
 یدرخواستجمالت  بر طول هاي جنسیتیتفاوتتأثیر 
  انگلیسی توسط گویشوران سنندجی

  1زیتا رنجبرور 
  

  
  چکیده

انگلیسی توسط گویشوران به زبان ی درخواستجمالت  یدهاي جنسیتی در تولتفاوتپژوهش تأثیر در این 
در کردستان سال اول دانشگاه  دانشجوي 54 منظور، بدین. شودبررسی می شهر سنندج در  کرد زبان

 انیاز دانشجو قیتحق نیدر ا .گیري تصادفی انتخاب شدندبه روش نمونه س زبان انگلیسی عمومیکال
را به زبان  مناسب یمختلف موجود در پرسشنامه، جمالت درخواست هايتیموقع يخواسته شد تا برا

 تیبر اساس جنس یهر جمله درخواست يتعداد کلمات استفاده شده برا تیدر نها. سندیبنوانگلیسی 
گویشوران دختر و پسر در تولید جمالت  بینکه  دهدمی نشان هایافته. شد سهیکنندگان مقاشرکت

واژگان بیشتري در تولید دخترها نسبت به پسرها از تعداد . دارد وجود معناداري هايدرخواستی تفاوت
کنند و طول جمالت درخواستی تولید شده توسط دختران به مراتب بیشتر جمالت درخواستی استفاده می

 یموضوع نشان دهنده وجود تفاوت کم نیکه اخواستی تولید شده توسط پسران است از طول جمالت در
 .توسط زنان و مردان است یجمالت درخواست دیدر تول

  
جمالت  ،گفتاري غیرمستقیمکنش ،هاي جنسیتیتفاوتشناسی اجتماعی، زبان :کلیدي هايواژه

  .درخواستی
  
  مقدمه - 1
 نیز توسط گویشورانکارگرفته شده ه بزبان  ،استگونی رو دگ تحول حال در بشري جوامع که آنجایی از

 نقش گویشور اجتماعی زندگی درزبان  با توجه به این که. و دگرگونی است تحول به تبع آن در حال
 عواملی از جمله. گیردمی قرار نیز انسانی جامعه هاي دگرگونی و تحوالت تاثیر تحت بنابراین دارد، مهمی

 تنوع گستردگی میزان 	.است اجتماعی عوامل باشد داشته نقش زبانی هاي تفاوت گسترش در تواند می که
 موانع و مختلف هايگروه اجتماعی روابط جامعه، یک درونی ساخت به زبان اجتماعی هايگوناگونی و

 	سن،	جنسیت، 	طبقه اجتماعی،. )185: 1396 ،مدرسی(دارد بستگی آن در موجود اجتماعی
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هاي اجتماعی نقش دارند نديبکه درگروه اندالت از جمله مهمترین عواملیمذهب و تحصی ،قومیت
  .)185: 1396 مدرسی،(کرد رجوعهاي اجتماعی زبان باید به آنها براي توضیح گوناگونی بنابراین

این  .اي وجود داردهاي قابل مالحظهرفتار زبانی مردان و زنان تفاوت دهد که درها نشان میپژوهش     
هاي کار بردن برخی از ویژگیبه عبارت دیگر زنان و مردان در به .نسبی و کمی دارد ها بیشتر جنبهتفاوت

 از پرسشی	خبري و ،تعجبی ،خواهشی ،یا براي تولید برخی جمالت امري و زبانی تمایالت متفاوتی دارند
 .هاي آماري قابل مشاهده است ها از طریق بررسیکه این تفاوت ،کننداد کلمات متفاوتی استفاده میتعد

شناسی گیز در زبانبرانموضوعات چالش تفاوت میان رفتار زبانی زنان و مردان از موضوعدر واقع 
برخی بر این باورند که این  .انددادههاي مختلفی را ارائه آن نظریهباره است که پژوهشگران در 1اجتماعی

 سیاسی ،هاي مختلف است که بر اثر عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگیها نتیجه آمیزش زبانتفاوت
معتقدند که دلیل اصلی این تفاوت موقعیت و نقش  شناسانگروه دیگري از زبان .اندایجاد شدهو اجتماعی 

 را ، رفتارهاي زبانی متفاوتیاجتماعی گوناگون هايبنابراین نقش .اجتماعی زنان و مردان در جامعه است
ارد و در برخی دیگر در د وجود واژگان محدوده در بیشتر هاتفاوت جوامع برخی در .آورد می وجود به

 واژگان تعداد کارگیري به مردان و زنان زبانی رفتار در عمده هايتفاوت از یکی	.محدوده تلفظ و دستور
 تولید جهت واژه بیشتري تعداد از مردان به نسبت زنان که دهد می نشان ها پژوهش .است زبان تولید در

از  در رفتار زبانی خود توجه به موقعیت اجتماعی با زنان که آنجایی از .کنندمی استفاده خود جمالت
در نتیجه جمالت آنها غیرمستقیم و داراي  ،کنندعمل می انهبرخوردارند و محتاط حساسیت بیشتري

  .کلمات بیشتري است
شناسی اجتماعی با توجه به اینکه موضوع جنسیت در کاربرد زبان از موضوعات چالش برانگیز در زبان

با مقایسه  تا بر آن استپژوهش حاضر سعی در ، هاي مطرح شده در این زمینهدر راستاي نظریهاست، 
هاي انی خاص تفاوتبتولید شده توسط گویشوران دختر و پسر در یک محدوده ز 2جمالت درخواستی

در تولید جمالت  3هاي جنسیتیهاي آنان بررسی و میزان تاثیرگذاري تفاوتکمی موجود در جمله
االت مطرح در این پژوهش به صورت زیر سئو .شودمشاهده  گویشوران دختر و پسردرخواستی توسط 

هاي درخواستی تولید شده توسط گویشوران هاي جنسیتی بر طول جملهمیزان تأثیرگذاري تفاوت :است
شهر  در و پسرها دخترها توسط شده تولید هاي درخواستیجملهطول  درآیا  دختر و پسر چگونه است؟

 دارد؟  معناداري وجود سنندج  تفاوت
 هایی است کهپرسشنامهها صورت میدانی و ابزار گردآوري دادهه ها بگردآوري داده پژوهشدر این 

ها و نمونه. ها از روش کمی استفاده شده استبراي تحلیل داده. در اختیار دانشجویان قرار گرفته است
و پسر در  هاي مورد بررسی در واقع جمالت انگلیسی تولید شده توسط دانشجویان سال اول دخترداده

  . دانشگاه کردستان است

                                                
1 Sociolinguistics 
2 Requested sentences 
3 gender differences 
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  هاي پیشینپژوهش - 2
 گرفته صورت پژوهش به توان میمردان و زنان  یزبان يهاتفاوت نهیصورت گرفته در زم يهااز پژوهش 

مرد و زن  شورانیرا در تعامل مکالمه گو یتیجنس هايتفاوت وي. کرد اشاره )1385(نژادتوسط جان
و با در نظر گرفتن دو عامل موضوع و نسبت  »کالم زانیم«یکالم یشناختزبان ریبا توجه به متغ یرانیا

ها داده يآمار لیو تحل هیو تجز یبا بررس محقق .کرد یابیو ارز یبررسمرد به زن  شورانیگو ادتعد
 ،پژوهشگر نیا دهیبه عق .کرده است یمعرف یتیجنس يالگوها عیدر توز یقابل توجه يهاتفاوت

از خود  یمتفاوت  آن تعامل مکالمه رامونیو زن با توجه به موضوع و دامنه اطالعات خود پشوران مرد گوی
به باور  .است گذاریرمرد و زن تأث شورانیگو زبانی رفتار برنیز  و زنمرد  شورانیتعداد گو. دهند ینشان م

 واقعیت گویند،می سخن مرد گویشوران از بیش زن گویشوران ایرانی جامعه در که تصور این  این محقق
 6/57 دگویشوران مر .زنندبیش از گویشوران زن حرف می زبان رسیفا مرد  در واقع گویشوران .ندارد

 هر در که وي معتقد است   .درصد زمان مکالمه را به خود اختصاص دادند   4/42درصد و گویشوران زن 
زنند و در هر موقعیتی یم حرف مرد گویشوران از بیش گویشوران زن باشد محورزن ،موضوع که موقعیتی

زن مدت زمان مکالمه را به خود اختصاص  مردمحور باشد گویشوران مرد بیش از گویشوران ،که موضوع
   باشد، برابر یا و زن گویشوران از بیش مرد گویشوران تعداد نسبت که هاییموقعیت در .دهند می

  .دهند اختصاص می خود به زن گویشوران به نسبت بیشتري زمان مدت مرد گویشوران
حمیدي و  اندهاي جنسیتی در کاربرد زبان پرداختهاز دیگر پژوهشگران ایرانی که به بررسی تفاوت

 یزبان يهادر مهارت یتیجنس يهاتفاوت یبررس«پژوهش خود با عنوان که در  است) 1392(همکاران
هاي آن در میان رشد زبان و مهارتهاي جنسیتی در به بررسی تفاوت» ییاول ابتدا هیآموزان پادانش

این پژوهشگران براي سنجش رشد زبان و  .انددانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان مریوان پرداخته
صحبت  ،کردنهاي گوشکه بین مهارت دریافتنددر نهایت  .انداستفاده کرده )T(هاي آن از آزمونمهارت
ر دختران و پسران وجود دارد اما بین مهارت سازماندهی شناسی و نحو تفاوت معناداري دیمعن ،کردن

 ،کردنبه این معنی که دختران در مهارت گوش، گفتار در دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد
  کردن دختران و پسرانرشد بیشتري دارند اما در مهارت سازماندهی ،شناسی و نحویمعن ،صحبت کردن

   .کنند و تفاوتی بین آنها وجود نداردتقریبا همانند یکدیگر عمل می
هاي  پژوهش به توان هاي جنسیتی در کاربرد زبان میهاي غیرایرانی در زمینه تفاوتاز پژوهش

   .اشاره کرد) 2006(6و یول) 1999(5تراسک) 1995( 4مزوله )1978 (3و لوینسون 2، براون)1975(1سیرل
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 برد به یکهایی که کودك در حال حاضر به کار میکلمه هنشان داد هم)  2010(1 کاآندونوسکا تراکوس
 هافعل و گروه اولین هااسم به اعتقاد وي. انداند، بلکه در مراحل مختلف سنی ظاهر شدهباره پدید نیامده

 نیز )2009(2والنتاین تحقیقات .شوندمی ظاهر زود خیلی فرد گفتار در که هستند کلماتی از گروه دومین
این  اما دهد،می نشان دختران براي را ناچیزي برتري زبان اکتساب در اولیه هايتفاوت که کرد مشخص

با آنها،  مناسب اجتماعی نیز توجه به کودکان، رفتار) 2004(3بورچینال. شودمی ناپدید تدریج به امر
  و 4پاینه .رشد مهارت زبانی کودکان برشمرد و ارتباط کالمی زیاد با کودکان را از عوامل صحبت کردن

 هاي درك و فهم زبان بهتر از پسرانداري در مهارتثابت کردند که دختران به طور معنی )2011( 5لین
ود دارد، اما این هاي جنسیتی در اکتساب زبان وجنشان داد که تفاوت) 1981( 6کالن دلیوس .هستند
-یهاي معناحتمال زیاد فقط درمؤلفههاي اکتساب زبان مورد انتظار نیست و به حوزه هها در همتفاوت

 هاي جنسیتی در کاربرد زبانزمینه تفاوت در که نیمحققادیگر از . شناسی و کاربردشناسی وجود دارد
نشان داد که پسرها تمایل بیشتري به بیان وي . اشاره کرد  )1979( 7توان به هسمی اند،داشته مطالعه

 را جهت مقبول شدنی اطالعات خود هاي مستقیم دارند اما دخترها تمایل دارند در مکالماتدرخواست
انتخاب  « هس اصطالح .ارائه دهند و درخواست خود را به صورت غیرمستقیم بیان کنند موقعیت خود

 بر شود کهشده گفته میآموخته شناختی زبان رفتار نوعی به واقع در که کند می رحمطرا  » 8جنسیت
 در رسدمی نظر به که گیرداي شکل میبه گونه جامعه در جنسیتی هاينقش اجتماعی ساختار اساس آن

 .باشد داشته وجود گفتمانی هرنوع
توان به  با توجه به دیدگاه هس، می هاي موجود در کاربرد زبان توسط مردان و زناناز دیگر تفاوت

کنند و موضوع گفتمان آنها از اصطالحات غیررسمی استفاده میاین نکته اشاره کرد که مردها بیشتر 
تر و حمایتی در حالی که زنان بیشتر از اصطالحات رسمی ،استتجارت  و پول ،بیشتر در خصوص ورزش

کنند و موضوع  ت میرعای را گفتارياستانداردهاي بیشتر از مردان، کنند و در گفتمان خود  استفاده می
  ). 1979 ،سه(ستا مورد مسائل احساسیسخن آنها بیشتر در 

  شناسی اجتماعیزبان - 3
این علم در واقع  .)183: 1972، 9لباو( دپردازشناسی اجتماعی به مطالعه زبان در بافت اجتماعی میزبان

  فرهنگی را نیز مورد توجه قرار  -شناسی است که در مطالعه زبان، بافت اجتماعیهمان زبان
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 تعامل براي اي وسیله ارتباطی، نظام عنوان به اجتماعی شناسیزبان در  زبان).  7:1972 ،1فیشمن(دهدمی
بدین معنا که .  ددار وجود دوجانبه  رابطه جامعه و زبان میان .شودمی گرفته نظر در انسانی جوامع مختلف

باورند که از  شناسان بر اینبسیاري از زبان. شودتحول و دگرگونی در یکی باعث تحول در دیگري می
-افتند در نتیجه تأثیر تحوالت اجتماعیکه تحوالت اجتماعی با سرعت بیشتري اتفاق می آنجایی

  ).24: 1396، مدرسی(ستفرهنگی بر زبان بیشتر ا
 زبان و جنسیت - 1 -3
در واقع  مهماین فاکتور  .است 2یکی از فاکتورهاي اساسی در مباحث اجتماعی زبان فاکتور جنسیت 

 تاثیر تحت و دارد ارتباط جامعه در مردان و زنان اجتماعی هاينقش با که است فرهنگی -اجتماعی مقوله
   و رفتارها جامعه هر در مردان و زنان . گیردمی قرار مخالف جنس دو اجتماعی رفتارهاي در تفاوت
گذار نیز تاثیربر روي رفتار زبانی آنها ند که این تفاوت رفتاري بدون شک هاي خاص خود را دارکنش
توان گفت که میان جنسیت و رفتار زبانی بنابراین می. شودمی و باعث تمایز در رفتار زبانی آنها است

  .)201: 1396مدرسی (هایی وجود داردهمبستگی
جنبه اجتماعی جنسیت  هب ،هاي موجود در کاربرد زبان توسط مردان و زنان با موضوع جنسیتتفاوت      

 که استشده  داده نشان ها وهشپژدر  گردید مطرح ترپیش گونه که همان براي مثال .استهم مرتبط 
دارند و زنان نیز با  مستقیم هايتمایل بیشتري به بیان درخواستشان با توجه به جایگاه اجتماعیمردان 

در  .کنندي متفاوتی در زبان براي بیان درخواست استفاده میراهکارهااز  توجه به موقعیت اجتماعی خود
هاي مختلف صورت توان اظهار داشت که درخواست کردن در دو جنس مخالف به روش این رابطه می

  هاي تعارفی و مبهم صورت و بدون استفاده از واژه صورت مستقیمه در مردان درخواست ب. گیردمی
  .کننداستفاده میگفتاري غیرمستقیم براي بیان درخواست خود کنش که زنان ازگیرد، در حالیمی
 گفتاريکنش - 2 -3

 براي خواهند کهو یا از دیگران می دهندمی انجام را هایی فعالیت  زبان به کارگیري گویشوران از طریق
-هاي کنشدر واقع   .)31:  2000(4ریتر گویند،می 3گفتمانیکه به آن کنشدهند  انجام را کارهایی آنها

-خواهیمعذرت مواردي مانندبراي مثال  .دنشوها میانجام این فعالیتکه باعث اند گفتارهایی یگفتمان
 به اعتقاد .اندگفتمان هايکنش انواع از همگی تهدیدکردن یا و  دادن قول کردن، درخواست کردن،
 2006(یول. شودتالشی است که تنها به وسیله سخن گفتن انجام میکنش گفتمانی ) 189: 1999 (هس

- نمونه .شودگفتمان انجام می در یکگفتمانی کنشی است که توسط گویشور که کنشمعتقد است ) 118:
 کهزمانی بنابراین. روندمی شمارگفتمانی به هاي کنش جملهاز قول دادن یا درخواست کردن  هایی مانند

 گفتاري هايکنش تفاوت ناگزیر گیرد،می قرار مالحظه مورد زبان کاربرد در مردان و زنان بین هاي تفاوت

                                                
1 Fishman, J. 
2 Gender 
3 Speech act 
4 Reiter, R.M. 
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هاي و کنش 1گفتمانی مستقیمهاي به مقوله کنش) 1975(سیرل .گیردمی قرار توجه مورد آنها نیز در
 و   دارند 3ايم گزارهمفهو  یک مستقیم گفتمانی هايکنش وي عقیده به .قائل شد 2گفتمانی غیرمستقیم

پاسخ واقعی یک  دریافت یک هدف با پرسیدن والئس دیگر عبارت به  .است منظورگوینده و هدف شامل
 تنها هدف اگر پرسش این در   »توانی شنا کنی؟آیا تو می« جملهمانند  .گفتمانی مستقیم استنوع کنش

گفتمانی کنش ،در مقابل  ).2006 ،یول(است مستقیم گفتمانی کنش یک  باشد، اطالعات تولید
به عبارت دیگر زمانی که    ).60: 1979 ،سیرل(غیرمستقیم یک کنش اجرا شده به وسیله دیگري است

کنش گفتمانی  ن راتوان آمی ،باشدآن از نوع درخواستی  اما نقش باشد، پرسششبیه  جمله ساختار نحوي
 واقع در  »؟دکنی را کم سیقیتوانید صداي مومیآیا « اي ماننددر جمله  ).2006، یول(غیرمستقیم نامید

صورت ساختار پرسشی مطرح ه جمله درخواستی که ب گوینده با بیان یک بلکه مطرح نیست پرسش یک
 »کردن صداي موسیقیکم«خواهدکه براي او کاري انجام دهد که در اینجا است، از شنونده می کرده
 گوینده، منظور به بسته نتیجه در. گویندگفتاري غیرمستقیم میها کنشبنابراین به این نوع جمله.  است
 .غیرمستقیم باشد یا مستقیم گفتمانیکنش ممکن است جمله
هاي گفتمانی کنش در زیرشاخه هاي درخواستیجمله ،گفتمانیهايکنش ختلفهاي م میان مقولهاز      
 از گیرد وانجام می که توسط گوینده است تالشی »4درخواست«در واقع   .گیرندمستقیم قرار میغیر

 شامل آنها انواع از فارغ  هادرخواست  ).13: 1975 ،سیرل(دهد براي او انجام را کاري خواهدمی شنونده
در  که از آنجایی ).35: 2000 ،ریتر (گیردانجام می )شنونده(شخص مخاطب توسطکه اند هاییکنش

کند لذا این جمالت درخواستی را براي انجام کاري توسط شنونده مطرح میگوینده  ،جمالت درخواستی
 .استط و بیان غیرمستقیم در ارتبا 5با مفاهیمی چون ادب معموال

براي حفظ جایگاه و  يراهکارمستقیم در واقع رگفتمانی غیکنش ،تر ذکر گردیدهمانگونه که پیش     
در رابطه  متفاوتی عقاید .شوداست که به وسیله گویشوران مرد و زن به کار گرفته میاجتماعی موقعیت 

معتقد است که گفتمان زنان ) 1995 (هولمزمثال  براي .دارد وجود غیرمستقیم و مستقیم هايدرخواستبا 
 ادر واقع این تفاوت ب .مردان به صورت مستقیم استدر مقابل، گفتمان بیشتر به صورت غیرمستقیم و 

 7هاي دوزبانهجمالت درخواستی بچه )1981(6رزوالت .استارتباط در هاي مرد بودن و زن بودن مشخصه
درخواست تاثیر خاصی ندارد بلکه  »مستقیم بودن«د و دریافت که جنسیت بر روي را مورد مطالعه قرار دا

 زن مخاطب که زمانی به عقیده وي .باشد تاثیرگذار تواند میاین مخاطب است که بر روي نوع درخواست 
   .کنندمی استفاده غیرمستقیم درخواستی جمالت از و هستند ترادب با هابچه باشد

                                                
1 Direct Speech Act 
2 Indirect  Speech Act 
3 Propositional content 
4 Request 
5 Politeness 
6 Walters, J. 
7 Bilingual 
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  هاتحلیل داده - 4
هاي که تعداد واژهشود بینی میپیش. ها از روش کمی استفاده شده استدر این پژوهش براي تحلیل داده

 رو پژوهش حاضراز این .متفاوت استدر بیان درخواست دختران و پسران گفتمانی استفاده شده در کنش
تمرکز  ولید شده،شهر سنندج تدر  دخترهاو  پسرها که توسط انگلیسی جمالت درخواستی طولبر روي 

که در  است سنندجیکردي ازگویشوران بومی دانشجو 54 پژوهش این در بررسی مورد هاينمونه .دارد
 22تا  18 از آنها سن و هستند صیلتحمشغول به عمومی در دانشگاه کردستان  انگلیسی کالس زبان

  . سال است
به دانشجویان ارائه ها در چهار موقعیت اجتماعی مختلف طراحی شد و در این پژوهش پرسشنامه     

جمالت درخواستی ه در پرسشنامه هاي مطرح شدخواسته شد که براي موقعیتآنان  از گردید، سپس
آوري شد و هاي مختلف جمعتوسط گویشوران دختر و پسر براي موقعیتهاي نوشته شده پاسخ. بنویسند

با توجه به جنسیت هاي مورد استفاده در هرجمله درخواستی نهایت تعداد واژه در. ش قرارگرفتشمارمورد 
. و درصد جمالت طوالنی در دختران و پسران مشخص گردید کنندگان مورد مطالعه قرارگرفتشرکت

هاي گفتاري تولید شده توسط دانشجویان دختر و پسر را در موقعیتهایی از کنشهاي ذیل نمونهمثال
 . دهدان میمختلف نش

 و پسر تولید شده توسط دانشجویان دختر گفتاريهاي مقایسه کنش
a. I’m boiling, this class is very hot, please open the window. )         دختر(
                                                                  
b. Please open the window. )                                            پسر(  

. به لحاظ تفاوت جنسیتی کامال مشهود است )b(و  )(aبینیم تفاوت کمی در دو مثال همانگونه که می
اي که توسط دختران تولید شده است، درخواست باز کردن پنجره با توضیحات بیشتر همراه است در جمله

اما در جمله درخواستی تولید شده توسط . کنددرخواست خود را بیان می غیرمستقیمطور  و گوینده به
اي صورت مستقیم و بدون هیچ توضیح اضافه دانشجویان پسر، درخواست باز کردن پنجره کامال به

  .مطرح شده است
a. Can you turn off the TV please? )                              دختر(   
b. Turn off the TV please. )                                              پسر(  

صورت غیرمستقیم و با احتیاط مطرح  در مثال فوق درخواست خاموش کردن تلویزیون توسط دختران به
دخترها براي حفظ روابط دوستانه و موقعیت اجتماعی در بیان درخواست خود حساسیت . شده است
در مقابل پسرها براي بیان درخواست خود محتاط نیستند و از کلمات کمتري . برندمیکار ه بیشتري ب

  .هاي مطرح شده به وضوح دیدتوان تفاوت کمی را در نمونهبنابراین می. کننداستفاده می
 

a.  Would you please cleaning the room my dear friend? ) دختر(  
b. Can you clean the room? )                                             پسر(  
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در موقعیت مطرح شده در مثال فوق، دانشجویان دختر با رعایت ادب و حفظ روابط دوستانه از دوست و 
اتاقی خواهند که اتاق را تمیز کند، اما دانشجویان پسر بدون هیچ تعارف و ابهامی از هماتاقی خود میهم

ها و هاي جنسیتی چگونه در تعداد واژهبینیم که تفاوتبنابراین می. اتاق را تمیز کندخواهند که خود می
  .طول جمالت درخواستی تولید شده توسط زنان و مردان تأثیرگذار است

 
a. Would you mind showing me the nearest hospital please? )           دختر(
                                                                         
b. Where is the nearest hospital? )                                            پسر(  

 
 شود که براي پرسیدن آدرس مکانی مانند بیمارستان، میزان کمیدر موقعیت فوق نشان داده می

هاي جنسیتی بر طول دهد که تفاوتاستفاده از واژه در زنان تقریبا دو برابر مردان است و این نشان می
  . جمالت درخواستی تأثیر مستیقم دارد

تولید  جمالت درخواستی که توسط دانشجویان دختر توان گفت که درمی هاي فوقبا توجه به مثال
. هاي بیشتري تشکیل شده استرها از تعداد واژهشده است نسبت به جمالت تولید شده توسط پس

-در مقابل، کنش. صورت غیرمستقیم بیان شده است گفتاري دانشجویان دختر بیشتر بههمچنین کنش
صورت مستقیم بیان شده  گفتاري دانشجویان پسر از کلمات کمتري تشکیل شده و درخواست آنان به

به پسرها در بیان درخواست خود حساسیت بیشتري دارند  توان گفت که دخترها نسبتبنابراین می. است
. دهدیجنسیت پاسخگویان را نشان مجدول ذیل . کنندهاي بیشتري به لحاظ کمی استفاده میو از واژه

گویشوران در این پژوهش، تعداد  نفر گویشور شرکت کننده  54اعداد جدول بیانگر این است که از کل 
 5/55و  این پژوهش دختردر درصد افراد  4/44عبارت دیگر  به. است بوده ربیشتدختر پسر از گویشوران 

   .تعداد پسران در این تحقیق بیشتر از دختران است بنابراین. ندستهپسر درصد 
  

  گویشوران بر حسب جنسیتتعداد ): 1(جدول
  

  درصد              تعداد  جنسیت

  4/44                 24  دختر

  5/55  30  پسر

  100  54  تعداد کل گویشوران
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زنان و مردان  یها تفاوت در رفتار زباناز جوامع و فرهنگ ياریکه در بس دهد یها نشان م پژوهشنتایج 
از تعداد  یجمالت درخواست دیزنان و مردان در تول).  203: 1396 ،یمدرس(دارد یو کم ینسب جنبه شتریب

مثال در  يبرا .شودیم گریکدیآنان از  گفتار زیامر موجب تما نیکنند که همیاستفاده م یمتفاوت يهاواژه
 طولکه در  شد نشان داده یعموم یسیکالس زبان انگل پسر و دختر در انیدانشجو یخصوص رفتار زبان
هاي بنابراین با توجه به داده .وجود دارد يادو گروه تفاوت قابل مالحظه نیدر گفتار ا یجمالت درخواست

توان دید که تفاوت جنسیت در طول جمالت جنس مخالف و مقایسه میزان کمی در آنها میمذکور از دو 
دختر و  انیدر گفتار دانشجو نسبی  تفاوتذیل میزان در جدول . درخواستی به لحاظ کمی تأثیرگذار است

شده نشان داده  )کمدي، ازدواج، فارغ التحصیلی، تجمع اعتراضی( تلفمخ یاجتماع تیدر چهار موقع پسر
  .است

 
   

  موقعیت        
  

     جنسیت
  ت  پ  ب  الف

  47 /9          2/56           70            5/85  دختر

  3/33               20            4/40  4/36  پسر
      یاجتماع تیو موقع تیبر اساس جنس جمالت طوالنیدرصد  :)2(جدول 

   
در  یاجتماع ریعنوان متغمشهود است بین طول جمالت درخواستی به  در جدول فوقهمانگونه که 

جشن مراسم : موقعیت ب ،دانشگاهکمدي بازي در تئاتر : موقعیت الف(موقعیت اجتماعی مختلفچهار 
تجمع در اعتراض به : و موقعیت ت دانشگاه جشن فارغ التحصیلیمراسم : موقعیت پ ،جوییازدواج دانش

کار ه هاي ببا توجه به شمارش واژه. ارتباط و همبستگی وجود دارد ،جنسیت و )کیفیت غذاي دانشگاه
جمله درخواستی تولید شده براي  100رفته در جمالت درخواستی به زبان انگلیسی، مشاهده شد که از 

 5/85، حدود )الف(توسط دانشجویان دختر و پسر،  در موقعیت ) الف، ب، پ و ت(هاي مختلفموقعیت
در ، )ب(در موقعیت . والنی بوده استدرصد جمالت در پسران ط 4/36در دختران و حدود درصد جمالت 
، )پ(در موقعیت . درصد جمالت درخواستی طوالنی بوده است 4/40درصد و در پسران  70دختران حدود 

و در . درصد جمالت در پسران طوالنی بوده است 20درصد جمالت در دختران و حدود  2/56حدود 
اند، درحالی که جمالت طوالنی درصد جمالت طوالنی تولید کرده 9/47، )ت(تران در موقعیت نهایت دخ

مشهود در جدول فوق که  همانگونهبنابراین . درصد بوده است 3/33حدود ) ت(در پسران در موقعیت 
پسر  انیت به گفتار دانشجونسبدختر  انیدرگفتار دانشجو جمالت طوالنیدرصد  تیاست در هر موقع

 تیبه مردان حساس تنسب یجمالت درخواست دیدهد که زنان در تولینشان مو این امر  استبوده  شتریب
 انیب يبرا آنهاکلمات  تعداد بنابراین .کنندیم انیب با احتیاط بیشتريدارند و جمالت خود را  يشتریب
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 رغی صورتدرخواست خود را به دخترها  همچنین نسبت به کلمات پسرها بیشتر است،درخواست خود 
 یجمالت درخواستطول از  شترین بآنا یجمالت درخواستطول  لیدل نیبه هم .کنندیم انیب میمستق
که  داده شد نشان سنندج  شهردر دختر و پسر  انیدانشجو یرفتار زبان با مطالعه نیبنابرا. ن استپسرا

 هاي درخواستیجملهطول  در ارتباط است و بین ندگانیگو تیبا جنسگفتار ان درواژگتظاهر  ینسب زانیم
  .دارد معناداري وجود تفاوت سنندج شهر در و پسرها دخترها گفتاري کنش عنوان به  شده تولید

  
  گیرينتیجه - 5

 جمالتهاي این پژوهش نشان داد که زنان تمایل بیشتري به بیان جزئیات نسبت به مردان در یافته
شود توسط هایی که براي بیان جمالت غیرمستقیم استفاده میکاربرد واژه، همچنین دارند یدرخواست

بین توان گفت، بنابراین با توجه به پژوهش انجام گرفته می .دختران نسبت به پسران به مراتب بیشتر بود
 تفاوت در شهر سنندج هاي گفتاريکنش عنوان به  و پسرها دخترها شده تولید هاي درخواستیجملهطول 

هاي بدین معنا که طول جمله. لحاظ کمی قابل توجه است دارد که این تفاوت به معناداري وجود
هاي درخواستی پسرها بیشتر بوده است و تعداد کلمات استفاده شده در درخواستی دخترها از طول جمله

. ا بوده استهاي درخواستی توسط دخترها به مراتب بیشتر از تعداد کلمات تولید شده توسط پسرهجمله
هاي درخواست کارگیري واژه، اگرچه در نحوه بهبیشتر به لحاظ کمی مورد توجه بودتمایزات موجود 

هاي تعارفی، بدین معنا که گویشوران دختر بیشتر از واژه.  مستقیم و غیرمستقیم نیز تمایزاتی دیده شد
ده کرده بودند و پسرها در بیان درخواست غیرمستقیم و کلمات مؤدبانه جهت بیان درخواست خود استفا

  . درخواست خود جمالت ساده، مستقیم و گاهی با حالت دستوري استفاده کرده بودند
اجتماعی و محدودیت -توان به ساختارهاي فرهنگیهاي موجود در این پژوهش میاز جمله محدودیت

به راهکارهاي حمایتی  هایی ممکن است با توجهگیريچنین نتیجهبه عبارت دیگر، . سنی اشاره کرد
 اشاره کنندگانشرکت سنی هايگروه به توانهمچنین می .فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر قرار گیرند

 به شبیه تقریباً آنها و سن بودند اول ترم دانشجویان کننده ازشرکت دانشجویان همه که آنجایی از .کرد
  .تأثیر قرار داده باشدپژوهش را تحت  نتایج است ممکن موضوع این بود، یکدیگر
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