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چکیده

درک سخنرانیهای علمیِ کالسیِ استاد ،برای دانشجوها امری دشوار است .این

دشواری ،میتواند ناشی از زودگذر بودنِ مطالبِ شفاهیِ ارائهشند و پراکنندگیِ

اطالعات منسجم در سخنرانیها باشد .آنچه میتواند به دانشجوها در درک ای

گونه سخنرانیها کمک کند ،شناختِ ای گونه سبک اسنت .بنه همنم من،نور،

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی ارجاع در نشانگرهای اهممنت مطلنب در

سخنرانیهای علمی انگلمسی است .به ویژ  ،ای مقالنه کوشنمد اسنت چگنونگی

ارجاعدهی در نشنانگر هنای اهممنت مطلنب بنه وسنملا اسنتادهای دانشنگا – بنا
جنسمت مرد و زن -را بررسی نماید .رونوشنت  160سنخنرانی موجنود در پمهنر

انگلمسی بمس ،بررسی شند و فررسنتی از  350،1نموننه نشنانگنر اهممنت مطلنب

استخراج شد .سپس ،ای نشانگرها به پنج دسنتا سنازماندهنیِ کنالم ،تمامنا بنا
مخاطب ،پوششِ موضوع ،وضممتِ مطلب و ارتباط با امتحان گرو بنندی شند و

از جنبا ارجاع – پمشمرجع ،پسمرجع و مرجنعمشنترک  -بنرای اسنتادهایی بنا
1
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جنسمت متفاوت بررسی شدند .یافتههای پژوهش نشنان داد؛  )1تمنامی اسنتادها،

چه زن و چه مرد ،بمشتر تمایا دارند در پموند با نشانگرهای سازماندهی کالم و

وضممتِ مطلب ،بهصورت پسمرجع به مطلبِ مرم اشار کنند )2 ،هر دو گنرو ِ

استادها ،در ارتباط با ویژگنیِ پوشنشدهنیِ موضنوع ،تقریبناه بنه طنور مسناوی از

نشانگرهای پمشمرجع و پنسمرجنع اسنتفاد منیکننند )3 ،ویژگنیِ ارتبناط بنا
امتحان هم به وسنملا اسنتادهای منرد و زن ،فقن بنه صنورت پنمشمرجنع انجنام

میشود و  )4تماما با مخاطب ،در نشانگرهای اهممتِ مطلب ،بمشتر به صنورت

پسمرجع صنورت منی گمنرد .بنه طنور کلنی ،پنژوهش حاضنر نشنان داد ،بمشنتر

نشانگرهای اهممتِ مطلب در سخنرانیهای علمی انگلمسی ،پسمرجع هستند.

واژههای کلیدی :سخنرانی علمی ،ارجاع ،پنمشمرجنع ،پنسمرجنع ،مرجنع-
مشترک ،پمهر

 .1مقدمه
امروز سخنرانی علمی دانشگاهی  ،بخنش جنداییناپنذیرِ کنال هنای درسنی در دانشنگا اسنت.
1

اگرچه روشهای جدیدتری برای آموزش و یادگمری در ای زممنه ممرفنیشند انند ،امنا سنخنرانی

علمی دانشگاهی ،هنوز هم سنگ بنایِ بسماری از دور ها در آموزش عنالی اسنت کنه مدرسنان بنا
استفاد از آن  ،دانش ن،نری خنود را ارائنه منیدهنند  .)Ellington, 2000; Suviniitty, 2010بنر

اسا

گزارش مرکز ملی آمار آموزشی ،2سخنرانی دانشگاهی ،بهعنوان روشی بنمادی در آموزشی

ممرفی شد است که بمش از  83درصد اعضای همئنتعلمنی ،در برخنی و ینا در همنه کنال هنای
درسنی خنود از آن برنر بنرد انند

Wirt, Choy, Greald, Provasnik, Rooney, Watanabe,

 .)2001آرمبرسنتر  )Armbruster, 2000نمنز بنا بررسنیهنای خنود دریافنت کنه گنوش دادن بنه

سخنرانی دانشگاهی ،بمش از  80درصد از زمان کال

را در دانشگا به خود اختصاص میدهد.

یافتههای پژوهشهایی که در ای زممنه انجام شد  ،نشان میدهد درک ای سنخنرانیهنا بنرای

دانشجوها امری دشوار اسنت  .)Thompson, 2003دشنواریِ درکِ سنخنرانیهنای دانشنگاهی را

میتوان ناشی از زودگذر بودنِ مطالبِ ارائهشند در کنال هنای درسنی  )Flowerdew, 1994و

همچنم پراکندگی بههمپموستا اطالعات در ای سخنرانیها دانست .درک همنا مطالنب ،نمازمنند

توجه بسمار و پموسته در هنگام سخنرانی است .هر چند مخاطبان ای گونه سخنرانیها منیتواننند بنا
academic lecture
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یادداشتبرداری مطالب در پموند با مطالما پس از آن ،به درک برتری دست بایند .در مواردی کنه

سرعت صحبتکردن سخنران ،بسمار باال است و از جلو های تصویری مانند نمایش عهنس ،بنرای
ارائه نمز استفاد نمیشود ،یادداشتبرداری در ای زممنه چندان یاریرسنان نمسنت .در حنالی کنه،

شناخت ای ژانر میتواند بسمار به دانشجوها در درک ای گونه سخنرانیها کمک کند .با توجه به

کاستیهای پژوهشهای موجود ،یهی از ویژگیهایی که میتواند موضوع مناسبی بنرای پنژوهش
باشد ،چگونگی برجستهکردن و مجزا نمودن مطالنب مرنم از اطالعنات ضمرضنروری در این ژاننر

است .به بمان دیگر ،دانست اینهه چگونه استاد ،اهممتِ مطالب را به نمایش در میآورد ،به مخاطب

کمک میکند در هنگام پردازش و یادداشتبرداری ،بمشتر در پیِ مطالبی باشد که مرم جلنو داد
میشود.

در سخنرانیهای علمی کالسنی ،اسنتادهای دانشنگا  ،پنار گفتارهنایی ماننند همچنون ،مرمنه

بدونمد که ،دورشو خ بهشمد ،ترتمب نوشت ای عملگرها واسمون مرمه ،دقت کنمد که م دارم

بم رند و پریم هی عوض ممهنم) مشاهد میشود که بمانگر اهممت مطلبی است که بمان شد و یا

قرار است به دانشجو ارائه شود .بنه این پنار گفتارهنا ،نشنانگنر اهممنت ینا ارتبناط

1

Crawford

 ،)Camiciottoli, 2004, 2007; Deroey, 2014, 2015; Hunston, 1994نشنانههنای اهممنت

2

 ،)Kiewra, 2002نشنانگنر تاکمند ،)Jung, 2003; Bondi, 2008; Siepman, 2005 3نشنانگنر

برجسنتگی )Heino et al., 2002 4و  ،)Siepmann, 2005نشنانههنای انتخنا

5

& Titsworth

 )Kiewra, 2004و تمرکزکنند ها )Simpson, 2004 6گفته منیشنود .یهنی از ویژگنیهنای این

نشانگرها ،ارجاع 7است .به ای ممنا که نوعِ نشانگر ،میتواند به موقممت نشانگر نسبت به مطلنبِ

مرم ،وابسته باشد .بر ای اسا  ،مطلب مرم میتواند قبا از نشانگر مانند ،خملی نهته خوبمه) ،پس
از آن همچون ،یه نهتنهایرو اول اشنار کننم) ،ینا در هنر دو موقممنت مثنا ،آنچنه گفنتم نهتنه

خوبمست که) آورد شود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی ارجاع در نشنانگرهنای اهممنت

مطلنب در سننخنرانیهنای علمننی انگلمسننی اسنت .بننه وینژ  ،این مقالننه کوشنمد اسننت ،چگننونگی

ارجاعدهی در نشانگرهای اهممت مطلب ،توس اسنتادهای دانشنگا بنا دو جنسنمت منرد و زن را
بررسی کند.

1
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3
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 .2پیشینه پژوهش
هادسننون  )Hunston, 1994چرننار ویژگننی را بننرای نشننانگرهننای ارتبنناط بمننان مننیکننند کننه .1

پمشمرجع 1یا پسمرجع 2هستند .2 ،آشهارا ارتباط را بمان میکنند .3 ،کالم را ارزینابی منیکننند،

پس فراکالمی 3هستند و  .4نقشی عمد در سازماندهی کالم دارند .نخستم ویژگی نشنانگرهنای

ارتباط ،در پموند با موقممت آن ها نسبت به کالم ،برجسته شد اسنت .اگنر این نشنانگرهنا پنس از

مطلب مرم به کار گرفته شوند ،پمشمرجع بود و چنانچه قبا از مطلبِ برجستهشند  ،بمنان شنوند

پسمرجع بنه شنمار منیرونند .ویژگنی دومِ نشنان گرهنای اهممنت ،در ارتبناط بنا آشنهارا بنودن،

برجستهکردن مطالب است .ویژگی سوم و چرارم نشان گرهای اهممت ،مربوط به طبممت فراکالمی

آنها است .بر مبنای دیدگا هیلند  ،)Hyland, 2005 & 2010فراکالم ،4پنار گفتارهنایی ناممند

میشود که برای سازماندهی کالم و بمان موضع ،در پموند با محتوا یا مخاطبها استفاد میشنوند.
در نتمجنه ،برجسنتهکنردن مطالنب ،ترکمبنی اسنت از سنازماندهنی کنالم و ارزینابی

& Deroey

 .)Taverniers, 2011ماهمت فراکالمنی نشنانگرهنای اهممنت را منیتنوان در نموننههنایی از این

نشانگرها و در فراکالمهای «مرزبندی موضوع»« ،5مشنخ

کنردن مطالنب بنیربن »« ،6مندیریت

مطلب»« ،7برچسب زدن اعمال بمانی» )Adel, 2010 8و «فراکالم ساختاردهی مت »

9

Thompson,

 )2003مشاهد نمود.

بهطورکلی ،پژوهشهای محدودی وجود دارند که موضوع تفهمک مطلنبهنای مرنم از ضمنر

مرم را بررسی کرد اند .ای پژوهشها ،دربار سخنرانیهنای انگلمسنی بنه پنژوهشهنای کرافنورد

کننامهتولی  ،)Crawford Camiciottoli, 2004; Crawford Camiciottoli, 2007دیتننروی
 ،)Deroey, 2015دیتننروی و تنناوقنمر

Deroey and Taverniers, 2012a; Deroey and

 )Taverniers, 2012bو پارتمنگتون  )Partington, 2014و دربار سنخنرانیهنای فارسنی نمنز بنه
زارع و همهاران  )Zare et al., In Press A; Zare et al., In Press Bمحدود میشود.
آثنار کرافنورد کننامهتولی

Crawford Camiciottoli, 2004; Crawford Camiciottoli,

 ،)2007از جمله پژوهشهایی هستند که به شموة خاصی ،نشانگرهای اهممت یا ارتبناط را بررسنی
1

retrospective
prospective
3
metadiscoursal
4
metadiscourse
5
delimiting topic
6
marking asides
7
managing the message
8
speech act labelling
9
text-structuring metadiscourse
2
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کرد اند .پژوهش آنها ،بررسی واژ-دستوری نشانگرهنای ارتبناط را بنه  12سنخنرانی مربنوط بنه
پژوهشهای کسب و کار و  10سخنرانی مستخرج از مایهمس 1از رشتههای مختلف محدود کنرد.

در نتمجه پژوهش آنها 12 ،الگوی واژ-دستوری برای نشانگرهنای اهممنت در زبنان انگلمسنی بنه
دست آمد .ای الگوها ،سپس بر اسا

موقممت ،به نشانگرهای پمشمرجع و پسمرجع گرو بندی

شدند .ای الگوها ترکمبی از اسمهای اشار  ،صفتهای ارتبناط ،اسنمهنای فرازبنانی و فمنا ربطنی

«بودن» 2بودند .ساختارهای «ضممر اشار  -فما  -صفت» 3همانند ،ای مرم اسنت) و «ادات ممرفنه

 -صفت  -اسنم  -فمنا» 4ماننند ،نهتنهی اصنلی این اسنت کنه) بنه ترتمنب در ممنان سناختارهای

پمشمرجع و پسمرجع از دیگر ساختارها پرشمارتر یافت شدند .البته ،ساختارهای پسمرجع ،بسمار
پرشمارتر از ساختارهای پمشمرجع بودند.

در پژوهشنی دیگنر ،دیتنروی و تناوقنمر  160،)Deroey and Taverniers, 2012aسنخنرانی

موجود در پمهر بمس را بررسی کردند تا ویژگیهای واژ-دستوری نشانگرهای ارتباط را در زبان
انگلمسی استخراج کنند .ترکمبهای گوناگونی از صفت ،اسم ،فما و قمد برای نشانگرهای ارتباط

در زبان انگلمسی یافت شد .آنها ،ای ساختارها را بر اسا

عنصر اصلی برجسنتهکننندة مطلنب بنه

چرار گرو اسمی ،فملی ،صفتی و قمدی دستهبندی کردنند .جالنبتوجنه اسنت کنه الگنوی فملنی

«فما-جملهوار » 5مانند ،به یاد داشته باشمد برد داری در حال حاضر منسوخ است) و الگوی اسمی

«اسم  -فما ربطی» 6همچون ،نهته ای است که) به ترتمب پرتهرارتری ساختارها بودند.

پارتمنگتون  ،)Partington, 2014چگونگی برجستهکردنِ مطلبهای مرم را در سخنرانیهنای

تد 7در سطحهای خرد و کالن 8بررسی کرد است .پمهرة وی ،متشما بر  27سخنرانی تد است کنه

مابم سالهای  2007تا  2012ارائهشد و از و گنا ِ تند ،دریافنت شند اسنت .در این پمهنر 12 ،
سخنرانی از رشتا اقتصاد و  15سخنرانی از رشتههای مرتب با حوز علم و ف آوری گنجانند شند
بود .بهطورکلی ،برجستهکردن مطالب در سخنرانیهای تد به دو روش درونمتننی 9و بنرونمتننی

10

انجام شد .بررسی نشانگرهای اهممت درونمتنی نشان داد کنه آنچنه گوینند قنرار اسنت بگویند
1

MICASE
is
3
DEIC IS ADJ
4
DET ADJ META N IS
5
’‘V – clause
6
MN v-link
7
TED
8
local and macro levels
9
endophoric importance or relevance marking
10
exophoric importance or relevance marking
2
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پسمرجع )1و یا به تازگی گفته است پمشمرجع )2مرنم اسنت .همچننم نشنانگرهنای اهممنت

برونمتنی نمایانگر آن هستند که تا چه انداز موضوع منوردِ بحن

در دنمنای بمنرون اهممنت دارد

 .)Thompson & Hunston, 2000فراوانننی نشننانگرهننای اهممننت بننرونمتنننی بمشننتر از دیگننر

نشانگرهای اهممت بودند .یافتههای پژوهش پنارتمنگتون  ،)Partington, 2014بمنانگنر این امنر

است که سخنرانهای تد ،باید اهممت کار خود را به مخاطب القا کرد و آنها را تحتِ تأثمر قنرار
دهند .عالو بر ای  ،وی چرار نوع نشانگر اهممت را ممرفی کرد که مشتما بنر النف) واژگنان و

الگوهای کلمهای ساد ،3

) ضرورت ،4پ) ارتبناط بنه شنخ

 5و ت) عندد بنزر  6هسنتند.

واژگان و الگوهای کلمهای ساد  ،نمازمند برر گمنری از واژ هنایی اسنت کنه بنهصنورت آشنهار،

اهممت مطالب را نشان منیدهنند ماننند ،کلمندی ،حمناتی ،مرنم ،ضنروری) .)Bednarek, 2006

ضرورت ،نمازمند بمانِ ضرورتِ انجامِ چمزی است برای نمونه ،شما بایستی ،بنابرای ما نماز داریم).
اهممت دادن به شخ

 ،از طریق ارتباط دادن مطلب به شخ

صورت میگمرد برای نموننه ،این

مثالی است که روزی به آن نماز دارید) .آخری نوع نشانگر اهممت ،مربوط به مواردی اسنت کنه
در آن از عددهای بزر  ،برای بمانِ اهممت استفاد میشود مانند «و آن 10برابر بمشتر و سنریعتنر
از هر چمزی است که ما تابهحال در تاریخ صنمتی به دست آورد ایم.)».

زارع و همهنناران  )Zare, et al., in press, Bچگننونگی کننمرنننگ کننردن مطالننب در

سخنرانیهای علمی فارسی را بر اسا

نقش کالمی 7بررسی کرد اند .روش موردِ اسنتفاد در این

پژوهش ،ترکمبی و پمهر محور بود اسنت .تجزینه و تحلمنا آنهنا بنر روی چگنونگی بنیاهممنت

جلو دادن مطالب براسا

 60سخنرانی علمی گنجاند شند در پمهنر فارسنی سنخ  8بنود .آنهنا

دریافتند کمرنگ کردن مطالنب در سنخنرانیهنای علمنی فارسنی ،فقن بنا اسنتفاد از پننج دسنته
نشانگر انجام میشود که شاما مواردی از ای قبما هستند؛  .1سازماندهی کالم ینا مرزبنندی بنم

مطالب مرم و جانبی .2 ،تماما با مخاطب یا سوق دادن مخاطب بنه بخنشهنایی از کنالم کنه بایند

نادید گرفته شود .3 ،پوشش موضوع یا بمان صریح اینهه چه بخشهایی مفصا و چه بخنشهنایی
1

cataphoric marking
anaphoric marking
3
concordancing lexical items and simple word patterns
4
necessity
5
personal relevance
6
big number
7
discourse function
2

 8رونوشتهای استفاد شد در ای مقاله برگرفته از پمهر فارسی سنخ اسنت کنه در پنارک علنم و فنناوری خراسنان
شمالی با مدیریت جواد زارع و زهرا کموانلو توسمه یافت .ساخت ای پمهر  ،با حمایت منادی و ممننوی پنارک علنم و

فناوری خراسان شمالی و مجتمع آموزش عالی اسفرای انجام پذیرفت.
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به طور خالصه شرح داد میشود .4 ،وضممت مطلب یا ارزیابی مطالب بر اسا

از اهممت و  .5ارتباط با امتحان یا افشای مطالبی که در امتحان نمیآید.

یک سلسله مراتب

 .3روش پژوهش
در ای پژوهش از پمهر انگلمسی بمس استفاد شد .ای پمهنر زبنانی ،از  160سنخنرانی انگلمسنی
1

دانشنگاهی تشنهما شنند اسنت کننه منابم سنالهننای  2000تنا  2005در دانشننگا هنای واریننک 2و

ریدینگ 3در انگلستان ضب شد اند .رونوشت 4هما ای سخنرانیها در ای پژوهش مورد اسنتفاد

قرار گرفت .در پمهر بمس ،تمداد سخنرانیهای استادهای مرد  114عدد و اسنتادهای زن  46عندد
است .روش پژوهش حاضر ،پمهر محور است .به ای ترتمب که در ابتدا تمداد  40سخنرانی از 160
سخنرانی موجود در پمهر بمس انتخا شد  ،سپس رونوشت ای سخنرانیها به دقت خواند شد

و نشانگرهای اهممت مطلب از آنها استخراج شد .در ای زممنه ،فق پار گفتارهایی کنه اهممنت
پدید های کالمی 5را ارزیابی میکردنند ،در فررسنت این نشنانگرهنا گنجانند شندند .سنپس بنا

استفاد از ای پار گفتارهنا بنهعننوان کلمندواژ  6در ننرمافنزار اسنه انجنم

7

Kilgarriff et al.,

 ،)2014فررستی 8از نشانگرهای اهممت مطلب از  160سخنرانی موجود در پمهر بنمس ترمنه شند.

ای فررست متشما بر  23،000نمونه نشانگرهای احتمالیِ اهممتِ مطلب بود .سپس ،بنا اسنتفاد از

روش تجزیه و تحلما کالم ،تمامی 23،000نشانگر احتمالیِ اهممنتِ مطلنب ،بنهصنورتِ جداگاننه

بررسی شد .در ای مرحله ،پار گفتارهایی که بمانگر اهممت مطلب نبودند ،یا اهممنت پدیند هنای

ضمرکالمی 9را نشان میدادند ،حذف شدند .در پایان ،تمداد  350،1نمونه نشنانگنر اهممنت مطلنب

یافت شد .سپس ،ای نشانگرها از جنبا نقش در کنالم -سنازماندهنی کنالم ،تمامنا بنا مخاطنب،

پوشننش موضننوع ،وضننممت مطلننب و ارتبنناط بننا امتحننان و ارجنناع پننمشمرجننع ،پننسمرجننع و

مرجعمشترک در ارتباط با استادهای مرد و زن بررسی شدند.

 1پمهر  BASEدر دانشگا های  Warwickو  Readingبا راهنمایی  Hilary Nesiو  Paul Thompsonساخته شد .توسمه
پمهر

بنا حماینت منادی  British Academy ،EURALEX ،BALEAPو Arts and Humanities Research Council

صننورت گرفننت .ای ن پمهننر در  Oxford Text Archiveبننا آدر

دسترسی است.

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

2

Warwick
3
Reading
4
transcript
5
discourse entities
6
lexeme
7
Sketch Engine
8
concordance
9
world entities
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای بهدستآمد از تجزیهوتحلما نشانگرهای اهممتِ مطلب ،نشان داد ،صرفن،ر از جنسمت

سخنران ،بمان اهممت نمز مانند کمرنگ کردن مطالب با استفاد از پنج نقش کالمنی سنازماندهنی
کالم ،وضممت مطلب ،پوشش موضوع ،ارتباط با امتحان و تماما با مخاطب انجام میشود .در این

جا ،عبارتهای سازماندهند کالم ،پار گفتارهایی هسنتند کنه مطالنب سنخنرانی را بنه نهتنههنای

اصلی و بخشهای جانبی و کماهممت دستهبندی میکنند  .)2 ،1نشانگرهای وضممت مطلنب بنه

ارزیابی مطالب از جنبا اهممت و ارتباط میپردازند  .)4 ،3عبارتهای مربوط به پوشش موضنوع،

پار گفتارهایی هستند که چگونگی پوشش موضوع  -به صورت مفصا و با اشار به جزئمات یا بنه
طور خالصه و بسمارکوتا  -را بمان میکنند  .)6 ،5ارتباط با امتحان ،نمازمنند ارتبناط دادن مطالنبِ

بمانشد در سخنرانی با موضوعاتی است که ممه است در امتحان آورد شنود  .)8 ،7تمامنا بنا

مخاطب ،مستلزم سوق دادن مخاطب به بخشهایی از کالم است که توس سخنران مرم بنه شنمار

میآید  .)10 ،9در ادامه ،ای نشانگرها از جنبا ارجاع ،همرا با ارائا نمونههایی بررسی میشود.

 .1 .4سازماندهی کالم
از جنبا موقممت ،نهتا برجستهشد  ،نسبت به نشانگر اهممت ،نشانگرهنای سنازماندهنی کنالم در
سخنرانیهای علمی کالسی را میتوان به سه گنرو ِ پنمشمرجنع ،1پنسمرجنع 2و مرجنعمشنترک

3

گرو بندی کرد  .)Deroey, 2015نشانگرهای سنازماندهنی کنالم پنمشمرجنع ،پنار گفتارهنایی
هستند که در آنها نشانگر اهممت-اسم فرازبنانی -پنس از نهتنا مرمنی آورد منیشنود؛ بننابرای

بهمحضِ شنمدنِ اسمِ فرازبانی ،مخاطب باید به عقب برگردد تا نهته مرم را دریابد .)1

)1. that’s the message in all of these evolutionary studies (lslct003

اما در نشانگرهای پسمرجع ،نهتا مرم پس از نشانگر بمان میشود )2؛ بنابرای بهمن،ور پمدا

کردن مطلب مرم ،مخاطب باید به گوش باشد چه مطلبی پس از اسم فرازبانی آورد میشود.

)2. let’s see how we go now the point is just imagine that (lslct039

نشانگرهای مرجعمشترک ،ترکمبی هستند از نشانگرهنای پنمشمرجنع و پنسمرجنع .در این

دسته نشانگرها مطلب مرم هم پمش و هم پنس از نشنانگنر تهنرار منیشنود  .)3از این رو ،اگنر
مخاطب بار ِنخست ،متوجهِ وجودِ نهته مرم نشود ،منیتوانند پنس از شننمدن نشنانگنر ،نهتنا مرنم
بمانشد را با عبارتی دیگر دریابد.

1

anaphoric referencing
cataphoric referencing
3
joint referencing
2
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)3. that’s a sort of take home message that every protein (lslct003

جدول  ،)1فراوانیِ نشانگرهای سازماندهی کنالم را از جنبنا ارجناع و بنا تفهمنک جنسنمت

سخنران ،به نمایش درآورد است.

جدول  .1پراکندگی نشانگرهای سازماندهی کالم از جنبة ارجاع
ارجاع

استادهای زن

استادهای مرد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پمشمرجع

39

17.8

12

20

مرجعمشترک

4

1.8

2

3.3

پسمرجع
مجموع

176

80.4

219

100

46
60

76.7
100

همانطور که در جدول  )1مشاهد میشنود ،از جنبنا ارجناع در نشنانگرهنای سنازماندهنی

کالم ،تفاوت ناچمزی مابم سخنران هنای منرد و زن یافنت شند .هنم ارائنهدهنند هنای منرد و هنم

ارائهدهند های زن بمشتر تمایا داشتند در نشانگرهای سازماندهی کالم بهصنورت پنسمرجنع بنه
مطالب مرم اشنار کننند .این امنر بنا یافتنههنای دیتنروی  ،)Deroey, 2015کرافنورد کنامهتولی

 )Crawford Camiciottoli, 2007و اِس نوِیلز  )Swales, 2001همسننو اسننت .آنهننا «نهتننه» را

بهعنوان یک واژة خوداشار یافتند که برای بمنان اهممنت مطلبنی کنه پنس از آن آورد منیشنود.

پرشماری نشانگرهای پسمرجع را میتوان به ای امر نسبت داد که موقممت اولما نشانگر نسبت به

مطلب مرم ،میتواند از پمش ،مخاطب را از بمان این مطلنب مرنم آگنا سناخته و آنهنا را آمناد

گوشکردن و یا یادداشتبرداری کند .ازای رو ،این دسنته از نشنانگرهنا بنرای مخاطنب اهممنت
بسماری دارند.

 .2 .4وضعیت مطلب
نشانگرهای وضممت مطلب را نمز میتوان از جنبا ارجاع -پمشمرجع ،پسمرجع و مرجعمشترک-
بمشتر بررسی کرد .جدول  ،)2یافتههای تجزیه و تحلما نشنانگرهنای وضنممت مطلنب را از جنبنا

ارجاع نشان میدهد.

همانطور که در جدول  )2مشاهد میشود ،هنم ینک از نشنانگرهنای وضنممتِ مطلنب ،در

سخنرانیهای استادهای مرد و زن مرجعمشترک نبودند .در واقع ،هم استادهای زن و هم استادهای

مرد ،بمشتر تمایا داشتند از نشانگرهای پسمرجع  )4استفاد کنند تا نشانگرهای پمشمرجع .)5

ِ
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جدول  .2پراکندگی نشانگرهای وضعیت مطلب از جنبة ارجاع
ارجاع

استادهای زن

استادهای مرد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پمشمرجع

67

27

28

40

مرجعمشترک

-

-

-

-

پسمرجع
مجموع

181

73

248

100

60

42

100

60

اگرچه فراوانی کاربرد نشانگرهای پسمرجع و پنمشمرجنع توسن اسنتادهای منرد و زن یهسنان

نمست ،اما جالب است که هر دو گنرو اسنتادها تنرجمح دادنند بمشنتر از نشنانگرهنای پنسمرجنع
استفاد کنند .با توجه به ماهمتِ زودگذرِ سخنرانی  ،)Flowerdew, 1994پرشماری نشنانگرهنای

وضممت مطلب پسمرجع را میتوان همانند نشانگرهای سازماندهی کالم ،با ای واقممنت منرتب

کرد که ای گرو از نشانگرها ،به مخاطب کمک میکنند از پمش برای یادداشتبرداری و توجنه
کردن به مطالب برنامهریزی کرد و به گوش باشد.

)4. now a more important concept is relative volume depletion (lslct033
)5. and that is one of the important questions here in this model (sslct030

 .3 .4پوشش موضوع
جدول  ،)3یافتههای تجزیهوتحلما نشانگرهای پوشش موضوع را از جنبا ارجاع نشان میدهد.
جدول  .3پراکندگی نشانگرهای پوشش موضوع از جنبة ارجاع
ارجاع

استادهای زن

استادهای مرد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پمشمرجع

24

52.18

4

44.45

مرجعمشترک

-

-

-

-

پسمرجع
مجموع

22
46

47.82
100

5
9

55.55
100

همانطور که جدول  )3نشان میدهد ،نشانگرهای پوشش موضوع نمنز هماننند نشنانگرهنای

وضممت موضوع ،مرجعمشترک نمستند .در عوض ،از ن،ر تمنداد ،نشنانگرهنای این دسنته تقریبناه

به طور مساوی پمشمرجع  )6و پنسمرجنع  )7بودنند .الزم بنه اشنار اسنت کنه تفناوت فراواننیِ
نشانگرهای پمشمرجع و پسمرجع ،هم برای استادهای مرد و هم برای استادهای زن اندک بود.
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)6. wide range of different styles which I’ll go into in some detail (ahlct040
)7. I shall be looking at in detail at the balance of power (sslct018

 .4 .4ارتباط با امتحان
جدول  )4یافتههای تجزیهوتحلما نشانگرهای ارتباط با امتحان را از جنبا ارجاع نشان میدهد.
جدول  .4پراکندگی نشانگرهای ارتباط با امتحان از جنبة ارجاع
ارجاع

استادهای زن

استادهای مرد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پمشمرجع

9

100

4

100

مرجعمشترک

-

-

-

پسمرجع
مجموع

-

-

9

100

-

-

4

100

-

همانطور که در جندول  )4مشناهد منیشنود ،هنم اسنتادهای منرد و هنم اسنتادهای زن ،در

نشانگرهای ارتباط با امتحان فق ارجاع پمشمرجع داشتند  .)8هم یک از نشانگرهای ارتباط بنا

امتحننان ،پننسمرجننع یننا مرجننعمشننترک نبودننند .بننا توجننه بننه ماهمننت زودگننذر سننخنرانیهننا
 )Flowerdew, 1994و ای واقممت که کلما نشانگرهای ارتباط با امتحان پمشمرجمی بودند،

مخاطب احتمااله در یافت ِ موضوع یا مطلبی که دانست آن برای امتحان ضنروری اسنت ،بنا مشنها
مواجه میشود.

)8. concentration it is something that you can be examined on (lslct014

 .5 .4تعامل با مخاطب
جدول  ،)5نتایج تجزیهوتحلما نشانگرهای تماما با مخاطب را از جنبا ارجاع نشان میدهد.
جدول  .5پراکندگی نشانگرهای تعامل با مخاطب از جنبة ارجاع
ارجاع

استادهای زن

استادهای مرد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پمشمرجع

44

9.38

30

13.88

مرجعمشترک

-

پسمرجع
مجموع

425

90.62

186

86.12

469

100

216

100

-

-

-
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همانطور که در جدول  )5مشاهد میشنود ،بمشنتر نشنانگرهنای تمامنا بنا مخاطنب هنم در

سخنرانیهای استادهای مرد و هم در سخنرانیهای استادهای زن ،پسمرجع بودند  .)9فق تمنداد

محدودی از ای نشانگرها  )%13.88 ،%9.38پمشمرجع  )10بودند .با توجه بنه این واقممنت کنه

گوشدادن و درک سخنرانی ،نمازمند مجموعهای از مرارتها ماننند پنردازشِ هنمزمنانِ اطالعنات
است که با خواندن و درک مطلب تفناوت دارد  ،)Buck, 1992; Flowerdew, 1994امنر

پردازش و درک اطالعات سخنرانیها بسمار مشهاتر است .از این رو ،ینافت اطالعناتی کنه قنرار

است در پی هم اشار شوند و توجه به ای مطالب ،بسمار راحتتر از پمدا کردن و یادداشتبرداری
مطالبی است که بهتازگی بمانشد اند.

)9. I think we have to bear in mind here in CELTE that we are working (sslct040
)10. and it’s difficult to get it right you have to bear that in mind (lslct001

 .5نتیجهگیری
هدف از انجام ای پژوهش ،بررسی نشانگرهای اهممت مطلنب از جنبنا ارجناع در سنخنرانیهنای
علمی انگلمسی بود .آنچه ضرورت انجام مقالا حاضر را مسنلم منیکنند ،آشننایی هرچنه بنمشتنر
دانشجویان با زبان سخنرانیهای علمی کالسی است .از ای رو ،ویژگیهای کالمی ای ژاننر ،بایند

بمشتر مورد بررسنی قنرار گمنرد .بنا توجنه بنه اینهنه در این پنژوهش ،فقن ویژگنیهنای شنفاهی

سخنرانیها بررسی شد ،از هرگونه نتمجهگمری کلنی دربنار چگنونگی برجسنتهکنردن مطالنب در

سخنرانیهای علمی کالسی باید پرهمز شنود .بنا این وجنود یافتنههنای پنژوهش نشنان داد .1 :هنم

استادهای مرد و هم استادهای زن ،بمشتر تمایا دارند در نشانگرهای سازماندهی کالم و وضنممت

مطلب بهصورت پسمرجع به مطلب مرم اشار کنند .2 .هر دو گرو اسنتادها در پوشنش موضنوع

تقریباه به صورت مساوی از نشانگرهای پمشمرجنع و پنسمرجنع اسنتفاد منیکننند .3 .ارتبناط بنا
امتحان هم توس استادهای مرد و هم به وسملا اسنتادهای زن فقن بنه صنورت پنمشمرجنع انجنام

میشود .4 .تماما با مخاطب در نشانگر هنای اهممنت مطلنب بمشنتر بنه صنورت پنسمرجنع انجنام

میشود .در پایان ،بنه طنور کلنی منیتنوان نتمجنه گرفنت ،بمشنتر نشنانگرهنای اهممنت مطلنب در
سخنرانیهای علمی انگلمسی پسمرجع هستند .با توجه به ای واقممت که در ای نشانگرها مطلنب

مرم پس از نشانگر بمان میشود ،ای امر به تشخم

نهته مرم و درک آن بسمار کمک میکند .به

طور کلی ،از یافتههای پژوهش حاضر میتوان در طراحی دور های آموزشنی «شنمو سنخنرانی» و

«شنمدن و درک سخنرانی» برای افرادی کنه انگلمسنی را بنه عننوان زبنان دوم ینا خنارجی اسنتفاد
میکنند ،برر برد.
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Background
Comprehending English academic lectures is difficult for students
whose mother tongue is not English. This difficulty is mostly due to
the ephemeral nature of lectures and information overload. An
understanding of how importance is signified in lectures might benefit
lecture comprehension; to this end, this paper studies English academic
lectures as a case study of reference in importance markers.
Expressions that help students distinguish between important and
unimportant information are referred to as ‘relevance markers’
(Crawford Camiciottoli, 2007; Deroey & Taverniers, 2012a; Hunston,
1994), ‘importance cues’ (Kiewra, 2002), ‘emphasizers’ (Siepmann,
2005), ‘selection cues’ (Titsworth & Kiewra, 2004), and ‘focusers’
(Simpson, 2004).
According to Hunston (1994), relevance markers have four
distinguishing features. First, they may be retrospective or prospective
(p.199); this feature is related to the placement of the important
information, no matter whether it is placed before or after the
importance marker. Second, relevance markers overtly mark the
relevance of preceding, or subsequent stretches of text (p.199); this
feature is related to the use of evaluative language (e.g., important,
unimportant) to mark importance. Third, relevance markers evaluate
the discourse itself and are thus metadiscoursal (p. 199). Finally, they
play an important role in organizing discourse (p. 199).
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Deroey (2015) has derived importance markers from 160 lectures of
the BASE corpus and classified them in terms of participants`
orientation and discourse. Deroey observed that importance markers
pertaining to content, listener, speaker, or joint orientation followed the
patterns of ‘MN v-link’, ‘V n/clause’, ‘1s pers pron V n/clause’, and
‘1p pers pron V n/clause’, respectively. Additionally, importance
markers with prospective, retrospective, or combined orientation to
highlighted discourse had the patterns of [‘V n/clause’ and ‘MN vlink’], [‘deic v-link ADJ’, ‘deic v-link MN’, and ‘deic v-link adj MN’],
and [‘1s pers pron V n/clause’ and ‘deic v-link adj MN’], respectively.
Deroey also found most markers to be directed towards either the
content (e.g. the point is) or the listeners (e.g. you should remember).
Few importance markers were observed to be oriented towards the
speaker (e.g. I should stress) or the speaker and listeners jointly (e.g. I
want you to notice). Moreover, Deroey found many content-oriented
markers with secondary listener orientation (e.g., these are the things
to take home).
Partington (2014) examined importance marking at local and macro
levels in TED talks. The corpus Partington based his study on
comprised transcripts of 27 TED talks gathered in 2007- 2012 and was
downloadable from the TED website. Generally, Partington found
importance marking in TED talks to be of two types: endophoric and
exophoric. Endophoric importance marking indicates that what the
speaker is about to say (cataphoric marking)– or has just said
(anaphoric marking)– is a key point in the development of his/her talk.
Exophoric importance marking or ‘real-world oriented’ importance
marking (Thompson & Hunston, 2000, p. 24) stresses how the topic the
speaker is expounding on, or the work he/she is describing, has
importance in real, extra-textual world (Thompson & Hunston, 2000).
Partington found exophoric importance marking or ‘reference to realworld considerations’ to be the most common type of importance
marking (p. 149).
Methodology
The analytical procedure of this study was a combination of corpus
linguistics and discourse analysis. A corpus-driven approach was
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followed to retrieve importance markers and a discourse analytic
approach was followed to investigate their reference.
The corpus used in this investigation to derive importance markers
was British Academic Spoken English (BASE) Corpus. The BASE
corpus was developed at the Universities of Warwick and Reading in
England under the directorship of Hilary Nesi and Paul Thompson.
BASE comprises the audio and video recordings, and the transcripts of
160 English lectures and 39 seminars, totaling 1,644,942 words. The
lecture section which is the basis for the analysis of this paper contains
1,186,290 words; they were recorded between 1998 and 2005. Lectures
are equally distributed across four broad disciplinary groups, i.e. arts
and humanities (ah), life and medical sciences (ls), physical sciences
(ps), and social studies (ss).
The transcripts of 160 English academic lectures of the BASE
corpus, delivered by male and female lecturers, were investigated.
1,350 concordances of importance markers were extracted and
analyzed in terms of reference—anaphoric, cataphoric, and shared.
Results and conclusion
The results showed that (1) both male and female lecturers tend to give
cataphoric reference to importance markers in organizing discourse and
subject status, than anaphoric one; (2) male and female lecturers use
anaphoric and cataphoric importance marking equally in topic
treatment markers of importance; (3) exam-related issue is necessarily
done through anaphoric importance marking by both male and female
lecturers; and (4) audience engagement markers are more cataphoric
than anaphoric. By and large, the results showed that most importance
markers are cataphoric in reference.
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