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  زاده   كوچك  فهيمه/ افخمي  علي/نادر جهانگيري  ...  نوشتاري  زبان  و ساختاري  واژگاني گسترش  چكيده
   زبـان   سـاختاري  و     واژگـاني    در گـسترش     اجتمـاعي    تـأثير متغيـر طبقـة        حاضر دربارة بررسي    مقالة
   بازيـل   نظريـة  در ايـن مقالـه، در چـارچوب   .  شهر مشهد است  ابتدايي  دختر مقطع   آموزان  دانش  نوشتاري
 و   ييآمـوزان مقطـع ابتـدا        دانـش    زبـاني    گونـة    بر روي    اجتماعي   تأثير متغير طبقة    بررسي   به     كه  برنشتاين

   سـؤاالت    شد تـا بـه      پردازد، پرداخته   مي... ،  ، اسم   داد واژه تع:   شامل   دستوري  هاي   از مقوله   كاربرد تعدادي 
 متـأثر از      را كه    محدود و گسترده     زباني   خود دوگونة   در نظرية ) 1975 ( برنشتاين.  شود   داده   پاسخ  تحقيق

  يـع ، توز    خـانواده    انـواع   ، نقـش     اجتمـاعي   كنترل   مفهوم  كند و به     مي   متفاوتند مطرح    اجتماعي  ساختارهاي
 محـدود و    زباني محور در كاربرد دو گونة  خود محور و جامعه هاي ، توالي  پاياني  هاي   متغير توالي   طبقاتي
 و    طبقـاتي   هـاي    تفـاوت   دهـد كـه     مـي    حاضر نـشان       از مقالة    آمده   دست   به  نتيجه. كند   مي   اشاره  گسترده

   ميـزان    و در نهايـت      زبـاني    گونـة    تمـايز نـوع     براي   مهم   عاملي   عنوان  توانند به    مي   اجتماعي  ساختارهاي
  . باشد  زبان  كارگيري  در بهييآموزان مقطع ابتدا  دانش مهارت

  هـاي   ،تـوالي    پايـاني   هـاي   ، تـوالي     اجتماعي  ، طبقة   و محدود، كنترل     گسترده    زباني   گونة   :يديلك يها  واژه
  .محور و خودمحور جامعه

                                                           
 :afkhamia@yahoo.com E- mail، 021-66495388: ، دورنگار021-61112889: تلفن ∗
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   مقدمه
   در بـستر آن شـكل        اجتمـاعي    روابط   است كه    اجتماعي   نهاد و واقعيتي    ك ي   عنوان   به  زبان

  همـين  بـه .   را برانگيخته اسـت  شناسان  و جامعه شناسان  از زبان  بسياري گيرد واز ديرباز توجه   مي
 و  خود مورد تجزيه  اجتماعي-   فرهنگي   بايد در بافت     رفتار اجتماعي،    يك   عنوان   به  ، زبان   جهت

  تـوان  ، مـي     نيـست    وهمگـن    يكپارچـه   اي   پديـده    زبـان   از آنجـا كـه    .  قـرار گيـرد      علمـي   ليلتح
 كـرد، هـر     بررسـي   و غيرزبـاني  زباني  متغيرهاي   بين   همبستگي   را براساس    زباني  هاي  گوناگوني

  رسـد كـه     ر مـي   نظ   به  است، اما چنين     نشده     ارائه   زمينه   در اين    واحدي   نظرية   حال   تا به   چند كه 
  تـأثير طبقـة   . دهـد    مي   آنها رخ    اجتماعي  تأثير طبقة    افراد، تحت    رويدادها در زندگي    ترين  اساسي

   خاصـي    و از اهميـت      بـوده    توجـه    ،فـرد بـسيار قابـل        و تحصيل    در آموزش    ويژه  ، به   اجتماعي
  . برخوردار است

  ، از جملـه   معاصر انگليـسي  شناس عه و جام  فيلسوف(Bernstein , Basil)   برنشتاين بازيل
  اي   گـسترده    تحقيقـات    كـودك   آمـوزي    و زبـان     اجتماعي   طبقة   بين   ارتباط   دربارة   كه  است  كساني
   طبقـة   كـه   او معتقد اسـت     .   است   كرده   بررسي   نسبتاً متفاوتي    را از ديدگاه     و آن    است   داده  انجام

  برنشتاين. كند   مي   راتعيين   كودك   زباني   گونة  ،   ساختار خانواده   بر   تأثير آن    فرد از طريق    اجتماعي
كنـد و    مي را مطرح (Elaborated Code)   و گسترده (Restricted Code) محدود  زباني دو گونة

 خـاطر ادراك      بـه    اسـت، ولـي      طبيعـي    هوشـي    بهرة   داراي   اگر چه كودك     كه   باور است   بر اين 
 از   شـان    گونـة زبـاني      نـوع   واسـطة   بـه )  و بـاال    پـايين  (  دو طبقة اجتماعي     اين  ن كودكا   كه  متفاوتي  

  ).2001،  سادونيك( . است ها متفاوت  گروه  در اين  آنان هم  يادگيري  مختلف دارند، در نتيجه موضوعات
  مـؤثر در موفقيـت    از عوامـل     ، يكـي     تحـصيلي    محـيط    افراد در تركيب     اجتماعي  خاستگاه

  هـاي    معتقدنـد محروميـت     شناسان   از جامعه    بسياري   كه  اي   گونه  ، به    است  آموزان   دانش  يليتحص
  بـه .   اسـت   تحـصيلي   افت  و در نهايت  تحصيلي هاي نابرابري   و مهم      اصلي   از عوامل    يكي  مادي

شـود،     مي   احساس   كه  تري   ضروري   نيازهاي   علت   به   ايران   و پرورش    درآموزش  رسد كه   نظر مي 
   متغيرطبقـة    بـين    ارتبـاط    در زمينـة     علمـي    پژوهشي  وجاي   است   نشده   پرداخته   مسئله  اين   به  چندان

   موضوع   اين   علمي   بررسي   به   مقاله  در اين .  است   خالي   آموزشي   و نظام    كودك  آموزي    ، زبان   اجتماعي
 خـالء    ايـن   مطلـوب  اي     گونه  تواند به    مي  شود كه    مي  پرداخته   اجتماعي  شناسي   زبان  در چارچوب 

 در    متغيـر طبقـة اجتمـاعي        منظـور براسـاس      ايـن   بـه .  كنـد   را ترميم   ، كاربردي     ، نظري   توصيفي
  بـاال   و متوسـط (Lower Social Class)   پـايين  ، دو طبقـة اجتمـاعي   برنشتاين  نظرية  چارچوب

(Upper Middle Class)دختـر مقطـع   آموزان  دانش  از ميان متفاوت اعي دو طبقة اجتم  عنوان  به   
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 كـاربرد     ميـزان    بـر روي     غيرزباني   عامل   تأثير اين    بررسي   شدند و به     شهر مشهد انتخاب    ابتدايي
،   ، صفت    منفصل  ، ضماير شخصي     اسمي  ، گروه   ، اسم   تعداد واژه :  شامل   دستوري  هاي   مقوله  برخي

  . شد  پرداخته اضافه قيد و حرفه
   كه  است گرفته   صورت   متنوعي  هاي   پژوهش   و طبقة اجتماعي     زبان   بين   همبستگي  در زمينة 

  ، حـسيني ابريـشمي  )1992 ( ، جهـانگيري )1368 ( مدرسـي  هـاي    به پژوهش   توان   مي  از اين ميان  
   بـه    طبقة اجتمـاعي     آيا اختالف    كرد، اما اينكه    اشاره) 1374( و پرتوي   ) 1372 ( ،حسيني)1370(

   و يـادگيري     زبـاني   هاي   تفاوت   مختلف   اجتماعي   طبقات  آموزان  دانش  تواند ميان      مي  طور اخص 
 از اهـداف     ، بنـابراين، يكـي       اسـت    نشده   پرداخته   آن   زياد به    كه   است  اي    ايجاد كند يا خير زمينه    

 و   نظران  صاحب  به  عملي ي راهكارها  ارائة  و همچنين  سؤال  اين  پاسخ حاضر،يافتن  مقالة اصلي 
   ايـن  به.  است  زمينه  شناسي اجتماعي در همين  زبان   نظري   مباحث   بر مبناي    آموزشي  ريزان  برنامه

 و    پـايين   طبقـة اجتمـاعي      ابتـدايي      دختـر مقطـع     آموزان   نفر از دانش     دويست  منظور در مجموع  
   كالسـي    انـشاهاي    با بررسي    شدند كه   انتخاب   نمونه   حجم   عنوان   باال در شهر مشهد به      متوسط

   آمـاري   و تحليـل   و تجزيـه   بررسي ، به  شده ني تعي  زمان  و مدت    شده   تصاوير داده   آنها بر مبناي  
  .شد  پرداخته  ذكر شده  دستوري هاي مقوله

    نظري مباني
  بيـان   نظريـة برنـشتاين     بنيـادي   از مفـاهيم   تعريـف    ارائة   در غالب    تحقيق   اين   نظري  مباني

، )  زبـاني   كـدهاي (  زباني    هاي     گونه   كلي   مفهوم   سه   در غالب   توان   را مي    برنشتاين  نظرية. شود  مي
  . كرد  بيان(Control)   و كنترل طبقة اجتماعي
  كنـد كـه    مـي   اشـاره    متفـاوت    يا كد زبـاني      زباني   گونة   دو نوع    خود به    در نظرية   برنشتاين

  : رتند ازعبا
  ) كد محدود( محدود   زباني  گونة-1
  ) كد گسترده (  گسترده  زباني  گونة-2

   محدود گونة زباني
   مطرح   گسترده   زباني   گونة   خود در مقابل     در نظرية    برنشتاين   بار بازيل    را اولين    مفهوم  اين

  :ير است  ز هاي  ويژگي  محدود داراي  زباني  او گونة در نظرية.   است كرده
 كـار    بـه   آن  به  وابسته  و قشرهاي  پايين  اجتماعي   طبقات   به طور عمده توسط      كه   گونه  اين
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واژگاني آن به لحاظ تعداد، محدود است و از          است و گسترة       گفتار ساده    ساخت  رود، داراي   مي
ـ  كـ د اسـت، ام   محـدو ) Alternatives (ي ساختار يها  ه تعداد شاخه  كآنجا    عناصـر   ينـ يب  شيان پ

:  a1975 ن،يبرنـشتا .( ابـد ي يش مـــ ي افـزا يا ل معنا به طور قابل مالحظـه كي براي تشيساختار
 و محـدود     بيني     پيش   كامالً قابل    زباني   ارتباط   طرفين  ها براي   ها و جمله     كاربرد واژه  )108 -147
  معنا در گونة  .   است  ركب م   فاقد جمالت    گونه   و غالباً اين     كوتاه   جمالت   نحوي   لحاظ   و به   بوده
 محـدود در گفتـار        زباني  گويشور گونة .   است   و بسيار پيچيده   (Implicit)   محدود، ضمني   زباني

   جمـع    شـخص    بـر اول    كند و تأكيد عمـدة وي        مي   بيشتر استفاده    جمع  خود از ضماير شخصي   
 (Context – dependent) وابـسته    محدود بافت  زباني  گونة  گويشور داراي هاي توصيف.  است

   گونـة   كـه   معتقـد اسـت  (Wardhaugh. R) واردها) a113:1975 -111، برنشتاين ( .است 
  ).317:1986 (  است  غير رسمي  زبان  محدود همان زباني

    گسترده  زباني گونة
، يه در مقايـسه بـا گونـة زبـان    كـ  نوشته است ي دربارة گونة زبان(Hassan . R) حسن. آر
 توسـط عوامـل     ي زبـان  يهـا      گونه يي معنا يها  يژگيير زباني اهميت بسياري دارند و و      عوامل غ 

ت ي از عموم  يه مفهوم گونة زبان   كشود    ين امر سبب م   يا. اندينيب  شي قابل پ  يمربوط به ساختار اجتماع   
ر  نظـ    بـه    كـه    اسـت   اي    ، گونه    گسترده   زباني  گونة )b 1975 :256ن،  يبرنشتا  . ( برخوردار شود  يخاص
 از    فرد در استفاده     كالمي   مهارت   ميزان  ، براساس   اجتماعي   در روابط     توان   را مي   رسد منشأ آن    مي
  تـر و در عـين         گـسترده    واژگـاني   اربرد و انتخاب  ك ساختار،    داراي   گونه ،   اين.  جستجو كرد   زبان
ــق حــال ــر و همــراه  دقي ــاهيمي  ت ــا مف    كالينــگ اي.  ان.   اســت(Explicit)   و واضــح صــريح  ب

(N.E. Collinge) گـسترده    زباني  گونة:  است   نموده     زير تعريف    شرح   را به    گسترده   زباني   گونة   
   داده  توضيح  موقعيتي  و شرايط از بافت  توانند مستقل      مي  در آن    و توصيفات    نظرات   كه   است  اي    گونه

   در نظـام   است كه(context- free)   مستقل-   بافت يگفتار هاي  مهارت  داشتن  امر مستلزم شوند و اين
 و واضـح      صـريح   گونه، معنـا     در اين  )499:1990،    كالينگ( . برخوردار است    زيادي   از ارزش   آموزشي
   شـخص   ، بر ضمير اول      اجتماعي -   فرهنگي   در شرايط    گسترده  زباني  ، گونة    اعتقاد برنشتاين   به.  است
  ).a 147:1975،  برنشتاين(» ما «  جمع  شخص  دارد تا ضمير اول يشتريتأكيد ب»  من«مفرد 

   كنترل
   و كنتـرل   خانواده  انواع هاي  نقش ، به  برنشتاين  در نظرية   يا فرايند مهارگذاري     كنترل  مفهوم
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  ها و اصـولي      در خانواده    حاكم  گيري   تصميم   ديگر چگونگي    عبارتي  به. شود   مي   اطالق  اجتماعي
   ناميـده   كنتـرل    نظريـه     كند، در ايـن      مي   را تنظيم    خانواده   اعضاي   ميان   و روابط    حاكميت   اين  كه
  Positinal) گـرا  جايگـاه  هـاي  دهـد، خـانواده    را مبنا قرار مي  خانواده  دو نوع برنشتاين. شود مي

Families)گرا  شخص هاي  و خانواده (Person –Oriented families) .گـرا    جايگـاه  هاي خانواده
 و    اسـت    عـضو خـانواده      صـوري    پايگـاه    تـابع   گيـري    در آنها گسترة تصميم     اند كه   هايي  خانواده

   پايگـاه   تـابع   هـا صـرفاً و فقـط         تـصميم    عرصـة   انـد كـه     هـايي   خانواده» گرا  شخص  هاي  خانواده«
 از   در بعضي فرزندان.   است  وابسته  شخص  و فكري  رواني  هاي   ويژگي   و به    نيست  عضوخانواده

 – Open)  بـاز  هـايي   خـانواده   در چنـين   ارتبـاطي  ورزنـد، نظـام    مـي  هـا شـركت   گيـري  تصميم

Communication System) در   والـدين  شـود و نقـش    تأكيد مـي   كالمي ارتباط بر   و همواره است 
  ).79-80:1379،  شركاوي. (  است  بسيار با اهميت  كودك  شدن اجتماعي

  (Terminal  Sequences)    پاياني هاي اليتو
   زيادي اهميت ،   محدود و گسترده     در كاربرد دو گونة      پاياني  هاي   متغير توالي    طبقاتي  توزيع

  ايـن . گيـرد  را در بـر مـي  ... و» دانيـد  شما مي «،  »مگر نه « مانند    هايي   جمله   پاياني  هاي  توالي.  دارد
  شـود كـه      مي   گفته  شود ولي    مي   و باال استفاده     پايين  ة اجتماعي  هر دو طبق     توسط  ها اغلب   جمله
 در    كـاربرد آن     دارند، همچنين    بيشتري   محدود وقوع    گونة   از يك    استفاده  ها به هنگام     توالي  اين

  .  است  اطمينان  وعدم  از ابهام اي  نشانه طبقة پايين

  (Ego-Centric Sequences)  خودمحور هاي توالي
   تـا جامعـه      بـا فـرد اسـت        بـيـشـتر در ارتبـاط      كه   است  ، خود محور كسي      نظر معنايي  از
   كه  معتقد است ) 1971 ((cook)  كوك.   خود محدود است     فردي  هاي   نيازها و فعاليت     به  واغلب
خودمحـور    هـاي    از تـوالي     پـايين    طبقـة اجتمـاعي      از مادران    بيش   متوسط   طبقة اجتماعي   مادران

  ).b108:1975،  برنشتاين(كنند   مي تفادهاس

 (Social-Centric Sequences)  محور  جامعه هاي توالي
.  تـا بـا فـرد        اسـت    با جامعـه     بيشتر در ارتباط     كه   است   محور كسي   ، جامعه   از نظر معنايي  

. شـوند    مـي    كار بـرده     محدود به    زباني   محور با گونة     جامعه  هاي   توالي   كه   معتقد است   برنشتاين
   محورانـد كـه   جامعـه  هـاي   ايد، توالي دانيد، متوجه  شما مي  معناي  بهyou know/see   مثال براي
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.  است ياني پا يها  يرگروه توال ي جامعه محور ز   يها  ي توال .اند   و اشتراكي    عمومي  هاي  بيانگر نقش 
  ).  منبع همان(

   طبقة اجتماعي
،    متغيـر غيرزبـاني      يـك    عنـوان    بـه    و طبقـة اجتمـاعي،       زباني   متغيرهاي  ، ميان    طور كلي   به

   دارد كـه   خاصـي  رفتـاري   ، الگوهـاي       اجتماعي  هر طبقة .  وجود دارد   اي   مالحظه   قابل  همبستگي
   نـشان   زبـان  شـناختي    جامعه هاي بررسي  كه   گونة  و همان  آنهاست  ترين   از مهم    يكي  رفتار زباني 

   در تعيـين     كلـي   هاي   از شاخص    يكي   عنوان  تواند به   مي   جامعه     افراد يك   ، رفتار زباني     است  داده
   شـاخص    براساس   برنشتاين  در نظرية .  قرار گيرد    مورد استفاده   آنان   طبقاتي   موقعيت  يا تشخيص 

   بـه   با توجـه   شاخصي  صورت  به متغير طبقة اجتماعي) Brandis Social class Index( برنديس 
 كـارگر     پايين   نظريه دو طبقة    در اين .   است   شده   در نظر گرفته     والدين   و شغل   تحصيالت  عوامل

  )b49:1975، برنشتاين. (  است  قرار گرفته و باال مورد بررسي
ة يلك . مد نظر بوده است    يت واژگان يا ظرف ين بسامد وقوع    ية برنشتا يدر واقع در نظر   

ن يل قرار گرفته و در تمام ا      ين مورد تحل  ية برنشتا يرناً در نظ  ي ع ي مورد بررس  يزبان يها  صورت
ن و بـاال مـورد   ي در دو طبقـة اجتمـاعي پـاي     ي زبـان  يهـا   ن مقوله ياربرد ا كزان درصد   يها م   مقوله
  )b1975 : 91-87ن، يبرنشتا. ( قرار گرفته است يبررس

  متغيـر وابـسته  و )   اجتمـاعي  طبقـة  (  متغير مستقل  بين  رابطة  را كه  پژوهش  اين  نظري  مدل
  . داد  نشان توان  زير مي  شكل دهد، به  مي را نشان)   دستوري هاي مقوله(
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  )  دستوري هاي مقوله ( و متغير وابسته)   اجتماعي طبقة (  متغير مستقل  بين رابطة: 1  نمودار شمارة
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  م پرسشنامهيها و شيوة تنظ  و داده  اطالعات  گردآوري روش
   ازروش  تحقيـق   نظـري   مبـاني   دربـارة پيـشينة     اطالعات   گردآوري  وش، ر    پژوهش  در اين 
  .  است  شده  استفاده  ميداني ها از روش  داده  گردآوري  و براي كتابخانه اي

س اعمـال   ي برنـد  ي، شاخص طبقـة اجتمـاع     ين طبقة اجتماع  يي تع ين برا ية برنشتا يدر نظر 
س بـه  ي عالوه بر استفاده از شاخص برنـد       ن پژوهش يه در ا  كالزم به يادآوري است     . شده است 

ونت و  كشتر جامعة نمونه مورد نظر، شاخص محـدودة محـل سـ           يردن هر چه ب   كمنظور همگن   
آموزان قـرار   ار دانشي و در اختي طراحي و اقتصادي، اجتماعي در سه مقولة فرهنگ  يا  پرسشنامه

  كـه    زبـاني    متغيرهـاي   تـك   ، متغير مذكور بـا تـك         اجتماعي   طبقه   شاخص   از تعيين   پس. گرفت
   اضـافه   ، قيـد وحـرف      ، صفت    منفصل  ، ضماير شخصي     اسمي  ، گروه   تعداد واژه، اسم  : عبارتند از 
.   اسـت    قرار گرفتـه    آماري   و تحليل      و مورد تجزيه     آمده   دست   آنها به    بين   و رابطه    شده  سنجيده

  به.   است   شده   انجام   شده  بندي  طبقه  گيري     نمونه   روش   به  گيري  ، نمونه    پژوهش   در اين   هم چنين 
   دبـستان    پـنجم    پايـة    ابتـدايي    دختر مقطع   آموزان   نفر ازدانش    دويست   در مجموع    كه   ترتيب  اين

   حجـم    عنوان   مشهد به    و پرورش    آموزش 4،  3،  1   باال از نواحي     و متوسط    پايين  طبقة اجتماعي 
نـة  ي سـؤال در زم    8ه شـامل    كـ  سؤال   22 در قالب     وركشنامة مذ  پرس  سپس.  شدند   انتخاب  نمونه

   از نـوع ينة مقولـة اقتـصاد  ي سؤال در زم 10 و   ينة مقولة اجتماع  ي سؤال در زم   4،  يمقولة فرهنگ 
 آنهـا    طبقة اجتمـاعي   تعيين  براي(Dichotomy)   و دوحالتي(Closed – ended question) بسته

 شـهر    بـاالي   مدرسـه   شـهر وشـش    پـايين  د و در دو مدرسة ش با ارائة راهكارهاي الزم طراحي 
) pre-test(آزمون  شي پيكه كالزم به يادآوري است .  قرار گرفت آموزان  دانش گويي  پاسخ جهت

   جـداول   با مقايـسة  .  و سه مشهد انجام شد     يك يقبل از اعمال پرسشنامه در دو دبستان از نواح        
   طبقة اجتماعي    را برحسب    و اقتصادي   ، اجتماعي    فرهنگي  قولة م   سه   ميانگين   كه 3 و 2،  1  شمارة
   مقولـة    هـر سـه      بـه    مربـوط    سـؤاالت    ميـانگين    كه  شويم   مي  دهد، متوجه    مي   نشان  آموزان  دانش

   پـايين    در طبقـة     سـؤاالت    همين  باال از ميانگين     متوسط     در طبقة    و اقتصادي   ، اجتماعي   فرهنگي
   ميـزان   بـه   باال با توجه  متوسط  در طبقة    والدين   كه   گرفت   نتيجه   اين گونه   توان  و مي   بيشتر است 

 و   خـواني    كتـاب    از قبيـل     و اجتمـاعي     فرهنگـي    مسائل   به  و توجه    آگاهي   از لحاظ   تحصيالتشان
ر  در امـو    ، مـشاركت     فرزنـدان    سـؤاالت    به  گويي   در پاسخ   ، بردباري   آموزشي  هاي  ، كالس   مطالعه

   به   رانسبت   درصد باالتري    فرزندانشان   آموزشي   مشكالت   براي رفع    با مدرسه   و ارتباط   اجتماعي
  ، هـم   اقتصادي وضعيت  لحاظ   به  كه  است بديهي. دهند  مي  خود اختصاص  به  پايين   طبقة  والدين
   حجـم    از تعيـين    پس.  دارند  قرار  پايين   طبقة   به   نسبت   باالتري   باال در سطح     متوسط   طبقة  والدين
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  شود در مـدت      مي   آنها داده    به   كه   دوتصوير متفاوتي    براي   شد كه    خواسته  آموزان   از دانش   نمونه
   بـه    كنند، آنگـاه    بينند، توصيف    در تصاوير مي     را كه    بنويسند و آنچه     دو داستان    شده   تعيين  زمان
  .د ش  آنها پرداخته  آماري  و تحليل تجزيه

   مقايسة ميانگين مقوالت فرهنگي براساس طبقه اجتماعي-1جدول

  طبقة متوسط باال  طبقة پايين  مقايسة ميانگين  برحسب طبقة اجتماعي
  90  62/42  ميانگين مقوالت فرهنگي

   مقايسة ميانگين مقوالت اجتماعي براساس طبقة اجتماعي-2جدول

  طبقة متوسط باال  طبقة پايين  مقايسه ميانگين برحسب طبقة اجتماعي
  33/78  32  ميانگين مقوالت اجتماعي

   مقايسة ميانگين مقوالت اقتصادي بر اساس طبقة اجتماعي-3جدول

  طبقة متوسط باال  طبقة پايين  مقايسة ميانگين برحسب طبقة اجتماعي
  63/72  26  ميانگين مقوالت اقتصادي

  شيوة شمارش مقوالت زباني
ه بـا  كن و متوسط باال خواسته شد  يزان در هر دو طبقة پاي     آمو  براي نگارش انشاء، از دانش    

ش ي پ يكن منظور   يبه ا . سنديشود، دو داستان جداگانه بنو      يه به آنها داده م    ك يريتوجه به تصاو  
چـون زمـان   .  هماهنگ نگارش برگزار شـد يت زمان الزم و اجرايبراي تثب) Pre- test( آزمون

زان يـ آمـوز در م   و تبحـر دانـش  يينجـا توانـا  ي، در اسان بوده استيك هر دو طبقه     ينگارش برا 
ـ  هم بـه ا    ية مقوالت زبان  يلكشيوة شمارش   . شود  يد محدود مطرح م   كد گسترده و    كاربرد  ك ن ي
) ر منفـصل  يد، صفت و ضـم    ي، ق ياسم، گروه اسم   ( ي زبان يها  ه تمام صورت  كل بوده است    كش

، تمـام   ي صـفت  يهـا   مام مقولـه  ر، ت ي به جز ضما   ي اسم يها   تمام مقوله  يعنيشمارش شده است،    
 قرار گرفتـه    ك به ت  ك مورد شمارش ت   ي اسم يها  ر منفصل و گروه   يه ضما يلك،  يدي ق يها  مقوله
، ياربرد تعـداد واژه، اسـم، گـروه اسـم         كـ زان  يـ ن م يه ب كانگر آنند   يق، ب ي تحق يج آمار ينتا. است
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 مقطـع   آمـوزان    دانـش  يد و حرف اضافه بـا طبقـة اجتمـاع         ي منفصل، صفت و ق    ير شخص يضما
ـ گر، بـسامد وقـوع ا     ي د يبه عبارت .  وجود دارد  ي همبستگ ييابتدا  در  ي دسـتور  يهـا   مقولـه ن  ي

متـر  ك باال   يآموزان طبقة اجتماع    ن نسبت به دانش   ي پاي يآموزان طبقة اجتماع    نوشتار دانش 
  .است

  ها   داده  و تحليل  تجزيه روش
   اسـميرونوف   كلوموگروف  آماري هاي ها از روش  داده  و تحليل  تجزيه  براي   مطالعه  در اين 

(Kolomogrov- Smirnov) ويتني  و يومن   (Mann- Whitney U)و هر يك  است  شده  استفاده   
 متغير  هاي  داده  موارد كه در برخي .  قرار گرفتند    آزمون  مذكور در مرحلة    ها با دو روش       از فرضيه 

  . است  شده  استفاده  هم(T- test)   تست-   تي  از روش  فرضيه  آزمون  براي  است مورد نظر نرمال
   همـه   بـراي (Significance Level)  داري  معنـي  ، سـطح   شـده   انتخـاب   نمونة  حجم  به با توجه
   درصـد اطمينـان    99 بـا      ترتيـب    ايـن    و به    است   شده   در نظر گرفته    صدم  ها كمتر از پنج       آزمون
   كـه    مركـزي    گـرايش   هـاي    شـاخص    هر متغير زباني     براي .ها رد شد     آزمون   صفر درهمه   فرضية

 تفكيـك     بـه    و درصـد هـم      ، فراواني    درصد تجمعي    و نما و هم چنين      ، ميانه   ميانگين: عبارتند از 
  .  است  شده  محاسبه  و طبقة اجتماعي داستان 

  تغيرها يا در واقـع    م   بين   روابط  ، تحليل    آمار استنباطي    يا بخش    فرضيات   علّي  بعد از آزمون  
  .  است  شده  عنوان رد يا تأييد فرضيه

    پژوهش نتايج
   شـده  بيـان 4   شمارة  جدول   صورت   به   تحقيق  هاي   با پرسش    مرتبط   آمده   دست   به  آمارهاي

  . است
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   ن پاسخگويا  طبقاتي  و سطح  داستان  نوع ها بر اساس  آزمون هاي ها و آماره  مقايسة ميانگين-4  جدول

  داستان دوم  داستان اول
ميانگين متغير طبقة 

  اجتماعي
  نتيجة آزمون  آماري

ميانگين متغيرطبقة 
  اجتماعي

  نتيجة آزمون آماري
  جنبه هاي
  مورد مقايسه

  )متغير زباني(
  طبقة پايين

طبقة متوسط 
  باال

  *)z(آمارة
سطح 
  *معناداري

  طبقة پايين
طبقة متوسط 

  باال
  *)z(آمارة

سطح 
  *معناداري

  t=000/0 -952/7  48/49  49/33  000/0  -736/7  57/45  71/28  تعدادواژه
  t=000/0 -928/6  88/33  36/24  000/0  -756/6  83/30  57/20  تعداد اسم

  t= 000/0-650/5  88/27  42/21  000/0  -159/7  56/24  35/16  تعداد گروه اسمي
  z=000/0-545/4  72/3  99/1  006/0  -746/2  16/4  61/2  تعداد ضميرمنفصل

  z=000/0-533/5  63/6  58/3  000/0  -512/4  44/6  04/4  تعداد صفت
  z=000/0-224/5  61/8  53/5  000/0  -005/7  14/8  38/4  تعداد قيد

  z=000/0-725/5  71/13  51/9  000/0  227/6  64/10  49/6  تعداد حرف اضافه

  .اند  برخوردار نبوده  نرمال  از توزيع  كه  شده  استفاده  متغيرهايي ة مقايس  براي  دارد كه  اشاره  ويتني  يومان  آزمون به = z  آمارة *
  ها وجود دارد و حداكثر خطاي  داده  در تعميم  كه  است  خطايي بيانگر ميزان = Significance level) =   دامنه2 (  معناداري سطح *

  .  درصد است5   نتايج  و تعميم فرضيات  در آزمون  قبول قابل
  .شود  مي  كار برده  به  در دو گروه  نرمال  توزيع  داراي  كمي  متغيرهاي  مقايسة براي = t  رةآما *

    نتايج تحليل
  در پاسـخ  . ها است    و رد يا تأييد فرضيه       آن  هاي   پرسش   به   پاسخ   هر تحقيق    نتايج  ترين  مهم

  اي   آنها رابطـه    اجتماعي   و طبقة     زانآمو   دانش   واژگاني   ظرفيت   آيا بين    كه   تحقيق   پرسش   اولين  به
  هاي   ميانگين   بيانگر مقايسة   كه) 4(  شمارة    با مشاهدة جدول  .   بلي  وجود دارد يا خير؟ بايد گفت     

 بـاال اسـت،       و متوسـط     پـايين    درهـر دو طبقـة       و دوم    اول   در داسـتان     شـده    استفاده  تعداد واژة 
 بـاال     متوسـط    در طبقـة     در هر دو داسـتان       شده  استفاده   تعداد واژة      ميانگين  شود كه    مي  مشخص

   و در طبقـة    71/28   پايين   در طبقة    اول   در داستان    تعداد واژه   ميانگين.   است   پايين  بيشتر از طبقة  
   و در طبقـة    49/33   دوم   در داستان    در طبقة پايين     تعداد واژة    ميانگين  ، همچنين 5/45 باال  متوسط
   سـطح  <05/0(  آمـده      دسـت    بـه    آمـاري    نتـايج    بـه    با توجـه    بنابراين.  است 48/49  باال  متوسط

  .  مورد تأييد است  اول  فرضية  كرد كه  بيان  درصد اطمينان99 با  توان مي)  معناداري
   و طبقة اجتماعي    آموزان   دانش   اسمي   وگروه   تعداد كاربرد اسم     آيا بين    كه   دوم  دربارة سؤال 

   جـدول    طبـق   دراينجـا هـم   .   اسـت    مثبت   پاسخ   كه   وجود دارد يا خير؟ بايد گفت       اي  ابطهآنها ر 
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   در طبقـة اجتمـاعي       در هـر دوداسـتان       شده   استفاده   اسمي   و گروه    تعداد اسم    ميانگين 4  شمارة
  سـطح  <05/0 (  آمـده    دسـت    آمـاري بـه      نتـايج    بـه   و با توجه  .   است   باال بيشتر از پايين     متوسط

  .  نيز مورد تأييد است  دوم فرضية  كرد كه   بيان  درصد اطمينان99 با  توان مي)  معناداري
 كـاربرد تعـداد ضـمير منفـصل           ميـزان    آيـا بـين      كـه    تحقيـق    پرسـش    سومين   به  در پاسخ 

 مثبـت     آن   پاسـخ    كه   وجود دارد، يا خير؟ بايد گفت       اي   آنها رابطه    و طبقة اجتماعي    آموزان  دانش  
   متوسـط   درطبقـة   شـده   استفاده  تعداد ضمير منفصل  ميانگين4   شمارة  جدول   طبق   چرا كه   است  

  ، درصد كاربرد ضمير منفصل    5   شمارة   جدول   بر اساس   همچنين.   است   پايين  باال بيشتر از طبقة   
   نتـايج   ايـن   نيـز براسـاس    سـوم  فرضية بنابراين،  .   بيشتر است    پايين   باال از طبقه     متوسط  در طبقة 
  .  مورد تأييد است آماري

    درصد كاربرد ضماير منفصل-5  جدول

  داستان اول
  ضماير منفصل  طبقة متوسط باال  طبقة پايين

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  9/21  90  8/3  10  من
  17/3  13  7/0  2  تو
  9/12  53  6/5  15  او
  8  33  9/10  29  ما
  2/3  13  5/7  20  شما
  7/50  208  4/71  190  ايشان
  100  410  100  266  جمع

 هـر ضـمير       تفكيك   منفصل، به    نيز نشانگر درصد كاربرد ضماير شخصي      5   شمارة  جدول
   بيـشتراز ضـمير سـوم        اول   بـاال در داسـتان       متوسط  شود، طبقة    مي   مشاهده   طور كه   همان. است

انـد     كـرده   استفاده% 9/21»  من« مفرد    خص ش   ضمير اول    از آن   و پس % 7/50 آنها،     جمع  شخص
   شـخص   و ضـمير دوم   » تـو «مفـرد      شخص  گيرد و ضمير دوم      قرار مي    اهميت   دوم   در درجة   كه

. اند   داده   خود اختصاص    به   طبقه  درصد را در اين     كمترين  % 2/3و  % 17/3   ترتيب  به» شما « جمع
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  و كمتـرين  % 4/71» آنهـا  «  جمع   شخص   ضمير سوم  كاربرد در   ، بيشترين    پايين   با طبقه   در مقايسة 
   كار رفته   به%  8/3   مفرد من    شخص  و ضمير اول  % 7/0» تو« مفرد    شخص  كاربرد در ضمير دوم     

» او«و» شـما «،  »تـو «،  »مـن « كاربرد ضـماير       طبقه،   در اين    كه   است   اين  حائز اهميت   نكته  .  است
»  مـن « مفـرد     شخص   كاربرد ضمير اول    از آنجا كه  . هندد   مي   خود اختصاص    درصد را به    كمترين
  ونيز كاربرد ضمير دوم   % 9/21گيرد،     قرار مي    اهميت   دوم   طبقة باال در درجة      گويشوران  در ميان 
، % 9/10كنـد،      مـي    را اشـغال     مرتبـه    همـين    پـايين    طبقـة    سخنگويان  در ميان » ما «  جمع  شخص

   محور مطـرح     جامعه  هاي   خود محور وتوالي    هاي   را با توالي     آمده  ست د   به   نتايج   ارتباط  توان  مي
ز، اسـتفاده  يـ ر اول شخص مفرد و نيشتر طبقة اجتماعي باال از ضميكه در اين باره استفادة ب   كرد  

امالً مطابقـت و    كـ ر اول شخص جمع، با نظرية برنشتاين        ين از ضم  يتر طبقة اجتماعي پاي     فراوان
 ر اول شخص مفـرد و جمـع در دو  يشتر ضماياربرد بكها  ين تواليه در اكچرا .  دارديهماهنگ

  .ن و باال مطرح استيطبقة اجتماعي پاي
  درميـان » آنها «  جمع   ضمير سوم شخص    شود، كه    مي   مشخص 5 شمارة     جدول   به  با توجه 

  مطـرح » امـ  «  جمـع   شـخص    ضمير اول    از آن    قرار دارد و پس      اهميت   اول   در درجة    پايين  طبقة
   و عمومي   اشتراكي  هاي   نقش   نشانگر آن است كه      بيشتر از ضماير جمع      استفادة  بنابراين. شود  مي

 بيشتر از ضـمير       استفادة   كه  در صورتي .  برخوردارند  خاصي   از اهميت    پايين   طبقة اجتماعي   در ميان 
 از    بـيش    انفـرادي   هـاي    نقـش    كـه  دهـد    مي  باال نشان    متوسط   طبقة اجتماعي    مفرد در ميان     شخص  اول
   دارد، البتـه     و همـاهنگي     كـامالً تطـابق      برنـشتاين   مورد با نظرية     اين   دارند كه    اهميت   عمومي  هاي  نقش
  هـاي   نقـش  توان  مي  كه  نيست  مفهوم   اين   باال به    طبقه   در ميان    انفرادي  هاي  نقش   اهميت     نماند كه   ناگفته

  شـخص    از ضمير سـوم     ، استفادة   زيرا در هر صورت   .   گرفت   را ناديده    طبقات  ر اين  د   واشتراكي  عمومي
  .قرار دارند  اهميت  اول  در درجه  باال هم  متوسط  طبقة آموزان  دانش در ميان» آنها « جمع

  طبقـة   آمـوزان    دانـش    توسـط   تـر اسـم      كاربرد گـسترده     است،   حائز اهميت    كه   ديگري  نكتة
  تحقيقـات . اسـت    پـايين    طبقة  آموزان   وسيلة دانش   تر ضمير به     كاربرد فراوان    در برابر   باال  متوسط
 باال    متوسط   طبقة  آموزان   دانش  دهد كه    مي   شهر مشهد نشان     ابتدايي   دبستان   در هشت    شده  انجام
   مطابقت   برنشتاين  ة مورد با نظري     اين  كنند كه    مي   استفاده   از اسم    پايين   طبقة  آموزان   از دانش   بيش

، كـاربرد  4   شـمارة   از جدول  آمده  به دست  نتايج  به با توجه    كه   است   يادآوري   به   الزم  دارد؛ ولي 
  ، البته    نيست   صادق   فارسي   در زبان    پايين   طبقة  آموزان   دانش   توسط  اسم  تر ضمير در مقابل     فراوان

اربرد كـ  از   ناشـي  ، زيرا تا حدودي  نيست  غير عادي  هم  چندان  اي   نتيجه   چنين  رسد كه    نظرمي  به
   كـه    فارسـي    در زبـان     منفـصل    ضماير شخصي   با مقايسه .   است   فارسي   در زبان   ضماير شخصي 
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 ,I, You عبارتند از   كه انگليسي  در زبان  با ضماير شخصي ، تو، او، ما، شما، ايشان من: عبارتند از

He, She, It, We, You, They  
  صورت   يك     تنها داراي    فارسي   مفرد در زبان     شخص   ضمير سوم    كه   گرفت   نتيجه  توان مي
 كـار     بـه  "It"و  "He"  ،"She"   صورت   سه   به   انگليسي   ضمير در زبان     همين   كه   در حالي   است،
 در  فـرد اسـت،      مفـرد، بيـانگر جنـسيت          شخص   ضمير سوم    انگليسي،   در زبان   بنابراين. رود  مي

   و ضـماير شخـصي       منفـصل    از ضمايرشخـصي     اعـم    ضماير شخصي    فارسي   در زبان    كه  حالي
 بـا     آن  و مقايـسه  ) 1374 (  پرتوي   پژوهش  نتايج   به  بانگاهي. كنند   نمي   فرد را تعيين    ، جنسيت   متصل

  .كند  را تأييد مي  يافته  او نيز اين پژوهش   كه بينيم  مي  جاري پژوهش
  آمـوزان   دانش ،   از هر دو داستان     گيري   و نتيجه   گذاري  نام   بر مبناي   نويسي   داستان  در تحليل 

 را در    ، درصـد بيـشتري      پـايين    در طبقة    آموزان   با دانش    باال در مقايسه     متوسط  در طبقة اجتماعي  
  .  است  مسئله بيانگر اين 6   شمارة جدول. اند  داده  خود اختصاص  به  زمينه اين

    اجتماعي  طبقة  تفكيك  به  هر دو داستان گذاري  و نام گيري  نتيجه-6  لجدو

   باال  متوسط درصد در طبقة   درصد در طبقة پايين  
  8  5    هر دو داستان گذاري نام

  56  47  1   از داستان گيري نتيجه
  66  39  2   از داستان گيري نتيجه

  ، قيـد وحـرف       كاربرد تعداد صـفت      ميزان  بين آيا     كه   تحقيق   پرسش   چهارمين   به  در پاسخ 
   آن  پاسـخ    كـه   يا خير؟ بايد گفـت      وجود دارد   اي   آنها رابطه    و طبقة اجتماعي    آموزان   دانش  اضافه
   اضـافة  د و حـرف يـ ، ق  تعـداد صـفت    ميانگين4   شمارة  جدول  در اينجا نيز بر طبق    .   است  مثبت

   به  با توجه بنابراين.   است پايين  باال بيشتر از طبقة  متوسط قة در طب  در هر دو داستان      شده  استفاده
   كرد كه    بيان   درصد اطمينان  99 با    توان  مي)  معناداري   سطح ≤05/0( و   آمده   دست   به   آماري  نتايج

  . است  نيز مورد تأييد  چهارم فرضية
   نوشـتاري    در گونـة    ترده وكـاربرد كـد گـس        اسـتفاده    آيا بـين     كه   پنجم   پرسش   به  در پاسخ 

  مثبـت    آن   پاسـخ    كـه   يا خير؟ بايد گفت     وجود دارد   اي   آنها رابطه    و طبقة اجتماعي    آموزان  دانش
 ، بازيـل برنـشتاين  )1973( پيترهـاوكينز  هـاي   و يافتـه   جـاري   تحقيق هاي  يافته با استناد به  .  است
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، )2003 ( ،  لورا بورسي  )1994(   كارولين  ، چاني )1986(  همشاير  ، جان )1964(  ، التـون )1975( 
   و زيبـا پرتـوي       غيـر ايرانـي     از پژوهـشگران  ) 2005(   چين  و پائولين ) 2005 (  كولماس  فلورين

   كاربرد ايـن     ميزان   ادعا كرد كه    توان   مي   ايراني  از پژوهشگران ) 1376 ( و جواد عالفچي  ) 1374(
.   اسـت    متفـاوت    مختلف   اجتماعي   در طبقات   د و گسترده  محدو   زباني   گونة   يعني   زباني  دو گونة 
   سـاختارهاي    دهنـده    نـشان    محـدود و گـسترده       زبـاني    از گونـة    ، اعـم    زباني   هاي   گونة  بنابراين
محدود   زباني  گونة ، تنها به  پايين  طبقة  مختلف  قشرهاي ، كودكان   اند و در نتيجه     متفاوتي  اجتماعي

   داراي   آن   به  وابسته    باال و قشرهاي     طبقات   كودكان   كه  كنند، در حالي    پيدا مي    خود آشنايي   طبقة
   عـدم    علـت    بـه    پـايين    طبقـة   كودكان  ديگر   عبارتي  به. اند   محدود و گسترده     زباني   گونة  دو نوع 
   بـارز ايـن     هاي از نمود    يكي  بينند كه    مي  زيان   باري   طرز تأسف    به   گسترده   زباني   با گونة   آشنايي
  . كرد تر مشاهده  مرفه  طبقات  كودكان  به بيشتر آنها نسبت   تحصيلي  در افت توان  را مي خسران

  يريگ  نتيجه
  در  آمـوزان    دانـش    كـه    گرفـت    نتيجـه   تـوان    شـد، مـي      داده   نشان   آماري   با بيان    كه  با آنچه 

  هـاي  خـانواده  در  آمـوزان   دانش  به  نسبت   آن  ه ب   وابسته   باال و قشرهاي     متوسط   طبقة  هاي  خانواده
  تر و نيـز توجـه       گسترده   اجتماعي  ، تجربيات    آگاهي   لحاظ   به   آن   به   وابسته   و قشرهاي   طبقة پايين 

  گردند و در نتيجـه  مند مي بهره   گسترده  زباني ، از گونة   و تحصيل    در زمينه آموزش    بيشتر والدين 
   خود در گفتار و نوشتار در رده      زباني   در كاربرد گونة     و رواني   ، مهارت    عمومي  از نظر اطالعات  

  .گيرند  قرار مي باالتري
  طبقـاتي   و فاصـلة    اجتمـاعي   از اختالفـات   ناشـي    زباني  بندي   طرح  ، چنين    هر حال    به  ولي

توانند با     مي  آموزشي   ريزان   و برنامه   ، مربيان    آموزگاران  ، بلكه    تغيير نيست    و غير قابل    اجباراً ثابت 
 در   ، تـالش     درست  ريزي  برنامه   و از طريق     و عالمانه    آگاهانه  ، با نگاهي     ذكر شده    حقايق   به  توجه

   بـالقوة    تـوان    باشند و از هدر رفـتن       داشته   اجتماعي   از اختالفات    ناشي   خالء زباني    اين  پر كردن 
   تـدريج   كنند، تـا بـه    جلوگيري  و يادگيري  تحصيل   زمينة    در   جامعه   محروم   طبقات  آموزان  دانش
  . يابند  دست گسترده  زباني  گونة  به  هم آموزان  دانش اين

  شناسي تابك
  . سمت : تهران ، فاضل رضا  ترجمه ،  اجتماعي  در علوم  تحقيق هاي روش .)1384. (  ارل ببي
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،   وينـده  محمـدجعفر پ    ترجمـه .   و پـرورش     آمـوزش   شناسي   بر جامعه   مديآدر .)1379(، محمد     شركاوي
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