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مقدمه-1

امروزه.اندگذاشتهمتقابلیراتیتأثگریکدیبرمجزاعلمدوتصور بهیشناسجامعهوشناسیبانز

.استپرداختهعلمدونیامتقابلمطالعۀبه،زبانیشناسجامعهنامبهیاجتماععلومازياشاخه

درخدمتزباندگاهیدنیابراساس.نگردیمجمعدگاهیدازرازبان،زبانیشناسجامعه«

چهدرزبانکهموضوعنیابهزبانیشناسجامعه.استشیخوتماعاجبافردارتباطبرقرارکردن

استفادهمورد...ویلحنچهبا،یکسچهحضوردر،يمقصودچهيبرا،یمکانچهدرویزمان

راآنکهیمردمنیبدر،جامعهيرفتاريالگودرزبانگاةیجابهزینوداردتوجهردیگیمقرار

.)1377:59،يباقر(»هدد میاهمیتکنندیمدرك

برخوردهنگامبه.استزبانیبرخوردوتماس،زبانشناسی جامعهدرات مهمموضوعیکی از 

سرنوشتتینهادروزبانرییتغایحفظدرتوانندمیدوآنهاينقشوکاربردتیاهم،زباندو

کیافرادانیمرتباطابرقرارينقشتنهاکهیمحلّزبانکیکهاستعییطب.باشندرمؤثّهاآن

کاربردهايازکهآموزشیورسمی،اصلیزبانکیمقابلدرداردعهدهبرراکوچکگروه

.)1،62:1987فسولد(داردبقابرايکمیشانساستبرخوردارغنیهنريوادبیآثاروعیوس

دهد مینشانراوضعیتییاموقعیتیکدرزبانیکانتخابدالیلیاعلل،2زبانیهاي نگرش

.)3،2004:18لی.دوآن(

استزبانیرفتارهايکلیۀانجاموشناختشامل،زبانیهاينگرشازدیگرتر وسیعتعاریف

درشدهریزي برنامههاي تالشوزبانحفظبهنسبت هانگرشازبرآینديتاشودانجامبایدکه

.)1987:148،فسولد(باشدزبانتوسعۀ

رییتغۀمقدم،یبومزبانبهنسبتیمنفيهانگرشواحساساتجادیا،سیمدراعتقادبه

ۀرابطکیزبانکاربردویزباننگرشۀرابط.استآنوقوعيبرایکافوالزمشرطوزبان

عدموجامعهدرزبانکاربردزانیمکاهشموجبیمنفنگرشکهیمعننیبد،استهیدوسو

.)82-1368:83،یسمدر(شودیمافراددریمنفنگرشتیتقوسببزبانکاربرد

عمدتاً کرگانرود، لیسار و (هاي شمالیگویش تالشی در اثر مجاورت با زبان ترکی در قسمت

از)رضوان شهر، ماسال و شاندرمن(هاي جنوبیگیلکی در قسمتو مجاورت با گویش)حویق

1. R. Fasold
2. Language Attitudes
3. L. Duan
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.ه است بر روي آنها تأثیر بگذاردشدت تأثیر پذیرفته است؛ ضمن این که خود نیز توانست آنها به

، نسبتاً )مانند اسالم در حوزة مرکزي(است که تأثیر کمتري پذیرفتههاییدرنتیجه در قسمت

 گویش گیلکی و خصوصاًسبب گسترش نفوذ به.کنیمو خالصی را مشاهده میگویش یکدست

داده و برخی نیز  گویشتغییر ی، تالشهاي ترکی در منطقۀ قومی تالش، بسیاري از خانواده

گیلکی، زبان فارسی نیز گویش ترکی و زبان غیر از ).1386:35رضایتی، (اند شدهدوزبانه

بیشترین تأثیر را برروي گویش تالشی گذاشته است که دلیل عمدة آن این است که زبان 

.رسمی کشور است و کارایی و کاربرد آن در رفع نیازهاي زبانی فوق العاده باالست

اي تحت تأثیر پدیدة  هاي محلی و منطقه این گویش تالشی نیز همانند سایر گویشبنابر

بیم .رنگ شدن است تر و کم تدریج در حال ضعیف تداخل یا نفوذهاي زبانی قرار گرفته است و به

طور کلی منقرض و ناپدید شود که در  چندان دور، این گویش به اي نه رود که در آینده آن می

ایۀ زبانی مهم و باارزش که حاصل میراث چند صد یا چندهزارساله است آن صورت یک سرم

.شود نابود و به فراموشی سپرده می

.ها اهمیت بسیار زیادي دارند مسلّم است که در تغییر و یا نابودي گویش تالشی، نگرش

ات بینی حی تنها در پیش نه، تالشقومیدر جغرافیايهاي زبانی  علمی نگرش بررسیبنابراین 

هاي گویش  مؤثر است، بلکه در مرمت و بازسازي تخریب برآورد طول عمر آن گویش تالشی و

درنتیجه، .هاي گویش تالشی نقش اساسی دارد ها و سیاست تالشی و اجراي موفق توسعۀ برنامه

تر  طور دقیق یا به(شناسی جامعههم از نظر شناسی و  زبان نظراز طرح این موضوع هم 

.ت استاهمی ضروري و حائزبسیار)زبانشناسی  جامعه

هاي گویش تالشی، هیچ گونه مطالعۀ کمی و  تعیین و یا برآورد نگرشموردمتأسفانه در

.شود آماري صورت نگرفته است و خأل این تحقیق کامالٌ ضروري، بیش از پیش احساس می

تالش-2

گذشتهدر.استایرانغربیالشمدر،خزردریايغربیجنوبحاشیۀدر،قومیاي منطقهتالش

کهطوريهب،ددا میاختصاصخودبهگیالنغربشمالردراوسیعیسرزمینتالشقومیمنطقۀ

وتالشجبال،شمالیزالبرشرقیآبریزسراسروشد میآغازگیالنرودبارشهرستانحدوداز

جمهوريخاكدرسالیاننشهرستاوشرقیمغانتاانزلیبندرکپورچالازآنساحلیهاي جلگه



شناسیزبان و زبان مجله |102

قومیۀمنطق،کشوريبنديتقسیمدرامروزهاما.)1367:17،بازن(گرفتمیبردرراآذربایجان

.)13-1380:1/16،رهنمایی(استماسالورضوانشهر،طوالشهايشهرستانشاملعمدتًاتالش

گروهازگویشاین.شود مینامیده»تالشی«گوید میسخنبدانتالشقومکهگویشی

قتعلّخزردریايساحلهاي لهجهبهوغربشمالشاخۀبهوآید میشماربهایرانیهايگویش

استاینتالشیزبانبرتالشیگویشلفظبکارگیري ارجحیتدلیلو)1367:34،بازن(دارد

کهآنجاییازعالوه، به.استتاریخی، فرهنگی و ادبیاقد خط و منابع مکتوب فگویشاینکه

بهکههستندها کادوسهمانها تالشودارداختصاصتالشقومیمنطقۀبهفقطگویشاین

.استلشیتاگویشآنبراينامینترمناسب،استیافتهتغییر»ها تالش«بهنامشانزمانمرور

.گیردمیقراربررسیومطالعهموردتالشیگویشعنوانبامقالهایندرلذا

پژوهشپیشینۀ-3

ازموارديکهاستگرفتهصورتزیادييها پژوهشکشورازخارجدرحاضرپژوهشباارتباطدر

بااي مقالهرد)1970:137(2فیشمنو1آگیسی.شدخواهدذکراینجادراجمالیطور بهآنها

هاي روشبرخی»شناسی روشابزارهاياجمالیبررسییک؛زبانیهاي نگرشمطالعات«عنوان

بیشترینعمدتاًنامه پرسشکهکردند بیانآنها.ردندکمطرحرازبانیهاي نگرشطالعۀمبرايمفید

پرسیدهنامه پرسشدرکه سؤاالتی.استزبانیهاي نگرشمطالعۀدرشدهکارگرفته بهروش

ارائهزبانشانبارةدرمردماحساساتازکلّیتصویريکهاسترزشمندالحاظاینازشود می

،مصاحبهمشکل.آیند میحساببهمستقیمروشهردوواستنامه پرسشهمشابمصاحبه.کند می

.اند تصادفیمعموالًوپراکندهها دادهزیرااست،ها دادهدهیسازمانبهمربوط

اصلیتکنیکسهکهکردپیشنهادزبانیهاي نگرشبارةدرنیز)97-1994:102(3زادوارد

.مستقیم غیرارزیابیومستقیمارزیابی،ییمحتواتحلیل:داردوجودها نگرشيگیر هاندازبراي

.استشناسی قوممطالعاتنیزوشناسی جامعه،تاریخیمشاهدات:شاملییمحتواتحلیل

1. R. Agheisyi
2. J. Fishman
3. W. F. Edwards
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تطبیقروشکه صورتی در.استمصاحبهیانامه پرسشهاي روششاملوالًمعممستقیمارزیابی

.است زبانیهاي نگرشمستقیم غیرگیري اندازهازمثالبهترین1صدا

،زبانیکزندگیتاریخدرها نگرشکهاستمعتقدها نگرشدرتشریح)1988:112(2بیکر

ها نگرش،زبانیهاي تخریببازسازيومرمتوزبانیکنابوديیاتوسعهدر.ندا مهمبسیار

وزبانیکحیاتبینی پیشدرمردمیهاي نگرششناساییعالوه بهو.داردبسیارياهمیت

چنینراها نگرش)1988(بیکر.دارداساسینقش،زبانیهاي برنامهتوسعۀواجرادرموفقیت

خیالیابداعاتها نگرش،شوند یماستنتاجکههستندفرضیتصوراتها نگرش«:کندمیتعریف

رااستعدادهاها نگرش،کنندکمکزبانیرفتاردالیلوعللبررسیبهرود میانتظارکههستند

طولدروشوند میبخشیدهها انسانبهنهوشوند میبردهارثبهنهها نگرش،کنند میبارور

ها نگرشگیري اندازهدرکهرامهماملعسه)1988:114(او.»مانند میباقیثابتنسبتاًزمان

انجاممحیط،ها واقعیتبرابردرها نگرش:کند میعنوانشکلاینبه،دارندارزشندرت به

.مردمافرادنمونهوآزمون

تر عمیقرازبانیهاي نگرشبهمربوطبحث»زبانیهاي نگرش«عنوانباکتابیدرها بعدبیکر

،زبانیهاي نگرشبیناحتمالیبستگیهمیک،اونظرِبه.)1992:29(کند میبیانتر مفصلو

او.)1نمودار (داردوجودفرهنگیپیشینۀوزبانیپیشینۀ،زبانیتوانایی،مدرسه،جنسیت،سن

زبانیهاي نگرشآنجادرکهاستآموزشیمحیطیکمدرسهکهکند میاشارهگریدییجادر

.)1992:45،یکرب(یابند میتغییروتوسعه

)1992:45،بیکر(زبانیهاي نگرشکنندة تعیینعوامل-1نمودار

1. Matched-Guise
2. C. Baker
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انجامکههماندکیهاي پژوهشواستنگرفتهصورتمرتبطیکامالًتحقیقکشورداخلدراما

نظیرموضوعاتیبررسیبهعمدتاًوشوند میمربوطزباناجتماعیمطالعاتبه،استگرفته

،جنسیتیوسنّیهاي گروهبیندرتلفّظیهاي تفاوت،زبانیهاي گونه،بانیزهاي گیري قرض

.اند پرداخته...و،ملیتوزبانرابطۀ،ها زبانبرخورد،سبکیهاي گونهتغییر

واژگانیاساختار،ها آواتوصیفبهغالباًنیزشناسی گویشمطالعات،دیگرازسوي

مطالعاتدرزمینۀکهتحقیقاتیازبرخی،حالینابا.شوند میمحدودایرانیهاي گویش

اینآیندةدورنمايوکنونیوضعیتدربارةکلیهایی دیدگاهواستگرفتهانجامزباناجتماعی

اجتماعیسیشنا واژه،ها پژوهشاینترینِ مهماز.شوند میارائهوارفهرست،دنکن میارائهها زبان

ورضایتیتوسط)جنسیتوخویشاوندياصطالحاتوها واژهمورديمطالعۀ(گیلکیزبان

،مسجدسلیمانشهردربختیاريگویشدربارة)1381(ذوالفقاريپژوهش،)1387(چراغی

دربارة)2000(بخش شاهپژوهش،آملشهردرمازندرانیزباندربارة)1379(بشیرنژادپژوهش

درگیلکیوفارسیزبانکاربردارةدرب)1381(مشایخپژوهشولندندانشگاهدربلوچیزبان

ها پژوهشاینهمۀدرآنچه.)1382:74،بشیرنژاد(استرشتشهردرمختلفسنیگروهدو

بیشترِدرمحلیهاي گویشوها زبانجایگزینفارسیزبانبتدریجکهاستاین،استمشهود

.)78و74:همان(استشدهها حوزه

وحفظمسئلۀ ومحلیيها گویشاجتماعیجایگاهرسیبربهکهاستواضحکلیطور به

بهنگرشنحوةبرآوردیاوتعیینمورددراینکهویژهبه،استنشدهزیاديتوجهآنهاتغییر

ومورديهايپژوهش.استنگرفتهصورتآماريوکمیمطالعاتمتأسفانه،محلیيها گویش

امتداددریاوراستادراستگرفتهصورتها گویشاینازبرخیبارةدرکهالذکرفوقپراکندة

.داردوجودفوقتحقیقاتوحاضرتحقیقبینزیاديهاي تفاوتلذانیستند،حاضرمطالعۀ

برآورد کمی و بهحاضرتحقیقکهاستاینفوقتحقیقاتوحاضرتحقیقبینعمدهتفاوت

)پسردختر و(آموزان دبیرستانینشتالشی در بین دا گویشبهنگرشمقدارومیزانيگیر هانداز

.استشدهمتمرکز،)روستاییشهري و(هاي زندگی مختلفاز محلّ
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پژوهشروش-4

جغرافیايدرچندزبانگییادوپدیدةبررسی«عنوانِباارشدکارشناسینامۀ پایانازبخشیحاضرپژوهش

ایندر.استمربوطتالشیگویشيها نگرشتحلیلوبرآورد،يگیر هاندازبهکهاست»تالشقومی

،انگویشورتجنسوزندگیمحلّشاملوابستهمتغیرِزیردودرها نگرشازگروهسه،مطالعه

ومقطعینوعازحاضرپژوهشلذا.گیردمیقرارتحلیلوبررسیموردآماريآزمونطریقاز

.استتحلیلی-توصیفی

آماريجامعۀ-4-1

منطقۀسهازکهبودندهوسطمتمقطعرپسوردختآموزاندانششاملتحقیقاینآماريجامعۀ

یک،جنوبیتالشاز:شدندانتخابشرحاینبه)انگویشورزندگیمحلّسهیا(تالشجغرافیایی

دخترانهدبیرستانیک،مرکزيتالشاز،ماسالشهرازپسرانهدبیرستانیکودخترانهدبیرستان

روستايازپسرانهدبیرستانیکودخترانهدبیرستانیکوتالششهرزاپسرانهدبیرستانیکو

،کشلیروستايازپسرانهدبیرستانیکودخترانهدبیرستانیک،شمالیتالشازو،سرا خاله

دوکهشدندانتخابطوريپسرانهدبیرستانچهارودخترانهدبیرستانچهاریعنی.شدندانتخاب

دبیرستاندوودخترانهدبیرستاندووشهريمناطقازپسرانهدبیرستاندوودخترانهدبیرستان

آموز دانش400تا150بیندبیرستانهرانآموز دانشکلتعداد.بودندروستاییمناطقازپسرانه

انتخابچهارموسومهاي کالسازتصادفیصورت بهآموز دانش30دبیرستانهراز.بودمتغیر

.شداجراآنهارويبرنامهپرسشودادندمیتشکیلراآزمونموردهجامعکلّکهشدند

نامه پرسشاجرايروش-4-2

دخترانهدبیرستانچهارچونوشدانتخابآموز دانشنفر30دبیرستانهرازکهاینبهتوجهبا

نفر120ودخترنفر120(آموز دانش240مجموعدر،بودشدهانتخابپسرانهدبیرستانچهارو

تعدادهمینوتکمیلنامه پرسش240درنهایتوشدندگرفتهدرنظرآزموناجرايبراي)پسر

.شدآوري جمعیتالشگویشورانمنطقۀکلازنامهپاسخ
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زمانمدت.آمدعملبهمحققحضوردرآزمونوشدتوزیعدستیصورت بهنامه پرسش

لتأمباواضطرابگونه هیچبدونوآرامشباها شونده پرسشتابوددقیقه60تا45بینآزمون

.دهندپاسخسؤاالتبه

وفیشمنتوسطنامه پرسشتهیۀدستورالعملازبرگرفتههاي ایدهبا،نامه پرسشسؤاالت

لذا.شوندآشکارکاملطور به،انگویشورهاي نگرشتااستمنطبق)30-1970:47(آگیسی

بهنسبت ها نگرش،تالشیگویشوفرهنگبهها نگرشبخشِسهدرزبانیهاي نگرشتسؤاال

وسوادشاملدر دو بخش یتالشگویشتوسعۀهاي برنامهبهها نگرشوتالشیگویشورانسایر

.)پیوستبه.ك.ن(شداجراوطراحی،رسانه

ها دادهتحلیل-5

افزار نرمگستردةصفحۀدرها دادهتمامیکهاستاینها دادهتحلیلدرشده گرفتهکار هبروش

میانگین،ها پاسخدرصدمحاسبۀبرايآنهاي فرمولازواستشدهدادهقرار1اکسلیکروسافتام

،اي هدایریاوستونینمودارهايانواعرسمبراينیزوبخشهردرزبانینگرشحسابیمتوسطیا

.شداستفاده

تالشیفرهنگوگویشبهنگرش-5-1

نامه پرسشقالبدربستهسؤال12تعداد،تالشفرهنگوگویشبههانگرشجاستخرابراي

اینبه.بودشدهمطرحنیزبازسؤاالت،بستهسؤاالتهمراهبه،سؤالششدرالبته.شدمطرح

1جدول(بودشدهخواستهها شوندهپرسشازها، پاسخانتخابدالیل،سؤاالتایندرکهترتیب

درکاملطور به،)نفر240(آزمونموردجامعهکلبرايسؤاالتاینبهها خپاسنتایج.)پیوست

ها پاسخدرصد65ازبیش،)11و10تسؤاالازغیر(تسؤاالهمۀدر.شود میدیده2نمودار

،استبودهمثبت،تالشیفرهنگوگویشبهها نگرشکهدهد مینشاناینواستبودهمثبت

.هستندخنثی،ها پاسخدرصد25تا20متوسططور بهآنکهضمن

1. Microsoft Excel
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تسؤاالاینبهمنفیپاسخکهشکلاینبه،کندمیفرقدیگرتسؤاالبا11و10تسؤاال

درنتیجهوشود میتلقّیمنفینگرشوانعنبهآنهابهمثبتپاسخومثبتنگرشعنوانبه

ارائه10سؤالبهتمثبپاسخدرصد6وخنثیپاسخدرصد19منفی،پاسخدرصد75حدود

بهمثبتپاسخدرصد13وخنثیپاسخدرصد34ومنفیجوابدرصد53حدودودادند

وگویشبهآزمونموردافرادمثبتنسبتاًنگرشبیانگراعداداین.نمودندارائه11سؤال

.استتالشیفرهنگ

تالشیفرهنگوگویشبهنگرش-2نمودار

به،استشدهمطرحتالشیگویششناسیشتارنومورددرطالعاتاعدمیاوجود،2سؤالدر

معادل(نفر240ازنفر142فقط.استشدهسؤالتالشیگویشنوشتاريشکلازکهشکلاین

.استشدهدادهنشان3نموداردرنتایجاین.داشتنداطالع،نوشتاريشکلمورددر)درصد60
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تالشی گویش نوشتاريشکلشناخت-3نمودار

شکلنوع،)درصد60یعنی(بودنددادهمثبتپاسخ2سؤالبهکهافرادياز،3سؤالدر

ازکهافراديدرصد100مجموعاز.استشدهارائه4نموداردرآننتایجکهشدسؤالنوشتاري

بادرصد22،تالشیشعرهايبادرصد60،بودندلعمطّتالشیگویشنوشتاريشکل

بیشو کمتالشیطنزهايبادرصد4وتالشیهاي داستانبادرصد14،تالشیايه المثل ضرب

شونده،پرسشافرادهمۀمطالعهایندرکهاینوجودباکهاستاینبیانگرموضوعاین.بودندآشنا

سطحدرفارسیزباننوشتاريشکلمورددرافرادعمومیاطالعات،بودندباسوادوآموز دانش

کمتالشیگویشمکتوبآثارحجمیاکهاستایننآتعلّواستپایینبهمتوسطومتوسط

راآثاراینواند دهنورزیاهتمامشایدوبایدکهطور آنموردایندرامرنمتخصصایاواست

بنابراین.استشدهفراموشتقریباًالشیتگویشازشکلاین،درنتیجه.اندنکردهمعرفیخوبی به

.استملموسومحسوسکامالًتالشیگویشاززمینهاینبهفناهلبیشترتوجهلزوم

یتالشگویشنوشتارييها شکلانواعبهنگرش-4نمودار 
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تالشیگویشورانسایربهنسبت ها نگرش-5-2

قالبدرسؤالشش،یتالشگویشوراندیگربهنسبت تالشمردمنگرشبررسیمنظور به

ازوگیردمیقرارفرضیموقعیتیکدردهنده پاسخ،سؤالهردر.شدرااجوطراحینامه پرسش

،زبان فارسی،یالشتگویشور(مربوطهپاسخچهارازبایداووشودمیسؤالموقعیتآندربارةاو

:شاملالؤسموردفرضیهاي موقعیت.دکنانتخابراپاسخیک،)کدامهیچو2یا  1ۀگزین

تسؤاالایندر.)پیوست2جدول(بودازدواجوتلویزیون،آموزش،ارستانبیم،استخدام،تجارت

هشدپوشیچشممتغیرهادیگرازوشدهگرفتهدرنظرمتغیرتنهاعنوان به،گویشورفردگویش

.ساختخواهدآشکارراانگویشورتمایالتوها نگرش،سؤاالتهاي جواببنابراین.است

پاسخ1440مجموعاز،سؤالششمجموعوآزمونموردجامعۀکلّ بررسیدر

مردمکهدهد مینشاناینودارندگرایشیتالشگویشورانبههاپاسخدرصد42،آمدهدستهب

کهافراديکهاینضمن.کنندمیانتخابرایتالشگویشاول،خاصهاي عیتموقدرتالش

قراردومردیفدر،دارندزبانانفارسییاتالشیگویشوراندیگربهنسبتطرفانه بیهاي نگرش

بهنسبتفارسیزبانوتالشیگویشازکدامهیچ،گروهایننظراز.)درصد41(گیرند می

مهم،برد میکار بهخاصیموقعیتدرگویشوریککهزبانیواقعدروندارندبرتريدیگري

نگرشدرواقعونیستدار عنیمعاملیکآنهاگیريتصمیمدرزبان،دیگرعبارتبه.نیست

کلّازدرصد15زبانان فارسیبهنسبت مثبتنگرشدرصد.دارندزبانبهنسبتتفاوتی بی

اعتبارراآندالیلبتوانشایدکهاند قائلارجحیتفارسیزبانبرايگروهاینوبودهاپاسخ

پشتوانۀازبرخورداريیاویتموقعآندرزباناینبهترکارایییافارسیزبانبیشتراجتماعی

تالشیگویشبهکهافراديدرصدسهم.دانستتالشیگویشبامقایسۀدرفارسیزبانترقوي

،دهند میترجیحاحتماالًرادیگريهاي زبانیاوندا تفاوت بییاوندارندگرایشفارسیزبانیا

هاي دیگرزبانها ووجود گویشهبتوجهباوهستندیکمخیلیتعدادکهاستدرصد2حدود

صورت  هايمهاجرتخاطر ب باید انتظار این مقدار جواب هیچ کدام را داشت واین امردر تالش

.)5نمودار (استطبیعیگرفته به تالش
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یتالشگویشوراندیگربهنسبت ش کلّ جامعۀ مورد آزموننگر-:5نمودار 

موقعیتدر،شودمیمشاهده6نمودار درکهطورهمان،فرضیموقعیتششازهریکبررسیدر

54که درصورتی.کنندتجارتتالشیگویشورباکهدهند میترجیحدرصد31،)1سؤال(تجارت

ازدرصد11.دانندمینتجارتدرکنندهتعیینعاملرامشتريزبان،دهندگان پاسخازدرصد

احتماالًچون.بفروشندزبان فارسیفردبهراخودمحصوالتکهدهند میترجیحهاهدهند پاسخ

.فهمند میبهترراتجارتقوانینومسائل،زبانان فارسیکنند میتصور

یتالشگویشوربرايدارندعالقهها دهنده پاسخدرصد39،)2سؤال(استخدامموقعیتدر

،درضمنوکنند کمکخودزبانان همبهاولوهلۀدربایدکهاستاینآنهادلیل.کنند کار

کار صاحبیکبرايدارندعالقهدرصد8و.استتر راحتتالشیگویشوربابرقرارکردنارتباط

.کنندکارکسیچهبرايکهکند نمیفرقیهمدرصد49براي.کنندکارزبان فارسی

مختلفهاي موقعیتدرگویشوران تالشیدیگربهکلّ جامعۀ مورد آزمون  نگرش-6نمودار 



111|گویش تالشیهاي زبانی در  بررسی نگرش

روندبيدکترنزددهند میترجیحها دهنده پاسخازدرصد50،)3سؤال(بیمارستانموقعیتدر

زبان همدکترباتوانند میبهترکهبوداینگروهاینافرادبیشترِدلیلوداردتالشیگویشکه

38.داشتندیالشتگویشورانبهمنفینگرشها دهنده پاسخازدرصد12.کنندبرقرارارتباطخود

یاتالشیگویشبادکترهايبهترجیحینگرشگونه هیچموقعیتایندرها دهنده پاسخازدرصد

.نداشتندزبان یفارس

کهدهند میترجیحها دهنده پاسخدرصد57حدود)4سؤال(تلویزیونیبرنامۀموقعیتدر

برتريایندلیلترین مهم.فارسیا زبانب هاي برنامهتاکنندنگاهتالشیبا گویش هاي برنامهبه

قابلوملموسامالًکواستتر دلچسبآنهابرايتالشیبا گویش هاي برنامهکهاستاین

دتعدالبته.دارنددوسترافارسیتلویزیونیبرنامۀها دهنده پاسخازدرصد10.ندفهم

.شودمیانتخابیچنینبموجتالشیهاي برنامهبهنسبتفارسیتلویزیونیهاي برنامه

گویشدوکهرااي مدرسه،ها دهنده پاسخازدرصد25،)5سؤال(آموزشیموقعیتدر

گویشابتداکهاي مدرسهکنند میتصورزیرادهند،میترجیح،داردفارسیزبانوتالشی

.استبهتر،دباشداشتهفارسیزبانبهتالشیگویشازانتقالیمرحلۀیعنی،باشدداشتهتالشی

تنهاعنوانبه،فارسیزبانازصرفاستفادةکهکنند میتصورها هندهدپاسخازدرصد40اما

پشتوانۀفارسیزبانوگیرند مییادتر سریعرافارسیآنهازیرا،استبهتر،آموزشیوسیلۀ

.نیستمهممدرسهنوع،همدرصد35براي.استمفیدتروداردتري وسیعکاربردومحکم

گویشوربادهند میترجیحدهندگان پاسخازدرصد43حدود)6سؤال(ازدواجموقعیتدر

11فقط.استآسانتالشیگویشورباکردناربرقرارتباطآنهانظرِاززیراکنندازدواجیتالش

صددر43براي.استبهترزبان یفارسفردیکباازدواجکهکردند بیاندهندگان پاسخازدرصد

.گیردقرارتوجهموردبایددیگريعواملبلکهنیستازدواجدراي کننده تعیینلۀأمسزبان،هم

گویشوراندیگربهنسبتتالشمردمهاي گرایشوها نگرشکهدریافتتوان میکلیطور به

بیشترینبیمارستانوتلویزیونهاي موقعیتدر.کند میفرقمختلفهاي موقعیتدریتالش

بهگرایشکمترینتجارتوآموزشهاي موقعیتدروداردوجودیتالشانرگویشوبهگرایش

بهمتوسطینسبتاًگرایشاستخداموازدواجهاي موقعیتدروداردجودوتالشیرانوگویش

.شود میدیدهیتالشگویشوران
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شیتالگویشتوسعۀهاي برنامهبهها نگرش-5-3

هاي برنامهبهها نگرش:استشدهراحیطقسمتدودروشدهتشکیللسؤادوازدهازبخشاین

.تالشیگویشةدهند هتوسعايِ رسانههاي برنامهبهها نگرشویتالشگویشسوادتوسعۀ

یتالشگویشسوادتوسعۀيها برنامهبهها نگرش-5-3-1

چهفرضی تیِالیفععیتموقیکدرکهدشپرسیدهافراداز،بخشایناطالعاتآوري جمعبراي

تالشیگویشسوادتوسعۀبه نگرشنحوه بررسیبه3ات1تسؤاال.دارندالعملی عکسنوع

.دهد می نشانگویشاینیادگیريدرمشارکتبهراها شونده پرسشاشتیاقومیلوپردازد می

الفقسمت(استشیتالگویشتوسعۀدربارةعمومیباوریانگرشستخراجابراي6تا4تسؤاال

.)پیوست3جدول

.استشدهخالصه7نمودار درتالشیگویشسوادبهنسبت نگرش کلّ جامعۀ مورد آزمون  

هاي برنامهدرمشارکتدربارة)درصد 36(ها پاسخبیشتر،شود میدیدهکهطوري همان

ومنفیيحدتاددرص12ومثبتيحدتاها پاسخصد در 34.بودمثبتتالشیگویشیادگیري

ضعفبرايبتوانکهدالیلیازییکشاید.بودندمنفی،ها پاسخکلازباقیمانده درصد18

نوشتارشناسیدربارةعمومیآگاهیعدم،کردمطرحتالشیگویشسوادبهنسبت ها گرایش

نایابونادربسیارتالشیگویشنوشتاريِمنابعوآثارچون،دیگرعبارتبه.استتالشیگویش

ها نگرشبهمربوطبخشدرموضوعاین.استبسیارکمموردایندرمردماطالعاتاست،

آن هم تأیید وگرفتقراربررسیموردنیز3و2سؤالدر،یتالشگویشوفرهنگسوي به

جوابدرصد12،مثبتنسبتاًجوابدرصد46،مثبتجواب،درصد31حدود،4سؤالدر.شد

افرادمنفیجوابدلیلرسدمینظربه.شدحاصلمنفیکامالًجوابدرصد11ومنفینسبتاً

شود میموجب،گویشگیري شکلابتدايدرتالشیگویشیادگیريکهباشداینسؤالاینبه

موضوعهمین.کندتداخلفارسیزبانباوشودگمسردرآموزشاولهاي سالدریادگیرنده

وبگذاردتأثیرنیزدرسیمحتوايیادگیريبرامراینشانخودزعمبهکهشود میموجب

.شودتحصیلیافتموجب
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تالشیگویشسوادۀتوسعبهنگرش-7نمودار 

ازترمهمفارسیزبانیادگیريکهکنند میتصورها دهنده پاسخازدرصد44حدود،5سؤالدر

ها دهنده پاسخازدرصد9ودارندخنثینگرشدرصد47که درصورتی،استتالشیگویش

،داشتندخنثینگرشکهافرادي.نیستتالشیگویشازترمهمفارسیزبانیادگیريمعتقدند

گویشامااستتالشیگویشازترمهمهمیشهفارسیزباناگرچهکهکردنداستداللچنین

تالشیگویش.داردتري محدودکاربردوفقطاستمااجداديگویشچوناستمفیدنیزتالشی

.کنندصحبتتالشیگویشبهافرادهمۀکهاستمهمجاییدر

سؤالاینبه،)درصد 70(ها دهنده پاسخبیشترِکهدهدمینشان6سؤالبهها پاسخنتایج

ولیخنثیپاسخدرصد1ومنفینسبتاًولیخنثیجواب،درصد16ودادندمنفیجواب

چنینمنفیجوابدلیل.دادندمثبتکامالًجواب،)ناچیزباًتقری(درصد3حدودومثبتنسبتاً

آنواستمفیدکامالًهنوزاماداردمحدوديکاربردتالشیگویشاگرچهکهاستشدهمطرح

بخشکهبگیریمنتیجهاطمینانباتوانیم میاینبنابر.استتالشمردمگویشهمیشهبراي

آنهااستداللقطعاًو.داردمثبتنگرشتالشیویشگسوادنسبت به،آزمونموردجامعۀاعظم

گویشاگرواستبهترهمیشهآنبیشتریادگیريوماستگویشتالشی«کهبودخواهداین

بهشدهارائههاي پاسخنتایج8نمودار .»داشتنخواهدوجودتالشیفرهنگ،نباشدتالشی

.دهدمینشانراالشیتگویشسوادتوسعۀبهنگرشبخشتسؤاالازهریک
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تالشیگویشسوادۀتوسعيها برنامهازهریکبهها نگرش-8نمودار 

تالشیگویشاي رسانههاي برنامهبهنسبت ها نگرش-5-3-2

گویشةدهند هتوسعاي رسانههاي برنامهبهنسبت افرادهاي نگرشتوضعیبررسیمنظور به

کهشداجراوطراحی)پیوست3جدولبقسمت(نامه پرسشقالبدر12تا7االتؤس،تالشی

.استشدهدادهنشان9نمودار درآنکلّی نتایج

آزمونموردجامعۀکلّدرها رسانهبهنگرش-9نمودار

تالشیگویش اي رسانههاي برنامهداشتنبرايافرادعالقه منديبهمربوط11و7،9سؤاالت

مجموعِاز.کند میبیانها برنامهایندرمشارکتبرايراافرادتمایل12و8،10تسؤاالواست

مورددر)درصد63معادل(پاسخ907،آزمونموردجامعۀکلّدرشدهارائهپاسخ1440

208وخنثیپاسخ)درصد23معادل(پاسخ335که درصورتی.بودمثبتاي رسانههاي برنامه
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هاي برنامهتک تکبهمثبتهاي پاسخ10نمودار .بودمنفیپاسخ)درصد14معادل(پاسخ

میلکهافراديدرصد70از.دهدمینشانمجزاصورت بهرا)روزنامه،رادیو،تلویزیون(اي رسانه

 اندکهاعالم کرده )همگیتقریباً(درصد67،باشندداشتهتالشیگویشبهتلویزیونیبرنامۀدارند

 کهافراديدرصد69ازوبودخواهندها برنامهنوعاینةبینندوآن مشارکت خواهند کرددر

بهوکنند میمشارکتآندردرصد62،باشندداشتهتالشیگویشبهرادیوییبرنامۀدارندعالقه 

کهدهندگانپاسخدرصد60از.کنند نمیمشارکتآندر)درصد7(بقیهودهند میگوشآن

مشارکتآندردرصد46فقط،باشدموجودلشیتاگویشبهاي روزنامهدارندعالقه

نیز درصد14ودر آن اظهار نظر کنندهم و کنندمطالعهراآندوست دارندبطوریکه هم کنند می

داراي،ترتیببه،رادیووتلویزیونهاي رسانهاوالًکهشود میمشاهده.کنند نمیمشارکتآندر

عالقه درصدثانیاً.داردقرارسومرتبۀدرروزنامهنۀرساوهستندمثبتهاي نگرشمیزانبیشترین

همبهنزدیکخیلیواولرتبهدرتلویزیونرسانۀمورددرآنهامشارکتبهتمایلوافرادمندي

عالقه میزانبینروزنامهرسانۀمورد درواستشدهبیشترکمیفاصلهاینرادیورسانۀدرواست

ارائۀقابلدالیل.داردوجودزیادترينسبتاًفاصلهآنهامشارکتبهتمایلمیزانوافرادمندي

اینبه،استتلویزیونورادیوباروزنامهرسانۀنوعبینتفاوتبهمربوط،ها تفاوتاینبامرتبط

استفادهودسترسیقابلحاالتوها مکانهمۀدررادیونیزوتلویزیونهاي رسانهکهترتیب

.نیستدسترسیقابلمواقعهمۀوجاهمهدر،متعدددالیلبه،روزنامههکدرحالی،هستند

برايموضوعاینکهباشدبیشتربایدافراددركوخواندنمهارت،روزنامهرسانۀدرمورد،عالوههب

عادت،مختلفدالیلبههم،باسوادافرادازبرخینیزواستآور ماللوپرزحمتسواد کمافراد

باید،روزنامهرسانۀازنکردن استقبالبرمؤثرعواملبیندر.ندارندروزنامهواندنخبهزیادي

.شودذکرنیزآنبهدسترسیسرعتوآنمطالعۀوروزنامهتهیۀبهمربوطمختلفهاي هزینه

هاي برنامهفهمودركکهشوداشارهنیزموضوعاینبهبایدرادیووتلویزیونرسانۀدوبارةدر

بامقایسهدر،سواد کموباسوادنمخاطبابراي،شنیدارينظرازهمودیداريازنظرهم،زیونیتلوی

،اخیرهاي سالدررارادیوازاستفادهمردمازبرخی،دلیلهمینبهواستترآسانبسیاررادیو

.اند گذاشتهکنار
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تالشیگویشةهندد هتوسعرسانۀسه نوع بهکل جامعۀ مورد آزمون نگرش-10نمودار 

بهنسبت مثبتنگرشتالشمردماکثریتکهکردمشاهدهتوان میخالصهطور به

اي توسعههاي برنامهدارنددوستهم،دیگرعبارتبه.دارندتالشیگویش اي رسانههاي برنامه

بایدماا.کنند شرکتها برنامهایندرکهندا مشتاقهموباشدداشتهوجودها رسانهدرتالشی

بیشترینتلویزیونواستنامتوازن،رسانهنوعسهاینمطلوبیتمیزانکهداشتتوجه

.داردرامطلوبیتحداقلروزنامهومطلوبیت

جنسیتوزندگیمحلبهتوجهبازبانیهاي نگرشمقایسۀ -5-4

وابستۀيتغیرهامبینآمارياختالفدارنبودن معنییاداربودن یمعنکردن مشخصمنظور به

رويبرگویشوران)پسریادختر(مختلفيها تجنسیبیننیزوزندگیمحلّبینیعنی،تحقیق

SPSSآماريافزارنرمازتالشیگویشبهها نگرشنحوة
نوعبهتوجهبا.استشدهاستفاده1

آماريآزمونعنوانهب2فریدمنآزموناز همانیاوابستهنمونۀچندینزمونآ،ها دادهومتغیرها

.شداجراواستفاده

1. Statist ical Package for Social Science
2. Friedman
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تالشیفرهنگوگویشبهنسبت ها نگرشمقایسۀ -5-4-1

درآزمونموردافرادتجنسیوزندگیمحلّبه تفکیکها نگرشازبخشاینسؤاالتنمودار

بیندرمثبتهاي نگرش،سؤاالتتک تکدردهدمینشاننمودار.استشدهترسیم11نمودار

جزبهاست،درصد65تا60حدوددرمتوسططور بهپسرودخترتیجنسوزندگیيها محلّ

در.استتالشیفرهنگوگویشبهخوبتقریباًنگرشیکازحاکیکه11و10سؤاالت

وگویشبهمثبتنگرشدهندةنشانمنفیهاي جواب،سؤالماهیتبهتوجهبا11و10سؤاالت

در،استتالشیگویشنوشتارشناسیشناختمورددرکهنیز3لسؤا.استتالشیفرهنگ

.استشدهبررسی3نموداردرقبالًونیسترسمقابل11نمودار

ها آزمودنیجنسیتوزندگیمحله تفکیکبتالشیفرهنگوگویشبهمثبتنگرش-11نمودار 

رويبرآماريآزمونها، ودنیآزمتجنسیوزندگیمحلآماريوعلمیمقایسۀمنظور بهاما

جدول(آمددراجرا به،افراد)جنسیتوزندگیمحلّ(متغیرنوعدوبراساسوسؤاالتازهریک

05/0ازکمترزندگیيها محلبیندر1داربودن معنیعددمقدار،درصد95اعتمادسطحدر.)1

عددکه9و5سؤاالتدرلبتها.استآمارياختالفداربودنِمعنیدهندة نشانو)صدمپنج(

استشدیداختالفدهندة نشان،است022/0داري معنی

1. P-value
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ها زندگی و جنسیت آزمودنی تفاوت در نحوة نگرش به فرهنگ وگویش تالشی با توجه به محلّ -1جدول 

شتارشناسی است و آزمون آماري بر روي آن قابل مربوط به نو 3الزم به توضیح است که سؤال 

دهندة نگرش مثبت است،  که جواب منفی به سؤاالت نشان 11و  10انجام نیست و در سؤاالت 

داربودن بیشتر  در بین دختران و پسران مقدار عدد معنی.داري غیر قابل محاسبه است عدد معنی

.ختالف آماري استدارنبودنِ ا دهندة معنی و نشان)پنج صدم(05/0از

تالشیگویشوراندیگربهها نگرشمقایسۀ-5-4-2

تجنسیوزندگیمحلّبرطبقها نگرشازبخشاینفرضیيها موقعیتازهریک12نمودار در

زندگیمحلّبیندرمثبتهاي نگرش،ها موقعیتتک تکدر.استشدهترسیم،آزمونموردافراد

.استمتغیردرصد57تادرصد25حدودازتوسطمطور بهپسرودخترجنسو

نوع سؤال

 هاي تفاوت در بین محلّ

زندگی

تفاوت در بین جنسیت

داربودن  مقدار معنی

P-valueیا 

داربودن  مقدار معنیشرح

P-valueیا 

شرح

دار نیست معنی231/0دار معنی1038/0

دار نیست معنی231/0دارمعنی2039/0

3

دار نیست معنی1/0دار معنی4038/0

دار نیست معنی122/0دار معنی5022/0

دار نیست معنی155/0دار معنی6038/0

دار نیست معنی245/0دار معنی7039/0

دار نیست معنی252/0دار معنی8038/0

دار نیست معنی107/0دار معنی9022/0

-غیر قابل محاسبه-غیر قابل محاسبه10

دار  معنی11174/0

نیست

دار نیست معنی271/0

دار نیست معنی329/0دار معنی12049/0
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برآماريآزمون،آزمونموردافرادتجنسیوزندگیمحلّآماريوعلمیمقایسۀمنظور به

اجرابه،افراد)جنسیتوزندگیمحل(متغیرنوعدوبراساسوفرضیيها موقعیتازهریکروي

زندگیيها محلبیندرداربودن عنیمعددمقدار،درصد95اعتمادسطحدر.)2جدول(درآمد

چهارگانهمناطقبینآمارياختالفداربودنِمعنیدهندة نشانو)صدمپنج(05/0ازکمتر

.است

استکمدیگرهاي موقعیتبامقایسهدراختالفشدت،تجارتوبیمارستانموقعیتدرالبته

موردمنطقۀچهاردرتجارتویمارستانبموقعیتدرکهدهد مینشانموضوعاین.)049/0(

تفاوت،آموزشموقعیتدر،برعکسواستکمتالشیبهنگرشودیدگاهتفاوت،بررسی

.استزیادتالشیگویش بهنگرشودیدگاه

ها آزمودنیجنسیتوزندگیمحلّبهتوجهباگویشوران تالشیدیگربهمثبتشنگر-12نمودار 

دهندة نشانو)صدمپنج(05/0ازبیشتر،داربودن معنیعددمقدار،انپسرواندختربیندر

وتلویزیون،بیمارستانمانند(ها موقعیتازبرخیدراگرچه.استآمارياختالفدارنبودنِمعنی

پنج(05/0ازاما،شود میتر کوچکخیلی،داري معنیعددمقدار)ازدواجخصوصهبوآموزش



شناسیزبان و زبان مجله |120

هاي نگرشدرپسرهاودخترهابیندر،ها موقعیتۀکلیدرنتیجهدرو.ستنیتر کوچک)صدم

.شود نمیدیدهاختالفیتالشیگویشوراندیگربهنسبت مثبت

ها آزمودنیجنسیتوزندگیمحلبهتوجهباتالشیدیگرگویشورانبهنگرشنحوةدرتفاوت-2جدول

تالشیگویشتوسعۀهاي برنامهبهنسبت ها نگرش-5-4-3

تالشیسوادبهنسبت ها نگرش-5-4-3-1

ترسیم13نمودار درآزمونموردافرادجنسیتوزندگیمحلبهتوجهباها نگرشازبخشاین

محلّبه تفکیکمثبتهاي نگرش،ها سؤالتک تکدرکلی طور بههددمینشاننمودار.استشده

.استمتغیردرصد67تادرصد31حدوداز،متوسططور به،آزمودنی هاجنسیتوزندگی

برآماريآزمون،آزمونموردافرادتجنسیوزندگیمحلّبراساسِآماريمقایسۀمنظور به

اجرابه،افراد)جنسیتوزندگیمحلّ(متغیرنوعدوبراساسوفرضیتسؤاالازهریکروي

زندگیيها محلبیندرداربودن معنیعددمقدار،درصد95اعتمادسطحدر.)3جدول(درآمد

چهارگانهمناطقبیندرآمارياختالفداربودنِمعنیدهندة نشانو)صدمپنج(05/0ازکمتر

.است

سؤالنوع

جنسیتبیندرتتفاوزندگیيها محلّبیندرتفاوت

داربودن معنیمقدار

P-valueیا

یابودندار معنیمقدارشرح

P-value

شرح

نیستدار معنی228/0دار معنی1049/0

نیستدار معنی245/0دار معنی2039/0

نیستدار معنی107/0دار معنی3049/0

نیستدار معنی126/0دار معنی4039/0

نیستدار معنی126/0دار معنی5018/0

نیستدار معنی095/0دار معنی604/0
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ها آزمودنیجنسیتوزندگیمحلّبه تفکیکیتالشگویشسوادبهنسبت مثبتنگرش-13نمودار

بودندار معنیعدديمقدارکه،4و1سؤاالتموقعیتدرپرسش شوندهافرادزندگیمحلّبیندر

،است039/0يدار معنیعددمقدارکه،5و3و2سؤاالتموقعیتبامقایسهدر،است049/0

هاي موقعیتدرکهدهد مینشانموضوعاین.استاولگروهازبیشتردومگروهدراختالفشدت

ها دیدگاه،استتالشیازتر مهمفارسیمطالعۀاینکهورایگاناینترنتیسایت،تالشیکتابخرید

با،6سؤالمورددر.دارندیکدیگربايشدیدنسبتاًآماريتفاوت،منطقهچهارافرادهاي نگرشو

بلکه نیستمحاسبهقابل،داربودن معنیمقدارمثبتهاي جوابطریقازل،سؤاماهیتبهتوجه

محاسبهداري معنیمقدارمنفیهاي جوابازطریقاگر.باید از طریق جواب منفی محاسبه گردد

.استدار معنیاختالفمناطقبیندر،شود

واست)صدمپنج(05/0ازبیشتر،داربودن معنیمقدارعدد،پسرودخترجنسبیندر

.)3جدولچپسمتستون(استآمارياختالفنبودندار معنیدهندهنشان
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یتجنسوزندگیمحلبه تفکیکتالشیگویشسواداي توسعههاي برنامهبهنگرشنحوةدرتفاوت-3دولج

ها آزمودنی

تالشیگویشةدهند هتوسعيها رسانهنسبت بهنگرش-5-4-3-2

نمودار درآزمونموردافرادتجنسیوزندگیمحلّبراساس،ها نگرشازبخشاینسؤاالتنمودار

گویشةدهند هتوسعهاي رسانهبهنسبت مثبتهاي نگرش،مجموعدر.استشدهترسیم14

.استدرصد63متوسططور بهپسرودخترجنسنیزوزندگیمحلّمناطقبیندرتالشی

جنسیتوزندگیمحلبه تفکیکیتالشگویشةدهند هتوسعهاي رسانهبهنسبت مثبتنگرش-14نمودار 

ها آزمودنی

سؤالنوع

جنسیتبیندرتفاوتزندگیمحلّبیندرتفاوت

ودندارب معنیمقدار

P-valueیا

یاداربودن معنیمقدارشرح

P-value

شرح

نیستدار معنی171/0دار معنی1049/0

نیستدار معنی133/0دار معنی2038/0

نیستدار معنی199/0دار معنی3038/0

نیستدار معنی155/0دار معنی4049/0

نیستدار معنی112/0دار معنی5039/0

-محاسبهقابلغیر-محاسبهقابلغیر6
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برآماريآزمون،پرسش شوندهافرادتجنسیوزندگیمحلّ هايبیندرآماريمقایسۀمنظور به

اجرابه،افراد)جنسیتوزندگیمحلّ(متغیرنوعدوبراساسوفرضیتسؤاالازهریکروي

زندگیيها محلبیندرداربودن معنیعددمقدار،درصد95اعتمادسطحدر.)4جدول(درآمد

ومندانعالقهبیندرهم،آمارياختالفبودنِدار معنیدهندة نشانو)صدمپنج(05/0ازکمتر

.استگانهچهارمناطقدر،رسانهسههرکنندگانشرکتهم

جنسیتوزندگیمحلبه تفکیکاي رسانهةدهند هتوسعهاي برنامهبهنگرشنحوةدرتفاوت-4جدول

ها آزمودنی

9سؤالو)رادیوییهاي برنامهدرکنندگانشرکتبهمربوط(8سؤالموقعیتدرالبته

مقدار(استزیادنسبتاًزندگیيها محلبیندراختالفشدت،)تلویزیونرسانۀمندان عالقه(

آماريتفاوت،منطقهچهارافرادهاي نگرشوها دیدگاهاختالفو)است018/0يدار معنیعدد

022/0يدار معنیعدد)روزنامهبهمندان عالقه(11سؤالموقعیتدرودارندیکدیگربايادزی

و7سؤاالتموقعیتدر.استزندگیمحلمناطقبیندرمتوسطنسبتاًاختالفبیانگرکهاست

آمارينظرازولی)038/0(استکمتقریباًومشابه،مناطقبیندراختالفشدت،12و10

و)صدمپنج(05/0ازبیشتر،داربودن معنیعددمقدار،پسرودخترجنسبیندر.استدار معنی

.)4جدولچپسمتستون(استآمارياختالفنبودنِدار معنیدهندة نشان

نوع سؤال

هاي تفاوت در بین محلّ

زندگی

تفاوت در بین جنسیت

داربودن مقدار معنی

P-valueیا 

داربودن معنیمقدار شرح

P-valueیا 

شرح

دار نیستمعنی199/0دارمعنی7038/0

دار نیستمعنی155/0دارمعنی8018/0

دار نیستمعنی109/0دارمعنی9018/0

دار نیستمعنی155/0دارمعنی10039/0

دار نیستمعنی133/0دارمعنی11022/0

ستدار نیمعنی155/0دارمعنی12038/0
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گیري نتیجه-6

20ومثبتنگرشها دهنده پاسخازدرصد70حدود،تالشیگویشوفرهنگبهها نگرشدر

ازمهمیبخشراتالشیگویش،آزمونموردافراداتفاقِبهقریب.اشتنددخنثینگرشدرصد

الشی براي فرهنگ تالشی یک تگویشدادنِازدست معتقدندآنها.دانندمیتالشیفرهنگوهویت

درنتیجهوتالشیگویشیکپارچگیتخریببهمنجرفارسیزبانهجوموآید میحسابخطر به

مدتیطوالنویجمعحرکتجۀینتزبانرییتغاینکهبهتوجهبا.شدخواهدآنکاراییکاهش

ریتأثت تحاولدرجۀدراین امرواستزبانیککاربردوانتخابجهتدریزبانجامعۀکیافراد

بهنسبتمنفیهاي نگرشرییتغبراي  یاقدامهرگونه،رو نیااز، استافرادیزبانيها نگرش

،احساساتدرتحولجادیاجهتدرو،مدتیطوالن،مستمر،یمعجصورت بهدیباتالشیگویش

نیاتحقق.باشدتالشیگویشاعتباروتیاهم،کاربرد،نقشبهنسبتافراديباورهاوها نگرش

دیباکهییها حوزهوها تیموقعدر،تالشیگویشکاربردورواج،اول:استسریمقیطردوازامر

،نقشدربارةدرستاطالعاتدادنازطریقِ،شورانیگوبهیبخش یآگاه،دوموشوندگرفتهکاربه

وجودبارهاین درکهینادرستيها برداشتوباورهازدودنواین گویشیواقعگاهیجاوکاربرد

.دارند

طورکلی بهوکردندانتخابراتالشیگویشدرصد42،یتالشگویشورانسایربهنگرشدر

افراددرصد41ودارندتالشیگویشورانبهنسبت مثبتهاينگرشتالشمردماغلب

.دارندقراردومرتبۀ  دروداشتندفارسیزبانیاتالشیگویشورانبهنسبت خنثیهاي نگرش

کهشدمشخصعالوههب.دادندترجیحرافارسیزبان،گویشورانازکوچکیجزءفقط

فرقدیگرموقعیتبهموقعیتیازلشیتاگویشوراندیگربهنسبت تالشمردمهاي نگرش

.داشترامقداربیشترینمثبتنگرشاینبیمارستانوتلویزیونهاي موقعیتدرکهکند می

مغتنمیفرصت، شودمیاستفادهزیاديمیزان  به درآنهاتالشیگویشکهییها تیموقعشناخت

بازسازيوشود  تقویتبیشترآنهادرگویشاین،خبرهوطمسلّافرادازيگیر هبهرباکهاست

.گیردصورتتالشیگویشنسبی

درصد34ومثبتکامالًنگرشدرصد36،تالشیسوادتوسعههاي برنامهبهنگرشدر

درصد63نیزتالشیگویشتوسعۀهاي رسانهبهنگرشدروداشتندمثبتتاحدودي نگرش
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ردیفدرتلویزیونبهنگرشنیزها رسانهبیندر.داشتندخنثینگرشدرصد23ومثبتنگرش

.داشتقرارسومردیفدرروزنامهودومردیفدررادیو، اول

ودارندتلویزیونبازیاديارتباط،آزمونموردجامعۀدادنشانتحقیقیننتایج ا 

80ازبیش(اکثریت.دارندتلویزیونتالشیهاي برنامهبهنسبت مثبتیخیلیهاي نگرش

تالشیگویشبهتلویزیونیهاي برنامهندمند عالقهکهدادندنشانشوندگان پرسشاز)درصد

داشتهمشارکتآنآتیهاي برنامهدردارنددوستنیزخودشاناینکهضمن.باشندداشته

راحتخیلیتلویزیونازطریقتالشیگویشتوسعۀبرنامۀکهدهد مینشانها یافتهاین.باشند

ومفیدهاي پتانسیلازیکیوداردوجودموفقیتبرنامهایندربالقوهطور بهواستانجامقابل

.استگویش تالشیتوسعۀزمینۀدرارزاننسبتاً

یمطمئنراه،رسانهنیتر مناسبونیپرطرفدارترعنوانبه،یاستانيها ونیزیتلووویراد

ممکنحدتاکهاستنیاها هراازیکی.شوند یممحسوبتالشی  گویشگسترشوغیتبليبرا

گویش تالشیاز،شوند یمهیتهنییپایسنگروهيبراکهییها برنامهدرژهیوبه،ها برنامهدر

،شوداستفاده...وطنزوخندهجادیايبراها رسانهدراین گویشازصرفاًاگرالبته.شوداستفاده

.آوردباربهعکسنتایجاستممکن

مردمبهالزميها یآگاهدادن،دندهانجامتوانند یمونیزیتلووویادرکهيگریداقدام

ویعلمروشبهزینکارنیاکهاستستهیشاواستگویش تالشی یواقعگاهیجاونقشدربارة

منطقهادبايوشناسان جامعهگویش شناسان و،شناسان زبانیعنی،فنمتخصصانازاستفادهبا

.ردیبپذصورت

، نبود کردمطرحتالشیسوادنسبت بهها گرایشضعفمورددرتوانمیکهیلیدالازیکی

دلیل نادر  ، این مشکل بهدیگرعبارتبه.استتالشیگویشنوشتارشناسیدربارة  عمومیآگاهی

ها نگرشبهمربوطبخشدرموضوعاین.است تالشیگویشنوشتاريمنابعوآثارو نایاب بودن 

فضايبنابراین.تأیید شدهمآنوگرفتقراربررسیموردنیز،تالشینگفرهو گویشسوي به

با وکارامفیدشعرهايخصوصهبوادبیآثاراوالًکهکرددهیجهتوهدایتطوريبایدراادبی

ازطریقهمگاندسترسیبرايالزمتمهیداتثانیاًوکنندپیداظهورجامعهدرگویش تالشی 

.پذیردشعرصورتيها شبباکیفیتوزندهاجرايازطریقیاوتقیمارزاننشروچاپ
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انتقالدراي عمدهسهمتوانند یمنیزیمحلّمجالتوها روزنامهازاعم،مطبوعات

گویش ازاستفاده،عالوههب.باشندداشتهمخاطبانبهشناسان شیگووسانشنا زبانيها دگاهید

.شدخواهدگویشنیايریکارگهبوتیتقويبرایعاملخود،مطالبنگارشدرتالشی

بیندر،ها نگرشازگروههردرکهشدمشاهده،آمارييها آزمونکمکبهدر این تحقیق، 

.داردوجودآماريدار معنیاختالفشونده پرسشافراد)روستاییوشهري(زندگیيها محلّ

کهدرحالی، است مشهودروستاهاوشهربیندرتالشیگویشبهها نگرشتفاوت،دیگرعبارتیبه

تالشیگویشبهاي همالحظقابلنگرشیِهايتفاوت،آزمونموردپسرودخترافرادبیندر

نسبتاً،روستاهادرگویش تالشیتوسعۀهاي برنامهکهاستایننشانگرها یافتهاین.نداردوجود

ازکهاستاینگویش تالشیتوسعۀهاي نامهبربهتراستراتژيبنابراین.استشهرازآمیزتر موفقیت

دران دختروان پسربیندردر این زمینه،  البته.شودکشیدهشهربهسپسوشروعروستاها

.نداردوجوديدار معنیآمارياختالفشهروروستا
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نگرشنحوهاالتؤسجداول:پیوستنامه پرسش

سؤاالت نحوة نگرش نسبت به گویش و فرهنگ تالشی:1جدول 

کنند؟ خوبی صحبت می آیا جوانان روستاي شما همانند افراد مسن محل شما، گویش تالشی را به1

ري هم دارد؟دانید گویش تالشی شکل نوشتا آیا می2

.هاي تالشی، طنزها المثل هاي تالشی، شعرهاي تالشی، ضرب اگر بله، کدام شکل نوشتاري؟ داستان3

آیا یک تالشی باید قادر به صحبت کردن گویش تالشی باشد؟چرا؟4

آیا یک تالشی باید قادر به خواندن گویش تالشی باشد؟چرا؟5

ویش تالشی باشد؟چرا؟آیا یک تالشی باید قادر به نوشتن گ6

ها و  داري شعرها و داستان منظور حفظ و نگه آیا یک تالشی باید امالي صحیح گویش تالشی را به7

کار برد؟ چرا؟ هاي تالشی به المثل ضرب

هاي آینده نیز ادامه دهیم؟ چرا؟ کردن به گویش تالشی را در سال آیا ما باید صحبت8

ر تالش به گویش تالشی صحبت کند؟خواهد که د آیا یک تالشی می9

کار گرفته نشود، آیا فرهنگ تالشی وجود خواهد داشت؟ اگر گویش تالشی به10

توان تصور کرد که گویش تالشی دیگر  اگر گویش تالشی لغات فارسی بیشتري داشته باشد، آیا می11

خالص نیست؟

دن است؟ چرا؟بودن بهتر از سایر اقوام بو کنید، تالشی آیا فکر می12

:هاي جواب شامل موارد زیر است ، گزینه)3غیر از سؤال (درکلیۀ سؤاالت فوق :توجه 

بله                       شاید                       خیر

سؤاالت نحوة نگرش نسبت به سایرگویشوران تالشی:2جدول ها موقعیتسؤال

را بفروشید، اگر دو نفر، )مثالً یکی از صنایع دستی(ولی روید تا محص وقتی به بازار میتجارت1

زبان، یک قیمت را به شما پیشنهاد کنند، آن  و دیگري فارسی یکی گویشور تالشی

محصول را به چه کسی خواهید فروخت؟

زبان به روستاي شما بیایند و بخواهند که شما در  اگر دو نفر گویشورتالشی و فارسیاستخدام2

که هردو دستمزد برابر  افت مبلغی براي آنها کاري انجام دهید، در صورتیازاي دری

کنید؟ پرداخت کنند، شما براي چه کسی کار می

روید و در آنجا دو پزشک  وقتی که شما به یک بیمارستان یا یک کلینیک پزشکی میبیمارستان3

ما براي زبان باشد، ش و دیگري فارسی ولی یکی گویشورتالشیبا تخصص مشابه

یک خواهید رفت؟ شدن پیش کدام ویزیت

اگر یک نمایشنامه در میدان مرکزي محل شما در تلویزیون به نمایش گذاشته شود، تلویزیون4

دوست دارید این نمایش به گویش تالشی باشد یازبان فارسی؟
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تالشی را اگر دو مدرسه در محل زندگی شما باشد که یکی از آن مدارس، ابتدا گویش آموزش5

و سپس زبان فارسی را براي آموزش استفاده کند و مدرسه دیگر از همان ابتدا زبان 

دهید خود و فرزندانتان به  فارسی را براي آموزش استفاده کند، شما ترجیح می

یک از این مدارس بروید؟ کدام

باشد یا  یاگر خواستید ازدواج کنید، دوست دارید همسر شما ترجیحاً گویشورتالشازدواج6

زبان؟ فارسی

درصورت امکان دالیل انتخاب خود را :هاي جواب شامل موارد زیر است گزینه:توجه 

.بیان کنید

هیچکدام      کند            فرقی نمی       زبان فارسی  گویشور تالشی

یش تالشیهاي توسعۀ گو سؤاالت نحوة نگرش نسبت به برنامه:3جدول 

نگرش نسبت به توسعۀ سواد گویش تالشی -الف

اگر کسی بخواهد که در محل شما یاد دهد که چگونه گویش تالشی را بخوانیم و بنویسیم، آیا شما در 1

آنجا حضور خواهید یافت؟

خرید؟ تومان فروخته شود، آیا شما آن را می 5000اگر یک کتاب درسی گویش تالشی 2

طور رایگان یاد دهد، آیا شما از آن  اینترنتی موجود باشد که بخواهدگویش تالشی را به اگر یک سایت3

کنید؟ سایت استفاده می

کنید اگر خواندن و نوشتن گویش تالشی را یاد بگیریم، به یادگیري بهتر زبان فارسی کمک  آیا فکر می4

کند؟ می

الشی است؟تر از مطالعۀ ت کنید مطالعۀ فارسی مهم آیا فکر می5

کنید یادگیري خواندن و نوشتن گویش تالشی بی فایده است؟ آیا فکر می6

:هاي جواب شامل موارد زیر است در کلیۀ سؤاالت فوق، گزینه:توجه
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دهندة گویش تالشی اي توسعه هاي رسانه هنگرش نسبت به برنام -بسؤال

کنید گویش تالشی باید شبکۀ رادیویی مجزا داشته باشد؟ آیا فکر می7

اي آیا به آن شبکۀ رادیویی گوش خواهید داد؟ چرا؟ درصورت وجود چنین شبکه8

کنیدگویش تالشی باید برنامۀ تلویزیونی مجزا داشته باشد؟ آیا فکر می9

اي، آیا به آن برنامۀ تلویزیونی نگاه خواهید کرد؟ چرا؟ ود چنین برنامهدرصورت وج10

کنید تالش باید یک روزنامه به گویش تالشی داشته باشد؟ آیا فکر می11

خوانید؟ چرا؟ خرید و می اي، آیا شما آن روزنامه را می درصورت وجود چنین روزنامه12

:ي جواب شامل موارد زیر استها در کلیۀ سؤاالت فوق، گزینه:توجهتوجه

بله               شاید               خیر   


