
: زن و مرد انتنوع موضوع، تغییرموضوع و سبک گفتار معلم
  شناختیروان - شناختیرویکردي جامعه

  1سلیمان قادري
  2آرزو محمودي

  
  چکیده

. شناسان اجتماعی قـرار داشـته اسـت   هاي زبانی مردان و زنان همواره مورد مطالعه محققان و زبانتفاوت
شـناختی متغیـر مسـتقل جنسـیت را بـر      روان وجـود اثـر  پایه نظرات م این تحقیق سعی بر آن دارد که بر

-داده. مورد بررسی قرار دهد انسبک گفتار در جامعه زبانی معلم متغیرهاي تنوع موضوع، تغییر موضوع و
که براي هر گروه جنسـیتی حـدود    ان گردآوري شده استدفاتر معلمر هاي مورد نیاز از ضبط مکالمات د

د کـه مـردان بیشـتر حـول موضـوعات      دهمیها نشان سی توصیفی دادهبرر نتایج پس از. است دقیقه 60
عالوه بر آن مردان به میزان زیـادتري  . پردازندسیاسی و زنان حول موضوعات خانه و خانواده به بحث می

در پیروي از . گیردزنان به ندرت شکل میتغییر موضوع گفتگوي که  دهند، درحالیموضوعات را تغییر می
     .برندطور یکسان از گونه گفتاري معیار بهره می ر دو جنس بهه ،سبک گفتار

  .انتغییر موضوع، جامعه زبانی معلم جنسیت، تنوع موضوع، :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه -1

شناسی است که به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و بافت بر نحـوه  اي از علم زبانشناسی زبان شاخهجامعه
هاي اجتماعی مورد بحث قـرار  ها را در ارتباط با نقشپردازد و این صورتنی میهاي زبااستفاده از صورت

  .دهدمی
گیري از جامعه ی زبان که با بهرهختشناهاي جامعهدر بررسیمعتقد است  )132: 1368(مدرسی

- ههاي زبانی و اجتماعی به شیوگیرد، براي نخستین بار همبستگی متغیرشناسی صورت میشناسی و زبان
اند نشان داده) 1993( 4و ترادگیل) 1966( 3وشناسانی چون لبازبان. شودمی اي علمی و منظم نشان دادهه

اند که عوامل اجتماعی مختلف چون سن، جنس، وضعیت اقتصادي، موقعیت اجتماعی، قومیت، شغل و 
  . تحصیالت در زبانگونگی تاثیر فراوان دارد
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جوامع هاي اخیر در که در دهه است بان یکی از موضوعاتیتفاوت جنسیت بین زن و مرد و تاثیر آن بر ز

هایی که درباره زبانگونگی پژوهش. استقرار گرفته زبان  انشناسو روان انشناسکنونی مورد توجه جامعه
است، نتایج تحقیقات قبل را تا حد زیادي  جنسیتی در جوامع زبانی مناطق مختلف جهان صورت گرفته

ت مسائل ها به علآوري دادهد مطالعه در این حوزه از نظر کمی در حیطه جمعچن هر. کندتایید می
-رسد؛ اما این کار میو تنوع و گستردگی میدان عمل، کار مشکلی به نظر می فرهنگی متفاوت در کشور

 . کندسازي روابط و زیربناي کالم هر دو جنس بازيدر روشنتواند نقش سودمندي 
هاي متفاوت جنسیتی، رفتار اساس دیدگاه است که زنان و مردان بر در این تحقیق فرض بر آن

شناختی همچون تنوع موضوع، تغییر موضوع و مطالعه و بررسی متغیرهاي زبان. کالمی متفاوت دارند
تواند این فرضیه را مورد اي و همبستگی آن با مشخصه جنسیت میسبک گفتار در حوزه تعامل مکالمه

این پژوهش به این سؤاالت که زنان و مردان معلم در مورد چه موضوعاتی در ر د. آزمایش قرار دهد
و همچنین چگونگی  یابدمی و این موضوعات به چه سرعتی تغییر کنندمی هاي همسان صحبتگروه

  . شودپاسخ داده میپیروي سبک گفتار ایشان از گونه معیار 
  مباحث نظري -2

س زیست شناختی و جنسیت فرهنگی ـ اجتماعی تمایز گذاشته و جنمیـــان  )316 -315: 2006(وارداف
هاي همچنین او تفاوت.  کنداي فرهنگی و بافت محورتلقی میجنسیت در زبان را بیشـــتر پدیدهمسئله 

در وارداف  .)320 -318:همان(کندا در دو جنس ذکر میو گفتمانی یا ارتباطی ر نی، دستوريآوایی، واژگا
: بردمی را نام اندمرد که در تاریخ جریان داشته هاي زبانی زن وغالب براي توجیه تفاوت ادامه سه رویکرد

. 3تفاوت اجتماعی زن و مردنظریه و  2تسلط مرد بر زننظریه ، 1شناختی زن و مردتفاوت زیستنظریه 
که  يکند؛ یعنی چیزشناختی تعریف میحسب جنس زیست جنسیت را بر ،شناختیدیدگاه تفاوت زیست
لحاظ جثه و به ته است که مردان نسبت به زنان آن گذاش فرض را بر نظریهاین . انسان مالک آن است

گوید که همچنان می نظریهاین . طبیت جنسیتی وجود داردقدرت برترند و اینکه در استفاده از زبان ق
فرض بر آن است که  یدگاه تسلطدر د .کنندهاي جنسیتی در زبان ثابت و  مستقل از متن عمل مینقش
و موقعیت زنان را در اجتماع در سطحی  شودمین باعث ایجاد این تفاوت زبانی مردان بر زنا هسلط

تفاوت گفتاري زنان و مردان را انعکاس دهنده  ،دیدگاه تفاوت اجتماعی .داردمیتر از مردان نگاه  فرودست
یک زن با سطح انتظاراتش از یک مرد  داند؛ یعنی فرهنگی که سطح انتظاراتش ازروابط فرهنگی می

وعات گرایشات دو جنس به موض له بهئاین مس .کندطلب میرفتارهاي متفاوتی را  متفاوت است و از آنها
- میاز عالئق زیربنایی هر یک  کند و تفصیل یا اختصار در کالم را ناشیمتفاوت براي گفتگو اشاره می

    .)326-328 :همان(داند

                                         
1- biological theory 
2- dominance theory 
3- difference theory 
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نظر به این دارد که دو دیدگاه تسلط و تفاوت اجتماعی داراي مشکالتی ) 280-281: 1998(1کمرون

کند در هاي متفاوت استفاده و درك زبان بیان میتفاوت به عنوان روش نظریهگوید آنچه او می. است
هاي زن و مرد که تفاوت اجتماعی بین نقش کنداو ادعا می. حقیقت نمایشی از همان قدرت نابرابر است

اینچنین نیست که زن و مرد تنها الگوهاي رفتاري . شودطور واضح در استفاده از زبان ظاهر نمیه ب
تري که مربوط به کنند، بلکه آنها معانی جنسیتی وسیعمیو تقلید  گیرندمیجنس خود را یاد  »متناسب«

عمومی در  هاي همجنس یا متفاوت، شرایط خصوصی یاهاي دیگري چون مشارکت در گروهاستراتژي
  .یابندهاي متفاوت اجتماعی است را درمیموقعیت

گیرد هایی که در آنها تعامل صورت می، جنسیت را با توجه به بافت2تعبیري اجتماعی نظریهاز سویی 
؛ است ال و متناسب با بافت متغیرهاي جنسیتی سیبر این است که نقش نظریهفرض این . کندتعریف می

با توجه به این . گزیندو زن و مرد از بین این نمودها آزادانه یکی را برمی اندرينمودهاي جنسیتی اختیا
آنها به تعامل  ،مرد و زن به استفاده از یک سبک خاص زبان محدود نیستند و با توجه به بافت نظریه

  ).  2001، 4و جانسون 3کوتس(مجاز استتغییر سبک 
هاي اجتماعی انی زن و مرد بیشتر قائل به تفاوتهاي زبدر توجیه تفاوت )170-160: 1368(مدرسی

تر از جنس دیگر هاي فعالیتی فعالون هر یک از دو جنس در برخی حوزهگوید چاو می. استاین دو گروه 
زبانی ویژه دو  مدرسی به الگوهاي. شوداست، اصطالحات مربوط به آن حوزه مردانه و یا زنانه تلقی می

تقد است که در صورتی که زنان و مردان هر جامعه از این الگوها پیروي کند و معجنس نیز اشاره می
او به . د گرفتنکنند، پایگاه اجتماعی ویژه خود را از دست خواهند داد و یا الاقل مورد تمسخر قرار خواهن

 . کندهاي مختلف اشاره میي جنسیتی زبانهاتفاوت میزان تفاوت
ن گویشوران زن و مرد ایرانی را در میزگردهاي دانشجویی بر هاي کالمی میاتفاوت) 1385(نژادجان

پایه متغیر میزان کالم با در نظر گرفتن دو عامل موضوع و نسبت تعداد گویشوران مرد به زن سنجیده و 
مردان بیش از زنان حرف  هاي غیر همجنس،دهد که با داشتن تعداد گویشور مساوي در گروهنشان می

سیاسی، اقتصادي، ورزشی، پزشکی و مذهبی سخن  ل موضوعاتمردان بیشتر حو گوید او می. زنندمی
-البته داده. زنندگویند و زنان بیشتر حول موضوعاتی چون خانواده، هنر و ادبیات و اجتماع حرف میمی

. اي دارندشدهینتعیسنجد که معموالٌ موضوعات از پیشهاي او تنها بافت میزگردهاي دانشجویی را می
عدم قاطعیت و قدرتمندي  هدهند عواملی پرداخته است که نشانبه بررسی  )1378(پور جان مهديمر

ه قدرت را در گفتار زنان در مقایسه با مردان با توجه به دو متغیر فردي سن و ئلاو مس. استگوینده 
دم است که زنان در کالم خود از عوامل نشانه ع  و به این نتیجه رسیده کردهتحصیالت بررسی 

 )1378(لیدا نصرتی. )1384نقل از هدایت، (کنندقدرتمندي و قاطعیت بیش از مردان استفاده می

                                         
1-Cameron, D. 
2- Social Constructionist Theory 
3- Coates, L. 
4- Johnson, T. 
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عوامل  داد و نشان کردا بررسی هاي تکیه کالمی در گفتار زنان و مردان فارسی زبان شهر تهران ر تفاوت

هاي زبان  اجتماعی متعددي از جمله جنسیت، سن، تحصیالت، قومیت و غیره در ایجاد گوناگونی
-نیز انعکاس پدیده زبان جنسیتی را در بین شخصیت) 1389(نرسیسیانس. )1384، نقل از هدایت(مؤثرند

 . هاي تحقیقات اولیه را تأیید کرده استو داده ها بررسیهاي برخی از فیلم
ه ضوع را باو تغییر مو. است را بررسی کردهبین سیاستمداران مرد و زن تغییر موضوع ) 2008(1هیل

که است او به این نتیجه رسیده . 3تغییر جزئی موضوع -، ب 2درج موضوع -الف. کنددو دسته تقسیم می
که به عنوان عاملی در کنترل مکالمه، ویژگی سخن مردانه ) تغییر آشکار و ناگهانی موضوع(درج موضوع 

قات وضوع که در دیگر تحقیاما تغییر جزئی م. شوددر تحقیقات قبل ذکر شده بود، در این بافت تأیید نمی
  . شود، در زنان سیاستمدار نیز مشاهده مینشانه حس مشارکت زنان ذکر شد

اي از رابطه عوامل اجتماعی و مخصوصاٌ عامل جنسیت را با  هر یک از این تحقیقات گوشه
یقی بسیار ها در این حیطه، نیاز به تحق در نظر گرفتن تمام تفاوت. است کرده هاي گفتاري بررسی تفاوت

این، در این پژوهش تنها چند جنبه از تفاوت گفتاري  بنابر. گسترده دارد و فراتر از بحث یک مقاله است
شناختی بر روي متغیرهاي متغیر مستقل اجتماعی و روانو تاثیر جنسیت به عنوان بررسی مردان و زنان 

در این مطالعه با محدود کردن . شوددر نظر گرفته میییر موضوع و سبک گفتاري وابسته تنوع موضوع، تغ
الت بعضی از متغیرها از دخ بر آن است تاسعی )جامعه زبانی معلمان بین(بافت تعامل به بافت مدرسه 

  .بررسی شود ن بافت متغیرهاي مورد نظرو در ای شود جلوگیري
   پژوهشروش  -3

تاثیر متغیر جنسیت بر  بررسیباد به شیوه مشاهده به منظور آدر شهرستان نجف توصیفی این تحقیق 
دبیران دو جمعیت آماري . مان انجام شدخصوص در جامعه معله کارگیري زبان به هاي ببرخی شیوه

اغلب در محدوده سنی  -بومی یا مهاجر، میانسال ،این دبیران. است نه این شهرمدرسه پسرانه و دخترا
  . ان استراحت دبیران در دفتر آنها استفاده شدها از مکالمات انجام شده در زمداده. بودند -سال 30-45

و گر و طبیعی بودن مکالمات و همچنین رعایت مسایل اخالقی به منظور جلوگیري از تضاد مشاهده
نام و مطابق با شرایط که آنها در یک طرح تحقیقی به طور بی ه شدحقوقی در ابتدا به معلمان گفت

ضبط مکالمات در چندین  ،پس از توافق. اما زمان ناگفته ماند شد، ها شرکت داده خواهندمحرمانگی داده
 2که براي هدف تحقیق  بودساعت  4المات حدود طول این مک. جلسه به طور اتفاقی صورت گرفت

 هاي استخراج شدهاز آن استخراج گردید و داده) ساعت مکالمه زنان 1ساعت مکالمه مردان و 1(ساعت 
  . شد بررسیتغیرهاي موضوع، تغییر موضوع و سبک گفتار از طریق آمار توصیفی برحسب م

                                         
1- Hill, M.L. 
2- topic insert 
3- meta-topic insert 
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نمود و متغیر بودن گیري قطعی ناکافی میجهآوري شده در این تحقیق براي نتیهاي جمعاگرچه داده

کرد اما محقق امیدوار است که ها را مشکل مینفر کار آوانگاري و تحلیل گفتگو 6تا  4تعداد دبیران از 
  .مختصر و کلی از مباحث تحلیلی را در ذیل ارائه دهد توانسته باشد تصویري

  هاتحلیل داده -4
  تنوع موضوع -4-1

 60شد، که  انتخاب ت مکالمه به عنوان پیکره زبانساع 2در این تحقیق از بین مطالب ضبط شده، حدود 
با . س بودهاي همجندقیقه متعلق به مکالمه زنان در گروه 60دقیقه از آن متعلق به مکالمه مردان و 

که زنان و مردان معلم تمایل گوناگونی نسبت به  حاصل شدها این نتیجه تحلیل محتوایی این داده
دریافت که مباحث  توانبا اندکی بررسی می. دهندصحبت درباره موضوعات متفاوت از خود نشان می

  کاري -1 :ي کردبندتوان به این موارد دستهتنوع موضوع، می طبق گستردگی و انمورد نظر معلم
مذهبی        -7، آب و هوا -6، اقتصادي -5 ،بهداشت و پزشکی -4 ،سیاسی -3 ،اجتماعی فرهنگی - 2 
  خانه و خانواده -8

ها تنوع آن براي هر جنس، دادهدر ادامه براي بررسی تاثیر عامل جنسیت بر انتخاب نوع موضوع و یا 
 1جدول شماره . زیر حاصل شد حلیل آنها نتایجپس از ت. آمددست ه حسب دقیقه در یک ساعت ببر 

  .  است )یک ساعت براي هر جنس(دهنده توزیع موضوعات ذکر شده در باال در طول زمان نشان
  
  مدت زمان مکالمه گویشوران زن   مدت زمان مکالمه گویشوران مرد   موضوع

 19,28 16,37  کاري
 11,08 14,65  اجتماعی فرهنگی

 0 9,4  سیاسی
 2,05 7,5  و پزشکی بهداشت
 2,18 5,16  اقتصادي
 2,16 2,83  آب و هوا

 0,71 2,08  مذهبی
 19,13 1,48  خانه و خانواده

مدت زمان سخنوري گویشوران مرد یا زن درباره موضوعات  -1جدول شماره 
  مختلف بر حسب دقیقه در یک ساعت

  
دهنده ن صحبت درباره آن نشانبررسی تعامل موجود میان عامل جنسیت و نوع موضوع انتخابی و زما

که هر  طوريه ، باستاهمیت بعضی از موضوعات براي هر جنس در بافت خاص معلمی در مدرسه 
  .دادندجنس به موضوعات خاصی براي صحبت کردن عالقه نشان می



  1393، پاییز و زمستان 39-38، شماره 10ال فصلنامه پازند، س/ 100

 
ه ، درصد میزان سخنوري هر جنس را درباره هر موضوع ب2جهت درك بهتر مطلب، جدول شماره  

  .  کشدتصویر میبه طور جداگانه

  
  مقایسه درصد سخنوري گویشوران مرد یا زن درباره موضوعات -1شماره  نمودار
  

شود از موضوعاتی که در باال عنوان شد، گویشوران همانگونه که در جدول و نمودار باال مشاهده می
توزیع  ،ون در نمودارچ مندتر از زنان نشان دادند؛مرد نسبت به انتخاب موضوعات متنوع، خود را عالقه

همچنین مردان از بین موضوعات بیان . دارندصحبت کردن درباره بیشتر موضوعات  تري برايیکسان
ند؛ مندي بیشتري نشان دادکی عالقهشده به صحبت درباره موضوعات سیاسی، اقتصادي، بهداشت و پزش

  .ندحث نپرداختکه زنان درباره موضوعات سیاسی اصالٌ به ب طوريه ب
که  طوريه ترند؛ بنان نیز در گفتار پیرامون مسئله خانه و خانواده در حد بسیار زیادي از مردان پیشز

دهنده نشان سیزده برابر مردان است و این تفاوت چشمگیر مدت سخن گفتن آنها در این مورد حدود
  . تأثیري است که عامل جنسیت بر این کار دارد

نسیت بر تنوع و گستردگی موضوعات تأثیر متفاوتی دارد و این عامل ج شودمشاهده میهمانگونه که 
یعنی گویشوران مرد یا زن در . استامر از توانایی، عالیق و اطالعات آن جنس، در آن زمینه متأثر 

پردازند و مدت رسد بیش از جنس مقابل نسبت به آنها اطالع دارند به بحث مینظر می موضوعاتی که به
  .دهندآن مطلب اختصاص می کالمه را بهزمان بیشتري از م



 101/...تنوع زبان، تغییر موضوع و سبک گفتار معلمان زن و مرد

 
تفاوت گفتاري زنان و مردان را انعکاس دهنده روابط فرهنگی  اجتماعی،  ، از دیدگاه تفاوت1رابین لیکاف

مرد متفاوت است و از آنها  داند، فرهنگی که در آن سطح انتظارات از یک زن با سطح انتظارات از یکمی
این علت،  گوید شاید بهاو می. ها و رفتارهاي گوناگون داشته باشندرود که عالیق، نقشانتظار می

و ورزش و در  موضوع صحبت بین مردها بیشتر به کار، سیاست، مسائل مربوط به قانون، اقتصاد و مالیات
-اعی خودشان، احساساتشان و وابستگیها راجع به مشکالت زندگی اجتمعوض موضوع بحث خانم

نکه آاین یعنی ). 1385نژاد، ؛ جان 2006 وارداف،(شودن و خانه و خانواده محدود میهایشان با دیگرا
همچنین  توقع جامعه از مردان در ایفاي نقش حافظ خانواده از نظر اقتصادي و سیاسی از یک طرف و

تر با این مسائل از طرفی دیگر باعث شده که مردان عالقه تر آنها در جامعه و آشنایی بیشحضور آزادانه
از سوي دیگر، در جامعه ما که زنان بیشتر . دهندبیشتري به صحبت در این موضوعات را از خود نشان 

را ) مثل پخت و پز، مراقبت از فرزندان(نقش مراقبت از بنیان اجتماعی خانواده و انجام کارهاي خانه 
ها طبع موضوعات این حیطهه خورد و بهایشان نیز رقم میها عالیق و توانمندينقش دارند، مطابق با این

نقش معلمی، نیز در این بافت باعث شده که زنان نیز مانند . شودبرایشان از اهمیت بیشتري برخوردار می
ن بپردازند و به این علت در سخن گفت) در امر تدریس(مردان به صحبت درباره موضوعات کاریشان 

  . پیرامون این موضوعات متأثر از بافت اجتماعی و تعاملی کارشان باشند
ه این کار، ب. هاي فوق همانگونه که مشاهده شد زنان درباره سیاست اصالٌ به بحث نپرداختنددر داده

جز دالیل ذکر شده، شاید به خاطر روح مشارکت جمعی زنان در نگهداري جریان بحث و حفظ ارتباط 
و افراد نظر ثابتی درباره آن ندارند، زنان  استبرانگیز اینکه چون مسائل سیاسی اغلب چالش باشد؛ یعنی

از طرفی کارهاي مربوط به سیاستمداري اغلب کارهاي مردانه . کننداز صحبت پیرامون آن خودداري می
-ائل مین مسآیند؛ لذا این کار باعث اجتناب زنان از صحبت از ایحساب میو مربوط به موضع قدرت به

. شوندنظر به این دارد که زنان اصوالٌ از دسترسی به قدرت نهی می )2006واداف، نقل از (لیکاف . شود
ه علت ناکارآمدي زبانی یا هوشی قادر به این امر به علت پذیرفتن این تلقین اجتماعی است که زنان ب

که  طوريه ، باست نها اثر گذاشتهاین تلقین اجتماعی از کودکی روي ذهن و نظر آ. یستندحفظ قدرت ن
  .اندرا قبول کرده این مسئلهآنها خود 

  
  تغییر موضوع -4-2

 6آوري شده از مجموعِ از مکالمات جمع بررسی تأثیر نقش جنسیت بر میزان تغییر موضوع،منظور به 
 .شدفاده دادند استرا پوشش می - دقیقه 60کل در –دقیقه  10 جلسه بحث که به طور میانگین هر کدام

ها بر اساس متغیر تحلیل دادهپس از . گرفت همسان مردان و زنان شکلهاي این مکالمات در گروه
تغییر موضوع نتایج زیر حاصل شد بسامد.  

  

                                         
1- lakoff, R. 
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  گویشوران زن  گویشوران مرد  

  27  47  تغییر موضوع در یک ساعت
  دقیقه 60در طول  انو زن ان مرددر مکالمات تعداد تغییر موضوع  -2جدول شماره 

  
جنس مذکر در تغییر موضوع حدود دو برابر جنس مؤنث  شودمشاهده میمانگونه که از آمار فوق ه

بت درباره موضوعات این امر نشان دهنده عالقه بیشتر مردان به صح. موضوعات را تغییر داده است
بررسی آن از است که زنان بیشتر به توقف روي یک موضوع و به نوعی  حالی این در. استمتفاوت 

  . نظر افراد درگیر در تعامل کالمی تمایل دارند هاي موردجوانب گوناگون و از دیدگاه
- هاي جنسیتی زبان را با تفاوتو تفاوت اوت اجتماعی به این منظر نگریستهاز دیدگاه تف) 1990(1تنن

ردان متمایل گوید که ماو با مقایسه اهداف تعاملی دو جنس می. کرده استهاي فرهنگی مقایسه تفاوت
مند به ؛ یعنی زنان بیشتر عالقهاندبه استفاده از سبک توافقی به استفاده از سبک خبري و زنان متمایل

در حالی که مردان براي خبر دادن و خبر گرفتن در باره همه  به عبارت دیگر. اندبرقراري و حفظ روابط
اد شریک در مکالمه و نیز حفظ تعامل، درباره دهند؛ زنان براي احترام به افرموضوعات آنها را تغییر می

 . پردازندموضوع معرفی شده توسط دیگران به بحث می
مه نشانه از طرفی، در دست گرفتن رهبري مکالمه با معرفی موضوعات جدید در طول یک مکال

زنان یعنی مردان قدرتشان را در غلبه  بر . شودحسوب میهاي مردان ماز ویژگیتسلط بر بحث است که 
به . دهندو قطع سخن دیگران نشان می کنترل موضوع و نیز بر یکدیگر با استفاده از تعیین موضوع،

همچنین تغییر ). 324-27 :2006 اف،وارد(عبارتی دیگر در مکالمه گروه مردان، تکیه بر رقابت است 
جی در مکالمات زنان تدری طور به تغییر موضوعتر است درحالیکه موضوع در مکالمات مردانه ناگهانی

 ).190- 189: 1993کوتس، (افتداتفاق می
اي نظر به آن دارد که شاید توقف زنان بر یک موضوع ریشه در این تفکر کلیشه) 1990( 2دوروال

که ساکت  ایرانیهاي نگرش پدرساالرانه خانواده داشته باشد که زنان بسیار پرحرفند، البته این نظر با
 شوددر تحقیقات دیگر نیز دیده می. کنند، به نوعی تناقض داردب میراي او حسابودن زن را یک ارزش ب

کنند و بدین صورت رابطه با موضوعات سخنوران قبلی بیان می که زنان و دختران موضوعات خود را در
دهند که تغییر ؛ همچنین مطالعات دیگر نشان می)3،1990گودوین(کنند موضوعات یکدیگر را کامل می

هیل، (گیرد تدریج صورت میدر همان حیطه موضوع قبلی و به و استدر میان زنان جزئی ع موضو
2008 .(  
  

                                         
1- Tannen, D. 
2- Dorval, B. 
3- Goodwin, M 
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  سبک گفتار -4-3

» برتر«در استفاده از زبان )قرار دارندکه به نوعی در موضع ضعف (ان از گذشته، عقیده بر آن بوده که زن
خصوص در جوامع کاري، در ه ، ب)ر دارندقراکه در موضع قدرت (و مردان  »پیدا ژپرستی«براي رسیدن به 

دهند تمایل خود را نشان می »پرستیژ پنهان«اي درون گروهی براي رسیدن به رهاستفاده از زبان محاو
بود که آیا میزان مسئله  یکی از سواالتی که در ابتداي تحقیق نیز مطرح شد این). 312: 2006 وارداف،(

نسبت گفتاري معیار زبان فارسی است، که اغلب همان گونه  معیارا ی »برتر«از زبان  زن اناستفاده معلم
آنچه از بررسی . برنداي غیر رسمی بهره میاینکه آیا مردان اغلب از گونه محاوره و مردان بیشتر استبه 

 اندر معلماي هاي گفتاري معیار و محاورهاستفاده از سبک، این است که حاصل شدهاي این تحقیق داده
حتی گویشورانی که زبان مادري غیر زبان فارسی دارند در تعامل  .شودبه یک نسبت دیده میرد زن و م

طور ه که زبان و ارتباط ب ممکن است به این دلیل باشداین امر . برندعیار بهره میبا یکدیگر از گونه م
به  دلیل آنبارت دیگر ؛ به ع)2001کوتس و جانسون، (اندافتند وابستهکامل به بافتی که در آن اتفاق می

تعبیري  نظریهه مؤید ئلاین مس. مدرسه جاري است انکه در بین معلم استطر بافت تعاملی مکالمه خا
-آزاد می ،بافت خاص توجه به هاي زبانی مختلف باکه هر دو جنس را در گزینش سبک استاجتماعی 

بافت مدرسه و تدریس به عنوان ، از یک طرف، رسمی بودن اندر بافت مکالمه در جامعه معلم. گذارد
به عنوان معرّف گونه  انیگر، نگاه و توقع جامعه از معلمهاي کامالٌ رسمی و از طرف دیکی از بافت

اغلب اوقات،  انار داده و باعث شده است که معلمگفتاري معیار زبان فارسی، گفتار آنها را تحت تأثیر قر
ن از طرفی یکسا. برگزینند تماعی خود، حتی در شبکه اجهاي متفاوترا از بین سبکمعیار سبک گفتاري 

این . است برده بین جامعه، تمایز زبانی بین زن و مرد را تا حدود زیادي از بودن نقش اجتماعی و کاري در
هاي متفاوت رفتار جنسیتی گوناگون دارند و کند مردم در بافتمی امر مؤید گفته کمرون است که اظهار

- حساب میه رفتار مخصوص جنس مقابلشان ب ،کنند که آن عمل معموالًاي عمل مینهگوحتی گاهی به
  ).50 :1997(آید 

  
  گیرينتیجه -5

زن و  انموضوع و سبک گفتار در سخن معلم با بررسی سه متغیر زبانی موضوع، تغییر، حاضر تحقیقدر 
هاي سیت، در سطح زبان تفاوتشناختی جنشناختی و روانکه عامل جامعه ه شودداد نشان شدمرد سعی 

  . آوردوجود میه زیادي ب
مرد بیشتر حول موضوعات سیاسی،  انداد که معلم ها بر اساس تنوع موضوع نشانتحلیل داده

پردازند ولی زنان پیرامون موضوعاتی در حوزه خانه و خانواده اقتصادي، بهداشت و پزشکی به بحث می
به  ،که زنان هماست که اثر بافت کاري مدرسه باعث شده ه شد مشاهد همچنین. کنندیشتر صحبت میب

یر موضوع نیز به این نتیجه درباره متغیر تغی. میزان مردان درباره موضوعات حیطه کاري به بحث بپردازند
دهند حول که زنان ترجیح میکه مردان اغلب تمایل بیشتري به تغییر موضوع دارند در حالی حاصل شد
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که سبک  مشاهده شد انپایان با بررسی سبک گفتار معلم در. یادي به گفتگو بپردازندیک موضوع مدت ز

-معیار پیروي می از گونه سبک گفتاري واست معموالٌ شبیه ) مادري خاصشانجداي از زبان (، آنانگفتار 
  .  کند

اره همه گیري و تعمیمی کلی دربهاي اندك در این تحقیق نمی توان به نتیجهاگرچه بر اساس داده
ها ها روشنگر مختصري از این تفاوتهاي موضوعی کالم بین زن و مرد پرداخت، اما بررسی دادهتفاوت
این تحقیق فقط تعامالت  دراست که مسئله  نشان کرد، این دیگري که باید در اینجا خاطر نکته. است

سه متغیر  و تنها شدبررسی در دفاترشان در اوقات استراحت،  انکالمی در بافت محدود به کالم معلم
هاي موقعیتی زمانی یا مکانی ، لذا تاثیر بافتر بودمد نظتغییر موضوع و سبک گفتار زبانی موضوع، 

عواملی چون هدف تعامل، نوع و . است متفاوت و  بررسی عوامل دیگر بر نوع کالم ایشان ناگفته مانده
مانند رتبه کاري، وضعیت جسمی و روحی، شرایط سطح انتظارات گوینده و شنونده، تفاوت شأن اجتماعی 

و در نتیجه رفتار زبانی  گذاردمی گر بر روي بافت کالم تاثیرمالی، وضعیت جامعه و بسیاري از موارد دی
تواند موضوع میبررسی تغییر کالم در اثر این عوامل . متفاوتی را در زن و یا مرد به ظهور خواهد رساند

  .  باشد آتیتحقیقات 
  
    نابعم

هاي هاي زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در  برخی موقعیتتفاوت«). 1385(نژاد، محسنجان
  .31-45. ص ،34شماره هاي خارجی،پژوهش زبان ؛»اي بر پایه میزان کالمتعامل مکالمه

  .یفرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقیقات: تهران ؛شناسی زبان درآمدي بر جامعه ).1368(حییمدرسی، ی
کارشناسی ارشد،  هنام پایان، بررسی قدرت گفتار زنان و مردان فارسی زبان ).1378(پور، مرجان مهدي

  .طباطبایی دانشگاه عالمه
- مهفیلمنا از برخی در آن کیفی و کم  زبان جنسیتی و مواردي از انعکاس« ).1389. (نرسیسیانس، امیلیا

  .41- 54،  1، شماره  2، دوره  )پژوهش زنان( زن در فرهنگ و هنر  .»ها
 مهنا پایان ؛»هاي تکیه کالمی در گفتار زنان و مردان شهر تهران بررسی تفاوت« ).1378(نصرتی، لیدا

  .طباطبایی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه
دو  .»)پژوهشی در حوزه جامعه شناسی زبان ( تاثیر جنسیت بر نحوه بیان تقاضا «).1384(ندا هدایت،
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