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د ی محدوزبان دانشتواند فقط به آموزش  برقراری ارتباطی مؤثر نمی منظور بهفراهم آوردن دانش زبانی 

مسئولیت  ازآنجاکهقرار گیرد.  موردتوجهباید نیز توانش کاربردشناختی در فرایند آموزش زبان و  باشد

ی مدرسان زبان است؛ توانش و آگاهی بر عهده زبان یکهای کاربردشناسی اصلی تدریس جنبه

ط الزم برای شرای وجود ینباا؛ اهمیت بسزایی دارد کنندکاربردشناختی مدرسان از زبانی که تدریس می

تحلیل  پژوهش حاضر بهفراهم نشده است. در این راستا ای  به طرز شایستههای گفتاری فراگیری کنش

مدرسان زبان انگلیسی در استفاده از راهبردهای کنش گفتاری قدردانی به زبان توانش کاربردشناختی 

-در این پژوهش، توصیفیروش تحقیق . پرداخته است و ارتباط آن با مدرک تحصیلی مدرسان انگلیسی

نگ استفاده شد. چِگفتمان  نامه تکمیلبررسی راهبردهای قدردانی از پرسش منظور بهپیمایشی است. 

نامه  قدردانی مکالگ  برای ارزیابی شخصیت افراد استفاده گردید. توزیع پرسش ینامههمچنین، پرسش

آوری شد.  ، جمعشده یلتکمی نامهپرسش 133تعداد  یتدرنهاکه  به روش تصادفی ساده صورت گرفت

ی گانههشت یراهبردهای  همهها نشان داد نگ رمزگذاری گردید. یافتهبر اساس الگوی چِ نیز هاپاسخ

 یشترینب یراهبرد تشکر دارا ،بین یندرا. است شده استفادهتوسط مدرسان  یابراز قدردان الگوی چنگ در

مدرسان در ابراز  والیس نشان داد رشته تحصیلی سکالنتایج آزمون کرو( بود. درصد9/39) یفراوان

 کند. ایجاد نمی یآنها تفاوت معنادار یقدردان
 

زبان  مدرسانتوانش کاربردشناختی، راهبردهای ابراز قدردانی، کنش گفتاری، 

ی تحصیلی ، رشتهانگلیسی
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های متفاوت با یکدیگر تعامل داشته  وقتی در یک جامعه زبانی واحد، افرادی از فرهنگ

ادبی و  های بیهای مختلفی از عدم درک کاربردشناسی مانند مصداق باشند، نمونه

ها، نتایج برخی پژوهش بر اساسکند. این در حالی است که  نمود پیدا می سوءبرداشت

 هستند و یفراوانهای گفتاری دارای مشکالت آموزان در استفاده از کنشاغلب زبان

و  1ی کاربردشناسی زبان است )چنگی این مشکالت در برقراری ارتباط، از جنبهعمده

های فراهم آوردن دانش زبانی برای برقراری ارتباطی مؤثر در موقعیت(. 2017همکاران، 

به آموزش توانش  فقطتواند  که این امر نمی واقعی، از اهداف آموزش زبان انگلیسی است

استفاده از زبان، باید ی  و نحوه 2و توانش کاربردشناختی دشناختی محدود باشزبان

های مسئولیت اصلی تدریس جنبه ازآنجاکه (.2013، 3)راثرتباشد  موردتوجه

ی مدرسان زبان است؛ توانش و آگاهی کاربردشناختی بر عهده زبان یککاربردشناسی 

(. طبق 2005راسخ، کنند، اهمیت بسزایی دارد )اسالمی مدرسان از زبانی که تدریس می

کید بر دانش أت یجا به، مدرسان زبان انگلیسی های قبلیی پژوهشهایافته

این امر ممکن است دارند.  یدتأکشناختی  کاربردشناختی در کالس درس بر دانش زبان

های واقعی به دنبال آموز در استفاده از دانش زبانی را در موقعیتعملکرد نامناسب زبان

های کنش  ٔ  ینهدرزمهای زیادی  تاکنون پژوهش (.2015، 4یلتأوشام و داشته باشد )احت

آنها از  یتمام بهکه اشاره  است شده انجامآموزش زبان خارجی  گفتاری در رابطه با

 تنها بهی آنها، این است که در همه توجه قابلی این پژوهش خارج است؛ اما نکته حیطه

ر رابطه با عامل نوع مدرک ردهای ابراز قدردانی داند. همچنین، راهبپرداختهآموزان زبان

، عامل شخصیت مدرسان در تحلیل عالوه بهگرفته است. نقرار  یموردبررس، تحصیلی

درصدد پژوهش حاضر،  ونبوده است؛  موردتوجهنتایج مربوط به ابراز قدردانی تاکنون 

شود که تا موارد این پرسش مطرح میاین با توجه به پوشش این خأل پژوهشی است. 

های گفتاری از جانب مدرسان زبان، ناشی از کید در کاربرد کنشأچه میزان، این عدم ت

 پرسش پژوهش دودر این راستا،  .های گفتاری استعدم آگاهی آنها از راهبردهای کنش

 :شودمیزیر مطرح  صورت به حاضر

                                                 
1
. Cheng  

2
. Pragmatic competence 

3
. Rathert 

4
. Tavil 



 1396/119و زمستان  ییز، پا2 ۀ، شمار8سال  ،یزبان هایژوهشپ

 

 

مدرسان ایرانی به  ( توسط2005چه تعداد از راهبردهای ابراز قدردانی الگوی چِنگ ) -1

 شود؟زبان انگلیسی استفاده می

راهبردهای ابراز قدردانی و نوع مدرک تحصیلی مدرس زبان انگلیسی چه ارتباطی  -2

 دارند؟
 

 مبانی نظری -2

ی  است، ارائه شده استفادهدر پژوهش حاضر بیش از یک چارچوب نظری  ازآنجاکه

 ای انگارهدر این راستا  .استر الزم الگویی جدید برای تبیین مبانی نظری پژوهش حاض

ی توانش ارتباطی و های ذیل است: نظریهکه شامل بخششد پیشنهاد  یقیتلف

ی ادب. الزم به ذکر است و نظریه ی کنش گفتاریکاربردشناختی، بافت موقعیت، نظریه

و مفهوم ادب  است شده فراهمی تکمیل گفتمان نامهکه بافت موقعیت از طریق پرسش

در  مورداستفادهی برخی مفاهیم نظری  رابطه 1 ز در ابراز قدردانی نهفته است. شکلنی

توسط  شده انجامدهد. این الگو، برگرفته از مطالعات پژوهش حاضر را نشان می

 شود.  یک چارچوب مفهومی تلفیقی پیشنهاد می عنوان بهو  است گاننگارند

 
 ظری پژوهش حاضرهای ن الگوی پیشنهادی: تلفیق چارچوب -1 شکل

 (حاضر های پژوهش)منبع: یافته 
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  از؛ اند عبارتکه  شودمی تعریفهای نظری چارچوبمفاهیم در ادامه 

دهد عبارت است از ( از توانش ارتباطی می1972توانش ارتباطی: تعریفی که هایمز )

ا چه کسی، که راجع به چه چیزی بو این چه وقت صحبت کنیم و چه وقت نه کهاین

ی تحقیقات درباره که یهنگام: بین زبانیکاربردشناسی گونه و کجا صحبت کنیم؛ چ

گویان رفتار ارتباطی سخن عنوان بهبر استفاده از زبان دوم  یدتأکگفتمان و فرهنگ با 

به نقل  133:1392، زادهآقاگلشود )نامیده می بین زبانیغیربومی باشد، کاربردشناسی 

بیشتر بر بررسی رفتار  2ایدر مطالعات کاربردشناسی مقابله که یزمان .(2000، 1از یول

 تمرکز شود،و تالش آنها در برقراری ارتباط به زبان دوم ارتباطی گویشوران غیربومی 

وجود و موقعیت: شرایط م بافت (.88:1996)یول،  مطرح است بین زبانی یکاربردشناس

تحلیل دخیل در تولید و تفسیر  کنندگان تو فرازبانی و شرکممکن مرتبط اعم از زبانی 

  .(1989و یول،  3براونبه نقل از  39:1392، زادهآقاگل) گویند گفتمان را بافت می

د که از طریق گفتار شوهایی گفته میبه افعال و کنش یطورکل بهگفتاری:  هایکنش

که  «آیا امروز قصد داری جایی بروی؟»عبارت  مثال عنوان به گیرند.صورت می 4و کالم

پرسیدن کاری  سؤالپرسیدن است، کنش گفتاری است، چون با همین  سؤالیک نوع 

از گفتار و  یتوجه قابلدر این نظریه مطرح نمود که مقدار  5آستین. است شده انجام

 ههمرا گفتار با افعال کنشیاین نوع نوشتار ما یا عین عمل هستند یا بخشی از عمل. 

 (22:1999 ،6؛ ورشورن47:1996)یول،  .است

و  گیردیواحد قرار نم ییهنظر یکدر چارچوب  قدردانی ابراز شد، بیان طور که همان

کنش  عنوان به ی: قدردانتوجه داشت یدبا ینظر یجنبه ینچندبه آن  یلتحل یبرا

 یزن ی. توانش کاربردشناختشودیم یبررس یدر چارچوب توانش کاربردشناخت یگفتار

 عنوان به یابراز قدردان ین،است. همچن اطیانش ارتباز مطالعات مرتبط با تو یبخش

 یگرقرار دارد. به د یزادب و بحث حفظ وجهه ن ی یهنظر در چارچوباست که  یکنش

گرفته شود  درنظرمثبت  یوجهه یک عنوان به تواند یم یقدردان یسخن، کنش گفتار

تعداد  ییانشجوگرفت که د درنظررا  یتیموقع توانینمونه، م عنوان به (.2000، یول)
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درب راهرو را باز کند. در  تواندیو نم کندیخانه حمل مکتاب را به سمت کتاب یادیز

 دارد،یدانشجو نگه م یاستاد درب را برا ی. وقتشودیوارد م یداز اسات یکیحال  ینهم

وجود دارد که  یهنجار اجتماع یننداشته باشد، ا راتشکر  یدناگر استاد انتظار شن یحت

 صورت ینا یردر غ ید،که در حقش شده است از استاد تشکر نما یلطف یو در ازادانشج

به خطر انداخته است. لذا استناد به  یزخود را ن ینکرده است و وجهه یتادب را رعا

کنش  یک یقتدر حق نمایدیم یانتشکر را ب ینا که یاست. زمان یادب ضرور ییهنظر

 ینآست یاو  1کنش سرل هاییهنظرکه در چارچوب  کرده است یدتول یگفتار

از اطالعات زبان  ی،به زبان خارج یابراز قدردان یناست. ممکن است در ا یبررس قابل

مطرح  بین زبانی یبحث انتقال و کاربردشناس ینبنابرا ید؛استفاده نما یزخود ن یمادر

گفتگو که  ینطرف یفرد یتو شخص یالتتحص یزانم یت،جنس ن،س یرنظ یاست. عوامل

 یلدخ تشکر کردن یمناسب برا ییوهاست، در انتخاب ش یاجتماع یتأثر از طبقهم

 است.
 

 روش انجام پژوهش -3
کاری فشرده   ی های زبان با برنامه مؤسسهشونده، مدرسان شاغل در  اد آزمونافر ازآنجاکه

ی نامه گویی شفاهی، از پرسش مصاحبه و پاسخ یجا بهو محدودیت زمانی روبرو بودند، 
 کهاستفاده شد  یبخش سهی نامه تشریحی استفاده شد. در پژوهش حاضر، یک پرسش

و بخش دوم و سوم این  شونده استبخش اول آن مربوط به اطالعات شخص آزمون
ای گویهشش ینامه آماده، شامل پرسشپیشی ازنامه نامه حاصل ادغام دو پرسشپرسش

( 2005نگ، تکمیل گفتمان )چِ یهنام و پرسش (2001، 2سنجش قدردانی )مکالگ
ی اجتماعی )میزان  فاصله ازنظرکه  نامه شامل هشت موقعیت است است. این پرسش

متفاوت هستند. از  میزان سنگینی تقاضاصمیمیت( و طبقه اجتماعی دو طرف گفتگو و 
-الؤگرفتن سبک نوشتاری به س درنظربدون شوندگان خواسته شد که آزمونهر یک از 

شوندگان آزمونتمام  و بیان خود را عین موقعیت حقیقی بنویسند. دهند  پاسخ ها
آوری  توزیع و جمع بعد از .دادندتشریحی به این نوع سؤاالت پاسخ  صورت به

در  .شدند( رمزگذاری 2005چنگ ) 3الگوی رمزگذاری بر اساسها  پاسخها،  نامه پرسش
افزار آماری نباطی با استفاده از نرمآماری توصیفی و است  روش بهها  تحلیل داده ادامه،
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شوندگان به تفکیک جنسیت و  آمار توصیفی مربوط به آزمون. گرفت صورت 1مربوط
 است. شده دادهنشان  1مدرک تحصیلی در جدول 

 

 شوندگان به تفکیک جنسیت و مدرک )رشته( تحصیلی تعداد آزمون -1جدول 

 متغیرها
 مدرک )رشته( تحصیلی جنسیت

 سایر مترجمی -ادبیات  موزشآ مرد زن

 تعداد افراد
92 41 45 49 39 

 133 133 مجموع
 

نامه و تفاوت آنها بر اساس عوامل  موقعیت پرسش 8ی  دهنده نشان 2جدول در ادامه، 
 بافتی است.

 

 (2005چِنگ ) های آزمون تکمیل گفتمان توصیف موقعیت -2جدول 

 2موقعیت

ت
یاداش

 
ی

ی کالس
ها

3
 امان 

ت
 مهل

تمدید
ت 

ب
کتا

4
 

توصیه نامه
5

ی 
ب کش

اسبا
6

 

 مقاله 
ت

 مهل
تمدید
ی

درس
7

 

تعمیر رایانه
 

 توصیه 
 ارسال

 و
ن

نوشت
نامه

8
 

ی پراکنده
کاغذها

9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

میزان 
 آشنایی

+ + - + - - + - 

درجه 
 تحمیل

- - - + + + + - 

 

گفتمان در آزمون تکمیل  شده انتخابهای ، موقعیتدهد یمنشان  2 که جدولطورهمان
 ها، میزان آشنایی و درجات تحمیل مختلفی قرار دارند.در جایگاه
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 و بحث ها تحلیل داده -4
 شده یآور جمعهای بر روی پاسخها بر اساس الگوی چِنگ بندی دادهرمزگذاری و طبقه

های مرکزی میانگین، صورت گرفت. از آمار توصیفی )شاخصنامه از بخش سوم پرسش
طبق آزمون  ازآنجاکهاستفاده شد. ی تحقیق فرضیه دوبررسی هر میانه و نما( در 

شخصیت مکالگ، اکثر مدرسان شخصیت قدردان داشتند مشخص شد توزیع نمونه 
، از در فرضیه دوم تحقیق های تحصیلیسه گروه رشته ینرمال نیست، لذا برای مقایسه

 توانشبررسی  نظورم بههمچنین،  .شداستفاده والیس -کروسکال ناپارامتریک آزمون
 به کار تشکر کردنی  هایی که مدرسان در نحوهو شیوهشناختی ابراز قدردانی کاربرد
 از استفاده ی نحوه مفهوم دو ( استفاده شد.2005نگ )از راهبردهای الگوی چِاند، گرفته

 هایل دادهـتحلدر  (راهبردها تعداد) سخن طول و (نوع راهبرد) قدردانی ابراز راهبردهای
 قدردانی راهبردهای انواع از استفاده و طول سخن تفسیر و ارزیابی .گیردقرار می مدنظر

 .است گرفته انجام توصیفی و استنباطی آمار اساس بر
  

 (2005نگ )چِ یالگو یابراز قدردان یراهبردها ینظام رمزگذار -1-4
ماری بر اساس های آنامه جهت انجام آزموناز پرسش شده یآور جمعهای تشریحی پاسخ

در ابراز  اصلی راهبرد 8. این راهبردها شامل الگوی رمزگذاری چنگ رمزگذاری شد
جدول . در استخاص خود  یراهبردها یرزاست که هر یک شامل  قدردانی و بیان تشکر

 است: شده ارائهبرای هر راهبرد هایی مثال 3
 

 (2005چِنگ ) یالگو یابراز قدردان یراهبردها: 3جدول 
 مثال پاسخ تشریحی )نحوه ابراز قدردانی( رد قدردانیراهب

 thank you very؛ thank you؛ thanks تشکر

 I greatly appreciate your help؛ I appreciate it گزاریسپاس

 I'm so grateful for your help؛ You are a life saver 1احساس مثبت

 I'm sorry for the short notice؛ I appologize؛ I'm sorry عذرخواهی

 I know you didn't have to allow me extra time 2به تحمیل  اقرار
 I owe you one؛ Please let me pay for the postage جبران

 Have a nice day؛ Here is your book 3سایر

 Sir؛ Professor؛ you know؛by the way؛oh my god 4هشداردهنده

                                                 
1
. positive feelings 

2
. recognition of imposition 

3
. Other  

4
. Alerters 
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  است:  شده دادهحوه رمزگذاری در دو مثال توضیح در ادامه ن
 3کارشناسی مهندسی مکانیک( در پاسخ به موقعیت  -)مرد  1مثال 

Wow, thanks sir. I don't know how to thank you. If just there is any 

thing that I can do for you!! Thanks sir, thanks. 

 1+ راهبرد  6+ راهبرد  9+ راهبرد  1راهبرد  + 8رمزگذاری این پاسخ شامل راهبرد 

 است. 

 8در پاسخ به موقعیت  کارشناسی ارشد آموزش زبان( -)زن  2مثال 
You really didn't have to bother. That was very kind of you. Thanks. 

 است.  1+ راهبرد  3+ راهبرد  5رمزگذاری این پاسخ شامل راهبرد 

، به همین ترتیب برای سؤال 8از  شده یآور جمعهای تمام پاسخالزم به ذکر است که 

جهت تعداد راهبردها به تفکیک شمارش و  سپسهریک از مدرسان رمزگذاری شد، 

  گردید. 1آماری افزار نرموارد  ،تحلیلمحاسبه و 
 

 نامههای حاصل از پرسشیافته -2-4

در  موردمطالعهآماری ی ی مکالگ مشخص نمود که نمونهنامهنتایج حاصل از پرسش

و بیشتر مدرسان دارای شخصیت قدردان  پژوهش حاضر از توزیع نرمالی برخوردار نیست

 هستند.
 

 ی مکالگنامهتوزیع فراوانی متغیر شخصیت پرسش -4جدول 

 سطح قدردانی )درصد(

 باال متوسط پایین

7.5% 18.8% 73.7% 

و این  سطح باالیی از قدردانی هستند افراد دارای چهارم سهحدود  4 با توجه به جدول

شخصیت  ازلحاظباالی قدردانی  نسبتاًاز سطح  این مدرسانگر آن است که یافته بیان

قرار  یموردبررسهای پژوهش به تفکیک در ادامه هر یک از پرسش. هستندبرخوردار 

 گیرند:می
 

 اول فرضیه و پرسش تحلیل -3-4

 توسط (2005) نگچِ الگوی قدردانی ابراز دهایراهبر از چه تعداد :اول تحقیقپرسش 

 شود؟می استفاده انگلیسی زبان به ایرانی مدرسان

                                                 
1
 SPSS 
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( 2005) نگچِ الگوی قدردانی ابراز یگانههشت راهبردهای  همه: فرضیه اول تحقیق

 زبان به مدرسان توسط تحمیل، به اقرار و جبران قول گزاری،سپاس تشکر، قبیل از

های مرکزی )میانگین، میانه و شاخص 5جدول در این راستا،  شود.می استفاده انگلیسی

 دهد.( نشان می2005راهبردهای ابراز قدردانی را در الگوی چِنگ )مرتبط با نما( 
 

 از هر یک از راهبردهای ابراز قدردانی آمده دست بههای مرکزی شاخص -5جدول 

 نما میانه انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل راهبرد

 4 5 1.87 5.08 8 2 تشکر -1

 1 1 1.13 1.22 5 0 گزاریسپاس -2

 2 3 2 3.01 8 0 احساس مثبت -3

 0 0 0.6 0.35 2 0 عذرخواهی -4

 0 0 0.88 0.45 5 0 تحمیل -5

 0 1 1.3 1.33 6 0 جبران -6

 0 0 0.43 0.15 3 0 سایر -7

 0 0 1.02 0.49 7 0 هشداردهنده -8

 0 0 0.97 0.67 5 0 اظهار فروتنی -9
 

ی راهبردهای الگوی چِنگ توسط نمونه آماری دهد که همهنشان می 5جدول 

های آماری میانگین، میانه و نما )مُد( برای است. شاخص شده استفاده موردمطالعه

برای شاخص آماری نما بیشترین  4است. مقدار  4و  5و  5.08راهبرد تشکر به ترتیب 

 ازلحاظدهد. راهبرد بیان احساس مثبت نفر( را نشان می 27تعداد استفاده )توسط 

راهبرد جبران و دو دوم قرار دارد. میانگین  یدر رتبه 3.01میانگین استفاده با مقدار 

است. شاخص میانه برای این دو راهبرد و  1.22و  1.33گزاری به ترتیب  سپاسراهبرد 

دهد نیمی از مدرسان حداقل که نشان می (Median = 1است ) 1راهبرد جبران برابر 

 اند. بار از این راهبرد استفاده کرده 1

دهد که اکثر مدرسان نشان می Median=0)مقدار این شاخص در سایر راهبردها )

مقدار شاخص  اند.بار هم از این راهبردها استفاده نکرده 1موقعیت حتی  8 درمجموع

که مدرسان از راهبرد اظهار با توجه این است. 1 میانگین در این راهبردها نیز کمتر از

استفاده کردند، به راهبردی  یتوجه قابلفروتنی )ابراز ناتوانی در بیان تشکر( به نسبت 

که این موارد را نیز شامل شود نیاز بود؛ لذا راهبرد مذکور از الگوی آیزنشتاین و بودمن 
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محدودیت،  یلدل به ( اضافه شد.2005( اتخاذ و به الگوی رمزگذاری چِنگ )66:1963)

 :شوداکتفا می دو نمونه از این پاسخ تنها به ذکر

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی( -)زن  1مثال 
Thanks a million. No word can say how grateful I am. 

 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی( -)مرد  2مثال 
I really don't know how to appreciate it. Thank you so much sir. 

موقعیت اول(  جز بهها )ی موقعیتها نشان داد که این راهبرد در همهبررسی پاسخ

 5.3بار )معادل  89نفر،  133است. مجموع استفاده از این راهبرد توسط  شده استفاده

با  .موقعیت برابر صفر است 8درصد کل راهبردها( است. مقدار شاخص آماری نما در 

شود. به ی متناظر آن تأیید میپرسش اول پژوهش، فرضیه ربوط بهمتوضیحات  توجه به

 تشکر، قبیل از( 2005) نگچِ الگوی قدردانی ابراز یگانههشت عبارتی، راهبردهای

 انگلیسی زبان به مدرسان توسطهمه  تحمیل، به اقرار و جبران قول گزاری،سپاس

 .اول(شود )تأیید فرضیه می استفاده
 

 دوم فرضیه و پرسش تحلیل -4-4

 زبان مدرس تحصیلی مدرک نوع و قدردانی ابراز : راهبردهایدوم تحقیقپرسش 

 دارند؟ ارتباطی چه انگلیسی
 

 ابراز در انگلیسی، زبان آموزش مدرک تحصیلی دارای : مدرسانتحقیق دومفرضیه 

رضیه تحقیق، ف این بیشتری هستند. بر اساس کاربردشناختی شتوان دارای قدردانی

 شفرض صفر: توانشود. تعریف می فرض صفر و مقابل صورت بهفرضیه آماری 

ش آموزش زبان کمتر از / برابر با توانتحصیلی  دارای مدرکمدرسان  کاربردشناختی

مدرسان  μ ≥ها مدرسان سایر رشته (μها است کاربردشناختی مدرسان سایر رشته

دارای مدرک مدرسان  کاربردشناختیش بل: توانفرض مقا (. :H0رشته آموزش زبان

 (μها است کاربردشناختی مدرسان سایر رشته شآموزش زبان بیشتر از توانتحصیلی 

 (. :H1مدرسان رشته آموزش زبان μ <ها مدرسان سایر رشته

استفاده شد.  1والیس-ها، از آزمون ناپارامتریک کروسکالبرای مقایسه میانگین گروه

موقعیت و  8سخن هر یک از سه گروه مدرک تحصیلی بر مبنای  ی طولمقایسه

 است. شده دادهنشان  6ها در جدول مجموع موقعیت

                                                 
1
Kruskal–Wallis one-way analysis of variance 
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 گروه رشته تحصیلی  3والیس برای -نتایج آزمون آماری کروسکال -6جدول 

 مجموع 8 7 6 5 4 3 2 1 موقعیت

 0.95 1.7 1.2 1.99 2.5 0.1 4.4 0.88 0.47 دو-خی

 سطح معناداری
 (1طرفه کی)

0.49 0.32 0.055 0.47 0.14 0.18 0.26 0.21 0.31 

 یمیانه
 1گروه 

1 2 2 2 1 1 2 1 13 

 یمیانه
 2گروه 

1 2 1 2 2 2 1 1 13 

 یمیانه
 3گروه 

1 1 1 2 1 2 1 1 14 

 

=رشته آموزش زبان انگلیسی، 1مدرسان بر اساس رشته تحصیلی به سه گروه )گروه 

=سایر 3انگلیسی و رشته ادبیات زبان انگلیسی، گروه  =رشته مترجمی زبان2گروه 

والیس نشان داد که تفاوت -های تحصیلی( تقسیم شدند. نتایج آزمون کروسکالرشته

گانه بین مدرسان با رشته تحصیلی هشتهای معناداری در طول سخن در موقعیت

( 2آزادی= ، درجه39، تعداد=3، گروه 49، تعداد=2، گروه 45، تعداد= 1مختلف )گروه 

کند. همچنین، را تقویت می مسئلهکه شباهت میانه در سه گروه نیز این  وجود ندارد

ی موقعیت، تفاوت معناداری در طول سخن بین سه گروه رشته 8این  درمجموع

 7در جدول (. <0.05P-valueطرفه، تحصیلی مشاهده نشد )سطح معناداری یک

ی تحصیلی نشان ساس سه گروه رشتهموقعیت بر ا 8مقایسه مجموع طول سخن در 

 است. شده داده
 موقعیت در سه گروه رشته تحصیلی 8 درمجموعمقایسه طول سخن  -7جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل رشته تحصیلی

 4.55 13.69 27 8 آموزش زبان

 3.63 12.86 23 8 ادبیات زبان -مترجمی 

 4.16 13.79 27 8 هاسایر رشته

 

نفر(، حداقل طول سخن  45درسان با مدرک تحصیلی آموزش زبان )تعداد=در م

بار  27هشت موقعیت  درمجموعبار و حداکثر طول سخن  8هشت موقعیت  درمجموع

                                                 
1
( مراجعه شود.Cho & Abe, 2013طرفه در تفسیر نتایج به مقاله )در مورد علت اتخاذ معناداری یک 
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راهبرد )با میانگین طول سخن  14موقعیت، حدود  8 درمجموعاست. این مدرسان 

در مدرسان با  اند.دهراهبرد برای هر موقعیت( برای ابراز قدردانی استفاده کر 1.68

نفر(، حداقل  49مدرک تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی )تعداد=

هشت  درمجموعبار و حداکثر طول سخن  8هشت موقعیت  درمجموعطول سخن 

 13موقعیت، حدود  8 درمجموعمیانگین  طور بهبار است. این مدرسان  23موقعیت 

در مدرسان با سایر مدارک تحصیلی  اند.استفاده کردهراهبرد برای ابراز قدردانی 

بار و حداکثر طول  8هشت موقعیت  درمجموعنفر(، حداقل طول سخن  39)تعداد=

 8 درمجموعمیانگین  طور بهبار است. این مدرسان  27هشت موقعیت  درمجموعسخن 

، اختالف هاافتهبر طبق یاند. راهبرد برای ابراز قدردانی استفاده کرده 14موقعیت، حدود 

موقعیت الگوی چِنگ بسیار کم  8 درمجموعی تحصیلی طول سخن در سه گروه رشته

که تفاوت معناداری بین طول سخن در ابراز قدردانی و ، با توجه به ایندرنتیجهاست. 

(، <0.05P-valueطرفه، ی تحصیلی وجود ندارد )سطح معناداری یکسه گروه رشته

 آموزش مدرک تحصیلی دارای مدرسان د کرد. به دیگر سخن،توان رفرض صفر را نمی

نیستند )رد  بیشتری کاربردشناختی توانمندی دارای قدردانی ابراز در انگلیسی، زبان

 .(دومفرضیه 
 

  یجهنت -5

 ندیدر فرا یرکن اصل عنوان به ،که مدرسانپرداخت  مسئله نیبه اپژوهش حاضر 

مختلف  یارتباط یهاتیدر موقع یقدردان یفتارگ هایکنش یراهبردها ابرازدر آموزش، 

 هایاز چالش یکی ازآنجاکه ،همچنین دارند. ییتوانا زانیتا چه م یسیبه زبان انگل

 ندر ای و است با توانایی باال زبان مدرسان یرکارگیبه ،یجآموزش زبان خار هایسسهؤم

 است؛ بوده مدنظر نشیگز مهم مالکیک  عنوان بههمواره  آنها یلیمدرک تحصنوع  نیب

 .گرفتقرار  موردتوجهمدرسان زبان انگلیسی نیز  یلیتحص یلذا در این پژوهش، رشته

ها توسط الگوی چنگ قابل رمزگذاری نبود. برخی پاسخنشان داد پژوهش حاضر نتایج 

 عنوان بهابراز قدردانی از طریق اظهار فروتنی، این راهبرد  توجه قابلبا توجه به فراوانی 

و  موردبحثپرسش اصلی پژوهش،  سهبه الگوی چنگ اضافه شد. در ادامه  9رد راهب

 ابراز راهبردهای از چه تعداد»که  در پاسخ به پرسش اول تحقیق گیرد:تحلیل قرار می

 مورداستفاده انگلیسی زبان به ایرانی مدرسان توسط (2005) چنگ الگوی قدردانی

ترین سهم عبارات قدردانی را دارد و بیش 6و  3، 2، 1مشخص شد راهبردهای  «؟است
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است. همچنین،  کاررفته بهبه میزان کمتری برای ابراز قدردانی  8و  7، 5، 4راهبردهای 

به الگوی چنگ  9در تشکر تحت عنوان راهبرد  یابراز ناتوان یااظهار فروتنی راهبرد 

به دیگر سخن،  ی اول تحقیق تأیید شد؛ها، فرضیه( اضافه شد. با توجه به یافته2005)

 تشکر،راهبرد  قبیل از( 2005) چنگ الگوی قدردانی ابراز گانههشت راهبردهای تمام

 استفاده انگلیسی زبان به مدرسان توسط تحمیل، به اقرار و جبران قول گزاری،سپاس

این پژوهش برای اولین بار به بررسی ابراز قدردانی در مدرسان زبان  ازآنجاکهشود. می

های پژوهش با نمونه آماری پژوهش سؤالرداخته است، مقایسه نتایج این انگلیسی پ

نتایج تحقیق شود. پیشین که بر روی زبان آموزان صورت گرفته است، انجام می

و  18.4%، جبران %41نشان داد سه راهبرد تشکر  (2015)راسخ  یو اسالم وند یوسف

کنندگان  در بین شرکت% به ترتیب دارای بیشترین فراوانی 16.5احساس مثبت 

زبان راهبرد تشکر  (، در گویشوران انگلیسی2005های چنگ ) زبان بود. طبق یافته فارسی

ها با فراوانی  و هشداردهنده % بوده است؛ و دو راهبرد جبران35دارای بیشترین فراوانی 

گزاری و احساس مثبت با و دو راهبرد سپاس % در رتبه دوم قرار داشتند13یکسان 

% در رتبه سوم فراوانی قرار داشتند. نتایج پژوهش حاضر، برای راهبرد 12وانی یکسان فرا

% و برای راهبرد جبران 23.6%، برای راهبرد احساس مثبت فراوانی 39تشکر فراوانی 

که به ترتیب رتبه اول تا سوم را در ابراز قدردانی  دهد% را نشان می10.4فراوانی 

ها در ابراز قدردانی به است که هشداردهنده توجه قابلبنابراین این نکته ؛ داشتند

شود. برای ( استفاده می3.8%انگلیسی برای مدرسان زبان انگلیسی به نسبت کمتر )

ی چهارم ها رتبه( هشداردهنده2011و زارعی ) قدم یشپهای پژوهش مقایسه، در یافته

ی بیشتر در مالحظه یلدل بهن که زنا را در استفاده از راهبردهای ابراز قدردانی داشتند

برند. می به کارحفظ وجهه، این راهبرد را به همراه راهبردهای دیگر بیان تشکر 

و   Cheers( در زبان انگلیسی دو عبارت2005همچنین طبق نتایج تحقیق دیاز پرز )

Ta 17.3زبان در ابراز قدردانی است )ای گویشور انگلیسی راهبردهای محاوره ازجمله %

 جز بههای پژوهش حاضر )که این دو عبارت قدردانی در یافته ی گویشوران بریتانیایی(برا

زبانان توسط  های انگلیسی همچنین نتایج حاصل از تحلیل دادهمورد( مشاهده نشد.  1

راهبرد احساس  جز به( نشان داد که همه راهبردها در ابراز قدردانی 2012کیوئی )

 است. شده استفادهن( مدیون بودن )راهبرد بیان جبرا



  هایژوهشپ آنها یلیبا توجه به مدرک تحص یسیمدرسان زبان انگل یابراز قدردان یراهبردها یتوانش کاربردشناخت یلتحل/ 130

  

 تحصیلی یرشته نوع و قدردانی ابراز راهبردهای»که  دومدر پاسخ به پرسش 

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در طول  «دارند؟ ارتباطی چه انگلیسی زبان مدرس

گانه بین مدرسان با رشته تحصیلی مختلف هشتهای از موقعیت کدام یچهسخن در 

 موردمطالعهتحصیلی  ی، اختالف طول سخن در سه گروه رشتهیطورکل بهوجود ندارد. 

موقعیت، تفاوت  8این  درمجموعموقعیت الگوی چنگ بسیار کم است.  8 درمجموع

معناداری در طول سخن بین سه گروه رشته تحصیلی مشاهده نشد )سطح معناداری 

 مدرسان به دیگر سخن، تحقیق رد شد. دومفرضیه  لذا (.< 0.05P-valueطرفه، یک

 توانمندی دارای قدردانی ابراز در انگلیسی، زبان آموزش مدرک تحصیلی دارای

طول سخن در ابراز قدردانی  ازآنجاکهبیشتری نیستند. به دیگر سخن،  کاربردشناختی

برای مدرسان دارای مدرک تحصیلی آموزش زبان در مقایسه با مدرسان دارای سایر 

توان ادعا کرد که مدرسان آموزش زبان د، نمیمدارک تحصیلی، اختالف چندانی ندار

بخش زیادی از  ازآنجاکهانگلیسی در ابراز کنش گفتاری قدردانی توانش بیشتری دارند. 

و همچنین  آموزان یا دانشجویان صورت گرفته استهای پیشین بر روی دانشپژوهش

هشی مرتبط قرار نگرفته است، پژو موردمطالعهتحصیلی مدرسان زبان تاکنون  یرشته

 جهت مقایسه نتایج پیدا نشد.

 برای هر موقعیت 1.68نتایج پژوهش حاضر در مورد مدرسان، میانگین طول سخن 

-برای گویشوران انگلیسی 1.71( میانگین طول سخن 2005را نشان داد. نتایج چنگ )

شان زبان آموزان چینی که رشته تحصیلیبرای زبان 1.64و میانگین طول سخن  زبان

های آموزان چینی از سایر رشتهبرای زبان 1.46و میانگین طول سخن  لیسی استانگ

که توانش مدرسان پژوهش حاضر، به  دادتحصیلی را نشان داد. این مقایسه نشان 

در برابر  1.71تر است )زبان نسبت به دو گروه دیگر نزدیکانگلیسیبومی گویشوران 

مدرسان  که توان نتیجه گرفتمی براینبنابرای میانگین طول سخن(؛  1.46و  1.64

این با توجه به  زبان از توانش کاربردشناختی باالیی در ابراز قدردانی برخوردارند.فارسی

و طول سخن در شده  گرفته، توانش مدرسان با توجه به تعدد راهبردهای به کار موارد

ربردشناسی زبان تواند دلیل اصلی ضعف زبان آموزان در مباحث کاابراز قدردانی نمی

های ی تدریس آن، یا سایر ارکان آموزش از قبیل کتابو باید علت را در شیوه باشد

 آموزشی، جستجو کرد. 
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