مقایسه نشانه های فراگفتمان در مجالت انگلیسی بین المللی و
داخلی:
مطالعه موردی مقاالت حوزه زبان شناسی کاربردی
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چکیده
نشانه های فراگفتمان 3ابزاری هستند جهت سازماندهی زبان بدون آن که چیزی به محتوای اصلی اضافه
کنند .این نشانه ها در درک بهتر خوانندگان از نگرش نویسنده و ایجاد و تحکیم ارتباط بین نویسنده و
خواننده نقش موثری ایفا می کنند .پژوهش حاضر به بررسی انواع و تعداد نشانه های فراگفتمان به کار رفته
در مقاالت علمی پژوهشی انگلیسی در مجالت بین المللی و داخلی در حوزه زبان شناسی کاربردی
می پردازد .بدین منظور ،با استفاده از برنامه "فراوانی( "1نیشن 5و هیتلی ،)6112 ،2انواع و تعداد نشانه های
فراگفتمان به کار رفته در  546مقاله علمی ،شامل  3,154,421کلمه ،چاپ شده در  42مجله بین المللی و
داخلی در حوزه زبانشناسی کاربردی بر اساس مدل نشانه های فراگفتمان هایلند )11 :6115( 2مورد مطالعه
قرار گرفتند .نتایج این مقایسه گواه وجود تفاوتهایی در کاربرد نشانههای فراگفتمان در دو گروه مقاالت
برگرفته از مجالت بین المللی و داخلی است .توجه به این تفاوت ها در به کارگیری نشانه های فراگفتمان و
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در نظر گرفتن آن ها در آموزش نگارش آکادمیک می تواند موجب ارتقاء کیفیت مقاالت چاپ شده در
مجالت داخلی انگلیسی شود.
کلیدواژه ها :مقاالت علمی پژوهشی ،نشانههای فراگفتمان ،مجالت بینالمللی  ،مجالت داخلی

 .1مقدمه
4

6

مطالعه مقاالت علمی ،به عنوان ژانر اصلی تولیدات علمی (رویینگ و الیسون  )325 :6113 ،و ابزار مهم تبادل اطالعات
در بین اعضای جامعه آکادمیک (سویلز441 :4111 ،3؛ فالوردیو613 :4111 ،1؛ هوینگز ،)65 :6112 ،5در طی چند دهه
گذشته در حوزه تحلیل ژانر مورد توجه روزافزون واقع شده است .این توجه رو به افزایش به شکل گیری تحقیقات
گسترده ای با هدف بررسی مقاالت علمی پژوهشی از جنبههای گوناگون انجامیده است.
بعالوه ،نظر به اهمیتی که چاپ مقاالت علمی پژوهشی درمجالت بین المللی در جامعه علمی امروز پیدا کرده است،
مقاالتی چند به بررسی مشکالتی که نویسندگان فارسی زبان در چاپ مقاالت خود به زبان انگلیسی با آن ها مواجه هستند
پرداخته اند .در این میان ،تعدادی از پژوهشگران ایرانی به مطالعه و مقایسه مقاالت منتشر شده در مجالت بینالمللی وداخلی
با هدف بررسی شباهت ها و تفاوت های آن ها از چشم اندازهای گوناگون پرداخته اند (عطایی و فالح6115 ،؛ محضری و
مفتون6112 ،؛ امیریان ،کساییان و توکلی6111 ،؛ انصاریان و رشیدی6111 ،؛ رضایی و سیفوری6111 ،؛ شهریاری احمدی،
6111؛ خانی و منصوری نژاد6141 ،؛ خانی و تازیک.)6144 ،
با توجه به اهمیت مقاالت علمی در گزارش نتایج پژوهش ها و اهمیت زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی آکادمیک،
تحقیق درباره ساختار مقاله های انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .مقاالت علمی قواعد ویژه ای دارند که آن ها را
از دیگر ژانرها متمایز میسازند و بایستی در نگارش مقاله مدنظر قرار داده شوند.
مطالعه نشانه های فراگفتمان ،به عنوان یکی از ویژگی های زبانی مقاالت علمی ،اخیراً در حوزه زبان شناسی کاربردی،
توجه محققان را به خود معطوف نموده است .کریزمور ،2مارکانن 2و استفنسن )4113( 1نشانه های فراگفتمان را به عنوان
ابزاری جهت سازماندهی زبان (گفتاری و نوشتاری) تعریف می کنند ،بدون آنکه چیزی به محتوای اصلی اضافه کنند به
عنوان مثال کلمات و عباراتی همچون "بعالوه"" ،در نتیجه"" ،به عبارت دیگر" و "قطعا" .ونده کوپل )4115( 1در تعریف
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خود از نشانه های فراگفتمان به نقش آن ها در درک بهتر خوانندگان از نگرش نویسنده اشاره می کند .بعالوه ،هایلند

4

( )6115و هایلند و تس ،)6111( 6نقش این ابزار زبانی را ایجاد و تحکیم ارتباط بین نویسنده و خواننده میدانند.
تعدادی از محققان ایرانی در سال های اخیر به بررسی نشانه های فراگفتمان در مقاالت علمی پژوهشی پرداخته اند .این
پژوهش ها به بررسی نشانه های فراگفتمان ،به طور کلی و جزئی ،در قسمت های مختلف مقاالت علمی از رشته های مختلف
پرداخته اند .پیش از پرداختن به مطالعه حاضر ،مروری مختصر داریم بر تعدادی از این پژوهش ها که نتایج قابل توجهی در
راستای پژوهش حاضر داشته اند .عبدی ( )6111نشانه های فراگفتمان تعاملی را طبق مدل وندکاپل )4115(3در قسمت بحث
و بررسی  21مقاله علمی پژوهشی زبان انگلیسی از رشته های علوم طبیعی و علوم انسانی را از نظر کمی و کیفی مورد
بررسی مقایسه قرار داد .تحقیق او وجود تفاوت هایی را بین دو گروه در استفاده از نشانه های فراگفتمان تعاملی نشان داد .به
این صورت که بعضی نشانه های فراگفتمان بسته به موضوع مقاله با کاربردهای متفاوتی در دو نمونه مقاالت به کار برده
می شوند.
عبداهلل زاده ( )6114نحوه استفاده از نشانه های فراگفتمان در قسمت مقدمه  23مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی در
حوزه آموزش زبان انگلیسی نوشته شده توسط نویسندگان فارسی و انگلیسی زبان را مقایسه کرد .نتیجه مقایسه او نیز نشان
دهنده تفاوت دو گروه در بهره گیری از بعضی انواع نشانه های فراگفتمان بود .او نشان داد که با وجود شباهت هایی بین دو
گروه در کاربرد بعضی از انواع نشانههای فراگفتمان ،انگلیسی زبانان به میزان قابل توجهی بیشتر از فارسی زبانان از این نشانه
ها استفاده می کنند.
در پژوهشی مشابه ،عبداهلل زاده ( )6113تفاوت های نویسندگان فارسی زبان و انگلیسی زبان را در به کارگیری نشانه های
فراگفتمان تعاملی و زیرشاخه های آن در قسمت های بحث و نتیجه گیری  25مقاله علمی به زبان انگلیسی در حوزه آموزش
زبان مورد مطالعه قرار داد .یکی از اهداف تحقیق وی پاسخ به این پرسش بود که نویسندگاه مقاالت چه میزان به حضور
خود اشاره می کنند .نتایج تحقیق او نشان داد که تفاوت های معنادار قابل توجهی بین نویسندگان فارسی و انگلیسی زبان در
استفاده از همه نشانههای فراگفتمان تعاملی به استثنای عبارات احتیاطی وجود دارد.
رحیم پور ( )6112نیز به بررسی تفاوت های زبانی و فرهنگی در به کارگیری نشانه های فراگفتمان در قسمت بحث و
بررسی  11مقاله علمی پژوهشی زبان انگلیسی شامل مقاالت نوشته شده توسط انگلیسی زبانان به زبان انگلیسی ،مقاالت
نوشته شده توسط فارسی زبانان به زبان فارسی ،و مقاالت نوشته شده توسط فارسی زبانان به زبان انگلیسی پرداخت .هر چند
در هر سه گروه مقاالت از همه انواع نشانه های فراگفتمان استفاده شده بود ،مشاهدات او حاکی از وجود تفاوت های زبانی
و فرهنگی در بهکارگیری این نشانهها بود.
عطایی و صدر ( ،)6112تأثیر تفاوت های زبانی و فرهنگی را بر روی نحوه به کارگیری عبارات احتیاطی در قسمت بحث
و بررسی مقاله های علمی پژوهشی انگلیسی گویشوران زبان فارسی و گویشوران زبان انگلیسی در حوزه زبان شناسی
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کاربردی مورد مطالعه قرار دادند .آن ها تفاوت های قابل توجهی بین دو گروه در استفاده از عبارات احتیاطی مشاهده
کردند.
همچنین ،جلیلی فر (الف )6112به مقایسه نحوه به کارگیری عبارات احتیاطی در مقاالت علمی پژوهشی رشته های علوم
طبیعی و علوم انسانی پرداخت .نتایج تحقیق وی نشاندهنده وجود تفاوتها در بعضی قسمت های مقاالت بود .در مطالعهای
دیگر ،جلیلی فر (ب ،)6112چکیده مقاالت علمی پژوهشی از رشته های گوناگون و نوشته فارسی زبانان  ،انگلیسی زبانان و
گویشوران زبان های دیگر را از نظر به کارگیری عبارات احتیاطی مطالعه کرد .نتایج تحقیق او تفاوت خاصی بین چکیده
های گروه های مختلف نشان ندادند.
جلیلی فر ( ،)6144در مطالعه ای دیگر به بررسی تفاوت های موجود در بهره گیری از دو نمونه از نشانه های فراگفتمان
شامل عبارات احتیاطی و تاکیدها در بخش بحث و بررسی مقاالت نوشته شده به زبان های انگلیسی و فارسی منتشر شده در
مجالت داخلی و بین المللی دو حوزه آموزش زبان انگلیسی و روانپزشکی پرداخت .نتایج بررسی او حاکی از تفاوت های
قابل توجه در نوع ،تعداد و عملکرد این ابزار زبانی در دو گروه مقاالت بود.
فقیه و رحیم پور ( )6111به بررسی تأثیر تفاوت های فرهنگی در استفاده از نشانه های فراگفتمان در قسمت بحث و بررسی
مقاالت علمی پژوهشی زبان انگلیسی شامل مقاالت نوشته شده توسط انگلیسی زبانان به زبان انگلیسی ،مقاالت نوشته شده
توسط فارسی زبانان به زبان فارسی ،و مقاالت نوشته شده توسط فارسی زبانان به زبان انگلیسی پرداختند .بررسی آنها نشان
داد که اگرچه هر سه گروه از همه انواع نشانه های فراگفتمان بهره گرفتند ،بعضی از نشانه ها به صورت متفاوت در این سه
گروه با زبان های مادری متفاوت استفاده شدند .بعالوه ،هر دو گروه از نشانه های راهنمایی4بیشترین استفاده را داشتتند.
عبدی ( )6111با مقایسه نحوه به کارگیری نشانه های فراگفتمان در مقاالت علمی پژوهشی زبان انگلیسی و فارسی به
بررسی این موضوع پرداخت که آیا نویسندگان بومی زبان فارسی در نگارش مقاله علمی به زبان خود از هنجارهای جامعه
گفتمانی بین المللی پیروی می کنند یا خیر .بدین منظور ،او به بررسی و مقایسة  32مقالة علمی فارسی از گویشوران بومی
زبان فارسی و  32مقالة علمی انگلیسی از گویشوران بومی زبان انگلیسی پرداخت .نتایج تحقیق ایشان حاکی از این بود که
در مجموع هنجارهای گویشوران فارسی از نظر بهکارگیری فراگفتمان مانند اعضای جامعة گفتمانی علمی است .با این
وجود در برخی راهبردهای فراگفتمان تفاوتهای قابل مالحظهای مشاهده شد که به گفته این محقق ،میتواند در نگارش
مقالة علمی به زبان انگلیسی توسط گویشوران زبان فارسی تأثیر گذار باشد.
این پژوهش ها و پژوهش هایی از این دست گویای وجود تفاوت هایی در تعداد و کاربرد نشانه های فراگفتمان در
بخش های مختلف مقاله های انگلیسی نوشته شده توسط محققان فارسی زبان و غیر فارسی زبان است و تقریبا همگی
پژوهشگر های نامبرده بر لزوم آموزش دانشجویان و محققان فارسی زبان در استفاده صحیح و استاندارد نشانه های مذکور
تاکید کرده اند.
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نظر به نتایج پژوهش های ذکر شده و در تالش برای افزودن به شواهد ،مطالعه حاضر به بررسی شباهت ها و تفاوت های
مقاالت علمی پژوهشی انگلیسی در مجالت بین المللی و داخلی در حوزه زبان شناسی کاربردی از نظر انواع و تعداد نشانه
های فراگفتمان می پردازد .برخالف اکثر مطالعات پیشین که بخش یا بخش هایی از مقاالت را مورد بررسی قرار دادند ،این
پژوهش دیدگاهی کلی دارد و به استثنای منابع تحقیق تمامی قسمتهای مقاالت را در بر می گیرد .بعالوه ،تعداد مقاله های
مورد بررسی تفاوت قابل توجهی با دیگر مطالعات دارد که به مدد نرم افزار استفاده شده میسر شده است.
تاکنون مدل ها و طبقه بندی های متعددی از نشانه های فراگفتمان ارائه شده اند (وندکاپل4115 ،4؛ کریزمور 6و همکاران،
 ،4113هایلند6115 ،؛ ادل .)6112 ،3در مطالعه حاضر ،طبقه بندی هایلند ( )6115مورد استناد قرار گرفته است به این دلیل
که طبقه بندی او جدید ،ساده ،واضح و کامل است و براساس دسته بندی های پیشین تنظیم شده است .جدول شماره 4
طبقهبندی نشانههای فراگفتمان هایلند (ترجمه عبدی )6111 ،را نشان می دهد.

جدول  .4طبقه بندی نشانه های فراگفتمان هایلند ()11 :6115
مثال

نشانه

کاربرد

راهنمایی )(Interactive

راهنمایی خواننده در خواندن متن

گذارها )(Transitions

جمالت را به هم ربط می دهند.

بعالوه ،بنابراین... ،

چارچوب سازها )(Frame Markers

به مراحل ،سکانس ها ،و افعال گفتمانی اشاره می کنند.

در نهایت ،در نتیجه... ،

ارجاع های درون متنی

به اطالعات ارائه شده در قسمتهای دیگر متن اشاره می کنند.

در بخش  ،6با توجه به

)(Endophoric Markers

جدول 3

استنادها )(Evidentials

به اطالعات ارائه شده در متون دیگر اشاره می کنند

به گفته ،طبق نظر... ،

ابهام زداها )(Code Glosses

توضیح بیشتری ارائه می دهند.

یعنی ،به عبارت دیگر... ،

تعاملی )(Interactional

درگیر نمودن خواننده در متن

عبارات احتیاطی )(Hedges

از تعهد نویسنده جلوگیری می کنند و راه را برای گفتگوی

شاید ،به نظر می رسد... ،

آزاد باز می گذارند.
تاکیدها )(Boosters

بیان کننده تاکید هستند و راه را به روی گفتگوی باز می بندند.

بی تردید ،قطعا... ،

نگرش ها )(Attitude Markers

نگرش و نظر نویسنده نسبت به متن را بیان می کنند.

متاسفانه ،خوشبختانه... ،

خوداظهارها )(Self-mentions

مستقیما به نویسنده /نویسندگان اشاره می کنند.

من ،ما...،

درگیرسازها )(Engagement Markers

به طور مستقیم با خواننده ارتباط برقرار می کنند.

ببینید ،توجه داشته باشید که...،

با توجه به اهمیت استفاده صحیح از نشانه های فراگفتمان در ارتقای کیفیت مقاالت علمی و در نظر گرفتن مقاالت چاپ
شده در مجالت بین المللی به عنوان الگویی از قواعد و اصول در نگارش مقاالت ،تحقیق حاضر به مقایسه نشانه های
فراگفتمان به کار رفته در مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت بین المللی و داخلی در حوزه زبان شناسی کاربردی
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می پردازد .امید است که نتایج حاصل از این مقایسه رهنمونی باشد به سوی ارتقاء کیفیت مقاالت علمی پژوهشی انگلیسی
داخلی جهت دستیابی به استانداردهای بین المللی.

 .2روش
4

پیکره زبانی مورد بررسی در این تحقیق در مجموع شامل  546مقاله علمی به زبان انگلیسی ،دربرگیرنده 3,154,421

کلمه می شود که به صورت تصادفی از  42مجله بین المللی و داخلی در حوزه زبان شناسی کاربردی انتخاب شدند .این
پیکره زبانی شامل  652مقاله دربرگیرنده  4,213,513کلمه از  1مجله بین المللی و  652مقاله تحقیقی شامل  4,112,265واژه
از  1مجله داخلی می باشد.
مقاالت از شماره های متفاوت مجالت نامبرده منتشرشده در سال های  6111تا  6141انتخاب شدند .از بین مقاالتی که به
صورت تصادفی انتخاب شدند تنها آن هایی مورد تحلیل قرار گرفتند که از الگو های  IMRDیا  AIMRDپیروی
کردنده اند ،مقاالت کامل بودند و تعداد کلمات آن ها بین  1111تا  2111بود .پیش از آنالیز مقاالت توسط برنامه فراوانی،
تمامی کتاب شناسی ها ،پیوست ها ،منابع ،جداول ،گراف ها ،و شکل ها حذف شدند تا به نتایج قابل اطمینان تری دست پیدا
کنیم .در قدم بعدی ،به مقایسه به کارگیری نشانه های فراگفتمان در دو مجموعه مقاالت پرداختیم که نتایج آن در ذیل به
شرح آمده است.
 .3بحث و بررسی
نخست نظری اجمالی می اندازیم به تعداد کلی نشانه های فراگفتمان به کار برده شده در مجالت بین المللی و داخلی در
حوزه زبان شناسی کاربردی .در این مقایسه ،همه انواع نشانه های فراگفتمان ،راهنمایی و تعاملی ،که پیش تر در جدول
شماره  4معرفی شدند در نظر گرفته شده اند .شکل  4میزان فراوانی نشانه های فراگفتمان در مقاالت انتخاب شده از مجالت
بین المللی و داخلی را نمایش می دهد .همان طور که مشاهده می کنید ،نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی
استفاده بیشتری از نشانههای فراگفتمان داشته اند (.)%54

Corpus
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1

راهبردهای فراگفتمان
مقاالت
داخلی
%51

مقاالت
بین المللی
%49

شکل  :4مقایسه میزان فراوانی نشانه های فراگفتمان در مقاالت بین المللی و داخلی

نتایج  Chi-Squareکه در جدول  6آمده اند مؤید معناداری تفاوت مشاهده شده از نظر آماری است.
جدول  .6نتایج  Chi-Squareبرای نشانه های فراگفتمان در مقاالت بین المللی و داخلی
نشانه ها

نشانه های فراگفتمان

عدد Chi-Square

4421/114

درجه آزادی

4

سطح معناداری

1/111
ρ < 1/15

استفاده بیشتر از نشانه های فراگفتمان توسط نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی را می توان به این تصور
غلط رایج نسبت داد که هرچه بیشتر از این نشانه ها استفاده کنیم ،متن منسجم تر و با کیفیت باالتری خواهیم داشت .در
صورتی که ،باید توجه داشت که استفاده بیش از حد لزوم از نشانه های زبانی به طور کلی و مشخصاً نشانه های فراگفتمان
می تواند همچون استفاده محدود از آنها زیانآور باشد.
از آنجاییکه تصور می شود مجالت بین المللی ،اصول و قوانین نگارش مقاالت به زبان انگلیسی را تعریف می کنند،
پیشنهاد می شود که نویسندگان داخلی مقاالت علمی ،دقت بیشتری در استفاده از نشانه های فراگفتمان در مقاالت خود
مبذول دارند و در استفاده از آن ها زیاده روی نکنند .این نیازمند آن است که آگاهی نویسندگان داخلی از نشانه های
فراگفتمان انگلیسی و توزیع متعارف فراوانی آنها در مقاالت علمی پژوهشی ارتقاء یابد.
در مرحله بعدی به مقایسه زیرشاخه های نشانه های فراگفتمان پرداختیم .جدول  3نمایانگر میزان فراوانی زیرشاخه های
نشانههای فراگفتمان در مقاالت بینالمللی و داخلی است.
جدول .3میزان فراوانی نشانههای فراگفتمان در مقاالت بین المللی و داخلی
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تعاملی

راهنمایی

گذارها

چارچوب سازها

ارجاع های درون متنی

استنادها

ابهام زداها

جمع

عبارات احتیاطی

تاکیدها

نگرش ها

خوداظهارها

مقاالت داخلی

تعداد

53122

511

4121

1452

1116

21134

65353

1553

2214

2541

4242

11214

111112

المللی

درگیرسازها

جمع

جمع کل

مقاالت بین

تعداد

51112

545

4321

116

5133

51232

65111

44514

2165

1215

122

51631

111111

نظری اجمالی به جمع کل فراوانی ها این تصور را ایجاد می کند که دو نمونه مقاالت تفاوت چندانی در بهره گیری از
ج

نشانه های فراگفتمان ندارند ،حال آن که بررسی دقیق تر گواه وجود تفاوت هایی است که در مورد بعضی انواع نشانه های
فراگفتمان بسیار چشمگیرند .شکل  6میزان فراوانی نشانه های راهنمایی و تعاملی را به تفکیک در مقاالت بین المللی و
داخلی نشان می دهد.

مقاالت بین المللی
مقاالت داخلی

تعاملی

راهنمایی

شکل :6مقایسه میزان فراوانی نشانه های راهنمایی و تعاملی در مقاالت بین المللی و داخلی

همان گونه که شکل  6نشان می دهد ،دو نمونه مقاالت از نظر به کار بردن هر دو نوع نشانه ها متفاوت عمل کردند.
نویسندگان مقاالت بین المللی از نشانه های تعاملی بیشتر بهره بردند ،در حالیکه نویسندگان مقاالت داخلی بیشتر از نشانه های
8

راهنمایی استفاده کرده اند .تفاوت های مشاهده شده توسط  Chi-squareمورد بررسی قرار گرفتند .جدول  1نتایج آن را
نشان می دهد.
جدول  .1نتایج  Chi-Squareبرای نشانههای راهنمایی و تعاملی در مقاالت بینالمللی و داخلی
نشانه ها

راهنمایی

تعاملی

عدد Chi-Square

521/142

441/265

درجه آزادی

4

4

سطح معناداری

1/111

1/111
ρ < 1/15

همان گونه که مالحظه می کنید ،تفاوت های مشاهده شده در مورد هر دو نوع نشانه های راهنمایی و تعاملی از لحاظ
آماری معنا دارند .با توجه به نقش نشانه های راهنمایی شامل گذارها نظیر "بنابراین" ،چارچوب سازها مثل "در نتیجه"،
ارجاع های درون متنی همچون "با توجه به جدول شماره  ،"4استنادها نظیر "به گفته  ،"...و ابهام زداها مثل "به عبارت
دیگر" در نگارش ،که راهنمایی مخاطبان در خواندن مطلب است ،می توان برداشت کرد که نویسندگان مقاالت داخلی
مورد بررسی ،بیش از حد الزم تالش در راهنمایی خوانندگان دارند .این می تواند ظاهری تصنعی به مقاالت آن ها دهد و
نشانهای از انگلیسی غیر استاندارد باشد.
نظر به نقش نشانه های فراگفتمان تعاملی شامل عبارات احتیاطی مثل "ممکن است" ،تاکیدها مثل "قطعا" ،نگرش ها
همچون"خوشبختانه" ،اشاره نویسندگان به خود و یا اشاره مستقیم آن ها به مخاطب در نشان دادن رابطه و تعامل بین
نویسنده و مخاطبان و اعالم حضور نویسنده در متن و تفاوت دو گروه مقاالت در استفاده از این نشانه ها نیز می توان چنین
برداشت کرد که به طور کلی ،نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی ،آگاهی قابل قبولی از قراردادهای جامعه
آکادمیک بین المللی در رابطه با بهره گیری صحیح از این نشانه ها ندارند.
از آنجایی که زیر شاخه های نشانه های راهنمایی و تعاملی هر کدام نقش های متفاوتی دارند ،در قدم بعدی ،به مقایسه این
زیرشاخه ها پرداختیم تا به تصویر روشنتری از شباهتها و تفاوتهای موجود دست یابیم.
ج

الزم به ذکر است که تحلیل تفاوت های موجود در به کار گیری نشانه های فراگفتمان بدون در نظر گرفتن موقعیت
نویسنده در حین نگارش ،مخاطبان او ،مفهوم مورد بحث و فاکتورهای دیگر بسیار دشوار است.
 .1-3فراگفتمان راهنمایی
شکل  3میزان فراوانی زیرشاخه های نشانه های راهنمایی را به تفکیک در مقاالت بین المللی و داخلی نشان می دهد .همان
طور که مالحظه می کنید ،دو نمونه مقاالت در به کار بردن زیرشاخه های نشانه های راهنمایی ،شباهت ها و تفاوت هایی نشان
دادند .هر دو گروه نویسندگان مقاله ها بیشترین استفاده را از گذارها مثل "از این رو" و کمترین استفاده را از چارچوب
سازها همچون "در نهایت" بردند .بعالوه ،دو گروه میزان تقریبا یکسانی از چارچوبسازها را به کار گرفتند.
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مقاالت بین المللی
مقاالت داخلی

ابهام زداها

استنادها

ارجاع های
درون متنی

چارچوب
سازها

گذارها

شکل  .3مقایسه میزان فراوانی زیرشاخه های نشانه های راهنمایی در مقاالت بینالمللی و داخلی

اما دو گروه به طور کلی از نظر ترتیب فراوانی متفاوت عمل کردند .جالب توجه اینکه ،نقش استنادها از قبیل "طبق نظر
 "...در مقاالت داخلی پررنگ تر از مقاالت بین المللی است .تفاوت های دیگر دو گروه در میزان فراوانی زیرشاخه های
نشانه های راهنمایی نیز مشهود هستند .ارجاع های درون متنی از قبیل "با توجه به شکل شماره  ،"4و ابهام زداها نظیر "به
عبارت دیگر" در مقاالت بین المللی فراوانی بیشتری دارند ،حال آن که مقاالت داخلی از گذارها مثل "بنابراین" و
استنادها همچون "به گفته  "...بیشتر بهره می برند .از  Chi-squareجهت سنجش اهمیت آماری تفاوت های مشاهده شده
استفاده شد که نتایج آن در جدول  5گزارش داده شده است.
جدول  .5نتایج  Chi-Squareبرای زیرشاخههای نشانه های راهنمایی در مجالت بینالمللی و داخلی
ارجاع های

نشانه ها

گذارها

چارچوب سازها

عدد Chi-Square

11/116

1/441

31/126

درجه آزادی

4

4

4

4

سطح معناداری

1/111

1/231

1/111

1/111

درون متنی

استنادها

ابهام زداها

5155/656

32/451
4
1/111

ρ < 1/15

همان گونه که در جدول  5می بینید ،تفاوت های مشاهده شده در مورد همه زیرشاخه ها به استثنای چارچوب سازها از نظر
آماری معنادار هستند .از تفاوت دو گروه در استفاده از گذارها چنین برداشت می شود که نویسندگان مقاالت انتخاب شده
از مجالت داخلی بیش از حد از این زیرشاخه راهبردهای فراگفتمان استفاده میکنند.
تفاوت مشاهده شده در مورد ارجاع های درون متنی ممکن است بدین معنا باشد که نویسندگان نمونه مجالت داخلی
نسبت به نویسندگان نمونه بین المللی کمتر به قسمت های دیگر مقاالت خود اشاره می کنند .در حالی که این کار می تواند
11

موجب به هم پیوستگی بیشتر مطالب و جلوگیری از تکرار مطالب پیشین باشد .به نظر می رسد مقاله نویسان ایرانی باید
شناخت خود از ارجاع های درون متنی زبان انگلیسی و استفاده از آن ها را باال ببرند.
بعالوه ،مقایسه دو نمونه مقاالت تفاوت چشمگیری را در مورد استفاده از استنادها نشان داد .می توان گفت که
نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی تقریبا  41برابر بیشتر از نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت
بینالمللی از استنادها بهره گرفتند .این تفاوت بدین معناست که نویسندگان مقاالت داخلی در نگارش به زبان انگلیسی بیش
از حد مقبول به دیگر محققان و گفتههایشان استناد میکنند و کمتر به بیان عقاید و ایدههای خویش میپردازند.
این استفاده اغراق آمیز نویسندگان مقاالت داخلی از استنادها در نگارش به زبان انگلیسی می تواند دالیل متعددی داشته
باشد .بعضی نویسندگان ممکن است بدین وسیله بخواهند نشان دهند که از همه تحقیقات موجود در زمینه مورد بحث مطلع
هستند .بعضی دیگر ممکن است اعتماد به نفس کافی در بیان یافته ها و نظرهای خود نداشته باشند و یا تمایل نداشته باشند
مسئولیت نوشته هایشان را به عهده بگیرند .دلیل هر چه باشد ،چیزی که روشن است تفاوت چشمگیر نویسندگان دو گروه
مقاله در استفاده از استنادها است.
تفاوت دو نمونه مقاالت در به کار گیری ابهام زداهایی مثل "به بیان دیگر" نشان می دهد که نویسندگان مقاالت داخلی
در نگارش مقاله به زبان انگلیسی نسبت به نویسندگان مقاالت بین المللی از ابهام زداها کمتر بهره می گیرند .می توان توصیه
کرد که نویسندگان مقالههای داخلی در استفاده از ابهام زداها در نگارش به زبان انگلیسی دقت بیشتری به کار برند و در نظر
داشته باشند که خوانندگان مقاالت لزوماً از مطلب مورد بحث آگاهی کافی ندارند و باید بیشتر از این راهبردهای
فراگفتمان در واضح کردن مطالب عنوان شده بهره بگیرند تا مطالعه مقاالت را برای مخاطبان سریع تر و آسان تر کنند.
.2-3فراگفتمان تعاملی
شکل  1نشان دهنده میزان فراوانی زیرشاخههای نشانههای تعاملی در مقاالت بینالمللی و داخلی است.
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مقاالت بین المللی
مقاالت داخلی

شکل  .1مقایسه میزان فراوانی زیرشاخه های نشانه های تعاملی در مقاالت بین المللی و داخلی

شکل 1نشان می دهد که در دو نمونه مقاالت ،زیرشاخه های راهبردهای تعاملی از نظر ترتیب فراوانی به یک صورت به
کار برده شده اند .بعالوه ،آن ها تعداد تقریباً یکسانی از عبارات احتیاطی ،به عنوان مثال "ممکن است" ،را در مقاالت خود به
کار گرفتهاند .این مشاهده میتواند نشانه آگاهی مناسب نویسندگان مقاالت داخلی از کاربرد صحیح این نشانهها باشد .البته
تفاوتهایی نیز بین دو نمونه مقاالت در بهره گیری از سایر زیرشاخه ها مشاهده می شود.
نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت بین المللی از تأکیدها مثل "قطعا" ،نگرش ها همچون "متاسفانه" و
خوداظهارها مثل "ما" استفاده بیشتری کردند ،در صورتی که نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی
درگیرسازهای بیشتری را به کار گرفتند با استفاده از عباراتی همچون "همان طور که مالحظه می کنید" .در این میان،
تفاوت مشاهده شده در مورد تأکیدها از همه مشهودتر است .جهت اطمینان یافتن از معناداری تفاوت های مشاهده شده از
 Chi-Squareاستفاده کردیم .نتایج آن در جدول  2در ذیل آمده است.
جدول  .2نتایج  Chi-Squareبرای نشانه های تعاملی در مقاالت بینالمللی و داخلی
نشانهها

عبارات احتیاطی

تاکیدها

نگرش ها

خوداظهارها

درگیرسازها

عدد Chi-Square

1/342

111/341

14/133

141/141

16/521

درجه آزادی

4

4

4

4

4

سطح معناداری

1/523

1/111

1/111

1/111

1/111

ρ < 1/15

همان طور که مالحظه می کنید ،نتایج  Chi-Squareتفاوت های مشاهده شده در مورد تأکیدها ،نگرش ها ،خوداظهارها
و درگیرسازها را تأیید میکند.
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تمایل بیشتر نویسندگان مقاله های انتخاب شده از مجالت بین المللی به استفاده از تأکیدها با توجه به مشاهدات پیشین
معقول به نظر می رسد .با استفاده از تأکیدهای بیشتر ،مقاله نویسان تمایل خود را به القای افکارشان به مخاطبان نشان
می دهند .این مشاهده را می توان به این واقعیت نسبت داد که نویسندگان مقاالت داخلی اعتماد به نفس کافی در بیان یافته ها
و ادعاهای خود به زبان انگلیسی ندارند .در حالی که نویسندگان مقاالت برگزیده شده از مجالت بین المللی در بیان مفاهیم
با اطمینان بیشتری عمل می کنند.
در مورد تفاوت مشاهده شده در مورد نگرش ها می توان این گونه برداشت کرد که نویسندگان انتخاب شده از مجالت
داخلی تمایل کمتری به اظهار نظر درباره نوشته های خود دارند و بیشتر مایلند ارزیابی را به مخاطبان واگذار کنند .این
ممکن است به دلیل وجود این تصور اشتباه باشد که اظهار نظر در نگارش مقاالت علمی جایی ندارد و ممکن است باعث
شود مقاله غیر رسمی و غیر آکادمیک به نظر بیاید .بعالوه ،بعضی دیگر از نویسندگان ممکن است نظر و گرایش خاصی
نسبت به نوشته های خود نداشته باشند که با مخاطبان در ارتباط بگذارند و ترجیح دهند فاصله خود را با آنچه می نویسند
حفظ کنند.
دلیل این ناهماهنگی هر چه هست ،پیشنهاد می شود که نویسندگان مقاله های داخلی از نگارش خنثی فاصله گرفته و نظر
و احساس خود را نسبت به نوشته ها به صورت متعارف بیان کنند ،چرا که در این صورت نوشته هایشان برای مخاطبان
جذابیت بیشتری پیدا می کنند .البته بایستی توجه داشته باشند که ابراز بیش از اندازه نظرات شخصی در نگارش آکادمیک
پسندیده نیست.
از طرف دیگر ،مالحظه شد که خوداظهارها نقش بسیار پررنگ تری در مقاالت انتخاب شده از مجالت بین المللی بازی
می کنند .این بدان معناست که نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی تمایل کمتری دارند که در نگارش
مقاالت علمی پژوهشی به زبان انگلیسی در صحنه حاضر شوند .نظیر آن چه در مورد نگرش ها گفته شد ،این ممکن است
بدان معنا باشد که نویسندگان مقاالت داخلی ترجیح می دهند فاصله خود را با نوشته هایشان حفظ کنند تا مسئولیت کمتری
در قبال آن ها داشته باشند .همان طور که قبالً نیز اشاره کردیم ،این می تواند ناشی از اطمینان کمتر نویسندگان داخلی در
نگارش به زبان انگلیسی باشد.
نتیجه مقایسه نیز درگیرسازها نشان داد که نویسندگان مقاالت انتخاب شده از مجالت داخلی تمایل بیشتری به تأکید به
رابطه خود و مخاطبان می پردازند .با در نظر گرفتن ماهیت این راهبردها ،می توان نتیجه گرفت که نویسندگان مقاالت
داخلی در نگارش مقاله به زبان انگلیسی تمایل بیشتری به دخیل کردن مخاطبان خود دارند.
 .1نتیجهگیری
یافته های تحقیق حاضر مؤید این واقعیت است که نویسندگان مقاله های داخلی در نگارش مقاله علمی پژوهشی به زبان
انگلیسی از هنجارهای جامعه گفتمانی علمی در مورد به کار گیری بعضی از راهبردهای فراگفتمان پیروی نمی کنند .برای
مطابقت بیشتر با جامعه گفتمان علمی بین المللی و ارتقاء کیفی مقاالت داخلی ،پیشنهاد می شود که محققان داخلی آگاهی
خود را از هنجارهای بین المللی مرتبط با راهبردهای فراگفتمان و اصول جامعه گفتمان علمی بین المللی مربوط به استفاده از
آنها در مقاالت علمی پژوهشی باال برند.
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باید در نظر داشت که مانند سایر نشانه های بالغی ،4نشانه های فراگفتمان را می توان به صورت مؤثر و غیر مؤثر به کار
گرفت .استفاده بیش از حد از این نشانه های زبانی می تواند به اندازه استفاده محدودشان مضر باشد .بعالوه ،این می تواند
نشانه ای باشد از انگلیسی غیر استاندارد که ممکن است منجر به عدم پذیرش مقاالت محققان داخلی در مجالت بین المللی
و کاهش سطح کیفیت مجالت انگیسی داخلی شود .از این رو به مقاله نویسان داخلی پیشنهاد می شود که بیشتر به قواعد
جامعه گفتمان بینالمللی در رابطه با بهره گیری از نشانه های فراگفتمان پایبند باشند.
همان طور که جلیلی فر ( )6144اشاره نموده است ،این تفاوت ها در استفاده از نشانه های فراگفتمان بین مقاله های نوشته
شده توسط محققان داخلی به زبان انگلیسی و مقاالت منتشر شده در مجالت انگلیسی بین المللی ممکن است ناشی از عدم
آگاهی کافی محققان ایرانی از قوانین متعارف نگارش علمی به زبان انگلیسی مرتبط با این نشانه ها و دانش نسبتا محدود
درباره نگارش آکادمیک و عدم آموزش مستقیم آن به دانشجویان دانست .البته الزم به ذکر است که تفاوت های فردی در
سبک نگارش نیز تا اندازه ای در این تفاوت ها می تواند تاثیرگذار باشند .تحقیقات بیشتر در این زمینه و در حوزه های دیگر
به شکل گیری تعمیمهای دقیقتر و مطمئنتر کمک می کند.
همان طور که جلیلی فر (6112ب) اشاره می کند ،برای این که نویسندگان ایرانی بتوانند مقاله های خود در مجالت
بین المللی انگلیسی زبان چاپ کنند ،باید به آموزش خصوصیات زبانی در انگلیسی توجه کافی شود .با توجه به نیاز
روزافزون به انجام پژوهش علمی و چاپ نتایج آن در مجالت انگلیسی زبان بین المللی و مشکالتی که نویسندگان داخلی
ممکن است در نگارش به زبان انگلیسی داشته باشند ،نیاز به تدریس راهبردهای فراگفتمان در دروس آموزش نگارش به
ویژه نگارش مقاالت علمی بیش از پیش احساس می شود و جهت نیل به این مقصود ،آگاهی خود مدرسان از کاربرد
صحیح نشانه های بالغی اولین قدم ضروری است.
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