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تفاوت معناداری مشاهده نمیشود؛ ازاينرو با توجه به يافتههای پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد رويکرد جنسيتگرا
دربارۀ تمايز ميان زنان و مردان در استفاده از صورتهای زبانی تأييد میشود.
کلیدواژهها:
فراگفتمان ،نشانگرهای فراگفتمان تعاملی ،جنسيت ،مقاالت علمی فارسی ،انگارۀ هايلند
 .1مقدمه
8

1

زليگ هريس در  8323نخستين بار واژۀ «فراگفتمان » را ابداع کرد؛ برای طرح روشی که با آن زبان کاربردی فهميده
میشود و تالشها يی که از طرف نويسنده و خواننده متن برای درک آن صورت میگيرد (هايلند .)9 :1002 ،9بعدها
افرادی چون ويليامز ،)8318( 2وندکاپل ،)8312( 2کريزمور )8313( 1و هايلند ( ،)1002مفهوم فراگفتمان را توسعه دادند.
اصطالح «فراگفتمان» اصطالح عامی است که برای ناميدن امکانات فرازبانی برای تعامل در گفتمان بهکار میرود.
فراگفتمان به نويسنده يا گوينده اين امکان را می دهد که نظرات خود را بيان کند و همچنين با مخاطب بهمنزلۀ عضوی از
يک جامعۀ خاص ارتباط برقرار کند (هايلند )91 :1002 ،و هدف آن هدايت مخاطبان است ،نه اطالعرسانی به آنها
(کريزمور .)110 :8313 ،فراگفتمانها با تعدادی از صورتهای زبانی به نام «نشانگرهای فراگفتمان» شناخته میشوند که
در مدل بينافردی فراگفتمان عنوان میشوند (هايلند« .)22 -23 :1002 ،نشانگرهای فراگفتمان» يکی از ابزارهای مهم
بالغی ايجاد و تضمينکنندۀ تعامل در متوناند.
ارتباط با اعضای جامعۀ گفتمانی دانشگاهی با نوشتن مقاله و چاپ در مجالت علمی  -پژوهشی روش ارتباطی پيشرفته
و نظاممندی است که به اعتقاد هوينگز ، )12 :1001( 1نويسندگان به اين وسيله سعی دارند ادعاهای خود را با همکاران در
ميان گذارند .بررسی مطالعات در اين حوزه نشان می دهد پژوهش دربارۀ گفتمان دانشگاهی فارسی کمتر صورت گرفته
است .ادل )831 :1001( 1بر اين باور است که جنسيت نويسنده میتواند بر انواع فراگفتمان کاربردی و بسامد آنها تأثير
بگذارد .اين در حالی است که به مسئلۀ تأثير جنسيت بر کاربرد فراگفتمان در زبان فارسی تا حدودی بیتوجهی شده
است؛ ازاين رو ،در پژوهش حاضر تالش شده است با توجه به جنسيت نگارندگان مقاالت ،ماهيت و توزيع انواع
نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در جنبهای از رفتار زبانی گفتمان دانشگاهی فارسی – مقاالت علمی پژوهشی -ارزيابی
شود و بدينوسيله به سؤالهای ذيل پاسخ دهد.
 )1آيا تفاوت معناداری ميان توزيع انواع نشانگرهای فراگفتمانهای تعاملی بهکاررفته در مقاالت علمی-پژوهشی به
قلم زنان وجود دارد؟
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 )2آيا تفاوت معناداری ميان توزيع انواع نشانگرهای فراگفتمانهای تعاملی بهکاررفته در مقاالت علمی-پژوهشی به
قلم مردان وجود دارد؟
 )3آيا تفاوت معناداری ازنظر جنسيت در بسامد کلی کاربرد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت علمی-
پژوهشی وجود دارد؟
 )4آيا تفاوت معناداری ازنظر جنسيت در کاربرد انواع پنجگانۀ نشانگرهای فراگفتمان تعاملیِ موجود در مقاالت
علمی-پژوهشی وجود دارد؟
 .2پیشینۀ مطالعات
حجم و تنوع زياد پژوهشها در حوزۀ فراگفتمان ،شاهدی است بر اينکه فراگفتمان «مشخصۀ متمايزکنندۀ زبان است که
در همۀ گفتمانها موجود است و استحقاق اين را دارد که زبانشناسان به آن توجه جدی و دقيق داشته باشند» (مورانن،
 .)8331مطالعات پيشين نشان میدهند مبحث فراگفتمان در حوزههای گوناگون و بافتهای مختلف ازقبيل کتاب،
مقاالت علمی ،نوشتار دانشآموزان ،روزنامه ،جلسات دفاع از پاياننامه و سخنرانی همايشها ارزيابی شدهاند .همچنين
بررسیها نشان می دهند متغيرها و فاکتورهای فردی ازجمله جنسيت نيز بر گزينش و کاربرد انواع فراگفتمان تأثير
میگذارد .گری )8331( 8بر اين باور است که نقطۀ آغاز مقايسۀ تفاوتهای رفتاری ميان زنان و مردان در کاربرد
صورتهای زبانی به دهۀ  8310برمیگردد .از آن زمان تا کنون مطالعات زيادی به بررسی تفاوتهای زبانی زنان و مردان
اختصاص يافته است که بيشتر آنها بر تعاملهای گفتاری متمرکز است؛ اما حجم پژوهشهايی که درخصوص تفاوتهای
جنسيتی در منابع فراگفتمانی وجود دارد ،چندان زياد نيست و از اين ميان تعدادی از مهمترين آنها ذکرمیشود.
کريزمور و همکاران ( )8339به مطالعۀ نقش جنسيت و نشانگرهای فراگفتمان در نويسندگان آمريکايی و فنالندی
پرداختهاند .آنها بيان می کنند زنان فنالندی از بيشترين ميزان ترديدنما و مردان آمريکائی از کمترين ميزان ترديدنما در
نگارش خود استفاده میکنند .عالوه بر اين ،زنان فنالندی تمايل به کاربرد بيشتر ترديدنما را نسبت به زنان آمريکائی از
خود نشان میدهند.
دآنجلو )1001( 1به بررسی ه ويت ،جنسيت و قدرت در مقاالت نقد کتاب بر مبنای تجزيه و تحليل فراگفتمان
همت گمارده است .او مقاالت انگليسی از رشتههای زبانشناس ی کاربردی ،اقتصاد ،مطالعات حقوقی و پزشکی منتشرشده
در بازۀ زمانی  1001 -1000را بازبينی کرد .يافتههای پژوهش اثبات میکند جنسيت بر گفتمان دانشگاهی تأثير
میگذارد؛ زيرا در رشتههای دانشگاهی مطالعهشده ،تفاوتهايی در توزيع کلی فراگفتمان ميان دو جنسيت مشاهده
میشوند.
تس و هايلند ( )1001پيکرهشان را کتابهای دانشگاهی در حوزۀ فلسفه و زيستشناسی قرار دادهاند و نشانگرهای
فراگفتمان موجود در اين کتابها را با توجه به جنسيت نويسندهشان بررسی کردهاند .يافتههای آنها حاکی از آن است که
در هردو جنسيت ،مشخصههای فراگفتمانی تعاملی دو برابر بيش از مشخصههای فراگفتمانی تبادلی استفاده شده است و
تفاوت معناداری در کاربرد نشانگرهای فراگفتمان در ميان نويسندگان زن و مرد وجود دارد.
1
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سرالت )1081( 8به تبيين تفاوتهای جنسيتی در کاربرد دو نشانگر مهم فراگفتمان (شامل ترديدنماها و يقيننماها)
موجود در مقاالت پژوهشی دانشگاهی پرداخته است .او پس از تجزيه و تحليل دادهها اظهار میکند در هردو جنسيت،
ميزان استعمال ترديدنماها بهطور معناداری بيش از يقيننماها است و زنان بيشتر تمايل دارند تعهد قویتری دربارۀ
گزارههای مطرحشده بيان کنند .به عبارت ديگر ،زنان بيش از مردان از يقيننماها در گفتمان دانشگاهی استفاده میکنند.
غفوری و عقبیطلب ( )1081تعداد  10مقاله علمی  -پژوهشی در رشتۀ زبانشناسی کاربردی را بهنحوی برگزيدهاند
که نويسندۀ آنها  80زن و  80مرد و زبان مادری آنها انگليسی باشد .همچنين مدل فراگفتمان هايلند ( )1002چارچوب
تحليلی برای انواع عناصر فراگفتمان در نظر گرفته شده است .نتايج آماری نشان میدهد تفاوت معناداری در کاربرد کلی
فراگفتمان بين دو جنسيت وجود ندارد؛ اما تفاوتهای معناداری در توزيع زيرطبقههای نشانگرهای فراگفتمان ميان دو
جنسيت مشاهده میشود.
کربالئی و دوائی ( )1089انواع نشانگرهای بينافردی مدل هايلند در نگارش دانشجويان دختر و پسر رشتۀ مهندسی
شيمی را ارزيابی قرار کردهاند .نتايج نشان میدهند خوداظهارها بيشترين بسامد و ترديدنماها و يقيننماها کمترين بسامد را
در هردو جنسيت داشتند .آنها بهطورکلی اذعان داشتهاند تفاوتهای جنسيتی در کاربرد نشانگرها با درجههای مختلفی از
رخداد در تمام انواع فراگفتمانهای بينافردی وجود دارد.
زارعیفرد و علینژاد ( )1082با تمرکز بر گفتمان گفتاری دانشگاهی (شامل  81جلسه دفاع از پاياننامه) و با استفاده
از مدل فراگفتمان هايلند و تس ( )1002به دنبال يافتن رابطۀ ميان يک فعاليت زبانی به نام فراگفتمان تعاملی و يک متغير
غيرزبانی به نام جنسيتاند.آنها با تجزيه و تحليل کمّی دادهها نشان میدهند تفاوتهای جنسيتی در کاربرد نشانگرهای
فراگفتمان تعاملی مشهود است و دانشجويان زن نسبت به مردان از نشانگرهای فراگفتمان تعاملی بيشتری در گفتار خود
استفاده میکنند و تنها زيرطبقها ی که ميزان فراوانی آن در گروه مردان بيشتر بود ،خوداظهارها هستند؛ با اين حال ،تحليل
کيفی دادهها نشاندهندۀ اين است که کيفيت کاربرد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی متأثر از متغير جنسيت نيست .به بيان
ديگر ،دانشجويان اعم از زن و مرد متأثر از قدرت ژانر (جلسات دفاع از پاياننامه) و با اهداف تعاملی مدنظر ،از استراتژی
يکسانی برای بهرهگيری از نشانگرهای فراگفتمان تعاملی استفاده میکنند.
پيشينۀ مطالعات نشان می دهند به تأثير متغير جنسيت بر فراگفتمان در زبان فارسی تاحدودی بیتوجهی شده است؛
ازاين رو در پژوهش حاضر به کاربرد فراگفتمان تعاملی با توجه به جنسيت افراد در گفتمان دانشگاهی زبان فارسی با
تأکيد بر نمونۀ بارز آن پرداخته میشود که همانا مقاالت علمی  -پژوهشی است.
 .3مبانی نظری
فراگفتمان ،ابزار زبانی نوشتاری يا گفتاری شناخته میشود که چيزی به محتوای گزارۀ اصلی اضافه نکرده است؛ اما به
خواننده کمک میکند اطالعات دادهشده را ساماندهی و ارزيابی کند (کريزمور و همکاران .)8339 ،هايلند تمام
جنبههای مربوط به تعامل ميان نويسنده متن و متن و همچنين نويسندۀ متن و خواننده متن را ذيل اصطالح «فراگفتمان»،
تعريف و ادعا میکند پژوهشگر در چارچوب مطالعۀ مبتنی بر فراگفتمان میتواند از دايرۀ متن و گفتمان فراتر برود و متن
را بهمثابۀ کنشی اجتماعی تحليل کند (هايلند .)1002 ،وند کاپل و ويليام ( )8312نيز فراگفتمان را ابزاری تعريف میکنند
1
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که به خواننده در ساماندهی و فهم و ارزيابی نگرشها کمک میکند .فراگفتمان بيان اين ايده است که ارتباط زبانی فراتر
از تبادل صرف اطالعات و گزارهها است و درحقيقت شامل هويتها ،نگرشها و فرضهای طرفين ارتباط است (هايلند،
 .)1002بنابراين نويسندگان هنگام نگارش در دو سطح مختلف کار میکنند؛ سطح نخست ،شامل گزارۀ اصلی است که
گفتمان ناميده میشود و سطح دوم ،فراگفتمان است که گزارۀ اصلی را با نشانگرهای فراگفتمان تسهيل میکند (وندکاپل
و ويليام .)8312 ،در ادبيات فراگفتمان مدلهای متعددی به چشم میخورد (وندکاپل و ويليام8312 ،؛ کريزمور8313 ،؛
کريزمور و همکاران 8339 ،و هايلند  1000 ،8331و  )1002که بيشتر آنها بر مبنای زبانشناسی نظاممند نقشگرای
( )SFLهاليدی ( )8332ارائه شدهاند .هاليدی سه نقش ارتباطی برای زبان مطرح میکند که عبارتاند از :نقش
انديشگانی (کاربرد زبان برای بيان تجربيات و نظرات) ،نقش بينافردی (بهکارگيری زبان برای ايجاد تعامل و بيان
احساسات و ارزيابیها) و نقش متنی (کاربرد زبان برای سازماندهی متن و ايجاد انسجام و ارجاع به جهان خارج و
خواننده) (هايلند .)11 :1002 ،گرچه طبقهبند ی کريزمور در مطالعات فراگفتمان تأثير بسزايی داشته ،اين انگاره
محدوديتهايی دارد و نقدهايی بر آن وارد است .هايلند ( ،)8331طرح کريزمور و همکاران ( )8339را اصالح و مدلی
جامع از فراگفتمان معرفی کرد .مدل فراگفتمان هايلند ( )8331دربرگيرندۀ دو بخش بود :متنی و بينافردی .اما پس از
مدتی هايلند و تس ( )1002نقش دوگانۀ فراگفتمان (متنی و بينافردی) را رد کردند .آنها ضمن پذيرفتن مدلهای قبلی
ادعا کردند فراگفتمانها تأکيد بيشتری بر نقش بينافردی دارند و بر اين باورند که «همۀ فراگفتمانها بينفردیاند؛ زيرا
دانش گوينده يا نويسنده ،تجربيات و نيازهايشان را بازتاب میدهند» (هايلند و تس)821 :1002 ،؛ ازاينرو ،هايلند
( )1002با پذيرش مدل تامپسون )1008( 8تغييری در انگارۀ خود ايجاد کرد و فراگفتمان تبادلی 1و تعاملی 9را بيان کرد
که بهترتيب متناظر با فرانقشهای متنی و بينافردی هاليدی ( )8332قرار میگيرند .او تمايز روشنی ميان اين دو گونه
فراگفتمان مطرح کرد؛ فراگفتمانهای تبادلی با سازماندهی اطالعات گزارهای بهنحوی عمل میکنند که متن را منسجم و
برای مخاطب ،متقاعدکننده جلوه دهد (هايلند .)20 :1002 ،به عبارت ديگر ،فراگفتمان تبادلی با تأکيد بر محتوای گفتمان
و با بهکارگيری مجموعهای از امکانات زبانی مانند گذرها ،2چارچوبسازها ،2ارجاعهای درونمتنی ،1شواهد 1و تأويل
رمزها1به نويسنده اين امکان را میدهد که اطالعات گزارهای را مديريت کند تا تعبير مرجح برداشت شود.
فراگفتمان تعاملی برای نشاندادن چشمانداز نويسنده نسبت به اطالعات گزارهای و خواننده به کار میرود (هايلند:1002 ،
 .)21فراگفتمانهای تعاملی با تمرکز بر شرکتکنندگان در تعامل ،بر هويت گوينده يا نويسنده و هنجارهای جامعه کنشی
تأکيد میکند و شامل موارد زير است:
 ترديدنماها 3که برای سرباززدن گوينده از تعهد کامل به معانی پارهگفتها به کار میرود و بيانکنندۀ شک و ترديد اونسبت به درستی گزاره بيان شده است.
1

G. Thompson
interactive metadiscourse = metatextual items
3
interactional metadiscourse = interpersonal items
4
transitions
5
frame markers
6
endophoric markers
7
evidentials
8
code glosses
9
hedges
2
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 يقيننماها8صورتهای زبانیاند که يقين و قطعيت نويسنده را نسبت به تحقق امری بازتاب میدهند .به عبارتی ديگر،نشاندهندۀ اطمينان نويسنده و تأکيد او بر معانی پارهگفتها است.
 نگرشنماها 1که بيانکنندۀ ديدگاه نويسنده نسبت به معانی پارهگفتها ،بيانکنندۀ شگفتی ،اجبار ،موافقت ،اهميت وغيره است.
 خوداظهارها 9که با آنها شخص با استفاده از ضماير شخصی و ملکی در گفتمان ،حضور خود را پررنگ میکند. دخيلسازها 2که برای ارتباط نويسنده با مخاطب يا جلب توجه آنها به موضوع مورد بحث يا شرکتدادن آنها درگفتمان ازطريق ضماير دوم شخص ،پارهگفتهای امری ،پرسش و غيره کاربرد دارد.
با توجه به اينکه جامعه علمی ،انگارۀ هايلند ( )1002را بهطور وسيعی پذيرفته است و با اهداف مطالعه حاضر نيز همخوانی
و تناسب دارد ،پژوهش حاضر در قالب اين مدل صورت میگيرد.
جدول  -1معادل فارسیِ انگاره فراگفتمان تعاملی هایلند ()94 :2002

فراگفتمانهای تعاملی

نشانگرها

نقش

نمونه

ترديدنماها

از تعهد ،جلوگيری و زمينه را برای گفتگوی باز فراهم میکند

ظاهراً  /شايد  /به نظر میرسد

يقيننماها

نشاندهندۀ اطمينان نويسنده و تأکيد او بر معانی پارهگفتها است

قطعاً  /بیترديد /مبرهن است که

نگرشنماها

بيانکنندۀ نگرش نويسنده نسبت به معانی پارهگفتها است

متأسفانه  /جالب توجه اينکه/

خوداظهارها

به طور مستقيم به نويسنده ارجاع میدهد

من  /ما  /بر اين باوريم  /معتقدم که

دخيلسازها

آشکارا با خواننده متن ارتباط برقرار میکند

فرض کنيد  /توجه کنيد  /ببينيد

خوشبختانه

 .9روش پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر که به بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی اختصاص دارد ،تعداد  90مقاله فارسیزبان
منتشرشده در مجالت دارای رتبه علمی  -پژوهشی بهعنوان پيکره انتخاب شده است .بهمنظور پوشش مناسبتر و روايی
بيرونی بهتر ،مقاالت به نحوی گزينش شدهاند که به طور مساوی سه حوزۀ علوم انسانی ،فنی مهندسی و علوم پايه را
پوشش دهند .مجالت علمی  -پژوهشی از هر حوزه به طور تصادفی از منابع الکترونيکی موجود در دانشگاه انتخاب
میشود .سپس با توجه به اينکه در پژوهش حاضر ،متغير جنسيت بايد لحاظ شود ،محدوديتی اعمال میشود که صرفاً
مقاالتی که تکنويسنده هستند ،مدنظر واقع شوند .درخور ذکر است دستيابی به چنين مقاالتی بهخصوص در حوزۀ فنی-
مهندسی دشوار است .به اين ترتيب تعداد  80مقاله از هريک از سه حوزه مذکور برگزيده میشود؛ به نحوی که نيمی از
آنان به قلم زنان و نيم ديگر به قلم مرد باشند .همچنين تمامی مقاالت بررسیشده از نويسندگان مختلف برگزيده میشوند
تا بدين ترتيب تأثير سبکهای نوشتاری فردی به حداقل رسانده شود .گفتنی است با عنايت به ماهيت پويای فراگفتمان،
پيکرۀ انتخابی بايد به بازۀ زمانی خاصی محدود شود تا از تغييرات درزمانی احتمالی جلوگيری شود؛ ازاينرو ،مقاالتی
1

boosters
attitude markers
3
self mentions
4
engagement markers
2
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گزينش میشوند که در محدودۀ زمانی  8932 -8912منتشر شده باشند .شايان توجه است مطالعاتی که روی پيکرههای
بزرگ انجام میشود؛ بيشتر به مواردی از کارکردهای سطوح زيرين گفتمان ازقبيل جنبههای واژگانی و دستوری
میپردازند که میتوانند در رايانه برنامهريزی شوند (فرکالف .)898 :1009 ،8بنابراين با توجه به اينکه فراگفتمان مقولهای
مبهم و وابسته به بافت است و کارکردی چندگانه دارد (ادل ،)11 -18 :1001 ،پيکرۀ پژوهش حاضر بهصورت غيرماشينی
تحليل میشود.
همانطور که پيش از اين ذکر شد با توجه به اهداف پژوهش حاضر ،مدل فراگفتمان هايلند ( )1002انتخاب شده
است؛ زيرا نسبت به ساير مدلهای پيشنهادی کاملتر است و جامعيت بيشتری دارد .هايلند ( )112 -181 :1002حدود
 200واژه و عبارت انگليسی را صورتها ی زبانی مختلف فراگفتمان در ضميمه کتاب خود معرفی کرده است؛ اما با
وجود اين ،بنابر ادعای بسياری از پژوهشگران ،هيچ فهرست مشخصی برای فراگفتمان وجود ندارد (ادل11 -18 :1001 ،؛
هايلند )12 :1002 ،و همين امر پايايی بررسیهای رايانهای را زير سؤال میبرد و با مشکل مواجه میکند .برای استفاده از
اين مدل برای زبان فارسی ،واژهها و عبارات موجود در ضميمۀ کتاب هايلند ( )1002مالک قرار داده شده است و معادل
فارسی برای هريک از عناصر زبانی نشانگرهای فراگفتمان تهيه شد .بدين ترتيب ليستی با حدود  900مورد برای زبان
فارسی تعيين شده است که سنجش دادهها براساس آنها صورت میگيرد .پس از آنکه پيکرۀ دادهها مشخص شد ،مقاالت
بر مبنای جنسيت نويسندۀ آنها در دو فايل مجزا ثبت شدند .هريک از مقاالت به دقت بررسی شدند تا در گام نخست،
نشانگرهای فراگفتمان تعاملی موجود در آنها استخراج شود .در گام دوم ،نوع هريک از آنها براساس طبقهبندی هايلند
( ،)1002تعيين و درنهايت ،بسامد رخدادشان محاسبه شد.
 .2تحلیل دادهها
همان گونه که اشاره شد هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثير متغير جنسيت بر کاربرد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در
مقاالت علمی است؛ ازاينرو ،در اين بخش ،برای دستيابی به پاسخ پرسشهای پژوهش ،اطالعات آماری به تفکيک
جنسيت ارائه میشوند.
 .1-2توزیع فراوانی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت به نگارش زنان

يافتههای پژوهش نشان میدهند نويسندگان زن از پنج طبقه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی مدل هايلند ( )1002با
استراتژیهای متفاوتی بهره میبرند که در ذيل به نمونههايی از آنها اشاره میشود.
مثال ( )8اطالعات دقيقی در مورد رشد اين ماهی در سواحل دارای طول بزرگتر از صفر بود( ...يقيننما)
مثال ( )1برخـی از ايـن آجرهـا عليرغم گذشت زمان و فرسايش محيطی همچنان از استحکام و سختی نسبتا خوبی برخوردار هستند...

(ترديدنما)
مثال ( )9جالـب توجـه آنکـه ،سـخترويـی شخـصيتی ارتبـاط مثبتـی بـا سختکوشی و جديت در کار دارد( ...نگرشنما)
مثال ( )2در ادامه يافتههای پژوهش حاضر را مرور میکنيم( .خوداظهار)
مثال ( )2طراحان سياست خارجی اين کشورها فشار میآورند که شما بايد از دموکراتيزاسيون ( . ....دخيلساز)

1

N. Fairclough

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،81بهار و تابستان 8931

90

پس از آن که نشانگرهای فراگفتمان تعاملی موجود در مقاالت و نوع آنها مشخص شد ،فراوانی آنها محاسبه میشود که
نتايج در جدول ( )1نشان داده میشود.
جدول  -2جدول توزیع فراوانی انواع پنجگانۀ نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه زنان

نشانگرهای فراگفتمان تعاملی

يقيننماها

ترديدنماها

نگرشنماها

خوداظهارها

دخيلسازها

فراوانی

208

981

913

1

81

درصد

92/2

11/0

92/2

0/1

8/1

يافتههای آماری نشان میدهند پژوهشگران زن به ميزان بسيار اندکی (حدوداً  0/1درصد) از نشانگر خوداظهاری استفاده
میکنند و برای نشاندادن هويت فردی و حرفهای خود بهمنزلۀ عضوی از گفتمان دانشگاهی از ساختهای غيرشخصی
استفاده میکنند و بدين نحو سعی در برجستهسازی پژوهش مدنظر و يافتههای آن و کمرنگسازی حضور خود در متن
دارند .اين امر نشان میدهد در پيکرۀ بررسیشده نيز طبق بيان هايلند (« )928 :1002غيرشخصیسازی در گفتمان
دانشگاهی به اسطوره تبديل شده است» .برعکس در گفتمان دانشگاهی گفتاری ،فرد بهطور گسترده از ضميرهای اول
شخص و صفتهای ملکی اول شخص برای بيان اطالعات ،احساسات و معانی بينفردی استفاده میکند .در گفتار
دانشگاهی ،گويندگان برای اتخاذ مواضع خود به عنوان پژوهشگر و ارجاع به خود ناچار به استفاده از ضماير اول شخص
هستند (زارعیفرد .)8931 ،نشانگر فراگفتمان دخيلساز در رتبۀ بعدی قرار میگيرد .دخيلسازها به تعامل با خواننده
ارتباط میيابند و موقعيت خواننده را بهعنوان شرکتکننده در گفتمان تثبيت میکنند و به صورتهای مختلفی ازجمله
ضماير دوم شخص ،صورتهای پرسشی و امری نمود میيابند .بسامد اين فراگفتمان نيز در پيکرۀ بررسیشده  8/1درصد
است که اين ميزان اندکِ فراوانی میتواند ناشی از اين امر باشد که در مقاالت علمی  -پژوهشی بيشتر به جنبۀ
اطالعرسانی گفتمان توجه میشود تا جنبه درگيرسازی خواننده در گفتمان .ترديدنماها با بسامد  11درصدی در ردۀ سوم
قرار میگيرند که در گفت مان دانشگاهی شامل انواع افعال واژگانی و وجهی ،ساخت مجهول ،صفتها و قيدها میشوند.
ترديدنماها سبب میشوند گزاره با دقت و احتياط بيشتری بيان شود و بدين نحو امکان تأييد يا تکذيب را برای مخاطب
فراهم آورد .نگرشنماها در ردۀ بعدی قرار میگيرند .اين نشانگرهای فراگفتمان که از ميزان فراوانی چشمگيری
برخوردارند ( 92/2درصد) ،بيانکنندۀ نگرش نويسنده نسبت به گزارهها است و با ابزارهايی نظير قيد و صفت ،نگرش
مثبت يا منفی نويسنده را جلوهگر میکنند .نشانگرهای يقيننما بيشترين درصد فراوانی ( 92/2درصد) را در ميان تمامی
نشانگرهای فراگفتمان تعاملی بهکاررفته در مقاالت علمی  -پژوهشی به قلم زنان به خود اختصاص میدهند .يقيننماها
برای بيان اطمينان نويسنده نسبت به گزارۀ بيانشده استفاده میشوند و هدف از بهکار بردن آنها تأکيد بر موضوع بحث و
اطمينانبخش بودن گزارههای مطرحشده است (هايلند.)812 :1002 b ،
در اين مرحله با توجه به دادههای جدول ( )1به محک دو فرضيه زير پرداخته میشود:
فرض صفر :تفاوت معنیداری ميان انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه زنان وجود ندارد.
فرض مقابل :تفاوت معنیداری ميان انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه زنان وجود دارد.
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جدول  -3جدول آزمون کای دو

روش

مقادير

آماره کای دو

131/892

درجۀ آزادی

2

سطح معنیداری

0/008

در جدول فوق مقدار آماره کای دو با مقدار  ،131/892درجه آزادی با مقدار  2و  sigيا همان سطح معنیداری با مقدار
 0/008برای متغير انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه زنان بررسی شده است .با توجه به اينکه مقدار
 sigمتناظر با آماره کای دو در سطر اول جدول فوق کمتر از  0/02يعنی معادل ( )0/008است ،فرض صفر رد میشود؛
به اين معنا که بين توزيع انواع پنجگانۀ نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه زنان تفاوت معنیداری وجود دارد.
 .2-2توزیع فراوانی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت به نگارش مردان

بررسیها نشان می دهند مردان نيز به مانند زنان از انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در نگارش مقاالت علمی
خود بهره میگيرند که ميزان کاربرد آنها در جدول ( )2نمايش داده میشود.
جدول  -9جدول توزیع فراوانی انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه مردان

نشانگرهای فراگفتمان تعاملی

يقيننماها

ترديدنماها

نگرشنماها

خوداظهارها

دخيلسازها

فراوانی

221

121

910

13

90

درصد

20/8

18/1

11/2

1/0

1/1

همانگونه که از دادههای جدول برمیآيد دخيلسازها کمترين ميزان فراوانی را در ميان انواع نشانگرهای فراگفتمان
تعاملی موجود در مقاالت علمی  -پژوهشی به قلم مردان دارند که اين بسامدِ اندک ناشی از ژانر گفتمان دانشگاهی
نوشتاری است .نشانگرهای خوداظهاری با فراوانی  1درصد ،در مرتبۀ بعدی واقع میشوند که تعداد کمی از آنها در نقشِ
نگارشگر متن 8و بيشتر با کارکرد برشمردن مراحل پژوهش 1ظاهر میشوند .ترديدنماها که در ردۀ سوم قرار میگيرند،
اين امکان را به نويسنده میدهند که با استفاده از آنها در متن خود ،تعهدش را نسبت به ادعاهايش ،محدود و رابطۀ خود
را با گزارهها بهصورت مبهم بيان کند .نگرشنماها با فراوانی  11/2درصد در مقاالت علمی  -پژوهشی بررسیشده برای
بيان نگرش نويسنده نسبت به گزارههای بيانشده است .نشانگرهای يقيننما با فراوانی  20/8درصد ،بيشترين ميزان فراوانی
را در ميان نشانگرهای فراگفتمان تعاملی دارد و بهطور ضمنی قطعيت نويسنده را نسبت به گزارهها نشان میدهد.
حال به بررسی دو فرضيه زير پرداخته میشود:
فرض صفر :تفاوت معنیداری ميان انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه مردان وجود ندارد.
فرض مقابل :تفاوت معنیداری ميان انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه مردان وجود دارد.

1

originator
recounter of research
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جدول  -2جدول آزمون کای دو

روش

مقادير

آماره کای دو

299/112

درجه آزادی

2

سطح معنی داری

0/008

در جدول فوق مقدار آماره کای دو با مقدار  ،299/112درجه آزادی با مقدار  2و سطح معنیداری با مقدار  0/008برای
متغير انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه مردان بررسی شده است .با توجه به اينکه مقدار  sigمتناظر با
آماره کای دو در سطر اول جدول فوق کمتر از  0/02است ،فرض صفر رد می شود .به عبارتی ،بين توزيع انواع پنجگانه
نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در گروه مردان تفاوت معنیداری وجود دارد.
 .3-2مقایسۀ توزیع فراوانی کلیِ نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

در اين قسمت در قالب نمودار ( )8به سنجش توزيع فراوانی انواع نشانگرهای تعاملی با توجه به متغير جنسيت پرداخته
میشود و با آزمون آماری کای دو تعيين میشود که آيا ارتباط معناداری بين نشانگرهای فراگفتمان تعاملی و دو گروه
جنسيت وجود دارد يا خير.
فرض صفر :تفاوت معناداری ازنظر جنسيت در بسامد کلی کاربرد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت علمی  -پژوهشی وجود
ندارد.
فرض مقابل :تفاوت معناداری ازنظر جنسيت در بسامد کلی کاربرد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت علمی  -پژوهشی
وجود دارد.

نمودار  -1درصد فراوانی انواع نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

بررسی يافتهها نشان میدهند يقيننماها در هردو جنسيت از بيشترين درصد فراوانی در ميان انواع نشانگرهای فراگفتمان
تعاملی برخوردارند و کمترين بسامد در گروه زنان به خوداظهارها و در گروه مردان به دخيلسازها تعلق میگيرد .در
مقايسۀ درصد فراوانی انواع نشانگرهای فراگفتمان تعاملی با توجه به متغير جنسيت نيز مشخص میشود که درخصوص
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ترديدنماها و نگرشنماها زنان از مردان پيشی گرفتهاند؛ درحالیکه درصد فراوانیِ يقيننماها ،خوداظهارها و
دخيلسازها در مقاالت به قلم مردان بيش از زنان است.
جدول  -6جدول توزیع فراوانی انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی و دو گروه جنسیت

جنسيت
يقيننماها
ترديدنماها
نشانگرهای

نگرشنماها

فراگفتمان
تعاملی

خوداظهارها
دخيلسازها
مجموع

مجموع

زن

مرد

فراوانی

208

221

129

درصد

%81/1

10/0 %

91/1 %

فراوانی

981

121

219

درصد

82/0 %

80/3 %

12/3 %

فراوانی

913

910

103

درصد

81/1 %

82/1 %

98/2 %

فراوانی

1

13

11

درصد

0/9 %

9/2 %

9/1 %

فراوانی

81

90

21

درصد

0/1 %

8/9 %

1/8 %

فراوانی

8891

8811

1123

درصد

20/8 %

23/3 %

800/0 %

جدول  -7جدول آزمون کای دو

مقدار کای دو

درجه

سطح معنیداری ()sig 2- sided

آزادی
آزمون کای دو

18/311

2

0/008

برای آزمون آماری در اين قسمت ،از مقدار ) sig(2-sidedيا همان سطح معنیداری ( )p-valueاستفاده میشود که
اين مقدار برابر با  0/008و از ( 0/02خطای نوع اول) کمتر است؛ بنابراين ارتباط معناداری بين بسامد کلی نشانگرهای
فراگفتمان تعاملی و دو گروه جنسيت وجود دارد.
 .3-2مقایسۀ توزیع فراوانی تفکیکیِ انواع نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

در اين بخش به بررسی تفکيکی انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی موجود در مقاالت به قلم زنان و مردان
پرداخته میشود و در هر قسمت با استفاده از آزمون کای دو ،فرضيههای زير محک زده میشوند.
فرض صفر :تفاوت معناداری ميان نوع بررسیشدۀ نشانگر فراگفتمان تعاملی با توجه به متغير جنسيت وجود ندارد.
فرض مقابل :تفاوت معناداری ميان نوع بررسیشدۀ نشانگر فراگفتمان تعاملی با توجه به متغير جنسيت وجود دارد.
 .1-9-2مقایسۀ توزیع فراوانی یقیننماها در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

92

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،81بهار و تابستان 8931

در پيکرۀ بررسیشده ،نمونههای زيادی از نشانگرهای يقيننما يافت میشود که دو نمونه از آنها ذکر میشود:
مثال ( .8الف) قطعاً بهترين انتخاب کشورهايی هستند که به لحاظ سياسی و ايدئولوژيکی با کشور آمريکا . ...
مثال ( .8ب) براساس اين تقسيمات ،نقشه خاورميانه کامالً تغيير میکرد.
یررسی نمونههای یقیننماها نشان میدهد این ابزارهای فراگفتمان تعاملی بیشتر بهصورت قید و برای اطمینان از آنچه
ذکر شده به کار میروند (هایلند.)971 :5002 ،
جدول  -8جدول توزیع فراوانی یقیننماها در دو گروه جنسیت

گروه

زن

مرد

فراوانی

208

221

درصد

21/0

29/0

جدول  -4جدول آزمون کای دو برای یقیننماها

روش

مقادير

آماره کای دو

9/023

درجه آزادی

8

سطح معنیداری

0/018

در جدول ( ،)3آزمون آماری برای متغير نشانگر فراگفتمان تعاملی يقيننما در دو گروه جنسيتی بررسی شده است .با
توجه به اينکه سطح معنیداری متناظر با آماره کای دو ،بيشتر از  0/02است ،فرض صفر تأييد میشود؛ به اين مفهوم که
تفاوت معناداری ميان زنان و مردان در ميزان بهکارگيری نشانگر تعاملی يقيننما وجود ندارد.
 .2-9-2مقایسۀ توزیع فراوانی تردیدنماها در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

براساس هايلند ( )118 :8331در علم ،ابزارهای ترديدنما بيشتر ،عنصری برای اقناع هستند که سبب میشوند ادعای
مطرحشده با احتياط ،دقت و فروتنی بيان شود و توقع مخاطب را برای دقت و مذاکره برآورده کند .زنان و مردان هردو از
نشانگرهای فراگفتمان تعاملی ترديدنما در دو گروه گزارهمحور 8و گويندهمحور 1استفاده میکنند .در اينجا بهتر است از
اصطالح کنشگر بيانی به جای گوينده استفاده شود که دربرگيرندۀ مفهوم گوينده و نويسنده باشد.
-

مثال ( .1الف) دولت ازطريق استقراض از نظام بانکی و تا حدودی وابستهبودن به درآمدهای دولت . ...

-

مثال ( .1ب) خواص ساختاری و مغناطيسی ترکيبهای مذکور شناسايی شدند.

مثال ( .1الف) شامل قيد «تاحدودی» است که نشانگر ترديدنمای گزارهمحور محسوب میشود .عبارات ترديدنمای
«گزاره محور» درگفتمان دانشگاهی بيان میکند پارهگفتهای بيانشده بيشتر بر پايۀ استداللهای محتملاند تا
واقعيتهای مطمئن .در مثال ( .1ب) فعل مجهول «شناسايی شدند» نشانگر ترديدنمای گوينده محور است که نويسنده از
1

content-motivated
speaker-motivated

2
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اين ساخت برای کمرنگ جلوه دادن حضور نويسنده در متن و همچنين تحديد تعهد خود نسبت به ادعاهای مطرحشده در
متن بهره میبرد .بنابراين بهطورکلی در گفتمان دانشگاهی ،ابزارهای ترديدنما منعکسکنندۀ اهميت حياتی تمايز ميان
واقعيت از عقيده و نظر است (هايلند )222 :8331 ،و اين کنش زبانی نبايد نوعی عدمقطعيت تلقی شود که بهطور عمومی
و کليشهای به شخصيت زنان نسبت داده میشود (اخس .)8331 ،حال به سنجش ميزان ترديدنماها در دو جنسيت پرداخته
میشود .در جدول شماره  80به سنجش ميزان ترديدنماها در دو جنسيت پرداخته میشود.
جدول  -10جدول توزیع فراوانی نشانگر فراگفتمان تعاملی تردیدنماها در دو گروه جنسیت

گروه

زن

مرد

فراوانی

981

122

درصد

21/9

29/1

جدول  -11جدول آزمون کای دو برای تردیدنماها

روش

مقادير

آماره کای دو

1/322

درجه آزادی

8

سطح معنیداری

0/009

در جدول ( ،)88با توجه به اينکه مقدار سطح معنیداری متناظر ،کمتر از  )0/009( 0/02است؛ ازاينرو فرض صفر رد
میشود؛ به اين مفهوم که ميان نشانگر فراگفتمان تعاملی ترديدنما در دو گروه جنسيت تفاوت معناداری وجود دارد.
 .3-9-2مقایسۀ توزیع فراوانی نگرشنماها در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

نگرشنماها که در قالب نگرشنماهای مثبت و منفی ظاهر میشوند ،برای بيان ارزشمندبودن يافتههای پژوهش به هدف
جلب توجه مخاطبان و همچنين برای ذکر محدوديتهای پژوهش استفاده میشوند (زارعیفرد.)8931 ،
-

مثال ( .9الف) میتواند جايگزين مناسبی برای دادههای طيفی حاصله از وسايل گران قيمتی همچون اسپکتروفتومتر . ...

-

مثال ( .9ب) الزم به ذکر است که در امپراتوریهای گذشته اگر کشورهای ضعيفتر . ...

در مثال ( .9الف) نويسنده نظر مساعد خود را با کاربرد واژه «مناسب» مطرح کرده است.
در مثال ( .9ب) با استعمال اين ابزار فراگفتمانی ،اهميت مطلب بيانشده را متذکر شده است.
داده های جدول ( )81مربوط به فراوانی نشانگر فراگفتمان تعاملی نگرشنمای موجود در دو گروه جنسيتاند.
جدول  -12جدول توزیع فراوانی نگرشنماها در دو گروه جنسیت

گروه

زن

مرد

فراوانی

913

910

درصد

22/3

22/8
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جدول  -13جدول آزمون کای دو برای نگرشنماها

روش

مقادير

آماره کای دو

1/182

درجه آزادی

8

سطح معنیداری

0/080

با توجه به جدول ( )89سطح معنیداری معادل  0/080است و چون اين مقدار کمتر از  0/02است ،فرض صفر رد
میشود؛ بنابراين بين توزيع نشانگر فراگفتمان تعاملی نگرشنما در دو گروه جنسيت تفاوت معناداری وجود دارد.
 .9-9-2مقایسۀ توزیع فراوانی خوداظهارها در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت

نويسندگان زن و مرد با اهداف مشابهی از ابزارهای خوداظهاری نظير ضماير شخصی و ملکی اول شخص« ،مای
انحصاری »8و واژههايی مثل «نويسنده ،پژوهشگر و محقق» استفاده میکنند.
-

مثال ( .2الف) در اين ميان حتی اگر دوره  8911 -8919را مالک بررسی قرار دهيم . ...

-

مثال ( .2ب) محقق بر اين باور است که . ...

مقاالتی که در دوران استيالی پارادايم اثباتگرايی نوشته میشدند ،واردکردن نگرشها و افراد (خوداظهارها و
دخيلسازها) را توصيه نمیکردند (هايلند)1 :1002 ،؛ اما پارادايمهای انسانی اخير مانند پارادايم انتقادی نهتنها مخالف اين
موضوع نبودهاند ،استفاده از آنها را نيز ترغيب کردهاند .در فارسی ميزان کاربرد خوداظهارها بسيار کم است که اين
نشاندهندۀ پايبندبودن نويسندگان مقاالت به هنجارهای اثباتگرايی است .دادههای آماری نشان دادند نويسندگان
مقاالت علمی-پژوهشی به ميزان بسيار کمی از اين راهبرد فراگفتمان استفاده میکنند و بدينوسيله تالش میکنند حضور
خود را در متن کمرنگ جلوه دهند و برعکس به برجستهسازی مورد مطالعهشده و يافتههای آن بپردازند .دادههای جدول
( ،)82فراوانی نشانگر فراگفتمان تعاملی خوداظهارهای کاربردی در دو گروه جنسيتاند و جدول ( )82به آزمون آماری
فراوانی خوداظهارها در ميان زنان و مردان میپردازد.
جدول  -19جدول توزیع فراوانی خوداظهارها در دو گروه جنسیت

گروه

زن

مرد

فراوانی

1

13

درصد

1/8

38/3

جدول  -12جدول آزمون کای دو برای خوداظهارها

روش

مقادير

آماره کای دو

10/113

درجه آزادی

8

سطح معنیداری

0/008
1
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با تعيين مقدار  0/008برای سطح معنیداری متناظر با آماره کای دو در جدول ( )82مشخص میشود که بين توزيع
نشانگر فراگفتمان تعاملی خوداظهارها در دو گروه جنسيت تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراين فرض صفر رد میشود.
 .2-9-2مقایسۀ توزیع فراوانی دخیلسازها در مقاالت با توجه به متغیر جنسیت
8

از صورتهای متداول زبانی که نشانگر دخيلسازند ،ضمير شخصی «شما» و «مای فراگير » حضور مخاطب را برجسته و
ميان نويسنده و مخاطب پيوند ايجاد میکند .شايان ذکر است اين نمونه از نشانگر فراگفتمان تعاملی بيشتر در گفتمان
دانشگاهی گفتاری نظير جلسات دفاع از پاياننامه و ارائۀ مقاالت در همايشها يافت میشود .نمونۀ ديگری از دخيلسازها
صورتهای پرسشی و امریاند که برای درگيرکردن مخاطب در بحث و تعامل با خواننده به کار میروند.
-

مثال ( .2الف) آيا کسری بودجه ساختاری منجر به تورم میشود؟

-

مثال ( .2ب) توجه کنيد به نمودار شماره . ... 8

بررسی دادههای آماری بيان میکند ميزان حضور دخيلسازها در پيکرۀ بررسیشده اندک است و در بيشتر موارد
نويسندگان ترجيح میدهند به جای اينکه خواننده را بهطور مستقيم خطاب کنند ،از وجه وصفی استفاده کنند .دادههای
جدول ( )81توزيع فراوانی نشانگر فراگفتمان تعاملی دخيلساز را در دو گروه جنسيت نمايش میدهد.
جدول  -16جدول توزیع فراوانی دخیلسازها در دو گروه جنسیت

گروه

زن

مرد

فراوانی

81

90

درصد

91/2

11/2

جدول  -17جدول آزمون کای دو برای دخیلسازها

روش

مقادير

آماره کای دو

9/000

درجه آزادی

8

سطح معنیداری

0/019

با توجه به جدول ( )81و سطح معنیداری  0/019که بيشتر از  0/02است ،فرض صفر پژوهش تأييد میشود .به عبارتی،
بين توزيع نشانگر فراگفتمان تعاملی دخيلساز در دو گروه جنسيت تفاوت معناداری وجود ندارد.
 .6بحث
دادههای آماری و تحليل نتايج آنها نشان می دهند بسامد رخداد انواع نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در مقاالت علمی به
قلم زنان بهترتيب کاهش فراوانی عبارتاند از :يقيننماها ،نگرشنماها ،ترديدنماها ،دخيلسازها و خوداظهارها که آزمون
آماری کای دو نشان از وجود تفاوت معنادار ميان فراوانی اين نشانگرهای فراگفتمان تعاملی دارد .در مقاالت علمی به قلم
1

inclusive we
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مردان نيز تفاوت معناداری ميان فراوانی انواع نشانگرهای فراگفتمان تعاملی مشاهده میشود و ترتيب نزولی رخداد آنها
بدين صورت است :يقيننماها ،نگرشنماها ،ترديدنماها ،خوداظهارها و دخيلسازها .بررسی ترتيب حضور نشانگرهای
فراگفتمان تعاملی در هردو گروه جنسيت نشان میدهد در ژانر مقاالت علمی ،واردکردن نگرشها در متن (با استعمال
يقيننماها ،نگرشنماها و ترديدنماها) اهميت بيشتری نسبت به حضور افراد در متن (با کاربرد خوداظهارها و دخيلسازها)
دارد .عالوه بر اين ،نشانگر يقيننما از بيشترين بسامد در ميان انواع نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در هردو جنسيت
برخوردار است که اين مطلب به تمايل نويسندگان برای تقويت تأثير نتايج بهدستآمده در پژوهش و اقناع خواننده بر
درست و منطقیبودن نتايج بهدستآمده داللت دارد.
در بررسی تفکيکی انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی در ارتباط با متغير جنسيت نيز نتايج چشمگيری
حاصل میشود که در اين قسمت به آنها پرداخته میشود .آزمون آماری کای دو نشان میدهد تفاوت آماری معناداری
ميان زنان و مردان در ميزان بهکارگيری نشانگر تعاملی يقيننما وجود ندارد که اين يافته با نتايج پژوهشهای کريزمور و
همکاران ( ،)8339فرانسيس و همکاران ( )1008و همچنين تس و هايلند ( )1001مغايرت دارد؛ زيرا آنها در پژوهشهای
خود به ترجيح مردان در کاربرد بيشتر نشانگرهايی دست يافتند که نشاندهندۀ قطعيت و اطمينان نويسنده باشد .آنها
يافتههای خود را به جايگاه باالتر و مسلط مردان در نوشتار دانشگاهی نسبت دادند .همچنين دادههای پژوهش حاضر در
تضاد با يافتههای جانسون و روئن )8331( 8و هربرت ( )8330است؛ زيرا آنها به ترجيح بيشتر نويسندگان زن در کاربرد
يقيننماها نسبت به مردان اشاره کردهاند .اين تفاوت در نتايج پژوهشهای مختلف میتواند ناشی از جامعه گفتمانی
مطالعهشده باشد که بر کاربرد فراگفتمان تأثيرگذار است؛ اما يافتههای پژوهش حاضر میتواند پشتيبانی برای يافتههای
روبين و گرين )8331( 1و ياوری و فردکاشانی ( )1089باشد که تفاوتهای اندکی را در کاربرد يقيننماها در الگوی
نوشتاری دانشجويان زن و مرد ذکر کردند.
درخصوص نشانگر فراگفتمان تعاملی ترديدنما مشخص شد ميان دو گروه جنسيت تفاوت آماری معنیداری وجود
دارد .بدين نحو ،زنان دربارۀ کاربرد ترديدنماها از مردان پيشی گرفتند که اين نتيجه با يافتههای کريزمور و همکاران
( )8339و مکميالن 9و همکاران ( )8311مغايرت دارد .آنها در پژوهش خود به تمايل مردان در بهکارگيری زياد
ابزارهای ترديدنما نسبت به زنان پی بردند و اين امر را به ترجيح مردان در بهکارگيری راهبردهای عدمقطعيت برای تعامل
بيشتر نويسنده  -خواننده نسبت دادند .تس و هايلند ( )1001هيچ تفاوت معناداری را در ميزان کاربرد ترديدنماها ميان
نويسندگان زن و مرد نيافتند؛ اما نتايج پژوهش حاضر با نظريۀ ليکاف ( )8312درخصوص تمايل زنان به بهکارگيری
ترديدنماها و زارعیفرد و علینژاد ( )1082همراستا است .ليکاف دليل اين امر را جايگاه پايين اجتماعی زنان ذکر
میکند .شايد يافته پژوهش حاضر را بتوان به اين ويژگی نسبت داد که درجامعۀ گفتمانی مطالعهشده (فرهنگ ايرانی)،
زنان سعی میکنند محتاطتر عمل کنند و در مقايسه با مردان جسارت و ريسکپذيری کمتری دارند.
بهکارگيری نشانگرهای نگرشنما در ميان نويسندگان زن نسبت به مردان ميزان بيشتری را نشان میدهد که اين يافته
پشتيبانی برای نظريۀ ليکاف ( )8312است .او بر اين باور است که استفادۀ بيشتر زنان از صفتها و واژههايی که بيانکنندۀ
1
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نگرش آنهاست با احساسات و عواطف آنها مرتبط است و اين امر به هويت آنها بهعنوان زن ارتباط میيابد .همچنين
نتايج پژوهش حاضر با يافتههای هايلند و تس ( )1001مبنی بر کاربرد بيشتر زنان از نگرشنماها همسو است.
مقايسۀ ميزان فراوانی خوداظهارها حاکی از پيشیگرفتن نويسندگان مرد از زنان در کاربرد خوداظهارها است که
اين يافته با نتايج زارعیفرد و علینژاد ( )1082مشابه است .مردان با اين ابزار فراگفتمان و با ارجاع به خود هويت حرفهای
خود را بيش از زنان بروز میدهند .شايد بتوان چنين اظهار کرد با توجه به فرهنگ مرسوم ايرانیها ،زنان به دليل حجب
بيشتر ،در مقايسه با مردان ،متواضعتر عمل میکنند و ازاينرو در تعامالت خود به ميزان کمتری از خوداظهارها بهره
میگيرند .درمقابل ،مردان به علت تمايل به جلب شهرت و مقام ،بيشتر به ابراز وجود با بهکارگيری خوداظهارها
میپردازند.
در ميان هردو جنسيت ،ميزان بهکارگيری دخيلسازها اندک است که اين امر ،توجه بيشتر نويسندگان مقاالت علمی
به متنيت 8و مسئوليتپذيری کمتر آنها در قبال تعامل با خواننده را منعکس میکند .همچنين دادههای پژوهش حاضر
نشان میدهند مردان در مقايسه با زنان به ميزان بيشتری از دخيلسازها بهره میبرند؛ اين مطلب داللت بر اين دارد که زنان
بيش از مردان ،با در اولويت قراردادن متن از درگيرکردن خواننده اجتناب میورزند .يافتۀ پژوهش حاضر با نتايج
کربالئی و دوائی ( ،)1089مطابقت و با نتايج زارعیفرد و علینژاد ( )1082مغايرت دارد.
 .7نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی با توجه به متغير جنسيت ،بر مبنای مدل هايلند ( )1002روی
پيکرهای شامل  90مقاله علمی  -پژوهشی فارسی انجام شد .استخراج و شمارش دادهها نشان دادند هردو گروه جنسيت از
انواع پنجگانه نشانگرهای فراگفتمان تعاملی استفاده میکنند .در هردو گروه جنسيت ،بيشترين بسامد به يقيننماها
( )%91/1تعلق دارد و کمترين بسامد ( )% 0/9در گروه زنان به خوداظهارها و ( )% 8/9در گروه مردان به دخيلسازها
اختصاص میيابد .همچنين با توجه به يافتهها و آزمونهای آماری ،در پاسخ به پرسشهای اول و دوم پژوهش حاضر،
میتوان بيان کرد در هردو گروه مقاالت به قلم زنان و مردان ،تفاوت معناداری ميان توزيع انواع نشانگرهای فراگفتمان
تعاملی وجود دارد .در پاسخ به پرسش سوم نيز میتوان اذعان کرد تفاوت معناداری در توزيع بسامد کلی نشانگرهای
فراگفتمان تعاملی با توجه به متغير جنسيت وجود دارد؛ اين نتيجه با نتايج تس و هايلند ( )1001و کربالئی و دوائی
( )1089همسو است که مدعی به وجود تفاوتهای جنسيتی در کاربرد نشانگرهای فراگفتمان تعاملی شدهاند .در پاسخ به
پرسش چهارم پژوهش حاضر نيز میتوان گفت نتايج آماری حاکی از وجود تفاوت معنادار در توزيع فراوانی نشانگرهای
فراگفتمان تعاملیِ ترديدنما ،نگرشنما و خوداظهار است؛ درحالیکه تفاوت معناداری در توزيع فراوانی يقيننماها و
دخيلسازها با توجه به متغير جنسيت يافت نشد .بنابراين با توجه به يافتههای پژوهش حاضر ،رويکرد جنسيتگرا دربارۀ
تمايز ميان زنان و مردان در استفاده از صورتهای زبانی تأييد میشود؛ زيرا دربارۀ توزيع فراوانی نشانگرهای فراگفتمان
تعاملی بهصورت کلی و انواع آنها شامل ترديدنما ،نگرشنما و خوداظهارها تفاوت معناداری از لحاظ متغير جنسيت
وجود دارد.
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