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  دهكيچ
ـ در ا . ت گفتمان اسـت   يرين مقاله پژوهش نظام مد    ي ا يبحث اصل  ـ ن گـستره، سـه نظر     ي  انـسجام،   هي

و ارتباط ، سه مدل ارائـه      انسجام   يها هي از نظر  يك هر   هدر گستر . اند  ارائه شده  يشناس ارتباط، و معرفت  
گر پژوهـشگران، اسـتنباط   ي ديها  ششگانه و پژوهش نگرهيها  مدليه و بررس  ي تجز كمكبا  . است شده
ـ ه مـدل فر   كـ ن است   ي پژوهش حاضر ا   يعلم هـا   ت پـژوهش ي در هـدا يشتريـ اربرد بكـ از  ) 1998(زر  ي

 ي و نظـر   يمباحـث علمـ   ، از نظر    )1987(ن  يگر، از جمله مدل شفر    ي د يها گرچه مدل . است برخوردار  
ج نـشان   ين، نتا يهمچن. نديالت متعدد ك مش ي دارا يند ، ول  يشتري ب يدگيچي و پ  يت، گستردگ ي جامع يدارا

 -نـده و شـنونده      ي محـور و گو    - محور، شنونده    -نده  يگو: اند ت سه گونه  يري مد يه راهبردها كدهد   يم
ـ  ا يدسـتاورد بعـد   .  برخوردارند يالتك از راهبردها هم از مش     يبعض. محور ـ ن مطالعـه ا   ي ه كـ ن اسـت    ي

، )2001(ن ي بـوده و بـه قـول شـفر    ي نقاط ضعف گوناگونيدارا ن گسترهي انجام شده در ايها پژوهش
 يا ان، مجموعـه يو در پا.  گنجانديي و اجراي نظرهديتن  جامع و در همه مجموعيكها را در     توان آن  ينم

ل، آموزش و ي تسهي براياربردك و يتيريمد، ي، اجتماعي، آموزشي، علميي، اجراي پژوهشيارهاك از راه
  .ديشنهاد گرديت گفتمان پيريمد

 .ها ها، راهبردها، پژوهش ها، مدل هيت گفتمان، نظريريمد :هاي كليدي هواژ
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  مقدمه. 1
فرايند . كنشي با ديگران است    هاي انساني براي هم      از مسائل كليدي ارتباطات وكنش     مديريت

انسان براي رسـيدن بـه اهـداف خـود هميـشه در             . پذير است   افاي خالق و انعط    گفتمان، پديده 
بـراي توفيـق در ايـن فراينـد و     . كنش و واكنش با خود، ديگران و محيط پيرامون خويش اسـت          

بنـابراين، الزم اسـت بـا شـناخت كـافي از          . كند  رسيدن به اهداف خويش، از گفتمان استفاده مي       
ر اين گـستره، يعنـي مـديريت تـوانش، كـنش و             گفتمان، ابعاد، و عناصر آن، مهمترين موضوع د       
رغـم اهميـت بـسيار مـديريت گفتمـان در            علـي . واكنش زباني انساني را واكاوي و بررسي كنيم       

هـاي اسـتنباط پيـام،     هـاي تمركـز در آن و معرفـي روش         حيات اجتماعي، شناخت ابعاد و روش     
سي جـامعي از ابعـاد نظـري،    دادن روش واكنش بايسته ، هنوز برر  چگونگي تفسير پيام، نيز نشان    

و الزم اسـت محققـان ايـن موضـوعات را در        . اسـت   ها و راهبردهاي آن صـورت نگرفتـه         روش
؛ يانـگ،   2002تريلـو،   (هاي كيفي، اكتشافي، گروهي و هدفمند مطالعـه كننـد             چارچوب پژوهش 

 گستره  هاي ايراني در اين    هاي انجام شده و از جمله پژوهش        همچنين، با اين كه پژوهش    ). 2011
؛ خزايـي،   2012دين و عالمي،      ؛ تاج 2012؛ رحيمي و رياستي،     2011؛ رحيمي،   2008فر،    جليلي( 

؛ 2014؛ محمــدي و نژادانــصاري، 2015؛ فقيــه و موســايي، 2014؛ رضــايي و آقــاگلزاده، 2012
نظـر علمـي   ، از   )2001(به قول شـفرين     ) 2013؛ ميرشمسي و عالمي،     2015محمدي و ديگران،    

تـوان    مـي سـر انجـام ن    . هاي جدا از هم بوده و مكمل هم نيستند          د، ولي به شكل جزيره    ان  پذيرفته
هـا بـه     افزون بر اين، اين پـژوهش     .  به هم پيوسته و با ثبات تركيب كرد        همجموعها را در يك       آن

بنـابراين، ايـن    . انـد    علمي، آموزشي و پژوهشي نپرداختـه      همعرفي نظام مديريت گفتمان در جامع     
هـا، و     هـا، مـدل     هـايي پيرامـون ماهيـت، عناصـر، نظريـه           تجوي يافتن پاسخ پرسش   مقاله در جس  

 اين مطالعـه ايـن اسـت كـه معرفـي متغيرهـاي فـوق                هفرضي. راهبردهاي مديريت گفتمان است   
پس، بـراي زدودن ايـن كاسـتي، ايـن     . هاي آينده در اين گستره باشد   تواند راهگشاي پژوهش    مي

هـاي پژوهـشگران    ي توصيفي، تحليلي و تطبيقـي، ديـدگاه      پژوهش حاضر بر آن است با رويكرد      
 نظام مديريت گفتمان را واكاوي و بررسـي كـرده و ماهيـت،              ه جهاني در گستر   همطرح و برجست  

  .هاي انجام شده را شناسايي كند هاي پژوهش ها، راهبردها و ويژگي ها، مدل عناصر، نظريه

  ها  پژوهشهنيشيپ. 2
ت، ي ماه يها ها و نظرات پژوهشگران در گستره      دگاهي د يررس و ب  ياوكن بخش مقاله به وا    يا

  .پردازد يت گفتمان ميري مدهها در گستر ها، راهبردها، و پژوهش ها، مدل هيعناصر، نظر



 63 ها ها،راهبردها و پژوهش ها، مدل نظريه: درامدي بر نظام مديريت گفتمان

  ت گفتمانيريت مديماه. 1,2
  راي انــسانيهــا تيــ ابعــاد فعاليه همگــكــ اســت ينــديت فرايريست؟ مــديــت چيريمــد

ارامد كق،  يح، موثر، دق  ي صح هند استفاد يت فرا يري طور عام، مد   به. دهد يمالشعاع خود قرار     تحت
ه شـامل  كـ  اسـت  يا رفته شـده ي پذي نظام ارزشهي بر پاي و ماديو هماهنگ منابع مختلف انسان   

دن بـه  ي رسـ ينتـرل اقـدامات بـرا   كانـات، و  كج منابع وام  يت، بس ي، هدا ي، سازمانده يزير برنامه
  .دهد يند را نشان مين فراي ا1 همودار شمارن). م وبستريفرهنگ مر(اهداف مشخص است 

  

دامنـد؟  كن گـستره  يـ  در اي نظـر يردهـا يك دارد؟ رويست و چه ابعاديت گفتمان چ يريمد
ن گـستره از  يـ  ايدام است؟ پژوهشگران و دانشمندان مطـرح جهـان       ك آن   يها و راهبردها   روش

اربرد زبـان در جامعـه   كـ  گفتمـان بـا   هاند؟ در گـستر  يسانك چه ي علوم انسان  ياربردكمطالعات  
 آن، در   يعـ يل طب ك مردم از زبـان، بـه شـ        هشف نظام استفاد  كپژوهشگر به دنبال    . ميار دار كسرو

 ي در زنـدگ يت گفتمـان از موضـوعات اساسـ     يريمـد ). 2011ول،  يـ ( است   ي اجتماع يها نشك
 ي و اجتمـاع   ي فـرد  ي در ابعـاد زنـدگ     يا ر گـسترده  يق در آن تاث   يق و عدم توف   يانسان بوده و توف   

 يكـي ف  يـ ف موجود، پژوهشگر حاضر نتوانست تعر     ي در تعار  ييها ياستكبه خاطر وجود    . دارد
ب، و استنباط از منابع گونـاگون       كي،  تر  يه و بررس  ين با تجز  يبنابرا. ندكنه  ياز پژوهشگران را گز   

ن، ي؛ شفر 1991،  1990ر،  ك؛ رد 1993ر،  ك؛ جا 1989نگر،  ي؛ بول 1987مور،  يك؛ بل 2001اندرسون،  (
ت يريمـد ": شـود  ي ارائه مـ   يديف جد يتعر) 2005؛ والش،   2013،  1996،  1999زر،  ي؛ فر 1987

شف، كـ ت گفتمان به    يريالن، مد كه در نگرش    ك است   يالنك خرد و    يردهايك رو يگفتمان دارا 
، ي و بـازطراح   ي، طراحـ  ييد، بـازگو  يـ  تول ي راهبردهـا  ي بررس هي گفتمان بر پا   ه، و مطالع  يابيارز
جاد انسجام، ارتباط و    يت عبارت از ا   يريرد خرد، مد  يكدر رو . پردازد ين م ع و استفاده از زبا    يتوز
 و از نظـر     ي مثلثـ  يهـا   نظام ي آن دارا  ين ، ابعاد نظر   يهمچن.  گفتمان است  هار در گستر  ي مع هارائ

  . نشان داده شده است2 هه در نمودار شمارك راهبردهاست ه شامل ارائياربردك
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  ت گفتمانيريعناصر مد. 2,2
سنده و يـ نو/ندهيگور يپذ ا، و انعطاف يخالق، پو  هت گفتمان، استفاد  يرين عناصر مد  يتر از مهم 

نـد  ي در فرا)discourse markers (ي گفتمـان ينشانگرها به نام يخواننده از عناصر زبان/شنونده
؛ 2001،  1998؛ اندرسـون،    2002ر،  يجميآ( پژوهشگران   يها دگاهي د يه و بررس  يتجز. استگفتار

 زر،يـ ، فر 1987ن،  ي شـفر  ؛1991ر،  كـ ؛ رد 1993ر،  ك؛ جـا  1989نگر،  ي؛ بـول  2001،  1992مور  يكبل
ابـزار  ،  ي زبـان  هدهنـد   عناصـر ربـط    را   ي گفتمان يه آنان نشانگرها  كدهد   ي نشان م  )1999،  1996

 يرگـذار بـر همـاهنگ     يت گفتار و تاث   يص وضع يش، حفظ، و گسترش انسجام، عوامل تشخ      يدايپ
 و يمعرفـ  ابعـاد گفتمـان،     هدهنـد  نـشان ر،  يت تفـس  يريمان و مـد    گفت هنندك  ، عناصر فعال  يگفتمان

 ي راهنمـا  يرهـا يم گفتـار، متغ   ير مـستق  يـ  غ ي و پردازش معنـا    ينيارها، عناصر بازآفر  ي مع هسيمقا
و  گفتـار،    ي منظورشـناخت  يها  نقش يها، معرف  ان انگاره ي نگره از م   يكت  يق تقو يمخاطب از طر  

ل، ك شـ ،بكيـ  ترروش نشانگرهان ي ا.نامند يمتباط نش اريق آفرياز طرر گفتار يابزار خاص تفس  
 توسـط  ينـد ارتبـاط انـسان   ي فهم جامع مطالـب در فرا     ي برا سته و مناسب  ي با يراهبردهامعنا، و   

 ه بـر اسـتفاد    اسـتوار    ي گفتمـان   و ارتبـاط   ش انسجام يدايپ رده و كنده و شنونده را مشخص      يگو
 هنـ ي در زم  ي مهمـ  ي راهبردها گستره،ن  ين، پژوهش در ا   يبنابرا. رهاستنگمند نشا  ح و نظام  يصح

نظـام   مانند ياجتماعمختلف  يها  از متن در بافت   هت و استفاد  يريم، مد يع، تنظ يد، توز ي تول هويش
 را رهيـ  و غ  يت در ابعاد مختلف اجتمـاع     يريمد و   ر ، متخصص    يارشناس، مد كت  ي، ترب يآموزش

 موفـق  تيريمـد  نمـاد  ي گفتمانيرهانگ از نشايور بهره ن،يبنابرا. )2005والش،  (ندك  ي م يمعرف
 مختلـف زبـان در نظـام        ياربردهـا ك و   مـتن و ارتباط در گفتـار،       انسجام   هنندكن  يتام گفتمان و 

ل و  يـ ن وجـود، بـه دل     ي مانند پس، سپس، با ا     يها و عبارات   واژه). 1987ن،  يشفر( است   ياجتماع
 . ن نشانگرهاستي ايها ره از نمونهيغ
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   گفتمانتيري مده در گسترها هي نظر.3,2
ـ : اسـت   سه نظريه ارائه شده   گسترهر اين   د ايـن  در . يسـ  انـسجام ، ارتبـاط و معرفـت شنا   هنظري

 دانـشمندان شـاخص هـر كـدام از ايـن            هاي  انگارهها، و     ويژگي  ابعاد،   بررسي به تجزيه و     پژوهش،
  . ماني استپردازي در اين فرايند، بررسي نقش نشانگرهاي گفت مبناي نظريه. دشو خته مي پرداها نظريه

   انسجامهينظر. 1,3,2
 آغاز شـده  1970 هن مطالعات از دهيا.  گفتمان، انسجام آن استي اساسيها يژگي از و يكي

گر جمالت  ي انسجام را فهم جمله بر اساس فهم د        يمبنا) 1979 (يكوندا). 2014وانگ،  (است  
 -ل مـتن كـ الن و كـ سـاختار   -يلك و -ها ن گزارهي بهرابط -يه در دو سطح خط    كنند  ك  ي م يتلق

گفتـار را مـد   ) functional connectedness (ي نقشيوستگيپ) 1985(ستال يرك. رديگ يانجام م
 ي نقشيوستگي پهرندي نظام متن بوده و در برگ      ي اصل يه انسجام، مبنا  كرد  يپذينظر قرار داده و م    

 يهـا  ره آنـان و انگـا     يهـا   افـراد، اسـتنباط    يه شامل اطالعـات عمـوم     ك گفتار است    ياربردكو  
ت گفتمـان از منظـر      يريگـاه مـد   ي و جا  ي، مبـان  يستيرد چ يكن رو يدر ا . باشد يشوران زبان م  يگو
ن ي شـفر  اننـد  م يپژوهـشگران . دشـو  ي مـ  يبررسه و   يرد انسجام موثر و خالق گفتمان تجز      يكرو
ت يري نظــام مــدهدر گــستررد را يكــن رويــ ا،)1997، 1990(زريــ، و فر)2005( ركــ، رد)1987(

، يمبـان . )2013،يزارعـ  (نـد ا هدرك ي معرف ييرده و مدل اجرا   ك يبررس توسعه و    ،يمعرفگفتمان  
 يهمگـ ) الـف :  اسـت  استوار  ريز يها  بر اساس گزاره   ،رديكن رو يات ا يلكمفروضات، اصول و    

) ج،  وجـود دارد   هـا  مـتن  در   ي از روابط انـسجام    ي مشخص  همجموع) بند،   انسجام يمتون دارا 
 هيـ  ابعـاد نظر   3 ه نمـودار شـمار    . فهم مطلب الزمند   ي برا ين روابط انسجام  يپردازش ا  شف و ك

  .گذارد يش مينما انسجام را به 
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  1ني شفر مدل1,1,3,2
 انجـام  يمتعـدد  يهـا  ه پژوهشگسترن يدر ا هك است يپژوهشگرن ي نخست )1987(ن  يشفر

جاد انسجام در گفتمان و     يند ا ي فرا يراهبردهاشف  كش به دنبال    ي خو پژوهشدر   يو. است داده
ست؟ يـ چ ي گفتمـان ي اسـتفاده از نـشانگرها   درهـدف مـا     : ن پرسش بود  يق به ا  يافتن پاسخ دق  ي

رده و  كـ  ي تلقـ  يهـا را ابـزار و عناصـر زبـان          ن آن يت نـشانگرها، شـفر    ي و ماه  يستي چ هدرگستر
در  ،يش، حفـظ و گـسترش انـسجام گفتمـان    يدايـ  نشانگرها ابـزار پ  ني اسو يكه از كد  ريپذ يم

ه كـ   محورنـد  -هـا عناصـر بافـت      گـر آن  ي د يسـو بـوده و از      متعدد،   يها هيصورت وجود فرض  
ن يـ  ايعنـ ي . متن اثر گذارنـد ي گفتمانيرده و بر هماهنگك گفتار را مشخص    يت واحدها يوضع

جـاد  ي، رابطه ا  يند گفتمان، در صورت عدم وجود انسجام ظاهر       ينده و فرا  ين گو يه نشانگرها ب  ك
وجـود  . ندك    يت م ي را گسترش داده و تقو     ي گفتمان يها يدگيچي او از الزامات و پ     يرده و آگاه  ك

 در  يريپـذ   انعطـاف  هط، فلـسف  ي شـرا  يدگيـ چيا نادرسـت و پ    يات متعدد   ي، فرض يافك نا يها داده
 ييمحتـوا  در فهـم     يري تاث ي گفتمان ينشانگرهان اساس،   يبر ا . ندك  يت گفتمان را اثبات م    يريمد

 و  نيشيـ پ يهـا  ن گـزاره  ي موجود ب  هرابطق نوع   يص دق ي تشخ يها برا   وجود آن  ي ول ،متن نداشته 
 يسنده بـرا  يـ نـده و نو   ين پژوهشگر، گو  ين، در نگاه ا   ي بنابرا .)1985ن،  يشفر (است ستهين با يپس

 .ندك ي گفتمان، از نشانگرها استفاده ميگذار  و هدفير، طراحيتفس
 يهـا  ن بخـش ين نشانگرها بيه ا كرسد   يجه م ين نت يا  خود به    يها ن پژوهشگر در پژوهش   يا

د كيها شامل تا   ن رابطه يا. نندك  يجاد م ي مختلف رابطه ا   ي راهبردها كمك   به ي و قبل  يگفتمان فعل 
ن موضـوع هـم در انتقـال        يا. شود ينده بر مسئله و موضوع خاص و جلب توجه مخاطب م          يگو

و سـرانجام   .  موضوع خاص اثر گذار است     هژيت و ي اهم يش تلق يها موثر بوده و هم در افزا       داده
بـه  ). 2001ن،  يشـفر (شـود    ينده، و مخاطـب مـ     يسنده، گو ينان خاطر نو  يه موجب اطم  ن مسئل يا

، ي علـت و معلـول  ه چون تـضاد، رابطـ  ير متعدد ي تفاس ،بدون استفاده از نشانگرها   ه  كن  يخاطر ا 
 مـتن و  قير دقيافتن تفسيه  ك است   يهي بد ،دست آورد   توان به  ي م گفتاراز  ره را   يو غ  يريگ جهينت

 ،ه نـوع رابطـ    هـا،  ن گـزاره  ي ب ي گفتمان يهان، وجود نشانگر  يبنابرا. بافت آن است    وابسته به  گفتار
ه بدون اسـتفاده از     ك است   ن باور يبر ا ) 2001(ن  يشفر. ندك  يها را مشخص م    ن آن يجاد شده ب  يا
ن يـ اربران زبـان بـا اسـتفاده از ا   كـ  يول. ر استيان پذ ك متن ام  از يمتعددر  ي تفاس ،ن نشانگرها يا

  .نندك ي رابطه را فراهم ميك استنباط هنيمنشانگرها، فقط ز
__________________________________________________________________ 

1. Schiffrin 
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ن روابـط را  يـ  نـشانگرها ا هكم يريگ يجه ميپژوهشگر نت ن  ي ا يها دگاهي د ين، از بررس  يبنابر ا 
، ي روابـط گونـاگون و متعـدد منظورشـناخت     ،تيرين عناصـر مهـم مـد      يـ ه ا كـ  بل ،نندك  يخلق نم 
. گذارنـد  يش مـ ينمـا   س بـه ده و سـپ يـ گز را نخـست ها  ن گفتار و گزارهي بيي، و معنا يساختار

 ي گفتمـان ين اساس استفاده از نـشانگرها ي بر ا .ندا ي فرازبان يها  نقش ي به طور عام دارا    نيبنابرا
ها همزمـان روابـط     ه آن كن است   يز ا يعلت آن ن  . شود يجاد انسجام در گفتار و متن م      ي ا  منجر به 

 و  يناصـر متعـدد گفتمـان     ان ع يـ  م ينـش ك  آن هـم   هجـ يرده و در نت   كـ  را بـر قـرار       يچندگانه بافت 
ـ   يـ نظـر ا  بـه  . شـود  ي فـراهم مـ    يمنظورشناخت  بـراورده از  ي بـافت هن پژوهـشگر، روابـط چندگان

ت گفتـار را در پـنج   يونـد داده و وضـع  ين پين و پـس يشي متن پ ، گفتار را به ي گفتمان ينشانگرها
ها، سـاختار   آنن ي بهها و رابط  گزاره-)Ideational Structure (يا شهي ساختار انديالمكحالت 
ــدام ــد–) Action Structure (ياق ــادل يري م ــاختار تب ــه، س ــظ رابط  Exchange (يت و حف

Structure (-ـ ييـ  تغ  -) Participation Framework(ت كن، چـارچوب مـشار  ين طـرف يرات ب
 -) Information State (يت اطالعـات ي و وضـع -ن گفتگـو  ينش طـرف كـ  گونـاگون  يها روش

 ي ابعـاد مبـان    4 هنمـودار شـمار   . ننـد ك  ين مـ  يـي  را تع  - و فرادانش    ت دانش يري و مد  يسازمانده
  .ندك ي مين معرفيت را از نگاه شفريريمد

  

  1ركمدل رد. 2,1,3,2
ر كـ دگاه رديـ ، دي گفتمـان ينـشانگرها   انسجام نـسبت بـه  هي نظرهرد در گستر  يكن رو يتر تازه

__________________________________________________________________ 
1. Redeker 
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را از دو منظر مطالعـه      ها   ن نشانگرها، آن  يش نسبت به ا   يرد خو يكف رو يدر توص . است) 2005(
ــ ــدك يم  discourse(ر يت تفــسيريو مــد) Discourse Operators( گفتمــان هننــدك فعــال: ن

particles .(ه نـوع   كـ ن اسـت    يـ هـا ا   ه آن يـ ه نقش اول  ك است   ييها ن نشانگرها، شامل عبارت   يا
رده، كـ  يـك ذهـن مخاطـب نزد    را بـه ي و بافت گفتمان جانب    ين واحد گفتمان  ي از رابطه ب   يخاص

الم را كـ ر گفتـار و  يت تفـس يري مـد ينند و نـوع نقـش نـشانگرها   ك يم مياختار گفتمان را تنظ س
 .نندك ير و اجرا ميم، تدبيق، تنظيتطب

، شـقوق مختلـف انـسجام را    ي گفتمـان  يه نـشانگرها  كـ بـاور دارد    ) 1991(ر  كن، رد يهمچن
ز يـ ر ن ك مدل رد  در.  قرار دارد  ي گفتمان جانب  ير واحدها يرده و انسجام متن، تحت تاث     كمشخص  

تنهـا تفـاوت در     . ت گفتار مورد توجه قرار گرفته است      ي وضع يالمكن، حاالت   يمانند مدل شفر  
 مانده را عناصـر  ير سه حالت باق  كرد. اند ت و اطالعات حذف شده    كه حاالت مشار  كن است   يا

ال ه فعـ كـ  يه روابطـ كرد  يپذ يم) 1990(ر  كرد. ندك ي م ي معرف يگري د يده و با اسام   يانسجام نام 
 يبنـد  اند و طبقه   ف شده ي توص ين عناصر انسجام  ينند، بر حسب ا   ك  ي م ي گفتمان معرف  يها نندهك
دو ساختار  . نندك  ي را مشخص م   ييه روابط معنا  ك است   يا شهي،  ساختار اند   ينظر و  به. شوند يم
م ير مستقي  مربوط است به مقاصد غ   يساختار بالغ . دهند ي را نشان م   يگر روابط منظورشناخت  يد
 روابـط مرتبـت بـا نظـام و سـاختار            ي همگـ  هرنـد ي در برگ  ي سلسله مراتب  ينده و ساختارها  يوگ

 يق و روشـن   يـ ز دق ين سـاختارها، تمـا    يا. ان اجزاء و عناصر است    ي م ي روابط متوال  يعنيگفتمان،  
ر را  كـ  نظام مدل رد   5 هنمودار شمار . نندك  يجاد م ي ا ي و منظور شناخت   ييان روابط انسجام معنا   يم

  .ندك يم  يمعرف

  

  زريمدل فر. 3,1,3,2
ل گفتمـان   يـ  تحل هر مجوعـ  يـ  را ز  ي گفتمان ي مدل خود، نشانگرها   يدر معرف ) 1999(زر  يفر
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. نـد ك ير مـ يي مختلف تغيرهايها بر حسب متغ    گاه و نقش آن   يه جا كدارد   يرده و اذعان م   ك يتلق
م، خـالق و  يتقر مـس يـ ر متفاوت، غي بوده و به خاطر تاثي نقش منظورشناختين نشانگرها دارا  يا

ز يگر واژگان زبان، متمـا    يش روند گفتمان، از د    ي به پا  كمكت، گسترش، و    ير بر تقو  يپذ انعطاف
ن يـ ابعـاد ا  . پـردازد  ي نـشانگرها اقـدام مـ      يبند ن پژوهشگر بر اساس نقش، به طبقه      يا. شوند يم

 يلماتك كمك بر اساس بافت، به      ياربردك يريگ جهي نت يمعرف) الف: ن قرار است  ي از ا  يبند طبقه
 يلمـات ك آن بـا  ي شواهد بهتـر بـرا  هت فرض موجود با ارائيتقو) ره، بين و غ يمانند پس، بنابرا  

 دال بر تضاد با فرض موجود با استفاده از          ي شواهد هارائ) ره ،  ج   يچون به عالوه، به اضافه و غ      
 از  يلمـات كردن نقش گفتار در گفتمان بـا        كمشخص  ) ره، و د  ين وجود و غ   ي مثل اما، با ا    يلماتك
ح يد، تشركي مانند استنباط، تايگري موارد د يالبته مدل او دارا   . رهيل در پايان، به هر حال و غ       يقب

  . باشد يز ميره ني و غيو سازمانده
. ر متفـاوت اسـت    كـ ن و رد  يزر با نظر شفر   ي محور، مدل فر   -رد انسجام يك رو هالبته در گستر  

رده و  كـ  ي جملـه بررسـ    ييقالب عناصر معنـا    را در    ي گفتمان ينشانگرها) 1996،  1990(زر  يفر
و  )propositional( يا  گـزاره يمحتـوا : ز اسـت يهاي متما  دو نوع داده   يه جمله دارا  كپذيرد   يم

ه كـ  مربـوط اسـت   ي به حـالت يا  گزارهيمحتوا. )Pragmatic Content (ي منظورشناختيمحتوا
نـده از عالئـم     ي، گو ي منظورشناخت يدر محتوا .  جلب توجه مخاطب است    ينده در جستجو  يگو

زر يـ از نظـر فر . ش عرضـه كنـد    ي را به مخاطب خـو     ي متفاوت يها اميند تا پ  ك  ي استفاده م  يمختلف
رده و بـه مخاطـب   كـ  را مشخص  ي با گفتمان قبل   يام اصل ي رابطه پ  ي گفتمان ينشانگرها) 1996(

  .)6 هنمودار شمار (دهند ير گفتار را نشان مي تفسهگسترروش، نظام و 
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  1ه ارتباطينظر. 4,2
لـسون  ياسـپربر و و    ارتبـاط    هيـ هاي خود را بـر اسـاس نظر         گروه دوم پژوهشگران پژوهش   

 ي گفتمـان  ين چارچوب، نشانگرها  يه در ا  كه پذيرايند   ين نظر يطرفداران ا .اند دهانجام دا ) 1995(
ـ  ي ارتبـاط  يهـا  هك بوده و شب   ي و روند  ي اطالعات شناخت  يدر خدمت رمزگزار    ين واحـدها  ي ب

نـد  يجـه، فرا يننـد كـه در نت   ك  ينترل م كش و   ي، پا يهاي بافت   داده ه با محدود كردن گزين    گفتمان را 
ل كيه را تـش   يـ ن نظر يـ محـور ا  ،   گفتار و مـتن    گوناگون هايريتفس. آورند يارتباط را به وجود م    

ر ي تفاسـ ،ه هـر گفتـار  كـ ن فرض اسـتوار اسـت   ي بر ا ،ي انسان ي ارتباط هين نظر ي ا يمبنا .دهند يم
 .اسـت  متن يل و ساختار زبانكر منطبق با ش   ين تفاس ي از ا  يك را داشته و هر      يمختلف و متعدد  

 را يرين، تفسك ممهايريان تفسي مازد وشك ي مير گفتمان موجود در متن، مخاطب سع      يدر تفس 
 ،ت گفتمـان  يريرد بـه مـد    يكن رو يدر ا . كند مي را برآورده    ي ارتباط خاص  هاي بايستهه  ك برگزيند

 به دست آمده در پـردازش       ي شناخت يها افتيان در ي م يتعادل و هماهنگ   از   ارتباط عبارت است  
 موفـق در    يهـا  انـسان ه هـدف    كـ ن  يـ  ا يعنـ ي.  اهداف دن به يرس صرف شده در     يرويگفتار و ن  

در  ين تـالش پردازشـ    يمتـر كن بـا صـرف      كـ ن آثـار مم   يشتريـ  ب دريافـت  ،ي شناخت يندهايفرا
 هـر گفتـار در      ه پـشتوان  ،ت گفتمـان  يريمـد رد بـه    يكن رو يدر ا . باشد يمن  كن زمان مم  يتر وتاهك

ن يـ ل ارتبـاط گفتـار بـه ا       كن شـ  يبهتر. دشو ين م يت ارتباط تضم  ين با محور  كل مم كن ش يبهتر
 ارزش آن را داشته باشد تا شنونده و         و بوده   يافك ي و ذهن  ير شناخت ي تاث ي دارا ديباه  كمعناست  

نـده  يه گوكـ  باشد يا ي ارتباطن حالتيرده و در بهترك پردازش آن اقدام يمخاطب به تالش برا  
  .استرده ك جادياق خود يها و عال ييبر اساس توانا

 بـر   ي مبتنـ  تنهـا  ير گفتـار موضـوع    ي، تفـس  ي انـسان  هـاي  كنـشي  همرد به   يكن رو يدر ا پس،  
نـد  ين فرايدر ا .رديگ يه به شدت بر اساس استنباط صورت م     ك نبوده، بل  ي عناصر زبان  ييرمزگشا

اف و خـالء بـه   كن شـ يـ ا. ر مورد نظر خـالء وجـود دارد  ي و تفس  ييمعنا -ين ساختار دستور  يب
ر گفتـار بـر     يتفس). 2001مور،  يكبل(شود   ي پر م  ي منظورشناخت يرهاي بر متغ  ي استنباط مبتن  كمك

ل كي را تـش   اميـ ر و فهـم پ    ي تفـس  ي مبـان  هك دشو ي و استنباط انجام م    ييند رمزگشا ياساس دو فرا  
، نـد ك  ي مخاطب ارائه مـ    يبرا  از مفهوم را   ي فهم ناقص  ييند رمزگشا يفراه  كن  يل ا يبه دل . دهد يم

ه در آن  كـ  اسـت    ينـد ي، فرا دريافـت نـد   يفرا؛ و    خود را گسترش دهـد     دريافتد قدرت   ي با فرد
ل كشـ ) Communicative Principle of Relevance( ارتبـاط  كنـشي  هـم  اصـل  بنا بره يفرض

__________________________________________________________________ 
1. Relevance Theory 
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ـ ي بـر بهتـر  ي مبتنـ ،ين انـسا كنشي همت يهر فعالبه عالوه،  . دشو يگرفته و اثبات م    فـرض   شين پ
. شـود  ير نمـ يت خـود تفـس  فـ  از باي گفتار در خـالء و جـدا     بوده و هرگز   خاص خود    يارتباط

، پس .شود يانجام م  مخاطب   ي و بافت   يا نهي زم هاي انگاره از   يا گفتار بر اساس مجموعه   پردازش  
 از يكـي  و پيونـدد   مـي به هو و بافت موجود ها انگارهد با ي جد هاي داده ن نگره، يدر چارچوب ا  

ب شـده و    كيـ  موجـود تر   هانگار با   نو هاي داده) الف :دآور ي م پديد را   زير سه گانه    يآثار شناخت 
  ،آورد ي مپديد را يدي جديشرائط بافت

بـه   هجـ يدر نت)ج، نـد ك يت مـ يـ  موجود را تقوهانگارب شده و  كي با بافت تر   هاي نو  داده) ب
 موجـود در ذهـن مخاطـب تـضاد        هانگـار ا چنـد    يـ  يكا   با بافت، آن ب    هاي نو  آميختگي داده  هم

 هيـ  ابعاد نظر  7 ه نمودار شمار  .)1998اندرسون،   (ندك  ي را حذف م   انگارها چند   ي يكرده و   كدايپ
  .ندك ي ميارتباط را معرف

  

  موريكمدل بل. 1,4,2
ـ  يريرد ارتباط بـه مـد     يكدر چارچوب رو  ) 2001(مور  يكبل  ين دو گونـه معنـ  يت گفتمـان، ب

.  گفتارنـد  يا  گـزاره  يم عناصر معنـا   يمفاه. م  و روندها   يمفاه: ز قائل است  ي شده، تما  يرمزگذار
 ارتبـاط،   هيـ در چـارچوب نظر   . دهند يل م ك را ش  يري تفس يها  روش يند رمزگذار يروندها، فرا 
ــشانگرها ــانين ــاثي هي گفتم ــه ت ــزاره يريچگون ــر مفهــوم گ ــديا  ب ــار ندارن ــبل.  گفت ــا  ه آنك ه

هـاي   ه داده كـ  يي، ساختار زبـان   يلكبه طور   . آورند ير به وجود م   يفسند ت ي بر فرا  ييها تيمحدود
هـاي   ر داده ي و تفـس   ياركـ    فهـم، دسـت    يند، مخاطب را در چگـونگ     ك  ي م ي را رمزگذار  يروند
ار موثر  ي بس ي گفتمان ي نشانگرها ه در گستر  يند رمزگذار يموضوع فرا . ندك  ي م يي راهنما يا گزاره
 با مشخص نمودن روش فهم گفتار، مخاطب        ي گفتمان يهاه ارتباط، نشانگر  يدر قالب نظر  . است

  . نندك يت  ميري فهم گفتار را مديند پردازش برايجه تالش او در فرايرده و در نتك ياريرا 
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، نظـام   ي مورد نظر، آثـار شـناخت      يها ، نوع بافت  ي گفتمان ين پژوهشگر، نشانگرها  يبه نظر ا  
ه كـ  يا گانـه  بنـابر شـرائط سـه     ) 1992(ر  مـو يكبل. ننـد ك  يربط و ارتباط را مشخص و محدود م       

 ي نـشانگرها يند، به طبقه بندك ي را فراهم ميرده و آثار بافت كر  يمخاطب اطالعات گفتار را تفس    
اربردهـا و   ك نـشانگرها     نيـ ا: ي بـافت  يردهـا كاركاربردها و   ك يمعرف) الف:ندك  ي اقدام م  يگفتمان

:  موجود هت انگار يتقو) ب.نندك  يشخص م  را به وجود آورده و حدود آن را م         ي بافت يردهاكارك
ندگان و شنوندگان در گفتـار      يه گو ك است   ييها ت انگاره ين گروه از نشانگرها در خدمت تقو      يا

مخالفت، ) ج.  نندك  ي گفتار پيشين فراهم م     ه انگار ي برا يگري به وجود آورده و مستندات د      يقبل
 متضاد  ه دال بر وجود انگار كينگرها، مدار ن دسته از نشا   يا:  موجود  هردن انگار كا محدود   يتضاد  
 اسـت و    ي از بعد نظر   يل خوب ي پتانس ين مدل دارا  يا. نندك  يه پيشين در گفتار را ارائه م      يبا فرض 

  .ندك ي ميمور را معرفيك مدل بل8 هنمودار شمار. شود يشامل ابعاد گوناگون م

  

  مدل اندرسون. 2,4,2
 مـوثر بـر حـاالت       ي زبـان  يواحدها) 1998(درسون  ، ان ي و فرازبان  ي زبان يرديكبا اتخاذ رو  

، از ين عناصـر زبـان    يـ ه ا كـ ده و بـاور دارد      ي نام ي منظورشناخت ي را نشانگرها  ي و روند  يشناخت
 فزوني داشـته، و از   ياربرد، دارا ك از نظر    ي برخوردار است، ول   ي محدود  هلحاظ تعداد از گستر     

در .  در گفتگـو دارنـد     يار مهم ي بس يناخت منظورش يها نقش.  دارند يمترك يي بار معنا  ينظر لغو 
.  وجـود دارد   يكنشي و علـت و معلـول        هم هر گفتار رابط  ين ارتباط و تفس   ين پژوهشگر، ب  ينگاه ا 

ق يـ ت گفتمـان از طر    يري مـد  يگر قـرار داشـته و مبنـا       يديكـ ر  يند تحت تاث  يه دو فرا  كن  ي ا يعني
 در خـدمت  ي گفتمـان يانگرهان، نـش يهمچن. دهند يل مكي را تشي گفتمانياستفاده از نشانگرها 

اربردها و كده و راهبردها، يه چگونه گفتار را فهم   كدهد   ي مخاطب بوده و به او نشان م       ييراهنما
  .م گفتار را بيابندير مستقيمنظور غ

او . نـد ك  ي مـ  ي نقشگرا را معرفـ    ي گفتمان ي بررسي نشانگرها  يافزون بر اين، اندرسون الگو    
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هـا در    نيـ ا: ي با نقش متنـ    يينشانگرها) الف: ندك  يم م ي تقس  را بر سه گروه    ي گفتمان ينشانگرها
 هدهنـد  ن عناصـر نـشان    يـ ا: ت محـور  ي ذهن ينشانگرها) خدمت انسجام و ساختار گفتمانند، ب     

ن يـ ا: كنشي  هم ينشانگرها) نده نسبت به موضوع و انگاره است، ج       يت و تعهد گو   ينگرش، ذهن 
ت دادن و كردن، مـشار كـ ريهـا درگ  آناربرد كـ نشانگرها به مخاطب معطـوف بـوده و هـدف از       

گانه را بر اساس آثـار مختلـف          سه يها ن نقش ين پژوهشگر ا  يا. افت پاسخ از مخاطب است    يدر
رد يكـ نگـرش و رو   . كنـد  ه و بررسـي مـي     يـ ر گفتـار تجز   ي در تفس  ي گفتمان ي نشانگرها يشناخت

 را يركـ  بيهش پژويها ها،  گستره  و نقش آني گفتمان ي نشانگرها يدر بررس ) 2001(اندرسون  
 برخوردار بوده يينده از ارزش وااليه در آ كگذارد   يش م ي به نما  ي گفتمان يدر بررسي نشانگرها  

 مـدل   9 هنمودار شـمار  . كند  فراهم مي  ي گفتمان ي نشانگرها يهاي تجرب  ژوهش   پ ينه را برا  يو زم 
  .دهد ياندرسون را نشان م

  

  ركمدل جا. 3,4,2
، مخاطـب بـا     )1993(ر  كبه نظر جا  .  طب متمركز است  ر به بررسي اقدامات مخا    ك جا هانگار

 ي كـرده و معنـا  يني را بـازآفر ي استفاده از نشانگرها، ارتباط گفتمانهه و بررسي نوع و شيو  يتجز
نـد بررسـي گفتمـان، پـردازش        ي را در فرا   ي گفتار بعـد   ي و منظورشناخت  ير لغو يم، غ ير مستق يغ
ت يريق در آن، مـد    ي توف ه برخوردار بوده و الزم    يا  گسترده يياير، بافت از پو   كبه نظر جا  . كند يم

م و يع، تنظـ يـ د، توزيـ  تولي بـرا  ي زبـان  يرهـا يط و متغ  يگسترده، قدرتمند و به موقع افراد، شـرا       
  .ندك ي مين مدل را معرفي ا10 هنمودار شمار. ت عام گفتمان استيريسرانجام مد
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  )Norm Epistemic Outlook(محور -اري معيشناخت  معرفتهي نظر.5,2
رد يكـ ، رو ي گفتمـان  يت گفتمـان، در چـارچوب اسـتفاده از نـشانگرها          يري سـوم مـد    هينظر
ن يـ ا. ه استين نظريارها محور اي معهسيار و مقاي مع هارائ. است) 1989(نگر  ي بول يشناخت معرفت

 را  ياريـ ، ابتدا مع  ي گفتمان يسنده با استفاده از نشانگرها    يا نو ينده  يه گو كدارد   سنده هم باور    ينو
. پـردازد  يارها م يگر مع ي آن با د   يها و تضادها   شباهتق  يسه و تطب  يكند و سپس به مقا     طرح مي م

 يعنـ ي. نـد ك  ي را ارائه مـ    يدي جد يشناس اربرد نشانگرها نظام معرفت   كه،  ين نظر يدر چارچوب ا  
ل يم، نامتعارف ومنظورشناسـانه تبـد  ير مستقي غي متن به بافتيم و معناشناخت يه بافت مستق  كن  يا
 يع، سـازنده و گـاهي انتقـاد       يجاد ارتباط خالق، بـد    ي، ا يشناس ن نظام معرفت  يهدف ا . شود يم

  .دهد يه را نشان مين نظري ا11 هنمودار شمار. ارها استياستوار بر مع

  

 مطالعـات   يهـا و راهبردهـا     ت، ابعـاد، روش   يـ هـا، ماه   هيـ ن نظر ي گذشته ا  هدر طول سه ده   
رد انسجام و ارتباط در  يكبيشتر پژوهشگران از دو رو    . دان ل داده كت گفتمان را ش   يري مد يتشافكا

 داشـته و    يشناسـ   معرفـت  هيـ ه نظر ك يل نقاط ضعف  يبه دل . اند ش استفاده كرده  يهاي خو  پژوهش
اسـت، پژوهـشگران در    هاي پژوهـشگران را از خـود نـشان نـداده      به پرسشييقدرت پاسخگو 

  .اند ردهكهاي خود از آن استفاده ن پژوهش

  گفتمان  تيري مديهاراهبرد. 6,2
ات ك رفتار، حري و سازماندهي براي هماهنگ ياتي عمل يراهبرد را طرح  م وبستر،   يفرهنگ مر 
 هدر گـستر پژوهشگران هاي  در بررسي انگاره. ندك يف ميدن به اهداف تعري رس يو اقدامات برا  

 محور،  -ندهين راهبردها در سه گروه گو     يا. ش از چهل راهبرد استخراج شد     يت گفتمان، ب  يريمد
 3، و 2، 1 يهـا  ه در جـدول كـ شوند   ي م يبند  محور طبقه  -نده و شنونده  ي محور، و گو   -شنونده
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مـوارد را   % 77ه  كـ اسـت    نـده ي راهبرد مربوط به گو    34 راهبرد،   45از مجموع   . اند داده شده  نشان
 ل راهبردهـا  ك% 15,5 راهبرد متعلق به شنونده است و در مجموع          7ن تعداد   ياز ا . شود يشامل م 

% 9ه فقط كنند ك ينده و هم شنونده استفاده م ي راهبرد را هم گو    4و سر انجام،    . رديگ يرا در بر م   
  .رنديگ ين گروه قرار ميراهبردها در ا

  ت گفتمانيري مدهافته در گستري انجام يها پژوهش. 7,2
 چـون نقـش،     يهـا شـامل مـسائل      ن پـژوهش  يـ ه ا كدهد   ي نشان م  ه حدود چهل مقال   يبررس

هـا در مـوارد      هـا، اسـتفاده از آن      ت و مفهـوم آن    يـ رهـا، ماه  يگر متغ ين نشانگرها و د   ي ب كنشي هم
. ت خـاص اسـت    يـ  نشانگر خـاص در موقع     بررسيه و   يها، و تجز    آن بررسيخاص، چارچوب   

 مختلف  يشورهاك در   يسياربرد زبان انگل  ك آموزش و    هها در گستر   ن پژوهش ين، بيشتر ا  يهمچن
فقط به  ها   پژوهشن  يشتر ا يافزون بر اين، ب   . اند  زبانه كتها   هشپژون  يه ا كن  ي ا يعني. بوده است 

 روش يك گروه، و استفاده از يكآموزش به   نشانگر،يك گروه، منحصر به بررسي يك يبررس
  ).2014، ي و محمدينژادانصار(باشند  ي محدود ميپژوهش

  يبحث و بررس. 3
هـا،   ف، عناصـر، انگـاره  يتعـار ن مقالـه  يـ ت گفتمـان، ا يريف نظام و ابعاد مد ي توص هدرگستر

ت گفتمـان، شـناخت،     يريمحـور مـد   .  گونـاگون را بازگـشود     يهـا  ها، راهبردها و پژوهش    مدل
ن نظـام   يـ  اسـت، و ا    ي گفتمـان  يافانه از نشانگرها  ك، مستدل، و موش   ي منطق يور بررسي، و بهره  

ار يـ  مع  انـسجام، ارتبـاط و     يردهايك آن شامل رو   يبعد نظر .  است ي و عمل  ي دو بعد نظر   يدارا
در موضوع راهبردهـا،    . دهد يل م كرها ش ي متغ يابيشف و ارز  ك آن را مطالعه،     ياست و بعد عمل   

 - محـور، شـنونده    -نـده ي گو ي راهبردهـا  هت از نگاه پژوهشگران در سه گستر      يري مد يها روش
ن يـ در ا.  شـدند يابعـاد مطالعـات هـم معرفـ    .  شدند يبند  محور طبقه  -شنونده/ندهيمحور و گو  

ه و  يـ ت راهبردها تجز  يها و وضع   ها، پژوهش  ها و مدل   هيو نقاط قوت و ضعف نظر     بخش، ابعاد   
  .شود يبررسي م
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  محور- راهبردهاي مديريت گفتمان گوينده1 هجدول شمار
   كالمهكردن رشت نمايش توجه خود به حرف مخاطب و دنبال   دادن توجه نشان  1
   كالم را به مخاطب هابراز پايان سخن و گفتمان و واگذاري ادام  پايان نوبت  2
  موافقت مخاطب با گفتمان جاري  درخواست موافقت   3
پــــايش دريافــــت و درك  4

  مخاطب
ارزيابي درك صحيح گفتمان در شرايط عدم وجود گفتگوي چهره بـه چهـره

  و غيره
  اي در جريان گفتار براي تقويت يا تلطيف و كاهش بار محتوايي و گزاره  تقويت و تلطيف تاثير كالم  5
   براي ايجاد پيوست، قرابت و هماهنگي اجتماعي در گفتار  پيوستگي اجتماعي  6
  براي جلب توجه مخاطب هنگام تلفن كردن  درخواست اقدام  7
  اي خاص، تغيير موضوع گفتگو، و گزارش سخنان ديگران تاكيد بر مسئله   چارچوبهراهنمايي و ارائ  8
 اسـتنباطهاقص به خاطر چالش و فراهم كردن زمينـ        گفتگوي غير مستقيم و ن      نمايش تامل وترديد  9

  براي مخاطب
  ها، عدم مخالفت با پيشنهادها ها، رد خواسته مقابله با تضادها مخالفت  مقابله با تاثير منفي فضا 10
مديريت خـالء و مكـث در 11

  گفتگو
پر كردن خالء به هنگام ترديـد ناشـي از بازخوردهـاي مخـالف، جـستجوي

  زمان براي تفكر
   شروع و پايان گفتمان در جلسه، كالس و غيره  پايان گفتمان/آغاز گفتمان 12
   كالم به دست و يا رها كردن آن براي تسهيل تعاملهبه دست آوردن رشت  گرفتن و دادن نوبت 13
   گفتگو و ندادن نوبت به ديگران به طرق گوناگونهادام  داشتن نوبت نگه 14
ــسله 15 ــستگي سل ــايش واب نم

  يمراتب
  دادن به هم پيوستگي مطالب در جريان گفتار نشان

 اسـتنباطهگفتگوي غير مستقيم و ناقص به خاطر چالش و فراهم كردن زمينـ              نمايش تامل وترديد 16
  براي مخاطب

جــستجوي تاييــد وذهنيــات 17
  مشابه

  كنشي در جامعه براي جلب مشاركت و همكاري مخاطب در فرايند هم

ــظدادن احتــرام  نــشان 18 و حف
  آبرو 

استفاده از كلمات و عبارات رسمي و محترمانه براي حفظ اعتبار و شخصيت
  افراد 

 مطالب بحث شـده در گفتگـو توسـطهدادن شروع، ادامه، پايان و رابط        نشان  گذاري عالمت 19
  گوينده

   هدايت و تنظيم دقيق اطالعات در سطح شناختي   تاكيد 20
  ت جديد و قديممعرفي اطالعا  شاخص اطالعات 21
  بيان قصد و هدف گوينده به شكل غير مستقيم  القاي منظور 22
  ابراز نگرش و ذهنيت نسبت به اقدامات، حاالت و رويكردها   تفسير هارائ 23
   بين گفتار قبلي و بعدي همشخص كردن رابط   بين دو بخش گفتارهرابط 24
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  ي بر ساختار كلي گفتماندادن تاثير گفتار بعد نشان  مديريت ساختار گفتمان 25
مشخص نمودن ذهنيت و نگرش گوينده نسبت به موضوع بعدي و آينـده در  دهي به موضوع جهت 26

  گفتمان
  نمايش وقوع تغيير در موضوع گفتار  توجه 27
  هاي بيان افكار و نظرات نمايش روش   ساختار فعاليت 28
  ا در گفتمانه  خاص بين گزارههدادن رابط نشان  اي ساختار گزاره 29
  انعكاس مخالفت گفتار فعلي با معناي گفتار قبلي  تضاد 30
  تقويت و گسترش گفتار قبلي  گسترش و تشريح 31
  انعكاس اثر گفتمان قبلي در پيدايش گفتار فعلي  استنباط 32
  انعكاس مخالفت گفتار فعلي با معناي گفتار قبلي  تضاد 33
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  ت گفتمانيري مديها هيل نظري و تحليبررس. 1,3
هـا از    موجـود در آن يها ها و مدل هيق نظريسه و تطب  ي، مقا ين بخش، بررس  يموضوع بحث ا  

 ي انـسجام بررسـ    هيـ نخـست ابعـاد نظر    . هاست ن بودن آ  ياربردك، و   ي، گستردگ يدگيچيمنظر پ 
رد معرفـت   يكـ و پـس از آن، رو     . شـود  يرد ارتباط بررسـي مـ     يك رو يها يژگيسپس، و . شود يم

  .ت گفتمان بحث خواهد شديري مديشناخت

   انسجامهنظري. 1,1,3
ام يـ افـت پ  ي اسـتنباط و در    ي در راسـتا   ياربردكـ  نقشگرا و    يوستگي انسجام بر پ   هنظام انگار 

ن روابـط،   يـ شف ا كـ هـا و     ن گزاره ي ب ه، رابط يهاي انسجام  ه وجود روابط و انگاره    كت   اس يمبتن
ت يرين انگاره سه مدل مـد     ي ا هدرگستر. دهد يل م كي آن را تش   يي و اجرا  ياتي عمل يها چارچوب

  . اند زر ارائه شدهير و فركن، رديشفر
ص، ي تـشخ   بوده و بـر اسـاس      ي و چند بعد   يليده، مستط يچي پ ي ساختار ين دارا يمدل شفر 

 ،رينـد تفـس  يل فرايتسهو سر انجام   ،  يريپذ  و انعطاف  يها، گسترش آگاه   شف واحدها و رابطه   ك
سازد تا رابطه و   ي دريافت بوده و فرد را قادر م        آن هجينت. ها استوار است   ش رابطه يانتخاب و نما  

اختار  سـ ير داراكـ ت رديرياصـول مـد  . ندير و روابط مختلف برگز يان تفاس يق را از م   ير دق يتفس
ـ ي، شـامل همـاهنگ    يپويا ساز . ص انسجام است  ير و تشخ  يت تفس يري، مد ي پويا ساز  يمثلث ن ي ب

ر يم و تـدب يق، تنظـ يـ  تطبهرنـد ير در برگيت تفـس يريم ساختار گفتمان بوده، مـد يها و تنظ  گفتمان
زر يـ ت فريرينظام مـد . ص روابط و مقاصد است    يص انسجام متضمن تشخ   يند است و تشخ   يفرا

ه از  كـ ش روند استوار است     ين رابطه و پا   يير، تع يپذ جاد ساختار انعطاف  ي ا يد مثلث  ابعا يهم دارا 
د ييـ ها منجر بـه تا  اميان پيام مورد نظر از مي پير و معرفين روش تفس ييص نقش، تع  يق تشخ يطر

  .سازد يت را فراهم ميري مدهنيها شده و زم ا رد انگارهي
پـرداز   هيـ  هر سه پژوهشگر و نظر     يديلك ياه لمات و گزاره  ك، عبارات،   يلكه و   يدر نگاه اول  

جـاد  يهـا، ا   شف رابطـه  كـ  هـم قـرار داشـته و بـر           يرد انسجام گفتمان در راستا    يك رو هدر گستر 
دگاه يـ ن د يب.  است ينش مبتن ي و گز  ير، بسترساز يند تفس يت فرا يريها، مد  ان گفتمان ي م يهماهنگ

 زبـان بـوده و      يشـناخت  معـه  جا يريـ  جهت گ  ين دارا يمدل شفر . شود يده م ي د ييها آنان تفاوت 
او، . نـد ك ي مـ ي تلقـ يكنـشي اجتمـاع    بـر هـم  ي مبتنينديه فراك بل ي زبان يگفتمان را نتنها واحد   

امـل  كرد  يك و هم رو   ي را معرف  يفكي و   يمكه هم روش پژوهش جامع        كند  ك  ين، ادعا م  يهمچن
 را از   ي گفتمـان  يه او نـشانگرها   كن  ي ا يعني. است شنهاد كرده ي را پ  يشناخت  و جامعه  يشناخت زبان
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 آن و سر انجـام بـر        يشده و معن   ان، هدف، نوع ساختار استفاده    كاربرد، م ك چون   يابعاد گوناگون 
  .  است  نمودهيط بررسيحسب نوع شرا

ن يـ ر اي تـاث هدر مدل خود، مفهوم جمله را مد نظـر قـرار داده و شـيو        ) 1998،  1990(زر  يفر
زر بـه  يـ بحث فر. ندك ي مي را بررس  ي قبل هام جمل يام جمله با پ   ي بر ارتباط پ   يعناصر منظورشناخت 

 يهـا را بـه نـشانگرها        اسـت و آن    كـي  مت ي منظـور شـناخت    ي و معنا  يا  گزاره يان معنا يز م يتما
 يزر بر نقش سلسله مراتب ين، فر يهمچن. ندك  يم م يننده تقس ك و هماهنگ    يري، تفس يمنظورشناخت
ام يـ ر پ يد نظر قرار داده و  بر روند تفـس         ن دو بخش گفتمان را م     ي ب هد داشته، رابط  كينشانگرها تا 

جـاد  يز ايه تمـا كـ رده و معتقد است ك يآن را نادرست تلق  ) 2001(نيشفر. توجه دارد، نه محتوا   
 ه چندگانــيهــا  موجــب عــدم توجــه بــه نقــشي و منظورشــناختيا  گــزارهين معنــايشــده بــ

  .نشانگرهاست
ه افـراد چگونـه   كـ ن است ي ا انسجام گفتمان  هي در نظر  يموضوع اصل ) 1990(ر  كاز منظر رد  

ـ  هداده و چگونـه رابطـ       در گفتمان را نـشان     ي ساختار يواحدها ن واحـدها را مـشخص      يـ ن ا ي ب
ن يـ ه ا كـ ست، بل يـ  ن يا  و گـزاره   يين واحدها تنها از نوع معنا     ين ا ي ب هه رابط كن  ي ا يعني. نندك  يم

 بررسي  كمكرا به   ن روابط   ي هم بوده و خود خواننده و شنونده ا        ي منظورشناخت يا رابطه، رابطه 
.  استي  و منظورشناخت  يا  دو بال گزاره   يپس، انسجام دارا  . ندك  يه م ي توج ي گفتمان ينشانگرها

ــار  ــتن و گفت ــر م ــ يو در ه ــوع رابط ــط بالغــ:  وجــود داردي منظورشــناخته هــم دو ن  يرواب
)rhetorical(- و -يريـ گ جـه يا نت يـ ه  يها مانند توج   وست آن ين باورها و مقاصد پ    ي ب ي قو ه رابط  

 ي و بالغـ   يا  گـزاره  ه بـه هنگـام عـدم وجـود رابطـ          يروابط متوال ). sequential (يروابط متوال 
 هرنـد ين است در بر گ    كا مم ي است و    ي بعد هتك ن يت به سو  كرده و شامل حر   ك  يدا م يمصداق پ 

). 1990ر،  كـ رد( قطـع سـخنان فـرد بـشود        يا حت ي، خروج از موضوع     يير، اصالح، دگرگو  يتفس
 در  ي و منظورشناخت  يي معنا يمل هم بودن ساختار ها    كر،  م  ك رد هي در نظر  يديلك هتكن، ن يبنابرا
ه هم بـوده و بـا مـدل       ير شب كن و رد  ي شفر يها دگاهين منظر، د  ي از ا  . انسجام گفتمان است   هينظر
  . است زر متفاوتيفر

 يي در راهنمـا   يشتريـ  ب يياراك از   يكدامكاست؟   ها چگونه  ن مدل يت ا ياربرد، وضع كاز نظر   
بـه طـور   .  اسـت يشتريـ  بيدگيـ چي و پي گستردگين دارا ين برخوردارند؟ مدل شفر   پژوهشگرا
ن ي طرف هرابط.  است ي و زبان  ير زبان ي غ ي ساختارها ين دارا يه مدل شفر  كتوان گفت    يخالصه م 
دانـش  . شود يف و مشخص ميت تعرك چارچوب مشاريكا گفتارشان در يگر و   يديكگفتگو با   

در مـدل  . گـردد  ي مـ  يت شده و سازمانده   يري مد ي اطالعات ن گفتگو در ساختار   يو فرادانش طرف  



 1394ستان تاب و بهار، 1، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 80

. نش، معنا و دانش اسـت     ك گفتار،   يدگيتن  درهم ين گفتگو برا  ي تالش طرف  هجين انسجام نت  يشفر
ـ   ي مدل شفري و گستردگ يدگيچيل پ كر از مش  كمدل رد  ـ  ين برخـوردار نيـست ول  ه از عـدم ارائ

  . برد يراهبرد خرد رنج م
هاســت و اســتفاده از فهرســت   پــژوهشياربرد در اجــراكــن يشتريــ بيزر دارايــمــدل فر

)inventory (ل آن  يـ دال. ميهـا شـاهد     از پـژوهش   ياريالن او را در بـس     كـ  خـرد و     يراهبردها
بـه  . النكـ  و خـرد و      ياربردكـ  يراهبردها چارچوب جامع و     هست؟ علل آن عبارتند از ارائ     يچ

ه كـ و عبارات و حذف صداهاسـت  لمات ك ابعاد مختلف، محدود به    ي او دارا  يبند عالوه، طبقه 
ـ يجـاد تمـا  ينقاط ضـعف مـدل او همـان ا   . ندك يل ميند انجام پژوهش را تسه    يفرا  ين معنـا يز ب

  .ره استي و غي چون ام ، ايي و حذف صداهاي و منظورشناختيا گزاره

   ارتباطهنظري. 2,1,3
زگـذاري، و   عملـي آن بـر پـايش، ارتبـاط، رم          ارتباط تفسير گفتار بوده و مباني        همحور نظري 

در چارچوب اين رويكرد سه مدل بليكمور، اندرسـون، و جـاكر ارائـه              . است استنباط قرار گرفته  
 راهنمايي مخاطب بـر اسـاس معرفـي حـدود ارتبـاط، شـناخت               ، محور مدل بليكمور   .است  شده

دي اصـول ايـن مـدل را مـديريت     عـ هاي ب  حلقه. مسائل تفسير و بررسي كاركردهاي بافت است      
 و شـناخت    هـا   داده و دسـتكاري     بررسي گفتار به كمك كشف آثار شناختي بافت،         تالش در فهم  

 گرديده و دقت فرد در مـديريت        انگارهدهند كه منجر به تاييد يا رد          هاي تفسير تشكيل مي     روش
 ارتباط و تفسير در يك نظام مثلثـي  كنشي هممبناي مدل اندرسون را  .دهد  گفتمان را گسترش مي   
فتمان و روش فهم گفتار شكل داده و هدف آن كشف راهبردهاست كـه              شناخت منظور، نقش گ   

 ايجاد انسجام گرديـده و شـناخت شـرايط گفتمـان و         موجباقدامات مخاطب و نگرش گوينده      
 مديريت، بر محور ارتبـاط  ه در گسترپژوهشگرهاي اين دو  ديدگاه. كند مديريت آن را تسهيل مي    

 بـا  كنـشي  هـم هـاي    شـناختي آن و آگـاهي از روش    نظـام بافـت و آثـار       بررسيو تفسير بوده و     
دهـد كـه از       نشان مي ) 2001( بررسي مدل بليكمور     .دهند  اطالعات و متن ابعاد آن را تشكيل مي       

يعنـي ايـن كـه او ضـمن رد     .  ارتباط مسائل ذهنـي انـسان اسـت   هنظر او موضوع اصلي در نظري  
 هام نيست، بلكه فهم گفتمـان نتيجـ        پذيرش انسج  هپذيرد كه فهم گفتمان نتيج      رويكرد انسجام مي  

. بنابراين، بايد موضـوع ارتبـاط جـايگزين انـسجام شـود           . تالش انسان براي كشف ارتباط است     
كنشي منتقل كرده و در تفسير و         خواهد در فرايند هم     ارتباط تفسير ذهني مطالبي است كه فرد مي       

مـدل اندرسـون هـم مـدلي     البتـه،  . فهم كلي مخاطب موثر باشد و تالشي است بـراي اثبـات آن            
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كند كـه ايجـاد ارتبـاط     كنشي تقسيم مي   نقشگراست و نشانگرها را به سه گروه متني، ذهني و هم          
مدل جـاكر هـم   . شود ها و آثار شناختي نشانگرها در گفتار منجر به تفسير گفتار مي   بين اين نقش  

اسـت و     ئه شـده  ارا) Well ("خب"الگوي پژوهشي مناسبي است، ولي فقط براي بررسي نشانگر        
  ).2015محمدي و ديگران، ( براي بررسي ديگر نشانگرها كارايي ندارد

  شناسي  معرفتهنظري. 3,1,3
ر يـ  بافـت غ   ي بـوده و بـه معرفـ       يشناس  معرفت هيز ثقل نظر  كارها در مر  يق مع يسه و تطب  يمقا

 هتباط، انگـار   انسجام و ار   يها سه با انگاره  يدر مقا . پردازد يم، نامتعارف و منظورشناسانه م    يمستق
ن خـاطر   ي برخوردار نبوده و به همـ      ي، انعطاف و ابعاد خاص    ينگر از گستردگ  ي بول يشناس معرفت

ننمـوده و در    ح آن اقـدام     يف و تـشر   ي بـه توصـ    ياريافته و پژوهشگران بس   يتوسعه و گسترش ن   
  .اند ردهكش از آن استفاده ني خويها پژوهش

ـ  هيـ و نظر پژوهشگران    گرچه    -ركزر و جا  ير از فر  ي به غ  –ه  كن است   ي ا يلك هجينت  يپردازان
انـد   ردهكـ  مطـرح    يا دهيچي گسترده و پ   ياحث نظر يمور و اندرسون، م   يكر، بل كن، رد يچون شفر 

الن موفـق نبـوده و  مباحـث آنـان          كـ ق خـرد و     ي دق ي جامع و راهبردها   يبند  در ارائه طبقه   يول
بـرد و   يص رنج نم ين نقا يزر از ا  ي مدل فر  يول. است  بوده يم انتزاع يات و مفاه  يلكشتر ناظر بر    يب

 ك، لنـ )2011(انـگ  ي چون يگريدپژوهشگران ه ك است ها از آن استفاده شده شتر پژوهشيدر ب
د ييـ ز آن را تا  ين) 2001(، و ارمن    )2004(ر  يجميمون واندربرگن و ا   يس) 2014(و  ك، فور )1998(
  .اند ردهك

  ت گفتمانيري مدهها در گستر  پژوهشياوك و وايبررس. 2,3
 برخوردارنـد؟ نظـر دانـشمندان    ييهـا  يژگـ ين گستره از چه و   ي انجام شده در ا    يها پژوهش

ن گـستره   يـ آل در ا   دهي مطلوب و ا   يها ارشناسان، پژوهش كست؟ از نظر    يها چ   آن همطرح در بار  
 ه انجـام شـده در گـستر       يهـا   پژوهش يها يژگي از و  يد داشته باشند؟ بخش   ي با ييها يزگيچه و 

ن يـ ه ا كـ او معتقـد اسـت      . ان شـد  يـ در مقدمـه ب   ) 2001(ن  يز نظـر شـفر     ا ي گفتمان ينشانگرها
 الزم يدگيـ تن  درهـم يستند، و دارايگر نيمل همدكر جدا از هم بوده، ميل جزاكها به ش  پژوهش

ن يـ بـه ا  ) 2014 (ي و محمـد   ينژادانصار. باشند ي معتبر نم  ي علم هي نظر يك ها ارائ ي اثبات   يبرا
ن نشانگرها و   ي، تعامل ب   نشانگرها  چون نقش  ي مسائل همطالعبه  ها   ن پژوهش ي ا هكدند  يجه رس ينت
 يبررسـ ها در موارد خـاص، چـارچوب    ها، استفاده از آن نشانگرت و مفهوم يرها، ماهيگر متغ يد
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گـر  يت د ي محـدود  .انـد  محدود شده ت خاص   ي نشانگر خاص در موقع    يبررسه و   يها، و تجز   آن
 ي، و بررسـ    المـات دادگـاه   ك، م ي خـانوادگ  يا، گفتگوه يسي آموزش زبان انگل   يها، تنها بررس   آن

 بوده، بـه  يفكي و به ندرت   يمكزبانه،   يكشتر  ين مطالعات ب  ين، ا يهمچن. هاست  روزنامه هسرمقال
ن عناصـر در جملـه و       يـ گـاه ا  ياربرد همزمان، و جا   ك،  يشف درصد فراوان  كف و   يح، توص يتوض

  ).2004ر، يجميبرگن و ا واندن موني؛ س2014و، كفور(اند  گفتار پرداخته
ن يـ در ا پژوهـشگران   دامند؟ دو گروه از     كن گستره   يها در ا   مال مطلوب پژوهش  كآل و    دهيا

 يهـا  ت مسئله و دوم خروج از پـژوهش       ينخست دقت و توجه به ماه     : اند ردهكنه اظهار نظر    يزم
 هدر بـار  . گـر علـوم   ي د يهـا  ا چند زبانه و توجه بـه گـستره        ي دو   يها  زبانه و انجام پژوهش    كت

 يها، پژوهشگر با بعد انسان     ن گونه پژوهش  يه در ا  ك از دانشمندان معتقدند     يوع اول گروه  موض
 -يده و بعـضا متـضاد انـسان       يـ چي با رفتارها، باورها، نظرات، عواطف و روابط پ        يعني -موضوع

 و  ي، گـستردگ  يدگيـ چي پ ياوكـ با وا ). 2001لتون،ين، تانن و هم   يشفر(ار دارد كاربرد زبان سرو  ك
رات، تحـوالت،  ييـ ه تغكـ رسـد   يجـه مـ  ين نت يـ بـه ا  ) 2002(لـو   يوضـوع فـوق، تر    تنوع ابعـاد م   

، روابـط  ي زبـان يهـا  ينـش ك  هـم ي و بـافت ي، شناختيها در ابعاد اجتماع يدگيچيها و پ  يگستردگ
 مـورد از    يـك روش، نوع و انتخـاب      . ندك  يمند م  ر قرار داده و آن را نظام      ي را تحت تاث   ياجتماع

. گـذارد  يش مـ يشوران زبان را به نمـا   يان گو ي موجود م  ه نوع رابط  ان موارد مختلف نشانگرها،   يم
هـا و ابعـاد    تواند معرف نظـام، شـاخص   ينه مين زمي در ايتشافك و ايفكي يها ن، پژوهش يبنابرا

  .  گفتمان باشدهرانيشگيشرو و پيت خالق، پيريمد
ت، دگنـد  ت زبان در جامعه در عالم تجارت و معـامال  يري نظام خالق مد   يه و بررس  يبا تجز 

 ي نقـش  يهـا  فيـ تـشاف ط  ك و ا  ي، بررس يق بازخوان يها از طر   ن پژوهش يه ا كباور دارد   ) 2009(
 كمـ كد يـ  جدي پژوهـش يهـا   گـستره ي طرف به معرفـ    يك نشانگرها از    يكايك يگوناگون برا 

 را بـه    -يتشافك و ا  يفكي يها البته به شرط استفاده از پژوهش     -گر نگرش ما  ينموده و از طرف د    
هـا   گروه دوم پژوهـشگران، پـژوهش     . دينما ي متحول م  ي و منظورشناس  يشناس يعن م يها گستره

 يه بـرا كـ انـد   دهيجـه رسـ  ين نتيـ  نموده و به ا ين گستره را ناقص تلق    ي انجام شده در ا    هزبان كت
ت يرين عناصـر مـد  يـ  اياربردكـ  و ي نقـش يهـا  فيـ رها و  انـواع ط يت، متغ يتر ماه  قيشف دق ك

 يبعد ك نبوده و اطالعات ما ت     يافكثرا محدود به آموزش زبان      ك ا يگفتمان، مطالعات درون زبان   
 يهـا   پـژوهش كمـ كم تا به يا ا چند زبانهيقات دو يازمند تحقيه ما نكنند ك يآنان اثبات م  .  است

م يـ  بـه دسـت آور     ي انـسان  هديـ چينـد پ  ين فرا يـ  از ا  يتر  شناخت جامع  ين فرهنگ ي و ب  ين زبان يب
  ).2004ر، يجميابرگن و  واندن موني؛ س2014و، كفور(
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  ت گفتمانيري مدي راهبردهايها يژگيو. 3,3
 ي انسان يها ينشك  ه در ابعاد مختلف، هم    كاست   ن گستره ارائه شده   يحدود پنجاه راهبرد در ا    

ز يـ  ني نقـاط ضـعف  يالبتـه دارا . ننـد ك ي مـ ي را معرفـ   ي مناسـب  ييل نموده و شرائط اجرا    يرا تسه 
ا در يـ  ندارنـد و  يق و مناسـب يـ  دقي داشته، مرزبنـد   ينپوشا  هم ي مثال، در موارد   يبرا. باشند يم

 گـسترش   هنـ يه زم كن است   يموضوع عمده ا  . ستندي برخوردار ن  ي مناسب يياراك از   يشرائط خاص 
  .است. 2,3ط برگفته در بخش ي با شراييها ه وابسته به انجام پژوهشكها وجود دارد  آن

  جهينت. 4
، يارتباط، ي شناختييربناي زيها  شاخصرا  گفتمانينشانگرها )2001(ن ي شفرهبه گفتاگر 

ـ  و   ياربردكـ ق،  يـ د به پژوهش دق   يم، با ينك يتلق گفتمان   ي و نظام اجتماع   يمتن   گفتمـان   هخلّاقان
 يها ش نقش يداي استفاده و پ   هنيط و زم  ي خود گفتمان شرا   يها يژگيه و كن  يل ا يبه دل . مينكاقدام  

از . ميـ ا  هوشـمندانه  يسـاز  ازمنـد گفتمـان   ي ن ن گـستره  يدر ا . ندك  ي نشانگرها را فراهم م    هچندگان
 از علـوم متنـوع      يور ، بهـره  واي و شـ   ، خـالق  ينـش ك  ، هم  منسجم، رسا  يگفتمان ساز  يها ستهيبا

 ي زبـان  يهـا  مل دانـش  كه م ك است   -رهي و غ  ي، اجتماع ي،ارتباطي علوم شناخت  يعني – ينشك  هم
ت شناخت معنا، منظور، منبع، و      نتنها در خدم   ي گفتمان ينشانگرها. اند يي و معنا  ي، دستور ييآوا

انـد،   اربرد خودشـان  كط  ي و شرا  ي اجتماع يها ينشك   از عبارات بوده و نظام هم      يا نقش مجموعه 
  . ز هستندياربران خود نك گوناگون يها ه معرف شناخت، توانش و دانشكبل

جـا قـرار    كن مطالعات چگونـه اسـت؟ مـا در          يت ا يشور ما وضع  كدر: ن است يحال سوال ا  
، ييربنـا ي زيها ه پژوهشكن معنا يبد. ميه در اول راه قرار دار    كن است   ي متاسفانه پاسخ ا   م؟يدار

شـده    انجـام يهـا  م، پـژوهش يـ ا گران بـوده يرو د شتر دنبالهيم، بيا  و هدفمند انجام نداده    ياربردك
و اسـت،     توجه نشده  ياند، به زبان فارس     انجام شده  يسي زبان انگل  هشتر در گستر  ياند و ب   زبانه كت

هـا، و    يزيـ ر ن اقـدامات، برنامـه    يبنـابرا . اسـت  ار صـورت نگرفتـه    كـ  علوم   يها گر گستره يدر د 
  :شود يشنهاد مير پي زيها پژوهش

 يشور بـرا كـ  گونـاگون  يارهاك نشانگرها در آثار و شـاه ي منظورشناخت يها  نقش ي معرف -
قاطع مختلـف    در م  يد پژوهشگران ، استادان، مترجمان، و مولفان مطالب درس        ي نسل جد  يآگاه
   يليتحص
ـ يگران موفق ا  يا باز يها   لمي ف يه و بررس  ي تجز - ت يري روش مـد   ه در گـستر   ي و خـارج   يران

  ين مطالب درسيه و تدوي و تهيالسك از آن در آموزش يور  بهرهيگفتمان برا
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، ي، پژوهشي گوناگون علميها طين گستره در مح ي در ا  يتشافك و ا  يفكيت مطالعات   ي هدا -
 بـا  ينـش ك ق افـراد در هـم   يـ ا عدم توف  يت  يشف علل موفق  كشناسانه و    بيرد آس يك با رو  يو ادار 

  شيط خويمح
 و ي، حقـوق يتيري، مـد ياسـ ي سيهـا  اربرد نـشانگرها در گـستره    كـ ا عدم   ياربرد  ك ي بررس -
   ي اجتماعيها هك ، شبيا ، رسانهييقضا

ت يري مـد  ي بـرا  ي و پژوهـش   ي آموزشـ  يهـا  ارگـاه ك ي، و طراحـ   يزير ، برنامه يساز هك شب -
  گفتمان
  يليمكالت تيت گفتمان در مقطع تحصيري مدهس رشتي و تاسيزير  برنامه-
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