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چکیده

هدف از انجام این پژوهه

پیکژه محژور ،بهرسژ چگژونگ جداسژاز

مطلبها بااهمیت از کماهمیت در ارائههژا للمژ انگلی ژ ه فارسژ

است .مقاله حاضه کوشید است تا نشانگهها مطالب بااهمیژت را از نظژه
نقش که در ارائه دارند ،دستهبند نماید .به این منظژور ،از رهش تحقیژ

تهکیب بهه گهفته شژد اسژت .بژه منظژور یژافتن نشژانگهها مطلژبهژا
بااهمیت 160 ،ارائه در پیکژه بژی

موردبهرس قهار گهفت .سپ

ه  60ارائژه در پیکژه فارسژ سژنن،

این نشانگهها از لحاظ نقشژ کژه در ارائژه

داشتند ،گهه بند شدند .یافتهها پژوهه

نشژا داد در سژننهان هژا

للم  ،مجزا کهد مطلبها بااهمیت از کماهمیت -بده درنظه گهفتن
گونه زبان انگلی

1
2
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کالمژ «سژازما دهژ

شناسه دیجیتال (10.22051/jlr.2016.2445 :)DOI

کارشناس ارشد ،مهب گهه مهندس کامپیوته ،دانشگا صنعت اسفهاین؛ keyvanlo@esfarayen.ac.ir

 3دکته تنصص  ،استادیار آموزش زبا انگلی

 ،دانشگا کوثه بجنورد (نوی ند م ئول)؛ j.zare@kub.ac.ir

 / 26ارائههای علمی انگلیسی و فارسی :بررسی چگونگی جداسازی مطالب بااهمیت از کماهمیت در ...

کالم»« ،تعامل با مناطب»« ،پوش

موضوع»« ،هضعیت مطلب» ،ه «ارتباط

کماهمیت صهفاً با تکیه به یک نق

کالم صورت نم گیهد .افژزه بژه

با امتحا » انجام م گیهد .لاله به این ،جداساز مطلبها بااهمیژت از

این ،نشژانگهها نمایاننژد موضژوع ،اهمیژت مطلژب را فقژ بژه صژورت

ضمن نشا م دهند .همچنین ،تعامل بژا مناطژب بیشژتهین فهاهانژ را در

بین نشانگهها اهمیت مطلبها در ارائهها انگلی ژ ه فارسژ بژه ژود

ا تصاص داد است .به طور کل  ،یافتهها این مقاله نشا داد ،بها مجزا

کهد مطلبها بااهمیت از کماهمیت در ارائژههژا انگلی ژ ه فارسژ

باید کالم را به سو مناطب سوق داد .به بیا رهشژنتژه ،ارائژهدهنژد هژا

بیشته تمایل دارند بها تأکید به مطلبهژا بااهمیژت بژا مناطژب تعامژل

ایجاد کنند.

واژههای کلیدی :مطلبها بااهمیت ،نق

محور ،ارائه للم انگلی

 ،ارائه للم فارس

 .1مقدمه
با توجه به اینکه در لصه حاضه ارائه للم

1

در کالم ،پیکژه  ،پیکژه -

در آموزش لال اهمیژت ب ژیار دارد ،مژ -

توا به کارای آ از ده جنبه اشار نمود .از یک جنبه ،ارائه للم بژه یژک رهش سژهی ه

کارآمد بها آموزش ب یار از دانشجویا در حوز

اص تبدیل شد است .باید در نظژه

داشت سننهان للم رهش بنیادین آمژوزش در دانشژگا اسژت کژه بژه پایژ آ مدرسژا ،
دان

نظه

ود را به مناطب ارائه م دهند (Conrad, 2004؛ Crawford Camiciottoli,

2007؛  .)Lee, 2009به بیا دیگه ،موفقیت مدرسا دانشگا در زندگ حهفژها بژه انجژام
موفقیتآمیز این امه ب تگ دارد .از جنبه دیگه ،دانشژ کژه دانشژجویا از ارائژه للمژ بژه

دست م آهرند ،بن

گ تهد ا از ارزیژاب پایژا هژه دهر تحصژیل را در بژه مژ گیژهد

) .(Sutherland & Badger, 2004با توجه به پهاکندگ اطاللات شنیدار ه دیژدار در

سننهان ها للم  ،تف یه ارائه ه یادداشتبهدار از مطلژبهژا مهژم آ بژها مناطژب
academic lecture
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امه دشوار است .لینچ ( )Lynch, 2011اشار م کند ازآ جای که مناطبها ارائژه بژه

ره ارائهدهند کنتهل ندارند ،درک کامل سژننهان بژها آ هژا دشژوار اسژت .بنژابهاین،

تمایز اطاللات بااهمیت از کماهمیت در یادداشت بهدار ه درک مطلبها توس مناطب

الزم به نظه م رسژد (ماننژد ;Brown & Bakhtar, 1988؛ Flowerdew, 1994؛ Kiewra,

2002؛  & Kirkpatrick, 2000 Mulligan؛ Lynch, 1994؛ Tyler, 1992؛ & Williams

Eggert, 2002؛  .)Revell & Wainwright, 2009با این هجود ،هم گویشورا انگلی
ه هم زبا آموزها زبا انگلی

زبا

 ،در جداساز مطلبها بااهمیت از کماهمیت با مشکل

رهبهره م شوند ( .)Lynch, 2004البته ،این مشکل بژها گویشژورا غیژه انگلی ژ زبژا ،
بیشته رخ م دهد .از دالیل این امه م توا به موارد اشار کهد از جمله )1 :دانژ
محدهد انگلی

 )2 ،شکاف در دان

زبژان

طهحهار بافت محل  1آ ها )3 ،ناآشژنای بژا توزیژ

اطاللژژات ،شژژکل ه سژژا تار کل ژ  2ارائژژههژژا للم ژ در سژژایه فههن ژ

هژژا دانشژژگاه

(Deroey, 2015 & Richards, 1986 Chaudron؛ Duszak, 1997؛ Flowerdew, 1994؛

Nessi, 2001؛ .)Olsen & Huckin,1990

3

پوهه ها گوناگو نشا مژ دهژد پژار گفتارهژا سژازما دهنژد کژالم بژه درک،

یادداشتبهدار ه به یادآهرد مطالژب ارائژهشژد  ،تژأثیه مثبتژ دارد (ماننژدBjörkman, ،

2011؛  Jung, 2003؛ Kiewra, 2002؛Lynch, 1994؛ .)Titsworth & Kiewra, 2004
پار گفتارهای که مناطب را به نکتهها مهم سننهان ارجاع م دهد( ،بها نمونژه ،نکتژه

این است که ،یادتو باشه که ،این اینجا مهمه) نیز کارآمد ه تند .مکیچ ( McKeachie,

 )1994بیا م کند مناطب در پ یافتن هاژ ها یا پژار گفتارهژا هیژو ا اسژت کژه بژه اه
نشا م دهد باید به مطلب توجه شود یا آ مطلب به اطه سپهد شود .این پار گفتارهژا بژا
4

لنوا ها دیگه مانند نشانگهها ارتباط یا اهمیت ( Crawford Camiciottoli, 2004,

2007؛ Deroey, 2014, 2015؛  ،)Deroey & Taverniers, 2012لبژژژژژارات اهمیژژژژژت

5

( ،)Kiewra, 2002نشژژژژژانگهها تأکیژژژژژد ،)Jung, 2003( 6مؤکژژژژژدها،)Bondi, 2008( 1
1

local contextual schematic knowledge
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3
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4
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5
importance cues
6
emphasis markers
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تأکیدکننژد هژا ،)Siepmann, 2005( 2نشژانگهها بهج ژتگ

3

(, & Heino, Tervonen

 ،)Tommola, 2002لبارات انتناب ،)Titsworth & Kiewra, 2004( 4ه تمهکزکنند هژا

5

( )Simpson, 2004شژژنا ته مژژ شژژوند .در ایژژن میژژا  ،نشژژانگهها ارتبژژاط یژژا اهمیژژت،

پار گفتارها هاژ -دستور ه تند که اهمیت نکتهها شنیدار یژا دیژدار ارائژهشژد را

آشکارا نشا م دهند ( .)Deroey, 2014بها بااهمیت نشا داد مطالب با اسژتفاد از ایژن
پار گفتارها ،ارائه دهنژد بایژد سل ژله مهاتبژ از اهمیژت مطالژب سژننهان را ایجژاد نمایژد.

دیهه ه تژاهرنیهز ( )Deroey & Taverniers, 2011تژا ارزیژاب

ژود از اطاللژات را بژه

مبنا این سل لهمهاتب اهمیت بیا کند (.)Thompson & Hunston, 2000
با توجه به نکتهها اشار شد  ،دان

کاربهد
انگلی

چگونگ ارائه مطالژب بااهمیژت ،سژننهان ب ژیار

واهد بود .بها نمونه ،از این دان
6

م توا بژها طهاحژ دهر هژا آموزشژ

دانشگاه  ،بههیو بها گویشورا غیه انگلی

زبا بهه گهفت ه به جدا نمژود

مطالب بااهمیت از کماهمیت در ارائه للم اقدام نمود .با این هجود ،پوهه

در این زمینژه

ب یار محدهد اسژت ه دربهگیهنژد آثژار انژدک ماننژد (2004, Crawford Camiciottoli

2007؛ Deroey, 2015؛  )Deroey & Taverniers, 2012ه فارس ژ (Zare, Eslami-

 ) 2017 Rasekh, & Dabaghi,است که بهطور هیو به ارائژههژا للمژ انگلی ژ تأکیژد

کهد اند .همچنین م توا به پوهه

ها (Adel, 2010؛ Thompson, 2003؛ Chaudron

& Richards, 1986؛ Lin, 2010؛ Flowerdew, 1994؛ Biber, 2006؛ & DeCarrico

1988 ،Nattinger, 1988؛  )Young, 1994اشار کهد کژه بژه کژاربهد نشژانگهها اهمیژت

توجه نمژود انژد .بژها نمونژه ،کهافژورد کمی ژیوتل ( Crawford Camiciottoli, 2007,

 )2004چگونگ پهرن

کهد مطالب مهم را در ارائهها للم انگلی ژ بهرسژ نمژود.

این مطالعه به پای پیکه کوچک از  12ارائه انگلی

با موضژوع مطالعژات بازرگژان ه 10

ارائه منتنب از پیکه مایکی  7انجام شژد ه مبتنژ بژه شژ

سژا تار پژی

8

مهجژ ه شژ

1

emphatics
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3
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4
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5
focusers
6
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7
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8
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سا تار پ

مهج  1در پیوند با نشانگهها ارتباط بود .از میا این سا تارها که دربهگیهند

اسمها اشار  ،صفتهژا ارتبژاط ،2اسژمهژا فهازبژان ه فعژل ربطژ بودنژد ،ده سژا تار

فهاهان باالته داشتند .این سا تارها ،از میا سا تارها پژی مهجژ  ،مشژتمل بژه «ضژمیه

اشار  -فعل  -صفت»( 3مثل ،این مهم است) ه از میا سا تارها پ مهجژ «ادات معهفژه

 -صژفت  -اسژم  -فعژل»( 4همچژو  ،نکتژه اصژل ایژن اسژت کژه) بودنژد .ره هژم رفتژه،

سا تارها پ مهج  ،فهاهان باالته در مقای ه با سا تارها پی مهج داشتند .دیژهه

ه تاهرنیهز ( )Deroey & Taverniers, 2012نیز به پای  160ارائه للم م تنهج از پیکژه
بی  ،5چگونگ نمای

مطالب بااهمیت در ارائهها انگلی

را بهرسژ نمودنژد .آ هژا بژا

استفاد از رهش تحقی تهکیب  6دریافتند بیا اهمیژت در ارائژههژا انگلی ژ بژا اسژتفاد از
سا تارها هاژ -دستور که متشکل از تهکیبهژا گونژاگو صژفت ،اسژم ،فعژل ه قیژد

ه تند ،انجام م شود .آ ها این سا تارها را به مبنا لنصه اصل بیا کنند اهمیت مطلژب،

به پنج دسته تق یم کهدند .این پنج دسته مشژتمل بژه پژار گفتارهژا اسژم  ،صژفت  ،فعلژ ،

قید ه مهتب با آزمو بودند .در این میا پهکاربهدتهین سا تارها بژه تهتیژب ،مشژتمل بژه

سا تارها فعل «فعل – جملههار »( 7همچو  ،به یاد داشته باشید بهد دار در حال حاضه
من وخ است) ه سا تارها اسم «اسم  -فعل ربط »( 8همچو  ،نکته این است که) بودند.
در پوهه

دیگژه نیژز دیژهه ( )Deroey, 2015سژا تارها بژهکاررفتژه در بیژا

مطالب بااهمیت در ارائهها انگلی

را موردبهرس قهارداد .ه با تأکید به جهژتگیژه

9

پار گفتارها ،آ ها را به ده دسته تعامل  10ه متنژ (محتژوا) 11تق ژیمبنژد کژهد .ارائژههژا

للم بهرس شد در این تحقی  ،از پیکه بی

استنهاج شد بودند .یافتهها این پژوهه

نشا داد پار گفتارها نشا دهنژد اهمیژت مطالژب بژا جهژتگیژه هژا متنژ  ،مناطژب،
1

prospective
relevance adjectives
3
deic is adjectives
4
DET ADJ META N IS
5
BASE
6
mixed-methods
7
’‘V – clause
8
MN v-link
9
orientation
10
orientation to the participants
11
orientation to the discourse
2
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ارائهدهند ه مشتهک به تهتیب سا تارها «اسم  -فعل ربط »« ،1فعژل  -اسژم/جملههار »،2
«ضمیه اهلشنص  -فعل  -اسم/جملههار » 3ه «ضمیه اهلشنص  -فعل  -اسژم/جملههار »

4

را داشتند .لاله به این ،سا تارها پ مهجژ  ،پژی مهجژ ه مشژتهک از لحژاظ موقعیژت
نشانگه ،به تهتیب از الگوها «فعل  -اسم/جملههار » ،5ه «اسم  -فعل ربط »« ،6ضمیه اشار

 -فعل ربط  -صفت»« ،7ضمیه اشار  -فعل ربط  -اسم» 8ه «ضمیه اشار  -فعژل ربطژ –

صفت  -اسم» 9ه «ضمیه اهلشنص  -فعل  -اسم/جملههار » 10ه «ضمیه اشار  -فعل ربطژ

– صفت  -اسم» 11بها بازنمای مطلبها بااهمیت ،پیهه م کهدند .بیشته این نشژانگهها

به متن (همچو  ،نکته این است که) یا مناطب (بهلنوا مثال ،به یاد داشته باشید کژه) اشژار

م کهدند .همچنین ،ب یار از لبارتهای که اهمیت مطالب را بیا م کهدنژد ،محتژواگها

بود ه به شنوند گهای

ثانویه دارند (مثل ،اینها چیزهای است که بایژد بژه انژه ببهیژد).

لاله به این ،بیشته نشانگهها اهمیت محتواگها ،ازلحاظ موقعیت پ مهج یافت شدند.
تنها پوههش که تاکنو به بهرس چگونگ بازنمای مطلبها بااهمیت در ارائژههژا

للم فارس پهدا تهاست ،مطالعه زارع ه همکارا ( )Zare et al, 2017است .این مطالعژه
که مبتن به رهنوشت  60ارائه حقیق فارس م تنهج از پیکه سنن است با بهه گیه از
رهش تحقی تهکیب ه یک رهیکهد پیکه محور 12انجام شد است .یافتهها پوهه

زارع

ه همکارا ( )Zare et al, 2017نشژا داد مژ تژوا از صژفتهژا ارزیژاب  13ه اسژمهژا

فهازبان  ،14پیوند زد مطلب با امتحا ه نیز مشارکت داد ارائهدهند یژا مناطژب در ارائژه
بها بیا اهمیت بهه بهد .لاله به این ،سا تارها بهکاررفته در نمای

در ارائهها فارس را همانند ارائهها انگلی

مطالژب بااهمیژت

م توا در یکژ از پژنج دسژت گژهه هژا

1

MN v-link
V n/clause
3
1s pers pron V n/clause
4
1s pers pron V n/clause
5
V n/clause
6
MN v-link
7
deic v-link ADJ
8
deic v-link MN
9
deic v-link adj MN
10
1s pers pron V n/clause
11
deic v-link adj MN
12
corpus-driven approach
13
evaluative adjectives
14
metalinguistic nouns
2
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اسم  ،فعل  ،صژفت  ،قیژد ه گونژاگو دسژتهبنژد نمژود .مهژمتژه اینکژه ،د یژل کژهد

ارائهدهند یا مناطب در ارائه با استفاد از سا تارها فعل  ،نیز ب یار تأثیهگذار از کژاربهد

رهشها م تقیم بیا اهمیت مانند صفتها ارزیاب است .در نهایت ،نشانگهها اهمیژت
پژژ مهجژژ  1بژژه دلیژژل اینکژژه مناطژژب را قژژادر مژژ سژژازند از پژژی

بژژها پژژهدازش ه

یادداشتبهدار مطالب مهم بهنامهریز کند ،پهب امدته از نشانگهها پی مهج  2ه ژتند.
با این توصیف ،پوهه

حاضه به آ اسژت تژا بژه بهرسژ چگژونگ تفکیژک مطلژبهژا

بااهمیت از کماهمیت در ارائهها للم انگلی

ه فارس بپهدازد .به هیو اینکه ،هژدف از

انجام این مقاله طبقهبند نشانگهها اهمیت مطالب با توجه به نق
بیا رهشنته ،نگارندگا به دنبال پاسخ به این پهس

کالم  3آ ها است .به

ه تند که «آیا تفاهت بین انگلی ژ ه

فارس در نوع ه شمار این نق ها کالم هجود دارد یا نه؟».

 .2روش پژوهش
در این پوهه  ،از ده پیکه زبان بها استنهاج نشانگهها مطلبهژا بااهمیژت اسژتفاد

شد .این ده پیکه مشتمل به پیکه انگلی

4بی

ه پیکه فارس سژنن 5بودنژد 160 .ارائژه

للم درج شد در پیکه بی  ،مبنا نشانگهها اهمیت در ارائژههژا للمژ انگلی ژ در

پوهه

حاضه بودند .این سننهان ها اغلب به هسژیله پوههشژگهان کژه گویشژور انگلی ژ

بودند ،ارائه شد ه از چهار گهه رشتها هنه ه للوم ان ان ( ،)ahمطالعات اجتمژال (،)ss
للوم فیزیک ( )psه زندگ ه للوم پزشک ( )lsانتنژاب شژد انژد .از سژو دیگژه ،از 60

ارائه للم منژدرج در پیکژه فارسژ سژنن نیژز بژها بهرسژ چگژونگ بیژا اهمیژت در
1

cataphoric
anaphoric
3
discourse function
2

 4پیکه  BASEدر دانشگا ها  Warwickه  Readingبا راهنمای  Hilary Nesiه  Paul Thompsonسا ته شد .توسژعه
پیکژه بژا حمایژت مژاد

 British Academy ،EURALEX ،BALEAPه Arts and Humanities Research Council

صژژورت گهفژژت .ایژژن پیکژژه در  Oxford Text Archiveبژژا آدر
دستهس است.

 http://ota.ox.ac.uk/headers/2525.xmlقابژژل

 5رهنوشتها استفاد شد در این مقاله بهگهفته از پیکه فارس سنن اسژت کژه در پژارک للژم ه فنژاهر

هاسژا

شمال با مدیهیت جواد زارع ه زهها کیوانلو توسعه یافت .سا ت این پیکه با حمایژت مژاد ه معنژو پژارک للژم ه
فناهر

هاسا شمال ه مجتم آموزش لال اسفهاین صورت پذیهفت.
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ارائهها فارس اسژتفاد شژد .ایژن سژننهان هژا کژه بژه هسژیل پوههشژگها مژهد گویشژور

انگلی

زبا ارائه شد اند ،از چهار گهه رشتها مهندس ( ،)esللژوم ان ژان ( ،)hsللژوم

پایه ( ،)bsه پزشک ( )msبه تعداد بهابه جم آهر ه ضب شد اند .رهش پوهه

مشژتمل

به رهش تهکیب  1بود .با توجه به اینکه در ابتدا کار ،اطاللات کمژ دربژار نشژانگهها

اهمیت موجود بژود ،از طژهح اکتشژاف  2لودیکژو ه همکژارا ( )Lodico et al, 2006بهژه
گهفته شد .بدین معن که ،پ

از تجزیه ه تحلیژل دسژت ه کیفژ  3رهنوشژت سژننهان هژا

بها پیدا کهد نشژانگهها اهمیژت ،تحلیژل کمژ  4بژه ره ایژن نشژانگهها در ارائژههژا

انگلی

ه فارس انجام شد.

در انجام مهحله کیف پوهه  ،در ابتدا یک زیهپیکه متشکل از  40سننهان انگلی ژ

از پیکه بی

( 10ارائه از هه گهه رشتها ) ه  20سژننهان فارسژ از پیکژه سژنن (پژنج

ارائه از هژه گژهه رشژتها ) سژا ته شژد .نگارنژدگا تژالش نمودنژد سژننهان هژا از جنبژ

گوناگون موضوع ه سطح پوههش یک ا باشند .در مهحلژه بعژد ،رهنوشژت سژننهان هژا

بهدقت مطالعه شد ه مورد تجزیه ه تحلیل قهار گهفژت تژا پژار گفتارهژای کژه بیژا کننژد

اهمیت مطالب ه تند ،کشف شوند .الزم به یادآهر است ،پار گفتارهای کژه بژه پدیژد -

ها غیهکالم  5اشار م کهدند ،پار گفتارهای که معلوم نبود مطلژب کژمرنژ

شژد در

آ ها مهبوط به گفتار یا غیه آ است ه نقلقولها ه نمونههای که گفتار دانشجو یا شنص

دیگه را رهایت م کهد ،بهرس نشدند .سپ

از میا پار گفتارها یافتشد در مهحلژه

پیشین ،بهلنوا کلیژد هاژ  6بژها یژافتن سژایه نشژانگهها اهمیژت اسژتفاد شژد .همچنژین
متهادفها ه مشتقات این هاژ ها ه هاژ ها دیگه که نمایانگه مطالب بااهمیت بودنژد ،بژه

این فههست افزهد شدند .پ

از آ  ،با اسژتفاد از نژهمافژزار اسژکچانجژین 7ه هرداسژمیت

( )Scott, 2015فههست  9از نشانگهها احتمال مطالب مهم م تنهج از کل پیکه بژی

8

ه
1

mixed-methods
exploratory design
3
qualitative analysis
4
quantitative analysis
5
world entity
6
lexeme
7
Sketch Engine
8
WordSmith
9
concordance
2
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سنن ،تهیه شد .نهمافزار اسژکچانجژین ه هرداسژمیت بژه تهتیژب  23،000ه  1،400نمونژه از

نشانگهها احتمال مطالب مهم را بها ارائژههژا انگلی ژ ه فارسژ اسژتنهاج نمژود .در

مهحله بعد ،تمام این نمونهها به هسیله نگارندگا مقاله بهصژورت مجژزا بهرسژ شژدند تژا

مشنص شود آ ها بیانگه مطالب بااهمیت ه تند یا نه .در نتیجه این بهرس  ،تعداد  350،1ه

 293نمونه بهلنوا نشانگه مطالب بااهمیت در ارائهها للمژ انگلی ژ ه فارسژ مشژاهد

شد .سپ  ،این نشانگهها یافتشد در ده پیکه بیشژته مژورد بهرسژ قژهار گهفتنژد تژا از
لحاظ نق

موضژوع ،4هضژعیت

در کالم - 1سازما ده کالم ،2تعامل با مناطب ،3پوشژ

مطلب ،5ه ارتباط با امتحا  -6دستهبند شوند .درنهایت ،در مهحله کم تحقی  ،ب ژامد هژه

یک از نق ها کالم بها نشانگهها اهمیت مطالب محاسبه شد.
 .3یافتههای پژوهش
جدهل ( )1ب امد نشانگهها مطالب مهژم را از نظژه نقژ
انگلی

ه فارس نمای

م دهد.

در کژالم در ارائژههژا کالسژ

جدول  :1پراکندگی نشانگرهای مطلبهای بااهمیت از لحاظ نقش در کالم
نق

در کالم

سازما ده کالم
تعامل با مناطب
هضعیت مطلب
پوش موضوع
ارتباط با امتحا
مجموع

ارائهها انگلی
ب امد
279
685
318
55
13
1350

درصد
20/66
50/74
23/55
4/05
1
100

ارائهها فارس
درصد
ب امد
28
82
46
134
20
59
2 /5
7
3 /5
11
100
293

هما طور که جدهل ( )1نشا م دهژد ،تجزیژه ه تحلیژل ارائژههژا انگلی ژ ه فارسژ

نمایانگه پنج نق

کالم بها لبارات است که مطالژب مهژم را نشژا مژ دهنژد .بژه بیژا
1

discourse function
discourse organization
3
audience engagement
4
topic treatment
5
subject status
6
relating to exam
2
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دیگه ،اهمیت مطلبها از طهی سازما ده کالم ،تعامل با مناطژب ،نشژا داد هضژعیت

مطلب ،پوش

موضوع ه ارتباط داد با امتحا نشا داد م شود .هه چند پهاکندگ ایژن

نق ها کالم بها نشانگهها مطالب مهم در ارائهها انگلی

در ادامه ،هه یک از این نق ها در پنج بن

ه فارس متفاهت بژود.

پ ین بهطور گ تهد بحث واهد شد.

 .1. 3تعامل با مخاطب
تعامل با مناطب به آ دسته از نشانگهها گفته م شود که در آ ارائهدهنژد مناطژب را بژه
بن های از کالم سوق م دهد .در این دسته از نشانگهها ،توجه مناطب به بن هژای از
مطلبها کشاند م شود که از نظه ارائهدهند مهم ه ژتند ( 2 ،1ه  .)3ایژن کژار معمژوالً بژا

استفاد از گهه ها فعل مانند یادتا باشد ،توجه کنید ،فهامژوش نکنیژد ،یادداشژت کنیژد،
بفهمید ،یاد بگیهید ،بدانید ،به اطه داشته باشید ،حفظ کنید ،یادداشت کنید ه

بکشژید

انجام م شود .این دسته از نشانگهها با فهاکالم 1مدیهیت مطلب 2ادل ( )Adel, 2010ه بیژا

اهمیت 3بیورکمن ( )Björkman, 2011یک ا اند که آ ها با انتقال مطالب مهم با مناطب
مهتب م شوند.

)1. you need to bear in mind the broader context (lslct001
)2. I’d like you to learn them (lslct028

 .3در اینجا باید توجه کنید که )(mslct001

در پیوند با اهمیت این دسته از نشانگهها باید اشار نمود که آ ها بیشته به اهمیت به

مطالب دیدار ارائهشد  ،تأکید دارند ( .)5 ،4لاله به این ،به

از نشژانگهها تعامژل بژا

مناطب در پیکه ها یافت شد که در آ ها یک صژفت ارزیژاب ماننژد مهژم قبژل از لبژارت

فعل آمد بود ( .)4ازآ جای که صفت بهکاررفته در این پار گفتژار ،فقژ بژها توصژیف

گهه فعل آمد است ،این دسژته از پژار گفتارهژا نیژز بژهلنژوا نشژانگه تعامژل بژا مناطژب

دستهبند شدند.

 .5دهرشو

)4. that’s actually quite important to know (sslct032

بکشید )(eslct002
1

metadiscourse
managing the message
3
signaling importance
2
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هما طور که در جدهل ( )1مشژاهد مژ شژود ،نشژانگهها تعامژل بژا مناطژب هژم در

ارائهها انگلی

ه هم در ارائهها فارس بیشتهین فهاهان را به ود ا تصاص دادند .این

یافته با نتژایج پژوهه

ادل ( ،)Adel, 2010زارع ه تژوکل ( )Zare & Tavakoli, 2017ه

بیورکمن ( )Björkman, 2011همسو است که در این آثار فها کالم مدیهیت مطلب ه بیژا

اهمیت در زبا شفاه ب یار پهب امد گزارش شد بود .فهاهان باال این نژوع نشژانگهها را
م توا این گونه تف یه نمود که ارائهدهنژدگا دانشژگاه بیشژته تمایژل دارنژد بژها بیژا
مفهوم اهمیت با درگیه کهد مناطب در کالم از تعامل با مناطب استفاد کنند.

بهه گیه از این نوع نشانگهها در بیا اهمیت مطلب به نفژ مناطژب اسژت .دیژهه ه

تاهرنیهز ( )Deroey & Taverniers, 2012م نوی ند استفاد از چنین نشانگههای منجه به
پهدازش کارآمد مطلبها ارائهشد توس دان آموزها م شود .دلیل ایژن امژه آ اسژت
که در بیشته نشانگهها مطلب مهم پ

از لبارت بیانگه اهمیژت مژ آیژد ( .)6درنتیجژه ،ایژن

لبارت از قبل اهمیت مطالب که قهار است بیا شود را به اطالع مناطب انتقال م دهند.
 .6دقت کنید ،من نم

وام بگم )(hslct002

 .2 .3سازماندهی کالم
در سازما ده کالم ،مطلبها ارائهشد به بن ها مطلبها بااهمیت ،کژماهمیژت ه
موارد حاشیها تق یم م شود .در این دسته نشانگهها فق پار گفتارهژای کژه مطلژبهژا

مهم ه نکتهها اصل ارائه را بهج ته م کهدند ،بهرس شدند .در هاق پار گفتارهای کژه

موارد حاشیها ه کماهمیت 1ارائه را نشا م دهند ،در دسته نشانگهها مطالب مهژم قژهار

نگهفتند .سازما ده کالم ،معموالً با استفاد از هاژ های ماننژد نکتژه ،م ژئله ،چیژز ،ایژد ،
مطلب ،تمهکز ،پیام ،در

ا الق ه حقیقت امه انجژام مژ گیژهد ( 8 ،7ه  .)9ایژن هاژ هژا،

اسژ ژمهژژژا فهازبژژژان  )Crawford Camiciottoli, 2004, 2007( 2ه اسژ ژمهژژژا اشژژژار

3

( )Flowerdew, 2003نامید م شوند .از بین این اسمها ،هاژ «نکته» به تهتیژب  ٪90ه ٪86

از نشانگهها سازما ده کالم در ارائهها انگلی

ه فارس را به ود ا تصاص داد است.

1

asides
metalinguistic nouns
3
signaling nouns
2
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)7. the message from that slide really is that (pslct006
)8. so the idea today is that (ahlct006

 .9یه نکتها
در به

که اینجا ه ت اینه که )(hslct001

از نشانگهها سازما ده کالم ،پار گفتارهای مشاهد شد که در آ ها بعژد

از اسم فهازبان  ،یک فعل مانند به یاد داشته باشید ،توجه داشته باشید ه یاد بگیهید هم آمد

بود ( .)11 ،10هه چند این امکا هجود داشت که این پار گفتارها را بهلنوا نشانگه تعامل
با مناطب هم دستهبند کهد .با این حال ،ازآ جای که این پار گفتارها بیشته با نکتژههژا
ارائه سههکار داشتند ،در دسته سازما ده کالم گنجاند شدند.

)10. the second lesson to learn about this type of structure is that (pslct023
)11. so the first point to note is (pslct005

هما طور که جدهل ( )1نشا م دهد ،سازما ده کژالم بژه تهتیژب دهمژین ه سژومین

رتبه فهاهان را در بین نشانگهها اهمیژت مطالژب در ارائژههژا فارسژ ه انگلی ژ داشژته
است .ب امد باال سازما ده کالم بهلنوا یک از رهشها بیا مطلبها بااهمیت در

ارائه را م توا به فهاهان باال هاژ نکته ،ن بت داد که ود نشا دهند نظژام نکتژهمحژور
ارائه للم است (.)Olsen & Huckin, 1990

 .3. 3وضعیت مطلب
نشانگهها هضعیت مطلب با ارزیاب موضوعها ه مطلبهژا بژه رهشژن آ هژا را بااهمیژت،

کماهمیت ه یا ب رب جلو م دهند .نشانگهها این دسته ،اهمیت ه ارتباط را با استفاد از
صفتها ارزیاب ( )13 ،12ه قیدها ( )15 ،14بیا م کنند.

)12. the only two important clinical features I’ve listed there (lslct033

 .13این یل

مهمه )(eslct003

)14. rhinoviruses and more importantly it adapts to the challenge (lslct036
 .15مهمته اینه که این استهاتو )(hslct002

نمونههای از صفتها ه قیدها ارزیاب بهکاررفته در جداساز نکتژههژا بااهمیژت از

مطلبها کماهمیت یا غیه مهم مشتمل به مهمته از همه ،اساساً ،در اصل ،مهژم ،ضژههر ،
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الزم ،اساس  ،اصل  ،کلید  ،جالب ،اهلیه ،قابلتوجه ه وب ه تند .در این میا  ،مهژم در
 ٪39نشانگهها هضعیت مطلب مشاهد شد ه بیشژتهین فهاهانژ را داشژت .فهاهانژ بژاال

مهم در مقای ه با دیگژه قیژدها ه صژفتهژا ارزیژاب اسژتفاد شژد  ،بژها بیژا اهمیژت در

ه فارس با یافتهها بایبه ه همکژارا ( )Biber et al, 1999ه سژوهیلز ه

ارائهها انگلی

بژهک ( )Swales & Burke, 2003هژمسژو اسژت کژه آ هژا دریافتنژد هجژود هاژ مهژم از

هیوگ ها زبا دانشگاه است.
در به

نشانگهها هضعیت مطلب اسمها فهازبان مانند سؤال ه چیز نیژز لژاله بژه

زبا ارزیاب مشاهد شد ( .)17 ،16از آ جای که ایژن اسژمهژا فهازبژان بژه ژود

ژود

اهمیت ندارند ه بژها بهج ژتهنمژود مطلژبهژا بژه هجژود زبژا ارزیژاب نیژاز دارنژد ،ایژن
پار گفتارها در دسته نشانگهها هضعیت مطلب دستهبند شدند.

)16. the essential questions that I want to address in talking about (pslct012

 .17چیز که مهمه این هس

اینه که )(bslct005

نشانگهها هضعیت مطلب به تهتیب دهمین ه سومین جایگژا فهاهانژ را در ارائژههژا

انگلی

ه فارس داشتند.

 .4 .3پوشش موضوع
پوش موضوع ،آ دسته از نشانگهها مطلبها بااهمیت را در به م گیهد که بژه میژزا

توجه ارائهدهند به موضوعها در هنگام پوش

آ ها اشژار مژ کننژد .نشژانگهها پوشژ

موضوع مشنص م کنند چه موضوعها ه یا جنبههای از آ ها بهصورت گ تهد  ،الصژه،
یا محدهد پوش

داد م شوند ه یا به هیچ هجه شهح داد نم شژوند .نشژانگههای کژه در

مقاله حاضه در این دسته موردبهرس قهار گهفتند موارد ه ژتند کژه نشژا مژ دهنژد چژه

موضولات باید با ذکه جزئیات ه به صورت گ تهد توضیح داد شوند (.)19 ،18

)18. I shall be looking at in detail at the balance of power (sslct018
 .19اینو باید مفصل توضیح بدم )(eslct002

آ چه پیهامو نشانگهها پوش

موضوع مهم اسژت ،ایژن اسژت کژه آ هژا اهمیژت را

بهطور آشکارا بیا نم کنند .در این دسته نشانگهها مطلبها بااهمیت بهصورت ضژمن
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بیا م گهدد .تعبیه این لبارات بهلنوا نشانگهها اهمیت مطلب به این باهر اسژتوار اسژت

که با توجه به زما محدهدِ ارائهها ه حجم باال مطالب ارائهشوند  ،فق مطلبهژا مهژم،
بهصورت گ تهد ه با ذکه جزئیات مورد بحث قهار م گیهند .به بیژا دیگژه ،مطلژبهژای

که مهم نی تند ،یا بههیچهجه توضیح داد نم شوند ه یا ارائهدهند بژه صژورت منتصژه بژه

آ ها اشار م کند .لاله به این ،نشانگهها پوش
اهمیت در ارائهها انگلی

موضوع ،اغلژب بژهنژدرت بژها بیژا

ه فارس به کار رفتهاند .فهاهان پائین این دسته از نشژانگهها را

م توا ناش از این امه دان ت که در هه ارائه معموالً فق چنژد موضژوع موردبحژث قژهار

م گیهد .همچنین ،اطاللژات مهبژوط بژه ایژنکژه چژه موضژولات در طژول دهر تحصژیل

پوش

داد م شود یا نم شود ،معموالً در جل هها آغازین هه دهر بحژث مژ شژود .بژه

این مبنا ،از آ جای که ما مطمئن نی تیم که ارائهها گنجاند شد در پیکژه هژا سژنن ه

بی

از ارائهها آغازین دهر تحصیل ه تند یا نه ،نم توا فهاهان محدهد ایژن گژهه از

نشانگهها را توضیح داد.

 .5 .3ارتباط با امتحان
ارتباط با امتحا  ،آ دسته از پار گفتارهای را شژامل مژ شژود کژه بژا ارتبژاط داد مطلژب
موردبحث به آزمو  ،میزا اهمیت آ را بیا م کند .در این دسته از نشانگهها ،ارائهدهنژد

با بیا مطالب که به احتمال باال از آ ها در آزمو پهسید م شژود ،بیژانگه اهمیژت ه ژتند

( ،21 ،20ه  .)22در تمام نشژانگهها ایژن دسژته ،هاژ هژا آزمژو یژا امتحژا بژه چشژم
م

ورد.

 .20سؤال امتحا

همینه )(hslct001

)21. it’s something we can sort of ask exam questions on (pslct011
)22. it is something that you can be examined on (lslct014

هما طور که جدهل ( )1نمای

م دهد ،نشانگهها ارتباط بژا امتحژا بژهنژدرت در ده

پیکه یافت شدند .هما طور که اشار شد ،اطاللات مهبوط به امتحا پایا تژهم ه آنچژه در

آ مهم است ،معموالً در جل ه اهل هه دهر تحصیل ارائه م شود .ازآ جای که نم تژوا

دریافت ارائهها درجشد در پیکژه هژا سژنن ه بژی

از جملژه ارائژههژا ابتژدای دهر
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تحصیل ه تند یا نه ،این امکا هجود ندارد که نادر بود این دسژته از نشژانگهها را موجژه
نمود .البته ،باید در نظه داشت مشنصکهد اینکه دقیقاً چه مطلبهای در امتحا ارزیژاب
م شوند ،م تواند بالث نادید گهفتن مطلبهای شود که بهلنوا دان

نظه یژک رشژته

ضههر ه تند .اما به دلیل محدهد بود تعداد پهس ها آزمو  ،این مطلبها معمژوالً در

امتحا پایا دهر نم آیند .به بیا دیگه ،در صورت استفاد پژ درپژ اسژاتید دانشژگا از
این دسته نشانگهها بیا اهمیت ،فق مطلبهای که از آ ها در آزمو پهسید مژ شژود،

اشار م شود .به این اسا  ،دانشجویا فق

ود را پایبند به مطالعه این مطلبها م کننژد.

این رخداد ب یار بها آموزش لال آسیبزنند

واهد بود.

 .4نتیجهگیری
پوهه حاضه مبتن به این بژاهر بژود کژه دانژ

چگژونگ بیژا مطلژبهژا بااهمیژت در

ارائهها للم م تواند بالث سهولت پهدازش ه یادداشتبهدار همزما مطالب پهاکند

ارائهها توس مناطب شود .با توجه به شیو پیکه محور مقالژه حاضژه ،در تجزیژه ه تحلیژل
آ فق پار گفتارها شفاه موردبهرس قهار گهفتند ه از ههگونه نتیجهگیه کل پههیز

شد .به طور کل  ،یافتهها این مقاله موارد را در بژه مژ گیژهد؛ نن ژت اینکژه ،پژوهه

حاضه نشا داد ،صهف نظه از گونه زبان انگلی ژ یژا فارسژ  ،مهژم جلژو داد مطلژب در

ارائهها للم به پنج رهش انجام م شود )1 :سازما ده کژالم یژا مهزبنژد بژین مطالژب

مهم ه غیه مهم )2 ،تعامل با مناطب یا سوق داد مناطب به بن های از کژالم کژه بایژد

موردتوجه قهار بگیهد )3 ،پوش

موضوع یا بیا اینکه چه بن هژای گ ژتهد یژا الصژه

توضیح داد م شود )4 ،هضعیت مطلب یا ارزیاب مطالب ارائه منطب به یک سل لهمهاتژب
از اهمیت ه  )5ارتباط با امتحا یا بیا مطالب که حتماً در امتحا از آ هژا سژؤال مژ شژود.

دهم اینکه ،ههکدام از این نشانگهها لزهماً به صورت جداگانه اسژتفاد نمژ شژوند .چژها کژه
موارد پیدا شد که در آ ها از تهکیب از موارد باال بها بیا اهمیت مطلژب اسژتفاد شژد

بود (بها نمونه ،نکته مهم که باید توجه داشژته باشژید ایژن اسژت کژه) .سژوم آنکژه ،بیژا

اهمیت در به

از موارد بهصورت ضمن اتفاق م افتد .یافتژههژا پژوهه

داد ،نشژژانگهها پوشژ

حاضژه نشژا

موضژژوع اهمیژژت را بژژهطژژور ضژژمن نشژژا مژ دهنژژد .در نهایژژت،
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نشانگهها تعامل با مناطب به سایه نشژانگهها اهمیژت مطلژب در ارائژههژا انگلی ژ ه

فارس چیهگ دارند.

بژژه طژژور کل ژ  ،دسژژتآهردهژژا ایژژن مطالعژژه را م ژ تژژوا ایژژنگونژژه تف ژیه کژژهد کژژه

ارائهدهند ها مایل ه تند در سننهان ها

که ،ارائهدهند ها فق در پ ارائه دان

نظه

ود با مناطب تعامل داشژته باشژند .بژدین معنژ

ود نی تند ه بها آ هژا تف ژیه مناطژب از

مهمبود مطالب ارائهشد  ،اهمیژت دارد .در هاقژ  ،آ هژا بژا درگیهکژهد مناطژب ه ارائژه

اطاللات به شیو ا که از قبل بهنامهریز شد  ،به آ انژد از پژهدازش ه یادداشژتبژهدار

همزما مطالب از سو مناطب اطمینا حاصل کنند تا آ هژا بژه مطالژب مهمژ کژه ارائژه
م دهد توجه کاف م شود .از جنب نظه  ،نق ها کالم ه نشانگهها مطالب بااهمیت

که در پوهه

حاضه یافت شدند ،م توانند در پوهه ها تطبیق  ،بها نمایاند مطلب-

ها بااهمیت در دیگه گونهها للم مانند همای ها للم ه مقالژههژا منتشهشژد در
مجلهها للم به کار رهند .به لحاظ آموزش  ،با این فژه
منجه به افزای

درک مناطبها از ارائهها للم انگلی

از یافتهها این پوهه

تهبیت مدر

کژه آمژوزش ایژن نشژانگهها

ه فارس

بژها تولیژد مژواد آموزشژ در زمینژه افژزای

واهد شد ،م تژوا

مهژارت شژنیدار ،

ه طهاح دهر ها آموزش شیو ارائژه نیژز بهژه گهفژت .در پژوهه هژا

آیند  ،بهرسژ چگژونگ بیژا مطالژب بااهمیژت در گونژههژا دیگژه مژتنهژا نوشژتار

ضههر به نظه م رسد .لاله به این ،م توا پوهه ها بیشته در پیوند بژا شژیو بیژا

اهمیت در متنها دانشگاه با زبا ها ،رشتهها ه مقط ها گوناگو انجام داد.
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