فارسی معیار

 
والگین بر -های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگوی فرزنگ : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی37جگول 

 حس  تحصیکت

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 210/00 محلیگونة 

 775/5 0 317/2 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 033/21 گونة فارسی معیار

 
های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با خواهرها و برادرها  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی32جگول 

 بر حس  تحصیکت

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری) سطح معنی آزادیدرجه  مقگار مدذور خی

 557/5 0 720/03 گونة محلی

 700/5 0 520/2 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 115/20 گونة فارسی معیار



 22     ای زبان فارسی در استان فار  ... گویشوران بر کاربرد تنوعات گونهیحیی مگرسی و شراره مظفری: تأثیر نگرش 

 

 های زبانی مورد مطالعه در محیط خانواده در گفتگو با همسر بر حس  تحصیکت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی33جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 522/5 0 070/77 گونة محلی

 771/5 2 372/0 گونة فارسی شیرازی

 210/5 0 727/0 گونة فارسی معیار

 
 بر حس  تحصیکتهای زبانی مورد مطالعه در خانواده در گفتگو با فرزنگان  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی30جگول 

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 500/5 0 131/3 گونة محلی

 313/5 3 702/3 گونة فارسی شیرازی

 507/5 0 523/77 گونة فارسی معیار

 
ها بر  آموزشی در گفتگو با همککسیهای زبانی مورد مطالعه در محیط  : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی30جگول 

 حس  تحصیکت

 آزمون

 گونه
 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 101/23 گونة محلی

 523/5 0 537/73 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 302/21 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در محیط آموزشی با مگرسان بر حس  تحصیکت زبانی: آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة 31جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 521/5 0 557/77 گونة محلی

 513/5 0 005/75 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 732/00 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در محیط کار در گفتگو با همکاران بر حس  تحصیکت مربوط به کاربرد گونة زبانی: آزمون مدذور خی 31جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذورخی

 557/5 0 177/27 گونة محلی

 510/5 0 030/75 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 013/00 گونة فارسی معیار
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 های زبانی مورد مطالعه در محیط کار در گفتگو با روسا بر حس  تحصیکت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی32جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 515/5 0 537/3 گونة محلی

 373/5 0 211/0 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 235/05 معیارگونة فارسی 

 
 های زبانی مورد مطالعه در کوچه و بازار در گفتگو با مردم بر حس  تحصیکت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی33جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 557/5 0 112/32 گونة محلی

 533/5 0 771/72 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 710/32 گونة فارسی معیار

 
های زبانی مورد مطالعه در مصاحبه با تلویزبون شبکه سراسری بر حس   : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی05جگول

 تحصیکت

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 012/5 0 370/2 گونة محلی

 233/5 0 112/1 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 017/02 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در مصاحبه با تلویزبون شبکه فار  بر حس  تحصیکت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی07جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) سطح معنی درجه آزادی مقگار مدذور خی

 520/5 0 722/2 گونة محلی

 557/5 0 217/23 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 300/02 گونة فارسی معیار

 
 های زبانی مورد مطالعه در گفتار افراد تحصیل کرده بر حس  تحصیکت : آزمون مدذور خی مربوط به کاربرد گونة زبانی02جگول 

 آزمون
 گونه

 (sig 2- sidedداری) معنیسطح  درجه آزادی مقگار مدذور خی

 553/5 0 123/71 گونة محلی

 521/5 0 131/72 گونة فارسی شیرازی

 557/5 0 205/03 گونة فارسی معیار

 



 22     ای زبان فارسی در استان فار  ... یحیی مگرسی و شراره مظفری: تأثیر نگرش گویشوران بر کاربرد تنوعات گونه

 

 نامه به شیوة پیمایشی پرسش. 9پیوست 
 

 به نام خگا
 

نامده صدرفاً    دهیگ صمیمانه سپاسگزارم. این پرسدش  مینامه پاسخ  شونگۀ گرامی از اینکه با دقت و حوصله به سؤاالت پرسش پرسش
های موجود در استان فار  تهیه گردیگه است. خواهشمنگ است ضدمن مطالعدة دقیدا سدؤاالت،      جهت اندام پژوهشی دربارۀ لهده

شدویگ، حتمداً    یها را با گذاشتن عکمت در داخل مربع مقابل هر گزینه انتخاو نماییگ. در مواردی که متوجه منظور سدؤال نمد   جواو
 سؤال بفرماییگ.

 
شغل ............................. تحصیکت: ...................... محل تولگ: ...................................     مرد    سن: ................ جنسیت: زن 

 تا: ...................................................... نام محله یا روس.....محل زنگگی: نام شهر ....................

 ........... میزان تحصیکت .................................................مشخصات پگر: محل تولگ ..............
 ..................مشخصات مادر: محل تولگ ............................ میزان تحصیکت ..........................

 ........ میزان تحصیکت .................................................مشخصات همسر: محل تولگ ............
  

 اطالعات فردی
 غیر از شهر محل تولگ خود در چه شهرهای دیگری زنگگی کرده ایگ؟ -7

 ام  هرگز شهر خود را تر  نکرده -د   جاهای دیگر  -ج   تهران  -و شیراز  -الف
 برای چه مگت خارج از شهر خود زنگگی کرده ایگ؟ -2

 سال  70بیش از  -د سال  70تا  75 -ج سال  75تا  0 -و    سال  0کمتر از  -الف
 کگام دورۀ سنی را خارج از شهر خود گذرانگه ایگ؟ -3

 سال  35بعگ از  -د   سال  23تا  25از  -ج  سال  73تا  75از  -و سال  75زیر  -الف
 

  اطالعات زبانی در محیط خانواده
 کنیگ/می کردیگ؟ ای صحبت می در محیط خانه و خانواده با افراد زیر با چه لهده -0

 با پگر و مادر -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف
 با خواهران و برادران -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   شهرخودتان لهدة  -الف

 با همسر خود -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف

 با فرزنگان خود -

 فارسی معیار  -ج    فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف
 اطکعات زبانی در محیط خارج از خانه

 کردیگ؟ کنیگ/ می ای صحبت می خانه با افراد زیر با چه لهدهدر محیط خارج از  -0

 ها در محیط آموزشی با همککسی -

 فارسی معیار  -ج  فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف

 در محیط آموزشی با مگرسان -

 فارسی معیار  -ج  فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف



 7331 تابستان، (3)پیاپی اول  ۀ، شماردورۀ دومشناسی اجتماعی،  زبان    22

 در محیط کار با همکاران -

 فارسی معیار  -ج  فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف

 در محیط کار با رؤسا -

 فارسی معیار  -ج  فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف

 در کوچه و بازار با مردم -

 فارسی معیار  -ج  فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف
 دهیگ با کگام لهدة فارسی صحبت کنیگ؟ مصاحبه کننگ، ترجیح میاگر تلویزیون شبکة سراسری با شما  -1

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف

 دهیگ با کگام لهدة فارسی صحبت کنیگ؟ اگر تلویزیون مرکز فار  با شما مصاحبه کنگ، ترجیح می -1

 رسی معیار فا -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهرخودتان  -الف
 

 نگرش نسبت به شهر بومی

 نسبت به شهر خود چه احساسی داریگ؟ -2

  احسا  خاصی نگارم  - ه منفی  -د متوسط  -ج   مثبت   -و   خیلی مثبت  -الف

 دهیگ به جای شهر خود در شیراز زنگگی کنیگ؟   تا چه حگ ترجیح می -3

 اصکً  - ه  ک   -د متوسط  -ج زیاد  -و   خیلی زیاد  -الف

 دهیگ به جای شهر خود در تهران زنگگی کنیگ؟ تا چه حگ ترجیح می -75

 اصکً  - ه  ک   -د متوسط  -ج زیاد  -و   خیلی زیاد  -الف

 انگ، چه احساسی داریگ؟ نسبت به افرادی که از شهر شما به شیراز، تهران یا شهرهای دیگر مهاجرت کرده -77

  احسا  خاصی نگارم  - ه منفی  -د متوسط  -ج   مثبت   -و   خیلی مثبت  -الف

 

 نگرش نسبت به گونۀ محلی

 نسبت به لهدة بومی خود چه احساسی داریگ؟ -72

  احسا  خاصی نگارم  - ه منفی  -د متوسط  -ج   مثبت   -و   خیلی مثبت  -الف

 ارتباط/همبستگی دارد؟های زیر  از نظر شما کگامیک از این سه لهده با احسا  -73

 احسا  غرور و مباهات   -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 احسا  قگرت -

 فارسی معیار  -ج  فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 احسا  صمیمیت -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 احسا  راحتی در بیان یا انتقال پیام -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 احسا  تعلا به لهده   -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 و زیباتر بودن  تر  احسا  دلنشین  -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 احسا  هویت واقعی به لهده  -

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
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 ای صحبت کننگ؟ دهنگ با چه لهده افراد تحصیل کرده در شهر شما ترجیح می -70

 فارسی معیار  -ج   فارسی شیرازی  -و   لهدة شهر خودتان  -الف
 کننگ، از نظر شما چه نوک افرادی هستنگ؟ شما که با فارسی معیار صحبت میهای  همشهری -70

 های باسوادی هستنگ.  آدم -و     های متظاهری هستنگ.  آدم -الف
 نظر خاصی نگارم.  -د   های باهوشی هستنگ.  آدم -ج
 زی نزدیک کنیگ؟در گفتگو با یک فرد شیرازی در شهر خود تا چه حگ لهدة شهرتان را به لهدة شیرا -71

 اصکً  - ه  خیلی ک   -د  متوسط  -ج  زیاد -و  خیلی زیاد  -الف
 مه  ترین دلیل این تغییر لهدة احتمالی چیست؟ -71

 ایداد احسا  همبستگی و صمیمیت در مخاط   -الف
 عگم ایداد حی برتری در مخاط   -و
 انطبا  خود با مخاط   -ج
 هدة شهر خودمان است. لهدة شیرازی رساتر از ل -د
  افتگ. طور ناخودآگاه اتفا  می به - ه
 در گفتگو با یک فرد تهرانی در شهر خود تا چه حگ لهدة شهرتان را به لهدة معیار نزدیک کنیگ؟ -72

 اصکً  - ه  خیلی ک   -د  متوسط  -ج  زیاد -و  خیلی زیاد  -الف
 احتمالی چیست؟مه  ترین دلیل این تغییر لهدة  -73

 لهدة معیار، اعتبار دارد.  -الف
 لهدة معیار را بیشتر از لهدة شهر خود دوست دارم.  -و
 است.  تر  لهدة معیار برای بیان مقصود مناس  -ج
 های شهرها نظر منفی دارنگ.  مخاطبان تهرانی نسبت به لهده -د
  گیرد.  طور ناخودآگاه صورت می این تغییر لهدة احتمالی به - ه
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 نامۀ ام جی تی پرسش
 
 

 به نام خگا

نامده صدرفاً    دهیگ صمیمانه سپاسگزارم. این پرسدش  نامه پاسخ می شونگۀ گرامی از اینکه با دقت و حوصله به سؤاالت پرسش پرسش
هدا   تهیه گردیگه است. خواهشمنگ است ضمن مطالعة دقیا سؤاالت، جواوجهت اندام پژوهش دربارۀ لهدة شیرازی و فارسی معیار 

شدویگ، حتمداً سدؤال     را با گذاشتن عکمت در داخل مربع مقابل هر گزینه انتخاو نمائیگ. در مواردی که متوجده منظدور سدؤال نمدی    
 بفرماییگ.

 
 شغل: ..................................           مرد                 سن: ......................... جنسیت: زن 

 ................تحصیکت: ............................... محل تولگ: ............................. شهر محل زنگگی: ........
 .......................................مشخصات پگر: محل تولگ: ................................... تحصیکت ..................

 ........................مشخصات مادر: محل تولگ: ................................ تحصیکت ..................................
 ...........................مشخصات همسر: محل تولگ: .............................. تحصیکت ..............................

 
 است؟  تر  به نظر شما کگام لهده دلنشین -7

 گوینگۀ زن دوم  -د              گوینگۀ زن اول  -ج             گوینگۀ مرد دوم  -و            گوینگۀ مرد اول  -الف
 کنیگ؟   شما با لهدة کگام گوینگه احسا  همبستگی بیشتری می -2

 گوینگۀ زن دوم  -د              گوینگۀ زن اول  -ج             گوینگۀ مرد دوم  -و            گوینگۀ مرد اول  -الف
 به نظر شما کگام لهده قاطعیت بیشتری دارد؟  -3

 گوینگۀ زن دوم  -د              گوینگۀ زن اول  -ج             گوینگۀ مرد دوم  -و            گوینگۀ مرد اول  -الف
 است؟  تر  به نظر شما کگام لهده صمیمانه -0

 گوینگۀ زن دوم  -د              گوینگۀ زن اول  -ج             گوینگۀ مرد دوم  -و            گوینگۀ مرد اول  -الف
 به نظر شما کگام لهده بیانگر اعتبار و شخصیت گوینگه است؟  -0

 گوینگۀ زن دوم  -د              گوینگۀ زن اول  -ج             گوینگۀ مرد دوم  -و            گوینگۀ مرد اول  -الف
 
 
 
 

 

 


