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Abstract 
For many years, researchers have attempted to discover the complex 
interrelationship between language and gender. This research investigated modal 
adjuncts usage in the writings of female and male learners of Persian as a second 
language. This research has been done based on Halliday's systemic functional 
grammar approach, because, this theoretical framework provides a systemic method 
for text analysis. Regarding the impact of gender on the writings of Persian language 
speakers, valuable studies have been done so far, but no research has investigated 
the impact of gender on the modal adjuncts usage in the writings of learners of 
Persian as a second language. In fact, this research has been done to investigate the 
impact of gender on different modal adjuncts usage in the writings of learners of 
Persian as a second language based on Halliday's systemic functional grammar 
approach. The method of this research is descriptive-analytic method.  The 
population of this study included advanced learners of Persian as a second language 
which studied at Persian Language Center of Ferdowsi University. This field study 
used random sampling for participant selection. data were collected through tests 
and writing assignments.  The sample and the corpus of this research was the 
writings of 248 advanced female and male learners of Persian as a second language 
of the center for teaching Persian language in Ferdowsi university of Mashhad. First, 
the writings were classified based on gender (124 men and 124 women). Then, the 
modal adjuncts in the texts  were identified based on the segmentation of Halliday; 
after that, the distribution of all modal adjuncts, was determined and shown by 
charts and compared. The chi - square statistical test was used to study the 
significance of differences between men and women. The results indicated that the 
modality adjuncts were the most frequent modal adjuncts in the writings of the 
participants. The results showed differences across males and females. Women used 
modal adjuncts that showed uncertainty in their writings more than men and men 
have used modal adjuncts that showed certainty in their writings more than women. 
Lakoff (1975) says that women are systematically taught to speak with specific 
language features, and those language features are associated with a lack of power. 
Also, the results indicated that women have used comment adjuncts more than men. 
James and Drakich (1993, pp. 302–3) said women are expected to talk, and do talk, 
about personal feelings and other socioemotional matters relevant to interpersonal 
relationships to a greater extent than men. 
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1. Introduction 
This research investigated modal adjunct usage in the writings of the female 
and male learners of Persian as a second language. This research has been 
done based on Halliday's systemic functional grammar approach, because, 
this theoretical framework provides a systemic method for text analysis. In 
fact, this research has been done to investigate the impact of gender on 
different modal adjuncts usage in the writings of the learners of Persian as a 
second language based on Halliday's systemic functional grammar approach.  
2. Literature Review 
Regarding the impact of gender on the writings of Persian language 
speakers, valuable studies have been conducted so far, for example, 
Tahmasebi Boldaji, S. (2010), Doroudi Moghadam, Kh. (2010), Ansarian, A. 
& Bathaie, M. (2011) and Mahmoodi-Bakhtiari, B. & Dehghani, M. (2014); 
But no research has investigated the impact of gender on the modal adjuncts 
usage in the writings of learners of Persian as a second language. 
3. Methodology 
The method of this research is descriptive-analytic. The population of this 
study included 248 advanced learners of Persian as a second language who 
studied at Persian Language Center of Ferdowsi University in Mashhad. 
This field study used random sampling for participant selection. Data were 
collected through tests and writing assignments. First, the writings were 
classified based on gender (124 men and 124 women). Then, following 
Halliday, the modal adjuncts in the texts were identified; after that, the 
distribution of all modal adjuncts, was determined and shown by charts and 
compared. The chi-square statistical test was used to study the significance 
of differences between men and women.  
4. Results 
The results indicated that the modality adjuncts were the most frequent 
modal adjuncts in the writings of advanced female and male learners of 
Persian as a second language. 
 The results showed differences across males and females. Women used 
modal adjuncts that showed uncertainty in their writings more than men and 
men have used modal adjuncts that showed certainty in their writings more 
than women. Lakoff’s (1975) Language and Woman’s Place identifies and 
explores a phenomenon that Lakoff names “women’s language”. She 
identifies women’s language features. She says that women are 
systematically taught to speak with specific language features, and those 
language features are associated with a lack of power.  
 Also, the results indicated that women have used comment adjuncts more 
than men. As Holmes (1998) said, women and men develop different 
patterns of language use.  
Based on ‘sociolinguistic universal tendencies,’ that Holmes (1998) offers, 
women tend to focus on the affective functions of an interaction more often 
than men do. The affective functions of an interaction appear in the form of 
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comment adjuncts. Also, James and Drakich (1993, pp. 302–3) said women 
are expected to talk, and do talk, about personal feelings and other 
socioemotional matters relevant to interpersonal relationships to a greater 
extent than men. 
5. Discussions 
We discuss how women and men use the modal adjuncts in their writings in 
different ways. In this section, we analyze the results based on Lakoff’s 
theory (Lakoff’s (1975) Language and Woman’s Place) and ‘sociolinguistic 
universal tendencies,’ that Holmes (1998) offers. Furthermore, we compare 
the results of the present study to the findings of previous studies.  
6. Conclusion 
Based on the results obtained we can conclude that Lakoff’s theory is 
confirmed. Also, the results confirm Holmes’ sociolinguistic universal 
tendencies.  
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 آموزان ینوشتار فارس درهاي وجهی  جنسیت در کاربرد افزوده تأثیر
 ییگرا از منظر دستور نقش شرفتهیسطح پ یخارج

 1رضاپور میابراه
 ، سمنان، ایران.دانشگاه سمنان شناسی زبانگروه  اریاستاد 

 یابوالفضل موچان
 .رانیمنان، ادانشگاه سمنان، س زبانان یرفارسیبه غ یارشد آموزش زبان فارس یکارشناس

 03/03/1400؛ تاریخ پذیرش مقاله 99/ 9/09تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی -علمی

 چکیده
آموزان سطح پیشرفته زن و مرد در چارچوب  رفته در نوشتار فارسی کار ی بهوجههاي  در این پژوهش، افزوده

ش در پی پاسخ به این پرسش ، این پژوهبه عبارتی مند، استخراج و بررسی گردیدند. گراي نظام دستور نقش
دستور هاي وجهی وجود دارد یا خیر.  آموزان زن و مرد در کاربرد افزوده است که آیا تفاوتی میان فارسی

هاي وجهی که بیانگر میزان  افزوده .گذارد یم اریمتن در اخت لیتحل يمند برا نظام یروش ،مند نظام يگرا نقش
، مند نظام يگرا دستور نقشدر  يفرد نیب فرا نقشند؛ در مبحث قطعیت و دیدگاه گوینده یا نویسنده هست

؛ ولی تاکنون هیچ ي زبان و جنسیت انجام شده است هاي زیادي براي یافتن رابطه شوند. پژوهش بررسی می
آموزان  هاي وجهی در نوشتار فارسی جنسیت در کاربرد افزوده تأثیرگرا،  پژوهشی در چارچوب دستور نقش

 نفر از 248ی نکرده است. نمونه آماري و پیکره مورداستفاده در این پژوهش نوشتار خارجی را بررس
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد است. روش  آموزان خارجی سطح پیشرفته زن و مرد فارسی
شتار نو صورت انجام شد که روش کار بدین گیري تصادفی ساده است. گیري این پژوهش از نوع نمونه نمونه
نفر مرد). سپس تمام  124نفر زن و  124آموزان بر اساس جنسیت تفکیک شد ( نفر از فارسی 248

بندي هلیدي تعیین شدند.  تقسیم بر اساسآموزان مرد و زن  کاررفته در نوشتار فارسی به یوجههاي  افزوده
ه شد. براي بررسی معنادار محاسبه و نتایج با هم مقایسی وجه هاي افزودهسپس تعداد و درصد توزیع انواع 

 حاصل شد که تایجن نیا ،سرانجامها میان زنان و مردان، از آزمون آماري خی دو استفاده شد.  بودن تفاوت
از  مردانآموزان سطح پیشرفته است؛  ي وجهی در نوشتار فارسی نما، پربسامدترین افزوده افزوده وجهی وجه

بیش از  مطمئناً، حتماً و ...) لیقباز هایی  دهند (واژه را نشان می نما که قطعیت و یقین هاي وجهی وجه افزوده
دهند  نما که عدم قطعیت و تردید را نشان می هاي وجهی وجه اند و زنان از افزوده زنان استفاده کرده

-52: 1975( کافیل دگاهید جهینت نیا اند؛ استفاده کردهبیش از مردان  احتماالً، شاید و ...) لیقباز هایی  (واژه
هاي  همچنین، زنان بیش از مردان از افزوده .کند یم تأییدمردان و زنان را هاي زبانی  ) درباره تفاوت54

 خوشبختانه، متأسفانه و ...)، لیقباز هایی  هاي مطلوبیت (واژه اند. افزوده استفاده کرده اظهاري
 چیو دراک مزیج دگاهید ،جهینت نیا ن است.آموزان ز کاررفته در نوشتار فارسی هاي اظهاري به بیشترین افزوده

 کند. می تأییدرا درباره رفتار زبانی زنان،  )1993(
 

مند  گراي نظام آموزان خارجی، زبان و جنسیت، دستور نقش گونه نوشتاري، فارسی :کلیدي هايهواژ
 .وجهیهاي  افزودههلیدي، 

  مقدمه. 1
 ها از آن یکی که پردازند یم تنم لیوتحل هیبه تجز یگران با مقاصد گوناگون پژوهش

                                                           
 abrahim_rezapour@semnan.ac.ir                                               :مسئول نویسنده ۀ. رایانام1
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متن در  لیتحل يمند برا نظام یروش ،مند نظام يگرا دستور نقش ی است.اهداف آموزش
(هلیدي و  کند یم یو زبان را در بافت بررس استمحور  دستور معنا نیا .گذارد یم اریاخت

  ).1،2004متیسن
آموزان سطح پیشرفته  سیجنسیت بر استفاده فار تأثیرموضوع این پژوهش، بررسی      

 ،به عبارتی مند هلیدي است. گراي نظام وجهی در چارچوب دستور نقشهاي  افزودهاز 
زن و  آموزان یفارس انیم یتفاوت ایپرسش است که آ نیپاسخ به ا یپژوهش در پ نیا

هاي وجهی، میزان قطعیت و  افزوده. ریخ ایوجود دارد  یوجه يها مرد در کاربرد افزوده
ي  کند. درنتیجه، آگاهی از میزان استفاده گوینده یا نویسنده را بیان می دیدگاه

ها،  به جنسیت آن  توجه گرا، با دستور نقش بر اساس هاي وجهی، آموزان از افزوده زبان
 میزان قطعیت و دیدگاهجنسیت بر  تأثیربررسی براي تواند ابزاري مناسب،  می

ي  شناسی زبان و رابطه جامعه ي در حوزه، نتایج پژوهش آموزان خارجی، باشد. فارسی
  میان زبان و جنسیت، داراي اهمیت است.

هاي مختلف را در نوشتار زنان و  هایی در زبان فارسی، میزان استفاده از واژه پژوهش    
 طهماسبی بلداجی هاي توان به پژوهش اند که از آن جمله می مردان بررسی کرده

محمودي بختیاري و  ) و2011( انصاریان و بهایی )،2010( مقدم درودي )،1388(
گرا،  ) اشاره کرد؛ ولی تاکنون هیچ پژوهشی در چارچوب دستور نقش1392( یدهقان
آموزان خارجی را بررسی  هاي وجهی در نوشتار فارسی جنسیت در کاربرد افزوده تأثیر

این . است اي     تحلیلی و مقایسه_توصیفی پژوهش حاضر، یک پژوهش نکرده است.
آموزان سطح  گراي هلیدي به بررسی نوشتار فارسی در چارچوب نظریه نقش پژوهش

نمونه آماري  پردازد. آموزان مرد و زن می پیشرفته زن و مرد و مقایسه بین نوشتار فارسی
آموزان خارجی سطح  نفر از  فارسی 248و پیکره مورداستفاده در این پژوهش نوشتار 

آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد است. روش پیشرفته زن و مرد  مرکز 
   گیري تصادفی ساده است. گیري این پژوهش از نوع نمونه نمونه

  :است ریز يها به پرسش ییپاسخگو یدر پاین پژوهش 
 آموزان سطح پیشرفته، بیشتر است؟ در نوشتار فارسی وجهیهاي  افزوده) توزیع کدام 1
  نوشتار زنان چگونه است؟در  وجهیهاي  توزیع افزوده) 2
   ؟در نوشتار مردان چگونه است وجهیهاي  توزیع افزوده) 3

آموزان بر اساس  نفر از فارسی 248ها، ابتدا نوشتار  پاسخ به این پرسش منظور به    
هاي وجهی  افزودهنفر مرد). سپس تمام  124نفر زن و  124جنسیت تفکیک شد (

                                                           
1. Halliday, M.A.K. & Matthiessen C. 
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بندي هلیدي تعیین و  تقسیم بر اساسان مرد و زن آموز کاررفته در نوشتار فارسی به
  مقایسه شدند.

  پژوهش ۀنیشیپ. 2
هایی به بررسی میزان استفاده از  ، پژوهشمند گراي نظام در ایران، در حوزه دستور نقش

  ) با عنوان1388(جعفري  توان به مقاله می آن جملهکه از  اند ي وجهی پرداختهها افزوده
، اشاره کرد. او »رویکردهاي نقشی و صوري بر اساسر زبان فارسی: ها د بررسی افزوده«

و متیسن  گراي هلیدي ها در رویکردهاي نقش اي افزوده به بررسی مقابلهدر این مقاله 
و رویکرد ) )2004( 1گراي ردفورد برنامۀ کمینه(گرا  و رویکرد صورت) 2004(

 ها را در هریک از این م افزودهپردازد. او مفهو ) می2002( 2ارنست تعاملی يگرا صورت
تواند  گرا نمی رسد که دستور نقش دهد و در آخر به این نتیجه می ها توضیح می دیدگاه

هاي مختلف  ها را در میان زبان قرارگیري افزوده ي هتنهایی تمایز عملکرد، محل و نحو به
هاي  تحلیل هاي صوري باید در کنار کند که تحلیل توجیه کند. او در ادامه بیان می

تنهایی براي تبیین  ها به از این دیدگاه کی چیهمعنایی انجام شود؛ به این معنا که 
پژوهشی دیگر در این  )،1387وزیرنژاد (پژوهش  .هاي زبان فارسی کارآمد نیستند داده

گراي  دستور نقش بر اساسرا  »کنم ها را من خاموش می چراغ«رمان او  حوزه است.
ي  رسد که افزوده وتحلیل قرار داده است. در پایان به این نتیجه می زیهتج مورد مند، نظام

 ومیرزائی یکی از مواردي که  همچنین،  وجهی است.  بسامدترین افزوده اظهاري، کم
هاي معنایی زبان  نقش ي هنخستین پیکر«شان با عنوان  در مقاله )1393( مولودي
هاي خارجی زیادي در حوزه  پژوهش .هاي وجهی است اند، افزوده بررسی کرده» فارسی

   از: اند عبارتاند که برخی از آنها  انجام شده زبان و جنسیت
شناسی زبان  جامعه ةنظران در حوز )، بیشتر صاحب2004، 1975، 1973( 3لیکاف    

ي  ها در بررسی رابطه و ...)، بر این باور هستند که پژوهش 6، وارداف5، کامرون4(تانن
 )، شروع شد.1973(ي لیکاف  ، نوشته»زبان و جایگاه زن«ي  ، با مقالهجنسیت و زبان
در ندارند، خود را بدون قدرت  طلبی قدرت کند که زنان چون ظرفیت لیکاف بیان می

ي  دهنده دهند که نشان اي را از خود بروز می گیرند و رفتارهاي زبانی می نظر
هاي زبانی زنان، ازنظر لیکاف،  خّصهها است. برخی از مش قاطعیت و شک و تردید آن عدم

                                                           
1. Radford 
2. Ernest 
3. Lakoff, R. 
4. Tannen 
5. Cameron 
6. Wardhaugh 
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  ها. و تشدیدکننده 2، صفات تهی1ها پرکننده کارگیري زبان مؤدبانه، از: به اند عبارت
و  روي عوامل طفره، سؤاالت ضمیمهکارگیري  میزان به )،1990( 3هولمز    

ف ، بررسی کرده است. هولمز، برخالزنانو  گفتار مردانرا در » البته«ي  دهتشدیدکنن
گوید  وجود دارد، می صورت زبانی و کاربرد آن بین یک هب اي یک رابطهگوید  لیکاف که می

روند، داراي کاربردهاي  می به کاربه بافتی که در آن   توجه هاي زبانی با که صورت
 هایی که زنان را کند که برخالف کلیشه بیان می در آخرگوناگونی هستند. هولمز 

 صورت کشند، زنان در گفتگوها به مردد، به تصویر میمضطرب و  کنندگانی شرکت
  کنند. شرکت می  6مطمئنو  5کننده حمایت ،4راحت

که به بررسی نقش جنسیت در استفاده از هاي خارجی اخیر  پژوهش جمله از        
  توان به موارد زیر اشاره کرد: اند، می قیدهاي مختلف پرداخته

ن را در چند نمایش و مصاحبه بررسی کرده است. او گفتار زنا)، 2009( 7البوتکا    
گوید که زنان در گفتار خود، از مواردي  کند و می می تأییددرنهایت، دیدگاه لیکاف را 

عوامل  ي زنان، ي مسائل موردعالقه درباره گفتگوها (خیلی و ...)،   دهتشدیدکنن مانند
  کنند. استفاده می صفات تهیو  روي طفره

 هاي تشدیدکننده جنسیت بر استفاده از تأثیربه بررسی ) 2010( و دیگران 8یاگوچی    
به این نتیجه  در آخراند.  ها، پرداخته گفتار رسمی آمریکایی ، در»واقعاً«و » خیلی«

 در مورداند و  ، بیش از مردان استفاده کرده»واقعاً« ي تشدیدکننده رسند که زنان از می
 میان مردان و زنان وجود ندارد. یفراوان، اختالف »خیلی«ي  دهتشدیدکننکارگیري  به
  تحقیق يچارچوب نظر. 3
  مند هلیدي گراي نظام . دستور نقش1 -3

گراي  گرا، دستور نقش شناسی نقش یکی از بهترین الگوها براي تحلیل گفتمان در زبان
سیستم از مفاهیمی بنیادي است  توسط مایکل هلیدي مطرح شد. است که  9مند نظام

در از معناها  ینظام صورت بهگرا مطرح اسـت. زبـان در ایـن دسـتور  که در دستور نقش
مطالعه در  دواح ).xxvii: 1985(هلیدي،  شود شود که با صورت همراه می گرفته می نظر

                                                           
1. filler 
2. empty adjectives 
3. Holmes, J. 
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در ي جدا، ولی  ازنظر معنایی داراي سه الیه است و بند 1مند، بند گراي نظام دستور نقش
 -1از:  اند عبارتي معنایی  شوند؛ این سه الیه نامیده می 2فرانقش کهباهم است  ارتباط

(هلیدي،  5فرانقش متنی -3 4فردي بینفرانقش  -2 )(تجربی 3فرانقش اندیشگانی
1994 :34.(  

کنندگان در یک رویداد گفتمانی را  چگونگی تعامل میان شرکت فردي بینرانقش ف   
ي دادوستد کاال یا خدمات یا  یک رابطه فردي نبیکند. تعامل زبانی در فرانقش  بیان می

دو به بند  کی يمحتوا ،نوع معنا نیدر ا ).30: 2004(هلیدي و متیسن، اطالعات است 
 یآن بخش از بند است که از دو قسمت اصل جهو ،شود یم میعنصر وجه و مانده تقس

 7دار عنصر زمان )2 .است یگروه اسمکه یک  6(نهاد) فاعل )1: شده است لیتشک
در  يعنصر بعد .زمان و وجه است گر انیاست و ب یاز گروه فعل یکه بخش مندي) (زمان

است که خود از سه عنصر  مانده) (باقی 8ندهما ي،فرد نیب يها در معنا نقش يبند سازمان
(جعفري،  11افزوده ؛ ج)10متمم) ب؛ 9لمحمو )الف :شده است لیمختلف تشک ینقش

1388 :133-134.(    
  12یوجه هاي افزوده .1 -1 -3

هاي وجهی، چگونگی  شوند. افزوده بررسی می يفرد نیبفرانقش هاي وجهی، در  افزوده
و مخاطب را بیان  گویندهرا با مخاطب و دیدگاه و نگرش  گویندهیا نویسنده تعامل 

الف)  :شوند بخش تقسیم میدو به  یوجه يها افزوده). 54: 1997، 13سونپ(تامکند  می
  ).126: 2004(هلیدي و متیسن،  ) افزوده اظهاريافزوده وجه ب

  14وجه ی،وجه ي افزوده -
یک پیام یا رخداد،  در موردي کالم را  گویندهیا نویسنده ، میزان قطعیت افزوده وجه    

                                                           
1. clause 
2. metafunction 
3. ideational metafunction 
4. interpersonal metafunction 
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اجبار، عادت، احتمال، تمایل، شدت و این افزوده،  ).174: 1994، 1کند (اگینز بیان می
  .کند میبازنمایی زمان را 

  یزمان ،وجه ی،وجه ي افزوده -
دهند، در زبان  که موقعیت زمانی رخداد را نشان می یوجه، زمان ،یوجه ي افزوده

هاي  (مثال توانند در ابتداي بند هم بیایند می وآیند  می فارسی، بین فاعل و محمول
دول جهایی از زبان فارسی در  نمونه به همراههاي این افزوده  زیرگروه ).2و  1ي  شماره

  ) آمده است.1(
ي وجهی،  در اینجا، افزوده» هنوز«(مرد، عراقی).  مکالمه حضوري از اینترنت بهتر است هنوز: 1 مثال

  وجه، زمانی، نسبت به انتظار، مثبت است.
، آدم با فکر کردن، راه حل پیدا کند (زن، درنهایتخریدن از اینترنت مزایا و معایب دارد. : 2 مثال

 است. نسبت به حال، دور ،یوجه، زمان ،یوجه ي افزوده در اینجا،» ایتدرنه« لبنانی).
  2یینما وجه ،وجه ی،وجه ي افزوده -
، )3الزاماجبار (کند:  این موارد را در بند بازنمایی می یی،نما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده 

طورقطع،  حتماً، مطمئناً، به مثلقیدهایی  قیاز طراین موارد . 6تمایلو  5، عادت4احتمال
  .)6و  5، 4، 3ي  هاي شماره (مثال شوند اوقات، اغلب و... بیان می احتماالً، بعضی

 آمده است. )1(در جدول  یاز زبان فارس ییها نمونه به همراهافزوده  نیا يها رگروهیز
ي  هدر اینجا، افزود» شاید«  (زن، عراقی).ولی اینترنت خطر هم دارد  ،اینترنت خوب است شاید: 3 مثال

  عادت، احتمالی، پایین است. -نمایی، احتمال وجهی، وجه، وجه
ي وجهی، وجه،  در اینجا، افزوده» حتماً«(مرد، عراقی).  عالی است حتماً: خرید اینترنتی، 4 مثال
  عادت، احتمالی، باال است. -نمایی، احتمال وجه
ي  در اینجا، افزوده» همیشه« ).(زن، عراقیشوم  عصبانی می نترنتیااز سرعت کم  همیشهمن : 5 مثال

  عادت، عادت، باال است.  -نمایی، احتمال وجهی، وجه، وجه
ي وجهی، وجه،  در اینجا، افزوده» ً اجبارا«(مرد، عراقی).  خواهیم ً ماشین می اجبارا: در شهر بزرگ، 6 مثال
 الزام، الزام است.-نمایی، تمایل وجه

  7شدت ،وجه ی،وجه ي افزوده -
ي شدت، درجه و میزان اتفاق افتادن یک رخداد  کننده بیانوجه، شدت  ،یوجه ي افزوده
(هلیدي و  شوند: درجه و خالف انتظار به دو بخش تقسیم می شدت، افزوده وجه است.

                                                           
1. Eggins 
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به افزوده  نیا يها رگروهیز. )8و  7ي  هاي شماره (مثال )129-125: 2004متیسن، 
  آمده است. )1(در جدول  یاز زبان فارس ییها نمونه همراه

ي وجهی، وجه، شدت،  در اینجا، افزوده» تقریباً«همه ما اینترنت را دیدیم (مرد، عراقی).  تقریباً: 7 مثال
  درجه، باال است.

در اینجا، » فقط«(مرد، عراقی).  کنند کشورهاي پیشرفته از خرید اینترنتی استفاده نمی فقط :8 مثال
  ظار، تحدیدي است.ي وجهی، وجه، شدت، خالف انت افزوده

 به همراهچارچوب نظري هلیدي متیسن  بر اساسهاي وجه  انواع افزوده )1( در جدول
 شده است. هاي فارسی مطرح نمونه

 
  1اظهاري ی،وجه ي افزوده -
افزوده ي  وسیله شود به بیان می اي که گزارهپیام و  در مورداظهارنظر تفسیر، قضاوت و  

، مشکل است چون مرز بین افزوده اظهاري تشخیص شود. نشان داده می اظهاري
ي وجه و  وضوح مشخص نیست. تفاوت اصلی بین افزوده ي وجه و اظهاري، به افزوده

افزوده  رود. می به کارخبري  بندهايدر  فقطي اظهاري  افزودهاظهاري، این است که  
یدي و متیسن، گفتار (هل ) نقش2اي؛  ) گزاره1شود:  به دو زیرگروه تقسیم می اظهاري
2004 :129-132.( 

  2يا گزاره ،اظهاري ی،وجه ي افزوده -
-129(همان:  4و فاعلی 3شود: بندي اي به دو گروه تقسیم می ، گزارههاي اظهاري افزوده
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قضاوت گوینده ي تفسیر و  دهنده نشانبندي اي،  ، گزارههاي اظهاري افزوده). 132
  .)10و  9ي  هاي شماره (مثال استکل گزاره  ي درباره

، ي اظهاري افزودهدر اینجا،  » البته«آموزان).  شهرهاي بزرگ مزایا دارند (نوشتار فارسی البته: 9 مثال
   ، تصریحی، طبیعی است.بندياي،  گزاره
، ي اظهاري افزودهدر اینجا،  » متأسفانه«(زن، عراقی).  اند شلوغشهرهاي بزرگ  متأسفانه: 10 مثال
  است. رمطلوبیغ، تیلوبمط ی،فاعلاي،  گزاره

چارچوب نظري هلیدي  بر اساساي  ، گزارهي اظهاري بندي افزوده تقسیم) 2( در جدول
  داده شده است.شرح  ،هاي فارسی متیسن به همراه نمونه

  1گفتار نقش ،اظهاري ی،وجه ي افزوده  -
و متیسن،  (هلیدي ي دید شنونده را کند و هم زاویه ي دید گوینده را بیان می هم زاویه

  ).12و  11ي  هاي شماره ) (مثال131-132: 2004
اظهاري، ي  افزودهدر اینجا، » شخصاً« (زن، عراقی). خرید اینترنتی را دوست ندارم شخصاً: من 11 مثال
  ی است.شخص يها یژگیو ،یتعهد شخص ،طیشرا واجد ،گفتار نقش
  عراقی). کردم (زن، در یک شرکت کار میعنوان منشی  به طور موقت به: من پارسال تابستان 12 مثال

چارچوب نظري  بر اساسگفتار  نقش ، هاي اظهاري بندي افزوده تقسیم) 3در جدول (
  داده شده است.شرح  ،هاي فارسی نمونه به همراههلیدي متیسن 

  

                                                           
1. speech functional  
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  1شناسی اجتماعی . زبان2 -3
 یزبان يها عه، گونهمطالعه زبان در بافت جامعه است. در جام ،یاجتماع یشناس زبان

 ت،یسن، جنس لیاز قب ییرهایمتغ تأثیر یاجتماع یشناس وجود دارند. در زبان یمختلف
 ).4:1986، 2(کوتس شود یم یبررس شورانیگو یو ... بر رفتار زبان یطبقه اجتماع

  . جنسیت و زبان3 -3
یده یک پد  4که جنسیت شود درحالی تا حدود زیادي، زیستی تشخیص داده می  3جنس

هاي فرد، جنسیت او را  گوید، ویژگی ) می1997( 5که وداك طوري اجتماعی است. به
، 6واردافکند ( کند بلکه اعمال و رفتار اوست که جنسیت او را تعیین می مشخص نمی

هاي علوم اجتماعی،  در مباحث اجتماعی زبان، مانند بسیاري از پژوهش ).315: 2006
فرهنگی -اي است اجتماعی زیرا جنسیت مقوله؛ نسبیشتر بر جنسیت است تا ج دیتأک

  ).199: 1390شناختی و اندامی دارد (مدرسی،  ي زیست که جنس جنبه درحالی
نقش  هاي مختلفی وجود دارد. در رفتار زبانی زنان و مردان، دیدگاه  ي تفاوت درباره       

شـود. هرچنـد  ـا مـیه کاربرد متفاوت زبـان در بـین آن منجر بهمتفاوت مردان و زنان 
اجتماعی شرکت  يها در بیشتر فعالیت كطور مشتر ، مردان و زنان بهيدر جوامع امروز

ها زنان و در برخی دیگر مردان نقش  رسد در برخی از زمینه یم به نظرامـا  ،دارند
زبانی معین میان این دو گروه  يها دارند. این امر سـبب پیدایش تفاوت يتر فعال

   ).21-1: 7،1986لمزو(ه شـود یم
پردازد، بر این اصل  می دیدگاه دیگري که به تبیین تفاوت رفتار زبانی زنان و مردان   

اي  عنوان مجموعه استوار است که بهترین راه شناخت سازمان اجتماعی، بررسی آن به
ي  کننده در این دیدگاه رفتار زبانی در جامعه بازتاب سلسله مراتبی از روابط قدرت است.

هستند  ) این ادعا که مردان غالب و زنان فاقد قدرت1975( 8. لیکافاستروابط قدرت 
    ).327: 2006(وارداف،  کند می تأییدرا 

هایی دارند؛ برخی از  ) گفتار زنان و مردان تفاوت54-52: 1975از نظر لیکاف (     
    از: اند عبارتمشخصات گفتار زنان ازنظر لیکاف 

کنند.  بیان می را ندهیو درنگ گو دیحس ترد دنماهایترد؛ 9وان تردیدنماهاکاربرد فرا )1
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2. Coates 
3. sex 
4. gender 
5. Wodak 
6. Wardhaugh 
7. Holmes 
8. Lakoff 
9. hedges 
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     هستند. دنماهایتردي  ازجملهو ...  دیخب، شا ی،دون یم لیقباز هایی  واژه یدر زبان فارس
  .)1ها هاي زشت (دشواژه ي زبان و پرهیز از کاربرد واژه هاي مؤدبانه شکل) کاربرد 2
  ».خیلی«در زبان مانند   2شدیدکننده) استفاده از قیدهاي ت3
تهی نامیده  لیدل نیبه ا؛ این صفات »یداشتن دوست«مانند   3) استفاده از صفات تهی4

ها  کنند، براي آن ي صفات، اسم را توصیف می اینکه مانند بقیه شوند که باوجود می
  توان معناي صریح و دقیقی تعریف کرد. نمی

  ؛میققول مست نقل) کاربرد بیشتر 5
ها خودداري  بردن آن به کاري خود هستند که مردان از  ) زنان داراي واژگان ویژه6

  اوا خواهر، اوا خاك عالم، خدا مرگم بده و ...). مانندهایی  واژه یدر زبان فارسکنند. ( می
کنند. در زبان زنان بیان عواطف و  ) زنان از کاربرد زبان خشن یا مردانه خودداري می7

   ات بیشتر از زبان مردان است.احساس
  ) استفاده از گفتار غیرمستقیم براي درخواست.8

 شناسی زبان همگانی يها فن« او ازآنچه که فهرستی ي ارائه هنگام )1998( لمزوه    
رائه ا پذیر آزمایش ادعاي چند نامد، می شناسی زبان) (اصول جهانی جامعه» 4اجتماعی

   دهد: می
  آورند. می به وجودالگوهاي کاربرد زبانی متفاوتی زنان و مردان  )1 
هاي  (نقش رگذاریتأثزنان بسیار بیشتر از مردان گرایش به تمرکز بر کارکردهاي  )2

  یک تعامل دارند. عاطفی)
 وجود بر که زنان بسیار بیشتر از مردان گرایش به کاربرد ابزارهاي زبانی دارند )3

  .دکن می دیتأک همبستگی
 با شوند می همبستگی افزایش حفظ و موجب که هایی شیوه به دارند گرایش ) زنان4

 هاي بافت در ویژه به( دارند هایی شیوه به تعامل به گرایش مردان اما کنند، تعامل دیگران
  .شود می منزلتشان و قدرت افزایش موجب که) رسمی

  ستند.پذیرتر از مردان ه هاي زبانی انعطاف کاربرد سبک به لحاظزنان  )5
 موضوعات از خود را برداشت توانیم می که است دست این از ادعاهایی آزمایش راه از 

  .کنیم اصالح  مان موردعالقه
 اما هستند، واقعی ها آن از برخی گمان بی که دارد وجود هایی تفاوت مرد و زن گفتار در 

                                                           
1. taboo Words 
2. intensifiers 
3. empty adjectives 
4. sociolinguistic universal tendencies 
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واقعی باید با . هر تفاوت هستند خیالی بقیه که گفت توان می اطمینان  با تقریباً
اجتماعی، نژاد، فرهنگ، نوع گفتمان، عضویت در گروه و  ي هاي دیگري چون طبقه عامل

        ).323 -322: 2006(وارداف،  غیره در تعامل باشد
  1نوشتاري ي . گونه4 -3

 ي  هاي با گونـ کرده صورت نوشتاري تعلیم داده شده و هر تحصیل زبان در طول تاریخ به
یابد. اهمیت فراوان  دست می ردیگ یفراممحتواي علمی و ادبی زبانی که نوشتاري به 

زبان نوشتار و نقش محوري آن در جوامع باسواد را باید در نظـر داشـت. نقـش زبـان 
 ي همهم است که ما زبان نوشته را تنها گون يبه حدنوشـتار مخصوصاً در جوامع باسواد 

ها سال قبل از نوشتار پدید آمده و به  فتار میلیوناما گ ؛دانیم معتبر بـراي یادگیري می
نوشتاري زبان فارسی از  ي هگون ).7: 1989(هلیدي،  زندگی افراد بشـر راه یافته است

سه گفتاري برخوردار است و  ي هپـارچگی بـیشتـري نسـبت بـه گونـ دستی و یک یک
همان  ،نوشتاري زبان فارسی معیار ي گونه .گیرد را دربر می نوع ادیبانه، معیار و شکسته

نویسند و در  کردگان در سطح جامعـه بـه آن می رسمی است که عموم تحصیلي  هگون
هاي آموزشی، اجتماعی، اداري و ارتباطی کاربرد دارد؛ بر قواعد نگارش  حوزه ي ههم

 کند ادیبانه تبعیت می ي هتري نسبت به گون تر و ساده منطبق است و از سبک عادي
 پردازیم. ي نوشتاري فارسی می در این پژوهش به گونه ).52-51: 1391م، (صفارمقد

  شناسی پژوهش . روش4
اي است. این پژوهش در      تحلیلی و مقایسهـ  پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی

آموزان سطح پیشرفته زن و  گراي هلیدي به بررسی نوشتار فارسی چارچوب نظریه نقش
ازآنجاکه هدف پژوهش،  پردازد. آموزان مرد و زن می ارسیمرد و مقایسه بین نوشتار ف

آموزان خارجی سطح  فارسیهاي نوشتاريِ  متغیر جنسیت بر تفاوت تأثیربررسی 
جمله  تا حد امکان محدود شدند؛ از متغیرهاي دیگر اجتماعی تأثیرپیشرفته است، 

د، عربی و ملیت شو آموزانی که نوشتارشان بررسی می ي فارسی که زبان مادري همه این
سال است و میزان تحصیالت آنها، دیپلم است؛  22تا  18آنها عراقی است؛ سن آنها بین 

  بیشتر آنها از طبقه متوسط جامعه هستند؛ دین آنها اسالم و مذهبشان، شیعه است.
آموزان  اي و نوشتار فارسی در این پژوهش، براي گردآوري اطالعات از منابع کتابخانه     

ی سطح پیشرفته زن و مرد استفاده شده است. جامعه آماري این پژوهش کلیه خارج
آموزان خارجی مراکز داخل کشور است. نمونه آماري و پیکره مورداستفاده در این  فارسی

آموزان خارجی سطح پیشرفته زن و مرد مرکز  نفر از  فارسی 248پژوهش نوشتار 
گیري این پژوهش از نوع  زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد است. روش نمونهآموزش 
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نفر از  248نوشتار  کهصورت انجام شد  روش کار بدین گیري تصادفی ساده است. نمونه
نفر مرد). سپس تمام  124نفر زن و  124آموزان بر اساس جنسیت تفکیک شد ( فارسی
بندي  تقسیم بر اساسآموزان مرد و زن  رسیکاررفته در نوشتار فا به وجهیهاي  افزوده

محاسبه و نتایج با  وجهیهاي  هلیدي تعیین شد. سپس تعداد و درصد توزیع انواع افزوده
زن و مرد در قالب نمودار  شرفتهیسطح پآموزان  هم مقایسه شد. سپس نوشتار فارسی

ها  ر بودن تفاوتمورد مقایسه قرار گرفتند. براي بررسی معنادا وجهیهاي  توزیع افزوده
 میان زنان و مردان، از آزمون آماري خی دو استفاده شد.

  ها داده . تحلیل5
  شرفتهسطح پی آموزان در نوشتار فارسی هاي وجهی افزوده یبررس. 1 -5

دستور « بر اساس، شرفتهیسطح پ آموزان یدر نوشتار فارس یهاي وجه بررسی افزوده
ها در نوشتار  دهد که تعداد کل افزوده هلیدي نشان می »مند گراي نظام نقش
ها در نوشتار  تعداد کل افزودهمورد است.  142 شرفتهیسطح پ آموزان یفارس
 آموزان یها در نوشتار فارس تعداد کل افزودهمورد و  76زن  شرفتهیسطح پ آموزان یفارس

 زن، هشرفتیسطح پ آموزان ینوشتار فارس دربنابراین، مورد است.  66مرد  شرفتهیسطح پ
مشخص است،  )4( که در جدول طور همان.رفته است به کاربیشتري  یهاي وجه افزوده

ي وجهی، وجه، زمانی، نسبت به حال،  ، افزودهشرفتهیسطح پ آموزان در نوشتار فارسی
ي  مورد، افزوده 4ي وجهی، وجه، زمانی، نسبت به حال، نزدیک  مورد، افزوده 8دور 

نسبت  ،یوجه، زمان ،یوجه ي افزودهمورد،  6انتظار، مثبت وجهی، وجه، زمانی، نسبت به 
عادت، -نمایی، وجه احتمال ي وجهی، وجه، وجه مورد،  افزوده 3ی به انتظار، منف
ي وجهی، وجه،  نمایی، افزوده ي وجهی، وجه، وجه مورد، افزوده 16احتمالی، باال 

ي وجهی، وجه،  دهمورد، افزو 17عادت، احتمالی، پایین -نمایی، وجه احتمال وجه
عادت، عادتی، پایین -مورد، وجه احتمال 26عادت، عادتی، باال -نمایی، وجه احتمال وجه
ي وجهی،  مورد، افزوده 2الزام -نمایی، وجه تمایل ي وجهی، وجه، وجه مورد، افزوده 19

مورد،  4ي وجهی، وجه، شدت خالف انتظار، توسیعی  مورد، افزوده 6وجه، شدت، درجه 
مورد، افزوده وجهی،  اظهاري،  7ي دیوجه، شدت خالف انتظار، تحد ،یوجه ي افزوده
 1اي، بندي، صالحیتی  مورد، افزوده وجهی،  اظهاري، گزاره 2اي، بندي، تصریحی  گزاره

مورد، افزوده وجهی،  16اي، فاعلی، مطلوبیت  مورد، افزوده وجهی،  اظهاري، گزاره
اي، فاعلی،  مورد، افزوده وجهی، اظهاري، گزاره 2اي، فاعلی، خردمندي  اظهاري، گزاره

را به خود  مورد 2 طیگفتار، واجد شرا نقش ،ياظهار ،یوجه افزوده مورد، 1اخالقی 
گفتار، فاقد شرایط در پیکره موجود  ؛ و افزوده وجهی، اظهاري، نقشاند اختصاص داده

  نبود.
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ي وجهی، وجه،  زودهافمشخص است، ) 1( و نمودار )4(که در جدول  طور همان    
 آموزان یدر نوشتار فارس وجهیافزوده  نیتکرار، پربسامدتر %)56( بار 80نمایی با  وجه

-نمایی، وجه احتمال ي وجهی، وجه، وجه تر، افزوده طور دقیق به است. شرفتهیسطح پ
در نوشتار  وجهیافزوده  نیپربسامدتر %) تکرار،3/18( بار 26عادت، عادتی، باال با 

گفتار، فاقد شرایط در  ؛ و افزوده وجهی، اظهاري، نقشاست شرفتهیسطح پ آموزان یفارس
 پیکره موجود نبود.

 

 

 مرد شرفتهسطح پی آموزان در نوشتار فارسی هاي وجهی افزوده یبررس. 2 -5
مرد،  شرفتهیسطح پ آموزان مشخص است، در نوشتار فارسی )5( در جدول طور که همان
ي وجهی، وجه، زمانی،  مورد، افزوده 4زمانی، نسبت به حال، دور ي وجهی، وجه،  افزوده

 5ي وجهی، وجه، زمانی، نسبت به انتظار، مثبت  مورد، افزوده 2نسبت به حال، نزدیک 
ي وجهی،  مورد،  افزوده 1ی نسبت به انتظار، منف ،یوجه، زمان ،یوجه ي افزودهمورد، 

وجه،  ،یوجه ي افزوده مورد، 11باال عادت، احتمالی، -نمایی، وجه احتمال وجه، وجه
وجه،  ،یوجه ي افزودهمورد،  7ی، پایین عادت، احتمال-وجه احتمال ،یینما وجه
نمایی،  ي وجهی، وجه، وجه مورد، افزوده 18ی، باال عادت، عادت-وجه احتمال ،یینما وجه

ه نمایی، وج ي وجهی، وجه، وجه مورد، افزوده 7عادت، عادتی، پایین -وجه احتمال
ي وجهی، وجه،  مورد، افزوده 1ي وجهی، وجه، شدت، درجه  مورد، افزوده 2الزام -تمایل

وجه، شدت خالف انتظار،  ،یوجه ي افزودهمورد،  2شدت خالف انتظار، توسیعی 
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مورد، افزوده  2اي، بندي، تصریحی  مورد، افزوده وجهی،  اظهاري، گزاره 5ي دیتحد
اي،  مورد، افزوده وجهی،  اظهاري، گزاره 1الحیتی اي، بندي، ص وجهی،  اظهاري، گزاره

اي،  ؛ و افزوده وجهی، اظهاري، گزارهاند را به خود اختصاص داده مورد 1فاعلی، مطلوبیت 
 ،یافزوده وجهاي، فاعلی، اخالقی،  فاعلی، خردمندي، افزوده وجهی، اظهاري، گزاره

گفتار، فاقد شرایط در  نقش و افزوده وجهی، اظهاري، طیگفتار، واجد شرا نقش ،ياظهار
 پیکره موجود نبودند.

 زن شرفتهسطح پی آموزان در نوشتار فارسی هاي وجهی افزوده یبررس. 3 -5
زن،  شرفتهیسطح پ آموزان مشخص است، در نوشتار فارسی) 6(که در جدول  طور همان
زمانی،  ي وجهی، وجه، مورد، افزوده 4ي وجهی، وجه، زمانی، نسبت به حال، دور  افزوده

 1ي وجهی، وجه، زمانی، نسبت به انتظار، مثبت  مورد، افزوده 2نسبت به حال، نزدیک 
ي وجهی،  مورد،  افزوده 2ی نسبت به انتظار، منف ،یوجه، زمان ،یوجه ي افزودهمورد، 

وجه،  ،یوجه ي افزوده مورد، 5عادت، احتمالی، باال -نمایی، وجه احتمال وجه، وجه
وجه،  ،یوجه ي افزودهمورد،  10ی، پایین عادت، احتمال-مالوجه احت ،یینما وجه
نمایی،  ي وجهی، وجه، وجه مورد، افزوده 8ی، باال عادت، عادت-وجه احتمال ،یینما وجه

 5ي وجهی، وجه، شدت، درجه  مورد، افزوده 12عادت، عادتی، پایین -وجه احتمال
وجه،  ،یوجه ي افزودهمورد،  2ي وجهی، وجه، شدت خالف انتظار، توسیعی  مورد، افزوده

اي، بندي، تصریحی  مورد، افزوده وجهی،  اظهاري، گزاره 2ي دیشدت خالف انتظار، تحد
مورد، افزوده وجهی،   1اي، بندي، صالحیتی  مورد، افزوده وجهی،  اظهاري، گزاره 2

 ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یافزوده وجه مورد، 15اي، فاعلی، مطلوبیت  اظهاري، گزاره
افزوده مورد،  1ی اخالق ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یوجه افزوده مورد، 2ي خردمند

ي  ؛ و افزودهاند را به خود اختصاص داده مورد 2 طیگفتار، واجد شرا نقش ،ياظهار ،یوجه
گفتار، فاقد  الزام و افزوده وجهی، اظهاري، نقش-نمایی، وجه تمایل وجهی، وجه، وجه

  د نبودند.شرایط در پیکره موجو
 و مرد زن شرفتهیسطح پ آموزان ینوشتار فارس در هاي وجهی مقایسه کاربرد افزوده .4 -5

افزوده وجهی و مردان  76مشخص است، زنان از  )6) و (5( هاي در جدول طور که همان
 شرفتهیسطح پ آموزان یدر نوشتار فارس، به عبارتیاند.  افزوده وجهی استفاده کرده 66از 

 مرد است. شرفتهیسطح پ آموزان ینوشتار فارسهاي وجهی، بیشتر از  دهزن، افزو
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) مشخص است، فراوانی و درصد 2) و نمودار (6) و (5هاي ( در جدول طور که همان

متفاوت  زن و مرد شرفتهیسطح پ آموزان ینوشتار فارس درهاي وجهی  کاربرد انواع افزوده
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مرد،  شرفتهیسطح پ آموزان نوشتار فارسی ي وجهی در پربسامدترین افزوده است.
%) 27/27( بار 18ی، باال با عادت، عادت-وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده

افزوده  زن، شرفتهیسطح پ آموزان ي وجهی در نوشتار فارسی تکرار و پربسامدترین افزوده
 طور همان کرار است.%) ت73/19بار ( 15با  تیمطلوب ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یوجه

عادت، -وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده) مشخص است، 2که در نمودار (
  به باال ،یعادت، عادت-وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزودهو  باال ،یاحتمال
 آموزان مرد، بیشتر از نوشتار فارسی شرفتهیسطح پ آموزان در نوشتار فارسی یفراوان

و  تیمطلوب ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یافزوده وجهزن است. همچنین،  شرفتهیسطح پ
 ي افزوده و نییپا ،یعادت، احتمال-وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده

در  يا مالحظه  طور قابل بهی، پایین عادت، عادت-وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه
 شرفتهیسطح پ آموزان ن، بیشتر از نوشتار فارسیز شرفتهیسطح پ آموزان نوشتار فارسی

یی، شدت، درجه بیش از نما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده مرد است. همچنین، زنان از
ي این پژوهش، هم در نوشتار مردان و هم در نوشتار  پیکره در اند. مردان استفاده کرده

افزوده بار). زنان از  24ي وجهی، اظهاري بسیار کم استفاده شده است ( زنان، از افزوده
بار استفاده کردند؛ در حالی که در  15، تیمطلوب ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یوجه

بار از انواع افزوده اظهاري  23نوشتار مردان تنها یک مورد وجود دارد. زنان، در مجموع 
ي در از افزوده اظهار بار کیکه مردان، فقط  اند، در حالی در نوشتار خود استفاده کرده

بیان خود به  یعنی زنان بیشتر از مردان در نوشتار؛ اند نوشتار خود استفاده کرده
   اند. ان پرداختهشدها و اظهار عقای گاهددی
  تحلیل آماري. 5 -5

هاي پژوهش،  ي یافتهآماربه تحلیل خی دو،  با استفاده از آزمون آماريدر این بخش 
 يها از مردان از افزوده شیکه زنان باست  این هاي پژوهش پردازیم. یکی از یافته می

 اکنون با استفاده از آزمون آماري .کنند یاستفاده م ن،ییپا یو عادت یاحتمال ،یینما وجه
  پردازیم. دو، به بررسی این فرضیه می خی

 کیبه  ،نییپا یو عادت یاحتمال یی،نما وجه هاي فرض صفر: احتمال استفاده زنان و مردان از افزوده
  است. انزیم

 .میکن یاستفاده م خی دوآزمون فرض صفر از آزمون  يبرا
if p-value<0.05 then we reject H0 else we accept H0 
p-value=1-p(X2H0<X2obs) =1-P(X2(1) < 1.77) = 0.18 

 موردنظري  یعنی فرضیه؛ شد رفتهیفرض صفر پذ ن،یاست، بنابرا 0,05از  بیشچون مقدار به دست آمده 
 .)7(جدول  شود یرد م
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 يها از زنان از افزوده شیمردان ب کهاین است  هاي پژوهش یافتهیکی دیگر از     
  .کنند یباال، استفاده م یو عادت یاحتمال ،یینما وجه

 برابر است. ،باالی و عادت یاحتمال یی،نما وجه هاي افزودهفرض صفر: احتمال استفاده زنان و مردان از 
 .میکن یاستفاده م خی دواز آزمون آزمون فرض صفر  يبرا

if p-value<0.05 then we reject H0 else we accept H0 
p-value=1-p(X2H0<X2obs) =1-P(X2(1) < 6.09) = 0.013 

 موردنظري  یعنی فرضیه؛ فرض صفر رد شد ن،یاست، بنابرا 0,05چون مقدار به دست آمده کمتر از 
  .)8(جدول  شود پذیرفته می

استفاده  ياز مردان از افزوده اظهار شیکه زنان باین است  پژوهش دیگري  یافته    
 .کنند یم

  است. زانیم کیبه افزوده اظهاري، فرض صفر: احتمال استفاده زنان و مردان از 
 .میکن یاستفاده م خی دوآزمون فرض صفر از آزمون  يبرا

if p-value<0.05 then we reject H0 else we accept H0 
p-value=1-p(X2H0<X2obs) =1-P(X2(1) < 20.16) = 0 

 موردنظر ي فرضیه یعنی؛ فرض صفر رد شد ن،یاست، بنابرا 0,05چون مقدار به دست آمده کمتر از 
 .)9(جدول  شود ، پذیرفته میپژوهش

   
   . نتیجه6

سطح  خارجی آموزان یفارس نوشتار کاررفته در به ي وجهیها پس از بررسی افزوده
  زن و مرد، نتایج زیر حاصل شد: رفتهشیپ

 آموزان یدر نوشتار فارس وجهیافزوده  نیپربسامدتر نمایی ي وجهی، وجه، وجه . افزوده1
گفتار، فاقد شرایط در پیکره پژوهش  و افزوده وجهی، اظهاري، نقش است شرفتهیسطح پ

افزوده  نیرپربسامدت نمایی، ) نیز، افزوده وجه1388(جعفري در پژوهش  موجود نبود.
  وجهی در پیکره پژوهش بوده است. 

وجه  ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزودهاز  )يازنظر آمار يطور معنادار (به . مردان2
 ،یوجه ي افزودهو  مطمئناً، حتماً و ...) لیقباز  ییها (واژه باال ،یعادت، احتمال-احتمال

وقت و  همیشه، هیچ لیقباز  ییها واژه(باال  ،یعادت، عادت-وجه احتمال ،یینما وجه، وجه
قاطعیت بیشتر در نوشتار  ي دهنده نشاناند که  ...) بیش از زنان استفاده کرده
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و  تیمطلوب ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یافزوده وجه از آموزان مرد است. زنان فارسی
ز ا ییها (واژه نییپا ،یعادت، احتمال-وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده

عادت، -وجه احتمال ،یینما وجه، وجه ،یوجه ي افزوده و و ...)  دیاحتماالً، شا لیقب
، بعضی اوقات، گاهی اوقات و ...) بیش از یگه گاه لیقباز  ییها واژه( ی، پایینعادت

 آموزان زن است. عدم قطعیت در نوشتار فارسی ي دهنده نشاناند که  مردان استفاده کرده
 لیقباز  ییها واژه( درجه یی، شدت،نما وجه، وجه ،یوجه ي زودهاف همچنین، زنان از
  اند. بیش از مردان استفاده کرده  تقریباً، نسبتاً و ...)

 تأیید) درباره تفاوت گفتار مردان و زنان را 54-52: 1975این نتیجه دیدگاه لیکاف (    
کنند.  استفاده می 1اگوید: زنان بیش از مردان از تردیدنماه کند. لیکاف (همان) می می

کنند.  تردیدنماها کلماتی هستند که حس تردید و درنگ گوینده را به مخاطب القا می
بردن این کلمات، از اظهارنظر قطعی  به کارلیکاف (همان)، گوینده نظر با  به باور

ی نوع پرهیزد. او باور دارد که زنان در طول گفتارشان با استفاده مکرر از تردیدنماها به می
و » تقریباً«زنان با استفاده از صفات تقریبی مانند  نیهمچنروند.  از جواب دادن طفره می

   کنند. می تأیید، این نکته را »نسبتاً«
توان آن را در تمام  جامعه ریشه دارد و می ي در شبکهقدرت عمیقاً  ،به اعتقاد فوکو    

نمایی  وجه ).346-344: 1390(نظري،  هاي اجتماع و روابط انسانی مشاهده کرد عرصه
نمایی  جهزیرا و ؛گذارد ابزاري کارآمد براي تحلیل مناسبات قدرت در متن در اختیار می

در  ،نگرش یا اعتقاد گوینده یا نویسنده است اهاي گفتمان را که در ارتباط ب تمام جنبه
  ).13: 1977، 2(فاولر ردیگ یبرم

هایی که  نوشتار زنان، عبارات و واژه ) نیز، در2010( مقدم دروديدر پژوهش      
 یگانه و قریشی تفرجیدر پژوهش  ي شک و تردید هستند، زیاد است. دهنده نشان

به اند و  برده به کارها را در نوشتار خود  کننده ) نیز، مردان بیش از زنان، تقویت2015(
  ها از قاطعیت بیشتري بهره برده است. ، نوشتار آنعبارتی

 لیقباز  ییها (واژه تیمطلوب ،یفاعل ،يا گزاره ،ياظهار ،یفزوده وجها. زنان از 3
طور  (به طورکلی زنان اند و به بیش از مردان استفاده کرده خوشبختانه، متأسفانه و ...)،

اند که  بیش از مردان استفاده کرده ياظهار ،یافزوده وجهاز  معناداري ازنظر آماري) 
ها و  گاهدبیان دییشتر از مردان در نوشتار خود به زنان باین است که  ي دهنده نشان

این موضوع که زنان بیش از مردان به بیان احساسات فردي اند.  ان پرداختهشداظهار عقای

                                                           
1. hedges 
2. Fowler 
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ازجمله  اند؛ کرده تأییدنیز آن را از نتایجی است که محققان دیگر  ،پردازند خود می
گویند از زنان انتظار  ه میاشاره کرد ک )1993( 1کیچتوان به تحقیق جیمز و درا می
احساسات فردي و دیگر موضوعات اجتماعی  ي رود که بسیار بیشتر از مردان درباره می

در پایان توجه  ).325: 2006، 2(وارداف فردي حرف بزنند احساسی مربوط به روابط میان
آموزان خارجی زن و مرد، در نوشتار خود از  اهمیت است که فارسی حائزبه این نکته 

توان نتیجه گرفت  اند؛ می ) استفاده کردهبار 142هاي وجهی، به تعداد کمی ( انواع افزوده
آموزان خارجی، بازنگري شود و  بایستی در تهیه و تدوین متون آموزشی براي فارسی که

ها  هاي وجهی به میزان مناسب در این متون استفاده نشده است، این افزوده اگر افزوده
    روند. کار بهدر متون آموزشی 
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