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  چكيده
اخير به خود هاي  نگيزي كه توجه بسياري از محققان و كارشناسان را در دههبرا يكي از موضوعات بحث

مردم از دو زبان ة ميزان استفاد بررسيهدف از انجام اين تحقيق  .است زبانگي بحث دو ،ده استكرجلب 
آيا  اينكه و استدر شهرستان شيروان چرداول  رسمي رغيهاي رسمي و  فارسي و كردي در موقعيت

بدين معني كه آيا ميزان استفاده از  ؛توان آن را مصداق دوزبانگي كامل يا ناقص به شمار آورد مي
 ةدامننيز سواد تا دكتري و  از بي ،كردي و فارسي در ميان زنان و مردان با تحصيالت متفاوت هاي زبان

و  دارد؟رسمي و غير رسمي تفاوت  هاي در موقعيت ،سال 51افراد باالي  سال تا 11سني كودكان زير 
 ؟هاي مختلف چگونه است فارسي و كردي در گروه هاي زبانميزان استفاده از  ،اگر پاسخ مثبت است

 .آزمودني از مناطق مختلف اين شهرستان به صورت تصادفي انتخاب شدند 394اين منظور  رايب
 50- 30 :النسميا ؛29- 17 :جوان ؛16- 12 :نوجوان ؛سال 11زير  :كودك(ه سني اساس گرو برها  آزمودني

 فوق ديپلم، ديپلم، دبيرستان، راهنمايي، ابتدايي، سواد، بي(، سطح تحصيالت )سال 51باالي  :و مسن

الگوي  ةنام در اين تحقيق از پرسش .انتخاب شدند) زن و مرد( و جنسيت) دكترا فوق ليسانس و ،ليسانس
زبان فارسي و  ةونگاسته شد كه دو وخها  از آزمودني .استفاده شده است) 1980(شي پاراشر پژوه

 .مشخص كنند»وقت هيچ«و  »وقتها بعضي« ،»اغلب« ،»هميشه«اي  گزينه اساس يك ميزان چهار كردي را بر
 همسايگي، خانواده، دوستي،(ها  رسميت حوزه ةاساس درج كه بر بود سؤال 36حاوي  ،نامه پرسش
آوري  پس از جمع .ترتيب از غير رسمي به رسمي مرتب شدند به )آموزشي و اداري ،ستد و داد
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و  جفت آزمون تي،كندال ،دو خيآماري هاي  روش .اطالعات توسط كامپيوتر پردازش شد ،ها نامه پرسش
دهد  مي نشان ها يافته .گرفته شدكار  به تحقيقهاي  تجزيه و تحليل يافته براي ،سويه واكاوي واريانس يك

تحصيلي و جنسي ، هاي مختلف سني گروه به وسيلةكه اختالف در استفاده از دو زبان فارسي و كردي 
  .از نظر آماري معنادار است

  
   .شيروان چرداول، سن، جنسيت زبانگي، زبان فارسي، زبان كردي، دو :يكليدگان واژ

 

  مقدمه. 1
از خصوصيات ذاتي هر  ،زباني زباني و برون عوامل درون تأثيرها تحت  تحول و دگرگوني زبان
شناختي  عوامل مختلفي از جمله عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، روان .زبان و گويش است

ي كه به هاي زباندر حال حاضر در تمام دنيا . و غيره در فرايند تغير و تحول زبان دخيل هستند
كاربرد  ،بار بيشتري برخوردارندلحاظ اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علمي از ارزش و اعت

ها و  اما از كاربرد زبان ؛شود روز بر ميزان كاربردشان افزوده مي به بيشتري دارند و روز
و در عين حال  شود كاسته مي ،محلي كه از ارزش و اعتبار كمتري برخوردارند 1هاي گويش
نقاط جهان زبان ة در هم معموالً ).1390قنبري، . نك( گيرند مي ديگر قرار هاي زبان تأثيرتحت 

برخوردار  يهاي محلي از ارزش و اعتبار بيشتر ها و گويش رسمي كشورها نسبت به زبان
از وجهه  آيد، به شمار ميدر ايران نيز زبان فارسي به دليل اينكه زبان رسمي و آموزشي . است

اي  ه طور فزايند بهن اين زبا .است ها برخوردار ها و گويش و اعتبار باالتري نسبت به ساير زبان
هاي  كاربرد و گسترش زبان ةها افزوده و از دامن گسترش خود در تمام حوزه نفوذ و ،بر دامنه

هاي گوناگوني وجود داشته  ها و لهجه در شهرستان شيروان چرداول گويش. ديگر كاسته است
  .در گذر زمان به فراموشي سپرده شده استها  آن كه بسياري از

به دليل گرايش به زبان رسد  مي اما به نظر ،بوده) فيلي(شهر كردي ايالمي  اينگويش رايج 
هر روز با كاهش ارزش و  .شود ران اين زبان كاسته ميشوروز از تعداد گوي به روز ،فارسي

هاي مختلف نيز كاسته  اعتبار اجتماعي اين زبان در مقابل زبان فارسي از كاربرد آن در حوزه
  . شود مي

از طريق بررسي جايگاه و كاربرد  مسئلهتالشي است براي بررسي اين پژوهش حاضر 
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زباني  ةدر ميان جامع رسمي غيرهاي رسمي و  هريك ازدو زبان فارسي و كردي در موقعيت
و سطح  بافت موقعيت عوامل اجتماعي سن، جنس، تأثير در اين مقاله. شيروان چرداول

  :ند ازا هاي پژوهش حاضر عبارت پرسش. كنيم ميبر كاربرد اين دو زبان بررسي  راتحصيالت 
دو زبان كارگيري  به بر...)  ي، جواني، نوجوانخردسالي(ميزان اثرگذاري متغير سن . 1

   فارسي و كردي چگونه است؟
فارسي و كردي هاي  زبانكارگيري  به بر) مذكر، مونث( يتميزان اثرگذاري متغير جنس. 2

  چگونه است؟
كارگيري  به بر) ... سواد، سيكل، ديپلم بي(ر سطح تحصيالت ميزان اثرگذاري متغي. 3
  فارسي و كردي چگونه است؟ هاي زبان
هاي فارسي و كردي در شهرستان شيروان چرداول چگونه است  زبانكارگيري  به ميزان. 4
  زبانگي در اين شهر از چه نوعي است؟ و دو
ي تأثيرچه ان فارسي و كردي كارگيري دو زب هر بد) رسمي غيررسمي و (موقعيت  بافت. 5
  ؟دارد
  

  تحقيق ةپيشين. 2
نفر، در هندوستان  350بين هاي هندي و انگليسي  كاربرد زبان بارةدررا تحقيقي ) 1980(پاراشر 
ستد، آموزشي و اداري را در نظر  و خانواده، دوستي، همسايگي، دادة او شش حوز. انجام داد
از زبان  ،مانند دوستي، خانواده و همسايگي رسمي غيري ها در حوزهافراد او نشان داد كه  .گرفت

كنند  هاي رسمي مانند دادوستد، آموزشي و اداري، از زبان انگليسي استفاده مي مادري و در حوزه
  .است 2گونه و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه موقعيت زباني هندوستان يك موقعيت دوزبان

پوستان تيوا در  نفر از سرخ 48نامه روي  تحقيقي را به كمك پرسش) 1987(فسولد 
اما  ؛را حفظ كردند 3تيوا ،زبان محلي خودها  آن .اهالي تيوا دوزبانه بودند. نيومكزيكو انجام داد

جاي  ،عنوان زبان دوم به ،به بيان ديگر زبان اسپانيايي. اي رخ داد تغيير عمدهها  آن در زبان دومِ
ترها،  جوان. زبان تيوا را زيباترين زبان دانستندها  آن از صددر 80 .خود را به زبان انگليسي داد

 داشتند و اگر افراد خارجي در جمع بودند باتمايل زبان انگليسي  ها به كاربرد بيش از مسن

 
2
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3
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در  ويژه به ،نمايانگر زوال زبان اسپانيايي ،نتايج بيشتر. كردند به زبان انگليسي صحبت ميها  آن
 .و تمايل به كاربرد زبان تيوا و انگليسي بود) هسال 14 - 11( گروه چهارم

در ميان  5زبانگي و دو 4زباني تحقيق در دانشگاه كيپكوت به بررسي تك با) 2012(تورتو 
د كه مردان بيش كرو مشاهده ا ،در اين پژوهش. دانشجويان، كارمندان و استادان پرداخته است

ساله  24 - 20گروه سني نيز يلي ديگر و بيش از مقاطع تحص ،دانشجويان كارشناسي و از زنان
  . كنند مي از دو زبان استفاده ،هاي ديگر بيش از گروه
نشان و بررسي زبان بلوچي در دانشگاه لندن انجام  بارةتحقيقي در) 2000( بخش عظيم شاه

كه  حالي در ؛شود مي ها از زبان بلوچي استفاده حوزه همةداده است كه در بلوچستان مركزي در 
ها كاربرد دارد و زبان بلوچي فقط در  شهرها، زبان دوم كه فارسي است، در بسياري از حوزهدر 
 كه در ة پژوهش وي اين استنتيج ،طور كلي به .است محله /و زبان كوچه و بازاررفته كار  به خانه
ي هاي كار و تجارت از زبان بلوچ راديو و تلويزيون و در حوزه مانندي گروهي  ها رسانه بيشتر

  . فارسي است غالب،زبان  ،هاي آموزشي اما در حوزه ؛شود استفاده مي
بررسي جايگاه و كاربرد تركي و فارسي در ميان گويشوران شهر قم  به) 1383(ايماني 

در شرايط كه است گرفته  نتيجه و پرداخته و ميزان كاربرد آن در افراد دوزبانه را بررسي كرده
  . فته و گرايش به سمت فارسي استتر، كاربرد تركي كاهش يا رسمي

بررسي جايگاه و كاربرد خود تحت عنوان  ةنام در پايان) 1388(سارا نصيري الموتي 
زبان  است كه زبان مادري همسر بر ميزان كاربرد دو دريافته فارسي و گيلكي در تنكابن

همچنين . دكنن زنان بيش از مردان از زبان فارسي استفاده مي است و ثرؤفارسي و گيلكي م
ميزان . سواد است كرده، بيش از افراد بي ميزان كاربرد زبان فارسي، در بين افراد تحصيل

ميزان . زبان هستند بيشتر است ي كه داراي همسر گيلكي كاربرد زبان گيلكي، در ميان افراد
ر بيشت ،هاي سني باالتر تر نسبت به گروه هاي سني پايين ميان گروه كاربرد زبان فارسي در

  . تر است هاي اجتماعي رسمي ميزان كاربرد زبان فارسي در حوزههمچنين . است
به اين نتيجه پرداخته، فارسي و گيلكي  هاي زبانكه به بررسي ) 1388(بين  طاهره كرم

زبان فارسي بيش از  هاي خانواده، دادوستد، آموزشي و اداري كاربرد رسيده است كه در حوزه
چه كاربرد آن در بعضي از  اگر ؛ها كاربرد دارد حوزه ةرشت در هم گيلكي در شهر. گيلكي است

ولي در ميان گويشوران از جايگاه قابل توجهي برخوردار  ،ها كمتر از زبان فارسي است حوزه
 

4
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5
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هاي  تر بيشتر است و بيشترين كاربرد آن در حوزه كاربرد فارسي در سنين پايين. است
 دارايافراد  6زبان مسلط ،هاي مختلف در حوزه. استستد، همسايگي و آموزشي  و دوستي، داد

زبان مادري همسر  و گيلكي است ،تر تحصيالت پايين دارايتحصيالت باالتر، فارسي و افراد 
هاي  شاخص جنسيت در كاربرد زبان در حوزه. چنداني در كاربرد زبان نداشته است تأثير

به اين نتيجه  ،در نهايت .كنند فاده ميدارد و زنان بيش از مردان از فارسي است تأثيرمختلف 
  . يستگونگي در شهر رشت كامل ن كه دو زباندست آمده است 

بررسي جايگاه و كاربرد فارسي و لري  عنوان باخود  ةنام در پايان) 1386(عنايت هوشمند 
با توجه به بافت و موقعيت متغيرهاي سن، جنس، تحصيالت و زبان در شهرستان ممسني 

هاي رسمي زنان بيشتر از مردان از زبان فارسي  در موقعيتاست كه  دريافته مادري همسر
زبان  كنند و نيز ميزان كاربرد زبان فارسي در ميان افرادي كه داراي همسر غير لر استفاده مي

هاي رسمي بيشتر است و در  ميزان كاربرد فارسي در موقعيت. بيشتر است ،هستند
ميزان كاربرد زبان فارسي در ميان . بيشتر كاربرد دارد زبان لري ،رسمي غيرهاي  موقعيت
  .بيشتر است ،هاي سني باالتر نسبت به گروهنيز تر  هاي سني پايين گروه

    
   زبانگي نظري دومفاهيم . 3

گيرند كه از دو زبان در امر  ميكار  به افراد يا اجتماعاتي بارةدر اصطالح دوزبانگي را معموالٌ
 با دو مفهوم فردي و اجتماعي دوزبانگي اصطالحي است عام كه معموالٌ .ندكن ارتباط استفاده مي

مطرح است كه در اين حالت با افراد  ،به اين معني كه گاه اين پديده در سطح افراد. رود ميكار  به
شود كه در آن  دوزبانگي در سطح جامعه مطرح مي ةمسئلدوزبانه سروكارداريم و گاه 

تعريف فرد دوزبانه چندان ساده نيست و با آنكه در . د نظراستدوزبانه مور ةصورت، جامع
توان يكي  سهولت نمي است، بهبيان شده ان شناس زبانهاي گوناگوني از سوي  اين زمينه تعريف

زبانه  دو ،استورك بنا بر تعريف هارتمن و. عنوان تعريفي جامع و كامل انتخاب كرد را بهها  آن از
طور مساوي تسلط دارد،  گويد و كسي كه به دو زبان به خن ميفردي است كه به دو زبان س

  . (Hartmann & Stork, 1972: 11- 27) شود كامل ناميده مي ةزبان دو
دهد و معتقد است كه اصطالح دوزبانه  دست ميه تري از اين اصطالح ب بلومفيلد مفهوم مشخص

 
6
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زبان  در هر دو) 7مانندي بومي(ي يناگرفت كه افراد داراي تسلط يا تواكار  به را بايد در مواردي
اني مانند هاگن  تنها دانستن دو زبان شناس زباناز سوي ديگر . )(Bloomfield, 1933: 56 باشند

 ,Haugen) اند زبانه بودن افراد دانسته را مالكي كافي براي دو) ها تسلط كامل بر آن ونه الزاماٌ(

زبانگي را  اند، دو ر در اين زمينه تحقيق كردهاخي ةسه ده - دانشمنداني كه در دو. (309 :1972
 ،شناس آمريكاي روان. نگرند عنوان يك پديده نسبي مي دانند، بلكه به آن به اي مطلق نمي پديده
طور كامل  معتقد است كه دوزبانگي يك ويژگي مطلق نيست كه يك فرد يا آن را به ،بي هورن

از (كه اين ويژگي ممكن است به درجات گوناگون بهره باشد، بل داشته باشد يا اساساً از آن بي
 در افراد مختلف وجود داشته باشد) ي تا تسلط كامل به بيش از يك زبانيحداقل توانا

.(Hornby, 1977: 3) اند و تسلط زباني وابستهة اول به يك جامعة ها در درج اغلب دو زبانه 
عوامل گوناگوني مانند سن  .تكامل و يكسان نيس ،زبان اوله بنسبت بر زبان دوم ها  آن

در يادگيري آن و  ،هاي اجتماعي و فردي، اعتبار فرهنگي و علمي زبان دوم يادگيري، انگيزه
  . ثر هستند و بايد به حساب آورده شوندؤتسلط افراد به آن م ةدرج

در و مادر  پدر :8زبانگي فشرده يا مركب دو .الف ؛كند مي زبانگي را به سه گونه تقسيم فبرو دو
 ؛يابد مي تسلط برابر در نتيجه كودك در هر دو زبان تقريباٌ ،كنند مي خانواده به دو زبان صحبت

زبان دوم قبل از دوران بلوغ در محيط خانواده و يا خارج از خانواده در  :9زبانگي همپايه دو .ب
 دوم را فرد پس از دوران بلوغ زبان :10خيريأزبانگي ت دو .ج ؛شود مي يادگرفته... مدرسه و

  . (Vide. Fabbro, 1999) آموزد مي
. رود ميكار  به نيز) زبانه يا چند(زبانه  دوة زبانه، اصطالح جامع در كنار مباحث مربوط به فرد دو

شود، ممكن است منظور كشوري  چند زبانه سخن گفته مي /زبانه دوة كه از يك جامع هنگامي
عنوان  در سطح كشور بهها  آن اما تنها يكي از ،باشد كه در آن دو يا چند زبان مختلف رايج است
ايران  ،در اين مفهوم .(Vide. Romaine, 1995) زبان مشترك يا زبان رسمي پذيرفته شده است

هاي قومي  مرزهاي سياسي آن، گروهة دانست؛ زيرا در محدود 11زبانه توان يك كشور چند را مي
 خودرو خود، به زبان بومي يا زبان مادري در قلم نوعي  يك به كنند و هر گوناگون زندگي مي

آموزش و  گويند، اما درعين حال، تنها زبان رسمي در اين كشور فارسي است كه در سخن مي
 هاي مختلف در برخورد ميان گويندگان زبان. فرد دارد به هاي گروهي كاربرد منحصر رسانه

 
7
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كه بسياري از افراد زبان  شود ها، سبب مي سطح يك جامعه يا كشور و نيازهاي ارتباطي آن
  .همان زبان رسمي كشور است بياموزند دومي را كه غالباٌ

  

  روش و ابزار گرد آوري اطالعات. 4
نيز اين تحقيق  عوامل مورد مطالعه در. بودبندي تصادفي  ها براساس گروه انتخاب آزمودني

ها  نتخاب آزمودنيا تا ايم كوشيده ؛ چنانكهسطح تحصيالت و سن، جنس: اند از عبارت بوده
شهرستان شيروان  ساكن در ةزبان دوبين افراد  ازرا ها  آزمودني .شده باشد براساس عوامل ياد

بخش مركزي . 1: ايم نمودهانتخاب به صورت تصادفي  اين شهرستان ةسه منطق از وچرداول 
را با توجه  ها آزمودني. نفر 44 ،بخش هليالن. 3 و نفر 150بخش شيروان . 2 ؛نفر 200، چرداول

سال،  29 - 17 :انجوان سال، 16 - 12 :نوجوانان سال، 11زير  :كودكان(پنج گروه سني به 
ابتدايي، راهنمايي، (سطح تحصيالت  ؛)سال به باال 51: افراد مسنو سال  50 - 30 :نساال ميان

ه به با مراجع )زن و مرد(جنس و ) دبيرستان، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس، دكترا
  .ايم كردهانتخاب مراكز تحصيلي، دانشگاهي و اداري 
نامه گردآوري  از طريق مشاهده، مصاحبه و پرسشرا اطالعات موجود دراين تحقيق 

الگوي  ةنام براساس پرسش كه آن را است نامه شپرس ،ترين ابزار مورد استفاده اصلي. ايم نموده
اجتماعي،  ةپاراشر شش حوز. ايم نجام دادهادر آن اصالحاتي  كرده و انتخاب) 1980(پاراشر 

هايي كه  حوزه ؛در نظر گرفته خانواده، دوستي، همسايگي، دادوستد، آموزشي و اداري را
، هميشهمدل پاراشر از پنج قيد تكرار  در. بندي شده بودند به رسمي طبقه رسمي غيرترتيب از  به

 ،شده گرفته كار بهة نام ولي در پرسش .استفاده شده است هرگزو  ها وقت بعضي، اغلبً، معموال
در زبان فارسي حذف به هم،  »اغلب« و» معموالٌ«به دليل نزديكي مفهوم را  »معموالً«قيد تكرار 

 هر و گنجانده شده سؤالشش  ،حوزه است كه در هر سؤال 36نامه داراي  پرسش .ايم كرده
ت هفتم تا سؤاالخانواده،  ةحوزدر اول  سؤالشش . كردي. 2فارسي . 1: قسمت دارد 2 سؤال

ت نوزدهم تا سؤاالهمسايگي،  ةحوزدر ت سيزدهم تا هجدهم سؤاالدوستي،  ةحوزدر دوازدهم 
آموزشي و  ةحوزدر ام  ت بيست و پنجم تا سيسؤاالدادوستد،  ةحوزدر بيست و چهارم 

  .اداري است ةحوزدر ت سي و يكم تا سي و ششم سؤاال
از تمام مناطق شهرستان شيروان ) نفر 394( ها نمونه وگيري تصادفي بوده  روش نمونه
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را ي فارسي و كردي  ها تا نقش اجتماعي زبان درصدديماين تحقيق  در. اند چرداول انتخاب شده
 . نماييممشخص شده  ذكردر شهرستان 

  
  ها تحليل داده. 5
  .كنيم مي سيبرررا ها  متغير تأثيرو  نمودهبحث هاي آماري  نتايج روش ةاين بخش درباردر 
  
 متغير سن. 5- 1

اي بين سن افراد و ميزان استفاده از زبان  كه چه رابطهمطرح است  سؤالدر اين بخش اين 
   ؟كردي وجود دارد

نمودار  ها اساس داده بر و موقعيت غير رسمي تحليل دررا ها  ابتدا دادهبراي دستيابي به پاسخ، 
  .نموديمترسيم را زير 
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  رسمي غيرهاي ميزان استفاده از زبان كردي در موقعيتسن و  ةمقايس 1نمودار 
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از تحليل  ،سنين مختلف رسمي غيرهاي  زبان كردي در موقعيت كارگيري به ةبراي مقايس
ديگر شامل ميزان  ييك متغير شامل سن در پنج سطح و متغير ،دو آزمون خي ،جدول توافقي

بين سن و استفاده از زبان كردي در . ماي نمودهچهار سطح استفاده در استفاده از زبان كردي 
به اين صورت كه تمام سنين در موقعيت . داري وجود دارد معنا ةرابط رسمي غيرهاي  موقعيت
در  »هميشه«رسد كه ميزان پايين پاسخ  مي اما به نظر ؛كنند بيشتر كردي صحبت مي ،رسمي غير

  . حاصل تصحيح افراطي باشد ،ساله 11جز گروه  هب ،ها گروه ةبه باال نسبت به بقيساله  51گروه 
  .ايم ترسيم نمودهنمودار زير را نيز ها  يت رسمي دادهعزبان كردي در موق بارةدر
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  هاي رسمي بين سن و ميزان استفاده از زبان كردي در موقعيت ةمقايس 2نمودار

  
هاي  اساس محاسبات بين سطوح مختلف سن و ميزان استفاده از زبان كردي در موقعيت بر
هاي  بدين معني كه گروه آزمودني سن جوان در موقعيت. معناداري وجود دارد ةرابط ،رسمي
سال در موقعيت  51هاي سني باالتر از  كنند و گروه كمتر از زبان كردي استفاده مي ،رسمي
  .كنند بيشتر از زبان كردي استفاده مي ،رسمي
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  متغير جنسيت. 5 - 2
  .ايم كرده ارائهرا سيت جدول زير متغيير جن بارةدرها  براي داده

  
  زبان كردي در كارگيري بهگروه زن و مرد در  دو ةميزان استفاد ةمقايس .1جدول 

  رسمي غيرهاي  موقعيت 
  

 ميانگين تعداد جنسيت

انحراف 

 معيار

 ةدرج

 آزادي

مقدار 
t 

سطح 

 معناداري

 595/0 3/3 204 مرد
393 6/1 220/0 

 653/0 2/3 190 زن

  
x= 3/3به جدول مقدار  با توجه

-- ،595 /0  =SD  2/3و براي مردان را =x
-- ،653 /0 =SD  را

بزرگتر از سطح معناداري  pو مقدار   t= 6/1از آنجا كه مقدار . ايم نمودهبراي زنان محاسبه 
گروه زنان و مردان در  دو ةميزان استفاد نبوده و تفاوتي در معنادار بنابراين ،است

  .زبان كردي وجود ندارد كارگيري بهدر  رسمي غيرهاي  موقعيت
  

  زبان فارسي در كارگيري بهميزان استفاده دو گروه زن و مرد در  ةمقايس 2جدول 
  رسمي غيرهاي  موقعيت 

  

 ميانگين تعداد جنسيت

انحراف 

 معيار

 ةدرج

 آزادي

 tمقدار 

سطح 

 داري معنا

 58/0 77/1 204 مرد
393 946/1- 045/0 

 65/0 89/1 190 زن

  
زبان فارسي در  كارگيري بهدو گروه زن و مرد در  ةبررسي تفاوت ميزان استفاد

x= 77/1دهد كه براي گروه مرد  نشان مي tبا استفاده از آزمون  رسمي غيرهاي  موقعيت
-- ،

58/0=SD  89/1و براي گروه زن=x
-- ،65/0 =SD 946/1از آنجا كه مقدار  بر اين مبنا .است  - 

 =t  05/0و p دار بوده و بين ميزان استفاده از زبان  معني ،باشد مي 05/0از سطح  و كمتر است
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يعني ميانگين گروه زن بيشتر از گروه  ؛فارسي توسط دو گروه زن و مرد تفاوت وجود دارد
  . استمرد 
  

  زبان كردي در  كارگيري بهدو گروه زن و مرد در  ةميزان استفاد ةمقايس  3جدول 
  هاي رسمي موقعيت

  

 ميانگين تعداد جنسيت

انحراف 

 معيار

 ةدرج

 آزادي

مقدار 
t 

سطح 

 معناداري

 935/0 28/2 204 مرد
393 389/0 123/0 

 866/0 25/2 190 زن

  
، x=  25/2و براي گروه زن  x ،935 /0 =SD -- = 28/2براي گروه مرد  باال با توجه به جدول

866/0  =SD 389/0با توجه به اينكه مقدار  .است=t 05/0 و p تفاوت  بنابراين ،باشد مي
 زبان كردي در كارگيري بهمردان و زنان در  ةمعنادار نبوده و يا به عبارت ديگر بين ميزان استفاد

   .هاي رسمي تفاوت معناداري وجود ندارد موقعيت
  

  دو گروه زن و مرد از زبان فارسي در  ةميزان استفاد ةمقايس 4جدول 
  سميهاي ر موقعيت

  

 ميانگين تعداد جنسيت

انحراف 

 معيار

 ةدرج

 آزادي

 tمقدار 

سطح 

 معناداري

 852/0 69/2 204 مرد
393 750/1- 335/0 

 813/0 84/2 190 زن

 

گروه زن و  هاي رسمي براي دو بررسي تفاوت ميزان استفاده از زبان فارسي در موقعيت
x=  84/2براي گروه زنان و  x  ،852/0 =SD -- = 69/2دهد كه براي گروه مردان  مرد نشان مي

-- 
برآورد را  p <05/0و  t=  -  750/1با توجه به اينكه مقدار . محاسبه شده است SD=  813/0 و

معنادار نبوده و بين ميزان استفاده دو گروه زن و  ،دو گروه ميانتفاوت براين اساس، ، ايم نموده
  .هاي رسمي تفاوت معناداري وجود ندارد موقعيتزبان فارسي در  كارگيري بهمرد در 
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  متغير تحصيالت .5 - 3
  :دهد مي نمودار زير را نشان ،تحصيالت بارةدرها  داده
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  رسمي غيرهاي  بين سطح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان كردي در موقعيت ةمقايس 3نمودار 

  
 شده محاسبهر يدامق و و ميزان استفاده از زبان كرديت متغير تحصيالبا توجه به 

 ميان ،باشد مي 05/0از سطح  كه كمتر) 2x ،000/0 =p= 204/1(و ) p= 008/0، 12كندال=116/0(
معناداري  ةرابط رسمي غيرهاي  سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان كردي در موقعيت

 .وجود دارد
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  فاده از زبان فارسي دربين سطوح تحصيالت و ميزان است ةتوافقي مقايسجدول   5جدول 
  رسمي غيرهاي  موقعيت 

  

  ميزان استفاده

 تحصيالت

 جمع هميشه اغلب وقتها بعضي وقت هيچ

 36 0 0 7 29 سواد بي

 54 1 23 22 8 ابتدايي

 56 1 10 37 8 راهنمايي

 56 1 10 32 13 دبيرستان

 51 0 5 30 16 ديپلم

 64 0 4 30 30 فوق ديپلم

 64 1 4 31 28 ليسانس

 9 0 1 6 2 فوق ليسانس

 4 0 3 1 0 دكتري

 394 4 60 197 134 جمع
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  رسمي غيرهاي  بين سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان فارسي در موقعيت ةمقايس 4نمودار
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 075(شده  محاسبهر يدامق از زبان فارسي وميزان استفاده و با توجه به متغير تحصيالت 
بين ، باشد مي 05/0از سطح  كه كمتر)  2x ،000/0  =p=  133/1( و)  p=  100/0، كندال=  -  0/

معناداري  ةرابط رسمي غيرهاي  سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان فارسي در موقعيت
  .وجود دارد
  :دهد مي نمودار زير را نشان ،زبان كردي بارةدرها  داده
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  هاي رسمي از زبان كردي در موقعيتبين سطوح تحصيالت و ميزان استفاده  ةمقايس  5نمودار 

  
هاي رسمي در سطوح تحصيالت مختلف  زبان كردي در موقعيت كارگيري به ةبراي مقايس
سطح و ميزان  9از را متغير تحصيالت . ايم كردهدو استفاده  آزمون خيو  از جدول توافقي

دست آمده ه ب 2x ،000/0  =p= 528/1از آنجاكه مقدار . ايم سطح در نظر گرفته 4در  رااستفاده 
 ؛معناداري وجود دارد ةبين دو متغير رابط بنابراين ،باشد مي 05/0تر از سطح  كوچك كهاست 

بين سطوح متغيرها به )  p= 607/0، كندال=  - 023/0( شده محاسبهولي با توجه به مقدار 
  . به دست نيامده است يمعنادار ةدو رابط به صورت دو

  :دهد مي و كاربرد زبان فارسي را نشان تحصيالت ةنمودار زير رابط
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بي سواد  ابتدايي      راهنمايي   دبيرستان  ديپلم  فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتر 

هيچ وقت

بعضي وقتها 

اغلب  

هميشه

  
  هاي رسمي بين سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان فارسي در موقعيت ةمقايس 6نمودار

  
بين سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان فارسي در  ةبا توجه به جدول باال كه مقايس

دهد، از آنجا كه  نشان ميرا دو  هاي رسمي با استفاده از جدول توافقي و آزمون خي موقعيت
بين دو  بنابراين ،باشد مي 05/0از سطح  كمتر) 2x ،000/0  =p= 608/1(شده  محاسبهمقدار 

) p= 136/0، كندال= 068/0(شده  محاسبهبا توجه به مقدار اما  ؛دار وجود دارد معني ةمتغير رابط
  .معناداري وجود دارد ةرابط دو به بين سطوح متغير تحصيالت و ميزان استفاده به صورت دو

شده در درجات آزادي  محاسبه fدهد كه مقدار  نتايج تحليل واريانس در جدول نشان مي
رات بين ميانگين استفاده از زبان يتغي بنابراين ؛تر است كوچك ،جدول fاز مقدار ) 8و  386(

 p= 000/0 كه مقدار در سطوح مختلف معنادار است و از آنجا رسمي غيركردي در شرايط 
 غيري بين سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان كردي در شرايط  تفاوت معنادار ،باشد مي

  .وجود دارد رسمي
دهد كه تفاوت معناداري بين ميزان استفاده از زبان كردي در حالت كلي در  نتايج نشان مي
  .وجود داردسطوح مختلف 
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  تحصيالت و موقعيت  متغير. 5 - 4
  .دهد مي ر كاربرد زبان فارسي و كردي را با توجه به متغير تحصيالت نشانيي زها جدول

  

  بين سطح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان كردي در ةتوافقي مقايسجدول   6جدول 
  رسمي غيرهاي  موقعيت

  

  ميزان استفاده

 تحصيالت

 جمع هميشه اغلب وقتها بعضي وقت هيچ

 64 36 26 1 1 فوق ديپلم

 64 30 31 3 0 ليسانس

 9 4 4 1 0 فوق ليسانس

 4 0 3 1 0 دكتري

 141 70 64 6 1 جمع

  
  بين سطوح تحصيالت و ميزان استفاده از زبان فارسي در ةجدول توافقي مقايس  7جدول 

  هاي رسمي موقعيت 
  

  دهميزان استفا

 تحصيالت

 جمع هميشه اغلب وقتها بعضي وقت هيچ

 64 11 27 20 6 فوق ديپلم

 64 12 41 7 4 ليسانس

 9 1 5 2 1 فوق ليسانس

 4 2 1 1 0 دكتري

 141 26 74 30 11 جمع

  
طور  به رسمي غيركرده در موقعيت  دهد كه افراد تحصيل مينشان  7و  6بررسي جداول 

. كنند فارسي هم صحبت ميبه  ،اما در كنار كردي ؛كنند معناداري از زبان كردي استفاده مي
كردي هم به  ،اما در كنار فارسي ؛كنند همچنين در موقعيت رسمي از زبان فارسي استفاده مي

كرده از هر دو زبان فارسي و كردي در  افراد تحصيل دهد كه ها نشان مي يافته. كنند صحبت مي
  .آيد كنند و اين يك نوع دوزبانگي ناقص به شمار مي استفاده مي رسمي غيرهاي رسمي و  موقعيت
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  متغير سن و موقعيت. 5 - 5
  :يمده مي كاربرد زبان فارسي و كردي را با توجه به متغير سن نشانزير ي ها جدولدر 
  

  رسمي غيرهاي  سن و ميزان استفاده از زبان كردي در موقعيت ةمقايستوافقي  جدول 8جدول 
  

  ميزان استفاده
 سن

 جمع هميشه اغلب وقتها بعضي وقت هيچ

 19 26 1 سال 11زير 
.  
7 

53 

12 - 16  0 12 49 21 82 

17 - 29 0 5 53 32 90 

30 - 50 1 10 51 69 131 

 38 31 7 0 0 به باال 51

 394 160 179 53 2 جمع

  
  هاي رسمي زبان فارسي در موقعيت بين سن و ميزان استفاده از ةمقايس 9جدول 

  

  ميزان استفاده
 سن

 جمع هميشه اغلب بعضي و قتها هيچ و قت

 53 26 23 3 1 سال 11زير 

12 - 16 2 20 34 21 77 

17 - 29 5 19 49 17 90 

30 - 50 11 30 64 25 130 

 38 0 2 12 24 به باال 51

 388 89 172 84 43 جمع

  
كردن به  دهد كه بين ميزان صحبت دو نشان مي و آزمون خي 9و  8بررسي جداول توافقي 

ين معني ه اب. معناداري وجود دارد ةرابط رسمي غيرزبان فارسي و كردي در موقعيت رسمي و 
از زبان كردي  رسمي غيرها در موقعيت رسمي از زبان فارسي و در موقعيت  كه آزمودني
  .استمثبت  ،كنند و اين همبستگي استفاده مي
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  گيري نتيجه. 6
از ) همسايگان و خانواده، دوستان( رسمي غيرهاي  در موقعيت) ها آزمودني(هاي سني  گروه

از ) ستد و داد و محيط اداري، آموزشي(هاي رسمي  كنند ودر موقعيت زبان كردي استفاده مي
از زبان كردي و  رسمي غيرهاي  موقعيت كرده در افراد تحصيل. كنند زبان فارسي استفاده مي

همچنين بين ميزان استفاده از زبان . كنند هاي رسمي از زبان فارسي استفاده مي در موقعيت
كردي در سطوح مختلف تحصيلي تفاوت وجود دارد و در سطوح مختلف تحصيلي به يك اندازه 

هاي مختلف  ان در موقعيتكرده از هر دو زب افراد تحصيل. شود از زبان فارسي استفاده نمي
هاي رسمي از كردي  اوقات در موقعيت گاهي زيرا ؛زبانگي كامل نيست يعني دو ؛كنند استفاده مي

كردن به زبان  بين ميزان صحبت. شود از فارسي استفاده مي رسمي غيرهاي  و در موقعيت
دين معني كه ب. معناداري وجود دارد ةرابط غيررسميهاي رسمي و  فارسي و كردي در موقعيت

از زبان كردي  رسمي غيرهاي  هاي رسمي از زبان فارسي و در موقعيت ها در موقعيت آزمودني
  .مثبت است ،كنند و اين همبستگي استفاده مي

 يدستاورد تحقيق در ايناما آنچه  ؛كند هاي قبلي را تأييد مي پژوهش حاضر نتايج پژوهش
 ميانتفاوت معناداري  اين است كه ،اوت استمتفديگر  يها پژوهش با و آيد به شمار مينو 

هاي ديگر  و اين يافته با يافته بينيم نميزبان فارسي  كارگيري بهزنان و مردان در  ةاستفاد
محيط  مانندهاي غير رسمي  همچنين با توجه به اينكه در موقعيت .پژوهشگران متفاوت است

به ) ناقص(زبانگي از نوع همپايه  ن دوشود، بنابراي مي خانواده بيشتر از زبان كردي استفاده
هر روز بر گرفته اين است كه  انجامديگر هاي  پژوهشنيز و  تحقيقهاي اين  يافته. آيد شمار مي
بنابراين . شود هاي محلي كاسته مي هاي معتبر و رسمي افزوده و از كاربرد زبان زبانكاربرد 
هاي متنوع از مرگ اين  با اجراي برنامهريزي كرد و  هاي محلي برنامه براي تقويت زبانبايد 
براي نيل به اين مقصود  هاي مركزي جلوگيري كرد كه در زبانها  آن شدن ها و هضم زبان
  : زير را برشمرد راهكارهاي توان مي

زبان رسمي  در كناراستفاده از زبان محلي  ؛محليهاي  استفاده از زبان محلي در رسانه
 ،ها به صورت انتخابي محلي در دانشگاه هاي زبانتدريس  ؛ييكشور در مدارس در مقطع ابتدا

نشر روزنامه و مجله به زبان يا  ةاجاز ؛ها رشته همةمتناسب با زبان بومي دانشجويان در 
سازي براي  واژه ؛ها براي استفاده از زبان محلي در خانوادهها  تشويق خانواده؛ گويش محلي
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براي  ...نويسندگان، شاعران، كارگردانان و ،رمندانهن تشويق ؛هاي محلي غناي واژگان گويش
  .هاي محلي ها و گويش زبان كارگيري به

  
  ها نوشت پي. 7

1. dialects  
2. diglossia  
3. Tewa  
4. monolingualism  
5. bilingualism  
6. dominant  
7. nativelike  
8. compound bilingualism  
9. coordinate bilingualism    
10. late bilingualism  
11. multilingualism  
12. kendall  

  
  منابع. 8
 .هاي تركي و فارسي در شهر قم بررسي جايگاه و كاربرد زبان ).1383( ايماني، محمود •

  .مركز واحد دانشگاه پيام نور: تهران .شناسي كارشناسي ارشد گروه زبان نامة پايان
ر دكت ةترجم  .هدرآمدي بر زبان و جامع ؛اجتماعي شناسي زبان ).1376( ترادگيل، پيتر •

   .آگاه :تهران .1چ  .ييمحمد طباطبا
اري و يبختهاي  ثلشناسي و زباني م بررسي تطبيقي قوم« ).1390(عباس  قنبري عديوي، •

 .1ش. )سابق هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش(مجلة جستارهاي زباني  .»تاجيكي
  .147 - 121 صص ).بهار(

هاي فارسي و گيلكي در موقعيت  بررسي جايگاه و كاربرد زبان. )1388(بين، طاهره  كرم •
واحد نور   دانشگاه پيام: تهران .شناسي كارشناسي ارشد گروه زبان نامة پايان .شهر رشت

  .مركز
پژوهشگاه علوم انساني و  :تهران .زبان شناسي جامعه آمدي بر در. )1387(مدرسي، يحيي  •

   .مطالعات فرهنگي



  ...بررسي تطبيقي جايگاه و كاربرد                                                   و همكاران محمدرضا احمدخاني 
 

62  

 .ربرد فارسي و گيلكي در تنكابنبررسي جايگاه و كا .)1388( ، ساراالموتي نصيري •
  .مركزواحد  نور  دانشگاه پيام: تهران .شناسي كارشناسي ارشد گروه زبان نامة پايان

 .هاي فارسي و لري در ممسني بررسي جايگاه و كاربرد زبان )1386(هوشمند، عنايت  •
  .مركز واحدنور   دانشگاه پيام: تهران .شناسي كارشناسي ارشد گروه زبان نامة پايان
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