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  چکیده

- هاي اجتماعی در مراودات زبانیظر گرفتن نقش انکارناپذیر شبکهبا در ن
ها و به دلیل نبود ضرورت شناخت علمی این پدیدهاجتماعی و با توجه به

 بررسی با هدف حاضر پژوهش شناختی در این حوزه،هاي کافی زبانپژوهش
 در بین بوكفیس موافقت و مخالفت کردن در دو کنش گفتاري راهبردهاي

 1196اي متشکل از منظور پیکره بدین زبان انجام شد.فارسی زبان ویسیانگل
هاي موجود تحلیل انتخاب و بر طبق مدل) کامنت در هر زبان 596کامنت (

عد راهبردهاي ابراز احساسات در هنگام از ب شده آوريشد. پیکره جمع
زبانان و که بین فارسی داد نشان هاموافقت و مخالفت نیز تحلیل شد. یافته
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 و موافقت از راهبردهاي استفاده داري از لحاظمعنی تفاوت زبانانانگلیسی
 و نیز راهبردهاي ابراز احساسات در هنگام موافقت و مخالفت وجود مخالفت

که زنان و مردان هر کدام از راهبردهاي متفاوتی  شد مشخص همچنین،. دارد
عالوه، برند. بهفت بهره میبراي ابراز احساساتشان در حین موافقت یا مخال

طورکلی زنان نسبت به مردان از راهبردهاي نتایج این پژوهش اثبات کرد که به
کنند. این گفتاري بیشتري براي نشان دادن موافقت و مخالفت استفاده می

خصوص هاي اجتماعی، بهشناختی شبکهتواند در شناخت زبانها مییافته
هاي بوك، و زبان مورد استفاده در آن مورد استفاده پژوهشگران حوزهفیس

  علوم ارتباطات و منظورشناسی قرار گیرد.
  بوكرشناسی، کنش گفتاري، راهبرد، فیسمنظو کلیدي: هايهواژ

  
  مقدمه
طور متوسط در به متفاوت اما مرتبط، 3عنوان دو کنش گفتاري، به2مخالفت و 1موافقت

ها و در حین البته، در مکالمه. روندهاي زبانی به کار میها و بافتبسیاري از مکالمه
نش گفتاري مخالفت استفاده از زبان، کنش گفتاري موافقت و بروز آن نسبت به ک

صورت نظر و مخالفت بهشود زیرا ممکن است اختالفمی داده ترجیح بیشتر کردن،
 رو،ازاین .)Sifianou, 2012(و موجب رنجش طرف مقابل شود  شده تهدید تلقی

به کار  مناسب صورتبه را در هنگام گفتگو این دو کنش گفتاري چگونه این که دانستن
  است. مهم ببریم

کند. استفاده از زبان اي است که انسان را از دیگر جانداران متمایز مییژگیزبان و
هاي گفتاري و که رساندن پیام و برقراري ارتباط از طریق کنش نحويهدفمند است به
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هاي برقراري شود. یکی از شکلراهبردهایی مختص به هر کنش گفتاري انجام می
نقش  21و اینترنت است. اینترنت در قرن  ارتباط در عصر حاضر، استفاده از رایانه

هاي ارتباطی بین افراد تأثیر گذاشته ناپذیري در زندگی مردم داشته و بر سبکاجتناب
ها یا هاي ارتباطی مختلفی همچون ایمیل، وبالگ، گروهاست. از این طریق، راه

به وجود آمده،  2و توییتر 1بوكفیس :هاي اجتماعی مانندهاي اینترنتی و نیز شبکهکانال
ویژه نسل جوان، اند. بسیاري از مردم، بهرا تسهیل کرده 3یافته و ارتباطات آنالینتوسعه

گذاري نظرها و افکار خود اي براي ارتباط و به اشتراكعنوان وسیلهبوك بهاز فیس
هدف اصلی از ایجاد  بوك،گذار فیسبنیان )2009( 4زوکربرگ کنند. به گفتهاستفاده می

هاي ویژه دانشجویان و دانشگاه از طریق شبکهبوك، ارتباط و اتصال مردم و بهیسف
ارتباطات الکترونیکی، مرز «معتقد است که  )Nazir, 2012: 255( 5اجتماعی است. نذیر

رنگ کرده است. مرزهاي بین دو ژانر به حدي در حال بین زبان گفتار و نوشتار را کم
  ».گیري استـویژه در حال شکل زبان جدید وادغام است که یک

شمار هاي انگشتبا بررسی ادبیات موجود، مشخص شد که تاکنون پژوهش
 هاي گفتاري در فضاي مجازي صورت گرفته است مثالًبر روي کنش 6شناختیزبان

)Shum & Lee, 2013( بوك نیز تاکنون پژوهشی در حوزه و در خصوص فیس
، هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبردهاي سپاست.  نشدههاي گفتاري انجامکنش

کردن و مخالفت کردن در میان نظرهاي هاي گفتاريِ موافقتکاررفته براي تولید کنشبه
نظر  باشد. همچنین، دربوك میزبانان در فیسزبانان و انگلیسیتوسط فارسی شده داده
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یز چگونگی نشان عنوان یک متغیر در مقایسه راهبردهاي مذکور و نگرفتن جنسیت به
دادن احساسات در حین نظر دادن (موافقت/مخالفت) از دیگر اهداف این پژوهش 

هاي مفیدي براي توصیف و تحلیل چگونگی ارتباط تواند یافتهاین مطالعه می باشد.می
  هاي اجتماعی از دیدگاه منظورشناسی زبان فراهم آورد.بوك و شبکهو تعامل در فیس

  
  پیشینه پژوهش

  رشناسی و کنش گفتاريمنظو
نسبتاً  هدر مقایسه با آواشناسی و نحو، منظورشناسی یا کاربردشناسی زبان یک حوز

است. منظورشناسی به  شده اخیر مطرح هجوان است که در حدود چهار یا پنج ده
افتد، چگونگی استفاده از زبان، معناي ضمنی و نیز بررسی بافتی که در آن معنا اتفاق می

 )Crystal, 1985: 364( 1پردازد. کریستالهاي گفتاري میکارگیري کنشچگونگی به
به مطالعه زبان از دیدگاه گویشوران، کاربران و مخاطبان  2منظورشناسی«معتقد است که 

ها هایی که در حین استفاده با آنها، محدودیتهاي آنپردازد و بر روي انتخابمی
در این میان، ». کندگذارند تمرکز میمخاطب میمواجه هستند و نیز تأثیري که بر روي 

خصوص در مواجه با فردي از مسائل فرهنگی نیز تأثیرگذار هستند و در اکثر اوقات، به
زبان و فرهنگ دیگر، نوع کالم، ساختارها، واژگان و معانی ضمنی که گوینده بر طبق 

یار مهم و حائز اهمیت بس ،برد و نیز تأثیر معنایی آن بر مخاطبفرهنگ خود به کار می
صوري  هتر، به این معناست که مطالعاست. بنابراین، منظورشناسی به مفهوم ساده

دستور و واژگان) ضرورتاً به معناي بررسی  :هاي زبانی (مانندتعامالت و بررسی فرم
اي از دیدگاه صورت، و یا به دیدگاه سنتی مناسب بودن نیست، بلکه ممکن است جمله

ساخت و صحیح باشد ولی از دیدگاه منظورشناسی نتواند در بافت خوش صرف و نحو،
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، منظورشناسی به پسموردنظر به کار رود و یا معناي موردنظر را در آن بافت برساند. 
پردازد که با مناسب بودن جمله از دیدگاه بافت، اجتماع و فرهنگ، معناي مواردي می

خواهی، ز قبیل درخواست، معذرتهاي گفتاري اضمنی (تولید و درك آن)، کنش
  ها سروکار دارد.موافقت، مخالفت، تعریف، ... و نیز راهبردهاي آن

در منظورشناسی، کنش یا  مورد مطالعهطور که اشاره شد، یکی از موارد همان
هاي گفتاري به آثار ویتگنشتاین، آستین و سرل هاي گفتاري است. مطالعه کنشکنش
معتقد است که آستین پدر منظورشناسی و نظریه کنش گفتاري  )2001( 1گردد. میبرمی

هاي ویتگنشتاین بوده است. حرف شده است و آنچه او گفته است در واقع بسط داده
معتقد است که استفاده از زبان فقط براي بیان مطلب یا گفتن یک  )1962( 2آستین

دیگر، انسان از زبان بیانبهموضوع نیست، بلکه استفاده از زبان براي او انجام کار است. 
ي معتقد است که هر کلمه، عبارت و کند. در این نظریه،ها) استفاده می( براي انجام کار

و معناي بیانی یا 3اللفظی تواند دو معنا داشته باشد: معناي زبانی یا تحتگفتار مییا پاره
شود که انجام آن  تواند منجر به انجام کاري. به گفته او حتی معناي ضمنی می4ضمنی

بندي دیگري از نیز تقسیم )1962(5سرل شود.کار نیز جز کنش گفتاري محسوب می
: انجام کاري در آینده را تعهد 6. کنش گفتاري تعهدي1هاي گفتاري ارائه داد: کنش

کند، مانند نامیدن دو : تغییر را اعالم می7. کنش گفتاري خبري2کند، مانند قول دادن؛ می
: شنونده را وادار به انجام یک 8. کنش گفتاري دستوري3نوان زن و شوهر؛ عنفر به
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: گوینده نوع نگرش خود به 1. کنش گفتاري بیانی4کند، مانند دستور دادن؛ فرمان می
: یک 2. کنش گفتاري توصیفی5کند، مانند عذرخواهی کردن و چیزي را بیان می

 خصوص تفاوت راهبردهاي مورددر  کند مانند گزارش دادن.وضعیت را توصیف می
است.  شده هاي متعددي تاکنون انجاماستفاده براي هر کنش گفتاري تاکنون پژوهش

اند و تفاوت بین ها این راهبردها را در حداقل دو زبان باهم مقایسه کردهاکثر پژوهش
 ,Afghari اند (مثالً،ها در راهبردهاي کنش گفتاري را تأیید نمودهها و فرهنگزبان

2008; Kashkouli & Eslamirasekh, 1996; Nureddeen, 2011; Pishghadam, 
2013; Schauer, 2009; Takahashi, 1996(  

  
  هاي گفتاري موافقت و مخالفت کردنکنش

موافقت و مخالفت کردن دو کنش گفتاري هستند که در مکالمات روزمره بسیاري از 
کردن به معناي ، کنش گفتاري موافقت)2012( 3روند. به گفته کوذوقها به کار میزبان

که کنش گفتاري مخالفت کردن زمانی به ها یا نظر طرف مقابل است درحالیتأیید گفته
 4رود که نظر و یا اعتقاد گوینده برخالف نظر طرف مقابل باشد. به نظر سیفیانوکار می

کردن بیشتر از نظر منظورشناسی، راهبردهاي کنش گفتاري مخالفت از نقطه )2012(
است و این شاید به دلیل  شده کردن مطالعهراهبردهاي کنش گفتاري موافقت

چندوجهی و پیچیده بودن کنش گفتاري مخالفت کردن است. او معتقد است که 
کردن بیشتر کوتاه و مستقیم هستند و راهبردهاي مورداستفاده در کنش گفتاري موافقت

زبانان معموالً در معتقد است که انگلیسی )1983( 5لیچ پیچیدگی خاصی ندارند.
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کنند مخالفت کردنشان را تعدیل حال سعی میکنند و درعینکردن مبالغه میموافقت
شود. دهد که کنش گفتاري مخالفت کردن معموالً ترجیح داده نمیکنند؛ این نشان می

کردن افقتهاي کالمی همچون رعایت ادب، موو از دیدگاه مؤلفه )1983(در نظر لیچ 
بردن  در واقع کم کردن مخالفت هر شخص با دیگران و مخالفت کردن به معناي باال

  باشد.موافقت شخص با دیگران می
خصوص رسد در فهم و تحلیل هر کنش گفتاري، بهآنچه که مهم به نظر می 

نده کنکند) بسیار تعیینمخالف کردن، مؤلفه قدرت (که در استفاده از زبان تجلی پیدا می
کننده عنوان دو عامل تعیینهاي قدرت و اجبار را بهمؤلفه) 2000(1ریس میلر است.

داند. در کنار قدرت و اجبار، عوامل راهبردهاي تولید کنش گفتاري مخالفت کردن می
هاي فردي و جنسیت نیز در تعیین راهبردهاي ها و ویژگیدیگري همچون تفاوت

مثال، مطالعات نشان داده که جنس مؤنث بیشتر از عنوانمخالفت کردن مهم هستند. به
دهد که از کردن دارد؛ جنس مؤنث بیشتر ترجیح میجنس مذکر تمایل به موافقت

کنند استفاده نکند و در عوض از راهبردهایی راهبردهایی که مخالفت را تشدید می
را طلب  دهد و یا توضیح بیشتر از سمت مقابلاستفاده کند که مخالفت را کاهش می

وق در مطالعه خود نشان داد که در ذ. البته، کو)Guiller & Durndell, 2006(کند می
تأمل دیگر تفاوت این خصوص بین مرد و زن تفاوت معناداري وجود ندارد. نکته قابل

گفتار (که موافقت یا که ممکن است یک عبارت یا پارهطوريها است، بهمیان فرهنگ
که همان عبارت زبان و فرهنگ مؤدبانه باشد درحالید) در یکدهمخالفت را نشان می

  در زبان دیگر مؤدبانه تلقی نگردد.
  
گفتارهاي زبانی ها یا پارهموافقت و مخالفت کردن حتماً از طریق تولید عبارت 

توان از طرق غیرزبانی همچون تکان دادن سر، حالت شود، بلکه میبروز داده نمی
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 & ,Bousmails, Mehu( به موافقت یا مخالفت اشاره کرد صورت، لبخند،... نیز

Pantic, 2013(هاي مختلف به طرق متفاوت نشان . این موضوع نیز خود در فرهنگ
شود. اما با اختراع کامپیوتر، تعامالت زبانی شکل جدیدي به خود گرفت و داده می

جتماعی، ... به وجود هاي انظر، شبکههاي گفتگوي اینترنتی، محافل بحث و تبادلاتاق
تدریج شکل گرفت. هاي گفتاري در فضاي مجازي نیز بهآمدند. درنتیجه، مطالعات کنش

هاي گفتاري موافقت و مخالفت کردن در تعامالت فضاي مجازي و در این میان، کنش
است. این  بوده مورد مطالعههاي گفتاري هاي اجتماعی نیز ازجمله کنششبکه

همچون فرهنگ، موضوع مکالمه، جامعه هدف، مخاطب، جنسیت، ها به نکاتی پژوهش
اند کرده کننده تفاوت در استفاده از راهبردها اشارهعنوان عوامل تعیین... بهو هدف

)Baym, 1996; Bolander, 2012; Yin, Thomas, Narang & Paris, 2012( 

بوك ، فیسهاي اجتماعی حال حاضر در دنیاترین شبکهبدون شک، یکی از مهم 
ها) است ( بوك مانند مطالعه فرهنگمطالعه فیس )2000(1است. به گفته لوپز و گارناسیا

بوك توان از طریق مطالعه فیسترین تغییرات در نگرش و نظرات افراد را میو کوچک
هاي شماري به مطالعه کالمی و جنبههاي انگشتوجود، پژوهشمتوجه شد. اما بااین

به توصیف و تجزیه کالم ) 2009( 2اند. کوشین و کیچنربوك پرداختهشناختی فیسزبان
هاي افراد یکردي انتقادي به پیام) رو2012( 3بوك از منظر سیاسی پرداختند و رمبهفیس

گیري از ابزارهاي به بررسی چگونگی بهره )2001( 4بوك داشت. هولتگریوزدر فیس
اي که در چنین مطالعاتی، حوزه بوك پرداخت. باوجودزبانی توسط هر مشترك فیس

هاي گفتاري شناسی و نیز علوم ارتباطات مغفول مانده است، بررسی کنشمطالعات زبان
هاي توان ادعا کرد که گستره وسیعی از کنشبوك است. میاستفاده در فیس مورد

                                                
1. López & Guarnaccia 

2. Kushin & Kitchener 
3. Rambe 
4. Holtgraves 
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ه کاربردبوك بهها در تعامالت و مراودات افراد از طریق فیسگفتاري و راهبردهاي آن
استفاده  ، هدف این پژوهش بررسی و مقایسه راهبردهاي موردپسشود. می

هاي کردن یا مخالفت کردن در کامنتزبانان در هنگام موافقتزبانان و انگلیسیفارسی
 باشد.می 1بوكفیس

   
  سؤاالت پژوهش

هاي زبانان از چه راهبردهایی براي بیان هر یک از کنشزبانان و انگلیسی. فارسی1
  کنند؟بوك استفاده میهاي فیسفتاري موافقت و مخالفت در کامنتگ

زبانان در استفاده از راهبردهاي هر یک از کنش زبانان و انگلیسی. آیا بین فارسی2
  بوك تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي فیسگفتاري موافقت و مخالفت در کامنت

را در هنگام تولید هر یک زبان، چگونه احساسات خود زبان و انگلیسی. فارسی3
  کنند؟بوك بیان میهاي فیسهاي گفتاري موافقت و مخالفت از طریق کامنتاز کنش
زبانان در استفاده از راهبردهاي بیان احساسات زبانان و انگلیسی. آیا بین فارسی4

بوك تفاوت هاي فیسهاي گفتاري موافقت و مخالفت در کامنتهمزمان با تولید کنش
  ري وجود دارد؟معنادا

  
  روش پژوهش

  پیکره پژوهش
 596زبانان و کامنت انگلیسی 596کامنت ( 1196بررسی در این مطالعه از  مورد هپیکر

 2015تا  2014هاي بوك در طی سالزبانان) مردان و زنان در فیسکامنت فارسی
و کنش هاي در دسترسی که دربردارنده دها از کامنت. این کامنته استآوري شدجمع

                                                
1. Facebook comments 
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حال سعی شد که ، اما درعینندگفتاري موافقت و مخالفت کردن بودند انتخاب شد
کامنت  306کامنت در هر زبان،  596ها در هر دو زبان یکسان باشد. از هر تعداد کامنت

داد. کامنت کنش گفتاري مخالفت کردن را نشان می 290دهنده موافقت بود و نشان
کردن این بود که کنش گفتاري نش گفتاري موافقتهاي کدلیل بیشتر بودن کامنت

ها کاربرد بیشتري دارد. هرکدام از این تعداد ر زبانبیشتکردن در حالت کلی در موافقت
آوري شد. طور مساوي از مردان و زنان جمعهاي موافقت و مخالفت نیز بهکامنت

فتاري مخالفت زن در هر زبان؛ کنش گ 158مرد و  158کردن: (کنش گفتاري موافقت
کلمه بود و  20232موردنظر متشکل از  هزن در هر زبان). پیکر 145مرد و  145کردن: 

هاي کلمه در برداشت. ازنظر موضوعی نیز کامنت 8ها طور متوسط هر یک از کامنتبه
دربردارنده موضوعات متعدد و مختلف اجتماعی، علمی، سیاسی، ...  شده آوريجمع

  .ندبود
  

  یلی پژوهشچارچوب تحل
، )1987( 2، براون و لوینسون)1984(1چارچوب تحلیل راهبردهاي مخالفت از پومرانتز

 13اقتباس شد. این چارچوب متشکل از  )2004( 4، لنگلوتز و لوچر)2000(3ریس میلر 
. استفاده از کلمات یا صداهایی که درنگ و تأمل 1باشد که بدین شرح است: مؤلفه می

نند: آها، اووم، خوب، مطمئن نیستم، .... این کلمات یا صداها در دهند، مارا نشان می
. استفاده از عباراتی که موافقت 2شوند؛ عنوان مقدمه بیان مخالفت استفاده میواقع به

اي که مخالفت را گفتار یا جملهدهند اما بالفاصله عبارت، پارهتقریبی را نشان می
رید رفتن خوب است، اما شلوغی بازار را شود، مانند: به خرساند استفاده میمی

                                                
1. Pomerantz 

2. Brown & Levinson 
3. Rees-Miller 
4. Locher 
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بعد از عباراتی که موافقت خیلی کمتري را » اما«. استفاده از کلمه 3کنم؛ توانم تحملنمی
بدي نیست ولی براي تفریح  هدهند (اغلب به دالیل شخصی)، مانند: ایدنشان می

ند: شهرها . بیان دالیل احساسی، عاطفی یا شخصی، مان4هاي بهتري نیز هست؛ مکان
. استفاده از افعال وجهی که احتمال و عدم قطعیت را نشان 5کنند؛ من را افسرده می

ها یا . استفاده از کلمه6دهند، مانند: ممکن است آن غذا را دوست داشته باشم؛ می
رساند، مانند: اگر تو شلوغی خیابان گویی میهایی که مطلبی را به شوخی و بذلهعبارت
. اعتراض کردن 7آیم خرید امروز؛ را دوست داري، بله، حتماً با شما می هاقاپو کیف

صورت غیرمستقیم مسئولیت را . به8خواهی بروي؟؛ در قالب سؤال، مانند: آیا واقعاً می
ها یا روش افراد دیگر سخن گفتن، مانند: به گردن کسی دیگر انداختن و یا از تصمیم

صورت سؤالی، . تکرار کردن حرف طرف مقابل به9د؛ کننبعضی از مردم این کار را نمی
. درخواست توضیح بیشتر از طرف مقابل، 10؛ »بهترین وقت براي خرید؟«مانند: ... 

. استفاده 11مانند: منظور شما این است که آنجا بهترین جا براي زندگی است؟ چطور؟؛ 
کنم که ...، به نظرم ر میها قبل از عبارات صریح مخالفت، مانند: من فککنندهاز متعادل

. اعالم 13. اعالم صریح و مستقیم مخالفت، مانند: من مخالفم؛ 12رسد که ...؛ می
شدت مخالفم. البته، در کنار این مخالفت با شدت، مانند: مسخره است، من به

گرفت نیز اقتباس و به نمی ها جاکدام از این طبقهچارچوب، راهبردهایی که در هیچ
 شده اضافه شد. اما، با توجه به نبود چارچوب و مدلی از پیش تعیین یادشده بنديدسته

راهبردهاي موافقت از  بندي راهبردهاي موافقت، در این پژوهش،در خصوص تقسیم
صورت اکتشافی به دست آمد و مورداستفاده قرار وتحلیل پیکره و بهطریق تجزیه

  گرفت.
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هاي ین موافقت و مخالفت در کامنتبراي تحلیل راهبردهاي بیان احساسات ح
مورد  7استفاده شد. این مدل متشکل از ) 2012(1مدل لنگلوتز و لوچراز بوك، فیس

دهد: صورت زبانی و گرافیکی، بیان احساسات در فضاي مجازي را نشان میاست که به
ند: چه . استفاده از عالئم تعجب، مان2. استفاده از کلمات، مانند: من امروز خوشحالم؛ 1

تر تر کردن حروف، درشتها (پررنگ. استفاده از تشدیدکننده3کسی قراره بیاد؟!!!!! 
ه، چراااااا؟ دوست ههکردن قلم، تکرار برخی حروف در یک کلمه، ...)، مانند: اووووووه

دهند، مانند: هاي احساسی را نشان می. نگارش صداها یا کلماتی که واکنش4؛ ندارم
. استفاده از حروف ندا یا 6؛ ها، مانند . استفاده از شکلک5هرهر ...؛ هاها، هه هه، 

. استفاده از کلماتی که بار عاطفی دارند، مانند: وحشتناك، 7ها، مانند: اوه، ...؛ صوت
  مشمئزکننده، ....

  
  هاآوري دادهروش جمع

چند ماه به  آوري این پیکرهآوري شد. جمعبوك جمعمطالعه از فیس ابتدا، پیکره مورد
ها زبان دهندگان آنهایی استفاده شد که کامنتطول انجامید و براي این کار از پست

مادري فارسی یا انگلیسی داشتند. در ابتداي پژوهش از زبان مادري افراد از طریق 
بوك ها اطمینان حاصل شد و اجازه الزم جهت استفاده از مطالب فیسارتباط با خود آن

کامنت  158کامنت براي راهبردهاي موافقت در نظر گرفته شد که  306د. ها گرفته شآن
بود.  شده کامنت توسط زنان در هر زبان (انگلیسی و فارسی) تولید 158توسط مردان و 
مثال در زبان انگلیسی و  438براي راهبردهاي موافقت،  شده انتخاب هسپس، از پیکر

پیکره مورداستفاده جهت بررسی راهبردهاي مثال در زبان فارسی استخراج شد. اما  439
کامنت توسط زنان  145کامنت توسط مردان و  145کامنت بود که  290مخالفت شامل 

مثال  1192بود. سپس، با توجه به راهبردهاي مخالفت،  شده در هر زبان استفاده

                                                
1. Langlotz & Locher 
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مثال در زبان فارسی استخراج شد. این پیکره از  442مخالفت در زبان انگلیسی و 
هاي موردبحث آن مسائلی آوري شد و موضوعهاي مختلف اجتماعی جمعگروه

همچون اعتیاد، بشردوست بودن، صداقت، ازدواج، طالق، سفر، خیانت، گناه، مذهب، 
  سیاست، و ... بود.

  
  نتایج

  بررسی سؤال اول پژوهش
 براي پاسخ به سؤال اول پژوهش، راهبردهاي موافقت از طریق تحلیل و کدگذاري به
دست آمد اما براي تشخیص کنش گفتاري مخالفت کردن و راهبردهاي آن از چارچوب 

گذاري شد تا موردبررسی با توجه به جنسیت برچسب هباال استفاده شد. همچنین، پیکر
توسط مردان و زنان فارسی و  شده بتوان راهبردهاي موافقت و مخالفت استفاده

توسط  شده راهبردهاي استفاده 1ل زبان را مشخص و تحلیل کرد. جدوانگلیسی
طور دهد. همانبوك را نشان میهاي فیسزبانان جهت بیان موافقت در کامنتانگلیسی

زبانان بسامد بیشتري داشتند شود، راهبردهاي موافقت که در میان انگلیسیکه دیده می
ی که از اما، راهبردهای». تعریف«و » شخصی هتجرب«، »کلمات موافقت«اند از: عبارت

، »دلیل آوردن«، »قدردانی«، »مخالفت با مخالفت«بسامد کمتري برخوردار بودند شامل 
  بودند.» آمار« و» قولنقل«
  

  بوكي فیسهاکامنتزبانان در یسیانگلتوسط  شده راهبردهاي موافقت استفاده -1جدول 
  مجموع مرد زن مثال  راهبرد

 Yes, Yup, Yep, Yeah, Truth,Real, No doubt 61 27 88 کلمات موافقت

 Agree, Should, Couldn't disagree, Having same  فعل موافقت
thoughts, Verified 

8 6 14 

 ,True words, Well said, Excellent, Good point صفت موافقت
Great post, Nice job, Fantastic, Interesting 

13 13 26 
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comments ,… 

 I am a truly grateful recovering addict!, I شخصی هتجرب
remember a day……., I have been with my 

husband for 13 years and…... 

27 13 40 

 What a brilliant idea!, Great job!, I appreciate تحسین
your words, Very well said, I like the 
picture/idea, I love this, It is a wonderful idea! 

13 22 35 

 Just keep trying…, Listen quietly and پیشنهاد
carefully….., Do not marry this man!, Let's fee 
our own people first! 

21 12 33 

تکرار جهت تأیید و 
 تأکید

Hell yes, yes, yes ……That is True, True, True, 
Sue Zawisza is right: men are VISUAL creatures! 

14 4 18 

 The only wedge that should be in your marriage گوییبذله
is potato, cheese, pie, wedges (hahahah( 

2 3 5 

 You know the law will not let that happen, I will بینیپیش
try that, Half of Africans will be fed by this 
amount! 

12 14 26 

 I would love to see that as a real low, I am آرزو کردن
hoping when we move, we will be able to set 
something up like this! 

6 3 9 

 Thanks u for your suggestion! 1 0 1 اريزسپاسگ

 Where could I found something like that?, What درخواست اطالعات
are its characteristics? 

0 4 4 

 Pray and Trust in God., God knows, The Good ارنظر مذهبیاظه
Lord, In Jesus name, OMG, Amen  

18 4 22 

 ,.Ritalin is a train wreck just like Methadone تشبیه
Browsing craigslist is like browsing the buffet., 
Sounds like a creeper to me! 

8 1 9 

 Most definitely, very, so true, totally right, hell تشدیدکننده
yes, very very true 

12 9 21 

 I will keep king kong in the Truck!, Some اصطالح/قید
women blow my mind!, You hit the nail directly 
in the head! 

2 3 5 

 Should, can, would,will 6 3 9 افعال وجهی

 I couldn't disagree with disagreeing this post any مخالفت با مخالفت
more. 

1 0 1 
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 If you are happy with your hobby,….., As long جمالت شرطی
as it works, I will continue. 

8 3 11 

 People can hear what I am thinking., Legal ارائه توضیح
immigration tells us you come here to help 

9 7 16 

 Statistically he is tight: 56% 0 2 2 استفاده از آمار

 That is a good thing because they don't taste like دلیل آوردن
one either., The original reason for shutting down 
government offices and schools on December 25 
was to celebrate the Christian holiday.  

12 15 27 

 Everywhere in Japan ,….. 1 0 1 ارائه سند

 Colossians: 3:19: "husbands, love your wives and قولنقل
do not be bitter toward them". 

1 0 1 

 438 180 258 مجموع

زبانان را نشان توسط فارسی شده کردن استفادهراهبردهاي موافقت 2جدول 
زبانان، پرکاربردترین توسط فارسی شده دهاي موافقت استفادهدهد. در بررسی راهبرمی

بود. » بیان تجربه شخصی«، و »کلمات و صفات موافقت«، »گوییبذله«راهبردها شامل 
، »فعل کمکی«زبانان از فارسی شده ترین راهبردهاي موافقت استخراجاستفادهکم

د. همچنین مشخص شد که بو» آمار«، و »تکرار جهت تأیید و تأکید«، »بینیپیش«
زبانان بهره بردند که در میان انگلیسی» استفاده از اشعار«زبانان از راهبردي به نام فارسی

  وجود نداشت.
  

  بوكي فیسهاکامنتزبانان در یفارستوسط  شده ي موافقت استفادهراهبردها -2جدول 
  مجموع مرد زن مثال  

 38 15 23 بله. همینه. درسته کلمات موافقت

  12 6 6  راست میگن. قبول دارم. موافقم. فعل موافقت
  59 15 8 خیلی خوبه. قشنگ است. زیبا. منطقی. جالب  صفت موافقت
  36 15 21 دیروز تو خبرها خوندم که... .  تجربه شخصی

  27 12 15 احسنت. خیلی باحال بود. عالی بود تحسین
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دب جدید شروع به پرورش ا يهاباید از نسل  پیشنهاد
 و احترام کرد

4 6 10  

 6 5 1 . واقعاً واقعاً واقعاًفرهنگییب فرهنگییب  یید و تأکیدتأتکرار براي 

 یها داشتم ولمنم قبالً رو لپم از این چاله ...!یا  ییگوبذله
 شهرداري اومد پرش کرد.

22 38 60  

  5 1 4 خیلی موافقم و اجراش هم خواهم کرد. بینیپیش
این موضوع از بحث موردي خارج و امید آنکه  آرزو

 در مقیاس کلی بحث شود.

11 4 15  

  7 4 3 کمال تشکر را دارم  اري کردنزسپاسگ
  25 15 10 منظر تون و متوجه نشدم یعنی چی؟  درخواست اطالعات

  23 10 13  یا الرحمن الرحیم. یا علی. ماشااهللا. خداي من.  ي مذهبیاظهارنظرها
است که  ین جاي خوشحالمثل خرس. ای شده  تشبیه

و در یک قالب یخ  اندیشندیمردم ما نیز م
 .زنندینم

5 8 13  

  13 5 8 . بسیاریقاًواقعاً. دق یدکنندهتشد
ادعایشان گوش فلک را کر کرده. شتر دیدي  اصطالح/قید

ندیدي. کاله قاضی کردن. از ماست که بر 
ماست. بهش ساخته. برا خودمون نوشابه باز 

 از کار گذشته . کارکنیمیم

4 6 10  

  3 2 1 شاید. احتماالً. ممکن است  افعال وجهی
  0 0 0 ------  مخالفت با مخالفت

  11 4 7 باشد. ینانیاگر آمار مورداطم جمالت شرطی
البته میشه از یه طرف دیگه هم بهش نگاه کرد.  توضیح هارائ

مدرنیته یه فرهنگه نه ابزار و وسایل و برج و 
 اتوبان و طبقه

10 11 21  

 4 2 2  %10. هايچهارم فرانسوسه استفاده از آمار

اون ناحیه  يهاعصب این کهبه خاطر  دلیل آوردن
  اصطالح فلج شدن و کار نمی کنن.به

8 12 20  



  

  
  

  
 155  هاي گفتاري  ...   تولید کنش اي راهبردهايبررسی مقابله

این جمله در قرآن کریم  ،همین طوره یقاًدق سند هارائ
 آمده.

1 10 11 

 8 5 3  فرانسه طبق قوانین مطبوعاتی ،به قول بودیار قول کردننقل

... ما بغض با این پناهییب پناهییما سینماي ب استفاده از شعر
  جماعت فکاهی

0 2 2 

 439 249 190  مجموع

  
 شده شود، پرکاربردترین راهبردهاي استفادهدیده می 3طور که در جدول همان

ت مخالف«، »دالیل احساسی یا شخصی هارائ«زبانان در حال مخالفت، توسط انگلیسی
بسامدترین است، اما کم» استفاده از افعال وجهی«، و »مخالفت جزئی«، »مطلق و شدید

بیان «و » هااستفاده از شرطی«، »بینیپیش«زبانان راهبردهاي مخالفت در میان انگلیسی
  بود.» شخصی هتجرب

  
  بوكي فیسهاکامنتزبانان در یسیانگلتوسط  شده ي مخالفت استفادهراهبردها -3جدول 

  مجموع مرد زن مثال  راهبرد
 Uhum, Oh, Well, Hey, Duh 9 6 15 استفاده از کلمات درنگ

 Although I love this post, there are grey  استفاده از موافقت تقریبی
areas. 

I would do it if only it was that easy. 

Want one so much but cannot afford. 

43 16 59 

صی یا ارائه دالیل شخ
  احساسی

No because I am claustrophobic. 
Because in my book it is cheating. 

49 43 92 

 Would, Could, Should, May, Might, Can 32 22 54 استفاده از افعال وجهی

 If you haven't received the gift of بذله گویی
depression, maybe Ritalin is what you need 
to get there if you don't die first. 

12 9 21 

 If we love our life should we never leave سؤالبیان اعتراض با 
where we are? What difference does it 
make? 

19 11 30 
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تغییر مسئولیت با استفاده از 
 قول یا فعل مجهولنقل

As the Supreme Court rulled in………... 
John Adams wrote in his treatise on the 

constitution: “The United States………”. 

It was not found in secular roots. 

16 18 34 

صورت استفاده از تکرار به
 سؤال

Freedom from religion? 
More fertile? 

5 7 12 

 What if your mate abuse you how do you درخواست توضیح بیشتر
work that out?  
Why can't then put them in a church? 

14 17 31 

 I don't think it is truly cheating هاکنندهاستفاده از متعادل
I guess…., I learned that……., I believe 

that…….. 

12 5 17 

 .You can't work it out. No, he is not true مخالفت صریح

I didn't say anymore was insecure. 
40 20 60 

 No, not 8 7 15 استفاده از کلمات مخالفت

 Don't agree, not acceptable, Disagree 1 2 3  ي مخالفتهافعلاستفاده از 

یدهاي قاستفاده از صفات یا 
 مخالفت

Wrong, Nasty, Disgusting, Absurd, 
Awesome, Ridiculous, Never 

6 10 16 

 ,Very wrong, Totally inappropriate هااستفاده از تشدیدکننده
Incredibly Misinformed, Big NO 

4 1 5 

 !What a stupid thing to say  مخالفت شدید

Ridiculous and stereotypical comment. 
Killer doctors: "take more drugs to stop 

taking drugs". 

18 23 31 

 .We need working bodies to fund SSI پیشنهاد کردن
Better to be the bigger person than a bitter 
person. 

16 27 43 

 Loving your life has nothing to do with توضیح دادن
having an adventure. Addiction is a disease 

which……. 

12 17 29 

 Give them amnesty and you will create an بینی کردنیشپ
unending river of illegals. 
Sponheim is running for president in 2016. 

6 1 7 

 Bullshit, Hell, Damn 12 15 27 از ناسزا استفاده

 .I'm sorry تأسفابراز 
Unfortunately those are hard to come by 
these days and I understand this. Too 

4 3 7 
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late….. 

 ,God, God is the answer, God has my back ي مذهبیهاعبارتاستفاده از 
good lord, God will not let you down 

4 6 10 

ي هاتجربهصحبت در مورد 
 شخصی

With my recent surgery I find my hobby 
and I are even closer. I have taken a 
spiritual approach myself! 

12 3 15 

 Addiction is like dying slowly. 6 0 6 تشبیه

 As long as he is only looking for the استفاده از جمالت شرطی
amusement no it is not cheating. 

24 18 42 

 .Goals crack me up! Don't fool yourself استفاده از اصطالح
He is greasing the wheels before he gets 
going. Throwing a shot in the Dark! 

11 4 15 

 1192 608 584 مجموع

  
آمده است.  4زبانان در جدول توسط فارسی شده راهبردهاي مخالفت استفاده

زبانان شود، پرکاربردترین راهبردهاي مخالفت توسط فارسیطور که مشاهده میهمان
بسامدترین و کم» اعتراض در نقش سؤال«، و »آمیز/فحشزبان توهین«، »هاي تأسفنشانه«

  باشد.می» بیان تجربیات شخصی«، و »هااستفاده از شرطی«، »نیبیپیش«موارد 
  

  بوكي فیسهاکامنتزبانان در یفارستوسط  شده ي مخالفت استفادهراهبردها -4جدول 
  مجموع مرد زن مثال  راهبرد

 0 0 0 ------  استفاده از کلمات درنگ

با قسمتیش آقا مجتبی حرف شما را قبول دارم و  استفاده از موافقت تقریبی
  مخالف هستم.

6 9 15 

  23 13 10 به نظر من خانوما باید چند بار بتونن ازدواج کنن.  دالیل احساسی یا شخصی ارائه
  30 12 18  احتماالً. ممکنه استفاده از افعال وجهی

  26 20 6 یه هزار سال دیگه وقتی فسیل ما کشف بشه. بذله گویی

  34 23 11 ؟ن به مردم آخهچیکار داری  سؤالبیان شکایت از طریق 
  5 4 1راه رفتن کسی  هدربار خوايیمیگن وقتی متغییر مسئولیت از طریق 
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 قضاوت کنی با کفشاي اون راه برو. قول یا فعل مجهولنقل

صورت استفاده از تکرار به
 سؤال

  1 1 0 چرا حرام اعالم نمی کنن واقعاً؟

میشه منبع این  اصالً هدف همچین کاري چی بود؟  درخواست توضیح
 مطلب و بگید؟

18 10 28  

  31 14 17 مینا جان مستدل و مستند صحبت کنید لطفاً هاکنندهاستفاده از متعادل
  18 5 13 به نظر من اصالً زیبا نیست. مخالفت صریح

  9 6 3 نه. خیر  استفاده از کلمات مخالفت
  7 5 2 .تن شکلی نیسیا   ي مخالفتهافعلاستفاده از 

ده از صفات یا قید استفا
 مخالفت

  15 5 10 . وقیحمفهومی. مسخره. برحمیدل ب 

 8 4 4 واقعاً. خیلی. فقط هااستفاده از تشدیدکننده

  21 18 3 از هیکلت خجالت بکش.  مخالفت شدید
  16 10 6 اول با یه پزشک مشورت کنین بعد بگین. پیشنهاد کردن
  18 11 7 .کردندیین کارو مآگه منفعتی توش بود حتماً ا  توضیح دادن

  5 4 1 عاقبت خوشی متصور نیستم. بینی کردنپیش
  42 33 9 احمق. بی شعور. عوضی استفاده از ناسزا

  49 15 34 متأسفانه. با تأسف فراوان.. آخی. حیف. بیچاره تأسف هنشاناستفاده از 

  15 7 8  قبر.به خدا. انشاهللا. خداییش. مرگ. عذاب  ي مذهبیهاعبارتاستفاده از 
ي هاتجربهصحبت در مورد 
 شخصی

تیرویید  يکارکیلو بودم به خاطر کم 50من خودم 
 کیلو رسیدم. 85اآلن به 

4 1 5  

  6 1 5 واقعاً مثل حیوونن تشبیه
اگر زیاد مشتاق هستید در این رابطه جستجویی در  استفاده از جمالت شرطی

 یوتیوب بکنید.

3 2 5  

مال خودت نیس کاهدون که مال خودته. عیسی  کاه استفاده از اصطالح
 هبه دین خود موسی به دین خود ما رو سنه نه. کاس

6 4 10  
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 داغ تر از آش. خالیق هر چه الیق

  442 237 205 مجموع
 

  بررسی سؤال دوم پژوهش
دو انجام شد تا بتوان تفاوت بین گویی به سؤال دوم پژوهش، تست خیبراي پاسخ

بوك هاي فیسزبانان را به هنگام موافقت و مخالفت در کامنتلیسیزبانان و انگفارسی
زبانان و است، بین فارسی شده نشان داده 5طور که در جدول بررسی کرد. همان

داري وجود دارد کارگیري راهبردهاي موافقت تفاوت معنیزبانان در بهانگلیسی
)p<.05(.  
  

  
در استفاده از راهبردهاي  زبانانیسیانگلو زبانان یفارسدو: تفاوت یخ آزمون -5جدول 

 موافقت

 Value Df )Asymp. Sig. (2-sided 
Pearson Chi-Square 160.57 24 .00 

  
زبانان تفاوت زبانان و انگلیسیدر خصوص راهبردهاي مخالفت نیز بین فارسی

  ).6داري مشاهده شد (جدول معنی
  
در استفاده از راهبردهاي  زبانانیسیانگلو زبانان یفارسدو: تفاوت یخ آزمون -6جدول 

 مخالفت

 Value Df )Asymp. Sig. (2-sided 
Pearson Chi-Square 176.80 21 .00 
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  بررسی سؤال سوم پژوهش
بر اساس مدل لنگلوتز و  شده آوريبراي پاسخ به سؤال سوم پژوهش، پیکره جمع

براي بیان احساسات در حین  شده ، تحلیل شد تا راهبردهاي استفاده)2012( لوچر
طور زبان شناسایی شود. همانموافقت و مخالفت توسط مردان و زنان فارسی و انگلیسی

آمده است، استفاده از عالمت تعجب بیشترین راهبرد بیان احساسات در  7که در جدول 
ر ها دکه استفاده از شکلک و صورتکزبانان بود درحالیهنگام موافقت در میان انگلیسی

  زبانان داشت.هنگام موافقت بیشترین کاربرد را در میان فارسی
  

  
  
  

  زبانان)کردن (انگلیسیبیان احساسات در حال موافقت -7جدول 
  مجموع مرد زن مثال راهبرد

 .I'm so happy  بیان احساسات توسط کلمات

I am glad you realized that! 

I will love it. 

18 12 40 

 For sure! True!!!!!!! Amen!!!! That’s ي تعجبهاعالمت
what I say!! 

29 19 48 

درشت کردن کردن (تشدید 
 قلم، تکرار برخی حروف، ...)

IT IS WORKING FOR ME 
BECAUSE I AM WORKING IT! 
I put tones of RITALIN up my nose, 
Eeeeeeeyup, Sooooooooo true true 

7 5 12 

 HAHAHA! Yohahaha 7 9 16 بیان احساسات توسط اصوات

 lol) ,) ,:)))))) ,:( ,  7 9 16  هاشکلک

 Oh, Oh yes, Wow that’s Great!, Oh اصوات
hell ye 

11 6 17 

 139 60 79 مجموع

  
  زبانان)کردن (فارسی: بیان احساسات در حال موافقت8جدول 
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  مجموع مرد زن مثال راهبرد
. کنمیفتخار م. ابرمیلذت م بیان احساسات توسط کلمات

  خوشحالم
7 2 9 

!!!! من شنیدم کنندیچرا کاري نم  ي تعجبهاعالمت
 حرامه!!

8 5 13  

قلم،  کردنتشدید کردن (درشت 
 تکرار برخی حروف، ...)

بوووووووووومب. خعلی باحال 
 بود.

15 6 21  

هرهرهر. هاهاها. خخخخ.  بیان احساس توسط اصوات
 هارهارهار خنده داغون.

2 4 6 

 87 45 42  ):, ((((((:, (, ( هالکشک

 0 0 0  اصوات

 136 62 74 مجموع

زبانان جهت دهنده راهبردهایی است که انگلیسی و فارسینشان 10و  9جداول 
برند. نتایج نشان داد که در هنگام بیان بیان احساساتشان در هنگام مخالفت به کار می

از » هاصورتک«، و »دید کردنتش«، »عالمت تعجب«احساسات در مواقع مخالفت، 
  باشد.توسط مردان و زنان می شده پرکاربردترین راهبردهاي استفاده

  زبانان)بیان احساسات در حال مخالفت کردن (انگلیسی -9جدول 
  مجموع مرد زن مثال راهبرد

 !Then its business as usual hate! Hate  بیان احساسات توسط کلمات
Hate! It's disgusting! I hate it. 

6 1 7 

 Awesome!!!! What a joke! 19 13 32 عالمت تعجب
(درشت کردن قلم،  کردنتشدید 

  تکرار برخی حروف، ...)
There is NO CURE! The ILLEGALS 
are a DRAIN on all services., Of 
course=of coarse, Sooooo bad, Nooooo 

22 13 35 

 HAHAHA 8 5 13 بیان احساسات از طریق اصوات
 Lol,:( ,_._) ,) ,  11 3 14  شکلک
 Oh, Hey 6 2 8 اصوات

 109 37 72 مجموع
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  زبانان)بیان احساسات در حال مخالفت کردن (فارسی -10جدول 

 مجموع مرد زن مثال راهبرد

 11 3 8  ما که شانس نداریم. حوصلم سر رفت.  بیان احساسات توسط کلمات
ول خودتی و هفت جد حیف شد!! معل عالمت تعجب

 و آبادت!!!
8 11 19  

قلم، تکرار  کردنتشدید کردن (درشت 
 برخی حروف، ...)

  13 7 4  اي خدااااااا

  5 2 3  هاهاها. هرهرهر. اههههههه  بیان احساسات از طریق اصوات
  44 33 11  ):, ((((((:, (, ( هاشکلک

  4 0 4 اوه اوه ... اصوات
  117 56 61 مجموع

  
  ل چهارم پژوهشبررسی سؤا

استفاده شد تا بتوان  2 گویی به چهارمین سؤال این پژوهش، از تست خیبراي پاسخ
بیان احساسات در هنگام موافقت  ههاي احتمالی بین گویشوران دو زبان در نحوتفاوت

داري یآمده است، تفاوت معن 11طور که در جدول یا مخالفت را بررسی کرد. همان
زبانان در خصوص راهبردهاي بیان احساساتشان در هنگام انگلیسیزبانان و بین فارسی

  بوك وجود دارد.هاي فیسکردن در کامنتموافقت
  
زبانان در دو: مقایسه راهبردهاي بیان احساسات فارسی و انگلیسیآزمون خی -11جدول 

  هنگام موافقت
 Value  Df )Asymp. Sig. (2-sided 

Pearson Chi-Square 104.31 5 .00  
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زبانان زبانان و انگلیسینیز به مقایسه راهبردهاي بیان احساسات فارسی 12جدول 
داري طور که در این جدول آمده، تفاوت معنیپردازد. هماندر هنگام مخالفت کردن می

هاي بین دو زبان در خصوص راهبردهاي بیان احساسات در هنگام مخالفت در کامنت
  بوك وجود دارد.فیس

  
 زبانان در هنگام مخالفتمقایسه راهبردهاي بیان احساسات فارسی و انگلیسی -12جدول 

 Value Df )Asymp. Sig. (2-sided 
Pearson Chi-Square 34.49 5 .00 

  
  گیريبحث و نتیجه

زبانان و داري بین راهبردهایی که فارسیدر این مطالعه مشخص شد که تفاوت معنی
کنند بوك مطرح میوافقت و مخالفت خود را در فیسزبانان از طریق آن مانگلیسی

هاي فرهنگی و نیز توان به دالیل مختلفی ازجمله تفاوتها را میوجود دارد. این تفاوت
شود، در اینجا فضاي مجازي، ربط داد. این نتایج و بافتی که در آن زبان استفاده می

است که بر طبق  )1984(2اولشتین هاي بلوم کالکا وها در راستاي یافتهاثبات این تفاوت
هاي این پژوهش همچنین کنند. یافتهها در سطح منظورشناسی باهم فرق میآن زبان

شود از دیدگاه یمي اجتماعی استفاده هاشبکهیید کرد که نوع کالمی که در تأ
منظورشناسی زبان با تعامالت روزمره متفاوت است و تعامالت فضاي مجازي نیز براي 

اي است که در برخی موارد ممکن است یژهومنظورشناختی -راي ساختار کالمیخود دا
  ي اشتباه زبانی شود.هابرداشتباعث عدم فهم متقابل و 

                                                
2. Blum-Kulka & Olshtain 
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عالوه بر این، مشخص شد که در میان گویشوران هر دو زبان، زنان از  
 3افلیک هکنند. بر طبق گفتراهبردهاي بیشتري براي بیان موافقت و مخالفت استفاده می

هاي تأکیدي (بسیار زیبا، واقعاً و صفت 4ها، زبانِ زنان پر از مواردي مثل کاهنده)1975(
لیکاف است که در آن نشان  ههاي این پژوهش در راستاي مطالعخوشحال) است. یافته

هاي تأکیدي استفاده دهد زنان بیشتر از مردان از اصطالحات کاهنده و صفتمی
 )2006(5گیلر و دروندل  حاضر در راستاي مطالعه هاي مطالعهکنند. همچنین یافتهمی

است از این لحاظ که در اینجا زنان نسبت به مردان بیشتر تمایل به موافقت داشتند و 
 ههاي مطالعکردند. اما، یافتهندرت از اختالفات شدید و موافقت جزئی استفاده میبه

منظر که زنان از درخواست بیشتري  هاست از اینآن هحاضر در تضاد با بخشی از مطالع
کنند. همچنین، براي روشن شدن مطلب نسبت به مردان در هنگام مخالفت استفاده می

تفاوت دارد؛ نتایج او نشان داد که  )2012(کوذوق  هايهاي این مطالعه با یافتهیافته
ین مطالعه داري بین استفاده از راهبردها و متغیر جنسیت وجود ندارد اما اتفاوت معنی

 شده داري هم در تعداد و هم در نوع راهبردهاي استفادههاي معنینشان داد تفاوت
زبان در هنگام موافقت و مخالفت در نوع کالم توسط زنان و مردان فارسی و انگلیسی

  کاررفته در فضاي مجازي وجود دارد.به
 )2001، 1998، 1996، 1994( 6هاي هرینگهاي این پژوهش با یافتهیافته 

مندي در سبک گفتمان مردان و زنان در هاي نظامراستا است؛ هرینگ نیز تفاوتهم
همزمان پیدا کرد. براي مثال، او متوجه شد  هاي گفتاري کامپیوتري همزمان و غیرروش

کنند و در مورد تجربیاتشان بیشتر از مردان باهم که زنان احساساتشان را بیشتر بیان می
هاي شدید ها استفاده کرده و از اختالفها و صفتزنان از کاهندهکنند. صحبت می
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که مردان شوند، درحالیعنوان افراد مؤدب در نظر گرفته میها بهرو، آنگریزند. ازاینمی
 عادت به استفاده از طعنه، توهین، و شاید فحش دارند. مردان از ساختارهاي خود

براي اثبات قدرتشان از راهبردهاي مخالفت ها، ارتقایی استفاده کرده و در مخالفت
تر در نظر گرفته کنند. بنابراین، شاید مردان نسبت به زنان گستاخاستفاده می شدید

عنوان ها بهمطالعه حاضر این بود که مشخص شد بعضی از فحش هشوند. دیگر نکت
اند که آن شوند. اکثر موارد مخالفت حاکی ازعبارات موافقت استفاده می هتشدیدکنند

صورت زیر است: مخالفت جزئی، روند ثابت در مخالفت دارند. این فرایند بهافراد یک
  مخالفت شدید، اختالف مطلق.

ها در حین موافقت همچنین، مشخص شد که احساسات مردان و زنان در کامنت 
شود. در تعامالت رودررو، به هنگام صورت مختلفی بیان میو مخالفت به

لفت، احساسات توسط حالت چهره، زیر و بمی صدا، عرق کردن، سرخ موافقت/مخا
چیز از طریق هاي کامپیوتري، همهشود، اما در محیطشدن، و کلمات احساسی بیان می

 )2005(7طور که والتر، لوح، و گرانکا شود. همانزبان و شکل تایپ کردن منتقل می
هاي ارتباطی ن، ایمیل، و دیگر راههاي کامپیوتري مثل چت کردکنند، در محیطبیان می

هاي کالمی در تعامالت کامپیوتري، ارتباط کالمی اولین کانال ارتباطی است و نشانه
هاي که این اهمیت در محیطتر هستند. درحالیکامپیوتري براي بیان احساسات مهم

ها و هاي احساس، مثل صورتککند. همچنین، برچسبتعاملی رودررو کاهش پیدا می
در  )2010(8درنسر و هرینگ  آیند.ها در هنگام کامنت دادن به کمک کاربران میشکلک

عنوان نشانگرهاي ارتباطی ها بهبه این نتیجه رسیدند که آن 9هامورد عملکرد شکلک
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تواند عنوان نشانگرهاي ارتباطی میها بهشوند. بنابراین، استفاده از شکلکاستفاده می
  ابهی گسترش دهد.هاي مشمتن را به روش

داري در بیان احساسات هنگام یهاي معندر مطالعه حاضر مشخص شد که تفاوت
زبانان وجود دارد. این پژوهش نشان زبانان و انگلیسیموافقت و مخالفت در بین فارسی

هاي تعجب، تشدید داد که زنان، نسبت به مردان، در هنگام موافقت بیشتر از عالمت
کنند. مردان براي بیان این رار برخی حروف، ...) استفاده می(درشت کردن قلم، تک

ها را دارند. براي موارد، ترجیح به ابراز احساسات با کلمات و یا با استفاده از شکلک
دهند که احساساتشان را بیشتر از بیان احساسات در هنگام مخالفت، زنان ترجیح می

  ها و اصوات.تعجب، تشدید، شکلک مردان نشان دهند، مثالً از طریق کلمات، عالمت
ن علوم ارتباطات و فضاي اتواند متخصصیمدر این پژوهش  آمدهدستبهنتایج 

ی زبان را در شناخت منظورشناسو پژوهشگران حوزه  شناسانزبانمجازي و همچنین 
  ارتباطی فضاي مجازي یاري نماید.-هاي زبانییژگیوبهتر 
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