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Abstract  
Human migration is the most significant characteristic of today's world. This may lead to 

different results including linguistic contact which by itself may bring about subtractive 

bilingualism or may lead to the attrition and death of the mother tongue. This study 

investigates the attrition and changes of mother tongue among Kurds of Ilam living in 

Tehran. This study seeks answers for questions like in which age groups can we see the 

most attrition and language changes? And also in which level (vocabulary or syntax) can we 

see these attrition and changes. This study was done among two separate groups of 30 

Kalhori Kurdish speakers living in Tehran and 30 Kalhori Kurdish speakers living Ilam. A 

designed and validated Questionnaire was administered among the participants of the study. 

The results showed that changes and attrition occurred more frequently among persons 

under 20 in Tehran, they were more among women than in men and the most attrition and 

change was in vocabulary level. 

Keywords: Language Contact, Bilingualism, Language Attrition, Kalhori Kurdish, Tehran, 
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 پژوهشی -علمی مقالة 

 هاي مقیم تهرانايالمی کلهريِ زبانی در کرديِو تغییرات فرسايش 

 3هیوا ويسی، 2کورش صابري، 1شهال فراستی

استادیار گروه زبان انگلیسی،  -3. ن انگلیسی، دانشگاه رازیگروه زبااستادیار  -2. دانشگاه رازیشناسی همگانی، آموختۀ زباندانش -1

 .شگاه رازیدان

 4/3/1331 پذيرش:  4/12/1331 دريافت:

 چكیده
هاا يیامااهای یجاایهدیگر است. این جاب نقاطها به گستردة افراد و گروه یی و مهاجرتجاهجاب ،های بارز جهان امروزیکی از ویژگی

زباانگی و تواناا باه دود. برخورد و تماس زبانی میکرره اشا هابرخورد زبان توان به يایاةها میآندارنا که ازجملۀ  دنبالگوناگونی به

ل )زباان ماادری  ی مار  زباان اوّیا حتّا ، تغییرزمان زمینۀ فرسایشدر گذر یا  بیانجامای چنازبانگی افراد یا جوامع زبانی مهاجر حتّ

هاا  از  ا.کنامیبررسی را آورد. يژوهش حاضر فرسایش و تغییرات زبان مادری کردهای ایالمی ساکن در تهران  مهاجران را فراهم

المیان مقیم ایالم و ایالمیاان مقایم تهاران در میان ایی جنسیت و گروه سنّ از لحاظفرسایش و تغییرات زبانی میزان  این نوشتار بررسی

 سااکن تهاران و کلهری سخنور سی راحاضر يژوهش  جامعۀ زبانیدر سطوح واژگانی و نحوی زبان کردی شاخه کلهوری می باشا. 

 ،ایای آنيایاایی و رو اطمیناان ازيا  از ا و شاحی ای طرّنامهيرسش ،منظور همینبه .دهاتشکیل میایالم ساکن  کلهری سخنور سی

ساال  بیسات ی زیرداد که بیشترین فرسایش و تغییرات زبانی به مهاجران گروه سنّنشان يژوهش نتایج  .شا عیزتو هاآزمودنی در میان

بیشاترین  درنهایاتق دارد؛ فرسایش و تغییرات زبانی در هردو گروه، در میان زنان بیشتر از مردان صورت گرفته است و در تهران تعلّ

 ق دارد.یش زبانی به سطح واژگان زبان و کمترین آن به نحو تعلّمیزان فرسا

 .ایالمتهران،  کردی کلهری، ،یزبان فرسایش دوزبانگی، زبانی، برخورد :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -1

 بیشاتر .زنااه اسات ینگاه به موجود هماننا زبان ۀبه مقول شناسانزبان غالبنگاه ، بعااز قرن نوزدهم به

 بلاو ، باه شاان دوران کاودکیسارریا و تولّا کاه يا  از گیرنادرنظر می زناه یزبان را موجود هاآن

زباان دیگاری جانشاین ی حتّ وبگذارد تاریجی و مر  زوال روبه ، عواملیرسا و ممکن است بنا به یم

، شااانصنعتیدی نظیاار مهاااجرت، شهرنشااینی، شناسااان، عواماال متعاااّزبااان  .1391)مارساای،  شااود

 آموزی در نظا  آموزشی کشاورها، اعتباارعلمزبان آموزش و  ها،شاه ازسوی دولتهای اعمالمحاودیت

ر ثّؤما آندر بقاا یاا زوال  سخنوران یا  زباان را و نگرش تعااد ،بالیای طبیعی ،جنگ ،هااجتماعی زبان

   داننا.می

رخ باین دو نسال مختلا   معمولطور به ،زبان بیافتا ی  ایفاقی که برزبانه هر اتّهای چنادر محیط 

باه نسال انتخاب و شرایط موجود  را برحسب ها، به این معنی که ی  نسل دوزبانه، یکی از زباندهامی

زباان دانسات، زیارا ایان والااین  تغییارینا اتوان خانواده را نقطۀ آغاز فررو میاین زا ؛دهاانتقال میبعا 

ای از گزینناا. مجموعاهبعا برمای هستنا که یکی از دو زبان را برای آموزش به فرزناان و انتقال به نسل

افاراد را نسابت باه زباان شاکل  1  نگارش...و ی، سیاسی، فرهنگیزبانی )اجتماعی، اقتصادعوامل برون

تواننا در انتخاب زبان و کااربرد آن ازساوی گویشاوران و آماوزش آن باه ها میدهنا که این نگرشمی

از میان دو زبان، زبانی در ی  جامعاه  رسانظر میچنانکه بهکنناه باشنا. فرزناان در حوزة خانواده تعیین

بااتتری برخاوردار باشاا و برخاورداری از  2اجتمااعی وجهۀ و ای بقا دارد که از اعتباربیشتری بر بخت

اسات.  ...های سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، ادبای ويشتوانهوجهۀ اجتماعی نیز مستلز  برخورداری از 

در مقابال  ،انای ناارهی که نظا  نوشتاری و آثار ادبی و هنری قابل تاوجّمحلّ هایبا این توضیحات، زبان

 3منفای . نگارشدارنااکمتری بارای بقاا  بختزبان اکثریت و رسمی که آثار ادبی و هنری فراوان دارد، 

 توانااد و این خود میشوآن زبان  بیاد هایهگنجین به آناننا مانع از اقبال توامیی حتّ ی  زبانسخنوران 

 .  سرعت ببخشاآن زبان و نابودی  لزوا به

  پژوهش ةپیشین -2

شناسی اجتماعی است کاه در چناا دهاۀ اخیار اب در حوزة زبانهای جذّیکی از بحث 4سایش زبانیفر

                                                                                                                                                          
1. attitude 

2. social prestige  

3. negative attitude 

4. language attrition 



 31/ های مقیم تهرانزبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیو تغییرات فرسایش 

؛ 2111، دیگارانو  2لیاوو؛ دی2113، 1و اشامیت کارایاایال) ده اساتکارخود جلاب ه ه زیادی را بجّتو

ان زبا فرساایش.  2111و اشمیت،  2؛ بن رافائل2119، 4و اشمیت کراوس؛ اشتین2111، 3اشمیت و یلماز

کاه  9تمااس زباانیبرخاورد و است که در اثر  ییا قسمتی از زبان دو ل یا رفتن زبان اوّای ازدستدرجه

 تااریجی کااهش باه فرساایش مفهاو آیاا. وجاود میآیاا، باهيیش مای 1های چنازبانهبیشتر در بافت

 دو  زباان از بیشاتر کسای کاههنگاامی. گرددبرمی زبان همان گویناگان بین در مادری زبان هایمهارت

 و شاودمی تقویات او در دو  زباان هاایمهارت و هاجنباه کمکم ،ناک استفاده شامادری زبان به نسبت

ن ایامفرساایش زباانی در  . 2112 ویسی،) گذاردمی نابودی و زوال به رو دو  زبان تأثیر تحت لاوّ زبان

هاا کاه قلمارو نآن زبااز یکای از و  ط دارنااتسالّبیش از یا  زباان  به که ایابگویشورانی مصااق می

رفتاه باعاث اساتفادة این رونا ممکن است رفتهننا. کدارد، استفادة بیشتری می هینسبت به بق تریگسترده

ه به آنچه گفته شا، فرسایش زباان باه زبان دیگر و فرسایش آن شود. با توجّ رفتنکمتر از زبان و ازدست

شاود. می منتهای 11و در نهایت مر  زباان 11، تغییر زبان3ی زبان، جایگزینی یا جانشین1رفتن زبانازدست

، 12کويکاه افتناا )اشامیت وفااق میزباناه هساتنا اتّها در جوامعی که دارای بافت چناتمامی این يایاه

دهاا، تماا  در آن رخ می دو ل و یعنی جایی که تااخل زباان اوّ ،های چنازبانهدر بافتبسا چه . 2111

 نا.باش کرده نوع تااخل را تجربهها این دوزبانه

افتا که زباان فاق میها بیشتر در میان گویشورانی اتّعا دارنا که این يایاه  اد2111ّاشمیت و کويکه ) 

. گیرنااکاار میهبا بیشتررا  جایا محیطِ زبانِ بنابراین، ؛ناارد یمهمّ نقش شانهگی روزمرّها در زنال آناوّ

یاا  دو در محیط جایا به زبان  وانا اجرانی که از کشور خود مهاجرت کردهاین يایاه بیشتر در مورد مه

فرساایش  در معرض دو ها در تااخل با زبان ل آن، زبان اوّبنابراین ؛افتامی فاقاتّ کننا،بیگانه صحبت می

  .  2112)ویسی،  گیردو زوال قرار می
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2. E. De Leeuw 

3. G. Yilmaz 

4 R. Steinkrauss 

5. M. Ben-Rafael 

6. linguistic contact 

7. multilingual  

8. language loss  

9. language replacement  

10. language shift  

11. language death  

12. B. Köpke 
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تکارار و يیشارفت  -1ا: انادهکر عرّفایمل   دو عامل را در فرسایش زبان او2111ّاشمیت و کويکه ) 

معماول در میاان افارادی دیااه طاور باهل ل. فرساایش زباان اوّشان استفاده از زبان اوّکم -2 ؛دو زبان 

هاای تها را در موقعیّاه یکی از آن زبانط دارنا و در زناگی روزمرّشود که به بیشتر از ی  زبان تسلّمی

 گیرنا.کار میهبیشتری ب

در محیطای از  ویاژهباهبا چنا زبان  کارداشتنمفهو  فرسایش زبان سرو، گفتهيیشبه مطالب  هبا توجّ 

ه برخای از البتّا ؛کامال مشاهود اساتطاور باهزبانی است که تاأثیر یا  زباان روی زباان دیگار  بافت

 دو اناا کاه همیشاه زباان ل گفتهروی زبان اوّ دو   در مورد تأثیر زبان 2113) 1ماننا کوك گرانيژوهش

ل به این نتیجاه   در بحث از فرسایش زبان او2111ّشود. اشمیت و کويکه )ل نمیباعث فرسایش زبان اوّ

 در سطح واژگان رخ داده است.  رسیانا که بیشترین فرسایش

 در هاای جاامعيژوهشاز  زیادی در ایران صورت نگرفته است. يژوهشفرسایش زبان کردی  دربارة 

افتاادن مخااطرهو باه دو   درزمینۀ یادگیری زباان 2113ویسی ) اثر توان بهمی فرسایش زبان کردی ۀزمین

 آن اسات کاه دهنااةنشاان يژوهشایج این نت .دکراشاره غرب ایران  در میان کردهای ساکن درل زبان اوّ

ایان کاه در  کلهاری ر در فرسایش زباانیثّؤ. عوامل ماسته گونۀ کلهری متوجّ تغییربیشترین فرسایش و 

نا از: اعتبار و وجهۀ اجتماعی زبان فارسی، کارایی زباان فارسای، داشاتن اانا عبارتدست آماههب تارنوش

 .است نگرش منفی به زبان مادری، و نااشتن دلبستگی به فرهنگ و زبان خود

انجاا   ،اساتفرسایش زباانی در میاان مهااجران  دربارةکه بیشتر  یدیگر يژوهش  1311محمودی ) 

در را کردی سورانی اهاالی سردشات مقایم تهاران میزان زوال و فرسایش تاریجی زبان  است. وی هداد

ه و به این نتیجه رسیاه اسات کاه فرساایش زباان باین کردبررسی های واژگان، صر ، نحو و آوا حوزه

کننا. بیشاترین فرساایش گیرد و زنان بیشتر زبان مادری خود را حفظ میزنان کمتر از مردان صورت می

است. از میان سطوح مختل  زباانی، واژگاان  سال و در میان مردان مشاهاه شاه 22تا  11ی وه سنّدر گر

انا و نحاو کمتارین زبان، چه در بخش گفتار و چه در بخش توانش بیشترین تغییر و فرساایش را داشاته

 است. داشتهفرسایش را 

کاه باه زباان  انااانجا  داده زبانی درزمینۀ فرسایش و تغییرات یيژوهش  2119) جمشیای و معرفت 

ت مهااجرت باه کاه باه علّا انااکاردهبررسی را فرسایش زبان افرادی  ایشان است. شاه انگلیسی منتشر

 ویاژههای دیگار، باهانا و بر اثر تماس زبانی با زبانکشورهای غربی از محیط زبان مادری خود دور شاه

                                                                                                                                                          
1. V. Cook  
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هاا ساه گاروه متفااوت را باا اساتفاده از آنشان دچاار فرساایش شااه اسات. زبان غالب انگلیسی، زبان

هاای هاای جایااتر و دوزباناهزباناهزباناه، دوزبانان تا فارسی انا:های زبانی، باهم مقایسه کردهآزمون

های نحوی در زبان افراد است. آنان در ياژوهش خاود زبانی مورد مطالعۀ ایشان، تفاوت تر. سطحقایمی

میازان های زبانی خود را باهانا، تواناییتازگی دوزبانه شاهای که بهدوزبانهانا که افراد به این نتیجه رسیاه

دسات  تر، زبان خاود را باسارعت بیشاتری ازکه افراد دوزبانۀ قایمیانا، درحالیهی حفظ کردهقابل توجّ

ی برخاوردار های زبانی بسیار خوبزبانه، در زبان مادری خود از قابلیتزبانان ت انا. درمقابل، فارسیداده

  .2119 ،و معرفت بودنا )جمشیای

 تهاران مقایم هایایالمی کلهریِ کردیِ در زبانی تغییرات و فرسایش بررسی، حاضر يژوهشاصلی ها  

ازلحاظ فرساایش ایال   مقیم هایایالمی و تهران مقیم هایایالمیبین نیز ای مقایسه ،ا در کنار آنامّ ؛است

   :است زیرهای يرسش ياسخ برای یافتن نوشتاراین ها  از ، رت دیگرعبابه ؛گیردزبانی صورت می

 شود؟فرسایش و تغییرات زبانی بین کاا  جنسیت بیشتر دیاه می -1

 شود؟ی بیشتر دیاه میفرسایش و تغییرات زبانی بین کاا  گروه سنّ -2

 شود؟ه میفرسایش و تغییرات زبانی در کاا  سطح زبانی )واژگانی و نحوی  بیشتر دیا -3

بیشاتر  هاای مقایم ایاال  یهای مقیم تهران و ایالم)ایالمی فرسایش و تغییرات زبانی بین کاا  گروه -4

 ؟شوددیاه می

 پژوهشروش  -3

یاا از  ردنااکم میکردی کلهری تکلّ ۀشاخکه یا خود به  استجامعۀ آماری يژوهش حاضر شامل افرادی 

دو گاروه میان  . این يژوهش دربودنا ا شاهمتولّ ،بودی کلهری ا کردهوالاینی که زبان مادری هردوی آن

ساه گاروه  عباارت باود ازتقویمی جامعۀ آماری  . سنّانجا  رسیابهی متفاوت های سنّو گروه زن و مرد

زنااگی ایان افاراد یکای از  ساال و محالّ ينجااهسال و بااتی  ينجاهتا  بیستسال، بین  بیستکمتر از 

ل . از آنجا که جامعۀ آماری را دو گروه در دو محیط متفاوت جغرافیایی تشاکیبود  ایالو  تهرانشهرهای 

گاروه )ب  کردهاای ایالمای  کردهای ایالمی ساکن تهران و گروه )ال  منظور از ي ،  این از ؛دهنامی

 .استساکن ایال  

 نمونة آماري -3-1

طور تصاادفی کنناه بهنفر شرکت دَهی نّیعنی از هر گروه س شابرداری به روش تصادفی ساده انجا  نمونه
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 .نانفر در این يژوهش شرکت داشت شصتکه درمجموع در هردو شهر تهران و ایال   شاناانتخاب 

   گیريابزار اندازه -3-2

 ناماهيرساش ،درنظر گرفته شاا يژوهشدر این  هاابزاری که برای گردآوری داده ،طور که گفته شاهمان

 ؛باود کننااگان نامه بارای هریا  از شارکتيرسش صاحبۀ شفاهی )منظور خواناندر زمینۀ واژگان و م

ین همچنا ...سازی، آموزش زبان، دستور زبان وهایی درزمینۀ آزمونبنابراین، ضمن مطالعه و بررسی کتاب

بررسای تغییار و  ةژویا ساازی آزماونمات آماادهدانشاگاهی، مقااّ نظارانسان و صاحبمشورت با مارّ

هاای ناماهشاه در يایاناحیهای طرّنامهگیری از يرسشهمچنبن، با بهره ؛اشان مادری، فراهم فرسایش زب

کاه ياژوهش حاضار ه باه ایناحی شا. باا توجّازمینه طرّ ای در ایننامه ، يرسش1311، مشابه )محمودی

ختلا  ی و جنسیتی را در ساطوح مهای مختل  سنّدرصاد است که میزان تغییر و فرسایش زبانی گروه

های متااول آزماون زباانی اساتفاده شاود کاه از نمود که از انواع شیوهزبانی بررسی کنا؛ لذا ضروری می

 تز  برخوردار باشنا. 2رواییو  1يایایی

 گیري آگاهی از واژگاناندازه -3-3

کننااگان از واژگاان زباان اسات. در ایان ناوع گیری آگااهی شارکتواژگان، اناازه هایها  از آزمون

حی عماومی، طشاود. در ایان ماورد و در سااستفاده می زبان يربساما واژگان از معمولطور به ،هاآزمون

شاود. برناا، اساتفاده مایها بهاره مایطور يیايی در گفتار خود از آنهب از واژگان يویا که اهل زبان بیشتر

د شاومی، قیا و... بیشتر استفاده های قاموسی ماننا اسم، صفتواژهاز ه ی، در گفتگوهای روزمرّطور کلّهب

 واژگاانی هاایيرسش ۀتهیّ برای حاضر يژوهش مواردی که در ،در ادامۀ مطالب . 111: 1312، )جعفريور

 شود:میفی اختصار معرّه است، بهشااستفاده 

 نادرست - درست هايشسپر -3-3-1

شااه، درسات کنا کاه جملاۀ ارائاه گیرنا و آزمودنی بایا تعیینمی دربررا ی  جمله ، هايرسشاین نوع 

یا  نکتاه گنجانااه شاود و هار  تنهاا يرساشها، تز  است در هر است یا نادرست. در این نوع آزمون

  22)تاا   1) هاایيرساش  .29 :1312روشانی بیاان شاود )جعفرياور، هاا و باهبا کمترین واژه يرسش

ها نیز، با عالمت صاحیح یاا آزمودنی و ناتهسه و دربردارناة ی  نکته ه شاهمین شیوه تهیّنامه بهيرسش

 دهنا. ها ياسخ میغلط به این يرسش

                                                                                                                                                          
1. validity 

2. reliability 



 111/ های مقیم تهرانزبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیو تغییرات فرسایش 

 تیسنّ هايپرسش -3-2-2

خواساته  هااو از آزمودنی اساتشااه ص، حاوی یا  کلماۀ مشاخّهايرسشواژة مورد سنجش در این 

هاای تاراد  یاا ا که با واژة مورد نظر یکای از رابطاهنشود که یکی از چنا گزینۀ يیشنهادی را برگزینمی

اناا. در ایان قسامت شااه ، با همین شایوه آماادههناميرسش  41)تا   29) یاهيرسش تضاد و... را دارد.

ه باه کنناگان خواساته شااه اسات کاه باا توجّایا فارسی ذکر شاه و از شرکت هایی به زبان کردیواژه

 .  نناکمعنی و مناسب با آن را انتخاب العات زبانی خود، گزینۀ هماطّ

 تعبیري هايپرسش -3-3-3

تنه که زیر ی  واژه یا عبارت خاط کشایاه  مثابۀای بهعبارت است از جمله هايرسشالگوی متااول این 

ا ناشااه، معاادل آن واژه یاا عباارت را برگزینگزیناۀ داده چهااربایاا از میاان  هااشاه است و آزمودنی

کناا. شاایان ، از این الگو يیروی میهناميرسش  21)تا   41) هایيرسشساختار   .12: 1312 ،)جعفريور

واژگانی، با اساتفاده از ترکیاب  هایيرسشادامۀ نامه نیز دريرسش  92)تا   21) هایيرسشذکر است که 

 سنجنا. ها میواژگان کردی را در آزمودنی بردکارو آماده شاه است  تعبیریو  تیسنّدو روش 

 ساختاري ري آگاهی از قواعدیگاندازه -3-4

گیری انااازه ،های زبان هستنا. هاا  از ایان آزماونترین نوع آزمونهای قواعا ساختاری متااولآزمون

سات. یکای از ا هاها و جملهها، عبارتکنناگان از ساختارهای يذیرفتنی و ترتیب واژهشرکتهای دانسته

است که در ياژوهش يایش رو  فتاریزبان گها از ساختار گیری، آگاهی آزمودنیهای متااول اناازهروش

کردنای تکمیال هاایيرسشنا از: ادو نوع متااول دارنا که عبارت هايرسشه است. این شااستفاده  از آن

 نا.هستبعا  به 31 يرسشهای ساختاری )که حاوی نادرستی هاییيرسشنامه  و يرسش 31-11 يرسش)

 کردنیتكمیل هايپرسش -3-4-1

. این جای خالی باا یکای از چناا ناستهناة ی  جمله یا تعبیر، با ی  جای خالی دربرگیر هايرسشاین 

و  هاای دساتوریواژهشااه از جان  هاای حاذ معمول واژهطور بهشود. مل میاگزینۀ يیشنهادشاه، ک

شاود و ساایر ها ارائاه مایدرست، در یکی از گزینه ياسخ .دستوری و ساختاری هستنا خاصّ هایهمقول

 هنامايرساش  32)تاا   11) هایيرسش  .119 :1312 ،صورت انحرافی خواهنا آما )جعفريورهها بگزینه

 انا.از این دسته

 هاي ساختاريآلوده به نادرستیهاي پرسش -3-4-2

بایاا آن  هاشاه، ازنظر ساختاری، نادرست است و آزمودنی، یکی از چنا گزینۀ ارائههايرسشدر این نوع 
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د. ی  نکتاۀ سااختاری گنجانیااه شاو تنهاه ، تز  است که در هر مادّهايرسشاین نوع  ۀنا. در تهیّبیابرا 

ناه زباان نوشاتاری و  ،شود ه بیانهای روزمرّو در قالب گفتگودار باشا بایا طبیعی و معنی يرسشزمینۀ 

در همچناین،  ؛انااهماین شایوه سااخته شااهبعا، باهبه  31) هایيرسش . 111: 1312 ادبی )جعفريور،

های صاحیح دساتوری و ای در مورد انتخاب ترکیبنهگزی چهار يرسشتکمیل قواعا ساختاری تعاادی 

 ترجمۀ جمالت، آماده شاه است.

 گذاري آزمون توانش زبانیروش نمره -3-5

 ،بناابراین ؛ی ناااردهاا هاین نقشاح آنح در تصاحیو مصاحّ اسات های عینیهمادّاین آزمون ازنوع  وادم

. باه شاودمیدرنظار گرفتاه  اینماره هر جواب درساتبرای و  شودآسانی انجا  میها بهگذاری آننمره

مت این آزمون از دو قسا چونا گیرد، امّق نمیای تعلّباون جواب نمره هایيرسشهای نادرست و ياسخ

کننااه، دو ناوع نماره منظاور شااه اسات. بارای برای هار شارکت ،)واژگان و نحو  تشکیل شاه است

، یا  نمارة  111)تاا   99) هاایيرساشامتیازی و برای  92، ی  نمرة واژگانی  92)تا   1) ایهيرسش

 هری  از آنان در دو آزمون منظور شاه است. سر  نمرة کلّ ؛امتیازی محاسبه شاه است 42نحوی 

 ه شود: زیر توجّ هایتهبه نک استشاه  نامۀ توانش زبانی سعیو ساخت يرسشه ی در تهیّطور کلّهب

 ه و تنظیم شود.تهیّ يژوهشهای درراستای يرسش هايرسش  ال 

 ها، کوتاه و واضح باشا.و دستورالعمل مربوط به چگونگی ياسخگویی به آن هايرسشمتن   ب

 خصوصی، نامفهو  و مبهم يرهیز شود. هایيرسشامکان از طرح  تا حاّ  پ

های فارسی استفاده شاه است کاه ، از واژههای کردیهای يیشنهادی برای عبارتدر تعاادی از گزینه 

هاا ایان سازی زبانی، مناسب نیستنا. دلیل انتخاب این نوع گزینهرسا از دیاگاه آزموننظر میهدر ظاهر ب

ماتی در مورد فرسایش زبان، مشاهاه شا که تعاااد زیاادی از افاراد سااکن در است که در مطالعات مقاّ

بناابراین،  ؛کنناها و اصطالحات زبان فارسی استفاده میکردی، از واژه کردن به زبانتهران، هنگا  صحبت

گیری های زباانی ایان افاراد را در ایان زمیناه انااازههایی از این نوع، درواقع میزان احتمالی کاربردگزینه

   نا.نکمی

 ها يافته -4

ای مساتقل )ایاال  و تهاران  هافراوان است، ابتاا هریا  از گاروه يژوهشرهای که تعااد متغیّدلیل آنبه

شاونا. دريایاان ها با هم مقایسه میی و جنسیتی آنهای سنّسر  گروه ،ناشوطور جااگانه بررسی میبه



 113/ های مقیم تهرانزبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیو تغییرات فرسایش 

 نا.شوآماه از دو گروه باهم مقایسه و تحلیل میدستهنیز نتایج ب

 گروه الف )تهران( -4-1

 خاانم ياانزدهو  آقاا ياانزده) داشاتنانفر در يژوهش شرکت  سیاشاره شا، در گروه ال   تريیشچنانچه 

 نفار  دوازده) %41سال،  بیستزیر  نفر  ده) %3/33 ،نفر سیزن  و ازمیان این  %21مرد و  %21عبارتی به

نمارات آزماون  میانگین کالّ .شتناسن دا سال چهلباتی  نفر  هشت) %1/29سال و  چهلتا  بیستبین 

  3 و 2، 1) هاایولدر جااترتیاب ی باهو گروه سنّ تفکی  جنسیتبه نحوی )واژگانی و  توانش زبانی

هاای هگارو ۀهما ن زناان و ماردان، ماردان درایماز  ،شودمشاهاه می طور کههمانه شاه است. نشان داد

 .اناگروه خود، درصا بیشتری از امتیازات را کسب کردهها، نسبت به زنان همهمگی آزمون بین ی،سنّ

 سال تهران بیستی زير نمرات گروه سنّ  میانگین کلّ (.1) جدول

 یمیانگین کلّ  میانگین زنان میانگین مردان تغّیرم

 11 2/11 2/19 سن

 2/31 12/31 43 توانش واژگانی

 3/21 23 11/31 توانش نحوی

 4/99 12/24 11/14 جمع توانش

 سال تهران چهلتا  بیستی نمرات گروه سنّ  میانگین کلّ (.2)جدول 

 یمیانگین کلّ  میانگین زنان میانگین مردان تغّیرم

 19/23 14/31 4/29 سن

 33/42 21/33 9/49 توانش واژگانی

 42/34 19/31 31 توانش نحوی

 12/19 11/11 9/14 جمع توانش

 سال تهران چهلی باالي نمرات گروه سنّ  میانگین کلّ (.3) جدول

 یکلّ میانگین  میانگین زنان میانگین مردان تغّیرم

 11/41 22/43 2/49 سن

 2/21 49 22 توانش واژگانی

 12/31 2/34 12/33 توانش نحوی

 92/11 2/11 12/34 جمع توانش

 آزماوناز  ،باات ازلحااظ آمااری معناادار هساتنا هاایدر جاول یادشاههای باانیم آیا تفاوت برای آنکه

 :است آماهل این تحلی ۀنتیج  4)استفاده شا که در جاول  ان یوار لیتحل
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 ی )تهران(هاي سنّ گروه ی درکلّ  ةنمر واريانس تحلیل (.4)جدول 

 .Sig داريسطح معنی F میانگین تعداد یهاي سنّ گروه رمتغیّ 

 توانش زبان

 4/99 11 سال بیستزیر 

 12/19 12 سال چهلتا  بیست 111/1 334/1

 92/11 1 سال چهلباتی 

ی مختلا  هاای سانّن گاروهایامتوانش زباان در  ةنمر ،شودمی هاهشام  4) در جاول طور کههمان 

 کمتار از ساطح خطاا  p=  111/1)داری آزماون ساطح معنای ازآنجاکاهازنظر آمااری متفااوت اسات. 

(11/1α<  هاای ماورد گیریم کاه باین میاانگیننتیجه میچنین شود و ن، فرض صفر رد میبنابرای ؛است

ساال بیشاتر از  بیساتی زیار د و میزان فرسایش زبانی در گروه سانّداری وجود دارمقایسه تفاوت معنی

 ی دیگر است.های سنّگروه

 گروه ب )ايالم( -4-2

را زناان تشاکیل   هفاه نفر) %1/29را مردان و  نفر  سیزده) %3/43گروه ب،  ةکننانفر شرکت سیازمیان 

تاا  بیساتبین  نفر  دوازده) %41ال، س بیستزیر  نفر  نُه) %31ياسخگویان ایالمی،  سنّ ازلحاظ ا.دهمی

تفکیا  نمرات آزمون توانش زبانی به میانگین کلّ سن دارنا. سال چهلباتی  نفر نه ) %31سال و  چهل

مشااهاه  طاور کاههماانه شاه است. نشان داد  1 و 9 ،2) هایولترتیب در جای بهو گروه سنّ جنسیت

هاا، نسابت باه زناان همگای آزماون باین ی وگروهای سنّ ۀهم ن زنان و مردان، مردان درایماز  ،شودمی

 .اناگروه خود، درصا بیشتری از امتیازات را کسب کردههم

 سال ايالم بیستی زير نمرات گروه سنّ  میانگین کلّ (.5)جدول 

 یمیانگین کلّ  میانگین زنان میانگین مردان تغّیرم

 13 13 13 سن

 2/41 9/41 43 توانش واژگانی

 2/34 13/33 2/32 توانش نحوی

 1/12 2/11 2/14 جمع توانش

 سال ايالم چهلتا  بیستی نمرات گروه سنّ  میانگین کلّ (.6)جدول 

 یمیانگین کلّ  میانگین زنان میانگین مردان ریّ متغ

 19/31 21 31 سن

 13/23 23 99/22 توانش واژگانی

 21/31 11/32 41 توانش نحوی

 31 11/11 99/39 جمع توانش



 112/ های مقیم تهرانزبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیو تغییرات فرسایش 

 سال ايالم چهلی باالي نمرات گروه سنّ  میانگین کلّ (.7) جدول

 یمیانگین کلّ  میانگین زنان میانگین مردان تغّیرم

 44/41 99/49 13/41 سن

 22/22 21 33/21 توانش واژگانی

 33 99/31 99/33 توانش نحوی

 22/34 99/11 31 جمع توانش

از  خیار،یاا  دار هستنایبات ازلحاظ آماری معن هایدر جاول یادشاههای باانیم آیا تفاوت کهبرای آن 

 اه است.آماین تحلیل  ۀنتیج  1)آزمون تحلیل واریان  استفاده شا که در جاول 

 ی )ايالم(هاي سنّ گروه ی درکلّ  ةنمر واريانس آزمون تحلیل (.8)جدول 

 .Sig داريسطح معنی F میانگین تعداد هاي سنیگروه رمتغیّ 

 توانش زبان
 1/12 11 سال تبیسزیر 

 31 11 سال چهلتا  بیست 114/1 322/9
 22/34 3 سال چهلباتی 

ی مختل  ازنظار های سنّنمرة توانش زبان در بین گروه ،شودمالحظه می  1) در جاول طور کههمان 

 اسات؛  >11/1α) کمتر از ساطح خطاا  p=  114/1)داری آزمون آماری متفاوت است. چون سطح معنی

داری های مورد مقایساه تفااوت معنایگیریم که بین میانگینیشود و نتیجه مراین، فرض صفر رد میبناب

 ی دیگر است.های سنّسال بیشتر از گروه بیستی زیر وجود دارد و میزان فرسایش زبانی در گروه سنّ

 ی دو گروه تهران و ايالممقايسة کلّ -4-3

ة يژوهش در دو گروه مستقل تهران و ایال  بااهم ارزیاابی کنناشرکت شصتها، در این مرحله از بررسی

زن دو  32شاونا، سار  کنناة مرد دو گروه با هم مقایسه میشرکت 21نا. برای این کار، نخست شومی

 نا.شونفری باهم مقایسه می سیدو گروه متفاوت  ،شونا و دريایانگروه باهم مقایسه می

 ان و ايالممردان دو گروه تهر مقايسة کلّ -4-3-1

 واه شا مساتقل اساتفاده tمردان دو گروه مستقل تهران و ایاال  از آزماون  برای مقایسۀ توانش زبانی کلّ

 :  ارائه شاه است3نتایج در جاول )

 مردان دو گروه تهران و ايالم نمرات کلّ Tآزمون  (.9)جدول 

 .Sig داريسطح معنی tمقدار  آزادي ةدرج انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 19/2 91/31 13 ایال 
29 392/2 121/1 

 11/11 11/31 12 تهران
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اسات کاه از  392/2هاا شاه بین میاانگینمحاسبه tمقاار  ،دهانشان می Tطور که نتیجۀ آزمون همان 

کمتار از   p=  121/1)داری آزماون   بیشتر است و ازطرفی چون سطح معنای9/1جاول توزیع ) tمقاار 

های ماورد مقایساه انگینگیریم که بین میشود و نتیجه می، فرض صفر رد میاست  >12/1α) طاسطح خ

 توانش زبانی مردان تهران کمتر از نمرات مردان ایال  است. ةداری وجود دارد و میزان نمریتفاوت معن

 زنان دو گروه تهران و ايالم مقايسة کلّ -4-3-2

 واه شامساتقل اساتفاده  tدو گروه مستقل تهاران و ایاال  از آزماون زنان  برای مقایسۀ توانش زبانی کلّ

 :  ارائه شاه است11نتایج در جاول )

 زنان دو گروه تهران و ايالم نمرات کلّ Tآزمون  (.11)جدول 

 .Sig داريسطح معنی tمقدار  آزادي ةدرج انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 93/13 1/11 12 تهران
31 234/2 133/1 

 41/9 92/13 11 ایال 

اسات کاه از  234/2هاا شاه بین میاانگینمحاسبه tمقاار  ،دهانشان می Tطور که نتیجۀ آزمون همان 

کمتار از   p=  133/1)داری آزماون   بیشتر است و ازطرفی چون سطح معنای9/1جاول توزیع ) tمقاار 

های ماورد مقایساه نگینگیریم که بین میاشود و نتیجه می، فرض صفر رد میاست  >12/1α) سطح خطا

دیگار باه توانش زبانی زنان تهرانی کمتر از زنان ایال  اسات.  ةداری وجود دارد و میزان نمریتفاوت معن

 .شودمیفرسایش زبان در زنان تهرانی بیشتر دیاه  سخن،

 افراد دو گروه تهران و ايالم مقايسة کلّ -4-4

 واه شاه مساتقل اساتفاد tافراد دو گروه مستقل تهاران و ایاال  از آزماون  برای مقایسۀ توانش زبانی کلّ

 :  ارائه شاه است11نتایج در جاول )

 نمرات کل افراد دو گروه تهران و ايالم Tآزمون  (.11)جدول 

 .Sig داريسطح معنی tمقدار  آزادي ةدرج انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 21/1 23/33 31 ایال 
21 192/2 111/1 

 21/13 13/12 31 تهران

اسات کاه از  192/2هاا شاه بین میاانگینمحاسبه tمقاار  ،دهانشان می Tطور که نتیجۀ آزمون همان 

کمتار از   p= 111/1)داری آزماون یبیشتر است و ازطرفی چون سطح معنا  9/1جاول توزیع ) tمقاار 

های ماورد مقایساه انگینگیریم که بین مینتیجه میشود و ، فرض صفر رد میاست  >12/1α) سطح خطا



 111/ های مقیم تهرانزبانی در کردیِ کلهریِ ایالمیو تغییرات فرسایش 

داری وجود دارد و میزان نمرة توانش زبانی شهروناان تهرانای کمتار از نمارات شاهروناان یتفاوت معن

 .شودمییعنی فرسایش در شهروناان تهرانی بیشتر دیاه  است؛ایال  

   يریگجهینتو  بحث -5

طاور هماان .شودبیان می گیریو درانتها نتیجه شودی میبحث و واکاو يژوهشدر این قسمت، فرضیات 

تغییار و  فرض بر ایان شاا کاه نخست، ۀبر سه فرض استوار بود. در وهليیش رو  يژوهشکه بیان شا 

شااة نمارات زباانی هی محاسابه باه درصاا کلّابا توجّ شود.بیشتر دیاه می زنانفرسایش زبانی در میان 

و ایال ، در تمامی موارد، میانگین نمرات مردان از میانگین زنان بیشتر دیااه های تهران گروهها و زیرگروه

هاای زباان ماادری خاود را انا بیش از زنان، تواناییگیریم که مردان توانستهنتیجه می ، چنینشا؛ بنابراین

شاود و یشهروناان تهرانی بیشتر دیااه ما ویژهبهدر میان زنان  یفرسایش زبان سخن،دیگر به حفظ کننا. 

   د.شوفرضیۀ اول تأییا می

تر بیشتر مشاهود يایین یِهای سنّفرسایش و تغییرات زبانی در گروه فرض بر این شا که دو  ۀدر وهل 

ساال  بیساتی زیار ها و درصا نمرات، گروه سانّآماه از بررسی میانگیندسته به نتایج بهبا توجّ است.

گیاریم کاه نتیجه می ،بنابراین ؛اناکرده کسب تریيایینا نمرات هگروه تهران و ایال ، نسبت به سایر گروه

ییاا أتنیاز  دو  ۀبیشتر است و فرضای  گروه تهران ویژهه)ب ی از همهن این گروه سنّایمانی در فرسایش زب

   د.شومی

بیشاتر دیااه  فرسایش و تغییرات زباانی در ساطح واژگاان زباان سو  فرض بر این شا که ۀدر وهل 

ی با کسب کمترین میانگین نسبت به نمرة کلّا ،ها نشان داد که آزمون توانش واژگانتایج بررسین شود.می

ساو  نیاز  ۀفرضای ،بناابراین ؛ن فرسایش و تغییرات را داشته استکنناگان، بیشتریدر میان تمامی شرکت

آنان بارای مهااجران  هایی که زبانها نشان داد که مهاجرت افراد به محیطی بررسینتایج کلّ د.شوتأییا می

   انجاما.ل )زبان مادری  میهای زبان اوّرفتن مهارتزدسترا دارد، به ا دو حکم زبان 

زبان فارسی، کارایی زبان فارسی، نگرش منفای  باتی اعتبار و وجهۀ اجتماعی هعوامل بسیاری ازجمل 

جمعی موجبات تغییار و  یهارسانه کاربرد زبان فارسی در آموزش رسمی و نیزهای بومی، نسبت به زبان

و  بااتمقیم تهاران باه دتیال ایالمی از کردهای  برخی.  2112 ،)ویسی انافرسایش زبان را فراهم آورده

هاا نشاان داده کاه بررسای طاوردچار فرسایش شاه است. هماانروشنی بهدتیلی دیگر، زبان مادریشان 

تهاران ساهم شاهر اگرچه  است؛سال  بیستیر ی زبیشترین سهم فرسایش زبان مربوط به گروه سنّ ،است

 نیاز گاروه ایاال  زباانی نبایا از سهم فرسایش اامّای را در این زمینه به خود اختصاص داده است، عماه
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ت اساتفادة بسایار علّاهای زبانی خود را بهدر محیط زبان مادری خود، توانایی ها همآنکه چرا ؛غافل بود

از دسات  ...هاای جمعای، کاربردهاای اداری وموری ماننا آموزش، رسانهزیاد از زبان غالب فارسی، در ا

   انا.داده

ر بیشاتهاا نشاان داد کاه در ها است. نتاایج بررسای، جنسیت افراد گروهشاعامل دیگری که بررسی  

همتاای خاود بیشاتر اسات. از ایان موضاوع  ها، میانگین نمرات زبانی مردان از زناانِها و زیرگروهگروه

ای انا )عک  نتیجاهبوده ترقاز زنان موفّ مادری ن نتیجه گرفت که مردان در حفظ و نگهااری زبانتوامی

ن ماردان نسابت باه زناان ایامبیشاتر در  زباانی مبنی بر فرسایش  در يژوهش خود 1311محمودی )که 

یناۀ  . نتایج بررسی سطوح مختل  زباانی )واژگاانی و نحاوی  در زماست دست آوردههبگروه خود هم

رو باوده اسات؛ روباه یفرسایش و تغییر، نشان داد که نحاو زباانی افاراد باا کمتارین تغییار و فرسایشا

در   1311محماودی )ای کاه نتیجاه مشاابهاسات ) که، واژگان زبان بیشترین فرسایش را داشاتهدرحالی

  .  است دست یافتهخود به آن  هایيژوهش

هاای ساببی و نسابی در باین اساامی فامیال یواژگاان کاه فرساایش تر نتایج نشاان داددقیق بررسی 

 هاایيرساشاسامی حیواناات ) ؛استبیشتر  آزمون توانش زبانی  93و  91، 21، 21، 11، 2 یاهيرسش)

آزمون توانش زبانی  و همچناین، آن دساته از اساامی کاه ماورد  92و  29، 22، 42، 44، 42، 32، 13، 4

 انا.داشته فرسایش بیشتری آزمون توانش زبانی  22 و 21، 22 هایيرسششونا )خطاب واقع می

زیارا تمااس و  ؛شاودتار بیشاتر دیااه مایی يایینهای سنّ، فرسایش و زوال زبان در بین گروهمجموعدر

 مرورباهرسا کاه نظر میبه ،بنابراین ؛است ترافزونفارسی یعنی  ،کشور برخورد زبانی آنان با زبان رسمی

 شود. کاسته می ،رودکار میهبزبان مادری  هادر آن که 1هاییحوزهاز تعااد 

شاباهت دارد. بارای  يیشاین هاایيژوهشدر بسایاری از ماوارد باا حاضر آماه از يژوهش دستنتایج به

 هاایکرد میان نحو درحوزة  نسبت بهژگان وا حوزةدرزمینۀ فرسایش بیشتر در   1311)محمودی  نمونه،

در راستای نتایجی اسات يژوهش نتایج این  همچنین، ؛دست یافت شابهیم نتیجۀ به ،تهران مقیمسردشتی 

دسات باهافراد مهاجر به کشورهای غربی در میان فرسایش زبانی  بارةدر  2119و معرفت ) جمشیایکه 

هاایی کاه این است که دوزباناه ،انانحو يرداخته حوزةبه بررسی در  تنهاآنان که  يژوهش. نتیجۀ اناآورده

 ؛انااحفاظ کارده بیشاترهای قایمی های زبانی خود را نسبت به دوزبانهانا، تواناییدوزبانه شاهتازگی به

  درزمیناۀ فرساایش در ساطوح 2112اشامیت و کويکاه ) با نتایجی کاه يژوهش حاضرنتایج  ،چنینهم

                                                                                                                                                          
1. domains 
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ساطح  به این نتیجه رسیانا کاه فرساایش در هاکه آنخوانی دارد چراهم ،اناآوردهدست زبان به مختل 

نیاز   2113ویسای ) باا نتاایج نوشاتارنتاایج ایان  .واژگان نسبت به سایر سطوح بیشاتر رخ داده اسات

بیشاترین فرساایش در گوناۀ  ،اصلی زبان کاردی هایگونهمیان  درخوانی دارد زیرا وی نشان داده که هم

اشااره  زیرصه به نتایج طور خالتوان بهمی گفته شاه با آنچه توجّ بابنابراین، ؛ کلهری صورت گرفته است

 :دکر

اناا، خاود اختصااص دادهها، میانگین نمرات زبانی بهتری را نسبت باه زناان باهمردان در همۀ گروه -1

ان بیشاتر باعاث فرساایش زباان کنناا و زنامایدرنتیجه مردان بیشتر از زنان، زبان مادری خود را حفظ 

و تغییارات ایش احتمال فرس ،شودل آیناه منتقل میط این قشر به نسشونا و ازآنجاکه زبان بیشتر توسّمی

 .سال فرسایش بیشتر مشاهاه شا بیستی زیر که در گروه سنّچنان ؛شوددر کودکان نیز بیشتر می یزبان

، این درحالی است کاه نحاو ناان سطوح زبانی، واژگان زبان بیشترین تغییر و فرسایش را داشتهایمدر  -2

 خود اختصاص داده است.ترین فرسایش را بهزبان کم

مشااهاه  یواژگاان ساطحگروه ایال  نیاز، انااکی فرساایش زباان در  سالِ بیستی زیر در گروه سنّ -4

 باشا.زبان فارسیهای جمعی رسانهط نیز تسلّاز آموزش رسمی و ناشی ممکن است شود که می

مت در محیط جایاا، اعتباار زباان توان نتیجه گرفت که سن، اقاکنون گفته شا، میه به آنچه تابا توجّ -2

باه  دو در محایط زباان  فرسایش زباان ماادری عواملترین فارسی، وجهۀ اجتماعی و کارایی آن از مهم

 ا.آیحساب می

 منابع
 ل، شیراز: دانشگاه شیراز.چاپ اوّ .شناسی زبانای بر آزمونمهمقاّ . 1312جعفريور، عباالجواد )

ناماۀ يایان .هاای سردشاتی مقایم تهارانیش و تغییرات زباانی در زباان کردبررسی فرسا . 1311محمودی، علی )

 .سنناجواحا  دانشگاه آزاد اسالمی شناسی همگانی،زبان ارشا کارشناسی

سۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگای )يژوهشاگاه تهران: مؤسّ .شناسی زباندرآمای بر جامعه . 1391مارسی، یحیی )
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