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مقدمه
امروزهارتباطاتانسانیتاحدودزياديازحالتسنتیفاصلهگرفتهوواردفضايجديدي
شدهاستکهدرآنافراددراقصانقاطجهانمیتوانندازطريقاينترنتباهمديگرارتباط
برقرارکنند.درشروعپیدايششبکههاياجتماعی،هدفاصلیکاربرانعمدتاًجستجو و
يافتن اطالعات موردنیازشان از طريق اينترنت بود و غالباً ارتباط زبانی بین آنها وجود
نداشت؛امابهتدريجباآگاهیيافتنکاربرانازقابلیتهايفضايمجازيوکسبدانشو
مهارتاستفادهازآن،امکانتعاملهرچهبیشتربینآنهاوآشنايیبیشترباافرادمختلف

فراهمگرديد .
ويژگیهايی نظیر آزادي اطالعات و

میدارد،
آنگونه که موسوي ( )1934اذعان 
 
دستیابی آسان به آن ،جهانی و فرامرزي بودن ،همگرايی و توسعه اقتصادي و شغلی از
باشد.برخینیزويژگیهايیرابرايايندوره


مشخصاتايندورهازتعامالتانسانیمی
قالدادههاوبرقراريارتباطاتوبرجستهشدننوشتاربهعنوان

برمیشمارندمانندسهولتانت

مهمترينابزارارتباطات( .)Creeber & Royston, 2008

امروزه،ارتباطاتدرفضايمجازياستفادهازمهارتنوشتاريرااقتضامیکندوبا


توجهبهاهمیتبااليعاملسرعتدربرقراريارتباطات،مخصوصاًدرفضايمجازيو
ضرورتصرفهجويیدرزمانوانرژيازطريقبیانبیشترينمعنادرقالبکمترينکلمات

وساختارها،استفادهازنوعیزبانخالصهدرفضايمجازياهمیتبااليیپیداکردهاست
تاحدي کهدر موارديعالئم غیرزبانینیز برايبیان مؤثرترمنظوربهکاربرده میشوند.
نويسیدرموارديباعثاشتباهنويسیوهنجارگريزيمیشود.عوامل

ولیايننوعخالصه
ديگري مانند میزان تحصیالت ،آشنايی با معیارهاي زبانی و آگاهی از تفاوتهاي زبان
نوشتاريوزبانگفتارينیزبرنوعاستفادهگويشوراناززبانتأثیرمیگذارندواحتماالًبا

مختلفبهمعیارهايزبانیدرنوشتههايفضايمجازيرابطهدارند .

میزانپايبنديافراد
فاصله گرفتن از زبان معیار در نوشتههاي فضاي مجازي نگرانیهايی را براي
صاحب نظران زبان و ادب فارسی به وجود آورده است .ازجمله داليل اين نگرانیها
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وبدآموزيهايیدراستفادهصحیح

میتوانبهمواردزيراشارهکرد:تخريبزبانفارسی

ازآن،تنزلسطحزبانوادبیات،سردرگمیدرتشخیصدرستیونادرستیاماليکلمات
زماندرمعرضآموزشهايکالسیکو


وساختارهايزبانفارسیبرايکودکانیکههم
نوشتههايفضايمجازيهستندونامأنوسشدننسلجوانبامتونادبیکهنوشاخص

زبانفارسی .برخیمطالعاتپیشین بهبررسی زبانی متونفضايمجازيپرداختهاندنظیر
بررسی دگرگونیهاي زبان فارسی در پیامهاي شبکه وايبر (خانیکی و موسوي،)1932 ،
تحلیل متون اينترنتی از منظر آسیبشناسی اجتماعی (رضانیا :1933 ،سايت) و تلخیص
ها،استفادهاززبانکوچه،اعمالسلیقهدرمعادلسازي

کلماتوترکیبنامتجانسوا 
ژه
کلماتوعاريتگرفتنکلماتاززبانهايبیگانه(بامشاد:1932،سايت).مطالعاتقبلی
هايفضايمجازيپرداختهاند

عمدتاًبهتوصیفتغییراتوناهنجاريهايزبانیدرنوشته
ولیمطالعهچندانیدربارهچرايیاينمسئله  وبررسیعواملدخیلدرآنصورتنگرفته
است .ازجمله عواملی که در نوع استفاده از زبان نقش مؤثري ايفا میکنند میتوان به
هويتفردعموماًوهويتزبانی 1ويخصوصاًونیزاحساستعلقگويشوران(ازحیث
زبانمادريبودنيانبودن)بهزبانمورداستفادهاشارهکرد .
تنوعزبانیرامیتوانيکشاخصهمهمبهحسابآوردکهاطالعاتمهمیدرباره
هويتاجتماعیافرادبهمامیدهد()Eckert, 1989وبهعقیدهبعضیها،زباننهتنهانقش

ارتباطی بلکه يک نقش نمادين مهم را بهعنوان نشانه هويت فرد ايفا میکند (Mar-

.)Molinero, 2000: 3رضايی،خطیبوبالغیزاده()145:4112بهرابطهمستحکمبین
زبانوهويتدومفهومجدايیناپذيرهستندبدين

کردهومیگويند«:

زبانوهويتاشاره
کنیمهويتمارانشانمیدهدوهويتما،درعوض،


معناکهزبانیکهماازآناستفادهمی
زبانماراشکلمیدهد».همچنین،مفهومجديديازرابطهبینزبانوهويتبهنامهويت

زبانیمعرفیشدهاستکهعبارتاستازرابطهمفروضيامنتسببینپندارفردازخودو
يک ابزار ارتباط کالمی که ممکن است يکزبان ،لهجه يا لهجه اجتماعی (مثل ادبیات
ورزشی)باشد( .)Block, 2007
1. Language identity
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بودنيانبودن،تفاوتهايیرابهدنبالدارد،

ازطرفی،باتوجهبهاينکهزبانمادري 
مثالًاينکهآيادستورزبانموردنظربرايگويشورانزبانازنوعدرونیشدهخودکاراست
يا از نوع آموختهشده غیر خودکار ،با نوع گرايش و نگرش فرد از حیث برجسته بودن
دارد.تاکنون،مطالعهايدرباره

هنجارهايزبانیومیزانپايبندياوبهآنهنجارهارابطه 
تغییراتنوشتاريدرفضايمجازيازمنظرتأثیرويژگیهايشخصیمانندهويتزبانیو

نوع استفادهآنهااز زبانفارسی(بهعنوان زبانمادري يا زباندوم)در ايران انجامنشده
است.ضرورتچنینمطالعاتیازاينرواحساسمیشودکهنقشهريکازخصوصیات

فرديدرمیزاناستفادهبههنجاراززبانفارسیدرفضاهايغیرکنترلشدهمشخصشودتا

درنهايتبامنهاکردننقشآنها،بهتأثیرصرفنوعفضابراستفادهنا-به-هنجاراززبان

پیببريم.بهبیاندقیقتر،فقطدرآنصورتمیتوانیمبدانیمکهآياوتاچهاندازه،چنین
هنجارشکنیهايی معلول ويژگیهاي فردي کاربران است يا صرفنظر از چنین
ويژگیهايی ،خود فضايمجازيعاملعدمپايبندي به هنجارهاي زبانیاست؛بنابراين،

پژوهشحاضر،درادامهمطالعاتپیشین،بهجايبررسیتوصیفیهنجارشکنیهايزبانی
درفضايمجازي،آنهارادر گويشورانمختلفبرحسبهويتزبانیواحساستعلق
کندتامشخصشودکهآيااينويژگیهاتأثیريبر


هانسبتبهزبانفارسیمقايسهمی

آن
میزانپايبنديافرادبههنجارهايزبانفارسیمعیاردارندياخیر.جنبهنوآورياينپژوهش
هايگويشورانمیپردازدودرپی

آناستکهبهبررسیعلتهايهنجارگريزيدرنوشته
آن است که آيا صرف استفاده از زبان در فضاي غیررسمی باعث فاصله گرفتن از
هنجارهايزبانفارسیمعیارمیشوديااينکهخوداينامربهعواملديگرازقبیلهويت

زبانیوديدگاههاوباورهايزبانیافرادبستگیدارد.


چارچوب نظری پژوهش
دهند.ازيکسو،


سلسلهمباحثبهشرحزير،مبانینظرياينمطالعهراتشکیلمی
يک
قبالًبهارتباطتنگاتنگهويتوزباناشارهشد.ازسويديگر،طبقنظريهتطابقگفتاري1
1. Speech Accomodation Theory
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)،افرادسعیمیکننددرتعامالتاجتماعیوزبانیباوفقدادنسبک

گايلز(Giles, 1979
گفتارشان باديگران،تأيید و نگرشاجتماعیمثبت آنانرابهدست آورند( & Giles

 .)Clair, 1979گروهی از صاحبنظران با بهرهگیري از اصول و مبانی روانشناسی
اجتماعیدرپژوهشهايزبانیخودوگسترشدادننظريهتطابقگفتاريگايلز( Giles,


اندوبرجنبههايتعاملی


شناسیاجتماعیدانسته

)،آنرامتأثرازبرخیعواملروان
1979
آن تأکید کردهاند ( .)Giles, Mulac, Bradac, & Johnson, 1987آنها همچنین به
بررسیاينموضوعپرداختندکهچراافرادبهجايرعايتهنجارهايزبانمعیاردريک

کنندکهآنهارادردودسته

بافتاجتماعیخاص،ازاستراتژيهاي گفتاري استفاده می

طبقهبندي کردند .آنها ،ضمن توضیح و تبیین
استراتژيهاي گفتاري همگرا 1و واگرا  4

داليل اينگونه هنجار گريزيها ،اظهار میدارند که تطابق در گفتار عبارت است از
سازيدرنوعگفتارافرادکهبهدوروشهمگرايیوواگرايیانجاممیشود.منظور


همسان
ازهمگرايیآناستکهگويندهاززبانیاستفادهمیکندکهشنوندهباآنآشنااستوبه

آنتمايلدارد.درتطابقگفتاريواگرايی،گويندهسعیمیکندازشنوندهفاصلهبگیردو

هادرکاربردزبانايجادمیکند.اينپديدهممکن


اينفاصلهراازطريقباالبردنتفاوت
استهمزمانرويسطوحزبانیمختلف(فرازبانی،سبکمفاهیم،لهجهو)...رخدهدو

اين نوع از تعديل رمزها از جانب گوينده همیشه آگاهانه صورت نمیگیرد بلکه عموماً
بهصورتناخودآگاهدرگفتاراتفاقمیفتد( .)Giles & Robinson, 1990

 طبق اين نظريه ،تفاوت در نوع زبان تولیدشده به تمايالت همگرايانه يا واگرايانه
گويشوران بستگی دارد .درحالیکه هنوز جاي طرح اين سؤال باقی است که خود اين
تمايالتبرايرعايتياعدمرعايتهنجارهايزبانمعیاربهچهعواملیبستگیدارند.لذا،
حتیبافرضپذيرشايننظريهها،الزماستبهدنبالعواملدرونیيابیرونیديگريدر

افرادباشیمکهاحتماالًبرمیزانپايبنديآنهابههنجارهايزبانمعیارتأثیرگذارهستند.در

1. Convergent
2. Divergent
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اينپژوهش،منظوراززبانمعیار،زبانفارسینوشتاري(معیار)است.ازجملهاينعوامل،
میتوانبهعاملهويتوهويتزبانیاشارهکرد .

ايباهدفبررسیديدگاههاورفتارهايزبانیمردانوزناندريکجامعه

مطالعه
روستايی دردانمارکانجامشد()Ladegaard, 1998کهنشاندادکهاستفادهمرداناز
زبان غیراستاندارد نسبت به زنان همچنان بهعنوان يک الگوي سنتی رايج است .لدگارد
هايسنتیرايجمربوطبهتفاوتهايرفتارکالمیمبتنی


نتايجتحقیقراازمنظرچارچوب
کنندهايبراي
هاتوضیحقانع 

دهدومیگويداينچارچوب

برجنسیتموردبررسیقرارمی
هايرفتارکالمیمردانوزناندراينتحقیقارائهنمیدهند،بلکهبهتراستمفاهیم

تفاوت
هويت اجتماعی و هويت مردان و زنان را بهعنوان يک چارچوب مناسب براي تفسیر
تفاوتهايرفتارکالمیآنهامدنظرقراردهیم .
بادرنظرگرفتنارتباطهويتبازبانگويشورانونگرشآنهانسبتبهزبان،به


نظرمی رسدنقشهويتزبانیافراددرنگرشونوعاستفادهآناناززبانازحیثپايبندي

بههنجارهايزبانیقابلتأملباشدزيرابادرنظرگرفتنمباحثیکهدراينقسمتمطرح

توانددررديفمحتملترين گزينهها برايتوجیه وپیشبینی

می
شد،عاملهويت زبانی 
میزانپايبنديافرادبههنجارهايزبانفارسیمعیاردرفضايمجازيبهحسابآيد .


دگرگونی زبان در فضای مجازی
هاايجادکردهاستوبهتبعآنتغییراتی

دنیايديجیتالتغییراتیراروشهايتعاملانسان


را در طرز استفاده از زبان نیز به وجود آورده است .درعینحال ،زبان نیز بهعنوان يک
روشمعناسازتجربیاتماراشکلمیدهد.بافراهمساختنزمینهاستفادهاززباننوشتاري

شهايی شبیه به زبان شفاهی چهره به چهره ،رسانههاي ديجیتالی امکان تفسیري
به رو 
ايوتعاملیازنوشتههارافراهممیسازند.مطالعاتزياديروشاستفاده

منعطف،محاوره

هايبرخط،ياشبکههاياجتماعی

اززبانرادرفضاهايبرخطمختلفنظیربالگها،بازي
اندکهبهگوناگونیهاياجتماعیدرکالمرايجدردنیايديجیتال


موردبررسیقرارداده
منجرشدهاست( .)Barton & Lee, 2013
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پیشینه پژوهشی تحقیق
تحلیلکالمدرمباحثاتفضايمجازيازحیثاجتماعیوآسیبشناسیاجتماعیيکیاز

موضوعاتموردبررسیبودهاست(رضانیا:1933،سايت)که آسیبهاياجتماعیرااز
طريقتحلیلمباحثاتوتبادالتکالمیگويشورانفضايمجازيبررسیکردهاست.يزد
خواستیوديگران()1934ضمناذعاناينمطلبکهشبکههاياجتماعیموجبسهولت
در ارتباطات کالمی میشوند ،خاطرنشان میکنند که امکان آسیب رساندن به تعامالت
کالمی بینفرهنگها توسطاين شبکههانیز وجوددارد .بررسی تغییرات زبان و نوشتار
فارسی در پیامهاي سايت وايبر نیز ازجمله موضوعاتی است که بعضی از محققان بدان
پرداختهاند(خانیکیوموسوي.)1932،استفادهنادرستازبرخیعناصرزبانفارسیمانند
ها،رويآوردنبهزبانکوچه،اعمالسلیقهدرمعادلسازيکلماتو


خالصهکردنواژه
استفاده از کلمات عاريتی از زبانهاي ديگر نیز ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه
عنوانمثال ،نويسنده
برخی محققان قرار گرفته است (بامشاد :1932 ،سايت) .به 

کندوآنرانمونهاياز

جانشینسازيحروف"ث" و"ص" باحرف"س" رامطرحمی

شمارد.غلطنويسیوتغییررسمالخطزبان


هايواردشدهبهپیکرهزبانفارسیبرمی

آسیب
فارسی در نوشتههاي فضاي مجازي و اثرات منفی اين فضا بر نوشتار زبان فارسی نیز
)نوشتههايايرانیانو

موردمطالعهقرارگرفتهاست(صباغی:1932،سايت).حدادي(1931
غیرايرانیانرادرفضايمجازيوواقعیبررسیکردودريافتکهرايجترينخطاهايافراد

ايرانی عبارت بود از شکل فعلها ،انتخاب واژه ،حروف اضافه ،حروف تعريف ،نشانه
جمع،کمیتسنج هاوضمايرموصولیوخطاهايافرادمااليیبهشکلفعلها ،انتخاب

لغت،نشانهجمع،حروفاضافه،حروفتعريف،کمیتسنجهاوضمايرموصولیمربوط
)زبانپیامهايکوتاهرابازبانمعیارمقايسهکردندودريافتند

میشد.زنديوربانی(1933

%اينپیامهايکوتاهباالفبايزبانفارسی%1/4،بهزبانانگلیسیو%99/3باالفباي

که66
انگلیسی(فینگلیش)نوشتهشدهبودند.ازلحاظسبکنگارش%31/3،بهنثرو%13/4بهنظم
نوشتهشدهبودندوازحیثمطابقتبادستورزبانفارسیمعیار%39/1،جمالتبادستور
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زبانفارسیمعیارمنطبق%6/9،تاحدوديمنطبقوتنها%4باقیماندهبادستورزبانفارسی
معیارمنطبقنبودند.شهرياريفردوچلمقانی()1934زبانفارسیرادرشبکههاياجتماعی
مطالعهکردهودريافتندکهزبانمورداستفادهدرچتهادرسطوحمختلفآوايی،اماليی،
عناصر صرفی و نحوي در معرض تغییرات بنیادين بوده و نیازمند توجه ويژه است.
علیخانی ،حرمتی و ابوالحسنی ( )1936به بررسی گرايش نوشتاري کاربران در فضاي
مجازيتلفنهمراهپرداختندودريافتندکهکاربرانبهاستفادهازنوعیزبانرمزگونهو
رامشابهنوشتارهیروگلیفبرشمردهاند .

نمايهايتمايلدارندکهاينمحققینآن
 مطالعاتمشابهدراينحوزهدرخارجازکشورايرانيافتنشدهاست.لذا،دراين
بخش صرفاً به مطالعات پیشین در ايران اشاره شده است .بعالوه مطالعات انجامشده در
نیهايزبانیدر
حوزهتأثیرفضايمجازيبرزبانوادبفارسیتاکنون،چرايیهنجارشک 
هايفردينظیرويژگیهايخانوادگی،تحصیالت،


فضايمجازيراازحیثنقشتفاوت
جايگاهوپايگاهاجتماعی،پیشینهفرهنگی،آگاهیانتقاديزبانی،هويتزبانی،نقشزبان
عنوانزبانمادرييازباندومآنها)و


مادريووابستگیگويشورانبهزبانفارسی(به
ديگر تفاوتهاي فردي موردبررسی قرار ندادهاند؛ بنابراين ،مسئلهاي که هنوز نیازمند
درشبکههاياجتماعی

بررسیاستايناستکهآيادرفضاهايمجازيبهايندلیلکه«
اينترنتیکهافرادمیتوانندهويتاصلیخودرامخفیکنندوکمترترسازپاسخگويیبه

آشنايان ،مجازات قانون و اصطالحاً بیآبرويی دارند چگونه خودِ پنهانشان را آشکار
میکنند»(عبداللهینژادومجلسی)2:1935،فاصلهگرفتنازهنجارهايفارسینوشتاري

معیارزايیدهماهیتاين گونهفضاهااست،يااينکهعواملديگريمانندخصوصیاتفردي

کاربران که قبالً بدانها اشاره شد نیز نقش دارند؛ و پاسخ به اين سؤال فقط زمانی
تکاينگونهخصوصیاتفرديمشخصشود.لذا،


پذيراستکهنخستنقشتک
امکان
پژوهش حاضر در پی بررسی نقش دو مورد از موارد فوقالذکر يعنی هويت زبانی و
وابستگی گويشوران به زبان فارسی در میزان پايبندي آنها به هنجارهاي زبانی فارسی
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نوشتاري معیار در نوشتههاي فضاي مجازي (تلگرام) بوده است .به بیان دقیقتر ،اين
پژوهشباهدفپاسخگويیبهسؤاالتزيرانجامشدهاست .
. 1آيامیانهويتزبانیومیزانخطاهاينوشتاريگويشورانزبانفارسیدرحوزه
ويرايشزبانیدرشبکهاجتماعیتلگرامرابطهايمعناداروجوددارد؟ 

.4آيا میان وابستگیزبانیگويشوران بهزبانفارسی(بهعنوانزبانمادري يا زبان
دوم آنها) و میزان خطاهاي نوشتاري آنها در حوزه ويرايش زبانی در شبکه اجتماعی
تلگرامرابطهايمعناداروجوددارد؟ 


روششناسی تحقیق
متغیرها
اندازهويتزبانیکاربرانتلگراموارتباطآنها

دراينپژوهش،متغیرهايمستقلعبارت
با زبان فارسی (اينکه آيا زبان فارسیزبان مادري آنها است يا زبان دوم) .متغیر وابسته
عبارت است از رعايت کردن هنجارهاي زبان فارسی نوشتاري معیار که از مجموع سه
سطح زبانی ،فنی و بالغی (با الهام از مفیدي ،کامیابی گل و علیزاده )1936 ،که توسط
)تدوينشدهاست،دراينمقالهسطحزبانیمدنظر

صفارمقدم()1934وذوالفقاري(1931
قرار گرفت که مشتمل بود بر سه عنصر الف) اسم (استفاده از واژههاي بیگانه ،کاربرد
واژهها) ،ب) فعل(ناهماهنگی نهاد و فعل،زمان
نامناسبضمیرها وتفاوتهاي گفتاري  
نامناسب فعل ،کاربرد نادرست فعلهاي حرکتی) و ج) حرف (کاربرد نادرست
حرفاضافهوحرفربط) .


نمونه آماری
نفردانشجودرمقطعکاردانیوکارشناسیبهعنوان

نمونهآماريعبارتبودازتعداد 111
تتصادفیانتخابشدند.ابتدا،رضايتنامهشرکتدر

کاربرانفضايمجازيکهبهصور

اين پژوهش را امضا نمودند .سپس ،اطالعات شخصی آنها شامل جنسیت ،سن ،میزان
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تحصیالت ،زبان مادري ،محل زندگی و  ...از طريق پرسشنامه اطالعات شخصی
آوريشد.حداقلسنشرکتکنندگان13سالو


)جمع
(Demographic Questionnaire
حداکثرسنآنها 45سال بود.زبان مادريآنهافارسی،ترکی ،کردي و لريبود.از

نفرزن وتعداد  16نفرمردبودندکهپسازمحاسبه

شرکتکننده،تعداد 13

مجموع 111
نمراتآناندرپرسشنامههويتزبانی91،نفربهگروهزبانمادريباهويتزبانیباال43،
نفربهگروهزبانمادريباهويتزبانیپايین43،نفربهگروهزباندومباهويتزبانیباال
و   45نفر به گروه زبان دوم با هويت زبانی پايین تعلق داشتند .ولی براي يکسانسازي
نفربهصورتيکساندرهر
هاوتعدادجمالتبررسیشدهدرهرگروه،تعداد  41


گروه
مربوطبهبقیهشرکتکنندگانموردبررسیقرارنگرفت .

گروهقرارگرفتواطالعات

ابزار تحقیق
کنندگانازجملهزبانمادريوزباندومآنها

برايجمعآورياطالعاتشخصیشرکت

ازيکپرسشنامهاطالعاتفردي((Demographic Questionnaireکهتوسطمحققتهیه
شدهبودوبامشورتهمکارانصاحبنظرموردتوافقنهايیقرارگرفتاستفادهشد.ابزار

ديگر عبارت بود از برنامه (رسانه) تلگرام براي جمعآوري نوشتههاي شرکتکنندگان.
متغیرهويتزبانیازطريقپرسشنامههويتزبانیکهتوسطرضايی،خطیبوبالغیزاده
)تهیهواعتبارسنجیشدهاستاندازهگیريشد.اينپرسشنامهشاملششمؤلفه-1

(4112
دلبستگیبهزبانفارسی -4،ديدگاهفرددربارهتلفظ -9،جايگاهزبانیواجتماعی-2،
الخطمیباشد

استفادهوقرارگرفتندرمعرضزبانمادري-1،دانشزبانیو-6الفبا/رسم
نمرهاياز 1نمره(شديداًمخالفم)الی 6نمره(کامالًموافقم)بهآنها
کهدرمقیاسشش  
پاسخدادهشد.متغیرهنجارشکنیزبانفارسینوشتاريمعیاربااستفادهازروشقومنگاري

وبهصورتآماريوتحلیلینوشتههايکاربراندرتلگرامموردبررسیقرارگرفت .
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روش انجام پژوهش
هايقومنگاريوتوصیفی-تحلیلیبودهوازنظرمبنايیمبتنی

اينپژوهشازنوعپژوهش
بر روشهاي تحلیل محتوا بوده است که در آن نوشتههاي کاربران در تلگرام از حیث
شدهاست.نخست،نمراتآزمودنیهادرپرسشنامههويتزبانی

هنجارهايزبانیبررسی
محاسبه شد و بر اساس نمره کل هويت زبانی افراد و انحراف معیار کل گروه
شرکتکنندگان،هرگروهبهدوگروهکوچکترهويتزبانیباالوهويتزبانیپايین

تر،درهرگروه،افراديکهنمرهمکتسبهآنهايکانحرافمعیار


تقسیمشد.بهتعبیردقیق
يابیشترازنمرهمیانگینکلگروهباالتربوددرگروههويتزبانی باالوافراديکهنمره
هايکانحرافمعیاريابیشترپايینتربوددرگروههويتزبانیپايینقراردادهشدند.


آن
شرکت کنندگان از لحاظ نوع وابستگی به زبان فارسی (زبان مادري يا زبان دوم

سپس،
بودن) به دو گروه زبان مادري و زبان دوم تفکیک شدند .پس از طبقهبندي
شرکتکنندگان در قالب گروههاي مختلف هويت زبانی و نوع استفاده از زبان فارسی

(زبان مادري يا زبان دوم) ،عکسهايی ( )snapshotاز پنج صفحه از نوشتههاي تلگرام
کاربراندرهرگروهکهتوسطخودشانبهصورتاتفاقیتهیهشدهبودبارضايتخودشان

جمعآوري شد .سپس ،عکسهاي  دريافت شده بر روي صفحات کاغذي که اسم و

شدهبودنصبمیشدتابتوانآن

مشخصاتهرشرکت(ارسال)کنندهدربااليآننوشته
مشخصاترادرتحلیلدادههامدنظرقرارداد .

تجزیهوتحلیل دادهها
جدول مخصوصی تهیهشده بود که در آن رديفهايی براي درج کدهاي مربوط به
نوشتههاي افراد هر گروه گنجاندهشده بود و محقق میبايست بر حسب رعايت يا عدم

رعايتهنجارهايمربوطه،به-هنجاريانا-به-هنجاربودنهرکلمه،عبارتياجملهرابر
مبنايمرجعهايموردنظر(ذوالفقاري1931،؛صفارمقدم)1934،دراينپژوهش،بادرج
کند،بدينصورتکهعدد()1بیانگرمنطبقنبودنواحد

کدهايعددي()1و()1مشخص

 | 88فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 52بهار 0088

زبانیموردباهنجارزبانفارسینوشتاريمعیاروعدد()1بهمعنايمنطبقبودنآنبود.
براساسايننمرهگذاري،فراوانیکلمات،عباراتوجمالتبه-هنجارونا-به-هنجارنیز

برايهمهگروههامحاسبهشدومبنايیبرايتجزيهوتحلیلقرارگرفت.ازآنجايیکهبهطور
متوسط تعداد  3جمله در هر صفحه جاي میگرفت ،در هر گروه تعداد  1111جمله
موردبررسیقرارگرفتومیزانهنجارشکنیهادرآنگروهبرحسبتعدادمواردنادرست
ازمنظرسطحزبانیمشخصگرديد .

برايحصولاطمینانازپايايیکدگذاري دادهها توسطمحقق ،با الهاماز دورنیی
( ،)61 :4115از يک همکار آموزشديده و توجیه شده خواسته شد تا مجدداً دادهها را
بررسی و کدگذاري کند .ضريب همبستگی پیرسون ( )1/34داللت بر پايايی قابلقبول
کدگذاريهاداشت .درمرحلهتجزيهوتحلیلدادهها،پسازتعییندرصدهنجارشکنیهااز

حیثکلمات،عباراتوجمالتدرهرگروه،درصدخطاهايتولیدشدهتوسطگروههااز

طريقآزمونناپارامتريخی 14باهممقايسهشدندتابتوانبرمبنايمحاسباتآماريبه
تک تکسؤاالت تحقیقپاسخ داد.درپايانهر بخشازمحاسبات کمی،نمونههايیاز

نحويکه

کلمات ،عبارات و جمالتی که با آن بخش سنخیت دارند ارائهشده است ،به
شواهديبرايبخشکمیموردنظرباعینیتوشفافیتبیشترارائهنمايند .


یافتههای پژوهش
صورتنمونههايی


هايآماريوهمچنینبه

دراينقسمت،نتايجپژوهشدرقالبجدول
از عین نوشتهها ارائه خواهند شد و پس از پاسخ دادن به سؤاالت تحقیق ،موردبحث و
بررسی قرار خواهند گرفت .هر بخش از نتايج شامل فراوانی هنجارشکنیها و مقايسه
انیها،تعدادمواردنا-به-هنجارکهتوسطهرگروهتولید
هامیباشد.دربخشفراو 


گروه
شود.دربخشآماراستنباطی،محاسباتمربوطبهمقايسهگروههابا

شدهبودنشاندادهمی
داريبینگروهها


دهدآياتفاوتمعنی

ارائهشدهاستکهنشانمی
استفادهازآزمونخی4
ازحیث هنجارشکنیدرساختار موردنظر وجود دارد ياخیر .درپايانهرجدول،شرح
1. Chi-Square
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شدهدرهربخش،پاسخياپاسخهايی

نتايجآماريدادهشدهاست.براساسشرحهايداده

شدهاستکهمبنايیبرايبحثدربارهنتايجتحقیقمیباشد.در

برايسؤاالتتحقیقارائه
جدولهاي مربوط به مقايسه گروهها ،پنج مقايسه به شرح زير صورت گرفته است.1 .

مقايسهچهارگروه.4،مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت.9،مقايسهدو
گروه زبان دوم با هويت زبانی متفاوت .2 ،مقايسه دو گروه زبان مادري و زبان دوم با
هويتزبانیباالو.1مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین .
جدول  .0فراوانیها
گروهها فراوانی استفاده از واژههای بیگانه
زبانمادريهويتباال 113
143زبانمادريهويتپايین
65زباندومهويتباال
زباندومهويتپايین 51

جدول  .5مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري 


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/111949/11
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/1661/12614/11
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/531/5311/15
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/1111/111111/19
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/111113/29

درمجموعاختالفمعنیداريرابینچهارگروهازحیثاستفادهاز

جدولهاي 1و 4


واژههاي بیگانه نشان میدهند ( .)= p1/111ولی براي مشخص کردن محل دقیق اين

اختالف ،مقايسههاي دوگانه انجام شد که نتايج آنها در جدول  4نشان میدهد که
اختالفمعنی داريبیندوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوتونیزبیندوگروه

زبان دوم با هويت زبانی متفاوت از حیث استفاده از واژههاي بیگانه وجود نداشت ،به
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ترتیب()= p1/11و(.)= p1/53ولیبیندوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانی
باال و بین دو گروه با هويت زبانی پايین اختالف معنیداري وجود داشت ،به ترتیب
عبارتديگر،نتايجموجوددردوجدولباالحاکیازآن

()= p1/111و()= p1/111؛به
شودهويتزبانیارتباطمعنیداريبامیزان

استکه تاآنجاکهبهزبانمادريمربوطمی
پايبندي به هنجارهاي زبانی (استفاده از واژههاي بیگانه) ندارد ،زيرا هر دو گروه زبان
مادري(باهويتزبانیباالوپايین)عملکردمشابهیدراستفادهازواژههايبیگانهداشتند.
اينالگوي نتايجبرايدوگروهزباندوم(باهويتزبانیباالوپايین)نیزتکرارشد؛اما
نتايج نشان میدهد که دو گروه زبان دوم (با هويت زبانی باال و پايین) در مقايسه با
هايهمسانزبانمادري،پايبنديبیشتريبهعدماستفادهازواژههايبیگانهدرفضاي


گروه
تلگرامداشتند .
ل ذا،نتايجتااينمرحلهدرمجموعحاکیازآناستکهمتغیرزباناوليادومبودن
ارتباطمعنی داريبامیزانپايبنديبههنجارهايزبانیداردولیمتغیرهويتزبانینه.به

تعبیردقیق تر،گويشورانزباندومنسبتبهگويشورانزبانمادريپايبنديبیشتريبهعدم

استفادهازواژههايبیگانهدرنوشتههايخودداشتند.

نمونه هنجارشکنیها
{ازم نخواه ديگه باهات بچتم}{نامه م رو دادم منشی بزاره تو کارتابل
رئیس}{فايلت باز نمیشه شايد اشکال در فرمته}{آره اين استاد عضو يه

آکادمیهايکالسبودن}{رفتمتیکتبخرمديرشدهبود} 
جدول  .3فراوانیها
گروهها فراوانی استفاده نامناسب از ضمیرها
زبانمادريهويتباال 22
63زبانمادريهويتپايین
41زباندومهويتباال
زباندومهويتپايین  93
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جدول  .0مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري 


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/111949/41
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/191/1411/21
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/141/1114/55
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/191/1411/24
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/11913/11

ازلحاظ کاربرد ضماير نامناسب ،نتايج موجود در جدولهاي  9و  2مبین آن است که
اختالفبینچهارگروهدرنگاهکلیمعنیداراست(،)=p1/111ولیکننتايجمقايسههاي

دوگانه نشان میدهد اختالف معنیداري بین دو گروه زبان دوم در میزان پايبندي به
هنجارمندي در استفاده از ضماير وجود نداشت ()= p1/11؛ اما هويت زبانی اختالف
معنیداريرابیندوگروهزبانمادريرقمزد(،)= p1/14زيرادرگروهزبانمادريبا

هويتزبانیباالتعدادبسیارکمتريازهنجارشکنیهادراينزمینهمشاهدهگرديد.مقايسه
دو گروه زبان مادري و زبان دوم با هويت زبانی باال نشان داد که در گروه زبان دوم
هنجارهاياستفادهازضمايرمناسببسیاربیشتررعايتشدهبودند()= p1/14وهمچنین
درمقايسهبیندوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايینمشخصشدکهگروه
زباندومتعدادکمتريازهنجارشکنیهارادراستفادهازضمايرداشتهاست()=p1/119؛
توانچنیننتیجهگرفتکههويتزبانیفقطدرگروههايزبانمادريارتباط


بنابراين،می
داريباکاربردمناسبضمايرداشتهاستدرحالیکهدرگروهزباندومچنیننبوده


معنی
چنین،میتواننتیجهگرفتکهعلیرغماينکههويتزبانیدرچارچوبزباندوم


است.هم
ارتباطمعنی داريبااستفادهدرستازضمايرنداشتهاستولیدرکلمتغیرزباندومدر

عبارتديگر ،با هويت زبانی

کنندهتري داشته است؛ به
مقايسه با زبان مادري نقش تعیین 
برابر ،گويشوران زبان دوم نسبت به گويشوران زبان مادري پايبندي بیشتري به رعايت
هنجارهايمربوطبهاستفادهازضمايرازخودنشاندادندکهاينمطلبحاکیازآناست
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که زبان دوم بودن نقش مؤثرتري در میزان پايبندي به هنجارهاي ضماير داشته است نه
عاملهويتزبانیياعاملزبانمادريبودن .

نمونه هنجارشکنیها
{درسامون همش مونده ،چه باليی سرمون میاد؟}{علی موضوع رو بت
نگفت؟}{روشحسابنکن} 
جدول  .2فراوانیها
گروهها فراوانی هنجارشکنی در تفاوتهای گفتاری واژهها
زبانمادريهويتباال 162
414زبانمادريهويتپايین
52زباندومهويتباال
زباندومهويتپايین  32

جدول  .1مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/1119445/52
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/1131/11515/44
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/1111/1111424/11
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/1111/111193/91
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/111151/13

ازلحاظ تفاوتهاي گفتاري واژهها ،جدولهاي  1و  6اختالف معنیداري را بین چهار
هادوبهدوباهمديگرمقايسه


تر،گروه

=).برايمقايسهجزئی
وهنشانمیدهند( p1/111

گر
دستآمدهبهاينشرحاست:بیندوگروهزبانمادريباهويتزبانی
شدندکهنتايجبه 

متفاوت،دوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت،دوگروهزبانمادريوزباندومبا
هويت زبانی باال و دو گروه زبان مادري و زبان دوم با هويت زبانی پايین از حیث
تفاوتهاي گفتاري واژهها اختالف معنیداري مشاهده گرديد ،به ترتیب (،p=)1/115
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=).ايننتايجنشانمیدهندکههويتزبانیدرهر

)=)= (000/0p،(000/0pو( p1/111
گروه زبانی ارتباط معنیداري با میزان پايبندي به هنجارهاي زبانی داشت که باعث شد
هايزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباالتردرمقايسهباگروههايهمسانبا


گروه
چنین،نتايجنشانمیدهد


ترپايبنديبیشتريبههنجارهاداشتهباشند.هم

هويتزبانیپايین
کهباوجودهويتزبانیمشابه،عاملزباندومبودنباعثپايبنديبیشتريبههنجارهاي
تفاوتهاي گفتاري واژهها شده است؛ بنابراين ،اگرچه در هر گروه زبانی عامل هويت
زبانیتعیین کنندهبود،ولیدرمقايسهبیندوگروهزبانی(زبانمادريوزباندوم)،عامل

زباندومنقشمؤثرتريايفانمود .

نمونه هنجارشکنیها
{آگه بتونم يه سر میرم پیش استاد} {مگه ايشون چند سالشه؟} {ديگه دو تا
کتابهمنمیشهخريد} 
جدول  .9فراوانیها
گروهها فراوانی ناهماهنگی نهاد و فعل
زبانمادريهويتباال 61
33زبانمادريهويتپايین
99زباندومهويتباال 
زباندومهويتپايین 96

جدول  .8مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري 


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/111993/35
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/111/1212/11
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/311/5111/191
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/1111/111111/33
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/111149/35
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نتايج مربوط به رعايت هماهنگی بین نهاد و فعل نشان میدهد اختالف معنیداري بین
چهار گروه وجود داشت ( )= p1/111و در گروه زبان مادري تفاوت در میزان رعايت
هماهنگی بین نهاد و فعل مشاهده شد ( )= p1/12ولی در گروه زبان دوم چنین نیست
(.)= p1/51علیرغماينکهدوگروهزباندوم(باهويتزبانیباالوپايین)عملکردمشابهی
داشتند،درمقايسهباگروههايهمسانزبانمادريپايبنديبیشتريدررعايتهماهنگی

=)کهنشانمیدهد

بیننهادوفعلازخودنشاندادند،بهترتیب()= p1/111و( p1/111
دراينحیطهنیززباندومبودنارتباطقويتريبارعايتهنجارهايمربوطهداشتهاست .

نمونه هنجارشکنیها
شدهاند}{چندنفرديگه
{تعداددانشجويانیکهدرسراحذفکردهاندبیشتر 

انصرافدادهاست }.
جدول  .7فراوانیها
گروهها فراوانی زمان نامناسب فعل
زبانمادريهويتباال 61
39زبانمادريهويتپايین
41زباندومهويتباال 
زباندومهويتپايین  43

جدول  .01مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري 


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/111932/49
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/111/1219/33
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/531/6311/15
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/1111/111111/11
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/111143/31
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نتايج موجوددرجدولهاي 3و  11مربوط بهمقايسه گروههاازحیثهنجارهايزمان
مناسبافعالاختالفمعنیداريدرسطحدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوترا

نشان نمی دهد زيرا هر دو گروه پايبندي مشابهی را به اين هنجار از خود نشان دادهاند
=).ولیدردوگروهزبانمادري،اختالفمعنیداريوجودداشتهاست(p1/12

( p1/63
چنین،نتايجنشانمی دهدکهدوگروهزباندومباهويتزبانیباالوپايینبیشتراز


=).هم
هايزبانمادريبههنجاراستفادهاززمانمناسبافعالپايبندبودهاند()= p1/111و


گروه
()=  p1/111واينامرحاکیازآناستکهدرهماهنگینهادوفعل،بافرضيکسان
کنندهترينسبتبههويتزبانیدررعايت
يتزبانی،زباندومبودننقشتعیین 

بودنهو
زمانمناسبافعالدارد .

نمونه هنجارشکنیها
{شمامی بايستنهايتاًتافردابهمنخبربدي}{استادبندهتابحالچنددفعهبهشما
ايمیلزدم} 
{بارهاگفتمعالقهايبهاينکارندارم} 

جدول  .00فراوانیها
گروهها فراوانی کاربرد نادرست فعلهای حرکتی
زبانمادريهويتباال 145
163زبانمادريهويتپايین
21زباندومهويتباال 
زباندومهويتپايین 63

جدول  .05مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري 


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/1119113/55
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/1111/11316/11
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/1111/11315/15
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/1111/111123/16
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/111123/39
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اختالفمعنیداريرابیندوگروهزبانمادريونیزدوگروه

نتايججدولهاي 11و 14
زبان دوم با توجه به میزان هويت زبانی آنها نشان میدهد (به ترتیب )= p1/113( ،و
(.))=  p1/113اينبدانمعنیاستکهدرهرگروهزبانی،زيرگروهیکهدارايهويت
فعلهاي حرکتی داشته
زبانی باالتر است پايبندي بیشتري نسبت به استفاده به-هنجار از 
چنین،نتايجنشانمی دهدکهپايبنديدوزيرگروهزباندومازپايبنديدوزير


است.هم
گروه زبان مادري بیشتر بوده است (به ترتیب )= p1/111( ،و ())= p1/111؛ بنابراين،
می توان گفت که باز هم در شرايط هويت زبانی مشابه يا يکسان ،گروههاي زبان دوم

هايحرکتیرابیشترازگروههايزبانمادريرعايت


هنجارهايمربوطبهاستفادهازفعل
کردهاند .


نمونه هنجارشکنیها
{توکیبرگشتیخون ه؟(شماچهموقعبهخانهبرگشتید؟)}{رفتشکتابخونه(به
کتابخانه رفت)} {همون لحظه ما هم رسیديم استاديوم (ما هم همان لحظه به
ورزشگاهرسیديم)} 
جدول  .03فراوانیها
کاربردنادرستحرفاضافهوحرفربط 

گروهها فراوانی
زبانمادريهويتباال 35
126زبانمادريهويتپايین
61زباندومهويتباال
زباندومهويتپايین 62

جدول  .00مقایسه گروهها
آزمون خی  2آزمون فیشر 
داريسطحمعنیداري 


مقدارعدديدرجهآزاديسطحمعنی

مقايسهچهارگروه 1/111916/11
مقايسهدوگروهزبانمادريباهويتزبانیمتفاوت 1/1111/111111/41
مقايسهدوگروهزباندومباهويتزبانیمتفاوت 1/311/5311/13
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباال 1/1121/11913/31
مقايسهدوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايین1/1111/111191/53
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دهدکهزيرگروه زبان


دربخشاستفادهازحروفاضافهوحروفربط،نتايجنشانمی

مادريباهويتزبانیباالپايبنديبیشتريبههنجارهايمربوطهداشتهاست()= p1/111
هايزباندوماختالفمعنیداري بیندو گروهاز اين لحاظمشاهدهنشد

ولیدر گروه
(.)=  p1/53هرچنددوگروهزباندومعملکردمشابهیداشتند،ولینتايجحاکیازآن
استکههردوياينگروهها(باهويتزبانیباالوهويتزبانیپايین)پايبنديبیشتريبه

استفادهدرستازحروفاضافهوحروفربطدرمقايسهبادوگروهزبانمادريازخود
نشاندادند(بهترتیب)=p1/119،و(.))=p1/111لذا،نتیجهکلیآناستکهعاملزبان
دوم بودن نسبت به عامل زبان اول بودن همخوانی بیشتري با هنجارمندي در استفاده از
حروفاضافهوحروفربطداشتهاست .

نمونه هنجارشکنیها
{(در) دانشگاه همیشه اينترنتضعیفه} {(از) خونه تا ايستگاه مترو پیاده رفتم}
{برگههارودادم(به)مینابرسونه(به)دستت }.


پاسخ سؤاالت پژوهش
طورکلی،درپاسخبهسؤالاول،نتايجنشانمیدهدکهعملکرددوگروهزبانمادري


به
در حوزه ويرايش زبانی (کاربرد اسم ،فعل و حرفاضافه/حرف ربط) برحسب هويت
زبانیبهنفعهويتزبانیباالمتفاوتبود.دردوگروهزباندومتقريباًعکساينحالت
هايگفتاريواژههاوفعلهايحرکتیمیزانپايبنديدو

مشاهدهشدزيرافقطدرتفاوت
گروه زبان دوم با هويت زبانی باال و پايین با هم متفاوت بود و در استفاده از واژههاي
وفاضافهوربطاختالفمعنیداري

بیگانه،ضماير،هماهنگینهادوفعل،زمانفعلوحر
بینآنهامشاهدهنشد.درپاسخبهسؤالدوم،نکتهجالبتوجهآنبودکهتقريباًدرتمامی
موارد،اختالفبیندوگروهزبانمادريوزباندومباهويتزبانیباالوبیندوگروه
زبانمادريوزباندومباهويتزبانیپايینقابلتوجهبود.اينامرحاکیازآناستکهبا
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هايزباندومدرقیاسباگروههايزبانمادري


هويتزبانیمشابه،میزانپايبنديگروه
بیشتربودهاست .

بحث و نتیجهگیری
 اينپژوهشبهبررسیارتباطمیزانخطاهاينوشتاريگويشورانزبانفارسیدرحوزه
ويرايشزبانیدرشبکهاجتماعیتلگرامبرحسبهويتزبانیونوعوابستگیآنهابهزبان

فارسی (يعنی اينکه آيا زبان فارسیزبان مادري آنها است يا زبان دوم آنها) پرداخت.
دراکثرمواردهويتزبانیدرگروههايزبانمادريباتفاوتدرمیزان

نتايجنشاندادکه
پايبنديبههنجارهايزبانیتوأمبودهاستدرحالیکهدرگروههايزباندومعمدتاًچنین

نبودهاست.شايدبتواناينيافتهپژوهشیراچنینتفسیرنمودکهبهدلیلتأثیرقابلتوجه

يتزبانیدرگروههايزباندومتفاوتچندانیدرمیزانپايبندي

عاملزباندومبودن،هو
بههنجارهايزبانیرادرپینداشتولیدرگروههايزبانمادريعاملهويتزبانیبا

اختالفمعنی داردراينپايبنديقرينبود.مؤيداينمطلبکهعاملزباندومبودننقش

مؤثرتريدرمیزانپايبنديبههنجارهاي زبانیدرفضايتلگرامداشتهاستايناستکه
هردوگروهزباندوم(باهويتزبانیباالوپايین)درمقايسهباگروههايهمسانزبان

مادريپايبنديبسیاربیشتريبههنجارهايزبانیازخودنشاندادند .
حداقل دو دلیل در تبیین و توجیه اين يافته قابلذکر است .الف) ازآنجايیکه
گويشوران زبان فارسی بهعنوان زبان مادري همواره در محیطهاي روزمره و غیررسمی
مانندمحیطمنزلومحیطاجتماعیاززبانفارسیمحاورهاياستفادهمیکنند،همینسبک

زبانی را در نوشتار خود مخصوصاً در نوشتار فضاي مجازي بهعنوان فضايی که
يمعیارچندانبرآنمترتبنیستبهکارمیبرند.حداقلدلیل

محدوديتهايزباننوشتار

برايتسريدادنچنینسبکیدرنوشتارفضايمجازيمیتوانداينپیشفرضباشدکه
بازخورديدررابطهبامیزانرعايتهنجارهايزبانیخطاببهکاربرفضايمجازيدر
کار نخواهد بود و لذاگويشوريکهزبانفارسیزبان مادرياواست وازهويتزبانی
بااليیهمبرخوردارنیستغالباًخودرامجابنمیداندبههنجارهايزبانیزبانفارسی
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نوشتاريمعیاردرنوشتارخودچندانپايبندباشد.ب)برعکسزبانمادريها،برايزبان

هاياقلیتزبانیمیباشندومعموالًتعصباتینسبتبهتکلمبه

دومیهاکهغالباًازگروه

زبانمادريخودشان (زبانیغیرازفارسی)درمحیطمنزل ومحیطهاياجتماعیمحل
زندگی نشان میدهند ،معموالً آشنايی با زبان فارسی در موقعیتهاي رسمی کالس و
ترودرعینحالدقیقتر،دانشزبانیزبانفارسیبراي


مدرسهاتفاقمیفتد.بهبیانخالصه
آنها دانشی اکتسابی و متأثر از آموزشهاي کالسی میباشد که نه از طريق شنیدن و
صورتطبیعیبلکهازطريقآموزشوبهصورتکالسی(زباندوم)آموختهشدهاست.


به
درحقیقت،ايندانشزبانیمتأثرازآموزش،کتبدرسی،دستورزباناکتسابیوماهیتاً
دانشزبانیآگاهانهاستکهطیفراينديادگیري،توجهزياديازجانبفراگیربهريزه
کاري هاي صرفی و نحوي آن معطوف شده است؛ و واضح است که چنین توجه

آگاهانهايدررعايتهنجارهايزبانیدرکاربردهايبعديدرمحیطهايمختلفکامالً
تأثیرگذارخواهدبود.مدل«آگاهیازوضعیت»()James, 1996; Labov, 1972استفاده
زناناززباناستانداردرابرحسباحساسعدمامنیتاجتماعیآناندرخصوصجايگاه
شانتوجیهمیکندزيرااينامرنیازآنهارابهکسباعتبارازطريقزبانتوجیهو


اجتماعی
برجستهمیکند.بهتعمیممعنا،شايدبتوانهمیناستداللرابراياستفادهزباندومیهااز
هابهنوعیدرپیکسبهويتزبانیواعتبارزبانیبیشتر
زباناستانداردتربهکاربردزيراآن 

کهزبانمادريهاغالباًچنیندغدغهايندارند


ازطريقاستفادهاززبانمعیارهستند،درحالی
زيرا بههرحال زبانفارسیزبان مادريآنهااست وشايد نیاز چندانیبهشناختهشدن با
کنند.بهنظرمیرسدکهگويشورانیکهزباندومیدررعايت


زبانفارسیرااحساسنمی
هنجارهاي استفاده از واژهها و ساختارهاي اين زبان بااحتیاط بیشتر عمل میکنند .شايد
انگیزهآگاهانهياناخودآگاهچنینرفتارزبانیمحتاطانه،حفظهويتزبانیجديديباشد
کهدراثرآموختنزبانفارسیکسبکردهاند .

توجهديگريکهدريافتههاياينپژوهشمشهودبودآناستکهغالباً

نکتهجالب
درگروهزبانمادريباهويتزبانیباال،پايبنديبیشترينسبتبههنجارهايزبانیوجود
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داشت.اينيافتهنشانمیدهدکهوقتیبحثزبانمادريمطرحباشد،درعیناينکهبر

اساسيافته هاياينپژوهشوبنابهداليلیکهدرتفاوتبینزباناولوزباندوممطرح
نمیتوان انتظار داشت که بهاندازه زبان دوم میزان پايبندي به هنجارها وجود داشته
شد 
عنوانيکعاملپیشبینیکنندهمیزانرعايت


توانعاملهويتزبانیرابه
باشد،ولیمی

هنجارهاي زبانی در نظر گرفت .اين يافته بر مبناي اين حقیقت قابل توجیه است که
فارسیزبانانی که احساس قرابت بیشتري با اين زبان دارند و خود را با آن میشناسند و
می شناسانند اهمیت بیشتري براي حفظ و حراست از معیارها و هنجارهاي زبانی آن و

درنتیجهاصالتآنقائلهستند.اينيافتهدرراستايسخنبالک()Block, 2007استکه
مفهومهويتزبانیرابرايبیانارتباطبینزبانوهويتمعرفیمیکندکهدرنتیجهآن
فردنوعیارتباطبینخودپندارهخويشوزبانمورداستفادهاشاحساسمیکندودرواقع

یشناسد.چنینتصوريازقرابتوتعلقبینفرديتفردو
ايندورادرارتباطبايکديگرم 
زبان مورداستفاده وي نوعی احساس خويشاوندي و يگانگی بین آنها ايجاد میکند و
باعثمی شودفردنسبتبهتمامیتواصالتآنزبانجانبداريوتعصبازخودنشان

دهد.همچنین،اينيافتهمبیننظررضايی،خطیبوبالغیزاده()4112دربارهارتباطدو
سويهبینزبانوهويتاستکهمعتقدندزبانوهويتتأثیرمتقابلیبرهمديگردارند.يافته
اخیرمؤيدسخن لدگارد( )Ladegaard, 1998نیزهست،آنجاکه میگويدتفاوتهاي
کالمیمردانوزنانرانمیتوانصرفاًبرمبنايتفاوتهايجنسیتیتوجیهنمودبلکههويت
تريبرايتوجیهاينتفاوتهااست .

اجتماعیوهويتمردانوزنانچارچوبمناسب
توانگفتکهپاسخبههردوسؤالمطرحشدهدراين

گیريپايانی،می

بهعنواننتیجه

پژوهشمثبتمی باشد.دلیلاينادعاآناستکهدررابطهباسؤالاولنتايجحاکیازآن

بود که  در دو گروه زبان مادري آنجا که هويت زبانی باالتري وجود داشت رعايت
هنجارهايزبانیزبانفارسینیزبیشترمشهودبودودررابطهباسؤالدومنتايجنشانداد
کهدرشرايطیکههويتزبانیگويشورانزبانمادريو زباندومبرابربودگروهدوم
(گويشوران زبان دوم) به هنجارهاي زبانی زبان فارسی وفادارتر بودند؛ بنابراين ،اگرچه
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توانيکعاملپیشبینیکنندهمیزانپايبنديبههنجارهايزبان


عاملهويتزبانیرامی
فارسی نوشتاري معیار بهحساب آورد ،نوع وابستگی افراد به زبان فارسی (بهعنوان زبان
مادري يازباندوم) نیزعاملیمؤثرتر وتعیینکنندهتردرمیزان وفاداري به اينهنجارها
میباشد .
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