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هاي کردي سنندجی این پژوهش تاثیر جنسیت بر میزان کاربرد جمالت معلوم و مجهول در گویشدر 
 گویشورِ زن و 90جامعه آماري این پژوهش متشکل از. شودبررسی میالمی و آبدانانی ، کردي ای)اردالنی(

 براي  .صورت تصادفی انتخاب شدنده که ب است) مرد 45زن و  45شامل ( مرد از سه گویش مذکور
دهد، با توجه به  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. نامه استفاده شد ها، از ابزار پرسشآوري دادهجمع

در این جوامع  واند اجتماعی داراي بافتی نسبتاً سنتیایالم، سنندج و آبدانان به لحاظ   اینکه جامعه
هاي معلوم و مجهول بین  هاي اجتماعی بین زن و مرد کامال مشهود است، میزان استفاده از ساخت تفاوت

جنسیت بر کاربرد )2006( 5طبق نظر وارداف. طور معنادار متفاوت نیسته دو جنس مذکر و مونث ب
 شود که تفاوت معناداري در هر ، اما در این پژوهش نشان داده میتاثیر داردهاي معلوم و مجهول  ساخت

  .هاي معلوم و مجهول وجود ندارد جنس مذکر و مونث در مورد کاربرد ساخت دو
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گویش شهرهاي .)601 :1392، دبیرمقدم(گیرد  اردالنی است که در گویش کردي مرکزي جاي می
هاي زبان کردي است و در کنار  ترین شاخه آبدانان و ایالم گویش کردي ایالمی است که یکی از مهم

این گویش عالوه بر استان ایالم، در کشور . دده کردي جنوبی را تشکیل می ههاي لکیوکلهري، شاخ گونه
، به »فیلی«به دلیل سلطه والیان لر موسوم به گویش کردي ایالمی که  .عراق نیز گویشوران زیادي دارد

کاربرد » یلیف« با این حال، واژه. ساکنان استان ایالم است هگویش عمد شود، آن فیلی نیز گفته می
اخیر از طرف پژوهشگران و نویسندگان به کرات مورد استفاده قرار گرفته است  بیشتري دارد و در دهه

 ).11: 1387پالیزبان، (
شناسی زبان، زبان و  شناسی و یا جامعهاي زبان ه میان رشتهوعات مورد توجه در حوزیکی از موض

شناسی پرداختن به تأثیر متغیر  از دیدگاه زبان. شناسی جنسیت استتر زبان جنسیت یا به تعبیر تخصصی
ن ارائه تري از زبا سازد که توصیف دقیق می شناس را قادر روري است زیرا زبانجنسیت بر زبان موجه و ض

یابد چرا که راهی براي  شناسی ضرورت می از دیگر سو پژوهش در این موضوع از دیدگاه جامعه. کند
هدف از  .گیري ارتباط است ها در جوامع مختلف و تأثیر متقابل آنها در شکل آگاهی از جایگاه جنسیت

  .شهر ذکر شده استکاربرد جمالت مجهول با متغیر جنسیت در سه  هانجام پژوهش حاضر بررسی رابط
  
  تحقیق هپیشین - 2

ها در آغاز  این نوع پژوهش. میالدي آغاز شد 70شناسی جنسیت از اوایل دهه  هاي حوزه زبان پژوهش
تعامل بود  هبیشتر معطوف به بررسی تأثیر متغیر جنسیت در رفتار کالمی افراد در سطح آوایی و نیز شیو

از جمله افرادي هستند که ) 2006(و وارداف )1973(4لیکاف، )1929(3ساپیر ،)2007،  2و بنکه 1ووداك(
) 2006(، وارداف )1995( 5از آنجا که در آثار تانن. اند هایی انجام داده شناسی جنسیت پژوهش درباره زبان

توان به اهم موضوعات مطرح شده در این حوزه دست یافت در زیر به ذکر می) 2007(و وداك و بنکه 
  .پردازیمشده در این دو اثر می ضوعات مطرحمو خالصه

وي معتقد است که برقراري . پردازد شناسی جنسیت از منظر گفتمانی می به زبان )138: 1955(تانن
که ) فارغ از معناي آن(ارتباط فقط به معناي اداي منظور و مقصود نیست، بلکه کیفیت اداي مقصود 

وي . هی به مقصود نهایی بسیار مهم استدست در شکلمعموالً تحت تأثیر بافت فرهنگی یک جامعه ا
گفتاري هر یک از دو جنس را تمایل هر یک به برقراري ارتباط   هاي ویژهیکی از عوامل دوام سبک

  ).139 :همان(داند  جنسان خود می با همبیشتر 

                                                
1- Wodak, R. 
2- Benke, G. 
3- Sapir, E. 
4  - Lakoff, R. 
5- Tannen, D. 
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ت یسجن همسئل» اجتماعی - جنسیت فرهنگی«و » شناختی جنسیت زیست«وارداف با تمایز نهادن میان 
با این حال ). 316-315 :2007ووداك، (کند  محور تلقی میاي فرهنگ و بافت  در زبان را بیشتر پدیده

هاي  به عالوه او به تفاوت). 320 :همان(استها  وي قائل به دو نظام جنسیتی طبیعی و دستوري در زبان
 -318:همان(کند  یز اشاره میآوایی و زبرزنجیري، واژگانی، دستوري، معنایی و گفتمانی یا ارتباطی ن

320-.(  
هاي زبان در دو جنس به  به طور کلی وارداف به سه رویکرد و دلیل غالب در جهت توجیه تفاوت

  :شرح زیر اشاره می کند
 شناختی زن و مرد تفاوت زیست - 1
 تسلط مرد بر زن - 2
 تفاوت اجتماعی زن و مرد - 3

  .داند بافت محور می اي فرهنگی و جنسیت در زبان را پدیده هدر واقع او مسئل
مدرسی، (داند  هاي اجتماعی آنها می هاي زبانی دو جنس مذکر را ناشی از تفاوت مدرسی دلیل تفاوت

هاي خاصی از فعالیت درگیر است لذا اصالحات   براي نمونه چون هر جنس در حوزه .)160-170: 1368
به عنوان . نمایند تر جلوه می طبیعی فعالیتی که در آن درگیر است براي جنس مد نظر همربوط به آن حوز

خانواده براي  هاصطالحات مربوط به حوزاست، مثال اگر جنس مونث بیشتر در حیطه خانواده درگیر 
  .کندتر جلوه میجنس مونث طبیعی

تسلط مردها  هها گرایش بیشتري به فرضی هاي جنسیتی موجود در زبان جبروتی نیز در توضیح تفاوت
از نظر وي محدود شدن ). 36- 35: 1381 جبروتی،پاك نهاد (بري دو جنس اشاره داردها و نابرا بر زن

توانند  محیط غیر رقابتی رشد کنند اما پسران که می شود که آنها در یط خانه باعث میدختران به مح
رد که گی جبروتی چنین نتیجه می. کنندمیآزادانه از منزل خارج شوند رفتاري رقابتی و کنترل جویانه پیدا 

زدگی در  باید اظهار داشت که میزان جنسیت البته. در زبان فارسی نابرابري زبانی به نفع مردها وجود دارد
براي نمونه . هاي بسیار زیادي بوده است شهرت و هم در نوع تجلی داراي گوناگونی هها هم در درج زبان

هایی که براي  این گزارش اروپائیبنابر. توان به گزارش زیر اشاره نمود شدت می هدر رابطه با درج
ها و  شدند، زن د و با سرخ پوستان کارائیب مواجهنخستین بار در قرن هفدهم به جزایر آنتیل پا گذاشتن

توان به این  گفتند یا به لحاظ گوناگونی در نوع تجلی می هاي متفاوتی از یکدیگر سخن می مردها به زبان
  .ها در سطح آوایی، واژگان یا دستوري بوده است ها تفاوت ناي از زبا نکته اشاره کرد که در پاره

  
  تحقیقروش  - 2
  جامعه نمونه - 1 -2

گویش از زبان کردي، که به ترتیب کردي  3آماري مربوط به  هآماري روش پژوهش از جامع هجامع
آماري  هعجام ،هر گویشاز ، به این ترتیب که شد به طور جداگانه تهیه استسنندجی، ایالمی و آبدانانی 
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مد تنها متغیر جنسیت  پژوهش در اینآنجایی که  از .انتخاب شدند )زن 45مرد و  45 (نفر 90از  متشکل
  .اجتناب گردید.... از ذکر و تأثیر متغیرهاي دیگر مثل تحصیالت، سن و ، بود نظر

  
  ها روش گردآوري و تحلیل داده - 2-2

سه ران واي میان گویش نامه لوم و مجهول، پرسشهاي مع با هدف بررسی تأثیر جنسیت بر کاربرد ساخت
شونده را در  سئوال بود که هر سئوال پرسش 15نامه حاوي  پرسش این .شد گویش به طور تصادفی توزیع

شونده با قرار گرفتن در آن بافت سعی در پاسخ به  داد و سپس پرسشخاص قرار می 1بافت زبانی
هاي  ساخت(شونده در هر بافت با متغیرهاي مورد نظر در صورتی که پاسخ پرسش. نمود سئواالت می

 ندکرد میعددي ثبت  ه صورتآن را ب پژوهشگران د،کر قابل خوانش و متباین جلوه می) معلوم و مجهول
نامه نسبت تعداد جمالت معلوم به تعداد مجهول ثبت  به این ترتیب که در پایان بررسی هر پرسش

هاي حاصل  سبت تعداد جمالت معلوم به مجهول در دو جنس، دادهآوري و ثبت ن پس از جمع. گردید می
تعیین در نهایت نامه و  که در ارزیابی پرسش کردنشان  باید خاطر. شدتحلیل  SPSSتوسط نرم افزار 

گروه  از ترین معیار در نظر گرفته شده، استفاده یا عدم استفاده تعداد جمالت معلوم به مجهول، اصلی
اصلی ساخت  همعنا که ویژگی و خصیصبدین . استدر ساخت در نظر گرفته شده  عامل یا فاعل2اسمی

هاي مجهول، عدم حضور  ویژگی ساخت فعل و هکنندحضور فاعل یا عامل شناسییلحاظ معنمعلوم به 
گروه اسمی مذکور در نظر گرفته شده لذا در پاسخ به سئواالت ناگذر در صورتی که پاسخ ناگذر و بدون 

دستوري معلوم، مجهول در نظر  -هاي فعلی بودن ویژگییا فاعل منطقی بود علیرغم دارا حضور عامل 
  .گرفته شده است

هاي معلوم  پژوهش جنسیت به عنوان متغیر آزاد یا غیر وابسته و میزان کاربرد ساخت در این همچنین
  .و مجهول به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است

 نتحلیل کردي آبدانا - 3
 آمار توصیفی  - 3-1
  .  درصد مرد هستند 50نفر معادل 45درصد زن و  50نفر معادل  45نفر مورد مطالعه  90از 
  

 میانگین گروه

  2.584 زن
  2.679 مرد

                                                
1- Lingustic context 
2  - Agent 
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 میانگین گروه

  2.584 زن
  2.679 مرد
  2.631  همه

  مجهول/ نسبت آماري براي معلوم -1جدول شماره 
است  2.679در مردها  میانگین این مقدار و 2.584ها  هاي معلوم به مجهول در زن میانگین نسبت

  .است 2.631ها و مردها با هم  هاي زن همچنین میانگین نسبت
  

  تعداد مجهول مردها معلوم مردها ها مجهول زن ها معلوم زن

 معتبر  45 45  45  45

 گمشده 0 0 0  0

 میانگین 4.47 8.18 4.36  7.33

 جمع 201 368 196 330

  ها ل و میانگین آنها در مردها و زنهاي معلوم و مجهو مجموع گزینه -2جدول شماره
هاي مجهول  گزینه است و مجموع 7.33و میانگین این مقدار  330ها هاي معلوم در زن مجموع گزینه

و میانگین این  368هاي معلوم در مردها است مجموع گزینه 4.36و میانگین این مقدار  196ها در زن
و میانگین  201هاي مجهول در مردها ها بیشتر است مجموع گزینه با زن هکه در مقایس است 8.18مقدار 

  .ها بیشتر است با زن هاست که باز هم در مقایس 4.47این مقدار 
  آمار استنباطی- 2- 3

  .ها و مردها  با هم برابر است هاي معلوم به مجهول در زن میانگین نسبت: فرضیه

  ها و مردها میانگین نسبت بین زن مقایسه -3 شمارهجدول 

آزمون لوین براي 
هابرابري واریانس  

قایسه میانگین  دو گروه مستقلآزمون م  
 

آماره:  pمقدار Tدرجه  آماره
 آزادي

P مقدار دو
 دامنه

اختالف 
 میانگینها

انحراف 
 استاندارد

درصد 95 فاصله اطمینان  

حد پایین  حد باال 

0.061 0.805 -0.188 88 0.852 -0.09441 0.50339  -1.09480 0.90598 
فرض برابري 
 نسبت واریانسها

  
-0.188 87.959 0.852 -0.09441 0.50339 -1.09480 0.90598 

فرض نابرابري 
 واریانسها
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شود به عبارتی میانگین  صفر رد نمی هدرصد فرضی 5 داريادست آمده در سطح معنه با توجه به نتایج ب
  .ا با هم برابر استها و مرده معلوم به مجهول زنهاي  نسبت

  کردي ایالم تحلیل - 4
  آمار توصیفی - 4-1
  .درصد مرد هستند 50نفر معادل 45درصد زن و  50نفر معادل  45نفر مورد مطالعه  90از  

  
  جنس گیننمیا

 زن  5.699

 مرد  7.071

 همه 6.385

  مجهول/ نسبت آماري براي معلوم  -4جدول شماره
است  7.071 میانگین این مقدار در مردها و 5.699ها در زنهاي  معلوم به مجهول  میانگین نسبت

  .است 6.385ها و مردها با هم  هاي زن همچنین میانگین نسبت
  

   مجهول مردها معلوم مردها ها زن مجهول ها زن معلوم
 معتبر  45  45  45  45

 تعداد گم شده 0  0  0  0

 میانگین 3.4000 11.7111 3.7778 11.0000

 جمع 153.00  527.00  170.00  495.00

  ها و میانگین آنها در مردها و زن هاي معلوم و مجهول مجموع گزینه -5جدول شماره 
  

هاي مجهول  گزینه است و مجموع 11و میانگین این مقدار  495 ها هاي معلوم در زن گزینه مجموع
و میانگین این  527 هاي معلوم در مردها است مجموع گزینه 3.7778و میانگین این مقدار  170ها در زن
و  153 هاي مجهول در مردها ها بیشتر است مجموع گزینهبا زن هاست که در مقایس 11.7111مقدار 

  .ها کمتر است با زن هاست که در مقایس 3.4میانگین این مقدار 
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  آمار استنباطی                -4-2 
  .با هم برابر است  ها و مردها هاي  معلوم به مجهول در زن میانگین نسبت: فرضیه

آزمون لوین براي برابري 
 واریانسها

 آزمون مقایسه میانگین  دو گروه مستقل
  

دو  pمقدار  درجه آزادي Tدامنه   Pمقدار آماره
 دامنه

اختالف 
  ها میانگین

انحراف 
 استاندارد

   درصد 95 فاصله اطمینان

    حد پایین

6.052  0.016 1.186-  88 0.239 1.37222- 1.15664  3.67080-   
فرض برابري 

نسبت 
  واریانسها

  1.186- 86.435 0.239 1.37222- 1.15664  3.67138- 
فرض برابري 

نسبت 
 واریانسها

فرض نابرابري 
  واریانسها

  ها و مردها مقایسه میانگین نسبت بین زن -9جدول شماره 
شود به عبارتی  د نمیصفر ر هدرصد فرضی 5داري  دست آمده در سطح معنیه با توجه به نتایج ب

  .ها و مردها با هم برابر است هاي  معلوم به مجهول زن میانگین نسبت
 تحلیل کردي سنندجی - 5
  آمار توصیفی - 5-1
  .استدرصد مرد  50نفر معادل 45درصد زن و  50نفر معادل  45مطالعه  نفر مورد 90از 

  جنس میانگین
 زن  1.108

 مرد 0.777

 همه 0.943

 هولجم/نسبت آماري براي معلوم-11جدول شماره 

 است0.777میانگین این مقدار در مردها و 1.108 ها معلوم به مجهول در زنهاي  میانگین نسبت
  .است 0.943ها و مردها با هم  هاي زن همچنین میانگین نسبت

   مجهول مردها معلوم مردها ها مجهول زن ها معلوم زن

 معتبر  45  45 45 45
 کل

 گم شده  0 0  0 0

  میانگین  9.02  5.62  8.04 6.33

  جمع  406 253 362 285
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 ها هاي معلوم و مجهول و میانگین آنها در مردها و زن مجموع گزینه -12جدول شماره 

هاي مجهول در  است و مجموع گزینه 6.33و میانگین این مقدار  285ها هاي معلوم در زن مجموع گزینه
  .است 8.04و میانگین این مقدار  362 ها زن

ها  با زن هاست که در مقایس 5.62و میانگین این مقدار  253 هاي معلوم در مردها مجموع گزینه 
  .کمتر است

ها  با زن هاست که در مقایس 9.02و میانگین این مقدار  406 هاي مجهول در مردها مجموع گزینه
  .بیشتر است

  
  آمار استنباطی - 5-2

  .ها و مردها  با هم برابر است هول در زنهاي  معلوم به مج میانگین نسبت: فرضیه

 
شود به عبارتی درصد فرضیه صفر رد نمی 5داري دست آمده در سطح معنیه با توجه به نتایج ب

  .ها و مردها با هم برابر است ه مجهول زنهاي  معلوم ب میانگین نسبت
  
  
  

آزمون لوین براي 
 آزمون مقایسه میانگین  دو گروه مستقل برابري واریانسها

 

 Tدامنه   Pمقدار آماره
درجه 
 آزادي

دو  pمقدار
 دامنه

اختالف 
 میانگینها

انحراف 
درصد 95فاصله اطمینان  استاندارد  

  حد پایین

6.4736  0.013  1.929  88  0.057  0.33067  0.14146  0.01007 -  0.67140  
 فرض برابري

 نسبت
 واریانس ها

  1.929  79.622  0.057  0.33067  0.17146  0.01057 -  0.67190  

فرض 
نابرابري 
 واریانسها



 25/...تاثیر جنسیت بر میزان کاربرد 
 

، ایالمی و سه گویش آبدانانی هآمار استنباطی مربوط به مقایس - 5
  سنندجی

    Sum of 
Squares  df  Mean 

Square  F  Sig. 

  0.852  0.035  0.201  1  201  بین گروهی  آبدانان
      5.702  88  501.741  درون گروهی

        89  501.941  کل
  0.148  2.126  2.264  1  2.264  بین گروهی  سنندج

      1.065  88  93.712  درون گروهی
        89  95.976  کل

  0.239  1.408  42.367  1  42.367  بین گروهی  ایالم 
      30.101  88  2648.878  درون گروهی

        89  2691.246  کل
هاي  معلوم به مجهول هر سه گویش کردي  مقایسه میانگین نسبت-14جدول شماره 

  نندجی و آبدانانیس –ایالمی 
  .دار وجود ندارد هاي  معلوم به مجهول اختالف معنی در نسبت سه گویش از زبان کرديبین هر 

  
  گیري  نتیجه - 7

مشخص  SPSSافزار آماري توسط نرم ،هاي توزیع شده نامههاي حاصل از پرسش پس از تحلیل داده
هاي معلوم و مجهول  کاربرد ساخت گردید که در سه گویش مذکور جنسیت تأثیر معناداري بر میزان

  هدر بین دو جنس مذکر و مؤنث بهاي معلوم و مجهول  به عبارت دیگر میزان استفاده از ساخت. ندارد
  .ستیمتفاوت ن طور معنادار

طور خالصه به شرح ه ب  SPSSها توسط نرم افزارگزارش و شرح دقیق نتایج حاصل از تحلیل داده
  :ذیل است

  :کردي آبدانان
. است 584/2و در جنس مؤنث  679/2هاي معلوم به مجهول در جنس مذکر  میانگین نسبت تعداد ساخت

  .لذا تفاوت معنادار نیست
  :کردي ایالمی

. است 699/5و در جنس مؤنث  071/7هاي معلوم به مجهول در جنس مذکر  میانگین نسبت تعداد ساخت
  .لذا تفاوت معنادار نیست

  :کردي سنندجی
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. است 108/1و در جنس مؤنث  777/0هاي معلوم به مجهول در جنس مذکر  بت تعداد ساختمیانگین نس
  .لذا تفاوت معنادار نیست

داند و  فرهنگی می اي در زبان را پدیده جنسیت ه، وارداف مسئلشدذکر  مقدمههمانطور که در 
هاي  لیل این تفاوتهمچنین مدرسی د. داند هاي اجتماعی بین دو جنس را از جمله دالیل آن می تفاوت

  .داند زبانی را در دو جنس ناشی از تفاوت اجتماعی آنها می
ایالم، سنندج و آبدانان به لحاظ  هجامع سهو این واقعیت که وارداف و مدرسی نظر  حال با توجه به

 هاي اجتماعی بین زن و مرد کامالً و هنوز در این جوامع تفاوت استاجتماعی داراي بافتی نسبتاً سنتی 
هاي  رفت که تأثیر جنسیت بر کاربرد ساخت گونه انتظار می اینطبق نظر وارداف و مدرسی  ،مشهود است

داري در دو جنس  معلوم و مجهول مثبت باشد، اما در عمل در این پژوهش نشان داده شدکه تفاوت معنا
  . هاي مذکور وجود ندارد هاي معلوم و مجهول در گویش مذکر و مؤنث در خصوص ساخت
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