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چکيده
يکی از مسائل مطرح در مکالمهكاوی ،ارزيابی است .معموالً خوانندگان يا شنوندگان ،از اين ارزيابیها آگاهی چندانی ندارندد
چون كه اين روند بهصورت مبهمی درون متنها شکل میگيرد .در اين مقاله ارزيابی در مکالمات دانشگاهی جلسات دفاع از پايدان
نامه دانشجويان با تمركز بر جنسيت آنها مورد بررسی قرار میگيرد .جهت انجام اين تحقيق  3جلسة دفاع مردان و  3جلسة دفاع زنان
از پايان نامة كارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و اجتماعی با انگاره ارزيابی مارتين و وايت ( )1335مورد واكاوی قدرار گرفتده
است .تحليل های كيفی و كمی بيانگر اين است كه جنسيت به تنهايی نقشی در ارزيابی گفتمان دانشگاهی نداشته بلکه مجموعدهای
از عوامل مانند بافت و جامعه كنشی و هويت و وجهه بر نوع ارزيابی ها نقش دارد.
کليد واژهها :ارزيابی ،جنسيت ،جلسات دفاع ،جامعه كنشی ،هويت.

 .1مقدمه
مطالعه ارزيابی در مکالمه تا حدودی دشوار است؛ اين دشواری به تشخيص اين مطلب برمدیگدردد كده چده امکاندات
زبانی در ارزيابی نقش دارند و چه شگردهای زبانی در شکلگيری ارزيابی نقش ايفا نمیكنند .يکی از گفتمانهای مطرح
در زمينه بررسی ارزيابی ،گفتمان دانشگاهی است .مطالعه دربداره روابدب بدين فدردی در گفتمدان دانشدگاهی از تحقيقدات
هانستون ( )3331 ،3331شروع شد و تحقيقات بعدی عمدتاً بر مبنای الگوی وی تداوم يافت (مانندد هانسدتون و تاموسدون،
 .)1333از اين رو ،عالقه به مطالعه روابب بين فردی در گفتمان دانشگاهی از دهه  3333روندد صدعودی داشدته اسدت و بده
دليل جايگاه ارزيابی در روابب بين فردی در گفتمان ،اخيراً مسير خود را در تحقيقات امروزی به خوبی پيدا كرده است.
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جهت انجام اين تحقيق 3 ،جلسة دفاع مردان و  3جلسة دفاع زنان را از پايدان نامدة كارشناسدی ارشدد رشدته هدای علدوم
انسانی و اجتماعی (مانند ادبيات فارسی ،جامعه شناسی ،فرهنگ و زبانهای باسدتان ،آمدوزش زبدان فارسدی بده ريرفارسدی
زبانان) دانشگاه شيراز ضبب نموديم و برای جبران كاستیهای ضبب صدا ،از يادداشتهای قومنگارانه نيز استفاده كدرديم.
الزم به ذكر است كه از مجموع اعضای هستهای (استاد راهنما ،مشاور و داور) در اين جلسات كده  66نفدر هسدتند  51نفدر
مرد و  31نفر زن هستند .ضمن آوانگاری دادهها ،نحوه ارزيابی را در تعامالت ،بر اسدا

انگداره مدارتين و وايدت ()1335

شمارهگذاری و با توجه به جنسيت افراد دستهبندی كرديم .در نهايت نيز با توجه به انگاره ارزيابی موجود و مکالمهكداوی
سازمانی (هريتيج )1331 :دادهها را به صورت كيفی و سوس كمی بررسی نموديم.
 .2مباني و چهارچوب نظری مطالعات گفتمان جنسيت
تاكنون مسئله ارزيابی و ارتباط آن با جنسيت در گفتمدان دانشدگاهی بدا تدكيدد بدر نوشدتار دانشدگاهی بدا رويکردهدای
مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است امدا در مدورد گفتدار و مکالمدات دانشدگاهی مطالعدهای انجدام نشدده اسدت .پيدروان
رويکرد مدرن به رابطه ارزيابی و جنسيت (كمرون )181 :1335 ،تسلب مدردان را در گفتمدان كدال هدای در

و محديب

دانشگاه نشانه تفاوت خرده فرهنگها میدانند .نحوه برخورد كالمی با زنان و ارزيدابی آنهدا همانگونده اسدت كده سديمون
دوبوار( ،)3313آن را نحوه برخورد كالمی با «جنس دوم» میداند؛ بهطور مثال سوان و گدردول ( )3388تسدلب پسدران در
تعامالت بين استاد-دانشجو را مورد بررسی قرار داده و دريافتهاند كه بيشتر نگاه اسدتاد بده پسدران اسدت و هميندين اسداتيد
تمايل دارندكه بيشتر پسران را برای پاسخدهی و اظهدارنرر صددا بزنندد .نقدش اسدتاد در كدال  ،هميندين توسدب افدرادی
هميون تنن ( )3331و هال و سندلر ( )3381مورد بررسی قرار گرفته است .هال و سندلر ( )3381علت اصلی «فضای سدرد
كال » برای زنان را نتيجه تبعيض استاد می دانند و اين نحوه برخدورد و فضدای سدرد در آمدوزش عدالی منجدر بده كداهش
اعتماد به نفس و قاطعيت زنان شده و در نتيجه ميزان شركت در تعامالت و عملکردشان را پايين میآورد.
بهطور كلدی ،لدين ( )515 :1338برخدی از تمدايزات برخدورد بدا زندان و مدردان در گفتمدان دانشدگاهی را بددينگونده
برمیشمارد :دانشگاهيان (اساتيد و ريره) كالم زنان را بيش از مردان قطع میكنند؛ ارتباط چشمی كمتدری بدا زندان دارندد؛
زنان را با جزئيات كمتری راهنمايی می كنند؛ بدرای دسدتياران دانشدجويی ،مدردان را بدر زندان تدرجي مدیدهندد؛ بدا زندان
شوخیهای بيشتری ميکنند؛ زنان را كمتوانتر میدانند و آنها را كمتر جدی میگيرند و از زنان ترجيحاً پرسشهای سداده
میپرسند نه تحليلی.
مطالعات بعدی در گفتمان دانشگاهی به سوی آنيه كه كمرون ( )1335نگاه فمينيستی پسامدرن به جنسديت مدینامدد،
تغيير جهت داد (كمرون1335 ،3338 ،؛ اكدرت و مد

كندل گيندت 1331؛ و ارلدي .)3331 ،،در ايدن رويکدرد بيشدتر بدر

«خاص بودن» تدكيد می شود؛ به اين معندی كده رفتدار زبدانی زندان و مدردان خداص را در موقعيدتهدای مشخيدی بررسدی
میكنند .در اين رويکرد همينين جنسيت با پيييدگی همراه است ،بدين معنا كه جنسيت با بقيه گروهبندیهدای هويدت و
روابب قدرت نيز تعامل دارد (كمرون .)311 :3338 ،برگوال و رملينگر ( )3336و ديويس ( )1335مطالعاتی با اين رويکرد
انجام دادهاند .برگوال و رملينگر ( )3336تعامالت دانشگاهی دختران دانشدجوی رشدته مهندسدی دانشدگاه صدنعتی ايداالت
متحده را مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيدهاند كه گفتار زنان در تعامالت بيشتر به چالش كشيده میشدود .نقدش
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جنسيت در ارزيابی ،همينين در يکی از مقاالت مجموعه مقاالت همايشی با عنوان «ارزيدابی در گفتمدان دانشدگاهی» كده
در ايتاليا برگزار شد توسب رومر( )1335با رويکرد پسا مدرن (جامعه كنشی) در مورد ارزيابی و نقدد كتداب بررسدی شدده
است .در اين مقاله با توجه به خالء موجود در مطالعه ارزيابی در گفتمان دانشگاهی در ايران با رويکرد پسدامدرن (جامعده
كنشی) ،به مطالعه نحوه ارزيابی جنسيت در جلسات دفاع پرداخته میشود.
اكثر مطالعات در سط گفتمان بر پيييدگی شکلگيری ارزيابی در گفتمان تدكيد كردهاند؛ بدا ايدن وجدود ،تدا قبدل از
مارتين ( ،)1333مارتين و رز ( )1331وصورت كاملتر آن توسب مدارتين و وايدت ( ،)1335در زبدانشناسدی بدرای بررسدی
گزينههای ارزيابی بر مبنای معانی بينفردی ،الگويی پيشنهاد نشدده بدود .مدارتين و وايدت ( )1335بدر اسدا

زبدانشناسدی

نراممند د نقشگرا ،چارچوب خود را ارائه كردند .چارچوب آنها ،مورد توجده رويکردهدای نشددت گرفتده از نقشدگرايی و
نشانهشناسی و همينين حوزه تحليل گفتمان ،مکالمهكاوی ،بالرت و حوزه مطالعه ارتباطات قرار گرفتده اسدت (مدارتين و
وايت.)3 :1335 ،
در چارچوب ارزيابی مارتين و وايت ( )1335تدكيد بر روابب بين فدردی در زبدان اسدت يعندی بدر حضدور نويسدنده يدا
گوينده در متن و موضع او نسبت به متن ،بافت و همينين طرف مقابل تدكيد شدده اسدت .چدارچوب ارزيدابی بده مدواردی
چون چگونگی تدييد يا رد ،تشويق يا تکذيب ،تحسين يا انتقاد بهوسيله گوينده يدا نويسدنده مدیپدردازد (مدارتين و وايدت،
.)3 :1335
اين چارچوب مربوط به شکلگيری گفتمان با استفاده از احساسدات و ارزشهدای مشدترو و هميندين بدا اسدتفاده از
ابزارهای زبانی برای به اشتراو گذاشتن اين احساسات و ساليق و ارزيابیهای عادی است .تمركز اين الگو بر ايدن اسدت
كه چگونه نويسندگان و گويندگان هويت خود را در گفتمان شکل می دهندد و چگونده خدود را همتدراز يدا ريرهمتدراز بدا
مخاطبان واقعی يا بالقوه خود قرار میدهند.
در اين رويکرد ،ارزيابی در سه حوزه مرتبب با هم قرار میگيرد؛ نرر احساسی ،3عضويت در گفتمان 1و درجهبندی. 1
« نرر احساسی» بر احساسات تمركدز مدیكندد كده شدامل عکدسالعمدلهدای عداطفی ،قضداوت رفتدار و ارزيدابی اشدياء و
موضوعات میشود« .عضويت در گفتمان» شامل بحث و جدل درباره ديدگاههای مختلف در گفتمان است« .درجهبنددی»
شامل رتبهبندی رويدادهای گفتمانی و نشان دادن قدرت آن رويدادها است.
الگوی ارز يابی الگوی نسبتاً جامعی برای مطالعه ارزيابی درون گفتمان محسوب میشود .در مطالعات گفتمانی كه بدر
اسا

اين الگو انجام میشود ،تدكيد بر آن است كه چگونه معانی خاص از طريدق انتخداب الگوهدای وانگدانی-دسدتوری

شکل میگيرند و نقش ساختارهای دستوری مورد توجه نيست .هر كدام از سه حوزه اين الگدو شدامل زيدر مجموعدههدايی
میشود كه در تحليل دادهها شرح داده میشود.
عالوه بر اين ،رويکرد پسامدرن به جنسيت ،نقش مهمی برای هويت و گروهبندی هويت افراد در تعامالت قائل اسدت.
هويت در الگوی ارزيابی گاهی به شکل «ديگری» و بيان نرر «ديگری» در گفتمان نمود میيابدد« .عضدويت در گفتمدان»
كه در الگوی ارزيابی بررسی میشود ارتبداط تنگداتنگی بدا هويدت دارد .بداختين ( )3386بده حضدور«ديگدری» در زبدان و
1
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طبيعت تعاملی همه متون (اعم از گفتاری و نوشتاری) توجه دارد .باختين اين گونه مکالمهای بودن متون را «چندصددايی»

3

مینامد .مفهوم «چندصدايی» توسب كريستوا ( )3386و فركالف ( )33 :3331به عنوان بينامتنيت تفسير شده است.
الزم بذكر است مسئله «سخن» ديگران كه در گفتمان آورده میشود ،با مسئله هويت گره خورده است؛ هويتی كده بده
صورت اجتماعی و درون گفتمان ساخته میشود؛ به عنوان نمونه ،فركالف (  )1331شکلگيری هويت را در شکلگيدری
روابب اجتماعی نهفته میداند .او میگويد« :هويتها وابسته به روابب هستند ،هويت فرد توسب رابطدهاش بدا جهدان و بقيده
مردم شکل میگيرد» (فركالف .)366 :1331 ،اين ديدگاه كه هويت را برآمده از روابب میداند با موضوع روابطدی بدودن
وجهه (آروندل )1336 ،نيز بیارتباط نيست ،زيرا هم هويت افراد و هم وجهه در تعامل و در گفتمان شکل میگيرد.
بی ش

در بررسی ارزيابی و هويت ،مسئله ادب و وجهه افراد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كده در تحليدل ارزيدابی و

جنسيت از اين ابزار نيز برای بررسی روابب بين فردی در مکالمات دانشگاهی استفاده خواهد شد.
 .3تحليل دادهها
مکالمات جلسات دفاع زير مجموعه مکالمات سازمانی محسوب میشود؛ بدين معنی كه نوبتگيری در ايدن جلسدات
تا حد زيادی از پيش تعيينشده و تابع الگوهای متعارف تعامالت سازمانی میباشد .در جلسات دفاع ،معموالً ارزيابی پدس
از ارائه دانشجو توسب اساتيد داور ،مشاور و تا حدودی اساتيد راهنما صورت میگيرد .البته پديش از ارائده دانشدجو ،اسدتاد
راهنما به معرفی شخص و عنوان پاياننامه می پردازد كه در آن نوبت نيز گفتمان و كنش ارزيدابی تدا حددی قابدل مشداهده
است .البته نحوه ارزيابی نيز تا حدودی تابع الگوهای متعارف اين جلسات است ،بهنحوی كه ابتدا شخص ارزيداب بده بيدان
نررات احساسی ،1قضاوت 1و قدرسنجی 1و سوس به بيان نردر موافدق و مخدالف (عضدويت در گفتمدان) مدیپدردازد و از
درجهبندیهای مختلف (تدكيد 5و تمركز (6برای بيان منرور خود نيدز بهدره مدیبدرد .جهدت بررسدی دقيدقتدر ايدن مقولده،
هركدام از اين موارد به صورت جداگانه در ارتباط با جنسيت در دادههای تحقيق بررسی خواهد شد.
 .1-3نظر احساسي و جنسيت
يکی از بخشهای الگوی ارزيابی به نرر احساسی اختياص دارد .نرر احساسی در سه گروه سنتی عداطفی ،اخالقدی و
زيبايیشناختی میگنجدد .نردر عداطفی تحدت عندوان نردر «بيدان احسدا » ،نردر اخالقدی تحدت عندوان «قضداوت» و نردر
زيبايیشناختی تحت عنوان «قدرسنجی» بررسی میشود.
نرر «بيان احسا » به احساسات مثبت و منفی افراد اشاره دارد؛ آيا فرد احسا
اعتماد به نفس يا نگراندی ،احسدا

شادی مدیكنندد يدا نداراحتی ،احسدا

عالقدهمنددی يدا خسدتگی و ريدره« .قضداوت» بده ديدد افدراد نسدبت بده رفتدار ديگدران

برمیگردد؛ آيا افراد تحسين میكنند يا انتقاد ،تعريف يا محکوم میكنند« .قدرسنجی» برای ارزيابی رويدادهای طبيعدی يدا
نمادين بر طبق معيارهای ارزشگذاری متعلق به بافت همان رويداد (جامعه كنشی موردنرر) استفاده میشود.

1

heteroglossia
affect
3
judgment
4
appreciation
5
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6
focus
2
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پيشنهاد احساسات سازمان يافته اخالقی (قوانين و مقررات)

قدرسنجی
بيان احساسات سازمانيافته ارزشی (معيار و سنجش)
شکل  )3قضاوت و قدرسنجی به عنوان احساسات سازمان يافته (برگرفته از مارتين و وايت)15 :1335 ،

الزم به ذكر است كه در بيان اينگونه نررات ،گوينده معموالً از ابزارهای زبانی درجهبندی نيز اسدتفاده مدیكندد .ايدن
ابزارها به دو دسته كلی تدكيدی و تمركزی تقسيم میشوند؛ در درجهبندی تدكيدی يدا از ابزارهدای كميدت نمدا( 3تکدرار،
استفاده از صفات تفضيلی ،عالی و ريره) استفاده میشود يا از ابزارهدای كميدی (مانندد اسدتفاده از كمييدت نماهدای عدددی،
مقدداری) .در درجددهبندددی تمركددزی از ابزارهدای حدديتی (ماننددد تشددديد وانگددانی) يدا ابزارهددای تلطيفددی (ماننددد عبددارات
احتياطآميز) استفاده میشود.
 .1-1-3تحليل دادههای نظر احساسي بر اساس جنسيت
در اين قسمت ،نررات احساسی ،قضاوت و قدرسنجی با توجه به جنسيت افراد مورد ارزيابی (دانشدجويان در جلسدات
دفاع) با ارائه نمونههايی مورد بررسی قرار میگيرد.
( )3استاد مشاور (مرد) دانشجو (مرد)
 .3استاد مشاور :خوب ،خسته نباشيد ،آقای [نام خانوادگی دانشجو] آدم زحمتكشيه و خالصه
 .1قبل از دفاع تز ،امتحان دكترا هم قبول شد كه البته بدشانسی آورد در مياحبه و اون يه داستان
 .1ديگهست ( ).ولی از لحاظ زحمت كشيدن و اينها خيلی زحمت كشيده بودی  ...از اين بابت ما
 .1خوشحاليم كه حاال توانست سر موقع دفاع بکنه ( )...هر چی هم بهش ميگيم گوش ميده در
 .5واقع يکی از بيههای سخت كوشه  .خوب آقای [نام خانوادگی دانشجو] لطفاً مدل تجربی ..
در اين نمونه استاد مشاور در نوبت از پديش تعيدين شدده خدود پدس از ارائده دانشدجو و نردرات اسدتاد داور بده ارزيدابی
میپردازد؛ ابتدا طبق الگوهای متعارف اين جلسات ،نررات احساسی خود را بيان میكند .نررات در اين نمونه بيشتر شامل
قضاوت میشود .قضاوت به نرر افراد نسبت به چگدونگی رفتدار ديگدران و شخيديت آنهدا برمدیگدردد .مدارتين و وايدت

quantifier

1
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( )51 :1335قضاوت را به دو گروه كلی تقسيم میكنند :قضاوتهايی كه بر پايه «اعتبار اجتماعی» 3و «حمايت اجتمداعی»

1

صورت میگيرد .اعتبار اجتماعی خود در سه گروه «بهنجداری»« ،1صدالحيت» 1و «مقاومدت» 5بررسدی مدیشدود .ايدن ندوع
قضاوتها كه در فرهنگ شفاهی و در تعامالت روزمره افراد نيز به فراوانی قابل مشاهده اسدت ،توسدب هنجارهدای جامعده
كنشی كه گفتمان در آن رخ داده ،تعيين و تفسير میشود .تدييد اجتماعی نيز در دو گدروه «درسدتی» 6و «تناسدب» 1بررسدی
میشود كه معموالً در جوامع كنشی مختلف تابع قوانين خاص است.
در نمونه ( )3استاد مشاور بيشتر از نررات [قضاوت مقاومت ( ]+آدم زحمدت كشديه (خدب ،)3خيلدی زحمدت كشديده
(خب ،)1از بيههای سختكوشه (خب )5استفاده كرده است .همينين از نرر [قضاوت صالحيت  ]+نيدز بهدره بدرده اسدت
(قبل از دفاع تز امتحان دكترا هم قبول شده (خب ،)1تونست سر موقع دفاع بکنه (خب .)1استاد مشاور از [قضداوت تناسدب
( ]+هر چی بهش میگيم گوش میده (خب )1استفاده كرده كه به قوانين و الگوهای مدورد قبدول جامعده كنشدی دانشدگاه
برمیگردد .همينين در قضاوت خود از ابزار درجهبندی [تدكيدی( ]+خيلی(خب )1نيز بهره برده است .تنها نردر احساسدی
كه در اين نمونه مطرح شده است[ ،بيان احسا  ]+است كه با پارهگفدت «خوشدحاليم» (خدب )1بيدان شدده اسدت .در ايدن
نمونه میتوان مشاهده كرد كه نرر [قضاوت ]+نسبت به [بيان احسا  ]+در ارزيابی دانشجو (مرد) نقدش مهدمتدری را ايفدا
كرده است.
( )1استاد مشاور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد مشاور د خسته نباشيد خانم [نام خانوادگی دانشجو] كار بسيار خوبی رو انجام داديد؛
 .1دخترخانم با اخالق ،زحمتکش ،جدی ،من تبري

میگم به شما .فقب ...

در نمونه ( )1استاد مشاور از ابزار صفتی [قضاوت بهنجاری( ]+با اخالق (خب )1و [قضاوت مقاومت ( ]+زحمت كدش
(خب )1و جدی (خب )1برای ابراز نرر خود نسبت به نحوه رفتار دانشجو (زن) استفاده كرده اسدت .عدالوه بدر آن از ابدزار
زبانی قدرسنجی نيز بهره برده است .قدرسنجی به نحوه ارزيابی افراد از چيزها و اعمال و كنشها برمیگردد .به طور كلدی
قدرسنجی در سه مورد خالصه میشود« :واكنش»( 8آيا نرر مدا را جلدب مدیكندد )« ،تركيدب»( 3آيدا از انسدجام و تدوازن
برخوردار است ) و «ارزشگدذاری»( 33اينکده چقددر مبتکرانده ،معتبدر و ارزشدمند اسدت ) .همانندد نردر بيدان احسدا

و

قضاوت ،قدرسنجی نيز با ارزش مثبت و منفی سنجيده میشود .در اين نمونه استاد مشداور از [قدرسدنجی ارزشگدذاری]+
(خوب (خب )3به عالوه ابزار درجهبندی [تدكيدی( ]+بسيار (خب )3استفاده كرده است.
همانطور كه در نمونههای ( )3و ( )1مشاهده میشود ،اساتيد (زن و مرد) معموالً با ابراز نررهای بيان احسا  ،قضاوت
و قدرسنجی مثبت در ابتدای نوبت تا حدی به تعريف و تمجيد طرف مقابل میپردازند و تقريباً بده تعدارف تبدديل شدده و
جنبه متعارف را گرفته است .همانطور كه اكرت و م

كنل گينت ( )351 :1331نيز بيان كردهاند بدرای برخدی از جوامدع
1
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كنشی موقعيتهايی وجود دارد كه در آنها ،تعريف و تمجيد قابل انترار است و به صورت خودكار صورت مدیگيدرد و
معموالً هم بهصورت ارراقی انجام میشود .نکته حائز اهميت در اين بحث مسئله جنسيتی بودن اين گونده تعارفدات اسدت.
آيا تفاوتی بين زن و مرد در استفاده از اين تعاريف وجود دارد هربرت ( )3333در مطالعه خود به دو ندوع تعريدف بدرای
«ايجاد همبستگی» و تعريف برای «ارادت بيشتر» اشاره میكند .به نرر او بده طدور كلدی آمريکدايیهدا و بدهخيدوص زندان
آمريکايی از تعريف برای نشان دادن همبستگی استفاده میكنند .استفاده بيشتر زنان از «تعارفات معمول» شايد به اين دليدل
باشد كه آنها آموخته اند كه دو ويژگی «با مالحره بودن» و «ادب» بيشتر از «توانايی» و «مهارت» به موفقيتشان در زندگی
كم

میكند .در حاليکه برای مردان ،بازتاب هويتشان به عنوان افراد قوی و رقابتی ،اهميدت دارد .مسدئله ديگدری كده

هربرت ( )3333بيان میكند اين است كه تعارفاتی كه مردان ارائه میدهند ،ريرمعمول ،پذيرفته شدهتر و قابدل اعتمدادتر از
تعارفات زنان است .البته اين تحليلها تا حدی ساده انگارانه اسدت زيدرا بايدد رفتدار زبدانی دو جدنس را در جوامدع كنشدی
مختلف سنجيد تا بتوان اظهار نررهای كلی داشت؛ با اين وجود میتوان مالحره كرد كه برخی افراد از تعدارف بده عندوان
ابزاری برای بازنمود هويت جنسيتی استفاده میكنند (اكرت و م
نکاتی كه هربرت ( )3333و اكرت و م

كنل گينت.)351 :1331 ،

كنل گينت ( )1331در فرهندگ آمريکدايی مطدرح كدردهاندد را نمدیتدوان

بهسادگی در بافت تحقيق حاضر پذيرفت .همانطور كه در نمونههای ارائه شده (نمونههای  3و  )1مالحره میشود اسداتيد
نه تنها از دانشجويان زن تعريف میكنند بلکه از دانشجويان مرد نيز تعريف و تمجيد میكنند؛ اين نحوه برخدورد كالمدی،
بيشتر به خاطر الگوی متعارف اين جلسات است كه انترار میرود تمجيد صدورت گيدرد .بدرای ارزيدابی زن و مدرد ارلدب
شگردهای زبانی كه در ارزيابی قضاوت مثبت در اين جامعه كنشی بهكدار مدیرود (مانندد صدفات مد دب و حدرفشدنو و
ريره) يکسان است ،چون همگی درون ي

جامعه كنشی خاص با ارزشدهای مشدترو آن جامعده هسدتند .همدانطدور كده

تاموسون و هانستون ( )1333نيز مطرح میكنند ،ارزيابی میتواند بازتاب ارزشهای مشترو در جوامع كنشی خاص باشد.
نکته ديگر در مورد جنسيت فرد ارزياب هست كه در جامعه كنشی جلسات دفاع از پايداننامده اسداتيد (زن و مدرد) (داور،
مشاور و راهنما) اين نقش را بر عهده دارند .در اين جلسات اساتيد (زن و مرد) از شگردهای زبدانی يکسدان بدرای نردرات
بيان احسا

(مانند خوشحاليم) ،قضاوت (بيشدتر بدا اسدتفاده از صدفات) و قدرسدنجی اسدتفاده مدیكنندد .آنچندان كده در

رويکردهای پيشين به جنسيت بحث میشد ،استفاده ازكميت نماها فقب منحير به جنسيت خاصی (زندان) نيسدت (هدولمز،
 .)1336دليل آن را میتوان در مقام و موقعيت سازمانی شخص ارزياب و نده در جنسديت او جسدتجو كدرد .عدالوه بدر آن،
ارلب در تعارف و تمجيد رابطه نامتوازن وجود دارد (استاد-دانشجو ،كارفرما-كارگر) و معموالً تمجيدهايی كه فرادسدت
نسبت به فرودست بيان میكند ،پذيرفته شده است؛ در حالیكه اگر جهت بيان تمجيد برعکس شدود و از ناحيده فرودسدت
صورت گيرد ،معموالً «تمجيدهای فريبکارانه»( 3اكرت و م

كنل گينت )355 :1331 ،در نرر گرفته میشدود كده مندافع

شخيی فرودست را در پی دارد .در جامعه كنشی جلسات دفاع از پاياننامه ،چون اساتيد (داور ،مشاور و راهنمدا) اعضدای
هستهای هستند به واسطه نقش فرادستی كه دارند ،تمجيدها از ناحيه آنها صورت گرفته و پذيرفته میشود.

 .2-1-3جنسيت و نحوه ارائه نظرات منفي
deceptive compliment

1

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،31پاييز و زمستان 3131

11

در اين جلسات عالوه بر بيان نررات مثبت ،معموالً نررات منفی نيز وجود دارد كه محدود است و ارلدب بدا ابزارهدای
زبانی درجهبندی تلطيفی (مانندد عبدارات احتيداطآميدز) همدراه اسدت .نمونده هدايی از نردرات منفدی بدا توجده بده جنسديت
سخنگويان مورد بررسی قرار ميگيرد.
( )1استاد مشاور (مرد) دانشجو (مرد)
 .3استاد مشاور ...:بيه خوبی هستی ،كار انجام میدی ولی *بعضی وقتا هولکی هستی* (خنده
 .1عمومی)
در بافت جلسات دفاع ،معموالً ايراد نررات منفی« ،نامرج » است؛ بنابراين برای حفد وجهده پيوندد ،ارلدب ابزارهدای
زبانی مختلف جهت تلطيف اينگونه نررات ،در نرر گرفته میشود .در اين نمونه استاد مشاور برای بيان نردر منفدی هدم از
«مقدمه چينی» (لوينسون )111 :3381 ،استفاده كرده كه در اين مقدمه از دانشجو تعريف كرده و سوس با اسدتفاده از ابدزار
[درجهبندی تمركزی تلطيفی] (بعضی وقتا (خب  )3نرر [قضاوت تناسب د ] (هولکی (خب  )3نرر خود را بيان كرده است.
عالوه بر آن از خنده برای كاهش فشار و تنش بر مخاطب استفاده كرده و لحن استاد و استفاده از صفت عاميانده «هدولکی»
به جای «عجول» به خنده عمومی منتهی میشود .بنابراين نمیتوان گفت ايراد نرر منفی در ايدن بافدت باعدث ايجداد وجهده
نسبی افتراق (آروندل )1336 ،بين سخنگو و مخاطب شده است.
( )1استاد مشاور (زن) دانشجو (زن)
.3

استاد مشاور... :يه خورده برای اساليدهای آخری وقت كمتری گذاشتين ...
در اين نمونه نيز استاد مشاور با استفاده از ابزار درجهبندی تلطيفی (يه خورده) و صفت تفضيلی (كمتری) برای تلطيف

نرر منفی [قضاوت مقاومت د] استفاده كرده است.
البته گاهی اوقات داوران برای بيان نررات منفی خود نه تنها از ابزارهای تلطيفدی مانندد عبدارات احتيداطآميدز اسدتفاده
نمیكنند ،بلکه از ابزارهای تدكيدی نيز برای تدكيد بر نرر خود استفاده میكنند .مانند نمونه (.)5
( )5استاد داور(مرد) دانشجو (زن)
.3

داور ... :البته شما نکاتی كه گفتيد خيلی فيلی و پراكنده شده ،انسجام نداره...
استاد داور با استفاده از ابزار [درجهبندی تدكيدی] (خيلی) ،نرر منفی خود را در رابطه با [قدرسنجی تركيب د] (فيلی،

پراكنده ،انسجام نداره) بيان كرده است و بدين وسيله بين خود و دانشجو با استفاده از وجهه نسبی افتراق ،فاصله انداختده و
«ناهمترازی»3با مخاطب را نشان داده است .البته ايجاد افتراق بين استاد داور و دانشجو با نقش درونگروهی استاد داور كده
معموالً وظيفه تذكر نقاط ضعف پاياننامه را بر عهده دارد ،قابل توجيه است.
عالوه بر ابزار درجهبندی حديتی،گاهی اوقات ،ارزيابها از ابزارهای تدكيدی وانگانی (مارتين و وايت)311 :1335 ،
نيز برای نرر خود استفاده میكنند؛ مانند نمونه (:)6

misalignment

1
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( )6الف .استاد داور (مرد) دانشجو (زن)
استاد داور ... :كارتون رو بعداً كسی میبينه بسيار زننده  ،يعنی به چشم مياد ...

.3

صفت «زننده» ارزش منفی بااليی دارد و همينين كمييت نمدای «بسديار» كده بدرای [ارزشگدذاری د] بدهكدار رفتده اسدت« .
بهچشم آمدن» هم القا كننده صفت «زننده» بهصورت فرايندی است (هليدی )3385 ،و برای [ارزشگذاری د] به كدار رفتده
است.
ب .استاد داور (مرد) دانشجو (مرد)
.3
.1

استاد داور ... :اين يه چند تا [تشديدی] ايراد [ارزش گذاری د] ( ).ايراد كه نه [خوداصالحی]
چند تا توصيه داشتم [حسن تعبير سازمانی] يکی اينکه اين چيزش ( ).خالصه انگليسيش( ).بازم نداشت.
يکی ديگر از ابزارهای وانگانی كه برای تلطيف نررات منفی بهكار ميرود استفاده از «حسن تعبير سدازمانی» (تدن هدو،

 )1331است ،بدين معنی كه افراد در مکالمدات سدازمانی بدرای بيدان نردر منفدی ارلدب از وانههدا و اصدطالحاتی اسدتفاده
می كنند كه مورد قبول اعضا آن سازمان باشد و موجب تهديد وجهه مخاطدب و ايجداد وجهده افتدراق بدين آنهدا نشدود .در
نمونه (ب) ،استاد داور با خود اصالحی كه انجام داده بده جدای وانه «ايدراد» (خدب  )3از «حسدن تعبيدر سدازمانی» (توصديه
(خب )1استفاده كرده است و بدين طريق از ايجاد وجهه افتراق پرهيز كرده است.
تقريباً در اكثر نررات منفی اين نکته قابل مشاهده است كه ارزياب برای بيان نررات منفی خود هم از ابزارهدای زبدانی
تلطيفی و هم از ابزارهای زبانی تشديدی و حديتی استفاده میكند .در اكثر موارد به جنسيت ارزياب يا فدرد مدورد ارزيدابی
نيز بستگی ندارد ،بلکه میتوان گفت الگوهای متعارف اين جلسات ،تعيينكننده اين نوع نررات است و در بافت جلسدات
دفاع اينگونه رفتارهای زبانی نيز قابل انترار است .تنها در دو مدورد در دادههدای تحقيدق ،جنسديت فدرد در ارزيدابی تدد ير
گذاشته است؛ يکی در ابراز نرر مثبت (نمونه  )1ديگری در ابراز نرر منفی (نمونه  )8و در هر دو مورد ،ارزياب مرد است.
( )1استاد راهنما (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد راهنما ... :واقع ًا [درجهبندی حديتی] احسا
 .1بوده [بيان احسا

میكنم كه كارشون همراه با احسا

 ]+كه اين رو خانما ( ).حاال موقعی كه خانما پرزنت میكنند دو تا نکته

 .1خوب [قدرسنجی ارزشگذاری  ]+توش هست كه آقايون ندارند(* )..اينجا خانما مورد ذوق
 .1قرارگرفتند* و يکی هم كه خيلی [درجهبندی تدكيدی] از بيهها دارند و خانم ((نام خانوادگی
 .5دانشجو)) هم داشته اين پاورپوينت بسيار [درجهبندی تدكيدی] زيبا [بيان احسا  ]+با اون
 .6بگ گراوند سبز خيلی [درجهبندی تدكيدی] قشنگش [بيان احسا  ]+و اون عکسهای
 .1پايينش كه سرشار از محبت [بيان احسا

حديتی ]+و اون احساسی است كه حاال ايشون

 .8خودش داشته نسبت به اين قضيه و اين احسا

رو در ما برمیانگيزه [تد يرگذاری]+

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،31پاييز و زمستان 3131
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در نمونه ( ،)1استاد راهنما «احساساتی بودن» را يکی از امتيازات برای ارزشگذاری مثبت كار دانشجو (زن) و يکی از
داليل ارزيابی مثبت آن میداند؛ اما همين صفت يادآور كليشدههدای جنسديتی در مدورد نحدوه گفتدار و رفتدار زنانده اسدت
(تالبوت.)331-5 :1333 ،
( )8استاد راهنما (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد راهنما ... :متدسفانه [بيان احسا  ]-با اين فرصت زمانی كه ما داريم و گرفتاریهايی كه
 .1دانشجوها اين روزها دارند مثالً خود خانم ((نام خانوادگی دانشجو)) واقعاً حس میكردم كه يه مقدار
 .1زيادی [درجهبندی تدكيدی] درگيركارهای خونه هست درگير مسائل كار اداری و آموزش و پرورش
 .1هست كه واقعاً فرارت ندارند [قضاوت تناسب  ]-كه بخوان پاياننامه رو  ...وگرنه میشد مقايسه كرد...
در اين نمونه نيز استاد راهنما نرر [بيان احسا

 ]-خود را بيان میكند و يکی از داليل قضداوت عددم تناسدب دانشدجو

در جامعه كنشی دانشگاهی را« ،درگيركارهای خونه بودن (خب  »)1میداند كه در جامعه ايران به عنوان يکی از نقشهای
پذيرفته شده زنان محسوب میشود؛ بدين معنی كه هي،گاه اينگونه قضاوتها نسبت به مردان در جامعه كنشدی دانشدگاهی
صورت نميگيرد.
 .2-3جنسيت و ارزيابي « عضويت در گفتمان»
در اين بخش به چگونگی شکل گيری موضع ارزشی افراد نسبت به مطالب گفته شده و ارتباط آن با جنسديت پرداختده
میشود كه تحت عنوان « عضويت در گفتمان» در انگاره ارزيابی در مکالمات بررسدی مدیشدود .ايدن نکتده حدائز اهميدت
است كه چگونه افراد از امکانات زبانی مختلف برای درگير شدن در بحث اسدتفاده كدرده ،چده اهددافی را دنبدال كدرده و
چگونه ارتباط خود را با بيان نرراتشان با طرف مقابل شکل میدهند .بهگفته استابز فرد هنگام صدحبت درمدورد مسدئلهای،
بهطور همزمان نرر و ديدگاه خود را نيز نسبت به آن مسئله رمزگذاری میكند (استابز.)331 :3336 ،
بهطور كلی در « عضويت در گفتمان» افراد از نررات ت

صدايی3يا چندصددايی اسدتفاده مدیكنندد .در تد

صددايی

میتوان گفت نررات ديگران را ناديده يا بديهی فرض میكنند (مانند پارهگفتهای امری يا پيش انگاشت) .فدرد در بيدان
نررات چندصدايی  -كه اكثر نررات ارزيابی در جوامع كنشی مورد بحث در اين حوزه قدرار مدیگيدرد -جمدع نردر 1يدا
بسب نرر

1

دارد .در جمع نرر ،يا نرر طرف مقابل را رد میكند (كه شامل انکار و تقابل میشود) يا تيديق مدیكندد (كده

شامل تدييد 1و موافقت موقتی 5میشود) .در بسب نردر كده درجده اطميندان گويندده كمتدر از جمدع نردر اسدت از ترديدد

6

استفاده میكند (مانند پارهگفتهای آمرانه با استفاده از افعال وجهی التزامی) يا ازتوصديف( 1كده يدا از كسدی قددردانی و

1

monoglossic
contract
3
expand
4
affirm
5
concede
6
entertain
7
attribute
2
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نقل 3میكند يا فاصله 1نرراتش را با ديگران نشان میدهد) .اين زير مجموعه ارزيدابی درشدکل ( )1بده اختيدار نشدان داده
شده است؛ البته جهت سهولت در تحليل دادهها هر كدام از اين موارد جداگانه بررسی خواهد شد.

شکل  :1عضويت در گفتمان (برگرفته از مارتين و وايت)311 :1335 ،

 .1-2-3جمع نظر
در جمع نرر ،رد نرر(انکار و تقابل) و تيديق نرر (تدييد و موافقت موقتی) مطرح میشود.
الف) رد
در جلسات دفاع معموالً « عضويت در گفتمان» پس از تمجيدهای متعارف اين جلسات و در قسمت نقد كدار دانشدجو
توسب اساتيد داور ،مشاور و بهندرت توسب اساتيد راهنما صورت میگيرد .يکدی از ابزارهدای عضدويت در گفتمدان «رد»
نررات گفته شده است كه به دو صورت انکار و تقابل انجام میشود.

در انکار ،نفی نرر صورت میگيرد؛ در تقابل كه درجه نفی از انکار كمتدر اسدت ،از وانههدايی مانندد اگرچده ،ولدی و
ريره برای رد نرر استفاده میشود .نمونههايی از رد نرر كه معموالً در مکالمهكاوی كنش نامرج در نرر گرفته مدیشدود
با توجه به جنسيت سخنگويان مورد بررسی قرار میگيرد.

( )3

الف .استاد داور (مرد) دانشجو (مرد)
منبعی نقل شده با تاريخ  3161توی اين منابع ،دو تا كتاب از

.3

استاد داور .. :صفحه  83ي

.1

ايشون نقل شده ،يکيش  3113يکيش  3151يعنی هي ،كدومش [درجهبندی حديتی] به اين
acknowledge
distance

1
2
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نمیخوره [انکار]

ب .استاد مشاور (مرد) دانشجو (زن)
.3

استاد مشاور ... :بعد صفحه  33من االن براتون میخونم اين موارد اصالً [درجهبندی حديتی

.1

] با ترجمه هييکدوم [درجهبندی حديتی] همخوانی نداره [انکار]

ج .استاد داور (زن) دانشجو (مرد)
.3

استاد داور ... :يه بنده خدايی مثالً ماقبل تاريخ يه هميين پيشنهادی رو داده و بقيه ميان

.1

بسته به موضوعشون اين رو مينويسن ،قابل تحقيق نميباشد ،از خارج آمده در ايران اين

.1

طوری میشود اينا اصالً معنی نداره [انکار حديتی]
در نمونه ( )3الف وب ،هر دو استاد از ابزار درجهبندی حديتی بدرای انکدار نردر دانشدجو (زن ومدرد) اسدتفاده كدرده و

بدينوسيله بر انکار خود تدكيد كردهاند .در مورد (ب) از «اصالً» (خب  )1كه ابزار درجده بنددی ردايتی اسدت بدرای تدكيدد
استفاده كرده است .در هر دو مورد از صفحات پاياننامه شاهد آورده شده است كه به گفته استينسديگ و الرسدن ()1338
ابزاری برای بيان افتراق بين گويندده و مخاطدب اسدت .در نمونده (ج) استادمشداور (زن) عدالوه بدر انکدار حدديتی از تکيده
(نمیباشد (خب  )1نيز برای انکار نرر دانشجو (مرد) استفاده كرده است كه اين مدورد هدم بدرای تدكيدد بدر انکدار اسدتفاده
میشود .البته هميشه انکار با ابزار حديتی و تشديدی همراه نيست بلکه ارلب با ابزار تلطيفی همراه است.
در تقابل نيز مانند انکار ،رد نرر مخاطب صورت میگيرد اما از لحاظ درجدهبنددی از درجده كمتدری نسدبت بده انکدار
برخوردار است .تقابل ارلب با وانههايی مانند اما ،اگرچه و ريره همراه است؛ مانند نمونه ( )33الف و ب.
( )33الف .استاد راهنما (مرد) دانشجو (مرد)
 .3استاد راهنما :خيلی ممنون از دقت نرر جناب آقای دكتر((نام خانوادگی استاد داور)) خيلی
 .1توصيهها و نکات خيلی ارزشمند و به جايی رو فرمودند ،اگرچه [تقابل] خود
 .1منم نسخهای كه اصالح كردم تعداد زيادی از اينها رو تذكر دادم كه حاال بعضاً [درجهبندی
 .1تلطيفی] اعمال نشد [انکار]
ب .استاد داور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد داور :اينها چگونگی هاشون خوب اهميت داره در چارچوبی كه مسائل و موضوعات
 .1شما مطرح شده اگرچه [تقابل] اگر فرايندی بود اين بهتر میشد [درجهبندی تلطيفی]...
در اين نمونه نيز استاد داور با استفاده از «اگرچه» بهنوعی نرر مخاطب را نفی كرده اما با استفاده از پاره گفدت شدرطی
از شدت تهديد وجهه مخاطب كاسته است.
گاهی اوقات نيز برای كاهش شدت تهديد وجهه مخاطب ،گوينده از «مای فراگير» 3استفاده میكند؛ مانند نمونه (ج).
ج .استاد مشاور (مرد) دانشجو (مرد)

inclusive we
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 .3استاد مشاور :يا اصالً به طور كلی مطرح نکنيم ،يا اگر میكنيم يه چيز اينجوری نگيم.
ب) تصديق
در «تيديق» ،گوينده صراحتاً اعالم میكند كه با مخداطبش (در مکالمده) موافدق اسدت يدا داندش مشدتركی نسدبت بده
موضوع خاصی دارند .در دادههای تحقيق حاضر ،تيديق بده دو صدورت مشداهده مدیشدود .تدييدد و موافقدت مدوقتی .در
تدييد،گوينده با مخاطب كامالً موافق است و كارش را تدييد میكند؛ اما در موافقت موقتی ابتدا گوينده ،مخاطدب را تدييدد
میكند و سوس با استفاده از «اگرچه»« ،اما» و «فقب» به تقابل با نرر مخاطب میپدردازد .بده گفتده مدارتين و وايدت (:1335
 )311اين موافقت ابتدايی نوعی پيشدرآمد برای تقابل و انتقاد است.
( )33الف .استاد مشاور (مرد) دانشجو (زن)
.3

استاد مشاور ... :من مشکلی رو توی رساله اصالً نمیبينم [تدييد] فقب [تقابل]
اشاره بکنم كه

.1

میخوام از ذهنيت خودت استفاده كنم نه بحث و جدل نيست .اول ي

.1

بحث روابب دو متغيره كه جواب ما رو نمیده نه جواب ما رو میده [ انکار]

ب .استاد داور (مرد) دانشجو (مرد)
.3

استاد داور ... :كارو رو كامالً تاييد میكنم (تدييد) در عين حال [تقابل] هر كاری

.1

مشکالتی داره ،كم و كاستی داره ،وجوه برجستهای داره كه همش قابل احترامه ،چند تا

.1

نکته ميگم يه بحث اوليه كه ت

ت

ميگم ...

در نمونههای (الف) و (ب) تدييد و سوس تقابل وجود دارد .از لحاظ درجهبندی نيز ،هم درجه موافقت و هم درجده تقابدل
پس از موافقت با يکديگر متفاوت است.
 .2-2-3بسط نظر
بسب نرر ،نقطه مقابل جمع نرر قرار میگيرد .در جمع نرر ،فرد نررات خود را جمدع مدیكندد؛ نردرات ديگدران را بده
چالش میكشد ،رد يا قبول میكند؛ اما در بسب نرر ،فرد نررات خود را محدود نمیكند بلکه به نررات ديگران در مدورد
آن پارهگفت نيز اجازه بروز میدهد.

الف) ترديد
يکی از موارد بسب نرر ،ترديد است .مفهوم ترديد با عناوينی مانند «وجهيت معرفتشناختی» در مطالعات پيشين (مانند
پالمر 3386؛ كوتس )3381 ،مورد بررسی قرار گرفته است .در ترديد گوينده كم و بيش ي
نرر فراهم می كند؛ به اين معنی كه با نشان دادن ش

فضای مکالمدهای بدرای آن

خود در بيان نرر ،زمينه را برای بحث و گفتگو مهيا میكند .گوينده

از طريق ابزارهايی مانند افعال وجهی ،قيود و عبارات وجهی موضع خود را نسبت به موضوع مورد بحث به عندوان يکدی از
موضعهای ممکن درون بافت ارتباطی موجود ،نشان میدهد .در جلسات دفاع و ارائه مقاله اين نوع بيدان نردر چندصددايی
بهوفور مشاهده میشود.
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( )31الف .استاد مشاور (زن) دانشجو (زن)
 .3استاد مشاور :يعنی شما به نرر من [ترديد] بهتره خودتون ترجمه كنيد و  ...به نرر من
[ .1ترديد] شما پهلوی ،اوستا ،مانوی خونديد( )..خودتون خيلی بهتر میتونيد اين كار رو
 .1انجام بديد.
ب .استاد مشاور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد مشاور ... :تيتر ،عنوان انگليسی رو من فکر میكنم [ترديد] كه مثالً ساسانی پريود
 .1ساسانين پريود  ...شايد [ترديد] از دهن من شنيديد.
البته بايد به نقش كاربردشناختی اين تشکي

ها نيز توجه كرد .مايرز ،هددف ايدن گونده پدارهگفدتهدا را د حدداقل در

گفتمان دانشگاهی كه وی بررسی كرده است د عدم اطمينان در بيان پارهگفت نمیداند بلکه برای بيان «عددم اهميدت» آن
بحث توسب جامعه كنشی مورد نرر میپندارد (مدايرز .)31 :3383 ،هايلندد نيدز نقدش آنهدا را بيشدتر «مالحرده ،فروتندی و
احترام» میداند و ادعای عدم اطمينان اين عبارات را رد میكند (هايلند .)88 :1333 ،سيمون د وندن برگن 3بهطدور خداص
در مورد عبارت «من فکر میكنم» تحقيق كرده است و بيان كرده كه «من فکر میكنم» هم با پارهگفدتهدای «واقعدی» بده
كار میرود و هم با پارهگفتهايی كه برای بيان «عقيده» به كار میرود ( .)133 :3338هنگاميکه «من فکر میكدنم» همدراه
با پارهگفتهای «واقعی» بهكار میرود تا حدودی به عدم يقين گوينده برمیگردد؛ در صورتیكه ،زمانی كه گوينده برای
ارزيابی از «من فکر میكنم» استفاده میكند ،نقش «متخيص» بودن در آن زمينه را میرساند .مورد دوم بيشتر بر روابدب و
معانی بين فردی متمركز میشود .در دادههای تحقيق حاضر نيز گويندگان در اكثر موارد از «من فکر میكنم» برای هددف
دوم استفاده می كنند و بدين وسيله به نوعی هويت حرفهای خود را نيز بروز میدهند .در كدل مدیتدوان گفدت اجتنداب از
قطعيت (جذميت) نوعی رفتار علمی محسوب میشود.
مبحث ديگری كه در گروه ترديد قرار میگيرد بحث پارهگفتهايی است كه مربوط به اجازه و اجبار است و بدهطدور
سنتی تحت عنوان موجهات «انشايی» مورد بررسی قرار میگيرد (مانند اينکه شما هنگدامی كده مدیخواهيدد اتداق را تدرو
كنيد بايد المپها را خاموش كنيد) .در اينجا رابطهای كه بين گوينده و مخاطب وجود دارد رابطه رئيس -مرئو

است و

میتوان گفت هدف ،اطالعرسانی يا بيان ديدگاه-كه در موارد قبلی ارزيابی بيشتر مدنرر بود -نيست.

( )13الف .مشاور (مرد) دانشجو (مرد)
 .3استاد مشاور :دوباره من فکر میكنم [ترديد] واسطهای رو هم بايد بذاری [انشايی تلطيفی]
 .1همين ديگه ،من عمدتاً اينو ديدم در تزت كه اين بايد حتماً اصالح بشه [انشايی تدكيدی]
ب .مشاور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد مشاور :بهخيوص توی چکيده ،هی عوض ميشه و فونتشم جدا است .اونو حتماً بعد از
 .1نقطهها حتماً بايد فاصله باشه [انشايی تدكيدی] ( )..بعد تو عنوان انگليسی رسالهتون هم ي
 .1جايی.اين دو تاش بايد هماهنگ بشه [انشايی]
Simon-vandenbergen

1
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در بيان اين نوع نررات روابب نابرابر سازمانی و همينين رابطده «متخيدص» و «عدامی» قابدل مشداهده اسدت (هدريتيج،
 3331و .)1331
يکی ديگر از مواردی كه میتوان آن را جزء دستهبندی ترديد در بيان نرر محسوب كرد ،شکست نفسدی يدا كوچد
شمردن نرر خود است كه معموالً برای تلطيف ارزيابی منفی به كار میرود .يکی از نقشهدای شکسدت نفسدی ،بيدان ايدن
مطلب است كه نرر گوينده از اهميت زيادی برخوردار نيست (ايتاكورا و تسو )1333 ،اما در بافت جلسدات دفداع ،ممکدن
است كاركردهای ديگری نيز داشته باشد و گاهی برای بيان تعارف استفاده شود.
( )31الف .استاد داور (مرد) دانشجو (مرد)
 .3استاد داور ... :تحليل خيلی كمرنگه توی پاياننامه [تشديد ارزش د]  ...به نرر من حاال شايدم
 .1دقت كافی نکردم [ترديد ،شکست نفسی]
ب .استاد داور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد داور ... :چند مورد به نررم مياد [ترديد] كنايه نيست [انکار] اصالً شايد من اشتباه میكنم
[ .1شکست نفسی]
در نمونههای ( )31اعضای هستهای برای تلطيف ارزيابی منفی از شکست نفسی استفاده كردهاند.
ب) توصيف
در توصيف نررات ،گوينده از نررات ديگران نيز برای ارزيابی مخاطب استفاده كرده كه معموالً يدا از ديگدران «نقدل»
میكند يا بين نرر خود و ديگران ،افتراق ايجاد میكند كه تحت عندوان «فاصدله» مدورد بررسدی قدرار مدیگيدرد .در بافدت
دانشگاهی مورد بحث ،اكثراً گويندگان هنگام استفاده از « توصيف» ،نردرات ديگدر اسداتيد را «نقدل» و تدييدد كدرده و بدر
مطمئن بودن نررات آنها تدكيد میكنند .در موارد معدودی نيز از فاصله استفاده میكنند.
( )35الف .داور (مرد) دانشجو (زن)
.3

استاد داور :چکيده پاياننامهتون كه جناب ((نام خانوادگی استاد مشاور)) هم اشاره فرمودند [نقل]

.1

بخشی از اين چکيده جنبه مقدمهای داره كه اصالح بفرماييد [امر]

ب .مشاور (مرد) دانشجو (زن)
.3

استاد مشاور :پيرو فرمايشات استاد ((نام خانوادگی داور)) [نقل] كه تو پيشينه تحقيقتون مقدارش

.1

اونقدر مهم نيس ،يه اصلی هست توی پيشينه تحقيق ،روش دقت كنين [امر]...

كه در هر دو مورد (الف) و (ب) با استفاده از نرر اساتيد ديگر ،ساختار مکالمهای بيان نرر رعايت شده است.
( :)36استاد مشاور (مرد) دانشجو (مرد)
.3

استاد مشاور :حتی توی صحبتی كه االن كردن در مورد تعدد همسر ي

.1

[فاصله] كه اين در واقع ايراد بزرگ و ظلم به زن ميشه ،در صورتی كه از ديد جامعهشناسی نه

.1

ايراد بوده نه ظلم بوده [انکار].

در اين نمونه ،گوينده با استفاده از «ي

جوری وانمود شد

جوری وانمود شد» (خب  )3بين نرر خود و نرر مطرح شده فاصله انداخته است.
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 -3-2-3ارزيابي و نظرات تك صدايي
گاهی اوقات سخنگويان به جای استفاده از چندصدايی كه در بخش قبل بحث شد ،از «صراحت لهجه» برای بيدان نردر
خود استفاده میكنند .اين صراحت لهجه معموالً به عنوان پارهگفتهای «عينی» يا «واقعی» مورد بررسی قرار میگيرندد .بدا
توجه به تقسيمبندی باختين( ،)3386اين گونه نررات در مقايسه بدا نردرات چندصددايی« ،تکيددايی» ناميدده مدیشدود .از
نمونههای نررات «ت

صدايی» میتوان به ساختار امری و پيشانگاشت اشاره كرد .هنگاميکه فرد نرر خدود را بده مخاطدب

امر میكند ،برخالف موجهات انشايی ،ت
میرساند (كموسون )3315 ،ت

صدايی است .پيش انگاشت نيز كه معموالً دانش بديهی فرض شده گوينده را

صدايی است.

الف) ساختار امری
در جامعه كنشی دانشگاهی مورد بحث اكثراً افراد ارزياب از موجهات انشايی برای بيان لزوم انجام كاری استفاده میكنندد
كه ساختار مکالمهای و چندصدايی دارد .در مواردی نيز از امر برای بيان نرر خود استفاده میكنند كه به سه صورت امر با
ابزارهای درجهبندی تدكيدی ،امر با ابزارهای درجهبندی تلطيفی و امر بدون ابزارهای درجهبندی تدكيدی و تلطيفدی نمدود
میيابد.
( )31الف .استاد داور (مرد) دانشجو (مرد)
 .3استاد داور ... :كتاب انياراالشراف طبقات رو حتماً ببينيد [امری تدكيدی] حتماً ببينيد [امری
 .1تدكيدی] حاال هر چند فرصت شايد نشه ...
ب .استاد داور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد داور ... :حاال من يه سری رلطم يادداشت كردم .اون مواردم لطف كنيد خودتون
 .1يادداشت كنيد [امری تلطيفی] .بعد ديگه مراجعه كنيد [امری بدون ابزار تدكيدی و تلطيفی]
 .1كه مواردش مشخيم هست.
ج .استاد مشاور (زن) دانشجو (زن)
 .3استاد مشاور ... :بله  ...اينو مشخص كنيد [امری] حتماً زيرش خب بکشيد [امری تدكيدی] ...
ب) پيشانگاشت
در پيشانگاشت ،گوينده با بديهی فرض كردن مطلبی ،آن را پيشانگاشت دانسته و بدين ترتيب نرر ت
نسبت به بافت موجود بيان میكند.
( )38الف .استاد مشاور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد مشاور :اينجا مجدد ناقيه يعنی اصالً نمیخونه با متن [انکار حديتی] .من دقت نکردم گفتم
 .1خانم ((نام خانوادگی دانشجو))معموالً چون دقيق هم هست ديگه اين موارد پيش نمياد.

صددايی خدود را
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پيش انگاشتی كه از پارهگفت استاد مشاور برداشت میشود «اين موارد پيش آمده» است كه بدين وسيله اسدتاد مشداور
تلويحاً نرر تکيدايی خود را برای انکار بيان كرده است.
ب .استاد داور (مرد) دانشجو (زن)
 .3استاد داور ... :شماره صد و هفتاد و شش خيلی خوبه [تشديد ارزش ]+يعنی كاش همهاش اينجور
 .1بود
پيشانگاشتی كه از پارهگفت استاد داور برداشت ميشود «همهاش اينجور(خيلی خوب) نيسدت» اسدت كده مانندد نمونده
(الف) استاد داور تلويحاً نرر تکيدايی خود را برای انکار بيان كرده است.

 .4تحليل کمّي
بر اسا

نمونههای ارائه شده در بخش قبل ،در نحوه ارزيابی دوجنس (مرد و زن) از لحاظ كيفی بيشتر شباهت وجدود

دارد و در موارد معدودی تفاوت مشاهده میشود .شواهد كميی نيز تا حدودی م يد اين مطلب است.
جهت بررسی دقيق نسبت فراوانی نرراتی كه درباره گفتار زنان و مردان در ايدن جلسدات ارائده شدده اسدت از يکدی از
آزمونهای مربع خی به نام آزمون خوبی  -برازندگی 3استفاده شده است .اين آزمون دارای فرضهای زير است:
فرض صفر :نسبت نررات ارائه شده درباره زنان و مردان برابر است
آزمون فرض مقابل :نسبت نررات ارائه شده درباره زنان و مردان برابر نيست.
اين آزمونها با استفاده از نرمافزار  spssبا خطای نوع اول  α=3/35انجام میشود .بدا انجدام هدر آزمدون آمداره  sigبده
دست میآيد كه سط معناداری را نشان میدهد .اگر  sig <αباشد فرض صفر رد میشود اگر  sig >αباشد فدرض صدفر
تدييد میشود .خالصه آزمونهای انجام شده در جداول ( )3و ( )1نشان داده شده است.
جدول  ،)3بسامد نررات احساسی ،قضاوت و قدرسنجی ارائه شده درجلسات دفاع از پايان نامه زنان و مردان است.

Goodness of fit test

1
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جدول  )3نسبت نررات ارائه شده در جلسات دفاع از پايان نامه مردان و زنان
فراوانی

متغير

درباره مردان

فراوانی
درباره

آماره x2

Sig

Df

تيميم گيری

زنان

بيان احسا +

13

11

1/131

3

-

α=3/35

< Sig=3/316

رد فرض صفر

1

1

3/1

3

α=3/35

> Sig=3/333

تدييد فرض صفر

قضاوت صالحيت +

8

6

3/186

3

α=3/35

> Sig=3/531

تدييد فرض صفر

قضاوت صالحيت -

3

3

بيان احسا

آزمون انجام نميشود

قضاوت تناسب+

1

33

3/883

3

α=3/35

> Sig=3/116

تدييد فرض صفر

قضاوت تناسب-

1

3

3/111

3

α=3/35

> Sig=3/333

تدييد فرض صفر

قضاوت مقاومت +

3

31

3/138

3

α=3/35

< Sig=3/331

رد فرض صفر

قضاوت مقاومت -

3

3

قدرسنجی تد ير+

31

36

قدرسنجی تد ير-

3

3

حجم نمونه

آزمون انجام نميشود

كم
3

3/513
حجم نمونه

α=3/35

> Sig=3/315

تدييد فرض صفر

آزمون انجام نميشود

كم

قدرسنجی تركيب+

6

33

3/113

3

α=3/35

> Sig=3/115

تدييد فرض صفر

قدرسنجی تركيب -

8

8

3/333

3

α=3/35

> Sig=3/333

تدييد فرض صفر

قدرسنجی ارزش+

36

15

1/513

3

α=3/35

> Sig=3/338

تدييد فرض صفر

قدرسنجی ارزش-

13

11

3/385

3

α=3/35

> Sig=3/116

تدييد فرض صفر

كل

336

131

نتايج تقريباً گرايش مشابهی را در بسامد استفاده از نررات نشان میدهد .همانطور كه در جدول ( )3مالحرده مدیشدود
در تمامی موارد فرض صفر كه نشاندهنده نسبت برابر نررات ارائه شده درباره زنان و مردان است تدييد شده است ،تنها در
دو مورد فرض صفر رد شده است؛ اول در ارائه بيان احسا

مثبت و دوم در ارائه نرر قضاوت مقاومدت مثبدت .در هدر دو

مورد  ،نررات مثبت بيان شده در جلسات دفاع دانشجويان زن بيشتر از دانشجويان مرد است .ايدن مدورد را شدايد بتدوان بدا
نگرش هربرت ( )3333تحليل كرد؛ اگرچه نررات بيان احسا

و قضاوت مقاومت مثبت بخشدی از تعارفدات مرسدوم ايدن

جوامع كنشی است ،اما در بيان اينگونه نررات ،هم اساتيد زن و هم اساتيد مدرد گدرايش دارندد كده بيشدتر در جلسده دفداع
دانشجويان زن از نررات احساسی مثبت و قضاوت مقاومت مثبت استفاده كنند؛ اين مسئله شايد بدين دليل باشد كده آنهدا
معتقدند كه زنان از اين گونه نررات احساسی بيشتر لدذت مدیبرندد .در مقابدل در جلسده دفداع مدردان از نردر «قدرسدنجی
ارزشگذاری مثبت» كه نرر سازمانی و مربوط به كنش فرد مورد ارزيابی است ،بيشتر مشاهده میشود .اين گرايش را نيدز
میتوان به ارزش نرر قدرسنجی مثبت برای مردان توجيه كرد؛ آنها بيشتر از ارزشگذاری و ساختن هويت حرفهای لذت
برده تا بيان نررات احساسی و تعارف گونه .البته تفاوت «نرر قدرسنجی ارزشگذاری مثبت» درباره زنان و مردان معنيددار
نيست زيرا كه فرض صفر تدييد شده است.
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بسامد انواع نررات «عضويت در گفتمان» ارائه شدده درجلسدات دفداع در جددول ( )1نشدان داده شدده اسدت .در ايدن
جدول نيز شباهتها بيشتر از تفاوتها است زيرا در اكثر موارد فرض صفر تدييد شده است (مانند تقابل ،موافقت و ريدره).
تنها در مورد انکار ،انکار حديتی و ترديد ،فرض صفر رد شده است بدين معنی كه نسبت اين گونه نردرات در ايدن مدوارد
درباره زنان و مردان برابر نيست .در جلسه دفاع مردان ،افراد ارزياب از موارد ترديد بيشدتری نسدبت بده جلسده دفداع زندان
استفاده كردهاند .چون آنها از انکار نيز بيشتر استفاده كردهاند ،میتوان گفت نررات آنها به چدالش كشديده شدده اسدت
(اين گرايش در لين 1338 ،نيز ذكر شده است)؛ اما در مورد زنان نيز انکار حديتی بيشتر مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت و
میتوان گفت اقتضای اين جلسات حکم میكند كه نررات به چالش كشيده شود و ايدن امدر در گفتدار زندان نيدز رخ داده
است.

جدول  )1نسبت نررات عضويت در گفتمان چندصدايی و تکيدايی در جلسات دفاع از پاياننامه مردان و زنان
انواع نررات

فراوانی

فراوانی

عضويت در

دانشجو

دانشجو

گفتمان

(مرد)

(زن)

df

انکار

18

13

33/565

3

α=3/35

< Sig=3/333

رد فرض صفر

انکار تلطيفی

33

3

3/351

3

α=3/35

> Sig=3/833

تدييد فرض صفر

انکار حديتی

5

35

5/333

3

α=3/35

< Sig=3/315

رد فرض صفر

تقابل

11

11

3/333

3

α=3/35

> Sig=3/333

تدييد فرض صفر

موافقت

13

11

3/116

3

α=3/35

> Sig=3/533

تدييد فرض صفر

ترديد

13

15

5/115

3

<Sig=3/31

رد فرض صفر

موجهات انشايی

13

56

1/333

3

α=3/35

> Sig=3/318

تدييد فرض صفر

شکست نفسی

1

1

3/661

3

α=3/35

> Sig=3/688

تدييد فرض صفر

نقل

6

1

3/1

3

α=3/35

> Sig=3/511

تدييد فرض صفر

فاصله

1

3

حجم كم

چندصدايی

تکزبانی

آماره x2

Sig

تيميم گيری

α=3/35

آزمون انجام نمیپذيرد

امری

6

31

1/513

3

α=3/35

> Sig=3/338

تدييد فرض صفر

امری تلطيفی

31

31

3/333

3

α=3/35

> Sig=3/333

تدييد فرض صفر

امری حديتی

1

5

3/533

3

α=3/35

> Sig=3/111

تدييد فرض صفر

پيش انگاشت

6

5

3/333

3

α=3/35

> Sig=3/161

تدييد فرض صفر

111

161

كل

 .5نتيجهگيری
بررسی و تحليل دادهها نشان داده است كه در گفتمان دانشگاهی ارزيابی نقش بسيار مهمی دارد ،بهنحوی كه در رفتار
كالمی مشاركين نمود میيابد .ارزياب (زن و مرد) از ابزارهای زبانی يکسانی برای ارزيدابی كدار دانشدجويان (زن و مدرد)
استفاده میكنند .آنها معمدوالً از نررهدای بيدان احسدا  ،قضداوت و قدرسدنجی مثبدت در آرداز نوبدت ارزيدابی اسدتفاده
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میكنند .ارزيابها از نررهای بيان احسا  ،قضاوت و قدرسنجی منفی كمتر استفاده كرده و هنگام استفاده محدود نيز بده
همراه ابزارهای درجه بندی تلطيفی استفاده ميکنند .اين ابزارها شامل حسن تعبير سازمانی (نمونده 6ب) و گداهی ابزارهدای
فرا زبانی مانند خنده (نمونه  )1میباشد.
در مبحث «عضويت در گفتمان» نيز افراد ارزياب (زن و مرد) از نررات چندصدايی بيشتر از ت

صدايی بهره میبرند؛

هنگام استفاده از چندصدايی ،وجهه نسبی درونگروهی افراد نيز در نرر گرفته میشود .در «رد» نررات كه كنش ندامرج
است از مقدمات و ابزارهای تلطيفی برای تلطيف وجهه افتراق استفاده میشود .يکدی از مدوارد تلطيدف انکدار ،اسدتفاده از
مای تعاملی است (نمونه  33ج) .هنگام «تيديق» نررات ،تدييدد يدا موافقدت مدوقتی وجدود دارد .در موافقدت مدوقتی ابتددا
موافقت صورت میگيرد و بعد تقابل البته تعداد موافقت موقتی بيشتر از تدييد است .در بسب نردر نيدز از مدوارد ترديدد كده
شامل موجهات انشايی ،شبهپرسشها و شکست نفسی مدیشدود اسدتفاده مدیكنندد .در تکيددايی نيدز چدون رابطده رئديس-
مرئو

و فرادست-فرودست وجود دارد ،معموالً وجهه افتراق ايجاد میشود كه مرتبب با قدرت سازمانی افراد اسدت و بدا

جنسيت افراد ارتباطی ندارد.
در كل میتوان گفت هر چند ديد عدهای به نوبت ارزيابی منفی است (هانسدتون )3331 ،امدا در جامعده كنشدی مدورد
بحث ،ارزيابی بيشتر نقش پيشبرنده تعامل و ايجاد وجهه پيوند بين اعضا را بدر عهدده دارد .در اكثدر مدواردی كده بدهناچدار
وجهه افتراق ايجاد ميشود روابب ندابرابر سدازمانی و هميندين رابطده «متخيدص» و «عدامی» وجدود دارد (هدريتيج 3331 ،؛
 )1331و خود افراد مورد ارزيابی نيز بهخاطر الگوها و قوانين اين جوامع كنشی انترار اينينين برخوردهدايی را دارندد .ايدن
وجهه و هويت حرفهای افراد لحره به لحره در تعامل شکل میگيرد و میتوان گفت جنسديت نقدش مهمدی را در نحدوه
كيفی ارزيابی افراد بازی نمیكند .فقب در دو مورد در دادههای تحقيق ،اظهار نرر بيان احسدا
جنسيت فرد مورد ارزيابی صورت گرفته است (نمونههای  1و  .)8از لحاظ كميی نيز بر اسا

مثبدت و منفدی بدر اسدا
جداول ( )3و( )1فرض صفر

كه بيانگر نسبت برابر نررات عضويت در گفتمان ارائه شده درباره زنان و مردان است ،در اكثر موارد تدييد شده اسدت .در
مواردی كه فرض صفر رد شده است ،اكثراً معلول شبکهای از عوامل است كده شدامل قددرت ،هويدت ،جنسديت و وجهده
میشود كه همگی صورتی پويا و مرتبب به هم دارند و لحره به لحره در تعامل شکل میگيرند .عالوه بر آن ،نرام ارزشی
جامعه كنشی مورد بحث و همينين الگوهای متعارف اين جلسات نيز نقش اساسی در شکلگيری پويای ارزيابی دارد.
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عاليم آوانگاری
...

حذف قسمتی از آوانگاری

[

آراز قطع كالم

]

پايان قطع كالم

()...

مکث طوالنی تا  1انيه

()..

مکث متوسب تا  1انيه

().

مکث خيلی كوتاه بين يا درون گفتهها

.

پايان جمله

،

مرز بين عبارات يا كلمات تکراری

:

طوالنی شدن صدای قبلی
زير و بمی خيزان

↑

خيزش ناگهانی زيرو بمی

↓

افت ناگهانی زيرو بمی

**

صدای همراه با خنده

° °

آهستهتر بيان شدن كلمات

( )

كنش های ريركالمی مانند خنده

-

جمالت يا كلمات قطع شده

(( ))

توضيحات آوانگار

كلمه

تکيه روی قسمتی از كلمه

کلمه

كلماتی با صدای بلندتر

