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  چکیده
در . کنندتعریف میزبان از دیدگاه سخنگویان آن   مطالعهرا  کاربردشناسی، اجتماعی شناسی در زبان

شود و چگونه به  میو به کار برده حفظ  جتماعیهاي ا دب در مکالمهله که چگونه ائهاي اخیر این مس سال
 ،شود مخاطب مخصوصاً با در نظر گرفتن شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی درك و فهمیده می  وسیله

مطالعات کاربردي و نظري بسیاري نیز در این . شناسی پیدا کرده استکاربرد دررا اي  جایگاه برجسته
راهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران بر اساس الگوي  پژوهش حاضردر . زمینه انجام شده است

در این پژوهش، سه متغیر جنس، سن و قدرت مدنظر . شودبررسی می) 1987(ادب براون و لوینسون 
راهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران در موقعیت کنش  است و سعی شده است راهبردها و فرا

تکمیلی گفتمان  پرسشنامهها با استفاده از  انجام این هدف، دادهبراي . شود بررسی» پیشنهاد«گفتاري 
 از جامعه آماري خواسته شد که به شش مخاطبپرسش  5از طریق  پرسشنامهاین در . نداهجمع آوري شد

هاي به دست آمده از  داده. موضوعی را پیشنهاد دهند ،مختلف با قدرت اجتماعی بیشتر، کمتر و یا برابر
هر سه متغیر تحقیق در ایجاد تفاوت معنادار در  تأثیر  در این پژوهش نشان دهندهنندگان شرکت ک

تنها متغیر سن در موقعیت  ؛است» پشنهاد«گفتاري   در موقعیت کنشراهبردهاي ادب  استفاده از فرا
  .ددهنمیمردان تفاوت معناداري را نشان قدرت برابر و نیز در بین 
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  مقدمه  - 1
 ،شناسید و کاربردشو مطالعه قرار میها  سیستم ارتباطی میان انسان شناسی نوین، زبان به عنوان در زبان

شود تا نیت  ختلف کالم بررسی میدر این علم جوانب م. علم بررسی تعامالت کالمی بین افراد است
هاي گفتاري  کنش  نظریه ،شناسیکاربرد  هیکی از مباحث عمد. شودگوینده از ذکر کالم خاص مشخص 

یعنی در واقع برخی از افعال، کنشی  ؛شود میزبان انجام   هکنش گفتاري عملی است که به وسیل. است
، رد کردن درخواست و غیره که با استفاده از اعالم کردن ،مثل درخواست کردن، پیشنهاد دادن ،هستند

  .شود میبلکه کاري نیز انجام  ،شود این افعال در جمله نه تنها چیزي گفته می
بافت  تأثیر  درباره در آنشناسی است که  هاي زبان از حوزه یکی 1کاربردشناسی یا منظور شناسی زبان

ات سخنگو و مراتب درك سخنگو از جمله و ها و اعتقاد این مبحث شامل نگرش. شودبحث میبر معنا 
جمله  معناي ،بنابراین در کاربرد شناسی زبان. استفاده از زبان براي تبادل اطالعات است  دانش او از نحوه

، معنایی استرؤیت  مطالعه معناي غیرقابل ،در بسیاري از موارد کاربرد شناسی. در بافت مورد نظر است
مربوط به پیش  زنی کشف این معنا. شود ن است و از طریق بافت تعبیر میکه شنونده قادر به شناسایی آ

  .استها و انتظاراتی است که در ذهن گوینده و شنونده موجود  فرض
 هاي ادبراهکار. ادب خود را تبیین و عرضه کردند  نظریه) 1987(براون و لوینسون در سال 

هدف  ، این نظریه بر بنا .ندرو ها به کار می فرهنگ  مهمردم و در ه  همه  که در محاوره روزمره اندعباراتی
ها سبب  آنها ادعا کردند که برخی از کنش. کار بردن راهکارهاي مذکور، حفظ حیثیت مخاطب است  از به

به وقوع  ییا کتب یشفاهبه طور آن عملی است که قرار است » کنش«منظور از  ؛شود تهدید حیثیت می
هاي خود دارد تعریف دو استعدا ارزشبه عنوان تصویري که شخص از هویت،  را» حیثیت«آنها . بپیوندد

حیثیت مثبت نیاز انسان . حیثیت مثبت و دیگري حیثیت منفی .اند اند و دو جنبه براي آن قائل شده کرده
به مورد قبول واقع شدن است و حیثیت منفی نیاز انسان به استقالل و خودداري دیگران از ورود به قلمرو 

حیثیت منفی فرد به خطر بیفتد با آنهایی که  شود میکه موجب  یهایآنها بین کنش. ستا خصی اوش
  ).1987براون و لوینسون، (اند تمایز قائل شده شود میسبب به خطر انداختن حیثیت مثبت فرد 

د و شو و حفظ میرود  هاي اجتماعی به کار می له که چگونه ادب در مکالمهئهاي اخیر این مس در سال
مخاطب مخصوصاً با در نظر گرفتن شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی درك و فهمیده   چگونه به وسیله

مطالعات کاربردي و نظري بسیاري نیز در . کاربرد شناسی پیدا کرده است اي در شود، جایگاه برجسته می
دبیران بر اساس الگوي راهبردهاي ادب استفاده شده توسط  پژوهش حاضردر . جام شده استاین زمینه ان

تالش براي ایجاد و نگه «براون و لوینسون ادب را . شودبررسی می) 1987(اون و لوینسون ادب بر
قدرت، جنسیت و سن، فاصله  عواملآنها . اند تعریف کرده» داشتن وجهه در هنگام صحبت کردن

فقط سه  اما در این پژوهش .اند یا سنگینی تقاضا را در  انتخاب راهبردهاي ادب دخیل دانسته اجتماعی و

                                                
1 pragmatics 
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براي به حداقل رساندن تهدید حیثیت چهار   براون و لوینسون. جنسیت و سن مدنظر است عامل قدرت،
راهبردها ابزارهایی براي حفظ توافق و انسجام یا به عبارتی  این فرا. فرا راهبرد ادب را معرفی کردند

گفتار . و پیچیده گویی گویی ركادب مثبت، ادب منفی،  زروابط اجتماعی است و عبارتند ا تثبیت و تداوم
 1هولمز. اي بین ادب و جنسیت وجود داردارتباط پیچیده. واضح متفاوت است زنان با مردان به طور

جایی که مردان و زنان درك و فهم متفاوتی دارند، ادب نزد زنان از اهمیت ادعا کرده است از آن) 1995(
دیک خود زن امري غیرضروري در بین دوستان نر حالیکه مردان آن را به عنواد ،بسیاري برخوردار است

  .شمارند بینند ولی مواقعی نیز وجود دارد که آنها ادب را ضروري می می
راهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران در موقعیت  این مطالعه سعی شده است راهبردها و فرا در

نوع فراراهبرد ) 1 ند ازا وارد بررسی شده در این پژوهش عبارتم. بررسی شود »پیشنهاد«ي کنش گفتار
قدرت مخاطب بر روي  تأثیربررسی ) 2در موقعیت کنش گفتاري پیشنهاد،  استفاده شده توسط دبیران

جنسیت بین گوینده و  تأثیربررسی ) 3راهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران،  انتخاب و فراوانی فرا
سن بر  تأثیربررسی ) 4 ي ادب استفاده شده توسط دبیران،راهبردها خاب و فراوانی فراشنونده بر روي انت

با  ها دادهبراي انجام این هدف، . راهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران روي انتخاب فراوانی فرا
 ها دنیآزمواز  .استشامل چند پرسش  آزموناین . ري شده استآوتکمیلی گفتمان جمع آزموناستفاده از 

دو مخاطب با  ،دو مخاطب با قدرت اجتماعی کمتر(مخاطب شش هایی را بهپیشنهاد شود تامیخواسته 
- آماري شرکت  نمونه. ارائه نمایند )سخنگو و دو مخاطب با قدرت اجتماعی برابر با قدرت اجتماعی بیشتر

در این پژوهش قابل  سئواالتی که .است) مرد  40زن و  40 (دبیر 80ر این پژوهش شامل د گانکنند
راهبردهاي  بیشتر به کدامیک از فرا، »پیشنهاد«در موقعیت کنش گفتاري دبیران طرح است این است که 

کار برده ه راهبردهاي ادب ب آیا قدرت مخاطب بر روي انتخاب فرا ادب براون و لوینسون گرایش دارند؟
آیا  گذار است؟تأثیر »پیشنهاد«گفتاري  کارگیري آنها در کنش  هوسط گوینده و همچنین میزان بتشده 

کارگیري آنها  هشده توسط گوینده و همچنین میزان ب کار بردهه راهبردهاي ادب ب سن بر روي انتخاب فرا
کار برده ه راهبردهاي ادب ب آیا جنسیت بر روي انتخاب فرا گذار است؟تأثیر »پیشنهاد«در کنش گفتاري 

 گذار است؟تأثیر »پیشنهاد«کارگیري آنها در کنش گفتاري   هشده توسط گوینده و همچنین میزان ب
  پژوهش  پیشینه - 2
بسیاري در صدد آزمایش آن نظریه بر  گرانشود، پژوهش مطرح می اينظریه که گذر زمان هنگامی با

، مطالعات بسیاري براي آزمایش )1987(ادب توسط براون و لوینسون   معرفی نظریه بنابراین، با. آیند می
اي را در مورد کنش  مطالعه) 1990( 4و یولیز ولتز 3، تاکاشی2بیب .تبار آن نظریه انجام شده استاع
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عنوان زبان   هایی که انگلیسی را به هاي انگلیسی زبان و ژاپنی وسیله آمریکاییه گفتاري رد درخواست ب
یشنهاد، به این نتیجه خود در مورد پ  آنها در مطالعه. د، هدایت و رهبري کردنگیرندیاد میدوم خود 

اند سی در سه بخش از هم متفاوتزبان و سخنگویان بومی زبان انگلی هاي انگلیسی رسیدند که ژاپنی
  .ها ها و محتواي گفته هاي معنایی، بسامد فرمول ترتیب فرمول یعنی

وري آ هاي خود را از جلسات مشاوره جمع اطالعات و داده) 1991( 2و هارت فورد 1هارلیگ–باردووي 
کار برده شده توسط سخنگویان بومی و غیربومی در رد پیشنهادات مشاور را   آنها راهبردهاي رد به. کردند

راهبردي بود که بیشترین کاربرد را  ،ها، دلیل آوردن بر اساس تجزیه و تحلیل داده. با هم مقایسه کردند
  . براي هر دو گروه داشت

بیان کنش گفتاري پیشنهاد را  گویان غیر بومی درتأثیرات آموزش بر روي سخن) 1995( 3مورو
کنش گفتاري رد انجام  اي را بر روي چینی ماندارین در مورد مطالعه) 1995( 5و ژنگ 4چن. کردبررسی 

 7و برسنهان 6ها، لیائو ها در مورد بسامد راهبردهاي پیشنهاد بین فرهنگ با در نظر گرفتن تفاوت. دادند
 هاآمریکاییکنند بسیار کمتر از  اده میهاي مثبت استف اي که از ایده  افراد چینیدریافتند که درصد ) 1996(

دهند نسبت به  ها ارائه می آنها به این نتیجه رسیدند که توضیحاتی که چینی ،با وجود این. است
  .ها داراي جزئیات بیشتري است آمریکایی
هاي  ها و چینی وي آمریکاییاي را بر ر مطالعه ،نیز در مورد کنش گفتاري رد) 1996(چن 
هاي گفتاري مثل رد درخواست، دعوت و  او براي تجزیه و تحلیل کنش. زبان انجام داده است انگلیسی

او به این نتیجه رسید که پیشنهاد یک راهبرد عام و . هاي معنایی استفاده کرده است پیشنهاد از مدل
  .زمینه زبانی نیستمرسوم براي هیچ کدام از عوامل متعلق به این دو پیش 

هاي ارتباطی عربی مصري و  هاي بین شیوه تشابه و تفاوت) 2002( 10و باکاري 9، بتال8نلسون
هاي  در پژوهش .ندي پیشنهاد مورد بررسی قرار دادانگلیسی آمریکایی را با در نظر گرفتن کنش گفتار

هاي  در زبانادب آنها را   ن نظریهینسون مبنی بر جهانی بودادعاهاي براون و لو) 1995(سیاه  فارسی نیز، 
  .کردفارسی و انگلیسی بررسی 
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دادن  بر راهبردهاي نشان اجتماعی را -در پژوهش خود نقش جنسیت و موقعیت اقتصادي) 1375(شمس 
و خود بر روي راهبردهاي ادب در فارسی   در مطالعه) 2003(چنین یارمحمدي هم. کردادب بررسی 

  . هاي معناداري بین زن و مرد وجود دارد د که تفاوتکرانگلیسی این مطلب را بیان 
خود در مورد راهبردهاي حفظ حیثیت در برابر کنش گفتاري شکایت  قالهدر م) 2004(راسخ  اسالمی

خواهی به عنوان راهبرد حفظ  کند که کنش گفتاري معذرت در زبان فارسی و انگلیسی این گونه بیان می
زبان و سخنگویان فارسی دارد و این که سخنگویان  هاي انگلیسی آمریکاییحیثیت، باالترین بسامد را در 

. دهند زبان به عوامل بافتی بسیار حساس هستند و راهبردهاي حفظ حیثیت خود را تغییر می فارسی
کنند و آن را بر اساس عوامل بافتی شدیدتر  خواهی استفاده می سخنگویان انگلیسی اکثراً از یک معذرت

  .کنند می
خود در مورد راهبردهاي ادب فارسی در بیان پیشنهاد و شکایت این گونه  پژوهشدر ) 2006(اکزاد پ

در بیان شکایت تأثیري بر د و در بیان پیشنها ،تحصیالت طرفین گفتگو  جنسیت و درجه کند که بیان می
ادب مثبت دهد که در بیان شکایت، راهبرد  همچنین نشان می. گذارد نوع راهبرد انتخاب شده نمی

  .اردمنفی بیشترین کاربرد را دو در بیان پیشنهاد، راهبرد ادب  باالترین بسامد را
کار برده شده در موقعیت ه اي را بر روي راهبردهاي ادب ب مطالعه) 2007(آبادي  اکبرنجف عموعلی

غیر کنش گفتاري درخواست، بر اساس الگوي ادب براون و لوینسون انجام داد و در مطالعه خود مت
  .اجتماعی قدرت را نیز به عنوان یکی از عواملی که در انتخاب راهبرد ادب تأثیر گذار است در نظر گرفت

در پژوهش خود استفاده از راهبردهاي درخواست  به وسیله ایرانیان تحت آموزش ) 2009(فر  یجلیل
بررسی  کنند، گلیسی صحبت میزبان ان عنوان زبان خارجی و بومیان استرالیایی را که به  زبان انگلیسی به

پیشرفت کاربردشناسی را مخصوصاً در حرکت از مستقیم و رك بودن به غیر مستقیم بودن  د و نتایجکر
  . در آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم آشکار کرده است

راهبردهاي ادب استفاده شده توسط دانشجویان بر اساس را به  پژوهش خود نیز) 1389(آهنکوب 
و راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط  اختصاص داد) 1987(ادب براون و لوینسون الگوي 

  .کردبررسی را دانشجویان در موقعیت کنش گفتاري رد درخواست 
  

  مبانی نظري - 3
  مطالعهنیز کاربردشناسی  و ها ارتباطی میان انساننظام   زبان در واقع مطالعه  شناسی نوین، مطالعه زباندر 

هایی  دهند و یا محدودیت هایی که آنها انجام می در مورد انتخاب به ویژهاست،  بان از دیدگاه کاربران آنز
اتی که زبان بر روي تأثیرکه در تعامالت اجتماعی در استفاده از زبان با آن مواجه هستند و همچنین 

  .گذارد مخاطب می
استفاده از   ك وي از جمله و دانش او از نحوهکاربردشناسی نگرش و اعتقادات سخنگو و مراتب در در

از  است این در کاربردشناسی، زبان در واقع عبارت  بنابر. شودبررسی میزبان براي تبادل اطالعات، 
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شناسی زبان و  هاي مربوط به جامعه که با بحث )1390، آهنکوب(نظر است  معناي جمله در بافت مورد
  .درهم تنیده و مرتبط استتأثیر عوامل اجتماعی بر آن بسیار 

دانش  مخاطب، درك آنان از بافت جمله و اعتقادات سخنگو و ها و نگرش  دشناسی شامل زمینهرکارب
معتقد است ) 1983( 1لوینسون ).1380درزي، ( استفاده از زبان براي تبادل اطالعات است  آنها از نحوه

ت با مفهوم مرتبط و وجور کردن جمال جفتتوانایی سخنگویان زبان براي   مطالعهیعنی  کاربردشناسی
  هو یکی از مباحث عمد شود از دیدگاه سخنگویان آن مطالعه می کاربردشناسی زبان، معنادر . مناسب با آن

  .است 2هاي گفتاري کنش  آن، نظریه
اي  زمانی که گفته. دهد عمدي رخ می  یک گفته  شود که در نتیجه کنش گفتاري به عملی گفته می

از کنش ینکه جریان یا کنشی به راه بیفتد، در واقع باز هم شود به قصد ا آمیز و عمدي بیان می تحریک
خواهی، توصیف  توان سالم کردن، پوزش می ،گفتاري هاي دیگر کنش از نمونه .کنیم میصحبت گفتاري 
به طور  عال کنشی،در میان اف .پیشنهاد دادن و غیره را نام برد ،ز، پرسیدن، دستور دادن، قول دادنیک چی

. است  ها بر اساس آن طرح ریزي شدهو موقعیت  در این پژوهش برگزیده 3»پیشنهاد کردن«خاص، فعل 
آنچه به فکر کسی برسد و براي رسیدگی به نظر شخص دیگر برساند که  پیشنهاد یعنی طرح، نقشه و

الم کنیم مهم است؛ بنابراین اینکه چگونه پیشنهاد خود را اع. موافقت وي اجرا شود پس از تصویب و
 دراي انتخاب اشکال مناسب زبانی طرفین گفتگو باید بر. داردنیاز پیشنهاد دادن به یک مهارت خاص 

کارگیري   عدم مهارت در به. داشته باشندآگاهی کافی هایی که پیشنهادي به کسی دارند،  موقعیت
مخاطب   و موجب تهدید حیثیت و وجهه جرارتباط زبانی با مخاطب من هاي زبانی مناسب به شکست فرم
  .گیرد اي چون اصل ادب و نیاز به حفظ وجهه مورد توجه قرار می بنابراین مقوله. شود می

در کنار احکام دیگر، در یک  -1شود که  کنش گفتاري زمانی به یک کنش گفتاري جدي تبدیل می
تکرارپذیري و  -2با خود داشته باشد، بندي گفتمانی معنا یابد و معیارهاي صدق و کذب خود را  صورت

 یید یا انکار آن داراي پیامدهاي اجتماعی جدي باشدأت - 3 ،سترش آن در سطوح جامعه باال باشدگ  دامنه
  ). 1391سلطانی، (

گوید که ما  می) 1962(آستین . مطرح شد) 1962(کنش گفتاري اولین بار توسط جان آستین   نظریه
بلکه با آن اعمالی نیز انجام  ؛کنیمخواهیم استفاده نمی می و بیان کردن آنچهبراي گفتن از زبان صرفاً 

  .کنشی خود را مطرح کرد  دهیم و بدین وسیله او نظریه می

                                                
1 Levinson, S.C. 
2 speech act theory 
3 offer 
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کنش غیر  -2، 1کنش بیانی یا لفظی -1 .سه نوع معنا را در خود دارد ،پاره گفتار ،بر طبق این نظریه
این کارکردهاي مختلف کلمات لزوماً ؛ البته 2کنش پس از بیاني یا تأثیرکنش  - 3 ،معنایی یا غیر بیانی

  . مرز دقیقی با یکدیگر ندارند
مکالمه را یک نوع صحبت و گفتگو تعریف کرده  )1983(لوینسون مکالمه نیز باید گفت که   درباره

یل مکالمه، تحل .کنند شرکت می ویژههاي  است که در آن دو یا چند سخنگو آزادانه و به نوبت، در موقعیت
مند  شناسان عالقهشناسان و مردمجامعه. گیرد تعامالتی است که به جهت ایجاد ارتباط، صورت می  مطالعه

هایی  لمه بر اساس یک سري اصول و قاعدهمکا .هاي اجتماعی و فرهنگی مکالمه هستند جنبه ،به مطالعه
تعدادي قواعد نوشته نشده است که ها شامل  این اصول و قاعده. رود هاي سخنگویان پیش میدر گفته

تخطی از این قواعد و اصول به هر دلیلی ممکن  .اي است اشکال متفاوت رفتارهاي مکالمه  تعیین کننده
با توجه به این  .است ارتباط و تعامل طرفین را دچار مشکل سازد و یا منجر به ابهامات مختلفی شود

  .دو اصل مهم در مسیر مکالمه مورد توجه قرار گیرد عنوان  هباید ب» ادب«و » اريکهم«اصل  ،موضوع
اي دیگر  نامد که خود از دل چهار اصل مکالمه می 3»ابراصل«اصل همیاري را  )28: 1975( گرایس
 :اي را این گونه تبیین می کند اصول همیاري مکالمه ،4او با نیم نگاهی به آراي کانت. برآمده است

 .اطالعات بدهید نه بیشتر مورد نیاز  به اندازه: 5اصل کمیت
 .نگویید آنچه ناصحیح است یا براي اثبات آن شواهد کافی در اختیار ندارید،: 6اصل کیفیت
 .مرتبط صحبت کنید، به این معنا که سخنتان مرتبط با موضوع باشد: 7اصل ارتباط
 .به دور از ابهام صحبت کنید منظم و واضح،: 8)روش( اصل شیوه

اصول  ها همواره از اصل همیاري و ین واقعیت آگاه است که تمام مکالمهگرایس هم به ا البته
منظور از  .انجامد می 9اصول مشتمل بر آن به تلویح نقص این اصل و کنند و آن پیروي نمی  چهارگانه

نقض «هاي مختلف است که اغلب اصطالح  نقص یکی از اصول گرایس به شیوه ،10ايمکالمه تلویح
   .شود میاطالق به آن استفاده براي  11»اصول گرایس

                                                
1 Locutionary Act 
2 Perlocutionary Act 
3 super principle/ supreme principle 
4 Kant 
5 maxim of quantity 
6 maxim of quality 
7 maxim of relation 
8 maxim of manner 
9 implicature 
10 conversational implicature 
11 maxim flouting 



 64/...کاربرد راهبردهاي ادب توسط دبیران ایرانی در موقعیت کنش 
 

ه و چگونه ب شود میگیرد و حفظ  هاي اجتماعی شکل می هاي اخیر اینکه چگونه ادب در مکالمه در سال
، شود میمخاطب، مخصوصاً با در نظر گرفتن شرایط محیطی، فرهنگی، اجتماعی، درك و فهمیده   وسیله

مفهومی    توان به منزله ادب را می ،شکل کلیدر  .جایگاهی برجسته در کاربردشناسی پیدا کرده است
  . یا آداب معاشرت در نظر گرفت »رفتار اجتماعی مودبانه«ثابت، همچون 

بر اساس سه فرضیه بیان  »دیدگاه حفظ حیثیت« یعنیرا  خود  نظریه) 1987(ون براون و لوینس
  :دنکن می

خود یعنی تصویري  1 ورد حیثیت و وجههافراد در م  گونه بیان شده است که همه اول این اساسی  فرضیه
همچنین آنها . دهند، نگران هستند که افراد از خود دارند و آن را در معرض ارزیابی دیگران قرار می

آنها  حیثیت از نظر. دهند که دیگران نیز همین نگرانی را در مورد حفظ حیثیت خود دارند تشخیص می
از افراد به استقالل و خودداري دیگران از ورود به قلمرو که نی 2حیثیت منفی) 1 :داراي دو جنبه است

هاي او  شخصی اوست؛ به عبارت دیگر هر آدم به بلوغ رسیده، نیاز به آزادي کنش دارد و دیگران از کنش
عبارت   هب ؛یید واقع شدن استأکه نیاز انسان به مورد قبول و ت 3حیثیت مثبت) 2. نباید جلوگیري کنند

بنابراین . هایمان را قبول کنند و به آن احترام بگذارند خواهیم دیگران نیازها و خواهش دیگر همه ما می
برخی مواقع ممکن است از  در طور عاطفی سرمایه گذاري شده است و  هحیثیت آن است که در آن ب

  ).همان(د گیر قرار طور مداوم مورد توجه  هیابد و در تعامالت باید ب ءدست داده شود، حفظ شود و یا ارتقا
دهند حفظ  اساسی دوم این است که حیثیت انسان فقط با اعمالی که دیگران انجام می  فرضیه

اي رفتار کند که حیثیت و  هنمند است به گو هاین یک اصل عمومی است که هر فردي عالق. شود می
د به حفظ این فرضیه درست است مگر تحت شرایط محدودي که در آن افرا. دیگران را حفظ کند  وجهه

  . گیرند کنند و دیگران را نادیده می حیثیت خود توجه می
این بدان معنی است که . منطقی هستند ها عوامل معقول و انساناین است که اساسی سوم   فرضیه

را  تأثیرکنند که بیشترین کارایی و  ها از ابزار و وسایلی براي رسیدن به اهداف خود انتخاب می انسان
  . داشته باشند

. اند هاي گفتاري ارائه داده آنها همچنین پنج فراراهبرد را براي به حداقل رساندن تهدید در کنش
. کنندگان در یک تعامل را به خطر اندازد تواند حیثیت شرکت طور ذاتی می  هبسیاري از اعمال ارتباطی ما ب

هایی از  خواهی مثال یا معذرت ها و تهدیدات، تعارفات، انتقادات، رد درخواست ، و پیشنهادات ها درخواست
ها کنش به خطر نکه به آ توانند حیثیت سخنگویان را تهدید کنند هایی هستند که می اعمال و کنش
  .گویند می 4انداختن حیثیت

                                                
1 face 
2 negative face 
3 positive face 
4 face-threatening act (FTA) 
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کنیم، گوینده ممکن است از میان پنج راهبرد  فکر می »یثیتکنش تهدید ح«مورد عملکرد  درکه   زمانی
اول ممکن است کنش تهدید حیثیت را انجام ندهد و یا ممکن است ادب  .عمومی یکی را انتخاب کند

چند کتاب مورد تحقیق شما  براي مثال .ا انتخاب کندر 4و یا پیچیده گویی 3گویی رك، 2، ادب منفی1مثبت
شما کدام روش را انتخاب . خواهید یکی از آنها را استفاده کنید شما می روي میز همکارتان قرار دارد و

  :یدمی کن
  .هاي شما را الزم دارم یکی از کتاب -1
 هاي شما استفاده کنم؟ اشکالی نداره اگه از یکی از کتاب -2
  .هایتان استفاده کنم تونم از کتاب خواستم ببینم می شوم؛ فقط می ببخشید که مزاحم شما می -3
  .را داشتم) ها اسم یکی از کتاب(کاش االن کتاب ) به طور مستقیم( -4

اید و هیچ تالشی براي به حداقل رساندن  گویی را انتخاب کرده باشد، رك -1شما جمله  اگر جواب
  .اید تهدید حیثیت مخاطب انجام نداده

در این موقعیت شما تشخیص . اید باشد ، شما ادب مثبت را انتخاب کرده -2اگر جواب شما جمله 
و همچنین بر این مطلب که روابط شما اید که همکارتان میل دارد که به او احترام گذاشته شود  داده

  .اید دوستانه است تاکید کرده
اید  در این مورد که شما تشخیص داده. اید باشد، ادب منفی را انتخاب کرده -3اگر جواب شما جمله 

که همکارتان میل دارد که به او احترام گذاشته شود شبیه ادب مثبت است، اما در ادب منفی شما 
  .شود به حداقل برسانید اجباري را که بر مخاطبتان تحمیل می خواهید فشار یا می

اید به طور غیرمستقیم  ترجیح داده اید و گویی را انتخاب کرده باشد، پیچیده -4اگر جواب شما جمله 
حمیل نکنید و کنید که مستقیماً تقاضاي خود را به مخاطب ت شما تالش می. تقاضاي خود را مطرح کنید

خودکار تشخیص دهد و آن را به شما پیشنهاد طور تان، خود، نیاز شما را به همکار دهید که ترجیح می
  .دهد

براون و لوینسون سه جنبه اجتماعی را نیز براي این که کنش   ربرد شناختی ادب، نظریهعالوه بر جنبه کا
  : گیردیت صورت بگیرد یا خیر، در نظر میبه خطر انداختن حیث

 ی طرفین گفتگوقدرت یا موقعیت اجتماع -1
 لحاظ آشنایی یا نزدیکی بهیا رابطه اجتماعی طرفین گفتگو  فاصله -2
تر باشیم، و  تر باشد، ما ناآشنا میزان سنگینی تقاضا که بر اساس آن هر چه طرف مقابل گفتگو با قدرت -3

 .شود تر عرضه می تر باشد، سخن گوینده مودبانه تقاضا سنگین

                                                
1 positive politeness super-strategy 
2 negative politeness super-strategy 
3 bald-on record super-strategy 
4 off-record super-strategy 
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   قروش تحقی - 4
روه جنسی زن و مرد هاي شهرستان الرستان از هر دو گ این پژوهش دبیران دبیرستانجامعه آماري 

مقطع دبیرستان است که در مدارس از  دبیر 80 ،ر این پژوهشکننده د شرکتآماري   نمونه. هستند
سنی   این دبیران در محدوه .شودمیدبیر زن  40دبیر مرد و  40 شامل کهمشغول تدریس هستند مختلف 

باید برگرفته  ها آوري اطالعات و داده روش جمعاز آنجا که  .قرار دارند سال  58تا  24بین  وسیعی، نسبتاً
، )1972، 1لباو(طبیعی و ساختگی در آنها دخیل نباشد گونه رفتار غیر د و هیچهاي طبیعی باش از موقعیت

  .به کار گرفته شدها  بودن پاسخ حداکثر تالش براي ایجاد زمینه و موقعیت براي طبیعی و عادي
هاي مختلف  که در آن با ایجاد موقعیتاستفاده شده است اي  محقق ساخته  در این پژوهش از پرسشنامه

 5این پرسشنامه شامل . مایندها خواسته شده روش پیشنهاد خود را به مخاطب فرضی بیان ن از آزمودنی
یک از  که آزمودنی به هر بودمخاطب  بین پیشنهاد دهنده و  موقعیت مختلف از باب رابطه 6ال در ئوس

جواب به هر پرسش شامل یک کنش گفتاري پیشنهاد  .داد پاسخ میباید ها به صورت تشریحی  پرسش
گویی و  شامل ادب مثبت، ادب منفی، ركراهبردهاي ادب براون و لوینسون  از کدامهر استفاده از بود و 

  . بررسی شدیا پیچیده گویی 
ها به عنوان متغیر  قدرت براي تحلیل پیشنهادهاي آزمودنی سن و یر جنس،در این تحقیق سه متغ

گروه سنی  متغیر سن شامل افراد مرد بودن، یامتغیر جنس شامل زن . فته شده استمستقل در نظر گر
قدرت بیشتر، قدرت کمتر و متغیر قدرت شامل  سال و )58 - 41(گروه سنی دو  سال و)  40-24(یک 

  .شود نسبت به مخاطب می قدرت برابر گوینده
هبردهاي ها، فراراهبردها و را هاي آزمودنی ها، پس از بررسی تمامی پاسخ براي تجزیه و تحلیل داده

و نسبت به یکدیگر   با استفاده از آمار توصیفی میزان کاربرد هر کدام تعیین شدهها، مورد استفاده توسط آن
تغیرهاي مورد سنجش در این پژوهش شامل جنس، سن و براي تعیین نقش هر کدام از م. اند مقایسه شده

به  SPSS 18افزار آماري  هاي آماري استنباطی با استفاده از نرم آزمون، ها بر یکدیگرنآ تأثیرو نیز  قدرت
  .اند کار گرفته شده

  ها تحلیل داده - 5
ن باپیشنهاد به مخاط  ئهاز راهبردهاي مختلفی براي اراها  هاي ارائه شده، آزمودنی نامه در پاسخ به پرسش
گویی  گویی و پیچیده اي از هرکدام از فراراهبردهاي مثبت، منفی، رك در ادامه، نمونه. خود استفاده کردند

  .است  آمده
  :هایی از فراراهبرد مثبت از قرار زیر است مثال

 را عزیزم دوست دارم در انجام مقاله م«: هاي هویتی درون گروهی استفاده از نشانه راهبرد
 »یاري کنی

                                                
1 Labov,W. 
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 نه؟ تو به نقاشی عالقه داري« :پرهیز از مخالفت راهبرد ،«  
  بیا برگردیم به  ،خب حاال بازي بسه«: هاي مشترك بیان زمینه فرض کردن و پیشراهبرد

 »درسمون
  ؟اشکالی نداره اون ابوقراضه رو امروز به من قرض بدي « :راهبرد لطیفه وشوخی« 
 ،دم خیلی زود تمام بشهقول می ، حتما بیا،دوشنبه یادت نره جلسه «: قول راهبرد پیشنهاد« ،

  ».م شما هم تشریف بیاوریددخواهشمن«
 نه؟ ،آیید می تماًح ،من فقط اومدم براي مهمانی دعوتتون کنم« :بین بودن راهبرد خوش« ،

 »شویم تشریف بیاورید خوشحال می«
 کمی استراحت  بیایید«، »...دید یافتخار م « شنونده در تعامل راهبرد دخیل کردن گوینده و

 »حضور شما باعث افتخار ماست«  ،»کنیم
 خیلی  ...دالیل ه این روش ب« ،»چرا به ساحل نریم؟ «: دلیل خواستن راهبرد دلیل آوردن و

 ».بهتر است
 پیدا  میشه در« ،»فهمم تحملش سخته می ،باتوست آره حق « :راهبرد دادن هدیه به شنونده

 ».مد من هم به شما مثبت می ،به من کمک کنید کردن این اطالعات
 :هایی از فراراهبرد منفی نیز در ادامه آمده است نمونه
 گیره  خوندن این مقاله فقط چند دقیقه وقت می«: راهبرد به حداقل رساتدن سنگینی تقاضا

 ».نه بیشتر
  فرمائیدمساعدت ب« ،»مالطفت بفرمائید«، »لطفا بنشینید«: راهبرد نشان دادن احترام.« 
 خواهیم مزاحمت بشیم اما  نمی« ،».....دونم سرتون شلوغه ولی  می«: راهبرد معذرت خواهی

زحمتی « ،»...شرمنده« ،»...منو ببخشید اما « ،»گیجم کامالً«، »فهمم له رو نمیئاین مس
 »برایتان دارم

 این کتاب باید نوشته شود« راهبرد حذف فردیت.« 
 باید در این  انآموز دانش  همه«: عنوان یک قاعده کلی هت براهبرد بیان کنش تهدید حیثی

 ».دمطالعه بفرمائی این کتاب را سعی کنید حتماً« ،»امتحان شرکت کنند
 : گویی نیز از قرار زیر است گویی و پیچیده رك هایی از فراراهبردهاي مثال
  بیا «، » گوش کن یک چیزي به ذهنم رسید« ،» مواظب باش«: گویی ركفراراهبرد

نیاز به «، »آره بیا تو« ،».ناراحت نباش این چیزا پیش میاد« ،»اون کتابو بیار« ،»صبحانه
  ».براي تکمیل این فرم به کمک شما نیاز دارم« ،»همکاري شما دارم

 در «، ».دونم چطور اونایی که گلدونو شکستن تنبیه کنم می «:فرا راهبرد پیچیده گویی
کنم اگه وقت دارید  خواهش می« ،».اختیارم بگذاریدصورت امکان اطالعات خود را در 
  ».اطالعات خود را در اختیارم قرار دهید
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ها بر حسب متغیرهاي پژوهش در ادامه خواهد  آزمودنی  دهراهبردها و فراراهبردهاي مورد استفا
 .آمد
ن در موقعیت زنا ي ادب استفاده شده توسط مردان وفراراهبردها ر فراوانی راهبردها وبیانگ -1 جدول

در  جدول،ي ها دادهبراساس  .هاي قدرت است موقعیت  ، قدرت بیشتر، قدرت برابر و همهقدرت کمتر
نشان دادن  قول و گوئی، پیشنهاد و پیچیده ،بیشترین میزان استفاده در راهبردهاموقعیت قدرت کمتر، 

یشترین میزان استفاده در هاي جدول، در موقعیت قدرت بیشتر، ب اساس داده همچنین بر. است احترام
در موقعیت قدرت  .گویی است گویی و پیچیده هاي هویتی درون گروهی، رك استفاده از نشانه راهبردها
نده کردن گوینده و شنو در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به پیشنهاد و قول و دخیل برابر نیز

ن راهبردها بیشترین مورد استفاده، راهبرد استفاده از ها، در بی موقعیت  در مجموع همه. در تعامل است
  .پیشنهاد، قول است گروهی و هاي هویتی درون نشانه

  

  راهبرد  فراراهبرد

موقعیت قدرت 
  کمتر

موقعیت قدرت 
  بیشتر

موقعیت قدرت 
  برابر

  ها موقعیت  همه

  جنس  جنس  جنس  جنس
  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان

  ثبتادب م

استفاده از 
هاي هویتی  نشانه

  درون گروهی
3  0  57  93  5  12  65  105  

  0  1  0  0  0  1  0  0  پرهیز از مخالفت
پیش فرض کردن 

هاي  بیان زمینه و
  مشترك

0  0  0  0  1  0  1  0  

  1  0  1  0  0  0  0  0  شوخی لطیفه و
  82  28  23  14  10  6  49  8  پیشنهاد، قول

  12  12  6  4  0  1  6  7  بین بودن خوش
کردن  خیلد

گوینده و شنونده 
  در تعامل

18  15  9  13  14  21  41  49  

آوردن و  دلیل
  0  2  0  1  0  1  0  0  خواستن دلیل

دادن هدیه به 
  2  3  0  0  1  2  1  1  شنونده

  5  8  1  3  3  3  1  2دن نبه حداقل رسا  ادب منفی
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سنگینی تقاضا و 
  پیشنهاد

  42  39  13  18  4  2  25  19  نشان دادن احترام
  13  15  1  4  1  2  11  9  یمعذرت خواه

  3  7  0  1  2  3  1  3  حذف فردیت
بیان کنش تهدید 

عنوان   حیثیت به
  یک قاعده کلی

1  2  24  13  7  10  32  25  

  65  89  28  34  32  46  5  9  گویی رك
  196  257  84  94  28  43  84  120  گویی پیچیده

و زنان در فراوانی راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط مردان   -1جدول 
  هاي مختلف قدرت موقعیت

بیانگر آزمون مجذور خی یعنی ارتباط راهبردهاي ادب  - 2 جدولهاي جدول فوق،  با توجه به داده
سطح اطمینان  در ،بر اساس این آزمون. استمردان در موقعیت قدرت کمتر  در بین زنان واستفاده شده 

راهبردهاي ادب در موقعیت قدرت کمتر وجود فرابرد درصد، تفاوت معناداري بین زنان و مردان در کار 95
  .)p>05/0(دارد 

درصد، تفاوت معناداري بین زنان و مردان در  95سطح اطمینان  در 2با توجه به جدول همچنین 
هاي قدرت وجود دارد  موقعیت  ت قدرت بیشتر، قدرت برابر و همهکاربرد فراراهبردهاي ادب در موقعی

)05/0<p.(  
  

آزمون مجذور خی تفاوت راهبردهاي ادب در بین زنان و مردان در موقعیت  -2جدول
  قدرت کمتر

و گروه  1فاده شده توسط دبیران گروه سنی اي ادب استفراوانی راهبردها و فراراهبرده -3جدول 
به ترتیب ، 1در گروه سنی ي جدول، ها دادهبر اساس . دهد به تفکیک جنس را نشان می 2سنی 

  تموقعیت قدر

  مجذور خی

 pمقدار   درجه آزادي  مقدار

  000/0  3  686/18  کمتر
  001/0  3  052/16  بیشتر
  048/0  3  893/7  برابر

  000/0  3  621/36  ها ي موقعیت همه
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در بین راهبردها . اند ادب منفی بیشترین میزان استفاده را داشته و گویی پیچیده فراراهبردهاي ادب مثبت،
 قول و پیشنهاد و گروهی هاي هویتی درون به راهبردهاي استفاده از نشانهبیشترین مورد استفاده مربوط 

گویی، ادب مثبت و ادب منفی بیشترین  ، به ترتیب فراراهبردهاي پیچیده2همچنین در گروه سنی . است
در بین راهبردها نیز بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي استفاده از . اند میزان استفاده را داشته

  .کردن گوینده وشنونده در تعامل استدخیل هاي هویتی درون گروهی و  نشانه
  
  

  راهبرد  فراراهبرد
  2گروه سنی   1گروه سنی 

  جنس  جنس
  زنان  مردان  زنان  مردان

  ادب مثبت

هاي  استفاده از نشانه
هویتی درون 

  گروهی
10  77  55  28  

  0  1  0  0  پرهیز از مخالفت
 پیش فرض کردن و

هاي  نهبیان زمی
  مشترك

0  0  1  0  

  1  0  0  0  لطیفه وشوخی
  19  21  63  7  پیشنهاد، قول

  4  3  8  9  بین بودن خوش
کردن گوینده  دخیل

  17  34  32  7  و شنونده در تعامل

آوردن و  دلیل
  0  2  0  0  خواستن دلیل

دادن هدیه به 
  2  3  0  0  شنونده

  ادب منفی

دن نبه حداقل رسا
سنگینی تقاضا و 

  پیشنهاد
1  5  7  0  

  8  38  34  1  نشان دادن احترام
  4  7  9  8  معذرت خواهی
  1  6  2  1  حذف فردیت

  8  20  17  12بیان کنش تهدید 
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عنوان   حیثیت به
  یک قاعده کلی

  29  75  36  14    گویی رك
  59  207  137  50    گویی پیچیده
ران فراوانی و درصد راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبی - 3 جدول

  به تفکیک جنس  1گروه سنی 
بیانگر آزمون مجذور خی یعنی ارتباط راهبردهاي ادب استفاده  4هاي جدول فوق، جدول  با توجه به داده

سطح اطمینان  در ،بر اساس این آزمون. است 2و  1مردان در بین دبیران گروه سنی  شده در بین زنان و
گروه سنی وجود هر دو  راهبردهاي ادب در فرار کاربرد درصد، تفاوت معناداري بین زنان و مردان د 95

 ).p>05/0(دارد 
  گروه سنی

  مجذور خی
 p ارزش  درجه آزادي  مقدار

1  331/9  3  025/0  
2  769/14  3  002/0  
آزمون مجذور خی تفاوت راهبردهاي ادب در بین زنان و مردان در بین دبیران  -4جدول 

  2و  1گروه سنی 
 2و  1انی راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران گروه سنی فراو بیانگر -5جدول 
به ترتیب  در موقعیت قدرت کمتر، جدول،ي ها داده اساس بر. استمختلف قدرت  هاي در موقعیت

در بین  و اند داشتهبیشترین میزان استفاده را  گویی، ادب مثبت و ادب منفی فراراهبردهاي پیچیده
همچنین  .قول و نشان دادن احترام است ترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي پیشنهاد وراهبردها بیش

گویی بیشترین میزان  گویی و پیچیده بیشتر، به ترتیب فراراهبردهاي ادب مثبت، رك در موقعیت قدرت
هاي  ده از نشانهاند و در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي استفا استفاده را داشته

در موقعیت قدرت برابر  . استعنوان یک قاعده کلی   حیثیت به گروهی  و بیان کنش تهدید هویتی درون
اند و در بین  گویی بیشترین میزان استفاده را داشته گویی، ادب مثبت و رك نیز فراراهبردهاي پیچیده

شنونده در  کردن گوینده و قول و دخیل و راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي پیشنهاد
گویی، ادب مثبت و  هاي قدرت، به ترتیب فراراهبردهاي پیچیده      موقعیت  در مجموع و در کلیه. استتعامل 

اند و در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به  گویی بیشترین میزان استفاده را داشته رك
  .کردن گوینده و شنونده در تعامل است گروهی و دخیل اي هویتی درونه راهبردهاي استفاده از نشانه

  
-فرا

  راهبرد
موقعیت قدرت   راهبرد

  کمتر
موقعیت قدرت 

  بیشتر
موقعیت قدرت 

  برابر
ي  همه

  ها موقعیت
  گروه سنی  گروه سنی  گروه سنی  گروه سنی

1  2  1  2  1  2  1  2  
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ادب 
  مثبت

هاي  استفاده از نشانه
  83  87  9  8  71  79  3  0  هویتی درون گروهی

  1  0  0  0  1  0  0  0  پرهیز از مخالفت
پیش فرض کردن 

هاي  وبیان زمینه
  مشترك

0  0  0  0  0  1  0  1  

  1  0  1  0  0  0  0  0  لطیفه وشوخی
  40  70  14  23  11  5  15  42  پیشنهاد، قول

  7  17  2  8  0  1  5  8  بین بودن خوش
کردن گوینده  دخیل

  51  39  20  15  10  12  21  12  و شنونده در تعامل

آوردن و  دلیل
  2  0  1  0  1  0  0  0  خواستن دلیل

دادن هدیه به 
  5  0  0  0  3  0  2  0  شنونده

  ادب منفی

دن نبه حداقل رسا
سنگینی تقاضا و 

  پیشنهاد
1  2  3  3  2  2  6  7  

  46  35  19  12  2  4  25  19  نشان دادن احترام
  11  17  2  3  1  2  8  12  معذرت خواهی
  7  3  1  0  3  2  3  1  حذف فردیت

بیان کنش تهدید 
عنوان یک  حیثیت به

  قاعده کلی
1  2  18  19  10  7  29  28  

  104  50  38  24  55  23  11  3  گویی رك
  266  187  103  75  40  31  123  81  گویی پیچیده

فراوانی و درصد راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران  -5 جدول
  درتهاي مختلف ق در موقعیت 2و  1گروه سنی 

  
بیانگر آزمون مجذور خی یعنی ارتباط راهبردهاي ادب   6هاي جدول فوق، جدول  با توجه به داده

 ،بر اساس این آزمون. قدرت است هاي مختلف در موقعیت 2و  1استفاده شده در بین دبیران گروه سنی 
، ت قدرت کمتردرصد، تفاوت معناداري بین دبیران دو گروه سنی مختلف در موقعی 95درسطح اطمینان 
تنها در  ).p>05/0(در مورد کاربرد فراراهبردهاي ادب وجود دارد  هاي قدرت موقعیت  بیشتر و نیز کلیه
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و در واقع، متغیر سن عامل تأثیرگذاري ) p<05/0(موقعیت قدرت برابر است که این تفاوت معنادار نیست 
  .بر کاربرد فراراهبردها در موقعیت قدرت برابر نیست

  
 

  ت قدرتموقعی

  مجذور خی

 p ارزش  درجه آزادي  مقدار
  007/0  3  197/12  کمتر
  016/0  3  390/10  بیشتر
  237/0  3  237/4  برابر

  000/0  3  564/22  ها ي موقعیت همه
در  2و  1آزمون مجذور خی تفاوت راهبردهاي ادب در بین دبیران گروه سنی  -6جدول 

  هاي مختلف قدرت موقعیت
  
به تفکیک گروه  و زنان هبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط مردانفراوانی را 7جدول 

 گویی، پیچیدهبه ترتیب فراراهبردهاي در بین مردان ي جدول، ها دادهبر اساس  .دهدسنی را نشان می
در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده  و اند داشتهادب مثبت و ادب منفی بیشترین میزان استفاده را 

شنونده در  کردن گوینده و دخیلهاي هویتی درون گروهی و  ربوط به راهبردهاي استفاده از نشانهم
گویی و ادب منفی  همچنین در میان زنان، به ترتیب فراراهبردهاي ادب مثبت، پیچیده. استتعامل 

راهبردهاي  اند و در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به بیشترین میزان استفاده را داشته
  .گروهی و پیشنهاد و قول است هاي هویتی درون استفاده از نشانه

  

  راهبرد  راهبرد-فرا
  زنان  مردان

  گروه سنی  گروه سنی  جمع
1  2  1  2  

  ادب مثبت

استفاده از 
هاي هویتی  نشانه

  درون گروهی
10  55  77  28  65  

  1  0  0  1  0  پرهیز از مخالفت
پیش فرض کردن 

هاي  وبیان زمینه
  مشترك

0  1  0  0  1  

  0  1  0  0  0  لطیفه وشوخی
  28  19  63  21  7  پیشنهاد، قول

  12  4  8  3  9  بین بودن خوش
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کردن گوینده  دخیل
  41  17  32  34  7  و شنونده در تعامل

آوردن و  دلیل
  2  0  0  2  0  خواستن دلیل

دادن هدیه به 
  3  2  0  3  0  شنونده

  ادب منفی

به حداقل رساتدن 
ا و سنگینی تقاض
  پیشنهاد

1  7  5  0  8  

  39  8  34  38  1  نشان دادن احترام
  15  4  9  7  8  معذرت خواهی
  7  1  2  6  1  حذف فردیت

بیان کنش تهدید 
عنوان  حیثیت به

  یک قاعده کلی
12  20  17  8  32  

  89  29  36  75  14  گویی رك
  257  59  137  207  50  گویی پیچیده

  600      480  120  جمع
د راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط مردان  و فراوانی و درص -7 جدول

  زنان به تفکیک گروه سنی
بیانگر آزمون مجذور خی یعنی ارتباط راهبردهاي ادب  - 8هاي جدول فوق، جدول  با توجه به داده

سطح  در ،بر اساس این آزمون. است 2و  1در دو گروه سنی و زن استفاده شده توسط دبیران مرد 
در مورد کاربرد فراراهبردهاي  ،درصد، تفاوت معناداري بین دبیران مرد در این دو گروه سنی 95ان اطمین

براي استفاده از در بین مردان گذاري تأثیر، سن متغیر دیگر ؛ به عبارت)p<05/0(ادب وجود ندارد 
کاربرد  متغیر سن در بین زنان تفاوت معناداري را در ؛ اماشود فراراهبردهاي ادب محسوب نمی

 ). p>05/0(آورد  فراراهبردهاي ادب به وجود می
  جنسیت

  مجذور خی
  p ارزش  درجه آزادي  مقدار

  619/0  3  782/1  مردان
  036/0  3  541/8  زنان

آزمون مجذور خی تفاوت راهبردهاي ادب در بین دبیران مرد  و زن گروه سنی  -8جدول 
  2و  1

افراد در   ، زنان و همهادب استفاده شده توسط مردانراهبردها و فراراهبردهاي فراوانی  9 جدول
فراراهبردهاي از به ترتیب مردان ي جدول، ها دادهبر اساس . دهد را نشان میهاي قدرت متفاوت  موقعیت



  1397ان ، بهار و تابست53- 52، شماره 14فصلنامه پازند، سال / 75

 
 

در بین راهبردها بیشترین مورد و  اند کردهو ادب منفی بیشترین میزان استفاده را ادب مثبت  گویی، پیچیده
شنونده در  کردن گوینده و دخیلو گروهی  هاي هویتی درون راهبردهاي استفاده از نشانه استفاده مربوط به

گویی و ادب منفی  همچنین در میان زنان، به ترتیب فراراهبردهاي ادب مثبت، پیچیده. استتعامل 
هاي اند و در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبرد بیشترین میزان استفاده را داشته

ها نیز به ترتیب  آزمودنی  همه. است قول پیشنهاد وهاي هویتی درون گروهی و  استفاده از نشانه
در بین راهبردها . اند گویی، ادب مثبت و ادب منفی بیشترین میزان استفاده را داشته فراراهبردهاي پیچیده

 قول پیشنهاد ودرون گروهی و  بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي استفاده از نشانه هاي هویتی
  .است

  
-فرا

  راهبرد  راهبرد
  ي افراد همه  زنان  مردان
  قدرت  قدرت  قدرت

  بیشتر  برابر  کمتر  بیشتر  برابر  کمتر  بیشتر  برابر  کمتر

ادب 
  مثبت

استفاده از 
هاي هویتی  نشانه

  درون گروهی
3  5  57  0  12  93  3  17  150  

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  پرهیز از مخالفت
پیش فرض 

بیان  کردن و
هاي  زمینه

  مشترك
0  1  0  0  0  0  0  1  0  

  0  1  0  0  1  0  0  0  0  شوخی لطیفه و
  16  37  57  10  23  49  6  14  8  پیشنهاد، قول

  1  10  13  0  6  6  1  4  7  بین بودن خوش
کردن  دخیل

گوینده و شنونده 
  در تعامل

18  14  9  15  21  13  33  35  22  

آوردن و  دلیل
  1  1  0  0  0  0  1  1  0  خواستن دلیل

دادن هدیه به 
  3  0  2  1  0  1  2  0  1  شنونده

ادب 
  منفی

به حداقل 
دن سنگینی نرسا

  تقاضا و پیشنهاد
2  3  3  1  1  3  3  4  6  
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نشان دادن 
  6  31  44  4  13  25  2  18  19  احترام

  3  5  20  1  1  11  2  4  9  معذرت خواهی
  5  1  4  2  0  1  3  1  3  حذف فردیت

بیان کنش تهدید 
نوان ع حیثیت به

  یک قاعده کلی
1  7  24  2  10  13  3  17  37  

  78  62  14  32  28  5  46  34  9  گویی رك
  71  178  204  28  84  84  43  94  120  گویی پیچیده

، فراوانی و درصد راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط مردان -9 جدول
  هاي قدرت متفاوت افراد در موقعیت  زنان و همه

بیانگر آزمون مجذور خی یعنی ارتباط راهبردهاي ادب  - 10ي جدول فوق، جدول ها با توجه به داده
بر اساس . هاي قدرت مختلف است در موقعیت دبیران  ، دبیران زن و همهاستفاده شده توسط دبیران مرد

 دبیران  ، دبیران زن و نیز همهدرصد، تفاوت معناداري بین دبیران مرد 95سطح اطمینان  این آزمون، در
هاي قدرت مختلف گوینده نسبت به مخاطب در مورد کاربرد فراراهبردهاي ادب وجود دارد  ر موقعیتد
)05/0<p.(  

  جنسیت

  مجذور خی

 p ارزش  درجه آزادي  مقدار
  000/0  6  785/79  مردان
  000/0  6  789/77  زنان

  000/0  6  353/56  ي افراد همه
ي افراد در  ر بین مردان، زنان و همهآزمون مجذور خی تفاوت راهبردهاي ادب د -10جدول 

  هاي قدرت متفاوت موقعیت
در  2و  1فراوانی راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران گروه سنی  -11جدول 

به ترتیب  ،1در گروه سنی  ي جدول،ها دادهبر اساس . دهد هاي قدرت متفاوت را نشان می موقعیت
در بین  و اند داشتهو ادب منفی بیشترین میزان استفاده را  گویی چیدهپی ادب مثبت،فراراهبردهاي 

پیشنهاد  وگروهی  هاي هویتی درون راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي استفاده از نشانه
گویی  گویی، ادب مثبت  و رك ، به ترتیب فراراهبردهاي پیچیده2همچنین در گروه سنی . است قول و

اند و در بین راهبردها بیشترین مورد استفاده مربوط به راهبردهاي  ن میزان استفاده را داشتهبیشتری
  .شنونده در تعامل است گروهی و دخیل کردن گوینده و هاي هویتی درون استفاده از نشانه

  

  راهبرد  راهبرد-فرا
  2گروه سنی   1گروه سنی 

  قدرت  قدرت
  ربیشت  تساوي  کمتر  بیشتر  تساوي  کمتر
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  ادب مثبت

هاي  استفاده از نشانه
  71  9  3  79  8  0  هویتی درون گروهی

  1  0  0  0  0  0  پرهیز از مخالفت
 پیش فرض کردن و

هاي  بیان زمینه
  مشترك

0  0  0  0  1  0  

  0  1  0  0  0  0  لطیفه وشوخی
  11  14  15  5  23  42  پیشنهاد، قول

  0  2  5  1  8  8  بین بودن خوش
کردن گوینده و  دخیل

  10  20  21  12  15  12  در تعامل شنونده

آوردن و  دلیل
  1  1  0  0  0  0  خواستن دلیل

  3  0  2  0  0  0  دادن هدیه به شنونده

  ادب منفی

دن نبه حداقل رسا
سنگینی تقاضا و 

  پیشنهاد
1  2  3  2  2  3  

  2  19  25  4  12  19  نشان دادن احترام
  1  2  8  2  3  12  معذرت خواهی
  3  1  3  2  0  1  حذف فردیت

نش تهدید بیان ک
عنوان یک  حیثیت به

  قاعده کلی
1  10  18  2  7  19  

  55  38  11  23  24  3  گویی رك
  40  103  123  31  75  81  گویی پیچیده

        180  180  180  جمع
فراوانی و درصد راهبردها و فراراهبردهاي ادب استفاده شده توسط دبیران  -11 جدول

  هاي قدرت متفاوت در موقعیت 2و   1گروه سنی 
بیانگر آزمون مجذور خی یعنی ارتباط راهبردهاي ادب استفاده  12هاي جدول فوق، جدول  ه به دادهبا توج

بر اساس این . هاي قدرت مختلف است در موقعیت 2و نیز گروه سنی  1شده توسط دبیران گروه سنی 
 2سنی و همچنین گروه   1درصد، تفاوت معناداري بین دبیران گروه سنی  95آزمون، درسطح اطمینان 

هاي قدرت مختلف گوینده نسبت به مخاطب در مورد کاربرد فراراهبردهاي ادب وجود دارد  در موقعیت
)05/0<p.(  
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  گروه سنی
  مجذور خی

  p ارزش  درجه آزادي  مقدار
1  353/56  6  000/0  
2  300/99  6  000/0  

 در 1آزمون مجذور خی تفاوت راهبردهاي ادب در بین دبیران گروه سنی  -12جدول 
  هاي قدرت متفاوت موقعیت

  
  گیري  نتیجه - 6

هاي پژوهش پاسخ داد و  توان به پرسش ها، می بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده
  .دکریري نهایی را ارائه گ نتیجه

دبیران در موقعیت فراراهبردهاي ادب براون و لوینسون استفاده شده توسط  پرسش اول پژوهشدر 
هاي پژوهش بیشتر از فراراهبرد مثبت و  ها، آزمودنی وجه به دادهبا ت. مطرح شد »پیشنهاد«کنش گفتاري 

از میان راهبردها نیز، راهبرد . گویی و منفی بهره بردند گویی، پیچیده بعد از آن به ترتیب از فراراهبرد رك
ها  اده را در میان آزمودنیگروهی از فراراهبرد ادب مثبت بیشترین استف هاي هویتی درون استفاده از نشانه

 .پیشنهاد به مخاطبین مختلف داشت  نی دبیران مقطع متوسطه در ارائهیع
کار برده  هآیا قدرت مخاطب بر روي انتخاب فراراهبردهاي ادب بت که پرسش دوم پژوهش این اس

با  است؟ گذارتأثیر »پیشنهاد«کارگیري آنها در کنش گفتاري   توسط گوینده و همچنین میزان به شده
به دست آمده، متغیر قدرت باعث ایجاد تفاوت معنادار در استفاده از فراراهبردها و  نتایجتوجه به 

به عبارت دیگر، متغیر قدرت در استفاده از فراراهبرهاي ادب در کنش گفتاري . شود راهبردهاي ادب می
وهش تفاوت معناداري را به کنندگان در پژ چه در بین مردان، چه زنان و چه تمامی شرکت» پیشنهاد«

نیز به وجود  2و  1دبیران گروه سنی همچنین متغیر قدرت تفاوت معناداري در میان . آورد وجود می
  .آورد می

کار برده شده توسط گوینده و همچنین میزان  هانتخاب فراراهبردهاي ادب ب تأثیر سن برپرسش سوم 
متغیر هاي به دست آمده،  توجه به داده با. کندررسی میرا ب »پیشنهاد«کارگیري آنها در کنش گفتاري   به

به . شود سن در بیشتر موارد باعث ایجاد تفاوت معنادار در استفاده از فراراهبردها و راهبردهاي ادب می
موقعیت چه در » پیشنهاد«هاي ادب در کنش گفتاري دعبارت دیگر، متغیر سن در استفاده از فراراهبر

تنها  ؛آورد تفاوت معناداري را به وجود میها به طور کلی،  موقعیت  و چه همهبیشتر قدرت چه ، قدرت کمتر
تواند در مواقعی  شود؛ در واقع، سن نمی گذاري محسوب نمیتأثیرمتغیر سن در موقعیت قدرت برابر عامل 

اوتی را در استفاده از فراراهبردهاي ادب تفکه مخاطب و پیشنهاد دهنده در شرایط قدرت برابر هستند، 
آورد ولی در میان مردان عامل  میان زنان به وجود میتفاوت معناداري در  سنهمچنین متغیر . نماید دایجا
ي در میزان فراراهبرهاي ادب به کار گرفته شده در کنش گفتاري تأثیرگذاري نیست و سن مردان تأثیر

  .ندارد» پیشنهاد«
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کار برده شده ه انتخاب فراراهبردهاي ادب بآیا جنسیت بر روي که  پرسش چهارم پژوهش این است
بر اساس  گذار است؟تأثیر »پیشنهاد«کارگیري آنها در کنش گفتاري   توسط گوینده و همچنین میزان به

هاي قدرت اعم از قدرت بیشتر، کمتر و یا برابر  در تمامی موقعیت جنس هاي آماري، متغیر ها و آزمون داده
به عبارت دیگر، زن بودن و یا  ؛شود باعث ایجاد تفاوت معنادار می 2و  1 و نیز در میان هر دو گروه سنی

مؤثر است و » پیشنهاد«مرد بودن آزمودنی در میزان به کارگیري فراراهبردهاي ادب در کنش گفتاري 
  .کند بسته به جنسیت به طور معناداري تفاوت ایجاد می

  
  
  

  منابع 
اهبردهاي ادب توسط دانشجویان ایرانی در موقعیت کاربرد ر بررسی چگونگی .)1389(آهنکوب، زهره

کنش گفتاري رد درخواست بر اساس الگوي ادب براون و لوینسون با توجه به سه عامل قدرت، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  ،ارشد کارشناسی  پایان نامه .فاصله اجتماعی و جنسیت

 .فارس
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