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 یی چابهارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریا زبان هاستادیار گرو

 11/1/99 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/ 5/11تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
نوع و تعداد  لیو تحل ی، به بررسشده انجامزبان  یشناس و جامعه یکاربردشناس ۀوهش حاضر که در حوزپژ

 یماععوامل اجت ریعدم تأث ای ریبا در نظر گرفتن تأث -یمُکر شیگو-یتقاضا در زبان کرد انیب یراهبردها
 ۀنام ها، پرسش داده یمنظور، جهت گردآور نی. بدپردازد یو سطح قدرت مخاطب م یکاربر زبان تیجنس رینظ

با  یکردزبان )زن و مرد به تعداد مساو شورانینفر از گو 131 انیم تیموقع 11 یگفتمان حاو لیآزمون تکم
رستان مهاباد واقع در جنوب شه ی( بومیسال و حداقل سطح سواد کارشناس 35تا  15 نیب یسن ۀمحدود

ساعت ضبط  7)حدوداً  میمستق ۀنامه از روش مشاهد پرسش ر. عالوه بدیگرد عیتوز یغرب جانیاستان آذربا
معتبر  ییها ( استفاده شد تا بتوان دادهیتصادف ریو غ یعیمختلف اما کامالً طب یها تیدر موقع  روزمره ۀمکالم

کولکا، هاوس و کاسپر -بلوم یفرهنگ نیب یگفتار یها درک کنش ینمود. الگو یآور جمع یبه لحاظ آمار
 یالگو، از راهبردها نی. در کنار افتپژوهش مورد استفاده قرار گر یاصل یعنوان چارچوب نظر ه( ب1999)

که تفاوت  دادپژوهش نشان  جیبهره گرفته شد. نتا یکمک یبه عنوان ابزار زی( ن1997) نسونیادب براون و لو
انتخاب  یرو برقدرت مخاطب  طحس و تقاضا معنادار است انیب یرد در انتخاب نوع راهبردهازن و م نیب

دو جنس فارغ از تفاوت آنها در سطح قدرت  هرانتخاب راهبردها در  زیو نگذاشته  میمعنادار  ریراهبردها تأث
 نسونیبراون و لو یادب زبان هیدر نظر «یمثبت و منف ۀوجه»از  یتیحما ی. در رابطه با راهکارهاستین
 یعنوان اعضا به گریکدیبه ارتباط و تعامل افراد با  لیتما ۀنیپژوهش در زم نیا جیگفت که نتا دی( با1997)
 متضمن این نکته استپژوهش  نیا یها افتهی ن،یهمچن .مثبت سازگار است ۀگروه واحد با مفهوم وجه کی

زبان در امر  یشناخت جامعه یها تفاوت نییبه تب ستبای می ،یآموزش زانیر شناسان در مقام برنامه که زبان
 یو تعامالت فرد طاتارتبااز مشکالت و نقایص احتمالی در بپردازند تا  انکردزبان ریبه غ یزبان کرد سیتدر

 آموزان با افراد کردزبان کاسته شود. زبان نیا
 

، ادب تقاضا، یکنش گفتار گفتمان، لیزبان، آزمون تکم یشناس جامعه ،یکاربردشناس: های کلیدیواژه

 .قدرت، تیجنس

                                                           
                                                       venayarahmadi@gmail.comمسئول:  ۀنویسند ۀ. رایانام1
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 مقدمه -0

کنند و با  های اجتماعی مختلفی را تجربه می خود موقعیت ۀدر زندگی روزمر ها انانس

برای برقراری . کنند ، به نحوی رابطه برقرار میهرکدامبوده که با  عاملافراد متعددی در ت

شناسی علم  است. زبانری ضروهای مختلف زبان  داشتن دانش کافی در حوزهارتباط 

ی، شناس یمعنهای مختلفی از قبیل نحو، صرف،  زبان است که دارای شاخه ۀمطالع

تواند فرد را در امر  یی نمیتنها  بهداشتن دانش واژگانی و نحوی . استآواشناسی و غیره 

 ۀمقصود برساند؛ بنابراین شاخ سرمنزلاز نوع مؤثر و کارآمد آن، به  خصوص بهارتباط 

1شناسی به نام کاربردشناسی گری از زباندی
مانند  یرزبانیکه به عوامل غ مورد نیاز است 

 پردازد یو قدرت در بحث ارتباط م تیمثل جنس یاجتماع یرهایمتغ ایو  یعوامل بافت

 (.1119، 3فلور -و مارتینز 1یوان-)اوسو

 هجمل از است. 4های گفتاری کنش ۀکاربردشناسی، نظری ۀیکی از مباحث عمد 

های گفتاری  انواع کنشکنش گفتاری قابل بررسی است  ۀیکه در چارچوب نظرمواردی 

 ۀبا مقوالتی همچون ادب، شأن اجتماعی، پایگاه فرهنگی و پیشین آنهاو ارتباط 

بیان تقاضا در پژوهش حاضر . است دست نیازاخانوادگی، جنسیت، سن، شغل و عواملی 

شناسی مورد بحث قرار  ردکارب ۀچارچوب حوزدر  یهای گفتار کنشکی از انواع ی عنوان به

زبانی موجود به تأثیر  این پژوهش از میان متغیرهای مختلف اجتماعی یا غیر .گرفته است

انتخاب  ۀقدرت اجتماعی مخاطب بر نحوسطح و  زبان دو عامل جنسیت کاربر

های  صورتراهبردهای کنش گفتاری بیان تقاضا در زبان کردی همراه با به کار گرفتن 

 ۀتواند در حوز مناسب این نوع کنش گفتاری در آن زبان پرداخته است. این تحقیق می

 قبالًای جدید در فرهنگی است که  کاربردشناختی مهم باشد، زیرا مطالعه-اجتماعی

پژوهش  ۀبررسی نشده است. ازآنجاکه به موضوع کنش گفتاری بیان تقاضا در حوز

داخته نشده است، راهبردهای بیان تقاضا در تعامالت کردی پر قبالًمربوط به زبان کردی 

در این راستا، سه پرسش بررسی است. از لحاظ زبانی و همچنین فرهنگی شایان 

 د:نشو پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح می

آیا میان جنسیت کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی وی در کنش تقاضا  -1

 عناداری وجود دارد؟م ۀدر زبان کردی رابط

                                                           
1. Pragmatics.2. Uso-Juan.3. Martinez-Flor.4. speech acts. 
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سطح قدرت اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر زبان با نوع و فراوانی  آیا میان -1

معناداری وجود  ۀراهبردهای انتخابی کاربر زبان در کنش تقاضا در زبان کردی رابط

 دارد؟

متغیر جنسیت کاربر زبان با سطح قدرت اجتماعی مخاطب در استفاده از نوع و آیا میان  -3

 ؟کردی تعامل معناداری وجود داردهبردهای انتخابی کاربر در کنش تقاضا در زبان فراوانی را

 

 مبانی نظری -2

کاربرده شده برای بررسی و توصیف راهبردهای تقاضا در این پژوهش  چارچوب نظری به

. است( 1999کولکا، هاوس و کاسپر )-های گفتاری بین فرهنگی بلوم الگوی درک کنش

ادب براون و  یپژوهش، از راهبردها یاصل یعنوان چارچوب نظر الگو به نیدر کنار ا

که در ذیل به تعریف  بهره گرفته شد یکمک یبه عنوان ابزار زی( ن1997) نسونیلو

 اند از: که عبارت شود پرداخته می ینظر یها چارچوب میمفاه

-ومبل ۀانگار ۀگان بندی نه بر اساس طبقه :های گفتاری بین فرهنگی الگوی درک کنش

بیان تقاضا با در نظر گرفتن سه سطح برای آن و  راهبردهای، (1999) همکارانکولکا و 

سطح اول، راهکارهای  د.شوبه شکل زیر بررسی می« مستقیم بودن»بر اساس درجاتی از 

تقاضای مستقیم و صریح هستند که شامل ساختارهای دستوری بوده که بیان تقاضا را 

، استفاده از «امری»و به سه صورت  شده یبند درجه 5تا  1 دهند و از نشان می وضوح به

سطح دوم متشکل از  کنند. نمود پیدا می« ی کنشیگرها لیتعد»و یا « افعال کنشی»

اشاره دارد و نمود « تقاضای غیرمستقیمِ متعارف»است که به راهکارهای  7و  6درجات 

کنش گفتار  ۀیپار دو صورت جمالت پیشنهادی و جمالت پرسشی است که ب  آن به

 بنا« شود یم»و « توانی می»( و با استفاده از عناصری چون 1975) 1سِرل میرمستقیغ

« نامتعارف میرمستقیغتقاضای »به راهکارهای  9و  9سطح سوم با درجات  است. شده

کوچکی به مورد تقاضا )مثال: چرا در  ۀاشارو با  میرمستقیغصورت  اختصاص دارد که به

 بد.ای یمی بافت موقعیت )خیلی اتاق سرده!( تجلی ها نشانهیا اتکا بر باز مانده؟( 

کنش گفتاری، کلمات تنها بیانگر چیزی نیستند بلکه  ۀطبق نظریهای گفتاری:  کنش

که یک نوع « ؟در باز است» مثال عبارت عنوان بهکاری هستند.  ۀانجام دهند درواقع

تواند این  منظور ما میراکه شود، چ سؤال پرسیدن است، کنش گفتاری محسوب می

                                                           
1. Searle 
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تواند این باشد  باشد که کولر روشن است، در باز است، پس در را ببند. یا منظورمان می

 که بلند صحبت نکنید، ممکن است کسی صدای شما را بشنود.
 

 
 

از  شده اقتباس( )1999کولکا و اولشتاین )-بلوم ۀبندی انواع کنش گفتاری بیان تقاضا طبق انگار طبقه -1شکل 

 (4: 1391غیاثیان، 
 

بیان چیزی نیست،  صرفاًادعا کرد که نقش برخی جمالت در این نظریه  1آستین 

بر اساس  1نسونیو لو ونابرادب  ۀنظری ها قصد انجام کاری دارد.گوینده با بیان آنبلکه 

مطرح و سپس با اصالحاتی در  1975گافمن و اصول گرایس ابتدا در سال  ۀوجهمفهوم 

 ۀوجه، هر رفتاری در راستای تالش برای حفظ  هینظریافت. طبق این  بسط 1997سال 

هر فرد بالغ  ۀخواستمنفی  هۀوجطبق تعریف براون و لوینسون، مخاطب، مؤدبانه است. 

دارای توانش زبانی است، مبنی بر اینکه دیگران مانع اعمال وی نشوند )براون و 

 انیکه شامل ب ردیگ یانجام م یطیصول و شراادب بنا به ا تیرعا (.61: 1997، لوینسون

(، 1113) 3و در زمان ممکن است. به اعتقاد واتس حیصح ۀویانجام عمل درست به ش ای

مثبت مخاطب  ۀوجه تیو تقو دییبه تأ ایکه  ییاند از راهبردها ادب عبارت یراهبردها

عمل  یزادو آ یشخص میاز تجاوز به حر ایو  و ادب مثبت نام دارند شوند یمنجر م

 یی)به نقل از خدا شوند یم دهینام یو ادب منف کنند یم زیپره یبه و لیمخاطب و تحم

 (.5: 1396 ،یفیو شر یاسیمقدم، ال

حفظ  یراهبردها یریکارگ ادب را برابر با به ی( راهبردها1997) نسونیبراون و لو 

 کنند: می میتقس لیذ مطابق شکلدسته  5به آنها را و  دانند یوجهه م

                                                           
1. Austin. 2. Brown and Levinson Politeness Principle.3. Watts. 
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از  شده ترجمه)اقتباس و  وجهه ۀدکنندیتهدنمودار راهبردهای ادب براون و لوینسون بر اساس کنش  -1شکل 

 (61: 1997براون و لوینسون، 

گفتگو در  نیطرفقدرت اجتماعی و  التیتحص زانیم ت،یسن، جنس رینظ یعوامل 

یر اصلی دخیل است که در ذیل به دو متغ بیان تقاضا یمناسب برا راهبردانتخاب 

 پژوهش یعنی جنسیت و قدرت اشاره خواهیم کرد.

که  1جنس ۀواژکه با  شود یماجتماعی قلمداد  ۀمقولجنسیت یک  ۀواژ جنسیت: 

بنا به متفاوت است.  رود یمبرای بیان همان مقوله فقط از دیدگاه زیستی به کار  عموماً

ماعی از جنس و به عبارت است از یک معنی اجت جنسیت(، 11: 1114) 1اعتقاد ویوین

در  د.شو یها و رفتارهای فردی و گروهی زنان و مردان در جامعه اطالق م ای از ویژگی مجموعه

خواهیم به این مسئله دست پیدا کنیم که آیا جنسیت کاربر زبان  این پژوهش می

 عیین راهبردهای درخواست مهم است.( در تتقاضاکننده)

را  یگوناگون میو مفاه فیزبان تعار یشناسکاربرد قاتیقدرت در تحق ریمتغ :قدرت

 زانیم»( عبارت است از: 77 :1997) نسونیبراون و لو فی. قدرت بنا به تعرردیگ یدر برم

 ایها  خود را بر شنونده و طرح یها یداور ایها  طرح تواند یم ندهیکه گو یا اندازه ای

ه لحاظ رعایت نوبت برای قدرت اجتماعی میان افراد ب ۀرابط «.کند لیاو تحم یها یداور

( برای اولین بار تعریف شد که در آن به 1976) 3تریپ-درخواست چیزی توسط اروین

؛ کند، داللت دارد هایی که گوینده برای بیان تقاضا انتخاب می اثرگذاری بر فرم و صورت

                                                           
1. Gender.2. Vivien. 3. Ervin-Tripp 
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و تقاضا  تقاضاکنندهتعادل قدرت اجتماعی برای هر یک از طرفین تقاضا )بنابراین 

 (:79: 1115، 1براون رینیرا نلیلشود ) زیر تعریف می ۀسه مقول صورت به( شونده

 قدرت پایین -قدرت باال -1

 قدرت باال -قدرت پایین -1

 قدرت یکسان -3

استاد  انیم ۀاز جمله رابط یروابط ن،ییپا قدرت-قدرت باال یعنیدر سطح اول  

قدرت -نییپا قدرت یعنیح دوم پدر با فرزند برقرار است. در سطیا و  دانشگاه با دانشجو

 و ؛با پزشک برقرار است ضیمر یا با معلم آموز دانش انیم ۀهمچون رابط یباال، روابط

دو یا  دو دوست نیب ۀطراب لیاز قب یروابط ،یکسانقدرت  یعنیباالخره در سطح آخر 

 استافراد  1یپژوهش منظور از قدرت، منزلت اجتماع نیدر ا است. فرما حکم یهمکالس

اطالق  یکار ای. حرفه به شغل شود یم فیآنها تعر 4یو نقش اجتماع 3ه در قالب حرفهک

 گاهیمنزلت و جا ینموده و متناظر با آن، دارا فهیکه فرد در آن انجام وظ شود یم

مثال، پزشک  عنوان . بهردیگ یم علقبه آن ت یسطح قدرت خاص طبیعتاًکه  است یاجتماع

که  کند یم نییتع ینقش اجتماع حالی کهتر است. در قدرت باال یدارا ضینسبت به مر

عنوان نمونه، پدر فارغ از شغل و  . بهرود یاز او م یانجام دهد و چه انتظارات دیفرد چه با

 یقدرت باالتر حسط نیتر و بنابرا مهم ینقش اجتماع یکه در جامعه دارد، دارا یگاهیجا

 (.151-151: 1991، 5لزینسبت به فرزند است )س

، ه گویندهشنونده ب یقدرت نسب»دارند که  ( عنوان می77: 1997اون و لوینسون )بر 

 فیتعر گوینده ۀها و وجه برنامهشنونده بر  ۀو وجه ها برنامهصورت میزان تحمیل  به

قدرت  سطح در رابطه با کنش گفتاری تقاضا، چون در این پژوهش متغیر«. شود می

باید  ایم، لذا می کاربر زبانی( در نظر گرفته)ه گویند به را نسبت مخاطب )تقاضا شونده(

قدرت اجتماعی شنونده نسبت به گوینده بیشتر  چقدر هررود  انتظار میعنوان کرد که 

 .باشدیی درخواست از سوی گوینده بیشتر گو میمستقباشد، میزان 
 

 پژوهش ۀنیشیپ -3

ختلف صورت م های زبانبسیاری بر روی کنش گفتاری بیان تقاضا در  های پژوهش

( با 1999( و بلوم کولکا و همکاران )1994گرفته است، اما بلوم کولکا و اولشتاین )

هایی که بر روی راهبردهای میان فرهنگی دو کنش گفتاری بیان تقاضا و  پژوهش

                                                           
1. Lynnelle Rhinier Brown.2. social status.3. occupation.4. social role.5. D. L. Sills. 
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مختلف  های زباندر  ها کنشیی را در میان این ها یهمگانی انجام دادند، خواه معذرت

 کی چیهی متعددی وجود دارد که ها رسالهو  نامه انیپاتاب، مقاله، در این رابطه ک یافتند.

مستقیم مربوط به بررسی کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی و ارتباط آن با دو  طور به

های  پژوهشهایی از  ذکر نمونه. در ذیل به شود میمتغیر اجتماعی جنسیت و قدرت ن

در  کنیم. بسنده مینه انجام شده است ی که در این زمیرانیا ریغهای  ایرانی و پژوهش

کنش مورد موضوع  درزبان  یشناس و کاربرد یاجتماع یشناس نزبا ۀکشور ما در حوز

توان به آثار افرادی  که می صورت گرفته است یمختلف قاتیتحق گفتاری بیان تقاضا

هدایت (، 1391، غالمی )(1371(، اسالمی راسخ )1369)عامل موسوی همچون 

و  (1391، کیخایی )(1399تاجعلی )(، 1397(، صادقی )1396پناه ) زدانی(، 1394)

در خارج از کنش گفتاری تقاضا که در مورد  یاز جمله افراد اشاره کرد. (1391الستی )

 1کلرک و شانگ(، 1964توان به تریپ ) ند میا پرداخته یبه مطالعه و بررس رانیا

(، 1119) 5اوگیرمان(، 1113) 4آپادیی(، 1995) 3یونگ(، 1995) 1ویرتسبیچکا(، 1991)

 ( اشاره کرد.1111( و معماریان )1111ماهانی ) زاده یتق
 

 روش انجام پژوهش -1

هایی به انجام رسیده است که  داده ۀتوصیفی بوده و بر پای -روش پژوهش از نوع تحلیلی

از دو روش با استفاده  6یقیتلف قیمنظور، از روش تحق نیبد اند. گردآمدهبه روش میدانی 

آزمون بر اساس ها بهره گرفته شد.  داده یگردآور یبرا میمستق ۀنامه و مشاهد پرسش

موقعیت موجود  14( و با اقتباس از 1999و کاسپر ) کولکا، هاوس-بلوم 7گفتمانتکمیل 

بومی  ۀفرهنگ و محیط جامع (، دوازده موقعیت با توجه به1119) 9دانگ ۀنام در پرسش

ساخت و  برای .گنجانده شد استفاده مورد ۀنامپرسشدر و کردزبان انتخاب 

آن بررسی شد. بدین  9در ابتدا روایی محتواییپژوهش،  ۀنام استانداردسازی پرسش

در اختیار سه نفر سؤال  هر برای انتخابی های گزینه و نامه پرسش های سؤال، منظور

 همگانی شناسی زبان ۀشتر اساتیدو یکی از  جمله استاد راهنما، استاد مشاور متخصص از

 خوبی به نامه پرسش های سؤالکه بنا به نظر هر سه نفر،  گرفت قرار تهران دانشگاه

برای سپس،  .بود شده رعایت آن در آزمون یک موردنظر روایی معیارهای تمام و طراحی

                                                           
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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 منظور، بدین استفاده شد. 1آزمایشی ۀاز آن در یک مطالع نامه پرسش 1اطمینان از پایایی

 به متعلق افراد از( زن پانزده و مرد پانزده) نفر سی بین را شده تهیه ۀنام پرسش ابتدا رد

 3از آزمون کرونباخ آلفا ها پایایی داده ۀبرای محاسب سپس و کرده توزیع آماری ۀجامع

آمده برای ضریب  به دستطور که در جدول زیر پیداست، مقدار   همان. استفاده شد

نامه از پایایی الزم برخوردار  بوده و این بدان معناست که پرسش 719/1آلفای کرونباخ 

 است.بوده 
 آزمایشی ۀمطالع ۀنام های پرسش نتایج اعمال آزمون کرونباخ آلفا بر داده -1جدول  

 میزان پایایی

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ بر اساس 

 استانداردشدهسؤاالت 
 تعداد سؤاالت

719/1 716/1 11 

نامه و اطمینان از روایی و پایایی آن از طریق ارزیابی  پس از ساخت پرسش 

)پنجاه نفر  نفر دیگر 111میان ها  نامه آزمایشی، تمام پرسش ۀانجام مطالع متخصصان و

ساکن شهرستان مهاباد واقع در جنوب استان  از گویشوران کردزبانمرد و پنجاه نفر زن( 

 و حداقل سطح سواد کارشناسی سال 35تا  15نی بین س ۀمحدودبا آذربایجان غربی 

پژوهش در  نیدر ا انتخاب شده بودند. گیری آسان روش نمونهتوزیع گردید که از طریق 

ساعت ضبط مکالمه و مشاهدات  هفتحدوداً ) میمستق ۀنامه از روش مشاهد کنار پرسش

و  یعیده اما کامالً طبطور پراکن گوناگون به یها مختلف و بافت یها تیدر موقع  روزمره

تر و دارای اعتبار بیشتری به لحاظ  های طبیعی تا بتوان داده استفاده شد( یتصادف ریغ

هفته به  کیحدوداً  میمستق ۀمشاهد قیداده از طر یآور جمع .آوری نمود آماری جمع

 ، یعروس ، یخوان یمانند مولود ییها آن، پژوهشگران در مراسم یکه ط دیطول انجام

ساعت  7خانه به ضبط حدوداً  در قهوه نیو همچن بدر سیزدهروز  ،یخانوادگ یمدوره

ها  در زمان ضبط داده ها ادهبودن د یعیطب یداده پرداختند. الزم به ذکر است که برا

 ۀها به هم امر آگاه نبودند اما پس از ضبط داده نیکننده از ا از افراد شرکت کی چیه

 یها فقط برا داده شد که از داده نانیاطالع و اطمضبط شده بود  شانیکه صدا یکسان

آوری  پس از توزیع و جمع آنها کسب شد. تیو رضا شود یامر پژوهش استفاده م

کننده  افراد شرکت ۀهای روزمر ها و همچنین بعد از اتمام فرآیند ضبط مکالمه نامه پرسش

 (1999) نیولشتااکولکا و -بلوم4ها بر اساس الگوی رمزگذاری در این پژوهش، پاسخ

                                                           
1. Reliability.2. pilot study. 3. Cronbach's alpha. 4.coding scheme 
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آماری افزار  ها با استفاده از نرم دادهاستنباطی تحلیل به رمزگذاری شدند. بخش بعد 

 اختصاص دارد. 1علوم اجتماعی
 

 ها تحلیل داده و تجزیه -1

شناختی مورد بررسی، یعنی  به تفکیک متغیرهای جامعههای پژوهش حاضر  یافته
-بر اساس الگوی رمزگذاری بلومب و جنسیت کاربر زبان و سطح قدرت اجتماعی مخاط

 ۀامه و مشاهدن شده از پرسش آوری های جمع پاسخ در مورد (1999) نیاولشتاکولکا و 
به تحلیل نتایج آمار توصیفی حاصل از  همچنین. گیرند مورد بررسی قرار میمستقیم 

 اشاره خواهد -1-5ادب زبانی براون و لوینسون در بخش  ۀنامه بر اساس نظری پرسش
 شد.

 پژوهشهای حاصل از  یافتهآمار استنباطی -1-0

 اول ۀتحلیل پرسش و فرضی-1-0-0

آیا میان جنسیت کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی  پرسش اول پژوهش:
 معناداری وجود دارد؟ ۀوی در کنش تقاضا در زبان کردی رابط

اول  ۀمیم آن به جامعه، فرضیو قابلیت تع حاصل ۀنتیجبرای سنجش میزان معناداری  
 صفر ذیل طرح شده بود: ۀپژوهش حاضر به صورت فرضی

به  یو لیکاربر و تما تیجنس نیب یمعنادار ۀرابط چیه»پژوهش:  اول صفر ۀیفرض

  «وجود ندارد. یتقاضا در زبان کرد انیب یانتخاب و استفاده از انواع راهبردها

 یۀ اولنتایج آزمون کای دو در خصوص فرض -1جدول 

 
 

                                                           
1. SPSS 
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برای ضریب فی  شده محاسبهآزادی، سطح معناداری و مقدار  ۀبا توجه به درج
(164/1=Phi،141/1=P،1=df)1/1اثر کمتر از  ۀ، چون انداز (1/1≥Phi)  است، لذا شدت اثر

متغیر جنسیت کاربر بر تمایل وی به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در 
این بدان  .گردد رد میاول  صفر ۀیاز این رو فرض ولی معنادار است. زبان کردی، ضعیف

معنی است که تفاوت معناداری در انتخاب نوع راهبرد بیان تقاضا میان زنان و مردان در 
( یکی از 1مثال نمونۀ ) عنوان نامه وجود داشت. به در پرسش شده یفتعرهای  موقعیت

 :ن زنان بیشتر از مردان مشاهده شددر میامستقیم است که  راهبردهای تقاضا از نوع
(1)  dʒuzwæ-kæ=tɪm              bæ qærz   bɪ-da-y-æ            æwro. 

       جزوه-معرفه-م ش 1بست  واژه         هامر    قرض   ب-داد-م ش 1-امروز        است   

ات را به من قرض بده امروز( جزوه)  

نامتعارف نیز برتری آماری متعلق به زنان بوده است. در مورد راهبرد غیرمستقیم      
 دهد: ( یکی از این راهبردها را نشان می1نمونۀ )

(1)  dæng=ɪm            nusa        æwændæ=m       kæ ziqand.    

       صدا-م ش 1بست  آنقدر   گرفت     واژه-م ش 1بست  داد زدن   که      واژه   

داد زدم()صدایم گرفت بس که   

در این  اما در رابطه با راهبرد غیرمستقیم متعارف، برتری آماری با مردان بود.     
 توان به نمونه زیر اشاره کرد: مورد نیز می

 (3)  bɪbæxʃ-ɪn    dæbe   bɪ-ro-m.       Dæ-twan-en           sɪpene be-n?     

بخشید -مصدر ۀنشان    التزامی    باید-رو-م ش 1استفهامی -توان-ج ش 1آمد   فردا    -ج ش 1  

خواهید فردا بیایید؟( خوام من باید برم، می )عذر می   

های مرتبط با این پرسش تحقیق از طریق مشاهدۀ مستقیم نیز استخراج و  داده     
و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. بدین ترتیب که سطح درجۀ آزادی،  شده آوری جمع

برای ضریب فی به ترتیب دارای مقادیر  شده محاسبهسطح معناداری و مقدار 
(16/1=Phi،111/1=P ،1=df)  و کمتر از  1/1بودند. چون اندازۀ اثر ضریب فی بیشتر از
3/1 (3/1≥Phi≥1/1) ر تمایل وی به انتخاب و است، لذا شدت اثر متغیر جنسیت کاربر ب

از این رو  استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی، متوسط و معنادار است. 
کنند. البته الزم به ذکر است که  ای نیز فرضیۀ صفر اول را رد می های مشاهده داده

های برگرفته از مشاهدۀ مستقیم نشان  نامه و هم داده های پرسش اگرچه هم داده
دادند که عامل جنسیت تأثیر معناداری بر انتخاب راهبردها دارد اما تفاوت بین نتایج  می

نامه زنان از راهبردهای مستقیم بیشتری نسبت به مردان  نشان داد که در پرسش
استفاده کردند اما در مشاهدات مستقیم میزان استفاده از این راهبردها در مردان بیشتر 

 گیری به دالیل احتمالی این امر اشاره خواهد شد. یجهنت  و  بود. در بخش بحث
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 دوم ۀتحلیل پرسش و فرضی -1-0-2

سطح قدرت اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر زبان با نوع  آیا میان پرسش دوم پژوهش:
معناداری  ۀو فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر زبان در کنش تقاضا در زبان کردی رابط

 وجود دارد؟
 ۀ، فرضیو قابلیت تعمیم آن به جامعه حاصل ۀان معناداری نتیجبرای سنجش میز     

 صفر ذیل طرح شده بود:ۀ دوم پژوهش حاضر به صورت فرضی

ی معناداری بین سطح قدرت اجتماعی مخاطب  هیچ رابطه»پژوهش:  دوم صفر ۀیفرض
ر زبان نسبت به کاربر و تمایل کاربر به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا د

برای  شده محاسبهبا توجه به درجۀ آزادی، سطح معناداری و مقدار  «کردی وجود ندارد.
چون اندازۀ اثر بیشتر از  (،Cramer'sV ،111/1=P ،4=df=193/1)ضریب همبستگی کرامر 

است، لذا شدت اثر متغیر سطح قدرت  (Cramer'sV≥17/1≤11/1) 11/1و کمتر از  17/1
ه کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر زبان در نسبت باجتماعی مخاطب 

این اساس فرضیۀ صفر دوم مبنی بر عدم بر  ، متوسط ولی معنادار است.کنش تقاضا
ارتباط بین سطح قدرت اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر و تمایل کاربر به انتخاب و 

این امر بدان معناست  .گردد دی رد میاستفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در زبان کر
های زبانی مختلف از  شان در موقعیت که افراد با توجه به سطح قدرت اجتماعی

 کنند. راهبردهای مختلفی استفاده می
زمون کای دو جهت تمایل کاربر به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا نتایج آ -3جدول 

 ی مخاطببه تفکیک سطح قدرت اجتماع
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مثال وقتی که سطح قدرت افراد با هم برابر است، استفاده از راهبرد تقاضای  عنوان به

 مستقیم بیشتر است:
(4)  sɪpene dutʃær-ækæ=m                        bo bɪhen-æwæ. 

دوچرخه    فردا          -معرفه-م ش 1بست  بیاور    برای          واژه-پسوند فعلی     

دا دوچرخه را برام بیاور()فر   

تر است، استفاده از راهبرد تقاضای  که سطح قدرت مخاطب از گوینده پایین زمانی     

 مستقیم نیز بیشتر است:
 (5) Ʒikan hoʃɪ=t                           læ dærse be. 

حواس    ژیکان       -م ش 1بست  باشه    درس    به        واژه       

، حواست به درس باشه()ژیکان   

که سطح قدرت مخاطب از گوینده باالتر است، میزان استفاده از راهبرد  اما زمانی     

 تقاضای غیرمستقیم متعارف بیشتر است:
(6)  mamosta    bɪbæxʃ-ɪn           dækre      dærfæt-ek-i    

استاد               بخشید    -فرصت       میشه           نشانۀ مصدر-نکره-نما هسته     
dikæ=m                 bɪ-da-ne? 

دیگر-م ش 1بست  واژه     ستفهامیا-داد-م ش 1  

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

آمده  به دستنتایج برگرفته از مشاهدۀ مستقیم در مورد پرسش دوم پژوهش با آمار      

بدین ترتیب که درجۀ آزادی، سطح معناداری و مقدار  نامه مطابقت داشت، از پرسش

های مشاهدۀ مستقیم دارای  برای ضریب همبستگی کرامر در مورد داده شده محاسبه

 17/1بودند. چون اندازۀ اثر کرامر بیشتر از  (Cramer'sV ،11/1=P ،4=df=179/1)مقادیر 

تغیر سطح قدرت است، لذا شدت اثر م (Cramer'sV≥17/1≤11/1) 11/1و کمتر از 

اجتماعی مخاطب نسبت به کاربر زبان با نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر زبان در 

های برگرفته از مشاهدۀ مستقیم  رو داده  این  کنش تقاضا، متوسط ولی معنادار است. از

 کنند. نیز فرضیۀ صفر دوم را رد می
 

 ومس ۀیپرسش و فرض لیحلت-1-0-3

یا میان متغیر جنسیت کاربر زبان با سطح قدرت اجتماعی آ پرسش سوم پژوهش:

مخاطب در استفاده از نوع و فراوانی راهبردهای انتخابی کاربر در کنش تقاضا در زبان 

 کردی تعامل معناداری وجود دارد؟
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ی تعامل بین دو متغیر جنسیت کاربر زبان و سطح معنادارمیزان  سنجشبرای      

م پژوهش حاضر به سو ۀ، فرضیجامعهقابلیت تعمیم آن به  و در نتیجه قدرت اجتماعی

 صفر ذیل طرح شده بود: ۀصورت فرضی

هیچ تعامل معناداری بین دو متغیر جنسیت کاربر و قدرت »پژوهش:  سوم صفر ۀیفرض

اجتماعی مخاطب در استفاده از نوع و فراوانی راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی 

 «وجود ندارد.
های بین دو متغیر جنسیت، قدرت و تعامل آنها در  مون کای دو برای بررسی تفاوتآز -1جدول 

 تقاضا بیان راهبردهای انواع از استفاده

 
شده برای ضریب همبستگی  با توجه به درجۀ آزادی، سطح معناداری و مقدار محاسبه 

و کمتر از  17/1چون اندازۀ اثر بیشتر از  (،Cramer'sV ،111/1=P ،4=df=193/1)کرامر 

11/1 (11/1≥Cramer'sV≥17/1)  است لذا اثر تعاملی دو متغیر جنسیت و نوع قدرت

اجتماعی مخاطب بر تمایل کاربر به انتخاب و استفاده از انواع راهبردهای بیان تقاضا در 

 معنادار بودن اثر تعاملی جنسیت و قدرت بر استفادهزبان کردی متوسط است. از طرفی، 

کردی بدین معنی است که تأثیر قدرت بر  زبان در تقاضا بیان دهایراهبر انواع از
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لذا بر  کردی فارغ از جنسیت آنها نیست. زبان در تقاضا بیان راهبردهای انواع از استفاده

 .گردد رد میاین اساس فرضیۀ صفر سوم نیز 

 دست بهآمار برگرفته از مشاهدۀ مستقیم در مورد پرسش سوم پژوهش نیز با نتایج 

نامه مطابقت داشت، بدین ترتیب که درجۀ آزادی، سطح معناداری و  مده از پرسشآ

های مشاهدۀ مستقیم  برای ضریب همبستگی کرامر در مورد داده شده محاسبهمقدار 

بودند. چون اندازۀ اثر ضریب  (Cramer'sV ،11/1=P ،4=df=179/1)دارای مقادیر 

است لذا اثر  (Cramer'sV≥17/1≤11/1) 11/1و کمتر از  17/1همبستگی کرامر بیشتر از 

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 

 نند.ک های برگرفته از مشاهدۀ مستقیم نیز فرضیۀ صفر سوم را رد می رو داده

 

 تحلیل آمار توصیفی نتایج پژوهش بر اساس نظریۀ ادب زبانی براون و لوینسون-1-2

( به طور قطع بیان کرد 5در جدول ) شده ارائهتوان بر مبنای آمار توصیفی  نمی اگرچه

ای وجود دارد اما هم مردان و هم زنان  که میان میزان رعایت ادب زبانی و جنسیت رابطه

ردها بیشترین استفاده را از راهبرهای ادب مثبت )حمایت از وجهۀ از میان انواع راهب

کمترین استفاده را از راهبردهای ادب منفی )حمایت از  حالی کهاند در  مثبت( داشته

زبان  تواند نشانگر این امر باشد که در جامعۀ کرد اند. این امر می وجهۀ منفی( نموده

یک، همبستگی، اهداف مشترک، صمیمی دادن درک متقابل، ارتباط نزد نشانمهاباد 

  بودن، برقراری رابطۀ دوستی و عضوی از جمع بودن از اهمیت باالیی برخوردار است.
آمده در استفاده از انواع راهبردهای ادب زبانی براون و لوینسون به  دست بهنتایج آماری  -1جدول 

 تفکیک جنسیت کاربر زبان
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توان نتیجه گرفت زمانی که  ( می6شده در جدول ) ائهاز طرف دیگر، با توجه به نتایج ار

راهبردهای مستقیم بدون استفاده از ابزارهای قدرت مخاطب و کاربر برابر است، از 

ترین سطح رعایت وجهه و به طبع ادب زبانی را دارند استفاده شده  جبرانی که پایین

 است.

بیشتر از راهبردهای همچنین، وقتی کاربر و مخاطب در سطح قدرت برابر نیستند 

مستقیم با استفاده از ابزارهای جبرانی و یا راهبردهای غیرمستقیم که همگی نشانگر 

ادب زبانی هستند استفاده شده است با این  رعایت وجهۀ مخاطب و به طبع رعایت

های ادب منفی استفاده  دهد که از استراتژی تفاوت که فرد با قدرت باالتر ترجیح می

های ادب مثبت و نیز  فرد با قدرت کمتر مایل به استفاده از استراتژی کهحالی کند در 

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:    
آمده در استفاده از انواع راهبردهای ادب زبانی براون و لوینسون به  دست بهنتایج آماری  -6جدول 

 تفکیک سطح قدرت اجتماعی مخاطب

 
توان اظهار داشت که میان اصل ادب و قدرت  بنابراین بر اساس این آمار توصیفی می

 است. ارتباط وجود دارد. توضیحات بیشتر در این مورد در بخش بعدی ارائه شده

 

 گیری نتیجهبحث و  -1

با توجه به آشنایی نگارنده از جامعۀ سنتی کردزبان، حدس نگارندگان بر این بود که 

های  مردان نسبت به زنان بیشتر از راهبرد مستقیم استفاده کنند که در مورد داده
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فته از اما از طرف دیگر، در نتایج برگر؛ نامه عکس این قضیه اتفاق افتاد برگرفته از پرسش

مستقیم، مطابق با انتظار نویسندگان، مردان در نوع گفتار خودشان  ۀهای مشاهد داده

تر از زنان عمل کردند. این تفاوت در نتایج حاصل از   هایشان مستقیم برای تحقق خواسته

در هنگام پاسخگویی به  احتماالًدهد که  مستقیم نشان می ۀنامه و مشاهد پرسش

از سوی هر دو گروه جنسیتی انتخاب شده که ناظر بر رفتار زبانی هایی  نامه جواب پرسش

کنند درست است اتخاذ شود و یا تمایل دارند که بروز  است که هر دو گروه گمان می

ای که به این تفاوت در نتایج بنگریم، این امر که میان  دهند. در هر حال از هر جنبه

 دارد قابل مناقشه نیست.  معناداری وجود ۀجنسیت و انتخاب راهبردها رابط

تحقیق، نتایج پژوهش  ۀهای موجود در پیشین های پژوهش حال در مقایسه با یافته     

، بدین معنی که در دهد یمهایی نشان  ( شباهت و تفاوت1391حاضر با تحقیق الستی )

تحقیق ایشان، زنان در بیان درخواست خود کمتر از مردان از تقاضای مستقیم استفاده 

 ۀای در مطالع نامه دند که البته این نتیجه نیز همسو با نتایج برگرفته از روش پرسشکر

 ۀاما نکت؛ مستقیم است ۀآمده از روش مشاهد به دستهای  حاضر و غیرهمسو با داده

( حاکی از تفاوت چشمگیر در میان زنان استفاده از 1391قابل تأمل در پژوهش الستی )

در تحقیق او، میزان استفاده از درخواست غیرمستقیم  کهچرادرخواست غیرمستقیم بود، 

حاضر، زنان در بیان تقاضاهای خود  ۀدر مطالع حالی کهدر زنان کمتر از مردان بود، در 

گفتار طبیعی، بیشتر از  ۀنامه و مشاهد های برگرفته از هر دو روش پرسش طبق یافته

غیرمستقیم نامتعارف( استفاده مردان از راهبردهای غیرمستقیم )غیرمستقیم متعارف و 

 اند. کرده
ها، زمانی که قدرت  آوری داده کار برده شده برای جمع همچنین، در هر دو روش به     

تر  مخاطب از کاربر بیشتر است میزان استفاده از راهبرد مستقیم برای بیان تقاضا پایین

طۀ معکوس وجود است. در واقع بین قدرت مخاطب و راهبرد مستقیم بیان تقاضا راب

های موجود در زبان کردی، هر چقدر قدرت مخاطب  عبارتی دیگر، طبق یافته دارد؛ به

 نسبت به کاربر زبان بیشتر باشد میزان استفاده از راهبرد مستقیم نیز کمتر است. 

های پیشین، نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج تریپ  های پژوهش در مقام مقایسه با یافته     

ابقت داشت زیرا در پژوهش ایشان نیز فرد با قدرت باالتر نسبت به فرد ( مط1964)

های مستقیم بیان تقاضا بیشتر استفاده کرده است.  تر، از صورت دارای قدرت پایین

هایی دارد.  ها و تفاوت ( نیز با پژوهش حاضر شباهت1391نتیجۀ پژوهش زینلی )
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اد تعدع و مخاطب بر نورت قد، هیاخورعذی ها موقعیتم تمادر  کهشباهت به این جهت 

داشته است. ثیر تأنی اواسرن زن نشجویاداتوسط ده شده بر به کارهی اخورعذی هادهبررا

در زبان کردی نیز، بین نوع و تعداد راهبردهای بیان تقاضای به کار برده شده با قدرت 

حاضر، اما تفاوت میان تحقیق ایشان با پژوهش ؛ مخاطب رابطۀ معناداری وجود داشت

ه شدده بر به کارهی اخورعذی هادهبرع رامخاطب بر نورت قددر این مسئله است که 

اشته است در حالی که در این پژوهش، بین ندی ثیرتأنی اواسرد مرن نشجویاداتوسط 

قدرت مخاطب با نوع راهبردهای بیان تقاضای به کار برده شده توسط گویشوران مرد 

 اشت.مهابادی رابطۀ معناداری وجود د

در زمینۀ رابطۀ کنش گفتاری بیان تقاضا با ادب مثبت و منفی براون و لوینسون      

ها، بیان تقاضا در زبان کردی نمودی از ادب  توان گفت که در اکثر موقعیت ( می1997)

در نظریۀ ادب « مثبت و منفی ۀوجه»از در رابطه با راهکارهای حمایتی  مثبت است.

( باید گفت که نتایج این پژوهش نشانگر تمایل افراد به 1997)براون و لوینسون  زبانی

عنوان اعضای یک گروه واحد است که با مفهوم وجهۀ مثبت  ارتباط و تعامل با یکدیگر به

و  میزان کاربرد راهبردهای حمایت از وجهۀ مثبت و منفیخصوص در  سازگار است. 

توان اظهار  می رابطۀ آن با جنسیت کاربر و قدرت اجتماعی مخاطب در این پژوهش

داشت که هر دو جنس از میان انواع راهبردها، بیشترین استفاده را از راهبردهای 

که کمترین استفاده را از راهبردهای حمایت از  اند، درحالی حمایت از وجهۀ مثبت داشته

توان گفت که  اند. در مورد قدرت مخاطب و رابطۀ آن با وجهه، می وجهۀ منفی نموده

که افراد با قدرت  ت باالتر درصدد حمایت از وجهۀ منفی هستند درحالیافراد با قدر

های  های پژوهش تر، تمایل به حمایت از وجهۀ مثبت دارند. حال در مقایسه با یافته پایین

( مطابقت دارد 1391موجود در پیشینۀ تحقیق، نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج کیخایی )

داری بین قدرت مخاطب با نوع و تعداد راهبردهای زیرا در پژوهش ایشان نیز رابطۀ معنا

 ادبی به کار برده شده در موقعیت کنش گفتاری بیان تقاضا وجود داشته است.  بی

گفتاری درخواست در زبان کردی   دهد که کنش های این پژوهش نشان می یافته     

ی، به عنوان زبان ریزان آموزشی که بر روی زبان کرد دارای الگو است. آن دسته از برنامه

های این  توانند از یافته کنند، می هدف، برای تدریس به زبان آموزان خارجی کار می

ریزی آموزشی استفاده کنند، به طوری که در کنار تدریس زبان کردی  پژوهش در برنامه
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شناختی هم  های جامعه و واژگان، تفاوت به غیر کردزبانان، عالوه بر تدریس نحو، صرف

 ود تا در ارتباطات و تعامالت فردی با مشکل مواجه نشوند.تدریس ش

این پژوهش به بررسی دو متغیر اجتماعی جنسیت و قدرت با ثابت فرض گرفتن      

سال و با میزان تحصیالت حداقل کارشناسی پرداخته  35تا  15محدودۀ سنی افراد بین 

رهای دیگری از قبیل متغیبه بررسی  صرفاًتوان  ای می های جداگانه بود که در پژوهش

ای مانند دو گروه سنی  صورت مقایسه های سنی مختلف به گروهسن با در نظر گرفتن 

و یا متغیرهایی نظیر میزان تحصیالت، فاصلۀ اجتماعی افراد  سال 61تا  51و  41تا  31

 و میزان تحمیل خواسته پرداخت.
 

 منابع
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 .53-15، بیست و دوم ۀ، سال نهم، شمارپژوهی دانشگاه الزهرا )س( زبان
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