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  چكيده
ي يكي از  است براي ارزيابكوششي ،شدهشناسي زبان انجام   جامعهةپژوهش حاضر كه در حوز

 ارزيابي ،هدف از انجام اين پژوهش.  تسلطةهاي رفتار زباني زنان و مردان در چارچوب نظري تفاوت
و بررسي عوامل زبان   فارسية تسلط در جامعة نظريةقطع گفتار بر پاياي  شاخص تسلط مكالمه

 )آميز  ترديدهاي لقيم، انحراف از موضوع و قيدها و فعاظهارنظرهاي مست( مؤثر بر قطع گفتار ةگان سه
هاي   مؤثر بر قطع گفتار در محيطةگان سههاي  ، شاخص قطع گفتار و شاخص اين اساسبر. است

 مرد و 10(اي  مرحلهدوة در چهل مصاحبها  سپس اين شاخص مختلط و همجنس درنظر گرفته شد و
 مختلف، براي ه زنان و مردان در محيط. مورد ارزيابي قرار گرفت)  سال24-18  بين زن دانشجو10

مدار در   و نمود زباني نگرشِ جنسيت دادنداساس كاربرد قطع گفتار، رفتار متفاوتي از خود نشان
مؤثر هاي  از شاخصيك  هرةاساس اين پژوهش، نوع رابط بر . بودملموسزبان   فارسي امروزةجامع

در ميان  تسلط ةشده توسط نظري  و چارچوب ارائه شد بررسيبر قطع گفتار با قطع گفتار
  .زبانان، ناكارآمد تشخيص داده شد فارسي

  
   .اي، عمل كنترلي، قطع گفتار تسلط، تسلط مكالمهة جنسيت، نظري:  كليديهاي واژه
  

   مقدمه.1

از اي  ند و معموالً مجموعه هستفرد هبسيار پيچيده و منحصربهايي   پديدهرفتارهاي زباني
، محل زندگي، فرهنگ عمومي و غيره در اجتماعية عوامل نظير ميزان تحصيالت، سن، طبق

 عامل شود،  ميكه باعث ايجاد تنوع زباني يكي از اين عوامل مؤثر. مؤثرندها   آنبروز
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ين عامل بر رفتارهاي زباني  ااتتأثير ،شناسي زبان جامعهة در حوز. اجتماعي جنسيت است
شي از  بخقصد داريم پژوهش حاضر  درتوجهي است كه  جديد و جالبنسبت به مبحث افراد

  : دهيم پاسخ اصليهاي  به پرسش ورا ارزيابي كنيمها اين تأثير
 ةگفتار در مورد جامع  قطعاي  اساس ارزيابي شاخص تسلط مكالمه  تسلط برة آيا نظري.1

  كند؟  ميزبانان صدق فارسي
قيم، انحراف از موضوع و قيدها اظهارنظرهاي مست( مؤثر بر قطع گفتار ةگان  آيا عوامل سه.2

   مستقيم دارند؟ةبا قطع گفتار رابط)  ترديدآميزهاي لو فع

  رامختلط و همجنسهاي  براي پاسخ به پرسش اول، قطع گفتار مردان و زنان در محيط
 ةاساس نظري  برپژوهشهاي  در محيط  راها  آنكاربردهاي   تفاوتكنيم،  ميبا هم مقايسه

كارايي اين نظريه در ميان  نارايي يا كا  در مورد سرانجام ودهيم قرار مي ارزيابيمورد تسلط 
مربوط هاي  داده نيز پرسش دومبه   براي پاسخ.كنيم ميقضاوت زبانان   فارسي زبانيةجامع

 مقايسه سه شاخص مؤثر بر قطع گفتارهاي   با داده رامختلفهاي  به قطع گفتار در محيط
  .كنيم مي

  

  تسلطة نظري.1-1

كشد و با برشمردن  را پيش مي» قدرت«مردان، بحث  در مورد تفاوت گفتار زنان و 1ليكاف
 2»زبان ناتوان«گفتاري زنان سازگاري بيشتري دارد، زبان زنان را ة هايي كه با گون ويژگي

نهد كه امروزه به آن   رهيافتي را پايه ميوا  اين،اساسبر . Lakoff, 1975: 46)( نامد مي
ة تر مردان اساس نظري ت برتر و قوي و تثبيت موقعينشد اجتماعي. شود گفته مي» تسلط«

  .دهد تسلط ليكاف را تشكيل مي
نقش تابع زنان در . آيند  شمار مي به 3دار  تسلط، زنان جنس نشانةاساس نظري بر

، سبكي اختصاصي يا  اين اساسبر. ستها  آنرفتارة كنند عامل تعيينترين  اجتـــماع اصلي
اطمينان،    حاكي از عدموزباني معين است هاي  وجود دارد كه شامل ويژگي زباني زنانه

ة  است براي مطالعكوششي هر اثري در قالب اين نظريه .بودن و فقدان اقتدار است  متفاوت
برخورد زبان با زنان و ة  نحو:اين نابرابري شامل دو بخش. نابرابري بين افراد دو جنس

  . استآموزش زنان در چگونگي استفاده از زبان
  : گويد ليكاف مية در مورد نظري 4دبورا كامرون

 
1
 -  R.La koff 

2 -  powerless language  
3-  marked 
4
 -  D. Cameron 
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كند كه سبكي اختصاصي يا زباني زنانه وجود دارد كه   ميبين ليكاف بيانرو را رهيافت تسلط
.  بودن و فقدان اقتدار استاطمينان، متفاوت  شامل ويژگي زباني معين است كه حاكي از عدم

 اه اجتماعي خاص خود ملزمعنوان بخشي از جايگ  زنان را به كاربرد اين سبك گفتار، بهجامعه
، مسئله نشد اجتماعية چنين رهيافتي توسط ساير محققان با تأكيد كمتري بر جنب. كند مي

طوري كه  كردن رفتار زباني زنان به آنان بر نقش انفرادي مردان در محدود. اتخاذ شده است
  ).15 :1992(اند  بيانگر تابعيت زنان باشد، اهميت بيشتري داده

  

 و قطع گفتاراي   مكالمه تسلط.2-1

ديگر در تعامل ة  به تمايل يك گوينده به كنترل مشاركت گويند5»اي تسلط مكالمه«اصطالح 
پوشي و  از طريق قطع گفتار، هم- مشخصاً-محدود كردن حقوق صحبت كردن وية وسيل به

 انامي است كه يكي از طرفين در ميقطع گفتار موفق هنگ.  تكميلي اشاره داردهايپيشنهاد
 حرفش را تمام كند و همچنان به حرفش وادهد   و اجازه نميكند ميحرف ديگري صحبت 

: كنند  مي قطع گفتار را چنين تعريف6زيمرمن و وست .دهد تا نفر اول سكوت كند  ميادامه
واژگاني كه همان مرز ة ايجاد مزاحمت در گفتار گوينده، پيش از اتمام بيان آخرين ساز«

با  آن دسته از عوامل زباني است كه ءتار جزقطع گف ).114 :1975 (».پاياني جمله است
اين صراحت . دهد  يكديگر و آراي مخاطبانشان نشان ميدر برابرگيري افراد را  جهتصراحت 

  . قطع نهفته استدر نفس عملِ
  

  عمل كنترلي  .3-1

دست آوردن  ر بهدوم دة دانيم كه گويند مياي   تسلط مكالمه قطع گفتار را تنها زماني شاخص
با استفاده از مفهوم . اول نوبت سخن گفتن را رها كندة نوبت سخن گفتن موفق باشد و گويند

طور  نخست را بهة كالم موفق باشد و گويندة آوردن رشت دست عمل كنترلي اگر شخص در به
رلي عمل كنت« :آميز كنار زند، عمل كنترلي را در مشاركت با موفقيت اجرا كرده است موفقيت

 شود   خود مجبور،كند نخست را قطع مية اگر فردي كه كالم گوينداما  7.»مشاركتي موفق
 »PACA« و روييم روبه 8»عمل كنترلي مشاركتي ناموفق«نوبت سخن گفتن را رها كند، با 

  .شود محسوب نمياي  تسلط مكالمه
  
  

 
5 - Participatory  dominance 
6
 - D.H.Zimmerman and C.West 

7
 - Participatory   Successful Controlling Action (=PSCA) 

8 - Participatory  Attempted Controlling Action (=PACA) 
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   نظرهاي مستقيم اظهار.4-1
 ة شخصي دربارةرأي و عقيدة پيراي  و بينظر مستقيم عبارت است از بيان صريحاظهار

 ساده و افعال معلوم بيانهاي   با جملهمستقيم معموالًهاي  نظر اظهار. يموضوع خاص
يا قاطعيت يا ايمان و اعتقاد  اعتماد به نفس زبانيهاي   اين شاخصطور معمول،   به.دشو مي

اعم از (  زباني-نش رفتارياين نوع ك. دهند  ميكند نشان  مي شخص را به آنچه بيانپابرجاي
طور   بهگوو اين شاخص زباني را در گفتة كنند  مشاركت باالي توليد )فقتالفت يا موابيان مخ

  .دهد  مي نشانغيرمستقيم
  
  انحراف از موضوع .5-1

اي به   پرداختن به حواشي غيرمرتبط با موضوع يا بيان لطيفه، منظور از انحراف از موضوع
، »داند خدا مي« كالم يا طفره رفتن از موضوع با بيان تعبيرهايي نظير اي در ميان هر بهانه

  .است... و» معلوم نيست«
  
   و قيدهاي ترديدآميزها ل فع.6-1

. هستند  ترديدآميز و قيدهايها لگروه فع احتمال جزء ترديد و  وبيانگر شكي ها  و فعلها  قيد
 فكر«و افعالي مانند ... و» به گمان من«، »ظر منبه ن«، »گويا«، »احتماالً«، »شايد «مانندهايي  قيد
همگي از ) دنده البته در بافتي كه شك و ترديد گوينده را نشان... (و »كنم  ميگمان«، »كنم مي

ترين نمودهاي  ميز جزء صوري ترديدآهاي لرسد قيدها و فع  مينظر به. كاهند  ميقطعيت كالم
  . ترديد افراد باشندزباني

  

  ش پژوهة پيشين.2
 و به اين ه و مختلط پرداختجنسي تكهاي  زيمرمن و وست به بررسي قطع گفتار در محيط

  درصد4  قطع گفتارها مربوط به مردان و درصد96مختلط هاي  محيط  در كهندا هنتيجه رسيد
  است به مردانمربوط ،دو مورد جز  هب  گفتارها  قطعةهم  واستمربوط به زنان 

)Zimmerman & West, 1975: 114( .توزيع حق  در  پژوهش زيمرمن و وست، ترتيببه اين
 سخن مردان حقكه احتمال اين  ؛كند ميثابت را تقارن آشكاري    عدم،مكالمات سخن گفتن در

  .همين احتمال براي زنان است  بسيار بيشتر از،زنان بگيرند  را ازگفتن 



 1391، زمستان )12پياپي  (4، شمارة 3دورة                       ي                            هاي زبان و ادبيات تطبيق پژوهش
 

 

 139

زنان  ست كه مردان وضبط كرده ا يك محل كار را دراي  گانه سههاي   مكالمه9وودز
عامل ترين   مهم جنسيته است كه دريافتوا. شركت دارندها  اين مكالمه  در11باالدست  و10زيردست
  .)Woods, 1998: 105 - 129 (دارد يتر مهم جايگاه اجتماعي رفتار زباني است كهة كنند تعيين

يد هر زني گو  مي همچنينوا. كنند  مي مردان سكوت زنان را طراحيمعتقد است 12سپندر
 ,Spender (شود  ميجو تلقي سلطه ادب، سليطه و  را قطع كند، زني بيي مردكه تالش كند كالم

1980: 17(.  
هاي  دريافتند كه مردان نوبت» 14گيري نوبت« در پژوهشي در مورد 13اكينز و اكينز

ن زنا طول گفتار نوبت بيش از هر طول گفتار مردان در كردن دارند و  بيشتري براي صحبت
  ).Githens, 1991: 7(شود   ميگفتارشان قطع كمتر  گفتارند وةكنند مردان بيشتر قطع است و

 دهد  ميمختلط نشانهاي  محيط شوهرها در  زن ودربارة 15فرانسيسكو پژوهش دي
  كنند  دوري ميگويي پاسخ از كنند و  ميطرف مقابل را قطع مردان بيش از زنان گفتار

 )(DeFrancisco, 1998: 183.  
 زنان بيش از مردان از متغير  رسيده است خود به اين نتيجهةنام معصومه افتخاري در پايان

 معكوسي را بين دو متغير ة همچنين رابطوا. كنند  مياستفاده) موفق و ناموفق(زباني قطع گفتار 
  .)104: 1378افتخاري،  (كند  مياجتماعي سن و تحصيالت با ميزان قطع گفتار گزارش

  

  تحقيق  روش.3
با متغير ها   آنبستگي ي عوامل زباني و بررسي همكمة  در پژوهش حاضر از روش محاسب

 شناسان ست كه در آثار جامعه ااي  شيوهيكمة روش محاسب. اصلي جنسيت استفاده شده است
  سال24 تا 18  دانشجويان دختر و پسر از آماري اين تحقيقةجامع.  رفته استكار هزبان ب
 تشكيل خارجي دانشگاه عالمه طباطباييهاي   ادبيات فارسي و زبانةسي دانشكد كارشنادورة

مندي مشاركان انتخاب شده و  هاساس عالق جمعيت نمونه به روش تصادفي بر. شده است
  .نامه صورت گرفته است اساس پرسش  حضوري برةگردآوري اطالعات از طريق مصاحب

 دقيقه انجام گرفت كه فقط 30 تا 25مدت  مصاحبه در چهار محيط متفاوت به  چهلتعداد
بار در مصاحبه   شونده دو  نفر مصاحبه20 از يكهر. آن در ارزيابي نهايي لحاظ شدة  دقيق20

جديد ة در اين شيو. بار با فردي همجنس و بار دوم با فردي غيرهمجنس  يك:شركت كردند
ديگر ة يك نمون با فرد همجنس و گفتار ة يك نمون:رد به دو نمونه گفتار نياز داريمبراي هر ف

 
9
   - N. Woods 

10
 - subordinate 

11
 - supervisor 12
 -  D. Spender 13
  - J. Eakins and F. Ea kins   14
  - turnta king 15
  - V. L. De Francisco 
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  .شود  ميگر عوض ماند و جنسيت مصاحبه  ميشونده ثابت  يعني مصاحبه؛با فرد غيرهمجنس
  

  ها  تحليل داده.4
 دو :ند ازا دهند عبارت  ميجنسيتي را نشانهاي  مورد بررسي در اين پژوهش كه تقابلهاي  محيط

). » ز-م« و » م-ز«هاي  محيط(يط مختلط و دو مح) » ز-ز« و » م-م«هاي  محيط(محيط همجنس 
حاصل از هاي   زن است و دادهگر  اين است كه در اولي مصاحبه» ز-م« و » م-ز«تفاوت دو محيط 
و از گفتار  مرد است گر ، مصاحبه» ز-م« اما در محيط ؛ مالك است يعني مرد،شونده گفتار مصاحبه
  .تفاده شده استاسها  آوري داده  براي جمع يعني زن،مصاحبه شونده

 چهارگانههاي  موفق در محيطهاي  تعداد قطع گفتارة بخش اول اين پژوهش به محاسب در
هاي   و قيدها لارهاي موفق را با سه متغير فرعي فعقطع گفتة  سپس در بخش دوم رابط،پردازيم مي

  .كنيم  مي ارزيابي، ميزان انحراف از موضوع و اظهارنظرهاي مستقيمآميز ترديد
  

   تحليل مستقيم.1-4

 جمالتي كه اين است كه تشخيص قطع گفتارهاي حقيقي از مورد قطع گفتار  اصلي درةنكت
عبارت   به؛ مشكل است،مكالمه مشاركت داشته باشند در گوينده حمايت كنند و كوشند از مي
 ص يك تحليلگر تعامالت است وتخصة حيط  در،شود  ميلحاظ عنوان قطع گفتار آنچه به ديگر
عنوان  هرا ب توانيم قطع گفتار  ميآيا. مخاطبان نياز داردة  دربار16»اي زمينه دانش پس«به 

 درخواستي براي كنترل نوبت سخن گفتن بدانيم؟ چنين شود يا  ميتقويت آنچه گفته
 كاركردهاي همپوشي و شناختي دقيق در تحميل يك تمايز روش مشكالتي را درهايي  پرسش

  .كنند  ميآشكار ،اي مكالمههاي  واع متفاوت بافتان ويژه در ه ب،قطع گفتار
  

 
16 -  background knowledge 
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 20 از مجموع . قطع گفتارها متعلق به گروه زنان است درصد65  شكل شمارة يك،اساس بر
.  مورد توسط مردان روي داده است7 مورد توسط زنان و 13 محيط، 4قطع گفتار در مورد 
جنسي   زنانه است كه در محيط تكاي  ويژگيدهند قطع گفتار  نشان مي شكل شمارة يكهاي داده

 كه ناظر بر - تسلط راة آشكارا نظريمسئلهاين ).  درصد55 (كند ميبيشتر بروز ) » ز-ز«(زنانه 
كند و ميزان   ميگويان زبان فارسي نقض  در مورد سخن-است تسلط مردان بر زنان در مكالمه

 گو را آشكارو گفتن و مشاركت در گفتجنسي زنانه براي سخن  بسيار باال در محيط تكة عالق
  .كند مي

 كارگيري شاخص قطع گفتار نشان هآزمون تي براي سنجش تفاوت بين مردان و زنان در ب
  .است p > 0/ 05 زيرا ؛داري وجود دارد ايت با متغير قطع گفتار تفاوت معن بين جنسدهد مي

  
  تسلط در مردان و زنانكارگيري شاخص  ه ارزيابي معناداري ببراي آزمون تي 1جدول 

  

% 95اختالف ميانگين با 
  اطمينان

  حد پايين  حد باال

اختالف 
  ميانگين

% 99داري با اسطح معن
  اطمينان

درجه 
  آزادي

ميزان 
  تي

41/1  26/1  338/1  00/0  150  643/34  

  
 نشان » ز-م« و » ز-ز«ميزان قطع گفتار در دو محيط ة ، مقايس شمارة يكشكلاساس  بر
اين .  است» ز-م« برابر ميزان قطع در محيط 5/5 » ز-ز«ميزان قطع گفتار در محيط  دهد مي

جنسي و مختلط به تفكيك جنسيت هاي تك درصد قطع گفتار در محيطة مقايس 1شكل   
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مردان و زنان ميزان . دهد همجنس خود نشان ميت زياد زنان را در مواجهه با غير دقمسئله
نند و با توجه به ك  تنظيم ميوگو گفتمشاركت خود را در مكالمه، متناسب با جنسيت طرف 

 از » م-ز« و » م-م« و اختالف درصدهاي قطع گفتار بين دو گروه كشمارة ي شكلهاي  داده
 حساسيت و توجه زنان و ميزان رسد نظر مي  به، از سوي ديگر» ز-م« و » ز-ز« و سو يك

اگر . گو بيش از مردان استو تغيير رفتار زباني در زنان متناسب با جنسيت طرف گفت
 و اختالف درصد قطع Dmi 17  را» م-ز«  و» م-م«اختالف درصد قطع گفتار بين دو گروه 

Dfi 18  را» ز-م« و » ز-ز«گفتار بين دو گروه 

  :گاه داريم  آن،بناميم18
Dmi = 5%  
Dfi = 45% 

  

 رفتار زباني قطع گفتار در دهند  نشان ميباالهاي  نسبت. است Dmiبرابر  نُه، Dfi ،نتيجهدر
  .تسگوو  تابع محيط و جنسيت طرف گفت، بيش از مردان،زنان

ة تسلط را در مورد جامعة  نظري» ز-م« و » ز-ز«هاي  درصد باالي قطع گفتار در گروه
  .كند  ثابت نميآماري پژوهش حاضر

  

  عوامل مؤثر بر قطع گفتار. 2-4

رهاي مستقيم، انحراف نظيزان و درصد سه عامل زباني اظهار م شمارة دو و شكل شمارة دوجدول
  .دهند  مي نشانعنوان عوامل مؤثر بر قطع گفتار  به رادآميز و قيدهاي ترديها  لاز موضوع و فع

  
در  و قيدهاي ترديدآميز ها لرهاي مستقيم، انحراف از موضوع و فعنظ ميزان اظهار2 جدول

  تفكيك جنسيت جنسي و مختلط، به هاي تك محيط
  

  جنسيت
  عوامل زباني

  
  محيط جنسيتي

نظرهاي اظهار
  مستقيم

  دهاي ترديدآميز و قيها فعل  انحراف از موضوع

  32  13  66   م- م
  مردان

  37  6  51   م-ز
  21  0  132   ز-ز

  زنان
  42  4  39   ز- م
  132  23  288  جمع

 
17     Difference of male interruption 
18     Difference of female interruption 
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 و قيدهاي ترديدآميز در ها فعل درصد اظهارنظرهاي مستقيم، انحراف از موضوع و ة مقايس2 شكل
  جنسي و مختلط هاي تك محيط

    

   اظهارنظرهاي مستقيم.1-2-4

 جنسي زنانه نظرهاي مستقيم مربوط به محيط تك بيشترين ميزان اظهار، دو شمارةشكلبر اساس 
 اظهارنظرهاي مستقيم با ميزان قطع گفتار دهد  مي نشان يك شكل با شكل شمارة اينةمقايس. است
 مربوط به محيط ، بيشترين درصد كاربرد، به اين معنا كه در هر دو مورد؛ مستقيم داردةرابط
 شكلاني كامل الگوي كلي اين دو همس جالب در مورد اين مقايسه، ة  نكت.است نهجنسي زنا تك
  .است )»ز -م«( شاخص مربوط به محيط ، كمترين درصد كاربرد، در هر دوزيرا ؛است

 از  درصد59  كه دو گوياي اين است شمارةشده در جدول ارزيابي درصدهاي ثبت
 ءشده، جز ام مورد قطع گفتار انج20باً تمام تقري. اظهارنظرهاي مستقيم مربوط به زنان است

   . هستنداظهارنظرهاي مستقيم
 » ز-م« و » ز-ز«مستقيم بين دو محيط هاي  اختالف درصد اظهارنظرة باز هم مقايس

»Dfd19

Dmd20» « م-ز« و » م-م«سو و اختالف درصد بين دو محيط   از يك»19

از سوي ديگر  »20
  :دهد دست مي  مشابه قطع گفتار بهينتايج

Dmd = 5%  

Dfd= 33%  

 
19  Difference of female’s direct statements 
20  Difference of male’s direct statemetns 

60%  

50%  
40%  

30%  
20%  
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Dfd 6/6 برابر Dmdدر - در مقايسه با مردان- راهم دقت و حساسيت بيشتر زنان است كه باز 
  .كند ميمواجهه با جنس مخالف خود اثبات 

  
   انحراف از موضوع.2-2-4

 كه بيشترين درصد در محيط  داردها به مردان اختصاص  درصد از انحراف از موضوع82
فرد به ة شايد ميزان انحراف از موضوع با ميزان عالق. ه ثبت شده استجنسي مردان تك

 ميزان ،گو بيشتر باشدو  گفت خودِفرد به موضوع ياة چه عالق يعني هر؛موضوع مرتبط باشد
گو و بيشتر زنان را به گفتة عالق دو  شمارةشكلهم انحراف از موضوع كمتر است كه باز

نحراف از موضوع با درصد قطع گفتار نسبت عكس دارد از سوي ديگر، ميزان ا. دهد نشان مي
 يعني ، كاركرد دو عامل دخيل در قطع گفتار،از اين نظر. ) شكل يك با شكل دوةمقايس(

  .ند كامالً برخالف يكديگروگو گفتاظهارنظرهاي مستقيم و ميزان انحراف از موضوعِ 
  

   و قيدهاي ترديدآميزها ل فع.3-2-4

كارگيري  ه كمترين ميزان ب)دو  شمارةو نيز ستون سوم جدول(  دوة شكل شماربر اساس
 گروهي كه بيشترين ميزان قطع است؛ » ز-ز« متعلق به گروه آميز  و قيدهاي ترديدها لفع

ف از  و قيدهاي ترديدآميز با شاخص انحراها  ل كاركرد فع،از اين نظر. )1شكل  (داردگفتار را 
كارگيري  ه ميزان ب زيرااست؛ ستقيم در تضادنظرهاي مموضوع همسو و با شاخص اظهار

  .  عكس داردة و قيدهاي ترديدآميز با ميزان قطع گفتار رابطها لفع
 و قيدهاي ها لتغيير رفتار زباني زنان در مورد فعهم جالب اين است كه بازة نكت

 »ز -م« و » ز-ز« هاي اختالف درصد ترديد بين محيط. ترديدآميز بيش از مردان است
  .است » م-ز« و » م-م« هاي  اختالف درصد ترديد بين محيطبرابرچهار

  

  گيري  نتيجه.5
سو جنسيت فرد   از يك:گذارد  مي، جنسيت فرد از دو سو بر مكالمه تأثيرگانبه اعتقاد نگارند
دو فرد . وگو گفت و از سوي ديگر بر كالم و رفتار زباني طرف  مؤثر استبر كالم خود فرد

سو   از يك»الف«فرد .  زن»ب« است و  يك مرد»الف«فرد . نظر بگيريد را در»ب« و »الف«
جنسيتي   كه ناشي از باوردهد  نشان مينوعي رفتار زباني مردانه متناسب با مرد بودن خود

بر گفتار زباني ) اش زباني آن لحظه نه رفتار(مرد بودنش ة واسط اوست و از سوي ديگر به
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 زبان و ةمسئل  دربارةهايي كه در داخل و خارج كشور ژوهش پبيشتر. گذارد  مي تأثير»ب«فرد 
 اما پژوهش حاضر .اند  و از تأثير دوم غافل بوده  تأثير نخست را كاويده،اند  انجام شدهجنسيت

هاي پژوهش حاضر   تعميم استنتاج،ترديد بي.  واكاوي بخشي از اين تأثيرمنظور  به كوششي است
 و نتايج است آماري و تنوع بيشتر آن ةافزايش تعداد نموننيازمند  زبانان فارسية به جامع

  .استشده   آماري تعيينة مربوط به نمونفقطآمده  دست هب
طور كلي، قطع   برابر قطع گفتار در مردان است و به8/1 ميزان قطع گفتار در ميان زنان، -

  .جنسي بيشتر بوده است تكهاي  گفتار در محيط
 رفتار زباني قطع گفتار در دهد  مي نشانچهارگانههاي   در محيط ارقام مربوط به قطع گفتار-

  .ستوگو گفت تابع محيط و جنسيت طرف ، بيش از مردان،زنان
ة تسلط را در مورد جامعة ، نظري»ز -م« و »ز -ز«هاي  درصد باالي قطع گفتار در گروه -

 .كند  ثابت نميآماري پژوهش حاضر

  . مستقيم داردة رابطمختلفهاي  د قطع گفتار در گروهميزان اظهارنظرهاي مستقيم با درص -
  . نسبت عكس داردحراف از موضوع با درصد قطع گفتار ميزان ان-
كمترين ميزان ترديد . عكس داردة  رابط ترديدآميز با درصد قطع گفتارهاي لميزان قيدها و فع -

  .ه همين گروه است بيشترين قطع گفتار نيز مربوط بوجنسي زنانه است  متعلق به گروه تك
ة  نظريدهد  ميتوجه به آمار مربوط به عوامل زباني قطع گفتار نشان  اينكهكالم آخر

درصد باالي اظهارنظرهاي . كند  نميتسلط در مورد جمعيت نمونه در پژوهش حاضر صدق
 استنتاج - همسوستها آنكه با درصد باالي قطع گفتار در ميان  -هممستقيم در ميان زنان 

 :يابيم  بنابراين به نتايج زير دست مي؛كند  مي را تأييديادشده

 ةمشاركتيِ قطع گفتار در مورد جامع تسلط بر اساس ارزيابي شاخص تسلط ة نظري.1 
  .كند  نميصدقزبانان  فارسي

 و ، مستقيمة مؤثر بر قطع گفتار، اظهارنظرهاي مستقيم با قطع گفتار رابطةگان  از ميان عوامل سه.2
  .  عكس دارندة ترديدآميز با قطع گفتار رابطهاي لحراف از موضوع و قيدها و فععامل اندو 

  

  ها نوشت پي. 7
1. R. Lakoff 

2. powerless language  

3.  marked 

4. D. Cameron 
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5. participatory dominance 
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9. N. Woods 
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12. D. Spender 
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