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The present study analyzes the high schools' English textbooks from the pragmatic
aspect. The primary aim of the study is to investigate the macro and micro politeness
strategies used in textbooks' dialogues based on Brown and Levinsons' (1987)
Politeness Theory. The secondary aim of the study is to find out whether there is a
significant relationship between textbooks' levels and the amount of politeness
strategies used in them. Therefore, the frequencies and percentages of macro and
micro politeness strategies were specified. Moreover, Pearson Correlation Test was
used to find out the relationship between textbooks' levels and the amount of
politeness strategies used in them. The results indicated that all types of macro
politeness strategies were used; however, there is a huge difference among the
frequencies of the macro and micro politeness strategies. Moreover, it was found out
that as the as the textbooks' levels are increased, the amount of politeness strategies
used in them are decreased. The results of the study can provide useful information
for English textbooks' material developers.

ARTICLE INFO

 .1مقدمه 
دانستن زبان یکی از اساسیترین عوامل برای فهم بشر از
خود و دیگران است .معناهایی که میتوان از طریق دانش
زبانی ایجاد کرد ،ارتباطات بینالمللی را میسر میسازد
(غالمی  .)5306،در کنار زبان مادری ،یادگیری زبان
انگلیسی بهعنوان یک زبان بینالمللی در کشورهای مختلف
از اهمیت ویژهایی برخوردار است .در ایران ،زبان انگلیسی
بهعنوان یک زبان خارجی مطرح است و در دوران اول و
دوم متوسطه از طریق کتابهای درسی به دانشآموزان
آموزش داده میشود.
در گذشته ،مهمترین بخشها در آموزش و یادگیری زبان
انگلیسی در ساختارهای دستوری زبان و لیستی از لغات
جدید هر درس خالصه میشد که به نتایج مطلوبی منجر
نشد (مرادی ،کربالئی و افراز .)5300 ،تحقیق و بررسی در
حوزه یادگیری و آموزش زبان دوم/خارجی نشان داد که
زبان چیزی فراتر از ساختارهای دستوری است و جنبههای
منظورشناسی ( )Pragmaticsنیز باید در نظر گرفته شود.
از این رو تمرکز بر روی یادگیری جنبههای ساختاری در
نظام آموزشی ،جای خود را به یادگیری جنبههای ساختاری

آموزان از اهمیت ویژهایی برخوردار است .با توجه به
اهمیت بخش منظورشناسی زبان ،بسیاری از محققین بر این
باورند که یادگیری جنبه منظورشناسی زبان باید نقش
اساسی در آموزش زبان انگلیسی داشته باشد (الشتین و
کوهن0990 ،؛تنکا 0996 ،و اسالمی-راسخ.)5336 ،
به گفته کیم و هال ( ،)5335کتابهای درسی در کالسهای

آموزش زبان خارجی مهمترین منبع دریافت اطالعات زبان-
شناسی برای دانشآموزان میباشند .بنابراین طراحان

کتابهای درسی میتوانند با طراحی مناسب کتابها فرصتی
جهت تقویت جنبه منظورشناسی برای دانشآموزان ایجاد
کنند (زعفرانیه و حسین-معصوم .)5306 ،در ایران با توجه
به عالقه دانشآموزان به یاد گیری زبان انگلیسی ،انتخاب و
ارزشیابی کتاب در عرصههای علمی و غیرعلمی از
موضوعات مهم میباشد (عالوینیا و سیادت .)5300،

مدعی هستند که کتابهای جدید عیوب کتابهای زبان
انگلیسی گذشته را پوشش داده است ،با این حال اینکه
کتابهای زبان انگلیسی چاپ جدید فرصتی برای تقویت
جنبه منظورشناسی زبان برای دانشآموزان فراهم میکند
نیازمند بررسی بیشتری است (غالمی  .)5306،از آنجایی که
جنبه منظورشناسی زبان بخش وسیعی از زبان را تشکیل
میدهد ،بررسی تمام قسمتهای مربوط به این حوزه در
یک تحقیق میسر نمیباشد .بنابراین ،تحقیق حاضر به یکی
از مهمترین حوزههای منظورشناسی زبان به نام حوزه ادب
( )Politenessمیپردازد.
.1-1

آموزشزبانانگلیسیدرایران 

در ایران دبیران زبان انگلیسی حق انتخاب کتاب زبان از بین
کتابهای چاپ شده را ندارند و میبایست کتاب درسی
تعریف شده برای هر سال تحصیلی را آموزش دهند (اکبری
کلیشادی و شریف زاده  )5300،و از آنجایی که برای
تدریس جنبههای منظورشناسی زبان به دبیرانی که عادت به
تدریس دستور زبان و لغات زبان انگلیسی داشتهاند آموزشی
داده نمیشود ،بسیاری از دبیران زبان تنها به اطالعاتی که
دانشآموزان از طریق کتاب درسی دریافت میکنند اکتفا
کرده و خود اطالعاتی در زمینه منظورشناسی زبان در اختیار
دانشآموزان قرار نمیدهند (نوردادو روشنی خیابانی
 .)5306،بنابراین ،تنها منبع دریافت اطالعات اولیه برای
دانشآموزان کتاب درسی میباشد (اکبری کلیشادی و
شریف زاده .)5300،
کتابهای درسی زبان انگلیسی مورد استفاده در مدارس ایران
سالهای زیادی تغییر نکرد تا آنکه در سال  5300جهشی
برای چاپ کتابهای درسی جدید آغاز شد و هر سال به
چاپ کتاب درسی یک سال تحصیلی اختصاص یافت .در
حال حاضر ،کتابهای زبان انگلیسی دوره اول متوسطه با نام
سری کتابهای پراسپکت ( (Prospectو کتابهای زبان
انگلیسی دوره دوم متوسطه با نام سری کتابهای ویژن
( (Visionدر حال چاپ میباشند .هر سری از کتابها
شامل سه کتاب درسی میباشد و تاکنون کتابهای هر دو
سری چاپ شده است.
.1-2نظریهادبوبرخیمفاهیممرتبطباآن 
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در کنار منظورشناسی زبان داد (زعفرانیه و حسین-معصوم،
 .)5306بنابراین ،امروزه افزایش توانش منظورشناسی دانش-

نویسندگان کتابهای جدید درسی زبان انگلیسی در ایران

امروزه حوزه ادب بهعنوان یکی از بخشهای منظورشناسی
و نیز یکی از مفاهیم مهم در تعامل انسانی به لحاظ

در این نظریه ،هر فرد میل به آزادی عمل به اجتماع و
همچنین پذیرفته شدن بهعنوان یک عضو در جامعه را دارد.

اجتماعی ،فرهنگی و زبانشناسی مطرح است (هو آنگ،

به همین منظور ،براون و لوینسون ( )0966دو وجهه برای

.)5336

افراد جامعه در نظر گرفتهاند و از آنها بهعنوان وجهه منفی

چهار دهه از آغاز مطالعه در زمینه ادب در علم زبانشناسی
میگذرد و در این مدت نظریات مختلفی جهت شفاف
سازی و تحلیل ادب زبانی مطرح شده است .در این میان،
براون و لوینسون یکی از معتبرترین نظریهها را در مقوله
ادب بر پایه مفهوم وجهه( (Faceگافمن ( )0966ابتدا در
سال  0966و سپس با اصطالحاتی در سال  0966مطرح
کردند .هریس ( )5336نظریه ارائه شده توسط این دو
نظریهپرداز را از علمیترین و کاربردیترین نظریات در
زمینه ادب زبانی بهخصوص در انجام مطالعات میان-
فرهنگی شمرده است و دلیل آن را داشتن انسجام و توجه به

یا وجهه خواست ( )Face Wantدیگر افراد توجه میکند
و انتظار دارد سایر افراد نیز به وجود این دو وجهه در او
احترام بگدارند .با این وجود ،گاهی افراد کنشهایی انجام
میدهند که وجهه مثبت و یا منفی سایر افراد جامعه را
تهدید میکند به همین دلیل براون و لوینسون ()0966
اینگونه کنشها را کنشهای تهدید کننده وجهه ( (Face
 Threatening Actsنامیدهاند .برای کاهش و یا
جلوگیری از میزان تهدید اینگونه کنشها افراد از
استراتژیهای ادب که انواع و کاربردهای مختلف دارد بهره

نکات جزئی میداند .عالوه بر آن ،بسیاری از منتقدین بر آن

میبرند.

مفهوم ادب در جامعه انگلستان و فرهنگ فردگرای غرب
همخوانی دارد (گوو 0993 ،و اید .)0969 ،از آنجائی که این

براون و لوینسون ( ،)0966چهار نوع استراتژیهای ادب را
معرفی میکنند که عبارتند از :استراتژیهای مستقیم( (Bald

فرهنگ بسیار متفاوت از فرهنگ جمعگرای فارسیزبانان

 ،On-record Strategyادب مثبت ( Positive

است (صبوری ،پیش قدم ،حسینی فاطمی و قونسولی،

 ،(Politeness Strategyادب منفی( Negative

 ،)5306اهمیت یادگیری استراتژیهای ادب معرفی شده
توسط ادب براون و لوینسون ( )0966برای دانشآموزان

 )Politeness Strategyو غیرمستقیم ( (Off-record
.Strategy

باورند که نظریه ادب براون و لوینسون ( )0966با معنای

زبانهایخارجی،دوره،11شماره،4زمستان،1411ازصفحه566تا581
زبانشناختیدر 
پژوهشهای 


( (Negative Faceو وجهه مثبت ((Positive Face
نام بردهاند .بهطور طبیعی هر فرد در جامعه به این دو میل

ایرانی بیشتر میشود .بنابراین ،در تحقیق حاضر از نظریه
براون و لوینسون ( )0966استفاده شده است که در این
بخش به توضیح مفاهیم مهم آن پرداخته شده است.
نظریه براون و لوینسون ( )0966را میتوان در توجه کردن
به وجهه ) ،(Faceیک خودانگارة عمومی ،و بهکارگیری
راهبردهایی ) )Politeness Strategiesبرای کاهش
میزان تهدید ایجاد شده توسط کنشهای تهدید کننده وجهه
( )Threatening Acts Faceبه آن خالصه کرد.

براون و لوینسون ( )0966استراتژیهای مذکور را اینگونه
توضیح میدهند:
در استراتژی ادب مستقیم سخنگو برای حفاظت از وجهه
مخاطب تالشی نمیکند و از این رو این گونه استراتژی در
ارتباطات صمیمانه و نزدیک که نیاز به تبادل سریع اطالعات
میباشد استفاده میشوند .در این نوع از استراتژی ادب،
سخنگو بهطور مستقیم حرفهای خود را بیان میکند .برای
مثال ،در گفتگوی زیر که میان دو دوست صمیمی است ،مینا
برای اینکه اتفاقی برای فاطمه نیفتد و دستانش نسوزد از
استراتژی ادب مستقیم برای تبادل اطالعات استفاده کرده
است زیرا که ارتباط بین آنها آنقدر صمیمانه میباشد که
بتواند بهطور مستقیم حرفهای خود را بیان کند.
مینا خطاب به فاطمه :به آن قابلمه دست نزن! خیلی داغ
است تازه شعله گاز را خاموش کردهام.
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در استراتژی ادب مثبت ،سخنگو تالش میکند به مخاطب
حس صمیمانه القا کند تا وجهه مثبت او را تهدید نکند و
نشان دهد که مخاطب در جامعه و گروه مورد پذیرش
است .برای مثال در گفتگوی زیر که میان عروس و مادرش
با خانواده همسر میباشد از استراتژی ادب مثبت جهت
توجه به موضوعات مورد عالقة مشترک سخنگو و مخاطب
استفاده شده است:

چهقدرقشنگاند!خیلیخوشسلیقهاید.
.I

مادرسبدگلرارویمیزگذاشتو
گفت :

-

چهگلهایی!چرازحمتکشیدید.

با استفاده از استراتژی ادب منفی سخنگو تالش میکند تا به
گونهای با مخاطب صحبت کند تا سخن وی وجهه منفی و
میل به آزادی عمل را در مخاطب تهدید نکند .در گفتگوی
تلفنی زیر برای آنکه سخنگو کاری کند که مورد قبول
مخاطب ممکن است نباشد از عبارت ببخشید در ابتدای
سخن استفاده شده است تا وجهه منفی مخاطب به خطر

در مواقع اضطراری به کار رود مانند «مراقب
باش»" "Watch outو یا زمانی که حفظ وجهه مخاطب
نکن که ظرفها را بشویی»" Don't forget to wash the

 ."dishesاستراتژی ادب مثبت نیز کاربردهای متنوعی دارد.
برای مثال ،زمانی که سخنگو به عالقهمندیها ،خواستهها و
نیازهای مخاطب توجه دارد مانند «ناراحت به نظر میرسی.
میتونم کاری انجام دهم؟» "You look sad. Can I do
"? anythingو یا زمانی که سخنگو در صحبتهایش هم به
خود و هم به مخاطب اشاره میکند ،از این نوع استراتژی
بهره میگیرد مانند «بیا بریم»" ."let's goاز موقعیتهایی
که در آن استراتژی ادب منفی استفاده میشود میتوان به

زمانی اشاره کرد که سخنگو برای مخاطب احترام قائل می-

شود و از القابی مانند دکتر استفاده میکند و یا زمانی که قبل
از مطرح کردن درخواست از عباراتی برای عذرخواهی
استفاده میکند برای مثال «مطمئنم که باید سرت شلوغ باشه

 . "I am sure you must be busy…"»...استراتژی

ادب غیرمستقیم نیز در موارد مختلفی استفاده میشود مانند
-

ببخشید،زهراجانکاریفوریپیشآمدهو

 همسرم صدایم میزند .دوباره زنگ میزنم.قربانت.
-

باشد،خداحافظ.

همچنین ،سخنگو با استفاده از استراتژی غیرمستقیم تمام
تالش خود را به کار میگیرد تا هیچگونه کنش تهدید
کنندهای برای مخاطب ایجاد نکند و بهطور غیرمستقیم
سخن خود را بیان میکند .در مثال زیر که گفتگویی میان
مدیر مدرسه و معلمان است ،مدیر با مطرح کردن سؤال زیر
در واقع قصد طرح کردن سؤال را ندارد بلکه بهطور
غیرمستقیم به معلمان یادآوری میکند که بیشتر مطالعه کنند
و تالش میکند وجهه معلمان را تهدید نکند:
مدیر :چه کسی میتواند منکر آن شود که در سیستم
آموزشی جدید معلمان باید بیشتر از قبل مطالعه داشته
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به کار میبرد .برای مثال استراتژی ادب مستقیم ممکن است

زمانی که سخنگو به جای سخن مستقیم بهطور غیرمستقیم و
با دادن سرنخهایی درخواست خود را مطرح میکند برای
مثال «اینجا سرده  »It's cold hereو یا زمانی که سخنگو
بهطور کامل سخن خود را بیان نمیکند مانند «خوب ،من
فقط"Well, I'll just..." »..

در تحقیق حاضر چهار نوع استراتژی اصلی ادب معرفی
شده توسط براون و لوینسون ( )0966با عنوان استراتژی-
های کالن ادب و استراتژیهای زیرمجموعه آنها با عنوان
استراتژیهای خرد ادب ذکر شدهاند.
 .2پیشینهپژوهشدرزمینهکاربردشناسیکتابهایزبان
انگلیسیدرایران 
زعفرانیه و حسین-معصوم ( )5306محتوای کتابهای دوره
دوم متوسطه چاپ قدیم را از لحاظ منظورشناسی بررسی
نمودند .در این تحقیق ،از مدلهای هالیدی ( )0961و سرل
( )0965استفاده شد تا کاربردهای زبانی ( (Language
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نیافتد:

باشند؟

هر یک از چهار نوع استراتژی ادب به موارد جزئیتری
تقسیم میشود که سخنگو با توجه به موقعیتهای مختلف

برای سخنگو اهمیت چندانی نداشته باشد مانند «فراموش

عروس به هدیههای آورده شده نگاه کرد و گفت:
-

معلمان :درست است

 Functionsو کار گفتهای ( (Speech Actsموجود در

اطالعات منظورشناسی بیشتری در این کتابها گنجانده شود.

کتابها بهطور دقیق بررسی شود .نتایج حاکی از آن بود که

با آنکه غالمی ( )5306از چند جهت مختلف میزان

کتابها به میزان کافی حاوی بازنمایی بخش منظورشناسی

اطالعات منظورشناسی موجود در کتابهای ذکر شده را مورد

زبان نمیباشد .عالوه بر آن ،نتایج نشان داد که تنوع کار

بررسی قرار داد ،آنچه که جای تأمل دارد آن است که

گفتها و کاربردهای زبانی ناکافی بود ،و نیز واقعی بودن
مکالمات در نظر گرفته نشده بود .همچنین نتایج نشان داد

همچون زعفرانیه و حسین-معصوم ( ،)5306این محقق نیز
تنها بر روی کتابهای چاپ قدیم تمرکز کرد .در سال 5306

سادهسازیها و حذفیات درکتابها مناسب نبوده ،و بازنمایی

تمامی کتابهای دوره اول دبیرستان ویرایش شده بودند و نیز

موارد زبانی به صورت سیستماتیک انجام نگردیده بود .به-

کتاب اول دوره دوم دبیرستان نیز در حال چاپ بود .با این

عالوه ،اطالعات فرا منظورشناسی ()meta-pragmatic
در کتابها وجود نداشت ،و کار گفتهای موجود در مکالمات

وجود غالمی ( )5306تمامی کتابهای چاپ جدید که نیازمند
به بررسی بیشتر بودند را در تحقیق خود لحاظ نکرد و از

با فرهنگ ،مذهب و هنجارهای ایرانی بازنمایی شده بود.

کتاب سال دوم دوره دوم متوسطه به بررسی اطالعات

زعفرانیه و حسین-معصوم ( )5306با توجه به نتایج به-
دستآمده به طراحان کتابهای درسی پیشنهاد میکنند که
موارد ذکر شده را در نظر بگیرند تا به دانشآموزان کمک
کنند زبان دوم را بهتر فرا گیرند .در مقاله چاپ شده از
زعفرانیه و حسین-معصوم ( )5306نامی از کتابهای مورد
بررسی برده نشده است و تنها ذکر شده است که هر سه
کتاب دوره دوم متوسطه مورد بررسی قرار گرفته است و
کل دروس مورد بررسی حدود  53درس است .از آنجائیکه
کتاب سوم سری کتابهای ویژن مهر ماه امسال در دسترس
قرار گرفت و کل دروس سه کتاب ویژن  03درس میباشد
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میتوان نتیجه گرفت که کتابهای مورد استفاده در تحقیق
ذکر شده کتابهای زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه چاپ
قدیم میباشد .این در حالی است که سال  5306تمامی
کتابهای پراسپکت در دسترس بودند و از آنجائیکه به تازگی
چاپ شده بودند نیازمند بررسی در حوزه منظورشناسی زبان
بودند .عالوه بر آن ،آنچه که در تحقیق زعفرانیه و حسین-
معصوم ( )5306مورد توجه و بررسی قرار گرفت
کاربردهای زبانی و کار گفتهای موجود در کتابها بود و
استراتژیهای ادب موجود در کتابها بررسی نشد.

منظورشناسی پرداخت.
از میان تحقبقاتی که بر روی کتابهای زبان انگلیسی چاپ
جدید انجام شد ،میتوان به تحقیق نورداد و روشنی خیابانی
( )5306و اعظم شمس ( )5306در حوزه منظورشناسی زبان
اشاره نمود .نورداد و روشنی خیابانی ( )5306محتوای
کتابهای پراسپکت  0و  5که در دوره اول متوسطه مورد
استفاده قرار میگیرد را به لحاظ دانش منظورشناسی در

حوزه کار گفتها بررسی کردند .در این تحقیق از مدل طبقه-
بندی کار گفتهای سرل ( )0969برای بررسی محتوای
مکالمات استفاده شد .هدف از مطالعه بررسی انواع ،تناوب
و توزیع هریک از کار گفتها بود .نتایج بهدستآمده حاکی از
وجود ضعفهایی در استفاده از کار گفتها مانند استفاده
نکردن از فعل بیانی( )Declaration Speech Actبود.
به گفته نورداد و روشنی خیابانی ( ،)5306برای آنکه
محتوای مکالمات کتابها از لحاظ منظورشناسی مناسب
باشند نیاز است که تمامی کار گفتها را دارا بوده و توزیع

این افعال نیز بهطور سیستماتیک و مساوی باشند .نتایج به-
دستآمده از طریق آزمون خی دو ( (Chi-square
 Analysisنشان داد که توزیع کار گفتها در هر یک از
کتابها و نیز در بین کتابها دارای تنوع یکسان و مساوی

از میان تحقیقاتی که بر روی کتابهای زبان انگلیسی چاپ
قدیم انجام شده است ،غالمی ( )5306به بررسی

نیست .با آنکه تحقیق نورداد و روشنی خیابانی ()5306

استراتژیهای ادب موجود در دو کتابهای زبان انگلیسی دوره

تحقیقی ارزشمند در حوزه منظورشناسی زبان است ،در

دوم متوسطه ( اول و دوم دبیرستان) و کتاب پیشدانشگاهی
پرداخت .همچنین در این تحقیق به بررسی کارگفتها و

تحقیق ذکر شده تنها به دو کتاب از کتابهای دوره اول
متوسطه پرداخته شده است و استراتژیهای ادب مورد

دستهبندی لغات و ساختارها ( lexical and syntactic

استفاده در کتابها بررسی نشدند.

 )classificationپرداخته شد .نتایج تحقیق حاکی از آن
بود که در کتابهای مورد بررسی توجه اندکی به گنجاندن
اطالعات منظورشناسی شده بود و محقق برای باال بردن
میزان واقعی بودن ) (authenticityکتابها پیشنهاد داد که

عالوه بر آن ،شمس ( )5306تحقیقی بر روی کار گفتها و
کاربردهای زبانی با استفاده از کار گفتهای سرل ( )0965و
لیست کاربردهای زبانی خرد و کالن( macro and
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 )micro language functionsونک ( )0996بر روی

انگلستان و فرهنگ غرب ،که در واقع دارای فرهنگی

کتاب پراسپکت  0انجام داد .بار دیگر نتایج بررسی نشان داد

فردگرا است ،همخوانی دارد (گوو 0993 ،و اید  )0969و

که توزیع کاربردهای زبانی یکنواخت نبوده است و برخی از

این فرهنگ بسیار متفاوت از فرهنگ ما فارسیزبانان می-

کار گفتها نیز در نظر گرفته نشده بود .در تحقیق اعظم

باشد که فرهنگی جمعگراست (صبوری ،پیش قدم ،حسینی

شمس ( )5306تنها یکی از کتابهای سری پراسپکت مورد

فاطمی و قونسولی .)5306 ،این موضوع اهمیت یادگیری

بررسی قرار گرفت و هدف تحقیق بررسی کارگفتها در

استراتژیهای ادب معرفی شده توسط ادب براون و لوینسون

حوزه منظورشناسی زبان بود نه استراتژیهای ادب .

( )0966را برای دانشآموزان ایرانی دو چندان میکند.
بنابراین ،هدف اصلی از تحقیق حاضر یافتن نحوه توزیع

تحقیقات انجام شده بر روی کتابهای چاپ قدیم و جدید
نشان دهنده آن است که در هیچ کدام از تحقیقات کتابهای
هر دو دوره متوسطه مورد بررسی قرار نگرفت و تعداد
کتابهای مورد بررسی محدود بودند .کتاب ویژن  0که مهرماه

استراتژیهای کالن و خرد ادب بر پایه نظریه ادب براون و
لوینسون ( )0966در مکالمات کتابهای انگلیسی چاپ جدید
دوران اول و دوم متوسطه است.

امسال در دسترس قرار گرفت تاکنون مورد بررسی به لحاظ

غالمی ( )5306در بررسی کتابهای چاپ قدیم در حوزه

منظورشناسی زبان قرار نگرفته است و در هیچ یک از

منظورشناسی زبان در بخشهای کار گفتها ،استراتژیهای ادب

تحقبقات انجام شده بر روی کتابهای چاپ جدید حوزه
منظورشناسی زبان به لحاظ استراتژیهای ادب مورد توجه

و طبقهبندی واژگانی و نحو ،به این نتیجه رسید که با آنکه
کتابهای نوشته شده توسط انگلیسیزبانان در هر دو مقطع

قرار نگرفته است.

کودکان و بزرگساالن به وفور اطالعات منظورشناسی زبان
را در اختیار مخاطب خود قرار میدهد ،کتابهای زبان

.3تحقیقحاضر 

انگلیسی نوشته شده توسط فارسیزبانان هر چه به سطوح
باالتر نزدیکتر میشود میزان کمتری دانش منظورشناسی

.3-1هدف 

کتابهای زبان انگلیسی چاپ جدید انجام گرفته بیشتر
معطوف به کاربردهای زبانی و کار گفتها بوده است و کمتر
تحقیقی در حوزه ادب صورت پذیرفته است (زعفرانیه و

موضوع را مورد انتقاد قرار داد و ضعفهای کتابهای زبان
انگلیسی چاپ قدیم را برشمرد .از این رو در تحقیق حاضر
سطح کتابهای درسی نیز در بررسی کتابهای چاپ جدید در
نظر گرفته شده است و هدف دیگر تحقیق بررسی وجود
ارتباط میان سطح کتابهای درسی و میزان استفاده از

حسین-معصوم 5305 ،و اعظم شمس .)5306 ،برخی از

استراتژیهای کالن ادب است.

قدیم در حوزه ادب نیز تنها کتابهای دوره دوم متوسطه را در
نظر گرفتهاند (برای مثال غالمی . )5306 ،تحقیق حاضر

.3-2پرسشهایتحقیق 

تالش میکند تا کتابهای زبان انگلیسی چاپ جدید هر دو

در این تحقیق پرسشهای زیر مطرح شدهاند:

تحقیقات انجام شده بر روی کتابهای زبان انگلیسی چاپ

دوره اول و دوم متوسطه را به لحاظ منظورشناسی زبان در
حوزه ادب بررسی نماید .از آنجائیکه استراتژیهای ادب در
مکالمه بین افراد استفاده میشود ،در این تحقیق تمام
بخشهای دارای مکالمه مورد مطالعه قرار میگیرد.
یکی از ادعاهای مهم براون و لوینسون ( )0966این است که
استراتژیهای ادب معرفی شده در تمامی زبانها وجود دارند.
اگر چه این ادعا بارها مورد نقد قرار گرفت ،اما آنچه
بسیاری از منتقدین به آن باور دارند این است که نظریه ادب
براون و لوینسون ( )0966با معنای مفهوم ادب در جامعه
550

 )1نوعوتناوباستراتژیهایکالنادبدرسری
کتابهایپراسپکتوویژنچگونهاست؟
 )2نوع و تناوب استراتژیهای خرد ادب در سری
کتابهایپراسپکتوویژنچگونهاست؟
 )3آیا ارتباطی میان سطح کتابهای درسی
(پراسپکت  1الی ویژن  )3و میزان استفاده از
استراتژیهایکالنادبوجوددارد؟ 
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تحقیقاتی که تاکنون در حوزه منظورشناسی زبان بر روی

زبان را در محتوای خود میگنجاند .غالمی ( )5306این



.3-3روشتحقیق 

نام کتابها
.3-3-1گردآوریدادهها 

تعداد

تعداد

تعداد

صفحات

دروس

مکالمات

این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی ()Descriptive
میباشد که به توصیف و تحلیل واژهها و عبارات مؤدبانه
استفاده شده در کتابهای زبان انگلیسی مورد استفاده در

پراسپکت 0

65

6

19

پراسپکت 5

66

6

16

پراسپکت 0

000

5

01

باشد گردآوری شد .استراتژیهای ادب در هنگام مکالمه بین
افراد جامعه استفاده میشود ،از این رو مکالمات موجود در

ویژن 0

051

1

06

ویژن 5

003

0

00

بخشهای مختلف هر پنج کتاب مورد بررسی قرار گرفت.

ویژن 0

031

0

05

مدارس ایران میپردازد .دادههای تحقیق از کتابهای سری

پراسپکت و ویژن که هر یک شامل سه کتاب درسی می-

مکالمات بررسی شده از قسمتهای مختلف کتابها شامل
بخشهای مکالمه ،تلفظ ،گفت و شنود ،تمرینات کتاب و

.3-3-3شیوةاجرا 

همچنین مکالمات موجود در بخشهای آموزش گرامر و
آموزش ترکیبی مهارتهای چهارگانه شامل شنیدن و خواندن،

ابتدا تمامی مکالمات پنج کتاب انگلیسی

شنیدن و نوشتن ،شنیدن ،خواندن و نوشتن جمعآوری شده

استراتژیهای ادب معرفی شده توسط براون و لوینسون

است .قابل ذکر است از آنجایی که هدف تحقیق بررسی

( )0966بررسی گردید .سپس ،برای بررسی روایی درون

متون کتابهای درسی میباشد مکالمات از بخشهای خود
کتابهای درسی جمعآوری شدند و مکالماتی که دانشآموزان

مشاهدهایی ( ،)Intra-rater Reliabilityمحقق بار دیگر

به صورت شفاهی برای مهارت گفت و شنود انجام میدهند

زبانهایخارجی،دوره،11شماره،4زمستان،1411ازصفحه566تا581
زبانشناختیدر 
پژوهشهای 


در تحقیق حاضر لحاظ نشده است.

تمامی مکالمات را مورد بررسی قرار داد و نتایج دو بررسی
از طریق آزمون آلفای کرونباخCronbach's) (Alpha
توسط نرم افزار تحلیل دادههای آماری اس پی اس اس
نسخه

.3-3-2ابزارتحقیق 
ابزار مورد استفاده در این تحقیق ،استراتژیهای ادب معرفی
شده توسط براون و لوینسون ( )0966میباشد .این
استراتژیها شامل چهار استراتژی کالن ادب و استراتژیهای

بر اساس

(Statistical Package for Social ( 51

Science Version 24مورد تحلیل قرار گرفت .ضریب
آلفای کرونباخ 3996گزارش شد .همچنین استراتژیهای ادب
به یک دانشجوی دکتری آموزش زبان توضیح داده شد و
استراتژیهای بررسی شده توسط ایشان بهعنوان دومین
بررسی کننده استراتژیها در این تحقیق در نظر گرفته شد.

خرد هر کدام میباشد .اسامی استراتژیهای کالن ادب و

نتایج دومین بررسی محقق اول با نتایج بررسی محقق دوم

میباشد.

از طریق آزمون پیرسون Pearson) (Correlationتوسط
نرم افزار تحلیل دادههای آماری اس پی اس اس نسخه51

استراتژیهای خرد در جداول  5الی  5بخش چهار موجود

همچنین کتابهای زبان انگلیسی مورد استفاده در مدارس
ایران نیز از ابزار مهم تحقیق حاضر میباشد .جدول  ،0نام،
تعداد صفحات ،تعداد دروس و تعداد مکالمات هر یک از
کتابهای درسی را نشان میدهد.



جدول 1

نام ،تعداد صفحات ،تعداد دروس و تعداد مکالﻤات کتابهای زبان انگلیسی مدارس
ایران

مورد تحلیل قرار گرفت .ضریب همبستگی پیرسون( r
 3966(Pearsonگزارش شد .از آنجایی که هم ضریب
آلفای کرونباخ و هم ضریب همبستگی پیرسون نزدیک به 0
گزارش شد ،دومین بررسی محقق اول با ضریب اعتماد باال
اساس کار تحقیق حاضر قرار گرفت.
.3-3-4روشکدگذاری 
برای هر یک از استراتژیهای کالن عددی اختصاص یافت و
به هر یک از استراتژیهای خرد نیز عددی از زیرمجموعه
555

عدد اختصاص یافته از استراتژی کالن مربوطه تعلق گرفت.

-4نتایج 

برای مثال به استراتژی ادب مستقیم که اولین نوع استراتژی
کالن است عدد  0و اولین موقعیتی که استفاده از آن کاربرد

.4-1سؤالاولتحقیق 

دارد «اضطرار یا استیصال» عدد  090اختصاص یافته است.

اولین پرسش تحقیق عبارت است از:
.3-3-6روشتجزیهوتحلیلدادهها 
برای پاسخ به سؤال اول تحقیق ،جدولی تهیه شد که در آن

نوع و تناوب استراتژیهای کالن ادب در سری کتابهایپراسپکت و ویژن چگونه است؟

فراوانی و درصد هر یک از استراتژیهای کالن ادب در هر
کتاب ارائه شده است.

جدول  5و نوع ،تناوب و درصد استراتژیهای کالن ادب را
در کتابهای پراسپکت و ویژن نشان میدهد.

برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق ،برای هر یک از
جدول 2

استراتژیهای کالن ادب و زیرمجموعه آنها یک جدول
استراتژیهای
درصد
جداگانه تهیه شد که در آن فراوانی و
استراتژیهای کالن ادب در کتابهای پراسپکت و ویژن
درصد
ﻓراوانی و
خرد ادب در هر کتاب گزارش شده است.
برای پاسخ به سؤال سوم از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شد .بدین منظور نرم افزار تحلیل دادههای آماریا س
پی اس اس نسخه  51مورد استفاده قرار گرفت.
نوع
استراتژی

نام کتابها
0

5

0

030

95

استراتژی ادب 036
مستقیم

()60911%

()56990%

()13963%

56
()06960%

Bald Onrecord

15

55

(%

(%

)55956

)05955

Strategy

استراتژی ادب 61
مثبت
Positive
Politeness
Strategy

550

()56995%

095
()66930%

69
()09906%

90
()53906%

65

000

(%

(%

)60956

)55966
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پراسپکت

پراسپکت

پراسپکت

ویژن 0

ویژن 5

ویژن 0

استراتژی ادب 11
منفی

()50906%

66

11

00

59

13

()06966%

()09915%

()53905%

(%

(%

)06905

)55955

6

6

Negative
Politeness
Strategy

استراتژی ادب 0
غیرمستقیم

()0911%

0
()3956%

5

0
()3911%

()0959%

()596(% )1906%

Offrecord
Strategy

جمع کل

536

019

555

061

053

063

()033%

()033%

()033%

()033%

()033%

()033%
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نمودار  0نوع و درصد استراتژیهای کالن ادب را در
کتابهای پراسپکت و ویژن نشان میدهد.

70.0%
60.0%
پراسپکت 1

50.0%

پراسپکت 2

40.0%

پراسپکت 3

30.0%

ویژن 1
ویژن 2

20.0%

ویژن 3

10.0%
0.0%
استراتژی ادب استراتژی ادب استراتژی ادب استزاتژی ادب
مستقیم
مثبت
منفی
غیر مستقیم

نﻤودار  .1درصد استراتژیهای کالن ادب در کتابهای پراسپکت و ویژن.

همان گونه که در جدول  5و نمودار  0مشاهده میشود،
تمامی انواع استراتژیهای کالن ادب در کتابها استفاده شده
است .با این وجود ،درصد استفاده از استراتژیها بیانگر آن
است که تناوب استراتژیهای کالن ادب به یک میزان نبوده
است .در واقع تفاوت شایانی در میزان استفاده از انوع
551

استراتژیهای کالن ادب در کتابهای زبان انگلیسی وجود

استراتژیهای کالن ادب استفاده شده در این کتاب را به خود

دارد .با توجه به نتایج حاصل ،در مجموع ،استراتژیهای

اختصاص داده است.

کالن ادب مستقیم و مثبت بیشترین تعداد فراوانی و درصد
را دارند .در کتابهای پراسپکت  0و پراسپکت  ،0استراتژی
کالن ادب مستقیم به ترتیب  %60911و  %13963از کل

.4-2سؤالدومتحقیق 

استراتژهای ادب استفاده شده در این کتابها را به خود
اختصاص داده است .استراتژی کالن ادب مثبت در کتابهای
پراسپکت  5و هر سه کتاب ویژن بیشترین تعداد فراوانی و

دومین پرسش تحقیق عبارت است از:

درصد را دارند (به ترتیب  %5390 ،%66930و  %60956و

 نوع و تناوب استراتژیهای خرد ادب در سری کتابهایپراسپکت و ویژن چگونه است؟

 .)%55966جدول 5همچنین بیانگر آن است که استراتژی
کالن ادب غیرمستقیم در تمامی کتابها کمترین میزان فراوانی
را دارد .این استراتژی در کتابهای پراسپکت  5و  0تنها

جدول 0میزان فراوانی و درصد میزان استفاده از
استراتژیهای خرد ادب مستقیم را در هر یک از کتابها نشان

نزدیک به صفر است .در کتابهای پراسپکت  0و ویژن  0نیز

میدهد.

یکبار استفاده شده است و درصد استفاده از این استراتژی
درصد استفاده از استراتژی کالن ادب غیرمستقیم تنها حدود
 0درصد است .بیشترین میزان استفاده استراتژی کالن ادب
است3که  1درصد از کل
غیرمستقیم در کتاب ویژن  5بودهجدول

ﻓراوانی و درصد استراتژیهای خرد ادب زیرمﺠﻤوﻋه استراتژی ادب مستقیم در کتابهای پراسپکت و ویژن

استراتژیهای
خرد

نام کتابها

ادب پراسپکت

استراتژی

0

5

0

0

5

0

ادب مستقیم

 .590اضطرار
یا
استیصال

3
()3%

3
()3%

6
()6910%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

Urgency
or
desperatio
n

 .595زمان
الزم
بودن
بهرهوری
556

0
()5963%

5
()0996%

0
()0936%

3
()3%

5

0

(%( )1965%
)00950
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زیرمجموعه

پراسپکت

پراسپکت

ویژن

ویژن

ویژن

When
efficiency
is
necessary

 .090فعالیت 0
محور

()3990%

5

3

5

6

3

()0996%

()3%

()55955%

(%

()3%

Taskoriented

.091

)00993

تمایلی 033

برای

حفظ

وجهه

()90916%

96
()91936%

60
()93950%

50
()66966%

مخاطب

05

09

(%

(%

)65909

)65905
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وجود نداشته
باشد

و یا

بسیار

کم

باشد
Little or
no desire
to
maintain
’someone
s face

.096
دادن
های
کننده
به

انجام 3
کنش-

تهدید ()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

وجهه
نفع

مخاطب باشد.
Doing the
facethreatenin
g act is in
555

the
interest of
the hearer

.095خوش
آمد گوییها

3

0

0

0

3

0

()3990%

()0930%

()0936%

()3%

()3%( )5906%

Welcomes

.096پیشنهادا
ت

3

5

0

5

3

5

()0969%

()0930%

()5906%

()3%

()3%( )1965%

Offers
جمع کل

036

030

95

56

15

55

()033%

()033%

()033%

()033%

()033%

()033%

در میان استراتژیهای خرد ادب مربوط به استراتژی کالن
ادب مستقیم ،در تمامی کتابها استراتژی خرد  091بیشترین

استراتژی خرد  ،096این دو استراتژی کمترین میزان فراوانی

فراوانی را دارد .در سری کتابهای پراسپکت این استراتژی

را دارند.

 091میباشد .استراتژی خرد  096در هیچ یک از کتابها

جدول  1میزان فراوانی و درصد استفاده از استراتژیهای خرد
ادب مثبت را در هریک ازکتابها نشان میدهد.

باالی  %93و در سری کتابهای ویژن حدود  %63از میزان
کل استراتژیهای کالن ادب مستقیم مربوط به استراتژی خرد
استفاده نشده است .همچنین استراتژی  090و 095تقریبا در

جدول 4استراتژی خرد 090
کتابها نادیده گرفته شدهاند ،چرا که از
تنها در پنج مورد در کتاب پراسپکت  0استفاده شده است و

ﻓراوانی و درصد استراتژیهای خرد ادب زیرمﺠﻤوﻋه استراتژی ادب مثﺒت در کتابهای پراسپکت و ویژن

در سایر کتابها به هیچ عنوان استفاده نشده است .همچنین از
نام کتابها
استراتژیهای
خرد

ادب

زیرمجموعه
استراتژی
مثبت

556

ادب

پراسپک

پراسپک

ت

ت

0

5

پراسپکت
0

ویژن
0

ویژن
5

ویژن
0
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استراتژی  095در ویژن  0و  0استفادهای نشده است و در
سایر کتابها تنها یکبار بهره گرفته شده است .بنابراین ،پس از

 .590توجه کردن 00

50

01

59

6

6

(%

(%

()06960%

(%

()5939%

()5909%

)51936

)05960

به عالقهمندیها،
و

خواستهها

نیازهای شنونده

Attend to H
(hearer)’s
interests,
wants,
needs
 .595مبالغه کردن 6
در عالقهمندی
Exaggerate
interest

.590

50

53

9

(%

(%

()55916%

()06936%( )9956%

)01960

)03990

تشدید 3

عالقهمندی

)00906

()3%

00

1

()1919%( )5966%
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Intensify
interest

هویت در گروه
ingroup
identity
markers

()0905%( )0931%( )6966%

توافق بودن
Seek
agreement

55

(%

(%

)00916

)01906

اجتناب 5

کردن از اختالف
نظر

03

6

(%

()5939%

(%
)06959

3

3

0

()3%

()3%

()5956%

Use

 .596به دنبال 06

.595

5

0

()0960%

53

)03966

 .591استفاده از 0
نشانگرهای

01

1

0

01
()06953%

56
(%

01
()10915%

)55966

0

()0906%( )0965%( )0963%

03
(%

01
(%
)03936

6
()9966%

5
()6903%
556

)03966

Avoid
disagreeme
nt

 .596از پیش 3
فرض کردن /

به وجود آوردن)3%( /
مطرح

3
()3%

0
()0905%

0

3

()3%( )0936%

3
()3%

کردن

زمینه مشترک
Presuppose/
raise/assert
common
ground

Jokes

()3%

()3%

()3%

()3%

()0950%

()3%

3

3

3

3

5

()3%

()3%

()3%

()3%

()6903%

.599

مطرح 3

کردن یا از پیش
فرض

کردن

()3%

دانش و توجه
سخنگو

نسبت

به خواستههای
مخاطب
Assert
or
presuppose
S’s
knowledge
of
and
concern for
H's wants

.5903پیشنهاد
کردن ،قول دادن
/
559

Offer

0

6

0

()0905%( )5953%( )6966%

3
()3%

0
()0950%

3
()3%
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 .596جک گفتن

3

3

3

3

0

3

promise

.5900خوشبین
بودن

3
()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

0
()3966%

Be
optimistic

 .5905قرار دادن 6
هر دو مخاطب
و سخن گو در (%
)01960
فعالیت

5

0

()0905%( )0905%

5

3

()3%( )5906%

5
()6903%
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Include
both
S
(speaker)an
)d H (hearer
in
the
activity

 .5900دادن (یا 3
خواستن) دالیل

()3%

6

6

()6965%( )1905%

5

03

()05909%( )5916%

Give (or ask
for) reasons

.5901
کردن

عمل

(%
)06966

فرض 3

کردن و یا مطرح

50

()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

1
()1966%

0
()3966%

متقابل
Assume or
assert
reciprocity

563

.5906

6

دادن 3

هدیه به مخاطب

(کاال ،همدردی)3%( ،

0

0

()1919%( )5953%

1

3

()3%( )0936%

()0960%

درک ،همکاری)
Give gifts to
Hearer
(goods,
sympathy,
understandi
ng,
cooperation
)

جمع کل

61

095

69

90

65

000

()033%

()033%

()033%

()033%

()033%

()033%

کتابهای ویژن  5به میزان اندک (فراوانی  )1و ویژن 0
(فراوانی  )0استفاده شده و استراتژی  591که تنها در کتابهای
پراسپکت و ویژن  0با فراوانی بسیار اندک استفاده شدهاند

درصد را داراست (حدود  03الی  13درصد) .در کتاب
ویژن  ،0استراتژی خرد  590بیشترین درصد ( حدود )%03
و در کتاب ویژن  5و  0بار دیگر استراتژی خرد  596با

جدول  6میزان فراوانی و درصد استفاده از استراتژیهای خرد
ادب منفی را در کتابهای بررسی شده نشان میدهد.

درصدی حدود  03الی 13باالترین میزان را داراست.
همان طور که در جدول مشاهده میشود ،استراتژی  599و
جدول 5
 5900تنها در کتاب ویژن  0به میزان اندک استفاده شدهاند.

استراتژیهای خرد ادب زیرمﺠﻤوﻋه استراتژی ادب منفی در کتابهای پراسپکت و ویژن
ﻓراوانی و
درصد استراتژی
ویژن  5و
استراتژی  596فقط یکبار در در کتاب

 596تنها یکبار در کتابهای پراسپکت  0و ویژن  0مورد
استفاده قرار گرفتهاند .همچنین استراتژی  5901که در
استراتژیهای خرد ادب نام کتابها
زیرمجموعه استراتژی پراسپک
ادب منفی

ت0

 .090غیرمستقیم سخن 9
گفتن
560

(53916%

پراسپک

پراسپک

ت5

ت0

ویژن

ویژن

ویژن

0

5

0

05

5

6

1

00

()5090%

(00950%

(%

(00969%

(5696%
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در میان استراتژیهای خرد مربوط به استراتژی کالن ادب
مثبت ،استراتژی خرد  596در کتابهای پراسپکت باالترین

از جمله استراتژیهایی هستند که کمترین میزان فراوانی و
درصد را دارند.

)

)05905

)

)

6

06

09

01

06

06

(00905%

Asking
questions, using
)
hedges

(05965%

(10906%

(%

(60965%

(1596%

)

)

)16905

)

)

 .090بدبین بودن

0

3

3

0

3

3

Be pessimistic

()5956%

()3%

()3%

(9956%

()3%

()3%

5

0

Be indirect

 .095پرسش کردن

)

)
 .091به حداقل رساندن 3
میزان تهدید وجهه

()3%

()0950%

()5960%

3
()3%
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Minimize
the
imposition

1
(00969%

5
()6%

)

 .096احترام گذاشتن

56

06

05

1

5

6

Giving
deference

(65960%

(05965%

(56956%

(%

(%

()53%

)

)

)

)05993

)53956

.095عذرخواهی کردن

1

6

0

1

3

5

Apologizing

()9939%

()9939%

()5960%

(%

()3%

()6%

3

3

)05993

 .096برداشتن جنبه 3
شخصیتی سخنگو و
مخاطب

()3%

()3%

()3%

0
(0955%

3
()3%

3
()3%

)

Impersonalizing
S and H

565

مطرح

.096

کردن 3

کنشهای تهدید کننده

وجهه بهعنوان یک ()3%

3
()3%

3

3
()3%

()3%

3
()3%

3
()3%

قانون کلی
Stating the FTA
as a general rule

 .099اسمسازی

3

3

3

3

3

3

Nominalising

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

3

0

3

3

3

()3%

()5956%

()3%

()3%

()3%

 .0903صریحا یک 3
بدهی را تعهد گرفتن
یا

بدهکار

نکردن

()3%

مخاطب

جمع کل

59

11

66

11

00

()033%

()033%

()033%

()033%( )033%

13
()033%

استراتژی خرد  095با  %1596بیشترین درصد فراوانی را به
خود اختصاص دادهاند.

در میان استراتژیهای خرد ادب مربوط به استراتژی کالن
ادب منفی ،در مجموع فراوانی دو استراتژی خرد  096و095
در کتابها بیشتر است .در کتاب پراسپکت  ،0استراتژی خرد
 096با  ، %65960در کتاب پراسپکت  5استراتژی  095و 096
هریک با  ، % 05965درکتاب پراسپکت  ،0استراتژی  095با
 ، % 10906در کتاب ویژن  ،0استراتژی  095با  ،%16905در
کتاب ویژن  5استراتژی  095با  % 60965و در کتاب ویژن ،0

560

همچنین ،جدول  6نشان میدهد که استراتژیهای  096و
 099در هیچ یک از کتابهای درسی استفاده نشدهاند .عالوه
بر این ،استراتژی خرد  096تنها یکبار در کتاب ویژن 0
استفاده و استراتژی خرد 0903نیز تنها یکبار در کتاب
پراسپکت  0استفاده شده است .پس از آنها استراتژی 090
که تنها در دو کتاب به میزان کم استفاده شده است
(پراسپکت  ،0یک مورد و کتاب ویژن  ،0سه مورد)

زبانهایخارجی،دوره،11شماره،4زمستان،1411ازصفحه566تا581
زبانشناختیدر 
پژوهشهای 


Going on record
as incurring a
debt, or as not
indebting H

کمترین میزان فراوانی و درصد را به خود اختصاص داده
است.
در جدول  5میزان فراوانی و درصد استفاده از استراتژیهای
خرد ادب منفی در هر یک ازکتابها ارائه شده است.

ستراتژیهای خرد ادب زیرمﺠﻤوﻋه استراتژی ادب غیرمستقیم در کتابهای پراسپکت و ویژن

فراوانی

درصد نام کتابها

و

استراتژیهای خرد ادب پراسپکت پراسپک

ویژن

ویژن

ویژن

0

5

0

 .190اشاره کردن

3

3

0

3

3

0

Giving hints

()3%

()3%

()033%

()3%

()3%

0

3

5

5

()033%

()3%

(%( 033%

استراتژی 0

زیرمجموعه

ت5

پراسپک
ت0

ادب غیرمستقیم

.195

دادن

سرنخهای 5
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مرتبط

(55955%

) Giving association
clues

()53%

0
()53%

)

)56966

 .190از پیش فرض کردن

3

3

3

3

0

3

Presupposing

()3%

()3%

()3%

()3%

(%

()3%

)01956
 .191دست کم گرفتن

3

3

3

3

3

3

Understating

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

 .196اغراق کردن

0

3

3

3

5

3

Overstating

(00900%

()3%

()3%

()3%

(%

()3%

)
 .195استفاده کردن از 3

)56966
3

3

3

3

3
561

حشویات

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

Using tautologies

 .196استفاده کردن از 3
تناقضات

()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

3
()3%

Using
contradictions

 .196کنایه آمیز بودن

3

3

3

3

3

3

Being ironic

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

3

3

3

3

0

()3%

()3%

()3%

()3%

 .199استفاده کردن از 3
استعارات

()3%

()53%

Using metaphors

پرسشهای بدیهی

rhetorical
questions

()3%

Using

 .1900دو پهلو سخن گفتن 3

566

()3%

()3%

()3%

()3%

()53%

3

3

3

3

3

Being ambiguous

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

 .1905مبهم سخن گفتن

3

3

3

3

3

3

Being vague

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%
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 .1903استفاده کردن از 3

3

3

3

3

0

 .1900تعمیم دادن

3

3

3

3

3

3

Over-generalizing

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

3

3

3

3

3

 .1901جابجایی مخاطب 3
در سخن

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

()3%

Displacing H

 .1906بهطور کامل صحبت 3
نکردن،

انداختن

جا

کلمات

()3%

3

3

3

5

()3%

()3%

()3%

(%

0
()53%

)56966

Being incomplete,
using ellipsis
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جمع کل

6

6

0

0

0

5

()033%

()033%

()033%

()033%( 033%

(033%

)

)

همان گونه که در جدول  5نمایان میباشد ،در میان
استراتژیهای خرد مربوط به استراتژی کالن ادب غیرمستقیم،

آیا ارتباطی میان سطح کتابهای درسی (پراسپکت  0الیویژن  )0و میزان استفاده از استراتژیهای کالن ادب وجود

استراتژی خرد  195بیشترین میزان درصد فراوانی را

دارد؟

داراست .از آنجائیکه که اکثر استراتژیهای خرد مربوط به
این استراتژی کالن از فراوانی صفر برخوردار است
استراتژی خرد  195با همین اندک میزان فراوانی نسبت به
سایر استراتژیهای خرد هممجموعه خود باالترین درصد

جدول 6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر سطح
کتابهای درسی و میزان استفاده از استراتژیهای کالن ادب
را نشان میدهد.

فراوانی را به خود اختصاص داده است .عالوه بر آن ،در
جدول7

کتاب ویژن  ،5استراتژی خرد  195و  1906دارای میزان
فراوانی کم است.
نتایج تحلیل ﻫﻤﺒستگی پیرسون بین دو متغیر سطح کتابﻫا و میزان تناوب استفاده از استراتژیهای کالن
ادب در آنها

.4-3سؤالسومتحقیق 
سومین سؤال تحقیق عبارت است از:
565

تناوب

استفاده

استراتژیهای

از سطح کتابها
کالن

ادب

-.666

0

همبستگی سطح کتابها

ضریب
پیرسون

.500
5

5

0

-.666

سطح

معناداری

(دو

دامنه)
تعداد نمونه

.500
5

5

همبستگی تناوب

ضریب
پیرسون
سطح

استفاده

از

استراتژیهای کالن ادب
معناداری

(دو

دامنه)
تعداد نمونه

گزارش شده برای سطح معناداری دو دامنه ((Two-
tailed Significance Levelبیشتر از  3936است و
بنابراین رابطه معناداری بین دو متغیر وجود ندارد .ضریب
همبستگی پیرسون ( (Pearson Correlationگزارش
شده نیز  3966است و نشان دهندة آن است که رابطه بین دو
متغیر آنقدر قوی نیست که بتوان فرضیه موجود برای سؤال
سوم را رد کرد .از طرفی وجود ضریب همبستگی منفی
نشان دهندة رابطه عکس بین دو متغیر میباشد .در واقع ،هر
چه سطح کتاب باالتر میرود مقدار استفاده از استراتژیهای

ادب دیگر بیشتر است ،بیشترین درصد فراوانی را در
کتابهای زبان انگلیسی دارند ( %03951و  .)%19906جلیلی
فر ،هاشمیان و طباطبایی ( )5300بر اساس تحقیقی که بر
روی استراتژیهای ادب توسط فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
و انگلیسیزبانان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که
انگلیسیزبانان در استفاده از انواع استراتژیهای ادب در
زندگی خود نوعی تعادل دارند و از تمامی استراتژیها بهره
میبرند .اما فراگیران زبان انگلیسی ایرانی بیشتر مواقع از
استراتژیهای مستقیم استفاده میکنند و از استراتژیهای

غیرمستقیم بسیارکم بهره میبرند .تحقیق حاضر نشان می-

کالن ادب کاهش مییابد.

دهد که حتی نویسندگان کتابهای زبان انگلیسی در ایران

-6بحثونتیجهگیری 

تعادلی در میزان استفاده از استراتژیها در کتابها برقرار
نمیکنند و این چیزی نیست که در دنیای واقعی صحت

هدف از تحقیق حاضر بررسی نوع و تناوب استراتژیهای
کالن و خرد ادب در سری کتابهای پراسپکت و ویژن و نیز
یافتن ارتباط میان سطح کتابهای درسی (پراسپکت  0الی
ویژن  )0و میزان استفاده از استراتژیهای کالن ادب میباشد.
566

داشته باشد (غالمی5306 ،و جلیلی فر ،هاشمیان و
طباطبایی.)5300،

زبانهایخارجی،دوره،11شماره،4زمستان،1411ازصفحه566تا581
زبانشناختیدر 
پژوهشهای 


همان طور که در جدول باال مشاهده میگردد ،مقدار

نتایج تحقیق نشان میدهد که استراتژیهای کالن مستقیم و
ادب مثبت که صراحت کالم در آنها نسبت به دو استراتژی

همان طور که پیشتر گفته شد ،مدل استراتژیهای ادب براون
و لوینسون(  )0966در فرهنگ غرب که دارای فرهنگ

طوری که ،تعداد مکالمات از کتاب پراسپکت  0به کتاب

فردگرا است کاربرد دارد (گوو 0993 ،و اید  )0969و این

ویژن  0از  19به  05کاهش مییابد .از آنجایی که

فرهنگ بسیار متفاوت از فرهنگ ما فارسیزبانان ،که

استراتژیهای ادب در مکالمات بین افراد جامعه استفاده می-

فرهنگی جمعگراست (صبوری ،پیش قدم ،حسینی فاطمی و
قونسولی ) 5306 ،میباشد .این موضوع اهمیت یادگیری

شود و در تحقیق حاضر مکالمات کتابهای درسی مورد
مطالعه قرار گرفت ،بدیهی است با کم شدن تعداد مکالمات

تمامی انواع استراتژیهای ادب برای فراگیران زبان انگلیسی

از میزان استفاده از استراتژیهای ادب نیز کاسته میشود .در

در ایران را افزون میکند .غالمی ( )5306بر این باور است

واقع کم شدن تعداد مکالمات و میزان استفاده از

که یکی از راهها در آموزش استراتژیهای ادب آن است که
این استراتژیها به یک میزان در اختیار فراگیران زبان

استراتژیهای ادب با باالتر رفتن سطح کتابها نشان میدهد
که هر چه سطح کتابهای درسی باالتر میرود از میزان

انگلیسی قرار گیرند .نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است

ارائه اطالعات منظورشناسی زبان در حوزه ادب توسط

که نه تنها استراتژیهای ادب در کتابهای زبان انگلیسی

کتابها کاسته میشود و این موضوعی است که توسط

مدارس ایران به یک میزان استفاده نشدهاند ،بلکه درصد

منتقدان کتابهای چاپ قدیم نیز ذکر شده است

فراوانی استراتژیهای کالن نشان میدهد که تفاوت شایانی
در میزان استفاده از استراتژیهای ادب وجود دارد به گونهایی

(غالمی.)5306،

که استراتژی چهارم که مربوط به استراتژی غیرمستقیم است
در کل کتابها تنها دارای فراوانی  09و درصد  0916میباشد.

نگاهی دقیقتر به میزان فراوانی هر یک از استراتژیهای کالن

و خرد در تحقیق حاضر موضوعات دیگری را آشکار می-

در واقع میتوان بیان داشت که این نوع از استراتژی ادب در
کتابهای زبان انگلیسی مدارس ایران جایگاهی ندارد.

سازد که میتوانند شروعی مناسب برای تحقیقات گسترده
در زمینه ارزیابی کتابهای ویرایش شده جدید باشند.

نتایج بررسی استراتژیهای خرد نشان میدهد که بسیاری از

اولین موضوع که نیاز به بررسی بیشتر دارد اهداف آموزشی

استراتژیها در هیچ یک از کتابهای درسی زبان انگلیسی
دوران اول و دوم متوسطه استفاده نشدهاند .بنابراین ،بررسی
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شدن تعداد مکالمات کتاب در سطوح باالتر دانست به-

استراتژیهای کالن و خرد ادب نشان میدهد که برای
آموزش استراتژیها از طریق کتابهای درسی زبان هیچگونه
برنامهریزی مشخصی وجود ندارد .استفاده از استراتژی کالن
چهارم (استراتژی ادب غیرمستقیم) به میزان اندک و استفاده
نکردن از بسیاری از استراتژیهای خرد نشان دهنده آن است
که نه تنها در استفاده از استراتژیهای کالن بلکه در میزان
استفاده از استراتژیهای خرد مربوط به آنها نیز هیچگونه
تعادلی وجود ندارد.

کتابها میباشد .بیشترین مقدار فراوانی گزارش شده در این
تحقیق مربوط به استراتژی  091میباشد که زیرمجموعه
استراتژی کالن ادب مستقیم است .بررسی بخشهایی که از
این استراتژی استفاده شده است حاکی از آن است که این
استراتژی بیشتر برای آموزش دستور زبان و لغات جدید هر
درس استفاده شده است .از آنجائیکه این استراتژی یکی از
انواع استراتژی مستقیم است ،بنابراین از نظر نویسندگان
گزینه مناسبی برای آموزش سادهتر بهخصوص در زمینه
قواعد دستوری بوده است .بیشترین میزان استفاده از این
نوع استراتژی در قسمت تمرینات کتابهای درسی بوده و در
اکثر مواقع با استفاده از روش جایگزینی ،قواعد دستوری

همچنین ،بررسی میزان همبستگی دو متغییر سطح کتاب و

درس تکرار شده است (برای مثال تمرینات صفحه  6از

استفاده از استراتژیهای ادب از طریق آزمون همبستگی

کتاب پراسپکت  .)0آنچه که واضح است آموزش دستور

پیرسون بررسی شد و نتایج ارتباط معناداری بین این دو
متغیر را نشان نداد (سطح معناداری بیشتر از  3936گزارش

زبان و لغات زبان انگلیسی از دیرباز جایگاه ویژهایی در
آموزش زبان انگلیسی در ایران داشته است .اما آنچه که

شد) .از طرف دیگر ،نتایج حاکی از وجود نوعی ارتباط

نویسندگان کتابهای زبان انگلیسی در ایران باید بیشتر مورد

منفی با قدرت متوسط ( )-3966بین دو متغیر بود و این

توجه قرار دهند آن است که فراگیری یک زبان در فراگیری

بدان معناست که به نوعی هر چه سطح کتاب باالتر میرود

قواعد دستوری و لغات آن خالصه نمیشود .این موضوع

از میزان استفاده از استراتژیهای کالن ادب کاسته میشود.

بارها توسط محققان ایرانی که کتابهای چاپ شده نسخه

مهمترین دلیل برای وجود این رابطه منفی را میتوان کم

قدیمی را بررسی کرده اند مورد انتقاد قرار گرفته است
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(گلپور .)5305 ،آنچه که تحقیق حاضر نشان میدهد آن

بهطور کلی ،نتایج تحقیق حاضر میتواند برای معلمان،

است که در کتابهای چاپ جدید اگر چه شکل ظاهری

دانشآموزان و طراحان کتابهای درسی در ایران مفید واقع

درسها تغییر کرده است ،اما هدف اصلی آن که بیشتر

شود .بررسی استراتژیهای کالن و خرد ادب در تمامی

آموزش قواعد دستوری و لغات است تغییر چندانی نکرده

سطوح کتابهای زبان انگلیسی اطالعات حائز اهمیتی در

است .حتی در کتابهای جدید از بخشهای مختلف زبان مانند

زمینه میزان موفقیت کتابها در آشناسازی دانشآموزان از

منظورشناسی زبان برای آموزش بهتر قواعد دستوری و

نحوة استفاده درست از استراتژیهای ادب در اختیار می-

لغات درسی استفاده شده است .بنابراین نتایج تحقیق حاضر
میتواند دری به سوی تحقیقات گستردهتر برای بررسی و

گذارد .معلمان با دانستن نقاط ضعف کتابها در این زمینه
میتوانند با تدریس مناسب و برنامهریزی درست اطالعات

ارزیابی حوزههای مختلف زبان به کار گرفته شده در

الزم را در اختیار دانشآموزان بگذارند .با این وجود ،اینکه

کتابهای درسی جدید باشد.

چگونه معلمان میتوانند در این زمینه موفق باشند و چه
راهکارهایی برای جبران کمبود اطالعات موجود در کتابهای

موضوع حائز اهمیت دیگر است آن است که با توجه به
درصدهای فراوانی ذکر شده برای استراتژیهای خرد ادب،

درسی وجود دارد نیازمند تحقیقات گستردهتری است.

دومین استراتژی با بیشترین میزان درصد فراوانی مربوط به

عالوه بر آن ،دانشآموزان در صورت دانستن مشکالت

استراتژی شماره  596میباشد که یکی از زیرمجموعههای
استراتژی کالن ادب مثبت است .یک دلیل برای باال بودن

کتابها و اهمیت آشنایی با استراتژیهای ادب میتوانند برای
باال بردن میزان موفقیت خود در ارتباطات بینالمللی ،بر

درصد این استراتژی میتواند آن باشد که استفاده از این نوع

روی نقاط ضعف خود بیشتر تمرکز و تمرین کنند.

استراتژی برای فارسیزبانان راحتتر است ،چرا که در

ازآنجائیکه امروزه داشتن ارتباطات بینالمللی به سادگی

برخالف فرهنگ انگلیسیزبانان ،ایرانیان دارای فرهنگ

آموزان ایرانی میتوانند بر روی مکالماتی که در دنیای امروز

جمعگرا هستند (صبوری ،پیش قدم ،حسینی فاطمی و

بین زبانآموزان ایرانی و انگلیسیزبانان صورت میپذیرد

قونسولی )5306 ،و این موضوع سبب میشود به وجهه

تمرکز کنند تا دریابند در زمان مکالمات (به صورت

مخاطب خود بیش از فرهنگهای انفرادی توجه نشان دهند.

نوشتاری یا شفاهی) زبانآموزان ایرانی با چه مشکالتی در

در واقع در فرهنگ جمعگرا ،سخنگو بیشتر از استراتژیهای
ادب مثبت استفاده میکند تا احساس نزدیکی و صمیمیت

زمینه استفاده از استراتژیهای ادب مواجه میشوند و چه
راههایی در باال بردن میزان اطالعات آنها در این زمینه

برای مخاطب ایجاد کند .نادیده گرفتن فرهنگ غرب در

وجود دارد.

آموزش زبان انگلیسی در ارزیابی کتابهای زبان انگلیسی
چاپ قدیم مورد انتقاد شدید بسیاری از محققان قرار
گرفته است (مجد زاده5335 ،؛ علی اکبری5331 ،؛زعفرانیه
و حسین-معصوم )5306 ،این در حالی است که آموزش
فرهنگ یک زبان بخش مهمی است که نباید نادیده گرفته
شود چرا که ارتباط میان زبان و فرهنگ بسیار قوی است
(جیانگ .)5333 ،بنابراین ،این موضوع که دلیل استفاده
بیشتر از استراتژیهای ادب مثبت در کتابهای درسی چیست
و اینکه آیا این مورد به فرهنگ ایرانیان مرتبط است نیاز به
بررسی گستردهتر دارد .همچنین این موضوع که چقدر در
کتابهای ویرایش شده جدید به آموزش فرهنگ غرب
پرداخته شده است میتواند در تحقیقات بعدی مورد
ارزیابی قرار گیرد.
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همچنین ،طراحان کتابهای درسی با استفاده از نتایج تحقیق
حاضر میتوانند دریابند که در ویرایش کتابهای درسی از
لحاظ استفاده از استراتژیهای ادب چقدر موفق بودهاند و در
ویرایش کتابهای درسی در آینده چه مواردی را باید در نظر
بگیرند .برای باال بردن میزان موفقیت کتابها ،این تحقیق
طراحان کتابهای درسی را به استفاده بیشتر از انواع
استراتژیهای ادب و به میزان برابر تشویق میکند .محققان
میتوانند برای یافتن راهکارهایی در ارائه بهتر اطالعات در
زمینه منظورشناسی از طریق کتابهای درسی ،کتابهای زبان
انگلیسی نوشته شده توسط انگلیسیزبانان را بررسی کنند.
برای این منظور میتوانند از کتابهای نوشته شده توسط

انگلیسیزبانان که در مؤسسات زبان در ایران استفاده می-
شوند نیز بهره ببرند.
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