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پیکره -محور ،مشجص شد که م تطوان بطا اسطتفاده از صطفات ارزیطاب و

اسام فرازبان  ،رب دادن مطالب به امتحان و دخیل کردن ارائهدهنطده یطا

مجاطب در ارائطه ،مطالطب مهطم را پررنطگ نمطود .ایطن برجتطتهسطازی را

م توان با استفاده از ساختارهای خاص که در یک از پنج گروه «اسم »،

«فعل »« ،صفت »« ،قیدی» و «گوناگون» قرار م گیرند ،انجام داد .همچنطین
نتایج نشان داد ،رب دادن ارائه به مجاططب یطا ارائطهدهنطده ،بطا اسطتفاده از

الگوهای فعل  ،حت مهمتر از استفاده از روش های متتقیم برجتتهسطازی

نکات مهطم همچطون صطفات ارزیطاب اسطت .درنهایطت ،بطر اسطان نتطایج

بهدستآمده مشجص شد که ساختارهای نشطانگر اهمیطت پط

مرجط  ،از

آنجا که مجاطب را قادر م کنند از قبل برای پردازش و یادداشتبرداری

مطالب مهم برنامهریزی کند ،پرشمارتر هتتند.

واژههای کلیدی :واژه-دستور ،پیکره ،ارائة علم کقس فارس

 .1مقدمه

بیشتر از چهار دهه است که در آموزش زبان انگلیت تحول بزرگ صطورت گرفتطه اسطت.

بعد از معرف «انگلیت برای اهداف ویژه» ،1اهداف زبانآموزها از یطادگیری زبطان اهمیطت

ویژهای پیدا کرد ،بهطوریکه حوزههطای همچطون «انگلیتط بطرای تجطارت» 2و «انگلیتط

برای دانشگاه» 3پدیدار شد .در دورههای آموزش و پژوهشهای مرتب بطا «انگلیتط بطرای
دانشگاه» ،تنها نیازهای زبان آموزان بطرای گررانطدن امطور دانشطگاه همچطون شطرکت در
کقنها و انجام تکالیف موردتوجه قرار م گیرد .بدیه است تمرکز بر ایطن نیازهطا سطبب
تولید مطواد آموزشط مطثثر و سطهولت در یطادگیری شطده اسطت .ایطن در حطال اسطت کطه
حوزههای همچون «فارس برای دانشگاه» با هدف خاص شدن آموزش زبان فارسط هنطوز
ایجاد نشده است .این پژوهش را م توان در این حوزه گنجاند.
1
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گوش دادن به ارائههای علم  1یک از کارهای اسطت کطه هطر دانشطجو در جلتطههطای
درس دانشگاه با آن درگیر است .در ط یک ارائة علم  ،دانشجویان باید در ارائه شرکت
کرده و بتیاری از اطقعات شفاه و بصری ارائهشطده را پطردازش کطرده و نکطات مهطم را
یادداشت نمایند .ازآنجای که دانش بهدستآمده از این ارائهها بجش اساسط ارزیطاب هطای
پایان ترم و درنتیجه ،موفقیت تحصیل را تشکیل م دهد ،مهم است اطمینان حاصل شود که
دانشجویان حداقل نکات را که استاد در ارائه خود مهم م دانطد ،در
کنند .ازاینرو ،آنچه منجر به در

کطرده و یادداشطت

مفید ارائطه مط شطود ،توانطای تشطجیص نکطات مهطم از

اطقعات ب اهمیت است (فقوردو1994 ،2؛ مالیگان 3و کر پاتریک.)2000 ،4
آنچه در

ارائه را برای مجاطب دشوار م سازد ،نداشتن کنتطرل بطر روی ارائطهدهنطده

است (لینچ .)2011 ،5از سوی دیگر ،لینچ ( )2004خاطرنشطان مط کنطد کطه گطوش دادن بطه

ارائه و یادداشتبرداری همزمان آن را چالشبرانگیز م کند .لینچ ( )2004بر این باور است
که هم کتان که زبان ارائه زبان مادریشان است و هم آنهای که زبان بهجز زبان ارائطه را
بهعنوان زبان مادری صحبت م کنند ،در تشجیص نکتههطای اصطل ارائطههطا دچطار مشطکل

م شوند (لینچ .)2004 ،البته ،بهدلیل وجود شکاف در دانطش شطماتیک و مطوقعیت  6و آشطنا

نبودن با سبک و ساختار ارائهها در زبانهای دیگر (دیطروی ،)2013 ،7وخامطت ایطن مشطکل
بیشتر برای کتان است که زبان مادریشان زبان بهجز زبان ارائه است.

تحقیقططات نشططان مطط دهططد کططه سططاختارهای سططازماندهنططدة کططقم 8بططر در

ارائططه،

یادداشتبرداری و به یادآوردن مطالب توس مجاطبان تأثیر مثبت دارد (بیورکمن2011 ،9؛

دیکریکو 10و نتینگر1988 ،11؛ جانگ2003 ،12؛ کیطورا2002 ،1؛ لیطنچ1994 ،؛ تیتتطور  2و
1
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کیورا .)2004 ،ساختارهای واژه -دستوری 3که مجاطبان را به بجطشهطای مهطم ارائطه سطو

م دهند (مانند «یادمان باشد که داریم درباره اسام خاص صحبت م کنیم ،فقط یطه نکتطه
مهم اینجاست که») نیز بهعنوان یک از انواع ساختارهای سازماندهنطدة کطقم مفیطد اسطت.

مکیچ  )1994( 4خاطرنشان م کنطد ،دانشطجویان در گطوش دادن بطه یطک ارائطه بطه دنبطال
کلمات یا عبارات خاص هتتند که آنها را به نکات مهم سطو مط دهنطد .ایطن کلمطات یطا

عبارات ،نشانگر اهمیت 5نامیده م شود .نشانگرهای اهمیت بطه سطاختارهای واژه -دسطتوری
اطق م گردد که اهمیت و یا ارتبطا نتطب نکطات کطه بطه ططور شطفاه یطا بصطری ارائطه

م گردند را بهصورت آشکار نشان م دهند (دیروی و تاورنیرز .)2012 ،6بهعنوان الگوهای

فرا کقم  7با ویژگ تعامل  8کقم ارائه ،9ایطن سطاختارها نیطاز مجاطبطان را بطرای تشطجیص
نکات مهم از اطقعات کماهمیت برآورده م کنند .بر اسان هانتتون ( ،)1994نشانگرهای

اهمیت از چهار ویژگ برخوردار هتتند )1 :پیشمرج  10یا پ مرج  11هتتند )2 ،آشطکارا

اهمیت را نشان م دهند )3 ،کقم 12را ارزیاب م کنند ،پ

فراکقم  13هتطتند و  )4نقطش

مهم در سازمان دادن کقم 14دارند .آنچه مهم است این است که ارائهدهنده بطا ایجطاد یطک

سلتلهمراتب از میزان اهمیت 15نکات ارائه ،کقم را سازمانده نموده و نگرش خود را بطر

مبنای یک پارامتر اهمیت 16بیان م کند .در برجتته کطردن نکطات ،تمرکطز بطر پدیطدههطای

کقم  17است تا پدیدههای جهان بیطرون .18همطانططور کطه هانتطتون )2000( 19خاطرنشطان
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م کند ،در برجتته کطردن نکطات ،ارائطهدهنطده بطهعنطوان سطازندة مطتن 1عمطل مط کنطد تطا

اطقعدهنده.2

با توجه به مفید بودن این ساختارها برای دانشجویان که فارس زبان مادریشطان نیتطت،
م توان با طراح دورههطای آموزشط فارسط بطرای اهطداف دانشطگاه  ،پاسطجگوی ایطن
نیازهای ارتباط خاص آنها در ارائههای درس بود .با این وجطود ،اطقعطات کمط دربطارة
این ساختارهای کقم استفاده شطده بطرای نشطان دادن نکطات مهطم ارائطههطا موجطود اسطت.
درحال که مطالعطات انطدک بطهططور خطاص پیرامطون ایطن سطاختارهای واژه -دسطتوری در

ارائههای انگلیت انجام شده اسطت (ماننطد کرافطورد کمیتطیوتل 2007 ،2004 ،3؛ دیطروی،
2015؛ دیروی و تاورنیرز ،)2012 ،هیچ تحقیق تاکنون این ساختارها را در ارائههای علمط
فارس مورد بررس قرار نداده است.
دیروی و تاورنیرز ( )2012ساختارهای واژه -دسطتوری اسطتفادهشطده بطهمنظطور برجتطته
کردن نکات مهم در ارائههای انگلیت را مورد بررس قرار دادند .در این پژوهش ،دیطروی

و تاورنیرز  160ارائة علم از پیکرة بی  4را بررسط کردنطد .نتطایج تجزیطه و تحلیطل روش
ترکیب این تحقیق نشان داد که این ساختارها متشکل از ترکیبهای گوناگون صفت ،اسطم

و یا ساختارهای فعل و قیدی م باشند .در این میان ،ساختار فعل «فعل– جملهواره»( 5مانند
«به یاد داشته باشید برده داری در حال حاضر منتوخ اسطت») و سطاختار اسطم «اسطم -فعطل

ربط »( 6مانند «نکته این است که») بهترتیب اولین و دومین ساختار ازنظر کاربرد بودند.

در پژوهش دیگر ،دیطروی ( )2015ایطن سطاختارها را در ارائطههطای انگلیتط از لحطا

جهتگیری به دو دستة تعطامل  7و متنط  8تقتطیم نمطود .ایطن سطاختارها بطا اسطتفاده از روش
پیکططره -محططور از پیکططرة بططی

اسططتجراا شططد .دیططروی دریافططت کططه ایططن سططاختارها بططا

جهتگیریهای محتوا ،مجاطب ،ارائهدهنده و مشطتر

بطهترتیطب دارای الگوهطای «اسطم-
1
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فعل ربط »« ،1فعل -اسم/جملهواره»« ،2ضمیر اولشجص -فعل -اسم/جملهواره» 3و «ضطمیر

اولشجص -فعل -اسطم/جملهواره» 4مط باشطند .دیطروی همچنطین بطه ایطن نتیجطه رسطید کطه
نشانگرهای اهمیت نکات با جهتگیریهای پ مرج  ،5پیشمرج  6و مشتر

بهترتیطب از

ساختارهای «فعل -اسطم/جملهواره» 7و «اسطم -فعطل ربطط »« ،8ضطمیر اشطاره -فعطل ربطط -
صفت»« ،9ضمیر اشاره -فعل ربط  -اسم» 10و «ضمیر اشاره -فعل ربط – صفت -اسم» 11و

«ضمیر اولشجص -فعل -اسم/جملهواره» 12و «ضمیر اشاره -فعل ربطط – صطفت -اسطم»

13

پیروی م کنند .عقوه بر این ،دیروی دریافت که اکثر این ساختارها به محتوا (ماننطد «نکتطه

این است که») و یا مجاطبان (مانند «به یاد داشته باشید که») و نه ارائطهدهنطده (ماننطد «تأکیطد

م کنم») و یا ارائهدهنده و مجاطبان بهطور همزمطان (ماننطد «مط خطواهم توجطه کنیطد کطه»)

اشاره م کنند .عقوه بر این ،بتیاری از نشانگرهای متنگرا یا محتواگرا 14گرایش ثانویه بطه

شنونده دارند (مانند «این چیزهای است که باید به خانه ببرید») .پیرامون جهطتگیطریهطای
متنگرا ،نشانگرها بهطورمعمول قبل از نکتة برجتتهشده یافت شدند.

کرافورد کمیتیوتل ( )2007 ،2004با بررس یک پیکرة کوچک متشطکل از  12ارائطة

انگلیت پیرامون مطالعات بازرگان و همچنین  10ارائه از پیکطرة مطایکی  15در رشطتههطای
مجتلف ،به شش ساختار پیشمرج و شش ساختار پ مرج برای نشطانگرهطای اهمیطت یطا
ارتبا با ترکیبات مجتلف از اسام اشاره ،صفات ارتبا  ،اسمهطای فرازبطان و فعطل ربطط

« »isپ برد .در بین ساختارهای پیشمرج « ،ضمیر اشاره -فعل -صفت»( 16مانند «ایطن مهطم
1
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است») و از میان ساختارهای پ مرج « ،ادات معرفه -صطفت -اسطم -فعطل»( 1ماننطد «نکتطة

اصططل ایططن اسططت کططه») از دیگططر سططاختارها پرتکرارتططر بودنططد .بططهطططورکل  ،سططاختارهای
پ مرج بتیار پرشمارتر از ساختارهای پیشمرج بودند.

با توجه به نقش مثبت ایطن سطاختارهای سطازماندهنطدة کطقم در در

بهتطر ارائطههطای

علم  ،پژوهشهای از این قبیل از اهمیت بتطیاری برخطوردار هتطتند .هطدف از انجطام ایطن
پژوهش اکتشطاف  ،2بررسط سطاختارهای واژه -دسطتوری اسطت کطه اسطاتید دانشطگاه بطرای

برجتته کردن نکات مهم در ارائههای علم فارس استفاده م کنند.
 .2روش تحقیق

در مطالعة حاضر از پیکرة فارس سجن 3اسطتفاده شطد .سطجن متشطکل از  60ارائطة حقیقط

4

علم است که از سه گروه رشتهای مهندس  ،علوم انتان و علوم پایه ( 20سطجنران از هطر
گروه) ساخته شده است .این سجنران ها همه به زبان فارسط بطوده و عمطدتا توسط اسطاتید
دانشگاه مرد که زبان فارس زبان مادریشان است ،ارائه شدهاند.

در انجام این پژوهش از روش تحقیق ترکیبط  5اسطتفاده شطد .نطوع طراحط ایطن مطالعطه

اکتشاف (لودیکو ،6اسپالدینگ 7و وگتل )2006 ،8بود .ضمنا ،شیوة انجام این تحقیطق مبتنط

بر روش پیکره -محور 9بوده است .ابتدا ،یک زیرپیکره متشکل از  15ارائه (پنج ارائه از هطر

گروه رشتهای) از پیکرة سجن ساخته شد .آنگاه بهمنظور پیدا کطردن سطاختارهای احتمطال

برجتته کردن نکات مهم ،رونوشت 10این ارائهها بهدقت مطالعه گردیطد .شطایانذکطر اسطت
DET ADJ META N IS
exploratory

 3رونوشتهای استفاده شده در این مقاله برگرفته از پیکرة فارس سطجن اسطت کطه در پطار

2

علطم و فنطاوری خراسطان

شمال با مدیریت جواد زارع و زهرا کیوانلو توسعه یافت .ساخت این پیکره با حمایطت مطادی و معنطوی پطار

فناوری خراسان شمال و مجتم آموزش عال اسفراین صورت پریرفت.

1

علطم و

4

authentic
Mixed-methods
6
Lodico
7
Spaulding
8
Voegtle
9
corpus-driven
10
transcript
5
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تنها عبارت که پدیدههای کقمط را برجتطته مط کردنطد ،بررسط شطدند .نمونطههطای کطه
مشجص نبود نکتة برجتتهشده پدیدة کقم است یا مربو به جهان بیرون ،در نظطر گرفتطه
نشدند ( .)1همچنین نقلقولها و نمونههای که کقم دانشطجو و یطا شطجص ثالط را شطامل
م شدند ،نادیده گرفته شدند (.)2
 .1بنابراین این مهمه که این منشأ آب و ببینیم
 .2یه نکتهای که اونا اشاره م کنن اینه که
سپ

از نرم افزار ورداسمیت( 1اسکات )2015 ،2برای ایجاد فهرست از عبطارات کطه بطه

نظر م رسید برجتتهساز نکات مهم هتتند ،استفاده شطد .دیگطر واژگطان و یطا عبطارات کطه
نشانگر اهمیت هتتند نیز کشف شدند .مترادفها و مشتقات این واژهها به همراه فهرست از
کلمات با بتامد ≥ 50از پیکرة سجن نیطز اضطافه شطد .درنهایطت فهرسطت ایجادشطده توسط
نرمافزار ورداسمیت بهطور متتقل توس نویتندههای این مقاله بررسط شطدند تطا مشطجص
شود آیا آنها به عنوان نشانگر اهمیطت عمطل مط کننطد یطا نطه .درمجمطوع  293نمونطه از ایطن
ساختارها یافت شد.
درحال که برجتته کردن نکطات مهطم بطا اسطتفاده از شطیوههطای دیگطر همچطون تکطرار

(بیورکمن2011 ،؛ صالحزاده ،)2006 ،توقف در صحبت( 3فیلطد ،)2011 ،4آهنطگ( 5فیلطد،
 ،)2011تکیططه و سططرعت گفتططار( 6لیططنچ2004 ،؛ نتط  ،)2001 ،7حالططت بططدن ،نگططاه خیططره و

حرکت اندام( 8فیلد2011 ،؛ فقوردو و میلر )1997 ،9و جزوات و اسطقید (آدامطز2006 ،10؛
فیلد2011 ،؛ اشلیف )2008 ،11نیز امکانپطریر اسطت ،بطرای انجطامپطریر بطودن ایطن مطالعطه،
نشانگرهای بصری ،غیرشفاه و عروض  12نادیده گرفته شدند.

1

WordSmith
Scott
3
pausing
4
Field
5
intonation
6
stress and speech rate
7
Nesi
8
gesture, eye gaze and body movement
9
Miller
10
Adams
11
Schleef
12
prosodic
2
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 .3نتایج و بحث

بطا اسطتفاده از نطرمافطزار ورداسطمیت 293 ،نمونططه نشطانگرهطای اهمیتط کطه از پیکطرة سططجن
استجراا شده بودند تجزیه شده و بر اسان عنصر اصل عبارات (اسم ،فعل ،صطفت و قیطد)
طبقه بندی شدند .درنتیجة ایطن تحلیطل ،چهطار گطروه «اسطم »« ،فعلط »« ،صطفت » و «قیطدی»
پدیدار شد .برای رسیدن به دستهبندیهای کل و مدیریت تعداد گروهها ،برخط از عناصطر

جمقت همچون پ توصیف( 1مانند «ایدة اصل تو این اینه که ،یه نکتهای کطه بدیهیطه اینطه

که ،نکتهای که من م خوام اینجا دقت کنید اینطه کطه») و حطرف ادات معرفطه و نکطرهسطاز
نادیده گرفته شدند .در این روش ( )5( ،)4( ،)3و ( )6همگ در گروه «اسم » قرار گرفتند.
 .3نکته اینه که

 .4ایدة اصل تو این اینه که

 .5یه نکتهای که بدیهیه اینه که

 .6نکتهای که من م خوام اینجا دقت کنید اینه که

ساختارهای نیز وجود داشتند که در هیچیک از چهطار گطروه اصطل «اسطم »« ،فعلط »،
«صفت » و «قیدی» قرار نگرفتند .به همین خاطر ،یک گروه دیگر متشکل از این ساختارها بطا
عنوان «گونطاگون» تشطکیل شطد .بطدین ترتیطب ،نشطانگرهطای اهمیطت نکطات ارائطهشطده در
سجنران های علم فارس به پنج گروه «اسم »« ،فعلط »« ،صطفت »« ،قیطدی» و «گونطاگون»
تقتیم شدند.
 .1 .3ساختارهای اسمی

ساختارهای اسم نشانگر اهمیت آن دسطته از سطاختارهای هتطتند کطه در آن از یطک اسطم

فرازبان  2برای نشان دادن اهمیت اطقعات ارائهشده در سجنران اسطتفاده مط شطود .اسطام

فرازبان استفادهشده در ارائههای فارس عبارتنطد از« :نکتطه ،سطئوال ،ایطده ،متطئله ،مطلطب،

تأکید ،واق مطلب» .از این میان ،پرشمارترین« ،نکته» بود ( 105بار) .با توجطه بطه ایطن کطه از
این کلمه برای بیان مطالب اصل و مهم بهصورت خقصه استفاده م شطود ،پرتکطرار بطودن
postmodification
metalinguistic noun

1
2
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آن قابلتوجیه است .قابلذکر است این اسام متعاقبا با قید و صفت ( )7و یا یک جملهواره
( )8توصیف م شود.

 .7بح اساس ما

 .8یه چیزی که باید دقت بکنین اینه که

جدول  1بتامد ساختارهای اسم را در پیکرة سطجن نمطایش مط دهطد .در ادامطه شطش
الگوی پیداشده برای نشانگرهای اهمیت اسم بهتفصیل شرح داده م شود.
جدول  :1توزی نشانگرهای اهمیت اسم
ساختارهای اسم

بتامد

درصد

اسم( -صفت)

16

5/6

ضمیر اشاره -اسم( -صفت)

9

3

ضمیر اشاره -اسم -فعل ربط  -جملهواره

2

0/7

اسم( -قید)( -صفت) -فعل ربط  -جملهواره

شمار -اسم– (صفت)– فعل (وجود دارد) -جملهواره

68

23/4

14

4/8

ادات نکره -اسم -فعل

3

1

112

38/5

مجموع

 .1 .1 .3اسم( -صفت)

مهمترین بجش این ساختار یک اسم فرازبان است که کطار برجتطتهسطازی نکطات مهطم را
انجام م دهد .از لحا موقعیت نشانگر اهمیت ،این ساختار پ مرج است .بدین معن کطه

نشانگر اهمیت قبل از نکات مهم بیان م شود .ازجمله اسام فرازبطان مورداسطتفاده در ایطن
ساختار م توان به «نکته» و «بح » اشاره نمود .جالب است بطدانیم ایطن سطاختار کطه دومطین
ساختار اسم پرتکرار ( )%5/6برای برجتته کردن نکات مهم در ارائههای فارس است ،در
انگلیت یافت نشده است (کرافطورد کمیتطیوتل 2004 ،؛ دیطروی و تطاورنیرز .)2012 ،ایطن
ساختار پرشمار تنها یک عبارت ساده است همچون ( )9و ( )10که بیطان اطقعطات مهطم در
جملة بعدی را اعقن م کند .با توجه به موقعیت نکات مهطم در ایطن سطاختار (پط مرجط )،
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این امکان به مجاطب داده م شود تا با آگاه از بیان نکات مهطم در جملطة بعطدی خطود را
برای گوش دادن و یادداشتبرداری آنها آماده کند.

 .9نکته

 .10نکتة سوم
 .2 .1 .3ضمیر اشاره -اسم( -صفت)

آنچه این ساختار را از ساختار قبل متمایز م کند وجود یک ضمیر اشاره (ماننطد «ایطن») در
ابتدای این سطاختار اسطت .وجطود ایطن ضطمیر اشطاره ایطن سطاختار را پطیشمرجط مط کنطد.

بدینصورت که نکات مهم قبطلتطر از ایطن ضطمیر در سطجنران بیطان شطده و بطا ایطن ضطمیر
جم بندی م شود؛ بنابراین ،تفتیر مرجط ایطن ضطمیر بطرای کشطف نکطات مهطم از اهمیطت
بتزای برخوردار است .شایانذکر اسطت تنهطا اسطم فرازبطان اسطتفادهشطده در ایطن سطاختار
«نکته» است ( 11و .)12

 .11خب ،این نکتة اول
 .12این یه نکته

 .3 .1 .3ضمیر اشاره -اسم -فعل ربطی -جملهواره

در مقایته با سجنران های علم انگلیت در تحقیق دیروی و تاورنیرز ( ،)%8/1( )2012این
ساختار بهندرت در ارائههای علم فارس یافطت شطد ( .)%0/7همچطون سطاختار قبلط  ،ایطن
ساختار نیز بهخاطر وجود «این» یک سطاختار پطیشمرجط اسطت ( .)13قابطلتوجطه اسطت در
ساختارهای اینچنین ،به خطاطر ایطنکطه نکطات مهطم قبطل از نشطانگر اهمیطت در ارائطه بیطان
م شود ،تشجیص و یادداشتبرداری نکات مهم دشوار است.
 .13پ

این نکتهای که تا اینجا مطرح شد

 .4 .1 .3اسم( -قید)( -صفت) -فعل ربطی -جملهواره

در بیشتر موارد ،این ساختار از یطک اسطم فرازبطان  ،فعطل ربطط و یطک جملطهواره تشطکیل

م شود .با توجه به پ مرج بودن این ساختار ،همچون سجنران های انگلیتط (دیطروی و
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تاورنیرز ،)2012 ،دو جایگاه برای بیان نکات مهم وجود دارد )1 :نکات مهم در قالب یطک
جملهواره در همان جملهای که نشانگر اهمیت وجطود دارد ،بیطان مط شطوند ( ،)14یطا  )2بطا
استفاده از یک ضمیر اشاره جم بندی شده و بهصورت کامل در جملة بعدی ارائه مط شطود
( .)15برجتته کردن نکات مهم بدین شکل به مجاطبان ارائه کمک م کند تا از قبطل خطود
را برای پردازش و یادداشتبرداری این نکات آماده کنند .همانططور کطه جطدول شطمارة 1
نشططان م ط دهططد ،همچططون ارائططههططای انگلیت ط (دیططروی و تططاورنیرز ،)2012 ،ایططن سططاختار
پرشمارترین ساختار برجتتهسازی نکات مهم ارائه بود .پرتکطرار بطودن ایطن سطاختار را هطم
م توان به الگوی سادة آن که متشکل از یک اسم و فعل ربط در بیشتر موارد اسطت و نیطز
به پ مرج بودنش رب داد.
 .14نکتة اصل اینه که
 .15ایده اینه .ببینید یه

 .5 .1 .3شمار -اسم( -صفت) -فعل (وجود دارد) -جملهواره

این ساختار بهجای فعل ربطط از فعطل «وجطود دارد» یطا «هتطت» اسطتفاده مط کنطد .در ایطن
ساختار ،مطالب مهم در جمله بعد از نشانگر اهمیت بیان م شود؛ بنطابراین ،ایطن سطاختار نیطز

پ مرج بوده و همچون ساختار قبل برای مجاطبان ارائه در تشجیص نکات مهطم مطلطوب
است.

 .16دو تا نکته وجود داره من باید به شما بگم.

 .6 .1 .3ادات نکره -اسم -فعل

چیزی که این ساختار را از ساختار قبل متمایز م کند این است که فعطلهطای کطه در ایطن

ساختار استفاده م شوند ،جهتگیری به ارائهدهنده یا مجاطب دارنطد ( ،)17درحطال کطه در

ساختار قبل جهتگیری فعل ( )16متنط  1و کقمط  2بطود .فعطلهطای مورداسطتفاده در ایطن
ساختار «گفتن» و «توضیح دادن» است.
 .17یه نکته رو توضیح بدم

textual
discursive

1
2
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 .2 .3ساختارهای فعلی
ساختارهای فعل نشانگر اهمیت ساختارهای هتتند کطه در آن از یطک فعطل بطرای برجتطته
کردن مطالب مهم در سجنران های علم استفاده م شود .بهطورکل دو گروه فعل در این
نوع ساختارها استفاده م شوند )1 :فعلهای ذهنط  )2فعطلهطای تأکیطدی .فعطلهطای ذهنط

معموال با فرایندهای حافظه (مانند «یادتان نرود ،به ذهن بتپارید ،حفظ کنید») ،جلطبتوجطه

(مانند «توجه کنید») و یا الزام یادگیری برخ مطالب (مانند «بدانید ،یاد بگیریطد ،یادداشطت

بردارید») ارتبا دارند .افعال تأکیدی فعلهطای هتطتند کطه بطرای بیطان و یطا تأکیطد نکطات

استفاده م شوند .در این مطالعه ،به خاطر این که ایطن افعطال بیشطتر بطرای تأکیطد (ماننطد «در

پرانتز گفتن ،تأکید کردن») و نه صرفا بیان نکات (مانند «اشاره کردن ،گفتن ،بیطان کطردن»)

استفاده شطدند ،افعطال تأکیطدی نامیطده شطدند .در ایطن میطان ،فعطلهطای ذهنط جلطبتوجطه
پرشمارتر از سایر افعال بودند ( 79بار) .در سطاختارهای فعلط  ،فعطل بیشطتر بطا ضطمایر اول و

دومشجص و بهندرت با ضمایر سوم شجص ( )18همراه بودند.
 .18تأکید م شه که

نکتة حائز اهمیت پیرامون سطاختارهای فعلط نشطانگر اهمیطت ایطن اسطت کطه همطة ایطن

ساختارها پ مرج هتتند .در همة نمونطههطای ایطن سطاختار ،مطالطب مهطم پط

از نشطانگر

اهمیت بیان م شود ( 18و )19؛ بنابراین ،قبل از بیان مطالب مهم ،به مجاطب اعقم م کننطد
نکططات کططه قططرار اسططت ذکططر شططوند مهططم هتططتند و نیططاز بططه توجططه ،بططه ذهططنسططپاری و یططا

یادداشتبرداری دارند.

 .19دقت کنید! من نم خوام بگم

جدول  2بتامد ساختارهای فعل استجرااشده از پیکرة سطجن را نمطایش مط دهطد .در

ادامة این بجش ،این ساختارها بهتفصیل شرح داده م شوند.

جدول  :2توزی نشانگرهای اهمیت فعل

ساختارهای فعل
فعل -جملهواره
ضمیر اول/دومشجص -فعل -جملهواره
فعل مجهول -جملهواره
مجموع

بتامد
111
17
1
129

درصد
37/9
5/8
0/3
44
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 .1 .2. 3فعل -جملهواره

این سطاختار بتطیار سطاده اصطوال از یطک فعطل و یطک مکمطل تشطکیل مط شطود .فعطلهطای

استفادهشده در این ساختار عموما ذهن هتتند .ایطن افعطال عبارتنطد از «بطه خطاطر بتطپارید»،
«توجططه کنیططد»« ،دقططت کنیططد»« ،دورشططو خط بکشططید»« ،یططاد بگیریططد»« ،بفهمیططد»« ،بدانیططد»،
«یادداشت کنید» و مترادفهایشطان .جالطب اسطت بطدانیم کلیطة افعطال اسطتفادهشطده در ایطن
ساختار بهنحوی مجاطب را در فرایند کقم درگیر م کننطد .در ایطن سطاختار یطک ضطمیر
اشاره (مانند«این») ( )20یطا جملطهواره ( )21نقطش مکمطل را ایفطا مط کنطد .سطاختار «فعطل-
جملهواره» یا بهطور ساده «فعل» پرشمارترین ساختار فعلط و نیطز همطة نشطانگرهطای اهمیطت
است ( .)%37/9جالب است بدانیم در ارائههای علم انگلیتط نیطز همطین سطاختار بیشطترین
کاربرد را دارا اسطت (دیطروی و تطاورنیرز .)2012 ،ایطن پرشطماری را مط تطوان بطه دو دلیطل
دانتت .اوال ،الگوی ساده این ساختار آن را یک روش ساده و مطلوب برای برجتته کطردن
نکات مهم م کند .دوما ،افعال ذهن استفادهشده در این سطاختار تعطامل بطوده و بطا درگیطر
کردن مجاطب ،توجه او را به بجشهای خاص از ارائه جلب م کند.
 .20دقت کنید این و

 .21حواستون هتت من اینجا دارم در مورد

 .2 .2 .3ضمیر اول /دومشخص -فعل -جملهواره

همانطور که الگو نشان م دهد ،در این ساختار یا ارائهدهنده ( )22و یا مجاطب ارائطه ()23
در کقم درگیر است .این خود نقش مهم در برجتطته نشطان دادن مططالب کطه قطرار اسطت
ذکر شوند دارد .شاید بطه همطین خطاطر اسطت کطه همچطون ارائطههطای انگلیتط (دیطروی و
تطاورنیرز ،)2012 ،ایططن سطاختار دومططین سططاختار پرتکطرار فعلط در ارائططههطای فارسط بططود.
فعلهای استفادهشده در این ساختار عموما ذهن یا تأکیدی هتتند.
 .22خیل م خوام تأکید کنم که
 .23باید بدونید که

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 93 /

 .3 .2 .3فعل مجهول -جملهواره

در این الگو از یک فعل مجهول بطرای نشطان دادن اهمیطت مطالطب اسطتفاده مط شطود (.)24

نکات مهم نیز در قالب یک جملهواره بیان م شود .همانطور که جدول  2نمایش م دهد،
در مقایته با دو ساختار قبل  ،این ساختار خیل کمتکرار ( )%0/3بوده است .تفاوت بطارزی
که این سطاختار را از دو سطاختار گرشطته متمطایز مط کنطد ،اسطتفاده از فعطل مجهطول اسطت.
بهعبارتدیگر ،کمشطمار بطودن ایطن سطاختار را مط تطوان بطه ایطن نکتطه ربط داد کطه افعطال
استفادهشده در این ساختار نه ارائهدهنده و نه مجاطب را در فرایند کقم درگیر م کنند.

 .24تأکید م شه

 .3 .3ساختارهای صفتی

ساختارهای صفت نشانگر اهمیت سطاختارهای هتطتند کطه بطهططور عمطده در آنهطا از یطک

صفت ارزیاب  1برای برجتته کردن مطالب مهم استفاده م شود .صفتهطای اسطتجرااشطده

از پیکططرة سططجن عبارتنططد از« :مهططم»« ،خططوب»« ،اساسطط »« ،اصططل »« ،عمططده»« ،جالططب»،
«قابلمقحظه»« ،کلیدی»« ،ریشهای»« ،ضطروری» و «مقطدمات » .بطهجطز صطفتهطای «مهطم» و
«ضروری» که میزان اهمیت مطالب را ارزیاب م کنند ،دیگر صفتها همچون «جالطب» نیطز
در ساختارهای همچون ( )25این کار را انجام م دهند .در این نمونطه ،عطقوه بطر صطفت از

عناصر دیگر نیز برای برجتته کردن مطالب استفاده مط شطود .هطمسطو بطا یافتطههطای بطایبر،2
جوانتون ،3لیچ ،4کانراد 5و فینگان )1999( 6و سویلز 7و بر  )2003( 8که صطفت «مهطم» را
از صفات پرکاربرد نثر علم یافتنطد ،در ارائطههطای علمط فارسط نیطز «مهطم» پرشطمارترین
صفت بود ( 29بار) .در ضمن ،ساختارهای صفت نشانگر اهمیت ازنظر موقعیت نشانگر ،هطم
پ مرج ( )25و هم پیشمرج ( )26م باشند.
1

evaluative adjective
Biber
3
Johansson
4
Leech
5
Conrad
6
Finegan
7
Swales
8
Burke
2
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 .25جالب اینه که بدونید
 .26این نکته مهمه.

جدول  3بتامد ساختارهای صفت استجرااشده از پیکرة سجن را نمایش مط دهطد .در
ادامه ،این ساختارها بهتفصیل شرح داده م شود.
جدول  :3توزی نشانگرهای اهمیت صفت
بتامد

درصد

ضمیر اشاره -اسم– صفت -فعل ربط

2

0/7

7

2/3

صفت اشاره -اسم -صفت -فعل ربط

12

4

صفت اشاره -اسم -اسم -صفت -فعل ربط

3

1

صفت -فعل ربط  -جملهواره

5

1/7

چیزی (اسم) که -صفت -فعل ربط  -جملهواره

7

2/3

مجموع

36

12

ساختارهای صفت
ضمیر اشاره -صفت -فعل ربط

 .1 .3 .3ضمیر اشاره -صفت -فعل ربطی

در این ساختار نکات مهم پیش از نشانگر اهمیت بیان م شطود .ایطن نکطات در یطک ضطمیر

اشاره (مانند «این») جم بندی م شود .ارزیاب اهمیت مطالب در این سطاختار بطا اسطتفاده از
یک صفت انجام م شود ( .)27اگرچه این ساختار بتیار ساده اسطت ،امطا در اسطتفاده بتطیار
کمشمار بوده است (.)%0/7

 .27این خیل مهمه

 .2 .3 .3ضمیر اشاره -ادات نکره -اسم– صفت -فعل ربطی
نکتهای که این ساختار را از ساختار قبل متمایز م کند ،وجود یک اسم فرازبان اسطت .در

اینجا مطالب مهم قبق ارائهشده با استفاده از یک ضمیر اشاره و این اسم فرازبان جم بنطدی
م ط شططود ( .)28اسططام فرازبططان اسططتفادهشططده در سططاختارهای صططفت بططا ایططن اسططام در

ساختارهای اسم و فعل تفاوت ندارند .حضطور یطک اسطم فرازبطان و صطفت ارزیطاب در
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کنار یکدیگر به مجاطب کمک م کنطد بطهراحتط ایطن سطاختار را بطهعنطوان یطک نشطانگر

اهمیت شناسای کند.

 .28این مطلبِ مهمیه

 .3 .3 .3صفت اشاره -اسم -صفت -فعل ربطی
این ساختار نیز شبیه ساختار قبل است و از اسم فرازبان و صفت ارزیاب بطهططور هطمزمطان
برای برجتته کردن مطالب مهم استفاده م کنطد ( ،)29بطا ایطن تفطاوت کطه کلمطة اشطاره در
اینجا نقش صفت دارد و اسم فرازبان معرفه است .در مقایته با سطاختار قبلط  ،ایطن سطاختار

پرتکرارتر است ( .)%4اینجا هم نکات مهم قبل از نشانگر اهمیت بیان شده است.

 .29این نکته مهمه

 .4 .3 .3صفت اشاره -اسم -اسم -صفت -فعل ربطی
این ساختار شکل تکمیلشده سه ساختار قبل است ( .)30اگرچه حضور دو اسم فرازبطان و

یک صفت ارزیاب شناسای آن را بهعنوان یک نشانگر اهمیت بطرای مجاططب آسطان مط -
کند ،همچون سه ساختار قبل  ،این ساختار نیز دارای دو نقص زیر اسطت .اوال ،پطیشمرجط

بودن آن باع

م شود مجاطب نتواند بطرای توجطه و یطا نکتطهبطرداری مطالطب مهطم از قبطل

برنامهریزی کند ،چراکه این نکات قبق بیان شدهانطد .دومطا ،تشطجیص مرجط صطفت اشطاره

(«این») که در آن مطالب مهم جم بندی شدهاند ،ممکن است برای مجاطب دشوار باشد.

 .30این سرفصل سرفصل مهمیه

 .5 .3 .3صفت -فعل ربطی -جملهواره
این ساختار سادهتر از ساختار گرشته است ( ،)31چراکه بدون مقدمه با یک صفت ارزیطاب

آغاز شده و به مجاطب اعقم م کند مطلب مهم قرار است بیان شود (پیکا  .)2011 ،بطا

توجه به اینکه این ساختار پرشمارترین ساختار صفت در ارائههای انگلیت اسطت (دیطروی

و تاورنیرز ،)2012 ،کمتکرار بودن آن ( )%1/7تأملبرانگیز اسطت .بطااینحطال ایطن سطاختار،
بهدلیل پ مرج بودنش ،برای مجاطب ارائه بتیار مطلوب است.
 .31مهم اینه که بدونید
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 .6 .3 .3چیزی (اسم) که -صفت -فعل ربطی -جملهواره

این ساختار یک ساختار شطکافته 1اسطت ( .)32بطهطورمعمطول ،از ایطن سطاختار بطرای تأکیطد

استفاده م شود .اهمیت این ساختار بهعنوان یک نشانگر اهمیت از این جهت است که اوال،
پ مرج بوده و اهمیت مطلب که قرار است بعطدا بیطان شطود را نشطان مط دهطد ،دومطا ،بطه
مجاطب ارائه کمک م کند برای توجه کردن و یطا یادداشطتبطرداری از قبطل برنامطهریطزی
کند.

 .32چیزی که مهمه اینه که

 .4 .3ساختارهای قیدی

ساختارهای قیطدی نشطانگر اهمیطت بطه سطاختارهای اططق مط شطود کطه از یطک قیطد کطه
نشاندهندة میزان اهمیت مطالب بیانشده است در ابتدای عبارت تشکیل م شطود؛ امطا مهطم
است بدانیم که این ساختارهای قیدی نکات مهم را برجتته م کنند نهفق به خطاطر وجطود
این قید در ابتدای عبارت ،بلکه به این دلیل که از دیگر عبطارات اسطم ( )33یطا فعلط ()34
نیز برای بیان اهمیت مطالب استفاده م شود .بهعبارتدیگر ،قید بهتنهای اهمیطت مطالطب را
نشان نم دهد .موقعیت قید در ارتبا با دیگر عناصر عبارت است که نکات مهم را برجتته
م کند .بهخاطر طبیعت پ مرجعشان ،ساختارهای قیدی نیز برای پطردازش بطهموقط نکطات
مفید هتتند.

 .33در اصل ،نکته اصل اینه که
 .34فق باید بدونید که

 .5 .3گوناگون

این گروه دربرگیرنده آن دسته از نشانگرهای اهمیت است که در هیچیطک از چهطار گطروه

دیگر قرار نگرفتند .این نمونهها نکات را برجتته م کنند کطه احتمطال بودنشطان در امتحطان
بتیار زیاد است .اگرچه این گطروه بطرای برجتطته کطردن مطالطب مهطم بتطیار مفیطد اسطت،
cleft

1
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همچون سجنران های انگلیت (دیروی و تاورنیرز )2012 ،خیل کمتکرار بودند .کمشطمار
بودن این ساختار را م توان به این نکته رب داد کطه اسطتفادة مکطرر آن در ارائطههطا ممکطن
است منجر به نادیده گرفتن سایر مطالب ضروری ارائطه شطود .بطهعبطارت دیگطر ،بطا اسطتفادة
بیشازحد از ایطن سطاختار ،تنهطا نکطات امتحطان در کطقن تطدری

شطده و سطایر مطالطب

ضروری رشته از جانب ارائهدهنده و مجاطب نادیده گرفته م شود.
 .35از این سرفصل حتما تو امتحان م آد

 .6 .3نشانگرهای اهمیت

جدول  4توزی پنج گطروه نشطانگرهطای اهمیطت اسطتجرااشطده از پیکطرة سطجن را نمطایش
م دهد.
جدول  :4توزی نشانگرهای اهمیت
نشانگرهای اهمیت

بتامد

درصد

ساختارهای اسم

112

38/5

ساختارهای فعل

129

44

ساختارهای صفت

36

12

ساختارهای قیدی

4

1/5

گوناگون

12

4

مجموع

293

100

همانطور که جدول  4نمایش م دهطد ،الگوهطای فعلط و اسطم بطهترتیطب  44و 38/5
درصد از نشانگرهای اهمیت استجرااشده از پیکرة سجن را تشطکیل دادنطد .بطدین ترتیطب،
مشابه با نتایج دیطروی و تطاورنیرز ( )2012بطرای ارائطههطای انگلیتط  ،از پطنج گطروه اصطل
نشانگرهای اهمیت ،ساختارهای فعل و اسم بهترتیب پرشمارترین گروهها بودنطد .دیطروی
و تاورنیرز این پرشماری را به پرتکرار بودن الگوی فعل «فعل -جملهواره» و ساختار اسطم
«اسم( -قید)( -صفت)  -فعل ربط  -جملهواره» رب م دهند .این یافته برای سجنران هطای
فارس نیز درست است .تتل این الگوها بر سطایر سطاختارها را مط تطوان بطه ایطن نکتطه کطه
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ارائهدهندهها بیشتر تمایل دارند از عقئم صریح برجتطته کطردن نکطات مهطم اسطتفاده کننطد
نتبت داد .استفاده از عبارات همچون «نکته این است کطه»« ،واقط مطلطب ایطن اسطت کطه»،
«نکتة مهم این است که»« ،به این توجطه داشطته باشطید» و «ایطن رو حفطظ کنیطد» بطه مجاططب
م فهماند آنچه قرار است بیان شود مهم است.
همسو با یافتههای دیروی و تاورنیرز ( )2012بطرای ارائطههطای انگلیتط  ،سطومین گطروه
پرتکرار نشانگرهای اهمیت در ارائههای فارس نیز ساختارهای صفت بودند .با توجه به ایطن
نکته که ارزیاب بیشتر با استفاده از صفات تحقق مط یابطد و درنتیجطه بطرای برجتطته کطردن
نکات مهم استفاده از آنها ضروری است (سویلز و بر  ،)2003 ،کمتکرار بودن این گروه
از نشانگرهای اهمیت تعجبآور است.
استفاده از گروه آخر نشانگرهای اهمیت که مربطو بطه سطئوالهطای امتحطان هتطتند در
پیکرة سجن ( )%4کم بیشتر از پیکره بطی

( )%1در پطژوهش دیطروی و تطاورنیرز ()2012

مشاهده شد .در مقابل ،ساختارهای قیدی این تحقیق ( )%1/5نادرتر از ساختارهای گوناگون

( )%4بودند .با توجه به ظرفیت قیدها برای بیان ارزیاب نگرش ( 1باندی ،)2008 ،2ایطن یافتطه
عجیب به نظر م رسد .با این حال ،این یافته با نتایج دیروی و تاورنیرز که این را بطه  )1ایطن

حقیقت که قیدها بیشتر مواض معرفت  3را بیان م کنند تا نگرش ( 4بایبر )2006 ،و  )2تغییطر
دامنه و وضعیت قیدهای موض  5بهعنوان نشانگرهای اهمیت نتبت م دهند ،یک است.

 .4نتیجهگیری

پژوهش حاضر با این فرض که دانتتن اینکه چگونه نکات مهم در ارائههای علم فارسط

با استفاده از الگوهای شفاه متشکل از واژه و دستور برجتته م شطود ،ممکطن اسطت یطک
تصویر کل از ساختار ارائه به مجاطب داده و باع

تتطهیل در در  ،یادداشطتبطرداری و

به خاطر آوردن مطالب اصل ارائه شود ،انجطام شطد .بطا توجطه بطه ایطن واقعیطت کطه در ایطن
1

attitudinal evaluation
Bondi
3
epistemic stance
4
attitudinal stance
5
stance adverbs
2
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تحقیق تنها ساختارهای واژه-دستوری شفاه مورد بررس قرار گرفت ،درحال که اهمیطت
نتب مطالب ارائه را م تطوان بطا اسطتفاده از روشهطای دیگطر همچطون تکطرار (صطالحزاده،

 ،)2006ویژگ های عروض و غیطرشطفاه (بطراون1978 1؛ کرافطورد کمیتطیوتل 2007 ،؛
فیلد2011 ،؛ وارتطون )2009 ،و جلطوههطای بصطری همچطون اسطقید (آدامطز2006 ،؛ فیلطد،
2011؛ سربو ،وارم ،دمبر و گراشا1992 ،؛ اشطلیف )2008 ،نیطز بیطان نمطود ،بایطد از هرگونطه
نتیجهگیری کل پیرامون جامعیت ساختارهای به دست آمده اجتنطاب شطود .بطااین حطال ،ایطن
پژوهش نتایج مهم را به همراه داشت که شایانذکطر اسطت .اول ،جالطب اسطت بطدانیم کطه
م توان با استفاده از صفات ارزیاب و اسام فرازبان  ،رب دادن مطالب به امتحان و درگیر
کردن مجاطبان یا ارائهدهنده در ارائه ،مطالب مهم یک ارائه علمط را برجتطته نمطود .دوم،
این برجتتهسازی را م توان بطا اسطتفاده از سطاختارهای خاصط کطه در یکط از پطنج دسطته
«اسم »« ،فعل »« ،صفت »« ،قیدی» و «گوناگون» قرار م گیرند انجام داد .سوم ،صطرف نظطر
از زبان ،انگلیت (دیروی و تاورنیرز )2012 ،یا فارس  ،الگوی «فعل -جملهواره» پرتکرارتر
از سایر ساختارها است .این را م توان اینطور تفتیر کرد که رب دادن ارائه به مجاطبان یطا

ارائهدهنده یا دخیل کردن آنها در فرایند کقم  2با استفاده از الگوهای فعل  ،حت مهطمتطر از
استفاده از روشهطای صطریح برجتطتهسطازی نکطات مهطم همچطون صطفات ارزیطاب اسطت.
درنهایت ،ساختارهای نشانگر اهمیت پ مرج به خاطر این که مجاطب را قادر م کننطد از
قبل برای پردازش و یادداشتبرداری مطالب مهم برنامهریزی کند ،مطلوبتر هتتند.
دانش چگونگ پررنگ سازی یا برجتته کردن نکات مهم در ارائههای علم م توانطد
کاربردهای مجتلف داشته باشد .از یک طرف ،آگاه از چگونگ برجتطته کطردن نکطات
مهم در یک سبک مط توانطد بطه چگطونگ انجطام آن در دیگطر سطبکهطا ماننطد ارائطههطای
همایشهای علم و مکالمات کمک کند؛ بنابراین ،م توان با انجطام تحقیقطات تطبیقط در
سبکهای دیگر بررس نمود که  )1آیا پررنگ کردن مطالب مهم در دیگر سبکها نیطز از
طریق استفاده از صفات ارزیاب و اسام فرازبطان  ،ربط دادن مطالطب بطه امتحطان و دخیطل
کردن شرکتکنندگان در ارائه محقق م شطود  )2آیطا پطنج دسطتة اسطم  ،فعلط  ،صطفت ،
Brown
discourse process
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قیدی و گوناگون نشانگر اهمیت در سایر سطبکهطا موجطود اسطت  )3آیطا سطاختار «فعطل-
جمله واره» در دیگر سبکها نیز پرشمارترین الگوست از طرف دیگطر ،بطا ایطن فطرض کطه
آموزش متتقیم این ساختارها برافزایش در

مجاطب از ارائه علمط تطأثیر دارد ،مدرسطان

آموزش «فارسط بطرای اهطداف دانشطگاه » ممکطن اسطت از ایطن دانطش در طراحط مطواد
آموزش مثثر برای دورههای گوش دادن به ارائه و شطیوة ارائطه بهطره بگیرنطد .پژوهشطگران
حوزة آموزش نیز م توانند از این دانش برای بررس تأثیر این نشانگرها بر روی چگطونگ
ارائه ،در  ،یادداشتبرداری و به یادآوردن در مطالعات تجرب خود استفاده کنند.
روش پیکره -محور این تحقیق باع

محدود شدن دامنة آن شده اسطت .ازایطنرو ،بایطد

تحقیقات بیشتری در این زمینطه انجطام شطود .بطه نظطر مط رسطد در مطالعطات آینطده ویژگط
برجتته کردن نکات مهم در زبانهای دیگر نیز قابلبررس است .باید پررنگ کردن نکات
مهم در دیگر فرهنگهای دانشگاه نیز موردبررس قرار گیرد .همچنین الزم اسطت بطدانیم
آیا م توان به یک الگوی رشتهای از نشانگرهای اهمیت رسید .درنهایت ،بطه نظطر مط رسطد
بررس مقط دانشگاه و تأثیر آن بر چگونگ پررنگ کردن نکات مهطم نتطایج جطالب را
در بر داشته باشد.
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