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میپردازد .ز ین م ظاور ،زاا اساتفاد از زرناماة «فرانانای» (نیشان ن هیتلای،

 ،)2007انواع ن تع اد نشانههای فراگفتما زهکاررفته در  512مقالة علمی،
چاپش در  16مجلاة زاینالمللای ن داخلای در
شامل  3,051,168کلمه ،

حوزة ززا ش اسی کارزردی ،زر اساس ما ل نشاانههاای فراگفتماا هایل ا

( )49 :2005مااورد ملالعااه قرارگرفت ا  .نتااای ایاان مقاینااه گااوا نجااود

تفانتهایی در کارزرد نشانههای فراگفتما در دن گرن مقاالت زرگرفتاه
از مجالت زینالمللی ن داخلی است .توجه زه این تفانتها در زهکارگیری
نشانههای فراگفتما ن در نظر گرفتن آنها در آموز

نگار

آکادمیا

می توان موجب ارتقای کیفیات مقااالت چااپشا در مجاالت داخلای
انگلینی شود.

واژه های کلیدی :مقااالت علمای -پونهشای ،نشاانههاای فراگفتماا ،

مجالت زینالمللی ،مجالت داخلی

 .1مقدمه
ملالعة مقاالت علمی ،زهع اوا اانار اصالی تولیا ات علمای (رنیی ا
 )365ن ازرار مها تبادل اطالعات در زین اعضاای جامعاة آکادمیا

1

2

ن الیناو :2003 ،

(ساویلر110 :1990 ،3؛

فالنردیااو ،)243 :1999 ،4در طاای چ ا ده اة گذشااته در حااوزة تحلیاال ااناار مااورد توجااه

رنزافرن ناقع ش است .این توجه رنزهافرایش زاه شایلگیاری تحقیقاات گناترد ای زاا
ه ف زررسی مقاالت علمی -پونهشی از ج بههای گوناگو انجامی است .زهعاالن  ،نظار
زه اهمیتی که چاپ مقاالت علمی -پونهشی درمجالت زینالمللای در جامعاة علمای امارنز
پی ا کرد است ،مقاالتی چ زه زررسای مشایالتی کاه نوینا گا فارسایززاا در چااپ
مقاالت خود زه ززا انگلینی زا آنها مواجه هنات  ،پرداختاهانا  .در ایان میاا  ،تعا ادی از
پونهشگرا ایرانی زه ملالعه ن مقاینة مقاالت م تشرش در مجالت زینالمللای نداخلای زاا
1

Ruiying
Allison
3
Swales
4
Flowerdew
2
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ه ف زررسی شباهتها ن تفانتهای آنها از چشاان ازهای گوناگو پرداختهان (علایی ن
فااال 2005 ،؛ محض اری ن مفتااو 2007 ،؛ امیریا ،کناااییا ن تااوکلی2008 ،؛ انصاااریا ن
رشااای ی2009 ،؛ رضاااایی ن سااایفوری2009 ،؛ شاااهریاری احمااا ی2009 ،؛ خاااانی ن
م صورینواد2010 ،؛ خانی ن تازی

.)2011 ،

زا توجه زه اهمیت مقاالت علمی در گرار
زهع وا ززا زینالمللی آکادمی

نتای پاونهشهاا ن اهمیات ززاا انگلینای

 ،تحقیا درزاارة سااختار مقالاههاای انگلینای از اهمیات

نیو ای زرخوردار است .مقاالت علمای قواعا نیاو ای دارنا کاه آنهاا را از دیگار اانرهاا
متمایر میسازن ن زای در نگار

مقاله م نظر قرار داد شون .

ملالعة نشانههای فراگفتما  ،1زهع وا ییی از نیوگیهای ززاانی مقااالت علمای ،اخیارا

در حوزة ززا ش اسی کارزردی توجه محققا را زه خود معلاوف نماود اسات .کریرماور،2
مارکانن 3ن استف نن )1993( 4نشانههای فراگفتما را زاهع اوا ازاراری جهات ساازمان هی

ززا (گفتاری ن نوشتاری) تعریف میک  ،ز ن آ که چیاری زاه محتاوای اصالی اضاافه
ک ؛ زهع وا مثال کلمات ن عباراتی همچو «زهعالن »« ،در نتیجاه»« ،زاه عباارت دیگار« ن

«قلعا» از نشانههای فراگفتما هنت  .نن کوپال )1985( 5در تعریاف خاود از نشاانههاای
فراگفتما زه نقش آنها در درک زهتر خوان گا از نگر

نوین

اشار میک  .زهعالن ،

هایل  )2005( 6ن هایل ن تس )2004( 7نقش این ازرار ززانی را ایجاد ن تحییا ارتبا زاین
نوین

ن خوان

میدان .

از محققا ایرانی در سالهای اخیر زه زررسی نشانههای فراگفتما در مقاالت علمی-
پونهشی پرداختهان  .این پونهشها زه زررسی نشانههای فراگفتما  ،زاهطاور کلای ن جر،ای،
در قنمتهای مختلف مقاالت علمی از رشتههای مختلف پرداختهان  .پیش از پارداختن زاه
ملالعة حاضر ،زر تع ادی از این پونهشها که نتای قازلتوجهی در راستای پونهش حاضار
1

metadiscourse markers
Crismore
3
Markkanen
4
Steffensen
5
Vande Kopple
6
Hyland
7
Tse
2

 / 88مقایسة نشانههای فراگفتمان در مجالت انگلیسی بینالمللی و داخلی

داشتهان  ،مرنری مختصر خواهیا داشت .عبا ی ( )2000نشاانههاای فراگفتماا تعااملی را
طب م ل نن کاپل )1985( 1در قنامت زحاو ن زررسای  60مقالاة علمای -پونهشای ززاا

انگلینی از رشتههای علوم طبیعی ن علوم اننانی از نظر کمی ن کیفی مورد زررسای مقایناه
قرار داد .تحقی ان نجود تفانتهایی را زین دن گرن در اساتفاد از نشاانههاای فراگفتماا
تعاملی نشا داد زه این صورت که زعضی نشاانههاای فراگفتماا زناته زاه موضاوع مقالاه زاا
کارزردهای متفانتی در دن نمونة مقاالت زه کار زرد میشون .
عب اهللزاد ( )2001نحوة استفاد از نشاانههاای فراگفتماا در قنامت مق ماة  73مقالاة
علمی -پونهشای زاه ززاا انگلینای در حاوزة آماوز

ززاا انگلینای نوشاتهشا توسا

نوین گا فارسی ن انگلینیززا را مقاینه کرد .نتیجة مقاینه ان نیر نشا ده ة تفاانت دن
گرن در زهر گیری از زعضی اناواع نشاانههاای فراگفتماا زاود .ان نشاا داد کاه زاا نجاود
شباهت هایی زین دن گرن در کارزرد زعضی از انواع نشانههای فراگفتما  ،انگلینیززانا زاه
میرا قازلتوجهی زیشتر از فارسیززانا از این نشانه ها استفاد می ک .
در پونهشاای مشااازه ،عباا اهللزاد ( )2003تفااانتهااای نویناا گا فارساایززااا ن
انگلینیززا را در زهکارگیری نشانههای فراگفتما تعاملی ن زیرشااخههاای آ در قنامت
های زحو ن نتیجهگیری  65مقالة علمی -زه ززاا انگلینای در حاوزة آماوز

ززاا ماورد

ملالعه قرار داد .ییی از اه اف تحقی نی پاسخ زه این پرسش زود که نوین گا مقااالت
چه میرا زه حضور خود اشار میک  .نتای تحقی ان نشاا داد کاه تفاانتهاای مع اادار
قازلتوجهی زین نوین گا فارسی ن انگلینیززا در استفاد از همة نشاانههاای فراگفتماا
تعاملی زه استث ای عبارات احتیاطی نجود دارد.
رحیاپور ( )2006نیر زه زررسی تفانتهای ززانی ن فره گی در زهکاارگیری نشاانههاای
فراگفتما در قنمت زحو ن زررسی  90مقالة علمی -پونهشی ززا انگلینی شامل مقااالت
نوشتهش توس انگلینیززانا زه ززا انگلینی ،مقاالت نوشتهش توس فارسیززاناا زاه
ززا فارسی ،ن مقاالت نوشتهش توس فارسیززانا زه ززا انگلینی پرداخت .هر چ در

Vande Kopple

1
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هر سه گرن مقاالت از همة اناواع نشاانههاای فراگفتماا اساتفاد شا زاود ،مشااه ات ان
حاکی از نجود تفانتهای ززانی ن فره گی در زهکارگیری این نشانهها زود.
علایی ن صا ر ( )2006تاثثیر تفاانتهاای ززاانی ن فره گای را زار نحاوة زاهکاارگیری
عبارات احتیاطی در قنمت زحو ن زررسی مقالههای علمی -پونهشی انگلینای گویشاورا
ززا فارسی ن گویشورا ززا انگلینی در حوزة ززا ش اسی کاارزردی ماورد ملالعاه قارار
دادن  .آنها تفانتهای قازلتوجهی زین دن گارن در اساتفاد از عباارات احتیااطی مشااه
کردن .
هاچ ین ،جلیلیفر (2007الف) زه مقاینة نحوة زهکارگیری عبارات احتیاطی در مقاالت
علمی -پونهشی رشته های علوم طبیعای ن علاوم انناانی پرداخات .نتاای تحقیا نی نشاا
ده ة نجود تفانتها در زعضی قنمتهاای مقااالت زاود .در ملالعاهای دیگار ،جلیلایفار
(2007ب) چیی ة مقاالت علمی -پونهشی از رشتههای گونااگو ن نوشاتة فارسایززاناا ،
انگلینیززانا ن گویشورا ززا های دیگر را از نظر زهکاارگیری عباارات احتیااطی ملالعاه
کرد .نتای تحقی ان تفانت خاصی زین چیی های گرن های مختلف نشا ن ادن .
جلیلیفر ( )2011در ملالعهای دیگر زه زررسی تفانتهای موجود در زهار گیاری از دن
نمونه از نشانههای فراگفتما شامل عبارات احتیااطی ن تثکیا ها در زخاش زحاو ن زررسای
مقاالت نوشتهش زه ززا های انگلینی ن فارسی م تشرش در مجالت داخلی ن زاینالمللای
دن حوزة آموز

ززا انگلینی ن رنا پرشیی پرداخت .نتای زررسی ان حااکی از تفاانت

های قازلتوجه در نوع ،تع اد ن عملیرد این ازرار ززانی در دن گرن مقاالت زود.
فقیه ن رحیاپور ( )2009زه زررسی تثثیر تفانتهاای فره گای در اساتفاد از نشاانههاای
فراگفتما در قنمت زحو ن زررسی مقاالت علمی -پونهشی ززا انگلینی شاامل مقااالت
نوشتهش توس انگلینیززانا زه ززا انگلینی ،مقاالت نوشتهش توس فارسیززاناا زاه
ززا فارسی ،ن مقاالت نوشتهش توس فارسیززانا زاه ززاا انگلینای پرداخت ا  .زررسای
آنها نشا داد که اگرچه هر سه گرن از همة انواع نشانههای فراگفتما زهر گرفت  ،زعضی
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از نشانهها زهصورت متفانت در این سه گرن زا ززاا هاای ماادری متفاانت اساتفاد شا ن .
زهعالن  ،هر دن گرن از نشانههای راه مایی 1زیشترین استفاد را داشتت .

عب ی ( )2009زا مقاینة نحوة زاهکاارگیری نشاانههاای فراگفتماا در مقااالت علمای-
پونهشی ززا انگلینی ن فارسی زه زررسی این موضوع پرداخت کاه آیاا نوینا گا زاومی
ززا فارسی در نگار

مقالة علمی زه ززا خود از ه جارهاای جامعاة گفتماانی زاینالمللای

پیارنی مایک ا یاا نااه .زا ین م ظاور ،ان زاه زررساای ن مقایناة  36مقالاة علمای فارساای از
گویشورا زومی ززا فارسی ن  36مقالة علمی انگلینی از گویشورا زاومی ززاا انگلینای
پرداخت .نتای تحقی ایشا حاکی از این زود که در مجموع ه جارهای گویشورا فارسای
از نظر زه کارگیری فراگفتما مان اعضای جامعة گفتمانی علمی اسات .زاا ایان نجاود ،در
زرخی راهبردهای فراگفتما تفانتهای قازلمالحظهای مشاه ش که زه گفتة ایان محقا
میتوان در نگار

مقالة علمی زه ززا انگلینی توس گویشورا ززا فارسای تاثثیرگاذار

زاش .
این پونهشها ن پونهشهاایی از ایان دسات گویاای نجاود تفاانتهاایی در تعا اد ن
کارزرد نشانههای فراگفتما در زخشهای مختلف مقالاههاای انگلینای نوشاتهشا توسا
محققا فارسیززا ن غیرفارسیززا است ن تقریبا همگی پونهشگرهای ناامزارد زار لارنم
آموز

دانشجویا ن محققا فارسیززا در استفاد صحیح ن استان ارد نشانههاای ماذکور

تثکی کرد ان .
نظر زه نتای پونهشهای ذکرش ن در تال

زرای افرند زه شواه  ،ملالعة حاضار زاه

زررسی شباهتها ن تفانتهای مقاالت علمی -پونهشی انگلینی در مجاالت زاین المللای ن
داخلی در حوزة ززا ش اسی کارزردی از نظر انواع ن تع اد نشانههای فراگفتما میپاردازد.
زرخالف اکثر ملالعات پیشین که زخاش یاا زخاشهاایی از مقااالت را ماورد زررسای قارار
دادن  ،این پونهش دیا گاهی کلای دارد ن زاه اساتث ای م اازع تحقیا  ،تماامی قنامتهاای
مقاالت را درزرمیگیرد .زهعالن  ،تع اد مقالههای مورد زررسی تفانت قازلتوجهی زا دیگار
ملالعات دارد که زه م د نرمافرار استفاد ش مینر ش است.
interactive markers

1
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تاااک و ما لهااا ن طبقااهز ا یهااای متعا دی از نشااانههااای فراگفتمااا ارا،ااه شا انا

(نن کاپل1985 ،1؛ کریرمور 2ن همیاارا  ،1993 ،هایل ا 2005 ،؛ ادل .)2006 ،3در ملالعاة
حاضر ،طبقهز ی هایل ( )2005مورد است اد قرار گرفته است زه این دلیل که طبقهز ا ی ان
ج ی  ،ساد  ،ناضح نکامل است ن زراساس دستهز یهای پیشین ت ظیا ش است .جا نل
شمار  1طبقهز ی نشانههای فراگفتما هایل (ترجمه عب ی )2009 ،را نشا میده .
جدول  .1طبقهبندی نشانههای فراگفتمان هایلند ()49 :2005

نشانه

راهنمایی
5
گذارها

کاربرد

4

چارچوبسازها

6

ارجاعهای درن
مت ی

زه مراحل ،سیانسها ن افعال گفتمانی اشار میک
زه اطالعات ارا،هش در قنمتهای دیگر متن اشار

7

است ادها

راهنمایی خواننده در خواندن متن
جمالت را زه ها رز میده

میک

8

زه اطالعات ارا،هش در متو دیگر اشار میک

9

توضیح زیشتری ارا،ه میده

ازهامزداها
تعاملی

10

عبارات احتیاطی
تثکی ها

11

درگیر نمودن خواننده در متن
از تعه نوین

12

زیا ک

13

نگر

نگر ها

خوداظهارها

14

درگیرسازها

1

جلوگیری میک

ن را را زرای

گفتگوی آزاد زاز میگذارن

تثکی هنت ن را را زه رنی گفتگوی زاز
ن نظر نوین

میز ن

ننبت زه متن را زیا میک

منتقیما زه نوین  /نوین گا اشار میک

زهطور منتقیا زا خوان

ارتبا زرقرار میک

مثال

زهعالن  ،ز ازراین... ،

در نهایت ،در نتیجه... ،
در زخش  ،2زا توجه زه ج نل
... ،3

زه گفتة ،طب نظر... ،

یع ی ،زه عبارت دیگر... ،
شای  ،زه نظر میرس ... ،
زیتردی  ،قلعا... ،
متثسفانه ،خوشبختانه... ،
من ،ما...،

زبی ی  ،توجه داشته زاشی که...،
1

Vande Kopple
Crismore
3
Ädel
4
Interactive markers
5
Transitions markers
6
frame markers
7
endophoric markers
8
evidentials
9
code glosses
10
interactional
11
hedges
12
boosters
13
attitude markers
14
self-mentions
2
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زا توجه زه اهمیت استفادة صحیح از نشاانههاای فراگفتماا در ارتقاای کیفیات مقااالت
علمی ن در نظر گرفتن مقاالت چاپش در مجالت زینالمللی زهع وا الگویی از قواعا ن
اصول در نگار

مقاالت ،تحقیا حاضار زاه مقایناة نشاانههاای فراگفتماا زاهکاررفتاه در

مقاالت علمی -پونهشی چاپش در مجالت زینالمللی ن داخلای در حاوزة ززاا ش اسای
کارزردی می پردازد .امی است که نتاای حاصال از ایان مقایناه ره ماونی زاشا زاه ساوی
ارتقای کیفیت مقاالت علمی -پونهشی انگلینی داخلای جهات دساتیازی زاه اساتان اردهای
زینالمللی.
 .2روش

2

پییرة ززاانی ماورد زررسای در ایان تحقیا در مجماوع شاامل  512مقالاة علمای زاه ززاا

انگلیناای ،درزرگیرن ا ة  3,051,168کلمااه ماایشااود کااه زااهصااورت تصااادفی از  16مجلااة
زینالمللی ن داخلی در حوزة ززا ش اسی کارزردی انتخاب شا ن  .ایان پییارة ززاانی شاامل
 256مقالة درزرگیرن ة  1,603,543کلمه از  8مجلة زاینالمللای ن  256مقالاة تحقیقای شاامل
 1,447,625ناا از  8مجلة داخلی میزاش .
مقاالت از شمار های متفانت مجالت نامزارد م تشرشا در ساالهاای  2000تاا 2010
انتخاب ش ن  .از زین مقاالتی که زهصورت تصادفی انتخاب ش ن  ،ت ها آنهایی مورد تحلیال
قرار گرفت که از الگوهای  IMRD3یا  AIMRD4پیرنی کرد ان  ،مقاالت کامل زودنا ن
تع اد کلمات آنها زین  4000تا  7000زود .پیش از آنالیر مقاالت توس زرنامة فرانانی نیشان
ن هیتلی ( ،5)2007تمامی کتابش اسیها ،پیوستها ،م ازع ،ج نلها ،گرافهاا ،ن شایلهاا

حذف ش ن تا زاه نتاای قازالاطمی اا تاری دسات پیا ا ک ایا .در قا م زعا ی ،زاه مقایناة
چگونگی زهکارگیری نشانههای فراگفتما در دن مجموعه مقاالت پارداختیا کاه نتاای آ
در ذیل زه شر آم است.

 3مقاالتی شامل چهار زخش مق مه ،مواد ن رن ها ،نتای  ،ن زحو ن نتیجهگیری
4

مقاالتی شامل پ

زخش چیی  ،مق مه ،مواد ن رن ها ،نتای  ،ن زحو ن نتیجهگیری

engagement markers
corpus

Nation and Heatley‟s (2007) Frequency Program

1
2

5
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 .3بحث و بررسی

نخنت زه تع اد کلی نشانههای فراگفتما زهکارزرد ش در مجالت زینالمللی ن داخلای در
حوزة ززا ش اسی کارزردی نظری اجمالی میک یا .در ایان مقایناه ،هماة اناواع نشاانههاای
فراگفتما  ،راه مایی ن تعاملی ،که پیشتر در ج نل شمارة  1معرفی ش ن  ،در نظار گرفتاه
ش ان  .شیل  1میرا فرانانی نشاانههاای فراگفتماا در مقااالت انتخاابشا از مجاالت
زینالمللی ن داخلی را نمایش میده  .هما طور که مشاه میک ی  ،نوینا گا مقااالت
انتخابش از مجالت داخلی استفادة زیشتری از نشانههای فراگفتما داشتهان (.)%51

شکل  .1مقایسة میزان فراوانی نشانههای فراگفتمان در مقاالت بینالمللی و داخلی

نتای آزمو مرزع کای که در ج نل  2آم ان مؤی مع اداری تفانت مشاه شا
است.
جدول  .2نتایج آزمون مربع کای برای نشانههای فراگفتمان
در مقاالت بینالمللی و داخلی
نشانهها

نشانههای فراگفتما

ع د مرزع کای

1170/081

درجة آزادی

1

سلح مع اداری

0/000
ρ < 0/05

از نظار آمااری
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استفادة زیشتر از نشانههای فراگفتما توس نوین گا مقاالت انتخابشا از مجاالت
داخلی را میتوا زه این تصور غل رای ننبت داد که هر چه زیشتر از این نشانههاا اساتفاد
ک یا ،متن م نجاتر ن زا کیفیت زاالتری خواهیا داشت در صورتی که زای توجه داشت که
استفادة زیش از ح لرنم از نشانههای ززانی زاهطاور کلای ن مشخصاا نشاانههاای فراگفتماا
میتوان همچو استفادة مح ند از آنها زیا آنر زاش .
از آنجایی که تصور میشود مجالت زین المللی اصول ن قوانین نگار

مقاالت زاه ززاا

انگلینی را تعریف میک  ،پیش هاد میشود که نوینا گا داخلای مقااالت علمای دقات
زیشتری در استفاد از نشانههای فراگفتما در مقااالت خاود مباذنل دارنا ن در اساتفاد از
آنها زیاد رنی نی  .این نیازم آ اسات کاه آگااهی نوینا گا داخلای از نشاانههاای
فراگفتما انگلینی ن توزیع متعارف فرانانی آنها در مقاالت علمی -پونهشی ارتقا یاز .
در مرحلة زع ی زه مقاینة زیرشاخههاای نشاانههاای فراگفتماا پرداختاهایاا .جا نل 3
نمایانگر میرا فرانانی زیرشاخههای نشانههای فراگفتما در مقااالت زاینالمللای ن داخلای
است.
جدول .3میزان فراوانی نشانههای فراگفتمان در مقاالت بینالمللی و داخلی
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نظری اجمالی زه جمع کل فرانانی ها این تصور را ایجاد میک ا کاه دن نموناة مقااالت
ج

تفانت چ انی در زهر گیری از نشانههای فراگفتما ن ارنا  ،حاال آ کاه زررسای دقیا تار
گاوا نجااود تفااانتهااایی اسات کااه در مااورد زعضاای اناواع نشااانههااای فراگفتمااا زناایار
چشمگیرن  .شیل  2میرا فرانانی نشانههای راه ماایی ن تعااملی را زاهتفییا

در مقااالت

زین المللی ن داخلی نشا می ده .

شکل  .2مقایسة میزان فراوانی نشانههای راهنمایی و تعاملی
در مقاالت بینالمللی و داخلی

هما گونه که شیل  2نشا میده  ،دن نمونة مقاالت از نظر زهکار زارد هار دن ناوع
نشانهها متفانت عمل کردن  .نوین گا مقاالت زینالمللی از نشانههای تعااملی زیشاتر زهار
زردن  ،درحالی که نوین گا مقاالت داخلی زیشتر از نشانههای راه مایی استفاد کرد انا .
تفانتهای مشاه ش توس آزمو مرزع کای مورد زررسی قرار گرفت  .ج نل  4نتاای
این زررسی را نشا میده .
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جدول  .4نتایج آزمون مربع کای برای نشانههای راهنمایی و تعاملی
در مقاالت بینالمللی و داخلی

نشانهها

راه مایی

تعاملی

ع د مرزع کای

560/816

118/725

درجة آزادی

1

1

سلح مع اداری

0/000

0/000

ρ < 0/05

هما گونه که مالحظه میشود ،تفانتهای مشاه ش در مورد هر دن نوع نشاانههاای
راه مایی ن تعاملی از لحاظ آماری مع ادارن  .زا توجه زاه نقاش نشاانههاای راه ماایی شاامل
گذارها نظیر «ز ازراین» ،چارچوبسازها مان «در نتیجه» ،ارجاعهای درن مت ی همچو «زاا
توجه زه ج نل شمار  ،»1است ادها نظیر «زه گفته  ،»...ن ازهامزداها مان ا «زاه عباارت دیگار»
در نگار  ،که راه مای مخاطباا در خوانا

مللاب اسات ،مایتاوا زرداشات کارد کاه

نوین گا مقاالت داخلی مورد زررسی ،زیش از ح الزم تاال

در راه ماایی خوان ا گا

دارن  .این میتوان ظاهری تص عی زه مقاالت آنها ده ن نشانهای از انگلینای غیراساتان ارد
زاش .
زا توجه زه نقش نشانههای فراگفتما تعاملی شامل عبارات احتیاطی مان «ممین است»،
تثکی ها مان «قلعا» ،نگر ها همچو «خوشبختانه» ،اشارة نوین گا زه خاود ن یاا اشاارة
منتقیا آنها زه مخاطب در نشا داد رازله ن تعامل زین نوین
نوین

ن مخاطبا ن اعالم حضاور

در متن ن تفانت دن گرن مقاالت در استفاد از ایان نشاانههاا نیار مایتاوا چ این

زرداشت کرد که زهطور کلی ،نوین گا مقاالت انتخابش از مجاالت داخلای ،آگااهی
قازلقبولی از قراردادهای جامعة آکادمی
نشانهها ن ارن .

زینالمللی در رازله زا زهر گیاری صاحیح از ایان
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از آنجا که زیرشاخههای نشانههاای راه ماایی ن تعااملی هار کا ام نقاشهاای متفاانتی
دارن  ،در ق م زع ی ،زاه مقایناة ایان زیرشااخه هاا پارداختیا تاا زاه تصاویر رنشانتاری از
ج

شباهتها ن تفانتهای موجود دست یازیا.
الزم زه ذکر است که تحلیل تفانتهای موجود در زاهکاارگیری نشاانههاای فراگفتماا
ز ن در نظر گرفتن موقعیت نوین

در حین نگار  ،مخاطباا ان ،مفهاوم ماورد زحاو ن

فاکتورهای دیگر زنیار دشوار است.
 .1 .3فراگفتمان راهنمایی

شیل  3میرا فرانانی زیرشاخههای نشانههای راه مایی را زهتفیی

در مقاالت زاینالمللای

ن داخلی نشا میده  .هما طور که مالحظه میک یا  ،دن نموناة مقااالت در زاهکاارزارد
زیرشاخههای نشانههای راه مایی ،شاباهتهاا ن تفاانتهاایی نشاا داد انا  .هار دن گارن
نوین گا مقالهها زیشترین استفاد را از گذارها مان

«از این رن» ن کمتارین اساتفاد را از

چارچوبسازها همچو «در نهایات» زردنا  .زاهعاالن  ،دن گارن میارا تقریباا ییناانی از
چارچوبسازها را زه کار گرفت .

شکل  .3مقایسة میزان فراوانی زیرشاخههای نشانههای راهنمایی
در مقاالت بینالمللی و داخلی
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اما دن گرن زهطور کلی از نظر ترتیب فرانانی متفانت عمل کردن  .جالب توجه این که
نقش است ادها از قبیل «طب نظر  »...در مقاالت داخلی پررن

تر از مقاالت زینالمللی اسات.

تفانتهای دیگر دن گرن در میرا فرانانی زیرشاخههای نشانههاای راه ماایی نیار مشاهود
هنت  .ارجاعهای درن مت ی از قبیل «زا توجه زاه شایل شامارة  ،»1ن ازهاامزداهاا نظیار «زاه
عبارت دیگر» در مقاالت زینالمللی فرانانی زیشتری دارنا حاال آ کاه مقااالت داخلای از
گذارها مان «ز ازراین» ن است ادها همچو «زه گفتة  »...زیشتر زهر میزرنا  .از آزماو مرزاع
کای جهت س جش اهمیت آماری تفانتهای مشاه شا اساتفاد شا کاه نتاای آ در
ج نل  5گرار

داد ش

است.

جدول  .5نتایج آزمون مربع کای برای زیرشاخههای نشانههای راهنمایی
در مجالت بینالمللی و داخلی
ارجاع های

است ادها

ازهامزداها

5855/252

36/159
1
0/000

نشانهها

گذارها

چارچوبسازها

ع د مرزع کای

88/402

0/119

34/862

درجه آزادی

1

1

1

1

سلح مع اداری

0/000

0/730

0/000

0/000

درن مت ی

ρ < 0/05

هما گونه که در ج نل  5میزی ی  ،تفانتهای مشاه ش در مورد هماة زیرشااخههاا
زهاستث ای چارچوبسازها از نظر آماری مع ادار هنات  .از تفاانت دن گارن در اساتفاد از
گذارها چ ین زرداشت میشود که نوین گا مقاالت انتخابش از مجالت داخلای زایش
از ح از این زیرشاخة راهبردهای فراگفتما استفاد میک .
تفانت مشاه ش در مورد ارجاعهای درن مت ای ممیان اسات زا ین مع اا زاشا کاه
نوین گا نمونة مجالت داخلی ننبت زه نوین گا نمونة زین المللی کمتر زه قنامت هاای
دیگر مقاالت خود اشار می ک

در حالی که این کار میتوان موجب زههاپیوستگی زیشتر

ملالب ن جلوگیری از تیرار ملالب پیشین زاش  .زه نظر میرسا مقالاهنویناا ایرانای زایا
ش اخت خود از ارجاعهای درن مت ی ززا انگلینی ن استفاد از آنها را زاال زبرن .
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زهعالن  ،مقاینة دن نمونة مقااالت تفاانت چشامگیری را در ماورد اساتفاد از اسات ادها
نشا داد .میتوا گفت که نوین گا مقاالت انتخاابشا از مجاالت داخلای تقریباا 10
زرازر زیشتر از نوین گا مقاالت انتخابش از مجالت زینالمللی از است ادها زهر گرفت ا .
این تفانت ز ین مع است که نوین گا مقاالت داخلی در نگار

زه ززاا انگلینای زایش

از ح قازل قبول زه دیگر محققا ن گفتههایشا اسات اد مایک ا ن کمتار زاه زیاا عقایا ن
ای های خویش میپردازن .
این اساتفادة اغارا آمیار نوینا گا مقااالت داخلای از اسات ادها در نگاار

زاه ززاا

انگلینی میتوان دالیل متع دی داشته زاش  .زعضی نوین گا ممیان اسات زا ین نسایله
زخواه نشا ده که از همة تحقیقات موجود در زمی ة مورد زحاو مللاع هنات  .زعضای
دیگر ممین است اعتمادزهنفس کافی در زیا یافتاههاا ن نظرهاای خاود ن اشاته زاشا ن یاا
تمایل ن اشته زاش منئولیت نوشته هایشا را زه عه زگیرن  .دلیل هر چه زاش  ،چیری کاه
رنشن است تفانت چشمگیر نوین گا دن گرن مقاله در استفاد از است ادها است.
تفانت دن نمونة مقاالت در زهکارگیری ازهامزداهایی مان «زه زیا دیگر» نشا میدها
که نوین گا مقاالت داخلای در نگاار

مقالاه زاه ززاا انگلینای ننابت زاه نوینا گا

مقاالت زینالمللی از ازهامزداها کمتر زهر میگیرن  .میتاوا توصایه کارد کاه نوینا گا
مقالههای داخلی در استفاد از ازهامزداها در نگار

زه ززا انگلینی دقت زیشاتری زاه کاار

زرن ن در نظر داشته زاش که خوان گا مقاالت لرنما از مللب مورد زحو آگاهی کاافی
ن ارن ن زای در ناضح کرد ملالب ع وا ش

زیشتر از ایان راهبردهاای فراگفتماا زهار

گیرن تا ملالعة مقاالت را زرای مخاطبا سریعتر ن آسا تر ک .
 .2 .3فراگفتمان تعاملی

شیل  4نشا ده ة میرا فرانانی زیرشاخههای نشانههای تعااملی در مقااالت زاینالمللای ن
داخلی است.
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شکل  .4مقایسة میزان فراوانی زیرشاخههای نشانههای تعاملی
در مقاالت بینالمللی و داخلی

شیل 4نشا میده که در دن نمونة مقاالت ،زیرشاخههای راهبردهاای تعااملی از نظار
ترتیب فرانانی زه ی

صورت زه کار زرد ش ان  .زهعاالن  ،آنهاا تعا اد تقریباا ییناانی از

عبارات احتیاطی مان «ممیان اسات» را در مقااالت خاود زاه کاار گرفتاهانا  .ایان مشااه
میتوان نشانة آگاهی م اسب نوین گا مقااالت داخلای از کاارزرد صاحیح ایان نشاانههاا
زاش  .البته تفانتهایی نیر زین دن نمونة مقاالت در زهر گیری از سایر زیرشاخه هاا مشااه
میشود.
نوین گا مقاالت انتخابش از مجالت زینالمللی از تثکی ها مان «قلعا» ،نگر هاا
همچااو «متثساافانه» ن خوداظهارهااا مان ا «مااا» اسااتفادة زیشااتری کردن ا  ،در ص اورتی کااه
نوین گا مقاالت انتخابش از مجالت داخلی درگیرسازهایی زیشاتری همچاو «هماا
طور که مالحظه میک ی » را زه کار گرفت ا  .در ایان میاا  ،تفاانت مشااه شا در ماورد
تثکی ها از همه مشهودتر است .جهت اطمی ا یافتن از مع اداری تفانتهای مشاه شا از
آزمو مرزع کای استفاد ش  .نتای آ در ج نل  6در ذیل آم است.
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جدول  .6نتایج آزمون مربع کای برای نشانههای تعاملی در مقاالت بینالمللی و داخلی
عبارات احتیاطی

تثکی ها

نگر ها

خوداظهارها

درگیرسازها

نشانهها

0/317

444/319

91/033

414/919

92/574

درجة آزادی

1

1

1

1

1

سلح مع اداری

0/573

0/000

0/000

0/000

0/000

ع د

مرزع کای

ρ < 0/05

هما طور که مالحظه میک ی  ،نتای آزمو مرزاع کاای تفاانتهاای مشااه شا در
مورد تثکی ها ،نگر ها ،خوداظهارها ن درگیرسازها را تثیی میک .
تمایل زیشتر نوینا گا مقالاههاای انتخاابشا از مجاالت زاینالمللای زاه اساتفاد از
تثکی ها زا توجه زه مشاه ات پیشین معقول زه نظر میرس  .زاا اساتفاد از تثکیا های زیشاتر،
مقالهنوینا تمایل خود را زه القای افیارشا زاه مخاطباا نشاا مایده ا  .ایان مشااه را
میتوا زه این ناقعیت ننبت داد که نوین گا مقاالت داخلی اعتمادزهنفسکاافی در زیاا
یافتااههااا ن ادعاهااای خااود زااه ززااا انگلیناای ن ارن ا در حااالی کااه نوین ا گا مقاااالت
زرگری ش از مجالت زین المللی در زیا مفاهیا زا اطمی ا زیشتری عمل میک .
در مورد تفانت مشاه ش در مورد نگر ها مایتاوا ایان گوناه زرداشات کارد کاه
نوین گا انتخابش از مجالت داخلی تمایل کمتری زاه اظهاار نظار درزاارة نوشاتههاای
خود دارن ن زیشتر مایل ارزیازی را زه مخاطباا ناگاذار ک ا  .ایان ممیان اسات زاهدلیال
نجود این تصور اشتبا زاش که اظهار نظر در نگار
است زاعو شود مقاله غیر رسمی ن غیر آکادمی

مقاالت علمی جاایی نا ارد ن ممیان

زاه نظار زیایا  .زاهعاالن  ،زعضای دیگار از

نوین گا ممین است نظر ن گرایش خاصی ننبت زه نوشتههای خود ن اشته زاش کاه زاا
مخاطبا در میا زگذارن ن ترجیح ده فاصلة خود را زا آنچه می نوین  ،حفظ ک .
دلیل این ناهماه گی هر چه هنت ،پیش هاد میشود که نوین گا مقالههاای داخلای از
نگار

خ ثی فاصله گرفته ن نظر ن احناس خود را ننبت زه نوشاتههاا زاهصاورت متعاارف

زیا ک

چرا که در این صورت نوشتههایشا زرای مخاطبا جذازیت زیشتری پی ا میک ؛
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آکادمیا

البته زای توجه داشته زاش که ازراز زیش از ان ازة نظارات شخصای در نگاار
پن ی نینت.
از طرف دیگار ،مالحظاه شا کاه خوداظهارهاا نقاش زنایار پررنا

تاری در مقااالت

انتخابش از مجالت زینالمللی زازی میک  .این ز ا مع است کاه نوینا گا مقااالت
انتخابش از مجالت داخلی تمایل کمتری دارن که در نگار

مقاالت علمی -پونهشای

زه ززا انگلینی در صح ه حاضر شون  .نظیر آنچه در مورد نگر ها گفته ش  ،ایان ممیان
است ز ا مع ا زاش کاه نوینا گا مقااالت داخلای تارجیح مایده ا فاصالة خاود را زاا
نوشتههایشا حفظ ک

تا منئولیت کمتری در قبال آنها داشته زاش  .هماا طاور کاه قابال

نیر اشار کردیا ،این میتوان ناشی از اطمی ا کمتر نوین گا داخلی در نگار

زاه ززاا

انگلینی زاش .
نتیجة مقاینة درگیرسازها نیر نشا داد که نوین گا مقاالت انتخاابشا از مجاالت
داخلی تمایل زیشتری زه تثکی زر رازلة خود ن مخاطبا دارن  .زا در نظر گرفتن ماهیات ایان
راهبردها ،میتوا نتیجه گرفت که نوینا گا مقااالت داخلای در نگاار

مقالاه زاه ززاا

انگلینی تمایل زیشتری زه دخیل کرد مخاطبا خود دارن .
 .4نتیجهگیری

یافتههای تحقی حاضر مؤی این ناقعیت است که نوین گا مقالههای داخلای در نگاار
مقاله علمای -پونهشای زاه ززاا انگلینای از ه جارهاای جامعاة گفتماانی علمای در ماورد
زهکارگیری زعضی از راهبردهای فراگفتما پیرنی نمیک  .زرای ملازقت زیشاتر زاا جامعاة
گفتما علمی زینالمللی ن ارتقاای کیفای مقااالت داخلای ،پیشا هاد مایشاود کاه محققاا
داخلی آگاهی خود را از ه جارهای زینالمللای مارتب زاا راهبردهاای فراگفتماا ن اصاول
جامعة گفتما علمی زینالمللی مرزو زه استفاد از آنها در مقااالت علمای -پونهشای زااال
زرن .
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زای در نظر داشت که مان سایر نشانههای زالغای ،1نشاانههاای فراگفتماا را مایتاوا
زهصورت مؤثر ن غیرمؤثر زه کار گرفت .استفادة زیش از ح از این نشانههای ززانی میتوان
زه ان ازة استفادة مح ندشا مضر زاش  .زهعالن  ،ایان مایتوانا نشاانهای زاشا از انگلینای
مقاالت محققا داخلای در مجاالت زاین

غیراستان ارد که ممین است م جر زه ع مپذیر

المللی ن کاهش سلح کیفیت مجاالت انگینای داخلای شاود .از ایان رن ،زاه مقالاهنویناا
داخلی پیش هاد میشود که زیشتر زه قواع جامعة گفتما زین المللی در رازله زا زهر گیری از
نشانههای فراگفتما پایب زاش .
هما طور که جلیلیفر ( )2011اشار نمود است ،این تفانتها در استفاد از نشانههاای
فراگفتما زین مقالههاای نوشاتهشا توسا محققاا داخلای زاه ززاا انگلینای ن مقااالت
م تشرش در مجالت انگلینی زینالمللی ممین است ناشی از عا مآگااهی کاافی محققاا
ایرانی از قوانین متعارف نگار

علمی زه ززا انگلینی مرتب زا این نشانههاا ن داناش ننابتا

آکادمی

ن ع مآماوز

مناتقیا آ زاه دانشاجویا داننات .البتاه

الزم زه ذکر است که تفانتهای فردی در سب

نیر تا انا از ای مایتوانا در ایان

مح ند درزارة نگار

نگار

تفانتها تثثیرگذار زاش  .تحقیقات زیشتر در این زمی ه ن در حوز های دیگر زه شیلگیاری
تعمیاهای دقی تر ن ملمئنتر کم

می ک .

هما طور که جلیلیفر (2007ب) اشار میک  ،زرای این که نوین گا ایرانی زتوان ا
مقالااههااای خااود را در مجااالت زااینالمللاای انگلیناایززااا چاااپ ک ا  ،زایا زااه آمااوز
خصوصیات ززانی در انگلینی توجه کافی شود .زا توجه زه نیاز رنزافرن زه انجاام پاونهش
علمی ن چاپ نتای آ در مجالت انگلینایززاا زاینالمللای ن مشایالتی کاه نوینا گا
داخلی ممین است در نگار

زه ززا انگلینی داشاته زاشا  ،نیااز زاه تا ریس راهبردهاای

فراگفتما در درنس آموز

مقاالت علمی زایش از پایش احنااس

نگار

زهنیو نگار

میشود ن جهت نیل زه این مقصاود ،آگااهی خاود م رساا از کاارزرد صاحیح نشاانههاای
زالغی زهع وا انلین ق م ضرنری است.

rhetorical markers

1
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Abstract
The present study was an attempt to compare the types and
frequencies of the Metadiscourse Markers (MMs) used in research
articles published in international and Iranian local journals across
the sub-disciplines of Applied Linguistics. In so doing, 512 RAs
totaling 3,051,168 words, selected from sixteen international and
Iranian local journals across the sub-disciplines of Applied
Linguistics were compared and contrasted regarding the use of
MMs applying the Frequency Program (Nation & Heatley, 2007).
The study drew upon Hyland's (2005) model of MMs. The findings
of the study demonstrated some similar and distinct trends in the
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way the two corpora employed MMs. It is suggested that the
observed differences call for raising Iranian local RA writers’
awareness of the principles regarding the conventional application
of MMs.
Keywords: research Articles (RAs), Metadiscourse Markers
(MMs), international journals, local journals.

