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  چكيده
ها  ها و تنوعاتي گسترده دارد كه به سبك اي است اجتماعي و هر زبان گوناگوني زبان پديده

خوان پاياني  هم هاي اجتماعي متفاوت اشاره دارند. پژوهش حاضر به مقدار حذف و گونه
آموزان دختر و پسر مقطع اول ابتـدايي شـهرري و نيـز شـهر تهـران       كلمات در بين دانش

را بررسي  ي شهرباال طبقه اجتماعي پايين و آموزان دو گونه زباني دانشپرداخته و در واقع 
 اجتمـاعي و  عوامـل فرهنگـي،   از اين شاخص براي تعيين طبقه اجتمـاعي  دركرده است. 

 اين .ي مانند محل سكونت، تحصيالت و شغل والدين استفاده شده استعواملو  اقتصادي

 آموز دختر و پسر دانش 200آماري شامل  جامعة يك در تحليلي - توصيفي روش با پژوهش
هـاي  متغير ،ايـن پـژوهش   دراسـت.    از دو منطقه جنوب و شمال شهر تهران انجام شـده 

و تمام مباحث برپايه  است يزبانمتغير  وابسته متغير و اند جنسيت طبقه اجتماعي و مستقل
سـئوالي   60اي  نامـه  هاي پژوهش بـا اسـتفاده از پرسـش    نظريه بازيل برنشتاين است. داده

 كمي و كيفي شـد.  تحليلو آمار توصيفي  Leven ،(tگردآوري و با استفاده از آزمون لون (
 مـوزان آ دانـش  پايـاني  هاي حذف موارد تمام درنتايج اين پژوهش حاكي از آن هستند كه 

طور كلي پسـران(هر دو   بوده و به شهر بااليمناطق  آموزان دانش از بيش شهر پايينمناطق 
 . دهند منطقه) بيش از دختران(هر دو منطقه) عمل حذف را انجام مي

                                                                                                 

  easalimi@atu.ac.ir، ي آموزش زبان انگليسيااستاديار دانشگاه عالمه طباطبائي، دكتر *
  vaseghe@ripi.ir ،)مسئول ةنور (نويسند شناسي همگاني، دانشگاه پيام دانشجوي دكتري زبان **

  vasegh_m@mapnagroup.com، شناسي، پژوهشكده علوم شناختي زبان ـ دكتري علوم شناختي يدانشجو ***
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خـوان پايـاني، طبقـه اجتمـاعي، جنسـيت، تحصـيالت، محـل         حـذف هـم   ها: كليدواژه
  سن.  سكونت،

  
 . مقدمه1

هاي زباني را ناشي از تأثير عوامـل غيرزبـاني بـر زبـان دانسـت؛       توان گوناگوني همواره مي
ها، روندها و عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي     ويژگي اجتماعي زبان آن را با بسياري از پديده

  يابد. كند و با تحول و دگرگوني جامعه زبان نيز، با آهنگي كندتر، تحول مي مربوط مي
شناسي است و، بنا بـر تعريـف    هاي زبان عي يكي از جديدترين رشتهشناسي اجتما زبان

)Labovلباو(
اي اجتمـاعي و در بافـت اجتمـاعي آن     )، زبان را به عنـوان پديـده  303:1972(  
كنـد. ويليـام لبـاو مطالعـاتي گسـترده و مفيـد در ايـن زمينـه انجـام داده و بـه            بررسي مـي 
  هاي زباني و توجيه آنها براساس متغيرهاي اجتماعي پرداخته است.  گوناگوني

زبـان در درجـه اول   «بـان گفتـه اسـت:    شناسـان ز  ) به نقل از جامعـه 41:1371كشاورز(
ايـن امـر   » اي اجتماعي اسـت و ميـان زبـان و جامعـه رابطـه تنگاتنـگ وجـود دارد.        پديده
زمان ساختار اجتماعي و ساختار زبـاني و كشـف    شناسان زبان را به سوي مطالعه هم جامعه

مل عوامـل و  طور كلي، ساختار جامعه بسيار پيچيده و شـا  دهد. به روابط ميان آنها سوق مي
متغيرهاي بسيار است. براي مطالعه و توصيف زبان، بايد همراه با مطالعه متغيرهاي زباني، به 

ترين متغيرهايي كه در مسـائل زبـاني    مطالعه و بررسي متغيرهاي اجتماعي نيز پرداخت. مهم
اند از: جنسيت، سن، سطح تحصيالت، طبقه اجتماعي، شـغل، منطقـه    مطرح هستند عبارت

شناسان زبان توجهي  فيايي، نژاد و مذهب. جنسيت از جمله متغيرهايي است كه جامعهجغرا
  اند. خاص به آن داشته

  تحقيق حاضر داراي اهداف مختلفي بوده كه از چندين منظر قابل طرح است:
توان  هاي پاياني. مي خوان هدف توصيفي: دستيابي به عوامل منجر به حذف برخي از هم

شـده در پايـان كلمـات فارسـي در       ين تحقيق بررسي آواهاي حذفگفت كه هدف اصلي ا
  آموزان مقطع اول ابتدايي است. گفتار دانش

  شناسي اجتماعي در اجتماعات ايران. هاي علم زبان هدف نظري: آزمون آموزه
گير از كاربرد زبان فارسي كه در حال تغيير است،  هدف فرهنگي: توصيف بخشي چشم

  .قبل از تغيير كامل آن
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ريزان زبان در زمينـه اجتماعـات برگزيـده در     كارهايي به برنامه هدف كاربردي: ارايه راه
  ويژه در مبحث آموزش ابتدايي). نامه(به پايان

جويي است، مسـائل   نياز هر گونه درمان و چاره ها پيش شناسايي مشكالت و سختي اگر 
ره، بايد شناخت و تجزيه و آموزش و پرورش را نيز، همانند ديگر مسائل مهم زندگي روزم

جويي براي آنها پرداخـت؛ از ايـن    ها به درمان مشكالت و چاره تحليل كرد و برمبناي علت
  ترين آنها به شرح زيراند: رو در اين پژوهش پاسخ به سئواالتي مدنظر بوده كه مهم

آمـوزان شـهرري و شـهر     خـوان پايـاني كلمـات در بـين دانـش      تفاوت حـذف هـم  . 1
  ؟چيست  تهران
  خوان پاياني در اين دو منطقه چيست؟  تاثير جنسيت بر مقدار حذف هم. 2
هاي انفجاري در بين كودكان مقطع اول ابتدايي شهر تهران و شهرري بـا   حذف لثوي. 3

  از لحاظ بسامد وقوع چه تفاوتي دارد؟ ndپاياني يا  nحذف 
  

 . پيشينه2

  شناسي زبان مطالعات جامعه 1.2
شناسي زبان و متغيرهايي مانند فرهنگ، جنسيت  مختلف دربارة جامعههايي  تاكنون پژوهش

  شود. اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي و سن انجام شده
اند.  شناسان زبان توجهي خاص به آن داشته هايي است كه جامعه جنسيت از جمله متغير

بيولوژيكي دارد، امـا از  كه عامل جنسيت در اصل جنبه  با آن ): «161:1368به گفته مدرسي(
هاي اجتماعي كامال يكساني برعهده ندارنـد، جنسـيت را نيـز     جا كه زنان و مردان نقش آن 

  »اند. معموال يك عامل اجتماعي به شمار آورده
مـا  «گويد:  در بحث رابطه زبان و جنسيت مي  T.Wareing )80:2001 (توماس ويرينگ

كنيم جنسيت آنها را تشـخيص   ادان است سعي ميهايي كه بر تن نوز با توجه به رنگ لباس
گيـريم تـا    مان وجود دارد كمك مي ها و امكاناتي كه در محيط پيرامون دهيم و حتي از ابزار

  »جنسمان را با آنها بنماييم.
) از جمله محققاني است كه درباره رابطه زبان و جنسـيت  228Hass- 233: 1994هاس (

بان كوساني تفاوت رفتار زباني زنان و مردان را بيان مطالعه كرده است. وي ضمن بررسي ز
كرده و تفاوت صرف فعل در گفتار دو جنس را در يك بافت خاص مدنظر قرار داده است. 
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پـردازد كـه زنـان را وادار     ) به شناسايي آن دسـته از عوامـل مـي    95:1990Fasoldفاسولد (
تر  رده و به تبع آن از نظر بسيار مودبسازد بيش از مردان از گونه استانده زبان استفاده ك مي

نمايانده شوند. به باور وي در تالش جهت پاسخ به اين پرسش، بايد زبان را به عنوان يـك  
اي پيچيـده از ارتباطـات    رفتار اجتماعي ارزشمند مدنظر قراداد كـه مـنعكس كننـده شـبكه    

، 1975 ن ليكـاف ( باشـد. رابـي   اجتماعي، سياسي، فرهنگي و دوراني در بطن يك جامعه مي
Lakaff هاي بارز گفتار زنان اشـاره كـرده اسـت.     به ويژگي» زبان و جايگاه زنان«) در كتاب

هـاي   شناسان قرن بيستم به تفاوت شناسان اين كتاب را نقطه آغاز توجه زبان بسياري از زبان
  دانند.  جنسي مي

بان تحقيقـاتي گسـترده   ز هاي گفتاري زنان و مردان فارسي نادر جهانگيري درباره تفاوت
زبـان   هـاي اجتمـاعي گويشـوران فارسـي     انجام داده و ده متغير زباني را نيز در زمينه تفاوت

گيـرف   اي چشـم  تهراني بررسي كرده است. به گفته وي الگوهاي گوناگون زباني بـه گونـه  
ز، اند. در اين بررسي نيـ  هاي اجتماعي و گويشوران، متفاوت برحسب متغيرهاي زباني، گروه

 تحصيالت به عنوان يـك عامـل مهـم در ايجـاد تمايزهـاي گفتـاري مطالعـه شـده اسـت.         
  )102- 106: 1378(جهانيگري، 

شناس معاصر انگليسـي، دربـارة ارتبـاط     فيلسوف و جامعه )، Bernstein( بازيل برنشتاين
را از انجام داده و ايـن ارتبـاط     طبقه اجتماعي و نوع زبان اكتسابي كودك تحقيقاتي گسترده

ديدگاهي نسبتاً متفاوت بررسي كرده است. او معتقد است كه طبقه اجتماعي فرد، با تأثير بر 
برنشتاين در نظريه خود مدعي شد  كند. ساختار خانواده، نوع گونه زباني كودك را تعيين مي

قـه  مثالً كودكان طبقه كارگر و طب و شوند نميمدرسه برابر وارد نهاد  يكودكان با امكاناتكه 
هاي خانوادگي گوناگون دارنـد و همـين    هاي زباني پيشينه متوسط از حيث يادگيري قابليت

، خصوصاً كه آموزش و پرورش نيز كند ها نيز آنها را در آغاز مسير تحصيل نابرابر مي قابليت
خواهانـه   رغم شعارهاي برابري علي ،براي كنترل اين وضعيت ندارد و ناخودآگاه سازوكاري
  .كند دهد و آن را تشويق مي به اين نابرابري ميدان ميخود، ساالرانه  و شايسته
 و را بـه كـار بـرد   زبـان   شناسـي  عبارت جامعهكه بود اولين كسي ) Currie، 1981( كري

دهـد كـه    بررسي مـدارك تـاريخي نشـان مـي    . شناسي بود مدعي گشودن راهي نو در زبان
در دوران هراكليتـوس در   و دارندار شناسي زبان قدمت بسي جامعهدر  شده موضوعات بحث

  ).Verberg، 1974(وربرگ توان ردپاي آنها را ديد  ميسال قبل از ميالد هم  480
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 وشناسي زبان حاصل فعاليت يـك نفـر نيسـت     محتواي جامعهقدر مسلم اين است كه 
جامع و كامل براي ايـن   و واحد يتعريفهنوز  كند ) اشاره مي1974هايمز( گونه كه دل همان 

شناسـي زبـان    نگاهي گذرا به چند تعريف و توصيف جامعه. نيستارايه نشده شاخه علمي 
  كند: اين مطلب را روشن مي

هاي متفاوت زباني، تعيـين   هاي گونه ها و ويژگي شناسي زبان بررسي مشخصه جامعه )1
ر زندگي روزمره بـه كـار   ها را د كه اين گونهاست ها و توصيف كساني  هاي اين گونه نقش
  )Fishman ،1971( من فيش برند مي

كوشد تعريفي منسجم از رابطه زبان و الگوهـا و سـاختارهاي    شناسي زبان مي جامعه )2
  ).Romaince، 1982(رومين  گوناگون اجتماعي به دست دهد

 ،آنهاي گفتاري و رفتاري زبان، در تمام ابعـاد اجتمـاعي    شناسي زبان بر جنبه جامعه )3
  .)Giglioli، 1972 (گيگليولي كيد داردات

كه چگونـه    پردازد و اين شناسي زبان به مطالعه مفاهيم فرهنگي و اجتماعي مي ) جامعه4
  ).Pride، 1970(كنندپرايد  اين مفاهيم در قالب زبان تحقق پيدا مي

عنـوان  شود كه زبـان را بـه    شناسي اطالق مي شناسي زبان به آن بخش از زبان ) جامعه5
  .)1974(ترادگيل، كند مياجتماعي بررسي  - يك پديده فرهنگي

 بـر آن  اجتمـاعي  عوامل تأثير به و دانند مي اجتماعي اي پديده را زبان زبان، شناسان جامعه

 توجـه  زنـان  و مـردان  ميان در كاربرد زبان تفاوت شيوة دارند. پژوهشگران همواره به اعتقاد

هاي زبـان گفتـاري خـود     نوع واژه در مردان و مكارانش، زنانو ه اند. به عقيده نيومن داشته
  دارند. هايي تفاوت

را خـاص از زبـان    اي شناسان زبان هر كدام جنبه جامعهكه  دهند نشان ميتعاريف فوق 
گي بـه بررسـي جنبـه    ماست كه هآن وجه مشترك تمام اين تعاريف  يلو، اند بررسي كرده

   .اند ختهاجتماعي زبان پردا
 ايـن  كـه از  اند انجام شده متنوع هايي پژوهش اجتماعي طبقة و زبان بستگي هم زمينة در
، )1370ابريشمي( حسيني ،)1992(جهانگيري ،)1368(مدرسي هاي پژوهش به توان مي ميان

) و كلبر  Stevens and Harrington، 2015، هرينگتن و استيونز ()1374(پرتوي ،)1372(حسيني
)2012 ،Kleber( كرد. اشاره  
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  هاي پاياني خوان مطالعات هم 2.2
 يك حذف با همخواني خوشه هاي الً معمو پيوسته گفتار در :مينويسد حذف دربارة كامبوزيا

 كاسـته  واكـه  يـك  حذف با چندهجايي كلمات هجاهاي از تعداد و شوند مي ساده همخوان،

 و مياني آغازي، جايگاه از واجي عنصر يك است ممكن تقابل است. در درج با حذف .ميشود
 ).267:1388شود( حذف كلمه پاياني يا

ي  ها بوده كه در آن يك يا چند مشخصه هاي واجي رايج در زبان حذف از جمله فرآيند
  ).204:1384جن خان،  شوند(بي آوايي در يك موضع مشخص حذف مي

مينه تر در ز خواني در زبان فارسي بسيار محدود و بيش هاي هم مطالعات در زمينه خوشه
خـوان انسـدادي    دهند كه حذف هـم  مي  حذف پاياني انسدادي چاكنايي هستند. نتايج نشان

اين اتفاق  CVGCهايي مانند  شود و فقط در بافت اي نمي چاكنايي همواره باعث كشش واكه
  ). 1382دهد(شادمان،  رخ مي

رسي در اي فا بستگي عامل تحصيالت را با كاربرد گونه محاوره ) هم199:1368مدرسي(
وضـوح نشـان داده كـه     زبانان تهراني بررسي كرده است. وي در تحقيقـاتش بـه   بين فارسي

هاي پاياني با سطح تحصيالت گويندگان رابطه نزديـك دارد. وي   در خوشه /d/و  /t/حذف 
افـزايش يافتـه اسـت،     /d/و /t/معتقد است با كاهش سطح تحصيالت گويشـوران، حـذف   

 2/75ترين سطح تحصيالت به حداكثر مقـدار خـود، يعنـي     ايينطوري كه در گروهي با پ به
   درصد، رسيده است.
در گـويش گالشـي بـه عنـوان عضـو دوم خوشـه يـا تـوالي          /d/و  /t/حذف هم خوان 

دهد(صـفري،   هـاي كشـيده رخ مـي    دار پاياني پس از واكه خوان واك ها، حذف هم خوان هم
151:1395.( 

خـوان در فارسـي    و هـم   بررسـي حـذف واكـه   )، در تحقيقي با موضـوع  1386اسدي(
خـوان را در   هـم  4038زبانان و بررسي آماري،  اي با ضبط مكالمه سه نفر از فارسي محاوره

هشـتم   اين پيكره زباني نشـان داده اسـت. نتـايج ايـن تحقيـق بيـانگر آن هسـتند كـه يـك         
اند. اسـدي در   خصوص چاكنايي، لثوي و كامي، در اين گفتگوها حذف شده ها، به  خوان هم

انـد و بـراي نمونـه     اين بررسي نشان داد كه جايگاه آوا و طبقه واژه دو عامـل ايـن حـذف   
  دهند. تر رخ مي ها در پايان كلمات بيش حذف
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در   /r/نشـان دادنـد كـه    2008در تحقيقات خود در سال  اسميت و الوسون - استوارت
، ولي حذف كامل نيست و اين شود و ما از آن ادراكي نداريم پايان برخي كلمات حذف مي

  دليل تاخير در حركت نوك زبان است. به /r/درك ناچيز از 
لثـوي در   /Browman & GoldsStein ،(/t، 2001براساس فرضيه براومن و گلدزاستاين (

ادا  [mʌsbi]صـورت   و در زمـان تلفـظ سـريع، بـه     bدليل وجـود   ، به must beاي مانند كلمه
هاي توليدي در وضعيت توليـد   شود كه توجيه آن در اين فرضيه آن است كه وقتي اندام مي
/t/ هاي گفتار در وضعيت توليد  دليل قرار گرفتن سريع اندام هستند و به/b/  ،ايـن آوا    دولبـي

دهــد و از ايــن رو ايــن آوا  شــود و گويــا حــذفي رخ نمــي پنهــاني و در لفافــه تلفــظ مــي
  د.شو نمي  شنيده

شوند انجـام شـده    اي ختم مي هاي تيغه مطالعات بسياري بر روي كلماتي كه به انسدادي
اي بـوده كـه پـس از يـك      هـاي تيغـه   است و اهميت اين مطالعات به دليل حذف انسدادي

 ).Avery & Rice، 1989گيرندآوري و رايس( خوان ديگر قرار مي هم

كه مطالعات بسياري در اين زمينـه  اي باعث شده است  هاي تيغه خوان وضعيت ويژه هم
  ).3:1991اي صورت پذيرد( ديويس هاي لبي و بدنه خوان در مقايسه با هم

توانند در انتهاي كلمات حضور داشته باشند.  ها مي خوان هايي از هم در زبان فارسي گروه
هـا هسـتند.    واكه ها و نيم ها، خيشومي، روان ها، انسايشي سايشي ها،  ها شامل انسدادي اين آوا

هـا و   انسـدادي  هـا بسـامدي بـاال دارنـد.     خـوان  ها در تركيب با ديگر هم در اين زبان، روان
هـا دارنـد و در زبـان فارسـي تمـام       خوان ها نيز پويايي بااليي در تركيب با ديگر هم سايشي

  ديگر تركيب شوند. توانند با يك روان، در پايان مي - ها، به جز روان خوان هم
خواني به سـاده شـدن و سـهولت تلفـظ بـيش از ديگـر        هاي هم از خوشهتمايل برخي 

خواني اصوال در زمان تكلـم سـريع و يـا     هاي هم سازي خوشه هاست. فرآيند ساده خوان هم
  دهد.  اي رخ مي گفتارهاي محاوره

تر در  ها در زبان فارسي بيش خوان ) تاييد كرده كه حذف همPisowics، 1985يسوويچ (
خواني را كه در پايان  هاي هم ) فهرستي از خوشه1997دهد. ماهوتيان( رخ مي گفتار روزمره

آيند و به ساده شدن تمايل دارند تهيه كرده است. به اعتقاد وي، در زبـان   كلمات فارسي مي
خواني در پايان كلمات يك قانون است. وي در مطالعات  هاي هم سازي خوشه فارسي ساده

را كه در فارسي بسامدي باال دارد بررسي كرده  /d/و  /t/اني هاي تاج زب خود حذف انسدادي
  شود. صورت اختياري حذف مي به /r/چنين نشان داده كه در معدودي از كلمات  و هم
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خـوان   هاي تاج زباني پاياني را، زماني كه بعـد از آنهـا هـم    بسياري از محققان انسدادي
  ).2011تا  2008كنند(فالحتي،  يدليل بسامد باالي حذف مطالعه م آيد، به ديگري مي

  
  ارچوب نظريهچ 3.2

را  )Restricted speech codeپايين يك زبـان محـدود (    به گفته برنشتاين، گفتار كودكان طبقه
نشده است كـه   هاي بيان فرض اي در كاربرد زبان كه داراي بسياري پيش دهد؛ شيوه نشان مي

گويندگان انتظار دارند ديگران بدانند. زبان محدود نوعي گفتار است كه با محـيط فرهنگـي   
پـايين در يـك فرهنـگ      پايين پيوند دارد. بسياري از افـراد طبقـه    يك اجتماع يا محله طبقه

هـا و هنجارهـا بـديهي و مسـلم انگاشـته       خانوادگي يا همسايگي، كه در آن ارزشنيرومند 
تر  بندي محدود بيش كنند. زبان در يك قالب آيند، زندگي مي شوند و در زبان به بيان نمي مي

ها، فرآيندها يا روابط  انديشه  عملي مناسب است تا بحث درباره  براي ارتباط پيرامون تجربه
هاي طبقـه پـايين    سان گفتار زبان محدود ويژه كودكاني است كه در خانواده تر. بدين انتزاعي

گذرانند. گفتار در  هاي همساالني دارند كه در آنها اوقات خود را مي يابند و گروه پرورش مي
آساني توضيح دهد كـه چـرا    جهت هنجارهاي گروه است، بدون اين كه هيچ كس بتواند به

 كنند. پيروي ميآنها از الگوهاي رفتار معين 

متوسط متضمن فراگيري يك زبان   نظر برنشتاين، تكامل زباني كودكان طبقه برعكس، به
تواننـد فرديـت يابنـد و بـا      ها مي سخنگويي كه در آن معاني واژه  يافته است. يك شيوه بسط

متوسط به كمك آنها كاربرد   هايي كه كودكان طبقه هاي خاص متناسب شوند. شيوه وضعيت
توانـد   تـر مـي   شوند. كودك آسـان  هاي خاص محدود مي تر به زمينه گيرند كم را ياد مي زبان

متوسط، هنگـامي كـه     سان، مادران طبقه هاي انتزاعي را تعميم دهد و بيان كند. بدين انديشه
هايشان بـه رفتـار    كنند، اغلب داليل و اصولي را كه مبناي واكنش كودكان خود را كنترل مي

خاطر ايـن كـه    پايين ممكن است كودك را به  دهند. يك مادر طبقه ح ميكودك است توضي
سـرزنش كنـد، در   » خـوري!  ديگر شيريني نمي«خواهد زياد شيريني بخورد تنها با گفتن  مي

دهد كه خوردن شيريني زيـاد   تر توضيح مي متوسط به احتمال بيش  حالي كه يك مادر طبقه
 .ستها بد ا براي سالمت شخص و وضعيت دندان

) را فـرا  Extended speech( يافتـه  برنشتاين، كودكـاني كـه زبـان گفتـاري بسـط       به گفته
تواننـد تقاضـاهاي    انـد مـي   اند، بيش از كودكاني كه از قالب زبان محدود فراتـر نرفتـه   گرفته

پـايين    آموزش و پرورش رسمي را برآورده كنند. اين بدان معنا نيسـت كـه كودكـان طبقـه    
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است، بلكه به اين خاطر » ناقص«هاي زبان آنها  بندي كه قالب دارند، يا اين  »تر پست«گفتاري 
كند. آنهـايي   است كه شيوه استفاده آنها از گفتار با فرهنگ آموزشي مدرسه برخورد پيدا مي

 كنند. تر در محيط مدرسه انطباق پيدا مي اند، بسيار آسان يافته تسلط يافته كه بر زبان بسط

برنشتاين وجود دارند، اگر چه اعتبار آن هنوز مورد بحث است.   نظريه شواهدي در تاييد
يافتـه   كارگر و متوسط را مطالعه و اختالفاتي انتظام  ) زبان كودكان طبقهTough، 1976تاف (

  برنشتاين را در اين زمينـه تاييـد كـرد كـه تجربـه       را ميان آنها مشاهده كرده است. او نظريه
  تر پاسخ دريافت كرده يا درباره هايشان كم كي از آن است كه پرسشكارگر حا  كودكان طبقه

). باربـارا تيـزارد و مـارتين هيـوز     1976انـد(تاف،   تر توضيح شنيده هاي ديگران كم استدالل
)1984 ،Barbara Tizard & Martin Hughesــژوهش ــز در پ ــان   ) ني ــه هم ــدي ب ــاي بع ه

  رسيدند.   نتيجه
 

  . روش پژوهش3
بررسـي مقـدار حـذف     قصـد بـا  پـرورش   آمـوزش و  هشي كـاربردي در پژو اين پژوهش،

هـاي مختلـف اجتمـاعي اسـت و در آن از دو روش ميـداني و       خـوان پايـاني در بافـت    هم
آموز دختر و پسر در دو منطقه  دانش 200اي استفاده شده است. در روش ميداني  خانه كتاب

اين مقـدار حـذف در گفتـار آنهـا     نامه  شمال و جنوب تهران انتخاب و با استفاده از پرسش
بررسي شد. از متغيرهايي مانند جنسيت و طبقه اجتماعي نيز در اين پژوهش استفاده و طبقه 
اجتماعي كودكان براساس شغل والدين، سـطح تحصـيالت والـدين و محـل زنـدگي آنهـا       

  مشخص شده است.
  

  كنندگان و بستر پژوهش شركت 1.3
 طبقـة  ، متغيـر ) Brandis Social class Indexبرنديس (شاخص  نظرية برنشتاين، براساس در

صورت يـك شاخصـي در نظـر     اجتماعي، با توجه به عوامل تحصيالت و شغل والدين، به
   گرفته شده است.

كـه متغيـري غيرزبـاني     ،جنسـيت اسـت   مستقل طبقه اجتماعي و اين پژوهش متغير در
 آموزان دو نوع گونه زباني كه دانش، ديگرعبارت  به .زباني است وابسته متغير متغير و ،است

 متغيـر  ،براساس شاخص برنـديس  .است كنند مدنظر باال استفاده مي طبقه اجتماعي پايين و
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 براي تعيين طبقه اجتماعي عوامل زيـر آن  دركه آمده  صورت شاخص در طبقه اجتماعي به
  .ل والدينشغ .3و تحصيالت والدين  .2 ؛محل سكونت .1: گرفته شده است نظر در

 عـواملي ماننـد   از، سه عامـل اين  استفاده ازبر  عالوه گانفاست كه نگارند الزم به ذكر
منطقـه   دقيقـا دو و بقه اجتمـاعي اسـتفاده   طتعيين  اقتصادي در اجتماعي و عوامل فرهنگي،

، صرفا شامل سه شمال شهر وشهرداري، باقرشهر و كهريزك،  20ر، شامل منطقه جنوب شه
 شـهر  شناسي در حوزه زبان شده در تحقيقات انجاماز . اند كردهبررسي  را، 3محله در منطقه 

محـدوده محـل    تحصيالت، شـغل و سطح باال(برمبناي  طبقه اجتماعي پايين و دو تهران در
 و 3 تا 1 ولاجد است.، نيز استفاده شده اين شهر مهم جامعه در قشر عنوان دو به ،سكونت)

  .اند گذاري طبقات نحوه نام شيوه تعيين طبقه اجتماعي و بيانگر 2 و 1نمودارهاي 
پسر مقطـع ابتـدايي پايـه اول     و آموزان دختر دانش شاملاين پژوهش جامعه آماري  در

 سال تحصـيلي  درشده در باال)  (در مناطق گفتهجنوب شهر و نواحي شمال شهر دبستان در
 طبقه اجتماعي پايين و دو عنوان حجم نمونه در نفر به 200اين تعداد  ازاست.  1390- 1389
 50نفـر   100هـر   گزينش شدند كـه از ه نفر 100مستقل طبقه دو  كدام در هر انتخاب و باال

  بودند. آموز پسر  دانش 50و  آموز دختر دانش
(جدول نظر تحصيالت تقسـيم شـدند   گروه از والدين به چهار ،طبقه اجتماعي پايين در

تـرين درصـد مربـوط بـه مـادران       كـم  .سـيكل  پنجم ابتـدايي و  نهضت،سواد سواد،  بي ):1
بـا تحصـيالت   ترين درصد هم مربـوط بـه مـادران     بيش و )حجم نمونهدرصد  10(سواد بي

 17سـواد و   بـي  درصـد  12با  ،مقايسه با پدران دراست كه  )حجم نمونه درصد 40(سيكل
يجه گرفت كه تمايل زنان نسبت به ادامه تحصيل نتتوان  مي ،داراي تحصيالت سيكل درصد

  دهد. نشان مي وضوح اين مسئله را به نيز 1 نموداراست كه  تر مردان بيشاز 

  .طبقه پايين دروالدين  فراواني تحصيالت  1جدول 
 تحصيالت طبقه پايين فراواني در

  پدر مادر
 سواد بي 12 10

  نهضتي 37 15
 ييپنجم ابتدا 34 35

 سيكل  17  40

  جمع 100 100
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  درصد تحصيالت والدين در طبقه پايين 1نمودار 

ديـپلم، ليسـانس،    انـد: فـوق   گروه تقسيم شده هم والدين به چهار طبقه اجتماعي باال در
 و )حجـم نمونـه   درصـد  5(ديپلم ترين درصد مربوط به پدران فوق كم. دكترا ليسانس و فوق
 . در)2 جدول) است(حجم نمونه درصد 65(ليسانسترين درصد هم مربوط به مادران  بيش
مـردان  از گونه نتيجه گرفت كه تمايل زنـان بـه ادامـه تحصـيل       جا هم شايد بتوان اين اين
  .است تر بيش

 .طبقه باال در والدين فراواني تحصيالت .2جدول 

 پدر مادر تحصيالت طبقه باال فراواني در

 ديپلم فوق 5 20

 ليسانس 58 65

 ليسانس فوق 21 6

  دكترا 16 9
  جمع 100 100
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  درصد تحصيالت والدين در طبقه باال .2نمودار 

اين مالك مشـاغل بـه    مالك بعدي براي تعيين طبقه اجتماعي شغل والدين است كه در
در  ).3جـدول  (دار خانـه  وي دانشـگاه  ،اند: دولتي، غيردولتي، خدماتي پنج گروه تقسيم شده

ترين درصد  طبقه پايين بيش در مراكز دولتي و والدين دراشتغال ترين درصد  طبقه باال بيش
. اسـت  ... كـش، راننـده و   شهرداري، بنا، لوله كارگرمانند مشاغل خدماتي اشتغال پدران در 

دار  مادران خانـه درصد شويم كه  طبقه متوجه مي دو هر در دار مقايسه زنان خانه چنين با هم
طبقـه   در دار درصد مادر خانـه  55وجود  مقايسه با دردرصد است( 26طبقه متوسط باال  در

  . )3جدول )(پايين
  .طبقه اجتماعي دو هر فراواني مشاغل در .3جدول 

 شغل فراواني در طبقه باال فراواني در طبقه پايين
 پدر مادر پدر مادر
 شاغل دولتي 72 74 0 0
 شاغل غيردولتي 28 0 21 0
  شاغل خدماتي  0  0  80  45
  دار خانه  0  26  0  55
  جمع  100  100  100  100

  
آخرين مالك براي تعيين طبقه اجتماعي محدوده محل سكونت براساس نقشه شـهرداري  

 و منـاطق بـاالي شـهر   ء خيابان ظفـر جـز   ميرداماد و مناطق خيابان دولت و .استتهران  شهر
  .)5و  4 هاي جدول(دنشو محسوب مي مناطق جنوب شهرء جز باقرشهر كهريزك و، ري شهر
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  .طبقه پايين منطقه محل سكونت در .4جدول 
 طبقه پايين منطقه محل سكونت در فراواني

 شهرري 50

 كهريزك 30

 باقرشهر 20

  جمع  100

  .طبقه باال منطقه محل سكونت در .5جدول 
 طبقه باال منطقه محل سكونت در فراواني

 خ دولت 40

 ميرداماد بلوار 30

 خ ظفر 30

  جمع  100

  
  ها  ابزار گردآوري داده 2.3

نامـه بـه مـدت دو مـاه      نگارندگان قبل از طراحي پرسش ،حذف پايانيقدار براي سنجش م
داد  رسـيدند و در آنهـا حـذف پايـاني رخ مـي      مـي   كلماتي را كه در محيط اطراف به گوش

نامـه مشـخص    مكتوب و برخي لغات را نيز كه امكان حذف پاياني دارند با رصد در لغـت 
صورت خبري ولـي   تي بهكه در آن جمال دشوال تهيه ئس 60اي با   نامه پرسشكردند. سپس 

طور شفاهي  آموزان، با توجه به تصوير و يا به كمك محقق، به ناقص گنجانده شدند تا دانش
هـا نيـز    هاي ناقص را تكميل كنند و محقق صداي آنها را ضبط كرد. برخي از گزينه قسمت

 نامه خوان بود. اين پرسش شان حذف هم صورت پرسشي بيان شده بودند كه هدف جواب به
دانش آموز پسر مقطع اول ابتدايي در دو منطقـه   100دانش آموز دختر و  100اختيار  درنيز 

يـك حـذف پايـاني خـاص مـدنظر      نامـه   ايـن پرسـش  وال ئس هرموردنظر قرار گرفت. در 
آموزان در يك  دانش شد تا ميصورت عاميانه مطرح  واالت بهئس يك از هرو  بود گاننگارند

هايي كه حـذف پايـاني آنهـا در ايـن تحقيـق       خوان هم خ دهند.اسآنها پفضاي غيررسمي به 
نامه براي هر يك از ايـن   بودند. در اين پرسش /t/ ,/n/,/nd/,/d/,/r /,/h/,/k/بررسي شدند شامل 

ها تعدادي مشخص سئوال و يا يك جمله خبري ناقص در نظر گرفته شد. بـراي نمونـه    آوا
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آمده كه در مقابـل  » كند به عكس اشاره مي تانگشعلي با «پاياني جمله  /t/براي حذف 
  اين جمله انگشت اشاره به تصوير كشيده شده است.

  هاي پاياني مثالي آورد: توان براي هر يك از اين حذف براي نمونه مي
  پاياني: جشن تولد /n/حذف 
  پاياني: تندتند، باندپيچي / nd /حذف 
  پاياني: دزد / d /حذف 
  پاياني: نذر، فكر كن / r /حذف 
  پاياني: تسبيح، تمساح / h /حذف 
  پاياني: خشك شدن / k /حذف 

  
  ها  تحليل داده 3.3

و آمار توصـيفي در ايـن پـژوهش     tها با توجه به آزمون لون،  تحليل كمي و كيفي تمام داده
  انجام شده است كه هر يك جداگانه شرح داده خواهند شد.

  .پايانيهاي  حذف در سكونت محل براساس شده مطالعه نمونه توصيفيهاي  ويژگي .6جدول 

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  حذف پاياني ميانگين  تعداد  گروه  پاياني حذف

t 
 0.937 9.369 16.89 100 جنوب

 0.458 4.578 6.29 100 شمال

n 
 0.137 1.370 2.23 100 جنوب

 0.082 0.824 0.74 100 شمال

nd 
 0.272 2.724 4.58 100 جنوب

 0.154 1.543 1.68 100 شمال

d 
 0.046 0.456 0.29 100 جنوب

 0.036 0.359 0.15 100 شمال

r 
 0.197 1.972 3.10 100 جنوب

 0.118 1.178 1.16 100 شمال

h 
 0.225 2.247 6.40 100 جنوب

 0.140 1.405 3.08 100 شمال

k 
 0.073 0.730 1.15 100 جنوب

 0.058 0.575 0.35 100 شمال
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 در شهر پايين و باال گروه دو هاي ميانگين تفاوت و ها ميانگين، حاوي فوق جدول يجانت
 از بـيش  شـهر  پـايين  مـوزان آ دانـش  مـوارد  تمـام  در كـه  دهند ، نشان ميپايانيهاي  حذف
هـاي بعـدي    بر همين اساس در بخـش  .اند داشته پايانيهاي  حذف شهر باالي موزانآ دانش

 حذف هر يك از آواهاي موردنظر به تفكيك و با تحليل آورده شده است.

هاي تحليل واريانس تـك متغيـره و همچنـين     ها از آزمون گفتني است براي تمامي داده
داري استفاده شده است اما صرفا اين دو نـوع   آزمون توكي براي مشخص كردن ميزان معني

  در اين مقاله آورده شده است. /t/ پاياني حذفخصوص  تحيليل در 

   /t/ پاياني حذف قدارم يبررس يبرا رهيمتغ تك انسيوار ليتحل يها آزمون .7جدول 
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معناداري سطح F آزمون  مجذورات نيانگيم  آزادي دامنه مجذورات مجموع 

 0.000 37.591 1994.433 3 5983.300 گروهي بين

   53.057 196 10399.080 گروهي درون
    199 16.382.380  مجموع

  
 p>01/0است كـه در سـطح    F ،591/37داري آزمون  معنا قدارم ،با توجه به جدول باال

لـذا بـراي يـافتن    هست، تفاوت ده(پسران و دختران هر دو منطقه) ش يدههاي سنج بين گروه
  انجام شد. هاي معنادار مشخص كردن گروهبراي  آزمون توكي ،سطوح معنادار

   /t/ پاياني حذف تفاوت كردن مشخصبراي  توكي آزمون. 8 جدول
 .سكونت محل منطقه و جنسيت دو دوبه مقايسه در

(I) منطقه/جنسيت (J) ميانگين تفاوت منطقه/جنسيت(I-J) معناداري سطح استاندارد انحراف 

 جنوب پسر

 0.442 1.457 2.180 جنوب دختر

 0.000 1.457 (*)10.120 شمال پسر

 0.000 1.457 (*)13.260 شمال دختر

 جنوب دختر

 0.442 1.457 2.180-  جنوب پسر

 0.000 1.457 (*)7.940 شمال پسر

 0.000 1.457 (*)11.080 شمال دختر

 شمال پسر

 0.000 1.457 (*)10.120-  جنوب پسر

 0.000 1.457 (*)7.940-  جنوب دختر

 0.140 1.457 3.140 شمال دختر
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 شمال دختر

 0.000 1.457 (*) - 13.260 جنوب پسر

 0.000 1.457 (*)- 11.080 جنوب دختر

 0.140 1.457 - 3.140 شمال پسر

  
 /t/ پايـاني  حـذف قـدار  معنـاداري م سـنجش  بـراي   شـده  با توجه به آزمون توكي انجام

شهر با   شهر و بين دختر جنوب  شمالو دختر  جنوب شهر با پسر كه بين پسر مشخص شد
 وجـود دارد؛  p>01/0معنادار در سطح  يتفاوت /t/شهر در حذف پاياني   و دختر شمال پسر

 /t/هم در حذف پاياني  شهر با  هم و پسر و دختر شمال شهر با  جنوب ولي بين پسر و دختر
  شود. معنادار مشاهده نمي يتفاوت

   /t/ پاياني حذف قدارم در شده مطالعه نمونه يفيتوص آمار .9 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 1.448 10.241 17.98 50 جنوب پسر

 1.184 8.369 15.80 50 جنوب دختر

 0.672 4.755 7.86 50 شمال پسر

 0.542 3.833 4.72 50 شمال دختر

 0.642 9.073 11.59 200 جمع

  
 شـمال  پسران، شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به باال جدول به توجه با
 حـذف  72/4 و 86/7، 80/15، 98/17 هـاي  ميانگين با شهر  شمال دختران نهايت در و شهر
  .دهند مي انجام را /t/ پاياني

   شده مطالعه نمونهدر  /n/ پاياني حذفقدار م يآمارتوصيف . 10 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 0.182 1.290 2.36 50 جنوب پسر

 0.205 1.446 2.10 50 جنوب دختر

 0.125  0.881 1.00 50 شمال پسر

 0.096 0.677 0.48 50 شمال دختر

 0.096 1.352 1.49 200 جمع
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 شـمال  پسران، شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به ،باال جدول به توجه با
 /n/ پاياني حذف 48/0 و 00/1، 10/2، 36/2 ميانگين با شهر شمال دختران نهايت در و شهر
  .دهند مي انجام تر بيش را

  شده مطالعه نمونهدر  /nd/ پاياني حذفقدار م آماري فيتوص .11 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 0.401 2.836 4.72 50 جنوب پسر

 0.372 2.628 4.44 50 جنوب دختر

 0.22 1.568 2.30 50 شمال پسر

 0.177 1.252 1.06 50 شمال دختر

 0.187 2.643 3.13 200 جمع

  
 شـمال  پسران، شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به باال جدول به توجه با
 پايـاني  حـذف  06/1 و 30/2، 44/4، 72/4 ميـانگين  با شهر شمال دختران نهايت در و شهر
/nd/ دهند مي انجام تر بيش را.  

   شده مطالعه نمونهدر  /d/ پاياني حذف قدارمآماري  فيتوص .12 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 0.069 0.490 0.38 50 جنوب پسر

 0.057 0.404 0.20 50 جنوب دختر

 0.057 0.404 0.20 50 شمال پسر

 0.043 0.303 0.10 50 شمال دختر

 0.029 0.415 0.22 200 جمع

  
 شمال پسران و شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به باال جدول به توجه با
 /d/ پاياني حذف 10/0 و 20/0، 20/0، 38/0 ميانگين با شهر شمال دختران نهايت در و شهر
  .دهند مي انجام تر بيش را
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  شده  مطالعه نمونه /r/ پاياني حذفقدار مآماري  فيتوص .13 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 0.296 2.093 3.16 50 جنوب پسر

 0.263 1.862 3.04 50 جنوب دختر

 0.174 1.233 1.52 50 شمال پسر

 0.143 1.010 0.80 50 شمال دختر

 0.143 1.890 2.13 200 جمع

 

 شـمال  پسران، شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به باال جدول به توجه با
 /r/ پاياني حذف 80/0 و 52/1، 04/3، 16/3 ميانگين با شهر شمال دختران نهايت در و شهر
  .دهند مي انجام تر بيش را

   شده مطالعه نمونه /h/ پاياني حذفقدار م آماري فيتوص .14 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 0.309 2.184 6.74 50 جنوب پسر

 0.323 2.280 6.06 50 جنوب دختر

 0.204 1.446 3.54 50 شمال پسر

 0.171 1.210 2.62 50 شمال دختر

 0.177 2.503 4.74 200 جمع

  
 شـمال  پسران، شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به باال جدول به توجه با
 /h/ پاياني حذف 62/2 و 54/3، 06/6، 74/6 ميانگين با شهر شمال دختران نهايت در و شهر
  .دهند مي انجام تر بيش را

   /k/ پاياني حذفقدار م در شده مطالعه نمونهآماري  فيتوص 15 جدول
  .جنسيت و سكونت محل منطقه براساس

 معيار انحراف خطاي معيار انحراف  ميانگين  تعداد 

 0.110 0.774 1.18 50 جنوب پسر
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 0.097 0.689 1.12 50 جنوب دختر

 0.080 0.567 0.38 50 شمال پسر

 0.083 0.587 0.32 50 شمال دختر

 0.054 0.768 0.75 200 جمع

 

 شـمال  پسران، شهر جنوب دختران، شهر جنوب پسران ترتيب به باال جدول به توجه با
 /k/ پاياني حذف 32/0 و 38/0، 12/1، 18/1 ميانگين با شهر شمال دختران نهايت در و شهر
  .دهند مي انجام تر بيش را

  
  گيري  . نتيجه4

  توان نتايج كلي زير را مطرح كرد: شده در اين تحقيق، مي مطرحبا توجه به مباحث 
خوان پايـاني در ميـان دانـش     با توجه به سوال اول اين تحقيق مبني بر ميزان حذف هم

 موزانآ دانش پاياني هاي حذف ،موارد تمام درآموزان شهرري و تهران بايد اظهار داشت كه 
انكار به سطح  صورتي غيرقابل است. اين مقوله به شهر باالي آموزان دانش از بيش شهر پايين

شده در اين تحقيق، شغل خانوادگي و سطح تحصيالت پدر و  فرهنگي جامعه آماري بررسي
انكار از جامعه و محيط اطـراف   مادر وابسته است. كودكان دبستاني، كه تاثيرپذيري غيرقابل

كننـد و   امون خـود تبعيـت مـي   صورتي ملموس از قواعد حاكم بر جامعه پير خود دارند، به
  كند.  بالطبع اين شرايط براي دو گونه فرهنگي از دو منطقه مجزا بسيار نمود پيدا مي

توان اينگونه نتيجه  خوان پاياني مي همچنين با توجه به تاثير جنسيت بر ميزان حذف هم
هر بـاالي شـهر و پـايين شـ     اول ابتـدايي خوان پاياني در جمع كودكان  حذف همگرفت كه 

 جنـوب  پسـران  ترتيـب  بهاي كه  به گونه معنادار وجود دارد يتهران بين دختر و پسر تفاوت
هـا را   حـذف  شهر  شمال دختران نهايت در و شهر شمال پسران، شهر جنوب دختران، شهر

خـوان پايـاني در    دهند و در هر دو گروه باالي شهر و پايين شهر ميزان حذف هـم  انجام مي
  بين پسران نسبت به دختران بيشتر است.

بنابراين در كل پژوهش در منطقه جنوب شهر حذف بيشتري رخ داده و حذف در ميان 
يج هـر دو گـروه از دانـش    چنين مقايسه نتا خورد و هم پسران بيشتر از دختران به چشم مي

هاي انفجـاري) بـيش از    /( لثويdو /  / t/طور كلي حذف آواهاي دهد كه به آموزان نشان مي
/ در مرتبـه بعـدي   nd/ و /r/ ،/n/ ،/k/ ،/hبقيه آواها رخ داده است و آواهـاي ديگـر شـامل /   
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هـاي   لثـوي  رفت كـه  توان گفت كه طبق انتظار مي هاي پاياني قرار دارند. در پايان مي حذف
شدند كه اين امر در ايـن تحقيـق نيـز     / حذف ميnd/ و /n/ بيش از /dو / / t/انفجاري شامل

  مشاهده شد.
  
  نامه كتاب
  شناسي نظريه بهينگي. تهران: سمت. ). واج1384خان، محمود، ( بيجن

بستاني بر پايه پژوهشي بر رابطه زبان و طبقه اجتماعي و كاربرد آن در كودكان د "). 1374پرتوي، زيبا، (
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