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 :چكیده
 داستان 05منظور تعداد انگلیسی نویسندگان زن و مرد بود. بدین کوتاه هایداستان در یدیتأک و آمیزاحتیاط هایعبارت بسامد مقایسه پژوهش این هدف      

 هایداستان از یک تصادفی انتخاب شد. هرکوتاه از نویسندگان مرد به طور  داستان وپنجکوتاه از نویسندگان زن و بیست داستان وپنجبیست انگلیسی شامل کوتاه

شده با استفاده از مدل فراگفتمانی هایلند ی انتخابشد. پیکره انتخاب تمام دقت با یدیتأکآمیز و احتیاط هایعبارت و مطالعه مورد مطالعه قرار گرفت دقت به کوتاه

اصلی  ها نشان داد که بدنهشد. نتایج بررسی انجام دو-پارامتریک خی غیر آزمون از استفاده با هاداده آماری تحلیل و ( مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه1991)

 یدیتأکآمیز و احتیاط هایعبارت از استفاده بسامد در معناداری تفاوت چه، ی است، اگردیتأکآمیز و احتیاط هایترین قسمت داستان کوتاه از نظر توزیع عبارتمهم

 نویسندگان زن و مرد یافت نشد. کوتاه هایداستان در

 

 (1991مدل فراگفتمان هایلند )، های تأکیدی، جنسیت، داستان کوتاهآمیز، عبارتهای احتیاطعبارت :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

 انسانی هایویژگی از یکی عنوانبه و یافته وی ضرورت ی حیاتادامه برای اجتماعی، زندگی به انسان آوردن روی با که است ایپدیده زبان      

 عوامل تأثیر گیریاندازه برای دقیقی و علمی علت نبود روشمطالعات به این ولی دارد، طولانی قدمتی روی زبان بر آید. مطالعهمی شمار به اجتماعی

 گسترده ماهیت به توجه با اجتماعی عوامل دادن دخالت همچنیناجتماعی آن انجام شده است.  یجنبه گرفتن نظردر بدون زبان، غالبا بر اجتماعی

زبان  بر اجتماعی عوامل تأثیر و زبان اجتماعی یجنبه از پوشیگردید، لذا چشممی شناختیزبان هاینظریه در تازه هاییپرسش طرح باعث آن و متغیر

 جاشوا و 1لباو ویلیام همچون شناسانیزبان آمدن عرصهبه با بیستم قرن ینیمه یافت. در ادامه بیستم قرن دوم ینیمه تا زبانشناسی مطالعات در

 بافت با بستههم چنان را زبان یگرفت. لباو مطالعه قرار توجه مورد جدی طوری به زبان تحول و کاربرد ساخت، در اجتماعی تأثیر عوامل 2فیشمن

 دانستمی نیز آن اجتماعی یجنبه از جدای را زبان یمطالعه وی که چرا بود مخالف  شناسی اجتماعیزبان اصطلاح کاربرد با که دانست آن اجتماعی

 این بیشتر گسترش باعث چهآن ولی داد حدودی گسترش تا را شناسیزبان دامنه اجتماعی متغیرهای براساس زبانی هایگوناگونی توجیه با لباو.

 و غیره تاریخی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عوامل تدریجی شدن اضافه گردید شناسیزبان کنار جدیدی در یگستره آمدن وجود به حتی و حوزه

 زبان، شناسیجامعه تحقیقات اصلی یزمینه امروزه .مطرح است 3زبان شناسیجامعه عنوان با امروزه و داده رشته این به متنوعی ابعاد که است

 نژاد، مذهب، شغل، تحصیلات، میزان سن، زندگی، محل توانمی را متغیرها است. این اجتماعی ی متغیرهایپایه بر زبانی هایگوناگونی یمطالعه

 از استفاده با تنها هاآن از بسیاری توجیه است، که مسلم زبان روزمره در هاگوناگونی وجود زبانی یجامعه یک دانست. در جنسیت و اجتماعی طبقه

ی بسیاری از محققان بوده متغیرهای اجتماعی جنسیت است که تاثیر آن بر رفتار زبانی موضوع مطالعهاست. یکی از این  ممکن اجتماعی متغیرهای

 است.

 هاآن شغل نوع و تحصیلات میزان سن، اجتماعی، یطبقه و تحت تاثیر عوامل متعددی مانند موقعیت قشری هر در زنان و مردان میان هایتفاوت

تحقیقی  به نیاز زبان هایگوناگونی بر اجتماعی عوامل این از یک هر تأثیر بررسی کرد. مختلفی بررسی هایجنبه از توانمی را هاتفاوت است. این

معتقدند که  4های کوتاه در بین محققان نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی مانند ساروتدر رابطه با تاثیر جنسیت بر ادبیات و داستان .دارد گسترده
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یات نظر من فقط ادبی زنانه سخن گفت. بهتوان از موسیقی زنانه یا فلسفهگونه که نمیی آن وجود ندارد. همانی دقیق کلمهادبیات زنانه به معن"

دخالتی در محتوای ادبی و ادبیات ندارند. اما در برابر  (، این بدان معنی است که جنسیت نویسنده و عوامل بیرونی الزاما1334)ساروت،  "وجود دارد

بین  داند ودگاه، نظر دیگری هم وجود دارد که ادبیات و محتوای آثار ادبی را تحت تاثیر مستقیم مسائل و شرایط اجتماعی خالقان آن آثار میاین دی

ندارند  های مختلف ادات عنصر دستوری، معنی و مصداق خارجی، در صورت 0ی لیکافشود. به عقیدهادبیات و آثار ادبی زنانه و مردانه تمایز قائل می

ند ای هستتر ادات قویهای ضعیف و مودبانههای ادات زبان، همان صورتکنند. صورتی گوینده و شنونده را بیان میو فقط موقعیت اجتماعی و رابطه

اده های خبری استفجملهکنند. درحالی که مردان اغلب از استفاده می تأکیدیهای پرسشی و گیرند. زنان بیشتر از مردان از جملهکار میکه مردان به

 (.1990کنند )لیکاف، می

 از استفاده باشد، داشته نقش بسزایی زنان و مردان های کوتاه توسطنگارش داستان در تفاوت بروز در رسدمی نظربه که مهمی ارتباطی عناصر از   

 از یکی تأکیدیآمیز و احتیاط هایعبارت یشود. مطالعهمی تلقی در ارتباطات مهم ارتباطی راهبرد یک است که تأکیدیآمیز و احتیاط هایعبارت

های فرهنگی ی بین زبان و بافتالگوهای زبانی و رابطه تحلیل گفتمان(، 2553) 9از نظر پالتریجباشد. می 3تحلیل گفتمان حوزه در بررسی مورد مباحث

هایی که ( معتقد است تحلیل گفتمان روشی است برای تحلیل شیوه2554) 1همچنین بارتون کند.شوند، بررسی میگرفته می کارهرا که در آن ب

است )عبدی،  9یکی از مباحث فراگیر در تجزیه و تحلیل گفتمان مساله فراگفتمان کنند.های خاص زبانی در تفسیر متون مختلف مشارکت میمشخصه

های علمی، شیوه ورود نویسنده در گفتمان، د، استوار است و در بافتکنای که نگارش را کنش اجتماعی توصیف می(. فراگفتمان بر نظریه2559

عنوان ابزار زبانی (، فراگفتمان را به1993) 15(. همچنین کریزمور، مارکانن و استفنسن2512، 2559دهد )عبدی، ها و تعهداتش را نشان مینگرش

کنند که اطلاعات داده شده را سازماندهی و ننموده، اما به خواننده کمک می ی اصلی اضافهدانند که چیزی به محتوای گزارهنوشتاری یا گفتاری می

 ارزیابی کنند.

های کوتاه انگلیسی نوشته شده داستاندر فراگفتمان هستند که در این پژوهش  11آمیز و تأکیدی دو عنصر از عناصر بینافردیهای احتیاطعبارت

 .اندها مورد مطالعه قرار گرفتهتاثیر جنسیت در کاربرد این عبارتمنظور بررسی توسط نویسندگان زن و مرد، و به

 

الگوی نظری هایلند -2  

ازد سای و خود خواننده، آگاه میدرمورد اطلاعات گزاره به دیدگاه نویسندهفردی، خوانندگان را نسبت( معتقد است فراگفتمان بینا1991هایلند )      

و  کند. فراگفتمان در اینجا اساسا تعاملیبینی میرا پیش پذیری ذهنی اظهاراتنفی و کمک کردهخواننده -ی نویسندهترتیب به ایجاد رابطهو بدین

واسطه جامعه های علمی این موضوع بهکند. در نگارشقابل ارزیابی است و شخصیت نویسنده را که در جریان ارتباط بوجود آمده است، بیان می

 ف شدهای و ... تعریمسائلی مانند صمیمیت نویسنده، بیان نگرش، میزان همراهی خواننده، پایبندی حقیقی به محتوای گزارهگفتمانی و تأثیرات 

 هایلند پنج .های شخصیتی در یک متن مرتبط استبا کنترل سطح ویژگی ی گفتمان، کهشود به مفاد و رویهبنابراین، این جنبه مربوط می .است

 ی خود شناسایی کرده است:پیکره فراگفتمان بینافردی دربرای  را شاخهزیر

 طلاعاتا ارزیابی قاطعانه یا و ارائه به نویسنده عدم تمایل بیانگر ، که"شاید" و "امکان دارد" ،"است ممکن" مانند مواردی آمیز:های احتیاطعبارت-

 (.1911الف، ب ؛ هولمز، 1993)هایلند،  است ایگزاره

 ینا دارند. وجود توازن در تأکید بر اعتبار آن و قطعیت گزاره دلالت بر ،"البته" و "قطعا" ،"است واضح" هایی ماننداز طرف دیگر عبارت تأکیدها: -

 باید کهلب دارد،متن محتوا را بیان می به نویسنده تعهد میزان تنهانه اظهارات صلابت و قدرت .کندمی ایفا علمی نگارش در مهمی معرفتی نقش مقوله

 (.1999هایلند، ) به  دیدگاه دیگران را رعایت کند احترام با ارتباط در جامعه قوانین و ،(1919 میرز،) را شناخته ی خوانندگانالزامات وجهه

 موافقت، تزام،ال تعجب، های احتیاط آمیز است که بیانگرعبارت از ترای متنوعگونهمتن، به نسبت به نویسنده عاطفی نگرش یدهندهنشان ها:نگرش-

 باشد.غیره می اهمیت، و
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ها گرفتن آننظرها و یا با درابزارهایی هستند که به صراحت خوانندگان را یا از طریق ایجاد تمرکز و توجه دادن خود آن :12های ارتباطینشانه-

ای توضیح ارائه های ارتباطی هردو در مورد محتوای گزارهنشانهها و دهند. نگرش، مورد خطاب قرار میکنندگان در موقعیت متنعنوان شرکتبه

با این  .نندکعنوان می بینافردی ها را به دلایلنگرش اغلب نویسندگان که سختی از یکدیگر قابل تشخیص هستند، چراکنند و اغلب درعمل بهمی

ی های ارتباطشوند. نشانههای جمله مشخص میافعال وجهی التزامی و قیدوسیله افعال نگرشی، گرا هستند و بهنویسنده طور معمولحال تاثیرات به

 باشند.کنند که شامل ضمایر دوم شخص، التزامی و شکل سوالی میبیشتر روی مشارکت خواننده تمرکز می

سادگی از است. این موضوع  بهی یک متن نویسنده در ایجاد تنوع در مفاد و رویه اهمیت میزان مشارکت یکنندهمنعکس :13های فردینشانه-

 شود.ای و فراگفتمانی مشخص میی اطلاعات گزارهشخص و صفات ملکی برای ارائهطریق فراوانی ضمایر اول

 ی پژوهشپیشینه -3
 مرد و زن سخنوران روزمره مکالمات در گفتمانی هاینشانه بررسی: گفتمان تفاوت و جنسیت"خود با عنوان  ( در مطالعه1391صباح ) و اعلمی   

 و زنان ینب گفتمان تفاوت بررسی به  «متنی» و «بینافردی» نقشکلان دو به گفتمانی هاینشانه( های) نقش بندی طبقه منظور، به"زبان فارسی

 (1993) برینتون تئوریک چارچوب گفتاری بر اساس زبان در ها آن نقش و توالی نوع، بر تاکید با گفتمانی هاینشانه منظر از زبان فارسی مردان

 و کمی تحلیل و تجزیه مورد را تهرانی لهجه با زبان فارسی مرد و زن سخنوران بین شده ضبط روزمره مکالمه 14 ها در مطالعه خودآن. اندپرداخته

 که گرفته است قرار استفاده مورد سخنوران توسط بار 204 گفتمانی نشانه نوع 34 رفته هم روی که داد نشان هاتحقیق آن نتایج. دادند قرار کیفی

 تعداد در اریمعناد ها نشان داد تفاوتآن بررسی همچنین نتیجه. بود گفتمانی ینشانه ترینپرکاربرد توالی بیشترین با "بابا نه/ نه" ها آن میان در

 منظور ود برای زبان فارسی زنان و مردان گفتمان گفتمانی بین های نشانه از استفاده وجود ندارد، اما در مردان و زنان گفتمان در گفتمانی هاینشانه

 که حالی در است، بوده متنی اهداف برای بیشتر زبان فارسی مردان توسط گفتمانی هاینشانه کاربرد دیگر عبارت معنادار است. به شده تفاوت گفته

 کردند.می استفاده بینافردی هاینقش برای ها آن از زنان

 یدرباره آن از پس که گرفت. تحقیقاتی ( صورت1992) 14یسپرسن هایی بود که توسطجنسیت، پژوهش و زبان با دیگر تحقیقات مرتبط جملهاز      

 به اغلب زبان شناسانآن جامعه ازبود. پیش اجتماع در زن پذیرآسیب و ضعیف وضعیت بررسی منظوربه گرفت بیشتر انجام زبان و جنسیت رابطه

 یدرباره که دیگری های بررسی برد. درنمی کاربه را آن دیگر جنس و کرداستفاده می آن از جنس یک که بودند پرداخته واژگانی و آوایی هایجنبه

 (.99:1990، شد )لیکاف درنظر گرفته دیگر متغیرهای کنار در مستقل متغیری عنوانبه جنسیت گرفت، انجام زبان شناختیمتغیرهای جامعه

 اب نویسیمقاله درس برای در سوئد انگلیسی زبان رشته پیشرفته سطح آموزانمقاله از دانش 25 روی بر که تحقیقی در (2512) 10سرهلت سوفیا

 ایهعبارت از مرد نویسندگان از بیشتر زن نویسندگان که رسید نتیجه این به بود انجام داده "Hedges and Boosters in Academic writing" عنوان

 .کننداستفاده می تأکیدی

 کتاب مقالۀ نقد 03 فردی، هویت بر ناظر هایصورت از استفاده و جنسیت متغیر میان همبستگی ارزیابی منظوربه (115:2559)هایلند  و تی اس ای

 رشته ره ها درآن. کردند بررسینظر  مورد نشریات سردبیران و منتقدان با مصاحبه همراهبه را شناسی زیست و فلسفه هایرشته معتبرِ نشریات در

 توسط منتشرشده مقالۀ 14 همچنین و( قلمِ زنان به کتاب هفت و مردان قلمِ به کتاب هفت نقد در) مرد منتقدان توسط یافته انتشار مقالۀ 14

 با را پیکره محققان. بود واژه 31555 شامل پیکره کل. کردند را گردآوری (زنان قلمِ به کتاب هفت و مردان قلمِ به کتاب نقد هفت در) زن منتقدان

 دندکر بررسی پرسشی و امری جملات مانند هاییساخت همچنین و تأکیدی هایعبارتامیز، احتیاط هایعبارت نماها،نگرش نظیر عناصری به توجه

 هایشاندیدگاه بیان در مردان که شد مشخص همچنین. است رفته کاربه فوق موارد شامل عنصر 05 مقالۀ نقد هر در متوسط طور به که دریافتند و

  کردند. استفاده نما یقین عبارات و از کلمات زنان از بیش

های ، با هدف کشف تفاوت"هزار متن نمونه 14تفاوت جنسیت در کاربرد زبان: بررسی "( در مقاله 2551) 13بیکرهمچنین نیومن، گروم، هندلمن و پن 

ی متون با استفاده از دو برنامه کامپیوتری متفاوت هاست، به مطالعه پیکرهآمیز یکی از آنهای احتیاطعبارتشناختی وابسته به جنسیت که زبان

استفاده کنند. با این  "کنممن گمان می"و  "زنممن حدس می"ها بیشتر از مردها تمایل دارند از کلمات ها نشان داد زنپرداختند. تحقیقات آن

 ها وجود ندارد.ثابت کرد که بین زنان و مردان تفاوتی در چگونگی ابراز تردید در نوشتهها وجود نتایج تحقیق آن

اهداف تحقیق -4  

                                                            
12 relational markers 
13 person markers 
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 نویسندگان در تفاوت وجود .است کوتاه انگلیسی هایداستان در تأکیدی و آمیزاحتیاط هایعبارت کاربردی مقایسه و تشخیص پژوهش این هدف      

 نویسندگان در تأکیدی و آمیزاحتیاط هایعبارت کارگیریبه میزان در وجود تفاوت علاوهبه. است ملموس نویسندگان و سخنگویان همانند مرد و زن

 تأکیدی و آمیزاحتیاط هایعبارت از استفاده در مستقل اجتماعی متغیر یک عنوانبه جنسیت عامل پژوهش این در .امر است این مؤید مرد و زن

 با و کنیم آوریجمع زن و مرد نویسندگان انگلیسی از کوتاه هایداستان مساوی به تعداد که است این بر سعی واقعدر. گیردمی قرار مورد بررسی

موارد زیر را مورد بررسی قرار  زن نویسندگان و مرد ی نویسندگانمجموعه زیر دو در هاآن قراردادن و تأکیدی و آمیزاحتیاط هایعبارت کل استخراج

 دهیم.
 .زن و مرد نویسندگان انگلیسی کوتاه هایداستان در تأکیدی هایعبارت ( بررسی میزان استفاده از1

 .زن و مرد نویسندگان انگلیسی کوتاه هایداستان در آمیزاحتیاط هایعبارت بررسی میزان استفاده از (2

 .داستان( انتهای یا اصلی بدنه های کوتاه )مقدمه،داستانهای مختلف قسمت در تأکیدی و آمیزاحتیاط عبارات ( بررسی میزان بسامد3

 و شمگیرچ مرد و زن نویسندگان میان تفاوت در این آیا که ببریمپی نکته این به تا پردازیممی هاعبارت ازاین استفاده بسامد بررسی به نهایتدر

 .خیر یا است معنادار

 هاوری دادهی پژوهش و روش گردآپیكره -5
 3555 تا 1555 بین هر داستان تقریبا و باشدزن( می نویسنده 20 و مرد نویسنده 20کوتاه ) داستان متشکل از پنجاه پژوهش حاضری پیکره       

 از هک کوتاهی هایداستان به انتخاب مجبور هاداستان این در آمیزاحتیاط و تأکیدی هایعبارت تعداد و ساختار تفاوت منظور بررسیبه .است کلمه

 و بهمم هاینام ولی است هاآن نام بر اساس نویسندگان جنسیت تشخیص در کاررفتهبه تکنیک علاوهبه .ایمشده هستند سطحهم ساختاری لحاظ

 .اندشده حذف فهرست از جنسیت لحاظ از تشخیص غیرقابل

برگرفتن بخش وسیعی از مطالعات دیگر، داده است که علاوه بر در ( انجام1991ترین مطالعات انجام شده در زمینه فراگفتمان را هایلند )یکی از جامع

ایلند ه باشد. به همین دلیل در این پژوهش، مدل بینافردی فراگفتمانآمیز و تأکیدی میهای احتیاطهای ارائه شده از عبارتترین مدلیکی از کامل

 ارائه شده است. (1)گیرد که در جدول تفاده قرار میتأکیدی مورد اسآمیز و های احتیاطعنوان الگوی اصلی در مطالعه عبارت( به1991)
 (الف1991)هایلند، (، برگرفته از  1991) هایلند فراگفتمان بینافردی مدل: 1جدول

 هانمونه کارکردها هامقوله

عبارات 

 آمیزاحتیاط

از تعهد کامل نویسنده نسبت 

 کندبه متن جلوگیری می

-شاید، ممكن

نظر است، به

 رسدمی

 هاتأکید
اطمینان و قطعیت نویسنده را 

 کندنسبت به متن بیان می

تردید، بی

 قطعا، درواقع

 هانگرش
نگرش نویسنده نسبت به متن 

 کندرا بیان می

متاسفانه، من 

 موافقم،باتعجب

های نشانه

 ارتباطی

طور واضح با خواننده ایجاد به

 کندارتباط می

دقت داشته 

 باشید، ببینید

های نشانه

 فردی

طور مستقیم به نویسندگان به

 کنداشاره می
 من، ما

 

آمیز با دقت تمام انتخاب شده های تأکیدی و احتیاطدقت مطالعه شده و عبارتبهکوتاه  هایداستاننظر، هر یک از های موردرای استخراج دادهب

آمیز و تأکیدی قرار مجموعه احتیاطها نیز در دو زیربندی شده و دادهسپس این عبارات در دو مجموعه نویسندگان مرد و نویسندگان زن طبقه .است

ها و صشاخ یگونه فهرست معیار و مشخصی وجود ندارد که بتواند همهباشد و هیچانتها میبندی بیاین مساله که فراگفتمان یک طبقه است.گرفته 

های منظور یافتن عبارتبرد. بهای را زیر سوال میهای رایانه(، پایایی بررسی21-23: 2553؛ ادل، 2550های فراگفتمان را نشان دهد )هایلند، نشانه

ند ن تعاملی مدل هایلمطابق با فراگفتما تأکیدیآمیز و های احتیاطی عبارتدهنده، فهرستی از عناصر و کلماتی که نشانتأکیدیآمیز و احتیاط

های ارائه شده است(. سپس عبارت تأکیدیآمیز و های احتیاطعنوان راهنما انتخاب شده است )در ضمیمه الف، فهرست عبارت( بودند، به1991)

 به صورت دستی از بین متون استخراج و بررسی شده است.  تأکیدیآمیز و احتیاط
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های اطلاع ها، پایگاهی کتب، مجلات، مقالات، پایان نامهای است، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعهبخانهبه دلیل اینکه پژوهش حاضر یک پژوهش کتا

 آوری گردیده است.ی مقالات خارجی جمعرسانی، منابع اینترنتی و ترجمه

 

 

 یافته های پژوهش -6
ب گیرند. چارچوکه دو زیرمجموعه  فراگفتمان بینافردی هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار می تأکیدیآمیز و های احتیاطدر این بخش، عبارت      

باشد. می تأکیدیآمیز و های احتیاطهای ارائه شده از عبارتترین مدل( است که یکی از کامل1991) بندی مدل هایلنداین مطالعه بر اساس طبقه

سامد ب و همچنین تعیین های کوتاه نویسندگان زن و مردداستاندر  تأکیدیآمیز و های احتیاطعبارتاهداف پژوهش حاضر بررسی بسامد استفاده از 

ای هت استفاده از عبارتباشد. بنابراین، کمیّمی های کوتاه ) مقدمه، بدنه اصلی یا انتهای داستان (،های مختلف داستانعبارات مذکور در قسمت

در  تاههای کوداستانکه طول)تعداد کلمات(  لازم به ذکر استشود. ی از متغیرها در این پژوهش درنظر گرفته میعنوان یکبه تأکیدیآمیز و احتیاط

ی کلمه پیکره 04599های کوتاه نویسندگان مرد و ی داستانکلمه پیکره 02403) است متفاوتبا یکدیگر  نویسندگان زن و مرد هر دو دسته

تعداد کلمات،  19سازیهای اولیه بعد از بررسی و استخراج به فراوانی متناسب با طول تبدیل شدند. متناسبدادهلذا  ،های کوتاه نویسندگان زن(داستان

،  11)بیبر مقایسه و سنجش باشند شوند تا متون با طول متفاوت قابلهای خام تبدیل به دفعات وقوع میبه روشی اشاره دارد که در آن شمارش

ی هوسیلهب های کوتاه نویسندگان مرد و زنداستاندو گروه آمیز و تأکیدی از هرهای احتیاطهای خام عبارتاوب اولیه داده(. بنابراین، تن1299:2559

 شکل زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.، و پس از آن نتایج بهکلمه محاسبه شد 05555تناسب در تعداد 
 

 های کوتاه نویسندگان زن و مردداستانتأکیدی در آمیز و احتیاط هایتوزیع عبارت -2جدول
های داستان

 کوتاه

های عبارت

 آمیزاحتیاط

های عبارت

 تأکیدی
 جمع

 1721 773 955 نویسندگان زن

 1161 111 972 نویسندگان مرد

  1661 1927 جمع

 

 های کوتاه نویسندگان زن و مرددر داستان تأکیدی هایعبارتمقایسه  6-1
ه به باشد. با توجاین پژوهش می اولین هدف، اندبیشتری استفاده کرده تأکیدیهای از عبارت نویسندگان زن و مردکدام یک از که بررسی این      

شده در عبارت تاکیدی استخراج 1331های کوتاه استخراج شد. از مجموع ی متشکل از داستاندر پیکره تأکیدی عبارت 1331(، تعداد 2جدول )

های کوتاه نویسندگان مرد عبارت مربوط به داستان  111و تعداد  های کوتاه نویسندگان زنعبارت مربوط به داستان 993ی پژوهش، تعداد رهپیک

توسط نویسندگان مرد از نویسندگان زن بیشتر بوده است. همچنین از  تأکیدیهای دهد که میزان استفاده از عبارتباشد. این نتایج نشان میمی

 . آمیز استفاده شده استهای احتیاطمقدار کمتری نسبت به عبارتبه تأکیدیهای عبارت

 های کوتاه نویسندگان زن و مرددر داستان آمیزاحتیاط هایعبارتمقایسه  6-2

 طور که. هماناست های کوتاه نویسندگان زن و مردداستاندر آمیزاحتیاط هایاز عبارتانی استفاده بررسی میزان فراواین پژوهش  هدفدومین       

عبارت مربوط به نویسندگان زن و  900ی پژوهش، تعداد شده در پیکرهآمیز استخراجعبارت احتیاط 1929شود، از تعداد ( مشاهده می2در جدول )

ان آمیز بیشتری نسبت به نویسندگهای احتیاطدهد که نویسندگان زن از عبارتباشد. این نشان میمرد می عبارت مربوط به نویسندگان  992تعداد 

  اند.مرد استفاده کرده

 های کوتاههای مختلف داستاندر قسمت آمیزاحتیاط هایعبارتمقایسه  6-3

 انتهای یا اصلی بدنه های کوتاه )مقدمه،های مختلف داستانقسمت در تأکیدی و آمیزاحتیاط عبارات سوم این پژوهش تعیین بسامد هدف      

عبارت مربوط به  900ی پژوهش، های کوتاه در پیکرهشده از داستاناستخراج آمیزاحتیاط عبارت 1929مرد است. از بین  زن و داستان( نویسندگان

                                                            
17 normalization 
18 Biber 
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ر د آمیزاحتیاط هایعبارتباشد. بیشترین فراوانی وتاه نویسندگان مرد میهای کعبارت مربوط به داستان 992های کوتاه نویسندگان زن و داستان

عدد و در انتهای داستان  با  100عدد و پس از آن در مقدمه  با فراوانی  339در قسمت بدنه اصلی  با فراوانی های کوتاه نویسندگان زن داستان

های کوتاه نویسندگان مرد در قسمت بدنه اصلی  با در داستان آمیزاحتیاط هایعبارتباشد. همچنین بیشترین فراوانی عدد می 131فراوانی 

 توانمی ترتیب، این باشد. بهعدد می 109عدد و سپس در مقدمه داستان با فراوانی  193عدد و پس از آن در انتهای داستان با فراوانی  339فراوانی

 .دانست مطالعه مورد جامعه در آمیزاحتیاط هایعبارت از نظر استفاده از قسمت داستان ترینکلیدی و ترین مهم را ی اصلیبدنه

 ی داستانهای کوتاه نویسندگان زن و مقدمهداستانهای مختلف قسمت( نمایش داده شده است، انتهای داستان در بین 3طور که در جدول )همان   

 اهکوت هایداستان یاستفاده شده است. پیکره آمیزاحتیاط عبارتهای کوتاه نویسندگان مرد دارای کمترین های مختلف داستاندر بین قسمت

 کوتاه هایداستان یباشد و پیکرهآمیز میاحتیاط عبارت 131و  339، 100 شامل ترتیب به انتها و اصلی بدنه  مقدمه، هایقسمت در زن نویسندگان

 باشد.می آمیزعبارت احتیاط 193و  339، 109 شامل ترتیب به و انتها اصلی مقدمه، بدنه یهاقسمت در مرد نویسندگان
 های کوتاههای مختلف داستانقسمتدر  امیزاحتیاط هایعبارتتوزیع  -3جدول

 انتهای داستان بدنه اصلی مقدمه های کوتاهداستان

 131 669 155 نویسندگان زن

 176 637 159 نویسندگان مرد

 317 1316 314 جمع

 

 های کوتاهداستان های مختلفدر قسمت تأکیدی هایعبارتمقایسه  -4-6

های کوتاه نویسندگان زن و عبارت مربوط به داستان 993ی پژوهش، های کوتاه در پیکرهشده از داستاناستخراج تأکیدی عبارت 1331از بین       

ر دهای کوتاه نویسندگان زن در داستان تأکیدی هایعبارتباشد. بیشترین فراوانی نویسندگان مرد میهای کوتاه عبارت مربوط به داستان 111

باشد. همچنین بیشترین می 132وسپس در انتهای داستان با فراوانی  104عدد و پس از آن در مقدمه با فراوانی  419قسمت بدنه اصلی با فراوانی

عدد و سپس انتهای  119عدد و پس از آن مقدمه  031های کوتاه نویسندگان مرد در قسمت بدنه اصلی تاندر داس تأکیدی هایعبارتفراوانی 

 باشد.عدد می 195داستان 
های کوتاه نویسندگان زن دارای کمترین داستانهای مختلف قسمت( نمایش داده شده است، قسمت انتهای داستان در بین 4طور که در جدول )همان

های کوتاه نویسندگان مرد صادق نیست به این معنی که قسمت ابتدای داستان در استفاده شده است اما این مساله درمورد داستان تأکیدی عبارت

 ویسندگانن کوتاه هایداستان یاستفاده شده است. پیکره تأکیدی عبارتهای کوتاه نویسندگان مرد دارای کمترین داستانهای مختلف قسمتبین 

 نویسندگان کوتاه هایداستان یباشد و پیکرهمی تأکیدی عبارت 132و  419، 104 شامل ترتیب انتها به و اصلی بدنه  مقدمه، هایقسمت در زن

 باشد.می تأکیدی عبارت 195و  031، 119 شامل ترتیب به و انتها اصلی مقدمه، بدنه هایقسمت در مرد

 های کوتاههای مختلف داستانقسمتدر  تأکیدی هایتوزیع عبارت -4جدول

های داستان

 کوتاه
 بدنه اصلی مقدمه

انتهای 

 داستان

 132 417 154 نویسندگان زن

 171 531 117 نویسندگان مرد

 312 1111 341 جمع

کوتاه نویسندگان زن و مرد، نویسندگان های استخراج شده از داستان تأکیدیآمیز و احتیاط عبارت 3011در کل، این پژوهش نشان داد که از مجموع 

آمیز تیاطاح اند. استفاده از عباراتبیشتری در مقایسه با نویسندگان زن استفاده کرده آمیزتأکیدی و احتیاط های کوتاه خود از عباراتمرد در داستان

ارتباط همراه با )یا  و (154:1919مخاطبین )کریزمور، ی بازکردن )یا نکردن( فضایی برای تامل دهندهگران نشاناز نظر برخی پژوهش تأکیدیو 

 باشد.می (9-14:2550بدون( ملاحظه و احترام )هایلند، 
 ند.اهای فراگفتمان بینافردی استفاده کردههای کوتاه خود به میزان بیشتری از شاخصدهند که نویسندگان مرد در داستانهمچنین نتایج نشان می

های کوتاه فقط در یک مرحله های مختلف داستاندر قسمت تأکیدیآمیز و احتیاط هایاد که از نظر استفاده از عبارتاین پژوهش همچنین نشان د

خش ی اصلی، مربوط به بآمیز پس از بدنههای احتیاطهای کوتاه نویسندگان مرد بیشترین استفاده از عبارتکه در داستانتفاوت وجود دارد و آن این
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اصلی  یهای کوتاه، پس از بدنهتوسط نویسندگان زن در داستان آمیزاحتیاط هایباشد، در حالی که بیشترین استفاده از عبارتمیانتهای داستان 

 باشد.ی داستان میمربوط به مقدمه

برده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج کار دو بههای کوتاه، آزمون آماری غیرپارامتریک خیآوری شده از مجموعه داستانهای جمعمنظور مقایسه دادهبه

تنظیم شد. آلفا درواقع همان سطح معناداری است که حداکثر میزان خطای مجاز را نشان  50/5دو، سطح آلفا برای معناداری آماری در با آزمون خی

دو مشاهده شده از مقدار بود. اگر مقدار خی 1ا هی مقایسهی آزادی برای همهبر این چون دو مجموعه در هر مرحله مقایسه شدند درجهدهد. علاوهمی

آمیز احتیاطتجاوز کند، نتیجه میگیریم که اختلاف معناداری بین معیار تجزیه و تحلیل شده در استفاده از عبارات  1در درجه آزادی  14/3شاخص 

منظور یافتن اختلاف معنادار درمورد عبارات کوتاه و به هایدو برای مقایسه داستان(. آزمون مربع خی1912و فرهادی،  19وجود دارد)هاچ تأکیدیو 

 ارائه شده است. (0کار برده شد که نتایج آن در جدول)های کوتاه نویسندگان زن و مرد بهدر داستان تأکیدیآمیز و احتیاط
 

 2مقادیر خی -5جدول

  های تأکیدیعبارت آمیزهای احتیاطعبارت دوخی

chi² 111177/1 554993/1 

 15/1سطح معناداری=    1درجه آزادی=    chi² =14/3 مقدار بحران 
 

 

آماری  تفاوت تأکیدیهای های کوتاه نویسندگان زن و مرد در استفاده ازعبارتدهد که بین دو مجموعه داستاندو نشان میآزمون آماری خی

طعیت بر میزان ق تأکیدیهای بیشتری استفاده شده است. عبارت تأکیدیهای های کوتاه نویسندگان مرد از عبارتچشمگیری وجود ندارد. در داستان

های ر عبارتزمانی که با فراوانی کمت تأکیدیهای کنند. علاوه براین فراوانی بیشتر عبارتهایش تاکید میو اطمینان نویسنده یا گوینده درمورد استدلال

رد های کوتاه نویسندگان متری در داستانتر و متقنها به شکل قطعیها و گزارهدارد که استدلالگیرد، به این نتیجه دلالت آمیز صورت میاحتیاط

 اند. ارائه شده

دهد که تفاوت آماری چشمگیری بین دو مجموعه آمیز نشان میهای احتیاطدو در رابطه با استفاده از عبارتهمچنین نتایج آزمون آماری خی

آمیز عناصری هستن که التزام نویسنده یا گوینده را نسبت به های احتیاطآمیز وجود ندارد. عبارتهای احتیاطده از عبارتهای کوتاه در استفاداستان

ای ههای کوتاه نویسندگان زن ومرد هردو با احتیاط برابری نسبت به گزارهکنند. بنابراین داستانشود را محدود میآنچه در یک گزاره مطرح می

 کنند.میمطروحه بیان 

 گیرینتیجه -7

 20)کوتاه  داستان 05ای شامل پیکره زن و مرد های کوتاه نویسندگانداستان آمیزو احتیاط تأکیدیهای بررسی عبارت منظوربه پژوهشدر این       

آمیز و های احتیاطعبارت مطالعه در اصلی عنوان الگویبه (1991) هایلند مدل بینافردی فراگفتمان و انتخاب شد( نویسنده زن 20نویسنده مرد و 

 أکیدیتهای های کوتاه خود از عبارتنتایج نشان دادند که نویسندگان مرد نسبت به نویسندگان زن در داستان. تگرف قرار استفاده تأکیدی مورد

دگان های کوتاه نویسندگان مرد نسبت به نویسندر داستانمیزان استفاده از این عبارات  آمیزهای احتیاطعبارتاند اما در رابطه با بیشتری استفاده کرده

تفاوت آماری اندکی بین دو مجموعه  تأکیدیهای در استفاده ازعبارتآمیز و هم های احتیاطدر استفاده از عبارتهمچنین هم  زن بیشتر بوده است.

نسیتی، میزان اطمینان و صحت مطالب ارائه شده، عدم اطمینان و های جتواند به تفاوتکه می وجود دارد زن و مرد های کوتاه نویسندگانداستان

 های ارتباطی نویسندگان نسبت داده شود.تردید از صحت مطالب و یا توانایی

 هایداستاندر امر  نسبت به مفاهیم مختلف را و درک بهتر نویسندگانتواند آگاهی و بصیرت می تأکیدیآمیز و های احتیاطعبارت شناخت بهتر

ا تشکیل ر نویسندگانشناختی بخشی از دانش کاربرد تأکیدیآمیز و احتیاط هایعبارت استفاده مؤثر ازهمچنین به دلیل اینکه  فراهم آورد. وتاهک

اعث بایجاد خطا و  مانع تواندمیی استفاده از این عبارات آشنایی با نحوه برایندهد و این دانش از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است، بنامی

، استفاده دقیق و بجا از عناصر  کوتاه هایداستاناز طرفی با توجه به گستردگی مخاطبان  و مخاطب شود. نویسندهبین موثرتر برقراری ارتباط 

های احتیاطعبارتهمیت بر ا تأکیدیتواند بنابراین نتایج حاصل از پژوهش میآمیز و تأکیدی اهمیت دارد. های احتیاطفراگفتمانی بخصوص عبارت

 باشد.های کوتاه نگارش داستان در هاساختارهای آن بینیپیشمنظور آشنایی بیشتر و لزوم آموزش بهو  تأکیدی، و آمیز
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Abstract. The purpose of the present study was to compare the frequency of hedges and boosters in English short stories 

written by men and women authors. Fifty English short stories were randomly selected (25 written by men authors and 

25 written by women authors). Each of the short stories was carefully studied and all the hedges and boosters were 

carefully identified. The collected corpus was then analyzed according to Hyland’s (1998) model of metadiscourse. 

Statistical analysis of the data was carried out using non-parametric test of Chi-square. The results showed that the main 

body is the most important part of the story in terms of the distribution of hedges and boosters, although no significant 

difference was found in the frequency of use of hedges and boosters by men and women authors.  
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