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ABSTRACT 

Persuasion is a tendency to add a systematic direction to a text by 

observing the gradual steps that build up this text. Each ingredient that 

contributes in formulating the full picture of persuasive texts has to be taken 

into consideration. More generally, persuasion has its own linguistic properties 

that are noticeable at different levels.  

Interestingly, Jane Austen’s novel Persuasion has been chosen in order to 

check whether it is really a reflection of persuasion or not. The accomplishment 

of this assessment is carried out by using a pragma-stylistic approach. This 

facilitates the observance of the use of persuasion (pragmatic dimension) and 

how it is communicated among characters, authors and readers (stylistic 

dimension). This use determines the style of each persuasive situation in the 

first place and the author’s in the second.  

Accordingly, the study aims at: (1) delineating the process of persuasion 

and stating its linguistic properties. (2) Formulating sets of linguistic properties 

of persuasion by depending on the analysis of Jane Austen's Persuasion. 

(3)Identifying a number of pragma-stylistic strategies that are used in each 

situation. 

Basically, to accomplish the aims of the present study, it is hypothesized 

that: 

1. Persuasion is a process that incorporates an act of persuasion as one of its 

constituents. 

2. The concept of Persuasion is employed by Jane Austen in her novel 

Persuasion.  
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3. There are sets of linguistic properties of persuasion and pragma-stylistic 

strategies that accompany the achievement of persuasion in Jane Austen's 

Persuasion.   

To test the validity of the above-mentioned hypotheses, the following 

procedure has been used: 

1. A theoretical introduction of persuasion, its pragma-stylistic approach, and its 

uniqueness in the literary discourse have been stated. 

2. Austen's Persuasion has been chosen.  

3. Austen’s Persuasion has been analyzed for investigating linguistic properties 

of persuasion and pragma-stylistic strategies.  

After the analysis of the data, the main findings of the study arrived at 

are: 

1. Persuasion is a process that the speech act of persuasion is one of its 

constituents. This confirms the validity of the first hypothesis. 

2. Austen employed the concept of persuasion in her novel Persuasion and this 

is apparent by the various situations that are covered from the beginning of the 

novel to the end. This confirms the validity of the second hypothesis. 

3. Persuasion is achieved by the use of sets of linguistic properties of persuasion 

and the pragma-stylistic strategies. This confirms the validity of the third 

hypothesis.  

Finally, relevant conclusions are drawn on the basis of the findings of the 

analysis and their discussions. These are followed by some recommendations 

and suggestions for further studies. 
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  جمهورية العراق
 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث 

 القادسيةجامعة 
 كلية التربية 

 قسم اللغة االنكليزية
 

 

  

 

 اسلوبية لإلقناعتداولية دراسة 

   جين اوستنل االقناع في رواية 

 

 إلىرسالة تقدّمت بها 

 جامعة القادسية\كلية التربيةعمادة  

 آداب\الماجستيردرجة من متطلبات نيل و هي جزء 

 في اللغة االنكليزية وعلم اللغة

 الطالبة

 هبة حميد حمزة الجنابي

 شرافبإ

 ميساء كاظم حسين جبرين  ةالستاذ المساعد الدكتورأ

 

كانون االول                                    هـ  9341 خر ربيع اآل

7192 
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 الخالصة

ٌُمثّل اإلقناع مٌالً إلضفاء إتجاه  نظامً على النّص من خالل مالحظة الخطوات التدرٌجٌة فً 

تكّون ذلك النص . فكّل عنصٍر ٌسهم فً تكوٌن صورة النّص المتكاملة بوصفِه نّصاُ مقنعاً ٌجب أن ٌؤخذ 

. وبصورة عاَمةُ , ٌمتلك اإلقناع خاصٌات لغوٌة متماسكة ٌُمكن مالحظتها فً  إسهامه فً اإلعتبار

 مستوٌات النّص الُمختلفة.

ً للدرس لمالحظة خاصٌات اإلقناع فً تشّكل  باختٌارمن أجل هذا قُمنا  جٌن أوستن موضوعا

اع فً الرواٌة ومدى لفحص مدى حقٌقة إنعكاس اإلقن اإلقناعرواٌتها األخٌرة   اختٌارالنّص األدبً .وتَم 

تحققه . وهذا الخصوص الروائً سوف ٌتم التحقق منه من خالل وسائل لغوٌة . وٌتم إنجاز ذلك التحقق 

من خالل إستخدام اإلتجاه اإلسلوبً التداولً فً الدراسة . فهذا ٌُسّهل مالحظة ورصد إستخدام اإلقناع 

من  ة وبٌنها وبٌن كاتبها وبٌنهما وبٌن القارئمن ناحٌة تداولٌة فً كٌفٌة التواصل بٌن شخصٌات الرواٌ

الدرجة األولى وأسلوب الكاتب قناع فً على اإلنص ٌحتوي  سلوب كلُ ناحٌه اسلوبٌه. اإلستخدام ٌحدد أ

 الدرجة الثانٌة.  فً

 :لىإراسة الحالٌة تهدف الدلهذا,  نتٌجة  

 . اللغوٌة وخصائصهقناع اإلمفهوم عرض  .1

 .اإلقناع وستنصائص اإلقناع اللغوٌة استناداً إلى تحلٌل رواٌة جٌن أخ منْ  إستنباط مجموعةُ .2

قناع قف من مواقف اإلستعمل فً كل موسلوبٌة التداولٌة التً تُ الستراتٌجٌات األ منْ  . إرساء مجموعة3

 فً الرواٌة.

 أساسٌة , تسعى الدراسة الحالٌة لتحقٌق أهدافها , من خالل الفرضٌات اآلتٌة :  ةبصور

 ستخدام فعل كالم االقناع كأحد مكوناتها.إتتضمن  هو عملٌةاإلقناع  إنّ .1

 وستن المدروسة.فً رواٌة جٌن أ قناع قد تم توظٌفهُ إّن اإل. 2

جٌن  قناع فً رواٌةتحقٌق اإل صاحبتْ  ةة تداولٌّ أسلوبٌّ ستراتٌجٌات لألقناع و لغوٌة خصائصهناك . 3

 .قناعاإلوستن أ

 :إتباع اإلجراءات اآلتٌة المذكورة, تمّ  قٌة الفرضٌاتادمص الختبار
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 دبً.فً الخطاب األ سلوبً التداولً, و خصوصٌتهُ نظرٌة عن اإلقناع, اإلتجاه األ رض مقدمة. ع1

 .قناعاإل. أختٌار رواٌة جٌن أوستن 2

ة سلوبٌّ األ ستراتٌجٌاتلو ا لإلقناعللكشف عن الخصائص اللغوٌة  قناعاإلوستن أتحلٌل رواٌة جٌن . 3

 ستخدمة فً الرواٌة.ة المُ التداولٌّ 

 اآلتٌة :ة ٌلى النتائج الرئٌسالدراسة إ لتْ عطٌات, توصّ وبعد تحلٌل المُ        

 ولى.ة األُ ة الفرضٌّ قٌّ مصدا ما ٌثبت تضمنت فعل كالم االقناع كأحد مكوناتها. وهو . إّن اإلقناع عملٌّة1

ت الرواٌة من غطّ  واضح من خالل مواقف متنوعةا وذلك قناع فً رواٌتهجٌن أوستن اإل استخدمت. 2

  .ة الثانٌةة الفرضٌّ مصداقٌّ  ما ٌثبتبداٌتها الى نهاٌتها. وهو 

رافق تحقٌق ة التً تُ التداولٌّ  األسلوبٌّة والستراتٌجٌات لإلقناع اللغوٌّة الخصائص. هناك مجموعة من 3

  .الفرضٌة الثالثةمصداقٌة  هو ما ٌثبتو .قناعاإلوستن اإلقناع فً رواٌة جٌن أ

 جراءالتوصٌات إل وبعض وتقدٌم بعض المقترحات االستنتاجات الرسالة ببعض اختتمت وأخٌراً 

 المستقبلٌة.من الدراسات  المزٌد

 


