
 1

  

  

  

  

  

        وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

        پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

        مديريت تحصيالت تكميلي مديريت تحصيالت تكميلي مديريت تحصيالت تكميلي مديريت تحصيالت تكميلي 

        شناسيشناسيشناسيشناسيپژوهشكده زبانپژوهشكده زبانپژوهشكده زبانپژوهشكده زبان

  

        نامة كارشناسي ارشدنامة كارشناسي ارشدنامة كارشناسي ارشدنامة كارشناسي ارشدپايانپايانپايانپايان

         همگاني همگاني همگاني همگانيشناسيشناسيشناسيشناسي رشتة زبان رشتة زبان رشتة زبان رشتة زبان

        

        عنوان پايان نامهعنوان پايان نامهعنوان پايان نامهعنوان پايان نامه

        ميزان تأثيرپذيري آوايي و واژگانيميزان تأثيرپذيري آوايي و واژگانيميزان تأثيرپذيري آوايي و واژگانيميزان تأثيرپذيري آوايي و واژگاني    

   گونه كردي ايالمي از زبان فارسي گونه كردي ايالمي از زبان فارسي گونه كردي ايالمي از زبان فارسي گونه كردي ايالمي از زبان فارسي

  

        اد راهنمااد راهنمااد راهنمااد راهنمااستاستاستاست

        دكتر يحيي مدرسيدكتر يحيي مدرسيدكتر يحيي مدرسيدكتر يحيي مدرسي

  

        استاد مشاور استاد مشاور استاد مشاور استاد مشاور 

 دكتر ايران كلباسيدكتر ايران كلباسيدكتر ايران كلباسيدكتر ايران كلباسي

        پژوهشگر پژوهشگر پژوهشگر پژوهشگر 

        زاديزاديزاديزاديمحسن حيدريمحسن حيدريمحسن حيدريمحسن حيدري

        

 1388138813881388اسفند ماه اسفند ماه اسفند ماه اسفند ماه 
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   فداكاربه پدر و مادر تقديم 

  عزيزخواهران                             

  و                                              

  همسر مهربانم                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 3

  
  

  

  

        سپاسگزاريسپاسگزاريسپاسگزاريسپاسگزاري

  

مـن لـم يـشكر      "نه كه شايسته اوست سپاسگزارم و به پاس حـديث شـريف             خداي مهربان را آن گو    

دانم از زحمات همه كساني كه مـرا در انجـام ايـن كـار                بر خود الزم مي    "المخلوق، لم يشكر الخالق   

  .اند تشكر و قدرداني نمايمپژوهشي ياري نموده

هاي فراوان راهنمايي   غلهاز استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دكتر مدرسي كه به رغم داشتن مش            

  .متشكرمصميمانه اين پايان نامه را پذيرفتند 

از سركار خانم دكتر كلباسي، استاد محترم مشاور پايان نامـه، هيئـت محتـرم داوران، جنـاب آقـاي             

دكتر صفارمقدم و جناب آقاي دكتر محمدي و نيز از جناب آقاي دكتر عاصي و همه اعضاي محترم                  

  . هشگاه به پاس زحماتشان تشكر ميكنمشناسي پژوگروه زبان

  . سپاسگزارم، صميمانهاز همسر مهربانم كه با صبوري در تمام مراحل اين پروژه در كنارم بودند
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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
شناسي زبان است، ميزان تأثيرپذيري آوايي و اي در حوزه جامعهدر اين تحقيق كه مطالعه

 توجه به متغيرهاي سن، جنسيت و منطقه  واژگاني گونه كردي ايالمي از زبان فارسي با

متغيرهاي زباني در دو بخش آوا و واژگان . بررسي شده است) اعم از شهر و روستا(

هاي تحقيق از شيوه مصاحبه استفاده شده است براي گردآوري داده. دسته بندي شده اند

از تحقيق نتايج حاصل . اند نفر به عنوان مصاحبه شونده مشاركت داشته110و در آن 

دو مورد ارزيابي قرار گرفته اند و رابطه هر يك از متغيرهاي -بوسيله آزمون كاي

بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، در سنين . اجتماعي و زباني آزمون شده است

مردان بيش از زنان از فارسي . باالتر، ميزان گرايش به تاثيرپذيري از فارسي كمتر است

  .شهر نيز اين تاثيرپذيري بيشتر از روستا استاند و در تاثير گرفته

هاي زبان، سن، جنسيت، شهر، جامعه شناسي زبان، كردي ايالمي، گوناگوني: كليد واژهكليد واژهكليد واژهكليد واژه

  روستا
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                فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

                كلياتكلياتكلياتكليات: : : : فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

    2222         مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه1111----1111

        3333         موضوع مورد بررسي موضوع مورد بررسي موضوع مورد بررسي موضوع مورد بررسي2222----1111

        4444         متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي مورد بررسي3333----1111

        4444        متغيرهاي زبانيمتغيرهاي زبانيمتغيرهاي زبانيمتغيرهاي زباني    1111----3333----1111

        5555        واژگانيواژگانيواژگانيواژگاني    1111----1111----3333----1111

        5555        آواييآواييآواييآوايي    2222----1111----3333----1111

        6666        متغيرهاي اجتماعيمتغيرهاي اجتماعيمتغيرهاي اجتماعيمتغيرهاي اجتماعي    2222----3333----1111

        6666        هاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشپرسشپرسشپرسشپرسش    4444----1111

        8888            هاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه    5555----1111

        9999         روش پژوهش روش پژوهش روش پژوهش روش پژوهش6666----1111

        10101010         جامعه آماري جامعه آماري جامعه آماري جامعه آماري1111----6666----1111

        11111111        هاهاهاها شيوه گردآوري داده شيوه گردآوري داده شيوه گردآوري داده شيوه گردآوري داده2222----6666----1111

        11115555             ميدان تحقيق ميدان تحقيق ميدان تحقيق ميدان تحقيق7777----1111

        15151515         ايالم ايالم ايالم ايالم جغرافيايي جغرافيايي جغرافيايي جغرافياييوضعيتوضعيتوضعيتوضعيت    1111----7777----1111

        16161616        ي تاريخيي تاريخيي تاريخيي تاريخي پيشينه پيشينه پيشينه پيشينه2222----7777----1111
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        17171717         روستاي زنجيره عليا روستاي زنجيره عليا روستاي زنجيره عليا روستاي زنجيره عليا3333----7777----1111

        19191919         مفاهيم بنيادي مفاهيم بنيادي مفاهيم بنيادي مفاهيم بنيادي8888----1111

        19191919         گويش گويش گويش گويش1111----8888----1111

        19191919         لهجه لهجه لهجه لهجه2222----8888----1111

        19191919         گونه گونه گونه گونه3333----8888----1111

        20202020         زبان كردي و گويش كردي فيلي ايالمي  زبان كردي و گويش كردي فيلي ايالمي  زبان كردي و گويش كردي فيلي ايالمي  زبان كردي و گويش كردي فيلي ايالمي 9999----1111

        21212121        هاهاهاها مشكالت و محدوديت مشكالت و محدوديت مشكالت و محدوديت مشكالت و محدوديت10101010----1111

                مباحث نظريمباحث نظريمباحث نظريمباحث نظري: : : : فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

        23232323         مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه1111----2222

        26262626        هاي زبانهاي زبانهاي زبانهاي زبان گوناگوني گوناگوني گوناگوني گوناگوني2222----2222

        27272727        رزبانيرزبانيرزبانيرزباني همبستگي متغيرهاي زباني و غي همبستگي متغيرهاي زباني و غي همبستگي متغيرهاي زباني و غي همبستگي متغيرهاي زباني و غي3333----2222

        28282828         متغيرهاي غيرزباني متغيرهاي غيرزباني متغيرهاي غيرزباني متغيرهاي غيرزباني4444----2222

        28282828        ي جغرافيايي ي جغرافيايي ي جغرافيايي ي جغرافيايي  منطقه منطقه منطقه منطقه1111----4444----2222

        31313131         جنسيت جنسيت جنسيت جنسيت2222----4444----2222

        38383838         سن  سن  سن  سن 3333----4444----2222

        43434343        مطالعات  مطالعات  مطالعات  مطالعات  پيشينه پيشينه پيشينه پيشينه     5555----2222

        44444444         مطالعات انجام گرفته در خارج از ايران مطالعات انجام گرفته در خارج از ايران مطالعات انجام گرفته در خارج از ايران مطالعات انجام گرفته در خارج از ايران1111----5555----2222

        52525252         مطالعات انجام گرفته در ايران مطالعات انجام گرفته در ايران مطالعات انجام گرفته در ايران مطالعات انجام گرفته در ايران2222----5555----2222

                هاهاهاهاتوصيف و تحليل دادهتوصيف و تحليل دادهتوصيف و تحليل دادهتوصيف و تحليل داده: : : : فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم
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        56565656         مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه1111----3333

        56565656        هاهاهاهاتوصيف دادهتوصيف دادهتوصيف دادهتوصيف داده    2222----3333

        u/            56565656/و و و و  ////y//// تنوع ميان  تنوع ميان  تنوع ميان  تنوع ميان 1111----2222----3333

        61616161        پايانيپايانيپايانيپاياني/ / / / e–////پاياني و پاياني و پاياني و پاياني و / / / / ----æ//// تنوع ميان صورت  تنوع ميان صورت  تنوع ميان صورت  تنوع ميان صورت 2222----2222----3333

        b////        67676767////و و و و / / / / w / / / /     تنوع ميان  تنوع ميان  تنوع ميان  تنوع ميان 3333----2222----3333

        73737373         خالصه مبحث مربوط به تأثيرپذيري آوايي  خالصه مبحث مربوط به تأثيرپذيري آوايي  خالصه مبحث مربوط به تأثيرپذيري آوايي  خالصه مبحث مربوط به تأثيرپذيري آوايي 4444----2222----3333

        79797979         واژگان واژگان واژگان واژگان3333----3333

        85858585        هاهاهاهاتحليل دادهتحليل دادهتحليل دادهتحليل داده    4444----3333

        85858585        فرضيه اولفرضيه اولفرضيه اولفرضيه اولآزمون آزمون آزمون آزمون     1111----4444----3333

        85858585        فرضيه دومفرضيه دومفرضيه دومفرضيه دوم    آزمونآزمونآزمونآزمون    2222----4444----3333

        86868686         فرضيه سوم فرضيه سوم فرضيه سوم فرضيه سومآزمونآزمونآزمونآزمون    3333----4444----3333

        86868686         فرضيه چهارم فرضيه چهارم فرضيه چهارم فرضيه چهارمآزمونآزمونآزمونآزمون    4444----4444----3333

        86868686         فرضيه پنجم فرضيه پنجم فرضيه پنجم فرضيه پنجمآزمونآزمونآزمونآزمون    5555----4444----3333

        87878787         فرضيه ششم فرضيه ششم فرضيه ششم فرضيه ششمآزمونآزمونآزمونآزمون    6666----4444----3333

        87878787         فرضيه هفتم فرضيه هفتم فرضيه هفتم فرضيه هفتمآزمونآزمونآزمونآزمون    7777----4444----3333

        87878787         فرضيه هشتم فرضيه هشتم فرضيه هشتم فرضيه هشتمآزمونآزمونآزمونآزمون    8888----4444----3333

        88888888         فرضيه نهم فرضيه نهم فرضيه نهم فرضيه نهمآزمونآزمونآزمونآزمون    9999----4444----3333

        88888888         فرضيه دهم فرضيه دهم فرضيه دهم فرضيه دهمآزمونآزمونآزمونآزمون    10101010----4444----3333

        88888888         فرضيه يازدهم فرضيه يازدهم فرضيه يازدهم فرضيه يازدهمآزمونآزمونآزمونآزمون    11111111----4444----3333
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        89898989         فرضيه دوازدهم فرضيه دوازدهم فرضيه دوازدهم فرضيه دوازدهمآزمونآزمونآزمونآزمون    12121212----4444----3333

                گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه: : : : فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم

        91919191         مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه1111----4444

        91919191         خالصه و نتيجه گيري خالصه و نتيجه گيري خالصه و نتيجه گيري خالصه و نتيجه گيري2222----4444

        91919191         سن سن سن سن1111----2222----4444

        93939393         جنسيت جنسيت جنسيت جنسيت2222----2222----4444

        94949494         منطقه منطقه منطقه منطقه3333----2222----4444

  ٩۶        منابعمنابعمنابعمنابع

        104104104104        پيوستپيوستپيوستپيوست

        105105105105        واژه نامهواژه نامهواژه نامهواژه نامه
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                فهرست جداولفهرست جداولفهرست جداولفهرست جداول

        11111111         سيماي مشاركت كنندگان در پژوهش سيماي مشاركت كنندگان در پژوهش سيماي مشاركت كنندگان در پژوهش سيماي مشاركت كنندگان در پژوهش1111----1111جدولجدولجدولجدول

        50505050         در پنج گروه سني مختلف در پژوهش لباو در پنج گروه سني مختلف در پژوهش لباو در پنج گروه سني مختلف در پژوهش لباو در پنج گروه سني مختلف در پژوهش لباو/ə/ و تبديل آن به  و تبديل آن به  و تبديل آن به  و تبديل آن به /a/ درصد مركزگرايي واكه  درصد مركزگرايي واكه  درصد مركزگرايي واكه  درصد مركزگرايي واكه 1111- - - - 2222جدول جدول جدول جدول 

        56565656         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / u//// فراواني و درصد ظهور  فراواني و درصد ظهور  فراواني و درصد ظهور  فراواني و درصد ظهور 1111- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        58585858         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / u//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 2222- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        59595959         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / u////ظهور ظهور ظهور ظهور  درصد  درصد  درصد  درصد 3333- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        61616161         سن و جنسيت ومنطقه سن و جنسيت ومنطقه سن و جنسيت ومنطقه سن و جنسيت ومنطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني    ////u//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 4444- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        62626262         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتمتغيرهايمتغيرهايمتغيرهايمتغيرهايها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب پاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودني/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 5555- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        63636363         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرني در گفتار آزمودنيني در گفتار آزمودنيني در گفتار آزمودنيني در گفتار آزمودنيپاياپاياپاياپايا/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 6666- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        65656565         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودني/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 7777- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        66666666         سن، جنسيت و منطقه سن، جنسيت و منطقه سن، جنسيت و منطقه سن، جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودني/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 8888- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        67676767         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرفتار آزمودنيفتار آزمودنيفتار آزمودنيفتار آزمودنيدر گدر گدر گدر گ/ / / / b//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 9999- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        69696969         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / b//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 10101010- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        71717171         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني////b//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 11111111- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        72727272         سن، جنسيت و منطقه سن، جنسيت و منطقه سن، جنسيت و منطقه سن، جنسيت و منطقههايهايهايهايررررها بر حسب متغيها بر حسب متغيها بر حسب متغيها بر حسب متغي در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني//b درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 12121212- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        74747474         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني13131313- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 
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        76767676         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني14141414- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        77777777         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايب متغيرب متغيرب متغيرب متغيرها بر حسها بر حسها بر حسها بر حس ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني15151515- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        79797979         سن، جنسيت و منطقه  سن، جنسيت و منطقه  سن، جنسيت و منطقه  سن، جنسيت و منطقه هايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني16161616- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        80808080         سن و جنسيت  سن و جنسيت  سن و جنسيت  سن و جنسيت هايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني17171717- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        82828282         سن و منطقه  سن و منطقه  سن و منطقه  سن و منطقه هايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرزمودنيزمودنيزمودنيزمودني ميزان تأثيرپذيري واژگاني در گفتار آ ميزان تأثيرپذيري واژگاني در گفتار آ ميزان تأثيرپذيري واژگاني در گفتار آ ميزان تأثيرپذيري واژگاني در گفتار آ18181818- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

        84848484         جنسيت و منطقه  جنسيت و منطقه  جنسيت و منطقه  جنسيت و منطقه هايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني19191919- - - - 3333جدول جدول جدول جدول 
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                فهرست نمودارهافهرست نمودارهافهرست نمودارهافهرست نمودارها

        57575757         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / u//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 1111- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        59595959         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / u//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 2222- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        60606060         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني در گفتار آزمودني/u/ درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 3333----3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        62626262         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتمتغيرهايمتغيرهايمتغيرهايمتغيرهايها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب پاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودني/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 4444----3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        64646464         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرر آزمودنير آزمودنير آزمودنير آزمودنيپاياني در گفتاپاياني در گفتاپاياني در گفتاپاياني در گفتا/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 5555----3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        65656565         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودنيپاياني در گفتار آزمودني/ / / / e–//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 6666----3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        68686868         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / b//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 7777- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        70707070         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايسب متغيرسب متغيرسب متغيرسب متغيرها بر حها بر حها بر حها بر حدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / b//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 8888- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        71717171         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيردر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودنيدر گفتار آزمودني/ / / / b//// درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور  درصد ظهور 9999- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        74747474         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني10101010- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        76767676         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايمتغيرمتغيرمتغيرمتغيرها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب  ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري آوايي در گفتار آزمودني11111111- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        78787878         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقهمتغيرهايمتغيرهايمتغيرهايمتغيرهايها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب ها بر حسب  ميزان تأثيرپذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثيرپذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثيرپذيري آوايي در گفتار آزمودني ميزان تأثيرپذيري آوايي در گفتار آزمودني12121212- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        81818181         سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيت سن و جنسيتهايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني13131313- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        83838383         سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقه سن و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني14141414- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 

        84848484         جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقه جنسيت و منطقههايهايهايهايها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغيرها بر حسب متغير ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني ميزان تأثير پذيري واژگاني در گفتار آزمودني15151515- - - - 3333نمودار نمودار نمودار نمودار 
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         مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه1111----1111

اي  زبـان، مطالعـه زبـان بعنـوان پديـده     شناسـي شناسي، مطالعه علمي زبان است و جامعـه  زبان

ها و را با بسياري از پديده ماهيت اجتماعي زبان، آن. افت اجتماعي و فرهنگي آن استاجتماعي در ب

را ميـان   اي از روابـط نـسبتا پيچيـده         سازد و اين ارتباط شبكه     فرهنگي مرتبط مي   -عوامل اجتماعي 

 أثيرتشناسان  و، دو جانبه است، اما بيشتر زبان      هرچند رابطه ميان اين د    . آوردزبان و جامعه پديد مي    

  .)24-26: 1974ترادگيل،(دانند تر ميارزتر و قابل مالحظهجامعه و تغييرات اجتماعي را بر زبان ب

 فرهنگي پيوند   -ها، روندها و عوامل اجتماعي       زبان، آن را با بسياري از پديده        اجتماعي خصلت"

) ان زبـان را   و در واقـع واژگـ     (دهد و اين همبستگي و پيوستگي به حدي است كه برخي زبان را              مي

جامعـه را بـه نـوعي در         فرهنگي   - هاي مختلف اجتماعي  ها و دگرگوني  پديدهاند كه   اي دانسته يينهآ

 "اي دو جانبـه قائـل شـد       توان ميـان زبـان و جامعـه رابطـه         سازد به طوري كه مي     منعكس مي  خود

  ).5: 1368 مدرسي(

البتـه  . تغييـر و دگرگـوني هـستند    پيوسته در حال هاي پويا، جامعه هر دو بعنوان پديده    زبان و   

دهنـد و تغييـرات     كلي تحوالت اجتماعي سريعتر رخ مي     بطور  . ميزان تغييرات اين دو يكسان نيست     

سرعت اين تغييرات زباني نيـز     . اين تغييرات كند در جهت تغييرات اجتماعي هستند       . زباني كندترند 

زه از تغييـرات    ان و آوا بـه يـك انـدا         واژگ ،كنند، يعني دستور  هاي مختلف يكسان عمل نمي    در حوزه 

  ).همان(پذيرند  نميتأثيراجتماعي 
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 يسويك  و از ،دگرگوني هستند جوامع انساني از يك سو از درون خود همواره در حال تغيير و            

هـا نيـز بـه      زبـان . پذيرنـد ات متقابل از همديگر مي    تأثيرلف،  ديگر نيز بر اثر تماس ميان جوامع مخت       

هنگـامي كـه بـه      . گذارنـد كنند و بر همديگر اثر مي     د با همديگر تماس پيدا مي     وامع خو تبعيت از ج  

ـ             ساني بـا   داليل گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تاريخي، اقتصادي، جغرافيايي و غيره جوامع ان

  .شودشيده ميكنند، اين ارتباط به سطح زبان نيز كهمديگر ارتباط برقرار مي

    موضوع مورد بررسي موضوع مورد بررسي موضوع مورد بررسي موضوع مورد بررسي2222----1111

هاي گوناگون بر روي ديگر ات خود را در حوزهتأثيرر ايران، فارسي بعنوان زبان رسمي كشوزبان 

ا نيـز  دامنه آنهـ . چيزندات گاهي شديد و گاهي نيز ناتأثيراين . هاي رايج در كشور گذاشته است     زبان

  .تواند در برگيردآوا، واژگان و دستور را مي

توان بـر  رو كشور ايران، عواملي چند را مي ها در قلم  ي يافتن زبان فارسي بر ساير زبان      براي برتر 

هـاي گروهـي در     رسـانه . زندگي اجتماعي امروزي است   ها در    رسانه تأثيراز جمله اين عوامل     . شمرد

هـا  ء جايگاه رسانه  يرند و به سبب ارتقا    گعنوان ابزار ارتباطي خود بهره مي     ايران غالبا از زبان فارسي ب     

هاي رايـج كـشور ارتقـاء       نوبه خود در مقايسه با ديگر زبان      ه زبان فارسي به     در جوامع امروزي، جايگا   

سي  محلي است نيز از زبان فاربه صورتهايي كه دامنه نفوذ آنها حتي آن دسته از رسانه. يافته است

دهند  تلويزيوني محلي ترجيح مي    هايشبكهو  ها  بيشتر روزنامه . كنندبعنوان زبان معتبر استفاده مي    

ر جلب نظر مخاطبين خود بـه نحـوي   بان فارسي كه داراي اعتبار بيشتري است بهره بگيرند تا د     از ز 

  . عمل كنندترثرمؤ

مي كشور محسوب   لما اين زبان فارسي است كه زبان ع       هاي كشور نيز عمو   در مدارس و دانشگاه   

 هـاي از زبـان ي به يكي ملكه در آن يك شاخه عتوان كالس و يا كتابي يافت    شود و به ندرت مي    مي

اسـت،  زبان فارسي كـه زبـان رسـمي كـشور ايـران             .  تدريس شود  زبان فارسي رايج كشور به غير از      
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ليـت در كـشور،   هـاي اق هاي متفاوت با ساير زبان را نيز در اختيار دارد و به شيوه       هاي دولتي   حمايت

لـت در جهـت     ي از سوي دو   مايجاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي گا      . شودتوسط دولت حمايت مي   

  .حمايت از ارتقاء زبان فارسي است

مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ چون تهران، نيز روز به روز بر تعداد افرادي كه زبان فارسي را                  

تواند پـيش رود كـه      اين روند تا بدان جا مي     . افزايدند تا فهميده شوند و بفهمانند مي      بايد به كار گير   

 معتبـر فارسي كه زباني    اده نكند و حتي با فرزندان خود به زبان          فرد، ديگر از زبان مادري خود استف      

 نيز جايگاه زبـان فارسـي تقويـت شـده و سـبب              ابدين گونه در اينج   .  سخن بگويد  آيدبه حساب مي  

يح توان در گوشه و كنار ايران مشاهده كرد كه ترجهايي را مي خانواده.شودها ميتضعيف خرده زبان

فارسي سخن بگويند و به كودكان خود بياموزند بجاي برقـراري ارتبـاط بـا    دهند با كودكان خود   مي

  .زبان مادري خود، از زبان فارسي استفاده كنند

پذيري زبان كردي ايالمي از زبان فارسـي بعنـوان      تأثيردر اين تحقيق سعي شده است تا ميزان         

ن، جنـسيت و جامعـه   هـاي اجتمـاعي سـ   متغيرزبان رسمي كشور در بخش واژگان و آوا با توجه به         

  .شهري يا روستايي مورد بررسي قرار گيرد

         متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي مورد بررسي متغيرهاي مورد بررسي3333----1111

 زباني و اجتماعي را متغير شده است، دو گونه انجامشناسي زبان  حوزه جامعهدراين تحقيق كه  

  .  ميان آنها را مشخص كنددهد و سعي دارد تا همبستگييمورد بررسي قرار م

         متغيرهاي زباني متغيرهاي زباني متغيرهاي زباني متغيرهاي زباني1111----3333----1111

  .اندبررسي شدهچند متغير واژگاني و آوايي  ي،زبانر بخش متغيرهاي د
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        يييي واژگان واژگان واژگان واژگان1111----1111----3333----1111

-ست و در آن بسامد جـايگزيني واژه        پايه انتخاب شده ا    واژه از واژگان  در بخش واژگان تعدادي     

- مورد بررسي قرار گرفته    منطقهت و   هاي سن، جنسي  متغير فارسي به تفكيك     هايهاي بومي با واژه   

  .اند

        يييييييي آوا آوا آوا آوا2222----1111----3333----1111

بررسـي  هاي نزديك فارسي    وايي آواهاي كردي ايالمي با گونه     هاي آ  در بخش آوا نيز جايگزيني    

گيـري شـده     و جامعـه انـدازه     هاي سن، جنست  متغيرشده و بسامد رخداد هر جايگزيني به تفكيك         

واكـه  يـك   ايـن آوا كـه      .  در كردي ايالمي اسـت     )y) ü ،از آواهاي بررسي شده در اين تحقيق      . است

/ u/ در تقابـل بـا  و  وجـود دارد  /xyn/و / bisetyn /هـايي ماننـد   واژهدرپيشين، بسته و گرد اسـت،  

زبان بومي بـا  / y/ايالمي در جايگزيني  كردزبانان گرايشميزان در اين بررسي،   . گيردفارسي قرار مي  

/u /     گرفته است و به هاي اجتماعي سن، جنسيت و جامعه مورد بررسي قرار      متغيرفارسي با توجه به 

و / bisetyn/ سـعي شـده اسـت تقابـل ميـزان رخـداد              مـثالً . تفكيك آمارهاي آن ارائه شـده اسـت       

/bisetun /   هاي سن، جنسيت و جامعـه مـورد ارزيـابي          متغير ايالمي با توجه به      گويشوراندر گفتار

  .قرار گيرد

 /- æ/ تبديل گرايشزان  آوايي ديگري كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، ميمتغير

با چه ميزاني   / fatemæ/و  / namæ /مثالً. استفارسي   /-e /به زبان كردي ايالمي     هايپاياني در واژه  

شوند و اين تبديل شدن در هر يك از تبديل مي/ fateme/و / name/ به ترتيب به) رخداد(از تمايل 

  . چگونه استمنطقههاي اجتماعي سن، جنسيت و متغير
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/ b/بـه   ) نيم واكه، دولبـي و نرمكـامي      ( كردي/ w/ايي ديگر بررسي شده گرايش در تبديل         آو متغير

آيـد بـا چـه ميـزان از         مـي ) 1سرابله (/serawlæ/ به صورت است؛ يعني آنچه در گونه بومي       فارسي  

شود و هر يك به چه ميزانـي در گفتـار افـراد تظـاهر                ظاهر مي  /særable/به شكل   ) رخداد(تمايل  

همگي اين آمارها بـا  . روند هر يك به چه اندازه به كار مي/ab?/و ) آب ( /aw?/ و يا آنكه.يابنديم

        .اندعي سن، جنسيت و منطفه سنجيده شدههاي اجتمامتغيرتوجه به 

         متغيرهاي اجتماعي متغيرهاي اجتماعي متغيرهاي اجتماعي متغيرهاي اجتماعي2222----3333----1111

از ميان متغيرهاي متعدد اجتماعي كه امكان همبستگي با متغيرهاي زباني را دارند،چنـد متغيـر در               

  . »منطقه«و » جنسيت«، »سن« عبارتند از ن تحقيق انتخاب شده اند كهاي

        پژوهشپژوهشپژوهشپژوهشهاي هاي هاي هاي  پرسش پرسش پرسش پرسش4444----1111

 اجتمـاعي و زبـاني در ميـان         متغيـر  در اين پـژوهش رابطـه ميـان چنـد            طبق آنچه گفته شد،   

و پاياني /y/  ~/u/، /-æ/ ~  /-e/هاي زباني متغير. گويشوران ايالمي مورد بررسي قرار گرفته است

/w/  ~ /b/  هاي اجتمـاعي  متغير. هستندهاي كردي هاي فارسي بجاي واژه واژهيزان كاربردمو نيز

  .كند، طبقه بندي ميفراد را بر حسب سن، جنسيت و منطقهنيز ا

پـذيري  عي و زباني در تعيين ميـزان تأثير       هاي اجتما متغيراي ميان   در اين پژوهش يافتن رابطه    

پـذيري  توان ميـزان تأثير   يعني آيا مي  .  نظر بوده است   ي مورد فارسگونه معيار   گونه كردي ايالمي از     

 آيـا بـين   هاي اجتمـاعي تفـسير كـرد؟ مـثالً        متغير را با توجه به       معيار گونه كردي ايالمي از فارسي    

تـابعي    /u/ و/y/اي وجود دارد يا نه؟ يعني تنوع ميان  با سن گويشوران رابطه /u/ و/y/استفاده از 

 افراد يك طبقه سني خاص تمايل دارند به ميـزان مشخـصي بيـشتر و يـا                  از سن گويشوران است و    

                                        
قرار ) روستايي كه تحقيق در آن صورت پذيرفته است(نام شهري در استان ابالم كه بين شهر ايالم و روستاي زنجيره عليا  .1 

 .دارد
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رند؛ و يا آنكه آيـا ميـزان بـه كـارگيري             را به كار ب    /u/ و يا    /y/كمتر از يك طبقه سني خاص ديگر        

هـاي اجتمـاعي تفـسير      متغيرتوان با توجـه بـه       هاي بومي كردي را مي    ي به جاي واژه    فارس هايواژه

ها متفاوت است و يا آنكه ارتباطي ميـان بـه كـارگيري             ي سني مختلف، گرايش   هادر گروه نمود؟ آيا   

تـوان نظـم مشخـصي يافـت كـه در آن      فراد و سن آنها وجود ندارد و نمي فارسي در گفتار ا هايواژه

  اجتماعي در ارتباط باشد؟و  زباني متغير

وان اينگونـه فهرسـت     تـ گويي بدانها هستيم را مي    هايي كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ       پرسش

  :كرد

  دارد؟اي وجود  و سن آنها چه رابطه/u/ با /y/ به جايگزيني گرايش گويشورانـ بين 1

  اي وجود دارد؟نسيت آنها چه رابطه جو /u/  با/y/ به جايگزيني گرايش گويشورانـ بين 2

چـه  ايي   زندگي در جامعه شهري يا روسـت       و /u/ با   /y/ به جايگزيني    گرايش گويشوران ـ بين   3

  دارد؟اي وجود رابطه

اي  رابطـه آنهـا چـه   و سـن  هـا  در پايان واژه/e/با /æ/   به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين 4

   دارد؟وجود 

اي و جنسيت آنها چه رابطـه  هاايان واژه در پ/e/با /æ/   به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين 5

  دارد؟وجود 

يا  و زندگي در جامعه شهري هاواژه در پايان /e/ با /æ/  به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين  6

  اي وجود دارد؟روستايي چه رابطه

اي وجـود  و سن آنهـا چـه رابطـه    هاواژه در  /b/ با /w/ به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين 7

  دارد؟
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د اي وجوو جنسيت آنها چه رابطه ها در واژه /b/با  /w/ به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين 8

   ؟دارد

 در جامعـه شـهري يـا     و زنـدگي هـا واژه در  /b/ با /w/ به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين 9

  دارد؟اي وجود روستايي چه رابطه

و سـن   آنهـا    كـردي    معـادل   فارسـي در گفتـار بـه جـاي         هايبين ميزان به كارگيري واژه    ـ  10

   ؟اي وجود دارد رابطهگويشوران چه

نـسيت  و جآنهـا   كـردي    معـادل هاي فارسي در گفتار به جاي       واژهبين ميزان به كارگيري     ـ  11

  اي وجود دارد؟گويشوران چه رابطه

و زنـدگي   آنهـا   كـردي   معـادل   فارسي در گفتار به جـاي       هاي  واژهگيري  بين ميزان به كار   ـ  12

  اي وجود دارد؟يا روستايي چه رابطه شهري منطقهدر گويشوران 

  ي پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشهاهاهاهافرضيهفرضيهفرضيهفرضيه    5555----1111

 زبـاني و اجتمـاعي و رابطـه    متغيرهـاي تـوان بـا در نظـر گـرفتن     مينيز وهش را هاي پژ فرضيه

  :بندي كرد  اين گونه دستهااحتمالي بين آنه

  . اي وجود ندارد و سن آنها رابطه/u/  با/y/ به جايگزيني گرايش گويشورانـ بين 1

  . ود ندارداي وجرابطهآنها  جنسيت و /u/  با/y/ به جايگزيني گرايش گويشورانـ بين 2

 زنـدگي در جامعـه شـهري يـا روسـتايي            و /u/ بـا  /y/ به جايگزيني    گرايش گويشوران ـ بين   3

  . اي وجود نداردرابطه

اي وجـود  رابطـه آنهـا   و سن هاواژه در پايان  /e/ با   /æ/  به جايگزيني  گرايش گويشوران ـ بين   4

  . ندارد
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اي رابطـه آنهـا    و جنـسيت     هـا واژهان   در پاي  /e/ با   /æ/  به جايگزيني  گرايش گويشوران ـ بين   5

  .وجود ندارد

 و زندگي در جامعه شهري يا هاواژه در پايان /e/ با /æ/  به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين  6

  . اي وجود نداردروستايي رابطه

  . اي وجود نداردو سن آنها رابطه هادر واژه/b/ با  /w/  به جايگزينيگرايش گويشورانـ بين 7

اي وجـود  رابطـه آنهـا   و جنـسيت  هاواژه در   /b/ با /w/  به جايگزيني  گرايش گويشوران  ـ بين 8

  . ندارد

 و زنـدگي در جامعـه شـهري يـا      هـا واژه در   /b/ با /w/  به جايگزيني  گرايش گويشوران ـ بين   9

  . اي وجود نداردروستايي رابطه

و سـن   آنهـا   كـردي   ل  معـاد اي  فارسـي در گفتـار بـه جـ        هاي  واژهگيري  ـ بين ميزان به كار    10

  . اي وجود نداردگويشوران رابطه

و جنـسيت  آنهـا  كـردي   معـادل   فارسي در گفتار به جاي      هاي  واژهـ بين ميزان به كارگيري      11

  . اي وجود ندارد رابطهگويشوران

  و زنـدگي   آنهـا  كـردي    معـادل فارسي در گفتار به جـاي       هاي  واژهگيري  ـ بين ميزان به كار    12

  . اي وجود ندارد شهري يا روستايي رابطه در جامعهگويشوران

         روش پژوهش روش پژوهش روش پژوهش روش پژوهش6666----1111

كننده در تحقيـق   ت شرك گويشوران از طريق مصاحبه با       به شيوه ميداني و    هاي اين تحقيق  داده

پـذيري گونـه كـردي      اند تا بتوان ميـزان تأثير     ري شده بدين منظور گردآو  ها،  داده. اندگردآوري شده 

  . ضيح داده ميان متغيرهاي زباني و غيرزباني توايالمي را از فارسي بر اساس رابط
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        جامعه آماريجامعه آماريجامعه آماريجامعه آماري    1111----6666----1111

هـاي تحقيـق از     هايي است كـه داده    هاي يك تحقيق آماري، انتخاب درست نمونه      يكي از مؤلفه  

اي انتخاب شوند كه بتوانند بعنوان ورد بررسي در تحقيق بايد به گونههاي منمونه. آيدآنها بدست مي

گويشوران جامعه مورد    آماري، همه    قيقچه در يك تح    يعني اگر . نقش ايفا كنند  نماينده طبقه خود    

 بعنـوان نمونـه مـورد    ها بايد شانس مساوي در انتخاب شـدن گيرند، اما هر يك از آنبررسي قرار نمي  

  .مطالعه داشته باشد

گرفته  سال در نظر 41ز  سال و باالتر ا40 تا  21 سال، بين    20 سني زير    ي، سه گروه   سن از نظر 

بر اسـاس  . اند بر حسب جنسيت، در دو رده مردان و زنان قرار گرفته           گويشورانهمچنين  . شده است 

  .يق در نظر گرفته شده استمنطقه نيز دو منطقه شهري و روستايي در اين تحق

 نفر هستند، مصاحبه بـه  110 نفر زن كه جمعاً 49 نفر مرد و 61 در اين تحقيق، در مجموع از  

 40 تـا  21 نفر در رده سني بين 37 سال، 20 نفر در رده سني زير 36 از اين ميان . تعمل آمده اس  

 نفر نيز   53 نفرساكن شهر و     57 . سال قرار داشته اند    41در رده سني باالي     ديگر نيز    نفر   37 سال و 

 فراوني توزيع افراد شركت كننـده در تحقيـق را بـر حـسب               1-1 جدول   .كردنددر روستا زندگي مي   

  .دهدنشان ميزندگي يت و منطقه سن، جنس
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  سيماي مشاركت كنندگان در پژوهش 1-1جدول

  فراواني  محل زندگي  جنسيت  سن

  9  شهر

  زن

  7  روستا

  11  شهر

 20كمتر از 

  سال

  مرد

  9  روستا

  8  شهر

  زن

  8  روستا

  11  شهر

   سال40-21

  مرد

  10  روستا

  8  شهر

  زن

  9  روستا

  10  هرش

 41بيشتر از 

  سال

  مرد

  10  روستا

 110: جمع كل

  نفر

        هاهاهاها شيوه  گردآوري داده شيوه  گردآوري داده شيوه  گردآوري داده شيوه  گردآوري داده2222----6666----1111

 بـه صـورت   هاي انتخاب شده در هـر طبقـه،         در اين تحقيق تا حد امكان سعي شده است نمونه         

 جامعه نزديكـي بيـشتري داشـته باشـد و           هايبا واقعيت انتخاب شوند تا نتايج بدست آمده       تصادفي  

  .ان آنها را تعميم دادز اطمينبتوان با درصد بيشتري ا
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ز نزديـك  ، بتواند رفتارهاي زباني آنهـا را ا   گويشورانگردآورنده سعي كرده است تا با مصاحبه با         

هـاي  در خـالل مـصاحبه    همچنـين،    .هاي مناسب را از آنها ارائه دهـد       مشاهده كرده و سپس تحليل    

ثير را  وران كمترين تأ  يط مصاحبه بر روي گويش    صورت گرفته نهايت تالش صورت گرفته است تا مح        

توليـد   را    بتوانند آزادانه و بدون احساس فشار، رفتـار زبـاني طبيعـي خـود              گويشورانداشته باشد و    

  . كنند

شـد و پـس از انجـام    شد در حـين مكالمـه ضـبط مـي        ا مصاحبه مي  ي كه با آنه   گويشورانگفتار  

همين منظـور تهيـه     ه  ايي كه ب  هگرديد و در جدول   ورد نظر از آنها استخراج مي     هاي م مصاحبه، داده 

رهـاي مـورد بررسـي در تحقيـق     يك از متغي در هر مورد بسامد وقوع هر     . گرديد وارد مي  شده بودند 

هاي الزم، نمودار و    بنديدر پايان و پس از جمع     . رديدگشد و در جدول خاص خود وارد مي       ثبت مي 

از فارسي  گونه كردي ايالمي يواژگانهاي آوايي و بوطه ترسيم گرديده و ميزان تأثيرپذيريجداول مر

  .به تفكيك متغيرهاي مورد نظر در تحقيق مشخص گرديده است

محـيط    به يك روش معين صـحبت شـود، و  گويشورانتحقيق، سعي شده است تا با   سراسر   در

شـيرين و فرهـاد بـا گويـشور          وقتي درباره افـسانه      مثالً.  يكسان باشد  گويشورانمصاحبه براي كليه    

شد تا در باره اين افسانه سخن گويد، او در خالل صـحبت خـود بـه    شد از او خواسته ميصحبت مي 

-ان بر مـي  كوه بيستون كه اين افسانه بدان ارتباط دارد و فرهاد، قهرمان اين افسانه بايد آن را از مي                 

است و صورت متأثر از فارسـي آن        / bisetyn/ ستون به صورت  صورت كردي بي  . كردداشت اشاره مي  

/bisetun/ 1 .   شركت كننده در تحقيق تمايل خود را جهت استفاده از صـورت            گويشورانبدين گونه  

/y /   و يا/u /   اين افسانه  اگر فرد به نام محل اتفاق افتادن        . دادندشان نشان مي  در خالل گفتار طبيعي

                                        
  .تلفظ مي شودنيز / bisotun /صورت به اين واژه در فارسي . 1


