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چکیده
یکی از ویژگیهای بارز جهان امروز ،جابهجایی و مهاجرت گستردة افراد و گروهها به نقاا دیگار اسا ا ایاا جاباهجااییهاا يیامااهای
گوناگونی بهدنبال دارنا که ازجملۀ آنها میتوان به يایاة برخورد زبانها اشاره کردا برخورد و تماس زبانی میتوانا به دوزباانگی و تتای
چنازبانگی افراد یا جوامع زبانی مهاجر بیانجاما یا در گذر زمان زمینۀ فرسایش ،تغییر یا تتی مرگ زباان اول (زباان ماادریم مهااجران را
فراهم آوردا يژوهش تاضر فرسایش و تغییرات زبان مادری کردهای ایالمی ساکا در تهاران را بررسای مایکنااا هاا از ایاا نوشاتار
بررسی میزان فرسایش و تغییرات زبانی از لحاظ جنسی

و گروه سنی در میاان ایالمیاان مقایم ایاالا و ایالمیاان مقایم تهاران در سا و

واژگانی و نحوی زبان کردی شاخه کلهوری می باشاا جامعۀ زبانی يژوهش تاضر را سی سخنور کلهاری سااکا تهاران و سای ساخنور
کلهری ساکا ایالا تشکیل میدهاا بههمیا منظور ،يرسشنامهای طراتی شا و يس از اطمینان از يایایی و روایی آن ،در میان آزماودنیهاا
توزیع شاا نتایج يژوهش نشان داد که بیشتریا فرسایش و تغییرات زبانی به مهاجران گروه سانی زیار بیسا ساال در تهاران تعلاق دارد؛
فرسایش و تغییرات زبانی در هردو گروه ،در میان زنان بیشتر از مردان صورت گرفته اس و درنهای بیشتریا میازان فرساایش زباانی باه
س ح واژگان زبان و کمتریا آن به نحو تعلق داردا

کلیدواژهها :برخورد زبانی ،دوزبانگی ،فرسایش زبانی ،کردی کلهری ،تهران ،ایالاا
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 -8مقدّمه
از قرن نوزدهم بهبعا ،نگاه غالب زبانشناسان به مقولۀ زبان هماننا نگاه به موجودی زنااه اسا ا بیشاتر
آنها زبان را موجودی زناه درنظر میگیرنا کاه ياس از تولاا و سارریشاان دوران کاودکی ،باه بلاو
میرسا و ممکا اس

بنا به عواملی ،روبه زوال تاریجی و مرگ بگذارد و تتی جانشایا زباان دیگاری

شااود (مارساای1991 ،ما زبااانشناسااان ،عواماال متعااادی نظیاار مهاااجرت ،شهرنشااینی ،صاانعتیشااان،
محاودی های اعمالشاه ازسوی دول ها ،زبان آموزش و علمآموزی در نظاا آموزشی کشاورها ،اعتباار
اجتماعی زبانها ،جنگ ،بالیای طبیعی ،تعااد و نگرش سخنوران یا

زباان را در بقاا یاا زوال آن ماؤثر

میدانناا
در محیطهای چنازبانه هر اتفاقی که برای ی
میدها ،به ایا معنی که ی

زبان بیافتا ،بهطور معمول بایا دو نسال مختلا

رخ

نسل دوزبانه ،یکی از زبانها را برتسب شرایط موجود انتخاب و باه نسال

بعا انتقال میدها؛ از ایارو میتوان خانواده را نق ۀ آغاز فراینا تغییار زباان دانسا  ،زیارا ایاا والاایا
هستنا که یکی از دو زبان را برای آموزش به فرزناان و انتقال به نسل بعا برمایگزیننااا مجموعاهای از
عوامل برونزبانی (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وااام نگارش 2افاراد را نساب

باه زباان شاکل

میدهنا که ایا نگرشها میتواننا در انتخاب زبان و کااربرد آن ازساوی گویشاوران و آماوزش آن باه
فرزناان در توزة خانواده تعییاکنناه باشناا چنانکه بهنظر میرسا از میان دو زبان ،زبانی در ی
بخ

جامعاه

بیشتری برای بقا دارد که از اعتبار و وجهۀ اجتمااعی 9بااتتری برخاوردار باشاا و برخاورداری از

وجهۀ اجتماعی نیز مستلزا برخورداری از يشتوانههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،علمی ،ادبای وااا اسا ا
با ایا توضیحات ،زبانهای محلی که نظاا نوشتاری و آثار ادبی و هنری قابل تاوجهی ناارناا ،در مقابال
زبان اکثری
سخنوران ی

و رسمی که آثار ادبی و هنری فراوان دارد ،بخ

کمتری بارای بقاا دارنااا نگارش منفای

1

زبان تتی میتوانا مانع از اقبال آنان به گنجینههای ادبی آن زبان شود و ایا خود میتواناا

به زوال و نابودی آن زبان سرع

ببخشاا

 -5پیشینة پژوهش
فرسایش زبانی 1یکی از بحثهای جذاب در توزة زبانشناسی اجتماعی اس

کاه در چناا دهاۀ اخیار
5. attitude
6. social prestige
7. negative attitude
8. language attrition
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توجه زیادی را به خود جلب کارده اسا
اشمی

(کارایاایال و اشامی 1113 ،3؛ دیلیاوو 11و دیگاران1111 ،؛

و یلماز1111 ،11؛ اشتیاکراوس و اشمی 1119 ،11؛ باا رافالال 19و اشامی 1111 ،ما فرساایش

زبان درجهای ازدس رفتا زبان اول یا دوا یا قسمتی از زبانی اس

که در اثر برخورد و تمااس زباانی

14

که بیشتر در باف های چنازبانه 12يیش میآیا ،بهوجود میآیااا مفهاوا فرساایش باه کااهش تااریجی
مهارت های زبان مادری در بیا گویناگان همان زبان برمیگرددا هنگاامیکاه کسای بیشاتر از زباان دوا
نسب

به زبان مادریاش استفاده کنا ،کمکم جنبه ها و مهارت هاای زباان دوا در او تقویا

زبان اول تح

مای شاود و

تأثیر زبان دوا رو به زوال و نابودی می گذارد (ویسی1112 ،ما فرساایش زباانی در میاان

گویشورانی مصااق مییابا که به بیش از ی
گستردهتری نسب

زباان تسالط دارناا و از یکای از آن زباانهاا کاه قلمارو

به بقیه دارد ،استفادة بیشتری میکنناا ایا رونا ممکا اس

رفتهرفتاه باعاث اساتفادة

کمتر از زبان و ازدس رفتا زبان دیگر و فرسایش آن شودا با توجه به آنچه گفته شا ،فرسایش زباان باه
ازدس رفتا زبان ،19جایگزینی یا جانشینی زبان ،11تغییر زبان 11و در نهای
تمامی ایا يایاهها در جوامعی که دارای باف

مرگ زبان 13منتهی میشاودا

چنازبانه هساتنا اتفااق مایافتناا (اشامی

و کويکاه،11

1111ما چهبسا در باف های چنازبانه ،یعنی جایی که تااخل زبان اول و دوا در آن رخ مایدهاا ،تمااا
دوزبانهها ایا نوع تااخل را تجربه کرده باشناا
اشمی

و کويکه (1111م ادعا دارنا که ایا يایاهها بیشتر در میان گویشورانی اتفاق میافتا که زباان

اول آنها در زناگی روزمرهشان نقش مهمی ناارد؛ بنابرایا ،زبانِ محیطِ جایا را بیشتر بهکاار مایگیرنااا
ایا يایاه بیشتر در مورد مهاجرانی که از کشور خود مهاجرت کردهانا و در محیط جایا به زبان دوا یاا
بیگانه صحب

میکننا ،اتفاق میافتا؛ بنابرایا ،زبان اول آنها در تااخل با زبان دوا در معرض فرساایش

و زوال قرار میگیرد (ویسی1112 ،ما
9. T. Karayayla, & M. S. Schmid
10. E. De Leeuw
11. G. Yilmaz
12 R. Steinkrauss
13. M. Ben-Rafael
14. linguistic contact
15. multilingual
16. language loss
17. language replacement
18. language shift
19. language death
20. B. Köpke
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اشمی

و کويکه (1111م دو عامل را در فرسایش زبان اول معرفی کاردهاناا -1 :تکارار و يیشارف

زبان دوا؛  -1کمشان استفاده از زبان اولا فرساایش زباان اول باهطاور معماول در میاان افارادی دیااه
میشود که به بیشتر از ی

زبان تسلط دارنا و در زناگی روزمره یکی از آن زبانها را در موقعیا هاای

بیشتری بهکار میگیرناا
با توجه به م الب يیشگفته ،مفهوا فرسایش زبان سروکارداشتا با چنا زبان باهویاژه در محی ای از
باف

زبانی اس

که تاأثیر یا

زباان روی زباان دیگار باهطاور کامال مشاهود اسا ؛ البتاه برخای از

يژوهشگران ماننا کوك1119( 11م در مورد تأثیر زبان دوا روی زبان اول گفتهانا کاه همیشاه زباان دوا
باعث فرسایش زبان اول نمیشودا اشمی

و کويکه (1111م در بحث از فرسایش زبان اول به ایا نتیجاه

رسیانا که بیشتریا فرسایش در س ح واژگان رخ داده اس ا
دربارة فرسایش زبان کردی يژوهش زیادی در ایران صورت نگرفته اس ا از يژوهشهاای جاامع در
زمینۀ فرسایش زبان کردی میتوان به اثر ویسی (1119م درزمینۀ یادگیری زباان دوا و باهمخااطرهافتاادن
زبان اول در میان کردهای ساکا در غرب ایران اشاره کردا نتایج ایا يژوهش نشااندهنااة آن اسا

کاه

بیشتریا فرسایش و تغییر متوجه گونۀ کلهری اس ا عوامل مؤثر در فرسایش زباانی کلهاری کاه در ایاا
نوشتار بهدس

آماهانا عبارتانا از :اعتبار و وجهۀ اجتماعی زبان فارسی ،کارایی زباان فارسای ،داشاتا

نگرش منفی به زبان مادری ،و نااشتا دلبستگی به فرهنگ و زبان خود اس ا
محمودی (1911م يژوهش دیگری که بیشتر دربارة فرسایش زباانی در میاان مهااجران اسا  ،انجااا
داده اس ا وی میزان زوال و فرسایش تاریجی زبان کردی سورانی اهاالی سردشا
توزههای واژگان ،صر  ،نحو و آوا بررسی کرده و به ایا نتیجه رسیاه اسا

مقایم تهاران را در

کاه فرساایش زباان بایا

زنان کمتر از مردان صورت میگیرد و زنان بیشتر زبان مادری خود را تفظ میکنناا بیشاتریا فرساایش
در گروه سنی  11تا  12سال و در میان مردان مشاهاه شاه اس ا از میان س و مختل

زباانی ،واژگاان

زبان ،چه در بخش گفتار و چه در بخش توانش بیشتریا تغییر و فرسایش را داشاتهاناا و نحاو کمتاریا
فرسایش را داشته اس ا
جمشیای و معرف

(1119م يژوهشی درزمینۀ فرسایش و تغییرات زبانی انجاا دادهاناا کاه باه زباان

انگلیسی منتشر شاه اس ا ایشان فرسایش زبان افرادی را بررسی کاردهاناا کاه باه علا

مهااجرت باه

کشورهای غربی از محیط زبان مادری خود دور شاهانا و بر اثر تماس زبانی با زبانهای دیگار ،باهویاژه
21. V. Cook
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زبان غالب انگلیسی ،زبانشان دچاار فرساایش شااه اسا ا آنهاا ساه گاروه متفااوت را باا اساتفاده از
آزمونهای زبانی ،باهم مقایسه کردهانا :فارسیزبانان تا زباناه ،دوزباناههاای جایااتر و دوزباناههاای
قایمیترا س ح زبانی مورد م العۀ ایشان ،تفاوتهای نحوی در زبان افراد اس ا آنان در ياژوهش خاود
به ایا نتیجه رسیاهانا که افراد دوزبانهای که بهتازگی دوزبانه شاهانا ،تواناییهای زبانی خود را باهمیازان
قابل توجهی تفظ کردهانا ،درتالیکه افراد دوزبانۀ قایمیتر ،زبان خاود را باسارع

بیشاتری از دسا

دادهاناا درمقابل ،فارسیزبانان ت زبانه ،در زبان مادری خود از قابلی های زبانی بسیار خوبی برخاوردار
بودنا (جمشیای و معرف 1119 ،ما
ها اصلی يژوهش تاضر ،بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیهای مقایم تهاران
اس ؛ اما در کنار آن ،مقایسهای نیز بیا ایالمیهای مقیم تهران و ایالمیهای مقیم ایالا ازلحاظ فرساایش
زبانی صورت میگیرد؛ بهعبارت دیگر ،ها از ایا نوشتار یافتا ياسخ برای يرسشهای زیر اس :
 -1فرسایش و تغییرات زبانی بیا کااا جنسی

بیشتر دیاه میشود؟

 -1فرسایش و تغییرات زبانی بیا کااا گروه سنی بیشتر دیاه میشود؟
 -9فرسایش و تغییرات زبانی در کااا س ح زبانی (واژگانی و نحویم بیشتر دیاه میشود؟
 -4فرسایش و تغییرات زبانی بیا کااا گروه (ایالمیهای مقیم تهران و ایالمیهاای مقایم ایاالام بیشاتر
دیاه میشود؟
 -9روش پژوهش
جامعۀ آماری يژوهش تاضر شامل افرادی اس

که یا خود به شاخۀ کردی کلهری تکلم میکردناا یاا از

والاینی که زبان مادری هردوی آنها کردی کلهری بود ،متولا شاه بودناا ایا يژوهش در میان دو گاروه
زن و مرد و گروههای سنی متفاوت بهانجاا رسیاا سا تقویمی جامعۀ آماری عباارت باود از ساه گاروه
کمتر از بیس

سال ،بیا بیس

تا ينجاه سال و بااتی ينجااه ساال و محال زنااگی ایاا افاراد یکای از

شهرهای تهران و ایالا بودا از آنجا که جامعۀ آماری را دو گروه در دو محیط متفاوت جغرافیایی تشاکیل
میدهنا؛ از ایا يس ،منظور از گروه (ال م کردهای ایالمی ساکا تهران و گاروه (بم کردهاای ایالمای
ساکا ایالا اس ا
 -8-9نمونة آماری

نمونهبرداری به روش تصادفی ساده انجاا شا یعنی از هر گروه سنی دَه نفر شرک کنناه بهطور تصاادفی
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انتخاب شانا که درمجموع در هردو شهر تهران و ایالا شص

نفر در ایا يژوهش شرک

داشتناا

 -5-9ابزار اندازهگیری

همانطور که گفته شا ،ابزاری که برای گردآوری دادهها در ایا يژوهش درنظر گرفته شاا ،يرساشناماه
در زمینۀ واژگان و مصاتبۀ شفاهی (منظور خوانان يرسشنامه بارای هریا

از شارک کننااگانم باود؛

بنابرایا ،ضما م العه و بررسی کتابهایی درزمینۀ آزمونسازی ،آموزش زبان ،دستور زبان وااا همچنایا
مشورت با مارسان و صاتبنظاران دانشاگاهی ،مقاامات آماادهساازی آزماون ویاژة بررسای تغییار و
فرسایش زبان مادری ،فراهم شا؛ همچنبا ،با بهرهگیری از يرسشنامههای طراتیشاه در يایانناماههاای
مشابه (محمودی1911 ،م ،يرسشنامهای در ایا زمینه طراتی شاا باا توجاه باه اینکاه ياژوهش تاضار
درصاد اس

که میزان تغییر و فرسایش زبانی گروههای مختل

سنی و جنسیتی را در سا و مختلا

زبانی بررسی کنا؛ لذا ضروری مینمود که از انواع شیوههای متااول آزماون زباانی اساتفاده شاود کاه از
يایایی 11و روایی 19تزا برخوردار باشناا
 -9-9اندازهگیری آگاهی از واژگان

ها از آزمونهای واژگان ،اناازهگیری آگااهی شارک کننااگان از واژگاان زباان اسا ا در ایاا ناوع
آزمونها ،بهطور معمول از واژگان يربساما زبان استفاده میشاودا در ایاا ماورد و در سا حی عماومی،
بیشتر از واژگان يویا که اهل زبان بهطور يیايی در گفتار خود از آنها بهاره مایبرناا ،اساتفاده مایشاودا
بهطور کلی ،در گفتگوهای روزمره از واژههای قاموسی ماننا اسم ،صف  ،قیا وااا بیشتر استفاده میشاود
(جعفريور111 :1912 ،ما در ادامۀ م الب ،مواردی که در يژوهش تاضر برای تهیۀ يرسشهاای واژگاانی
استفاده شاه اس  ،بهاختصار معرفی میشود:
 -8-9-9پرسشهای درست  -نادرست

ایا نوع يرسشها ،ی
اس

جمله را دربر میگیرنا و آزمودنی بایا تعییا کنا کاه جملاۀ ارالاهشااه ،درسا

یا نادرس ا در ایا نوع آزمونها ،تزا اس

در هر يرساش تنهاا یا

نکتاه گنجانااه شاود و هار

يرسش با کمتریا واژههاا و باهروشانی بیاان شاود (جعفرياور19 :1912 ،ما يرساشهاای (1م تاا (12م
يرسشنامه بههمیا شیوه تهیه شاه و دربردارناة ی

نکته هستنا و آزمودنیها نیز ،با عالم

صاحیح یاا

غلط به ایا يرسشها ياسخ میدهناا
22. validity
23. reliability

فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیهای مقیم تهران 111/

 -5-5-9پرسشهای سنّتی

واژة مورد سنجش در ایا يرسشها ،تاوی ی

کلماۀ مشاخصشااه اسا

و از آزماودنیهاا خواساته

میشود که یکی از چنا گزینۀ يیشنهادی را برگزیننا که با واژة مورد نظر یکای از راب اههاای تاراد یاا
تضاد وااا را داردا يرسشهای (19م تا (41م يرسشنامه ،با همیا شایوه آمااده شااهانااا در ایاا قسام
واژههایی به زبان کردی یا فارسی ذکر شاه و از شرک کنناگان خواساته شااه اسا

کاه باا توجاه باه

اطالعات زبانی خود ،گزینۀ هممعنی و مناسب با آن را انتخاب کنناا
 -9-9-9پرسشهای تعبیری

الگوی متااول ایا يرسشها عبارت اس
شاه اس

از جملهای بهمثابۀ تنه که زیر ی

واژه یا عبارت خاط کشایاه

و آزمودنیهاا بایاا از میاان چهاار گزیناۀ دادهشااه ،معاادل آن واژه یاا عباارت را برگزینناا

(جعفريور11 :1912 ،ما ساختار يرسشهای (41م تا (21م يرسشنامه ،از ایا الگو يیروی میکنااا شاایان
ذکر اس

که يرسشهای (21م تا (92م يرسشنامه نیز درادامۀ يرسشهای واژگانی ،با اساتفاده از ترکیاب

دو روش سنتی و تعبیری آماده شاه اس

و کاربرد واژگان کردی را در آزمودنیها میسنجناا

 -4-9اندازهگیری آگاهی از قواعد ساختاری

آزمونهای قواعا ساختاری متااولتریا نوع آزمونهای زبان هستناا ها از ایاا آزماون ،انااازهگیاری
دانستههای شرک کنناگان از ساختارهای يذیرفتنی و ترتیب واژهها ،عبارتها و جملهها اسا ا یکای از
روشهای متااول اناازهگیری ،آگاهی آزمودنیها از ساختار زبان گفتاری اس

که در ياژوهش يایش رو

از آن استفاده شاه اس ا ایا يرسشها دو نوع متااول دارنا که عبارتانا از :يرسشهاای تکمیالکردنای
(يرسش  31-11يرسشنامهم و يرسشهایی که تاوی نادرستیهای ساختاری (يرسش  31بهبعام هستناا
 -8-4-9پرسشهای تکمیلکردنی

ایا يرسشها دربرگیرناة ی

جمله یا تعبیر ،با ی

جای خالی هستناا ایا جای خالی باا یکای از چناا

گزینۀ يیشنهادشاه ،کامل میشودا بهطور معمول واژههاای تاذ شااه از جانس واژههاای دساتوری و
مقولههای خاص دستوری و ساختاری هستناا ياسخ درس  ،در یکی از گزینهها ارالاه مایشاود و ساایر
گزینهها بهصورت انحرافی خواهنا آما (جعفريور119 :1912 ،ما يرسشهای (11م تاا (32م يرساشناماه
از ایا دستهاناا
 -5-4-9پرسشهای آلوده به نادرستیهای ساختاری

در ایا نوع يرسشها ،یکی از چنا گزینۀ ارالهشاه ،ازنظر ساختاری ،نادرس

اس

و آزمودنیها بایاا آن
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که در هر ماده تنها ی

را بیابناا در تهیۀ ایا نوع يرسشها ،تزا اس

نکتاۀ سااختاری گنجانیااه شاودا

زمینۀ يرسش بایا طبیعی و معنیدار باشا و در قالب گفتگوهای روزمره بیان شود ،ناه زباان نوشاتاری و
ادبی (جعفريور111 :1912 ،ما يرسشهای (31م بهبعا ،باههمایا شایوه سااخته شااهاناا؛ همچنایا ،در
تکمیل قواعا ساختاری تعاادی يرسش چهار گزینهای در مورد انتخاب ترکیبهای صاحیح دساتوری و
ترجمۀ جمالت ،آماده شاه اس ا
 -2-9روش نمرهگذاری آزمون توانش زبانی

مواد ایا آزمون ازنوع مادههای عینی اسا

و مصاحح در تصاحیح آنهاا هاین نقشای نااارد؛ بناابرایا،

نمرهگذاری آنها بهآسانی انجاا میشود و برای هر جواب درس
ياسخهای نادرس

نمارهای درنظار گرفتاه مایشاودا باه

و يرسشهای باون جواب نمرهای تعلق نمیگیرد ،اما چون ایا آزمون از دو قسام

(واژگان و نحوم تشکیل شاه اس  ،برای هار شارک کننااه ،دو ناوع نماره منظاور شااه اسا ا بارای
يرسشهای (1م تا (92م ،ی

نمرة واژگانی  92امتیازی و برای يرساشهاای (99م تاا (111م ،یا

نحوی  42امتیازی محاسبه شاه اس ؛ سرس نمرة کل هری
بهطور کلی در تهیه و ساخ

نمارة

از آنان در دو آزمون منظور شاه اس ا

يرسشنامۀ توانش زبانی سعی شاه اس

به نکتههای زیر توجه شود:

ال م يرسشها درراستای يرسشهای يژوهش تهیه و تنظیم شودا
بم متا يرسشها و دستورالعمل مربو به چگونگی ياسخگویی به آنها ،کوتاه و واضح باشاا
پم تا تا امکان از طر يرسشهای خصوصی ،نامفهوا و مبهم يرهیز شودا
در تعاادی از گزینههای يیشنهادی برای عبارتهای کردی ،از واژههای فارسی استفاده شاه اس

کاه

در ظاهر بهنظر میرسا از دیاگاه آزمونسازی زبانی ،مناسب نیستناا دلیل انتخاب ایا نوع گزینههاا ایاا
اس

که در م العات مقاماتی در مورد فرسایش زبان ،مشاهاه شا که تعاااد زیاادی از افاراد سااکا در

تهران ،هنگاا صحب کردن به زبان کردی ،از واژهها و اص التات زبان فارسی استفاده میکننا؛ بناابرایا،
گزینههایی از ایا نوع ،درواقع میزان اتتمالی کاربردهای زبانی ایاا افاراد را در ایاا زمیناه انااازهگیاری
میکنناا
 -4یافتهها
بهدلیل آنکه تعااد متغیرهای يژوهش فراوان اس  ،ابتاا هریا

از گاروههاای مساتقل (ایاالا و تهارانم

بهطور جااگانه بررسی میشونا ،سرس گروههای سنی و جنسیتی آنها با هم مقایسه میشاوناا دريایاان

فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیهای مقیم تهران 119/

نیز نتایج بهدس آماه از دو گروه باهم مقایسه و تحلیل میشوناا
 -8-4گروه الف (تهران)

سی نفر در يژوهش شرک

چنانچه يیشتر اشاره شا ،در گروه ال

داشاتنا (ياانزده آقاا و ياانزده خاانم

بهعبارتی  %21مرد و  %21زنم و ازمیان ایا سی نفر( %99/9 ،ده نفرم زیر بیس
بیا بیس

تا چهل سال و ( %19/1هش

سال( %41 ،دوازده نفارم

نفرم باتی چهل سال سا داشتناا میانگیا کال نمارات آزماون
جنسی

توانش زبانی (واژگانی و نحویم بهتفکی

و گروه سنی باهترتیاب در جااولهاای ( 1 ،1و 9م

نشان داده شاه اس ا همانطور که مشاهاه میشود ،از میان زناان و ماردان ،ماردان در هماۀ گاروههاای
سنی ،بیا همگی آزمونها ،نسب

به زنان همگروه خود ،درصا بیشتری از امتیازات را کسب کردهاناا

جدول ( .)8میانگین کلّ نمرات گروه سنّی زیر بیست سال تهران
متغیّر

میانگین مردان

میانگین زنان

میانگین کلّی

سا

19/2

11/2

11

توانش واژگانی

49

91/12

91/2

توانش نحوی

91/11

19

11/3

جمع توانش

14/11

24/12

99/4

جدول ( .)5میانگین کلّ نمرات گروه سنّی بیست تا چهل سال تهران
متغیّر

میانگین مردان

میانگین زنان

میانگین کلّی

سا

19/4

91/14

13/19

توانش واژگانی

49/9

93/11

41/99

توانش نحوی

91

91/19

94/41

جمع توانش

14/9

11/11

19/12

جدول ( .)9میانگین کلّ نمرات گروه سنّی باالی چهل سال تهران
متغیّر

میانگین مردان

میانگین زنان

میانگین کلّی

سا

49/2

43/12

41/11

توانش واژگانی

22

49

21/2

توانش نحوی

93/12

94/2

91/11

جمع توانش

34/12

11/2

11/91

برای آنکه باانیم آیا تفاوتهای یادشاه در جاولهاای باات ازلحااظ آمااری معناادار هساتنا ،از آزماون
تحلیل واریانس استفاده شا که در جاول (4م نتیجۀ ایا تحلیل آماه اس :
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جدول ( .)4تحلیل واریانس نمرة کلّی در گروههای سنّی (تهران)
گروههای سنّی

متغیّر

زیر بیس
توانش زبان

بیس

سال

تا چهل سال

تعداد

میانگین

F

سطح معنیداری Sig.

11

99/4

11

19/12

1/394

1/111

1

11/91

باتی چهل سال

همانطور که در جاول (4م مشاهاه میشود ،نمرة توانش زباان در میاان گاروههاای سانی مختلا
ازنظر آمااری متفااوت اسا ا ازآنجاکاه سا ح معنایداری آزماون (p = 1/111م کمتار از سا ح خ اا
(>�1/11م اس ؛ بنابرایا ،فرض صفر رد میشود و چنیا نتیجه میگیریم کاه بایا میاانگیاهاای ماورد
مقایسه تفاوت معنیداری وجود دارد و میزان فرسایش زبانی در گروه سانی زیار بیسا

ساال بیشاتر از

گروههای سنی دیگر اس ا
 -5-4گروه ب (ایالم)

ازمیان سی نفر شرک کنناة گروه ب( %49/9 ،سیزده نفرم را مردان و ( %29/1هفاه نفرم را زناان تشاکیل
میدهاا ازلحاظ سا ياسخگویان ایالمی( %91 ،نُه نفرم زیر بیس

سال( %41 ،دوازده نفرم بیا بیسا

تاا

چهل سال و ( %91نه نفرم باتی چهل سال سا دارناا میانگیا کل نمرات آزمون توانش زبانی بهتفکیا
جنسی

و گروه سنی بهترتیب در جاولهای ( 9 ،2و 1م نشان داده شاه اس ا هماانطاور کاه مشااهاه
باه زناان

میشود ،از میان زنان و مردان ،مردان در همۀ گروهای سنی و بایا همگای آزماونهاا ،نساب
همگروه خود ،درصا بیشتری از امتیازات را کسب کردهاناا
جدول ( .)2میانگین کلّ نمرات گروه سنّی زیر بیست سال ایالم
متغیّر

میانگین مردان

میانگین زنان

میانگین کلّی

سا

13

13

13

توانش واژگانی

43

41/9

41/1

توانش نحوی

92/2

99/19

94/2

جمع توانش

14/2

11/2

11/1

جدول ( .)6میانگین کلّ نمرات گروه سنّی بیست تا چهل سال ایالم
متغیّر

میانگین مردان

میانگین زنان

میانگین کلّی

سا

91

11

91/19

توانش واژگانی

22/99

29

29/19

توانش نحوی

41

92/11

91/11

جمع توانش

39/99

11/11

31

فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیهای مقیم تهران 112/
جدول ( .)7میانگین کلّ نمرات گروه سنّی باالی چهل سال ایالم
متغیّر

میانگین مردان

میانگین زنان

میانگین کلّی

سا

41/19

49/99

41/44

توانش واژگانی

21/99

21

22/11

توانش نحوی

93/99

91/99

93

جمع توانش

31

11/99

34/11

برای آنکه باانیم آیا تفاوتهای یادشاه در جاولهای بات ازلحاظ آماری معنیدار هستنا یاا خیار ،از
آزمون تحلیل واریانس استفاده شا که در جاول (1م نتیجۀ ایا تحلیل آماه اس ا
جدول ( .)1آزمون تحلیل واریانس نمرة کلّی در گروههای سنّی (ایالم)
گروههای سنی

متغیّر

زیر بیس
بیس

توانش زبان

تعداد

میانگین

11

11/1

11

31

3

34/11

سال

تا چهل سال

باتی چهل سال

F

سطح معنیداری .Sig

9/312

1/114

همانطور که در جاول (1م مالتظه میشود ،نمرة توانش زبان در بیا گروههای سنی مختل

ازنظار

آماری متفاوت اس ا چون س ح معنیداری آزمون (p = 1/114م کمتر از سا ح خ اا (>�1/11م اسا ؛
بنابرایا ،فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم که بیا میانگیاهای مورد مقایساه تفااوت معنایداری
وجود دارد و میزان فرسایش زبانی در گروه سنی زیر بیس

سال بیشتر از گروههای سنی دیگر اس ا

 -9-4مقایسة کلّی دو گروه تهران و ایالم

در ایا مرتله از بررسیها ،شص
میشوناا برای ایا کار ،نخس

شرک کنناة يژوهش در دو گروه مستقل تهران و ایالا بااهم ارزیاابی
 11شرک کنناة مرد دو گروه با هم مقایسه میشاونا ،سارس  91زن دو

گروه باهم مقایسه میشونا و دريایان ،دو گروه متفاوت سی نفری باهم مقایسه میشوناا
 -8-9-4مقایسة کلّ مردان دو گروه تهران و ایالم

برای مقایسۀ توانش زبانی کل مردان دو گروه مستقل تهران و ایاالا از آزماون  tمساتقل اساتفاده شااه و
نتایج در جاول (3م اراله شاه اس :
جدول ( .)3آزمون  Tنمرات کلّ مردان دو گروه تهران و ایالم
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ایالا

19

31/91

2/19

تهران

12

31/11

11/11

درجة آزادی

مقدار t

سطح معنیداری .Sig

19

1/992

1/111
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همانطور که نتیجۀ آزمون  Tنشان میدها ،مقاار  tمحاسبهشاه بیا میاانگیاهاا  1/992اسا
مقاار  tجاول توزیع (1/9م بیشتر اس

کاه از

و ازطرفی چون س ح معنایداری آزماون (p = 1/111م کمتار از

س ح خ ا (>�1/12م اس  ،فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم که بیا میانگیاهای ماورد مقایساه
تفاوت معنیداری وجود دارد و میزان نمرة توانش زبانی مردان تهران کمتر از نمرات مردان ایالا اس ا
 -5-9-4مقایسة کلّ زنان دو گروه تهران و ایالم

برای مقایسۀ توانش زبانی کل زنان دو گروه مستقل تهاران و ایاالا از آزماون  tمساتقل اساتفاده شااه و
نتایج در جاول (11م اراله شاه اس :
جدول ( .)81آزمون  Tنمرات کلّ زنان دو گروه تهران و ایالم
انحراف استاندارد

گروه

تعداد

میانگین

تهران

12

11/1

19/99

ایالا

11

13/92

9/41

درجة آزادی

مقدار t

سطح معنیداری .Sig

91

1/134

1/199

همانطور که نتیجۀ آزمون  Tنشان میدها ،مقاار  tمحاسبهشاه بیا میاانگیاهاا  1/134اسا
مقاار  tجاول توزیع (1/9م بیشتر اس

کاه از

و ازطرفی چون س ح معنایداری آزماون (p = 1/199م کمتار از

س ح خ ا (>�1/12م اس  ،فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم که بیا میانگیاهای ماورد مقایساه
تفاوت معنیداری وجود دارد و میزان نمرة توانش زبانی زنان تهرانی کمتر از زنان ایالا اسا ا باه دیگار
سخا ،فرسایش زبان در زنان تهرانی بیشتر دیاه میشودا
 -4-4مقایسة کلّ افراد دو گروه تهران و ایالم

برای مقایسۀ توانش زبانی کل افراد دو گروه مستقل تهاران و ایاالا از آزماون  tمساتقل اساتفاده شااه و
نتایج در جاول (11م اراله شاه اس :
جدول ( .)88آزمون  Tنمرات کل افراد دو گروه تهران و ایالم
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ایالا

91

39/29

1/21

تهران

91

12/19

19/11

درجة آزادی

مقدار t

سطح معنیداری .Sig

21

1/192

1/111

همانطور که نتیجۀ آزمون  Tنشان میدها ،مقاار  tمحاسبهشاه بیا میاانگیاهاا  1/192اسا
مقاار  tجاول توزیع (1/9م بیشتر اس

کاه از

و ازطرفی چون س ح معنایداری آزماون (p =1/111م کمتار از

س ح خ ا (>�1/12م اس  ،فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم که بیا میانگیاهای ماورد مقایساه
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تفاوت معنیداری وجود دارد و میزان نمرة توانش زبانی شهروناان تهرانای کمتار از نمارات شاهروناان
ایالا اس ؛ یعنی فرسایش در شهروناان تهرانی بیشتر دیاه میشودا
 -2بحث و نتیجهگیری
در ایا قسم  ،فرضیات يژوهش بحث و واکاوی میشود و درانتها نتیجهگیری بیان میشودا هماانطاور
که بیان شا يژوهش يیش رو بر سه فرض استوار بودا در وهلۀ نخس  ،فرض بر ایاا شاا کاه تغییار و
فرسایش زبانی در میان زنان بیشتر دیاه میشودا با توجه باه درصاا کلای محاسابهشااة نمارات زباانی
گروهها و زیرگروههای تهران و ایالا ،در تمامی موارد ،میانگیا نمرات مردان از میانگیا زنان بیشتر دیااه
شا؛ بنابرایا ،چنیا نتیجه میگیریم که مردان توانستهانا بیش از زنان ،تواناییهاای زباان ماادری خاود را
تفظ کنناا به دیگر سخا ،فرسایش زبانی در میان زنان بهویژه شهروناان تهرانی بیشتر دیااه مایشاود و
فرضیۀ اول تأییا میشودا
در وهلۀ دوا فرض بر ایا شا که فرسایش و تغییرات زبانی در گروههای سنیِ ياییاتر بیشتر مشاهود
اس ا با توجه به نتایج بهدس آماه از بررسی میانگیاها و درصا نمرات ،گروه سانی زیار بیسا
گروه تهران و ایالا ،نسب

ساال

به سایر گروهها نمرات ياییاتری کسب کردهانا؛ بنابرایا ،نتیجه میگیاریم کاه

فرسایش زبانی در میان ایا گروه سنی از همه (بهویژه گروه تهرانم بیشتر اس

و فرضایۀ دوا نیاز تأییاا

میشودا
در وهلۀ سوا فرض بر ایا شا که فرسایش و تغییرات زباانی در سا ح واژگاان زباان بیشاتر دیااه
میشودا نتایج بررسیها نشان داد که آزمون توانش واژگان ،با کسب کمتریا میانگیا نسب

به نمرة کلای

در میان تمامی شرک کنناگان ،بیشتریا فرسایش و تغییرات را داشته اس ؛ بناابرایا ،فرضایۀ ساوا نیاز
تأییا میشودا نتایج کلی بررسیها نشان داد که مهاجرت افراد به محیطهایی که زبان آنان بارای مهااجران
تکم زبان دوا را دارد ،به ازدس رفتا مهارتهای زبان اول (زبان مادریم میانجاماا
عوامل بسیاری ازجمله اعتبار و وجهۀ اجتماعی باتی زبان فارسی ،کارایی زبان فارسی ،نگرش منفای
نسب

به زبانهای بومی ،کاربرد زبان فارسی در آموزش رسمی و نیز رسانههای جمعی موجبات تغییار و

فرسایش زبان را فراهم آوردهانا (ویسی1112 ،ما برخی از کردهای ایالمی مقیم تهاران باه دتیال باات و
دتیلی دیگر ،زبان مادریشان بهروشنی دچار فرسایش شاه اس ا هماانطاور کاه بررسایهاا نشاان داده
اس  ،بیشتریا سهم فرسایش زبان مربو به گروه سنی زیر بیس

سال اس ؛ اگرچه شاهر تهاران ساهم

عماهای را در ایا زمینه به خود اختصاص داده اس  ،اما نبایا از سهم فرسایش زباانی گاروه ایاالا نیاز

 /111فصلنامۀ م العات زبانها و گویشهای غرب ایران ،سال هفتم ،شمارة  ،12تابستان 1931

غافل بود؛ چراکه آنها هم در محیط زبان مادری خود ،تواناییهای زبانی خود را بهعلا

اساتفادة بسایار

زیاد از زبان غالب فارسی ،در اموری ماننا آموزش ،رسانههاای جمعای ،کاربردهاای اداری وااا از دسا
دادهاناا
عامل دیگری که بررسی شا ،جنسی

افراد گروهها اس ا نتاایج بررسایهاا نشاان داد کاه در بیشاتر

گروهها و زیرگروهها ،میانگیا نمرات زبانی مردان از زناانِ همتاای خاود بیشاتر اسا ا از ایاا موضاوع
میتوان نتیجه گرف

که مردان در تفظ و نگهااری زبان مادری از زنان موفقتر بودهانا (عکس نتیجاهای

که محمودی (1911م در يژوهش خود مبنی بر فرسایش زباانی بیشاتر در میاان ماردان نساب
همگروه خود بهدس

آورده اس ما نتایج بررسی س و مختل

باه زناان

زباانی (واژگاانی و نحاویم در زمیناۀ

فرسایش و تغییر ،نشان داد که نحاو زباانی افاراد باا کمتاریا تغییار و فرسایشای روباهرو باوده اسا ؛
درتالیکه ،واژگان زبان بیشتریا فرسایش را داشاته اسا
يژوهشهای خود به آن دس

(مشاابه نتیجاهای کاه محماودی (1911م در

یافته اس ما

بررسی دقیقتر نتایج نشاان داد کاه فرساایش واژگاانی در بایا اساامی فامیالهاای ساببی و نسابی
(يرسشهای  91 ،21 ،11 ،11 ،1و  99آزمون توانش زبانیم بیشتر اس ؛ اسامی تیواناات (يرساشهاای
 29 ،21 ،42 ،44 ،41 ،91 ،19 ،4و  91آزمون توانش زبانیم و همچنایا ،آن دساته از اساامی کاه ماورد
خ اب واقع میشونا (يرسشهای  21 ،12و  22آزمون توانش زبانیم فرسایش بیشتری داشتهاناا
درمجموع ،فرسایش و زوال زبان در بیا گروههای سنی ياییاتار بیشاتر دیااه مایشاود؛ زیارا تمااس و
برخورد زبانی آنان با زبان رسمی کشور ،یعنی فارسی افزونتر اس ؛ بنابرایا ،بهنظر میرسا که باهمارور
از تعااد توزههایی 14که در آنها زبان مادری بهکار میرود ،کاسته میشودا
نتایج بهدس آماه از يژوهش تاضر در بسیاری از ماوارد باا ياژوهشهاای يیشایا شاباه
نمونه ،محمودی (1911م درزمینۀ فرسایش بیشتر در توزة واژگان نسب
سردشتی مقیم تهران ،به نتیجۀ مشابهی دس
که جمشیای و معرف

داردا بارای

به توزة نحو در میان کردهاای

یاف ؛ همچنیا ،نتایج ایا يژوهش در راستای نتایجی اسا

(1119م دربارة فرسایش زبانی در میان افراد مهاجر به کشورهای غربی باهدسا

آوردهاناا نتیجۀ يژوهش آنان که تنها به بررسی در توزة نحو يرداختهانا ،ایا اس
بهتازگی دوزبانه شاهانا ،تواناییهای زبانی خود را نسب
همچنیا ،نتایج يژوهش تاضر با نتایجی کاه اشامی

که دوزباناههاایی کاه

به دوزبانههای قایمی بیشاتر تفاظ کاردهاناا؛
و کويکاه (1111م درزمیناۀ فرساایش در سا و
24. domains
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مختل

زبان بهدس

واژگان نسب

آوردهانا ،همخوانی دارد چراکه آنها به ایا نتیجه رسیانا کاه فرساایش در سا ح

به سایر س و بیشاتر رخ داده اسا ا نتاایج ایاا نوشاتار باا نتاایج ویسای (1119م نیاز

همخوانی دارد زیرا وی نشان داده که در میان گونههای اصلی زبان کاردی ،بیشاتریا فرساایش در گوناۀ
کلهری صورت گرفته اس ؛ بنابرایا ،با توجه با آنچه گفته شا میتوان بهطور خالصه به نتایج زیر اشااره
کرد:
 -1مردان در همۀ گروهها ،میانگیا نمرات زبانی بهتری را نسب

باه زناان باهخاود اختصااص دادهاناا،

درنتیجه مردان بیشتر از زنان ،زبان مادری خود را تفظ مایکنناا و زناان بیشاتر باعاث فرساایش زباان
میشونا و ازآنجاکه زبان بیشتر توسط ایا قشر به نسل آیناه منتقل میشود ،اتتمال فرسایش و تغییارات
زبانی در کودکان نیز بیشتر میشود؛ چنانکه در گروه سنی زیر بیس

سال فرسایش بیشتر مشاهاه شاا

 -1در میان س و زبانی ،واژگان زبان بیشتریا تغییر و فرسایش را داشتهانا ،ایا درتالی اس

کاه نحاو

زبان کمتریا فرسایش را بهخود اختصاص داده اس ا
 -4در گروه سنی زیر بیس
میشود که ممکا اس

سالِ گروه ایالا نیاز ،انااکی فرساایش زباان در سا ح واژگاانی مشااهاه

ناشی از آموزش رسمی و نیز تسلط رسانههای جمعی فارسیزبان باشاا

 -2با توجه به آنچه تاکنون گفته شا ،میتوان نتیجه گرف

که سا ،اقام

در محیط جایاا ،اعتباار زباان

فارسی ،وجهۀ اجتماعی و کارایی آن از مهمتریا عوامل فرسایش زباان ماادری در محایط زباان دوا باه
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