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 چكیده

ساکن کرج به  زبانان ینگرش فارس یپژوهش حاضر با هدف بررس
 صیتشخ ییبا سنجش توانا ،یزبان فارس اریرمعیغ یها گونه
 ،یرازیش ،یافغان ،یشامل آبادان یزبان فارس یمحل یها گونه
انجام شده است.  یادراک یشناس شیاز منظر گو ،یزدیو  یکرمان
به  شورانیگواز نگرش  یدر نقش آگاه یپژوهش نیچن تیاهم
ثابت  یرهایزبان است. متغ یزیر برنامه تیدر موفق یزبان یها تنوع

 ها یدوزبانه بودن آزمودن ایزبانه  و تک تیپژوهش سن، جنس
ساخته است که  محقق یا نامه ها پرسش داده یهستند. ابزار گردآور

را دربردارد.  یزبان  و نگرش یزبان ۀگون صیتشخ ،یاطالعات فرد
سال ساکن  20تا  91 یدانشجو 591شامل  یبررسمورد  ۀنمون

در دسترس به روش  یها از دانشگاه یریگ کرج است. نمونه
 ار،یمع یانجام شد که که زبان فارس یانیدانشجو انیاز م یتصادف

در  ها یآزمودن دهد ینشان م ها افتهیآنان بود.  یاصل یزبان ارتباط
 فیها در توص یاند. آزمودن تر بوده موفق یزدی ۀگون صیتشخ
استفاده  یمتفاوت یمختلف از صفات مثبت و منف یزبان یها گونه
 ریاز سا شتریب یافغان ۀمربوط به گون یاند و درصد صفات منف کرده
 ت،یمیمانند صم ینگرش یها درصد مؤلفه نیها است. کمتر گونه
مربوط است.  یو کرمان یافغان یها و تشخص به گونه التیتحص
 ۀدربار زبانان یبر نگرش فارس تیو جنس سن یاجتماع یرهایمتغ
 دارند. یمعنادار ریتأث یمورد بررس یها گونه

 یها گونه زبانان، یفارس ،یادراک یشناس شیادراک، گو ها: کلیدواژه

 .یاجتماع  یشناس زبان ،ینگرش زبان ،یفارس یمحل

 

Abstract 

This research aims at studying the attitudes of 

Persian speakers of Karaj to non - standard 

varieties of Persian by measuring both their 

success in identifying five regional varieties of 

Persian including Abadani, Afghani, Shirazi, 

Kermani and Yazdi and analyzing their positive 

or negative attitudes towards them. Learning 

about the attitudes of members of a language 

community towards linguistic diversity is a key 

factor in the success of language planning. The 

independent variables are age, sex and 

bilinguality. The research tool is a researcher-

made questionnaire which comprises personal 

information, accent identification and language 

attitudes. The informants are 218 students in the 

age- rang of 18 to 50 whose main language of 

communication was Persian. In the selection of 

universities, the convenience sampling and in the 

selection of the informants random sampling has 

been used. The results showed that the 

informants were more successful in identifying 

Yazdi variety. The informants used positive and 

negative traits to describe the varieties and the 

percentage of negative traits was higher for 

Afghani variety. The lowest percentage of 

attitude components is related to Afghani and 

Kermani varieties. Age and sex variables had a 

significant effect on Persian speakers’ attitude 

towards the varieties under study. 

Keywords: Perception, Perceptual dialectology, 

Persian speakers, Regional varieties, Language 

attitudes, Sociolinguistics. 
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  مقدمه
تنوع زبانی و گویشی یک جامعه بخشی از میراث فرهنگی آن 

آید و تالش برای حفـظ و نگهـداری ایـن     جامعه به شمار می
هـای اکثـر جوامـع     و گسـترش کـاربرد آنهـا از دغدغـه      تنوع

ریـزی   امروزی و از موضوعات اصـلی مـورد توجـه در برنامـه    
ریزی جهت حفظ تنوع زبانی بدون آگـاهی   مهزبانی است. برنا

توانـد   موضـوع نمـی   از نگرش افـراد جامعـه نسـبت بـه ایـن     
های زبانی که هم در  کارآمد باشد. بررسی نگرش بینانه و واقع

-شناسـی اجتمـاعی   و هم زبـان  9شناسی ادراکی حیطۀ گویش
های اخیر بسـیار مـورد توجـه     گیرد، در سال قرار می 5شناختی
 ن زبان بوده است.شناسا جامعه

شناخت و درک نگـرش عامـۀ مـردم بـه تنـوع زبـانی و       
ــه تصــمیم   ــواملی اســت ک ــری گویشــی یکــی از ع ــا و  گی ه

پـذیرد   های زبانی در یک جامعه از آن تأثیر می گذاری سیاست
سزایی دارد. این مقالـه   ریزی زبان اهمیت به و در فرایند برنامه

سـی ادراکـی و   شنا نیز با استفاده از چـارچوب نظـری گـویش   
شــناختی زبــان قصــد دارد نگــرش -شناســی اجتمــاعی زبــان
هـای مختلـف زبـان فارسـی و میـزان       زبانان به گونـه  فارسی

 ها را مورد کندوکاو قرار دهد. شناختشان از این گونه
 وجـود  فراوانـی  های گونه و ها گویش ها، زبان ما کشور در
 از اسـتفاده  بـه  جـوان  نسـل  تمایـل  علـت  به امروزه که دارد

، در خطـر  محلـی  گویش از آنان بودن گریزان و معیار فارسی
 کـه  دهـد  مـی  نشـان  نیـز  مطالعات برخی. اند زوال قرار گرفته

 فرزنـدان  به خود محلی زبان آموزش به یچندان تمایل والدین
مشـایخ   چـون  تحقیقـاتی  نتـایج  بـر اسـاس   .دهند نمی نشان

 رسـتم  (، رمضانی،9917مصطفی) ،(9919)بشیرنژاد  ،(9919)
 جوانـان  و نوجوانان از بسیاری ،(9919)واسوجویباری  و بیک

 زبانی تنوع و ندارند محلی گویش یا زبان از استفاده به تمایلی
 را نزولی روندی ای لهجه یا گویشی تنوع مانند سطوح تمام در
های نگرشی بـا توجـه بـه     اهمیت انجام پژوهش .کند می طی

ریزی زبـان در راسـتای    هها در موفقیت برنام نقش این نگرش
 شود. زبانی دو چندان می  حفظ و نگهداری تنوع

ــی ــ در (520: 9910) مدرس ــه ۀزمین ــزی برنام ــان ری  زب
 و منـد  روش فعـالیتی  تـوان  می را زبان ریزی برنامه» :گوید می

 از جامعـه  یک زبانی مسائل حل برای که دانست یافته سازمان
 انجـام  زبـان  کاربرد یا ساخت در آگاهانه تغییرات ایجاد طریق

                                                                         
1. perceptual dialectology 

2. cognitive sociolinguistics 

 هــای جنبــه ســایر از بــیش زبــان یریــز رنامــهب «.گیــرد مــی
 انسـانی  احساسات و ها نگرش عادات، ها، ارزش با ریزی هبرنام
 نیازمنـد  جامعـه  اعضای در مثبت نگرش . ایجاددارد کار سرو

 میسـر  کـار  ایـن  و است مختلف کارهای راه و ها شیوه آزمودن
 هدف گروه نگرش و رویکرد و نظر از آگاهی با مگر شود نمی
  .نظر مورد موضوع به نسبت

زبـان   فارسی این پژوهش بر آن است نگرش دانشجویان
معیار زبان فارسی شامل گونـۀ   های غیر ساکن کرج را به گونه

ــادانی، ــیرازی، آب ــزدی، ش ــانی ی ــارچوب  کرم ــانی در چ و افغ
شناسی ادراکی مـورد بررسـی قـرار دهـد، تـا بـه ایـن         گویش
تواننـد   زبانان تـا چـه انـدازه مـی     ا پاسخ دهد: فارسیه پرسش
هـای مـورد بررسـی زبـان فارسـی را شناسـایی کننـد؟         گونه

هـای مـورد    زبانان از چه صفاتی بـرای توصـیف گونـه    فارسی
کنند؟ متغیرهای سن، جنسیت  بررسی زبان فارسی استفاده می

هـای   زبانان به گونـه  و دوزبانگی چه تأثیری بر نگرش فارسی
 لف زبان فارسی دارند؟مخت

ها چند عامـل   شود که در انتخاب این گونه خاطرنشان می
مد نظر بوده است: اینکه گویشور گونه در دسترس باشد، گونه 
به راحتی قابل تشخیص نباشد و تفاوت گونه با فارسی معیـار  
در حد لهجه باشد. انتخاب گونۀ افغانی نیـز بـه دلیـل حضـور     

ایـران و نگرشـی کـه مکـن اسـت       اتباع کشور افغانسـتان در 
نسبت به این افراد در جامعه وجود داشته باشد صورت گرفـت  

 تا نگرش به این گونه مورد بررسی قرار گیرد.

 پیشینۀ پژوهش
شناسـی   هـای گـویش   هلند و سپس ژاپن پیشگامان پـژوهش 

 ۀحیطـ  در پیمایشـی  پـژوهش  اولـین آیند.  شمار می ادراکی به
 گـویش  ۀدانشکد توسط 9191 سال در ادراکی شناسی گویش
با هـدف بررسـی نگـرش     ،هلند زبان و علوم سلطنتی آکادمی

هـای گویشـی انجـام شـد      ها و تفاوت مردم نسبت به شباهت
ــا) ــن در(. 95: 5004 ،9هیرینگــ ــیباتا ،ژاپــ  از( 9121) 4شــ

 خواسـت  ژاپـن  غـرب  در گاوا ایتویی ناحیه در دهندگانی پاسخ
 مجاورشـان  روستاهای از یک کدام گویش کنند مشخص که
 یــا متفــاوت، کــامالً( 9 متفــاوت، کمــی( 5 متفــاوت، غیــر( 9
 .است درک قابل غیر بیشتر( 4

 هـای  نمونـه  از اسـتفاده  بـا  پژوهشـی  در( 5000) 2بوتون

                                                                         
3. Heeringa 

4. Sibata 

5. Boughton 
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 چـه  بـه  گوینده بگویند که خواهد می دهندگان پاسخ از صوتی
 و 9التـز  بـاچ . روسـتایی  یـا  است شهری و دارد تعلق ای ناحیه

 را سخنگویان ادراک کالیفرنیا در پژوهشی در( 5007)دیگران 
دو  از اسـتفاده  بـا  ،کالیفرنیـا  در زبان جغرافیایی توزیع مورد در

 کالیفرنیـا  کجـای  در مردم شما نظر به (9» پرسش سنجیدند:
 کجـای  در مـردم  شما نظر به (5 چرا؟ کنند؟ می صحبت بهتر

 «چرا؟ کنند؟ می صحبت بدتر کالیفرنیا
ها به چهار گونۀ تهرانی،  ( نگرش تهرانی5091) 5سائلی

ای بررسـی   نامه آذری، اصفهانی و گیلکی را با روش پرسش
اســت کــه جنســیت، ســن و ســطح  کــرده و نتیجــه گرفتــه 

گـذار اسـت و در    هـا تـأثیر   تحصیالت در ارزیـابی آزمـودنی  
های اجتماعی،  سؤاالت با پاسخ باز تجربیات شخصی، کلیشه

های قومیتی و مشاغل  های مختلف، جک قومیت دوستانی از
ها  منسوب به اقوام مختلف به عنوان دالیل اصلی در ارزیابی

 اند. عنوان شده
 یدبیرسـتان  آمـوز  دانش 400 زبانی نگرش( 9911) شعبان
را به زبان فارسـی بررسـی کـرده و نتیجـه      بروجرد شهرستان

 ریبـاً تق نگرش بروجرد شهرستان آموزان دانش که گرفته است
 جایگـاه  از فارسـی  زبـان  و دارند فارسی زبان به نسبت مثبتی
نگرش مثبت به زبان فارسـی در بـین    .است برخوردار ای ویژه

دختران بیشتر است. نگرش مثبت به گویش بروجردی میـان  
 بـا ( 9911) درابیـده جنس مذکر بیشتر از جنس مونث اسـت.  

 منـاطق  آمـوزان  دانـش  از نفر 490 میان در نامه پرسش توزیع
 آمـاری  هـای  روش از اسـتفاده  بـا  و هرمزگـان  استان مختلف
 هرمزگـان  استان آموزان دانش نتیجه گرفته است که گوناگون
و بیش از یک سوم  دارند فارسی زبان به نسبت مثبتی نگرش

افرادی که زبان مادریشان فارسی است نگرش منفـی نسـبت   
 به زبان بندری دارند. 
ــان  و  زبـــانی  نگـــرش( 9910ی و مصـــطفی )داوری اردکـ

 آمـــوزان دانـــش  592را بـــین  ملـــی  هویـــت  هـــای مؤلفـــه 
دادند و نتیجـه   قرار بررسی مورد کردستان  استان  هیدانشگا پیش 

 خصوصـیات  کـردی،  زبـان  اسـتان  این آموزان دانش کهگرفتند 
،اخالقی ،دین زبان فارسی و فرهنگ را از ترین مهم هـای  لفـه ؤم 
هویتی خود قلمداد و  کنند میۀرابط مستقیمی بین نگرش  مثبـت 
به زبان کردی و فارسی وجود دارد.    

 نسـبت  را فارس استان گویشوران نگرش( 9919) مظفری
بررسـی کـرده و نتیجـه     فارسـی  معیار ۀگون و شیرازی ۀگون به

                                                                         
1. Bucholtz 

2. Saeli 

 ۀگون کاربرد به نسبت بررسی مورد افراد نگرش کهگرفته است 
ـ  هنـوز  آنچه اما است، مثبت معیار  هـای  گونـه  و شـیرازی  ۀگون
 احسـاس  ماننـد  هـایی  ویژگـی  داشته، نگاه پویا و زنده را محلی

 ایجــاد ســبب کــه اســت محلــی ۀگونــ بــه تعلــق و صــمیمیت
. شـود  مـی  معینـی  محلی و اجتماعی های گروه میان همبستگی

 اند. زبانی بودهجنسیت و سن نیز از عوامل تأثیرگذار برنگرش 
به این ترتیب، بررسی آثار ایـن حـوزه اهمیـت آگـاهی از     

های زبانی را تأیید  های زبانی گویشوران نسبت به گونه نگرش
هـای ایرانـی نگـرش     کند. در عین حـال، اغلـب پـژوهش    می

گویشوران یک گویش یا گونۀ زبانی را نسبت به گویش خـود  
ژوهشی کـه نگـرش   اند و جای خالی پ و فارسی معیار سنجیده

گویشوران فارسی، به عنوان زبان معیـار، را نسـبت بـه سـایر     
ها بسنجد مشهود است؛  موضوعی که نوآوری پـژوهش   گونه

 حاضر است. 

 چارچوب نظری
های بسیاری هستند و همین موضوع  ها دارای گونه همۀ زبان
های دیگـر دسـت    شود که شنوندگان نسبت به گونه باعث می

هـای مثبـت و منفـی     و در ذهن آنها نگـرش  به قضاوت بزنند
( ادعا 959: 9174) 9گویان شکل بگیرد. هایمز نسبت به سخن

ها تنها بر پایۀ کاربرد  کرده است که مرزهای زبانی میان گروه
هـا و معـانی اجتمـاعی     آیند، نگرش عناصر زبانی به وجود نمی

، 4مــرتبط بــا آن عناصــر نیــز دارای اهمیــت هســتند )وارداف
( نگـرش را مفهـومی انتزاعـی    2: 9971(. کریمی )25 :9919
داند که در مورد آن بین صاحب نظران اتفـاق نظـر وجـود     می

ندارد. او نگرش را حالتی از هوشیاری فردی و حلقۀ پیوند بین 
، بـه  59: 9115) 2بیکـر دانـد.   های افراد و عمل آنها می ارزش
شـامل  نگـرش زبـانی را    (904: 9911داوری اردکانی، نقل از 

 از یـک  دانـد. هـر   سه مؤلفۀ شناختی، احساسی و رفتاری می

 برای آمادگی و احساس آگاهی، یعنی زبانی های نگرش مؤلفه

آمـوزی سـنجید.    و زبان شأن پیکره، سطح سه در باید را عمل
روش معمول برای گردآوری داده جهت بررسی نگرش زبانی 

مصـاحبه اسـت، امـا     نامه و افراد یک جامعه استفاده از پرسش
داننـد و اسـتفاده از    برخی از صاحب نظران این را کافی نمـی 

هایی بـا نمونـه صـدای ضـبط شـده را بـرای بررسـی         آزمون
شناسـی   گـویش کننـد.   تر نگرش زبانی افراد توصیه مـی  دقیق

                                                                         
3. Hymes  

4. Wardhauf 

5. Baker 
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های پژوهشی  شناختی حوزه -شناسی اجتماعی ادراکی و زبان
ایـن دو حـوزه    هـای انجـام شـده در    نوینی هستند و پژوهش

دهنـد و   تالقی دو حوزۀ اجتماعی و شناختی زبان را نشان می
اند توصیفات جامعی در مـورد تنوعـات زبـانی     همواره توانسته
 ارائه دهند. 
شناسـان و   شناسی ادراکی بازنمود توجـه گـویش   گویش

شناسی عامیانه  شناسان به زبان شناسان اجتماعی و گونه زبان
گویند؟ به بـاور   ربارۀ تنوع چه میاست. افرادغیر متخصص د

هـا چـه نقشـی ایفـا      آنها منشأَ این تنوع چیست؟ این تنـوع 
شـناس   کنند؟ با در دست داشـتن ایـن حقـایق، گـویش     می
های گویشی را  تواند دیدگاه علمی و عامیانه دربارۀ ناحیه می

با هم مقایسه کند و به عنوان مثال دریابد کـه آیـا در بـاور    
ای گویشی وجود دارند که بـه لحـاظ علمـی    ه عامیانه ناحیه
بـه نقـل از    9914بیـک،   شوند و بـالعکس )رسـتم   تایید نمی
 کـه  گفت توان می کلی طور به(. XXIV: 9111، 9پرستون
 آگـاهی  میـزان  تعیـین  ادراکـی  شناسـی  گویش اصلی هدف

 نظـر  بـه و  اسـت  زبـانی  هـای  تفـاوت  بـه  نسبت گویشوران
 اجتمـاعی  عوامـل  از ادراکـی  شناسـی  گـویش  کـه  رسـد  می

 پرسـتون، ) اسـت  ناپـذیر  جـدایی  زبـانی  جوامـع  در تأثیرگذار
5000 :504). 

 روش پژوهش
 -توصـیفی  رویکـردی  بـا  میدانی مطالعۀ یک پژوهش این

زبان ساکن کرج  فارسیدانشجویان  نگرش که است تحلیلی
نمونۀ  دهد. مورد بررسی قرار میای زبان فارسی ه گونهرا به 

های  دانشجو است که از دانشگاه 591آماری پژوهش شامل 
در دسترس شامل دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کـرج،  
دانشگاه خوارزمی کرج و دانشگاه آزاد کرج انتخـاب شـدند.   

هـای مختلـف    دانشجویان بـه صـورت تصـادفی و از رشـته    
درصـد آنهـا    2/00آزمـودنی،   591از مجموع انتخاب شدند. 

درصد در گروه سـنی   42درصد آنها زن بودند.  2/91 مرد و
سـال و   91تـا   90درصد در گروه سنی  91سال،  51تا  91
سال قرار دارند. همچنین  20تا  40درصد در گروه سنی  90
 درصـد افـراد   0/50زبانه،  زبان تک درصد افراد فارسی 9/00

 9/91زبان دوزبانه که زبان اول آنها فارسـی اسـت و    فارسی
زبان دوزبانه کـه زبـان اول آنهـا غیـر از      د افراد فارسیدرص

 فارسی است.
ها که حدود دو ماه بـه طـول انجامیـد، بـا      گردآوری داده

                                                                         
1. Preston 

 90سـاخته انجـام شـد کـه      ای محقـق  نامـه  استفاده از پرسش
پرسش اطالعات فردی، تشخیص لهجه و نگرش زبانی را در 

ۀ مقدماتی نامه طی دو مرحلۀ مطالع گیرد. روایی پرسش بر می
ها  و مشورت با متخصصان این حیطه تأیید شد. گردآوری داده

هـا   نامـه  با حضور مستمر پژوهشگر در مراحل توزیـع پرسـش  
پرسـش طراحـی شـده کـه      50انجام گرفـت. در بخـش اول   

اطالعات فردی و زبـانی ماننـد سـن، جنسـیت، محـل تولـد،       
 تحصیالت والدین، زبان مادری والدین، رسـانۀ جمعـی مـورد   

 داد. استفاده و... را مورد پرسش قرار می
ای برای  بخش دوم مربوط به آزمون صدا بود که شیوه

معیـار یـک زبـان     هـای غیـر   سنجیدن نگرش افراد به گونه
پرسش در سه بخش طراحی شـده   90است. در این بخش 

شـد کـه از طریـق     بود. در بخش اول صـدایی پخـش مـی   
منـاطق افغانسـتان،   مرد جوان بـومی باسـواد    2مصاحبه با 

 2آبادان، شیراز، کرمان و یزد تهیـه شـده بـود. ایـن افـراد      
دقیقه دربارۀ خوشبختی به لهجـۀ بـومی خـود و بـه زبـان      

ها پـس از شـنیدن    غیررسمی صحبت کرده بودند. آزمودنی
دادند که این گونه به کـدام منطقـۀ    صدا باید تشخیص می

فارسـی در   های زبان کشور یا کشورهای همسایه، که گونه
در بخــش دوم پرسشــی در  آنهــا رایــج اســت، تعلــق دارد.

خواسـت بـا    نامه قرار داده شد که از گویشوران مـی  پرسش
هـای مـورد بررسـی را     استفاده از یک یا چند صـفت گونـه  

 52ای متشـکل از   توصیف کنند. به ایـن منظـور مجموعـه   
ایرانـی   صفت که با بررسی چندین پـژوهش ایرانـی و غیـر   

شده بود به عنوان راهنما ذیل پرسش مورد نظـر   گردآوری
 ها قرار داده شد. در اختیار آزمودنی

هـای غیـر    در بخش سوم قضاوت شنوندگان در مورد گونه
معیار از نظر خوشایند بـودن گونـه، احسـاس صـمیمیت، بیـان      
 اعتبار و شخصیت گوینده و بیان سطح تحصیالت سنجیده شد.  

پـژوهش مـد نظـر قـرار     متغیرهای اجتماعی که در ایـن  
زبانه بودن گویشـوران   اند سن، جنسیت و دوزبانه یا تک گرفته

هستند. علت انتخاب این متغیرها این است که نتایج بسـیاری  
انـد کـه میـزان     های حوزۀ نگرش زبانی نشان داده از پژوهش

های محلی در بین نوجوانان و جوانان  کاربرد و جایگاه گویش
تر است، همچنین زنان بیشـتر از   پایین در مقایسه با سالمندان

دهند )بـه عنـوان    مردان به کاربرد زبان معیار تمایل نشان می
( دربارۀ 9910نمونه، نک. اسماعیلی، بشیرنژاد و روحی مقدم )

جایگاه مازندرانی در آمل؛ زنـدی، روشـن و نصـیری المـوتی     
( 9917( دربــارۀ گــویش تنکــابنی؛ احمــدی و زنــدی )9910)
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ــ ــارۀ زب ــران ) درب ــری و دیگ ــردی؛ مظف ــارۀ 9911ان ک ( درب
های محلی شیرازی(. همچنین، مطالعـات حـوزه زبـان و     گونه

اند که زنان نسـبت بـه مـردان گویشـوران      جنسیت نشان داده
کننـد کـه    ای استفاده مـی  تری هستند و بیشتر از گونه محتاط

، 9شأن اجتماعی باالتری دارد )به عنوان نمونه، نـک. لیکـاف  
(. متغیر دوزبانه بودن نیـز بـا ایـن هـدف     9110، 5نن؛ تا9179

بررسـی شـده اسـت کـه مشـخص شـود آیـا دوزبانـه بـودن          
هـای   گویشوران تأثیر معناداری بر نگرششان نسبت بـه گونـه  

 زبان فارسی دارد یا خیر. 

 ها یافته
شد که از طریـق   در بخش اول آزمون صدا، صدایی پخش می

خاص که مورد پرسش  مصاحبه با گویشوران بومی آن منطقۀ
آزمون بود تهیه شـده بـود. گویشـوران همگـی مـرد بودنـد.       

دادند که این  ها پس از شنیدن صدا باید تشخیص می آزمودنی
گونـه بـه کــدام منطقـۀ کشـور یــا کشـورهای همسـایه کــه       

های زبان فارسی در آنها رایج اسـت، تعلـق دارد.. نتـایج     گونه
نظر به این شرح است:  این بررسی با توجه به متغیرهای مورد
ها در زنان بهتر از مردان  از نظر جنسیت درصد تشخیص گونه

بوده است. مردان تنها در تشخیص گونۀ شیرازی بهتر عمـل  
 (. 9اند )نمودار  کرده

 
 تأثیر جنسیت بر تشخیص درست گونۀ زبانی .1نمودار 

بررسی تأثیر سن بر تشخیص درست گونهۀ زبانی نشـان  
مجموع با بـاال رفـتن سـن، قـدرت تشـخیص      دهد که در  می

گـروه سـنی اول در   ها کاهش پیدا کـرده اسـت.    درست گونه
های شیرازی، افغانی و آبادانی بهتر از دو گروه  تشخیص گونه

دیگر، گروه سنی دوم تنها در تشخیص گونۀ کرمانی و گـروه  
انـد   سنی سوم تنها در تشخیص گونۀ یزدی بهتر عمـل کـرده  

 (. 5)نمودار 

                                                                         
1. Lakoff 

2. Tannen 

 
 تأثیر سن بر تشخیص درست گونۀ زبانی .2نمودار 

دهـد کـه گـروه     بررسی تأثیر متغیر دوزبانگی نشـان مـی  
های شـیرازی و افغـانی و گـروه     زبانی اول در تشخیص گونه

هـای یـزدی، کرمـانی و آبـادانی بهتـر       دوم در تشخیص گونه
 (.9اند )نمودار  عمل کرده

 
 ت گونۀ زبانیتأثیر دوزبانگی بر تشخیص درس. 3نمودار 

تـر، میـانگین تشـخیص درسـت      گیری دقیـق  برای نتیجه
ها در سه گروه زبانی محاسبه و نتیجه در نمودار  مجموع گونه

طور که مشهود اسـت، گـروه    ( نشان داده شده است. همان4)
زبانه باالترین میانگین تشخیص درسـت را دارد و بعـد از    تک

فارسی زبان اولشـان  ای که  آن با اختالف اندکی گروه دوزبانه
 گیرد.  بوده است، قرار می

 
 های زبانی میانگین تشخیص درست گونه در گروه .4نمودار 
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شـود کـه بـه     با تحلیل مجموع نتایج آزمون مشخص می
عملکرد بهترین یزدی  گونۀ ها در تشخیص آزمودنیطور کلی 

ــدرصــد(  9/71) ــادانی آ ۀو در تشــخیص گون تــرین  ضــعیفب
( نشان 2نتایج در نمودار )اند.  داشته صد( رادر 09/97عملکرد )

تـوان سلسـله مراتـب     داده شده اسـت. بـر ایـن اسـاس مـی     
زبانـان را بـه ایـن     شده بودن گونۀ زبانی برای فارسـی  شناخته

 صورت ارائه داد: 
 آبادانی <افغانی <کرمانی  <شیرازی  <یزدی 

 
 ها درصد تشخیص درست گونه. 2نمودار 

منظــور بررســی نگــرش گویشــوران در بخــش دوم بــه 
هـای زبـان فارسـی، پرسشـی در      فارسی زبان دربـارۀ گونـه  

خواسـت بـا    نامه قرار داده شد که از گویشـوران مـی   پرسش
هـای مـورد بررسـی را     استفاده از یک یا چنـد صـفت گونـه   

توصیف کنند. این پرسش در واقع پاسخ آزاد بود. بـا وجـود   
ت مثبـت و منفـی کـه    ای از صـفا  این برای نمونه، مجموعه

پژوهشگران با مطالعۀ آثار این حوزه بـه آنهـا دسـت یافتـه     
دهندگان قرار گرفت. نکتۀ جالب ایـن   بودند، در اختیار پاسخ

است که اغلب افراد از ایـن مجموعـۀ بسـته صـفات بـرای      
ها استفاده کردند؛ تنها در چند مـورد برخـی از    توصیف گونه

و مجموعـه صـفات   استفاده کردند که جـز « شیرین»صفت 
ارائه شده نبود و برخی در اشـاره بـه گونـۀ کرمـانی از واژۀ     

 استفاده کردند.« تریاک»
ها، صفات نسبت داده شده بـه   در نهایت با تحلیل پاسخ

ــویش ــی    گ ــت و صــفات منف ــتۀ صــفات مثب ــا در دو دس ه
بنـدی و   بندی شد. به منظور قابل استناد بـودن طبقـه   طبقه

ی پژوهشگران، مثبت یـا منفـی   اجتناب از اعمال نظر شخص
 00بودن این صفات طی یک آزمون نظر سنجی جداگانه از 

ها  های سنی همتا با آزمودنی زبان در گروه زن و مرد فارسی
 تعیین شد.

 به این ترتیب، فهرست صفات مثبت به این شرح است: 
دلنشین، گرم و صمیمی، زیبا، جالب، متشخص، ظریف و 

پســند، خودمــانی، خــوب،  ه، مــردممــوزون، صــادقانه، قاطعانــ
سـنجی،   کننده، راحت و متفاوت. بر اساس همین نظـر  سرگرم

کننـده،   انگیز، گیج صفات منفی به این شرحند: عامیانه، رخوت
محترمانه، زننده  دهنده، دهاتی، مبهم، پیچیده، عجیب، غیر آزار

هـای مختلـف    هـا در گـروه   و خشن. از آنجا که تعداد آزمودنی
نی و زبـانی بـا یکـدیگر برابـر نیسـتند، مقایسـۀ       جنسیتی، سـ 

ها بر مبنای درصد افرادی که یک صفت را به کار بـرده   پاسخ
بودند انجام شده است. با توجه به بار معنـایی مثبـت و منفـی    

توان از این جنبه آنها را مـورد بررسـی و مقایسـه     صفات، می
بـه  قرار داد. صفات دلنشین، گرم و صمیمی و خودمانی بیشتر 
کننـده   گونۀ آبادانی، صفات زیبا، متشخص، صادقانه و سـرگم 

بیشتر به گونۀ یزدی، صفات جالب، ظریف و موزون، قاطعانه، 
پسند و متفاوت بیشتر به گونۀ افغانی، صفت راحت بیشتر  مردم

به گونۀ شیرازی و صفت خوب بیشتر به گونۀ کرمانی نسـبت  
 (.0داده شده است )نمودار

 
 یسۀ صفات مثبتمقا .7نمودار 

از میان صفات منفی، صفات زننده و خشن بیشتر به گونۀ 
محترمانه بیشتر به گونۀ کرمـانی،   یزدی، صفات عامیانه و غیر

کننده،  انگیز بیشتر به گونۀ شیرازی و صفات گیج صفت رخوت
آزاردهنده، دهاتی، مبهم، پیچیده و عجیـب بیشـتر بـه گونـۀ     

شود،  گونه که مالحظه می افغانی نسبت داده شده است. همان
صفت منفی منسوب بـه گونـۀ آبـادانی درصـد بـاالیی نـدارد       

 (.7)نمودار
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 مقایسۀ صفات منفی .6 نمودار

به طور کلی، بیشـترین درصـد صـفات مثبـت بـه گونـۀ       
آبادانی و بیشترین درصد صفات منفی به گونۀ افغانی مربـوط  

مراتـب  شـود، سلسـله    طور که در نمودار دیده می است. همان
 ها با استفاده از صفات مثبت به این شرح است: توصیف گونه

 افغانی <کرمانی <شیرازی <یزدی <آبادانی

چنان که مشهود است، پربسامدترین صفت منفی نسـبت  
، بـه افغـانی صـفت    «کننـده  گـیج »شده به آبادانی صفت  داده
و بـه  « عامیانه»، به کرمانی «عامیانه»، به شیرازی «دهاتی»

 (.1بوده است )نمودار« عامیانه»ز یزدی نی

 
 مقایسۀ کلی درصد صفات مثبت و منفی .2 نمودار

هـا نسـبت    هـا بـه گونـه    از مجموع صفاتی که آزمودنی
اند، صفاتی که به سبک گونه اشاره دارند یعنی عامیانه،  داده
محترمانه، خودمانی و مـردم پسـند مـورد بررسـی قـرار       غیر

گرفــت. ســبک عامیانــه بیشــتر بــه گونــۀ کرمــانی، ســبک 
محترمانه البته با اختالف بسیار اندک باز هـم بـه گونـۀ     غیر
پسـند   ی، سبک خودمانی به گونۀ آبادانی و سبک مردمکرمان

به گونۀ افغانی نسبت داده شده است. از مجموع صفاتی که 
اند، صفاتی که بـه سـاختار    ها نسبت داده ها به گونه آزمودنی

کننده و  گونه اشاره دارند، یعنی متفاوت، پیچیده، مبهم، گیج
افغـانی   عجیب مورد بررسی قرار گرفت. همۀ موارد به گونۀ

  نسبت داده شده است.
ها اشـاره دارنـد یعنـی     با بررسی صفاتی که به شأن گونه

کننده، ظریف و  دلنشین، گرم و صمیمی، زیبا، جالب و سرگرم
دهنــده، زننــده، خشــن و    مــوزون، صــادقانه، خــوب، آزار  

آید. همان گونه که مالحظـه   بدست می 1انگیز، نمودار  رخوت
درصـد بیشـتری را بـه خـود      میشود، صفات مثبت به نسـبت 

اند. پربسامدترین صفت مربوط به شـأن بـرای    اختصاص داده
های مورد بررسی به این شرحند:  صفت گرم و صـمیمی   گونه

کننده برای گونۀ افغانی، دلنشین  برای آبادانی، جالب و سرگرم
برای گونۀ شیرازی، دلنشین برای گونـۀ کرمـانی  و جالـب و    

 ۀ یزدی.کننده  برای گون سرگرم

 
 ها مقایسۀ صفات مربوط به شأن گونه .3نمودار 

در بخش سوم آزمون صدا، قضاوت شـنوندگان در مـورد   
معیـار از نظـر خوشـایند بـودن گونـه، احسـاس        های غیر گونه

صمیمیت، بیـان اعتبـار و شخصـیت گوینـده و بیـان سـطح       
 0تحصیالت سنجیده شده اسـت. در ایـن بخـش پاسـخ بـه      

سـنی، جنسـیتی و زبـانی بـا اسـتفاده از       های پرسش در گروه
ها   جداول و نمودار توصیف و مقایسه شد. تجزیه وتحلیل داده

 دهد: نتایج زیر را نشان می
ها کدام  ( مبنی بر اینکه آزمودنی9در پاسخ به پرسش ) ●

کننـد،   گونه را ترجیحاً به عنوان زبان گفتاری خود انتخاب می
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اول گونـۀ آبـادانی بـا     پربسامدترین انتخـاب در گـروه سـنی   
درصـد و   1/99درصد، در گروه سنی دوم گونۀ آبادانی با 4/59

درصد بوده است. بـا   1/55در گروه سنی سوم گونۀ آبادانی با 
های بعدی، آزمون کروسـکال والـیس    در انتخاب  وجود تفاوت

هــای  رابطــۀ معنــاداری بــین ســن و انتخــاب یکــی از گونــه
در  هد. تاری ترجیحی نشان نمیبررسی به عنوان زبان گف مورد

جنسـیت در   ها با توجـه بـه متغیـر    های آزمودنی تحلیل پاسخ
درصد گونۀ افغـانی،   9درصد گونۀ آبادانی،  5/92گروه مردان 

 5/91درصد گونـۀ کرمـانی،    1/0درصد گونۀ شیرازی،  2/50
درصـد پاسـخ    4/90انـد و   درصد گونۀ یزدی را انتخاب کـرده 

درصـد گونـۀ آبـادانی،     9/55اند. در گروه زنان  هیچکدام داده
ـ   1/50درصد گونۀ افغـانی،   2/9  0/99ۀ شـیرازی،  درصـد گون

درصـد گونـۀ یـزدی را انتخـاب      0/91درصد گونـۀ کرمـانی،   
اند. آزمون آمـاری   درصد پاسخ هیچکدام داده 9/59اند و  کرده

دهد که رابطۀ معناداری بین جنسـیت و   یومن ویتنی نشان می
های مورد بررسی به عنوان زبان گفتاری  انتخاب یکی از گونه

اسـت(.   041/0ری برابر با ترجیحی وجود دارد )ضریب معنادا
های زبانی به این شرح گزارش  پربسامدترین انتخاب در گروه

درصـد، در   9/91شود: در گروه زبانی اول گونۀ آبادانی بـا   می
درصد و در گروه زبـانی   1/97گروه زبانی دوم گونۀ آبادانی با 

هـای   درصـد. بـا وجـود تفـاوت     7/90سوم گونـۀ آبـادانی بـا    
ن آماری رابطـۀ معنـاداری را بـین زبـان و     شده، آزمو مشاهده

های مورد بررسی به عنوان زبان گفتاری  انتخاب یکی از گونه
 دهد. ترجیحی نشان نمی

( مبنی بر اینکه کدام گونه بـرای  5درپاسخ به پرسش ) ●
درصـد   7/99تر است، در گروه سـنی اول   ها خوشایند آزمودنی

رصــد گونــۀ د 4/91درصــد گونــۀ افغــانی،  9گونــۀ آبــادانی، 
درصد گونۀ یزدی را  0/57درصد گونۀ کرمانی،  9/7شیرازی، 

انـد. در   درصـد پاسـخ هیچکـدام داده    5/99اند و  انتخاب کرده
درصـد گونـۀ    1/2درصـد گونـۀ آبـادانی،     50گروه سنی دوم 

درصد گونۀ کرمـانی،   9/7درصد گونۀ شیرازی،  2/90افغانی، 
درصـد   1/91و  انـد  درصد گونۀ یزدی را انتخاب کـرده  1/99

درصد گونۀ  4/99اند. در گروه سنی سوم  پاسخ هیچکدام داده
درصد گونـۀ شـیرازی،    9/97درصد گونۀ افغانی،  1/5آبادانی، 

درصد گونۀ یزدی را انتخـاب   7/42درصد گونۀ کرمانی،  0/1
اند. آزمون آمـاری   درصد پاسخ هیچکدام داده 9/94اند و  کرده

ه رابطۀ معناداری بین سـن  دهد ک کروسکال والیس نشان می
ــه   ــی از گون ــاب یک ــوان    و انتخ ــه عن ــی ب ــای موردبررس ه

 057/0خوشایندترین گونه وجود دارد )ضریب معناداری برابـر  

درصد است(. پربسامدترین انتخاب از نظر جنسـیت در گـروه   
درصد و در گروه زنان گونۀ آبادانی  1/94مردان گونۀ یزدی با 

 ،هـا  هـای آزمـودنی   تحلیل پاسخدرصد بوده است. در  5/90با 
آزمون آماری یومن ویتنی رابطۀ معناداری را بـین جنسـیت و   

های مورد بررسی به عنوان خوشایندترین  انتخاب یکی از گونه
های زبانی  پربسامدترین انتخاب در گروه دهد. گونه نشان نمی

درصد، در گـروه   0/99گونۀ یزدی بوده است که در گروه اول 
دهـد.   درصد را نشان می 99د و در گروه سوم درص 1/51دوم 
زبان آزمـون   ها با توجه به متغیر های آزمودنی تحلیل پاسخدر 

آمــاری کروســکال والــیس رابطــۀ معنــاداری را بــین زبــان و 
های مورد بررسی به عنوان خوشایندترین  انتخاب یکی از گونه

 دهد. گونه نشان نمی
بـا   هـا  آزمـودنی ( مبنی بر اینکه 9در پاسخ به پرسش ) ●

توانند ارتبـاط دوسـتی برقـرار     تر می گویشور کدام گونه راحت
درصـد   1/97سن در گـروه سـنی اول    با توجه به متغیر کنند،

درصـد گونـۀ    2/54درصـد گونـۀ افغـانی،     5/1گونۀ آبادانی، 
درصد گونۀ یزدی را  4/50درصد گونۀ کرمانی،  5/1شیرازی، 

انـد. در گـروه    یچکدام دادهدرصد پاسخ ه 9اند و  انتخاب کرده
درصد گونۀ افغـانی،   1/2درصد گونۀ آبادانی،  4/51سنی دوم 

 2/59درصد گونۀ کرمـانی،   1/95درصد گونۀ شیرازی،  7/54
درصـد پاسـخ    2/9انـد و   درصد گونۀ یزدی را انتخـاب کـرده  

درصد گونۀ آبـادانی،   50اند. در گروه سنی سوم  هیچکدام داده
 9/94درصد گونـۀ شـیرازی،    9/94ی، درصد گونۀ افغان 4/99

درصـد گونـۀ یـزدی را انتخـاب      9/97درصد گونـۀ کرمـانی،   
اند. آزمـون آمـاری    درصد پاسخ هیچکدام داده 1/5اند و  کرده

دهد که رابطۀ معناداری بین سـن   کروسکال والیس نشان می
ای که  های مورد بررسی به عنوان گونه و انتخاب یکی از گونه

تـر ارتبـاط دوسـتی برقـرار کـرد       ور آن راحتتوان با گویش می
ــا     ــر ب ــاداری براب ــریب معن ــود دارد )ض ــت(.  040/0وج اس

پربسامدترین انتخاب از نظر جنسیت گونۀ آبادانی بـوده اسـت   
درصـد   7/99درصد و در گروه زنان  9/90که در گروه مردان 

ها با توجـه بـه    های آزمودنی تحلیل پاسخدهد. در  را نشان می
ت، آزمون آماری یومن ویتنی رابطـۀ معنـاداری را   جنسی متغیر

دهـد. پربسـامد تـرین     بین جنسیت و این گـزاره نشـان نمـی   
 1/95های زبانی در گروه اول گونۀ آبادانی با  انتخاب در گروه

درصـد و در گـروه    7/50درصد، در گروه دوم گونۀ یـزدی بـا   
تحلیـل  درصـد بـوده اسـت. در     2/40سوم گونـۀ آبـادانی بـا    

زبـان، آزمـون آمـاری     ها با توجه به متغیـر  های آزمودنی پاسخ
کروسکال والیس رابطـۀ معنـاداری را بـین دوزبـانگی و ایـن      
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 دهد. گزاره نشان نمی
( مبنی بر اینکه گویشـور کـدام   4در پاسخ به پرسش ) ●

تر است با توجه به متغیر  کرده ها تحصیل گونه به نظر آزمودنی
 0/57ل گونۀ شـیرازی بـا   سن پربسامدترین در گروه سنی او

درصـد و در   1/52درصد، در گروه سنی دوم گونـۀ یـزدی بـا    
تحلیـل  درصد بوده اسـت. در   7/52گروه سوم گونۀ آبادانی با 

سـن، آزمـون آمـاری     ها با توجه به متغیـر  های آزمودنی پاسخ
کروسکال والیس رابطۀ معناداری را بـین سـن و ایـن گـزاره     

انتخاب از نظـر جنسـیت گونـۀ     پربسامد ترین دهد. نشان نمی
درصد و در گروه  1/52شیرازی بوده است که در گروه مردان 

هـای   تحلیـل پاسـخ  دهـد. در   درصد را نشان مـی  9/55زنان 
جنسـیت، آزمـون آمـاری یـومن      ها با توجه به متغیـر  آزمودنی

ویتنی رابطۀ معناداری را بـین جنسـیت و ایـن گـزاره نشـان      
اب در گـروه زبـانی اول گونـۀ    پربسـامدترین انتخـ   دهـد.  نمی

درصد، در گروه زبانی دوم گونۀ شـیرازی بـا    1/55شیرازی با 
درصد  5/50درصد و در گروه زبانی سوم گونۀ یزدی با  9/99

 ها با توجـه بـه متغیـر    های آزمودنی تحلیل پاسخبوده است. در
زبان، آزمون آماری کروسکال والیس رابطۀ معنـاداری را بـین   

 دهد. ره نشان نمیزبان و این گزا
( مبنی بر اینکه گویشـور کـدام   2در پاسخ به پرسش ) ●

تــری دارد بــا توجــه بــه متغیــر ســن،  گونــه لحــن صــمیمانه
ترین گونه گونۀ آبادانی بوده است که در گـروه سـنی    پربسامد
درصـد و در گـروه    1/95درصد، در گـروه سـنی دوم    41اول 

های  یل پاسختحلدهد. در  درصد را نشان می 0/51سنی سوم 
سـن، آزمـون آمـاری کروسـکال      ها با توجه به متغیر آزمودنی

والــیس رابطــۀ معنــاداری را بــین ســن و ایــن گــزاره نشــان 
تـرین انتخـاب از نظـر جنسـیت نیـز گونـۀ        دهد. پربسامد نمی

درصد و در گـروه   0/92آبادانی بوده است که در گروه مردان 
هـای   پاسـخ  تحلیـل دهـد. در   درصد را نشان مـی  9/42زنان 

جنسـیت، آزمـون آمـاری یـومن      ها با توجه به متغیـر  آزمودنی
ویتنی رابطۀ معناداری را بـین جنسـیت و ایـن گـزاره نشـان      

های زبانی نیـز گونـۀ    ترین انتخاب در گروه دهد. پربسامد نمی
درصـد، در   4/97آبادانی بوده است کـه در گـروه زبـانی اول    

 9/91درصـد و در گـروه زبـانی سـوم      7/40گروه زبانی دوم 
هـا بـا    هـای آزمـودنی   تحلیل پاسخر دهد. د درصد را نشان می

زبان، آزمون آماری کروسـکال والـیس رابطـۀ     توجه به متغیر
 دهد. معناداری را بین زبان و این گزاره نشان نمی

( مبنی بر اینکـه کـدام گونـه    0در پاسخ به پرسش ) ●
بیانگر اعتبار و شخصیت گوینده است با توجه به متغیر سن، 

سـنی اول گونـۀ شـیرازی بـا     پربسامد ترین گونه در گـروه  
درصـد   9/94درصد، در گروه سنی دوم گونۀ یزدی با  0/57

درصد بوده است.  9/94و در گروه سنی سوم گونۀ آبادانی با 
سـن،   هـا بـا توجـه بـه متغیـر      های آزمودنی تحلیل پاسخدر 

آزمون آماری کروسکال والیس رابطۀ معناداری را بین سـن  
بسـامدترین انتخـاب از نظـر    پر دهد. و این گزاره نشان نمی

 52جنسیت نیز گونۀ یزدی بوده است کـه در گـروه مـردان    
دهــد.  درصــد را نشــان مــی 9/51درصــد و در گــروه زنــان 

جنسـیت،   ها با توجه بـه متغیـر   های آزمودنی تحلیل پاسخدر
آزمون آماری یومن ویتنی رابطۀ معناداری را بین جنسیت و 

های  رین انتخاب در گروهپربسامدت دهد. این گزاره نشان نمی
درصـد، در گـروه زبـانی دوم     2/90زبانی اول گونۀ یزدی با 

ــا  ــۀ شــیرازی ب ــانی ســوم   1/51گون ــروه زب درصــد و در گ
درصـد بـوده    1/59های آبادانی، شیرازی و کرمانی بـا   گونه

زبان،  ها با توجه به متغیر های آزمودنی تحلیل پاسخاست. در
بطۀ معناداری را بین زبان آزمون آماری کروسکال والیس را

 دهد. و این گزاره نشان نمی
دهد که به طـور کلـی    ها نشان می تجزیه و تحلیل داده

در پاسخ به این پرسش که کدام گونه را ترجیحاً بـه عنـوان   
کنیــد، گزینــۀ هیچکــدام  زبــان گفتــاری خــود انتخــاب مــی

باالترین درصـد را دارد و بعـد از آن گونـۀ شـیرازی، گونـۀ      
گونۀ آبادانی، گونۀ کرمانی و گونۀ افغانی بـه ترتیـب   یزدی، 
های بعـد قـرار دارنـد. در مـورد اینکـه کـدام گونـه         در رتبه

خوشایندتر است، گونۀ یزدی باالترین درصد را دارد و بعد از 
آن گونۀ آبادانی، گونـۀ شـیرازی، گزینـۀ هیچکـدام، گونـۀ      

در پرسش های بعد قرار دارند.  کرمانی و گونۀ افغانی در رتبه
( گونۀ آبادانی باالترین درصـد را دارد و بعـد از آن گونـۀ    9)

یزدی، گونۀ شیرازی، گونۀ کرمانی، گونـۀ افغـانی و گزینـۀ    
( گونـۀ  4های بعد قرار دارند. در پرسـش )  هیچکدام در رتبه

شیرازی باالترین درصـد را دارد و بعـد از آن گونـۀ یـزدی،     
انی و گزینـۀ هیچکـدام   گونۀ آبادانی، گونۀ کرمانی، گونۀ افغ

( گونـۀ آبـادانی   2های بعد قـرار دارنـد. در پرسـش )    در رتبه
ــۀ   ــزدی، گون ــۀ ی ــاالترین درصــد را دارد و بعــد از آن گون ب
شیرازی، گونۀ کرمانی، گونۀ افغـانی و گزینـۀ هیچکـدام در    

( گونۀ یزدی باالترین 0پرسش ) های بعد قرار دارند. در رتبه
گونۀ شیرازی، گونۀ آبادانی، گونـۀ  درصد را دارد و بعد از آن 

های بعد قرار  کرمانی، گونۀ افغانی و گزینۀ هیچکدام در رتبه
هـای   دارند. الزم به ذکر است که گویشوران بومی این گونه

طور کـه در   زبانی همگی مرد و جوان و باسواد بودند. همان
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توان دید، در مجموع آبادانی باالترین میانگین  ( می9جدول )
هـای   ب و گونۀ افغانی کمترین میانگین را در بین گونهانتخا

توان الگوی زیر را برای  موردبررسی دارد و بر این اساس می
 ها ارائه داد: نگرش مثبت نسبت به این گونه

 افغانی <کرمانی  <شیرازی  <یزدی  <آبادانی

از آزمون آماری یومن ویتنی برای نشان دادن معناداری 
آماری کروسکال والیس برای نشان  متغیر جنسیت و آزمون

هـای   دادن معناداری متغیرهای سن و دوزبانگی بـر نگـرش  
دهـد کـه    ها استفاده شـد. نتـایج نشـان مـی     زبانی آزمودنی

ها به عنوان گونـۀ   پرسش اول مبنی بر انتخاب یکی از گونه
زبانی فرد، رابطۀ معناداری بـین متغیـر جنسـیت و انتخـاب     

ش دوم مبنــی بــر انتخــاب   گونــه وجــود دارد. در پرســ  
خوشایندترین گونه، رابطۀ معناداری بین سن و انتخاب گونه 
وجود دارد. در پرسش سوم مبنی بـر اینکـه بـا کـدام گونـه      

توانند ارتباط دوسـتی برقـرار کننـد نیـز رابطـۀ       تر می راحت
 معناداری بین سن و انتخاب گونه وجود دارد.

 زبانی  درصد نتایج کلی بررسی نگرش .1جدول 

 گونه
 پرسش

 هیچکدام یزدی کرمانی شیرازی افغانی آبادانی

 و ترجیح
 انتخاب

1/97 5/9 0/50 7/1 9/91 5/99 

 7/94 9/95 9/7 1/97 5/9 1/54 خوشایندتر

 9/5 9/54 99 1/55 1/7 7/99 ارتباط دوستی

 9/4 9/59 2/90 9/54 7/94 9/91 تر تحصیلکرده

 1/0 1/59 1/95 5/50 1/5 4/91 تر صمیمانه

 7/9 0/50 9/92 4/59 9/99 1/97 تر متشخص

 41/1 91/54 1/99 22/59 2/7 90/52 میانگین

 گیری بحث و نتیجه
های  پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل توانایی تشخیص گونه

زبـان و نگـرش    محلی زبان فارسی توسط گویشوران فارسـی 
در بخـش آزمـون   های محلـی انجـام شـد.     این افراد به گونه
هـا   های زبانی، درصد قابل توجهی از آزمـودنی  تشخیص گونه

هـا   در تشخیص گونهها نبودند.  قادر به تشخیص درست گونه
نظر جنسیت گروه زنان، از نظر سـن گـروه سـنی اول و از    از 

تر عمل کردنـد. همـان گونـه     نظر زبان گروه زبانی اول موفق
، مطالعـات حـوزۀ زبـان و جنسـیت نشـان      که قبالً گفته شـد 

تـری   اند که زنان نسـبت بـه مـردان گویشـوران محتـاط      داده
 کنند که شأن اجتمـاعی  ای استفاده می هستند و بیشتر از گونه

باالتری دارد. شاید همین حساسیت به کـاربرد زبـان در بـین    
ها بهتر از مردان عمـل   زنان سبب شده که در تشخیص گونه

کنند. با تحلیل مجموع نتایج آزمون، مشخص شد که به طور 
 9/02ها در تشخیص گونۀ یـزدی،   درصد آزمودنی 9/71کلی 

در تشـخیص گونـۀ    4/47درصد در تشخیص گونۀ شـیرازی،  
 09/97درصـد در تشـخیص گونـۀ افغـانی، و      1/91انی، کرم

درصد در تشخیص گونۀ آبادنی موفق بودند. بـر ایـن اسـاس    
شده بـودن گونـۀ زبـانی بـرای      توان سلسله مراتب شناخته می

 ها را به این صورت ارائه داد: آزمودنی

 آبادانی <افغانی <کرمانی  <شیرازی  <یزدی 

ها با اسـتفاده   ف گونهزبانان به توصی در بخش دوم فارسی
از صفات مثبت و منفی پرداختند. البته صـفات منفـی نسـبت    

و هـیچ   ها اسـت  داده شده به گونۀ افغانی بیشتر از سایر گونه
صفت منفی به گونۀ آبادانی نسبت داده نشده است. همچنین، 

هـای آوایـی ماننـد     ها بـه ویژگـی   ها در توصیف گونه آزمودنی
گوینـده توجـه داشـتند. مـثالً      آهنگ، سرعت گفتـار و لحـن  

انتخاب صفت قاطعانه برای گونۀ افغانی و صفت راحت بـرای  
گونۀ شیرازی ممکن است بیشتر به لحن گویشور مربوط بوده 

 70ها در این بخش آزمـون بـاالی    باشد. در مجموع آزمودنی
درصد از صفات مثبت استفاده کردنـد و نگـرش آنهـا مثبـت     

درصـد   7گونۀ آبـادانی تنهـا حـدود    در مورد  شود. ارزیابی می
افراد از صفات منفی استفاده کردنـد. گونـۀ افغـانی بـاالترین     

 19/57میزان استفاده از صفات منفی را داشـت کـه برابـر بـا     
درصـد،   92درصد است. صفات منفی در گونۀ شیرازی حدود 

درصـد از   1درصـد و در یـزدی حـدود     97در کرمانی حـدود  
شـوند. سلسـله مراتـب     شـامل مـی   صفات نسبت داده شده را

 ها با استفاده از صفات مثبت به این شرح است: توصیف گونه

 افغانی <کرمانی  <شیرازی  <یزدی  <آبادانی 

طور که مشهود است، پربسـامدترین صـفت منفـی     همان
، بـه افغـانی   «کننـده  گـیج »شده به آبادانی صـفت   نسبت داده

« عامیانه»، به کرمانی «عامیانه»، به شیرازی «دهاتی»صفت 
بوده است. این موضـوع کـه غالـب    « عامیانه»و به یزدی نیز 

هـای محلـی را گونـۀ     گویشوران زبـان فارسـی معیـار، گونـه    
دهــد کــه بایــد در  کننــد، نشــان مــی تلقــی مــی« انــهعامی»

هـای محلـی تمرکـز     ریزی زبانی بر ارتقـاء شـأن گونـه    برنامه
 بیشتری صورت گیرد. 

در پاسخ به این پرسـش کـه کـدام گونـه را ترجیحـاً بـه       
هـا   کنید بیشـتر آزمـودنی   عنوان زبان گفتاری خود انتخاب می
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ترجیحـی خـود   گونـه را بـه عنـوان زبـان      2هیچ یک از این 
اند، امـا از   اند، و گزینۀ هیچکدام را انتخاب کرده انتخاب نکرده

ها، گونۀ شیرازی انتخاب اول افراد است. بیشتر افراد  بین گونه
دانند و بعـد از آن   ها می تر از سایر گونه گونۀ یزدی را خوشایند
 گیرد. گونۀ آبادانی قرار می

تر  گونه راحت در پاسخ به این پرسش که با گویشور کدام
توانید ارتباط دوستی برقرار کنید بیشتر افراد گونـۀ آبـادانی    می

تر ارتباط  توان با گویشور آن راحت ای که می را به عنوان گونه
اند و بعد از آن گونـۀ یـزدی    دوستی برقرار کرد، انتخاب کرده

انتخاب اول افراد است. در مورد اینکه گویشور کدام گونه بـه  
تر است، بیشتر افراد گویشور گونۀ شـیرازی   ردهک نظر تحصیل

انـد. در مـورد    تر انتخـاب کـرده   کرده را به عنوان فرد تحصیل
تر است، بیشتر افراد گونۀ آبادانی را  اینکه کدام گونه صمیمانه

دانند. در مورد اینکه کدام گونـه بیـانگر اعتبـار     تر می صمیمانه
انـد. بـه    تخاب کردهگوینده است، بیشتر افراد گونۀ یزدی را ان

ها )جـدول   طور کلی برمبنای میانگین انتخاب توسط آزمودنی
ها بـه ایـن    ( سلسله مراتب نگرش مثبت نسبت به این گونه9

 شرح است:

 افغانی. <کرمانی  <شیرازی  <یزدی  <آبادانی

تأثیر جنسیت بر انتخاب گونه به عنوان زبـان  در عین حال، 
عنادار اسـت. رابطـۀ انتخـاب    گفتاری ترجیحی به لحاظ آماری م

ترین گونه با سن معنادار  گونه به عنوان خوشایندترین و دوستانه
( و 5091است. این نتایج بـا نتیجـۀ تحقیقـاتی چـون سـائلی )     

( که سن و جنسـیت را از عوامـل تأثیرگـذار بـر     9919مظفری )
 دانند، همسو است. گویان زبان می نگرش زبانی سخن

 منابع
(. بررسی جایگاه و کاربرد 9917احمدی، سعید و بهمن زندی )

ــان ــدگاه    زب ــات از دی ــردی در اورامان ــی و ک ــای فارس ه
، شـمارۀ  95، دورۀ علـوم اجتمـاعی  شناسی اجتماعی.  زبان
49 ،999-904. 

اسماعیلی، محدرضا، حسن بشیرنژاد و مهـرداد روحـی مقـدم    
ــان ماز 9910) ــاربرد زب ــاه و ک ــی جایگ ــدرانی و (. بررس ن

های گویشوران نسبت به آن در شهرسـتان آمـل.    نگرش
 . 51-9، 20، شمارۀ نامۀ علوم انسانی پژوهش

هـای محلـی ایـران و خطـر      (. زبـان 9919) بشیرنژاد، حسـن 
 .14-02، 0 و 2 مارۀ، شفرهنگ مردم ایران .انقراض

ریـزی زبـان، فرهنـگ     برنامـه  (.9911) داوری اردکانی، نگـار 
 ورۀ، دتحقیقات فرهنگـی  ۀفصلنام .های آن زبانی و مؤلفه

 .959-11، 9 مارۀ، ش5

بررسـی   (.9910) مصـطفی  تحسـین  و داوری اردکانی، نگـار 
های زبانی و جایگاه دو زبان فارسـی و کـردی در    نگرش

 .555-501، 5 و 9 مارۀ، شایران نامگ .هویت ملی
هــای زبــانی و  بررســی نگــرش(. 9911) درابیــده، عبــدالعزیز

دانشـگاهی   آموزان دورۀ پیش هویت ملی دانش های لفهؤم
 مــۀنا پایــان .11 -11اســتان هرمزگــان ســال تحصــیلی 

شناسـی، دانشـکدۀ زبـان و     رشـتۀ زبـان   کارشناسی ارشد
 مرکز پیام نور تهران. ،ادبیات فارسی

در  شناسـی پـژوهش   (. روش9914بیک تفرشی، آتوسـا)  رستم
 ارۀم، سال ششم، شـ شناخت زبان .شناسی گویش مطالعات

5 ،997-949.  

 
 

بیـک تفرشـی و خدیجـه واسـو      ، آتوسـا رسـتم  رمضانی، احمد
هـای مازنـدرانی و    (. بررسی کاربرد زبـان 9919جویباری)

، سال پـنجم، شـمارۀ   شناخت زبانفارسی در شهر جویبار. 
5 ،99-20. 

(. 9910زندی، بهمن، بلقیس روشن و سارا نصـیری المـوتی )  
جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکـابنی در شـهر   

 .22-49، 94، شمارۀ 7، دورۀشناسی زبان و زبانتنکابن. 
زبانی دانـش آمـوزان   بررسی نگرش (.  9911) شعبان، مهتاب
نامـۀ   پایـان  .های شهر بروجرد به زبـان فارسـی   دبیرستان

علــوم  ۀشناســی، دانشــکد کارشناســی ارشــد رشــتۀ زبــان
 مرکز پیام نور تهران. ،انسانی

تهـران: نشـر    نگرش و تغییر نگرش.(. 9971کریمی، یوسف )
 ویرایش.

 .شناسـی زبـان   درآمـدی بـر جامعـه   (. 9910) یحیـی  مدرسی،
 .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بررسی کـاربرد فارسـی و گیلکـی در    (. 9919) مشایخ، طاهره
دانشگاهی و والدین آنها در شـهر   آموزان پیش میان دانش

شناسـی،   کارشناسـی ارشـد رشـتۀ زبـان     ۀنام پایان .رشت
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پژوهان استان  نگرش زبانی دانش  (.9917مصطفی، تحسین )
نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبـان   پایانکردستان. 

 فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
نگـرش گویشـوران اسـتان فـارس     (. 9919مظفری، شـراره ) 

نامـۀ   پایـان  .نسبت به گونۀ شیرازی و گونۀ معیار فارسـی 
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و  شناسـی، پژوهشـگاه علـوم انسـانی     دکتری رشتۀ زبـان 
 مطالعات فرهنگی.

مظفری، شـراره، آزیتـا افراشـی، یحیـی مدرسـی و مصـطفی       
(. تأثیر عوامل اجتماعی بر کاربرد تنوعـات  9911عاصی )

ــه ــان گون ــدگاه زب شــناختی. -شناســی اجتمــاعی ای از دی
 .91-57، 5، شمارۀ شناسی اجتماعی زبان

. مترجم: شناسی زبان درآمدی برجامعه(. 9919وارداف، رونالد )
 رضا امینی، تهران: بوی کاغذ.
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