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کورته

نوشتار حارض ،به تأثیر عوامل فرازبانشناختی بر قابلیت فهم
متقابل بین دو گویش کردی (میانی و جنوبی) در بدره و
مهاباد به شیوهی توصیفی-تحلیلی میپردازد و
نتیجهگیریهای خود را بر مبنای دادههای پژوهش انجام
شده توسط کریمیدوستان و میرمکری ( )8931و در ارتباط
با آن ارائه میدهد .با این تفاوت که تأکید نوشتار حارض بر
تأثیر متغیرهای سن و تحصیالت بر قابلیت فهم متقابل است.
به این منظور ،بر پاسخهای داده شده به پرسشنامهی ارائه
شده در تحقیق پیشین ،با اتخاذ رویکردی دیگر ،مترکز کرده
و نقش متغیرهای اجتامعی را نیز در تعیین سطح فهم زبانی
گویشوران از هر دو گونه ،بررسی میکند .یافتههای تحقیق
فوقالذکر ،نشان داده بود که قابلیت فهم متقابل میان دو
گونهی مورد بررسی ،نامتقارن است و منرات آزمونهای
عملکردی زبانی در یکی از گونههای مورد بررسی ،گونهی
مهابادی ،نسبت به گونهی مقابل باالتر است .افزون بر این
نگرش زباتی تأثیری بر قابلیت فهم میان گونههای مورد
بررسی نداشته و نبود برخورد زبانی میان این دو دسته از
گویشوران و وجود تفاوتهای آوایی و واژگانی از عوامل مهم
تأثیرگذار برقابلیت فهم دو گونهی زبانی بودند .در نوشتار
حارض که به بررسی مفصلتر هامن دادهها پرداخته است،
یافتهها نشان میدهند عالوه بر عوامل ذکر شده ،عوامل
اجتامعی نیز میتوانند بر قابلیت فهم زبانی نقش داشته
باشند .بر همین مبنا ،مشخص گردید که عامل سطح
تحصیالت بر قابلیت فهم گویشوران این دو گونه در چهار
سطح (فهم واژه ،مثل ،جمله و منت) و عامل سن در فهم
مثلها مؤثر هستند.

وتاری بهردهست لێکۆڵینەوەیەکی شیکارییانەیە بۆ دۆزینهوه-
ی کاریگهریی هۆکارە ئهوپەڕ-زمانناسیهکان لهسهر لێک-
تێگەشتنی دووالیەنەی نێوان دوو زاری کوردی (خواروو و
ناوەندی) له دوو شاری بەدره و مههاباد و ئاکامهکانی لهسهر
بنهمای دێتاکانی لێکۆڵینەوەی کەریمیدۆستان و میرموکری
( )8931و له پێوهندی له گهڵ ئهو دێتایانەدا دهخاته
بەردەست .جیاوازیی وتاری بهردهست لە وتاری ناوبراو ئەوەیە
کە لەم وتارەدا جهخت کراوەتە سهر کاریگهریی دوو هۆکاری
کۆمهاڵیهتی چەشنی تهمهن و ئاستی خوێندن له سهر لێک-
تێگهیشتنی دووالیهنهی جۆره زمانییهکان .بۆ دۆزینەوەی
ڕۆڵی هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکان ،سەرنجی سەرەکی
لێکۆڵینەوەکە ڕاکێرشاوە بۆ تۆژینەوەی واڵمەکانی
پرسیارنامەکان و تاقیکردنەوەکان بە لەبەرچاوگرتنی تەمەن و
ئاستی خوێندنی ئاخێوەرەکان کە لە سەرەتای پرسیارنامەکان
نوورساون .پێشرت ئاکامامەکان دەریانخستبوو لێکتێگەیشتنی
دووالیەنەی نێوان ئەو دوو زارە زمانییە یەکسان و هاوسەنگ
نییە و یەکێک لە جۆرە زمانییەکان (جۆری مەهابادی) زیاتر
لە جۆری بەرامبەری خۆی (بەدرەیی) تێدەگا .لە
لێکۆڵینەوەی بەردەست کە خوێندنەوەیەکی تری لە سەر
هەمان دێتاکان بووە ،ڕوون دەبێتەوە دوو هۆکاری
کۆمەاڵیەتیش وەک تەمەن و ئاستی خوێندنی ئاخێوەرەکان
دەتوانێ بۆ لێکتێگەیشتنی زمانیی جۆرە زمانییەکان لە
یەکدی ڕۆڵ بگێڕێ .بەم تۆژینەوەیە ڕوون دەبێتەوە ئاستی
سەرتری خوێندن کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر باشرت لێک-
تێگەیشتنی زمانیی و هەروەها تەمەنی زیاتری ئاخێوەرەکان
دەبێتە هۆی سەرکەوتربوونیان لە تێگەیشتنی پەند و مەسەل.
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 -1مقدمه
وقتی دو گویشور از دو زبان مختلف قادر باشند بدون آموزش قبلی و برخورد زبانی ،هر کدام با
استفاده از زبان خود با یکدیگر تکلم منایند و قادر به فهمیدن سخنان یکدیگر نیز باشند ،آن دو
زبان دارای «قابلیت فهم دوسویه» 1یا متقابل هستند .تا به امروز ،در پژوهشهای مختلف این
پدیده «فهم کردن» را که بر مبنای شباهتهای زبانی است ،تحت نامها و عناوین مختلفی به
کار بردهاند .نامگذاریهای مختلف بر آن ،باعث ایجاد معنا و دیدگاههای متنوعی نسبت به این
شکل از فهم زبانی شده است .هاکت ( )۹۱٥۸از آن با عنوان «چندزبانهپذیری» 2یاد کرده است
و هاگن ( )1611به آن «ارتباط مشارکتی» 3میگوید و ونهو ( )۱۰۹٤از اصطالحاتی مانند
قابلیت فهم متقابل یا «دوزبانهپذیری» ٤و نیز «بین درکی» ٥برای آن استفاده میکند .قابلیت
فهم متقابل میتواند ذاتی 1یا اکتسابی 7باشد .در صورتی که گویشوران دو زبان تنها بر اساس
شباهتهای زبانی بین زبان مادری خود و زبان مقابل قادر به فهم بکدیگر باشند ،قابلیت فهم
بین آن دو ذاتی است .از سویی دیگر ،قابلیت فهم اکتسابی زمانی رخ میدهد که یکی یا هر دو
زبان را یکی از گویشوران یا هر دو ،آموخته باشند و به همین دلیل قادر به برقراری ارتباط در
رشایط چندزبانهپذیری باشند (باهتینا و تنتیجه .)۱۰۹۱ ،بر همین اساس ،چندزبانهپذیری به
رشایطی اطالق میگردد که تحت آن ،گویشوران دو گونهی زبانی هرکدام از زبان خود استفاده
میکنند و سخن همدیگر را میفهمند .این اتفاق ،هامنگونه که بیان شد ،در صورتی رخ میدهد
که دوگونهی زبانی دارای آن میزان شباهت زبانی باشند که نیاز به استفاده از زبان میانجی
نداشته باشند؛ بنابراین چندزبانهپذیری بر مبنای شباهتهای زبانی پیش میرود .هرچه دو
زبان تفاوت بیشرتی داشته باشند ،امکان اینکه ارتباط زبانی گویشوران آنها تحت رشایط
چندزبانهپذیری اتفاق بیفتد ،کمرت خواهد شد.
اگرچه وجود تفاوتهای زبانی 8و شباهتهای زبانی در جهان یک واقعیت است ،اما ماهیت
اصلی این تفاوتها و شباهتها از وضوح و روشنی کافی برخوردار نیست .تفاوتهای زبانی در
یک یا چند سطح و در یک حیطهی محدود زبانشناختی ،مشخص و لیکن در حیطههای زبانی
Mutual intelligibility.
Receptive multilingualism.
3
Semi-communication.
4
Receptive Bilingualism.
5
Inter-comprehension.
6
Inherent.
7
Acquired.
8
Language Distances.
1
2
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بزرگتر و در جوامع زبانی بزرگتر ،بیانگر آن هستند که هر جامعهی زبانی برای خود دارای
انواع کد زبانی است که در دسرتس اعضای آن جامعه بوده و برای جامعهی دیگر ناشناختهاند.
گویشوران یک زبان یا یک گویش خاص ،نه تنها کدهای زبانی زبان خود را در اختیار دارند،
بلکه شیوههای مختلف استفاده از آن کدها را نیز میدانند .طبق آنچه لباو ()188 :1672
اظهار میکند برای هر انسان عادی ،زبان به معنای «بیان یک چیز» به انواع «روشهای رایج»
است .توانایی و ارشاف انسانهای یک جامعه بر کدهای زبانی خود ،فهم زبانی را برای آنها
ممکن و آن را برای گویشوری دیگر از زبان و گویشی دیگر دشوار میسازد .با این وجود ،میزان
فهم و یا دشواری یک گونهی زبانی برای گویشوری از یک گونهی زبانی مرتبط ،یکسان نبوده و
خود دارای سلسله مراتبی است؛ بیشک ،گویشوران گویشهای یک زبان و زبانهای مرتبط،
کدهای مشرتک بیشرتی نسبت به گویشوران دو زبان نامرتبط در اختیار دارند و در رشایط
طبیعی ،انتظار میرود قابلیت فهم گویشهای یک زبان نسبت به هم در مقایسه با قابلیت فهم
زبانهای نامرتبط نسبت به هم ،بیشرت باشد .آنچه در این میان اهمیت ویژهای پیدا میکند،
آگاهی بر درجهی فهم زبانی گویشوران از گونههای زبانی است که با آن مواجه میشوند.
معیاری که از دیرباز برای سنجش میزان قابلیت فهم زبانی گویشوران گونههای مختلف زبانی
به هنگام برقراری ارتباط ،دارای اهمیت بوده است ،معیار فهم متقابل 1است که از جنبهها و
ابعاد گوناگون دارای اهمیت است .اهمیت آن در وهلهی نخست کشف عوامل تأثیرگذار بر
قابلیت فهم متقابل است.
کریمیدوستان و میرمکری ( )۹9۱۸اظهار میکنند زمانی که سخن از قابلیت فهم متقابل
میان گونههای زبانی به میان میآید ،دیدگاه عموم ناخودآگاه به مسئلهی تقسیمبندیهای
زبانی و گویشی و موضوع مناقشهبرانگیز متایز زبان از گویش و لهجه معطوف میشود و بر این
موضوع تأکید میکنند که معیار قابلیت فهم متقابل ،هامنگونه که چمربز و ترادگیل (:۹۱۱۸
 )4نیز عنوان کردهاند ،تحت تأثیر عوامل غیر زبانی مانند سن و سال ،سطح تحصیالت ،نگرشها
و میزان مواجهه یا برخوردهای زبانی گویشوران قرار میگیرد و به این سبب معیار مذکور را به
عنوان معیاری در جهت تعیین جایگاه گونههای زبانی به عنوان زبان یا گویش ،نامعترب و یا
ناکافی میخوانند .در تحقیقات جدیدتر ،پژوهشگران ،با علم به این جزئیات تالش کردهاند با
دقت در تعریف و موقعیت این معیار در بررسیهای گویششناسانهی خود ،هدفی غیر از تعیین
جایگاه زبان و گویش را دنبال کنند.

Mutual Intelligibility Criterion.
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به طور کلی ،پژوهشهای دانشگاهی در چهارچوب رویکرد چندزبانهپذیری برای آزمودن
قابلیت فهم متقابل میان گونههای زبانی به سال  ۹۱9۰برمیگردد .بیشرت مطالعات این دوره
به قابلیت فهم متقابل بین زبانهای بومی آمریکایی مربوط میشوند .مطالعات ووگلین و هریس
( ،)۹۱9۹هیکرسون ،ترنر و هیکرسون ( ،)۹۱9۱پیرس ( ،)۹۱9۱اوملستد ( ،)۹۱94بیگز
( ،)۹۱91ولف ( )۹۱9۱و تعدادی دیگر از آن جملهاند .بعدها بررسیها بر قابلیت فهم میان
مجموعهی زبانهای هند و اروپایی مانند اسالو و چکی متمرکز شد که پژوهشهای بوداویچوا
( )۹۱۸1و برگر ( )۱۰۰9از آن دستهاند .در همین راستا ،جنسن ( )۹۱۸۱به زبانهای
آرژانتینی ،اسپانیایی و پرتقالی (برزیلی) پرداخته و بر زبانهای اصلی اسکاندیناوی نیز
پژوهشگرانی مانند هاگن ( ،)۹۱11ماورود ( a ۹۱11و  )bو بسیاری دیگر توجه کردند .در حالی
که امروزه پژوهشها با موضوع قابلیت فهم متقابل ،به طور عمده ،به دور سه محور اصلی
میچرخند :تعدادی از محققان بر راهحلهایی مطالعه میکنند که گویشوران به هنگام ارتباط
در رشایط چندزبانهپذیری به آنها متوسل میشوند .از مهمرتین مطالعات این دسته میتوان
به پژوهشهای بورستام اوهلامن ( ،)166٤براومنولر ( ،)2002زیوئائرت ( ،)200٤گولینسکی
( ،)2007بیرکنز ( ،)2010دوتجز ( ،)2010باهتینا جانتسیکن ( )2013اشاره کرد .دستهی
دیگر آن پژوهشگرانی هستند که به ساخت برنامههای آموزشی دست میزنند تا به کسانی یاری
رسانند که هدفشان رشد قابلیت فهم میان زبانهای مرتبط نزدیک به هم است .برای مثال،
مطالعات کلین و استگامن ( ،)2000هوفیسن و مارکس ( )201٤از این نوع هستند.
مطالعهی کریمیدوستان و میرمکری ( ،)1368نه به هدف کشف اسرتاتژیهای ارتباطی و
نه تالشی در جهت ساخت قواعدی آموزشی برای رشد قابلیت فهم میان گویشها ،بلکه مترکز
آن بر موضوع سومی است به نام اندازهگیری سطوح قابلیت فهم میان دو گونهی زبانی مهابادی
و بدره ای متعلق به دو گویش کردی جنوبی و میانی و کشف متغیرهایی که بر قابلیت فهم این
دو گویش تأثیر دارند؛ بنابراین پژوهشگران نامربده مبنای کار خود را بر اساس آن تحقیقاتی بنا
نهادهاند که رصفا به این جنبه از موضوع پرداختهاند .مهمرتین پژوهشها در این زمینه عبارتند
از تحقیقات هاگن ( ،)1611ماورود ( ،)a1671بو ( ،)۹۱۸1بورستم اوهلامن (،)۹۱۱۹
یورگنسن و کارالندر ( ،)۱۰۰۹الندین و زوال کریستینسن ( ،)۱۰۰۹دلسینگ و الندین اکسون
( )۱۰۰9و غیره .عالوه بر این ،بوئتز و دی شوتر ( ،)۹۱11ونبزویژن ( ،)۹۱۱4ون بزویژن و
وندنربگ ( ،)۹۱۱۱ایمپه ( .)۱۰۹۰پژوهش گوسکنز و ونبزویژن ( ۱۰۰1و  )۱۰۰1که در مورد
گونههای هلندی و فریزی و افریکنز انجام شده است ،نیز از این دستهاند .به طور کلی
پژوهشهای ذکرشده در رابطه با قابلیت فهم ،عمدتا بر کشف متغیرهایی که بر قابلیت فهم تأثیر
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دارند ،متمرکز بودهاند .این متغیرها معموال به دو گروه متغیرهای زبانشناختی و
فرازبانشناختی تقسیم میشوند .متغیرهای زبانشناختی در چندین سطح زبانشناختی
تعریف میشوند .در سطح واژگانی به تحقیقات ونبزویژن و گوسکنز ( ،)۱۰۰9در سطح
واجشناختی به گوسکنز ( ،)۱۰۰1کورشرن ،ون بزویژن و گوسکنز ( ،)۱۰۰۸گوسکنز و ونبزویژن
( )۱۰۹9 ،۱۰۰1 ،۱۰۰1و گوسکنز و همکاران ( )۱۰۹9و در سطح رسمالخط 1به پژوهشهای
انجام شده توسط ونبزویژن و گوسکنز ( ،)۱۰۰9گوسکنز و ون بزویژن (،)۱۰۰1 ،۱۰۰1
کورشرن و همکاران ( ،)۱۰۰۸دئوتجز و گوسکنز ( ،)۱۰۰۱گوسکنز و کورشرن ( ،)۱۰۹۰گوسکنز
و ون بزویژن ( )۱۰۹9و گوسکنز و همکاران ( ،)۱۰۹9میتوان اشاره منود که مطالعاتی مهم و
قابل توجه هستند .متغیرهای فرازبانشناختی بیرون از زبان قرار میگیرند و به خود افراد رشکت
کننده بستگی دارند .متغیرهای فرازبانشناختی که همواره از آنها در تحقیقات قبلی به عنوان
عوامل تأثیرگذار بر قابلیت فهم متقابل نام یرده شده است ،عبارتند از برخورد مواجههی زبانی
که پژوهشگرانی مانند بو ( ،)۹۱1۸یورگنسن و کارالندر ( ،)۱۰۰۹لوندین و زوال کریستنسن
( ،)۱۰۰۹دلسینگ و لوندین اکسون ( )۱۰۰9و گوسکنز ،کورشرن و ونبزویژن ( )۱۰۹۹و غیره
به آنها پرداختهاند و عامل نگرش زبانی که توجه محققانی مانند کوهلمیر ،وندنربگ و ملسه
( ،)۹۱۱1یورگنسن و کارالندر ( ،)۱۰۰۹لوندین و زوال کریستنسن ( ،)۱۰۰۹دلسینگ و لوندین
اکسون ( ،)۱۰۰9گوسکنز ( ،)۱۰۰1ایمپه ( )۱۰۹۰و شوپرت ( )۱۰۹۹را به خود جلب کرده
است.
هامنگونه که بیان شد تقریبا متام پژوهشهای ذکر شده در بررسی نقش عوامل
فرازبانشناختی رصفا بر موضوع برخورد زبانی و نگرش زبانی متمرکز بودهاند و نقش متغیرهای
اجتامعی را در این زمینه ندیده گرفتهاند .در اغلب موارد ،متغیرهای اجتامعی مانند سن و
تحصیالت از جمله عواملی هستند که عالوه بر حوزههای مربوط به خود ،در بررسیهای
اجتامعی زبان ،زبانآموزی و یا گویششناسی اجتامعی مورد توجه قرار میگیرند و هامنگونه
که ذکر شد در زمینههایی مانند تأثیر این متغیرها بر قابلیت فهم متقابل زبانهای مرتیط نزدیک
یا گویشهای یک زبان به تأثیر آنها پرداخته نشده است .در پژوهش کریمیدوستان و میرمکری
( )۹9۱۸نیز تحت عنوان «قابلیت فهم متقابل میان گونههای زبانی بدرهای و مهابادی» هامنند
پژوهشهای مذکور ،به بررسی تأثیر هر دو عوامل زبانشناختی و فرازبانشناختی بر قابلیت فهم
آزمودنیها پرداخته شد ،متغیرهای اجتامعی و تأثیر آنها بر قابلیت فهم در کانون توجه واقع
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نشدند .در حالی که دادههای جمعآوری شده حاوی مشخصات سنی ،تحصیلی هر کدام از
آزمودنیها بوده و میتوان در کنار عوامل بررسی شده به تأثیر این متغیرها نیز پرداخت .از این
رو ،رضورت وجود نوشتار حارض در ادامهی هامن پژوهش ،احساس شده است؛ لذا این بررسی
بر کشف نقش دو متغیر غیر زبانی (فرازبانشناختی) سن و سطح تحصیالت بر میزان قابلیت
فهم مترکز یافته است.
2ـ پیشینهی پژوهش
تا قبل از ونهو ( )۱۰۹٤و وندر ،سوارته و گوسکنز ( ،)۱۰۹1هیچ پژوهش خاصی در رابطه با
تأثیر دو عامل سن و تحصیالت بر قابلیت فهم انجام نشده است .ونهو ( )۱۰۹٤تأثیر سن بر فهم
«همریشهها» 1را مورد بررسی قرار داد .با استفاده از مهارتهای حدس معنای همریشهها به
رابطهی میان سن و قابلیت فهم پی برد .نتایج مطالعات او نشان دادند مهارتهای حدس معنای
همریشهها در حالت گفتاری و نوشتاری ،به صورت متفاوتی رشد میکند .عملکرد حدس
همریشهها در رسارس طول کودکی و نوجوانی چه در حالت نوشتاری و چه گفتاری افزایش
مییابد .در حالت نوشتاری ،عملکرد حدسزدن معنای همریشهها حتی با گذشت زمان رشد
میکند؛ اما عملکرد حدس معنای همریشهها در حالت گفتاری ،در حدود  ٥0سالگی دچار
افت میشود .ونهو آن را به این حقیقت مربوط میسازد که روش عینی ابرازکردن در مقایسه با
روش سمعی ،رشکتکنندگان را قادر میسازد از دانش خود در گسرتهی بیشرتی بهره بجویند.
پژوهش دومی که به متغیرهای سن و سطح تحصیالت در ارتباط با قابلیت فهم متقابل پرداخته
است ،متعلق به وندر ،سوارته و گوسکنز ( )۱۰۹1است که در آن از منتهای پرکردنی 2گفتاری
و نوشتاری برای سنجش قابلیت فهم آزمودنیهای هلندی ،انگلیسی ،آملانی و سوئدی استفاده
شده است .آنها در این آزمونها به دو عامل سن و تحصیالت و تأثیر آنها بر میزان قابلیت فهم
گویشوران توجه کردند .برای جمعآوری دادهها ،گویشوران را از سنین متنوع و با سطح
تحصیالت متنوع انتخاب کرده و متوجه شدند افراد دارای تحصیالت باالتر منرات بیشرتی در
آزمونهای قابلیت فهم کسب میکنند .آنچه در تحقیق این پژوهشگران جالب توجه بود ،این
بود که نتایج پیرشفت یا افت قابلیت فهم گویشوران در سنین و تحصیالت مختلف ضمن آنکه
در متون پرکردنی گفتاری و نوشتاری متفاوت بود ،به زبان آنها نیز وابسته بود و نتایج برای
چهار زبان مورد بررسی تا حدودی متفاوت بود .برای مثال ،آنها مشاهده کردند در زبان آملانی
Cognates.
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شانس عملکرد فرد تا سن  20سالگی کم بود ،اما از سن  20تا  3٥سال قابلیت فهم گویشوران
افزایش یافته و این پیرشفت تا میانهی  ٤0سالگی ادامه مییافت .سپس با افت مخترصی
پیرشفت تا  70سالگی کامبیش ادامه مییافت ،اما پس از آن دچار افت رسیع میشد.
گویشوران زبان انگلیسی تا  20سالگی عملکرد رو به رشدی داشتند که تا  1٥سالگی ثابت
میماند و پس از آن عملکرد قابلیت فهم آنان افت میکرد و آنچه جالب بود عملکرد گویشوران
هلندی بود که در سنین مختلف به صورت متفاوتی خود را نشان میداد .قابلیت فهم گویشوران
هلندی از  30سالگی تا چهل سالگی رو به رشد بوده و سپس به تدریج کاهش مییابد و الگوی
گویشوران سوئدی شبیه به عملکرد گویشوران انگلیسی بود .همچنین در این مطالعه مشخص
شد تحصیالت باالتر شانس بیشرتی برای عملکرد خوب در آزمون نوشتاری در همهی زبانهای
مورد مطالعه به گویشوران میدهد .تنها تفاوت نتایج بین این زبانها میزان عملکرد خوب
گویشوران با تحصیالت باالتر بود .در تصویر زیر میتوان مشاهده کرد که نتیجه برای آملانی
کامال شیبدار است .در حالی که برای هلندی و انگلیسی نیست ،یعنی برای افرادی که آزمون
آنها به زبان انگلیسی است ،آموزش بسیار کمی شانس زیادی را برای عملکرد خوب فراهم
میکند .این در حالی است که در زبان هلندی حتی تحصیالت دانشگاهی شانس افزایش
قابلیت فهم در متون پرکردنی نوشتاری را در اختیار آنان منیگذارد و برای آزمودنیهای سوئدی
که در آزمون سوئدی امتحان می کنند ،احتامل یک اجرای خوب بین آملانی از یک طرف و
هلندی و انگلیسی از طرف دیگر وجود دارد .تصویر  :1وندر ،سوارته و گوسکنز ()1٥ :2017

یافتههای وندر ،سوارته و گوسکنز ( )2017با آنچه ونهو ( )201٤به آن رسیده بود ،تطابق
نداشت؛ زیرا بررسی ونهو نشان داد که قابلیت فهم گویشوران در زمینهی نوشتاری تا اندازهای
در رسارس زندگی به رشد خود ادامه میدهد؛ در حالی که در تحقیق وندر ،سوارته و گوسکنز
( ،)2017قابلیت فهم گویشوران هر چهار زبان مورد بررسی ،در سنین باالتر دچار افت میشود.
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با وجود این ،یافتههای آنان در متون پرکردنی گفتاری با آنچه ونهو ( )201٤به آن رسیده بود،
مطابقت داشت .دامنهی بررسی هر دو پژوهش تا اندازهی زیادی محدود بوده و تعمیم نتایجی
که حاصل این پژوهشهاست ،باید با احتیاط بیشرتی صورت پذیرد .در تحقیق حارض سنجش
قابلیت فهم در سطوح گوناگونی مانند فهم واژگان منفرد اعم از واژگان همریشه یا ناهمریشه،
بازگویی منت ،یافنت معادل مثلها و ترجمه جمالت منفرد انجام شده است .جمالت انتخاب
شده و منت و مثلها را تعداد زیادی از واژگان همریشه و ناهمریشه تشکیل داده که در قالب
ساختارهای نحوی خاصی با در نظر داشنت تفاوتهای زبانی موجود در دو گونهی بدرهای و
مهابادی به صورت شفاهی به سمع گویشوران هر گونهی زبانی رسید .رشط انتخاب گویشوران
نداشنت هیچ شکلی از برخورد زبانی با گونهی زبانی مقابل و عدم آموزش آن بود .این رشایط در
کلیهی تحقیقات مربوط به سنجش قابلیت فهم گونههای زبانی مرتبط نزدیک رعایت میگردند.
 -3روش تحقیق
در این پژوهش که پژوهشی توصیفی-تحلیلی است ،با استفاده از روش منونهگیری تصادفی
هدفمند ،مجموعا  1۰گویشور از هر دو گونهی مورد بررسی انتخاب شدند .آزمودنیها از هر
جنس و قرش و سطح تحصیالتی بوده و تنها کسانی از این سنجش کنار گذاشته شدند که در
برخورد زبانی با گونهی مقابل خود بوده یا به گونهی مقابل خود آموزش دیده بودند .از آزمودنیها
مجموعا چهار آزمون عملکردی (زبانی) به عمل آمده و پرسشنامهای حاوی  9۰سؤال که
اطالعات زبانی ،هویتی ،احساس تعلق و جغرافیایی آنان را در رابطه با گونهی مقابل آنها
سنجش میمنود ،در اختیارشان قرار گرفت .آزمونهای عملکردی (زبانی) به صورت چهار تکلیف
عملی در چهار سطح ترجمهی واژه ،فهم مثل ،فهم جمله و بازگویی منت که محتوای آنان بر
اساس شم زبانی نگارندگان از رایجترین و پربسامدترین واژگان همریشه و ناهمریشه و
معمولترین عنارص زبانی بودند ،انتخاب شده و به صورت شنیداری به سمع آزمودنیها رسیدند.
برای هر گروه از آزمودنیها ،مواد شنیداری به گونهی مقابل آنها ،پخش شد و از آزمودنیها
خواسته شد ترجمهی مواد شنیداری را به زبان فارسی یا به گویش خود در پاسخنامهها بنویسند.
در آزمون واژگان برای ترجمهی هر واژه ده ثانیه و در آزمون فهم مثل و فهم جمله برای هر مثل
یا جمله  ۹9ثانیه وقت در نظر گرفته شد .در آزمون بازگویی منت نیز آزمودنیها مکلف بودند
پس از شنیدن منت ،که یک داستان کودکانه در سطح (ب) بود ،آن را به زبان فارسی یا به گویش
خود بازگو منایند؛ بنابراین دادهها به روش میدانی اخذ ،جمعآوری و منرهگذاری شده و درصد
قابلیت فهم هر کدام آزمودنیها به صورت جداگانه و نیز به صورت کلی در هر گروه زبانی
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محاسبه شدند .پاسخهای داده شده به پرسشنامهها نیز به مقیاس عددی تبدیل و به هامن
ترتیب محاسبه شدند .پرسشنامهها در ابتدا با سؤاالت زمینهای مانند سن ،جنسیت ،سطح
تحصیالت و  ...رشوع میشوند .مقالهی حارض دادههای مربوط به سن و سطح تحصیالت
آزمودنیها را در ارتباط با منرات کسب شدهی آنان در آزمونهای زبانی ،بررسی و همبستگی
میان این دادهها را با استفاده از آزمون پیرسون به دست آورده است.
 -4تجزیه و تحلیل دادهها
هامنگونه که در جدول شامرهی ( )۹مشاهده میشود در میان جامعهی آماری پژوهش،
گویشوران گونههای مورد بررسی دارای سطح تحصیالت متفاوت هستند .در این میان ،فراوانی
گویشوران مهابادی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد بیشرت است .از سوی دیگر سطح
دیپلم در گویشوران بدرهای فراوانی بیشرتی دارند .فراوانی در سطح دکرتی و زیر دیپلم برابر
است .مقایسهی تفاوت میزان تحصیالت بین دو گونهی مورد بررسی با استفاده از آزمون خی دو
نشان میدهد میزان خی دو  ،0/71درجهی آزادی  ،٤و سطح معنیداری برابر با p =0/6٥
است که نشان میدهد تفاوت سطح تحصیالت در دو گروه معنیدار نیست.
جدول  .1توصیف فراوانی سطح تحصیالت در دو گونهی بدرهای و مهابادی به تفکیک و در کل و نتیجهی آزمون خی 2
میزان مجذور خی  2سطح معنیداری درجه آزادی جمع کل

0/71٤

0/6٥0

٤

شهر

گویشوران مهابادی گویشوران بدرهای

سطح تحصیالت

2

1

1

زیر دیپلم

21

6

12

دیپلم

28

1٥

13

کارشناسی

7

٤

3

ارشد

2

1

1

دکرتی

10

30

30

منودار  .1مقایسه سطح تحصیالت جامعة آماری حارض در پژوهش به تفکیک هر دو گونة مهابادی و بدرهای
سطح تحصیالت گویشوران مهایادی

دک رت ی

ارشد

سطح تحصیالت گویشوران بدرهای

لیسانسیه

دیپلم

زیر دیپلم
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پس از مشخص شدن وضعیت جامعهی آماری هر دو گونهی زبانی از جنبهی آمار توصیفی و
مقایسهی دو گروه مورد بررسی به وسیلهی آمار استنباطی خی  ،۱همبستگی سطح تحصیالت
گویشوران با منراتی که در چهار آزمون عملکردی (زبانی) برای سنجش قابلیت فهم متقابل
کسب منوده بودهاند ،با استفاده از فرمول رضیب همبستگی پیرسون محاسبه شد .نتایج نشان
دادند همبستگی سطح تحصیالت با قابلیت فهم متقابل مثبت است .به این معنی که هرچه
سطح تحصیالت باالتر باشد ،منرات گویشوران در آزمونهای زبانی باالتر است .دادههای جدول
 ۱نیز نشان میدهند گویشوران با سطح تحصیالت باالتر ،منرات باالتری در آزمونها به دست
آوردهاند.
جدول  .2درصد پاسخهای گویشوران به هرکدام از آزمونهای زبانی به تفکیک سطح تحصیالت آنان
درصد فهم منت

درصد فهم واژه

درصد فهم جمله

درصد فهم مثل

تحصیالت

37/28

11/٤8

٤٥/٥2

٥٥/6٥

دیپلم

70

1٤/13

٥/27

٥0

زیر دیپلم

1٥/71

16/3٤

10/8٥

72

کارشناسی

1٥

2٤/82

٥٥/71

60

ارشد

70

٤7

10

٥/62

دکرتی

فراوانی آزمودنیها با سطح تحصیالت دکرتی در جامعهی آماری پژوهش حارض با فراوانی
آزمودنی ها با سطح زیر دیپلم یکسان است .برابر بودن سطح منره در این دو به دلیل کم بودن
حجم منونه ،اعتبار کمرتی برای تعمیم نتیجهی آن دارد .با وجود این ،در دیگر آزمونها و در
مقایسه با سطوح تحصیلی دیگر نتایج با قطعیت بیشرتی بیانگر آن هستند که سطح تحصیالت
باالتر قوهی شناختی را در پارهای از حوزههای شناختی باال میبرد .کاریلو و همکاران (:۱۰۹1
 )۹دریافتهاند که سطح باالتری از آموزش ،عملکرد بهرتی را در کل سنین پیشبینی کرده و
عملکرد برخی از حوزههای شناختی را نسبت به سایر حوزهها تعدیل میکند (مثال استدالل در
مقابل رسعت پردازش) .اختالف در مقطع لیسانس در مقایسه با سطح دبیرستان ()d = ۰59۹
متعادل ،اما سطح دبیرستان در مقایسه با سطح دکرتی دارای اختالف بزرگی بود.)d = 0.80( :
منودار .2قابليت فهم گویشوران به تفکیک سطح تحصیالت
منت

جمله

واژه

92.5

90

70
60

65

55.71

65.71

75.89

47
19.34

13.14

24.82

37.28

55.95
48.95

60.5

70
50

ا رش د

ک ا رش ن ا س ی

دیپلم

27.5
16.48

د ک رت ی

مثل

زیر دیپلم
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5ـ یافتهها :سن گویشوران در دو گونهی زبانی مهابادی و بدرهای
هامنگونه که اشاره شد آزمودنیها از هر دو گونه با سطح تحصیالت متفاوت بودند .این امر در
مورد سن این جامعهی آماری به این ترتیب بود که جامعهی آماری پژوهش دارای سنین از ۹۸
الی  19بودند .میانگین سنی آزمودنیها در جدول  9قابل مشاهده است.
جدول .3میانگین سنی دو گروه بدرهای و مهابادی
شهر

سن

آمار توصیفی

1/٥

31/1

میانگین سنی جامعه آماری

10

10

تعداد

0/٥0٤

13/068

انحراف معیار

گویشوران به ترتیب در سنین  ۹۸و  9۰دارای بیشرتین حد فراوانی بوده و پس از آن گویشوران
 ۱۹ساله و  41ساله بیشرتین حد فراوانی را داشته و به هامن ترتیب گویشوران  49 ،9۰ ،۱۰و
 41قرار دارند؛ بنابراین درصد پاسخها در این سنین میتواند دارای اعتبار بیشرتی برای تعمیم
دادن نتایج پژوهش باشد .برای مثال درصد پاسخها در سنین  9۰ ،۹۸به ترتیب عبارتند از 9۹
درصد و  4۹درصد ،برای سنین  ۱۹و  41به ترتیب عبارتند از  1۰درصد و  ،1۱/9۰برای سنین
 49 ،9۰ ،۱۰و  41عبارتند از  19/99 ،9۰ ،1۹/11و  .19به این ترتیب به دلیل فراوانتر بودن
منونهها در سنین ذکرشده میتوان نتیجه گرفت با صعود سن قابلیت فهم مثلها باال رفته است.
این امر غیر از سنین  9۰قابل تعمیم است.
بررسیها با استفاده از فرمول پیرسون نشان داد بین سن و قابلیت فهم زبانی در سطح واژه،
جمله و منت رابطهی معناداری وجود ندارد .با وجود این ،نتیجهی آزمون همبستگی سن و
قابلیت فهم مثل در سطح  p< ۰/۰۹معنادار است .هامنگونه که در منودار قابل مشاهده است،
افزایش قابلیت فهم مثل با گذشت زمان سیر منظمی را نشان منیدهد؛ اما در سنین پایینتر
عملکرد گویشوران درسطح پایینی است .در بین سنین  ۱1تا  ۱۱افزایش و سپس این سیر
نامنظم ادامه مییابد و در جدول  1و منودار  9میتوان دید با باالرفنت سن آن نیز نسبت به
فواصل سنی از  ۹۸تا  ۱9دارای پیرشفت است.
جدول  .2فراوانی سن آزمودنیها از گونههای

جدول  .5فراوانی سن آزمودنیها از گونههای مورد

مورد بررسی از سنین  11تا 33

بررسی از سنین  22تا 55

کل

گونههای زبانی

سن آزمودنیها

کل

مهابادی

بدرهای

٥

2

3

18

1

0

1

16

گونههای زبانی

سن آزمودنیها

مهابادی

بدرهای

1

0

1

٤2

3

1

2

٤3

 |77پژوهشنامه ادبیات کردی ،سال چهارم ،شماره  ،6پاییز و زمستان 7934
3

3

0

20

1

0

1

٤٤

٤

2

2

21

3

1

2

٤٥

2

1

1

22

3

2

1

٤1

2

1

1

2٥

٤

3

1

٤7

1

1

0

21

1

1

0

٤6

2

1

1

27

٥

3

2

٥0

1

0

1

26

2

0

2

٥2

3

1

2

30

1

1

0

٥3

1

0

1

31

1

0

1

٥٤

2

2

0

33

1

1

0

٥8

1

0

1

3٤

1

0

1

10

1

1

0

3٥

1

1

0

1٥

2

0

2

38

1

1

0

36

منودار  .3درصد پاسخها به آزمون فهم مثل به تفکیک سن گویشوران از  11تا 33
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
39

38

35

34

33

31

30

29

27

26

25

22

21

20

19

18

مثل

هامنگونه که در جدول شامرهی  4مشخص است ،برای سن  9۰سال  9گویشور و برای سن
 9۹سال یک گویشور در منونهی آماری وجود دارد؛ بنابراین پذیرش این ایده که عملکرد
گویشوران برای فهم مثل با افزایش سن بهرت میشود ،منطقیتر است.
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جدول .5درصد پاسخ گویشوران به هرکدام از آزمونهای زبانی به تفکیک سن آنان :از سن  11الی 33
مثل

واژه

جمله

بازگویی منت

سن آزمودنیها

31

17/13

٥7

36/٤0

18

٥0

11

3٥

20

16

11/11

17/7٥

12/33

٥8/33

20

10

17/٤6

٥1/2٥

٤٥

21

10

17/6٥

16

27/٥0

22

72/٥0

17

٥7/٥0

62/٥0

2٥

1٥

1٥/71

1٥

70

21

8٥

21/11

16/٥0

8٥

27

60

20

10

70

26

٥0

12/12

٥0

31/11

30

٥0

17

20

60

31

80

13/8٥

7٥

7٥

33

10

18/٥7

3٥

80

3٤

80

1/٥0

80

٤0

3٥

1٥

17

30

32/٥0

38

60

21/12

10

100

36

منودار  .2درصد پاسخها به آزمون فهم مثل به تفکیک سن گویشوران از  22تا 55
120
100
80
60
40
20
0
65

60

58

54

53

52

50

49

47

46

45

44

43

42

آزمون فهم مثل

هامنگونه که در منودار  4دیده میشود ،سیر عملکرد بهرت در فهم مثلها در سنین  99تا 19
با نظم بیشرتی رو به افزایش است .این نتیجه با احتیاط بیشرتی تعمیم داده میشود؛ زیرا در
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مواردی دیده شده است که به دلیل کم بودن حجم منونه در یک سن مشخص نتیجه با تفاوت
بیشرتی ظاهر میگردد.
جدول  .7درصد پاسخ گویشوران به هرکدام از آزمونهای زبانی به تفکیک سن آنان :از سن  22الی 55
سن گویشوران دو

آزمون بازگویی منت

آزمون فهم جمله

آزمون فهم واژه

آزمون فهم مثل

30

٥0

22

٥0

٤2

73/33

11/11

3٤/28

63/33

٤3

٤٥

٤٥

27

100

٤٤

٥/٥

٤1/11

1٥/28

13/33

٤٥

11/11

٤8/33

18/20

1٥

٤1

72/٥

٥8/2٥

12/32

82/2٥

٤7

80

7٥

71

100

٤6

٤1

٤6

13/17

78

٥0

8٥

٤2/٥

16/٤7

82/٥

٥2

6٥

70

32/36

60

٥3

٤0

٤0

2٥

100

٥٤

8٥/٥٥

70/2٥

٤0/8٤

6٥

٥8

100

20

17

80

10

60

70

17/1٤

60

1٥

گونهی زبانی

طبق یافتههای کاریلو و همکاران ( )۱۰۹1عالوه بر آنکه سطح تحصیالت باالتر عملکرد افراد
را در تعداد زیادی از حوزههای شناختی باال میبرد ،سن اوج عملکرد شناختی برای هر مقوله
آموزشی از نزدیک نیز از هامن محدودهی سنی هنگام فارغالتحصیلی (سطوح عالی) تبعیت
میکند.
 -6نتیجهگیری
در این مطالعه دو عاملی که ممکن بود بر قابلیت فهم تأثیر داشته باشند ،مورد بررسی قرار
گرفتند :سن و سطح تحصیالت .پس از بررسی مشخص گردید سن و تحصیالت به میزان
متفاوتی بر منرات قابلیت فهم تأثیر میگذارند .به این معنا که سن دارای تأثیر معناداری بر فهم
واژگان و فهم جمالت و بازگویی منت نیست ،اما از آنجا که برای فهم مثلها به داشنت تجربهی
فرهنگی نیاز هست ،افرادی توانستند منرات باالتری از آزمون فهم مثل کسب کنند که دارای
سن بیشرت و در نتیجه تجربهی بیشرتی بودند .با این حال ،آزمون فهم مثل به عنوان آزمون
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زبانی معتربی که قادر باشد ،قابلیت فهم زبانی را اندازه بگیرد ،در مطالعهی کریمیدوستان و
میرمکری ( )۹9۱۸کنار گذاشته شد .آنها دریافتند تشخیص تنها یک یا دو واژهی آشنا در مثل
باعث میشود گویشوران ،بهویژه گویشوران با سن باالتر ،بیآنکه نیازمند به تشخیص بقیهی
اجزای زبانی در جملهی مثل باشند ،مثل را حدس زده و چنین آزمونی به عنوان یک آزمون
عملکردی نسبت به آزمون فهم واژه یا جمله و غیره که تشخیص معنای دقیق عنارص و اقالم زبانی
نقش مهمرتی دارند ،دارای اعتبار کمرتی است .این نتیجه تطابقی با آنچه ونهو ( )۱۰۹4به آن
رسیده است ،ندارد .ونهو متوجه شد که قابلیت فهم زبانی در سنین باالتر در حالت گفتاری
نسبت به حالت نوشتاری که دادههای زبانی به صورت عینی دریافت میشوند و عملکرد
گویشوران با گذشت زمان پیرشفت میکند ،دچار افت میگردد .وندر ،سوارته و گوسکنز
( )11 :۱۰۹1بر این باورند یافتههای متفاوت ممکن است به دلیل تفاوت در نوع آزمونی باشد
که مورد استفاده قرار میگیرد .آنها خود از آزمونهای متون پرکردنی گفتاری و نوشتاری برای
سنجش قابلیت فهم گویشوران چهار زبان استفاده کرده و برای هر کدام از زبانها و نوع آزمون
از این جنبه که گفتاری باشد یا نوشتاری ،به نتایج خاصی دست یافته بودند .در پژوهش حارض
نیز آزمونها به صورت شفاهی و در قالب جمالت و کلامت به سمع آزمودنیها رسیده و منت ارائه
شده نه به صورت منت پرکردنی که وجود جاهای خالی در منت باعث میگردد گویشوران مجبور
به حدس کلامت با توجه به واژههای پیرامون بشوند که تکلیف دقیقتری نسبت به بازگویی منت
است .با وجود این ،پژوهش حارض از این جنبه که قابلیت فهم گویشوران هر دو گروه در فهم
آزمونهای متنی که در آنها بافت نقش مهمی دارد ،با پژوهشهای ذکر شده تطابق دارد.
همچنین یافتهها نشان میدهند عامل سطح تحصیالت بر باالبردن منرات آزمونهای تعیین
قابلیت فهم تأثیر معناداری دارد .افراد دارای تحصیالت باالتر در هر چهار سطح از آزمونهای
عملکردی بهرت عمل منوده و منرات باالتری کسب کردند .این نتیجه به طور کامل در تطابق با
مطالعهی وندر ،سوارته و گوسکنز ( )۱۰۹1و نیز در تطابق با مطالعاتی مانند مطالعات کاریلو و
همکارن ( )۱۰۹1است که با رویکرد شناختی انجام شده است.
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