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تاریخ دریافت مقاله97 /11/5 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99/1/11 :

چکیده
پژوهش حاضر که در حوزۀ کاربردشناسی و جامعهشناسی زبان انجامشده ،به بررسی و تحلیل نوع و تعداد
راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی-گویش مُکری -با در نظر گرفتن تأثیر یا عدم تأثیر عوامل اجتماعی
نظیر جنسیت کاربر زبانی و سطح قدرت مخاطب میپردازد .بدین منظور ،جهت گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ
آزمون تکمیل گفتمان حاوی  11موقعیت میان  131نفر از گویشوران کردزبان (زن و مرد به تعداد مساوی با
محدودۀ سنی بین  15تا  35سال و حداقل سطح سواد کارشناسی) بومی شهرستان مهاباد واقع در جنوب
استان آذربایجان غربی توزیع گردید .عالوه بر پرسشنامه از روش مشاهدۀ مستقیم (حدوداً  7ساعت ضبط
مکالمۀ روزمره در موقعیتهای مختلف اما کامالً طبیعی و غیر تصادفی) استفاده شد تا بتوان دادههایی معتبر
به لحاظ آماری جمعآوری نمود .الگوی درک کنشهای گفتاری بین فرهنگی بلوم-کولکا ،هاوس و کاسپر
( )1999به عنوان چارچوب نظری اصلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در کنار این الگو ،از راهبردهای
ادب براون و لوینسون ( )1997نیز به عنوان ابزاری کمکی بهره گرفته شد .نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت
بین زن و مرد در انتخاب نوع راهبردهای بیان تقاضا معنادار است و سطح قدرت مخاطب بر روی انتخاب
راهبردها تأثیر معنادار میگذاشته و نیز انتخاب راهبردها در هر دو جنس فارغ از تفاوت آنها در سطح قدرت
نیست .در رابطه با راهکارهای حمایتی از «وجهۀ مثبت و منفی» در نظریه ادب زبانی براون و لوینسون
( )1997باید گفت که نتایج این پژوهش در زمینۀ تمایل به ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر بهعنوان اعضای
یک گروه واحد با مفهوم وجهۀ مثبت سازگار است .همچنین ،یافتههای این پژوهش متضمن این نکته است
که زبانشناسان در مقام برنامهریزان آموزشی ،میبایست به تبیین تفاوتهای جامعهشناختی زبان در امر
تدریس زبان کردی به غیر کردزبانان بپردازند تا از مشکالت و نقایص احتمالی در ارتباطات و تعامالت فردی
این زبانآموزان با افراد کردزبان کاسته شود.
واژههای کلیدی :کاربردشناسی ،جامعهشناسی زبان ،آزمون تکمیل گفتمان ،کنش گفتاری تقاضا ،ادب،
جنسیت ،قدرت.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

venayarahmadi@gmail.com
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 -0مقدمه
انسانها در زندگی روزمرۀ خود موقعیتهای اجتماعی مختلفی را تجربه میکنند و با
افراد متعددی در تعامل بوده که با هرکدام ،به نحوی رابطه برقرار میکنند .برای برقراری
ارتباط داشتن دانش کافی در حوزههای مختلف زبان ضروری است .زبانشناسی علم
مطالعۀ زبان است که دارای شاخههای مختلفی از قبیل نحو ،صرف ،معنیشناسی،
آواشناسی و غیره است .داشتن دانش واژگانی و نحوی به تنهایی نمیتواند فرد را در امر
ارتباط بهخصوص از نوع مؤثر و کارآمد آن ،به سرمنزل مقصود برساند؛ بنابراین شاخۀ
دیگری از زبانشناسی به نام کاربردشناسی 1مورد نیاز است که به عوامل غیرزبانی مانند
عوامل بافتی و یا متغیرهای اجتماعی مثل جنسیت و قدرت در بحث ارتباط میپردازد
(اوسو-یوان 1و مارتینز -فلور.)1119 ،3
یکی از مباحث عمدۀ کاربردشناسی ،نظریۀ کنشهای گفتاری 4است .از جمله
مواردی که در چارچوب نظریۀ کنش گفتاری قابل بررسی است انواع کنشهای گفتاری
و ارتباط آنها با مقوالتی همچون ادب ،شأن اجتماعی ،پایگاه فرهنگی و پیشینۀ
خانوادگی ،جنسیت ،سن ،شغل و عواملی ازایندست است .در پژوهش حاضر بیان تقاضا
بهعنوان یکی از انواع کنشهای گفتاری در چارچوب حوزۀ کاربردشناسی مورد بحث قرار
گرفته است .این پژوهش از میان متغیرهای مختلف اجتماعی یا غیرزبانی موجود به تأثیر
دو عامل جنسیت کاربر زبان و سطح قدرت اجتماعی مخاطب بر نحوۀ انتخاب
راهبردهای کنش گفتاری بیان تقاضا در زبان کردی همراه با به کار گرفتن صورتهای
مناسب این نوع کنش گفتاری در آن زبان پرداخته است .این تحقیق میتواند در حوزۀ
اجتماعی-کاربردشناختی مهم باشد ،زیرا مطالعهای جدید در فرهنگی است که قبالً
بررسی نشده است .ازآنجاکه به موضوع کنش گفتاری بیان تقاضا در حوزۀ پژوهش
مربوط به زبان کردی قبالً پرداخته نشده است ،راهبردهای بیان تقاضا در تعامالت کردی
از لحاظ زبانی و همچنین فرهنگی شایان بررسی است .در این راستا ،سه پرسش
پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح میشوند:
 -1آیا میان جنسیت کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی وی در کنش تقاضا
در زبان کردی رابطۀ معناداری وجود دارد؟

1. Pragmatics.2. Uso-Juan.3. Martinez-Flor.4. speech acts.
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 -1آیا میان سطح قدرت اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر زبان با نوع و فراوانی
راهبردهای انتخابی کاربر زبان در کنش تقاضا در زبان کردی رابطۀ معناداری وجود
دارد؟
 -3آیا میان متغیر جنسیت کاربر زبان با سطح قدرت اجتماعی مخاطب در استفاده از نوع و
فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر در کنش تقاضا در زبان کردی تعامل معناداری وجود دارد؟

 -2مبانی نظری
چارچوب نظری به کاربرده شده برای بررسی و توصیف راهبردهای تقاضا در این پژوهش
الگوی درک کنشهای گفتاری بین فرهنگی بلوم-کولکا ،هاوس و کاسپر ( )1999است.
در کنار این الگو به عنوان چارچوب نظری اصلی پژوهش ،از راهبردهای ادب براون و
لوینسون ( )1997نیز به عنوان ابزاری کمکی بهره گرفته شد که در ذیل به تعریف
مفاهیم چارچوبهای نظری پرداخته میشود که عبارتاند از:
الگوی درک کنشهای گفتاری بین فرهنگی :بر اساس طبقهبندی نهگانۀ انگارۀ بلوم-
کولکا و همکاران ( ،)1999راهبردهای بیان تقاضا با در نظر گرفتن سه سطح برای آن و
بر اساس درجاتی از «مستقیم بودن» به شکل زیر بررسی میشود .سطح اول ،راهکارهای
تقاضای مستقیم و صریح هستند که شامل ساختارهای دستوری بوده که بیان تقاضا را
بهوضوح نشان میدهند و از  1تا  5درجهبندیشده و به سه صورت «امری» ،استفاده از
«افعال کنشی» و یا «تعدیلگرهای کنشی» نمود پیدا میکنند .سطح دوم متشکل از
درجات  6و  7است که به راهکارهای «تقاضای غیرمستقیمِ متعارف» اشاره دارد و نمود
آن به دو صورت جمالت پیشنهادی و جمالت پرسشی است که بر پایۀ کنش گفتار
غیرمستقیم سِرل )1975( 1و با استفاده از عناصری چون «میتوانی» و «میشود» بنا
شده است .سطح سوم با درجات  9و  9به راهکارهای «تقاضای غیرمستقیم نامتعارف»
اختصاص دارد که بهصورت غیرمستقیم و با اشارۀ کوچکی به مورد تقاضا (مثال :چرا در
باز مانده؟) یا اتکا بر نشانههای بافت موقعیت (خیلی اتاق سرده!) تجلی مییابد.
کنشهای گفتاری :طبق نظریۀ کنش گفتاری ،کلمات تنها بیانگر چیزی نیستند بلکه
درواقع انجام دهندۀ کاری هستند .بهعنوانمثال عبارت «در باز است؟» که یک نوع
سؤال پرسیدن است ،کنش گفتاری محسوب میشود ،چراکه منظور ما میتواند این
1. Searle
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باشد که کولر روشن است ،در باز است ،پس در را ببند .یا منظورمان میتواند این باشد
که بلند صحبت نکنید ،ممکن است کسی صدای شما را بشنود.

شکل  -1طبقهبندی انواع کنش گفتاری بیان تقاضا طبق انگارۀ بلوم-کولکا و اولشتاین (( )1999اقتباسشده از
غیاثیان)4 :1391 ،

آستین 1در این نظریه ادعا کرد که نقش برخی جمالت صرفاً بیان چیزی نیست،
بلکه گوینده با بیان آنها قصد انجام کاری دارد .نظریۀ ادب براون و لوینسون 1بر اساس
مفهوم وجهۀ گافمن و اصول گرایس ابتدا در سال  1975مطرح و سپس با اصالحاتی در
سال  1997بسط یافت .طبق این نظریه ،هر رفتاری در راستای تالش برای حفظ وجهۀ
مخاطب ،مؤدبانه است .طبق تعریف براون و لوینسون ،وجهۀ منفی خواستۀ هر فرد بالغ
دارای توانش زبانی است ،مبنی بر اینکه دیگران مانع اعمال وی نشوند (براون و
لوینسون .)61 :1997 ،رعایت ادب بنا به اصول و شرایطی انجام میگیرد که شامل بیان
یا انجام عمل درست به شیوۀ صحیح و در زمان ممکن است .به اعتقاد واتس،)1113( 3
راهبردهای ادب عبارتاند از راهبردهایی که یا به تأیید و تقویت وجهۀ مثبت مخاطب
منجر میشوند و ادب مثبت نام دارند و یا از تجاوز به حریم شخصی و آزادی عمل
مخاطب و تحمیل به وی پرهیز میکنند و ادب منفی نامیده میشوند (به نقل از خدایی
مقدم ،الیاسی و شریفی.)5 :1396 ،
براون و لوینسون ( )1997راهبردهای ادب را برابر با بهکارگیری راهبردهای حفظ
وجهه میدانند و آنها را به  5دسته مطابق شکل ذیل تقسیم میکنند:
1. Austin. 2. Brown and Levinson Politeness Principle.3. Watts.
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شکل  -1نمودار راهبردهای ادب براون و لوینسون بر اساس کنش تهدیدکنندۀ وجهه (اقتباس و ترجمهشده از
براون و لوینسون)61 :1997 ،

عواملی نظیر سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت و قدرت اجتماعی طرفین گفتگو در
انتخاب راهبرد مناسب برای بیان تقاضا دخیل است که در ذیل به دو متغیر اصلی
پژوهش یعنی جنسیت و قدرت اشاره خواهیم کرد.
جنسیت :واژۀ جنسیت یک مقولۀ اجتماعی قلمداد میشود که با واژۀ جنس 1که
عموماً برای بیان همان مقوله فقط از دیدگاه زیستی به کار میرود متفاوت است .بنا به
اعتقاد ویوین ،)11 :1114( 1جنسیت عبارت است از یک معنی اجتماعی از جنس و به
مجموعهای از ویژگیها و رفتارهای فردی و گروهی زنان و مردان در جامعه اطالق میشود .در
این پژوهش می خواهیم به این مسئله دست پیدا کنیم که آیا جنسیت کاربر زبان
(تقاضاکننده) در تعیین راهبردهای درخواست مهم است.
قدرت :متغیر قدرت در تحقیقات کاربردشناسی زبان تعاریف و مفاهیم گوناگونی را
در برمیگیرد .قدرت بنا به تعریف براون و لوینسون ( )77 :1997عبارت است از« :میزان
یا اندازهای که گوینده میتواند طرحها یا داوریهای خود را بر شنونده و طرحها یا
داوریهای او تحمیل کند» .رابطۀ قدرت اجتماعی میان افراد به لحاظ رعایت نوبت برای
درخواست چیزی توسط اروین-تریپ )1976( 3برای اولین بار تعریف شد که در آن به
اثرگذاری بر فرم و صورتهایی که گوینده برای بیان تقاضا انتخاب میکند ،داللت دارد؛
1. Gender.2. Vivien. 3. Ervin-Tripp
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بنابراین تعادل قدرت اجتماعی برای هر یک از طرفین تقاضا (تقاضاکننده و تقاضا
شونده) بهصورت سه مقولۀ زیر تعریف میشود (لینل راینیر براون:)79 :1115 ،1
 -1قدرت باال -قدرت پایین
 -1قدرت پایین -قدرت باال
 -3قدرت یکسان
در سطح اول یعنی قدرت باال-قدرت پایین ،روابطی از جمله رابطۀ میان استاد
دانشگاه با دانشجو و یا پدر با فرزند برقرار است .در سطح دوم یعنی قدرت پایین-قدرت
باال ،روابطی همچون رابطۀ میان دانشآموز با معلم یا مریض با پزشک برقرار است؛ و
باالخره در سطح آخر یعنی قدرت یکسان ،روابطی از قبیل رابطۀ بین دو دوست یا دو
همکالسی حکمفرما است .در این پژوهش منظور از قدرت ،منزلت اجتماعی 1افراد است
که در قالب حرفه 3و نقش اجتماعی 4آنها تعریف میشود .حرفه به شغل یا کاری اطالق
میشود که فرد در آن انجام وظیفه نموده و متناظر با آن ،دارای منزلت و جایگاه
اجتماعی است که طبیعتاً سطح قدرت خاصی به آن تعلق میگیرد .بهعنوانمثال ،پزشک
نسبت به مریض دارای قدرت باالتر است .در حالی که نقش اجتماعی تعیین میکند که
فرد چه باید انجام دهد و چه انتظاراتی از او میرود .بهعنوان نمونه ،پدر فارغ از شغل و
جایگاهی که در جامعه دارد ،دارای نقش اجتماعی مهمتر و بنابراین سطح قدرت باالتری
نسبت به فرزند است (سیلز.)151-151 :1991 ،5
براون و لوینسون ( )77 :1997عنوان میدارند که «قدرت نسبی شنونده به گوینده،
بهصورت میزان تحمیل برنامهها و وجهۀ شنونده بر برنامهها و وجهۀ گوینده تعریف
میشود» .در رابطه با کنش گفتاری تقاضا ،چون در این پژوهش متغیر سطح قدرت
مخاطب (تقاضا شونده) را نسبت به گوینده (کاربر زبانی) در نظر گرفتهایم ،لذا میباید
عنوان کرد که انتظار میرود هر چقدر قدرت اجتماعی شنونده نسبت به گوینده بیشتر
باشد ،میزان مستقیمگویی درخواست از سوی گوینده بیشتر باشد.
 -3پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای بسیاری بر روی کنش گفتاری بیان تقاضا در زبانهای مختلف صورت
گرفته است ،اما بلوم کولکا و اولشتاین ( )1994و بلوم کولکا و همکاران ( )1999با
پژوهش هایی که بر روی راهبردهای میان فرهنگی دو کنش گفتاری بیان تقاضا و
1. Lynnelle Rhinier Brown.2. social status.3. occupation.4. social role.5. D. L. Sills.
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معذرتخواهی انجام دادند ،همگانیهایی را در میان این کنشها در زبانهای مختلف
یافتند .در این رابطه کتاب ،مقاله ،پایاننامه و رسالههای متعددی وجود دارد که هیچیک
بهطور مستقیم مربوط به بررسی کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی و ارتباط آن با دو
متغیر اجتماعی جنسیت و قدرت نمیشود .در ذیل به ذکر نمونههایی از پژوهشهای
ایرانی و پژوهشهای غیر ایرانی که در این زمینه انجام شده است بسنده میکنیم .در
کشور ما در حوزۀ زبانشناسی اجتماعی و کاربردشناسی زبان در مورد موضوع کنش
گفتاری بیان تقاضا تحقیقات مختلفی صورت گرفته است که میتوان به آثار افرادی
همچون عامل موسوی ( ،)1369اسالمی راسخ ( ،)1371غالمی ( ،)1391هدایت
( ،)1394یزدانپناه ( ،)1396صادقی ( ،)1397تاجعلی ( ،)1399کیخایی ( )1391و
الستی ( )1391اشاره کرد .از جمله افرادی که در مورد کنش گفتاری تقاضا در خارج از
1
ایران به مطالعه و بررسی پرداختهاند میتوان به تریپ ( ،)1964کلرک و شانگ
( ،)1991ویرتسبیچکا ،)1995( 1یونگ ،)1995( 3آپادیی ،)1113( 4اوگیرمان،)1119( 5
تقیزاده ماهانی ( )1111و معماریان ( )1111اشاره کرد.
 -1روش انجام پژوهش
روش پژوهش از نوع تحلیلی -توصیفی بوده و بر پایۀ دادههایی به انجام رسیده است که
به روش میدانی گردآمدهاند .بدین منظور ،از روش تحقیق تلفیقی 6با استفاده از دو روش
پرسشنامه و مشاهدۀ مستقیم برای گردآوری دادهها بهره گرفته شد .بر اساس آزمون
تکمیل گفتمان 7بلوم-کولکا ،هاوس و کاسپر ( )1999و با اقتباس از  14موقعیت موجود
در پرسشنامۀ دانگ ،)1119( 9دوازده موقعیت با توجه به فرهنگ و محیط جامعۀ بومی
کردزبان انتخاب و در پرسشنامۀ مورد استفاده گنجانده شد .برای ساخت و
استانداردسازی پرسشنامۀ پژوهش ،در ابتدا روایی محتوایی 9آن بررسی شد .بدین
منظور ،سؤالهای پرسشنامه و گزینههای انتخابی برای هر سؤال در اختیار سه نفر
متخصص ازجمله استاد راهنما ،استاد مشاور و یکی از اساتید رشتۀ زبانشناسی همگانی
دانشگاه تهران قرار گرفت که بنا به نظر هر سه نفر ،سؤالهای پرسشنامه بهخوبی
طراحی و تمام معیارهای روایی موردنظر یک آزمون در آن رعایت شده بود .سپس ،برای
1. Clark and Schunk.2. Anna Wierzbicka.3. Yeung.4. Upadhyay.5. Ogiermann.6.
mixed method.7. Discourse Completion Test.7. Discourse Completion Test.8.
Dong.9. content validity.
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اطمینان از پایایی 1پرسشنامه از آن در یک مطالعۀ آزمایشی 1استفاده شد .بدین منظور،
در ابتدا پرسشنامۀ تهیهشده را بین سی نفر (پانزده مرد و پانزده زن) از افراد متعلق به
3
جامعۀ آماری توزیع کرده و سپس برای محاسبۀ پایایی دادهها از آزمون کرونباخ آلفا
استفاده شد .همان طور که در جدول زیر پیداست ،مقدار به دست آمده برای ضریب
آلفای کرونباخ  1/719بوده و این بدان معناست که پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار
بوده است.
جدول  -1نتایج اعمال آزمون کرونباخ آلفا بر دادههای پرسشنامۀ مطالعۀ آزمایشی
میزان پایایی
تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ بر اساس
سؤاالت استانداردشده

ضریب پایایی آلفای کرونباخ

11

1/716

1/719

پس از ساخت پرسش نامه و اطمینان از روایی و پایایی آن از طریق ارزیابی
متخصصان و انجام مطالعۀ آزمایشی ،تمام پرسشنامهها میان  111نفر دیگر (پنجاه نفر
مرد و پنجاه نفر زن) از گویشوران کردزبان ساکن شهرستان مهاباد واقع در جنوب استان
آذربایجان غربی با محدودۀ سنی بین  15تا  35سال و حداقل سطح سواد کارشناسی
توزیع گردید که از طریق روش نمونهگیری آسان انتخاب شده بودند .در این پژوهش در
کنار پرسشنامه از روش مشاهدۀ مستقیم (حدوداً هفت ساعت ضبط مکالمه و مشاهدات
روزمره در موقعیتهای مختلف و بافتهای گوناگون بهطور پراکنده اما کامالً طبیعی و
غیر تصادفی) استفاده شد تا بتوان دادههای طبیعیتر و دارای اعتبار بیشتری به لحاظ
آماری جمعآوری نمود .جمعآوری داده از طریق مشاهدۀ مستقیم حدوداً یک هفته به
طول انجامید که طی آن ،پژوهشگران در مراسمهایی مانند مولودیخوانی ،عروسی،
دورهمی خانوادگی ،روز سیزدهبدر و همچنین در قهوهخانه به ضبط حدوداً  7ساعت
داده پرداختند .الزم به ذکر است که برای طبیعی بودن دادهها در زمان ضبط دادهها
هیچیک از افراد شرکتکننده از این امر آگاه نبودند اما پس از ضبط دادهها به همۀ
کسانی که صدایشان ضبط شده بود اطالع و اطمینان داده شد که از دادهها فقط برای
امر پژوهش استفاده میشود و رضایت آنها کسب شد .پس از توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها و همچنین بعد از اتمام فرآیند ضبط مکالمههای روزمرۀ افراد شرکتکننده
در این پژوهش ،پاسخها بر اساس الگوی رمزگذاری4بلوم-کولکا و اولشتاین ()1999

1. Reliability.2. pilot study. 3. Cronbach's alpha. 4.coding scheme
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رمزگذاری شدند .بخش بعد به تحلیل استنباطی دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
علوم اجتماعی 1اختصاص دارد.
 -1تجزیهوتحلیل دادهها
یافتههای پژوهش حاضر به تفکیک متغیرهای جامعهشناختی مورد بررسی ،یعنی
جنسیت کاربر زبان و سطح قدرت اجتماعی مخاطب و بر اساس الگوی رمزگذاری بلوم-
کولکا و اولشتاین ( )1999در مورد پاسخهای جمعآوریشده از پرسشنامه و مشاهدۀ
مستقیم مورد بررسی قرار میگیرند .همچنین به تحلیل نتایج آمار توصیفی حاصل از
پرسشنامه بر اساس نظریۀ ادب زبانی براون و لوینسون در بخش  -1-5اشاره خواهد
شد.
-0-1آمار استنباطی یافتههای حاصل از پژوهش
-0-0-1تحلیل پرسش و فرضیۀ اول

پرسش اول پژوهش :آیا میان جنسیت کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی
وی در کنش تقاضا در زبان کردی رابطۀ معناداری وجود دارد؟
برای سنجش میزان معناداری نتیجۀ حاصل و قابلیت تعمیم آن به جامعه ،فرضیۀ اول
پژوهش حاضر به صورت فرضیۀ صفر ذیل طرح شده بود:
فرضیۀ صفر اول پژوهش« :هیچ رابطۀ معناداری بین جنسیت کاربر و تمایل وی به
انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی وجود ندارد».
جدول  -1نتایج آزمون کای دو در خصوص فرضیۀ اول

1. SPSS
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با توجه به درجۀ آزادی ،سطح معناداری و مقدار محاسبهشده برای ضریب فی
( ،)df=1،P=1/141،Phi=1/164چون اندازۀ اثر کمتر از  )Phi≥1/1( 1/1است ،لذا شدت اثر
متغیر جنسیت کاربر بر تمایل وی به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در
زبان کردی ،ضعیف ولی معنادار است .از این رو فرضیۀ صفر اول رد میگردد .این بدان
معنی است که تفاوت معناداری در انتخاب نوع راهبرد بیان تقاضا میان زنان و مردان در
موقعیتهای تعریفشده در پرسشنامه وجود داشت .بهعنوانمثال نمونۀ ( )1یکی از
راهبردهای تقاضا از نوع مستقیم است که در میان زنان بیشتر از مردان مشاهده شد:
bæ qærz bɪ-da-y-æ
æwro.
است 1-شم-داد-امر قرض به
امروز
(جزوهات را به من قرض بده امروز)

)1( dʒuzwæ-kæ=tɪm
واژهبست  1شم-معرفه-جزوه

در مورد راهبرد غیرمستقیم نامتعارف نیز برتری آماری متعلق به زنان بوده است.
نمونۀ ( )1یکی از این راهبردها را نشان میدهد:
)1( dæng=ɪm
nusa
æwændæ=m
kæ ziqand.
داد زدن که واژهبست  1شم-آنقدر گرفت واژهبست  1شم-صدا
(صدایم گرفت بس که داد زدم)

اما در رابطه با راهبرد غیرمستقیم متعارف ،برتری آماری با مردان بود .در این
مورد نیز میتوان به نمونه زیر اشاره کرد:
)3( bɪbæxʃ-ɪn dæbe bɪ-ro-m.
Dæ-twan-en
?sɪpene be-n
 1شج-آمد فردا  1شج-توان-استفهامی  1شم-رو-التزامی باید نشانۀ مصدر-بخشید
(عذر میخوام من باید برم ،میخواهید فردا بیایید؟)

داده های مرتبط با این پرسش تحقیق از طریق مشاهدۀ مستقیم نیز استخراج و
جمعآوریشده و مورد تحلیل آماری قرار گرفت .بدین ترتیب که سطح درجۀ آزادی،
سطح معناداری و مقدار محاسبهشده برای ضریب فی به ترتیب دارای مقادیر
( )df=1 ،P=1/111،Phi=1/16بودند .چون اندازۀ اثر ضریب فی بیشتر از  1/1و کمتر از
 )1/1≥Phi≥1/3( 1/3است ،لذا شدت اثر متغیر جنسیت کاربر بر تمایل وی به انتخاب و
استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی ،متوسط و معنادار است .از این رو
دادههای مشاهدهای نیز فرضیۀ صفر اول را رد میکنند .البته الزم به ذکر است که
اگرچه هم دادههای پرسشنامه و هم دادههای برگرفته از مشاهدۀ مستقیم نشان
می دادند که عامل جنسیت تأثیر معناداری بر انتخاب راهبردها دارد اما تفاوت بین نتایج
نشان داد که در پرسشنامه زنان از راهبردهای مستقیم بیشتری نسبت به مردان
استفاده کردند اما در مشاهدات مستقیم میزان استفاده از این راهبردها در مردان بیشتر
بود .در بخش بحث و نتیجهگیری به دالیل احتمالی این امر اشاره خواهد شد.
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 -2-0-1تحلیل پرسش و فرضیۀ دوم

پرسش دوم پژوهش :آیا میان سطح قدرت اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر زبان با نوع
و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر زبان در کنش تقاضا در زبان کردی رابطۀ معناداری
وجود دارد؟
برای سنجش میزان معناداری نتیجۀ حاصل و قابلیت تعمیم آن به جامعه ،فرضیۀ
دوم پژوهش حاضر به صورت فرضیۀ صفر ذیل طرح شده بود:
فرضیۀ صفر دوم پژوهش« :هیچ رابطهی معناداری بین سطح قدرت اجتماعی مخاطب
نسبت به کاربر و تمایل کاربر به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان
کردی وجود ندارد ».با توجه به درجۀ آزادی ،سطح معناداری و مقدار محاسبهشده برای
ضریب همبستگی کرامر ( ،)df=4 ،P=1/111 ،Cramer'sV=1/193چون اندازۀ اثر بیشتر از
 1/17و کمتر از  )1/17≥Cramer'sV≥1/11( 1/11است ،لذا شدت اثر متغیر سطح قدرت
اجتماعی مخاطب نسبت ب ه کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر زبان در
کنش تقاضا ،متوسط ولی معنادار است .بر این اساس فرضیۀ صفر دوم مبنی بر عدم
ارتباط بین سطح قدرت اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر و تمایل کاربر به انتخاب و
استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی رد میگردد .این امر بدان معناست
که افراد با توجه به سطح قدرت اجتماعیشان در موقعیتهای زبانی مختلف از
راهبردهای مختلفی استفاده میکنند.
جدول  -3نتایج آ زمون کای دو جهت تمایل کاربر به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا
به تفکیک سطح قدرت اجتماعی مخاطب
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بهعنوان مثال وقتی که سطح قدرت افراد با هم برابر است ،استفاده از راهبرد تقاضای
مستقیم بیشتر است:
)4( sɪpene dutʃær-ækæ=m
bo bɪhen-æwæ.
واژهبست  1شم-معرفه-دوچرخه فردا
پسوند فعلی-بیاور برای
(فردا دوچرخه را برام بیاور)

زمانیکه سطح قدرت مخاطب از گوینده پایینتر است ،استفاده از راهبرد تقاضای
مستقیم نیز بیشتر است:
læ dærse be.
باشه درس به
(ژیکان ،حواست به درس باشه)

)5( Ʒikan hoʃɪ=t
واژهبست  1شم-حواس ژیکان

اما زمانیکه سطح قدرت مخاطب از گوینده باالتر است ،میزان استفاده از راهبرد
تقاضای غیرمستقیم متعارف بیشتر است:
)6( mamosta bɪbæxʃ-ɪn
dækre
dærfæt-ek-i
استاد
نشانۀ مصدر-بخشید
میشه
هستهنما-نکره-فرصت
dikæ=m
?bɪ-da-ne
 1شم-داد-استفهامی واژهبست  1شم-دیگر

(استاد ببخشید ،امکانش هست فرصت دیگری به من بدهید؟)

نتایج برگرفته از مشاهدۀ مستقیم در مورد پرسش دوم پژوهش با آمار به دست آمده
از پرسشنامه مطابقت داشت ،بدین ترتیب که درجۀ آزادی ،سطح معناداری و مقدار
محاسبهشده برای ضریب همبستگی کرامر در مورد دادههای مشاهدۀ مستقیم دارای
مقادیر ( )df=4 ،P=1/11 ،Cramer'sV=1/179بودند .چون اندازۀ اثر کرامر بیشتر از 1/17
و کمتر از  )1/17≥Cramer'sV≥1/11( 1/11است ،لذا شدت اثر متغیر سطح قدرت
اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر زبان در
کنش تقاضا ،متوسط ولی معنادار است .از این رو دادههای برگرفته از مشاهدۀ مستقیم
نیز فرضیۀ صفر دوم را رد میکنند.
-3-0-1تحلیل پرسش و فرضیۀ سوم

پرسش سوم پژوهش :آیا میان متغیر جنسیت کاربر زبان با سطح قدرت اجتماعی
مخاطب در استفاده از نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر در کنش تقاضا در زبان
کردی تعامل معناداری وجود دارد؟
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برای سنجش میزان معناداری تعامل بین دو متغیر جنسیت کاربر زبان و سطح
قدرت اجتماعی و در نتیجه قابلیت تعمیم آن به جامعه ،فرضیۀ سوم پژوهش حاضر به
صورت فرضیۀ صفر ذیل طرح شده بود:
فرضیۀ صفر سوم پژوهش« :هیچ تعامل معناداری بین دو متغیر جنسیت کاربر و قدرت
اجتماعی مخاطب در استفاده از نوع و فراوانی راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی
وجود ندارد».
جدول  -1آزمون کای دو برای بررسی تفاوتهای بین دو متغیر جنسیت ،قدرت و تعامل آنها در
استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا

با توجه به درجۀ آزادی ،سطح معناداری و مقدار محاسبهشده برای ضریب همبستگی
کرامر ( ،)df=4 ،P=1/111 ،Cramer'sV=1/193چون اندازۀ اثر بیشتر از  1/17و کمتر از
 )1/17≥Cramer'sV≥1/11( 1/11است لذا اثر تعاملی دو متغیر جنسیت و نوع قدرت
اجتماعی مخاطب بر تمایل کاربر به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در
زبان کردی متوسط است .از طرفی ،معنادار بودن اثر تعاملی جنسیت و قدرت بر استفاده
از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی بدین معنی است که تأثیر قدرت بر

 /011انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی فارغ از جنسیت آنها نیست .لذا بر
این اساس فرضیۀ صفر سوم نیز رد میگردد.
آمار برگرفته از مشاهدۀ مستقیم در مورد پرسش سوم پژوهش نیز با نتایج به دست
آمده از پرسش نامه مطابقت داشت ،بدین ترتیب که درجۀ آزادی ،سطح معناداری و
مقدار محاسبهشده برای ضریب همبستگی کرامر در مورد دادههای مشاهدۀ مستقیم
دارای مقادیر ( )df=4 ،P=1/11 ،Cramer'sV=1/179بودند .چون اندازۀ اثر ضریب
همبستگی کرامر بیشتر از  1/17و کمتر از  )1/17≥Cramer'sV≥1/11( 1/11است لذا اثر
تعاملی دو متغیر جنسیت و نوع قدرت اجتماعی مخاطب بر تمایل کاربر به انتخاب و
استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی متوسط ولی معنادار است .از این
رو دادههای برگرفته از مشاهدۀ مستقیم نیز فرضیۀ صفر سوم را رد میکنند.
-2-1تحلیل آمار توصیفی نتایج پژوهش بر اساس نظریۀ ادب زبانی براون و لوینسون

اگرچه نمیتوان بر مبنای آمار توصیفی ارائهشده در جدول ( )5به طور قطع بیان کرد
که میان میزان رعایت ادب زبانی و جنسیت رابطهای وجود دارد اما هم مردان و هم زنان
از میان انواع راهبردها بیشترین استفاده را از راهبرهای ادب مثبت (حمایت از وجهۀ
مثبت) داشتهاند در حالی که کمترین استفاده را از راهبردهای ادب منفی (حمایت از
وجهۀ منفی) نمودهاند .این امر میتواند نشانگر این امر باشد که در جامعۀ کردزبان
مهاباد نشاندادن درک متقابل ،ارتباط نزدیک ،همبستگی ،اهداف مشترک ،صمیمی
بودن ،برقراری رابطۀ دوستی و عضوی از جمع بودن از اهمیت باالیی برخوردار است.
جدول  -1نتایج آماری به دست آمده در استفاده از انواع راهبردهای ادب زبانی براون و لوینسون به
تفکیک جنسیت کاربر زبان
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از طرف دیگر ،با توجه به نتایج ارائهشده در جدول ( )6میتوان نتیجه گرفت زمانی که
قدرت مخاطب و کاربر برابر است ،از راهبردهای مستقیم بدون استفاده از ابزارهای
جبرانی که پایین ترین سطح رعایت وجهه و به طبع ادب زبانی را دارند استفاده شده
است.
همچنین ،وقتی کاربر و مخاطب در سطح قدرت برابر نیستند بیشتر از راهبردهای
مستقیم با استفاده از ابزارهای جبرانی و یا راهبردهای غیرمستقیم که همگی نشانگر
رعایت وجهۀ مخاطب و به طبع رعایت ادب زبانی هستند استفاده شده است با این
تفاوت که فرد با قدرت باالتر ترجیح میدهد که از استراتژیهای ادب منفی استفاده
کند در حالی که فرد با قدرت کمتر مایل به استفاده از استراتژیهای ادب مثبت و نیز
راهبردهای غیرمستقیم (ضمنی) است که دارای کمترین سطح تهدیدکنندگی وجهه
هستند .جدول مربوط به نتایج استفاده از راهبردهای ادب زبانی بر اساس سطح قدرت
اجتماعی مخاطب در ذیل ارائه شده است:
جدول  -6نتایج آماری به دست آمده در استفاده از انواع راهبردهای ادب زبانی براون و لوینسون به
تفکیک سطح قدرت اجتماعی مخاطب

بنابراین بر اساس این آمار توصیفی میتوان اظهار داشت که میان اصل ادب و قدرت
ارتباط وجود دارد .توضیحات بیشتر در این مورد در بخش بعدی ارائه شده است.
 -1بحث و نتیجهگیری
با توجه به آشنایی نگارنده از جامعۀ سنتی کردزبان ،حدس نگارندگان بر این بود که
مردان نسبت به زنان بیشتر از راهبرد مستقیم استفاده کنند که در مورد دادههای
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برگرفته از پرسشنامه عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ اما از طرف دیگر ،در نتایج برگرفته از
دادههای مشاهدۀ مستقیم ،مطابق با انتظار نویسندگان ،مردان در نوع گفتار خودشان
برای تحقق خواستههایشان مستقیم تر از زنان عمل کردند .این تفاوت در نتایج حاصل از
پرسشنامه و مشاهدۀ مستقیم نشان میدهد که احتماالً در هنگام پاسخگویی به
پرسشنامه جوابهایی از سوی هر دو گروه جنسیتی انتخاب شده که ناظر بر رفتار زبانی
است که هر دو گروه گمان میکنند درست است اتخاذ شود و یا تمایل دارند که بروز
دهند .در هر حال از هر جنبه ای که به این تفاوت در نتایج بنگریم ،این امر که میان
جنسیت و انتخاب راهبردها رابطۀ معناداری وجود دارد قابل مناقشه نیست.
حال در مقایسه با یافتههای پژوهشهای موجود در پیشینۀ تحقیق ،نتایج پژوهش
حاضر با تحقیق الستی ( )1391شباهت و تفاوتهایی نشان میدهد ،بدین معنی که در
تحقیق ایشان ،زنان در بیان درخواست خود کمتر از مردان از تقاضای مستقیم استفاده
کر دند که البته این نتیجه نیز همسو با نتایج برگرفته از روش پرسشنامهای در مطالعۀ
حاضر و غیرهمسو با دادههای به دست آمده از روش مشاهدۀ مستقیم است؛ اما نکتۀ
قابل تأمل در پژوهش الستی ( )1391حاکی از تفاوت چشمگیر در میان زنان استفاده از
درخواست غیرمستقیم بود ،چراکه در تحقیق او ،میزان استفاده از درخواست غیرمستقیم
در زنان کمتر از مردان بود ،در حالی که در مطالعۀ حاضر ،زنان در بیان تقاضاهای خود
طبق یافتههای برگرفته از هر دو روش پرسشنامه و مشاهدۀ گفتار طبیعی ،بیشتر از
مردان از راهبردهای غیرمستقیم (غیرمستقیم متعارف و غیرمستقیم نامتعارف) استفاده
کردهاند.
همچنین ،در هر دو روش بهکار برده شده برای جمعآوری دادهها ،زمانی که قدرت
مخاطب از کاربر بیشتر است میزان استفاده از راهبرد مستقیم برای بیان تقاضا پایینتر
است .در واقع بین قدرت مخاطب و راهبرد مستقیم بیان تقاضا رابطۀ معکوس وجود
دارد؛ بهعبارتی دیگر ،طبق یافتههای موجود در زبان کردی ،هر چقدر قدرت مخاطب
نسبت به کاربر زبان بیشتر باشد میزان استفاده از راهبرد مستقیم نیز کمتر است.
در مقام مقایسه با یافتههای پژوهشهای پیشین ،نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج تریپ
( )1964مط ابقت داشت زیرا در پژوهش ایشان نیز فرد با قدرت باالتر نسبت به فرد
دارای قدرت پایینتر ،از صورتهای مستقیم بیان تقاضا بیشتر استفاده کرده است.
نتیجۀ پژوهش زینلی ( )1391نیز با پژوهش حاضر شباهتها و تفاوتهایی دارد.
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شباهت به این جهت که در تمام موقعیتهای عذرخواهی ،قدرت مخاطب بر نوع و تعداد
راهبردهای عذرخواهی به کار برده شده توسط دانشجویان زن سراوانی تأثیر داشته است.
در زبان کردی نیز ،بین نوع و تعداد راهبردهای بیان تقاضای به کار برده شده با قدرت
مخاطب رابطۀ معناداری وجود داشت؛ اما تفاوت میان تحقیق ایشان با پژوهش حاضر،
در این مسئله است که قدرت مخاطب بر نوع راهبردهای عذرخواهی به کار برده شده
توسط دانشجویان مرد سراوانی تأثیری نداشته است در حالی که در این پژوهش ،بین
قدرت مخاطب با نوع راهبردهای بیان تقاضای به کار برده شده توسط گویشوران مرد
مهابادی رابطۀ معناداری وجود داشت.
در زمینۀ رابطۀ کنش گفتاری بیان تقاضا با ادب مثبت و منفی براون و لوینسون
( )1997میتوان گفت که در اکثر موقعیتها ،بیان تقاضا در زبان کردی نمودی از ادب
مثبت است .در رابطه با راهکارهای حمایتی از «وجهۀ مثبت و منفی» در نظریۀ ادب
زبانی براون و لوینسون ( )1997باید گفت که نتایج این پژوهش نشانگر تمایل افراد به
ارتباط و تعامل با یکدیگر به عنوان اعضای یک گروه واحد است که با مفهوم وجهۀ مثبت
سازگار است .در خصوص میزان کاربرد راهبردهای حمایت از وجهۀ مثبت و منفی و
رابطۀ آن با جنسیت کاربر و قدرت اجتماعی مخاطب در این پژوهش میتوان اظهار
داشت که هر دو جنس از میان انواع راهبردها ،بیشترین استفاده را از راهبردهای
حمایت از وجهۀ مثبت داشتهاند ،درحالیکه کمترین استفاده را از راهبردهای حمایت از
وجهۀ منفی نمودهاند .در مورد قدرت مخاطب و رابطۀ آن با وجهه ،میتوان گفت که
افراد با قدرت باالتر درصدد حمایت از وجهۀ منفی هستند درحالیکه افراد با قدرت
پایینتر ،تمایل به حمایت از وجهۀ مثبت دارند .حال در مقایسه با یافتههای پژوهشهای
موجود در پیشینۀ تحقیق ،نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج کیخایی ( )1391مطابقت دارد
زیرا در پژوهش ایشان نیز رابطۀ معناداری بین قدرت مخاطب با نوع و تعداد راهبردهای
بیادبی به کار برده شده در موقعیت کنش گفتاری بیان تقاضا وجود داشته است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که کنش گفتاری درخواست در زبان کردی
دارای الگو است .آن دسته از برنامهریزان آموزشی که بر روی زبان کردی ،به عنوان زبان
هدف ،برای تدریس به زبان آموزان خارجی کار میکنند ،میتوانند از یافتههای این
پژوهش در برنامه ریزی آموزشی استفاده کنند ،به طوری که در کنار تدریس زبان کردی
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به غیر کردزبانان ،عالوه بر تدریس نحو ،صرف و واژگان ،تفاوتهای جامعهشناختی هم
تدریس شود تا در ارتباطات و تعامالت فردی با مشکل مواجه نشوند.
این پژوهش به بررسی دو متغیر اجتماعی جنسیت و قدرت با ثابت فرض گرفتن
محدودۀ سنی افراد بین  15تا  35سال و با میزان تحصیالت حداقل کارشناسی پرداخته
بود که در پژوهشهای جداگانهای میتوان صرفاً به بررسی متغیرهای دیگری از قبیل
سن با در نظر گرفتن گروههای سنی مختلف بهصورت مقایسهای مانند دو گروه سنی
 31تا  41و  51تا  61سال و یا متغیرهایی نظیر میزان تحصیالت ،فاصلۀ اجتماعی افراد
و میزان تحمیل خواسته پرداخت.
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