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بررسی نگرشهای شناختی و عاطفی دوزبانههای کردی-فارسی
نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهنگرایی
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دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
محمود الیاسی
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استادیار زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
در چند دهۀ اخیر ،نگرش زبانی یکی از مهمترری مووروتام محررر در روزﮤ محالعرام زبران و برص خ رو
جامعصشناسی زبان بص شمار میرود .با توجص بص اهمیت مبحث نگرش زبانی افراد دوزبانص ،پژوهش اور با اسرتااده
از رویکرد ذه گرایی بص بررسی نگرش زبانی کردزبانران سراک در شرهر سرنندب نبربت برص زبران فارسری معیرار
میپردازد و با بهرهگیری از دو ابزار پرسشنامص و آزمون تحبیق صدا ،نگرش شناختی و تاطای دوزبانصهای کرردی-
فارسی را مورد سنجش قرار میدهد .بدی منظور 841 ،زن و مرد دوزبانص ،در دو گروه سرنی  81-81سرالص و -22
 22سالص) و سص سحح تح یلی متااوم دانشآموز دبیرستان ،دیپلم و دانشجو) در شهر سنندب بص صورم ت رادفی
انتخاب شدند .پس از توزیع پرسشنامص و اجرای آزمون تحبیق صدا ،دادهها جمعآوری شدند و مورد تحلیل آمراری
قرار گرفتند .یافتصهای اصل اکی از آن است کص بص طور کلی ،نگرش زبانی کردزبانان ساک شهر سنندب نبربت
بص زبان فارسی معیار مثبت نیبت ،و نگرش شناختی و تاطای افراد نببت بص ای زبان با یکدیگر متااوم اسرت .در
پژوهش اور ،برای نخبتی بار ای دو نوع نگرش با استااده از دو ابزار متااوم مورد بررسی قرار گرفتنرد .وجرص
تمایز ای پژوهش با دیگر پژوهشهای انجامشده در ایران ،بهرهگیری از آزمون تحبیق صدا بررای سرنجش نگررش
تاطای دوزبانصها است.
کلیدواژهها :جامعصشناسی زبان ،نگرش زبانی ،نگرش شناختی ،نگرش تاطای ،دوزبانگی ،آزمون تحبیق صدا.

 -8تاریخ دریافت8232/6/88 :
 -2پبت الکترونیکی نویبندﮤ مبئول:
 -2پبت الکترونیکی:

تاریخ پذیرش8232/1/4 :
mandanapirouzfar@yahoo.com
elyasim@um.ac.ir
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 -3مقدّمه
نگرش زبرانی یکری از مهمترری مبراطل محررر در محالعرام زبران و برص خ رو

در روزﮤ

جامعصشناسی زبان است .از دالیل اهمیت محالعۀ نگرش زبرانی افرراد ،مریتروان برص درر رفترار
اجتماتی آنها نببت بص زبان مورد محالعص و موقعیت آن زبان از نظر افراد آن جامعرۀ زبرانی اشراره
کرد .نگرش زبانی با شناخت ،ا باس و رفتار آدمی در ارتباط است .تن ر رفتار گاهی با تن رر
شناخت کص تحت تأثیر تجربیام گذشتۀ افراد و باورهای آنها نببت بص جهان خارب است ،و گراه
با تن ر ا باس کص با تواطف و ا باسام افراد سرر و کرار دارد ،در ارتبراط اسرت .بخشری از
اهمیت نگرش ناشی از آن است کص صا بنظران محالعۀ آن را برای درر رفتار اجتماتی یراتی
میدانند .بخش دیگری از ای اهمیت مبتنی بر ای فرض است کص نگرشها تعیی کننردﮤ رفتارهرا
هبتند و ای فرض بص طور ومنی داللت بر ای امر دارد کص با تغییر نگرشهرای افرراد مریتروان
رفتارهای آنها را تغییر داد ترکان و کجبرا .)43 :8211 ،،از آنجرا کرص نگررش ماهرومی انتزاتری
است ،اراطۀ تعریای جامع و دقیق برای آن و همچنی سنجش آن در افراد گوناگون ببریار دشروار
است .در وزﮤ جامعصشناسی زبان ،برای محالعص و سنجش نگرش افراد نببت بص یر

زبران ،برص

ویژه افراد دوزبانص ،از روشهای مبتقیم از جملص پرسشنامرص ،م را بص و مشراهده و روشهرای
غیرمبتقیم مانند آزمون تحبیق صدا 4استااده میشود .مبئلۀ مورد نظرر در ایر پرژوهش ،بررسری
نگرش دوزبانصهای کردی-فارسی در شهر سنندب نببت بص زبان فارسی معیار است.
 -7پیشینة پژوهش
پیشینۀ محالعام در زمینۀ ʼنگرش ʻدر کشورهای اروپایی و امریکایی بص آغراز دورﮤ محررر شردن
ماهرروم ʼنگرررش ʻتوسررآ آلپررورم 1در سررال  8321مررییدی در رروزههررای روانشناسرری و
جامعصشناسی میرسد .در وزﮤ زبانشناختی ،نخبتی محالعرۀ نگررش زبرانی مربروط برص سرال
 8361مییدی در کانادا است .در ای بخش بص چند مورد از مهمتری تحقیقام انجامشده در ایر
وزه اشاره میشود.
لمبرم ،6هاگبون ،1گاردنر 1و فیل باوم )8361 3نخبتی افررادی بودنرد کرص برا بکرارگیری
)4. Matched Guise Test (MGT
5. G. W. Allport
6. W. E. Lambert
7. R. C. Hodgson
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9. S. Fillenbaum
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آزمون تحبیق صدا بص سنجش نگررش زبرانی افرراد پرداختنرد .ایر پرژوهش در جامعرۀ دوزبانرۀ
انگلیبی-فرانبویزبان استان کب  81کانادا اجرا گردید .یافتصهای اصل از ای پرژوهش راکی
از آن بود کص کاناداییهای انگلیبیزبان صداهایی را کص بص زبان انگلیبی وربآ شرده برود ،ببریار
خوشایندتر و مثبتتر از صدای سخنگویان فرانبویزبان ارزیابی کررده بودنرد .از طرر ،دیگرر،
کاناداییهای فرانبویزبان هم صدای انگلیبیزبانان را مثبتتر از صدای فرانبویان همزبان خرود
میدانبتند.
بیکر

88

 131 )8332دختر و پبر  88تا  84سالۀ ولزی را مرورد سرنجش قررار داد و نگررش

آنها را نببت بص زبان ولزی محالعص نمود .بص طور کلی ،نگرشهرا نبربت برص زبران ولرزی از نظرر
نوجوانان چندان مثبت نبود .بیکر دو سال بعد پسآزمرون را برا جمری کروچکتر از نظرر تعرداد
آزمودنیها و با گزینصهای کمتر در پرسشنامص اجرا کررد و دریافرت کرص نگررش اکثرر نوجوانران
نببت بص زبان ولزی منایتر شده است.
سوکاپ

82

 )2111نیز در تحقیقری برا تنروان بررسری نگررشهرای زبرانی نبربت برص زبران

انگلیبی-امریکایی جنوبی در ایاالم متحدﮤ امریکا با استااده از آزمون تحبیق کیمری

82

گونرصای

از آزمون تحبیق صدا) و پرسشنامص بص بررسی نگرش زبانی دانشجویان امریکایی نببت برص گونرۀ
زبانی جنوبی در ی

موقعیرت شرغلی فروشرندگی) پرداخرت و هرد ،خرود را از انجرام ایر

پژوهش میدانی ،بررسی نگرش زبانی مردم جوامع امریکا و نوع رفتار آنها با جنوبیها بیران کررد.
پس از تحلیل آماری دادههای گردآوریشده از  238آزمودنی ،نترای ایر تحقیرق نشران داد کرص
نگرش زبانی نببت بص زبان مورد نظر برای گویندگان مرد بیش از گویندگان زن) در مقایبرص برا
گونۀ زبانی معیار منای است.
از دیگر پژوهشهای انجامشده در استان کب

کانادا میتروان برص پرژوهش کرچرر

84

)2113

اشاره کرد .وی هد ،از انجام ای تحقیق را بررسی نگرش ساکنان ای منحقص از جملرص مهراجران
ساک در ای استان ،با پیشینصهای زبانی و فرهنگی متااوم معرفری کررد .بردی منظرور ،نگررش
 864دانشآموز انگلیبیزبان و فرانبویزبان در مونترال را نببت بص سص زبان انگلیبی ،فرانبروی
10. Quebec
11. C. Baker
12. B. Soukup
13. verbal guise test
14. R. Kircher
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کبکی و فرانبوی اروپایی با دو روش متااوم پرسشنامص و آزمون تحبیق مورد ارزیابی قررار داد.
نتای

اکی از آن بود کص بص طور کلی ،نگرش در همۀ ابعاد نبربت برص هرر دو زبران انگلیبری و

فرانبوی مثبت است اما نگرش نببت بص زبان فرانبوی ،بص ویژه در مورد موقعیت ایر زبران ،در
مقایبص با موقعیت زبان انگلیبی منایتر است.
از پژوهشهای وزﮤ نگرش زبانی در داخل کشور میتوان بص تحقیق بشیرنژاد  )8216اشراره
کرد کص بص بررسی کاربرد دو زبان فارسی و مازنردرانی در روزههرا و موقعیرتهرای مختلرف و
همچنی سنجش نگرش زبانی  8211آزمودنی زن و مرد در گروههای سنی متااوم در پن شرهر
و  82منحقۀ روستایی ،نببت بص ای دو زبان پرداختص است .نتای

اصل از ایر پرژوهش راکی

از آن است کص میزان کاربرد مازندرانی در همۀ وزهها رو بص کاهش است .نگرش آزمودنیهرا در
برخی زمینصها بص زبان مازندرانی تا دودی مثبت است ،امرا در مجمروع جوانران بریش از سرایر
گروهها بص کاربرد زبان فارسی گرایش دارند.
ا مدی  )8211پژوهش میدانی دیگری با هد ،بررسی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و زبران
کردی در شهرستانهای چهارگانۀ منحقۀ اورامانام بص انجام رسانده است .وی  411آزمودنی را برا
توجص بص جدول مورگان 81بص صورم ت ادفی انتخاب نموده و میزان کاربرد زبانهای مرورد نظرر
توسآ آزمودنیها را در وزههرای گونراگون ماننرد خرانواده ،مدرسرص ،موقعیرتهرای رسرمی و
غیررسمی و مراکز اداری مورد سنجش قرار داده اسرت .یافترصهرا راکی از آن اسرت کرص میرزان
کاربرد ای زبانها در گروههای مختلف با هم متااوم و از نظر آماری معنادار هبتند.
شعبان  )8213نیز در تحقیقی بص بررسی نگرش زبانی  411دانرشآمروز دبیرسرتانی در شرهر
بروجرد نببت بص زبان فارسی پرداختص است .وی در ای پژوهش بص ای نتیجص رسیده کص نگررش
آزمودنیها بص زبان فارسی تقریباً مثبت است.
فقیص  )8213پژوهشی را با تنوان بررسی کاربرد زبان فارسی در شرهرهای سرنندب و بانرص برا
هد ،بررسی میزان استااده از دو زبان فارسی و کردی در تعامیم روزمرﮤ مردم ای دو شهر برص
انجام رسانده است؛ وی بدی منظور 611 ،آزمودنی را با پرسشنامصای بر اساس الگوی پاراشرر
 )8311مورد بررسی قرار داده است .نتای

86

اصل از تحلیرلهرای آمراری نشران داده اسرت کرص
15. Morgan
16. Paracher
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اختی ،در استااده از دو زبان فارسری و کرردی توسرآ گرروههرای مختلرف سرنی ،تح ریلی،
جنبیتی و افراد متأهل با همبر کرد و غیرکرد از نظر آماری معنیدار است.
پیشقدم و صبوری  )2188با بهرهگیری از آزمون تحبیق صدا ،نگررش  861زبرانآمروز زبران
انگلیبی را نببت بص گونصهای مختلف زبان انگلیبی مورد سنجش قرار دادند .مت آزمون تحبیرق
صدا بص زبان انگلیبی و توسآ سخنگویان انگلیبی-آمریکرایی ،انگلیبری-بریتانیرایی ،فارسری و
تربی خوانده شد و در نهایت ،ای نتیجص اصل شد کص زبانآموزان شرکتکننده در آزمون ،زبران
انگلیبی با لهجۀ آمریکایی را نببت بص لهجصهای دیگر برتر میدانند.
از دیگر تحقیقاتی کص دو زبان فارسی و کردی را مورد محالعص قررار داده اسرت ،مریتروان برص
پژوهش ا مدخانی ،نجایان و کمری  )8232اشاره کرد کص بص بررسی جایگاه و کاربرد زبانهرای
فارسی و کردی در میان  234فرد دوزبانص در شهرستان شیروان چررداول پرداخترصانرد .یافترصهرای
اصل از تحلیل آماری پرسشنامصها نشران مریدهرد کرص برص طرور کلری ،آزمرودنیهرا در همرۀ
گروههای مورد نظر ،در موقعیتهای رسمی از زبان فارسی و در موقعیتهای غیررسمی از زبران
کردی استااده مینمایند و ای همببتگی مثبت است .در ایر پرژوهش ،تاراوم معنراداری میران
استاادﮤ زنان و مردان از زبان فارسی مشاهده نشده است.
هانبیا

81

 )2184در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود بص بررسی نگرشهای زبرانی نبرل اول و

دوم  41فرد دوزبانۀ افغانی-آمریکایی و ایرانی-آمریکرایی نبربت برص زبرانهرای دری و فارسری
پرداختص است .ابزار مورد استااده در ای پژوهش ،آزمرون تحبیرق صردا بروده اسرت .یافترصهرای
اصل از ای پژوهش اکی از آن بود کرص از نظرر شررکتکننردگان پرژوهش ،زبران فارسری و
سخنگویان آن دارای اتتبار اجتماتی بیشتری نببت بص زبان دری و سخنگویان آن هبتند.
همانطور کص پیشتر ذکر گردید ،بیشتر پژوهشهای صورمگرفتص در جوامع دوزبانص در داخرل
ایران ،جایگاه و میزان کاربرد دو زبان را مورد محالعص قرار دادهاند و پرژوهشهرایی کرص برص طرور
غیرمبتقیم بص سنجش نگررش زبرانی افرراد بپردازنرد ،محردود هبرتند .از سروی دیگرر ،همری
نمونصهای محدود و اندر نیز اغلب نگرش زبانی افراد دوزبانص را از طریق روشهرای مبرتقیم از
جملص پرسشنامص ،م ا بص و مشاهده ارزیابی نمرودهانرد .در واقرع در بیشرتر مروارد برص سرنجش

17. A. Hansia
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نگرش شناختی و آشکار افراد توجص شده و محالعۀ نگرش زبانی تراطای و پنهران دوزبانرصهرا در
ایران ،ناچیز بوده و چندان مورد بررسی قرار نگرفتص است.
 -1روششناسی
در بخش اور ،جامعۀ آماری ،متغیرها ،ابزارهای مورد استااده و در نهایت روش انجام پرژوهش
بص طور مخت ر تشریح میشود.
 -3-1جامعة آماری

جامعۀ آماری ای پژوهش را  841فرد دوزبانۀ کردی-فارسی ساک شهر سنندب تشرکیل دادهانرد
کص در دو گروه سنی نوجوان  81-81سالص) و جوان  22-22سالص) جای گرفتصانرد .گرروه سرنی
نوجوانان شامل  11دختر و پبر  41دختر و  41پبر  81تا  81سالص) ساک شهر سنندب و گرروه
سنی جوانان شامل  61زن و مرد  21دانشجوی زن 21 ،دانشجوی مرد 81 ،مررد دیرپلم و  82زن
دیپلم) دوزبانۀ ساک شهر سنندب هبتند .نوجوانان شرکتکننده بص تعرداد مبراوی از هرر چهرار
مقحع تح یلی اول ،دوم ،سوم دبیرستان و پیشدانشگاهی) ،هر مقحرع  81نارر ،از دو دبیرسرتان
دولتی پبرانص و دخترانص واقع در نا یۀ یر

آمروزش و پررورش شرهر سرنندب برا نمونرصگیرری

ت ادفی انتخاب شدند .دانشجویان شرکتکننده در پژوهش نیز دانشرجوی سرال آخرر در مقحرع
کارشناسی در دانشکدﮤ زبان و ادبیام فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه کردستان سنندب بودنرد
کص بص صورم ت ادفی انتخاب گردیدند .افراد شرکتکنندﮤ دارای مدرر دیرپلم نیرز برص صرورم
ت ادفی از محیآهای شهری از جملص خیابان و برازار انتخراب شردند و مشرابص شررکتکننردگان
دانشجو ،پس از میقام و انجام توویحام الزم در خ و

پژوهش ،اورر برص همکراری برا

پژوهشگر شدند .شرکتکنندگان دارای مدرر تح یلی دیپلم از اقشار مختلرف جامعرص از جملرص
راننده ،آرایشگر ،خانصدار ،فروشنده و غیره بودند .برای انتخاب شرکتکننردگان در ایر پرژوهش
دو مبئلص اطز اهمیت بود :نمونصگیری ت ادفی و دوزبانۀ کردزبان-فارسیزبان بودن آنها .تریوه
بر  841شرکتکنندﮤ ای پژوهش کص  11نار از آنها را مردان و  12نار را زنان تشرکیل مریدادنرد،
برای آمادهسازی آزمون تحبیق صدا 2 ،گویندﮤ مرد نیز با پژوهشگر همکراری نمودنرد .دو نارر از
گویندگان دوزبانۀ کردی-فارسی بودند و ی

نار ی زبانۀ فارسریزبران .گوینردﮤ اصرلی در ایر

تحقیق گویندهای بود کص مت مورد نظر را بص دو زبان کردی و فارسری خوانرد و صردایش وربآ
گردید.

بررسی نگرشهای شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی-فارسی نببت بص زبان فارسی معیار بر اساس22/ ...

 -7-1متغیرهای پژوهش

متغیرهای مبتقل در ای پژوهش تبارماند از جنبیت ،س و سحح تح رییم؛ متغیرر واببرتص
نیز نگرش زبانی دوزبانصهای کردی-فارسی ساک در شهر سنندب نببت بص زبران فارسری معیرار
است.
 -1-1ابزارهای جمعآوری دادهها

در انجام ای پژوهش کص بر اساس رویکرد ذهر گرایری انجرام شرده ،از دو ابرزار پرسرشنامرص و
آزمون تحبیق صدا استااده شده است.
 -3-1-1پرسشنامه

پرسشنامۀ پژوهش اور بص صورم خودساختص طرا ی و تدوی گردیده است .پرسشنامرص برص
طور کلی از سص بخش تشکیل شده است بخش نخبت شامل اطیتام شخ ی شرکتکننردگان
از جملص جنبیت ،س  ،تح ییم ،ووعیت تأهل ،شهر محل تولد و سکونت است؛ بخرش دوم
پرسشنامص ،کاربرد زبانهایی را کص شرکتکننردگان بردانهرا سرخ مریگوینرد ،در روزههرا و
موقعیتهای اجتماتی مختلف از جملص خانص ،مهمانیهای خانوادگی ،مدرسص یرا دانشرگاه ،محرل
کار و جامعص و با افراد گوناگون ارزیابی میکنرد؛ بخرش پایرانی در پرسشرنامۀ اورر نیرز از 22
جملص تشکیل شده است کص بر اساس مقیاس  1گزینصای لیکرم 81از ”کرامیً مروافقم“ ترا ”کرامیً
مخالام“ طرا ی شدهاند و نگرش شرکتکنندگان را نببت بص زبان فارسی معیار میسنجند.
 -7-1-1آزمون تطبیق صدا

زبان گاتار مشخ ۀ تعیی کنندﮤ اتضای ی

گروه فرهنگری یرا یر

ملرت اسرت و نگررش هرر

شنونده نببت بص اتضای ی

گروه ،بص زبان آن گروه نیز تعمیم داده مریشرود .برص همری لحرا ،

واکنشهای افراد نببت بص ی

زبان در هنگام ارزشیابی آن طبعاً باید مشابص واکنشهرای آن افرراد

نببت بص سخنگویان آن زبان در هنگام تعامل با آنان باشد؛ البتص از آنجا کرص بکرارگیری زبران تنهرا
یکی از مشخ صهای رفتاری مشترر سخنگویان نببتاً متااوم آن زبان تلقی میشود ،شرنیدن آن
زبان ا تماالً ویژگیهای تامتر یا قالبی آن گروه را در ذهر زنرده مریکنرد لمبررم و دیگرران،
.)44 :8361
18. five-point Likert Scale
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در سال  8311روشی با تنوان شیوﮤ ’تمایز معنرایی‘ 83توسرآ چرارلز آزگرود ،21روانشرناس
زبان ،با هد ،سنجش معنای ومنی اشیاء ،مااهیم و رویدادها محرر شد .معانی ومنی ،اسرتنباط
و درر درست آن دستص از نگرشهایی کص پاسخدهندگان آنهرا را مخاری نگرص داشرتص و برص طرور
تینی بروز نمیدهند ،ممک میسازند پرستون .)882 :2181 ،28برر اسراس ایر شریوه ،در سرال
 8361والس لمبرم ،روانشناس اجتماتی ،و همکرارانش آزمرون تحبیرق صردا را بررای محالعرۀ
نگرش زبانی افراد دوزبانۀ انگلیبی-فرانبویزبان در استان کب

کانادا طرا ی و اجرا کردند.

پس از آمادهسازی تمام مرا ل آزمون تحبیق صدا از جملرص تعیری ویژگریهرای شخ ریتی،
طرا ی پرسشنامص آزمون ،انتخاب مت و وبآ صدای گویندهها و همچنی اجررای آزمایشری آن
بر روی  21زن و مرد دوزبانۀ کردی-فارسی ساک در شهر مشهد ،ای آزمون آمرادﮤ اجررا بررای
گروه اصلی شد .پیش از آغاز مر لۀ اجرای آزمون ،تووریح مخت رری دربرارﮤ آزمرون و نحروﮤ
پاسخدهی بص آن بیان میشد؛ سپس مت فارسی و کردی در اختیار شرکتکنندگان قرار میگرفرت
و وقت کافی برای خواندن بص آنها داده میشد .از آنجا کص در آزمون تحبیق صدا هد ،ایر اسرت
کص شرکتکنندگان بدون توجص بص محتوای مت خواندهشده ،ذهر خرود را معحرو ،برص زبران و
صدای گوینده کنند ،در ای پژوهش نیز مشابص پژوهش لمبرم و دیگران  )8361پیش از پخرش
صداهای وبآشده ،مت مورد نظر را بص هر دو زبان کردی و فارسی در اختیرار شررکتکننردگان
قرار دادیم تا با محالعۀ آن نببت بص آنچص قرار است بشنوند ،آگاهی پیدا کننرد .در مر لرۀ بعرد ،از
شرکتکنندگان خواستص شد کص ابتدا بص  4صدای وبآشده صدای مرد) کص  2نار از آنها متنری را
بص زبان کردی و  2نار دیگر همان مت را بص زبان فارسی خوانده بودند ،گروش دهنرد و در ری
گرروش دادن یررا پررس از اتمررام آن ،پرسشررنامۀ مخ ررو

ای ر آزمررون را تکمیررل نماینررد .بررص

شرکتکنندگان ای گونص گاتص شد کص  2نار از گویندگان ،کردزبان و اهل استان کردسرتان هبرتند
و  2نار دیگر فارسیزبان هبتند؛ در الی کص مت مورد نظر در آزمون توسرآ سرص نارر خوانرده
شده بود .در واقع ،یکی از افراد کص زبان مادریاش کردی بود و بص زبان فارسی نیرز تبرلآ کامرل
داشت ،مت مورد نظر را دو مرتبص ،ی

بار بص زبان کردی و ی

برار برص زبران فارسری خوانرده و

19. semantic differential
20. C. Osgood
21. D. R. Preston

بررسی نگرشهای شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی-فارسی نببت بص زبان فارسی معیار بر اساس21/ ...

صدایش وبآ شده بود .گویندﮤ دیگر مرد کردزبانی بود کص مت را فقآ بص زبان کرردی و دیگرری
فارسیزبانی بود کص مت را بص زبان فارسی خواند و صدای ای دو نار نیز وربآ گردیرد .پرس از
پخش هر صدا تا پخش صدای بعدی دود ی

دقیقرص مکرث صرورم مریگرفرت ترا صردای

شنیدهشده از ذه شنونده پار شود .گاهی در ای بی بص سؤاالم افراد پاسخ داده میشد.
تلت قرار دادن صدای وبآشدﮤ کردی و فارسی گویندﮤ اصلی در ابتدا و انتهای آزمرون ایر
بود کص تا د امکان ،ا تمال تشخیص یکی بودن گویندﮤ ای دو صدا توسآ شررکتکننردگان را
کاهش دهیم .در ای پژوهش ،صداهای وربآشردﮤ دو گوینردﮤ دیگرر کرص اصرحی اً ’صرداهای
پرکننده‘ نامیده میشوند ،مورد تحلیل آماری قرار نگرفت.
پرسشنامۀ آزمون تحبیق صدا در  4صراحۀ رنگری طرا ری شرده برود .در مجمروع  1برگرص
متشکل از دو نوع پرسشنامرص در اختیرار شررکتکننردگان قررار گرفرت ،برص گونرصای کرص ابتردا
پرسشنامۀ مربوط بص آزمون تحبیق صدا و سپس پرسشنامۀ سنجش نگرش زبانی قرار داشت.
پس از اینکص افراد بص صداهای وبآشده گوش میدادند و پرسشنامصهای آزمون تحبیق صردا
را تکمیل میکردند ،از آنها خواستص میشد کص پرسشنامۀ مربوط بص سرنجش نگررش را محالعرص و
کامل نمایند و تأکید میشد در صورتی کص ی انجام ای مر لص سؤال یا ابهرامی برایشران پریش
آمد ،پژوهشگر را در جریان آن بگذارند .تکمیل پرسرشنامرصهرا تقریبراً  21-21دقیقرص برص طرول
میانجامید.
 -6مبانی نظری
در ای بخش ،بص تعریف نگرش و تناصر سصگانۀ تشکیلدهندﮤ آن میپردازیم.

 -3-6نگرش

اپنهایم 22معتقد است:
نگرش سازهای است انتزاتی کص مبتقیماً قابل مشاهده و درر نمیباشد .ای سازه در درون ذه
افراد قرار دارد و بص طور مبتقیم یا غیرمبتقیم بص واسآۀ فرایندهای مشخ ی از جملص رفتارهرای
قالبی ،باورها ،واکنشها یا اظهارام کیمی ،نظرام و تقاید ،ا باسام گوناگون ماننرد خشرم یرا
خوشحالی و رفتارهای دیگر ،خود را بروز میدهد.
اپنهایم )23 :8312
22. B. Oppenheim
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گرم

22

 )22 :2181از تجارب شخ ی و محیآ اجتماتی بص تنوان دو منبع مهم و تأثیرگرذار

بر نگرشهای ما یاد میکند .آلپورم نیز بیش از آنکص نگرش را فرایندی ذاتری فررض کنرد ،آن را
امری اکتبابی میداند آلپورم ،8321 ،بص نقل از گرم.)22 :2181 ،
نگررش را مرریترروان از دو دیرردگاه رفتررارگرایی و ذهر گرایرری نیررز مررورد بررسرری قرررار داد
ادگبیجا16 :2111 ،24؛ آگیبی 21و فیشم  .)821 :8311 ،26برر اسراس دیردگاه رفترارگرایی کرص
یکی از نخبتی رویکردهرا در روانشناسری اسرت ،نگررش در واکرنش افرراد برص محرررهرای
گوناگون نمود پیدا میکند .فاسولد

21

 )841 :8314بر اساس رویکررد رفترارگرایی برر ایر براور

است کص نگرش پاسخی آشکار و قابل مشاهده در موقعیتهای اجتماتی گوناگون اسرت .برای

21

معتقد است کص بر اساس دیدگاه رفتارگرایی ،نگرش در واکنشها و رفتارهای آشکار افرراد ،قابرل
مشاهده است و تنها راه تعیی و تشرخیص نگررشهرا ،مشراهدﮤ رفترار آدمری در موقعیرتهرای
اجتماتی است بای  ،8321 ،بص نقل از آگیبی و فیشرم  .)821 :8311 ،وجرود یرا تردم وجرود
رابحۀ مبتقیم و قابل پیشبینی میان نگررش و رفترار را مریتروان مهمترری محردودیت رویکررد
رفتارگرایی دانبت کرچر.)11-43 :2113 ،
در مقابل رویکرد رفتارگرایی ،رویکرد ذه گرایی محرر گردیده است کص بیشتر پژوهشهرای
اخیر در وزﮤ نگرش در چارچوب ای رویکرد انجام میشوند .بر اساس رویکررد ذهر گرایری،
نگرشها بر رفتار افراد تأثیر میگذارند ،اما تعیی کنندﮤ آنها نیبتند .بص گاتۀ آلپورم نگررش رفترار
نیبت اما پیششررط رفترار اسرت آلپرورم ،8321 ،برص نقرل از کرچرر .)11 :2113 ،ویلیرامز

23

 )2 :8314بیان میکند کص نگرش در رویکرد ذه گرایی بص التی درونی اشراره دارد کرص تحرت
تأثیر موقعیتهای مختلف بروز مییابد و در برخی شرایآ ،باتث بروز واکرنش بعردی فررد نیرز
میشود .آلپورم معتقد است کص از دیدگاه ذه گرایی ،نگرش ماهومی ذهنی اسرت و ایر نشران
میدهد کص نگرشها بص طور مبتقیم قابل مشاهده نیبتند و باید آنها را برا توجرص برص تاکرر افرراد
23. P. Garrett
24. E. Adegbija
25. R. Agheyisi
26. J. Fishman
27. R. Fasold
28. R. Bain
29. F. Williams
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استنتاب کرد .با اینکص امروزه رویکرد ذه گرایی در محالعام و پژوهشهرا کراربرد ببریار زیرادی
دارد ،اما باید توجص داشت کص ای رویکرد هرم دارای محردویتهرایی اسرت .وجرود تبراراتی از
جملص ”تمایل بص انجام رفتار یا تمل“ و ” التی برای بروز واکنش“ در تعاریف اراطصشده برای ایر
ماهوم اکی از آن است کص نگرشها بص صورم آشکار بروز نمییابند و برص طرور مبرتقیم قابرل
مشاهده نیبتند.
در ارتباط با اجزای تشکیلدهندﮤ نگرش باید گات روانشناسان اجتمراتی معمروالً نگررش را در
ارتباط با سص تن ر تشکیلدهندﮤ آن بص شرر زیر بررسی میکنند:
 )8تن ر تاطای یا ا باسام ،تواطف دربارﮤ شخص ،اندیشص ،واقعص ،یا شیء ایجاد الرت
ترس ،محبت ،نارم و غیره).
 )2تن ر شناختی یا تقاید ،اتتقادام ،آگاهیها یا اطیتاتی کص از سوی فرد کبب مریشرود
اتتقاد بص خوبی یا بدی چیزی).
 )2تن ر رفتاری یا ق د و آمادگی برای اقدام.
بدیهی است کص ای تناصر بص گونصای منارد وجود ندارند و مبتقل تمل نمریکننرد .نگررش،
آمیزه یا نقشی در هم آمیختص از ا باسام ،ادراکام و تماییم فردی ی
چیز ،شخص یا گروه ،ی

واقعص ،ی

شرخص دربرارﮤ یر

اندیشص یرا واقعیرام و امرور مشرابص دیگرر اسرت گلشر

فومنی.)832-832 :8238 ،
گرم  )22 :2181نیز معتقد است کص نگرشهایی کرص شرامل باورهرای افرراد دربرارﮤ جهران
خارب و روابآ میان اشیا هبتند ،شناختی تلقی میشروند .نگررشهرایی کرص در آنهرا تواطرف و
ا باسام فرد نببت بص ی

شیء تأثیرگذار است ،تاطایاند و نگرشهایی کص آمادگی یرا تمایرل

بص انجام تمل را در افراد ایجاد میکنند ،از مقولۀ رفتراریانرد .تن رر رفتراری گراهی برا تناصرر
شناختی و تاطای در نگرش افراد سازگار است .برای مثال ،اگر بخواهیم نگرش ی

دانرشآمروز

را نببت بص زبان اسپانیایی بص تنوان زبان دوم بررسی کنیم ،تناصر سصگانۀ نگررش برص شررر زیرر
خواهند بود :در صورتی کص آن دانشآموز معتقد باشد کص یرادگیری زبران اسرپانیایی درر او را از
فرهنگ اسپانیایی بهتر و تمیقتر میکند ،با تن ر شناختی نگرش روبصرو هبتیم؛ اگر او تیقمنرد
بص خواندن ادبیام اسپانیایی باشد ،با تن ر تاطای نگرش سر و کار داریم؛ و در صورتی کرص وی
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در ال پسانداز پول برای ثبتنام در کیسهای آموزش زبان اسپانیایی باشد ،با تن رر رفتراری
مواجص هبتیم.
ببیاری از متخ

ان ای

وزه در مورد ای اصل اتااق نظر دارند کص نگرش مح رول سرص

تن ر شناخت ،تاطاص و رفتار است آگیبری و فیشرم 823 :8311 ،؛ بیکرر82 :8332 ،؛ گررم،
22 :2181؛ ترکران و کجبرا .)11 :8211 ،،آجرزن 21از مردل سرصتن رری نگررش برص صرورم
سلبلصمراتبی کص نشاندهندﮤ رابحص میان تناصر نگرش است ،یاد میکند.
نگرش

آمادگی برای عمل

شناخت

عواطف

شکل شمارة ( .)3رابطة سلسلهمراتبی میان عناصر سهگانة نگرش از دیدگاه آجزن ()7002

وی میافزاید مدل سلبلصمراتبی نگرش بص گونصای است کص در آن نگرشها روی رفترار ترأثیر
میگذارند؛ بص ای معنا کص وجود واقعی یا نمادی ی

چیز ،تکسالعمل محلروب یرا نرامحلوب -

نگرش بص آن چیز  -را نشان میدهد .ای نگرش ،واکنشهای شناختی ،تراطای و رفتراری را برص
آن چیز مورد نظر اتمال میکند؛ واکنشهایی کص ووعیت ارزیابیشان با نگررش کلری سرازگار و
هماهنگ است آجزن.)28-21 :2111 ،
 -2بحث و نتیجهگیری
پس از وارد کردن دادههای اصل از اجررای پرسرشنامرص و آزمرون تحبیرق صردا در نبرخۀ 22
نرمافزار اسپیاساس ،28پایایی هر دو ابزار بصکاررفتص در پرژوهش اورر برا اسرتااده از فرمرول
آلاای کرونباخ 22مورد سنجش قرار گرفت .ای فرمول برای تعیری پایرایی یر
آزمون با تأکید بر همببتگی درونی آن بص کار میرود .نتای

پرسرشنامرص یرا

اصل نشان داد کرص مقردار ورریب

آلاای پرسشنامص در ای پژوهش برابر با  1/114و مقدار وریب آلاای آزمون تحبیق صدا برابر برا
30. I. Ajzen
)31. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
32. Cronbach’s alpha

بررسی نگرشهای شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی-فارسی نببت بص زبان فارسی معیار بر اساس23/ ...

اصل از آنهرا

 1/114است .بنابرای  ،پرسشنامص و آزمون تحبیق صدا در ای پژوهش پایا و نتای
قابل اتتماد هبتند.

برای افزایش روایی ابزارها نیز همانطور کص در بخش  )2-2-2تنوان شرد ،پریش از اجررای
نهایی آزمونها در شهر سنندب ،آزمون آزمایشری برر روی  21نارر از کردزبانران سراک در شرهر
مشهد انجام شد و اصی ام الزم اتمال گردید .الزم بص ذکر اسرت کرص نترای

اصرل از آزمرون

آزمایشی مورد تحلیل آماری قرار نگرفت و پژوهشگر تنها بص ایجراد تغییررام و اصری ام الزم
ببنده کرد .در مورد روایی پرسشنامص ،ذکر ایر نکترص ورروری اسرت کرص پرسشرنامۀ سرنجش
نگرش زبانی توسآ چند ت از اساتید و متخ
دیگر ،از آنجا کص هیچ ی

ان ای

وزه مورد تأیید قرار گرفرت .از طرر،

از شرکتکنندگان در آزمون آزمایشی و آزمون اصلی بص استثنای یر

نار کص از فهرست شرکتکنندگان ذ ،شد) نتوانبتند تشخیص دهنرد کرص نخبرتی و آخرری
گوینده در واقع ی

نار است ،روایی ای آزمون نیز تأیید میگردد.

برای سنجش نگرش کلی مجموع نگرش شناختی و تاطای) کردزبانان شهر سرنندب نبربت
بص زبان فارسی معیار با استااده از آزمرون تری تر نمونرصای 22و مقایبرۀ میرانگی هرا برا تردد 2
متوسآ) مشخص میشود کص بص طور کلی نحوﮤ نگرش کردزبانان شهر سنندب نبربت برص زبران
فارسی معیار چگونص و بص چص میزان است و در صورتی کص میرانگی برص دسرت آمرده بیشرتر از 2
باشد ،نشاندهندﮤ نگرش مثبت و در غیر ای صورم اکی از نگرشی منای است .نترای آزمرون
در جدول شمارﮤ  )8اراطص شده است.
جدول شمارة ( .)3نتایج آزمون تی تکنمونهای برای فرضیة اول در مقایسه با عدد 1

متغیر

تعداد

میانگین

آماره تی

سطح معناداری

نگرش کلی

841

2/32

-8/13

1/16

با توجص بص جدول فوق مشاهده میشود کص متوسرآ نحروﮤ نگررش کردزبانران شرهر سرنندب
نببت بص زبان فارسی معیار کص با استااده از آزمون تی ت نمونصای محاسربص شرده ،برابرر برا 2/32
است و در مقایبص با تدد  2کوچکتر است؛ همچنی مقدار سحح معناداری آزمون برابرر برا 1/16
است کص از  1/11بیشتر است .بنابرای نتیجۀ اصل بدی ماهوم است کص کردزبانان شهر سرنندب
33. One-Sample T-Test
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نببت بص زبان فارسی معیار نگرش مثبتی ندارند .هرچند با توجرص برص میرانگی برص دسرت آمرده،
میتوان نگرش آنها را خنثی و متمایل بص مثبت دانبت.
بص منظور بررسی وجود تااوم معنادار میان نگرش شناختی و نگرش تاطای کردزبانران شرهر
سنندب نببت بص زبان فارسی معیار ،از آزمرون تریزوجری 24اسرتااده گردیرد کرص در آن میرانگی
نگرش شناختی و نگرش تاطای کردزبانان شهر سرنندب نبربت برص زبران فارسری معیرار مرورد
مقایبص قرار گرفت .نتای

اصل در جدول شمارﮤ  )2قابل مشاهده است.

جدول شمارة ( .)7نتایج آزمون تیزوجی در مقایسة نگرش شناختی و عاطفی کردزبانان شهر سنندج

متغیر

تعداد

میانگین

نگرش شناختی

841

2/11

نگرش عاطفی

841

2/18

آماره تی

سطح معناداری

-81/38

*1/111

* معنی داری در سحح 1/11

همانطور کص در جدول فوق می ظص میشود ،بر اسراس نترای آزمرون تریزوجری ،متوسرآ
نگرش شناختی و تاطای کردزبانان شهر سنندب نببت بص زبان فارسی معیار برص ترتیرب برابرر برا
 2/11و  2/18اسررت .همچنرری سررحح معنرراداری آزمررون کمتررر از  1/11اسررت 1/11
 .)Sig=1/111بنررابرای میرران نگرررش شررناختی کردزبانرران شررهر سررنندب و نگرررش ترراطای
شرکتکنندگان نببت بص زبان فارسی معیرار ،تاراوم معنرادار وجرود دارد .برا توجرص برص مقرادیر
میانگی بص دست آمده ،می ظص میشود کرص نگررش تراطای کردزبانران شرهر سرنندب بیشرتر و
مثبتتر از نگرش شناختی آنها نببت بص زبان فارسی معیار است.
دادههای اصل از آزمون تحبیق صدا در جهت بررسی وجود تاراوم معنرادار میران نگررش
تاطای کردزبانان نببت بص سخنگوی کردزبان و سخنگوی فارسیزبان بص کار گرفترص شرد .بردی
منظور نیز از آزمون تیزوجی استااده شد و در آن میانگی نگرش تراطای کردزبانران نبربت برص
سخنگویان کردزبان و فارسیزبان مورد مقایبص قرار گرفت .نتای آزمرون در جردول شرمارﮤ )2
اراطص شده است.

34. Paired Samples Test

بررسی نگرشهای شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی-فارسی نببت بص زبان فارسی معیار بر اساس48/ ...
جدول شمارة ( .)1نتایج آزمون تیزوجی در مقایسة نگرش عاطفی کردزبانان نسبت به سخنگویان کردزبان و فارسیزبان

متغیر
نگرش عاطفی

سخنگو

تعداد

میانگین

کردزبان

841

2/16

فارسیزبان

841

2/18

آمارﮤ تی

سطح معناداری

-1/182

1/481

همانطور کص در جدول فوق می ظص میشود ،بر اسراس نترای آزمرون تریزوجری ،متوسرآ
نگرش تاطای کردزبانان نببت بص سخنگویان کردزبان و فارسیزبان برص ترتیرب برابرر برا  2/16و
 2/18اسررت .سررحح معنرراداری آزمررون بیشررتر از  1/11اسررت )Sig=1/481 1/11؛ بنررابرای
مشخص میگردد کص میان نگرش تاطای کردزبانان نببت بص سرخنگوی کردزبران در مقایبرص برا
نگرش تاطای آنها نببت بص سخنگوی فارسریزبران تاراوم معنراداری وجرود نردارد و نگررش
تاطای بص هر دو سخنگو مثبت است.
همچنی بر اساس نتای

اصل از پرسشنامۀ سنجش نگرش زبانی و آزمون تحبیرق صردا در

ای پژوهش ،دادههای زیر اصل گردید :میانگی نگرش شناختی سخنگویان مرد و زن کردزبران
نببت بص زبان فارسی معیار کص با استااده از آزمون تیمبتقل 21محاسبص گردید ،بص ترتیب برابرر برا
 2/48و  2/63است؛ بنابرای  ،میان نگرش شناختی سرخنگویان زن کردزبران و نگررش شرناختی
سخنگویان مرد ای اقلیت زبانی نببت بص زبان فارسی معیرار ،تاراوم معنراداری وجرود دارد .برا
توجص بص مقادیر میانگی بص دست آمده ،می ظص مریشرود کرص نگررش شرناختی هرر دو گرروه از
سخنگویان خنثی است ،هرچند میانگی آن در سخنگویان زن کردزبان بیشتر از سرخنگویان مررد
کردزبان است .در مقابل ،میانگی نگرش تاطای سخنگویان مرد و زن کردزبران نبربت برص زبران
فارسی معیار نیز کص از طریق آزمون تیمبتقل بررسی گردیرد ،برص ترتیرب برابرر برا  2/46و 2/11
است .بنابرای  ،میان نگرش تاطای سخنگویان زن کردزبان و نگرش تاطای سخنگویان مرد ایر
اقلیت زبانی نببت بص زبان فارسی معیار ،تااوم معناداری وجود ندارد و هر دو گروه نبربت برص
زبان فارسی معیار نگرش تاطای مثبت دارند.
میانگی نگرش شناختی نوجوانان و جوانان کردزبان نببت بص زبان فارسی معیار کص با آزمرون
تیمبتقل محاسبص شد ،بص ترتیب برابر با  2/14و  2/16اسرت .در نتیجرص ،میران نگررش شرناختی
35. Independent Samples Test
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نوجوانان کردزبان و نگرش شناختی جوانان ای اقلیت زبانی نببت بص زبان فارسی معیار تاراوم
معناداری وجود ندارد و نگرش شناختی هر دو گروه خنثی است .از طر ،دیگر ،میانگی نگررش
تاطای نوجوانان و جوانان کردزبان نببت بص زبان فارسی معیار با استااده از آزمون تیمبرتقل برص
ترتیب برابر با  2/16و  2/46محاسبص گردید .بنابرای  ،میان نگررش تراطای نوجوانران کردزبران و
نگرش شناختی جوانان ای اقلیت زبانی نببت بص زبان فارسری معیرار تاراوم معنراداری وجرود
ندارد و نگرش تاطای هر دو گروه از شرکتکنندگان نببت بص زبان فارسی معیار مثبت است.
بر اساس دادههای اصل از آزمرون تحلیرل واریرانس یر طرفرص ،26میران نگررش شرناختی
دانشآموزان دبیرستانی کردزبان ،سخنگویان کردزبان دارای مدرر دیپلم و دانشجویان ای اقلیرت
زبانی تااوم معناداری وجود ندارد و نگرش شناختی هر سص گروه خنثی است .میرانگی نگررش
شناختی دانشآموزان دبیرستانی کردزبان ،سخنگویان کردزبان دارای مردرر دیرپلم و دانشرجویان
ای اقلیت زبانی بص ترتیب برابر با  2/61 ،2/11و  2/12است .میان نگررش تراطای دانرشآمروزان
دبیرستانی کردزبان ،سخنگویان کردزبان دارای مدرر دیپلم و دانشجویان ایر اقلیرت زبرانی نیرز
تااوم معنراداری وجرود نردارد .میرانگی نگررش تراطای دانرشآمروزان دبیرسرتانی کردزبران،
سخنگویان کردزبان دارای مدرر دیپلم و دانشجویان ای اقلیت زبانی کص از طریق آزمون تحلیرل
واریانس ی طرفص محاسبص گردید ،بص ترتیب برابر برا  2/11 ،2/16و  2/44اسرت .همرانطرور کرص
مشاهده میشود ،نگرش تاطای ای سص گروه نببت بص زبان فارسی معیار مثبت است.
پس از جمعآوری دادهها ،با بکرارگیری نبرخۀ  22نررمافرزار اسپریاساس ،تحلیرل آمراری
توصیای و اسرتنباطی و اسرتااده از آزمرونهرای پرارامتری گونراگون از جملرص آزمرونهرای تری
ی نمونصای ،تیزوجی ،تیمبتقل و تحلیل واریرانس یر طرفرص برص بررسری آمراری سرؤاالم و
فرویصهای پژوهش پرداختیم کص نتای زیرر اصرل گردیرد .در مجمروع ،نترای
پژوهش نشراندهنردﮤ ایر

اصرل از ایر

قیقرت اسرت کرص نگررش زبرانی کردزبانران سراک شرهر سرنندب

دوزبانصهای کردی-فارسی) نببت بص زبان فارسی معیار مثبت نیبت ،بلکص خنثری و متمایرل برص
مثبت است و نتای

اصل از ابزارهای سنجش نگرش شناختی و تراطای افرراد نبربت برص ایر

زبان با یکدیگر متااوم هبتند .تمایز ای تحقیق با پژوهشهای مرتبآ گذشتص در درجۀ اول ایر

)36. One-Way Analysis of Variance (ANOVA

بررسی نگرشهای شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی-فارسی نببت بص زبان فارسی معیار بر اساس42/ ...

بود کص تاکنون نگرش شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی-فارسی نببت بص زبان فارسری معیرار
مورد بررسی قرار نگرفتص بود .در پژوهش اور ،برای نخبتی بار در کشور ای دو نوع نگررش
با استااده از دو ابزار متااوم مورد سنجش قرار گرفتند.
در ای بخش ،ابتدا آمار توصریای نترای

اصرل از کراربرد زبرانهرای کرردی و فارسری در

وزههای مختلف در شهر سنندب اراطص میشود؛ سپس نتیجصگیری اصل از یافتصهای برص دسرت
آمده از آزمونهای پارامتری کص در بخش قبل مشاهده شد ،بص طور مخت ر تشریح میگردد.
از دادههای بص دست آمده از بخش الف) پرسشنامص ،میتوان ایر گونرص نتیجرص گرفرت کرص
افراد در محیآهای غیررسمی کص صمیمیت در آنها بیشتر اسرت ،از جملرص خانرص و مهمرانیهرای
خانوادگی ،کاربرد زبان کردی را مناسبتر میدانند؛ از طر ،دیگر بص نظر مریرسرد کرص رسرمیت
محیآهای آموزشی و اداری ،کراربرد زبران فارسری را کرص زبران معیرار کشرور اسرت ،ورروری
میسازد .در وزﮤ جامعص ،در موقعیتهای غیررسمی و با مخاطبان صرمیمیترر زبران کرردی در
اولویت است ،اما در موقعیتهای رسمیتر و در برخورد برا مخاطبرانی کرص برص لحرا موقعیرت
شغلی و اجتماتی در جایگاه باالتری قرار دارند ،کاربرد زبان فارسی افزایش مییابد ،ترا آنجرا کرص
کاربرد زبان فارسی در ارتباط با پزش

برص براالتری

رد ممکر مریرسرد  .)%23/3دادههرای

اصل نشان دادند کص کاربرد زبان کردی در میان شرکتکنندگان و در وزههای مورد نظرر ایر
پژوهش در شهر سنندب نببت بص زبران فارسری بیشرتر و در اولویرت برود برص اسرتثنای روزﮤ
برقراری ارتباط با پزش ) .در نهایت میتوان ای گونص نتیجص گرفرت کرص رسرمی یرا غیررسرمی
بودن بافت ،شغل و جایگاه اجتماتی ،و س گوینده یا مخاطرب مریتواننرد در انتخراب زبران در
وزههای مختلف مؤثر باشند.
میانگی دادههای اصل از پرسشنامصها کص نشراندهنردﮤ نگررش شرناختی شررکتکننردگان
است ،اکی از آن بود کص نگرش شناختی دوزبانصهای شهر سنندب نببت بص زبان فارسری معیرار
خنثی و متمایل بص مثبت است؛ بدی معنا کص شرکتکنندگان ای پژوهش ،نگرش منای یرا مثبرت
نببت بص زبان فارسی ندارند و دادههرا نشران از تردم تع رب آنهرا دارد .در رالی کرص بررسری
میانگی دادههای اصل از آزمون تحبیق صدا کص نگرش تاطای شرکتکنندگان را مورد سرنجش
قرار میدهد ،نشاندهندﮤ نگرش مثبت شرکتکنندگان نببت بص زبان فارسی اسرت .هرر دو ابرزار
مورد استااده در ای تحقیق ،در راستای سنجش نگرش زبانی افراد طرا ی و تدوی شدهانرد ،برا
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ای تااوم کص هر کدام یکی از انواع نگرش زبانی را میسنجند .همانطور کص یافترصهرای اصرل
نشان میدهد ،نگرش تاطای شرکتکنندگان ای پژوهش برص زبران فارسری مثبرتترر از نگررش
شناختی آنها است .ای نتیجص تأییدی است بر نتای

اصل از آزمون تحبیق صردا کرص برص واسرحۀ

غیرمبتقیم بودنش ،نگرش پنهان افراد را مورد ارزیابی قرار میدهد.
بص طور کلی ،نتای

اصل از دادههای پرسشنامص با در نظر گرفت متغیرهای جنبیت ،سر و

سحح تح ییم اکی از آن بودند کرص نگررش شرناختی افرراد دوزبانرۀ مرورد آزمرون در ایر
پژوهش نببت بص زبان فارسی معیار خنثی است و میان گروههای مرورد نظرر تاراوم معنراداری
وجود ندارد .بص استثنای نگرش شناختی میان زنان و مردان کردزبان کص برا وجرود خنثری برودن و
تدم تع ب در نگرش زبانی ،میانگی نگرش شناختی زنان بیش از مرردان و تاراوم میران آنهرا
معنادار است .نتیجۀ اصل تأکیدی است بر ای واقعیت اثبامشده کص در جوامع زبانی گونراگون،
زنان تمایل بیشتری بص گونصهای معیار و صورمهای دارای اتتبار اجتماتی باالتر دارند.
در مقابل ،نتای

اصل از دادههای آزمون تحبیق صدا نشان دادنرد کرص نگررش تراطای افرراد

شرکتکننده در آزمون در همۀ گروههای جنبی ،سنی و تح یلی مورد نظر نببت بص سرخنگوی
زبان فارسی مثبت است و تااوم معناداری میان گروههای مورد آزمون مشراهده نشرد .در واقرع،
پس از بررسی نگرش تاطای افراد بص سخنگوی کردزبان و فارسیزبان نیز مشرخص گردیرد کرص
شرکتکنندگان دوزبانۀ ای پژوهش بص سخنگوی هرر دو زبران ،برا وجرود برترری ببریار نراچیز
سخنگوی زبان کردی ،نگرش مثبت دارند .ای نتیجص تأکیدی است برر اتتقراد لمبررم و دیگرران
 )8361مبنی بر اینکص نگرش افراد نببت بص سخنگویان ی

زبان نشاندهندﮤ نگرش آنهرا نبربت

بص زبان آنهاست .پس از رتبصبندی ویژگیهرای شخ ریتی ،مشرخص شرد کرص بررای سرخنگوی
کردزبان بص ترتیب سص صات ”باادب“ ” ،)81/41با اتتمراد برص نارس“  )81/28و ”خروشبیران“
 )3/12باالتری رتبصها را کبب نمودند ،در الی کص بررای سرخنگوی فارسریزبران تریوه برر
صاام ”با اتتماد بص ناس“  )3/26و ”باادب“  ،)3/22صات ”تح یلکرده“  )1/62رتبۀ سروم را
کبب نمود .البتص همانطور کص مشاهده میشود ،میانگی ای صراام بررای سرخنگوی کردزبران
باالتر بود .برای سخنگوی کردزبان پایی تری رتبصها بص ”باکیس“ ” ،)1/63خوشقیافرص“ )1/21
و ”شوخطبع“  )4/13اخت ا

یافت ،در الی کص ”روراست“ ” ،)6/6قابرل اتتمراد“  )6/12و

”شوخطبع“  )1/42پایی تری رتبصها را برای سخنگوی فارسیزبان بص دست آوردند.

41/ ...فارسی نببت بص زبان فارسی معیار بر اساس-بررسی نگرشهای شناختی و تاطای دوزبانصهای کردی
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