
  

  

  ملخص الرسالة

  
  عالمیة األمریكیة النوع االجتماعي واستراتیجیات التھذیب في البرامج الحواریة اإل

ة  النوع االجتماعي تعد قضایا  واللغة من أھم القضایا التي یولیھا الباحثون واللغویون عنای

ة د .  بالغ ة وق ى مناقش ال عل ذا المج ي ھ احثون ف اد الب یة اعت وقض اعي الن ن  ع االجتم ة م واللغ

ر منظور القوة واالختالف الثقافي واال ي تعتب جتماعي الذي یرى أن الرجل أكثر قوة من المرأة الت

اء  ،أقل شأنا اث أثن ي یستخدمھا اإلن ك الت ن تل ف ع ذكور تختل وبالتالي فإن اللغة التي یستخدمھا ال

ى استخدام  اتالمتحاورالدراسات إلى أن العدید من وقد أشارت نتائج .  محادثاتھم ن إل اث یمل اإلن

 ً تھن  لغة أكثر تھذیبا ى رغب ذا باإلضافة إل دثیھم؛ ھ ارة أو إحراج مح ب إث من الذكور لمحاولة تجن

ن ن المستمع لھ م م م دائ د ودع ي اآلراء في الحصول على تأیی ق ف ق تواف یض .  وتحقی ى النق وعل

و ، أكثر قوةا وھذیبً أقل ت لغة  نا؛ نجد أن المحاورین الذكور یستخدموتمامً  ة  نكما یمیل ى مقاطع إل

ة  ؛ناثكان المتحدثون معھم من اإلمن یحادثھم وخاصة إن  ى المحادث ن أجل السیطرة عل وذلك م

  .وإطالة فترة حدیثھم

اه ذا االتج ثلن ھ ي یم ات الالت ین الباحث ن ب ین:  وم وف روب ورا  ، الك انین ودیب  دونو، ت

رى  . زھولمجانیت و ،وست كاندیسو، زیمرمان ت وت ذكور ینظروجانی اث وال  نھولمز أن اإلن

ة تواصل تفبینما   إلى اللغة بمنظار مختلف؛ اآلخرین وإقام تھن ب د عالق ستخدم اإلناث اللغة لتوطی

ادل المعلومات . حواري ھادئ ال یشوبھ التوتر والمشاحنات اللفظیة، یرى الذكور اللغة كوسیلة لتب

رى [وفقا إلطار نمطي اإلناث وف استخدام اللغة بین الذكور ونتیجة لتلك االختالفات، یتم تصنی ی

اث ، لغة تنافسیة عدوانیة غیر مھذبة فتعكس القوة والسیطرة  نالذكور یستخدمو أن وتستخدم اإلن

  . ]لغة مؤیدة مھذبة تتسم بالضعف فتعكس السلبیة و الخجل واالضطھاد والتبعیة



بعض النتائج األخیرة تدحض  أنفنمطیة ، وجود اتفاق عام على صحة تلك الفكرة ال ومع 

ً من اإلناث  التحلیالت السابقة د  ولذا یجبحیث توضح أن الذكور أكثر تأدبا تبني اتجاه نظري جدی

ات  اعي لبحث قضیة اختالف وع االجتم ي استعمال استراتیجیات الت الن دم ب أدف اء أدالتوع ب أثن

دیث ى .الح اه إل ذا االتج دعو ھ رة ا وی ن فك ي ع ین التخل ة ب ات لغوی ود اختالف بق بوج م المس لحك

اءً  دیث بن اء الح ذكور أثن اث وال ائم بینھم اإلن تالف الق ى االخ ور اعل ن منظ وة  يم تالف والق االخ

   .الرجل أكثر قوة ومكانة من المرأة یانیر نذیلجتماعي  الالثقافي واال

ل استراتیجیات  ة بتحلی د قامت الباحث ة، فق ً لتعارض النتائج حول قبول فكرة النمطی ونظرا

دم ب أدالت اء  بأدالتوع ذكور أثن اث وال ي یستخدمھا اإلن دى القضایا ھمتحاورالت ي  بشأن إح ف

دحض البرامج الحواریة  عینة من ة ل ي محاول ر السیاسیة ف التلیفزیونیة األمریكیة السیاسیة وغی

ي . ید تلك الفكرة النمطیةأو تأی ذكور ف اث وال ین اإلن ات ب ى أن االختالف د خلصت الدراسة إل وق

 ً ائیا ة إحص ر دال تراتیجیات غی ذه االس تخدام ھ حاس ا اتض ر كم یاق يأن متغی وین  الس وتك

ً من متغیر النوع االجتماعي على استخدام لغة أك المجموعات ً ثر أو أقل تأدأكثر تأثیرا   .با

  :على الفصول اآلتیھ وقد احتوى البحث
  

توضح آراء  مقدمةالقسم األول عبارة عن : إلى قسمین ینقسم الفصل األول :الفصل األول -

النتائج الباحثین بشأن قضیة النوع االجتماعي واستخدام اللغة، كما تشیر إلى تضارب 

 اإلطار النظري للدراسة ویشمل نظریاتویتناول القسم الثاني  .حول قبول فكرة النمطیة

، كما )١٩٨٣(ولیتش ) ١٩٨٧، ١٩٧٨(وبراون ولیفنسون ) ١٩٧٥(التأدب لالكوف 

ھذا ). ١٩٩٦(و كلبیبر ) ١٩٨٠(تشمل اإلشارة إلى نظریات عدم التأدب لالتشینشت 

  .باإلضافة إلى مناقشة النقد الذي تم توجیھھ إلى تلك النظریات

ولت موضوع البحث في إلقاء الضوء على الدراسات السابقة التي تنا :الفصل الثاني -

ھذا . لفكرة النمطیةمحاولة لتقییمھا وتصنیفھا على أساس اختالفھا أو اتفاقھا مع ا



باإلضافة إلى مناقشة طبیعة البرامج الحواریة باعتبارھا السیاق االجتماعي الذي یتم 

  .استخدامھ لتحلیل االستراتیجیات

 البحثیة ةالطریقالقسم األول یوضح  :إلى ثالثة أقسام لثالثاینقسم الفصل  : لثالفصل الثا -

القسم الثاني  .وتحدید البرامج التي تم اختیارھا اوتحلیلھ المستخدمة في جمع عینة البحث

الستراتیجیات التأدب وعدم التأدب التي یستخدمھا اإلناث  اوكمیً  اوصفیً  تحلیالً یتناول 

القسم أما  .تم اختیارھاالبرامج الحواریة السیاسیة التي من مقاطع  ةأربعوالذكور في 

الستراتیجیات التأدب وعدم التأدب التي یستخدمھا  تحلیل وصفي وكميالثالث فیتناول 

  .سیاسیة التي تم اختیارھاالغیر البرامج الحواریة  من مقاطعأربع اإلناث والذكور في 

ً بیان أھم النتائج التى توصل الیھا البحث و :رابعالفصل ال -   .تحلیلھا إحصائیا

مقارنتھا  ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلیھا في الفصل السابق  :خامسل الالفص -

مع اقتراح لبعض  اھم النتائج التي تم التوصل إلیھأوتلخیص  ةبنتائج الدراسات السابق

 .الدراسات المستقبلیة في ھذا المجال

 


