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  چكيده
ي  ي فارسي زبان بـه مقولـه   هدف اصلي اين پژوهش بررسي بازنمود زباني نگرش جامعه

بر اين بازنمود است. اين پژوهش در چـارچوب   جنسيتو تأثير متغيير اجتماعي خارجي
هاي  رد و مبتني است بر تحليل كمي دادهگي شناختي انجام مي- شناسي اجتماعي نظري زبان

ي ايـن   نامـه از يـك سـو و مقايسـه     ي پرسش ي پيمايشي به وسيله به دست آمده از شيوه
انـد. در   هاي به دست آمده از تحليل كيفي كه خود بر مبناي گفتگو بنا شـده  ها با داده يافته

آوري شـده و بـا    هاي مذكور جمع نامه به شيوه نسخه پرسش 412اين پژوهش در مجموع 
متغيره و آزمون تي دو متغير مستقل) به  هاي آماري (شامل آزمون تي تك استفاده از آزمون
دهند نگرش چندان مثبتي  ايم كه به طور كلي بازنمودهاي زباني نشان مي اين نتيجه رسيده

هـاي نـه چنـدان مثبـت،      فرض ها وجود ندارد و پيش ي هدف نسبت به خارجي در جامعه
هاي اين پژوهش از يـك   نامه سوي زنان بيشتر از مردان هستند.در طراحي پرسش حتي از

ايـم كـه    استفاده شده و در نهايت به اين نتيجه رسيده آزمون اماشناختي به نام  آزمون زبان
  .ي زباني مورد نظر مابه كار رودها نگرشدر بررسي تواند يم آزمون مذكور
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- شناسـي اجتمـاعي   ي فارسي زبـان، بـازنمود زبـاني، جنسـيت، زبـان      جامعه :ها كليدواژه
  شناختي، آزمون اما

 

 مقدمه. 1
 يبـازنمود زبـان   يبه بررس يشناخت- ياجتماع يشناس زبان كرديپژوهش با استفاده از رو نيا

 زانيم دارد و تالشهاست پرداخت يخارجبه اتباع  زبان يفارس ي جامعه ياجتماع يها نگرش
ي حاضـر بخشـي از    مقالـه هـا را بسـنجد.    ن نگـرش يـ بر ا تيجنساجتماعي شاخص  ريتأث

بـه   يابيدسـت  يبرا ي پيش رو نمايد. در مطالعه تر را بازمي دستاوردهاي يك پژوهش گسترده
پـژوهش   نيـ مبنـا ا  نيبر ا شده است؛استفاده  يزبان يهدف از ابزارها ي جامعه يها نگرش
 نيـ اسـت و بـه ا   دهيسـنج  يرا در بستر اجتماع و با استفاده از ابزار زبان يشناخت يموضوع

در ايـن   .گـردد  يمـ  وبمحسـ  يشـناخت  ياجتمـاع  يشناسـ  زبان ي در حوزه ياعتبار پژوهش
ي فارسي زبـان   ها هستيم كه بازنمود زباني نگرش جامعه پژوهش به دنبال پاسخ اين پرسش

در اين بازنمود تا چه ميزان تـأثير دارد؟ و   ها چگونه است؟ عامل جنسيت نسبت به خارجي
به عنوان يـك ابـزار زبـاني تـا چـه انـدازه توانـايي سـنجش ايـن           آزمون اماباالخره اينكه 

  بازنمودهاي زباني را دارد؟
وجود گذاشته،  ي علم پا به عرصه كيبه عنوان  نينو يشناس كه زبان يدوران نياز نخست
عرصـه بـوده اسـت.     نيو پژوهشگران ا نيتوجه متفكرزبان مورد  ياجتماع ي همواره جنبه

ناطقه شامل دو بخش است: نخست  ي قوه ي مطالعه"ديگو يم ،)28: 1392چنانچه سوسور (
و مستقل از فرد است و زبان موضوع آن به شمار  ياجتماعكه در جوهر خود،  يبخش اصل

ي ناطقـه   بخش فردي قـوه گيرد،  ي دوم اهميت قرار مي . ... بخش ديگر كه در درجهرود يم
شناسان دور نمانده، هرچند در  هرگز از نظر زبان ياجتماع ي جنبه نيا "يعني گفتار است ...

 ي. اما از زماناند دانسته يآن را قابل مطالعه نم يبرخ ايو  هها كمتر مورد توجه بود دوره يبرخ
قابـل   زيـ ن را نزبـا  ياجتمـاع  العـات مط يكمـ  يهـا  چون لباو جنبه يافراد يها كه پژوهش

 يشناخت ي سو جنبه گري. از دافتيمضاعف  يانرژ يشناس بخش از زبان نيكرد، ا يدسترس
 اشاره به اين حوزه تحتديشناسان قرار داشته، هرچند شا زبان تيهمواره مورد عنا زيزبان ن

پـدر   وان) كه او را بـا عنـ  15: 1392سوسور ( ينباشد. حت يميچندان قدسنتيشناختعنوان 
اصـل   يجامع و نـوع  يا مجموعه نفسه يزبان ف": دارد يابراز م ميشناس يم نينو يشناس زبان
 ليبه دل": كند ياعالم م شتريب باوضوح) 23و  22: 1392( گريد يو در جا "است. يبند طبقه
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مـورد   ونـدها يپ نيدانست؛ از آنجا كه ا يآنها را انتزاع توان ينم يزبان يها بودن نشانه يذهن
دانسـت كـه    يقيآنهـا را حقـا   ديـ با سـازد،  يآنها زبـان را مـ   ي همگانند و مجموعه رشيپذ
 شـمندان ياند انيـ در م يمنـدان  نگاه همواره عالقه ي هيزاو نيا ".مغز انسان است گاهشانيجا

 يشـناخت  يشناسـ  زبـان ".سـازد  يرا مـ  يشـناخت  يشناس زبان ياصل ي داشته و امروزه شاكله
 ياطالعات يساختارها ياتيبه نقش ح شناختآن است، و  يشناختزبان در كاركرد  ي مطالعه

ي  برخـورد بـا مقولـه   همان  يشناخت يشناس زبان ،در برخورد ما با جهان اشاره دارد يانجيم
 اي حوزه").Geeraerts and Cuyckens, 2007:5("است يشناس مشابه روان يريشناخت در مس

كـه   يبه دانـش و ادراكـ   يخاص جهتو ...مينام يم يشناخت- ياجتماع يشناس زبانكه آن را 
 يهـا  طيدر مـورد محـ   يدارند (شـامل آگـاه  يĤن از زبان خود در كاربرد اجتماع شورانيگو

درك  زهـا يچ طورنيكه ا ييها و راه يزبان راتييكنش، تنوعات و تغ برهم يندهايفرا ،يارتباط
  ").Moreno-Fernández, 2017: 7(دارد ي) مبذول مشوند يم

  
  نظري و پيشينهمباني . 2
در اسـت.  انجـام شـده    يشـناخت  ياجتمـاع  يشناسـ  زبـان  يپژوهش در چارچوب نظر نيا

 يپژوهش يكارها نفكيجزء ال يو چند بعد يا رشته انيم يها نگاه نيامروز يمطالعات علم
وجود جوان بودن  با.دهد يبه خود راه نم ديها ترد نوع نگاه نيدر لزوم ا يكس باًياست و تقر

هاي قبلـي   ييكه در دورهها داشتن آن در حوزه شهير ليبه دل ،يشناس از دانش زبان طهيح نيا
قـوت گـرفتن از    نيو همچنـ  هيهمسـا  يها آن به رشته يو همبستگ اند نيز مورد توجه بوده

 نيـ در ا ينظـر  يهـا  نـه يباعث شده كه زم ي،شناس عالوه بر زبان ،يو شناخت يعلوم اجتماع
بـه   يگفت چارچوب نظر توان يباشند. به طور خالصه م برخوردار يفخصوص از قوام كا

 ي ) است كه در صـدد ارائـه  Lakoff, 1987( كافيل يالگو باپژوهش مطابق  نيكار رفته در ا
در پـژوهش مـذكور ليكـاف ادعـا مـي كنـد در        در اثر خود برآمده است. مادري نمونه شيپ

او مادر است، امـا خـانمِ خانـه    "و ".ستياو مادر است، اما خانمِ خانه ن"هايي چون  عبارت
ي فرهنگـي مـادر را    نمونه ي اول از اينرو پذيرفتني است كه بند اول آن پيش ، جمله "است.

ي دوم پذيرفتني نيست، چراكه  كند و بند دوم متناقض با آن است، حال آنكه جمله مطرح مي
فرهنگـي  - اختياين ويژگي را در خود ندارد.ليكاف اين تمايز را به عنوان يك موضـوع شـن  

  قابل مطالعه است. امامطرح كرده است كه با استفاده از ويژگي زباني 
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مقوالت زبان، تفكر  يوستگيدانست كه به پ ياتينظر شگامانياز پ يكيتوان يمبولت را مه
 ,Dirven, Wolf and Polzenhagen، ولـف و پلزِنهـاگن (  روِنيـ انـد؛ د  و فرهنگ بـاور داشـته  

زبان و  ي هينظر:كنند يم حيتشر نيرابطه را چن نيمبولت و سوسور در اهاتي) نظر2007:1203
شده بـود، بـا    جاديا يشناس و مردم يشناس زبان يشناخت- شيپ ي فرهنگ، آنچنان كه در دوره

شد. در سده نوزدهم سـنت   يسيهمبولت شروع شد و توسط سوسور به شدت دچار دگرد
زبان، تفكر ( ،يمبولتهGeist يواحد جدانشدن كي) و فرهنگ از  مبولـت ارتبـاط   هسـتند. ه
 شـود؛  يمـ  اني. تفكر در زبان بجانبه كيتا  ه استدوجانبه پنداشت شتريرا ب بانتفكر و ز انيم

زبـان و   انيـ ارتباط م يمبولتهدگاهيد ني. همچندهد يهمزمان زبان به تفكر شكل م نيهمچن
از فرهنگ مردم است  يا يژگيزبان و مبولتهي: براپندارد يدوجانبه م ،حيتوض نيتفكر را با ا

او در مـورد   دگاهيـ آشكار با د يزي. در تماكند يتفكر ممزوج م يِژگيرا به و يجهان واقعو 
زبـان را   ن،ينـو  يشناسـ  شـناخت، زبـان و فرهنـگ، سوسـور، پـدر زبـان       انيم يكپارچگي

بـا سـازمان و   ) self-containedخودمشتمل ( يبلكه آن را نظام ند،يب يصرف از تفكر نميشكل
صورت  انيدر تقابل م يشناس سوسور، معنا يراب گر،ي. به زبان دداند يم اتيمحتويبند طبقه
خودمختار است. در  ييقلمرو گر،يد يسو و شناخت از سو كيدر  ،ي/فرهنگي/نحويواج

و  ،نطـق  ي از قوه يبه عنوان بخش ،يشناس معنا انيم ييشروع جدا يبه معنا دگاهيد نيواقع ا
 structural( يسـاختار  يسوسـور بـا عنـوان معناشناسـ     دگاهيـ است. د يشناخت يقوا ريسا

semanticsدگاهيـ د انيـ زبان و تفكر، شناخته شد. تقابـل م  انيكامل م يي)، با جداو  يمبولته
ل ي(منطبق بـر بِ  1نموداربه صورت  تواند يم يبه معناشناس يسوسور كـ)Bickel, 2000: 162 (
  مبولت است.هكرديرو يگرا كل عتيطب نيمب كهخالصه شود،  )است

 

 2007ولف و پلزنهاگن  رون،ياز ديبه نقل با سوسور سهيدر مقا يهمبولت يشناس يمعن. 1نمودار 
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فالسفه و دانشمندان بوده،  شمندان،يمورد توجه اند ربازيزبان از د يها يدگيچيپ يبررس
از  يشـناخت بشـر   ياز نمودها يكيسو و  كياز  ياجتماع ي دهيپد كياما زبان به عنوان 

 يو به وجود آمدن علـوم شـناخت   يقرن گذشته و با گسترش علوم اجتماع يط گريد يسو
 نيـ به زبـان، نگـرش بـه ا    جيرا يها از نگاه يكي. است گرفتهمورد توجه قرار  شتريهرچه ب

اسـت، چنانكـه وارداف    يتماعاج ي دهيپد كيرونيو از ا ينظام ارتباط كيبه عنوان  دهيپد
 ياز سـو . دانـد  يآن م ياجتماع اديرا در ارتباط با بن يزبان يها پژوهش ي )عمده31: 1393(
 كـرد يو رواج رو ريـ اخ يها دهه يط يشدن علوم شناخت ريو با توجه به رونق و فراگ گريد

مورد توجه قرار گرفته  زين ياجتماع ي دهيپد نيا يشناخت يها جنبه يبه زبان، بررس يشناخت
موضوع را از  نيو ا دانند يبالفصل كاربرد آن م ي جهيرا نت يپژوهشگران دانش زبان يو برخ

 ,Croft and Cruse(كرافت و كـروز  ي  به گفتهدهند؛ يقرار م يمورد بررس يشناخت يدگاهيد

مقوالت و ساختارها هستند كـه   ني. اابدي يم نياز كاربرد آن تكو يدانش زبان": )3-4 :2004
به خصوص،  يا شناخت ما از گفته يبر مبنا يشناس واژه و واج نحو، ساخت ،يشناس يدر معن

بـراي روشـن شـدن اينكـه مقـوالت      ".شـوند  يبه خصوص، ساخته م يبردكار تيدر موقع
 ياسـ شن زبـان "اند، بهتر است بدانيم كـه:   شناسي شده اي وارد علم زبان شناختي از چه زاويه

بـه   ،يالديمـ  1970و  1960 يهـا  در دهه نينو يعلوم شناخت نيبه شدت در تكو يشناخت
 يشناسـ  ماننـد روان  تـر  نيشـ يپ يهـا  و سـنت  يبشـر  يبند مربوط به مقوله يدر كارها ژهيو

  ").Evans and Green, 2006: 3(دارد شهيگشتالت، ر
 يشناسـ  زبـان  يرو شيانداز پ را چشم ياجتماع شيگرا) Geeraerts, 2018: 2(گيرارتس

: پنـدارد  يو زبـان مـ   يبافت زبـان  ونديرا مرتبط با پ كرديرو نيا ي فهيوظو : داند يم يشناخت
و  پـردازد  يزبـان مـ   ياست كه بـه بازبافتمندسـاز   ييكردهاياز رو يكييشناخت يشناس زبان"

بـه   شيگـرا  نيـ ا ياتيـ زبـان، نمـود ح   ينگـاه بـه بافـت اجتمـاع     د،يا دهيهمانگونه كه فهم
). از آنجا كه پژوهش حاضر در واقع در صـدد  Geeraerts, 2018: 2( "است. يازبافتمندسازب

 نيـ ا يدر ادامه به طور خالصه بـه معرفـ   ؛است ها شهيو كل ياجتماع يها نمونه شيپ يبررس
 يكه طـ  ياز پژوهشگران يكي) به عنوان Geeraerts, 2018: 21( گيرارتس.ميپرداز يم ميمفاه
مفهـوم   ،كـرده  فيتـأل  يآثار فراوان يشناخت ياجتماع يشناس زبان ي نهيدر زم رياخ يها سال
آنگونه كـه   نمونه شيمفهوم پ انيارتباط م": داند يشده م دهيكمتر كاو يها را از حوزه شهيكل

توسط اشلنورر)Eleanor Rosch (شهيمتداول شد و مفهوم كل)stereotype (  كـه   يبـه صـورت
 يشناسـ  در بسـتر زبـان   ياديـ ز ي شد، تا انـدازه  فيتعر) Hilary Putnam(پتناميالريتوسط ه
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 حيصـورت توضـ   نيـ بـه ا  شهيو در خصوص كل "مانده است. يكنكاش نشده باق يشناخت
 ,Geeraerts( .شـمرد  يبرمـ  ياجتماع يها نمونه شيپ يرا به نوع ها شهيكل تيدر نها":دهد يم

و  ياجتمـاع  يشناسـ  زبـان  ياتصـال اصـل   ي را نقطه نجايبتوان هم ديدر واقع شا")27 :2018
در بستر  يمفهوم شناخت كييعني،ياجتماع ي نمونه شيدانست؛ چرا كه پ يشناخت يشناس زبان

  دهد. ليرا تشك يا رشته انيم ي حوزه كيتواند يم يموضوع نيچن ياجتماع و بررس
 هـاي  ي بازنمودهـاي زبـاني و نگـرش    هايي كه در زمينه ي پژوهش در خصوص پيشينه

هـاي   اجتماعي انجام شده بايد گفت، هرچند در ايران كارهاي چنداني در خصوص نگرش
شناختي انجام نشده و اين حوزه تقريباً نـو   اجتماعي و تأثير و تأثر متقابل آنها با مسائل زبان

) يكي از معـدود آثـاري   1397ي نظري ( نامه رسد پايان شود چنانكه به نظر مي محسوب مي
هاي اجتماعي بر رفتارهـاي زبـاني    مفصل و ميداني به موضوع تأثير نگرشاست كه به طور 

توان يافـت كـه بـه پـژوهش در ايـن       پرداخته است، اما در سطح جهاني آثار متنوعي را مي
خـود   ي ) در مقالـه Krauss and Chiu, 1998( ويكراس و چاند. براي مثال  خصوص پرداخته

ـ  نيـ انـد و در ا  كـرده  يو زبـان را بررسـ   ياجتمـاع  يو تأثر رفتارها ريتأث  راتييـ بـه تغ  نيب
و بوبمـان   سيكـه مـارل   يسـه جلـد   ياند. در مجموعه مقاالت پرداخته زين يزبان يبازنمودها

)Hellinger and Bußmann, 2001ـ  ي مطالعه كياند، در  كرده شيراي) و بـه طـور    يزبـان  نيب
مجموعـه   نيـ ته شده است، البته امختلف پرداخ يها در زبان تيجنس يمفصل به نمود زبان

مختلـف پرداختـه    يهـا  ن(مذكر و مونث بودن) در زبـا  تيجنس يبه بازنمود دستور شتريب
شناسـي   اي به مباني نظري بازنمودها و زبان ) در مقالهNicole Gueunier, 2003گوينير (است. 

كار پژوهشي خود ) در Speelman et al, 2013اسپيلمن و همكاران (اجتماعي پرداخته است. 
بيكـر  اند.  هاي زباني اقدام كرده شناختي به بررسي نگرش- شناسي اجتماعي ي زبان در حوزه

)Kesumawati A. Bakar, 2014ي خود نتايج يك پژوهش پيكـره بنيـان را مطـرح     ) در مقاله
سي ) به بررErezLevon, 2014كرده كه بازنمود جنسيت را مورد مطالعه قرار داده است. لون (

) در Ianos, 2014يـانوس ( ها و درك جنسيت در زبـان پرداختـه اسـت.     نمونه ها، پيش مقوله
ي دكتري خود به بررسي بازنمودهاي زباني در جوامع چندزبانه پرداختـه و بـه طـور     رساله

ي كاتالونيا تمركـز كـرده اسـت. سـامارينا و پولياكوفـا       ويژه بر دانشجويان مهاجر در منطقه
)Samarina and Poliakova, 2018هـاي   ي خود به بررسـي بـازنمود زبـاني كليشـه     ) در مقاله

از  يكيتوان گفت،  های ايرانی می در خصوص پژوهشاند. جنسيتي در تبليغات انگليسي پرداخته
كـرده و   هيـ تك ياجتمـاع  يهـا  نگرش يكه بر رو ي ايراني شناسانه زبان يها معدود پژوهش
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- ياجتماع يشناس آن را مرتبط به زبان توان يبه موضوع انداخته و در واقع م يشناخت ينگاه
استان فارس نسبت بـه   شوراني) است كه در آن نگرش گو1393( يدانست، مظفر يشناخت
.صـفار مقـدم و   است قـرار گرفتـه   يمـورد بررسـ   يار فارسـ يمع ي و گونه يرازيش ي گونه
در زبـان   يزبان از تنوع سبك يفارس شورانيادراك گو ي) به بررس1396( يتفرش كيب رستم
 يفارسـ  شورانيادراك گو ي نحوه يادراك يشناس شياند و در چارچوب گو پرداخته يفارس
) 1389داوري اردكاني و همكاران (.اند دهيسنج يبودن جمالت زبان فارس يرسم زانيرا از م

هـاي زبـاني    از نگـرش هـايي   ) و برخي آثار ديگر نيز هركدام بـه جنبـه  1395و قلي فاميان (
اند، اما همچون  شناسي زبان پرداخته هاي جامعه ها به بررسي ي اين پژوهش اند. همه پرداخته

اند و تـا   اي از بان توجه داشته هاي ديگر، بيشتر به نگرش گويشوران به گونه برخي پژوهش
ي هـاي اجتمـاع   جايي كه نگارنده موفق به بررسي شده، پژوهشي در خصوص تأثير نگرش

بر رفتارهاي زباني گويشوران فارسي، كه موضوع مورد اهتمام ايـن پـژوهش بـوده، انجـام     
  نگرفته است.

نيز كه ابزار زبانيبه كار رفته در اين پـژوهش  آزمون اماي استفاده از  در خصوص پيشينه
) به كاربرد Lakoff, 1987( كافيبه طور خاص لتوان گفت،  ها است، مي براي بررسي كليشه

پژوهش حاضر  ياصل ي دهيپرداخته و ا ياجتماع يها شهيدر استخراج كل آزمون اما مشروح
را  كـاف يپـژوهش ل  ي جـه ي) نت183: 1395؛ كـوچش ( است سرچشمه گرفته نجايهم از هم

  :كند يم نييتب نيچن
ما  يدار انتظارات اجتماع مادر خانه ي شهياز آن است كه هنوز كل يظاهراً حاك آزمون اما

(در مورد مادر شاغل) و  رود يمادر است اما سر كار م كياو يها . جملهكند يم فيرا تعر
خانـه) را در نظـر   - در- (در مـورد مـادر   مانـد  يمادر است اما با بچه در خانه م كياو ... 
با  ميتوان يقبول است. تا آنجا كه م اول، كمتر قابل ي دوم، نسبت به جمله ي . ... جملهديريبگ
كـه گرچـه هـر دو نـوع مـادر نـام متعـارف         دهـد  ينشان مـ  نيا م،يآزمون قضاوت كن نيا

ـ يبـوده نـه فرهنـگ ا    ييكايفرهنگ آمر يمتعارف اشاره شده برا يها دارند[نام ]، هنـوز  يران
 .كند يم يرا باز فرض شيخانه) نقش حالت پ- در- دار (مادر مادر خانه ي شهيكل

 يبازنمود زبان يبررس يبرا يشناخت ابزار زبان كيبه عنوان  آزمون اماپژوهش از  نيدر ا
 يهـا  در پـژوهش  آزمـون امـا  استفاده شده. استفاده از  يزبان فارس شورانيگو يها نگرش
 يموضوع به قدر كاف نيگذشته ا ي چند دهه يداشته و ط يتوجه قابل ي نهيشيپ يشناخت زبان

 نيكاربرد ا نينخست رسد ياست. به نظر م افتهيمختلف جال خورده و قوام  يها در پژوهش
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 نيخ نخسـت ي. تـار ه اسـت ديبه ثبت رسـ  يالديم 1960 ي دهه يزبان يها آزمون در پژوهش
راه  نيـ ا شـگامان ياز پ يكيكه خود ) Lipka, 1972: 59( پكايآزمون مورد نظر را ل يكاربردها
  :دهد يشرح م نيبوده چن
به خصـوص   ييمعنا يها مشخصه يبرا يزشيانگ) Weinreich, 1966: 449(چينريوِاثر در

ابزار  كيبه عنوان  يا رمنتظرهيو به شكل غ گر،يد يبه صورت اماحرف ربط  يداده نشده، ول
 يريتـأث  امـا ي. معرفـ اسـت جملـه مطـرح شـده     ييمعنـا  حالتكارا جهت آزمودن  يتجرب
 ,Weinreichدارد ( آن نشست يرو توان يم امااست،  يصندل كينياي كننده در جمله شوكه

اثبات  يكه زودتر برا دهد يارجاع م) Bendix, 1966: 23-31(كسيندبه بِ چينري). و448ِ :1966
و در پـس آنهـا    چينـر يو وِ كسينـد بِتوان يآزمون اسـتفاده كـرده بـود.م    نياز ا يمعن ياجزا

و  1960 يهـا  دانسـت كـه در دهـه    يپژوهشگران نيرا جزء نخست پكايو ل) Katz, 1967(تزكَ
 ييها استنتاج اماحرف ربط  يخود با استفاده از خواص منطق يها در پژوهش يالديم 1970

  اند. اند و آزمون مورد نظر ما را به كار برده به دست داده
آزمون همچنان مورد توجه پژوهشگران بوده، چنانكـه در   نيا زين يالديم 1980  در دهه

شده، محتمـل و   ينيبشيمشخصات پ ييشناسا يبرا:ميخوان يم) Cruse, 1986: 17(كروز اثر 
استنادها به آزمون مذكور  نيتر از واضح يكيكارساز است.  اريبس آزمون امانشده  بيني پيش

  :بينيمرا ميافتهي)انعكاس 152: 1395( كافيكه در اثر ل
كـه، بـا    رود يبه كـار مـ   يتيمشخص ساختن موقع يبرا) butي(سيدر زبان انگلاماي واژه

نقش هنجـار داشـته    توانند يم يا شهيكل يها ست. مدلكه نقش هنجار دارد در تضاد ا يمدل
  :باشند

  .ستي: او مادر است، اما خانم خانه نهنجار
  .: او مادر است، اما خانم خانه استبيعج

دار نباشند.  خانم خانه يا شهيكل يكه مادرها رود يبه كار م يدوم فقط در صورت ي جمله
  .متضاد دارد يها يژگيو شود يم فيتعر شهيكل كيكه در تقابل با  يا برعكس، مقوله

  .: او مادر است، اما شاغل استهنجار
  .ستي: او مادر است، اما شاغل نبيعج
اسـتفاده   ياجتماع- يفرهنگ ي مقوله كيحيتوض يبرا وهيش نيكه از ا ياز آثار مهم يكي

 ,Lakoff(كافيكرده اثر ل جاديا زيانجام پژوهش حاضر را ن ي دهيبوده كه ا يكرده و جزء آثار

به آن  زين ينظر ياست ، كه در بخش مبان 1خطرناك يزهايزنان، آتش و چبا عنوان ) 1987
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مدل  كيسنجش  يبرا آزمون امااستفاده از ) Gibbs, 1990: 439-440( بزيگاثرياشاره شد.در 
 نيدترياز جد يكاست. و در نهايت ي داده شده حيتوض ليخشم به تفص ي دهياز پد يفرهنگ
 كيـ سنجش  يآزمون را برا نياشاره شده و اتفاقاً ا آزمون امادر آن به استفاده از كه  يآثار

  .است )Gibbs, 2017: 132(بزيگكتاب ديگري از به كار برده،  يمدل فرهنگ
انجام شده، تا  رانيكه در ا ييها وجو شده، در پژوهش تا آنجا كه نگارنده موفق به جست

نو بودن  يها از جنبه يكيموضوع  نيهم رو اين، از استاستفاده نشده آزمون امابه حال از 
 ي و جامعـه  يپژوهش حاضر است، كه در آن آزمون مورد نظـر در خصـوص زبـان فارسـ    

  .است به كار رفته زبان يفارس
  

 روش پژوهش. 3
 يكمـ  ليـ نامـه و تحل  پرسش قيها از طر داده يدانيم يپژوهش بر گردآور نيا ياصل ي هيتك
بـه   زين يفيك ي وهيش يها افتهيبا  ها افتهينيا ي سهياما از مقا.آمده از آن است به دست يها داده

 يآمار يها ليها و تحل داده.استفاده شده است شتريب نانيجهت اطم يجنب ي وهيش كيعنوان 
و با وجود  دهند يرا به دست م ياجتماع يجهت بررس ازياز اطالعات مورد ن يبخش بزرگ

مزايايي كه دارند همچنـان  ليدالبه دارند،  گريد يهمچون هر روش پژوهش ،كه ييها يكاست
  .هستند ياجتماع يها مورد توجه پژوهشگران عرصه

 رانيـ زبانـان ا  يفارسـ  ي در بستر جامعـه  يبررس كيمطالعه  نيا:مورد مطالعه ي جامعه
جامعه  نيمورد نظر در ا يها يژگيو ،يمورد بررس ي جامعه يالبته با توجه به گستردگ ؛است

مطالعـه   ي جامعـه  نـده يدر دسـترس بـه عنـوان نما    يهـا  همگن در نظر گرفته شده و نمونه
نـه مـورد توجـه قـرار      ايـ مشاركان هست  يزبان مادر ي،فارس نكهيكار حاضر ا در.اند شده

ـ  نـدفوهر ياسـت. و  اريبودن مع يزبان فارس شورينگرفته و صرفاً گو  Windfuhr andي(رو پِ

Perry, 2009:418 (نفـر   ونيـ ليم 7/35 رانيـ را در ا يزبـان فارسـ   يبـوم  شورانيگو تيجمع
زبـان   يفارسـ  ي زبانـه  تـك  شـوران يمورد نظر ما تنها گو تياند، البته از آنجا كه جمع دانسته

مركز آمـار  هاي  با توجه به دادهعدد خواهد بود.  نياز ا شيب اريمورد نظر بس تينبوده، جمع
ـ  ي امعهبرآورد كرد كه ج توان يم 2رانيا خواهـد   تيـ جمع ونيـ ليم 40از  شيمورد نظر ما ب

  داشت.
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  حجم نمونه 1.3
 ،)Krejcie andMorgan, 1970(بـر جـدول مورگـان    هيـ جامعه و با تك تيبا توجه به جمع

رو و  نيـ نفر باشـد.از ا  384از  شيب ديبا يشيمايپ ي وهيش يبرا يمورد بررس ي حجم نمونه
) مورد استفاده قرار گرفته، ينترنتيو بر خط (ا يكاغذ ي نامه دو نوع پرسش نكهيبا توجه به ا

شده تا حجم  ستفادها ينترنتيا ي نامه پرسش 310و  يكاغذ ي نامه پرسش 102در مجموع از 
  نمونه در دست باشد. 412 نانياطم قابل

  
 ها ي گردآوري داده شيوه 2.3
نامه خود با  پرسش ي نامه مد نظر قرار گرفته و ارائه استفاده از پرسش يشيمايپ ي وهيش يبرا

مـورد نظـر مـورد     يهـا  كار پرسش ي. در ابتدااست انجام شده ينترنتيو ا كاغذيدو روش 
وجـود داشـته    ينسب نانيقرار گرفت تا نسبت به كارآمد بودن آنها اطم يبند و دسته يبررس

اي ليكرت طراحي  ها بر مبناي مقياس پنج گزينه نامه شهاي پيشبيني شده در پرس پاسخباشد. 
شدند. در مقياس مذكور پنج گزينه شامل: خيلي زياد، زياد، متوسـط، كـم و خيلـي كـم بـه      

ها در نظر گرفته شده بودند كه مشارك با توجه به ميـزان پـذيرفتني بـودن هـر      عنوان پاسخ
ترين جمله و خيلـي   ياد براي پذيرفتنيكرد. خيلي ز ها را انتخاب مي جمله يكي از اين گزينه

 يجهت عدد يآمار يها ليدر تحلترين جمله در نظر گرفته شده است.  كم براي ناپذيرفتني
به نسـبت داده شـد، يعنـي بـه ترتيـب      تا پنج  كييها مذكور نمره يها نهيها به گز كردن داده

بعد  ي در مرحلهلي كم. ي خي ي پنج براي گزينه ي خيلي زياد و نمره ي يك براي گزينه نمره
بـه   جي.از نتاشد) استفاده لوتي(پا يشيبه عنوان طرح آزما يكاغذ ي نامه نسخه پرسش20از 

را  يريگ جهينت يالزم برا يها داده جاديها توان ا نامه استنتاج شد كه پرسش نيدست آمده چن
هـا بـه    نامـه  پرسـش  يينهـا  ي سواالت، نسخه دمانيدر چ رييتغ جاديتنها با ا رونيدارند. از ا
بوده است (در اين جدول تنها ده جملـه از   1هاي نهايي به شرح جدول  د. پرسشدست آم

هايي كه تحليل آنها  هاي پركننده و جمله نامه آمده و از ذكر جمله ي پرسش چهل و دو جمله
  ي حاضر ارائه نشده، خودداري شده است.). در مقاله
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  و با شماره بينامه به ترت ارائه شده در پرسش يها رسشپ: 1جدول 
هايي است  هاي پركننده و همچنين پرسش هايي كه در جدول زير نيامده مربوط به پرسش (شماره پرسش

 ي حاضر ارائه نشده.) كه تحليل آنها در مقاله

 ي پرسش شماره
  متن پرسش  نامه در پرسش

  نيست.استاد ما آلماني است، اما خيلي منظم   3
  ماريا ايراني نيست، اما آدم خوبي است.  4
  كند. آن مرد خارجي است، اما كار خالف هم مي  6
  اين دوست من خارجي است، اما آدم خيلي خوبي است.  11
  اين دوست من خارجي است، اما تحصيالت زيادي ندارد.  16
  خوبي دارد. ي اين ساختمان خارجي است، اما ساختماني كه ساخته كيفيت سازنده  19
  همسر فاطمه خارجي است، اما مرد خوبي نيست.  21
  كند.آن كارگر افغان است، اما خيلي خوب كار مي  22
  همسر رضا خارجي است، اما آدم روراستي نيست.  26
  سرايدار آن برج افغان است، اما قابل اعتماد است.  42

انجــام گرفــت، بــدين گونــه كــه  1397هــا طــي تابســتان ســال  فراينــد گــردآوري داده
مختلف  يها در محلو ديگرد هيپرسش در شش صفحه ته 42با  يينها يكاغذ ي نامه پرسش

 نـاً يآنهـا ع  دمانيـ هـا و چ  نامه از نظر پرسش برخط پرسش ي شد.نسخه عيمشاركان توز نيب
 ي هيـ ته يه به مشاركان بود. براارائ ي وهيبود و تنها تفاوت در ش يكاغذ ي نامه مشابه پرسش

قابل توجـه اينكـه بـا    استفاده شـد.  3كافه پردازش ينترنتيا تينامه از خدمات سا پرسش نيا
هاي مورد استفاده براي طرحي بزرگتر تهيه شـده بـود،    نامه عنايت به اين موضوع كه پرسش

انـد،   سـنجيده  مـي  ها هايي كه نگاه افراد را به خارجي هاي پركننده و پرسش عالوه بر پرسش
اند، امـا ايـن    هايي براي سنجش نگاه به نقش اجتماعي زنان و مردان نيز بوده حاوي پرسش

اند. نتايج بررسي ساير جمالت كـه در   ي حاضر مورد بررسي قرار نگرفته ها در مقاله پرسش
توانـد در مقـاالت ديگـري بـه طـور جداگانـه ارائـه         اند، مي پژوهش كلي مورد تحليل شده

نامه استفاده از آزمون اما به عنوان يك ابـزار زبـاني    ي كلي در طراحي اين پرسش ايده.دگرد
هاي اجتماعي  بوده كه با توجه به برآورد مشاركان از ميزان پذيرفتني بودن يك جمله، كليشه

  دهد. آنها را به دست مي
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 هاي آماري روش 3.3
 ليـ تما اسيـ از مق يها به سمت خاصـ  پاسخ ايآ نكهيها و درك ا داده ييابتدا فيجهت توص

ر، رامبه مركز است (ك شيگرا ي سنجه نيتر متداولكه نيانگيم يآمار صنه، از شاخ ايدارند 
 يموجـود از نظـر آمـار    يها تفاوت ايآ نكهيا يبررس ي)استفاده شده و سپس برا29: 1384
 نيانگيـ قرار گرفته اسـت. م  مورد استفاده يمشروح زيرآمار يها موننه، آز ايهستند  دار يمعن

پاسخ به عنوان  3 ازيبه دست آمده و با در نظر گرفتن امت يتيهر دو گروه جنس يهر داده برا
 خنثـي هر گروه نسبت به پاسخ  يها در پاسخ يدار يانحراف معن ايشده كه آ ي، بررسخنثي

از  خنثـي ها بـا پاسـخ    پاسخ نيانگيم انيتفاوت م يدار يمعن ينه. جهت بررس ايوجود دارد 
 تيجنسـ  انيـ م يارتبـاط  ايـ آ نكهيا يبررس يبرا و استفاده شده يا ) تك نمونهt( يآزمون ت
 رمـرتبط يغ ي دو نمونـه  ي) بـرا t( ينه از آزمون ت ايوجود دارد  شانيها و پاسخ انيگو پاسخ

با هـم   رمرتبطيغ ي دو نمونه يها نيانگيم ايكه آ كند يم نييآزمون تع ني. ااست استفاده شده
از دسـته   يبه كار رفتهها آزمون يذكر است تمام انيشا .)111: 1384ر، رام(ك ريخ ايمتفاوتند 
وجـود دارد،   مالحظـاتي هـا   دست آزمـون  نيبه كار بردن ا يهستند، برا يپارامتريها آزمون

چنانكه كست كـه  پرسش ا نيا ،از مسائل حل نشده در آمار يكي:ديگو ي) م51: 1384ر (رام
 ياسـتفاده كـرد. برخـ    كيـ پارامتريها از آزمون كيرپارامتريغيها آزمون يبه جا ديچه موقع با

ها  استفاده كرد كه داده ديبا يفقط زمان كيپارامتريها كه از آزمون كنند ياستدالل م سندگانينو
شـده باشـند؛    يريگ اندازه ينسب اييا فاصله اسيبا مق رهاي) متغ1را داشته باشند:  ريسه شرط ز

متجانس باشد  ايآنها برابر  انسيشده باشند كه وار دهيكش رونيب ييها تيها از جمع ) نمونه2
 يريســه شــرط قبــل از بــه كــارگ نيــا ايــامــر كــه آ نيــآنهــا نرمــال باشــد. ا عيــ) توز3و 

مورد سـوال اسـت.همانگونه كـه     يجد طورنه؟ به  ايابنديتحقق  يستيبا يپارامتريها آزمون
 ديـ آمار مورد ترد نيمتخصص انيم يها حت آزمون نياستفاده از ا طيلزوم تحقق شرا مينيب يم

تعداد نسبتاً مناسـب   نيو همچن يمورد بررس ي جامعه يسو با توجه به بزرگ گرياست، از د
كـرد و بـا    دييپژوهش تأ نيا يتحقق شروط دوم و سوم را برا توان يگرفته شده، م ي نمونه

هـا   سطح قابل قبول بودن جملـه  يتا پنج برا كييها با نمره رتكيلاسيبه استفاده از مق جهتو
  در نظر گرفت. زيتحقق شرط اول را ن توان يم
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  هاي پژوهش داده. 4
 ها دادهتوصيف  1.4

نامه  پرسش قيپژوهش از طر نيا يكم يها روش پژوهش آمد، داده حيهمانگونه كه در توض
به مشاركان ارائـه   ينترنتي) و اي(كاغذ يدست قيها از دو طر نامه . پرسشاست به دست آمده

 5تعداد  نياست. از ا گردآوري شدهقيتحق نيا ينامه برا نسخه پرسش 412شد. در مجموع 
ـ   اديز يليخ دتعدا ،يسن ي مختلف (خارج بودن از دامنه لينسخه به دال پاسـخ،   يپرسـش ب

ار گذاشته شوند، اما با توجـه  كن ها لياز تحل توانستند يها و ...) م به پرسش كسانييها جواب
دهـد، بـه    رييـ تغ يلـ يرا خ جينتـا  توانسـت  يتعداد نمـ  نيا نكهيبه حجم قابل قبول داده و ا

و  فيتوصـ  يبـرا  هـا  داده ي نشد و از همـه  هيها تك در انتخاب نمونه يشخص يها قضاوت
نسخه  51ها و  نسخه توسط خانم 51هاي كاغذي،  نامه . از مجموع پرسشاستفاده شد ليتحل

ها و آقايان پاسخگو از نوع اينترنتي به ترتيب  توسط آقايان تكميل شده. همچنين تعداد خانم
  نشان داده شده است. 2ها در جدول  بوده است. اين داده 134و  176

 بر حسب جنسيت انيگو پاسخ يفراوان :2جدول 

  نامه برخط پرسش  نامه كاغذي پرسش  
  176  51  ها خانم
  134  51  آقايان

ومشخص است، توزيع جنسيتي مشاركان ايـن پـژوهش نسـبتاً    2همانطور كه از جدول 
توانستند  گويان آن مي هاي كاغذي كه پاسخ نامه مناسب و قابل قبول است. به ويژه در پرسش
رو كنترل بيشتري بر چگونگي توزيع آنها وجود  مورد انتخاب پژوهشگر قرار گيرند و از اين

هـاي اينترنتـي كـه     نامـه  تر اتفاق افتـاده اسـت. امـا در پرسـش     داشته، توزيع بهتر و متناسب
تـر اسـت، امـا     اند توزيع كمـي نـاهمگون   گويان داوطلبانه و اتفاقي به آنها جواب داده پاسخ

  قبول باشد. تواند قابل همچنان اين توزيع هم مي
ده شده به هر پرسش توسـط كـل   دا يها نمره نيانگينخست مها  در فرايند توصيف داده

بـه   ياز نگـاه كلـ   ياريـ مع تواند يشاخص م ني. اميده يقرار م يرا مورد بررس انيگو پاسخ
 ي هيـ ما دست تواند يزبان را به ما بدهد كه م يفارس ي هر جمله توسط جامعه يدرست زانيم
 نيانگيـ ر مبـه طـو   يا . در واقـع اگـر جملـه   باشد) ياجتماع يها نمونه شي(پ ها شهيكل نييتع

آن جملـه   يساختار منطق توان يشركت كننده گرفته باشد، م تياز جمع ييباال يليخ ي نمره
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 يا كه جملـه  ي) دانست و در صورتياجتماع يها نمونه شيجامعه (پ يها شهيرا منطبق بر كل
آن  يساختار منطق اديگرفته باشد به احتمال ز مشاركانار  يكم يليخ ي نمره نيانگيبه طور م

هـا را بـه ترتيـب از     در صورتي كـه پرسـش   جامعه نبوده است. يها شهيجمله در جهت كل
خواهيم رسـيد؛   3ي ميانگين مرتب كنيم به جدول  ي ميانگين به بيشترين نمره كمترين نمره

تـرين و جمـالت پـايين آن     گويـان پـذيرفتني   جمالت باالي ايـن جـدول از سـوي پاسـخ    
  اند: داده شده ترين جمالت تشخيص ناپذيرفتني

  انيگو پاسخ ي همه ينمره از سو يصعود نيانگيجمالت بر حسب م:3جدول 
هايي است  هاي پركننده و همچنين پرسش هايي كه در جدول زير نيامده مربوط به پرسش (شماره پرسش

 ي حاضر ارائه نشده.) كه تحليل آنها در مقاله

  يپرسش شماره  رتبه  يپرسش شماره  رتبه
12  42  24  19  
15  22  27  26  
18  4  28  16  
19  3  30  6  
22  11  32  21  

انـد، يعنـي از سـوي     هاي پركننـده در بـاالي جـدول قـرار داشـته      تعداد زيادي از جمله
ي  اند، البته بررسي جمالت پركننـده جـزء اهـداف مقالـه     گويان پذيرفتني ارزيابي شده پاسخ

داده شده به هر  ي نمره نيانگيمجداگانه مورد بررسي قرار گيرد.تواند  فعلي نيست و خود مي
تفاوت نگاه زنان و مـردان بـه    زانياز م يكل يينماتواند  ميافراد  تيپرسش بر حسب جنس

مرد و زن  انيگو ها توسط پاسخ داده شده به پرسش يها كند. نمره جاديجمالت ما ا يدرست
  .است4به شرح جدول 

  تيجنس كيها به تفك نمرات داده شده به پرسش نيانگيم: 4جدول 
هايي است  هاي پركننده و همچنين پرسش هايي كه در جدول زير نيامده مربوط به پرسش (شماره پرسش

 ي حاضر ارائه نشده.) كه تحليل آنها در مقاله

  مردان زنان
  ميانگين  نمونهتعداد  ميانگين نمونهتعداد  ي پرسش شماره

3  227  96/2 184 01/3 
4 227  05/3 184 75/2 
6 227  34/3 183 19/3 
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11 226  04/3 185 98/2 
16 227  44/3 185 03/3 
19 227  17/3 185 96/2 
21 227  55/3 185 29/3 
22 226  85/2 185 72/2 
26 226  28/3 185 09/3 
42 227  61/2 184 68/2 

  
 ها تحليل داده 2.4

ي مشـاركان و   ها از سوي همـه  ابتدا ميزان قابل پذيرش بودن جمله در اين بخش به ترتيب
ايـم. طبـق    سپس تأثير جنسيت در نگاه به ميزان قابل پذيرش بودن را مورد بررسي قرار داده

هـايي   ، جملـه 5هـاي جـدول    متغيره)، جمله آزمون آماري به كار گرفته شده (آزمون تي تك
داري نود و پـنج   اند و در سطح معني سنجيده را مي ها اند كه نگرش مشاركان به خارجي بوده

ي بيشـتر يـا كمتـر از     داري نمـره  (يعني به شـكل معنـي  از سه ي ميانگين متمايز درصد نمره
  اند: اند) توسط ايشان دريافت كرده ي خنثي داشته نمره

 ها ي داراي پاسخ متمايز از ميانه در خصوص خارجيها پرسش: 5جدول 

 ي شماره
  ي نمره  متن پرسش  پرسش

  ميانگين
  43/3  استاد ما آلماني است، اما خيلي منظم نيست.  3
  55/3  كند. آن مرد خارجي است، اما كار خالف هم مي  6
  72/2  ي اين ساختمان خارجي است، اما ساختماني كه ساخته كيفيت خوبي دارد. سازنده  19
  42/3  خوبي نيست.همسر فاطمه خارجي است، اما مرد   21
  52/2  كند.آن كارگر افغان است، اما خيلي خوب كار مي  22
  32/3  همسر رضا خارجي است، اما آدم روراستي نيست.  26
  59/2  سرايدار آن برج افغان است، اما قابل اعتماد است.  42

 انـه ياز م زينمرات متمـا  يدار يبه شكل معن يآمار ياه كه طبق آزمون يجمالت انيدر م
 بيـ بـه ترت  6 ، جمـالت جـدول  شـدند  ها مربوط مـي  و به نگرش نسبت به خارجي اشتندد

 يجمـالت از سـو   نيتـر  يرفتنيپـذ  بيـ جمالت به ترت نينمرات را گرفته بودند، ا نيكمتر
  اند: بوده انيگو پاسخ
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 ها در خصوص نگرش به خارجي انيگو پاسخ يجمالت از سو نيتر يرفتنيپذ: 6جدول 

  ي شماره
  ي نمره  متن پرسش  پرسش

  ميانگين
  64/2  .آن برج افغان است، اما قابل اعتماد است داريسرا  42
  79/2  .كند يخوب كار م يليآن كارگر افغان است، اما خ  22

چهـل و دو   ي به اتباع افغانستان هستند. در جملـه  ينشانگر نگاه نسبتاً منفاين جمالت 
افغان برج قابل اعتماد نخواهد بود، اما فـرد مـورد نظـر مـا      داريبوده كه سرا نيا فرض شيپ

فرض بر آن بوده كـه   زيو دو ن ستيب ي قاعده را نقض كرده و مورد اعتماد است. در جمله
بـودن   يكـار  دياست، چراكـه شـا   بيعج زيخود ن ني(كه ا كند يكارگر افغان خوب كار نم

 ديـ با زيموضوع خود ن نيها باشد، كه البته ا اجتماع ما در مورد افغان يها فرض شياز پ يكي
.بـا مرتـب كـردن    كرده يشود.)، اما كارگر مثال ما بر خالف انتظـار خـوب كـار مـ     دهيسنج

به جـدول   ازيامت نيشتريداشتند بر حسب ب زيمتما ي همان جمالت كه نمره انياز م يجمالت
 انيـ گو پاسـخ  يجمالت از سـو  نيتر يرفتنيناپذ ي هدهند كرد كه نشان ميخواه دايدست پ 7

  است:

 ها در خصوص نگاه به خارجيانيگو پاسخ يجمالت از سو نيتر يرفتنيناپذ: 7جدول 

  ي شماره
  ي نمره  متن پرسش  پرسش

  نيانگيم
  43/3  .ستين ياست، اما مرد خوب يهمسر فاطمه خارج  21
  28/3  .كند ياست، اما كار خالف هم م يآن مرد خارج  6
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 ديـ با يخارج كيكه همسر فاطمه به عنوان  مينيب يم كيو  ستيب ي شماره ي در جمله
 يمـرد خـارج   كيشش  ي . طبق جملهستيطور ن نيباشد، اما بر خالف انتظار ا يآدم خوب

 ي جملـه  در. كنـد  يكار را مـ  نيما ا ي كار خالف بكند، اما بر خالف قاعده مرد جمله دينبا
. ستين نيدوست چن نيداشته باشد، اما ا ياديز التيتحص ديمن با يشانزده دوست خارج

باشد، اما بـر   يآدم روراست ديرضا با يو شش همسر خارج ستيب ي جمله فرض شيطبق پ
  .ستين نيخالف انتظار او چن
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آنهـا بـه    يهـا  افراد بـر پاسـخ   تيپژوهش آن است كه جنس نيااصلي از سواالت  يكي
مستقل بـا سـطح    ي دو نمونه) tي (ت يدارد. با استفاده از آزمون آمار يرينامه چه تأث پرسش

هـا   به پرسشو مردان ان كه زن ينمرات نيانگيم نيب ايآ خواهيم ديدنود و پنج درصد  نانياطم
كار فرض صـفر و فـرض مقابـل را بـه      نيا ينه. برا ايوجود دارد  ياند تفاوت معنادار داده

  :ميكن يم فيتعر ريصورت ز
H0: داده شده به هر پرسش توسط زنان و مردان برابر است يها نمره نيانگيم . 

H1: ستيداده شده به هر پرسش توسط زنان و مردان برابر ن يها نمره نيانگيم . 

زنـان و مـردان    انيـ م دار يدر پاسخ به آنها تفاوت معنطبق آزمون فوق كه  ييها پرسش
  :هستند8وجود داشته به شرح جدول

 ها ي داراي جواب متمايز از سوي زنان و مردان در خصوص خارجيها پرسش: 8جدول 

  ي شماره
  متن پرسش  پرسش

  ي نمره
  ميانگين

  مردان  زنان
  08/3  41/3  اين دوست من خارجي است، اما تحصيالت زيادي ندارد.  16
  30/3  55/3  همسر فاطمه خارجي است، اما مرد خوبي نيست.  21

داشته باشد، اما بـر   ياديز التيتحص ديمن با يدوست خارج ديگو يشانزده م ي جمله
 نيـ ا زيـ ن كيـ و  سـت يب ي نـدارد. جملـه   ياديـ ز التيو تحص ستين نيخالف قاعده چن

اما بر خـالف انتظـار    باشد،يمرد خوب ديفاطمه با يرا در بر دارد كه همسر خارج فرض شيپ
  .ستين نيچن

جمع دوستانه  كيو  يجمع خانوادگ كيدو جلسه در  يوگوها ط گفتهاي كيفي: داده
ي  شـد.متن پيـاده شـده   مختلـف انجـام    نيو سـن  تيجنس الت،يدر سطوح تحص يبا افراد

نكته كـه جمـالت    نير امشاركان بشتريبهمسو با نظر متخصصان، است كه  يحاكگفتگوها 
 شـوند  يواقع م رشيمورد پذ ياند، در صورت به هم متصل شده اماطكه با حرف رب يدو بند

هستند كـه   فقواوگوها م در گفت يافراد شتريب نيبند اول باشد. همچن يكه بند دوم آنها ناف
 كنند ينم ايو  كنند يم يرا نف گريكدام بندها همد نكهيدر خصوص ا يفرهنگ يها نهيزم شيپ

همه موافق هستند كه برداشت شـنونده از   باًيتقر ريدر خصوص مثال ز ژهيموثر هستند. به و
نگـاه او و در واقـع    ريدوم تحـت تـأث   ي بـودن جملـه   يبودن جملـه اول و عـاد   يرعاديغ
 است: يفرهنگ ي نهيزم شيپ



  1397 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،شناخت زبان   124

 .ستين ي) است، اما آدم منظمي(همدان يمرد رشت آن

 .ستين ياست، اما آدم منظم يمرد آلمان آن

هستند، امـا اغلـب    كسانيباًيتقر يدو جمله از نظر ساخت زبان نيا مينيب يكه م همانطور
. كننـد  يمـ  يابيـ ارز يرفتنيدوم را پذ ي و جمله يرفتنياول را ناپذ ي جمله يفارس شورانيگو
 ياريبسـ  ت،يجنس ريافراد روشنگر بود.در خصوص تأث يبرا اريوگوها بس مثال در گفت نيا

 رسـد  يندارند، در واقع به نظـر مـ   يقيواضح و دق يليوگوها نظر خ از افراد حاضر در گفت
در نـوع نگـاه افـراد و بـه تبـع آن       عامـل نيخصوص ندارند كه ا نيدر ا يافراد برآورد روشن

به  يعيهم طب يتا حدود عموضو نيدارد، البته ا يرينسبت به جمالت چطور تأثبرآورد آنها 
همگان قـرار داشـته    ديدر معرض د يبه راحت تواند ينم يا مقوله نيچراكه چن رسد؛ ينظر م

داده استنباط شد  يآور جمع ي دوره يباشد.آنچه از مكالمات انجام شده توسط پژوهشگر ط
و  كننـد  يم يابيواضح جمالت را ارز نسبتاًافراد  ها يبود كه در خصوص نگاه به خارج نيا
 يتر بدانند اباء ندارند و گاه منظم ايرا برتر  يخارج كيبه وضوح  نكهياز ا يافراد حت يليخ

 توانـد  يكـه مـ   ميشو يرو م مشابه آن روبه ايخوبه! يكه خارج نهينظر ما اچون  يبا جمالت
بـه   كننـد  يصحبت م يافراد در خصوص خارج يباشد.اغلب وقت ها يبه خارجنشانگر نگاه 

خصـوص مـثالً    نيو اغلب در ا رنديگ يم فرض شيرا پ يغرب ايييفرد اروپا كيرسد ينظر م
از نكات جالب استنباط شده  يكيرا مد نظر ندارند. يكشور عرب كيايافغانستان  ي تبعه كي

خـود در   ديـ مـردان در ابـراز عقا   رسد يدوره آن است كه به نظر م نيتوسط پژوهشگر در ا
 نيـ ا ي و زنـان كمتـر بـه وضـوح دربـاره      كننـد  يبرخورد م يشتريفوق با جسارت ب موارد

 يتـ ح ايـ و  دهنـد  يو واضـح مـ   يبه مسائل ذكر شده نظر قطع شانيها نگاه ايموضوعات و 
  .دهند ينظر نم يليخ يگاه

 

  هاي پژوهش يافتهگيري و  نتيجه. 5
هـاي گرفتـه    ي خارجي را با توجه به پاسـخ  در اين بخش ابتدا نگرش كلي جامعه به مقوله

كنيم و سپس به بررسي تأثير عامل جنسيت بر اين نگرش خواهيم پرداخت.  شده بررسي مي
 جمالت نيتر يرفتنيو ناپذ نيتر يرفتنيما مهم است، پذ يبرا انيم نيكه در ا ياز موارد يكي
 نيـ نگاه جامعه به جمالت مـا را مشـخص كنـد. ا    فيط يدو سو تواند ياست كه م زمونآ

. طبـق تحليلـي كـه بـر روي     انـد  اسـتخراج شـده   يا تك نمونهtجمالت با استفاده از آزمون
اتباع  يبرا يمنف فرض شيادعا كرد كه نقش پ توان يمانجام شد،  6ي  هاي جدول شماره داده
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ها قابل استنتاج است. امـا در خصـوص    جمله نيآن از ا ريلت غبودن حا استثناافغانستان و 
پـس بـا    م،ينـ يب يمجموعـه نمـ   نيـ در ا يا از اتباع افغانستان) جمله ري(به غ ها يخارج ريسا

 ينگاه منفـ  نكهيكرد، جز ا يادياستدالل ز توان يخصوص نم نيدر ا ها جمله نياستفاده از ا
 نيـ در ا زيـ ها پررنگ نبوده كه باعث شود آن جمالت ن افغان ي به اندازه گانهياتباع ب ريبه سا

 هـر  7ي  هاي حاصل از جدول شـماره  از سوي ديگر با توجه به يافته .رنديمجموعه قرار بگ
 ينقض شده، بـرا  ييمثبت كه به طور استثنا فرض شيپ كي يدسته حاو نيا ي چهار جمله
انگاشـته   يرفتنيما به نسـبت ناپـذ   انيگو پاسخ يآنها از سو ياند؛ اما تمام بوده يافراد خارج

 يبـرا  يمثبت در خصـوص افـراد خـارج    يها فرض شياست كه پ يبدان معن نياند. ا شده
  .است نبودهمشاركان ما قابل قبول 

 يفارسـ  ي كـه نگـرش جامعـه    ميپرسش بر آمد نيبه ا ييكه در صدد پاسخگو يهنگام
 زيگرش جامعه نننيبود كه ا نيدارد، فرض ما ا يبازنمود زبان زانيتا چه م ها يزبان به خارج
 يهـا  افتـه يخواهـد داشـت، همـانطور كـه از      يريـ گ قابل توجه و قابل اندازه يبازنمود زبان
 يا مالحظه به طور قابل زين ها يبه سنجش نگرش به خارج طجمالت مربو داستيپژوهش پ

 هـا  يگفت نگاه به خارج نتوا يما بودند. پس م ي انهياز م زيمتما يها در صدر جدول پاسخ
  .شده است دييتأ هيفرض نيداشته و ا يزبان بازنمود زبان يفارس ي در جامعه

انـد، تـالش    گرفتـه  يمتفـاوت  يها زنان و مردان پاسخ يكه از سو ييها پرسش يبررس با
جمالت با اسـتفاده از   ني. اميببر يمشاركان پ ييگو در پاسخ تيعامل جنس ريبه تأث ميا كرده
طبـق جـدول   كـه   ييهـا  رسـش پ انيـ اند. از م مستقل استخراج شده رييدو متغ يبرا t آزمون
دو  هركرده بودند،  افتيزنان و مردان در ياز سو زيپاسخ متما يدار يمعن يشكل 8ي  شماره

جمله فرض بـر آن بـوده    نيدر اول. است ها يمثبت از خارج ي انگاره شيجمله در تضاد با پ
فرض بر آن بـوده كـه    ياست و در دوم ها يخارج يبرا فرض شيپ كياديز التيكه تحص

 يجمالت از سـو  نيا ياست، اما هردو فرض شيپ يهمسر خارج كييمرد خوب بودن برا
انـد. پـس    بوده يرفتنيهم ناپذ شترينزد زنان ب ياند و حت نشده دهيد يرفتنيپذ يليمشاركان خ

بوده است.  يرفتنيزنان كمتر پذ ياز سو ها يخارج يمثبت برا يها فرض شيگفت پ توان يم
ـ  كيـ چينامه، ه جمالت پرسش انيسو از م گرياز د كـه در خصـوص نگـاه بـه      ياز جمالت

انـد،   نكـرده  افـت ينسـبت بـه زنـان در    يشـتر يب ي مـردان نمـره   ياند از سو بوده ها يخارج
برآورد  تر يرفتنيمردان به نسبت ناپذ ياز سو ها يمربوط به خارج يها  از پرسش يك يهيچعني

  .دانسته نشده است تر يرفتنيزنان ناپذ يبرعكس از سو اينشده و 
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 يفارسـ  ي نگـرش جامعـه   يبر بازنمود زبان تيجنس ريپرسش كه تأث نيپاسخ به ا يبرا
(مثبـت   فرض شيپ يها كه نگرش ميفرض كرده بود نيچگونه است، چن ها يزبان به خارج
) نـزد زنـان   افتـه ين توسـعه  يبـه كشـورها   يو منف افتهي توسعه ياز كشورها يبه افراد خارج
برداشت  گونهنيا مياستنباط كرد ها تحليل داده در بخش آنچهدارد. از  يشتريب يبازنمود زبان

 شتريب زياز مردان ن يزنان حت ياز سو گانهيبه اتباع ب ينگاه نسبتاً منف يكه به طور كل شود يم
رسـد تمـايز    يافته، بـه نظـر مـي    كمتر توسعهاما در خصوص نگاه به اتباع كشورهاي  .است

  چنداني ميان بازنمود زباني زنان و مردان وجود ندارد.
ي مـورد   هـا در جامعـه   هاي كيفي ديديم برخي نگـرش  شايان توجه آنكه در بخش داده

هـا قابـل    هاي موجود ميان مردان و زنان در ابراز زباني اين نگرش مطالعه و همچنين تفاوت
ا آزمون كمي به كار رفته در روش پيمايشي ما توانايي اسـتخراج آنهـا را   تشخيص است، ام

هـاي   نداشته است. البته اين موضوع در هر پژوهش اجتماعي با توجه به ابعـاد و پيچيـدگي  
ي اجتماعي  توان تمامي جزئيات يك پديده موضوع مورد مطالعه، طبيعي است و مسلماً نمي

  راج نمود.را با استفاده از يك روش خاص استخ
 يكياكنون به عنوان  ميپژوهش انجام داد نيكه در طول ا ييها ليتحل يتوجه به تمام با
تـوان   ياديـ تـا حـدود ز   آزمون اماميادعا كن ميتوان يكار انجام شده، م ييمهم و نها جياز نتا
دور از  يهـا  نمـره  اديكه با اختالف ز يرا دارد و جمالت ياجتماع يها فرض شيپ صيتشخ

 انيم زيآزمون تما نيا ميديسو همانطور كه د گريموضوع است. از د نيا دياند مو داشته انهيم
 نيكـاربرد چنـ   يبـرا  ديموارد نشـان داد. هرچنـد شـا    ياريرا هم در بس يتيجنس يها گروه
 كيـ گفت آزمون اما بـه عنـوان    توان يباشد، اما م يشتريب ي و تجربه قيبه تحق ازين يآزمون

 تواند يزبان م يفارس ي جامعه يبرا يشناخت ياجتماع شناسي يزبانها در پژوهش يابزار زبان
بر اين اساس  قابل توجه پژوهش حاضر است. ياز دستاوردها يكيخود  نيبه كار رود و ا

بررسي پايايي و روايي آزمون به كـار رفتـه در ايـن تحقيـق ميـداني و استانداردسـازي آن       
هـاي   مورد توجه قرار گيرد. همچنين بـا بررسـي نگـرش   هاي بعدي  تواند براي پژوهش مي

اي از آنها ايجاد نمـود و   توان شبكه مختلف اجتماعي و تأثير پارامترهاي متفاوت بر آنها، مي
  تر به كار برد. هاي اجتماعي و زباني پيچيده پارچه شده را براي تحليل هاي يك يافته
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ها نوشت پي
 

 يبـه فارسـ   كنند يذهن فاش م ي ها درباره چه مقوله : آنيعلوم شناخت ي قلمرو تازهاثر با نام  نيا. 1
  منتشر شده است.
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