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  چكيده
 هاي  بافت در مازندراني و فارسي هاي  زبان كاربرد بررسي حاضر پژوهش هدف
 اصلي پرسش .است جويبار شهر مازندراني وران گويش ميان در مختلف تعاملي

 جنسيت و سن متغيرهاي به توجه با ،فارسي و مازندراني زبان كاربرد كه است اين
 حاضر پژوهش آماري نمونة .دارند هايي تفاوت چه ،اجتماعي مختلف هاي  بافت در

 ،نفره 25 گروه دو به خود كه باشند مي )زن 50 و مرد 50( جويباري ور گويش 100
 به و تقسيم ،)سال 16 سني ميانگين( فرزندان و )سال 39 سني ميانگين( والدين
 از استفاده با پژوهش هاي داده .اند  شده انتخاب دسترس در گيري  نمونه روش
 آماري هاي  آزمون از و شده گردآوري 1388 سال در ساخته قمحق نامة پرسش

 شده استفاده مقايسه براي »دو خي« و »اسميرنوف ـ كولموگورف« پارامتريك  غير
 كاربرد به گرايش كلي طور به كه دهد مي نشان شده ارائه هاي  پاسخ بررسي .است
 پسران از تر بيش دختران ميان در و پدران از تر بيش مادران ميان در فارسي زبان
 آماري آزمون از استفاده با ها داده مجموع در جنسيت متغير تأثير بررسي .است
 و فارسي زبان كاربرد در زنان و مردان بين تفاوت كه دهد  مي نشان دو  خي

 والدين بين مازندراني و فارسي كاربرد تفاوت .است P≤0/001 سطح در مازندراني
 ،پژوهش اين در بررسي مورد نمونة در .است معنادار P≤0/001 سطح در فرزندان و

 .نيست معنادار زبان كاربرد بر بافت تأثير

 ،جويبـار  شهر ،جنسيت ،اجتماعي بافت ،فارسي زبان ،مازندراني زبان :ها دواژهيكل
 .زبان كاربرد
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  مقدمه .1
 سرزمين كه است مندي ارزش ميراث و   سرمايه كشور يك زباني و ،فرهنگي قومي، تنوع

 اهميت حائز اجتماعي جنبة از تنها نه ويژگي اين .است آراسته آن به نيز ايران پهناور
 به .باشد  مي نيز شناختي  زبان و شناختي  گويش هاي  پژوهش از بسياري انگيزة بلكه است
 هاي  رسانه وجود و ،سو   يك از ،شهرنشيني به گرايش اخير هاي  سال در رسد  مي نظر

 ايران گوناگون مناطق زباني ويژه به و فرهنگي تنوع بر ،ديگر سوي از ،مهاجرت و جمعي
 روند كه كند  مي خاطرنشان را هايي  پژوهش ضرورت موضوع اين .است نبوده تأثير  بي

 به توجه با .دهد قرار بررسي مورد مختلف نواحي و مختلف اقوام در را تغييراتي چنين
 استان در واقع جويبار شهر در زباني وضعيت حاضر پژوهش در ضرورتي، چنين

 ميان در فارسي و مازندراني هاي  زبان شود مشخص تا است شده بررسي مازندران
 وران گويش ميان تفاوتي چه و ندبرخوردار گاهي جاي چه از جويبار شهر وران گويش
 در ها  زبان اين كاربرد در ديگر، سوي از ،مرد و زن و ،سو   يك از ،سال  ميان و نوجوان
  .شود  يم مشاهده اجتماعي مختلف هاي  بافت

 بلوچي زازا، كردي، با و دارد تعلق ايراني هاي زبان غربي شاخة به )طبري يا( مازندراني
 گويندگان تعداد .)Payne, 1992: 230-232( دارد خواهري رابطة ايران مركزي هاي گويش و

 بوده نفر 000/265/3 يعني ايران جمعيت درصد 7/4 حدود 1375 سرشماري طبق زبان اين
 ديرينه بس نوشتاري   سنت مازندراني ايراني، زندة هاي  زبان ميان از .)Lewis, 2009( است
 مستقل نيمه و مستقل روايي فرمان طوالني ةدور به كه )قمري هجري نهم تا چهارم( دارد

 قابل آثار هردو اين در .گردد  برمي ،ايران به اعراب حملة از بعد قرون در ،استاني حاكمان
 در مانده جا به هاي  نوشته برخي از غير به ،همه كه شدند نگارش مازندراني زبان به توجهي

 تغييري گذشته هزارة در       ًتقريبا  مازندراني زبان جغرافيايي محدودة .رفتند بين از فارسي، آثار
 تحت امروزه و )Borjian, 2005: 66( است يافته كاهش مازندراني كاربرد اما ،است نكرده
 غيره، و صنعتي هاي طرح اجراي منطقه، بافت تغيير جمعي، هاي رسانه فارسي، زبان تأثير
  .)14- 13 :1374 شكري،( شود   يم مشاهده منطقه اين در مختلفي زباني هاي گونه

 زوال يا تغيير به تواند  مي نيز معيار فارسي با مازندراني زبان گرايي هم ،نهايت در
 هاي  قضاوت و نادرست فرهنگي هاي  سياست برخي و تجددگرايي .شود منجر گويشي
 در حال، هر در .است زبان اين موقعيت تغيير ديگر عوامل جمله از مردم غيرعلمي ارزشي
 زبانه، يك هاي  رسانه زبانه، يك آموزش مانند تجددگرايي فرايندهاي و ها  ماهر اخير سال صد

 .هستند و اند  بوده ها  گويش و ها  زبان گرايي هم ملموس و عيني داليل مهاجرت و شهرنشيني
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 كاركرد گونه  هيچ غيررسمي هاي   گويش براي كه است شده موجب عوامل اين كلي طور به
 محكوم باشد نداشته اجتماعي كاركرد كه زباني هر      ًمسلما  و نشود گرفته نظر در اجتماعي

 يكي عنوان به بسياري هاي  پژوهش در موضوع اين ).140 :1381 عموزاده،( است زوال به
 عموزاده به توان  مي جمله از كه است شده معرفي زبان تغيير بر تأثيرگذار عوامل از
 كرسويل و )Childs et al., 2007( كاران هم و چايلدز ،)1375( روحاني  فخر ،)1381(
)kerswill, 2006( كرد اشاره.  

 بر ياجتماع عوامل ريتأث به و دانند  مي ياجتماع يا  دهيپد را زبان زبان، شناسان  جامعه
 كاربرد ةويش در تفاوت .است جنسيت اجتماعي عوامل اين از يكي .دارند اعتقاد آن

 و ومنين    ً مثال ، .است بوده گران پژوهش توجه مورد همواره زنان و مردان انيم در زبان
 نوع در مردان و زنان كه اند  گرفته جهينت )Newman et al., 2008: 211-212( كاران هم
 كافيل .دارند ييها  تفاوت گريد كي با كنند  يم استفاده ها آن از گفتارشان در كه ييها  واژه

)Lakoff, 1975; 1973: 45( اعتقاد به ،كه شمارد  مي بر زنان گفتار در را اي   زباني عناصر 
 اشاره نكته اين به و است آنان نزد در طعيتاق و نفس به اعتماد نداشتن دهندة نشان ،وي
 .كنند  مي استفاده تري  مؤدبانه زباني هاي  صورت از ،مردان با مقايسه در ،زنان كه كند  مي

 كلي طور   به كه گويد  مي شده انجام مطالعات به اشاره با )170-169 :1368( مدرسي
 حساسيت همين و دارند حساسيت مردان از بيش خويش اجتماعي رفتار به نسبت زنان
 ,Fisher( فيشر .كنند استفاده تر كم معتبر  غير و جديد هاي تصور از تا است شده باعث

 در ،”ing“ به مختوم هاي  واژه براي [in] و [ing]كاربرد كه است داده نشان )49-50 :1985
 و اجتماعي طبقة ،يتجنس سن، چون عواملي به دختران و پسران بين در انگليسي، زبان
 صحيح صورت از استفاده در دختران و است مرتبط گو و گفت بافت بودن رسمي ميزان

 پژوهش از حاصل اعتبار ـ جنس الگوي با گيري   هنتيج اين .ترند  حساس اعتبار با و
 در .دارد خواني هم )Labov, 1988( لباو پژوهش نيز و )Trudgill, 1972( ترادگيل
 به معيار گونة آموزش از بعد ،كه شود  مي ديده نيز )125 :1976( ترادگيل پژوهش
 شده نزديك معيار گونة به پسران از تر بيش مراتب به دختران گفتار پسران، و دختران
 از برخي در ،البته .شود  مي ديده تر كم مكالماتشان در معيار  غير فعلي عبارات و است

 باير و نعمتي جمله از است، نشده گزارش مردان و زنان گفتار بين تفاوتي ها،  پژوهش
)Nemati and Bayer, 2007: 195( امام و )11 :1377.(  

 مسجد شهر در را بختياري گويش و فارسي زبان كاربرد ميزان )1376( ذوالفقاري
 و شغل جنسيت، سن، چون هايي  مؤلفه كه است هگرفت نتيجه و هكرد بررسي سليمان
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 در ،فارسي زبان و است تأثيرگذار رسمي زبان و محلي گويش كاربرد در تحصيالت
 پسران از بيش دختران بين در و ساالن بزرگ از بيش جوانان بين در ،مختلف هاي  موقعيت
 رسمي غير هاي  موقعيت و مراسم در بختياري گويش كاربرد ،اين بر عالوه .دارد كاربرد
 هاي  موقعيت در فارسي زبان كاربرد ،كلي طور به .است رسمي هاي  موقعيت از تر بيش

 گويش كاربرد و است فزوني به رو سليمان مسجد در فرزندان به آن آموزش نيز و مختلف
 ميان در مازندراني و فارسي كاربرد بررسي با )1379( بشيرنژاد .است كاهش به رو بختياري
 و تحصيالت جنسيت، سن، كه است گرفته نتيجه آمل شهرستان معلمان و آموزان  دانش
 در زباني تغيير فرايند .ندثرؤم مختلف هاي  حوزه در فارسي زبان كاربرد در اجتماعي طبقة
 ،رسمي زبان و دهد   مي نشان را مازندراني زبان حذف به تمايل وي، بررسي مورد نمونة
 زبان نشينجا تدريج  به ،خانواده و بازار و كوچه مانند رسمي غير هاي   موقعيت در حتي
 و زنان و ساالن بزرگ از بيش جوان افراد موارد، همة در ديگر، سوي از .شود   مي محلي
 بررسي با ،)1381( مشايخ .كنند  مي صحبت فارسي زبان به پسران و مردان از بيش دختران
 والدين ،كلي طور   به كه، گيرد  مي نتيجه گيلكي، و فارسي زبان دو كاربردي هاي  حوزه

 در ،كه اند  گفته نيز فرزندان %88 و كنند  مي تشويق فارسي زبان يادگيري به را خود فرزندان
 )1383( زاده  جبر .كنند  مي تشويق فارسي زبان يادگيري به را شان  فرزندان نيز ها  آن ،آينده

 آماري نمونة .است كرده بررسي گلوگاه شهر در را تركي و مازندراني ،فارسي زبان تداخل
 تركي از استفاده به گرايش گرفت نتيجه وي .بودند گلوگاه شهرستان از ور گويش 400 وي
 )78 :1383( بشيرنژاد .است شده تر كم گلوگاه ةمنطق در فارسي زبان به نسبت مازندراني و
 زبان كاربرد است گرفته نتيجه كرمانشاه و سنندج شهرهاي در كردي زبان كاربرد بررسي با

 زبان كاربرد و يابد  مي گسترش روز به روز ،خانواده در ويژه به ،مختلف هاي  حوزه در فارسي
  .است كاهش به رو كردي
  

 تحقيق روش .2

 شهرستان ساكن فارسي ـ مازندراني دوزبانة وران گويش حاضر پژوهش آماري جامعة
 )زن نفر 50 و مرد نفر 50( جويباري ور گويش 100 حاضر پژوهش آماري نمونة .ند جويبار

 )سال 39 سني ميانگين با سال 55 تا 30 بين( والدين ةنفر 25 گروه دو به خود كه باشند   مي
 روش با كه شوند  مي تقسيم )سال 16 سني ميانگين با سال 19 تا 12 بين( فرزندان و

 تحصيالت داراي والدين از درصد 24 حدود .اند  شده انتخاب دسترس در گيري  نمونه
 بودند سواد  بي يا تر  پايين تحصيالت داراي بقيه و ديپلم، و دبيرستان درصد 30 دانشگاهي،
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 و دبيرستان درصد 50 دانشگاهي، تحصيالت داراي فرزندان از درصد 6 .)1 جدول ←(
 تحصيل به مشغول )پسر 8 و دختر 14( راهنمايي مقطع در فرزندان از درصد 44 و ديپلم
  ).3 و 2 ولاجد ←( بودند

  جنسيت و تحصيالت سطح تفكيك به )والدين( اول گروه هاي  آزمودني فراواني توزيع .1 جدول
 آماريشاخص

  تحصيالت سطح
 فراواني

  نسبي فراواني درصد
 مرد زن

  %46 14 9 راهنمايي/ابتدايي/سواديب
  %30 7 8 ديپلمودبيرستان
  %24 4 8 دانشگاهي

  %100 25 25 جمع

 جنسيت و تحصيالت سطح تفكيك به )فرزندان( دوم گروه هاي  آزمودني فراواني توزيع .2 جدول

 يآمارشاخص
   التيتحص سطح

 يفراوان
  ينسب يفراوان درصد

 پسر دختر
  %44 8 14 ييراهنما

  %50 16 9 پلميدورستانيدب
  %6 1 2 يدانشگاه
  %100 25 25 جمع

 با ها  گويه .شد استفاده ساخته  محقق ةنام  پرسش از ها  داده گردآوري براي پژوهش اين در
 محتوايي روايي و شدند يطراح )دو هر اي يمازندران ،يفارس به( تعامل     ِزبان  يبررس هدف
 دو از كي هر يبرا هيگو 17 شامل نامه پرسش .گرفت قرار متخصصان دييتأ مورد نامه  پرسش
 كرده ثبت را پاسخ و پرسيده آزمودني از را ها  گويه گر آزمون .بود فرزندان و والدين گروه
 اسميرنوف، ـ كولموگروف آزمون( استنباطي و توصيفي آمار از ها  داده تحليل براي .است

Kolmogorov-Smirnov( است شده ستفادها.  
  

  ها هداد تحليل و توصيف .3
 بـا  ،شـد  خواسته ها  آزمودني از مازندراني و فارسي هاي  زبان كاربرد ميزان بررسي منظور به
 برقـراري  براي شرايط آن در كه نمايند مشخص مختلف، اجتماعي بافت پنج گرفتن نظر در

 تعاملي هاي  بافت .كنند  مي استفاده )دو هر يا مازندراني فارسي،( زبان كدام از تعامل و ارتباط
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  زبان دو هر و مازندراني فارسي، هاي زبان كاربرد بر سن متغير تأثير 1.3
 هاي  بافت در تعامل منظور به مازندراني و فارسي هاي  زبان كاربرد فراواني درصد مقايسة

 و فرزندان از درصد %6/67 كه دهد يم نشان فرزندان و والدين توسط مختلف اجتماعي
 از فرزندان از %4/16 چنين هم .كنند   يم استفاده فارسي زبان از تعامالتشان در والدين 4/8%

 گروه در ،كه حالي در .اند  كرده گزارش را زبان دو هر كاربرد نيز %16 و مازندراني زبان
 اين ،3 نمودار در .كنند  مي استفاده زبان دو هر از %8/14 و مازندراني زبان از %8/76 ،والدين
 سوي از شده ارائه هاي  پاسخ است، مشهود نمودار در كه  چنان .است  شده داده نشان تفاوت

 نقطة در     ًكامال  مازندراني و فارسي هاي  زبان با تعامل مورد در فرزندان و والدين گروه دو
 كم والدين بين در و زياد فرزندان بين در فارسي زبان كاربرد .دارد قرار ديگر يك مقابل
 بين در و زياد والدين گروه بين در تعامل زبان عنوان به مازندراني زبان كاربرد .است

 فرزندان و والدين بين چنداني تفاوت ،زبان دو هر گزينة انتخاب در .است كم فرزندان
  .شود ينم مشاهده

  
   اجتماعي هاي  بافت در تعامل زبان مورد در فرزندان و والدين گروه دو پاسخ فراواني .3 نمودار

  
  زبان دو هر و مازندارني فارسي، هاي  زبان كاربرد بر جنسيت متغير تأثير 2.3

 مردان و )دختران و مادران( زنان گروه دو بين در مازندراني و فارسي زبان كاربرد بررسي
 فارسي زبان از مردان از %2/23 و زنان %8/52 حدود در كه دهد يم نشان )پسران و پدران(

 هاي  بافت در زنان از %36 و مردان %2/57 حدود در مقابل، در .كنند مي استفاده تعامل براي
 زبان كاربرد به گرايش ،عبارتي به .كنند  مي استفاده مازندراني زبان از مختلف اجتماعي
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 اصلي زبان هنوز مازندراني زبان جويبار، شهر در بررسي مورد ةنمون در ،ترتيب اين به
 افتهي كاهش اريبس فرزندان نيب در زبان نيا كاربرد كه، يحال در است، نيوالد نيب در تعامل

 نظر به نيچن هم .است شده يمعرف ها  بافت تر شيب در تعامل ياصل زبان يفارس زبان و
 يمازندران زبان از تر شيب ،دختران با سهيمقا در ،پسران و ،مادران با سهيمقا در پدران، رسد  يم

   :داد ارائه زبان دو نيا كاربرد يبرا را ريز يالگو توان  يم سان، نيبد .كنند  يم استفاده
  دختران < پسران < مادران < پدران :فارسي
  دختران > پسران > مادران > پدران :مازندراني

  
  استنباطي آمار از استفاده با ها  داده تحليل 4.3
 پدران دختران، پسران، توسط ها  بافت از كي هر در تعامل زبان انتخاب يمعنادار يبررس يبرا
 به انتظار مورد يتراكم عيتوز و شد مشاهده يتراكم عيتوز نيب در تفاوت نيباالتر مادران، و

 اسميرنوف، ـ كولموگروف آزمون در يليمستط عيتوز به توجه با .شد محاسبه جداگانه صورت
 باشد، تر  باال α=0/05 سطح در 27/0 برش ةنقط از آمده دست به مقدار كه صورتي در
 معناداري بررسي براي .است معنادار مختلف هاي  زبان از استفاده كه گرفت نتيجه توان  مي

 ،ديگر سوي از ،مادران و پدران بين تفاوت چنين هم و ،سو يك از ،دختران و پسران تفاوت
 مختلف هاي  زبان تراكمي هاي  توزيع تفاوت ها،  بافت از يك هر در تعامل زبان انتخاب در
 هاي  توزيع بين تفاوت كه صورتي در .شد محاسبه اسميرنوف ـ كولموگروف آزمون مبناي بر

 سطح در زبان انتخاب در جنسيت متغير كه گرفت نتيجه توان  مي باشد 10 از تر بيش تراكمي
α=0/05 در بافت و سن جنسيت، متغيرهاي تأثير بررسي براي ،حال عين در .است معنادار 
 ادامه در .است شده استفاده دو   خي آزمون از ها  بافت مجموع در ها  زبان از يك هر كاربرد
  .شود  مي داده شرح نتايج

   فرزندان و والدين تعامل زبان معناداري بررسي .4 جدول
  اسميرنوف ـ كولموگروف آزمون از استفاده با مختلف هاي  بافت در

  دو هر  يمازندران  يفارس هاآزمودني بافت

 فرزندان، همسر،( خانه
 )برادر خواهر،

 نيوالد

  25  20  3 پدرانتراكميتوزيع
  25  23  5 مادرانتراكميتوزيع
  0 3  2 تراكميتوزيعتفاوت
  20/0 پدرانتفاوتباالترين
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 * 28/0 مادرانتفاوتباالترين

 فرزندان

  25  22  16 پسرانتراكميتوزيع
  25  23 23 دخترانتراكميتوزيع
  0  1 7 تراكميتوزيعتفاوت
 * 32/0 پسرانتفاوتباالترين
  *6/0  دخترانتفاوتباالترين

 بستگان جمع

 نيوالد

  25  24  2 پدرانتراكميتوزيع

  25  19 1 مادرانتراكميتوزيع

  0  5 1 يتراكمتوزيعتفاوت

  * 32/0 پدرانتفاوتباالترين

  * 28/0 مادرانتفاوتباالترين

 فرزندان

  25  18 13 پسرانتراكميتوزيع

  25  24  24 دخترانتراكميتوزيع

  0  6 * 11 تراكميتوزيعتفاوت

  2/0 انپسرتفاوتباالترين

  * 64/0 اندخترتفاوتباالترين

 دوستان جمع

 نيوالد

  25  21 0 پدرانتراكميتوزيع

  25  20 1 مادرانتراكميتوزيع

  0  1 1  مادرانوپدرانتراكميتوزيعتفاوت

  *0/ 32 پدرانتفاوتباالترين

  *0/ 28 مادرانتفاوتباالترين

 فرزندان

  25  15 5 پسرانتراكميتوزيع

  25  25  25 دخترانتراكميتوزيع

  0 10  * 20 تراكميتوزيعتفاوت

  12/0 پسرانتفاوتباالترين
 * /52 دخترانتفاوتباالترين
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 صاحبان با تعامل
  يمحل مشاغل

 نيوالد

  25  24 1 پدرانتراكميتوزيع
  25  20 6 مادرانتراكميتوزيع
 تراكميتوزيعتفاوت

  مادران و پدران
5 4  0  

 * 28/0 پدرانتفاوتباالترين
 16/0 مادرانتفاوتباالترين

 فرزندان

  25  19 11 پسرانتراكميتوزيع
  25  25 25 دخترانتراكميتوزيع
 تراكميتوزيعتفاوت

  دختران و پسران
14 * 6  0  

 12/0 پسرانتفاوتباالترين
  * 68/0 دخترانتفاوتباالترين

 بهيغر افراد با تعامل

 نيوالد

  25  22 1 پدرانتراكميتوزيع
  25  23  2 مادرانتراكميتوزيع
 تراكميتوزيعتفاوت

  مادران و پدران
1 1 0  

  * 28/0 پدرانتفاوتباالترين
  * 28/0 مادرانتفاوتباالترين

 فرزندان

  25  20  7 پسرانتراكميتوزيع
  25 21  21 دخترانتراكميتوزيع
 تراكميتوزيعتفاوت

  دختران و پسران
14 * 1  0  

  16/0 پسرانتفاوتباالترين
 * 52/0 دخترانتفاوتباالترين

 تفاوت ترين بيش كه دهد  مي نشان خانه در تعامل زبان تفاوت معناداري بررسي
 زبان در مادران و پدران تفاوت بنابراين است، 3 مادران و پدران بين تراكمي هاي    توزيع
 دست به تفاوت باالترين حال، عين در .نيست معنادار α=0/05 سطح در خانه در تعامل
 و است تر  پايين 27/0 برش ةنقط از كه است 20/0 خانه در پدران تعامل زبان مورد در آمده
 تعامل زبان مورد در آمده دست به تفاوت باالترين اما .نيست معنادار α=0/05 سطح در
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 .است معنادار α=0/05 سطح در و باالتر 27/0 برش ةنقط از كه است 28/0 خانه در مادران
 در كه است 7 تراكمي هاي  توزيع بين تفاوت ترين بيش ،)دختران و پسران( دوم گروه در

 در پسران تعامل زبان مورد در آمده دست به تفاوت باالترين .نيست معنادار α=0/05 سطح
  .معنادارند α=0/05 سطح در و است 6/0 دختران و 32/0 خانه

 ترين بيش كه است آن گوياي بستگان جمع در تعامل زبان تفاوت معناداري بررسي
 مادران و پدران تفاوت ،بنابراين ؛است 5 مادران و پدران بين تراكمي هاي  توزيع بين تفاوت

 باالترين ديگر، طرف از .نيست معنادار α=0/05 سطح در بستگان جمع در تعامل زبان در
 و 32/0 ترتيب  به بستگان جمع در مادران و پدران تعامل زبان مورد در آمده دست به تفاوت

 ترين بيش .معنادارند α=0/05 سطح در ،بنابراين ند؛ تر  باال 27/0 برش ةنقط از كه است 28/0
 دختران و پسران تفاوت ،بنابراين ؛است 11 دختران و پسران بين تراكمي هاي  توزيع تفاوت

 باالترين ديگر، طرف از .است معنادار α=0/05 سطح در بستگان جمع در تعامل زبان در
 ةنقط از كه است 2/0 بستگان جمع در پسران تعامل زبان مورد در آمده دست به تفاوت
 دست به تفاوت اما .نيست معنادار α=0/05 سطح در بنابراين و است تر  ينيپا 27/0 برش
 باالتر 27/0 برش ةنقط از كه است 64/0 بستگان جمع در دختران تعامل زبان مورد در آمده
  .است معنادار α=0/05 سطح در و

 تفاوت ترين بيش كه دهد  مي نشان دوستان جمع در تعامل زبان تفاوت معناداري بررسي
 زبان در مادران و پدران تفاوت ،بنابراين ؛است 1 مادران و پدران بين تراكمي هاي  توزيع
 به تفاوت باالترين ديگر، طرف از .نيست معنادار α=0/05 سطح در دوستان جمع در تعامل
 28/0 و 32/0 ترتيب به ،دوستان جمع در ،مادران و پدران تعامل زبان مورد در آمده دست
 و پسران بين تراكمي هاي  توزيع بين تفاوت ترين بيش .معنادارند α=0/05 سطح در كه است

 به تفاوت باالترين ديگر، طرف از .است معنادار α=0/05 سطح در كه است 20 دختران
 27/0 برش ةنقط از كه است 12/0 دوستان جمع در پسران تعامل زبان مورد در آمده دست

 آمده دست به تفاوت باالترين اما .نيست معنادار α=0/05 سطح در ،بنابراين ؛است تر  ينيپا
  .باشد  مي معنادار α=0/05 سطح در كه است 52/0 دختران براي

 دهد   مي نشان گروه هر در محلي مشاغل صاحبان با تعامل زبان تفاوت معناداري بررسي
 سطح در ،بنابراين ؛است 5 مادران و پدران بين تراكمي هاي   توزيع تفاوت ترين بيش كه

α=0/05 28/0 پدران براي آمده دست به تفاوت باالترين ديگر، طرف از .نيست معنادار 
 به تفاوت اما .است معنادار α=0/05 سطح در شده مشاهده اختالف دهد  مي نشان كه است
 سطح در كه است 16/0 محلي مشاغل صاحبان با مادران تعامل زبان مورد در آمده دست
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α=0/05 14 دختران و پسران بين تراكمي هاي  توزيع بين تفاوت ترين بيش .نيست معنادار 
 دست به تفاوت باالترين ديگر، طرف از .است معنادار α=0/05 سطح در ،بنابراين ؛است
 برش ةنقط از كه است 12/0 محلي مشاغل صاحبان با پسران تعامل زبان مورد در آمده
 بارة در آمده دست به تفاوت اما .نيست معنادار α=0/05 سطح در و است تر  ينيپا 27/0
  .است معنادار α=0/05 سطح در كه است 68/0 دختران تعامل زبان

 كه است آن يايگو گروه هر در غريبه افراد با تعامل زبان تفاوت يمعنادار يبررس
 و پدران تفاوت ،بنابراين است؛ 1 مادران و پدران بين تراكمي هاي  توزيع تفاوت ترين بيش

 نيباالتر گر،يد طرف از .نيست معنادار α=0/05 سطح در غريبه افراد با تعامل زبان در مادران
 در يمعنادار كه است 28/0 غريبه افراد با پدران تعامل زبان مورد در آمده دست به تفاوت
 16/0 مادران مورد در آمده دست به تفاوت نيباالتر اما .دهد  يم نشان را α=0/05 سطح
 فارسي،( مختلف هاي  زبان از مادران ةاستفاد در شده مشاهده اختالف دهد  يم نشان كه است

 معنادار α=0/05 سطح در ،غريبه افراد با تعامل هنگام ،)مازندراني ـ فارسي مازندراني،
 افراد با تعامل زبان در دختران و پسران نيب تراكمي هاي  توزيع تفاوت نيتر شيب .ستين

 نيباالتر گر،يد طرف از .دهد  يم نشان را α=0/05 سطح در يمعنادار كه است 14 غريبه
 برش ةنقط از كه است 16/0 غريبه افراد با پسران تعامل زبان مورد در آمده دست به تفاوت

 بارة در آمده دست به تفاوت اما .نيست معنادار α=0/05 سطح در و است تر  ينيپا 27/0
  .است معنادار α=0/05 سطح در كه است 52/0 غريبه افراد با دختران تعامل زبان
 هاي  زبان كاربرد در بافت و ،سن جنسيت، متغيرهاي تأثير معناداري بررسي منظور به

 .است شده استفاده دو  خي آزمون از ها  داده مجموع در ،زبان دو هر و مازندراني فارسي،
 و والدين و ،سو يك از ،مردان و زنان گروه در زبان هر براي دو   خي مقدار محاسبة نتايج

 شده خالصه 7 و 6 ،5 هاي  جدول در بافت هر ود   خي مقدار نيز و ،ديگر سوي از ،فرزندان
 پژوهش اين در بررسي مورد نمونة در كه دهد  مي نشان آماري آزمون اين نتايج .است

 كاربرد تفاوت ولي است معنادار ،سن و جنسيت به توجه با ،ها  زبان اين كاربرد تفاوت
   .نيست معنادار ،بافت به توجه با ،ها نزبا

  ها  داده مجموع در مردان و زنان بين دو هر و مازندراني فارسي، هاي  زبان كاربرد دو   خي مقدار .5 جدول
  دو هر       يانرمازند         يفارس                              تعامل زبان
  05/12          82/28            72/5      زنان و مردان ينب در دو   خي مقدار
  p≤0/001        p≤0/001         p≤0/05                             يمعنادار سطح



 45 ديگران  و  احمد رمضاني

  

 است معنادار يزمان p≤0.001 سطح در x2 مقدار است، 1 يآزاد ةدرج كه نيا به توجه با
ـ  ايـ  برابـر  x2 مقدار ،p≤0.05 سطح در و باشد 83/10 از تر شيب اي برابر كه  84/3 از تـر  شيب

 از كيـ  هـر  كـاربرد  بـر  تيجنسـ  ريمتغ ريتأث آمده، دست به دو   يخ مقدار به توجه با .باشد
  .است معنادار ها  داده مجموع در دو هر و يمازندران ،يفارس يها نزبا

  ها  داده مجموع در فرزندان و والدين بين دو هر و مازندراني فارسي، زبان كاربرد دو   خي مقدار .6 جدول
  دو هر      يمازندارن    يفارس                          تعاملزبان
  116/0           85/97    28/115 فرزندانوينوالدينبدو خيمقدار
  يستن معنادار      p≤0/001    p≤0/001                        يمعنادارسطح

 است معنادار يزمان p≤0.001 سطح در x2 مقدار است، 1 يآزاد ةدرج كه    نيا به توجه با
ـ  ايـ  برابـر  x2 مقدار ،p≤0.05 سطح در و باشد 83/10 از تر شيب اي برابر كه  84/3 از تـر  شيب

 ،يفارسـ  يهـا   زبـان  از كي هر كاربرد تفاوت آمده، دست به دو يخ مقدار به توجه با .باشد
 نيا نيب زبان دو هر كاربرد تفاوت يول است معنادار فرزندان و نيوالد گروه نيب يمازندران

  .ستين معنادار گروه دو
  مختلف هاي  بافت در دو هر و مازندراني فارسي، هاي  زبان كاربرد فراواني دو   خي مقدار .7 جدول
  مجموع غريبه افراد با   مشاغلصاحبانبادوستانجمع بستگانجمع خانه بافت در زبان

  216/5  187/2                063/0         187/2    003/0   776/0 )يفارس( دو خي

  33/3  514/1                278/0         248/0       054/0     934/0 )يمازندران( دو خي

  242/1  127/0                 010/0          841/0        010/0   127/0 )دوهر( دو خي

 ايـ  تر شيب دو   يخ مجموع مقدار كه يصورت در است، 4 يآزاد ةدرج كه  نيا به توجه با
 به ب،يترت نيا به ؛است معنادار p≤0.05 سطح در آمده دست به تفاوت باشد، 49/9 يمساو
 يهـا   بافـت  در دو هـر  ايـ  يمازنـدران  ،يفارس يها  زبان از كي هر كاربرد تفاوت يكل طور

  .ستين معنادار مختلف
  

  گيري هنتيج و بحث .4
 با جويبار شهر در مازندراني و فارسي زبان كاربرد وضعيت تا شد تالش حاضر پژوهش در

 مورد نمونة .شود بررسي مختلف اجتماعي هاي  بافت در سن و جنسيت متغير دو به توجه
 و سال، 39 سني ميانگين با ،)زن 25 و مرد 25( والدين از نفري 50 گروه دو شامل بررسي
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 بررسي مورد تعاملي بافت پنج و است ،سال 16 سني ميانگين با ،)دختر 25 پسر، 25( فرزندان
  .غريبه افراد و ،محلي مشاغل صاحبان دوستان، جمع بستگان، جمع خانه، :از ندا  عبارت

 ،فارسي زبان كاربرد به گرايش كلي طور به كه دهد  مي نشان شده ارائه هاي  پاسخ بررسي
 كه اي  گونه به .است پسران از تر بيش دختران ميان در و پدران از تر بيش مادران ميان در
 معرفي تعامل زبان را فارسي زبان پدران از درصد 6/5 فقط و مادران از درصد 2/11

 در مازندراني زبان از مادران از درصد 72 و ناپدر از درصد 81 حدود مقابل، در .اند  كرده
 پدران گروه از بيش مادران گروه در زبان دو هر كاربرد .كنند  مي استفاده مختلف هاي  بافت
 پسران از درصد 8/40 فقط و دختران درصد 4/94 فرزندان گروه در ،حال عين در .است
 بين اي  مالحظه قابل اختالف ،ترتيب اين به .كنند  مي استفاده فارسي زبان از كه اند  كرده بيان
 زبان پسران از درصد 8/32 كه   حالي در .خورد  مي چشم به پسران و دختران هاي  پاسخ

 هيچ را مختلف هاي  بافت در مازندراني زبان كاربرد اند،  كرده معرفي تعامل زبان را مازندراني
 دختران از تر بيش پسران بين در نيز زبان دو هر كاربرد .است نكرده گزارش دختران از يك

 ،ها   هداد مجموع در زبان كاربرد بر جنسيت متغير تأثير بررسي منظور به .است شده گزارش
 كاربرد وضعيت ديگر گروه در دختران و مادران و گروه يك در پسران و پدران دادن قرار با

 فراواني مقايسة .شد بررسي زنان و مردان بين در دو هر و مازندراني فارسي، هاي  زبان
 تعامل زبان را فارسي زبان زنان درصد 8/52 و مردان درصد 2/23 كه دهد  مي نشان ها  پاسخ
 از تر بيش مردان بين در زبان دو هر و مازندراني زبان كاربرد حال، عين در .اند  كرده معرفي
 در كه اند  كرده بيان زنان درصد 36 و مردان درصد 57 حدود كه اي  گونه به است، زنان
  .كنند  مي استفاده مازندراني زبان از مختلف هاي    تباف

 ـ كولموگروف آزمون از ،يآمار لحاظ به ها  تفاوت نيا بودن معنادار يابيارز منظور به
 زبان كاربرد در مادران و پدران نيب تفاوت كه دهد  يم نشان جينتا .شد استفاده رنوفياسم
 پسران و دختران نيب تفاوت يول .ستين معنادار α=0/05 سطح در ها  بافت از كي  چيه در
 حال، نيع در .است معنادار α=0/05 سطح در ،خانه بافت از ريغ به ها،  بافت ةهم در

 نيب در زبان دو هر و يمازندران ،يفارس يها  زبان كاربرد تفاوت بودن معنادار يبررس
 از ريغ به ها،  بافت ةهم در مادران نيب در و ،خانه بافت از ريغ به ها،  بافت ةهم در پدران
 ،يفارس كاربرد تفاوت .است معنادار α=0/05 سطح در ،يمحل مشاغل صاحبان با تعامل

 در ها  بافت از كي  چيه در ،خانه بافت از ريغ به پسران، گروه در زبان دو هر و يمازندران
 ها  بافت ةهم در دختران گروه در ها  زبان تفاوت كه يحال در ست؛ين معنادار α=0/05 سطح
  .است معنادار α=0/05 سطح در
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 دو  يخ يآمار آزمون از استفاده با ها  داده مجموع در تيجنس ريمتغ ريتأث يبررس
 در يمازندران و يفارس يها  زبان كاربرد در زنان و مردان نيب تفاوت كه دهد  يم نشان
 ب،يترت نيا به .است معنادار P≤0/05 سطح در زبان دو هر كاربرد در و P≤0/001 سطح

 سو هم )1988( لباو و )1985( شريف ،)1972( ليترادگ پژوهش با حاضر پژوهش يها  افتهي
 )1379( رنژاديبش و )1376( يذوالفقار پژوهش يها  افتهي با ،حال نيع در و، است
  .دارد يخوان هم

 دو سوي از شده ارائه هاي  پاسخ زبان، كاربرد بر سن متغير تأثير بررسي منظور به
 به فارسي زبان كاربرد كه است آن گوياي نتايج .شد بررسي فرزندان و والدين گروه
 كه اي  گونه به است، والدين گروه از تر بيش فرزندان گروه در اي  مالحظه قابل طور

 در ،و است درصد 4/8 والدين در و درصد 6/67 با برابر فرزندان در فارسي زبان كاربرد
 استفاده تعامل در مازندراني زبان از كه اند  كرده بيان والدين از درصد 8/76 كه   حالي  

 معناداري بررسي هدف با .است درصد 4/16 فرزندان بين مازندراني كاربرد كنند،  مي
 شد استفاده دو  خي آماري آزمون از فرزندان و والدين بين در زبان كاربرد در تفاوت اين
 در فرزندان و والدين بين در مازندراني و فارسي كاربرد تفاوت كه شد مشخص و

 گروه دو اين بين در زبان دو هر كاربرد تفاوت ولي است معنادار P≤0/001 سطح
  .نيست معنادار
 شده مطالعه مختلف بافت پنج در مازندراني و فارسي زبان كاربرد كه  اين به توجه با
 نشان نتايج .شد بررسي دو  خي آماري آزمون از استفاده با نيز تعامل زبان بر بافت تأثير است،
 .نيست معنادار زبان كاربرد بر بافت تأثير پژوهش اين در بررسي مورد نمونة در كه دهد  مي
 بافت در فارسي زبان كاربرد كه است توجه جالب ها  پاسخ فراواني بررسي با اين، وجود با

 به غريبه افراد با تعامل در مازندراني زبان كاربرد و است ها  بافت ساير از تر بيش خانه
 نمونة در زبان كاربرد بررسي نتايج كه است ذكر شايان ،نهايت در .رسد  مي خود حداكثر
  .نيست آماري جامعة كل به تعميم قابل پژوهش اين در بررسي مورد
  

  ها نوشت    يپ
 نيـز  و يفارسـ  و يمازنـدران  ةگون دو بين آوايي و واژگاني ساختاري، اختالف وجود به توجه با .1

 ← چنين هم( است زبان يك مازندراني ان،زبان  يفارس طرف از مازندراني گونة بودنن فهم قابل
  .)12 :1379 ،رنژاديبش ؛57 :1385 ي،باريجو واسو

  .»زبان« ذيل ،1167 :1381 ،فارسي دايرةالمعارف ؛1380 بيدي، باغ ييرضا ←     چنين   م ه .2
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 كـاظم  نظـر  زيـر ، 10 ج ،اسالمي بزرگ دايرةالمعارف ،»غيرايراني هاي زبان« .)1380( حسن بيدي، باغ رضايي

  .اسالمي بزرگ دايرةالمعارف مركز :تهران بجنوردي، موسوي
  .طباطبايي عالمه دانشگاه انتشارات :تهران، كريمي يوسف ترجمة ،غيرپارامتري آمار ).1372( سيدني سيگل،

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران ،)مازندراني(گويش ساري ). 1374(شكري، گيتي 
   و          انسـاني         علـوم         نامـة          پـژوهش   ،  »           مازنـدراني       گويش    در       گونگي        دوزبان   و       گرايي    هم« ).1381( محمد عموزاده،

   . 7  و    6    ، ش  2  س    ،       اجتماعي
 ارشـد  كارشناسـي  نامـة    پايـان  ،»مازنـدراني  گـويش  شـرقي  گونـة  در نفي« ).1375( رضا  محمد روحاني،  فخر

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،يشناس  زبان
 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات ةمؤسس :تهران ،زبان شناسي  جامعه بر درآمدي ).1368( يحيي مدرسي،
 والدين و دانشگاهي  پيش دورة آموزان  دانش ميان در گيلكي و فارسي كاربرد بررسي« ).1381( طاهره مشايخ،
 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،شناسي  زبان ارشد كارشناسي نامة  پايان، »رشت شهر در ها  آن
 ،»جويبـاري  مازنـدراني  هـاي   واژه كـاربرد  در نسـلي  بـين  تفـاوت  بررسي« .)1385( خديجه جويباري، واسو

  .تاريخ و ها  زبان ،ادبيات ةدانشكد دانشگاه الزهرا، ،شناسي  زبان ارشد كارشناسي ةنام  پايان
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