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 کیدهچ

از گفتگوهای زنده برنامه  يیهانمونههدف اين پژوهش بررسی و توصیف 
. بر ( است2001دولی و لوينسون ) پیوستگی یهنظري بر اساسورزشی نود 

برنامه  44سال که  نود در طول يک یهابرنامهاين اساس، در ابتدا از کل 
گفتگوهای زنده  تصادفی انتخاب شد. سپس صورتبه برنامه 12بود، تعداد 

انواع ابزارهای دونفره اين برنامه ضبط و بازنويسی گرديد. در ادامه، 
 ،شدهضبط یهابرنامهدر  هاآن و بسامد کاربرد هانمونهپیوستگی در 

 اس پی اس اسو  اکسل افزارنرم استخراج شد. در انتها، با استفاده از
در اين  رفتهکاربهیوستگی ابزارهای پ یبنددرصدنمودار و  رسمبه

درصد ها با توجه به ز تحلیل دادهنتايج حاصل ا پرداخته شد. وگوهاگفت
همانندی با  نشان داد که از انواع ابزارهای پیوستگی آمدهدستبه یبسامدها

بیشترين درصد بسامد کاربرد را به خود اختصاص داده است.  ،درصد 66/58
دوم قرار  يگاهدر جادرصد  65/18های معنايی با ارهعالئم ارتباطی میان گز

درصد در جايگاه سوم قرار دارد. الگوهای  12های توصیفی با دارد. عبارت
-جايگاهدرصد در 17/2 با روابط واژگانی درصد و 45/8وی با نح ـ صرفی

پژوهش همچنین حاکی از آن  هایيافته چهارم و پنجم قرار دارند. های
به  یمتعمقابل هاآنو روش تحلیل  شدهمطرحابزارهای پیوستگی است که 

به علت قدرت بیان مجری و ارتباط  زنده ورزشی نود هستند. یوگوهاگفت
 گونهينا یرتأثگفت  توانیملويزيونی، زنده ت یهابرنامهکالمی بیشتر در 

اذعان داشت که ابزارهای  توانیم یجهدرنتبسیار زياد است و  هارسانه
بسزايی در ارتباط  یرتأث، شدهیانب هایيتاولو، طبق شدهمطرحپیوستگی 

 معنايی خواهند داشت.
 

برنامه ورزشی نود، دولی و  ابزارهای پیوستگی، :کلیدی یهاواژه

 .معنايیلوينسون، گفتگوهای زنده، روابط 
 
 
 

Abstract 
This study concerns analyzing and describing 
examples of live conversations in Navad sport 
program based on Dooley and Levinson's theories of 
cohesion (2001). Accordingly, at first 12 programs 
were selected randomly from all Navad programs 
during one year including 44 programs. Then, twelve 
live conversations out of the selected programs were 
recorded and transcribed. In addition, the varieties of 
cohesion tools in the samples and the frequency of 
their usage in recorded programs were derived. 
Finally, the diagrams and percentage of cohesion 
tools used in these conversations were drawn by 
using Excel software and SPSS. Results indicated 
that with respect to the percentage of frequencies 
obtained from the varieties of cohesion tools, 
homogeny with 66/58 percent, has allocated the 
highest percentage of usage frequency; semantic 
propositions with 65/18 percent were in the second 
place; descriptive words were in third place with 12 
percent; 45.8 percent was devoted to morphological-
syntactic patterns; and finally lexical relations with 
17.2% were in the fourth and fifth positions, 
respectively. Due to the performer's power of speech 
and more verbal communication on live TV 
programs, it can be concluded that the impact of 
these media is very high. Therefore, the proposed 
cohesion tools, according to the priorities expressed 
above may have a significant impact on the semantic 
relations. To enclose, based on the results of Chi-
square test, cohesion tools proposed by Dooley and 
Levinson (2001) were extendable to the live sport 
conversations of Navad program with 95% degree of 
confidence. 
 
Keywords: Cohesion Tools, Navad Sport Program, 
Dooley Levinson, live Conversations, Semantic 
Relations. 
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 مقدمه
 شنیداری( را در چارچوب نحویپیوستگی متن )گفتاری يا 

. متن يک واحد دانند يرمیپذامکانواژگانی و معنايی ـ 
زبان است که جمالت آن دارای ارتباط  يکپارچه و معنادار

که اين ويژگی آن را از  معنايی و نیز ويژگی پیوستگی هستند
يعنی جمالت منفرد و  ـ آيدیم حساببه متن یرغهر آنچه 

 (.1378، ینصر آزادان) سازدیممتمايز  -نامرتبط
( پیوستگی يک مفهوم 2001به باور دولی و لوينسون )

 کندیمدر متن اشاره  موجود معنايی روابط معنايی است که به
، و به شش دسته عبارات توصیفی، همانندی، روابط واژگانی

 یهاگزارهنحوی، عالئم ارتباطی میان ـ  صرفی الگوهای
 یهاپژوهش .شودیمو الگوهای آهنگ گفتمان تقسیم  معنايی

 شدهانجامن فارسی زبا یواژهساختبسیاری بر روی نحو و 
مختلف ساختار کلمه را بررسی  یهاجنبه است. آثاری که

را روی « را»: يا آثاری که ماهیت انددودسته، اساساً کنندیم
بین توالی کلمات  یرابطه، يا آثاری که کنندیمفارسی بررسی 

 کنندیميا ساختار اطالعاتی جمالت فارسی را بررسی  هاسازه
 (.2009و جهانی،  )رابرتس، برجسته دلفروز

ابزارهای پیوستگی در  یدرزمینهکه  يیهاپژوهشبررسی 
بیشتر  مطالعاتکه  دهدیم ست، نشانا شدهانجامزبان فارسی 

در متون  هاآناين عوامل و میزان کاربرد  یریکارگبهدر باب 
نی صورت پذيرفته آمختلف آموزشی، علمی، ادبی، داستانی و قر

است؛ و تا آنجايی که نگارنده اطالع دارد، پژوهش مدون 
در  هاآنبررسی ابزارهای پیوستگی و کاربرد  یدرزمینهخاصی 

، از نوع ورزشی يژهوبهراديو و تلويزيون ايران  یوگوهاگفت
، در اين زمینه منابع عالوهبهآن صورت نگرفته است.  یوزنده

 .کمتری نیز وجود دارد
گفتمانی سروکار ندارد،  یهاگونهپژوهش کنونی با تمامی 

 یوگوهاگفتبلکه تنها معطوف به زبان گفتاری است که در 
؛ زيرا اغلب مطالعات شودیمزنده ورزشی به زبان فارسی شنیده 

. علت اين شودیمگفتاری محدود  یهاگونهگفتمانی به بررسی 
( بسیاری از 1983) برون و يولعقیده  بنا بهاست که 

 که چگونه به دانندینم یدرستبهپژوهشگران اجتماعی 
 مناسب و تحلیلی بنگرند.  یاگونهبهگفتاری،  یهاداده

اين مسئله برای تحلیل زبان نوشتاری کمتر  کهیدرحال
در جوامع باسواد، افراد عالوه بر فراگیری  چراکهصادق است؛ 

نسبت به متون نوشتاری،  یتا حد توانندیمخواندن و نوشتن، 
بیشتر دانش آموزان  ،توانايی تفکر تحلیلی پیدا کنند. برای مثال

که متون ادبی را بخوانند و به ساختار  اندداشتهاين تجربه را 
يک شعر يا تقابل معنايی مختلف موجود در آن توجه کنند. 

 گیرندیفرامحرف، جمله و غیره را  یلاز قبمباحث زبانی  هاآن
. گیرندیمنوشتاری بهره  یگونهآن برای توصیف ساختار  و از

که زبان گفتاری را به همان شکل  اندآموختهکمتر  حالينباا
يک ابزار فرازبان  ندرتبهقرار دهند و  یموردبررس مندنظام

که  یاردارنددر اختنوشتاری  یابزار گونهشناختی مشابه با 
بنابراين، بررسی ؛ بتوانند به کمک آن گفتار را بررسی کنند

راديو و تلويزيون به تحلیل گفتمان گفتاری نیز  یوگوهاگفت
از  گونهينادلیل توجه زياد در پژوهش حاضر به  .کندیمکمک 

( گفتار 2010) لوينسون ییدهعقگفتمان اين است که بنا به 
، جهتينازا. دهدیممبنای کار راديو و تلويزيون را تشکیل 

دارند  یامحاورهاست که حالت  يیهاصحبتتمرکز اصلی روی 
آن يا مستقیماً مخاطب را مورد خطاب قرار  یواسطهبهکه 

شبه  یرابطهتا مخاطب را در يک  کنندیمو يا تالش  دهندیم
 تعاملی درگیر کنند.

 یدر تلويزيون هم گفتار جنبه ينکهوجودابا، عالوهبه
کلیدی دارد، هم در جلب نظر مخاطب و هم در بررسی واکنش 

. اين ار استذبسیار تأثیرگ مختلف یهابرنامهمخاطب نسبت به 
بر روی  یدتأک، اغلب هارسانهدر حالی است که در مطالعات 

، بررسی چیستی و چگونگی حالينباامواد ديداری است. 
و نیز میزان  صداوسیما یهابرنامهتعامل مخاطبان با  ییوهش
چطور  هابرنامهکه  دهدیمآن در جلب مخاطب نشان  یرتأث
و به ايجاد تعامل مفید کمک  شدهواقعموردپسند  توانندیم

مستقیم با مخاطبین در  طوربهبا توجه به اينکه رسانه  کنند.
درک  منظوربهعناصر  تکتکجه به پیوستگی ارتباط است، تو

معنايی مفاهیم دارای اهمیت بسزايی است. چنانچه ارتباط بین 
عناصر، دارای پیوستگی کافی نباشد، امکان ارتباط معنايی 

 هارسانهمواجه خواهد شد.  يیهاچالشضعیف و رسانه با 
؛ مانند خبرها و دهندیممطالب خود را به مخاطبین ارائه 

در مخاطبین  تواندیم هاگزارشقات ورزشی و ... زمانی اين اتفا
اثرگذار باشد که ارتباط معنايی بین عناصر دارای پیوستگی 

 باشد.
دولی و پیوستگی  ینظر بریهتکبا  توانیمبنابراين، 

را  ( مفاهیم و ابزارهای مرتبط با پیوستگی2001لوينسون )
 یروش تحلیلاين امکان را در نظر گرفت که آيا و  بررسی نمود

برنامه نود مانند زنده ورزشی  یوگوهاگفتبه  توانیم را هاآن
 .متون گفتاری تعمیم داد عنوانبه
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مختلف وجود اشتراک زيادی دارند. در اين  یهاگفتمان
ترين مفاهیم از اساسیمیان ابزارهای همبستگی و پیوستگی 

 )که در اين پژوهش همبستگی شوندیمگفتمان تلقی 
. مؤثرترين راه برای درک چگونگی (گیردینمقرار  یموردبررس

کارکرد اين ابزارها در هر زبانی تعامل با اين ابزار و بررسی 
 یشناختزبان رويکردیبا ن زبان است. پژوهش حاضر متون آ

گفتمانی  یهانقشچگونه  کهيناو  پردازدیمبه تحلیل گفتمان 
در ساختار جمالت  یشناختزبانمانند پیوستگی توسط ابزارهای 

قرار  یموردبررسرا  شوندیمگفتاری زبان فارسی شناخته 
معتقدند مفاهیم همبستگی و  (2001) . دولی و لوينسوندهدیم

زبانی به کار گرفته  یهابرنامه یهاجنبهپیوستگی در تمامی 
 .شوندیم

که در ساخت  کندیم( در باب پیوستگی بیان 1387تاکی )
که با عوامل ساخت جمالت منفرد  دخالت دارندمتن عواملی 

ين عوامل است. از سوی ديگر، ا . پیوستگی يکی ازاندمتفاوت
گران گفتمان بر اين ( تحلیل1378ديدگاه نصر آزادنی )از 

باورند که میان جمالت و فضای درونی متن عناصری صوری 
به نام ابزارهای پیوستگی وجود دارد که نقش ايجاد پیوستگی 

و به  دارندعهدهو ارتباط معنايی بین جمالت متن را بر 
وده و کنند تا متن را بهتر درک و تفسیر نممخاطبان کمک می

 منظور گوينده را به نحو مطلوب دريابند.
(، 2001دولی و لوينسون ) پیوستگی یهنظري بر اساس

دهند که چگونه بخشی از گفتمان عالئم پیوستگی نشان می
کند. عالئم مفهومی با بخش ديگر ارتباط پیدا می ازنظر

 از: اندعبارتمجهز به ابزارهايی است که  پیوستگی
 یفیعبارات توص -1

 یهمانند -2

 یروابط واژگان -3

 ینحو-یصرف یالگوها -4

 يیمعنا یهاگزاره یانم یعالئم ارتباط -5

 آهنگ گفتمان یالگوها -6
( معتقدند، عبارات توصیفی مانند 2001دولی و لوينسون )

 آشکارترين نوع« و برادر آن دختر روز بعد، اتاق ديگر»
اين عبارات، عناصری  درواقعپیوستگی هستند که  یابزارها

قبلی شامل  هامثال. در اين اندذکرشدههستند که قبالً در متن 
. از ديدگاه روز قبل، يک اتاق مشخص و يک دختر هستند

دولی و لوينسون )همان( عبارات توصیفی، عناصری را نشان 
؛ يا عناصری که گوينده اندذکرشدهکه قبالً در متن  دهندیم

؛ آگاه باشد هاآنانتظار دارد مخاطب در بازنمود ذهنی خود از 
توصیفی را در  یهاعبارت( 2009اما رابرتس و همکاران )

 .دهندینمی جدايی قرار طبقه
معتقدند روابط پیوستگی تحت  همچنیندولی و لوينسون 

همانند، معنای همانند و  یهاصورتعنوان همانندی، مرتبط با 
، همانندی شامل يگردعبارتبهارجاع يا داللت همانند هستند. 

 یهاصورتتکرار، جايگزينی واژگانی، ضماير،  هایيرمجموعهز
 .استضمیری ديگر، جانشینی و حذف 

بسیاری سومین ابزار پیوستگی بر اين نکته داللت دارد که 
به يکديگر مرتبط هستند که  یاگونهبهاز عناصر واژگانی 

. در اين شیوه از طريق روابط میان شوندینمشامل همانندی 
بررسی  واژگان و حتی بدون وجود حرف ربط پیوستگی متن

 .شودیم
نحوی  ـرفی ( الگوهای ص2001از نگاه دولی و لوينسون )

يکی ديگر از ابزارهای ايجاد پیوستگی در متن هستند. 
هستند: ثبات  نحوی شامل سه زيرشاخهـ  الگوهای صرفی

پژواکی و ساختمندی  یگفتارهاپارههای تصريفی، مقوله
 .یکاربردشناختـ  گفتمانی

که با حروف ربط يا  هاگزارهگاهی روابط مفهومی بین 
 ، روابط پیوستگیشوندیمنشان داده  یشناختزبانساير عالئم 
(. نصر 2001)دولی و لوينسون،  شوندیمنامیده  و يا معنايی

( اين نوع همبستگی و ارتباط معنايی که از 1378آزادانی )
 هاعبارتبین  متندرونطريق عناصر ربطی يا کلمات پیوندی 

 را پیوستگی ربطی نامیده است. شودیمار متن برقر یهاجملهو 
دولی و لوينسون در ارتباط با الگوهای آهنگ گفتمان، 

را در  یگفتارپاره، گوينده االگوه يندر امعتقدند که  (2001)
ش قرار دخر گفتار خوآطرح کلی گفتار خود، مثالً نزديک به 

معترضه هست و اغلب آهنگ  گفتارپارهکه اين  دهدیم
است که  ذکرقابلاين نکته نیز . دهندیمرا نشان  گفتمان

 های آهنگ گفتمان فراتر از پژوهشتحلیل و بررسی الگو
 دارد. جداگانهای و نیاز به مطالعه حاضر است

ابزارهای  یدربارهفارسی مطالعات بسیاری در زبان 
که حاکی از اهمیت آن است.  است شدهانجامپیوستگی 

( حذف مقوالت نحوی را 1371نژاد ) کاوسی، مثالعنوانبه
های پیوستگی در ساخت گروه اسمی، يکی از ابزار عنوانبه

بر توجه به ساختمان نحوی زبان فارسی  گروه فعلی و جمله با
قرار داده  یموردبررس( 1976ديدگاه هالیدی و حسن ) اساس

انواع حذف شامل حذف بازيابی، حذف است. وی به تشريح 
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نقشی و حذف صوری پرداخته است. کاووسی نژاد حذف 
صوری را به سه دسته تقسیم کرد: حذف آغازين، حذف میانی 

ی اين پژوهش نشان داد که بسامد و حذف پايانی. نتیجه
کاربرد حذف پايانی در گروه اسمی بیشتر از ساير انواع حذف 

ی وجود به قرينه تواندیمذف . وی معتقد است که حاست
ی لفظی جمله يا لفظی در همان جمله باشد، يا به قرينه

که در حالت دوم اين حذف باعث ايجاد  قبل از آن یهاجمله
پايه و . اين نوع حذف اغلب در جمالت همشودیمپیوستگی 

 .شودیمديده  وفوربه ط،جمالت متوالی و مرتب
( روابط ارجاعی را در زبان 1377)گلفام  در پژوهش ديگر،

گفتمانی دنبال کرده است. وی ـ  فارسی با رويکردی نحوی
روابط ارجاعی را به سطح جمله محدود نساخته است، بلکه با 

آن در سطح گفتمان تالش کرده تا ديد  قرار دادن
وی  يتدرنهااتخاذ کند.  عنسبت به اين موضو ایيانهگراواقع

ی به اين نتیجه رسیده است که توزيع عناصر ارجاعی از زاويه
راهگشا نیست و بايستی از مفاهیم کاربردی  يیتنهابه ،نحو

از  درگذرگفتمان مانند تقابل، تکیه و ضمیر کمک گرفت. وی 
نحوی و ـ سطح نحو و ورود به سطح گفتمان روابط ارجاعی واژ

کمک گرفته  هاآنخود از  را مطرح کرده و در تحلیل یادمعنا بن
ارجاع تنها بین ضمیر و مرجعش در  گويدیماست. او در پايان 

، بلکه در کانون بسیاری از مفاهیم زبانی از شودینم نظر گرفته
ی اسم هسته و بند موصولی، روابط واژگانی قبیل رابطه

بنابراين، در تبیین ارجاع ؛ معنايی، مطابقه و غیره قرار دارد
وجوی عوامل گفتمانی فراتر از سطح نحو به جست بايستیم

 ، پرداخت.کنندیمکه روابط ارجاعی را کنترل 
به بررسی نیز در پژوهش خويش ( 1378نصرآزادنی )

عوامل پیوستگی در زبان فارسی از ديدگاه تحلیل گفتمان 
و  ساالنبزرگو مبنای کار خود را بر متون داستانی  پرداخته

-ی تقسیماز شیوه یریالهام گ. او با کودکان قرار داده است

( پیوستگی را به 1976بندی ابزار پیوستگی هالیدی و حسن )
ی دستوری، معنايی و واژگانی تقسیم کرده است و با سه دسته

گیری از متون داستانی به بررسی بسامد هر يک از ابزار بهره
نظرگرفتن پیوستگی در متون فارسی پرداخته است. وی با در

اهمیت عناصر تکرار لفظی و معنوی، اهمیت ساخت اطالعی و 
 هاییوهشاهمیت کاربرد مفاهیم صريح و غیرصريح به بررسی 

بسامد واژگان پرداخته و در آخر ضمن آمارگیری درصدی به 
عوامل  ساالنبزرگاين نتیجه رسیده است که در متون داستانی 

ت و در متون کودکان تکرار معنوی بیش از تکرار واژگانی اس
 تکرار لفظی بیشتر است.
( به بررسی 1386روشن و آرمیون ) در تحقیقی مشابه،

کارگیری عوامل پیوستگی در متون شیمی ی بهمیزان و نحوه
تدريس  هادانشگاهآلی که امروزه در مقطع کارشناسی در 

به اين نتیجه دست يافتند که به  هاآن. اندپرداخته، شودیم
یوستگی در متون آموزشی مانند شیمی و فیزيک، کمتر عوامل پ

ضمن بیان مباحثی مانند زبان علم،  هاآنتوجه شده است. 
، متون شیمی را با استفاده از روش یشناسزبانگفتمان علمی 
کردند. سپس بر اساس نظر  وتحلیليهتجزتحلیل محتوا 

بند از سه کتاب شیمی آلی  222( تعداد 1976هالیدی و حسن )
مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه اصفهان و پیام نور را بررسی 

ی اين پژوهش حاکی از اين بود که در اين متون کردند. نتیجه
و بین  اندکاررفتهبهعوامل مختلفی برای ايجاد پیوستگی متن 

ی استفاده از اين عوامل رابطه سبک و سیاق علمی و نحوه
ستقیم مخاطب يا وجود دارد. عوامل پیوستگی باعث واکنش م

سازمان . اين عوامل دارای نقشی راهنما، شودیمنويسنده 
به متن بوده و ابزاری ارزشمند در جهت  بخشیروشنو  دهنده

ايجاد تأثیرات بالغی مثل جذب مخاطب، ايجاد اعتماد و منطق 
 .استدر نوشتار 

تحلیل  موردتوجهمسائل  ازجمله( 1390سارلی و ايشانی )
بر  هاآن. شمارندیبرمگران متن را، پیوستگی و همبستگی متن 

پیوستگی هالیدی و حسن  یيافتهتکاملی نظريه اساس
مطرح  1984( و مفهوم پیوستگی که حسن در سال 1976)

ی نردبان عوامل پیوستگی و کرد، در داستان فارسی قصه
بر  هاآنهمبستگی و نیز کاربرد اين نظريه را بررسی کردند. 

( به اين نتیجه رسیدند 1976اساس ديدگاه هالیدی و حسن )
ادبی يا غیرادبی، اين الگوی جديد پیوستگی  یهامتنکه در 

میزان پیوستگی و  توانیم؛ همچنین است یبررسقابل
کمی با استفاده از هماهنگی  ازنظرهمبستگی متون را 
 پیوستگی مقايسه کرد.

و  (2001پیوستگی دولی و لوينسون ) یاز نظريه الهامبا 
بیشتر در باب  شدهانجام یهاپژوهش ،همچنین مبانی مشابه

در متون  هاآنو میزان کاربرد  پیوستگی عوامل یریکارگبه
نی صورت پذيرفته آمختلف آموزشی، علمی، ادبی، داستانی و قر

د، ناطالع دار گان اين پژوهشاست؛ و تا آنجايی که نگارند
بررسی ابزارهای پیوستگی و  یدرزمینهون خاصی پژوهش مد

، از يژهوبهراديو و تلويزيون ايران  یوگوهاگفتدر  هاآنکاربرد 



 

 

 

، در اين عالوهبهآن صورت نگرفته است.  یوزندهنوع ورزشی 
 رسدیمهمچنین، به نظر  .زمینه منابع کمتری نیز وجود دارد

جامع ابزارهای پیوستگی را در  صورتبه شناسانزبانکه 
در توصیفی کار  هاآناما ضعف ؛ اندکاربردهبهتحقیقاتشان 

 .استکردن و عدم توجه به تبیین و تطبیق نتايج 
مستقیم با مخاطبین در  طوربهبه اينکه رسانه  با توجه

درک  منظوربهعناصر  تکتکارتباط است، توجه به پیوستگی 
 هایینوآورمعنايی مفاهیم دارای اهمیت است که اين امر از 

   یینهزمدربه اين دلیل که قبالً  آيدیم حساببهپژوهش حاضر 
 یهارسانهپیوستگی عناصر متنی و روابط واژگانی توسط 

تصويری ازجمله تلويزيون پژوهشی صورت نگرفته است و 
با تحلیل ابزارهای پیوستگی، نقش تا  بران استپژوهش حاضر 

 .دقیق تبیین نمايد طوربهرا در برنامه ورزشی نود  هاآن

 سؤاالت پژوهش
 زير است: یهاپرسشپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به 

ورزشی  یهارسانهابزارهای پیوستگی در  ينترمهم -1
 ؟اندکدم)برنامه نود( 

توسط دولی و  شدهمطرحتا چه حد ابزارهای پیوستگی  -2
به  یمتعمقابل هاآن( و روش تحلیل 2001لوينسون )

 زنده برنامه نود هستند؟ یوگوهاگفت
 

 پژوهش یشناسروش
 ییوهش ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرروش تحقیق حاضر 

 یهاروشتحلیلی است که ترکیبی از  ـاجرا روش توصیفی 
است. از اين نظر کمی  شدهگرفتهکار ه تحقیق کمی و کیفی ب
توصیفی و استنباطی اقدام به  یهاروشاست که با استفاده از 

شده است و از اين نظر کیفی است که  هاداده وتحلیليهتجز
قرار  یموردبررسارتباط معنايی بین مفاهیم و عناصر پیوستگی 

همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمان به تفسیر  .گیردیم
است. همچنین از روش  شدهپرداختهمعنايی و پیوستگی عناصر 

ثبت، شمارش و  یواحدهابررسی  منظوربهتوا تحلیل مح
 است. شدهاستفادهفحوی 

ه برنامه بود 44نود در طول يک سال  یهابرنامهکل  
تصادفی انتخاب شد. سپس،  صورتبهبرنامه  12که تعداد  است

گفتگوهای زنده دونفره اين برنامه ضبط و بازنويسی گرديد. در 
 هاآنو بسامد کاربرد  هاونهنمادامه، انواع ابزارهای پیوستگی در 

استخراج شد. در انتها، با استفاده از  شدهضبط یهابرنامهدر 

 یدرصد بندنمودار و  رسمبه اس پی اس اسو  اکسل افزارنرم
 پرداخته شد. وگوهاگفتدر اين  کاررفتهبهابزارهای پیوستگی 
در اين پژوهش، ابزارهای پیوستگی  هادادهابزار گردآوری 

که گفتگوهای برنامه  است( 2001مدل دولی و لوينسون )
کاربرد و  ازلحاظمدل، اين از  یریگبهرهبا  نودورزشی زنده 

 .گیرندیمقرار  یموردبررسبسامد اين ابزارها 
ای و کتابخانه در اين پژوهش به دو گونه اتخاذشدهروش 

ای، منابع مرتبط با موضوع عد کتابخانهبمیدانی بوده است. در 
و  و سپسقرار گرفتن  موردمطالعهو  گرديد جستجو و تهیه

عد میدانی، به مدت يک در ب .انجام شد هاآناز  بردارییشف
تلويزيون ايران ضبط و  ورزشی نود شبکه سه یهابرنامهسال 

 تهیه شد.
مدل  دودستهاز  هادادهآماری  وتحلیليهتجز منظوربه

 است: شدهاستفادهآماری به شرح زير 
نمودارها و  رسم جداول، یلاز قبآمار توصیفی ( الف
 .فراوانی و درصدها یمحاسبه
 یریگاندازهبه نوع مقیاس  با توجه که آمار استنباطی (ب

. شودیماستفاده  پژوهش هاییهفرضآزمون  منظوربهمتغیرها 
هر يک از  بندیيتاولو منظوربهاز آزمون فريدمن  همچنین

برای پیوستگی و از آزمون مجذور کا  یهامؤلفهعناصر و 
 است. شدهاستفادهبررسی کاربرد هر يک از ابزارهای پیوستگی 

 

 پژوهش هاییافته
ابزارهای پیوستگی در  ينترمهم: تحقیقاول سؤال 

 ؟اندکدمورزشی )برنامه نود(  یهارسانه
آشکاری است که  یشناختزبان یهانشانهپیوستگی دارای 

، با شمارش تعداد تکرار هر يک از روينازاهستند.  شمارشقابل
های  دردادهرا  هاآنمیزان دقیق کاربرد  توانیمیمابزارها 

اما بايد توجه داشت که اين ابزارها بايستی ؛ موردنظر ارائه دهیم
و حاکی از پیوستگی متن باشند. در  کاررفتهبهجای مناسب  در

اين قسمت پس از شناسايی و بررسی میزان کاربرد انواع 
-ی برنامهاز گفتگوهای زنده يیهادر نمونهابزارهای پیوستگی 

جداگانه بسامد کاربرد ابزار  صورتبهی ورزشی نود، در هر ابزار 
به ساير  و درصد وقوع آن نسبت شدهمشخصمربوطه 

. برای اين کار، يعنی تعیین شودیمابزارهای پیوستگی سنجیده 
گوهای مربوط از آمار ومیزان کاربرد اين ابزارها در گفت

که میزان کاربرد اين  صورتينبداست.  شدهاستفادهتوصیفی 
وگوهای موردنظر با استفاده از درصدگیری ابزارها در گفت
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-ها و تفاوتبه شباهت توانیممشخص شد. با درصدگیری 

ی ورزشی وگوهای زندههای میان کاربرد اين ابزارها در گفت
 توانیمبا تعیین بسامد هر ابزار  چراکهبرنامه نود پی برد؛ 

ابزارهای پیوستگی را در اين  ينکاربردترکمپرکاربردترين و 
 وگوها شناسايی کرد.فتگ

که عناصر همانندی  دهدیمنشان  (1)جدول  هایيافته
 7/18معنايی  یهاگزاره درصد، عالئم ارتباطی میان 7/58

 ـصرفی  یالگوهادرصد،  1/12توصیفی  یهاعبارتدرصد، 
 یبرنامهدرصد در  2/2 یواژگاندرصد و روابط  5/8نحوی 

در ادامه هر يک از  .اندقرارگرفته موردتوجهورزشی نود 
 صورتبه هاآن هایيرشاخهزابزارهای پیوستگی به همراه 

؛ بدين ترتیب که ابتدا گیرندیمقرار  یموردبررسجداگانه 
در برنامه نود  شدهاستفادهاز ابزارهای پیوستگی  يیهانمونه

و سپس جدول کلی بسامد متناسب با هر ابزار  شوندیمآورده 
 .شودیمن داده نیز نشا

ابزار نسبت به ساير ابزارهای  هر بسامد و درصد کاربرد
 است: شدهارائهپوستگی در زير 

 

 عناصر پیوستگی -1جدول 

 درصد تراکمی درصد معتبر درصد فراوانی ابزارهای پیوستگی
7/58 2865 همانندی  7/58  7/58  

توصیفی یهاعبارت  589 1/12  1/12  7/70  

2/2 106 روابط واژگانی  2/2  9/72  

نحوی-الگوهای صرفی  413 5/8  5/8  3/81  

معنايی یهاگزارهعالئم ارتباطی میان   911 7/18  7/18  0/100  

0/100 4884 مجموع  0/100   

 

 توصیفی یهاعبارت
که اين عبارات به  دارندیم( اظهار 2001دولی و لوينسون )

که قبالً در متن آورده شده است، يا  کنندیمعناصری اشاره 
عناصری که گوينده انتظار دارد که مخاطبش در بازنمود ذهنی 

 ها آگاه باشد.خود از آن
 از: اندعبارت دردادهاز عبارات توصیفی  يیهانمونه

)نود،  يداداشتهنگهثابت  تیم رو تقريباً اسکلت قبلی •
 (1394آبان  4

به جرات می تونم بگم شما  آقای فردوسی پور •
 سی، چهل درصدتقريباً  قراردادهای پارسالومقايسه کنید، ما 
 (1394شهريور  16کم کرديم )نود، 

 یها، درصد بسامد کاربرد عبارتوشماره د طبق جدول
 12، 1394گوی زنده برنامه نود در سال وگفت 12توصیفی در 
 درصد است.

ها را  دردادهتوصیفی  یهاعبارتجدول زير درصد کاربرد 
 :دهدیمنشان 

 
 توصیفی یهاعبارتکاربرد  بسامد درصد -2جدول 

 درصد تعداد ابزارنام 

 12 589 توصیفی یهاعبارت

 100 4884 مجموع انواع ابزارهای پیوستگی

 همانندی
 هایيرمجموعهزدر اين قسمت به بررسی و تحلیل 

همانندی شامل تکرار، جايگزينی واژگانی، ضماير، جانشینی و 
 .شودیمحذف پرداخته 

 تکرار

در تکرار واژگانی کل يک عبارت يا حداقل بخشی از آن 
(. رابرتس و ديگران 2001)دولی و لوينسون،  شودیمتکرار 

و معتقدند که  رادارند( 2001( نیز نظر دولی و لوينسون )2009)
بنابراين، ؛ شامل تکرار اسامی خاص استتکرار معموالً 

در ارجاع به شخصی اسم به شکل کامل بیان  کهیهنگام
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، تکرار کامل و اگر جزئی از آن اسم تکرار شود، تکرار شودیم
. در اين پژوهش، به اسامی خاص اکتفا شودیمجزئی نامیده 

 جزء تکرار اندشدهکه تکرار  يیهااسم و هر يک از شده استن
 .اندشده محسوب
کامل در جمله  طوربهاسمی  یهاگروهزير،  یهامثالدر 

 .آيندیم حساببه، پس تکرار کلی اندشدهتکرار 

... يا همین مهدی شريفی دو بار اومده تهران و  •
برگشته، يه بار رفته دوبی برگشته به خاطر ويزای تیم ملی، 

هم دعوت نشد و اين بازيکن وقتی رفت و  وقتیچه متأسفانه
اومد هنوز نتونسته برای ما اون مهدی شريفی باشه که بتونه 

 (1394آبان  4، نودکمک بکنه )

، تنها دهندیمزير که تکرار جزئی را نشان  یهامثالدر 
تکرار جزئی  یدهندهنشانيک قسمت از عبارت تکرار شده که 

 است.

 کنیمیمهمیشه افتخار  آقای فردوسی پور ببینید ما •
تیم ملی جمهوری اسالمی  عنوانبهکه تیم ملی کشور ايران 

وجود ه تیمی که از دل مردم نشات گرفته، ب عنوانبهايران 
اومده، بتونه بره سکوهای افتخارو برای اين کشور کسب کنه 

 (1394آبان  18)نود، 

 جایگزینی واژگانی
( در اين نوع از 2001طبق نظر دولی و لوينسون )

تفاوت دارند، اما بر  باهم یموردبررس یهاصورتهمانندی، 
 .دهندیمعنصر يکسانی داللت دارند و به آن ارجاع 

 يیهاواژه یجابهپررنگ شده  یهاواژهزير  یهانمونهدر 
که در هر جمله،  اندکاررفتهبهخط کشیده شده،  هاآنکه زير 

 .کنندیمدو واژه به عنصر يکسانی اشاره  هر

خیلی عجیب هست که چطور آقای معتمدکیا، مدير  •
 هاییمتتیم ملی اين خبر را به بنده میدن و مدير  یارسانه

آبان  25)نود،  کنندیمملی، آقای پیروانی اين خبر را تکذيب 
1394) 

در ادامه برنامه با آقای آبانگاه، دبیر کمیته، دبیر  •
سابق کمیته اخالق هم يه تماسی، حتماً فرصت میشه و 

 (1394آبان  4اينکارو انجام خواهیم داد )نود، 

 ضمایر
ی ضمیر شخصی در زبان فارسی ضماير به شش دسته

متصل، ضمیر شخصی منفصل، ضمیر مشترک، ضمیر اشاره، 
-)مشکوه شودیمضمیر پرسشی و ضمیر نامشخص تقسیم 

الدينی به ضمیرهای متقابل نیز (. مشکوه1390الدينی، 
 است. کردهاشاره

 :اندشدهمشخص ضمايراز  يیهانمونهزير  یهامثالدر 

داد براتون و ادامه شما با اولین باخت اين اتفاق رخ  •
 (1394آبان  4بدين صحبتاتونو )نود، 

 هابچهبه هر صورت با همین نفراتی که بوديم  •
خاصی و تالش خیلی خوبی تمرينات خودشونو رو انجام  بانظم

 (1394شهريور  16دادن )نود، 

 12نبودن تا همین امروز، ديشب ساعت  هرحالبه •
روحی  ازنظرفقط شب تمام بازيکنان رو تونستم جمع بکنم و 

 (1394آذر  2نود، ) .کارکنم هايناروانی با 

 جانشینی
در اين پژوهش به دلیل شباهت بسیار اين مبحث با بحث 

همانندی به شمار  هایيرشاخهز)که جزء  واژگانی جايگزينی
ها، اين دو و عدم وجود وجه تمايز خاص میان آن (آيدیم

. عالوه بر اين، بررسی اندشدهمبحث معادل يکديگر قلمداد 
( و 1976که هالیدی و حسن ) دهدیممنابع ديگر نیز نشان 

( تمايزی بین مبحث جانشینی و روابط واژگانی 1993رنکما )
 .اندنشدهقائل 

 حذف

 دهدیم( معتقدند حذف زمانی رخ 1976لیدی و حسن )اه
ساختاری الزم باشد، ولی ناگفته  یازنظرکه وجود عنصری 

باقی بماند. اطالعات اين عنصر محذوف بايد در جای ديگری 
لیدی و حسن )همان( حذف را به سه ادر جمله آماده باشد. ه

: حذف گروه اسمی، حذف گروه فعلی و اندکردهدسته تقسیم 
 حذف بند.
 :از حذف در برنامه ورزشی نود يیهانمونه

تسنیم خبر داد که تموم شده و  ∅امشب فکر کنم  •

 سپاهان ∅و با ∅ فوالد ∅آقای اسکوچیچ فسخ کرده با 

(. در اين نمونه، به ترتیب 1394آبان  18تموم کرده )نود، ∅
و  "باشگاه"، "خوزستان"، "باشگاه"، "خبرگزاری"عناصر 

 .اندشدهحذف "اصفهان"

ايشاال برطرف شد ما در ... و مطالبات قانونیش که  •

مهر  27)نود،  ∅ خدمت عزيزان هستیم، اين بخش قانونی
است و درک  شدهحذف "هست"(. در اين مثال فعل 1394

 جمله را با مشکل مواجه نکرده است.
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ابزار همانندی،  هایيرشاخهزاز  يیهامثالبعد از بررسی 
 .استبه شرح زير  هاآنجدول کلی بسامدهای 

 دستبه هایبسامد دول شماره سه، درصدبا توجه به ج
. دهدیمی همانندی، اعداد متفاوتی را نشان از مجموعه آمده

درصد بیشترين درصد بسامد کاربرد را به  88/25تکرار کلی با 
درصد  23/25خود اختصاص داده است. ضمیر شخصی با 

درصد سومین  44/22دومین بسامد کاربرد را دارد. حذف با 
درصد، ضمیر اشاره با  30/8جايگاه را دارد. تکرار جزئی با 

 درصد، ضمیر 24/3درصد، جايگزينی واژگانی با  43/7

درصد، ضمیر  5/1درصد، ضمیر مشترک با  65/2نامشخص با 
درصد در  52/0و ضمیر متقابل با  درصد 15/1پرسشی با 

. با توجه به اينکه همانندی گیرندیمهای بعدی قرار جايگاه
 آمدهدستبهای از پیوستگی است و درصدهای زيرمجموعه

نتیجه گرفت که بسامد کاربرد  توانیممتفاوت هستند، 
-و( در گفت2001نظر دولی و لوينسون ) بر اساسمانندی ه

 ی ورزشی نود متفاوت است.گوهای زنده برنامه
 

 

 درصد بسامد کاربرد همانندی -3جدول 

 درصد تعداد درصد
88/25 733 تکرار کلی  

30/8 238 تکرار جزئی  

24/3 93 جايگزينی واژگانی  

23/25 723 ضمیر شخصی  

5/1 43 ضمیر مشترک  

65/2 76 ضمیر نامشخص  

43/7 213 ضمیر اشاره  

15/1 33 ضمیر پرسشی  

52/0 15 ضمیر متقابل  

44/22 643 حذف  

 100 2865 مجموع همانندی
 

 روابط واژگانی
واژگانی شامل  ( روابط2001) دولی و لوينسون ازنظر

 هرکدامکه  شودیمکل و شمول معنايی ـ  آيی، مجاز جزءباهم
 .شودیمدر زير به آن پرداخته 

 آییباهم
زمان و معمول عناصر واژگانی منفرد آيی وقوع همباهم

ی واژگانی يکسانی تعلق دارند. در ادامه، است که به مجموعه
 .شودیمآيی ارائه اهماز ب يیهانمونه

حیا بعد از اولین شکستی که داديد، تماشاگران شعار  •
رسه  ینظرمبه  درواقع، خیلی وغريبیبعج کن و رها کن

 (1394آبان  4احساسی سر دادند علیه شما )نود، 

کسانی که  افتخاربهشما تو صحبتتون گفتید سالم  •
نه هزار رو و هزار رنگ  ،هستند رنگرو و يکيکدر ورزش 

 (1394شهريور  30)نود، 

 

 کلـ  مجاز جزء
( تنها 2009( و رابرتس و ديگران )2001دولی و لوينسون )

کل را از ابزارهای پیوستگی معرفی کردند. شمیسا ـ  مجاز جزء
نوعی انحراف از منطق عادی گفتار  درواقع( مجاز را 1381)
که در آن واژه از معنای اصلی و حقیقی خود دورمی  داندیم

، واژه معنايی غیر از معنای اصلی و حقیقی يگردعبارتبهشود؛ 
اين پژوهش نشان داد  هایدادهیرو. بررسی کندیمخود پیدا 

ـ  ی نود مجاز جزءی ورزشی برنامهگوهای زندهوکه در گفت
 .وجود ندارد کل

 شمول معنایی
ی يک يا چند مفهوم ديگر مفهومی دربردارنده کهیهنگام

ی شمول باشد، بین آن مفهوم و مفاهیم تحت شمول آن رابطه
 معنايی برقرار است.

 از شمول معنايی در زير آورده شده است: يیهانمونه
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بازی ديگه مونده،  دو تا بازیضمن اينکه  •
بازی استقالل خوزستان و و  هست پرسپولیس و ملوان

 (1394آبان  4)نود،  وازاستقالل اه

مجید دارين شما روی،  دو تا بازيکن يک میلیونی •
يه  بازيکن به اين خوبیی خدا و شما دارين، بنده حسینی

 (1394شهريور  16میلیونی )نود، 

ابزار روابط  هایيرشاخهزاز  يیهامثالبعد از بررسی 
جدول . استبه شرح زير  هاآنواژگانی، جدول کلی بسامدهای 

نشان  یطورکلبه( درصد بسامد کاربرد روابط واژگانی را 4)
 .دهدیم

 

 درصد بسامد کاربرد روابط واژگانی -4جدول 

 درصد تعداد نام ابزار

 13/31 33 يیآبا هم

 87/68 73 شمول معنايی

 100 106 مجموع روابط واژگانی
   

از روابط واژگانی،  آمدهدستبهبا توجه به درصد بسامدهای 
درصد بیشترين درصد بسامد کاربرد را  87/68شمول معنايی با 

درصد در  13/31با  يیآبا همبه خود اختصاص داده است. 
 جايگاه بعدی قرار دارد.

 نحویـ  های صرفیالگو
نحوی را به ـ  های صرفی( الگو2001دولی و لوينسون )

-های تصريفی، پارهمقولهاند: ثبات ی تقسیم کردهسه دسته

کاربردشناختی. در ـ  های پژواکی و ساختمندی گفتمانیگفتار
 .شودیمها پرداخته ادامه به تحلیل هر يک از آن

 های تصریفیثبات مقوله
های تصريفی ثبات مقوله تواندیمتوالی عبارات و جمالت 

و ها )دولی های زمانی در افعال جملهرا نشان دهد؛ مانند نشانه
( کاربرد اين ابزار را در جمله 1386(. البرزی )2001لوينسون، 

 کند.اجباری تلقی می
های زير های تصريفی در مثالهايی از ثبات مقولهنمونه
 اند:آورده شده

، قهرمان جام شده بوديه روزی سپاهان قهرمان  •
و  داشترو هم در داخل زمین  هایيکنباز، بهترين شد حذفی

آبان  4. )نود، معرفی کردحتی بهترين بازيکنان خارجی را نیز 
تصريفی  یهامقوله(. در اين مثال زمان هست که ثبات 1394

 .دهدیمرا نشان 

، می کننهزينه  هاباشگاهدر همه جای دنیا  •
کنا رو به سطح يباز هاباشگاه، تهیه می کننامکانات  هاباشگاه

آماده رو جهت  هایيکنبازاون  يتدرنهاو  می رسوننآمادگی 
آبان،  18)نود،  می گذارندمسابقات ملی، در اختیار تیم ملی 

دارای زمان گذشته  هافعل یهمهدر اين نمونه  (.1394
 هستند.

 های پژواکیگفتارپاره
 هاآنپژواکی اشاره به مواردی دارد که در  یگفتارهاپاره

تأکید تکرار  رمنظوبهنامنظم و  صورتبهگفتارهای خاصی 
 در زير آورده شد است: هاآناز  يیهانمونه. شوندیم

با ايشون،  مذاکراتی کردينيک سری  هرحالبه •
)نود،  نکرديم یامذاکرهنه ما هیچ  -با ايشون؟ مذاکره نکردين

 (1394آبان  18

شما مطمئن باشید خواهد  –يا نه  می مونهتیمه  •
لیگ  همینشما مطمئن باش که  -لیگ ديگه؟ همین – .وندم

 (1394آذر  2. )نود، موندخواهد 

 کاربردشناختیـ  ساختمندی گفتمانی
اين نوع از الگوهای صرفی ـ نحوی به موارد اشاره دارد 

موارد مهمی که در بیشتر بر روی زمان خاص و  هاآنکه در 
زير  یهامثال. شودیم، تأکید گیردیمآن زمان خاص صورت 
 در نظر گرفت: توانیمرا در برنامه ورزشی نود 

با آقای آبانگاه، دبیر کمیته، دبیر  در ادامه برنامه •
ی اخالق هم يه تماسی، حتماً فرصت بشه اينکارو سابق کمیته

 (1394آبان  4انجام خواهیم داد )نود، 

، من گفتم که گفت من نمی کنمیمعرض  اآلن •
 (1394شهريور،  30)نود،  کارکنما تونم فرهادجون با شم

ابزار الگوهای  هایيرشاخهزاز  يیهامثالبعد از بررسی 
( 5در جدول ) هاآنصرفی ـ نحوی، جدول کلی بسامدهای 

 آورده شده است.
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 الگوهای صرفی ـ نحوی درصد بسامد کاربرد -5جدول 

 درصد تعداد نام ابزار

 29/60 249 های تصريفیثبات مقوله

 35/4 18 های پژواکیگفتارپاره

 35/35 146 کاربردشناختی-ساختمندی گفتمانی

 100 413 نحوی-مجموع الگوهای صرفی
   

الگوهای  آمدهدستبهبا توجه به درصد بسامدهای  
های تصريفی با ، ثبات مقوله(5در جدول ) نحوی -صرفی

درصد بیشترين درصد کاربرد را به خود اختصاص داده  29/60
درصد  35/35کاربردشناختی با ـ  است. ساختمندی گفتمانی

نحوی است و ـ  کاربرد، دومین ابزار پرکاربرد الگوهای صرفی
درصد کمترين بسامد کاربرد را  35/4گفتارهای پژواکی با پاره

که نحوی ـ  الگوهای صرفی که دهدیمنتايج نشان دارد. 
ی را درصدهای متفاوت ای از پیوستگی استزيرمجموعه

 دربردارد.
 معنایی یهاگزارهعالئم ارتباطی میان 

( معتقدند گاهی روابط مفهومی 2001دولی و لوينسون ) 
نشان  یشناختزبانبین گزاره ها با حروف ربط يا ساير عالئم 

( در بررسی پیوستگی 2009. رابرتس و ديگران )شوندیمداده 
( حروف پیوندی، حروف 2001به پیروی از دولی و لوينسون )

برای افزايشی، حروف تقابلی و نشانگرهای بسط دهنده را 
 حروف ربط در نظر گرفتند.

، از حروف ربط پیوندی يیهانمونهزير  یهامثالدر 
 است: شدهمشخص به ترتیب بسط دهندهو  تقابلی، افزايشی

ی ايشون به ما اعالم کردن که ايشون مدير برنامه •
ما هم برای  وآمادگی پیوستن به باشگاه سپاهان رو داره 

)حرف ربط  (1394 آبان 18ايشون شرط گذاشتیم )نود، 
 پیوندی(
که  زدهرقم یاگونهبهيه مقداری شرايط  متأسفانه •

داخل کشور خودمون تو ايران  حتیجای دنیاست و  خالف همه
 )حرف ربط افزايشی( (1394آبان  4)نود، 
 صحبتهمتو برنامه  هرحالبهآقای حاج رضايی ما  •

شما  ولیکرديم بايد حاال که هادی ديگه در بین ما نیست، 
 امشب نتونستین برنامه رو تماشا بفرمايین ما صحبت کرديم

 )حرف ربط تقابلی( (1394مهر  13نود، )
واال خوب، توی اين دو سه روز گذشته، همه  •

همه مردم به نوعی نظرشونو اعالم کردن  باالخرهکارشناسا، 
 رف ربط بسط دهنده()ح (1394مهر  6)نود، 
 یهاگزارهعالئم ارتباطی میان از  يیهامثالبعد از بررسی  

. جدول استبه شرح زير  هاآنامدهای ، جدول کلی بسمعنايی
معنايی  یهاگزاره( درصد بسامد کاربرد عالئم ارتباطی میان 6)

 .دهدیمرا نشان 
 

 های معناییدرصد بسامد کاربرد عالئم ارتباطی میان گزاره -6جدول 

 درصد تعداد نام ابزار

 40/48 441 حروف ربط پیوندی
 68/34 316 حرف ربط افزايشی

 78/8 80 حرف ربط بسط دهنده

 12/8 74 تقابلیحرف ربط 
 100 911 معنايی یهاگزارهمجموع عالئم ارتباطی میان 

   

از عالئم ارتباطی  آمدهدستبهبا توجه به درصد بسامدهای 
درصد  40/48های معنايی، حروف ربط پیوندی با میان گزاره

بیشترين درصد بسامد کاربرد را به خود اختصاص داده است. 
درصد در جايگاه دوم قرار دارد.  68/34حروف ربط افزايشی با 

درصد قرار  78/8در جايگاه سوم حروف ربط بسط دهنده با 

را درصد کمترين درصد کاربرد  12/8دارد. حروف ربط تقابلی با 
 دارد.

هريک از ابزارهای پیوستگی،  جداگانهبعد از بررسی 
 شودیمدر زير آورده ( 7، جدول )هاآن تریقدقمقايسه  منظوربه

نشان  یطورکلبهدرصد بسامد انواع ابزارهای پیوستگی را که 
 .دهدیم

 



 

 

 

 انواع ابزارهای پیوستگیدرصد بسامد کاربرد  -7جدول 

 درصد تعداد نام ابزار
66/58 2865 همانندی  

های معنايیعالئم ارتباطی میان گزاره  911 65/18  

توصیفی یهاعبارت  589 12 

نحوی -الگوهای صرفی  413 45/8  

17/2 106 روابط واژگانی  

 100 4884 مجموع انواع ابزارهای پیوستگی
   

از انواع ابزارهای  آمدهدستبهبا توجه به درصد بسامدهای 
درصد بیشترين درصد بسامد  66/58پیوستگی، همانندی با 

کاربرد را به خود اختصاص داده است. عالئم ارتباطی میان 
درصد در جايگاه دوم قرار دارد.  65/18های معنايی با گزاره

درصد در جايگاه سوم قرار دارد.  12های توصیفی با عبارت
 17/2درصد و روابط واژگانی  45/8الگوهای صرفی نحوی با 

نتايج حاکی از  .های چهارم و پنجم قرار دارنددرصد در جايگاه
-بسامد کاربرد انواع ابزارهای پیوستگی در گفتآن است که 

. با يکديگر متفاوت هستند وگوهای زنده برنامه ورزشی نود
بررسی  منظوربههمچنین، آمار استنباطی ابزارهای پیوستگی 

دهای آنان در برنامه ورزشی نود نیز به شرح زير تفاوت کاربر
 .گیردیمقرار  یموردبررس

ابزارهای پیوستگی را نشان  یهامؤلفه( میانگین 8جدول )
( سطح معناداری رابطة بین 9ال آن جدول )بو به دن دهدیم

 .دهدیمرا توضیح  هاآن

 

 پیوستگی یهامؤلفهآزمون مجذور کای در مورد رابطه بین  -8جدول 

 هارتبهمیانگین  پیوستگی یهامؤلفه
 12/3 توصیفی یهاعبارت

 66/4 همانندی

 16/2 واژگانیروابط 

 99/2 نحوی -الگوهای صرفی

 53/3 معنايی یهاگزارهعالئم ارتباطی میان 
 

 پیوستگی( یهامؤلفه)سطح معناداری  آماره آزمون -9جدول 

 پیوستگی آزمون یهاآماره
 379/356 مقدار خی دو

 4 درجه آزادی

 0001/0 دارییمعنسطح 
  

همانندی با  مؤلفهکه  دهندیمنشان  استنباطی هایيافته
عالئم ارتباطی میان  مؤلفهدر اولويت اول،  66/4 ةمیانگین رتب

در اولويت دوم و  53/3 ةمعنايی با میانگین رتب یهاگزاره
در اولويت سوم و  12/3 ةتوصیفی با میانگین رتب یهاعبارت

در اولويت  99/2 ةنحوی با میانگین رتب ـالگوهای صرفی 
در  16/2 ةروابط واژگانی با میانگین رتب یهچهارم و مولف

     شدهمحاسبهو مقدار خی دو  ؛گیرندیماولويت پنجم قرار 
 sig=0/001با سطح معناداری  ،379/356برابر با 

(05/0P>،.379/356)  است. چون سطح معناداری

نتیجه  توانیم، تر استکوچک 05/0از آلفای  شدهمحاسبه
درصد اطمینان کاربرد ابزارهای  95با احتمال گرفت که 

زنده  یوگوهادر گفت (2001پیوستگی دولی و لوينسون )
بعد از پاسخ به سؤال اول پژوهش،  .ورزشی نود متفاوت هستند

 .شودیمسؤال دوم تحقیق حاضر در زير بررسی 

تا چه حد ابزارهای پیوستگی سؤال دوم تحقیق:  •
( و روش تحلیل 2001توسط دولی و لوينسون ) شدهمطرح

 زنده برنامه نود هستند؟ یوگوهاگفتبه  یمتعمقابل هاآن
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ول اکه در جد برای پاسخ به اين سؤال از آمار استنباطی
( فراوانی ابزارهای 10جدول ) زير آمده است، استفاده گرديد.

( نشان دهندة سطح 11پیوستگی و به دنبال آن جدول )
 معناداری است.

 

 پیوستگی یهامؤلفهآزمون مجذور کای در مورد رابطه بین  -10جدول 

 هایفراواناختالف  فراوانی مورد انتظار شدهمشاهدهفراوانی  پیوستگی یهامؤلفه
 8/387- 8/976 589 عبارات توصیفی

 2/1888 8/976 2865 همانندی

 8/870- 8/976 106 روابط واژگانی

 8/563- 8/976 413 نحوی -الگوهای صرفی

 8/65- 8/976 911 معنايی یهاگزارهعالئم ارتباطی میان 
 

 پیوستگی( یهامؤلفه)سطح معناداری  آماره آزمون -11جدول 

 پیوستگی آزمون یهاآماره
 095/4910 مقدار خی دو

 4 درجه آزادی

 001/0 دارییمعنسطح 
  

ابزارهای پیوستگی به برنامه  پذيرییمتعمبررسی  منظوربه
و مقدار  شداستفاده ر )خی دو( وئآزمون کای اسکاز ورزش نود، 

 sig=0با سطح معناداری  ،4910برابر با  شدهمحاسبهخی دو 

/001 (05/0P> ،.4910 = r)  .ون سطح معناداری چاست
نتیجه  توانیم، تر استکوچک 05/0از آلفای  شدهمحاسبه

درصد اطمینان ابزارهای پیوستگی  95با احتمال گرفت که 
و روش تحلیل  (2001توسط دولی و لوينسون ) شدهمطرح

 زنده ورزشی نود هستند. یوگوهاگفتبه  یمتعمقابل هاآن

 

 گیرییجهنتبحث و 
و در راستای پاسخ  آمدهدستبه هایيافتهپس از بررسی 

 پژوهش نتايج زير حاصل شد: سؤاالتبه 

 یوستگیابزار پ بر اساسهمانندی  یهامؤلفهکاربرد  •
زنده ورزشی نود  یوگوهاگفت( در 2001دولی و لوينسون )

 متفاوت هستند.

ابزار  بر اساسروابط واژگانی  یهامؤلفهکاربرد  •
زنده  یوگوهادر گفت (2001پیوستگی دولی و لوينسون )

 هستند. ورزشی نود متفاوت

بر نحوی  ـالگوهای صرفی  یهامؤلفهکاربرد  •
در  (2001ابزار پیوستگی دولی و لوينسون ) اساس
 هستند. زنده ورزشی نود متفاوت یوگوهاگفت

 یهاگزارهعالئم ارتباطی میان  یهامؤلفهکاربرد  •
در  (2001ابزار پیوستگی دولی و لوينسون ) بر اساسمعنايی 

 هستند. زنده ورزشی نود متفاوت یوگوهاگفت

الگوی دولی و  در شدهمطرحابزارهای پیوستگی  •
وگوهای زنده ورزشی گفت به یمتعمقابل( 2001لوينسون )
آماری معنادار  ازنظراين ابزارها  پذيرییمتعم و استبرنامه نود 

 است.

پژوهش حاضر نشان داد که در بین عناصر  هایيافته
حرف ربط در  معنايی، یهاگزارهعالئم ارتباطی میان 

گفتگوهای زنده ورزشی برنامه نود از اهمیت بااليی برخوردار 
ربط پیوندی دارای باالترين  حروفاست و در بین حروف ربط، 

بسامد است.  ترينيینپاربط تقابلی دارای  و حروفبسامد 
( و 1378نصر آزادانی ) هایيافتهپژوهش حاضر با  هایيافته

 ينبنابرا؛ همخوانی دارد (2012) یمیرحهنگر، تاکی و آ
 هایيافتهيیدی بر أت تواندیم پژوهش حاضر هایيافته

پژوهش حاضر حاکی  هایيافتههمچنین  تحقیقات قبلی است.
از اين است که در بین ابزارهای پیوستگی، ابزارهای همانندی 

و  ای بسامد و کاربرد باالتری نسبت به ساير ابزارها هستنددار
از بین ابزارهای همانندی، ابزارهای تکرار کلی، ضمیرهای 

حذف دارای بسامد و کاربرد باالتری نسبت به ساير  شخصی و
فضل  هایيافتهپژوهش حاضر با  هایيافتهابزارها هستند. 

 .همخوانی دارد( 1383) پورفالح( و 1373علی )



 

 

 

 یدرستبه یاجتماع پژوهشگران از یاریبسکه  کهيیازآنجا
 و مناسب یاگونهبه ،یگفتار یهاداده به چگونه که دانندینم

 یوگوهاگفت یبررس، لذا نتايج پژوهش حاضر و بنگرند یلیتحل
کمک شايانی در بررسی و تحلیل  تواندیم ونيزيتلو و ويراد

همچنین و انواع ديگر آن داشته باشد.  هاگفتماناين 
 یتا حد توانندیمبا توجه به نتايج اين پژوهش  نظرانصاحب
 با .کنند دایپ یلیتحل تفکر يیتوانا ،ی نیزنوشتار متون به نسبت

 هم دارد، یدیکل یجنبه گفتار هم ونيزيتلو در نکهيا توجه به
 نسبت مخاطب واکنش یبررس در هم و مخاطب نظر جلب در

کاربردهای بسیاری  آمدهدستبه، نتايج مختلف یهابرنامه به
 یریکارگبهخواهد داشت و در  یماصداوس یهابرنامهدر ساير 

 کمک شايانی خواهد نمود. هاگفتمانابزار مناسب پیوستگی در 
 تواندیمژوهش اين پ هایيافته یارسانه یهاگفتمانعالوه بر 

قرار  مورداستفادهو حتی نوشتارها نیز  هاگفتماندر ساير انواع 
 به منجر تواندیمگفت اين تحقیق  توانیمبگیرد. به عبارتی 
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