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چکیده

با  ،گونه احساس و تلقی یک فرد از زبان خود یا دیگري استزبانی که ناظر بر هرنگرش 

در این .ریزي زبان سروکار دارد برنامه همچونمفاهیمی مانند فرهنگ، هویت و سازوکارهایی 

و)اعتبار اجتماعی(»بودن صحیح«،»تفاوت گویشی«سه شاخص  براساسِپژوهش 

تنوعات گویشی زبان ترکی آذري در سطح در خصوص ، نگرش شهروندان تبریز »خوشایندي«

استان در  قشۀاي شامل سه ن به این منظور پرسشنامه .شده استشرقی ارزیابی استان آذربایجان

زان بارة میدرها نظر خود را  آزمودنی.زبان ساکن تبریز قرار گرفتشهروند آذري 384اختیار 

، و میزان 4تا  1تبریز با مقیاس عددي هاي استان نسبت به  هاي شهرستان تفاوت گویش

اعالم  7تا  1با مقیاس عددي ها را هاي زبانی رایج در شهرستان و خوشایندي گونه بودن صحیح

تفاوت نتایج آماري نشان داد که اصل همجواري در نگرش شهروندان تبریز نسبت به .کردند

شهرستان همجوار با تبریز،  هاي رایج در شش گویش ،نظر آنانکند، زیرا از گویشی صدق می

رایج در شهر  ها، گونۀ سوي دیگر، اغلب آزمودنی از.دنکمترین تفاوت را با گونۀ زبانی تبریز دار

-جز دو استثنا هب.ها دانستند هاي زبانی سایر شهرستان تر و خوشایندتر از گونه تبریز را صحیح

و خوشایندي،  بودن اخص صحیحهاي استان، میان دو ش در سایر شهرستان -مراغه و بناب

تر و  زبانی تبریز را صحیح گروه زنان نسبت به مردان، گونۀ.دهمبستگی مثبت مشاهده ش

.پیام نور انجام شده است دانشگاهاین مقاله مستخرج از پژوهشی است که با حمایت مالی -1

2. famianali@yahoo.com
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بیشتر بین گویش تبریز با  ساله به وجود تفاوت 26-45گروه سنی.خوشایندتر معرفی کردند

به مفهوم کرده حساسیت بیشتري  گروه غیرتحصیل.ها قائل شدند هاي سایر شهرستان گونه

دستاوردهاي نظري  ، ضمن ارائۀمطالعهنتایج این .دندي زبانی استان نشان داها خوشایندي گونه

گیري  ریزي زبانی و تصمیمتواند به برنامه شناسی، می شناسی زبان و گویش در چارچوب جامعه

.در نهادهایی مانند صداوسیماي استان و مراکز آموزش زبان ترکی آذري کمک کند

.، خوشایندي، تبریزبودن ، صحیحزبانینگرش، تفاوت  :ها کلیدواژه

قدمهم-1

اندیشد و هاي مختلف میمفاهیم و پدیده درخصوصتجربه خود انسان موجودي است که بنا بر 

، نگرشی است که در ذهن انسان شکل قضاوتورزي و حاصل این اندیشه.کند میقضاوت 

و حتی ممکن است یک فرد  موضوع مثبت است و گاه منفیگاه نگرش فرد به یک .گیرد می

گاه نگرش فرد مبتنی بر اطالعات دقیق .»نظري نداشته باشد«یک موضوع اصطالحاً  درخصوص

.گیرد میشکل هاي پراکنده و حتی نادرست فاً از برخی دادهو قابل اعتماد است و گاه نگرش صر

، آنچه اهمیت دارد این است که انسان ي مختلفها نگرشیا نادرستی صرف نظر از درستی 

گرش افراد تغییر رفتار به تغییر ن برايریزي ها بر رفتار آدمی تأثیر دارند و هرگونه برنامهنگرش

ها، نگرش زبانی است که ناظر بر هرگونه احساس و تلقی یک فرد یکی از انواع نگرش.نیاز دارد

، زبان شناسیِ جامعهیی مانند ها حوزهدر مفهوم نگرش زبانی .از زبان خود یا دیگري است

 ریزيِ برنامهمطرح شده است و براي مثال، در بحث 1ادراکی شناسیِ گویشزبان و  شناسیِروان

هاي طرح اندرکارانِمحققان و دست -نجدگزبان می شناسیِ جامعهذیل حوزة که-زبانی

سروکار تر مانند نگرش زبانی با مفاهیم کالن مانند فرهنگ و هویت و مفاهیم جزئی ریزي برنامه

و نگرش اهل زبان نیست و انتزاعی فردي صرفاً هومی مف زبانی شایان ذکر است که نگرش.دارند

:3،2004و ترادگیل 2چمبرز(منجر به تغییردر سطوح کالن یا خرد زبان شود ممکن است 

نظري نیست و گروهی از محققان بر این  شناسیِ زبانزبانی محدود به نگرش  همچنین،).158

4برنز(آید میشمار کاربردي نیز به شناسی زبانهاي حوزةاز دغدغهامروزه این مفهوم باورند که 

1. perceptual dialectology
2. J.K. Chambers
3.P. Trudgill
4.M. Berns
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انگیزه  هاي آموزش زبان دوم بدون شناختو اصوالً موفقیت در برنامه)1،2006:402و ماتسودا

.)2،2006:21باتیا(پذیر نیست امکان ندآموزآموزان نسبت به زبانی که آن را میو نگرش زبان

داوري اردکانی.ایران بوده است شناسی زبانچند مطالعه در مایۀموضوع نگرش زبانی دست

بررسی نگرش زبانی و ارتباط  فرهنگ زبانی، به دهندة هاي تشکیلهمؤلف، ضمن مطالعۀ)1388(

زبانان شهر تهران، وي با رویکردي میدانی در میان فارسی.یکدیگر پرداخته استهاي آن با سازه

هاي مختلف آگاهی، را از جنبه ،آموزيشامل پیکره، شأن و زبان ،سه ساحت نگرش زبانی

ي ها نگرشدهندة هاي تشکیلهمؤلفاز میان  نشان داده است کهو احساس و رفتار مطالعه کرده 

ویژه، به ،و احساس نسبت به شأن زبان فارسی ،طور کلیبه ،احساس مؤلفۀتهران، ساکنانِ زبانیِ

همچنین افخمی و داوري اردکانی .دارد ها آزمودنیبیشترین سهم را در نگرش زبانیِ

اهیم مرتبط مانند شناسی و مفضمن اشاره به تعاریف مختلف مفهوم نگرش در روان،)1384(

 ارزیابی نگرش افراد یک جامعه دربارة کمکبه کنند کهمییاري زبان، بر این نکته تأکید هوش

زبان پی برد و به این ترتیب با موفقیت  درخصوصبه میزان آگاهی آنان  توان میزبان خود 

.زبانی پرداخت ریزيِ برنامهتري به بیش

.خوردخطر پیوند می معرضِي درها گویشها و حث نگرش زبانی گاه با موضوع زبانب

به بررسی جایگاه و کاربرد زبان مازندرانی و  ،روش میدانیبه ،)1386(همکاران اسماعیلی و 

در  دهد مینشان  ها یافته.اندي گویشوران نسبت به آن در شهرستان آمل پرداختهها نگرش

ي ها حوزهکه در مانند خانواده، مازندرانی زبان غالب است، درحالی ،ي غیررسمیها حوزهبرخی 

مذکور با کمک پرسشنامه  پژوهشِ محققانِ.مانند مدرسه و اداره، زبان فارسی غلبه دارد ،رسمی

مثبت نیست  ،خصوص در میان جوانانبه ،نسبت به مازندرانی ها نگرشند که ا هو مصاحبه دریافت

.کند میاند که مازندرانی یک روند فرسایشی تدریجی را طی و لذا نتیجه گرفته

زبان کشور ایران انجام نشده رزمینۀ نگرش اهل زبان در مناطق آذرياي د تاکنون مطالعه

-دیدگاه شهروندان شهر تبریززیر  از این رو، محقق در این پژوهش با طرح هفت پرسشِ.است

1. K. Matsuda
2. T. K. Bhatia
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هاي تفاوت گویشی، اعتبار اجتماعی و  را درخصوص شاخص-مرکز استان آذربایجان شرقی

:کند خوشایندي ارزیابی می

هاي استان  هاي ترکیِ آذريِ رایج در سایر شهرستان ندان شهر تبریز، گونهاز نظر شهرو)1(

شرقی به چه میزان با گونۀ تبریزي تفاوت دارد؟ آذربایجان

هاي زبانی  گونه)اعتبار اجتماعی(بودن  شهروندان تبریز چه نگرشی دربارة شاخص صحیح)2(

هاي استان دارند؟ شهرستان

هاي  هاي زبانی شهرستان شاخص خوشایندي گونهشهروندان تبریز چه نگرشی دربارة )3(

استان دارند؟

بودن و خوشایندي همبستگی وجود دارد؟  آیا میان دو شاخص صحیح)4(

آیا متغیر جنسیت در نگرش افراد نسبت به سه شاخصِ تفاوت گویشی، اعتبار اجتماعی و )5(

خوشایندي تأثیر دارد؟

تفاوت گویشی، اعتبار اجتماعی و آیا متغیر سن در نگرش افراد نسبت به سه شاخصِ )6(

خوشایندي تأثیر دارد؟

نگرش افراد نسبت به سه شاخصِ تفاوت گویشی، اعتبار اجتماعی و آیا متغیر تحصیالت در )7(

خوشایندي تأثیر دارد؟

و پیشینۀ پژوهش چارچوب نظري -2

به موضوع نگرش زبانی پرداخته  ،طور ویژهبه ،که شناسی زباني ها حوزهیکی از 

یا »تفاوت«شاخصِ )1(در این حوزه سه مفهوم در قالبِ.ادراکی است شناسیِ گویشاست،

که (»بودن صحیح«شاخصِ)2(،)معیار خصوص گونۀ به(ي دیگر ها گونهشباهت یک گویش با 

مورد بررسی قرار »خوشایندي«شاخص )3(و)شود گاه با عنوان اعتبار اجتماعی مطرح می

 مطالعۀر ادامه چند دها پرداخته است، نیز به این شاخصمقالۀ حاضر نگارندةاز آنجا که .گیرد می

جنوبی  رةمریکا و کان، آلمان، ترکیه، ایاالت متحدة امرتبط را که در کشورهاي فرانسه، انگلست

.کنیماند، مرور میانجام شده

ه در فرانسزبان ي ها گونهادراکی، نگرش اهل زبان به  شناسیِ گویشمبتنی بر  ايدر مطالعه

پرسشنامه، از که با استفاده در این مطالعه .بررسی شده استاریس و استان پرووانسشهر پ
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شامل استان (ناحیه درکشور فرانسه  24انجام گرفته است، هاي ادراکی و مصاحبه نقشه

،»بودن صحیح«بارة ها خواسته شد تا نگرش خود را در آزمودنیتعیین شد و از )پرووانس

.دابراز کننگانه با گویش محلی خود  24هریک از مناطق  ۀو میزان تفاوت گون»يخوشایند«

بندي هدرج 7تا  1از عدد »بهترین«تا »بدترین«با عبارات  خوشاینديو بودن شاخص صحیح

.گیري شداندازه)بیشترین تفاوت(4تا )تفاوتکمترین (1میزان تفاوت نیز از عدد .شد

کشی خط داشته به نظرشان گویش مشابهی در بخش دیگر تحقیق مناطقی را ک ها آزمودنی

ي خود توضیح دهند و در صورت امکان ها پاسخ ةباردرکردند و در پایان نیز از آنان خواسته شد 

در  شهروند استان پرووانس 25سی و اریپ 76در مجموع  .ي محلی را تقلید کنندها گونهبرخی 

ا گویش پاریس میزان تفاوت گویش پرووانس ب اهل يها آزمودنی.این تحقیق مشارکت داشتند

نیز  بودن شاخص صحیح اعالم کردند و ازنظرِ)وچهاربیستم از بیست ۀرتب(پاریسی را خیلی زیاد 

 لحاظبه ،زبانی این استان ۀآنان گون ازنظرِ ،با این حال.بیستم را براي این استان رقم زدند ۀرتب

ر کمال تعجب، د .شتسوم قرار دا ۀپس از پاریس و تورین در رتب ،خوشاینديشاخص 

دیگري  ۀبیش از هر منطق 2و لیون 1آلپ-ش روني پرووانسی اظهار داشتند که گویها آزمودنی

که ندارد، چرا با واقعیت امر مطابقتاین نگرش .در فرانسه به گویش پرووانسی شبیه است

دوك یا گاسکون شباهت بیشتري به گویش پرووانس گویش سایر مناطق مانند النگ

.توجه بودنیز جالب ها گویششده و تقلید هاي ضبطمصاحبه ).3،2005:37کویپر(دارد

کردند و با اطمینان خاطر به وانسی را تقلید میوي پاریسی با رغبت گویش پرها آزمودنی

وانس ماجرا کمی وي اهل پرها آزمودنیدرخصوص.کردندا گویش خود اشاره میهاي آن بتفاوت

نۀ د و در گودانستنتر گویش پاریسی را صحیح و خوشایند میي جوانها آزمودنی.تر بودپیچیده

ه با ند کبود البته آنان بر این باور.رفتندگکار میهاي آوایی آن را بهفردي خود اغلب مشخصه

د و نسبت به آن سیار دارب ۀپاریسی فاصل آرمانیِ ا الگويگونۀ فردي آنان بوجود تالش زیاد، 

پاریسی صحبت کنند، این کار را  ۀشد با لهجهنگامی که از آنان خواسته می.تر استپست

1. Rhône-Alpes
2. Lyonnais
3. L. Kuiper
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:2005(کویپر .گویندطور کامل پاریسی سخن میکردند اما خودشان متوجه نبودند که بهمی

این دسته از  معتقد است که درواقع تفاوت اصلی میان گویش مادري و گویش پاریسیِ)47

تنها هنجارهاي پاریسی را براي معیار آنان نه.ي پرووانسی در ذهن آنان استها آزمودنی

آنان را میزان موفقیت تواند  صرفاً یک پاریسی میاند، بلکه حتی معتقدند پذیرفته بودن صحیح

.ارزیابی کنداریسی در تقلید گویش پ

و تعامل آن با سایر عوامل مانند 1مجواريه ،تربیان فنیو به ،موضوع نزدیکی جغرافیایی

با )2012(2مونتگمري.نیز مورد توجه محققان بوده استي سیاسی و فرهنگی ها مرزبندي

شمالی انگلستان و پنج منطقه در مجاورت مرز اسکاتلند و انگلستان از  ۀتمرکز بر سه منطق

ند ا ي متفاوتها گویشآزمودنی خواست روي نقشه مناطقی را که به نظرشان داراي  425

وب اسکاتلند و همچنین شهرهاي روي نقشه، مرز میان انگلستان، ولز و جن.کشی کنندخط

خواسته شد  ها آزمودنیاز .شدشاهده میصورت نقاط مشخص ممناطق یادشده به ةعمد

مناطقی که  گذاري کنند، و دورِاند نامه با نقاط سیاه مشخص شدهشهرهاي مهم را که روي نقش

.ي محلی است خط بکشندها گویشکنند داراي فکر می

جنوب -شمال مرزبندي زبانِ نامِشد که آیا به چیزي به سؤالاز این گذشته، از آنان 

 ها آزمودنی.با ترسیم یک خط مرز موردنظر را مشخص کنند ،معتقدند، و اگر پاسخ مثبت است

 ۀگون درخصوصشان را و نگرش کردند میگذاري نام ،بودندبایستی مناطقی را که خط کشیده 

جنوب بحثی -شمال زبانیِ ۀذکر این نکته ضروري است که دوگان.نوشتند میزبانی رایج در آنها 

نشان  ها یافته.ها با این موضوع آشنا هستندطریق رسانهنیاست و اغلب مردم ازمتداول در بریتا

.کشور انگلستان اتفاق نظر دارند ي محلیِها گویششدگی یکسان درخصوصها آزمودنیداد 

ع زبان تنو درخصوصرسم کردند، هرچند را زبان ولزي  ۀناحی ها آزمودنیدرصد از  22حدود 

نسبت به تنوع در اسکاتلند نیز  ها آزمودنینگرش .ولز اظهار نظر نکردند منطقۀولزي در داخل 

دریافت که  ها آزمودنیمونتگمري با دقت در اطالعات فردي .ارتباط داشت ها آزمودنیبا زادگاه 

براي .کند میاي ایفا کنندهاي گویشی نقش نسبتاً تعیینهمجواري محض در تشخیص مرزه

ي اهل ها آزمودنیدرصد از  47و  3ي اهل کارلیسلها آزمودنیدرصد از  33مثال، حدود 

1. proximity
2. C. Montgomery
3. Carlisle
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که میزان تشخیص براي سایر مناطق را تشخیص دادند، درحالی 2ناحیه کیومبریا 1برامپتون

.خوبی نشان داددار تأثیر عامل همجواري محض را بهاین تفاوت معنی.درصد بود 6حدود 

اي موسوم به زبان خط نشان دادند که به وجود دوگانهبا ترسیم  ها زمودنیآهمچنین اغلب 

).2012:654مونتگمري، (ند ا جنوب قائل-شمال

 218، نگرش خوشاینديو  بودن با تمرکز بر دو شاخص صحیح)1999(3دیلی اوکین

.ي زبانی رایج در شرق و غرب کشور آلمان مطالعه کردها گونهخصوص درشهروند آلمانی را 

.دانندو خوشایندتر می تر صحیحزبانی خود را  ۀداد که شهروندان آلمان غربی گون نشان ها یافته

زبانی را به یک اندازه  ۀي ساکن شرق این کشور هر دو گونها آزمودنیهمچنین مشخص شد که 

).227-1999،228دیلی اوکین، (خوشایندتر است غربی برایشان  ۀدانند، اما گونصحیح می

ترکیه  جنوب غربیِ کیلومتريِ 280در  4شهروند شهر بورسا 142دیگر، نگرش  تحقیقیدر 

شهر در سرتاسر کشور ترکیه بررسی  73ي زبانی ها گونهخوشاینديو  بودن صحیح درخصوص

متداول در مناطق  ي زبانیِها گونه،نظر ساکنان بورساي این تحقیق، ازها یافتهمطابق با .شد

زبانی شهر آنکارا در شرق کشور  ۀهستند، هرچند در این میان، گون و خوشایندتر تر صحیحغربی 

 ،شهراین  و سیاسی اجتماعی جایگاهو به احتمال بسیار زیاد،  آید میشمار یک استنثناء به

:6،1999و کلینر 5رچیدمی(است  مؤثرگیري این نگرش در شکل ،عنوان پایتخت کشوربه

275.(

در.مریکا نیز انجام شده استاي زبانی در ایاالت متحده ها گونهبررسی نگرش اهل زبان به 

درخصوصدر شمال غرب این کشور نگرش خود را  7نفر ساکن ایالت اورگن 66اي  مطالعه

 ،گنرنظر ساکنان او بهنشان داد که  ها یافته.ي زبانی رایج در سرتاسر کشور بیان کردندها گونه

غرب، غرب :بندي کردعمده طبقه ۀدر پنج منطق توان میمریکا را ازبان انگلیسی در کشور 

1. Brampton
2. Cumbria
3. J. Dailey-O'Cain
4. Bursa
5. M. Demirci
6. B. Kleiner
7. Oregon
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ي زبانی ها گونهبه  توان میالبته در درون هر منطقه .میانه، شمال شرق، جنوب و هاوایی

 ۀگون ها آزمودنی.شدقائل شهر نیویورك یا فلوریدا  ۀکالیفرنیایی، گون ۀمانند گون ،تريخاص

ین و تر صحیحرا )در شمال اورگن(رایج در ایالت واشینگتن  ۀو نیز گون)اورگن(انی ایالت خود زب

در  ،لحاظ دو شاخصبه ،متداول در شهر نیویورك ۀمعرفی کردند و گون ها گونهخوشایندترین 

لحاظ دو نیز بهي غربی و غرب میانه ها در مجموع، سایر ایالت.ترین رتبه قرار گرفتپایین

وب غیرصحیح ي جنها گونه.ي باالیی قرار گرفتندها در رتبه خوشاینديو  بودن صحیح شاخصِ

).330-1،1999:331هارتلی(تلقی شدند بیش خوشایندومعرفی شدند، اما کم

جنوبی،  ةدانشجوي اهل نقاط مختلف کر 471پرسشنامه به  ۀبا ارائ)2002(3و یم 2النگ

از.ي زبانی این کشور ارزیابی کنندها گونهخوشاینديکوشیدند نگرش آنان را نسبت به شاخصِ

خواسته شد ضمن درج مقادیر عددي براي شاخص خوشایندي، دور مناطقی که  ها آزمودنی

نتایج .شده را بنویسندکشیدایره رسم کنند و نام مناطق خط ،داراي گویش معین هستند

بندي با تقسیم ها آزمودنیگذاري مناطق توسط اکثریت غالب مذکور نشان داد که نام تحقیق

جاي استفاده از اصطالحات و به ،دانشجویان ،به بیان دیگر.مطابقت داشت سیاسی کشور

هاي کوشیدند تنوعات را در قالب استان،شمالی و جنوبی یا شرقی و غربیۀگونتعبیراتی مانند 

را)جنوبی ةپایتخت کر(زبانی سئول  ۀگون ها آزمودنیاکثریت  .ندجنوبی نشان ده ةکر

.شمالی نداشتند ةکشور کر زبانیِ ۀگون ةگونه معرفی کردند و نظر خاصی دربار خوشایندترین

شناسی پژوهشروش-3

یک پرسشنامۀ .هاي میدانی است از نوع پژوهش ،ها لحاظ روش گردآوري دادهبه ،تحقیقاین 

ها که در و سپس پاسخ گرفتهساخته در اختیار شماري از شهروندان شهر تبریز قرار  محقق

هاي توصیفی و استنباطی مورد هاي تحقیق در آزمونعنوان دادهبه شدهمقیاس عدد درج 

.گرفته استاستفاده قرار 

1. L. C. Hartley
2. D. Long
3. Y.C. Yim
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جامعۀ مورد بررسی-3-1

شهرستان استان  20تنوع گویشی  درخصوصي ساکن تبریز ها آزمودنینظر ،مطالعهدر این 

ترین ترین و پرجمعیتشرقی بزرگآذربایجان.شده استشرقی در قالب اعداد بیان آذربایجان

از سمت  هاي آذربایجان و ارمنستان، از شمال به جمهوريان شمال غرب ایران است کهاست

ق به استان اردبیل و از سمت جنوب شرق غربی، از شرغرب و جنوب غربی به استان آذربایجان

و  کیلومتر مربع است 45491شرقی مساحت استان آذربایجان.به استان زنجان متصل است

 تفکیکشرقی را بهاستان آذربایجان نقشۀ 1تصویر .آیدشمار مییازدهمین استان بزرگ ایران به

.دهد میبیست شهرستان آن نشان 

استان آذربایجان شرقی نقشۀ -1تصویر 

درصد از جمعیت این  70حدود .نفر جمعیت است 3724620شرقی داراي آذربایجاناستان 

شهرستان تبریز با .کنند درصد در روستاها زندگی می 30استان در مناطق شهري و نزدیک به 

خود درصد از جمعیت کل استان را در  45حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر، نزدیک به 
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یکدست است و  ،لحاظ زبانیبه ،ذکر این نکته ضروري است که این استان.جاي داده است

ي ها شهرستانجمعیت .گوینداکثریت ساکنان شهرها و روستاها به زبان ترکی آذري سخن می

.1شود میدیده  1شماره استان در جدول 

1390آمار سال  براساسِجمعیت شهرهاي استان آذربایجان شرقی  -1جدول 

جمعیتشهرستانردیفجمعیتشهرستانردیف

98988اسکو169509411تبریز1

94985بستان آباد24768112مراغه2

67820هریس23920913مرند3

66746شیر عجب18580614میانه4

60822هشترود15011115اهر5

55166جلفا13193416سراب6

48837کلیبر12979517نابب7

45708ورزقان12449918شبستر8

34977خداآفرین10757919آذرشهر9

32745چاراویماق10611820ملکان10

که عبارتند از  شود میدر پرسشنامه ابتدا سه واحد اطالعات شخصی از آزمودنی دریافت 

46(و گروه ج )26-45(، گروه ب )ساله 18-25(شامل گروه الف  ، سنّ)زن و مرد(جنسیت 

و کارشناسی (و گروه ب )شناسیرتر از کاپایین(و تحصیالت شامل گروه الف )ساله به باال

.تفکیک بیست شهرستان درج شده استاستان آذربایجان شرقی بهنقشۀ ،در پرسشنامه).باالتر

ي زبانی ها گونهمیزان تفاوت  درخصوصاول از آزمودنی خواسته شده است  سؤالدر 

د و نظر خود را در قالب اعداد اظهارنظر کن ،زبانی تبریز با گونۀدرمقایسه  ،ي استانها شهرستان

 ،در پرسش دوم.بیان کند)ترین تفاوتبیش 4تفاوت و میزان کمترین معناي  به1(4تا  1

ي ها شهرستاني زبانی ها گونه)اعتبار اجتماعی(بودن میزان صحیحدربارةبایستی آزمودنی 

ي ها گونهخوشاینديدربارةنظرشان را  ها آزمودنیدر پرسش سوم نیز .استان اظهار نظر کند

.پذیر استامکان 7تا  1هاي دوم و سوم با مقیاس عددي پاسخ به پرسش.کنند زبانی اعالم می

هر گروه .نظر قرار گرفت و تحصیالت، دوازده گروه مد با توجه به سه متغیر جنسیت، سن

1. http://amar.sci.org.ir
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 384هاي ناقص یا مخدوش،  نفر بود و به این ترتیب و با کنارگذاشتن پرسشنامه 32شامل 

.آوري شدشده جمع تکمیل پرسشنامۀ

از نخست این که .ذکر چند نکته ضروري است ها آزمودنیپرسشنامه و  درخصوص

بیان کنند و ي موجود ها شهرستانتمام  درخصوصشان را خواسته شد تا نگرش ها آزمودنی

گویش آن درخصوصدقیقی اند یا اطالعات شهرستان سفر نکردهحتی اگر به یک یا چند 

ي ها شهرستانگویشوران ا آشنایی با فعلی یتجربیات اساسِبرالمقدور شهرستان ندارند، حتی

شان ترکی آذري بود شهروندان تبریز بودند، زبان مادري ها آزمودنیتمام  .مجاور اظهار نظر کنند

این بود که بیش از  ها آزمودنییکی دیگر از شرایط انتخاب .زبان بودندشان نیز آذريو والدین

مواردي که آزمودنی در .نت نداشته باشندسکوشرقی خارج از استان آذربایجاندو سال در 

ددي تخمین بزند، محقق به او کمک کرده با مقیاس عگرش خود را ن ستتوان مین سواد بود وکم

 درخصوصگونه اظهار نظر خود را از تکمیل پرسشنامه مجاز بودند هرپس  ها آزمودنی.است

این قبیل اظهارنظرهاي آزاد  .پرسشنامه بنویسند ت تحقیق در پشت برگۀسؤاالمسائل مربوط به 

در بسیاري از موارد، موقعیت .گنجید توجه بود، هرچند در محدودة پژوهش حاضر نمیگاه جالب

د و در نپرسشنامه را در حضور محقق تکمیل کن ندستتوان مینحوي بود که نبهها آزمودنیشغلی 

تحویل ظرف چند روزو  ننددر منزل تکمیل کپرسشنامه را آنان مجاز بودندچنین مواردي 

ت سؤاالفعلی خود به  اطالعات و تجربۀ براساسِشد صرفاً خواسته هاآزمودنیاز .دنده

قسمتی  2شمارة تصویر .شورت نکنندپرسشنامه پاسخ دهند و با فرد دیگري در این خصوص م

.دهد مینشان  را اول سؤالشامل اطالعات فردي و  ،از پرسشنامه



شناسیزبان و زبان مجله |32

یک پرسشنامه سؤال-2تصویر 

هاتجزیه و تحلیل داده-4

افزار محاسبه شد و در قالب نرم ها آزمودنیها، پاسخ آوري پرسشنامه از جمعپس 

هاي پرسش تفکیکبه ،دامه، نتایج آماريدر ا.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .اس.اس.پی.اس

، جدول یا نمودار نیز ها یافتهترشدنِروشن تناسب موضوع و برايو به شود میارائه  ،پژوهش

.شود میرسم 

شاخص تفاوت گویشی -4-1

محاسبه شد و  تبریز ي زبانی استان با گونۀها گونهمیزان تفاوت  درخصوصها آزمودنینگرش 

نگرش اهل زبان در تبریز را 1نمودار شماره .آزادي آن به دست آمد و درجۀ tمیانگین، آماره 

در مرکز .دهد میي استان نشان ها شهرستانرایج در  زبانیِ يها گونهمیزان تفاوت  درخصوص

میزان شباهت یا تفاوت ها آزمودنیاین نمودار، نام تبریز درج شده است، به این معنا که 

تر، تبریز دقیق بیانِبه.اندیز اعالم کردهرا در مقایسه با تبر ها شهرستاني رایج در سایر ها گونه

آبادبستان وت گویشیِ، میانگین تفاها آزمودنیبا توجه به نگرش .شود میصفر محسوب  نقطۀ

چنانچه .ترین گونه به گویش تبریز تلقی شده استآباد نزدیک ، یعنی گویش بستاناست01/2

آباد به شهرستان شبستر هاي ساعت حرکت کنیم، بعد از بستانعقربهدر جهت ، در نمودار زیر

رنگی که میان  چینِمنحنی نقطه.محاسبه شده استبراي آن 11/2رسیم که میانگین تفاوت می
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در جهت که همگام با حرکت  دهد میخوبی نشان بهمرکز رسم شده است،هاي همدایره

شهرستان چارایماق با (و در انتهاي خط رنگی  شویم میتدریج از مرکز دور به ،هاي ساعتعقربه

گویش  ،ها آزمودنیبه این ترتیب، از نظر .رسیمبه دورترین نقطه از مرکز دایره می)99/2عدد 

.زبانی تبریز است ترین گویش نسبت به گونۀ ترین و گویش چارایماق متفاوتآباد شبیه بستان

وجود  اي رابطهکه آیا میان شباهت زبانی با مجاورت جغرافیایی  شود میحال این پرسش مطرح 

لحاظ گویشی کمترین تفاوت را با تبریز شش شهرستانی که به دهد مینشان 1دارد؟ نمودار 

،)1تصویر (استان  ، مطابق با نقشۀ)شبستر، آذرشهر، مرند، اسکو و هریسآباد، بستان(رند دا

 ،چنین نتیجه گرفت که توان میترتیب،و به این  همگی همجوار شهرستان تبریز هستند

 درخصوصل زبان چارچوب پژوهش حاضر، میان مجاورت جغرافیایی و نگرش اهکم در دست

.مستقیم وجود دارد شباهت زبانی رابطۀ

شرقی در مقایسه با گویش تبریزهاي استان آذربایجانتفاوت گویشی شهرستان-1نمودار 

٠

١

٢

٣

ز ری ب ت
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)اعتبار اجتماعی(بودن شاخص صحیح -4-2

رایج در  ي زبانیِها گونهیا اعتبار و منزلت اجتماعیِ بودن صحیح درخصوصها آزمودنیپاسخ 

عددي  ها در محدودةتر اشاره شد، پاسخطور که پیشهمان.محاسبه شدشرقی استان آذربایجان

س شد که بیست نحوي منعکهاي ناپارامتریک، نتایج بهبا کمک آزمون.اعالم شد 7تا  1

که از نظر  دهد مینشان  2شماره جدول .بندي شدند طبقه هاي همگنشهرستان در زیرگروه

ل جاي دارد و از این نظر گروه اوزیردر  7552/5ن شهروندان تبریز، گویش تبریز با میانگی

سه شهرستان جلفا، .قلمداد شده است ها شهرستانجسته معتبرتر از سایر اي بارز و برگونهبه

هاي همگن  آماري با روش گروه محاسبۀقوت  نقطۀ .مرند و شبستر در زیرگروه دوم جاي دارند

کند، بلکه تعلق یک بندي نمیعددي رتبه مقادیر خامِ براساسِها را صرفاً این است که پدیده

، میانگین شهرستان 2جدولبراي مثال، در .کندپذیر میامکانواحد به دو گروه را نیز  پدیدة

 ترین میانگینِپایین.گیرد و سوم قرار میدوم  هاي گروههمزمان در  اي است کهگونهبهمرند 

.گزارش شده است)6198/3با میانگین (ماق براي شهرستان چارای بودن صحیح شاخصِ

اکنون این .ترین شهرستان استان استجمعیت کم)نفر جمعیت 32745با (شهرستان چارایماق 

با  ،شاخص اعتبار اجتماعی ازنظرِ ،یک شهرستان که آیا بین رتبۀ شود میپرسش مطرح 

نیز  ها شهرستانوجود دارد؟ براي پاسخ به چنین پرسشی ناچاریم به سایر  اي رابطهجمعیت آن 

 دارد و از مرند و شبستر باالتررا براي مثال، جلفا که در گروه دوم رتبه نخست .توجه کنیم

 بینیبراي پیش آید مینظر به،بنابراین.شانزدهمین شهرستان استان است ،نظر جمعیت، ازاست

هاي دیگري مانند مالك،عالوه بر جمعیت ،ویش یک شهرستانگ اعیِیا تحلیل جایگاه اجتم

 مؤثرنیز با کشورهاي خارجی  بودن مرزهممالحظاتی مانند اقتصادي و حتی  وضعیت اجتماعی،

رح کرد که این شهرستان این فرضیه را مط توان میشهرستان جلفا  درخصوصبراي مثال، .است

هاي ارمنستان و آذربایجان مرز مشترك دارد و با جمهوريمالی استان قرار دارد، ش که در نقطۀ

از سوي دیگر، این شهرستان .ستها شهرستانحجم مبادالت بازرگانی خارجی آن بیش از سایر 

و همزمان چند دانشگاه بزرگ و است آزاد تجاري تبدیل شده  منطقۀدر چند سال اخیر به 

نگارنده بر این باور است .اندتأسیس کرده المللیهاي بیندولتی در سطح این شهرستان پردیس

در نگرش شهروندان تبریز نسبت به اعتبار جلفا اقتصادي و اجتماعی شهرستان اداري، که رونق 

.استبوده مؤثراین شهرستان رایج در  گویشِ اجتماعیِ
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هاي همگن با توجه به شاخص اعتبار اجتماعیگروه-2جدول 

8 7 6 5 4 3 2 1

5.7552 تبریز

4.5547 جلفا

4.4505 4.4505 مرند

4.4427 4.4427 شبستر

4.3229 4.3229 آبادبستان

4.2057 4.2057 کلیبر

4.2005 4.2005 آذرشهر

4.1641 4.1641 4.1641 اسکو

4.1615 4.1615 4.1615 ورزقان

4.1563 4.1563 4.1563 هریس

4.1536 4.1536 4.1536 شیرعجب

4.1172 4.1172 4.1172 4.1172 میانه

4.1094 4.1094 4.1094 4.1094 سراب

4.1016 4.1016 4.1016 4.1016 خداآفرین

4.0885 4.0885 4.0885 4.0885 مراغه

4.0313 4.0313 4.0313 اهر

3.9427 3.9427 بناب

3.9010 ملکان

3.8851 هشترود

3.6198 چارایماق

شاخص خوشایندي -4-3

صی است که همواره مورد توجه عالوه بر اعتبار اجتماعی، میزان خوشایندي نیز شاخ

 3شماره مطابق با اطالعات مندرج در جدول .بوده استشناسان زبان  و جامعهشناسان گویش

جاي دارد و  شاخص خوشایندي اولِ هدر گرو8438/5کنیم که تبریز با میانگین مشاهده می

.اندهاي دوم تا نهم جاي گرفته گروهدر  ها شهرستانسایر 
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شاخص خوشایندي براساسِي همگن ها گروه -3جدول 

9 8 7 6 5 4 3 2 1

5.8438 تبریز

4.5208 شبستر

4.4740 4.4740 جلفا

4.4688 4.4688 آذرشهر

4.4583 4.4583 مراغه

4.4427 4.4427 مرند

4.3902 4.3802 4.3802 بناب

4.3594 4.3594 4.3594 اسکو

4.2292 4.2292 4.2292 شیرعجب

4.1963 4.1963 4.1963 آبادبستان

4.1667 4.1667 4.1667 4.1667 ملکان

4.0495 4.0495 4.0495 میانه

4.0208 4.0208 4.0208 4.0208 کلیبر

4.0104 4.0104 4.0104 4.0104 سراب

3.9974 3.9974 3.9974 3.9974 ورزقان

3.9974 3.9974 3.9974 3.9974 خداآفرین

3.9653 3.9635 3.9635 3.9635 هریس

3.9219 3.9219 3.9219 هشترود

3.7734 3.7734 اهر

3.7474 چارایماق

همبستگی دو شاخص اعتبار اجتماعی و خوشایندي -4-4

شاخص اعتبار اجتماعی و ن هاي تحقیق ناظر بر احتمال وجود نوعی ارتباط میایکی از پرسش

جایگاه  توان میصورت موردي البته به.استشهرستان مورد مطالعه 20در  خوشایندي

شهرستان تبریز  ،طور که دیدیمهمان.مقایسه کرد 3و  2ي مختلف را در دو جدول ها شهرستان

ول فوق عالوه بر تبریز، چند شهرستان در دو جد.در هر دو شاخص باالترین میانگین را دارد

اخص اعتبار اجتماعی براي مثال، شهرستان جلفا که در ش.بیش مشابه دارندو هایی کمجایگاه

 در رتبۀ)3جدول (ر شاخص خوشایندي دوم را به خود اختصاص داده بود، د رتبۀ)2جدول (

جایگاه دوم  3چهارم را دارد، در جدول شماره  رتبۀ 2شبستر نیز که در جدول .اردسوم جاي د

ها هاي باالي جدول ها محدود به جایگاهدر رتبه نسبی همانندي.به خود اختصاص داده استرا 

ازنظر شهرستان چارایماق در هر دو جدول در آخرین رتبه جاي دارد، به این معنا که .نیست

رایج  ۀاعتبارترین و ناخوشایندترین گونچارایماق کمزبانی شهرستان  گونۀي پژوهش، ها آزمودنی

براي .ابل بحث استق 3و  2هاي وضعیت دو شهرستان در جدول.آید میشمار در استان به
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ترتیب پانزدهم و هفدهم است،  به 2ي مراغه و بناب در جدول ها شهرستانزبانی  مثال، گونۀ

پنجم و  به ترتیب هاياین دو شهرستان جایگاه ،)3جدول (خوشایندي که در جدولحالیدر

ند که اهل زبان ا هگزارش داد ،طور شفاهی، بهها آزمودنیاغلب .اندهخود اختصاص داد هفتم را به

 ،کنند و به همین دلیلهاي آوایی حذف میاغلب بافترا در  /r/در این دو شهرستان، همخوان 

جایگاه دو  دريتناظرکه اینبا .کنندصحبت می»خوشایندتر«تعبیري و به»ترشیرین«اصطالحاً 

آید مینظر ، بهوجود ندارد شهرستان مراغه و بناب در دو جدول اعتبار اجتماعی و خوشایندي

که میان  دهد مینشان  4شماره جدول .مثبت وجود دارد ی رابطۀمیان این دو شاخص نوع

 95با اطمینان )پرسش سوم(و شاخص خوشایندي )پرسش دوم(شاخص اعتبار اجتماعی 

.دار وجود داردعنیم درصد رابطۀ

داري در دو شاخص اعتبار و خوشایندي  همبستگی پیرسن و سطح معنی-4جدول 

)خوشایندي(3پرسش )اعتبار(2پرسش 

پرسش 

)اعتبار(2

10.396همبستگی پیرسن

0.000داريسطح معنی

پرسش 

)خوشایندي(3

0.3961همبستگی پیرسن

0.000يدارسطح معنی

متغیر جنسیت -4-5

 توان میند، ا هبندي شددر دو گروه زنان و مردان طبقه حاضر مطالعۀهاي  آزمودنیاز آنجا که 

.هاي مورد بررسی ارزیابی کردیت را در نگرش آنان نسبت به شاخصتأثیر متغیر جنس

اساس جنسیتبر داري در دو شاخص اعتبار و خوشایندي سطح معنی -5جدول 

میانگین داريمعنیسطح 

مردان زنان

4/14 4/29 0/000 شاخص اعتبار

4/09 4/41 0/000 شاخص خوشایندي

.



حسب جنسیتبراي شهرستان تبریز بر 7امتیاز 

.توجه است تفکیک سن نیز جالب

حسب متغیر سنو خوشایندي بر به دو شاخص اعتبار

میانگین

ساله به باال 46 ساله25-45 ساله 18-25

4/20 4/18 4/28

4/21 4/23 4/32

ساله و باالتر که  46از نکات قابل تأمل در این بخش این است که شمار افراد گروه سنی 

هاي سنی است و این  ، کمتر از سایر گروهاند داده 7لحاظ شاخص اعتبار به گویش تبریز عدد 

افراد گروه ادعا کرد که  توان میبه این ترتیب، . شود می

ي ها شهرستاني زبانی رایج در سایر ها گونهلحاظ اعتبار اجتماعی، 

.دانند گویش تبریز می

هاي گروه  کنیم که آزمودنی ، مشاهده می7 شمارةشده در جدول 

خرج  حساسیت بیشتري به) عتبار اجتماعیا(بودن شاخص صحیح

٨٨

١٠١

ر ا ب ت ع ا شاخص  ي د ن ی خوشا شاخص 

مردان زنان
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امتیاز  فراوانی -2نمودار 

متغیر سن -4-6

تفکیک سن نیز جالب به ها آزمودنیارزیابی نگرش 

به دو شاخص اعتبارنگرش آزمودنی ها  -6جدول 

P-value

0/04 شاخص اعتبار

0/018 شاخص خوشایندي

از نکات قابل تأمل در این بخش این است که شمار افراد گروه سنی 

لحاظ شاخص اعتبار به گویش تبریز عدد  به

میالگو در شاخص خوشایندي نیز تکرار 

لحاظ اعتبار اجتماعی،  به، سنی باالتر در تبریز

گویش تبریز میبا  ارز بیش همو کم استان را

متغیر تحصیالت -4-7

شده در جدول  هاي درج مطابق با داده

شاخص صحیح درخصوصکارشناسی و باالتر 

٨٨

١١٠

ي د ن ی خوشا شاخص 

زنان
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تر از کارشناسی با  پایینداراي تحصیالت شاخص خوشایندي، گروه  زمینۀدرکهاند، درحالی داده

الزم به ذکر است که در .اند اند که به این ویژگی بیشتر توجه داشته نشان داده 33/4میانگین 

درخصوصسواد اغلب با ذکر چند مثال  ها، افراد کم وگوهاي فردي میان محقق و آزمودنی گفت

هاي مختلف در  ها و لهجه خوشایندي گویش ،تعبیريو، به»بودن دلنشین«،»بودن شیرین«

چنین گرایشی در گروه .کردند اظهار نظر می -مراغه و بناب خصوص دو شهرستانبه -استان

.کارشناسی و باالتر کمتر مشاهده شد

حسب متغیر تحصیالتدر دو شاخص اعتبار و خوشایندي برداري سطح معنی -7جدول 

میانگین سطح 

کارشناسی و داري معنی

باالتر

پایین تر از 

کارشناسی

4/26 4/18 0/030 شاخص اعتبار

4/17 4/33 0/000 شاخص خوشایندي

تبریز براساس متغیر تحصیالت در گونۀ 7فراوانی امتیاز  -3ودار نم

گیريبحث و نتیجه-5

ي مطالعات ها یافته، نتایج حاصل از این مطالعه را با ها یافتهدر این بخش ضمن بحث پیرامون 

ي زبانی استان ها گونهمیزان تفاوت -در ارتباط با پرسش اول.کنیمپیشین مقایسه می

شش شهرستان ي زبانی ها گونه، ها آزمودنینگرش  براساسِدیدیم که  -آذربایجان شرقی با تبریز

١٠٣
١١٧

٨۶ ٨١

ر ا ب ت ع ا شاخص  ي د ن ی خوشا شاخص 

پایین تر از کارشناسی باالتر از کارشناسی
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اصل  آید مینظر بهاین شهر دارند، به این ترتیب،  بیشترین شباهت را با گونۀ همجوار با تبریز

 ، یافتۀشرقی تأثیر دارد و از این منظراهل زبان در استان آذربایجان زبانیِ همجواري در نگرشِ

.شودید مییدر انگلستان تأ)2014(شده توسط مونتگمري ارائه

رایج در شهر  ۀ، گونها آزمودنیدیدیم که  )اعتبار اجتماعی(بودن شاخص صحیح درخصوص

توجه این است که سه جالب نکتۀ.دانند ها می تر از سایر شهرستانرا معتبر -تبریز-خود

ي پرجمعیت استان ها شهرستان،)جز مرندهب(شامل جلفا، مرند، شبستر  ،شهرستان بعدي

آزاد  منطقۀعنوان معرفی آن بهدر مورد شهرستان جلفا این فرضیه مطرح است که .نیستند

گیري چنین نگرشی ي ارمنستان و آذربایجان در شکلها جمهوري تجاري و نیز همسایگی آن با

در)1999(اوکین دیلی العۀاین یافته با نتایج مط .تأثیر نیستدر میان شهروندان تبریز بی

 ، زیرا اوستسوهمطرح بودندمغربی آلمانشرقی و آلمانتر در قالب دو کشور  مناطقی که پیش

د در نگرش اهل زبان توان میصنعتی و اقتصادي  رفاه و توسعۀهم گزارش داده است که

.باشد مؤثرزبانی  یک گونۀ اعتبار اجتماعیِدرخصوص

زبانی شهر خود را  شایندي نیز نشان داد که آنان گونۀخو دربارةنگرش شهروندان تبریز 

ها در وجود برخی جابجاییبا .دانندمی ها شهرستاني سایر ها گونهخوشایندتر از 

دو شاخص همبستگی اعتبار و خوشایندي، دیدیم که میان این  در دو شاخصِ ها شهرستانۀرتب

 هرچهشهروندان تبریز،  نظرِاز -استثنا شامل مراغه و بناب جز دوهب-تردقیق بیانِبه.وجود دارد

.هستنیز خوشایندتر  باشد، ترزبانی یک شهرستان معتبر گونۀ

هاي متغیر جنسیت مشاهده کردیم که متغیر مذکور در ارزیابی تفاوت یا شباهت درخصوص

کننده تعیین ،ايتااندازه ،ار اجتماعی و خوشایندياعتب گویشی تأثیري ندارد، اما در دو شاخصِ

 ،نفر 101این پژوهش،  زنِ آزمودنیِ 192در یک برآورد موردي، دیدیم که از میان .است

که عدد مذکور ، درحالیاند دادهبه شهر تبریز امتیاز هفت  ،)اعتبار(بودن صحیح لحاظبه

شاخص خوشایندي نیز وضعیت  درخصوص.نفر است 88ي مرد تنها ها آزمودنیدرخصوص

ه شهرستان تبریز امتیاز ب ،لحاظ خوشاینديزن، به 110وبیش به همین شکل است، چراکه کم

.اندزبانی تبریز قائل شده امتیازي را براي گونۀمرد چنین 88اند، در حالی که هفت داده

دانند و این امر و خوشایندتر می تر صحیحزبانی مرکز استان را  ۀزنان، گون آید مینظر بنابراین، به

نقل از ، به1969رام، ولف(مریکا اشهر دیترویت ایاالت متحدة ازشده ي گزارشها یافتهبا 



41|...نگرش شهروندان تبریز به تنوعات گویشی 

خصوص در)63-2004:61چمبرز و ترادگیل،(انگلستان یچ و نیز نور)164:1387سی،مدر

.ستراستاباالتر هم اجتماعیِ داراي اعتبارِ هاي زبانیِگرایش زنان به استفاده از ویژگی

هاي ساله قائل به وجود تفاوت45تا 26در ارتباط با متغیر سن دیدیم که گروه سنی 

همچنین این گروه سنی کمترین .هستند ها شهرستانبیشتري میان گویش تبریز با سایر 

ساله 18-25سوي دیگر، گروه سنیِاز.به شاخص اعتبار اجتماعی داردحساسیت را نسبت 

.ي استان داشته استها گویشبیشترین حساسیت را نسبت به خوشایندي 

و باالتر تر از کارشناسی و کارشناسی پایین تحصیلی ن امتیازات دو گروهدقت در میانگی

 تأثیر چندانی در ارزیابیِ ،برخالف دو متغیر جنسیت و سن ،از آن است که تحصیالتحاکی 

شاخص خوشایندي حائز تفاوتی  موردچند این متغیر دري استان ندارد، هرها گویشاعتبارِ

حساسیت )تر از کارشناسیپایین(کرده طوري که افراد گروه غیرتحصیلدار است، بهمعنی

 دهیِاین تفاوت در امتیاز.دهند میاستان نشان  ي زبانیِها گونهيِبیشتري به مفهوم خوشایند

 رايکرده، بغیرتحصیل نفر از گروه 103براي مثال، .شود میوضوح مشاهده مرکز استان به

 که عدد مشابه در گروهاند، درحالینظر گرفتهتبریز عدد هفت در زبانیِ گونۀ شاخص اعتبارِ

 کرده براي شاخص خوشاینديِغیرتحصیل نفر از گروه 117همچنین  .استنفر  86کرده تحصیل

ها چنین امتیازي به کرده نفر از تحصیل 81که تنهادرحالی اند،شهر تبریز عدد هفت قائل شده

شهر تبریز حساسیت کمتري  کردگانِگیریم که تحصیلبنابراین نتیجه می.اند دادهشهر تبریز 

در توجیه این وضعیت  .دهندمرکز استان نشان می گونۀ ینديِنسبت به اعتبار زبانی و خوشا

هاي شغلی و  ضرورتدلیل بهکرده  شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که اغلب افراد تحصیل

زبان فارسی و حتی (هاي غیر از ترکی آذري  با زبان کرده بیش از افراد غیرتحصیلتخصصی خود 

اصوالً ، کردگان تحصیلبراي سروکار دارند و به همین دلیل )در مواردي زبان انگلیسی

اهمیت  -ها اعم از مرکز استان یا سایر شهرستان-هاي مختلف ترکی آذريهاي میان گونهتفاوت

.نداردچندانی 

شمار شرقی بهی نگرش زبانی اهل زبان در آذربایجانپژوهش حاضر نخستین گام در ارزیاب

کشور  تر در مناطق دوزبانۀگسترده مطالعاتو محقق بر این باور است که با انجام  آید می
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وسیماي هادهایی همچون صداهاي خرد و کالن در نریزي زبانی و اتخاذ تصمیمبه برنامه توان می

.کرد، آموزش و پرورش و نظایر آن کمک ها استان

منابع

بررسی جایگاه و کاربرد «).1386(مقدم  روحیمهرداد بشیرنژاد و حسن اسماعیلی، محمدرضا، 

گزارش (هاي گویشوران نسبت به آن در شهرستان آمل زبان مازندرانی و نگرش

.1-56،28ش.علوم انسانیپژوهشنامۀ.»)هاي یک پژوهش میدانییافته

مجلۀ .»هاي زبانی ریزي زبان و نگرش برنامه«).1384(داوري اردکانی نگار افخمی، علی، و 

ش56دورة.ادبیات و علوم انسانی دانشکدة ،174،23-1.

ايمطالعه(هاي آن همؤلفریزي زبان، فرهنگ زبانی و برنامه«).1388(داوري اردکانی، نگار 

ش2دورة.فرهنگیتحقیقات فصلنامۀ.»)موردي در شهر تهران ،1،121-99.

پژوهشگاه علوم انسانی و :تهران .شناسی زبان درآمدي بر جامعه).1387(سی، یحیی مدر
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