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 چکیده 

زبانی و بررسی کاربرد آن در مطالعه نگرش 1له، معرفی آزمون تطبیق صداهدف از نگارش این مقا

زبانی یکی از مهمترین مسائل مطرح در مطالعات افراد دوزبانه در جوامع دوزبانه است. نگرش 

ان از توشناسی زبان است. با مطالعه نگرش زبانی افراد، میخصوص در حوزه جامعهزبانی و به

نسبت به زبان موردمطالعه و نیز موقعیت آن زبان از منظر اعضای آن جامعه ها رفتار اجتماعی آن

توان وضعیت آینده آن زبان را تا زبانی آگاهی یافت؛ عالوه بر آن، با مطالعه نگرش زبانی می

زش توان در زمینه آموهای حاصل از مطالعات مربوط به این حوزه را میبینی کرد. یافتهحدی پیش

ریزی زبان نیز به کار گرفت. برای سنجش نگرش زبانی تر برای برنامهکالنزبان و در سطح 

ای هشود؛ آزمون تطبیق صدا یکی از روشمستقیم و غیرمستقیم استفاده می افراد، از چند روش

غیرمستقیم است که برای بررسی نگرش عاطفی افراد نسبت به یک زبان، گویش یا لهجه به کار 

                                                           
1 Matched-Guise Test (MGT) 
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های دیگر دارای معایب و محاسنی ذکر است که این روش مانند روش شود. الزم بهگرفته می

است. مهمترین حسن این روش، غیرمستقیم بودن آن است؛ همین ویژگی است که معایب و 

شناسان در الشعاع قرار داده و هنوز پس از چند دهه، جامعههای این روش را تحتمحدودیت

 کنند.ده میبسیاری از مطالعات نگرش زبان از آن استفا

 شناسی زبان. آزمون تطبیق صدا، نگرش، جامعه ها:کلیدواژه

 

 . مقدمه1

های مختلف در جوامع گوناگون، بسیاری از گرفته در حوزهدر عصر حاضر، به خاطر تحوالت صورت

ها ناها بسیار محدود شده است. تعداد گویشوران برخی دیگر از زباند و یا کاربرد آنها از بین رفتهزبان

 اند.نیز کاهش یافته و در معرض خطر نابودی قرار گرفته

بیعی زبان طورطایستند و بهگفتن بازنمیبدیهی است که با حذف یک زبان، گویشوران آن زبان از سخن

ای هگیرد. در این فرایند جایگزینی، این زبانجامعه زبانی به عهده می دیگر نقش برقراری ارتباط را در آن

دهند های قدرت نمیهای معتبر و برخوردار از پشتوانهاعتبار هستند که جای خود را به زبانکم اقلیت و

دهند که ادامه این روند ممکن است تنوعات زبانی موجود را از بین ببرد و شناسان هشدار میو زبان

 ار جهان نمایندکنوهای گوناگون در گوشهقدرت را جایگزین زبانناخواسته تعداد اندکی زبان صاحب

 (.2: 1386مقدم، )اسماعیلی، بشیرنژاد و روحی

شناسان معتقدند که انتخاب و کاربرد یک زبان از بین دو یا چند زبان موجود در یک جامعه زبانی، زبان

ه گیری نگرش منفی نسبت بهای زبانی افراد است؛ در واقع، شکلتأثیر نگرشدر درجه نخست تحت

-توان به عنوان مقدمه هر گونه تغییر زبانی تلقی کرد. بررسی نگرشویشوران را میزبان  بومی در بین گ

تواند اطالعاتی در اختیار محققان قراردهد تا براساس شان میهای زبانی گویشوران نسبت به زبان مادری

ف یک بنابراین، یکی از شروط الزم برای حذ .بینی کنندآن بتوانند وضعیت آن زبان را در آینده پیش

تعدد تنهایی کافی نیست و عوامل مزبان، وجود دوزبانگی در بین آن جامعه زبانی است؛ البته این شرط به
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توانند در حذف یک زبان یا کاهش کاربرد آن که فرآیندی تدریجی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می

 و بلندمدت است، نقش بسزایی داشته باشند.

زبانی )اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره( نگرش افراد امل برونای از عوطورکلی، مجموعهبه

توانند در انتخاب زبان و کاربرد آن از سوی ها میدهند؛ این نگرشرا نسبت به یک زبان شکل می

کننده داشته باشند. از میان دو زبان، گویشوران و آموزش آن به فرزندان در حوزه خانواده، نقشی تعیین

در جامعه شانس بیشتری برای بقا دارد که از اعتبار اجتماعی باالتری برخوردار باشد و برخورداری زبانی 

 های سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، ادبیاز اعتبار و وجهه اجتماعی نیز مستلزم برخورداری از پشتوانه

 (.69-70الف:  1386و غیره است )بشیرنژاد، 

ها، احساسات، و ای از شناختباورند که نگرش زبانی مجموعه شناسان براینشناسان و زبانروان

ا در هدرنهایت عملکرد افراد نسبت به یک زبان است. رفتار افراد نسبت به یک زبان و تصمیماتی که آن

کننده نگرش و دیدگاه آنان نسبت به نقش، اهمیت تواند منعکسکنند، میموردکاربرد یک زبان اتخاذ می

 ان باشد.و جایگاه آن زب

دهند، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا با این آگاه بودن از نگرش واقعی افراد، نه آنچه در ظاهر نشان می

بینی کرد. بخشی از اهمیت نگرش ناشی از آن است که ها را تا حد زیادی پیشتوان رفتار آنآگاهی می

دانند. بخش دیگری از این اهمیت نظران، مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی حیاتی میصاحب

اللت بر طور ضمنی دکننده رفتارها هستند و این فرض بهها تعیینمبتنی بر این فرض است که نگرش

ها را تغییر داد )ترکان و کجباف، توان رفتارهای آنهای افراد میاین امر دارد که با تغییر دادن نگرش

طه ها در زمینه آن موضوع، راببت به یک موضوع و رفتار آنافراد نس طورکلی، بین نگرش(. به49: 1387

مستقیمی وجود دارد. در مورد نگرش زبانی نیز وضعیت به همین شکل است. برای مثال، در حوزه 

که نگرش فرد نسبت به یک زبان مثبت باشد، یادگیری آن زبان برای آن فرد آموزش زبان، درصورتی

راد با نگرش اف های مختلف آنرش افراد نسبت به یک زبان و گونهتر خواهد بود و بالعکس. نگساده

دیگر، بیانی (. به 112: 2010، 1نسبت به سخنگویان آن زبان رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد )پرستون

                                                           
1 Preston 
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ها به سخنگویان آن زبان و همچنین کاربرد دهنده نگرش آننگرش افراد نسبت به یک زبان خاص، نشان

 (.  405: 2008، 1شد )هولمزباآن زبان می

 . نگرش2

فهوم که برای این منگرش مفهومی است که ارائه تعریفی جامع و کامل برای آن چندان ساده نیست. بااین

شناسان ارائه شده است، انتخاب یکی از شناسان و جامعهشناسان، زبانگوناگونی از سوی روان تعاریف

 شده برای توصیف مفهوم کلی نگرش،جا به برخی از تعاریف ارائه ای نیست. در اینها کار چندان سادهآن

 شود.اشاره می

د. باشمشاهده و درک نمیای است انتزاعی که مستقیماً قابلنگرش سازه»( معتقد است 1982) 2اپنهایم

 زطورمستقیم یا غیرمستقیم به واسطه فرآیندهای مشخصی ااین سازه در درون ذهن افراد قرار دارد و به

ها یا اظهارات کالمی، نظرات و عقاید، احساسات گوناگون مانند جمله رفتارهای قالبی، باورها، واکنش

 (. 19:  2010، 3)به نقل از گرت« دهدهای دیگر، خود را بروز میخشم یا خوشحالی و رفتار

ی مثبت یا ( نیز نگرش عبارت است از یک حالت عاطف92-93: 1384) 6و المارش 5، دزیل4از نظر بدار

منفی نسبت به هر چیزی که بتوان آن را در ذهن خود مجسم کرد، از جمله افراد. ازآنجاکه نگرش فرد 

مشاهده نیست، آنان برای نگرش ساختی فرضی قائل هستند. منظور نسبت به یک موضوع مستقیماً قابل

ل کنند، قابا تأیید میاز فرضی بودن نگرش این است که وجود آن از روی مشاهده رفتارهایی که آن ر

 شود.نسبت به زبان از روی رفتار کالمی استنباط می استنباط است. از این رو، نگرش

                                                           
1 Holmes 

3 Oppenheim 

3 Garrett 

4 Bedar 
5 Dezil 

6 Lamarche 
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گرایی و رفتارگرایی نیز مورد بررسی قرار داد طورجداگانه از دو دیدگاه ذهنتوان بهنگرش را می

عتقد است که از دیدگاه ( م1935) 4(. آلپورت138: 1970، 3و فیشمن 2؛ آگیسی76: 2000، 1)ادگبیجا

مشاهده طورمستقیم قابلها بهدهد که نگرشگرایی، نگرش مفهومی ذهنی است و این نشان میذهن

( براین باور است که 1928) 5ها را با توجه به تفکر افراد استنتاج کرد؛ در مقابل، بایننیستند و باید آن

اه مشاهده است و تنها ررهای آشکار افراد، قابلها و رفتابراساس دیدگاه رفتارگرایی، نگرش در واکنش

و  باشد )به نقل از آگیسیهای اجتماعی میها، مشاهده رفتار آدمی در موقعیتتعیین و تشخیص نگرش

 (. 138: 1970فیشمن، 

ا های مکنند. برای نمونه، نگرشها نقش مهمی را در تعیین نوع رفتار افراد ایفا مینگرشدر مجموع، 

مان، انتخاب دوستان و همکاران، انتخاب شغل و روی قضاوت ما از دیگران، سرعت یادگیری تواندمی

گرایان معتقدند که با آگاهی از نگرش یک حتی فلسفه زندگی ما تأثیر داشته باشد. از همین رو، ذهن

ی کرد ینبرفتار شخص را در ارتباط با آن مسئله پیشتوان شخص نسبت به یک مسئله مانند زبان، می

 (.55ب:  1386)بشیرنژاد، 

 . عناصر نگرش2-1

؛ 139:  1970باشد: شناخت، عواطف، و رفتار )آگیسی و فیشمن، نگرش دارای سه جزء یا عنصر می

 (. 23:  2010؛ گرت، 12:  1992، 6بیکر

دهنده آن به شرح زیر بررسی شناسان اجتماعی معموالً نگرش را در ارتباط با سه عنصر تشکیلروان

 کنند:می

                                                           
1 Adegbija 

2 Agheyisi 

3 Fishman 

4 Allport 

5 Bain 

6 Baker 
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عنصر عاطفی یا احساسات. عواطف درباره شخص، اندیشه، واقعه یا شیء )ایجاد حالت ترس، محبت، 

 نفرت و غیره(

وبی شود )اعتقاد به خها یا اطالعاتی که از سوی فرد کسب میعنصر شناختی یا عقاید. اعتقادات، آگاهی

 یا بدی چیزی(

 عنصر رفتاری یا قصد و آمادگی برای اقدام.

کنند. به عبارت ای منفرد وجود ندارند و همواره مستقل عمل نمییهی است که این عناصر به گونهبد

آمیخته از احساسات، ادراکات و تمایالت فردی یک شخص نسبت دیگر، نگرش آمیزه یا نقشی درهم

نی، مبهیک چیز، شخص یا گروه، یک واقعه، یک اندیشه یا واقعیات و امور مشابه دیگر است )گلشن فو

1391 :193-192.) 

عنصر عاطفی شامل هیجانات و عاطفه فرد نسبت به موضوع، »( معتقدند 2003) 3و سیرز2، پپال1تیلور

های مثبت و منفی است؛ عنصر رفتاری، چگونگی تمایل به عمل فرد در راستای موضوع خصوصاً ارزیابی

رد آن موضوع نگرش خاص دارد، شود، و عنصر شناختی شامل افکاری است که فرد در مورا شامل می

 (.50: 1387)به نقل از ترکان و کجباف، « اندکه حقایق، دانش و عقاید از آن جمله

اند: ها مثال زیر را عنوان کرده( در توضیح عناصر نگرش و برای درک بهتر آن1384) 5و وانک 4بهنر

طر شود که خالیه اوزون میطرفداران حفظ محیط زیست معتقدند که آلودگی هوا باعث از بین رفتن 

ها ممکن است به خاطر انقراض نسل گیاه و جانور دهد )شناختی(، آنابتال به سرطان را افزایش می

ها از وسیله نقلیه عمومی به جای خودروی ناراحت و غمگین شوند )عاطفی(، و بر این اساس آن

                                                           
1 Taylor 

2 Peplau 

3 Sears 

4 Bohner 

5 Wanke 
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: 1387)به نقل از ترکان و کجباف،  شخصی استفاده و در فرآیند بازیافت شرکت خواهند نمود )رفتاری(

50.) 

هایی که شامل باورهای افراد درباره جهان خارج و روابط ( نیز معتقد است که نگرش23: 2010گرت )

ها عواطف و احساسات فرد نسبت به هایی که در آنشوند. نگرشتلقی می میان اشیا هستند، شناختی

هایی که آمادگی یا تمایل به انجام عمل را در افراد ایجاد اند، و نگرشء تأثیرگذار است، عاطفییک شی

ازگار افراد س اند. عنصر رفتاری گاهی با عناصر شناختی و عاطفی در نگرشکنند، از مقوله رفتاریمی

آموز را نسبت به زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم است. برای مثال، اگر بخواهیم نگرش یک دانش

اشد که آموز معتقد بکه آن دانشگانه نگرش به شرح زیر خواهند بود: درصورتیسه بررسی کنیم، عناصر

تی نگرش کند، با عنصر شناختر مییادگیری زبان اسپانیایی درک او را از فرهنگ اسپانیایی بهتر و عمیق

ش سروکار رمند به خواندن ادبیات زبان اسپانیایی باشد، با عنصر عاطفی نگرو هستیم؛ اگر او عالقهروبه

های آموزش زبان اسپانیایی نام در کالسانداز پول برای ثبتکه وی، در حال پسداریم، و درصورتی

 باشد، با عنصر رفتاری مواجه هستیم.

 های مطالعه و سنجش نگرش. روش2-2

ه دتوان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفازبانی افراد می طورکلی، برای مطالعه و سنجش نگرشبه

 باشند. ها، دارای چند روش فرعی نیز میکرد. هر یک از این روش

 های مستقیمروش

های آشکار افراد نسبت به موضوع موردنظر کاربرد دارند. های مستقیم برای درک و سنجش نگرشروش

منظور از نگرش آشکار، نگرشی است که تظاهر بیرونی دارد؛ فرد آن را در رفتار و عمل خود بروز 

سنجی در های نگرشآوری داده در پژوهشمشاهده است. از مهمترین ابزارهای جمعدهد و قابلمی

(. در روش مستقیم، عالوه 142: 1970توان به پرسشنامه اشاره کرد )آگیسی و فیشمن، روش مستقیم می

قیم به تطورمستوان بهره برد. به کمک این سه روش که بهبر پرسشنامه، از مصاحبه و مشاهده نیز می

توان نگرش آشکار افراد را استخراج و پردازند، تنها میآوری داده درباره نگرش شناختی افراد میجمع

ی دهد، لزوماً نگرش واقعاستنباط کرد. الزم به ذکر است آن نگرشی که فرد در رفتارش از خود بروز می
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اد کار دشواری است که با و درونی او نیست. بر این اساس، آگاهی از نگرش درونی و واقعی افر

 باشد.های مستقیم ممکن نمیروش

 الف( مشاهده مستقیم

آوری داده درباره نگرش افراد نسبت به یک زبان، آنچه منظور جمعشناسان زبان، بهدر این روش، جامعه

ضبط  بت ونویسند، مشاهده، و ثآورند و میزبان در جامعه زبانی موردمطالعه بر زبان میرا که افراد بومی

 کنند.می

 ب( مصاحبه

 ایها درباره زبان، گویش یا لهجهشناسان زبان برای بررسی و درک نگرش زبانی افراد، از آنجامعه

ند. کنها را بررسی میصورت شفاهی مطرح و درنهایت پاسخطورمستقیم و به خاص سؤاالتی را به

 باشند. صورت بسته یا بازپاسختوانند به های مصاحبه میپرسش

 ج( پرسشنامه

ند. پرسصورت کتبی از افراد می طورمستقیم، اما بهدر این روش، متخصصان امر سؤاالت خود را به

صورت کتبی در پرسشنامه درج نمایند. در این شیوه ها و نظرات خود را به دهندگان موظفند پاسخپاسخ

 یا بازپاسخ باشند. توانند بستهها مینیز، پرسش

 های غیرمستقیم( روش2

شوند. کار گرفته میمشاهده افراد به های غیرمستقیم برای استخراج و درک نگرش درونی و غیرقابلروش

آموزند که ها به تجربه میدهند. در واقع، انسانشان را آشکارا بروز نمیواقعی افراد همیشه نگرش

ست که متخصصان عمدتاً از اصطالح شان را از اطرافیان مخفی سازند و به همین خاطر اهاینگرش

ها الزامًا دهد که نگرشبرند و این نشان میهای نگرش نام میعنوان یکی از مؤلفهبه 1تمایل به واکنش

برای بررسی و ارزیابی نگرش زبانی افراد به (. 54ب:  1386یابند )بشیرنژاد، به شکل عینی بروز نمی

 یاد کرد: توان از دو روش زیر صورت غیرمستقیم می

                                                           
1  reaction tendency 
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 1آزمون سنجش گرایشالف( 

، برای سنجش نگرش زبانی افراد مورد 1968ابزاری است که نخستین بار توسط جاشوا فیشمن، در سال 

این  رود. درکار می گیری عنصر رفتاری در نگرش افراد بهاستفاده قرار گرفت. این ابزار برای اندازه

یا کاری را انجام دهد، گرایش و تمایل او به انجام عمل یا  کننده واقعاً رفتارآزمون بدون آن که شرکت

توان عنصر رفتاری نگرش را سنجید. شود. بنابراین، از طریق این آزمون میرفتاری خاص ارزیابی می

 اند. ها براساس مقیاس گاتمن طراحی شدهدر این روش، گزینه

 ب( آزمون تطبیق صدا

در حوزه  5و فیلنباوم 4، گاردنر3، هاگسون2توسط لمبرت 0196ابزاری است که نخستین بار در سال 

غیرمستقیم عنصر عاطفی طور بررسی نگرش زبانی افراد دوزبانه مطرح و اجرا گردید. این آزمون به

نماید. موضوع پژوهش حاضر، معرفی و تشریح این ابزار نگرش زبانی افراد دوزبانه را ارزیابی می

د بحث و تفصیل آن را مورهای بعدی بهبانی است. بنابراین، در بخشغیرمستقیم برای بررسی نگرش ز

 بررسی قرار خواهیم داد.

 آزمون تطبیق صدا چیست؟ 

کننده اعضای یک گروه فرهنگی یا یک ملت است و نگرش هر شنونده نسبت زبان گفتار مشخصه تعیین

ت های افراد نسبین لحاظ، واکنشبه هم شود.به اعضای یک گروه، به زبان آن گروه نیز تعمیم داده می

ر های آن افرادنسبت به سخنگویان آن زبان دبه یک زبان در هنگام ارزشیابی آن طبعًا باید مشابه واکنش

ترک های رفتاری مشکارگیری زبان تنها یکی از مشخصههنگام تعامل با آنان باشد؛ البته ازآنجاکه به

                                                           
1 commitment measure 

2 Lambert 

3 Hodgson 

4 Gardner 

5 Fillenbaum 
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ا قالبی آن تر یهای عامشود، شنیدن آن زبان احتماالً ویژگیسخنگویان نسبتاً متفاوت آن زبان تلقی می

 (.44 :1960 لمبرت، هاگسن، گاردنر و فیلنباوم،)کند گروه را در ذهن زنده می

شناس زبان، با هدف ، روان2توسط چارلز آزگود 1«تمایز معنایی»روشی با عنوان شیوه  1957در سال 

ا مطرح شد. معانی ضمنی، استنباط و درک درست آن سنجش معنای ضمنی اشیا، مفاهیم و رویداده

ن دهند، ممکطورعینی بروز نمیها را مخفی نگه داشته و بهدهندگان آنهایی را که پاسخدسته از نگرش

شناس اجتماعی، والس لمبرت، روان 1960(. براساس این شیوه، در سال 113: 2010سازند )پرستون، می

ر استان فرانسوی د -را برای مطالعه نگرش زبانی افراد دوزبانه انگلیسی و همکارانش، آزمون تطبیق صدا

 کانادا طراحی و اجرا کردند.  3کبک

 . روش انجام آزمون تطبیق صدا3-1

منظور اجرای این آزمون، در ابتدا پژوهشگر باید متنی را با موضوعی عمومی و روزمره آماده کند. این به

ها نشود، سرنخی از هدف پژوهش را در اختیار باعث سوگیری آزمودنیای باشد که متن باید به گونه

ها قرار ندهد، و نتایج حاصل از پژوهش را زیر سؤال نبرد. سپس، متن باید به دو زبان موردمطالعه آن

شده در اختیار چند تن از سخنگویان بومی ترجمه شود. بهتر است که پس از ترجمه متن، متون ترجمه

الخط و اصول نگارشی ها، قواعد دستوری، رسمبان قرار گیرد تا درستی متن از نظر واژههر یک از دو ز

مانند یتسلط بوم تأیید گردد. در مرحله بعد، پژوهشگر موظف است یک یا چند نفر را که به هر دو زبان

تر(. صدای این بیشتواند متغیر باشد )یک نفر یا دارند، برگزیند. تعداد این افراد بنا به نظر پژوهشگر می

افراد باید خنثی باشد؛ بیش از حد معمول زیر یا بم نباشد، به صدای مجریان تلویزیون یا رادیو شباهت 

 کلی دارای ویژگی بسیار خاص و استثنایی نباشد. طورنداشته باشد و به

موردنظر شده را به دو زبان خواهد متن انتخابپس از انتخاب سخنگوی مناسب، پژوهشگر از او می

عت های زبرزنجیری از جمله سربخواند تا صدایش با کیفیت خوب و در محیطی آرام ضبط شود. ویژگی

                                                           
1 semantic differential 

2 Charles Osgood  

3 Quebec 
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خواندن، درنگ و تکیه نیز باید تا حد امکان کنترل شوند و حالتی طبیعی داشته باشند. مدت زمان هر 

ن مدت وجه داشت که ایشود؛ البته باید تطورمیانگین دو دقیقه در نظر گرفته میشده، بهصدای ضبط

ده، شتواند تغییر کند. هر یک از سخنگویان انتخابزمان با توجه به نظر پژوهشگر در هر پژوهش، می

(. در اندباید متن را به هر دو زبان بخواند )هر تعداد سخنگویی که طبق نظر پژوهشگر انتخاب شده

ی دیگر، یک سخنگوی اصلی انتخاب شود. در برخها، فقط یک سخنگو در نظر گرفته میبرخی آزمون

ه هر شوند کخواند و یک یا چند سخنگوی فرعی هم در نظر گرفته میشود که متن را به دو زبان میمی

روه شده این گشود. با این وجود، صدای ضبطخوانند و صدایشان ضبط میکدام متن را به یک زبان می

ده شنقشی ندارد. در این آزمون، به صدای ضبط های آماری و نتیجه پژوهشاز سخنگویان، در تحلیل

اند. اگر شده آماده شدهگویند. تا این مرحله، صداهای ضبط 1«صدای پرکننده»این گروه از سخنگویان 

فرض را بر این بگیریم که پژوهشگر یک صدای اصلی و دو صدای پرکننده را انتخاب و ضبط نموده 

-ه برای اجرای آزمون آماده شده است. در این حالت، درحالیشداست؛ یعنی در واقع، چهار صدای ضبط

و  «الف»شده )دو متن به زبان که صدای سه سخنگو ضبط شده است اما در مجموع چهار صدای ضبط

اشد بای که در این آزمون مهم و کلیدی است، همین مسئله میخواهیم داشت. نکته«( ب»دو متن به زبان 

ا پنهان بماند. آزمودنی نباید متوجه شود که یکی از سخنگویان متن را به هر هکه باید از نگاه آزمودنی

دو زبان خوانده و صدایش دو بار ضبط شده است. در آزمون تطبیق صدا، سخنگویی را که صدایش به 

 نامند. می 2«سخنگوی مرجع»خواند، شود و متن را به هر دو زبان میعنوان صدای اصلی در نظر گرفته می

سازی آزمون تطبیق صدا، تهیه و تنظیم فرم پرسشنامه این آزمون است. در این مرحله، ه دوم آمادهمرحل

بعد غیرزبانی )ویژگی ظاهری، ویژگی شخصیتی و موقعیت اجتماعی  پژوهشگر باید با در نظر داشتن سه

کنند، یصف مهای ظاهری، شخصیتی و اجتماعی سخنگویان را وافراد(، تعدادی واژه توصیفی که ویژگی

ا هشوند. تعداد و نوع این واژهصورت اسمی یا صفتی در فرم پرسشنامه فهرست انتخاب نماید که به 

توان با توجه به نظر پژوهشگر و موقعیت فرهنگی، ها را میشده نیست و آنتعیین ثابت و از پیش

مورد(.  10تعیین کرد )حداقل شود، ای که آزمون در آن برگزار میهای جامعهاجتماعی و دیگر مشخصه

                                                           
1 filler voice 

2 guise 
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ها کمتر و بیشتر از این تعداد نیز به کار گرفته شده است. در آزمون تطبیق صدا، به در برخی پژوهش

( در نخستین پژوهشی که با این 1960گویند. لمبرت و همکاران ) 1«های شخصیتیویژگی»ها، این واژه

ای قیافه، دارقدبلند، خوشدند که عبارت بودند از: واژه توصیفی استفاده کر 14آزمون انجام دادند، از 
طلب، اعتماد، جذاب، مهربان، جاهنفس، قابلبهطبع، باهوش، مذهبی، بااعتمادروحیه رهبری، شوخ

(. هولمز 70 :2010؛ گرت، 44 :1960)لمبرت و همکاران،  برخوردخوش و صمیمی، باشخصیت،

مون تطبیق صدا را ارائه داده است که این نمونه از نظر تعداد ای از فرم پرسشنامه آز(، نمونه410 :2008)

نفس، بهادقیافه، بااعتمباصفا، خوشباشد: واژه توصیفی به این ترتیب می 14مشابه پژوهش لمبرت، دارای 
طبع، دارای روحیه طلب، صمیمی، باهوش، شوخاعتماد، صادق، جاهبیان، قابلبرخورد، خوشخوش

 دارای موقعیت شغلی سطح باال. و رهبری، تحصیلکرده
سیم. رپس از انتخاب متن و سخنگو، ضبط صدا، و تهیه و تنظیم پرسشنامه، به مرحله اجرای آزمون می

 2«داور»ها را های پژوهش که افراد دوزبانه هستند و در آزمون تطبیق صدا آندر این مرحله، آزمودنی

که بدانند صدای یکی از سخنگویان را دوبار بدون آن دهند و شده گوش مینامیم، به صداهای ضبطمی

های غیرزبانی سخنگویان، با توجه به تصویر شنوند، نظر خود را درباره ویژگیبا دو زبان مختلف می

شود، در مقابل هر واژه در جدول، ای که پس از شنیدن صدا و زبان فرد در ذهنشان ایجاد میذهنی

ها متوجه تشابه دو صدای اصلی منظور اینکه آزمودنی کنند. بهبراساس مقیاس لیکرت، مشخص می

نشوند، بهتر است پس از شنیدن هر صدا حدود یک دقیقه مکث کرده و سپس صدای بعدی برای 

-توانند یک بار دیگر به هر یک از صداهای ضبطها میآزمودنی پخش شود. در صورت لزوم، آزمودنی

های آماری تحلیل و محاسبه کارگیری روشصل از آزمون با بهشده گوش دهند. در پایان، نتایج حا

 گردد. می

منظور بررسی و سنجش غیرمستقیم های قبلی عنوان شد، آزمون تطبیق صدا به طور که در بخشهمان

وجه ت نگرش زبانی افراد دوزبانه طراحی شده است. این آزمون عنصر عاطفی نگرش زبانی افراد را مورد

 ند.کهای غیرزبانی استخراج و استنباط میها را با به کارگیری مشخصهو نگرش پنهان آندهد قرار می

                                                           
1 trait 

2 judge 
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 . مزایا و معایب آزمون تطبیق صدا3-2

آوری داده در حوزه نگرش زبانی، دارای محاسن و آزمون تطبیق صدا نیز مانند دیگر ابزارهای جمع

توان به موارد زیر م. از مزایای این شیوه میپردازیها میمعایبی است که در این بخش به برخی از آن

 (:57: 2010اشاره کرد )گرت، 

ود شرود؛ این ویژگی باعث میالف( غیرمستقیم بودن آزمون تطبیق صدا، مهمترین حسن آن به شمار می

های خصوصی و درونی افراد را که بروز عینی ندارند که پژوهشگر با استفاده از این آزمون بتواند نگرش

 باشند، استنباط کند.ها نمیهای مستقیم قادر به درک آنروشو 

های چندزبانه و چندقومیتی متعددی المللی در تحقیقات زیادی و در بافتب( این آزمون در سطح بین

های تحقیقات گوناگون را با هم مقایسه نمود و در توان یافتهکار گرفته شده است. درنتیجه، می به

 ریه حرکت کرد.راستای رشد این نظ

ه و باشد و پایشناسی اجتماعی زبان میشناسی اجتماعی و روانج( این آزمون به نوعی رابط میان زبان

 شود. اساسی برای انجام تحقیقات در این دو حوزه محسوب می

ها و مشکالتی نیز به همراه دارند. آزمون مذکور نیز از این قاعده های پژوهشی، محدودیتتمامی روش

 (:57-59: 2010های این روش عبارتند از )گرت، تثنا نیست. برخی از محدودیتمس

ه شود کطورمکرر باعث میها با یک متن تکراری و شنیدن آن چند بار بهرو شدن آزمودنیالف( روبه

دا تر از آنچه در خارج از محیط آزمایش هستند، نمود پیتغییرات زبانی بیشتر به چشم بیایند و برجسته

 شود.ها ند. از طرف دیگر، این امر ممکن است باعث خستگی آزمودنیکن

آن، پیش از انجام آزمون اصلی، بر  1ب( تعیین روایی این آزمون دشوار است؛ البته با اجرای آزمایشی

تایج که آیا نمقایسه با نمونه آماری موردنظر در پژوهش اصلی، و بررسی اینای مشابه و قابلروی نمونه

 توان این مشکل را برطرف ساخت.باشند، میز آزمون آزمایشی پاسخگوی هدف این آزمون میحاصل ا

                                                           
1 pilot 
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 توان به دو محدودیت زیرعالوه بر مواردی که در تحقیقات گذشته مطرح گردیده و در باال ذکر شد، می

 نیز اشاره کرد:

های زبرزنجیری صهسازی برخی عوامل از جمله آهنگ کالم، سرعت خواندن و مشخج( کنترل و یکسان

 دیگر در زمان ضبط صدای سخنگویان کار آسانی نیست.

ها نباید متوجه شوند که صدای یکی از سخنگویان را دو بار طور که پیشتر بیان شد، آزمودنید( همان

در چنین  رود.که این نکته افشا شود، تمام نتایج تحقیق زیر سؤال میشنوند. درصورتیبه دو زبان می

 پژوهشگر باید آن آزمودنی را حذف و فرد دیگری را جایگزین او کند.شرایطی 

 

 شدههای انجامپیشینه پژوهش

ای نوپایی است که در اواسط قرن بیستم میالدی شکل گرفت و رشتهشناسی زبان از مباحث میانجامعه

د. مفهوم نگرش شده در این زمینه از قدمت چندانی برخوردار نیستنهای انجامبه همین دلیل، پژوهش

توان از مطرح شد و از نخستین کسانی که به مطالعه نگرش پرداختند، می 1930طورکلی، از دهه به

-ترین مفهوم در روان( بر این باور بوده است که نگرش ضروری801: 1935آلپورت نام برد. آلپورت )

نظریات خود را درباره مسائل  1(، اما از زمانی که لباو19: 2010شناسی اجتماعی است )به نقل از گرت، 

طرح تأثیر اعتبار اجتماعی مبندی اجتماعی جوامع زبانی و تغییرات زبانی تحتگوناگونی از جمله الیه

 (. 19: 2010شناسی زبان نیز مفهومی اساسی تلقی شد )گرت، کرد، نگرش در حوزه جامعه

ا، پس از هیابی نگرش زبانی دوزبانهبدیهی است که کاربرد آزمون تطبیق صدا به منظور بررسی و ارز

شناسی زبان گسترش یافت. ازآنجاکه کانادا کشوری دوزبانه مطرح شدن مفهوم نگرش در حوزه جامعه

گام ویژه آزمون تطبیق صدا پیشهای مربوط به نگرش زبانی و بهشود، در زمینه انجام پژوهشمحسوب می

 بوده است. 

توسط لمبرت و  1960ان شد، این آزمون، نخستین بار در سال های پیشین عنوطور که در بخشهمان

 همکارانش در استان کبک کانادا اجرا گردید. هدف از انجام آن، سنجش نگرش ساکنان جامعه دوزبانه

                                                           
1 Labov 
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-زبان کبک بود. در این پژوهش، نمونه آماری متشکل از دو گروه آزمودنی انگلیسیفرانسوی-انگلیسی

شده چهار سخنگوی دوزبانه گوش فرادادند. هر سخنگو ند که به صدای ضبطزبان بودزبان و فرانسوی

ده شها در مجموع به هشت صدای ضبطشده را دو بار به هر دو زبان خوانده بود و آزمودنیمتن انتخاب

ره تفصیل ذکر شد، از تکرار دوباهای پیشین جزئیات پژوهش لمبرت بهگوش دادند. ازآنجاکه در بخش

های حاصل از این پژوهش حاکی از آن کنیم. تنها نکته الزم به ذکر این است که یافتهمی نظرآن صرف

زبان، صداهایی را که به زبان انگلیسی ضبط شده بودند، بسیار خوشایندتر های انگلیسیبودند که کانادایی

-فرانسوی هایداییزبان ارزیابی کرده بودند. از طرف دیگر، کاناتر از صدای سخنگویان فرانسویو مثبت

تر از صدای فرانسویان همزبان خود ارزیابی کرده بودند )لمبرت زبانان را مثبتزبان هم صدای انگلیسی

زبانان ، فرانسوی1970(. نکته جالب توجه این که، از سال 70: 2010؛ گرت، 50: 1960و همکاران، 

د و نتایج یان نگرش مثبتی پیدا کردنتأثیر تحوالت سیاسی آن دوره نسبت به صدای فرانسوکانادا تحت

 مطالعات بعدی متفاوت از نتایج پژوهش اولیه لمبرت و همکارانش بود. 

( بر تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی بر نگرش افراد نسبت به یک زبان تأکید 406-407: 2008هولمز )

ی کنند. وتغییر می های زبانی با تحوالت سیاسی و اجتماعی در جامعهدارد و معتقد است که نگرش

معتقد است که انتخاب زبانی مناسب به عنوان زبان رسمی و ملی یک کشور امر بسیار مهمی است و به 

ها در میان مردم از محبوبیت نسبی مطالعه و بررسی زیادی نیاز دارد.کشورهایی که زبان رسمی آن

مثال،  شوند. برایدی مواجه میبرخوردار نیست و نگرش مثبتی نسبت به آن ندارند، با مشکالت متعد

ورانندگی در ولز، نشان از قدرت عواطف و احساسات مردم آن کندن تابلوهای انگلیسی راهنمایی

 سرزمین درباره جایگاه زبان انگلیسی در این منطقه دارد. 

ازآنجاکه موضوع موردبحث در این مقاله بررسی آزمون تطبیق صدا در ارزیابی نگرش زبانی است، 

-ی از مطالعاتی که با این روش به سنجش نگرش زبانی افراد دوزبانه و یا در جوامع دوزبانه پرداختهبرخ

شده در داخل کشور در حوزه های انجامکنیم. الزم به ذکر است که تعداد پژوهشاختصار بیان میاند، به

و این  بسیار اندک است،های غیرمستقیم از جمله آزمون تطبیق صدا، نگرش زبانی و با استفاده از روش

گذرد، و شناختی خارج از کشور چند دهه میاست که از آغاز کاربرد آن در مطالعات جامعه در حالی

 سنجی درهای نگرشگیرد. از میان پژوهششناسان زبان قرار میهنوز هم مورد استفاده گسترده جامعه
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د که در حوزه آموزش زبان دوم، نگرش ( اشاره کر2011توان به تحقیق پیشقدم و صبوری )ایران می

ون تطبیق گیری از آزمهای مختلف زبان انگلیسی، با بهرهآموز زبان انگلیسی را نسبت به گونهزبان 165

نامه کارشناسی ارشد خود با استفاده همزمان ( نیز در پایان1394صدا، مورد سنجش قرار دادند. پیروزفر )

شناختی و های زبانی )پرسشنامه و آزمون تطبیق صدا به مطالعه نگرشاز دو ابزار مستقیم و غیرمستقیم 

زبان در شهر سنندج نسبت به زبان فارسی معیار پرداخته است. در فارسی-های کردزبانعاطفی( دوزبانه

-مقابل تحقیقات محدودی که با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم در ایران صورت گرفته، مطالعات انجام

ه توان بها در دو دهه اخیر، میباشد. از میان آنرج از کشور در این زمینه بسیار گسترده میشده در خا

آموزان فنالندی نسبت به نگرش زبانی دانش»( پژوهشی با عنوان 1999) 1موارد زیر اشاره کرد: هاپیا

از پرسشنامه و آوری داده انجام داده است. وی برای جمع« هاهای زبان انگلیسی و سخنگویان آنگونه

ر در آموزان دختهای این پژوهش حاکی از آن است که دانشآزمون تطبیق صدااستفاده کرده است. یافته

یابی تر ارزها را مطلوبهای متفاوت زبان انگلیسی و سخنگویان آنآموزان پسر، گونهمقایسه با دانش

های زبانی نسبت به زبان بررسی نگرش»نامه ارشد خود با عنوان ( نیز در پایان2000) 2کردند. سوکاپ

ای از آزمون تطبیق صدا و با استفاده از گونه« امریکایی جنوبی در ایاالت متحده امریکا-انگلیسی

پرسشنامه به بررسی نگرش زبانی دانشجویان امریکایی نسبت به گونه زبانی جنوبی در یک موقعیت 

 دهد که نگرش زبانی نسبت به زبان موردنظرمیشغلی )فروشندگی( پرداخت. نتایج این تحقیق نشان 

طورکلی، هباشد. بمی )برای گویندگان مرد بیش از گویندگان زن( در مقایسه با گونه زبانی خنثی منفی

(، دو 2001) 3شود. هورلهجه جنوبی غیرمعیار و از نظر اعتبار اجتماعی در سطح پایین محسوب می

مطالعه نموده است. وی در این پژوهش، نگرش زبانی  4برتانیهای زبانی را در عامل هویت و نگرش

ه قرار شود، مورد مطالعها تکلم میآموزان و جوانان را نسبت به سه گونه زبانی که در بریتانی به آندانش

سنجی در دو مرحله صورت گرفته است: در مرحله نخست، دو ابزار پرسشنامه و داده است. این نگرش

                                                           
1 Haapea 

2 Soukup 

3 Hoare 

4 Brittany 
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که در مرحله دوم، از مصاحبه و جلسات بحث گروهی برای اند؛ درحالیبه کار رفتهآزمون تطبیق صدا 

های زبانی، هنجار و نگرش»ای با عنوان ( نیز در مقاله2005) 1گردآوری داده استفاده شده است. ماگارد

های ته، یاف«شناسی و بیان نتایج حاصل از یک پژوهش در زمینه بررسی نگرش زبانیجنسیت: روش

دهد. ماگارد در این تحقیق، نگرش زبانی جوانان طالعه خود را در یکی از شهرهای دانمارک، ارائه میم

کارگیری آزمون تطبیق صدا بررسی کرده و در نظر را با بهنسبت به سه لهجه موردتکلم در شهر مورد

ا تأثیرگذار هزمونینهایت، به این نتیجه رسیده است که دو متغیر لهجه و جنسیت سخنگویان، در نگرش آ

ی کنگ مورد بررس( در پژوهشی تأثیر جنسیت در نگرش زبانی افراد را در هنگ2011) 2باشند. جانگمی

کنگ انجام شده، از دو ابزار پرسشنامه )برای قرار داده است. در این تحقیق که در جامعه چندزبانه هنگ

نگرش عاطفی افراد( استفاده شده  سنجش نگرش شناختی افراد( و آزمون تطبیق صدا )برای سنجش

 دارد.  توجهیهای این تحقیق نشان دادند که متغیر جنسیت در نگرش افراد تأثیر قابلاست. یافته

 

 گیری. نتیجه5

ی هایهای سنجش نگرش دارای مزیتچنانچه گفته شد، آزمون تطبیق صدا در مقایسه با دیگر روش

طفی و احساسی دخیل در نگرش زبانی افراد را مورد بررسی تواند عنصر عااست. از جمله این که، می

ی را که هایصورت غیرمستقیم استنباط کند و نگرشقرار دهد، نگرش زبانی افراد دو یا چندزبانه را به

که  کند. بدیهی استها دارد، استنباط و بررسی بروز عینی ندارند و فرد سعی در مخفی نگه داشتن آن

سنجی، توانایی انجام این امور را ندارند. به اعتقاد نگارندگان این مستقیم نگرش هایهیچ کدام از روش

شناس زبان با دقت و توجه کافی هایی نیز دارد اما جامعهپژوهش، هرچند که این روش محدودیت

گیری رههانکار این آزمون، بها را کاهش دهد. بنابراین، با توجه به مزایای غیرقابلتواند تا حد امکان آنمی

 شناختی زبان در کشور ضرورت دارد. های جامعهبیشتر از آن در پژوهش

 منابع

                                                           
1 Meagaard 

2 Zhang 
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