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 شناسيكارشناس ارشد زبان

 

 چكيده

از (شود تا نقش اجتمـاعي و كـاربرد زبـان فارسـي و گـويش تنكـابني        در اين پژوهش تالش مي

براسـاس متغيرهـاي سـن، جـنس، شـغل، تحصـيالت و زبـان        ) ي زبان مازندراني غربيها گويش

مادريِ همسر، در شش حوزة اجتماعي خانواده، دوستي، همسايگي، دادوستد، آموزشـي و اداري،  

آزمودني براساس گروه سني، سطح  250منظور  اين به. در جامعة زباني شهر تنكابن مشخص شود

صورت تصـادفي،   مادريِ همسر، از مناطق مختلف شهر تنكابن، به تحصيالت، جنس، شغل و زبان

 1نامة الگوي پژوهشي پاراشر ، با استفاده از پرسش)سؤال 36شامل (ها  سپس داده. برگزيده شدند

ترتيب از غيررسـمي بـه رسـمي مرتـب و      آوري و براساس درجة رسميت حوزه، به ، جمع)1980(

 تـيِ هـاي مسـتقل، آزمـون     نمونـه  Tي آمـاري آزمـون   هـا  روش. توسط كامپيوتر پردازش شدند

كار گرفته  هاي پژوهش به وتحليل يافته طرفه، جهت تجزيه هاي زوجي و تحليل واريانسِ يك نمونه

                                                 
1. S. N. Parasher 
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بـا شـش حـوزة     درمجموع، نتايج حاصـل از مقايسـة كـاربرد فارسـي و تنكـابني، دررابطـه       .ندشد

در هـر شـش حـوزه اسـت و نيـز عوامـل       دهد كه زبان فارسـي، زبـانِ غالـب     اجتماعي، نشان مي

اجتماعي سن، جنس، شغل، تحصيالت و زبان مادريِ همسـر در كـاربرد زبـان فارسـي و گـويش      

تـدريج كمتـر شـود و     رود كه كاربرد تنكابني درميان گويشوران بـه  تنكابني مؤثرند و احتمال مي

 .دهاي اجتماعي جايگزين اين گويش گرد طور كامل در تمامي حوزه فارسي به

  .اي، زبان فارسي، گويش تنكابني تحليل حوزه گونگي، شناسي زبان، دوزبان جامعه :ها كليدواژه

  

  مقدمه .1

در اين پژوهش به بررسي جايگاه و كاربرد زبان فارسـي و گـويش تنكـابني در شـهر تنكـابن، از      
و  لبـاو گيري اين رشته بـه زمـان تحقيقـات     شكل. شود شناسي زبان، پرداخته مي ديدگاه جامعه
شـناختي، بـراي    شـناختي و زبـان   هـاي جامعـه   گيـري از روش  لباو بـا بهـره  . گردد ترادگيل برمي

داده اسـت    شيوة علمي و مـنظم نشـان   بستگي متغيرهاي زباني و اجتماعي را به بار، هم نخستين
ــي، ( ــده ). 12 -14: 1368مدرس ــان پدي ــين  زب ــاعي و درع ــذير    اي اجتم ــيار تغييرپ ــال بس ح

پردازد و با علومي مانند جغرافياي  ناسي زبان درزمينة زبان و جامعه به پژوهش ميش جامعه.است
  ).42 -43: 1984ترادگيل، (شناسي ارتباط نزديكي دارد  انساني و جامعه

طـور   هـاي گونـاگون بـه    گويانِ زبان همواره در همة نواحي جغرافيايي و نيـز موقعيـت   سخن
هـا در خانـه، مدرسـه يـا دانشـگاه،       مورد اسـتفادة آن  هاي زبانيِ گونه: كنند سان صحبت نمي يك

ديگـر   هـا، تاحـدودي بـا يـك     هاي رسمي و جز ايـن  هاي اداري، موقعيت محيط كار، بازار، محيط
چنين، عوامل گوناگوني چون موضوع، هدف، موقعيت زماني و مكاني، فرد يـا گـروه    هم. متفاوتند

تري يـا بـاالتري سـني،     لحاظ برابري، پايين بهبودن، مخاطب، چگونگي رابطة گوينده و شنونده، 
ها، ميزان صميميت و نيز گفتاري يا نوشتاري بـودنِ ارتبـاط    طبقاتي، شغلي، تحصيلي و جز اين

  ).388: 1380فالك،(هاي موقعيتي بسيار مهم و مؤثر هستند  زباني، در تعيين سبك
ارائـه كـرد و سـپس     ها رانخستين كسي است كه اصطالح حوزه كاربرد زبان)1964(فيشمن

ايـــن مفهـــوم را بســـط داد و حـــوزه هـــاي كـــاربرد زبـــان را اعـــم از  )1984:183(فســـولد
  .خانواده،همسايگي،دوستي،داد و ستد،مدرسه،محيط كار،امور دولتي و امور مذهبي معرفي كرد

اي  هـاي گسـترده   شناسـانِ زبـان بـه بررسـي     معتقد است كه جامعه) 171: 1980( 1هادسن
انـد، ماننـد تفـاوت در محـل      گويـانِ زبـان دسـت زده    هاي گوناگون ميان سـخن  درزمينة تفاوت

هـاي   اي از اين عوامـل، گـروه   مجموعه. هاي اجتماعي، جنس، نژاد، سن و شغل سكونت، موقعيت

                                                 
1. R. A. Hudson 
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از تثبيت موقعيت خـود در يـك گـروه     گو پس كند و هر سخن ديگر متمايز مي اجتماعي را از يك
  .گزيند گروه را برمياجتماعيِ خاص، نوع گفتار آن 

برخـورد  . انـد  شناسانِ زبان، پديدة برخورد زباني را در جوامـع مختلـف ارزيـابي كـرده     جامعه
زباني، در پژوهش حاضر نيز بررسي خواهد شد، زيرا اين برخورد منجـر بـه پيـدايش دوزبـانگي،     

بـراي   طـوركلي در جوامـع امـروزي    بـه : شـود  گونگي در جوامع بشـري مـي   چندزبانگي و دوزبان
اين امر منجـر بـه دوزبـانگي و يـا حتـا      . از يك زبان نياز است برآوردن نيازهاي ارتباطي به بيش

بررسـي  ) جامعـة دوزبانـه  (، و اجتمـاعي  )فـرد دوزبانـه  (شود، كه از دو بعد فردي  چندزبانگي مي
 اي اسـت كـه دو يـا چنـد زبـان در آن رايـج اسـت        جامعة دوزبانه يا چندزبانه، جامعـه . شود مي

  ).28: 1368مدرسي، (
اعتقـاد   بـه . گـونگي اسـت   شود، دوزبان هايي، كه در اثر برخورد زباني ايجاد مي از ديگر پديده

گونگي نوع خاصي از معيارسازي است كه در آن دو گونه از يـك زبـان    ، دوزبان)1959(فرگوسن
ايـن  . گيـرد  ميعهده  كنند و هريك نقش معيني به زيستي مي در كنار هم و در سراسر جامعه هم

گــونگي،  هــاي دوزبــان تــرين ويژگــي يكــي از مهــم. نامنــد دو گونــه را فراگونــه و فروگونــه مــي
هـاي رسـمي و فروگونـه در     فراگونه در بافـت . شدنِ نقشِ فراگونه و فروگونة معيار است تخصصي

سـمي،  ها، مكاتبـات ر  فراگونه معموالً در مواردي چون خطبه. روند كار مي هاي غيررسمي به بافت
هاي محلي راديوتلويزيـوني و   ادبيات رسمي، اخبار، و فروگونه معموالً در محاورات روزمره، برنامه

جهات، فراگونه را برتـر از فروگونـه    ازحيث وجهه، مردم از بسياري. روند كار مي ادبيات عاميانه به
شـود، كـه    آموخته مياي  شيوه شود اما فروگونه به فراگونه ازطريق آموزش فراگرفته مي. دانند مي
  .را شيوة طبيعيِ يادگيريِ زبان مادري دانست توان آن مي

بنـدي   گونگي در ايران معاصر را در سه گـروه طبقـه   ، دوزبان)75 -77: 1364(نرسيسيانس 
هـاي   فارسـي اسـتاندارد بـا لهجـه و گـويش     ) فارسي ادبي با فارسـي گفتـاري، ب  ) الف: كند مي

بـه اعتقـاد وي گـروه دوم بـارزترين و     . هـاي بـومي ديگـر    بـان زبـان فارسـي بـا ز   ) اي، ج منطقه
درمـورد گـروه سـوم بايـد گفـت كـه در ايـران        . گونگي در ايران است ترين نمونة دوزبان قديمي
هاي قوميِ ديگري نيز وجـود دارنـد كـه در مكالمـات داخلـيِ       زبان، گروه بر جمعيت فارسي عالوه

ز نظر چگونگي وضعيت دوزبـاني اكثـر ايـن اقـوام     ا. كنند خود به زبان قومي خويش صحبت مي
خصـوص درمـورد نسـل     سر گذاشته و بـه  سوادي را پشت مراحل دوزباني غيركامل و دوزباني تك

همه دوزبـاني اينـان حتـا بيشـتر از حالـت وجـود        با اين. اند حالت دوزباني كامل رسيده جديد به
  .گونگي پيدا كرده است نبة دوزبانزمان فارسي استاندارد با يك گويش يا لهجة محلي، ج هم

شناسي اجتماعي و  هاي بسياري توسط محققان غيرايراني و ايراني درزمينة زبان پژوهش
اي،  تحليل حوزه  بستگي عوامل مختلف اجتماعي با رفتارهاي گوناگون زباني ازجمله تعيين هم
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در اين . گرفته است هاي بومي صورت ها و زبان گونگي، بررسي جايگاه اجتماعي گويش دوزبان
  .شود قسمت آراي برخي از اين محققان ارائه مي

هاي مهاجر آمريكايي  روي ميزان پايبندي به زبان مادري، درميان گروه) 1966( 1فيشمن
هاي كاربردي  وي به بررسي كاربرد زبان انگليسي و زبان مهاجران در حوزه. مطالعه كرده است

استثناي برخي  ها، به كه زبان انگليسي در تمامي حوزه مختلف پرداخت و به اين نتيجه رسيد
فيشمن و . هاي خصوصي و محدود، جاي زبان مادري مهاجران را اشغال كرده است حوزه

در نيويورك ) گويشوران اسپانيايي(پژوهشي را برروي مهاجرانِ پورتوريكويي ) 1971(همكاران 
ي، در وهلة اول با حوزة خانواده، و در وهلة دوم نتايج نشان داد كه اسپانياييِ گفتار. انجام دادند

هاي آموزشي و شغلي كمترين  اين زبان با حوزه. هاي دوستي و مذهب در ارتباط است با حوزه
در ) 1979( 2گال. ارتباط را دارد اما در مورد زبان انگليسي عكس اين قضيه صادق است

ر همسايگي مجارستان، به بررسي دو در شرق اتريش، د 3پژوهشي، در منطقة دوزبانة اوبروارت
زبان آلماني و مجاري در اين منطقه پرداخت و نتيجه گرفت كه نقش مخاطب و اعتبار 

هاي اجتماعي مختلف،  چنين عوامل اجتماعي و نيز حوزه هم. اجتماعيِ زبان بسيار مهم است
  .دهند كاربرد زبان را زيرِ تأثير قرار مي

هاي هندي و انگليسي در شش  تان، در مورد كاربرد زباندر هندوس) 1980(پژوهش پاراشر 
هاي غيررسمي، خانواده، دوستي و همسايگي، از زبان  حوزة اجتماعي، نشان داد كه در حوزه

شود و  مادري و در حوزة رسميِ دادوستد، آموزشي و اداري، از زبان انگليسي استفاده مي
  .استگونه  موقعيت زباني در هندوستان موقعيتي دوزبان

در ميان سرخپوستان تيوا، واقع در اياالت نيومكزيكو، با استفاده از تحليل ) 1984( 4فسولد
شدت زير تأثير مخاطب و موقعيت است و  اي، به اين نتيجه رسيد كه انتخاب زبان به حوزه

ر قبايل زبان و افراد ديگ كه براي افراد تيوا، انگليسي، زبانِ برقراري ارتباط با افراد انگليسي اين
  . است

، دربارة زوال يا بقاي زبان بختياري، در شهر مسجد سليمان، مطالعه كرد )1376(ذوالفقاري 
هاي  از حوزه هاي رسمي بيش و به اين نتيجه دست يافت كه كاربرد زبان فارسي در حوزه

هاي مختلف، جاي خود را  غيررسمي است و درمجموع بختياري با كاهش ميزان كاربرد در حوزه
در اين . به بررسي چندزبانگي در شهر اروميه پرداخت) 1998(فريدوني . دهد به زبان فارسي مي

نتيجه نشان داد كه درميان جماعت . زبانه هستند ها سه ها دوزبانه و كردها و ارمني شهر ترك

                                                 
1. J. Fishman 

2. S. Gal 

3 . Oberwart 

4. R. Fasold 
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چنين متغير  هم. جز حوزة آموزش است ها، به زبان، زبان تركي، زبان مسلط در تمامي حوزه ترك
مقدم  صناعي. استفاده درميان سه گروه فوق دارد  ن تأثير مهمي بر انتخابِ نوعِ زبانِ موردس
نتيجه نشان . هاي فارسي و لري در شهر ياسوج پرداخت به بررسي ميزان كاربرد زبان) 1999(

چنين انتخاب زبان توسط زنان و مردان  هم. هاست داد كه زبان لري، زبان مسلط در تمامي حوزه
. كنند در اين شهر زنان بيشتر از مردان از زبان لري استفاده مي. الف جوامع ديگر استبرخ

  .گونگي در اين شهر كامل نيست درضمن دوزبان
آموزان و  به بررسي جايگاه و كاربرد فارسي و مازندراني درميان دانش) 1379(بشيرنژاد 

هاي  زبان مازندراني در حوزه نتايج نشان داد كه. معلمان دورة متوسطه در شهر آمل پرداخت
شود و  هاي رسمي از زبان فارسي استفاده مي غيررسمي كاربرد بيشتري دارد و در حوزه

به بررسي جايگاه ) 1386(بشيرنژاد . ها مؤثراند  متغيرهاي اجتماعيِ مختلف نيز بر كاربرد زبان
پنج شهر استان مازندران هاي مختلف، در  اجتماعي زبان مازندراني و ميزان كاربرد آن در حوزه

طورنسبي، بيشترين كاربرد  نتايج نشان داد كه به. پرداخت) آمل، ساري، نور، رامسر، بهشهر(
شود ميزان كاربرد مازندراني  تر مي مازندراني متعلق به حوزة خانواده است و هرچه حوزه رسمي

هاي مختلف مؤثراند و  وزهچنين، متغيرهاي اجتماعي در كاربرد دو زبان در ح هم. يابد كاهش مي
هاي سني باال، در بين زنان  از گروه هاي سنيِ پايين، بيش كاربرد زبان فارسي در بين گروه

از افراد  كرده بيش از روستاييان، دربين افراد تحصيل از مردان، درميان شهرنشينان بيش بيش
ان مازندراني و هاي پژوهش حاكي از فرسايش تدريجي زب يافته. سواد است سواد و بي كم

به پژوهشي دربارة ) 2000(بخش  شاه. هاي مختلف است جايگزيني آن با زبان فارسي در حوزه
نتايج نشان داد كه عمدتاً در شهرها، فارسي زبانِ غالب است و بلوچي . زبان بلوچي پرداخت

سي در به بررسي كاربرد گيلكي و فار) 1381(مشايخ . هاي غيررسمي رواج دارد صرفاً در حوزه
دهندة تغيير زبانيِ وسيعي، از گيلكي به فارسي، در  هاي پژوهش نشان يافته. شهر رشت پرداخت

به بررسي وضعيت كاربردي دو زبان تركي و فارسي درميان ) 1383(ايماني . شهر رشت بود
كند كه هرچه از  گيري مي او چنين نتيجه. فارسيِ ساكن شهر قم پرداخت –هاي تركي دوزبانه
كنيم، ميزان كاربرد تركي كاهش  تر حركت مي هاي رسمي سمت حوزه هاي غيررسمي به حوزه

چنين متغيرهاي اجتماعي سن و جنسيت نيز بر ميزان كاربرد دو زبان تأثيرگذارند و  هم. يابد مي
  .نيز هرچه منطقة اجتماعي باالتر باشد ميزان كاربرد تركي كمتر است

دهد كه تقريباً در اكثر  و غيرايراني نشان مي بررسي مطالعات پيشين محققان ايراني
هاي  هاي معتبر و پروجهه در حوزه شده، جز مواردي خاص، كاربرد زبان هاي انجام پژوهش

ها عوامل اجتماعيِ  چنين در اكثر پژوهش هم. هاي غيررسمي است رسمي بيشتر از حوزه
  .دهند ها را زير تأثير قرار مي مختلف، كاربرد زبان
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شود به شناسايي جايگاه اجتماعي زبان فارسي و گويش تنكابني  حاضر سعي مي در پژوهش
چنين تأثير  هاي مختلف، درميان جامعة زباني شهر تنكابن، و هم ها در حوزه و ميزان كاربرد آن

بردن به رابطة بين  هدف اصلي اين پژوهش پي. عوامل اجتماعي مؤثر بر اين كاربردها بپردازيم
سو، و تأثير عوامل اجتماعي نظير سن،  ي وانتخاب زبان توسط افراد ازيكهاي اجتماع حوزه

چنين  هم. ديگراست جنس، شغل، سطح تحصيالت و زبان مادريِ همسر بر انتخاب زبان، ازسوي
هاي  فرضيه. حد وجود دارد گونگي در شهر تنكابن تا چه شود كه بحث دوزبان نشان داده مي

  :شرح زير است پژوهش به
  
  .شود كاهش سن، كاربرد زبان فارسي بيشتر ميبا . 1
  .برند كار مي زنان درمقايسه با مردان، فارسي را بيشتر به. 2
هرچه تعامل اجتماعي و رسميِ شغل بيشتر باشد، فرد كمتر از گويش تنكـابني اسـتفاده   . 3

  .كند مي
  .هرچه سطح تحصيالت باالتر باشد، كاربرد زبان فارسي بيشتر است. 4
  .زبان هستند، بيشتر است د گويش تنكابني درميان افرادي كه داراي همسر تنكابنيكاربر. 5
  .تر باشد، كاربرد زبان فارسي بيشتر است هرچه حوزة اجتماعي رسمي. 6
  

  روش پژوهش. 2

را سـاكنان شـهر تنكـابن     روش انجام اين پژوهش، پيمايشي توصيفي است و جامعـة آمـاري آن  
بندي تصادفي و نيز عوامل اجتمـاعيِ جـنس،    ها براساس گروه دنيانتخاب آزمو. دهند تشكيل مي

هـا ازبـين افـراد     چنـين آزمـودني   هـم . سن، شغل، سطح تحصيالت و زبان مادري همسـر اسـت  
آزمـودني براسـاس جنسـيت،     250. انـد  زبان و از تمامي مناطق شهر تنكابن برگزيده شـده  بومي

ها، باتوجه بـه عامـل    سپس آزمودني. اند ده، انتخاب ش%)50(زن  125و %) 50(مرد  125شامل 
ازميـان  . انـد  ، تقسـيم شـده  %)44(نفر  110، و متأهل، %)56(نفر  140تأهل، به دو گروه مجرد، 

زبـان   همسـر غيرتنكـابني  %) 13.2(نفـر   33 زبان و همسر تنكابني%) 30.8(نفر  77افراد متأهل، 
اس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سـال  جمعيت شهرستان تنكابن را براس) 1(جدول  .اند  داشته
  .دهد نشان مي 1385
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  1385جمعيت شهرستان تنكابن در سال . 1جدول 

  
 

ها از پنج گروه سني  اي از هرم سني وجود دارد و آزمودني در اين پژوهش طيف گسترده
  .دهد ها را در هر گروه سني نشان مي جدول زير فراواني و درصد آزمودني. اند انتخاب شده

  ها براساس سن توزيع فراواني و درصد آزمودني. 2جدول 

  
  

  .ها به هشت گروه تقسيم شدند با توجه به عامل سطح تحصيالت، آزمودني

  ها براساس سطح تحصيالت توزيع فراواني و درصد آزمودني. 3جدول 
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رار ها براساس عامل شغل در چهار گروه آزاد، اداري، آموزشي و ساير ق درنهايت آزمودني
  .گرفتند

  ها براساس شغل توزيع فراواني و درصد آزمودني. 4جدول 

  
  

نامه  اين پرسش. سؤال، گردآوري شد 36اي، حاوي  نامه هاي پژوهشي ازطريق پرسش داده
پاراشر شش حوزة اجتماعيِ خانواده، . انتخاب شد) 1980(براساس الگوي پژوهشي پاراشر 

ترتيب از غيررسمي به رسمي درنظر گرفته  داري را بهدوستي، همسايگي، دادوستد، آموزشي و ا
سوادان  ها براي بي نامه ها را شخصاً تكميل كردند ولي متنِ پرسش نامه افراد باسواد پرسش. بود

شده توسط افراد جامعة زباني شهر تنكابن  نامة تكميل پرسش 250هاي خام از  داده. خوانده شد
جويي از  و با بهره  SPSSافزار آماري ها به روش آماري و با استفاده از نرم داده. دست آمد به

طرفه پردازش  هاي مستقل و تحليل واريانس يك نمونه Tهاي زوجي، آزمون  نمونه Tآزمون 
س، سطح تحصيالت، شغل و سن، جن .نددر اين پژوهش متغيرهاي مختلفي بررسي شد. شد

ها  زبان مادريِ همسر، متغيرهاي مستقل، كاربرد زبان، متغير وابسته، و زبان مادري آزمودني
دادة خام، مجموعِ فراوانيِ فارسي و تنكابني در هر . عنوان متغيرِ كنترل درنظر گرفته شد به

هاي مختلف  در حوزه به كاربرد اين دو زبان گويان نسبت گر گرايش سخن حوزه بود، كه نشان
  .اجتماعي بوده است

  

  ها يافته. 3

  با شش حوزة اجتماعي مقايسة كاربرد فارسي و تنكابني دررابطه. 1. 3
گر آن است كه در هر شش حوزة اجتماعي، تفاوت  هاي زوجي بيان نمونه t نتايج آزمون 

 اي ترين حوزه ررسميخانواده غي. داري بين ميانگين كاربرد فارسي و تنكابني وجود دارد معنا
وجود، در اين حوزه، فارسي  بااين .شود است كه قاعدتاً بايد زبانِ تنكابني در آن بيشتر استفاده 

هاي  حال، در اين حوزه، فارسي كمتر از حوزه البته بااين. به تنكابني كاربرد بيشتري دارد نسبت
ترين حوزه  ة اداري رسميباتوجه به درجة رسميت الگوي پاراشر، حوز .ديگر كاربرد دارد

به حوزة  در اين پژوهش، كاربرد زبان فارسي در حوزة آموزشي نسبت. درنظرگرفته شده است
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به حوزة اداري  كه حوزة آموزشي درجة رسميت كمتري نسبت اداري بيشتر است، درصورتي
  .دارد

  
  اعيهاي زوجي كاربرد فارسي و تنكابني در شش حوزة اجتم نمونه tآزمون . 5جدول 

  
  

به حوزة اداري بيشتر است،  در اين پژوهش، كاربرد زبان فارسي در حوزة آموزشي نسبت
گرايش افراد به . به حوزة اداري دارد كه حوزة آموزشي درجة رسميت كمتري نسبت درصورتي

هاي  علت بافت حوزه تواند به به حوزة اداري مي تكلم به زبان فارسي، در حوزة آموزش، نسبت
. دانيم، زبان فارسي، زبان رسمي و آموزش در كشور است گونه كه مي زيرا همان. باشدآموزشي 

بومي است و كاركنان ادارات  اي دليل باشد كه حوزة اداري عموماً حوزه اين تواند به چنين مي هم
  .شوند از افراد بومي مناطق انتخاب و استخدام مي  معموالً

  

  ي با متغير جنسيتمقايسة كاربرد فارسي و تنكابن. 2. 3

ها تفاوت  مقايسة كاربرد فارسي و تنكابني با متغير جنسيت نشان داد كه در تمام حوزه
از مردان از زبان فارسي  ها زنان بيش در تمام حوزه :معناداري بين زنان و مردان وجود دارد

طوركلي  اما بهكنند،  چنين مردان بيشتر از زنان از تنكابني استفاده مي كنند و هم  استفاده مي
  .كنند ها از زبان فارسي بيشتر از گويش تنكابني استفاده مي زنان و هم مردان در تمام حوزه  هم
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  هاي مستقل كاربرد فارسي با متغير جنسيت در شش حوزة اجتماعي نمونه t آزمون . 6جدول 

  
  

  ر شش حوزة اجتماعيهاي مستقل كاربرد تنكابني با متغير جنسيت د نمونه t آزمون . 7جدول 

  
  

  مادريِ همسر  مقايسة كاربرد فارسي و تنكابني باتوجه به زبان. 3. 3

هاي  مقايسة ميانگين كاربرد فارسي و تنكابني با متغير زبان مادريِ همسر نشان داد كه در حوزه
ي دوستي، دادوستد، آموزشي و اداري، تفاوت معناداري بين دو گروه در كاربرد فارسي و تنكابن

است كه  اين درحالي . اما در حوزة خانواده و همسايگي تفاوت معناداري وجود دارد. وجود ندارد
گر اين مسئله است كه افرادي كه همسر  آمده، در هر شش حوزه، بيان دست هاي به ميانگين
 زبان دارند، به افرادي كه همسر غيرتنكابني زبان دارند، در هر شش حوزة اجتماعي نسبت تنكابني

وجود تنها در دو حوزة خانواده و همسايگي تفاوت  بااين. كنند از تنكابني بيشتر استفاده مي
  .معنادار وجود دارد
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  هاي مستقل كاربرد فارسي با متغير زبان مادريِ همسر در شش حوزة اجتماعي نمونه tآزمون . 8جدول 

  
  

  زبان مادريِ همسر در شش حوزة اجتماعي هاي مستقل كاربرد تنكابني با متغير نمونه tآزمون . 9جدول 

  
  

  هاي سني مقايسة كاربرد فارسي و تنكابني در گروه. 4. 3

ها در پنج گروه  آمده از بسامد كاربرد فارسي و تنكابني، توسط آزمودني دست مقايسة ميانگين به
برد هاي سني در كار هاي گروه گر اين است كه تفاوت معناداري بين ميانگين سني، نمايان

وستد وجود دارد، اما در حوزة آموزش، در  هاي دوستي، همسايگي،داد فارسي و تنكابني در حوزه
. كاربرد تنكابني، و در حوزة اداري، در كاربرد فارسي و تنكابني تفاوت معناداري وجود ندارد

ين تر نسبت به سن به تنكابني، در سنين پايين بنابراين، گرايش به كاربرد زبان فارسي نسبت
طوركلي تنكابني  به. آمده نكات مهمي قابل استنباط است دست از نتايج به. باالتر بيشتر است

گيرد و كمترين كاربرد آن  توسط افراد سالخورده مورد استفاده قرار مي%) 12.107(بيشتر 
در مورد زبان فارسي، شاهد كاربرد اندك اين . متعلق به گروه سنيِ زير ده سال است%) 6.614(
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%) 23.365(توسط افراد سالخورده هستيم و بيشترين ميانگينِ كاربرد فارسي %) 17.893(ان زب
  .سال است متعلق به افراد گروه سنيِ زيرِ ده

  

  مقايسة كاربرد فارسي و تنكابني باتوجه به سطوح مختلف تحصيلي. 5. 3

هاي تحصيلي،  گروه هاي طرفه نشان داد كه تفاوت بين ميانگين نتايج آزمون تحليل واريانسِ يك
. دار است ها معنا جز حوزة دادوستد و آموزش، در ساير حوزه درخصوص كاربرد زبان فارسي، به

جز حوزة آموزش، در  هاي تحصيلي در كاربرد تنكابني، به هاي گروه چنين تفاوت بين ميانگين هم
سواد و  افراد بي مربوط به%) 13.199(بيشترين كاربرد تنكابني . دار است ها معنا ساير حوزه

مربوط به سطح تحصيلي دبيرستان است و بالعكس بيشترين %) 7.791(ترين كاربرد  پايين
 %)16.801(مربوط به سطح تحصيلي دبيرستان و كمترين كاربرد  %)22.448(كاربرد فارسي 

  .سواد است  متعلق به افراد بي
  

  لف شغليمقايسة كاربرد فارسي و تنكابني باتوجه به سطوح مخت. 6. 3

هاي شغلي در كاربرد  نتايج حاصل از اين مقايسه نشان داد كه تفاوت ميانگين بين گروه
گر اين بود كه تفاوت  چنين اين نتايج بيان هم. دار است ها، معنا تنكابني، در تمامي حوزه

ها  جز حوزة دادوستد، در ساير حوزه هاي شغلي در كاربرد زبان فارسي، به ميانگين بين گروه
ها  آمده از بسامد كاربرد فارسي و تنكابني توسط آزمودني  دست مقايسة ميانگينِ به. دار است عنام

كار  توسط افرادي به%) 11.896(گر اين است كه تنكابني بيشتر  در چهار گروه شغلي، نمايان
در . متعلق به گروه شغليِ ساير است %)8.375(رود كه شغل آزاد دارند و كمترين كاربرد آن  مي

. توسط گروه شغلي آزاد هستيم %)18.27(مورد زبان فارسي، شاهد كاهش در كاربرد اين زبان 
 .متعلق به گروه شغلي ساير است %)21.7(بيشترين ميانگين كاربرد فارسي 

  

  گيري نتيجه .4

هاي اجتماعيِ گونـاگون، كـاربرد زبـان را زيـرِ      هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه حوزه يافته
تـر و افـرادي كـه     كردگان، افراد داراي مشاغل رسـمي  زنان، جوانان، تحصيل. دهند قرار مي تأثير

هـاي   در تمـامي حـوزه  . كننـد  زبان دارند، بيشتر از زبان فارسـي اسـتفاده مـي     همسر غيرتنكابني
شدت  حاضر گويش تنكابني به درحال. اجتماعي، از رسمي تا غيررسمي، فارسي زبان مسلط است

بـه تنكـابني، وجـود     ارزش و اعتبار اجتماعي زبان فارسي نسبت. زبان فارسي قرار دارد زيرِ تأثير
هـاي آموزشـي،    به زبان ملي، كاربرد زبـان فارسـي در محـيط    هاي مثبت در منطقه نسبت نگرش

كرده، گرايش بيشتر دختران به زبان فارسـي،   توسط افراد تحصيل گرايش به كاربرد زبان فارسي
عهده دارند، ازجملـه عـواملي    آموزي فرزندان به اي در زبان آينده، كه نقش عمده عنوان مادرانِ به
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هاي اجتماعي، زبان فارسي زبان مسلط در اين منطقـه   اند در تمامي حوزه هستند كه باعث شده
  .از كشور باشد

هاي اين پژوهش، عوامل اجتماعي سن، جنسيت، تحصيالت، شغل و زبان  برطبق يافته
طوركلي كاربرد زبان فارسي، درميان  به. در ميزان كاربرد فارسي و تنكابني مؤثرندمادريِ همسر 

از مردان، در بين افراد  هاي سني باال، در بين زنان بيش از گروه هاي سنيِ پايين، بيش گروه
زبان دارند  سواد و در بين افرادي كه همسر غيرتنكابني سواد و بي از افراد كم كرده بيش تحصيل

تر  زبان دارند و در بين افرادي كه داراي مشاغل رسمي افرادي كه همسر تنكابني  از بيش
درنهايت كاربرد زبان فارسي در . تر دارند از افرادي است كه مشاغل غيررسمي هستند، بيش

هاي اين پژوهش حكايت از  درمجموع يافته. هاي غيررسمي است از حوزه هاي رسمي بيش حوزه
دهد كه  هاي اين پژوهش نشان مي يافته. نگي در اين منطقه داردگو وجود پديدة دوزبان

هاي رسمي از گويش تنكابني و در  گونگي در اين شهر كامل نيست، زيرا در بعضي حوزه دوزبان
گونه كه نتايج  درواقع، همان. شود هاي غيررسمي از زبان فارسي استفاده مي بعضي حوزه

گونگيِ كامل در هيچ جامعة  گي نشان داده است، دوزبانگون مطالعات پيشين نيز درزمينة دوزبان
  .زباني وجود ندارد، يا حداقل در جوامع بسيار اندكي وجود دارد

گرانِ ايراني،  ويژه تحقيقات پژوهش هاي حاصل از تحقيقات پيشين، به مطالعه و بررسي يافته
ريباً در بسياري از موارد، جز آمده در شهر تنكابن نشان داد كه تق دست و مقايسة آن با نتايجِ به

هاي حاصل از  سو با يافته ، نتايج پژوهش حاضر، هم)در دو شهر ياسوج و اروميه(مواردي خاص 
هاي  با تأثير حوزه گران تقريباً به نتايج مشابهي دررابطه تحقيقات پيشين است و پژوهش

گونگي در مناطق  ت دوزبانها و نيز وضعي اجتماعيِ مختلف و متغيرهاي اجتماعي بر كاربرد زبان
شده در استان  توان به دو پژوهشِ انجام ها مي ازجملة اين پژوهش. اند مختلف كشور دست يافته

در شهر رشت، ) 1381(مشايخ  هاي ، پژوهش)1386و  1379(مازندران توسط بشيرنژاد 
در ) 1383(در شهر نائين و ايماني ) 1386(در شهر ممسني، موسي كاظمي ) 1386(هوشمند 

هاي تأثير متغيرهاي تحصيالت، سن، جنس، شغل و زبان  شهر قم اشاره كرد كه در زمينه
هاي محليِ  گونگي و نيز تغيير زبان درجهت حذف زبان مادريِ همسر بر كاربرد دو زبان، دوزبان

  .اند منطقه و جايگزينيِ آن توسط فارسي نتايج بسيار مشابهي داشته
هاي محلي  يابند و كاربرد زبان  ر هرروزه كاربرد بيشتري ميهاي معتب واضح است كه زبان

چنين عوامل متعددي مانند ادبيات هر زبان،  هم. شود هاي غيررسمي مي محدود به موقعيت
هاي ارتباطي، آموزشي، رابطة  مبادالت اقتصادي، سياسي و فرهنگي، كاربرد زبان در رسانه

به  .د باعث افزايش اعتبار و وجهة يك زبان شوندتوانن تنگاتنگ زبان با عوامل اجتماعي، مي



  شناسي مجلة زبان و زبان

   
54

توان متوقف و يا حتا جهت  ها را نمي ، فرايند زوال و فرسايش زبان)1997( 1اعتقاد ديكسون
هاي معتبر  و همواره اين زبان. توان روند آن را كند كرد تغيير زباني را برعكس كرد، اما مي

  .هستند كه زنده خواهند ماند
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