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  بررسی سبک گفتاري زنان قزوین بر اساس دو متغیر سن و تحصیالت

 
  besharati1982@gmail.com                                *شبنم بشارتی

   دانشگاه آزاد واحد تاکستان زبان شناسیدانشجوي دکتري
  یر ارجمندينازنین امسیده دکتر 

  استادیار دانشگاه آزاد واحد تاکستان
  دکتر مرجان طاهري اسکویی

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تاکستان
 

  چکیده
در بین افراد سبک هاي گفتاري متفاوتی . زبان یک عامل اجتماعی و ارتباط دهنده بین انسانها است

، انپژوهشگرهدف .  آن قرار می گیرندوجود دارد که این تفاوت ناشی از موقعیت و بافتی است که در
آنها در بررسی هاي خود به . بررسی سبک گفتاري زنان شهر قزوین در موقعیت هاي مختلف بوده است

دنبال آن بوده اند که، انواع سبک گفتاري زنان قزوین چیست و چه رابطه اي بین سبک گفتاري با 
: اله ابتدا مفاهیم کلیدي پژوهش از جملهسن و تحصیالت زنان شهر قزوین وجود دارد؟ در این مق

 جنسیتی بیان شده و سپس به بررسی دو -سبک، زبان و جنسیت و دالیل پیدایش گونه هاي زبانی
  .متغیر سن و تحصیالت و تاثیر آن در سبک گفتاري زنان قزوین پرداخته ایم

    
 
  
  
  
  
  

 

 1/2/1396   :      تاریخ پذیرش مقاله                          28/12/1395 : تاریخ دریافت مقاله
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  : مقدمه -1
زبان پدیده بسیار پیچیده اي است که می تواند افراد یک جامعه را به یکدیگر پیوند داده و یک 

 2 و فیشمن1در نیمه قرن بیستم با ظهور زبانشناسانی چون لباو. واحد اجتماعی بوجود آورد

برخی زبان .  به طور جدي مورد توجه قرار گرفتتأثیر عوامل اجتماعی در ساخت وکاربرد زبان،
 بین دو اصطالح جامعه شناسی زبان و زبان شناسی 3شناسان از جمله فیشمن و هادسن

زبان خاص انسان است یا به عبارت دیگر، زبان نوعی رفتار اجتماعی . اجتماعی تمایز قائلند
 گیرد، که یکی از آنها مطالعه امروزه زبان شناسی ابعاد وسیعی را در بر می. انسان می باشد

مسأله اي که باید در اینجا به آن اشاره کرد، این است که سبک گفتار در . زبان اجتماع است
، 4جوامع زبانی در بین افراد متفاوت است که این امر به عوامل غیر زبانی همچون سن

اي اهمیت این تحقیق از این لحاظ دار.  مربوط می گردد7 و فرهنگ6، جنسیت5تحصیالت
است،که می توان رابطه اي میان متغیرهاي غیر زبانی سن و تحصیالت در کاربرد زبان در 

این تحقیق . مکالمات روزمره زنان قزوین در چارچوب زبان شناسی اجتماعی برقرار ساخت
در این  .رابطه بین سبک گفتاري را با توجه به دو متغیر سن و تحصیالت بررسی می کند

مطرح کرده، و ) 1972(گان ابتدا انواع سبک گفتاري را بر اساس نظریه لباوتحقیق نگارند
سپس به بررسی دو متغیر سن و تحصیالت و تاثیر آن در سبک گفتاري زنان قزوین پرداخته 

 سال بوده و با دو متغیر 40 الی 20 نفر از زنان 100در این تحقیق جامعه آماري . اند
در این پژوهش از روش . مورد بررسی قرار گرفته اند) یدانشگاهی و غیردانشگاه(تحصیالت 

سواالت مطرح . میدانی و پرسشنامه براي گردآوري داده ها از جامعه آماري انتخاب شده است
چه رابطه اي بین سبک گفتاري زنان قزوین و سن آنها وجود دارد؟ : در این مقاله این است که

ائل بسیار جدید و به روز و مورد توجه جامعه مساله زبان و متغیر هاي اجتماعی آن، از مس
چارچوب این . شناسان زبان بوده و بررسی هاي بسیاري در این زمینه در حال انجام شدن است

 .    می باشد) 1972(پژوهش مبنی بر نظریه لباو
 
 
   

1 .Labov, W.  2. Fishman, P. 3. Hudson, R. 4 .age 5.education  6 .gender 7 .culture 
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  مفاهیم کلیدي پژوهش-2
  1 سبک1-2

سبک از جمله عواملی است که به کاربرد زبان در موقعیت هاي اجتماعی گوناگون مربوط می 
به طور کلی زمانیکه از گونه هاي زبانی متفاوت در موقعیت ها و بافت هاي اجتماعی . گردد

 3لی زبان شناسان بین به طور ک. مختلف استفاده می شود، در اصطالح آن را سبک می نامند
یکی از مشهورترین الیه بندي هاي سبکی  . سبک براي زبان هاي مختلف قائل شده اند5تا 

 یا Aسبک  .است  در زبان قائلو D  وCو  B و Aلباو به پنج سبک . مربوط به لباو است
  یا سبک Bکسب .سبکی است که شخص در گفتار روزمره به کار می برد ،2سبک محاوره اي

، سبکی است که شخص در مواجهه با مصاحبه گر به کار می برد و )3نیمه رسمی(محتاطانه 
 یا سبک  Cسبک .طبیعی است که در چنین سبکی میزان توجه شخص به گفتار زیاد است

سبکی است که در آن شخص متن را می خواند، این سبک معموالً براي تحقیق  ،4خواندنی
بدین ترتیب که پژوهشگر متن را تهیه . وایی مورد استفاده قرار می گیردروي گوناگونی هاي آ

می کند و مؤلفه هاي مورد نظر خود را در آن متن می گنجاند تا گویشوران با خواندن آنها 
  که میزان توجه به گفتار در آنها خیلی و  D سبک . تنوعات آوایی را منعکس کنند

 را 5 افراد با دقت زیاد فهرستی از واژه هاDدر سبک . ک ها هستندباالست، رسمی ترین سب
که حاوي واژه هایی هستند که به لحاظ گوناگونی آوایی مورد توجه پژوهشگر (می خوانند 

 که بیشترین میزان توجه به گفتار را می توان در آن مشاهده کرد، و در سبک ) است
 خوانده می شود و این با تأکید روي تفاوت بین دوگونه 6نیفهرستی از جفتهاي کمینه واژگا

 ).190: 1368، به نقل از مدرسی،1972لباو(یک متغیر زبانی است
 
 
 
 

1.style 2. colloquial 3. semi formal 4. reading 5. index verborum 6. minimal pairs word list 
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  زبان و جنسیت2-2
 اما جزئی از آنها از نظر کاربردي و زیبایی ،ارگیري زبان وجود داردهاي متفاوتی براي به ک راه

 زبانی دیگر که برروي گفتاریکی از عوامل غیر . شناختی یا اخالقی بر سایر راه ها برتري دارند
گفتار زنان در هر جامعه زبانی از گفتار مردان متمایز .تاثیر بسیار زیادي دارد، جنسیت است

فتار زبانی خود، از حساسیت بیشتري نسبت به مردان برخوردارند و از زنان نسبت به ر. است
زنان سعی در کاربرد . صورتهایی که اعتبار اجتماعی پائینی دارند، کمتر استفاده می کنند

ویژگی هاي زبانی معتبر داشته و به سبب نقشی که در آموزش زبان به فرزندان خود دارند، این 
اغلب تفاوت هاي جنسیت بنیاد زبانی در حوزه واژگان . می نمایندویژگی ها را به آنان منتقل 

زنان در مسیر اصلی حرکت کرده و به . زنان از دشنام و واژگان منفی دوري می کنند. است
به کار برده و خانمها   را2 و الهی1مردان صفاتی چون با استعداد. انحراف کشیده نمی شوند

 ).21-20: 5،1996یول( می برند رابه کار4 و دلپسند3صفاتی چون قشنگ
 

 

  6 زبان زنان1-2-2

 اعتقاد دارند، که زنان و مردان Small Antillesدر ) 7از جمله قبایل کارائیب(قبایل بسیاري
به زبان زنانه 8لیکاف. به زبانهاي مختلفی صحبت می کنند یا به لهجه هاي متفاوتی تکلم دارند

 .سه زمینه واژگان، نحو و تلفظ استزن و مرد در به اعتقاد وي تفاوت زبانی . اعتقاد دارد
 . وي مشخصاتی را براي گفتار زنان بیان می کند، که در زیر به آنها اشاره می کنیم

  
گردگیري، : واژه هایی که مورد استفاده زنان می باشد در حوزه عالئق آنها قرار دارد مانند - 1

 ...و
از دیگر ویژگی هاي زبانی زنان ) مزهبا (cute، )جذاب (slickاستفاده از کلماتی چون  - 2

   استفاده ) باحال، معرکه(cool است، اما مردان از صفاتی که نشانگر قدرت است چون 
 .می کنند

 
 

1. Brilliant 2.divine 3.pretty 4.nice 5.Yule, G. 6.Women Language 7. Caribs 8. Lake off, R.  
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  . پرسشی و آهنگ خیزان به کار می برندزنان همواره جمله هاي خبري را با حالت- 3

 The food is very delicious? isn`t it?              
 you،) خوب( well عباراتی چون. استفاده می کنند) 1تردید نماها(زنان در گفتارشان از - 4

know)  می دونی( ،I think) این حس را به وجود می آورد که گوینده با اطمینان ) فکر کنم
  . صحبت نمی کندکامل

  .بسیار است) So(استفاده زنان از قیدهاي کثرت چون  - 5
 هاي  بدین ترتیب که زنان از واژه .گفتار زنان نسبت به گفتار مردان بسیار مؤدبانه تر است- 6

 وشایند و مناسب استفاده میزننده یا خشن استفاده نمی کنند و از کلمات خ
 ).56-51: 1973لیکاف،(کنند

 
   هاي زبانی2ونی گوناگ3-2

طبقه  منطقه جغرافیایی،: از جمله عوامل گوناگونی هاي زبانی می توان به موارد زیر اشاره کرد
جامعه شناس زبان جامعه ي زبانی را . اجتماعی، جنسیت، قومیت، سن ، سبک وتحصیالت

ی شبکه ي در هم تنیده و پیچیده اي از تبادالت زبانی می داند که اعضاء آن دانش و نگرش
ضیاء حسینی، ( مشترك درباره ي الگوهاي کاربردي زبان خود و دیگر اعضاء این شبکه دارند

عقاید خود را در باره گوناگونی زبان چنین بیان می ) 1974 (4و رادمن 3فرامکین). 207 : 1388
که هر فردي داراي گونه زبانی خاص خود می باشد که ویژگی هاي زبانی او را منعکس : کنند

هر فرد با توجه . هر زبان داراي گونه هاي فردي ، محلی و اجتماعی متفاوتی است . یدمی نما
به منطقه خاص جغرافیایی که در آن متولد شده و رشد یافته، ممکن است ویژگیهاي زبانی 

در یک منطقه معین، عوامل اجتماعی نیز به نوبه خود سبب بوجود آمدن . متفاوتی داشته باشد
 که در چارچوب هر یک از گویش ها یا لهجه هاي جغرافیایی گونه هاي تنوعاتی می گردند

 . اجتماعی نیز مطرح می شود که باید مورد بررسی قرار گیرند
 
 

1.hedges 2. variety 3. Fromkin,V. 4. Rodman, R.  
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  متغیر تحصیالت1-3-2

ار و رفتار زبانی افراد نحوه گفت. از جمله عوامل گوناگونی هاي زبانی متغیر تحصیالت می باشد
 .در یک جامعه مطابق درجه تحصیالت آنها تشخیص داده می شود

افرادي که از تحصیالت باالیی برخوردارند در گونه زبانی خود از رسمی ترین سبک و از 
گستردگی امکانات گفتاري استفاده می کنند و قادرند در موقعیت هاي مختلف گونه زبانی 

. تحصیالت، به خوبی می تواند منش اجتماعی را در یک فرد نشان دهد. دمناسبی را به کار برن
گفتگو رسمی تر باشد به همان اندازه دقت و توجه بیشتري به گفتار می شود  به هر میزان که

. و در نتیجه سبک گفتار با سطح گفتگوي تحصیل کرده هاي جامعه تطابق بیشتري می یابد
 به ا پژوهشگران الزم می دانند کهاینجدر .ت استسبک گفتگو تحت تأثیر شدید تحصیال

و  /θ/به / t/در پژوهش جامعه انگلیسی زبان نیویورك به بررسی تبدیل  : نظریه لباو اشاره کنند
 در واژه  /θ/ جايبه / t/به کارگیري .  پس از واکه پرداخته شده است/r/همچنین تلفظ

 در گفتار اقشار پایین، متوسط و با ال می  فاقد اعتبار اجتماعی /throught/  و /thing/هاي
.  که ویژگی معتبر است ؛ خاص اقشار باالي حامعه می باشد /θ/ تلفظدر حالیکه وقوع . باشد

 به عنوان یک ویژگی معتبر carپس از واکه در واژه اي مانند / r/همین بررسی به کارگیري  در
ها تعلق افراد به یک طبقه اجتماعی بلکه نه تن. زبانی توسط قشر اجتماعی باال به کار می رود

واقعیت اجتماعی چون تقلید و تمایل به تشابه براي راه رفتن به طبقات باالي اجتماع موجب 
 در طبقه متوسط . پرداخته شده استپس از واکه/ r/تنوعات زبانی شده و میزان به کارگیري 

 گیرد، چون می خواهند خود را پائین در سبک رسمی گفتار از طبقه باالي اجتماعی پیشی می
اجتماعی باال نزدیک کنند و آنها به طور افراطی به کاربرد صورت هاي معتبر و به  به طبقه

 ). 199: 1368مدرسی،(می پردازند 2"تصحیح افراطی"گفته لباو 
 
   متغیر سن2-3-2

باشد که عامل مهم دیگر در پیدایش گوناگونی ها و تنوعات زبانی در سطح یک جامعه سن می 
در سطح یک جامعه افراد در سنین مختلف، الگوهاي رفتاري متفاوتی . دارد3جنبه بیولوژیک

بنابراین ارتباط متغیرهاي زبانی و متغیر سن را باید از دو جنبه یعنی درجه بندي سنی . دارند
 .زبان گروه هاي سنی متفاوت، با هم فرق دارد. و نسل مورد بررسی قرار دهیم
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در . هر گروه سنی، گرایش هایی ایجاد کرده که او را از گروه سنی دیگر جدا می سازدتعلق به 

 در سنین. بین نوجوانان رفتارهاي مغایر هنجارهاي جامعه از جمله رفتارهاي زبانی رواج دارد
 .کمتر صورتهاي غیر معتبر بیشتر از بزرگساالن می باشد

 
، معتقد است هر فرد در طول دوران زندگی خود حداقل سه مرحله )1383(حاجی کاظمی

دوران کودکی و سنین - 1;مختلف را که از نظر زبان شناسی داراي اهمیت است، طی می کند
 دوران نوجوانی و جوانی و -2اولیه زندگی که قواعد و واژگان پایه زبان را می آموزد، سپس 

سالی، که در دوران بزرگسالی فرد از لحاظ رفتار زبانی به الگوهاي ثابت  مرحله بزرگ- 3سرانجام 
پژوهش ها نشان داده که سنین . تري نسبت به مراحل قبلی زندگی خود دست می یابد

 .نوجوانی و جوانی بیشتر تمایل به استفاده از صورتهاي غیر معتبر زبانی می باشد
  
  

 نفر داراي تحصیالت 50وین هستند، که  نفر از زنان قز100جامعه آماري این پژوهش
 نفر دیگر، داراي تحصیالت غیردانشگاهی و همچنین نیمی از آنها داراي سن 50دانشگاهی و 

  .می باشند ساله 40 تا 31 سال و نیمی دیگر 30 تا 20
  
 
 
  

  تحصیالت جامعه آماري1جدول

 درصد تحصیالت

 50 دیپلم

 32 لیسانس

 15 فوق لیسانس
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 3 دکتري

 100 جمع
  

 درصد 3 درصد فوق لیسانس و 15 درصد لیسانس، 32 درصد نمونه داراي مدرك دیپلم، 50
 کارگفت 5 سوال و با توجه به 10در این تحقیق پژوهشگران پرسشنامه اي با . دکتري  بوده اند

براي هر کارگفت . دعوت، تعارف، درخواست، عذرخواهی و خداحافظی: زیر را مطرح کرده اند
است که سبک را می سنجد و ) الف تا د(سش در نظر گرفته شده و پاسخ پرسش ها از دو پر

در . این سبک ها به ترتیب رسمی محترمانه، رسمی عادي، محتاطانه و محاوره اي می باشند
این پژوهش پس از مطرح ساختن پرسشنامه و گرفتن آمار مورد نظر در ارتباط با تک تک 

ت یافتیم، که در مورد کارگفت دعوت، افراد از سبک محتاطانه، در کارگفت ها، به این نتایج دس
مورد کارگفت هاي تعارف و خداحافظی از سبک رسمی عادي، و در مورد درخواست و 

  . عذرخواهی از سبک رسمی محترمانه بیشتر از سایر موارد استفاده کرده اند
  
   رابطه ي سبک گفتاري و سن زنان قزوین - 3

در سبک گفتاري رسمی محترمانه، رسمی ) 1متغیر مقوله اي(یاس اسمیدر این پژوهش مق
پس از تحلیل داده ها، رابطه دو متغیر سبک گفتار و . عادي، محتاطانه و محاوره اي می باشد

   نشان می دهیم 2 سن مشخص شد که آنرا در جدول
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1.categorical variable  

 پرسش موجود در 10 نفر بودند که هرکدام به 100جهت انجام این پژوهش، جامعه آماري 
با  2 همانطور که در جدول .اندرا به وجود آورده پاسخ 1000سخ داده و تعداد پرسشنامه پا

سال از سبک رسمی ) 30-20(توجه به ارقام و داده ها مشاهده می شود، زنان جوان سنین 
سال ) 40-31(محترمانه بیشتر و از سبک محاوره اي کمتر استفاده می کنند و زنان سنین 

محترمانه بیشتر و از سبک محاوره اي کمتر استفاده می ازسبک رسمی عادي و سپس رسمی 
  .     کنند

                                
 نتایج حاصل از تحلیل داده ها در این بخش نشان می دهد که هر دو گروه سنی تمایل به 

دارند و از سبک محاوره اي کمتر استفاده می کنند و ) محترمانه و عادي(کاربرد سبک رسمی
  .فزایش سن زنان شهر قزوین کاربرد سبک رسمی تر و مودبانه تر بیشتر نمی شودبا ا
  
  
  
  
  

  جدول توافقی سن و سبک گفتاري2جدول

  سبک گفتاري  

  
 الف

 همحترمان رسمی
 ب

 رسمی عادي
 ج

  محتاطانه
 د

 محاوره اي
 جمع

 500 71 88 145 196  سال30 تا 20از 
 سن

 500 72 90 170 168  سال40 تا 31از 

 1000 143 178 315 364 جمع 
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 رابطه ي سبک گفتاري و تحصیالت زنان قزوین  -3
 

  جدول توافقی تحصیالت و سبک گفتاري3جدول

 
 
  

و تحصیالت نیز مقوله ) متغیر مقوله اي(به دلیل آنکه سبک گفتاري داراي مقیاس اسمی 
 3ي این دو متغیر جدول توافقی این دو به صورت جدول یان رابطهاي شده است، براي ب

  :شودارائه می
  

 پرسش 10 نفره هرکدام به 100فته شد جهت انجام این پژوهش، جامعه آماري همانطور که گ
در این جدول با توجه به ارقام و داده ها . اند پاسخ را به وجود آورده1000پاسخ داده و تعداد 

اینگونه مشاهده شد که افراد گروه دانشگاهی و غیر دانشگاهی هر دو از سبک رسمی محترمانه 
اوره اي کمتر استفاده می کنند، تنها با این تفاوت که گروه غیر دانشگاهی بیشتر و از سبک مح

بیشتر از گروه دانشگاهی از سبک رسمی محترمانه و سپس رسمی عادي وکمتر از سبک 
پس نتایج حاصل از تحلیل داده ها در این قسمت نشان می دهد . محاوره اي استفاده کرده اند

نشگاهی تمایل به کاربرد سبک رسمی محترمانه دارند، یعنی که هر دو گروه دانشگاهی و غیر دا
 .با کاهش تحصیالت زنان شهر قزوین کاربرد سبک رسمی تر و مودبانه تر کمتر نمی شود

  سبک گفتاري  

  

 الف
 محترمانه رسمی

 ب
 رسمی عادي

ج 
 محتاطانه

 د
 جمع محاوره اي

 تحصیالت 500 79 91 153 177 دانشگاهی

 500 73 78 162 187 غیردانشگاهی

 1000 152 169 315 364 جمع 
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    رابطه ي سبک گفتاري و انواع کارگفت هاي زنان شهر قزوین -5

باط بین انواع نگارندگان ضمن انجام این پژوهش به نتیجه دیگري نیز دست یافتند و آن ارت
بر اساس سواالت مطرح شده در پرسشنامه هر دو .  کارگفت ها و سبک هاي گفتاري است

پس از تحلیل داده ها رابطه ي میان کارگفت ها و سبک . سوال مربوط به یک کارگفت بود
 . ارائه می دهیم4هاي گفتاري مشاهده شد که آنرا در جدول 

  

 گفتاري جدول توافقی کارگفت ها و سبک 4جدول

  

الف رسمی 
 ب رسمی عادي محترمانه

ج 
 محتاطانه

د 
محاوره 
 جمع اي

 200 36 75 43 46 دعوت

 200 41 35 80 44 تعارف

 200 11 8 74 107 درخواست

 200 7 24 29 140 عذرخواهی

 200 57 39 80 24 خداحافظی

 1000 142 178 316 364 جمع

ک محتاطانه ، براي تعارف و خداحافظی بیشتر از  ، براي دعوت بیشتر از سب4با توجه به جدول
سبک رسمی عادي، براي درخواست و عذرخواهی بیشتر از سبک رسمی محترمانه استفاده 

  .شده است
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   نتیجه گیري-6

پس از بررسی هاي الزم و مطرح ساختن تاثیر سبک گفتاري زنان قزوینی بر اساس دو متغیر 
- 40(و ) 20- 30( رسید که با توجه به دو گروه سنیسن و تحصیالت، به این نتیجه می توان

تمایل بیشتري به کاربرد سبک رسمی محترمانه و ) 20-30(سال، زنان گروه سنی کمتر) 31
سال تمایل بیشتري به کاربرد سبک رسمی ) 31-40(گروه. سپس سبک رسمی عادي دارند

ان شهر قزوین گفتار در نتیجه با افزایش سن زن. عادي و سپس سبک رسمی محترمانه دارند
با توجه به  . آنها رسمی تر نمی شود بلکه تمایل به استفاده از سبک محاوره اي بیشتر می شود

، افراد هر دو گروه سبک رسمی محترمانه را )دانشگاهی و غیر دانشگاهی(گروه تحصیلی
ک رسمی برگزیدند به طور کلی، زنان شهر قزوین سبک گفتار رسمی دارند، که این آمار در سب

محترمانه بیشتر بوده و حتی کاربرد این سبک در بین غیر دانشگاهیان از افراد تحصیلکرده 
این امر می تواند دلیل بر آن باشد که شاید آنها می خواهند به این . دانشگاهی بیشتر می باشد

 و طریق گفتار خود را به سطح افراد تحصیل کرده دانشگاهی برسانند، گفتار خود را ادبی تر
 .رسمی تر جلوه دهند
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