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میتوان به مطالعه رابطۀ متقابل زبان ،تفکر و فرهنگ دست یافت و از نظام
فکری و فرهنگی یک جامعه آگاه شد .بر این مبناا ،ایان پاووه

بار آن

است تا به بررسی کن گفتار انتقاد در زبان فارسی بپردازد .مقالاه اارار،

به بررسی این راهبردها در کن
1

گفتار انتقاد میپردازد .به ایان منظاور ،از

شناسه دیجیتال (10.22051/jlr.2016.2441 :)DOI

* مقالۀ اارر برگرفته از رساله دکترای خانم پورسیاه ،به راهنمایی دکتار نورالادین یوسافی و باا مشااوره دکتار ساامان
عبادی است.

 2دکترای تخصصی ،استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه؛
nyousofi@yahoo.com

 3دکترای تخصصی ،استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه؛
s.ebadi@razi.ac.ir

 4دانشجوی دکترا ،گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)؛
farkhondehpursiah@yahoo.com

 / 28نگاهی جامعهشناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی

آزمون تکمیل گفتمان استفاده شد و پاساخهاای جما آوریشاده از 200

شرکتکننده ،با استفاده از چهاارچو راهبردهاای بیاان و تعادیل انتقااد
گوئن ( )Nguyen, 2005, 2013مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت .شیوة

انتقاد ،به موقعیت و فاصلۀ اجتماعی و نیز جنسیت افاراد شارکتکنناده در

تعامل بستگی دارد ،اما جنسیت تأثیر بر نحوة بیان و تعدیل انتقاد در مقایسه

با دو متغیر دیگر بیشاتر اسات .بررسای ارتبااج جنسایت و راهبردهاا نشاان

میدهد که این کن گفتار در بین زنها بیشتر از مردهاا تعادیل مایشاود.
یافتههای پووه

نمایانگر است که انتقاد برخالف دیدگاه رایج ،همیشاه

یک کن گفتار منفی نیست .بلکه افراد در تعاملهای اجتماعی میتوانناد

با استفاده از کن گفتارهای دیگر مانند تعاارف ،تعریا  ،عاورخواهی و

تعدیلکنندههایی مانند خوشزبانیهاا و توجیاهکننادههاا تاأثیر منفای ایان

کن گفتار را کاه

دهند ،بهگونهای که انتقاد مفید بوده و در بین آنهاا

همبستگی 1ایجااد کناد .از یافتاههاای پاووه

مایتاوان در بررسایهاای

تطبیقی بینافرهنگی و مسائل آموزش زبان بهره گرفت.

واژههای کلیدی :کن گفتار انتقاد ،تعدیل ،فاصله اجتماعی ،موقعیات
اجتماعی ،گویشوران زبان فارسی

 .1مقدمه

ریچاردز و اشمیت ( )Richards & Schmitt, 2002بر این باورند کاه کاالم و رفتاار افاراد

یک جامعه ،فرهنگ آن جامعه را بازنمایی میکند .بنابراین میتوان با مطالعۀ زباان ،از نظاام

فکری و فرهنگی آن جامعه آگاهی یافت .جیاناگ ( )Jiang, 2006بیاان کاردهاسات بارای

برقراری ارتباج مؤثر فقط آگاهی از ساختار زبانی کافی نیست ،بلکاه ارتبااج ماؤثر مساتلزم

شااناخت عمیقاای از فرهنااگ اساات .پااووه هااای زبااانی راهگشااای آشاانایی بااا فرهنااگ و
روایات افراد آن فرهنگ است .یکی از راههای روشنکردن رابطه متقابل زبان و فرهناگ،

مطالعه کن گفتار2ها در زبان است .آستِن ( )Austin, 1962و سرل ( ،)Searle, 1975برای
solidarity
Speech act
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نخستین بار نظریه کن گفتار را بارای پاووه

در زمیناه ارتبااج گویناده باا شانونده ارائاه

کردند .کن گفتارها وسیله تحقق گفتار به عمل یا رفتار هستند (.)Halliday, 2003

بررسی تعاملهای بیناا فاردی در کاربردشناسایزباان  1هماواره باه شاناخت سااختارهای

زبانی ،تأثیر عناصر مختل

بر پی

یکی از رایجترین راههای پووه

بردن تعاملها و نحوه یادگیری زبان کمک کردهاسات.

در زمینه کاربردشناسیزبان مطالعه کن گفتارهاا اسات.

تاکنون پووه های بسایاری در پیوناد باا کان گفتارهاا انجاام شاده اسات و پووهشاگران
توانستهاند اطالعات مفیدی در زمینه ساختارهای زبانی ،ارتباج آن سااختارها باا االاتهاای
روااای ،فکااری و اجتماااعی افااراد بااه دساات آورنااد .پااووه هااای گوناااگون در زمین اۀ

کن گفتارهایی مانند درخواستکردن ،عورخواهیکردن ،امتناعکردن و موارد مشابه نشان
دادهاست که آگاهی از چگونگی ابراز و تعدیلکردن این کان گفتارهاا بار اساار رواباط

اجتماعی و موقعیت افراد ،کمک میکند تا تعامالت ،بهرااتی و با موفقیّت برقرار شاود .در

این زمینه ،تعیین تفاوتهای فرهنگی میان جوام مختل  ،از بروز بسایاری از ساو ِتفاهمهاا

جلوگیری میکند .کن گفتار انتقاد ،2خود فعالیّتی تن زا و همراه با نگرانی است ،بناابراین

و نگرانای ،در ایان فعالیّات

استفاده از راهکارهاای مناساب باه منظاور کااه

میازان تان

اجتماعی او ،تأثیر منفی کن گفتار انتقاد را کاه

میدهد .انتقادکردن در بیشاتر تعاامالت

رروری مینماید و این امر با افظ ااسارهای مخاطب و نگهداری از جایگااه و موقعیّات

بهچشم میخورد اما در یک محیط دانشگاهی مبتنی بر ارتباجهاای اجتمااعی ،برخوردهاای

رفتاری و توق های دوسویه ،این کن گفتار ممکان اسات بیشاتر باروز کناد .بناابراین الزم
است شرکتکنندگان در مکالمهها ،روابط را بهگونهای مدیریت کنند که بیان انتقااد سابب

ایجاااد رنجا

و تاان

در طاارف مقاباال نشااود .ایاان مطالعاۀ دادهمحااور ،تحلیلاای اساات باار

موروعهاا و الگوهاای باهکاار گرفتاه شاده در باا انتقااد ،آنگوناه کاه توساط گروهای

ازگویشوران زبان فارسی در یک محیط دانشگاهی بهکار مایرود .پاووه

اارار در نظار

دارد این کن گفتار فراموششده را در یک بافات اجتمااعی و رابطاه تعااملی ویاوه ،ماورد
بررسی قراردهد .هدف اصلی این پووه  ،بررسی نحوة برقاراری رابطاۀ کالمای مبتنای بار
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بهکارگیری راهبردهای بیانی و تعدیلی در انتقادکردن است .به بیان دیگر ،ایان پاووه

دنبال پاسخگویی به این پرس

باه

است کاه «چگوناه طارفین یاک ارتبااج ،باا رعایات اد و

افظ جایگاه مخاطب ،قادر خواهند بود تا انتقادات خود را در تعامالت کالمی بیان کنناد و

چه روشهایی را به کار میبرند تا تأثیرهای منفی انتقاد را کاه

دهناد؟» .متغیرهاای ماورد

بررسی که ممکن است این راهبردها را تحت تأثیر قرار دهند ،جنسیت ،1فاصله 2و موقعیات

3

اجتماعی شرکتکنندهها هساتند .باا توجاه باه پاووه هاای گونااگون در پیوناد باا تعاداد

محدودی از کن گفتارها ،ررورت انجام تحقیقهایی در زمینه کن گفتاار انتقااد افازای

مییابد .در راستای تحقق این هدفها ،پرس های زیر مطرح میشوند:

 .1الگوهای کاربردی -زبانیِ کن گفتار انتقاد ،چگونه بر اسار موقعیّت و فاصلۀ اجتمااعی

افراد ،تغییر میکنند؟

 .2الگوهای کاربردی -زبانیِ –کن گفتاار انتقااد ،چگوناه بار اساار جنسایّت افاراد تغییار
میکنند؟

یافتههای پووه

اارر ،دامنه مطالعات کن گفتارهاا را باا بررسای یاک کان گفتاار

دیگر یعنی کن گفتار انتقاد ،افزای

میدهد .همچنین دستآوردهای ایان مقالاه در زمیناۀ

کاربردشناساای و آمااوزش زبااان ،در ایط اۀ کاان گفتارهااا و مطالعااات تطبیقاای در اااوزة
فرهنگ ،تفکر و زبان قابل استفاده است .از جمله میتاوان ایان یافتاههاا را در بررسایهاای

تطبیقی زبان و فرهنگ به کار گرفت و یا در تهیه و تدوین کتا های آموزش زباانِ فارسای

به غیرِ فارسیزبانان مورد استفاده قرار داد تا از مشکلهای ااتمالی در آماوزش و یاادگیری

این کن گفتار جلاوگیری کارد و از راهکارهاای آموزشای مناساب بارای اال مشاکالت
آموزشی زبانآموزها بهره برد.

 .2انتقاد

به نظر میرسد که انتقاد در اغلاب گفتماانهاای روزماره باه کاار مایرود .افازون بار ایان،

کن ِگفتارِ انتقاد ،تقریباً در هر بافتی به چشم میخورد اماا هادف از انجاام آن باا توجاه باه
1

gender
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3
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2
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بافاات اجتماااعی ،جنساایت و ارتباااج بااین شاارکتکنناادههااا در تعاماال تغییاار مااییابااد و

شرکتکنندهها در موقعیتهای ویوه در مکالمهها روابط را مدیریت میکنند تاا بیاان انتقااد
سبب ایجاد رنج

و تن

 -باخودت درگیری!

در تعاملها نشوند .جملههای زیر را در نظر بگیرید:

 -هر چند نمیتونم بهت کمک کنم اما به نظر میرسه که با خودت درگیر هستی!

یا:

 -این مدل موی سر اصالً بهت نمیآد!

 -به نظر من مدل موی قبلی بیشتر بهت میآمد.

گوئن ( )Nguyen, 2005, p. 7انتقاد را اینگونه تعری

میکند« :برخوردی کالمی که

به منظور ارزیابی منفی از رفتار ،کردار ،گفتار ،عادات و آنچه که متعلق به شنوندهای اسات

که خود ،موجبات برانگیختن انتقاد دیگران را فراهم مایکناد ،انتقااد نامیاده مایشاود .ایان

برخورد کالمی ممکن است با امید بهبود بخشایدن باه وراعیت شانونده در آیناده صاورت

گیرد و یا برای نشاندادن عدم ررایت و تنفر گوینده از عملکرد شنونده کاه ممکان اسات

هیچ ررری برای گوینده ایجاد نکرده باشد ،انجام پویرد ».کوهن ( )Cohen, 2014بار ایان
باور است که هدف از انتقاد این است که به فرد نشان دهید کاه او آنگوناه کاه خاود فکار

میکند یا ادعا دارد با اهمیّت و موفّق نیست ،بلکه ایراداتی بر او وارد است.

انتقادکردن به معنی یافتن ایراد در کسی یا چیزی و بیان آن به گونهای است که مخاطب

آن را بشنود .در واق  ،بیان ناررایتی گوینده دربارة یک ویوگی شنونده که میتواناد بارای

بهبود ورعیت شنونده یا گوینده باشد ،انتقاد در نظار گرفتاه مایشاود .انتقااد ممکان اسات

دربارة ظاهر ،لبار ،رفتار و یا گفتار نامناسب یک شخص باشاد .عمالِ انتقااد ممکان اسات

همراه با ارزیابی و یا بدون قضااوت باشاد و ممکان اسات ساازنده یاا مخارّ باشاد .انتقااد

همچنین میتواند کالمی یا رفتاری ،مستقیم یا غیرمستقیم ،جزئی یا کلی باشد .به طور کلی،
در هر انتقااد ،ااداقل ساه عنصار اصالی وجاود دارد :منتقاد یاا انتقادکنناده ،انتقادشاونده و

موروع مورد انتقاد .انتقادشونده ممکن است فرد یاا ساازمان باشاد و موراوع ماورد انتقااد

ممکن است رفتار ،شرایط ،رابطه یا یک فرایند باشد .همچنین این موروع میتواناد مطلبای

مهّم و یا موردی جزئی و کم اهمیّت باشد .انتقاد را میتوان بر اسار هریاک از مؤلفاههاای
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نگرش منتقد ،موروع انتقاد ،هدف انتقاد ،شکل انتقاد ،نحوه بیاان انتقااد ،بافات انتقااد ،فارد

دریافت کننده به گونههای مختلفی دستهبندی کرد.

تاااکنون دربااارة کاان گفتااار انتقاااد ،پااووه هااای اناادکی انجااام شاادهاساات؛ از جملااه

پووه

هایی که در این زمینه انجام شده ،مایتاوان باه مطالعاۀ لای و سایل ( Li & Seale,

 )2007اشاره کرد که انتقاد را در ارتباج با تعامال باین کارشانار بازدیاد و بازدیاد شاونده
مورد بررسی قرار دادند .پووه

آنها نشان داد که انتقاد مؤثر در گرو همراه کاردن انتقااد

با شوخی ،اصالح و تصحیح و نصیحت کردن فرد مورد انتقاد است .ریکینن ( Riekkinen,

 )2009تفاوت بین گویشوران بومی زبان انگلیسی وگویشوران زبان انگلیسی به عناوان زباان

بینالمللی را در بافت دانشگاهی جلسه دفاع دکتری و در رابطاه باا پاارهگفتارهاای طفارهای
بررسی کرد و دریافت که توانایی گروه دوم در تعدیل انتقادها نسابت باه گاروه اول کمتار

بود .همچنین میتوان به پووه های گوئن ( )Nguyen, 2005 & 2013در زمیناۀ بررسای

دان آموزان از انشا های یکدیگر اشاره کرد .گوئن بر این باور است که پووه

در زمیناه

انتقاد نباید تنها به نقد ادبی و متنها محدود شود ،بلکه انتقاد از ظاهر یا رفتار افراد که ناوعی
انتقاد تلخ محسو میشود ،نیاز به پووه

و بررسی دارد ( )Nguyen, 2013, p. 104چارا

که این کان گفتاار تان زا ،باه انادازه کاافی ماورد مطالعاه قارار نگرفتاهاسات .باا وجاود

جستجوهای گستردهای که انجام شد ،پووهشی مربوج به بررسی ایان کان گفتاار در زباان
فارسی یافت نگردید ،بنابراین انجام پووه

در این راستا اهمیت بیشتری مییابد.

 .1 .2راهبردهای بیان انتقاد

در میااان پااووه هااای انجااام شااده در زمینااه انتقاااد ،گااوئن ()Nguyen, 2005 & 2013
راهبردهای ابراز انتقاد را به دو دسته کلی «انتقاد مستقیم» و «انتقاد غیر مساتقیم» دساته بنادی
کردهاست .در انتقاد مستقیم ،گوینده مشکل را بیان کرده و یا مخالفت و تنفار خاود را در
رابطه با موروع مورد انتقاد نشان می دهد .همچنین فرد منتقد ممکن است مخاطب خاود را
به چال

بکشد یا او را تهدید کند .موارد زیر از جمله راهبردهای ابراز انتقاد بطاور مساتقیم

هستند که با نمونههایی از دادههای بهدستآمده از پووه
بیان مسئله :بیان کردن مشکل موجود

اارر همراه شدهاند:
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 -خیلی بلند بلند ارف می زنی!

ابراز مخالفت :بحث بر خالف نظر مخاطب

-

استاد! کار فردی خیلی مناسب نیست!

ردکردن :عدم تأیید یک ویوگی در شنونده

 -استاد! بدقولی کار خوبی نیست!

ابراز تنفر :ابراز عدم عالقه و بیان تنفر از ویوگی مورد نظر

 -من از این رفتارت بدم می آد!

چالش :به چال

کشیدن یک ویوگی شنونده

-

فکرمیکنی خودت خیلی بیعیب هستی؟

-

اینجوری بعداً ررر میکنی!

هشدار دادن :آگاهکردن از عواقب بد ویوگی مورد نظر
ارزیابی منفی :ارزیابی منفی از ویوگی شنونده

 -چرا در بحثهای کالسی شرکت نمیکنی؟ ااسار میکنم خیلی رعیفی!

تحقیرکردن :تحقیر کردن شنونده بخاطر ویوگی

 -خودت خیلی االیته؟!

در انتقاد غیرمستتقیم ،فارد گویناده از طریاق پیشانهاد ،تشاویق و ترغیاب ،نصایحت،

اصرار ،طعنهزدن و اذیتکاردن مخاطاب صاورت مایگیارد .شاگردهای گونااگون هماراه
بانمونههایی در زیر آمدهاست:

پیشنهاد برای بهبود :ارائه پیشنهاد برای بهبود ورعیت

 -استاد! بهتر نیست برای این بخ

از پاور پوینت استفاده کنید؟

نشاندادن استاندارد :ارائه رفتار معیار و استاندارد

 -استاد! ما هم شاگرد شما هستیم! کمی به ما هم توجه کنید!

نصیحتکردن :ارائه پند و اندرز به گوینده

 -اگه میخوای قبول بشی ،باید در بحثهای کالسی شرکت کنی!

ترغیبکردن :تشویق کردن شنونده به تغییر ویوگی

 -اگر از پاورپوینت استفاده کنید شاید یادگیری مطلب برای دانشجویان رااتتر شود!
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تقاضا کردن :درخواست از شنونده برای تغییر رفتار

 -لطفا ًرو قولت وایسا!

اشارات :اشاره تلویحی به یک ویوگی موجود در شنونده

 -استاد! مگه شما قول ندادید؟ ما رو قول شمااسا کردیم!

بیان شک و تردید :نشان دادن نکته مورد انتقاد با نشان دادن عدم اطمینان
 -مطمئن نیستم کاری که میکنی درست باشه!

اذیتکردن :طعنهزدن ،نشاندادن رنج  ،دوپهلو ارفزدن

 -اصال بلدی ارف بزنی؟

-

یه نگاه تو آینه به خودت بنداز!

پرهیز از انتقاد :و در نهایت گوینده ممکن اسات کاه از اباراز انتقااد باهدلیال احتترا -

گذاشتن به مخاطب پرهیز کند.

 .2 .2راهبردهای تعدیلی کنشگفتار انتقاد
انتقاد ،کن گفتاری تهدیدکننده برای گوینده و شنونده اسات کاه نیازمناد توجّاه بسایاری
بهویوه از جانب گوینده است تا ااسارهاا و هویّات فاردِ ماورد انتقااد ،ماورد تهدیاد قارار

نگیرد .بنابراین ،فقط درموقعیتهایی که فرد منتقد با هدف و نیت ویوهای تصامیم باه انتقااد

کردن میگیرد ،از تعدیلکنندهها استفاده نمیکند .اما در ساایر ماوارد هنگاام انتقااد کاردن
برای مدیریت ،برقراری و افظ روابط ،افراد انتقاد را تعدیل میکنناد .باههارااال ،تصامیم

گوینده در بهکارگیری تعدیلکنندهها به هدف تعامال ،فاصالۀ باین او و شانونده و موقعیّات

اجتماعی آنها بستگی دارد .تعدیلکنندهها ابزارهایی هستند که افراد باهکاار مایبرناد تاا از

پیامدهای ناگوار انتقاد بکاهناد .ایان ابزارهاا ممکان اسات ساتای  ،درخواسات ،نصایحت،

عورخواهی و قدردانی باشند که به صورت یک جمله یا پاارهگفتاار ،باه صاورت جداگاناه
پی

و یا پس از جمله اصلی دارای انتقاد قرار میگیرند و به عنوان ابزارهای بیرونی شاناخته

میشوند .این ابزارها همان ابزارهای کمکی و امایتی ( )Nguyen, 2013هستند .در بخا
زیر ،ابزارهایی که دستآورد بررسی دادههای پووه

هستند،آمدهاست.
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 .1 .2 .2تعدیل کنندههای بیرونی:1

کنترلکنندهها 2:ابزارهای بیرونی هستند که گویندهها پی
انتقاد را معرفی کرده و در کالم خود جای دهند.

از بیان انتقاد بهکارمیبرند تاا

 خندیدن برای نشاج خوبه اما خندیدن زیاد سار کاالر ،تمرکاز بچاههاا را باه هاممیزنه.

خوشزبانیها :3تعارفها و تعری هایی است که گوینده به کارمیبرد تا انتقاد را تعدیل

کند.

 -استاد! شما دارای خصایص خوبی هستید اما مسخرهکردن دیگران پسندیده نیست.

 استاد! ترم گوشته خیلی خو درر شما رو میفهمیدیم اماا ایان تارم ایانجاورینیست.

توجیهکنندهها :4ابزارهایی است که گوینده به کارمیبرد تا انتقاد خود را توجیه کند.

 استاد! ممکنه از بین نظرات دانشجویان مطالب مفیدی وجود داشته باشه ،پس بهتارهبه نظرات اونا توجه کنی!

 -وقت کالر رو می گیری! بهتر نیست سؤاالتت رو بعد از کالر بپرسی؟

ابزارهای دوستانه :5شگردهایی هستند که به گوینده کمک میکنند تاا نگرانای خاود را

از رنجا

ااتمااالی شاانونده نشاااندهااد ،پااس گوینااده بااا «بیااان یااک جملااه پاای

اخطااار،

عورخواهی ،قدردانی از تالش شنونده» انتقاد را معرفی میکند (.)Nguyen, 2013:112

ببخشید قصد جسارت ندارم ولی فکر میکنم اگه بیشتر باه نظارات دانشاجویان توجاهکنیاد

خیلی بهتره!

ابزارهای مشاورهای ،6ابزارهایی پیشنهادی و اندرزگونه هستند که گویناده باه کاار مای

برد تا انتقاد خود را بیان کند.
-

فکر نمی کنی بهتره بیشتر تو فعالیت های کالر شرکت کنی؟
1

external
steers
3
sweeteners
4
grounders
5
disarmers
6
consultatives
2
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1

 .2 .2 .2تعدیلکنندههای درونی
تعدیلکنندهای درونی ،بخشی از جملۀ انتقادی هستند و ممکن است دستوری یاا واژگاانی
باشند .جملههای پرسشی ،زمان گوشته و جملههای همراه با فعل کمکی از این دستهاند.

جملههای پرسشی :2موروع انتقاد با یک پرس

بیان میشود.

 -چرا تو بحثهای کالر شرکت نمیکنی؟ بازم میافتی.

پارهگفتارهای طفرهای :3پارهگفتارهایی هستندکه شنونده را از تأثیر زیانآور انتقااد در
امان نگه میدارد.

 -فکر نمیکنی یه جورایی داری از فعالیّت کالسیت کم میکنی؟

کاهشدهندهها :4قیدهایی مانند کمی ،ادوداً ،تقریباً ،نسبتاً و موارد مشابه هستند کاه از
جدیبودن انتقاد میکاهند.

 -کمی خسته به نظر میرسی!

پیرایندهها :5واژههایی مانند شاید ،ااتماالً و غیره هستند که اثر منفی انتقااد را متعاادل

میکنند.

 -شاید بهتر باشه بیشتر تو فعالیتهای کالسی شرکت کنی!

پارهگفتارهای شخصی :6پارهگفتارهاای تورایحی هساتند؛ مانناد فکار مایکانم ،ااس
میکنم و به نظر من ،که گوینده آن را به کار میبرد تا نظار کلای خاود را درباارة موراوع

انتقاد بیان کند.

 -به نظر من بهتره که در بحثهای کالسی شرکت کنی!

ترغیبکنندهها :7پارهگفتارهایی هستند که شنونده را ترغیب به گوشکاردن و پاویرفتن

انتقاد میکند مانند همانطور که میدانید ،منظورم اینه که ،همانطور کاه مایبینای و ماوارد
مشابه.
-

می دونی! برای موفق شدن باید بیشتر سر کالر توجه کنی.
1

internal Modifiers
interrogatives
3
hedges
4
understaters
5
downtoners
6
subjectivisers
7
cajolers
2
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تأییدگرها :1واژههایی هستند که شنونده را به تأیید انتقاد ،تشویقمیکنناد؛ مانناد درساته؟

آره؟ اینجوریاست؟
-

زیاد عالقه نداری تو فعالییت های کالسی شرکت کنی ،درسته؟

 .3روش پژوهش
در این پووه  ،الگوهای بیان و تعدیل انتقااد ،در ارتبااج باا رابطاۀ باین جنسایت ،فاصاله و

موقعیّت اجتماعی شرکتکنندهها مورد بررسی قرار گرفت .به ایانمنظاور ،از ابازار آزماونِ

تکمیل گفتمان 2بهره گرفتاه شاد .بلاوم-کالکاا ( )Blum-Kulka, 1987بارای نخساتین باار
آزمونِ تکمیل گفتمان را ارائه نمود .این آزمون بهعنوان یک ابازار جما آوری داده ،بسایار

کاربردی است .در آزمون تکمیل گفتمان ،شرکتکننده موقعیتهای فرری را میخواند و

به آنها پاسخ میدهد .شکل پاسخ ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد .محقق با بهکااربردن

ایاان آزمااون ماایتوانااد دادههااای بساایاری را در م ادّتزمااان کوتاااهی جم ا آوری کنااد.

شااخصهاای جما آوری شاده از آزماون تکمیاال گفتماان ،بسایار نزدیاک باه پاساخهااا و

عکسالعمل شرکتکننادگان در دنیاای واقعای و زنادگی روزماره اسات .آزماون تکمیال

گفتماان شاامل چناادین شارح صاحنه اساات و هار شارح صااحنه بافات اجتمااعی ،موقعیّات

اجتماعی و فاصلۀ اجتماعی شرکتکنندهها در مکالمه را شرح میدهاد .بیال ماایر و ورقیاز

( )Billmyer & Varghese, 2000معتقدناد اگار محقاق ،ساناریوها را خاو شارح دهاد،
میتواند دادههایی واقعی و طبیعی را شبیه به آنچه در دنیای واقعی روی میدهد ،گردآوری

کند .در این پووه  ،موقعیّتها بر اسار دو متغیر وابساته باههام یعنای موقعیّات اجتمااعی

شرکتکنندهها و فاصلۀ اجتماعی آنها و متغیر جنسیت در ارتباج با کن گفتار انتقاد مورد
بررسی قرار گرفتند.

لیو ( )Liu, 2006چهار مرالۀ تولید نمونه از موقعیّت مورد نظر ،بررسی درصاد ااتماال

وقوع موقعیّت ،ارزیابی فراکاربردی موقعیّتها و مطالعۀ آزمایشی موقعیّتها را برای تدوین
آزمون تکمیل گفتمان ارائه کردهاست .در پووه

اارر این چهار مرالاه در نظار گرفتاه

شده است .به همین منظور ،پرس نامهای استاندارد ،از نوع پرس نامههای بازپاسخ طرااای
appealers
discourse Completion Test

1
2
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شد که دربرگیرندة  10سؤال بود و به وسیلۀ متخصصهاای ایان رشاته ماورد ارزیاابی قارار
گرفت .در مراله نخست ،از شرکتکنندهها درخواست شد تا آخرین نمونههاایی را کاه از

همکالساایهااا و اسااتادان خااود انتقاااد کااردهانااد را باار روی برگااهای یادداشاات کننااد.
شرکتکنندههای این مراله 150 ،دانشاجوی فارسایزباان در دو دانشاگاه متفااوت بودناد.

پااس از جما آوری یادداشااتهااا ،نگارناادگان موقعیّااتهااا را در رابطااه بااا مورااوع انتقاااد،

عاملهای بافتی ،ارتباج بین گوینده و شنونده (فاصله و موقعیت اجتماعی) بررسی کردناد و
موقعیتهایی را که دارای بسامد باالتری بودند ،به شاکل ساناریوهاای باازپاساخ درآورناد.

سپس سناریوهای تولیدشده ،مبتنی بر طی

پنج درجهای لیکرت طرااای شادند کاه شاامل

 40مقوله و پنج درجۀ فراوانی ااتمال وقوع سناریوها و شاخصبودن آنهاا ،در اختیاار 100
دانشجو قرار گرفت .هدف این مراله ،مشخصکردن مقولههایی بود که فراوانی و شاخص

باالیی داشتند .دو استاد دانشگاه در زمینۀ زبانشناسی کاربردی ،پرس نامه را مورد بررسای

قرار دادند و بر اسار نظر آنها تغییراتی در شکل و محتوای پرسشانامه ایجااد شاد .در ایان
مراله  15مقوله که تکراری ،غیررروری و نامناسب بودند ،اوف شدند.

در پرس نامه 25 ،سناریو باقیماند که باا  100شارکتکنناده غیار از شارکتکننادگان

اصلی پووه

مورد آزمای

قرار گرفت .پاسخهای جم آوری شده ،با نرم افازار آمااری

1

ارزیابی شد و روایی درونی 2آنها ماورد بررسای قرارگرفات .آناالیز فااکتور 3و واریمکاس
دورانی 4نیز به منظور پایایی 5ساختار مورد بررسی قرار گرفتند .روایی کرنباخ 6هم نشان داد

که روایی درونی آزمون قابل قبول اسات( .)0/861نتاایج  KMOو بارتلات 7در جادول ()1
آورده شدهاست .در رابطه با کفایت نمونهگیری ،8آزمون آنالیز فااکتور بارای همبساتگی

9

دادهها انجام شد .یافتهها نشانداد که  20مقولاه ،دارای همبساتگی بیشاتر از ( )0. 40هساتند.
مقولهها با همبستگی کمتر از ( )0. 40بدون واردکاردن خدشاهای باه هامپوشاانی و روایای

1

SPSS
internal Reliability
3
factor Analysis
4
varimax Rotation
5
validity
6
cronbach’s alpha consistency
7
Bartlett’s Test of Sphericity
8
sampling Adequacy
9
factor Loading
2
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آزمون اوف شدند .چرا که مقولههاایی باا صاورت نوشاتاری متفااوتی در آزماون وجاود

داشتند .در نهایت 10 ،سناریو در هار آزماون بااقیماندناد تاا راهبردهاای انتقااد را در زباان
فارسی مورد ارزیابی قراردهند.
.690
917.452
231
.000

جدول :1بارتلت و KMO

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
Df
Sig.

آزمون تکمیل گفتمان اشارهشده ،در بین شرکتکنندههاای اارار در پاووه

توزیا

شد 200 .دانشجوی دوره لیسانس و فوقلیسانس از دو دانشگاه در اساتانهاای غربای ایاران
که سن آنها بین  19تا  27و میانگین سان  23باود ،در پاووه
میان شرکتکنندهها در پووه

اارار شارکت کردناد .از

 110نفر دانشجوی دختر و  90نفار دانشاجوی پسار بودناد.

پس از جم آوری دادهها ،برای بار دوم این دادهها مورد بررسی آماری قرارگرفت .روایای

الفا برای این آزمون ( ).870باود .جادول ( )2راریب  KMOرا ( ).734را نشاان مایدهاد.
محاسبه آزمون بارتلت 1معنا دار بود (.)P= .000

جدول  .2بارتلت و KMO

.734
880.893
91
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
Df
Sig.

پس از محاسبۀ اسکری پالت 2و آنالیز فااکتور ،ماوارد باا بااالترین همبساتگی واریاانس

انتخا شدند.

 .4یافتههای پژوهش

 .1 .4بررسی راهبردهای بیان انتقاد براساس تحلیل دادهها
در پووه اارار توصای و تحلیال راهبردهاا بار مبناای پاساخهاای شارکتکننادههاای

فارسیزبان و با تکیه بر متغیر فاصله و موقعیت اجتماعی و جنسیّت آنهاا انجاام شادهاسات.
Bartlett Test
scree Plot

1
2
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دادههای بهدستآمده از ده سناریو ،براساار چهاارچو راهبردهاای بیاان و تعادیل انتقااد
برگرفته از گوئن ( )Nguyen, 2013, 2005مورد استفاده قرارگرفت .بررسی پاسخها نشاان

داد که راهبردهای بیان انتقاد ارائهشده توسط گوئن در بیان انتقاد توسط افراد شرکتکنناده

در پووه

بهکار گرفته شدند .همچناین ،یاک راهبارد دیگار کاه از دادههاای پاووه

دست آمد و در چارچو گوئن ارائه نشده بود ،راهبرد نفرین بود.

باه

نفرینکردن :انتقادکردن همراه با بدزبانی
-

خفه میشی!

دادههای بهدستآمده از پاسخهای شرکتکنندهها به مقولاههاای آزماون ،باا اساتفاده از

آمار توصیفی در جدول ( )3ارائه شدهاست .یافتهها نشان میدهاد کاه نحاوة انتقااد افاراد از

یکدیگر بر پایه موقعیّت و فاصله اجتماعی و جنسیت گوینده و شنونده بنا شدهاسات .اینکاه

شرکتکنندهها در تعاملهای اجتماعی دارای چه موقعیّتی هستند و چه نسبتی باا هام دارناد
(آشنا ،دوست ،فامیل) از جمله عاملهایی هستند که روش انتقاد کاردن را تحاتتاأثیر قارار

میدهند .چهار گروه یعنی ماوکر /موقعیات اجتمااعی همساان ،ماوکر /موقعیات اجتمااعی
ناهمسان ،مؤنث /موقعیات اجتمااعی همساان و مؤنث/موقعیات اجتمااعی ناهمساان در ایان
مطالعه شرکت کردهاند.

 یافتهها نشاان مایدهاد کاه پربساامدترین راهبارد بارای انتقاادکردن از اساتادان توساط
دانشجوهای مرد «بیان مسئله» (  )%53است و برای ابراز انتقاد در رابطه با همکالسی هاا
«ابراز مخالفت» ( )%37و به میزان کمتری «بیان مسئله» ( )%24است.

 نتایج همچنین بیانگر آن است که شرکتکنندههای زن ،راهبرد «پیشنهاد بارای بهباود»

( %45را برای ابراز انتقاد در رابطه با استادهای خود بهکار میبرناد یاا باه طاور کلای از
انتقاد کردن پرهیز میکنند ( .)%23همین شرکتکنندهها در رابطاه باا همکالسایهاای

خود راهبرد «پیشنهاد برای بهبود» ( )%38را بیشتر از سایر راهبرد ها به کار میبرند.

جدول ( ،)3فراوانی تکنیکهای بهکارگرفتهشده به وسیلۀ شارکتکننادههاا را از جنباۀ

راهبردهای کلی مستقیم ،غیر مستقیم و پرهیز از انتقاد نشان میدهد.

همانطور که در جدول ( ،)3مشاهده میشود شرکتکنندههای مرد پاووه

اارار ،از

راهبرد مستقیم؛ یعنی «بیان مسئله» ،برای انتقاد از مخاطبهای دارای موقعیّت اجتماعی باالتر
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و فاصلۀ اجتماعی بیشتر ،استفاده میکنند .همین شرکتکننادههاا در ارتبااج باا مخاطابهاا
دارای موقعیات اجتماااعی همسااان و فاصاله اجتماااعی کمتاار ،از راهبردهاای مسااتقیم «ابااراز

مخالفاات» و «بیااان مساائله» بهااره ماایبرنااد .یافتااههااا باارای شاارکتکنناادههااای زن بااا

شرکتکنندههای مرد تفاوت داشت؛ شارکتکننادههاای زن بارای انتقااد از مخاطابهاای
دارای موقعیّت اجتماعی باالتر و فاصلۀ اجتماعی بیشتر ،از راهبرد غیرمستقیم «پیشانهاد بارای

بهبااود» اسااتفاده ماایکننااد و یااا از بیااان انتقاااد خااودداری ماایکننااد .بااههمااینترتیااب،

شرکتکنندههای زن در این پووه  ،در ارتباج با مخاطابهاای دارای موقعیات اجتمااعی
همسان و فاصله اجتماعی کمتر ،از راهبرد غیرمستقیم «پیشنهاد برای بهبود» و به میازان کمتار

از مخاطبهای با موقعیّت اجتماعی باال ،از ابراز انتقاد پرهیز میکنناد .باهطاورکلی ،باه نظار
میرسد که شرکتکننادههاای زن ،باه کااربرد روش غیرمساتقیم و رامنی تمایال بیشاتری

دارند ،دراالیکه مردها ،از شگردهای مستقیم استفاده میکنند .پاس از بررسای دادههاا در

رابطه با راهبردهای بیان انتقاد ،شگردهای تعدیل مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  :3بسامد راهبردهای بیان انتقاد

راهبردها

مرد -استاد

مرد -همکالسی

زن -استاد

زن -همکالسی

غیرمستقیم

%25

%36

%63

%64

مستقیم

پرهیز از انتقاد

%65.5
%10.5

%61
%3

%15.5
%23

%19.5
%16.5

 .2 .4بررسی راهبردهای تعدیلی 1براساس تحلیل دادهها
بررسی دادههای بهدستآمده از ده سناریو بار اساار چاارچو گاوئن ()Nguyen, 2013

نشان می دهدکه عالوه بر راهبردهاای ارئاهشاده توساط گاوئن ،راهبردهاای دیگاری بارای
تعدیل انتقاد در میان گویشوران فارسیزبان رواج دارد که در بخ

پی رو آورده شدهاند.

جملههای عاطفی :2به وسیلۀ این جمالت ،انتقااد در قالاب ااساساات ،عواطا

بیان میشود.

و آرزو

mitigation strategies
wishes

1
2
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 -ای کاش قبال خبر میدادید!

جملههای کنایهای :1جملههایی هستند که گوینده به کاارمیبارد تاا رفتاار اساتاندارد را
بهطور غیرمستقیم به شنونده یادآور میشود.

 -آدم باید به قول

عمل کنه!

پارهگفتارهای ندایی :2گوینده از نام شخص استفاده میکند و او را مورد خطاا قارار
میدهد.

 -استاد ! فکر میکنم کار گروهی بهتر جوا بده!

یافتههای بهدساتآماده از پاساخهاای شارکتکننادههاا باه پرسا ناماۀ انتقااد از جنباۀ

راهبردهای تعدیلی با استفاده از آمار توصیفی ،در جدول  4آورده شدهاست.

 بر مبنای یافتههای پووه  ،رایجتارین راهبردهاای تعادیل انتقاادی کاه شارکت-
کنندههای مرد در مقابل مخاطبان با موقعیّت اجتماعی باال و فاصلۀ اجتماعی بیشاتر
به کار میبرند «کنترلکنندهها» ( )%40/5و «مشاورهایها» ( )%27هستند.

 نتایج به همین ترتیب نشان میدهاد کاه شارکتکننادههاای مارد ،بارای انتقااد از

مخاطبی که موقعیّت اجتماعی همسان و فاصالۀ اجتمااعی کمتاری دارد ،از هماان

راهبردهای «کنترل کنندهها» ( )%38/5و «مشاورهایها» ( )%29استفاده میکنند.

 یافتههای بهدستآمده در ارتباج با شرکتکنندههای زن نشان مایدهاد کاه بارای
تعدیل انتقاد در برابر مخاطبی که از موقعیت اجتماعی باال و فاصلۀ اجتماعی بیشاتر
برخوردار است ،از راهبرد «مشاورهای» ( )%46/5بای

میکنند.

از ساایر راهبردهاا اساتفاده

 نتایج همچنین نمایانگر آن است که شرکتکنندههای زن ،برای تعادیل انتقااد در
برابر مخاطبی که از موقعیت اجتماعی همسان و فاصله اجتمااعی کمتار برخاوردار

است ،از دو راهبرد «مشاورهایها» ( )%44/5و «ابزارهای دوساتانه» ( )%21/5بیشاتر
بهره میبرند.

باار اسااار یافتااههااای پااووه

ااراار ،معلااوم ش اد کااه شاارکتکنناادههااای ماارد ،از

تعدیلکنندههای بیرونی یعنی «کنترلکنندهها» و «مشاورهایها» برای انتقاد از مخاطابهاای
ironical statements
addressing

1
2
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دارای موقعیاات اجتماااعی باااالتر و فاصااله اجتماااعی بیشااتر ،اسااتفاده ماایکننااد .همااین

شرکتکنندهها در ارتباج با مخاطبهای دارای موقعیت اجتماعی همسان و فاصله اجتماعی
کمتر ،از همان تعدیلکنندههاای بیرونای؛ یعنای «کنتارل کننادههاا» و «مشااورهایهاا» بهاره

میبرند .به همین ترتیب ،شرکتکنندههای زن ،بارای تعادیل انتقااد از مخاطابهاای دارای
موقعیت اجتماعی باالتر و فاصله اجتماعی بیشتر ،از راهبارد بیرونای «مشااورهایهاا» اساتفاده

میکنند و در ارتباج با مخاطابهاای دارای موقعیات اجتمااعی همساان و فاصاله اجتمااعی

کمتر ،از راهبردهای بیرونی «مشاورهایها» و «ابزارهای دوستانه» بهره میبرند.

جدول ( ،)4بسامد راهبردهای بهکاررفته توسط شرکتکنندهها را از جنبۀ ابزارهای کلی

درونی و بیرونی نشان میدهد .همانگونه که جدول نشان میدهد ،افاراد شارکتکنناده در
پووه

در تعدیل کن گفتار انتقاد از تعدیلکنندههای بیرونی بای

از تعادیلکننادههاای

درونی استفاده میکنند .به نظر میرسد که افراد شرکتکننده ،بیشتر تمایل دارند کاه انتقااد

را پسبیانِ مقدمه و با ااتیاج در لفافهای از جملهها و پارهگفتارهایی با مفهوم خوشایند بیاان
کنند .به این ترتیب ،تعدیلکننده های بیرونی را مؤثرتر از ابزارهای درونی در تعادیل انتقااد

در نظر میگیرند که از نظر روانشناختی و جامعهشناختی نیازمند پووه

بیشتر است.

جدول  :4بسامدراهبردهای کلی درونی و بیرونی بیان انتقاد
راهبردها

مرد -استاد

مرد -همکالسی

زن -استاد

زن -همکالسی

بیرونی

% 74

%82

%75

%76.5

درونی

%26

%18

%25

%22.5

 .5بحث و نتیجهگیری
این پووه

با هدف بررسی کن گفتار انتقاد در فضای فرهنگ و زبان فارسی با استفاده از

چهارچو گاوئن انجاام پویرفتاهاسات .باه ایان منظاور ،باا اساتفاده از دادههاای پاووه ،
راهبردهای مورد استفادة گویشوران زبان فارسی در کن ِگفتاارِ انتقااد اساتخراج گردیاد و

برای روشنشدن بیشتر راهبردها ،نمونههایی از پرس های بهدستآماده از آزماون تکمیال

گفتمان از این جنبه مورد بررسی قرار گرفت .آنگاه ،ارتباج راهبردهاای باهکارگرفتاهشاده
برای تعدیل این کن گفتاار باا فاصاله و موقعیات اجتمااعی و جنسایت ماورد اشااره قارار

گرفت .شدّت و تندی ابراز انتقاد ،وابسته باه ناوع ارتبااج باین گویناده و شانونده باه لحاا
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نشاانمایدهاد کاه

فاصله و موقعیت اجتماعی و جنسیت آنها است .یافتههای این پاووه

کاربرد راهبردها ،بر پایه جنسیت گوینده متفاوت است .بهطورکلی میتوان ادعا نمود ،شیوة

انتقاد ،به موقعیت و فاصلۀ اجتماعی و نیز جنسیت افراد شرکتکننده در تعامل بساتگی دارد
اما تأثیر جنسیت بر نحوه بیان و تعدیل انتقاد از دو متغیر دیگر بیشتر است.
در پاسخ به اولین پرس

پووه

(الگوهای کاربردی -زبانیِ کن گفتار انتقاد ،چگوناه

بر اسار موقعیّت و فاصلۀ اجتماعی افراد ،تغییر میکنند؟) باید اشاره نمود فاصله و موقعیات
اجتماعی افراد ،شیوه بیان انتقاد و ابزار تعدیلی آن را به طور معنادار تحت تاأثیر قارار ناداده

است و ارتباج معناداری (از جنبۀ آماری) بین متغیرهای موقعیت و فاصاله اجتمااعی و نحاوه
انتقادکردن یافت نشد .تصور رایج بر این است که کالم افراد هنگام صحبت با مخاطبی کاه
در موقعیت باالتری از آنها قرار دارند و فاصاله اجتمااعی بیشاتری باین گویناده و شانونده

وجود دارد ،با کالم افراد هنگام صحبت باا مخااطبی کاه در موقعیات اجتمااعی همساان باا
فاصله اجتماعی اندک است ،تفاوت دارد .یافتههای این پووه

نیست و دلیل این امر را می توان به موقعیت مورد مطالعه در پووه

با این بااور رایاج ساازگار
اارار ارتبااج داد .در

یک فضای آموزشی به دلیل وجود تعامل بسیار بین دانشجوها و اساتادها از رسامیت اااکم

بر فضا ،اندکی کاسته میشود .به بیان دیگر ،در یاک محایط آموزشای باا اینکاه اساتادها از
موقعیت اجتماعی باالتری برخوردارند و فاصله اجتمااعی بیشاتری باین آنهاا و دانشاجویان

وجود دارد ،تعاملهای پیدرپی منجر به کم کردن این فاصله اجتماعی میشاود و باه مارور

زمان فضای رسمیت کمرنگتر میشود .آنچه از این مطلب بر مایآیاد ایان اسات کاه در
پووه های آینده ،پووهشگران باید تعری

دهند .در پیوند با پرس

دوم پووه

دقیقتری از فاصاله و موقعیات اجتمااعی ارائاه

باید اشاره کرد یافتههای پاووه

نشاانگار تماایزی

معنادار در نحوه بیان انتقاد و جنسیت افراد شرکتکننده است .در بین دادههاای گاردآوری

شده و از میان شیوههای انتقادکردن ،انتقاد مستقیم مردهاا بیشاترین میازان فراوانای را داشاته
است .بر این مبنا ،تمایل مردان در بیان انتقاد مستقیم با بیان مشکل و یا مخالفت در مقایسه با

تمایل زنها در کاربرد روشهای انتقاد غیرمستقیم در این پووه

قابلتأمل است.

بررسی ارتباج جنسیت و راهبردهای بیان و ابزارهای تعادیلی کان گفتاار انتقااد نشاان

میدهد این کن گفتار در بین زنها بی

از مردهاا تعادیل مایشاود .پای

قادم و قهااری
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( ،)Pishghadam & Ghahari, 2012معتقدند که زبان باورها و هویتهای افاراد را شاکل
میدهد و تفاوتهای کالمی میان مردان و زنان میتواند ناشی از نحوه رشد هویت فاردی و
اجتماعی آن ها در جامعه و فرهنگ ااکم بر آن جامعه باشد .تفاوتهای جنسایتی هماواره

در استفاده از زبان نمود مییابند و زباان جنسایتی باه گوناهای قابالتوجاه نمایاانگر سااخت

اجتماعی و هویت جنسیتی افراد یک جامعه است .تفااوت زباان جنسایتی مشااهده شاده در
پووه

را میتوان به نابرابری اجتماعی بین زنان و ماردان نسابت داد .از تفااوتهاای زباان

جنسیتی همچنین میتاوان در تشاریح هویات جنسایتی افاراد بهاره گرفات .ایان تمایزهاا باه
صورت معمول در تعاملهای اجتماعی نمود پیدا میکند .این نتیجه میتواند نشانگر تمایال
زنان در کاربرد صورتهای کالمی باشد که نشاندهندة نق

تاب آنها در جامعه است .باه

بیان دیگر ،تفاوتهای جنسیتی در زبان ،نمودی از تفااوتهاای جایگااه و قادرت مردهاا و

زنها در جامعه است .زنهای ایرانی از راهبردهای غیرمستقیم انتقاد استفاده میکنناد کاه از
فرهنگ محیطی سرچشمه گرفتهاست که در آن پرورش یافته و رشد کردهاند.
همانطورکه از یافتههای پووه

انتقاد یک کن

بر میآید ،بارخالف دیادگاه رایاج در باین افاراد کاه

گفتار منفی است ،تحلیل تعدیلکنندههاا ،بارای کااه

تااثیر منفای آن از

طریق کن گفتارهای دیگری مانند تعارف و تعری  ،خوشزبانیها ،توجیهکنندهها و ماواد

مشابه ،این کن گفتار مایتواناد در تعامالهاای اجتمااعی ،خوشاایند واقا شاود و در باین
گویندهها و شنوندهها همبستگی ایجاد کند .به بیان دیگر ،انتقاد فقط زمانیکه برای ارزیاابی

منفی و غرضورزانه از شنونده بهکار رود ،ناخوشایند است و در غیر این صورت مایتواناد

برای ایجاد توافق و همبستگی بین آنها بهکار مایرود .بار ایان مبناا ،هادف افاراد از انتقااد

کردن فقط تخریب شخصیت و جریحهدار کردن ااسارهای مخاطب نیست ،بلکه انتقادهاا
میتوانند با استفاده از راهبردهای تعدیلی گونااگون و کان گفتارهاای خوشاایند از انتقااد

کردن به منظور ایجاد اس هامبساتگی و صامیمیت باا مخاطاب اساتفاده کنناد .ایان یافتاه،

تأییدی است بر نظریههای جدید اد

و مدیریت رواباط مانناد اسپنسار -اوتای (Spencer-

 )Oatey, 2008است که بار اساار آن ،خوشاایند یاا ناخوشاایند باودن کان گفتاار قابال
پی بینی نیست ،بلکه کن گفتار در جریان تعامالهاا و باا بررسای گفتماان ارزشگاواری

میشود .یافتههای پووه

اارر همچنین ،تأییدکنندة دیادگاه جما گرایای دنیاای شارقی
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ایران است که در آن افراد ،خواهانِ برقراری ارتباج و افظ آن هستند و این امر باا توجاه و

اهمیتدادن به ااسارها و وجهۀ افراد به دست می آید .نتایج پووه

اارر ،یافتههای پی قدم

و زارعی ( )Pishghadam & Zarei, 2012را تأیید میکندکاه گویشاوران ایرانای باهویاوه

زنها ،تمایل دارند برای افظ وجهه نگرشهای خود را غیر مستقیم و در لفافه بیان کنند.

عااالوه باار ایاان ،تحلیاال و بررساای راهبردهااای انتقااادی و تعاادیلی ،بااه دلیاال پیچیاادگی

کن گفتار انتقاد ،امری دشوار است ،زیرا شرکتکنندهها ،از کن گفتارهای دیگار ،مانناد
درخواستکردن ،عورخواهیکردن و یا تعارفکردن استفادهکردهاند .موروعی که باعاث
پیچیدگی بیشتر کن گفتار انتقاد میشود ،آن است که بسیاری از راهبردها از لحا معناایی

و کاربردی بسیار بههم نزدیک هستند .مشکل دیگر ،بهکاربردن دو یا چند راهبرد هامزماان
برای ابراز انتقاد یاا تعادیلکاردن آن اسات .باا ایان وصا  ،کان گفتاار انتقااد ،مجموعاۀ

پیچیدهای از سایرکن گفتارها است .گوئن در این زمینه ماینویساد «شااید بهتار باشاد کاه
انتقاد را مجموعهای از کن گفتارها و راهبردهایی در نظر گرفت که هر ترکیبی از آنها باه

ابراز انتقاد کمک میکند» ( .)Nguyen, 2013, p. 124این نتایج همچنین نشانمیدهد کاه

تلخی انتقاد ،از کن گفتارهایی مانند شکایتکردن و متهمکردن کمتر است .به دلیل اینکاه
افراد راهبردهای گوناگونی برای بیان و تعدیل انتقاد در دساترر دارناد .همچناین مایتاوان

اشاره نمود که انتقاد برخالف شکایت ،همواره ناخوشایند نیست بلکه میتواناد ساازنده هام
باشد و راهی برای ایجاد ،برقراری یا افظ رابطه با دیگران باشد.
یافتههای پووه

همچنین نشانمیدهد که تأثیر جنسیت قویتر از تأثیر موقعیت و فاصالۀ

اجتماعی است .این امر تفاوت معناداری را بین افراد موکر و مؤنث شرکتکنناده در رابطاه

با راهبردهای ابراز و تعدیل انتقاد در یک فضای دانشگاهی نشان میدهد .در این زمیناه ،باه

یقین پووه های بیشتری نیاز است تا نحوة بیان این کن گفتار در فضاهای اجتماعی دیگر

و نق های ارتباطی دیگرِ افراد مورد بررسی قرارگیرد .برای نمونه ،میتوان به بررسای ایان

مسئله پرداخت که افرادی کاه دارای موقعیات اجتمااعی بااالتری هساتند ،چگوناه از افاراد

زیردست خود انتقاد میکنند .از جمله محدودیتهاای ایان پاووه

مایتاوان باه ماواردی

اشاره نمود ،از جمله اینکه در مقالۀ اارر برای جما آوری دادههاا از پرسا ناماه تکمیال
گفتمان استفاده شدهاست .در االی که در پووه های آینده میتوان از روشهای دیگاری
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 در نهایات پیشانهاد. اساتفاده کارد،مانند ربط و بررسی مکالمههاای افاراد در ااال تعامال

 با در نظرگرفتن متغیارهاای دیگاری مانناد ساایر،میشود پووه های دیگری در این زمینه

 سطحهای طبقاتی و سن افاراد انجاام پاویرد تاا آشاکار شاود کاه زباان،بافتهای اجتماعی

جنسیتی چگونه در پیوناد باا متغیرهاای دیگار مانناد فاصاله اجتمااعی و موقعیات اجتمااعی
.میتواند عمل کند و به دوام نابرابری اجتماعی و توسعه پایدار جنسیتی کمک کند
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