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چکیده
مقاله حاضر کوشیده ساختارهای واژه-دستوری استفادهشده توسط اساتید دانشگاه برای پررنگ کردن نکات مهم ارائههای علمی
فارسی را بررسی نماید .در این مقاله به این ساختارها نشانگرهای اهمیت اطالق میگردد .بررسی  60رونوشت از ارائههای حقیقی
فارسی مستخرج از پیکره سخن با بهرهگیری از روش تحقیق ترکیبی و مبتنی بر یک رویکرد پیکره-محور صورت پذیرفت .نتایج
نشان داد ،میتوان با استفاده از صفات ارزیابی و اسامی فرازبانی ،ربط دادن مطالب به امتحان و دخیل کردن ارائهدهنده یا مخاطب
در ارائه ،مطالب مهم را پررنگ نمود .این برجستهسازی را میتوان با استفاده از ساختارهای خاصی که دریکی از پنج گروه «اسمی»،
«فعلی»« ،صفتی»« ،قیدی» و «گوناگون» قرار میگیرند انجام داد .همچنین نتایج نشان داد ،ربط دادن ارائه به مخاطب یا ارائه-
دهنده ،با استفاده از الگوهای فعلی ،حتی مهمتر از استفاده از روشهای مستقیم برجستهسازی نکات مهم همچون صفات ارزیابی
است .درنهایت ،نتایج نشان داد ،ساختارهای نشانگر اهمیت پس مرجع به خاطر اینکه مخاطب را قادر میکنند از قبل برای پردازش
و یادداشتبرداری مطالب مهم برنامهریزی کند ،پرشمارتر هستند.
کلیدواژهها :پررنگ کردن نکات مهم ،ساختارهای واژه-دستور ،پیکره ،ارائه علمی فارسی
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مقدمه
بیشتر از چهار دهه است که در آموزش زبان انگلیسی تحول بزرگی صورت گرفته است .بعد از معرفی «انگلیسی برای اهداف

ویژه» ،4اهداف زبانآموزها از یادگیری زبان اهمیت ویژهای پیدا کرد ،بهطوریکه حوزههایی همچون «انگلیسی برای تجارت» 5و
«انگلیسی برای دانشگاه» 6پدیدار شد .در دورههای آموزشی و پژوهشهای مرتبط با «انگلیسی برای دانشگاه» ،تنها نیازهای زبان
آموزان برای گذراندن امور دانشگاهی همچون شرکت در کالسها و انجام تکالیف موردتوجه قرار میگیرد .بدیهی است تمرکز بر این
نیازها سبب تولید مواد آموزشی مؤثر و سهولت در یادگیری شده است .این در حالی است که حوزههایی همچون «فارسی برای
دانشگاه» باهدف خاص شدن آموزش زبان فارسی هنوز ایجاد نشده است .این پژوهش را میتوان در این حوزه گنجاند.
گوش دادن به ارائههای علمی 7یکی از کارهایی است که هر دانشجو در جلسههای درسی دانشگاه با آن درگیر است .در طی
یک ارائه علمی ،دانشجویان بایستی در ارائه شرکت کرده و بسیاری از اطالعات شفاهی و بصری ارائهشده را پردازش کرده و نکات
مهم را یادداشت نمایند .ازآنجاییکه دانش بهدستآمده از این ارائهها بخش اساسی ارزیابیهای پایانترم و درنتیجه ،موفقیت
تحصیلی را تشکیل میدهد ،مهم است اطمینان حاصل شود که دانشجویان حداقل نکاتی را که استاد در ارائه خود مهم میداند،
درک کرده و یادداشت کنند .ازاینرو ،آنچه منجر به درک مفید ارائه میشود ،توانایی تشخیص نکات مهم از اطالعات بیاهمیت
است (فالوردو ;1994 ،مالیگان و کرکپاتریک.)2000 ،
آنچه درک ارائه را برای مخاطب دشوار میسازد ،نداشتن کنترل بر روی ارائهدهنده است (لینچ .)2011 ،از سوی دیگر ،لینچ
( )2004خاطرنشان میکند که گوش دادن به ارائه و یادداشتبرداری همزمان آن را چالشبرانگیز میکند .لینچ ( )2004بر این باور
است که هم کسانی که زبان ارائه زبان مادریشان است و هم آنهایی که زبانی بهجز زبان ارائه را بهعنوان زبان مادری صحبت می-
کنند در تشخیص نکتههای اصلی ارائهها دچار مشکل میشوند (لینچ .)2004 ،البته ،به دلیل وجود شکاف در دانش شماتیک و
موقعیتی 8و آشنا نبودن با سبک و ساختار ارائهها در زبانهای دیگر (دیروی ،)2013 ،وخامت این مشکل بیشتر برای کسانی است
که زبان مادریشان زبانی بهجز زبان ارائه است.
تحقیقات نشان میدهد که ساختارهای سازمان دهنده کالم 9بر درک ارائه ،یادداشتبرداری و به یادآوردن مطالب توسط
مخاطبان تأثیر مثبت دارد (بیورکمن ;2011 ،دیکریکو و نتینگر ;1988 ،جانگ ;2003 ،کیورا ;2002 ،لینچ ;1994 ،تیتسورث و
کیورا .)2004 ،ساختارهای واژه-دستوری 10که مخاطبان را به بخشهای مهم ارائه سوق میدهند (همچون ،یادمان باشد که داریم
درباره اسامی خاص صحبت میکنیم ،فقط یه نکته مهم اینجاست که) نیز بهعنوان یکی از انواع ساختارهای سازمان دهنده کالم
مفید است .مکیچی ( )1994خاطرنشان میکند ،دانشجویان در گوش دادن به یک ارائه به دنبال کلمات یا عبارات خاصی هستند
که آنها را به نکات مهم سوق میدهند .این کلمات یا عبارات ،نشانگر اهمیت 11نامیده میشود .نشانگرهای اهمیت به ساختارهای
واژه-دستوری اطالق میگردد که اهمیت و یا ارتباط نسبی نکاتی که بهطور شفاهی یا بصری ارائه میگردد را بهصورت آشکار نشان
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میدهند (دیروی و تاورنیرز .)2012 ،بهعنوان الگوهای فرا کالمی 12با ویژگی تعاملی 13کالم ارائه ،14این ساختارها نیاز مخاطبان را
برای تشخیص نکات مهم از اطالعات کماهمیت برآورده میکنند .بر اساس هانستون ( ،)1994نشانگرهای اهمیت از چهار ویژگی
برخوردار هستند )1 :پیش مرجع 15یا پس مرجع 16هستند )2 ،آشکارا اهمیت را نشان میدهند )3 ،کالم 17را ارزیابی میکنند ،پس
فرا

کالمی18

هستند و  )4نقش مهم در سازمان دادن

کالم19

دارند .آنچه مهم است این است که ارائهدهنده با ایجاد یک

سلسلهمراتب از میزان اهمیت 20نکات ارائه ،کالم را سازماندهی نموده و نگرش خود را بر مبنای یک پارامتر اهمیت 21بیان میکند.
در برجسته کردن نکات ،تمرکز بر پدیدههای

کالمی22

است تا پدیدههای جهان بیرون .23همانطور که هانستون ()2000

خاطرنشان میکند ،در برجسته کردن نکات ارائهدهنده بهعنوان سازنده متن 24عمل میکند تا اطالع دهنده.25
با توجه به مفید بودن این ساختارها برای دانشجویانی که فارسی زبان مادریشان نیست ،میتوان با طراحی دورههای
آموزشی فارسی برای اهداف دانشگاهی ،پاسخگوی این نیازهای ارتباطی خاص آنها در ارائههای درسی بود .بااینوجود ،اطالعات
کمی درباره این ساختارهای کالمی استفادهشده برای نشان دادن نکات مهم ارائهها موجود است .درحالیکه مطالعات اندکی بهطور
خاص پیرامون این ساختارهای واژه-دستوری در ارائههای انگلیسی انجامشده است (همچون ،کرافورد کمیسیوتلی;2007 ،2004 ،
دیروی ;2015 ،دیروی و تاورنیرز ،)2012 ،هیچ تحقیقی تاکنون این ساختارها را در ارائههای علمی فارسی موردبررسی قرار نداده
است.
دیروی و تاورنیرز ( )2012ساختارهای واژه-دستوری استفادهشده بهمنظور برجسته کردن نکات مهم در ارائههای انگلیسی را
موردبررسی قراردادند .در این پژوهش ،دیروی و تاورنیرز  160ارائه علمی از پیکره بیس 26را بررسی کردند .نتایج تجزیهوتحلیل
روش ترکیبی این تحقیق نشان داد که این ساختارها متشکل از ترکیبهای گوناگون صفت ،اسم و یا ساختارهای فعلی و قیدی
میباشند .در این میان ،ساختار فعلی «فعل – جملهواره»( 27همچون ،به یاد داشته باشید بردهداری در حال حاضر منسوخ است) و
ساختار اسمی «اسم  -فعل ربطی»( 28همچون ،نکته این است که) به ترتیب اولین و دومین ساختار ازنظر کاربرد بودند.
در پژوهشی دیگر ،دیروی ( )2015این ساختارها را در ارائههای انگلیسی ازلحاظ جهتگیری به دو دسته تعاملی 29و

متنی30

تقسیم نمود .این ساختارها با استفاده از روش پیکره-محور از پیکره بیس استخراج شد .دیروی دریافت که این ساختارها با
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metadiscursive expressions
interactive
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lecture discourse
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retrospective
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prospective
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discourse
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metadiscursive
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discourse organization
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hierarchy of importance
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parameter of importance
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discourse entities
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world entities
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text constructor
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informer
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MN v-link
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interactive
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جهتگیریهای محتوا ،مخاطب ،ارائهدهنده و مشترک به ترتیب دارای الگوهای «اسم  -فعل ربطی»« ،31فعل  -اسم/جملهواره»،32
«ضمیر اولشخص  -فعل  -اسم/جملهواره» 33و «ضمیر اولشخص  -فعل  -اسم/جملهواره» 34میباشند .دیروی همچنین به این
نتیجه رسید که نشانگرهای اهمیت نکات با جهتگیریهای پس مرجع ،35پیش مرجع 36و مشترک به ترتیب از ساختارهای «فعل
 اسم/جملهواره» 37و «اسم  -فعل ربطی»« ،38ضمیر اشاره  -فعل ربطی  -صفت»« ،39ضمیر اشاره  -فعل ربطی  -اسم» 40و«ضمیر اشاره  -فعل ربطی – صفت  -اسم» 41و «ضمیر اولشخص  -فعل  -اسم/جملهواره» 42و «ضمیر اشاره  -فعل ربطی – صفت
 اسم» 43پیروی میکنند .عالوه بر این ،دیروی دریافت که اکثر این ساختارها به محتوا (بهعنوانمثال ،نکته این است که) و یامخاطبان (همچون ،به یاد داشته باشید که) و نه ارائهدهنده (بهعنوانمثال ،تأکید میکنم) و یا ارائهدهنده و مخاطبان بهطور هم-
زمان (مثالً ،میخواهم توجه کنید که) اشاره میکنند .عالوه بر این ،بسیاری از نشانگرهای متن گرا یا محتوا گرا 44گرایش ثانویه به
شنونده دارند (همچون ،این چیزهایی است که باید به خانه ببرید) .پیرامون جهتگیریهای متن گرا ،نشانگرها بهطورمعمول قبل از
نکته برجسته شده یافت شدند.
کرافورد کمیسیوتلی ( )2007 ،2004با بررسی یک پیکره کوچک متشکل از  12ارائه انگلیسی پیرامون مطالعات بازرگانی و
همچنین  10ارائه از پیکره مایکیس 45در رشتههای مختلف ،به شش ساختار پیش مرجع و شش ساختار پس مرجع برای نشانگر-
های اهمیت یا ارتباط با ترکیبات مختلفی از اسامی اشاره ،صفات ارتباط ،اسمهای فرازبانی و فعل ربطی « »isپی برد .در بین
ساختارهای پیش مرجع« ،ضمیر اشاره  -فعل  -صفت»( 46مثالً ،این مهم است) و از میان ساختارهای پس مرجع« ،ادات معرفه -

صفت  -اسم  -فعل»( 47مانند ،نکتهی اصلی این است که) از دیگر ساختارها پرتکرارتر بودند .بهطورکلی ،ساختارهای پس مرجع
بسیار پرشمارتر از ساختارهای پیش مرجع بودند.
با توجه به نقش مثبت این ساختارهای سازمان دهنده کالم در درک بهتر ارائههای علمی ،پژوهشهایی از این قبیل از اهمیت
بسیاری برخوردار هستند .هدف از انجام این پژوهش اکتشافی ،48بررسی ساختارهای واژه-دستوری است که اساتید دانشگاه برای
برجسته کردن نکات مهم در ارائههای علمی فارسی استفاده میکنند.

 .2روش تحقیق

31

MN v-link
V n/clause
33
1s pers pron V n/clause
34
1s pers pron V n/clause
35
prospective
36
retrospective
37
V n/clause
38
MN v-link
39
deic v-link ADJ
40
deic v-link MN
41
deic v-link adj MN
42
1s pers pron V n/clause
43
deic v-link adj MN
44
textual
45
MICASE
46
DEIC IS ADJ
47
DET ADJ META N IS
48
exploratory
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در مطالعه حاضر از پیکره فارسی سخن 49استفاده شد .سخن متشکل از  60ارائه حقیقی 50علمی است که از سه گروه رشته-
ای مهندسی ،علوم انسانی و علوم پایه ( 20سخنرانی از هر گروه) ساختهشده است .این سخنرانیها همه به زبان فارسی بوده و
عمدتاً توسط اساتید دانشگاه مرد که زبان فارسی زبان مادریشان است ارائهشدهاند.
در انجام این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی 51استفاده شد .نوع طراحی این مطالعه اکتشافی (لودیکو ،اسپالدینگ و وگتل،
 )2006بود .ضمناً ،شیوه انجام این تحقیق مبتنی بر روش پیکره-محور 52بوده است .ابتدا ،یک زیر پیکره متشکل از  15ارائه (پنج
ارائه از هر گروه رشتهای) از پیکره سخن ساخته شد .سپس بهمنظور پیدا کردن ساختارهای احتمالی برجسته کردن نکات مهم،
رونوشت 53این ارائهها بهدقت مطالعه گردید .شایانذکر است تنها عبارتی که پدیدههای کالمی را برجسته میکردند بررسی شدند.
نمونههایی که مشخص نبود نکته برجسته شده پدیده کالمی است یا مربوط به جهان بیرون در نظر گرفته نشدند ( .)1همچنین
نقلقولها و نمونههایی که کالم دانشجو و یا شخص ثالث را شامل میشدند نادیده گرفته شدند (.)2
( )1بنابراین این مهمه که این منشأ آب و ببینیم
( )2یه نکتهای که اونا اشاره میکنن اینه که
سپس از نرمافزار ورداسمیت( 54اسکات )2015 ،برای ایجاد فهرست از عباراتی که به نظر میرسید برجستهساز نکات مهم
هستند استفاده شد .دیگر واژگان و یا عباراتی که نشانگر اهمیت هستند نیز کشف شدند .مترادفها و مشتقات این واژهها به همراه
فهرستی از کلمات با بسامد ≥ 50از پیکره سخن نیز اضافه شد .درنهایت فهرست ایجادشده توسط نرمافزار ورداسمیت بهطور
مستقل توسط نویسندههای این مقاله بررسی شدند تا مشخص شود آیا آنها بهعنوان نشانگر اهمیت عمل میکنند یا نه .درمجموع
 293نمونه از این ساختارها یافت شد.
درحالیکه برجسته کردن نکات مهم با استفاده از شیوههای دیگر همچون تکرار (بیورکمن2011 ،؛ صالح زاده ،)2006 ،توقف
در صحبت( 55فیلد ،)2011 ،آهنگ( 56فیلد ،)2011 ،تکیه و سرعت گفتار( 57لینچ2004 ،؛ نسی ،)2001 ،حالت بدن ،نگاه خیره و
حرکت اندام( 58فیلد2011 ،؛ فالوردو و میلر )1997 ،و جزوات و اسالید (آدامز2006 ،؛ فیلد2011 ،؛ اشلیف )2008 ،نیز امکانپذیر
است ،برای انجامپذیر بودن این مطالعه ،نشانگرهای بصری ،غیرشفاهی و عروضی 59نادیده گرفته شدند.

 .3نتایج و بحث
با استفاده از نرمافزار ورداسمیت 293 ،نمونه نشانگرهای اهمیتی که از پیکره سخن استخراج شده بودند تجزیه شده و بر
اساس عنصر اصلی عبارات (اسم ،فعل ،صفت و قید) طبقهبندی شدند .درنتیجه این تحلیل ،چهار گروه «اسمی»« ،فعلی»« ،صفتی»
و «قیدی» پدیدار شد .برای رسیدن به دستهبندیهای کلی و مدیریت تعداد گروهها ،برخی از عناصر جمالت همچون پس
49رونوشتهای استفاده شده در این مقاله برگرفته از پیکره فارسی سخن است که در پارک علم و فناوری خراسان شمالی با مدیریت جواد زارع و زهرا کیوانلو
توسعه یافت .ساخت این پیکره با حمایت مادی و معنوی پارک علم و فناوری خراسان شمالی و مجتمع آموزش عالی اسفراین صورت پذیرفت.
50
authentic
51
Mixed-methods
52
corpus-driven
53
transcript
54
WordSmith
55
pausing
56
intonation
57
stress and speech rate
58
gesture, eye gaze and body movement
59
prosodic
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توصیف( 60بهعنوانمثال ،ایده اصلی تو این اینه که ،یه نکتهای که بدیهیه اینه که ،نکتهای که من میخوام اینجا دقت کنید اینه که)
و حذف ادات معرفه و نکرهساز نادیده گرفته شدند .در این روش ( )5( ،)4( ،)3و ( )6همگی در گروه «اسمی» قرار گرفتند.
( )3نکته اینه که
( )4ایده اصلی تو این اینه که
( )5یه نکتهای که بدیهیه اینه که
( )6نکتهای که من میخوام اینجا دقت کنید اینه که
ساختارهایی نیز وجود داشتند که در هیچیک از چهار گروه اصلی «اسمی»« ،فعلی»« ،صفتی» و «قیدی» قرار نگرفتند .به
همین خاطر ،یک گروه دیگر متشکل از این ساختارها با عنوان «گوناگون» تشکیل شد .بدین ترتیب ،نشانگرهای اهمیت نکات
ارائهشده در سخنرانیهای علمی فارسی به پنج گروه «اسمی»« ،فعلی»« ،صفتی»« ،قیدی» و «گوناگون» تقسیم شدند.

 3.1ساختارهای اسمی
ساختارهای اسمی نشانگر اهمیت آن دسته از ساختارهایی هستند که در آن از یک اسم فرازبانی 61برای نشان دادن اهمیت
اطالعات ارائهشده در سخنرانی استفاده میشود .اسامی فرازبانی استفادهشده در ارائههای فارسی عبارتاند از :نکته ،سؤال ،ایده،
مسئله ،مطلب ،تأکید و واقع مطلب .از این میان ،پرشمارترین« ،نکته» بود ( 105بار) .با توجه به اینکه از این کلمه برای بیان
مطالب اصلی و مهم بهصورت خالصه استفاده میشود ،پرتکرار بودن آن قابل توجیه است .قابلذکر است این اسامی متعاقباً با قید و
صفت ( )7و یا یک جملهواره ( )8توصیف میشود.

( )7بحث اساسی ما
( )8یه چیزی که باید دقت بکنین اینه که
جدول  1بسامد ساختارهای اسمی را در پیکره سخن نمایش میدهد .در ادامه شش الگوی پیداشده برای نشانگرهای اهمیت
اسمی بهتفصیل شرح داده میشود.
جدول  :1توزیع نشانگرهای اهمیت اسمی
بسامد

درصد

ساختارهای اسمی
اسم ( -صفت)

16

5.6

ضمیر اشاره  -اسم ( -صفت)

9

3

ضمیر اشاره  -اسم  -فعل ربطی  -جملهواره

2

0.7

اسم ( -قید) ( -صفت)  -فعل ربطی  -جملهواره

68

23.4

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

14

4.8

ادات نکره  -اسم  -فعل

3

1

112

38.5

مجموع
 3.1.1اسم ( -صفت)

postmodification
metalinguistic noun

60
61

مجله علمی -پژوهشی

زبان پژوهی دانشگاه الزهراء(س)http://jlr.alzahra.ac.ir/article_2439.html ،

مهمترین بخش این ساختار یک اسم فرازبانی است که کار برجستهسازی نکات مهم را انجام میدهد .ازلحاظ موقعیت نشانگر
اهمیت ،این ساختار پس مرجع است .بدین معنی که نشانگر اهمیت قبل از نکات مهم بیان میشود .ازجمله اسامی فرازبانی
مورداستفاده در این ساختار میتوان به «نکته» و «بحث» اشاره نمود .جالب است بدانیم این ساختار که دومین ساختار اسمی
پرتکرار ( )%5.6برای برجسته کردن نکات مهم در ارائههای فارسی است ،در انگلیسی یافت نشده است (کرافورد کمیسیوتلی،
 ;2004دیروی و تاورنیرز .)2012 ،این ساختار پرشمار تنها یک عبارت ساده است همچون ( )9و ( )10که بیان اطالعات مهم در
جمله بعدی را اعالن میکند .با توجه به موقعیت نکات مهم در این ساختار (پس مرجع) ،این امکان به مخاطب داده میشود تا با
آگاهی از بیان نکات مهم در جمله بعدی خود را برای گوش دادن و یادداشتبرداری آنها آماده کند.

( )9نکته
( )10نکته سوم
 3.1.2ضمیر اشاره  -اسم ( -صفت)
آنچه این ساختار را از ساختار قبلی متمایز میکند وجود یک ضمیر اشاره (همچون ،این) در ابتدای این ساختار است .وجود
این ضمیر اشاره این ساختار را پیش مرجع میکند .بدینصورت که نکات مهم قبلتر از این ضمیر در سخنرانی بیان شده و با این
ضمیر جمعبندی میشود؛ بنابراین ،تفسیر مرجع این ضمیر برای کشف نکات مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است .شایانذکر است
تنها اسم فرازبانی استفادهشده در این ساختار «نکته» است ( 11و .)12

( )11خب ،این نکته اول
( )12این یه نکته
 3.1.3ضمیر اشاره  -اسم  -فعل ربطی  -جملهواره
در مقایسه با سخنرانیهای علمی انگلیسی در تحقیق دیروی و تاورنیرز ( ،)%8.1( )2012این ساختار بهندرت در ارائههای
علمی فارسی یافت شد ( .)%0.7همچون ساختار قبلی ،این ساختار نیز به خاطر وجود «این» یک ساختار پیش مرجع است (.)13
قابلتوجه است در ساختارهایی اینچنین ،به خاطر اینکه نکات مهم قبل از نشانگر اهمیت در ارائه بیان میشود تشخیص و
یادداشتبرداری نکات مهم دشوار است.
( )13پس این نکتهای که تا اینجا مطرح شد
 3.1.4اسم ( -قید) ( -صفت)  -فعل ربطی  -جملهواره
در بیشتر موارد ،این ساختار از یک اسم فرازبانی ،فعل ربطی و یک جملهواره تشکیل میشود .با توجه به پس مرجع بودن این
ساختار ،همچون سخنرانیهای انگلیسی (دیروی و تاورنیرز ،)2012 ،دو جایگاه برای بیان نکات مهم وجود دارد )1 :نکات مهم در
قالب یک جملهواره در همان جملهای که نشانگر اهمیت وجود دارد بیان میشوند ( ،)14یا  )2با استفاده از یک ضمیر اشاره
جمعبندی شده و بهصورت کامل در جمله بعدی ارائه میشود ( .)15برجسته کردن نکات مهم بدین شکل به مخاطبان ارائه کمک
میکند تا از قبل خود را برای پردازش و یادداشتبرداری این نکات آماده کنند .همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد،
همچون ارائههای انگلیسی (دیروی و تاورنیرز ،)2012 ،این ساختار پرشمارترین ساختار برجستهسازی نکات مهم ارائه بود .پرتکرار
بودن این ساختار را هم می توان به الگوی ساده آن که متشکل از یک اسم و فعل ربطی در بیشتر موارد است و نیز به پس مرجع
بودنش ربط داد.
( )14نکته اصلی اینه که
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( )15ایده اینه .ببینید یه
 3.1.5شمار  -اسم – (صفت) – فعل (وجود دارد)  -جملهواره
این ساختار بجای فعل ربطی از فعل «وجود دارد» یا «هست» استفاده میکند .در این ساختار ،مطالب مهم در جمله بعد از
نشانگر اهمیت بیان میشود؛ بنابراین ،این ساختار نیز پس مرجع بوده و همچون ساختار قبلی برای مخاطبان ارائه در تشخیص
نکات مهم مطلوب است.
( )16دو تا نکته وجود داره من باید به شما بگم.
 3.1.6ادات نکره  -اسم  -فعل
چیزی که این ساختار را از ساختار قبلی متمایز میکند این است که فعلهایی که در این ساختار استفاده میشوند
جهتگیری به ارائهدهنده یا مخاطب دارند ( ،)17درحالیکه در ساختار قبلی جهتگیری فعل ( )16متنی 62و کالمی 63بود .فعل-
های مورداستفاده در این ساختار «گفتن» و «توضیح دادن» است.
( )17یه نکته رو توضیح بدم

 3.2ساختارهای فعلی
ساختارهای فعلی نشانگر اهمیت ساختارهایی هستند که در آن از یک فعل برای برجسته کردن مطالب مهم در سخنرانیهای
علمی استفاده میشود .بهطورکلی دو گروه فعل در این نوع ساختارها استفاده میشوند )1 :فعلهای ذهنی  )2فعلهای تأکیدی.

فعلهای ذهنی معموالً با فرایندهای حافظه (همچون ،یادتان نرود ،به ذهن بسپارید و حفظ کنید) ،جلبتوجه (همچون ،توجه
کنید) و یا الزام یادگیری برخی مطالب (همچون ،بدانید ،یاد بگیرید و یادداشت بردارید) ارتباط دارند .افعال تأکیدی فعلهایی

هستند که برای بیان و یا تأکید نکات استفاده میشوند .در این مطالعه ،به خاطر اینکه این افعال بیشتر برای تأکید (مثل ،در پرانتز
گفتن و تأکید کردن) و نه صرفاً بیان نکات (همچون ،اشاره کردن ،گفتن و بیان کردن) استفاده شدند ،افعال تأکیدی نامیده شدند.
در این میان ،فعلهای ذهنی جلبتوجه پرشمارتر از سایر افعال بودند ( 79بار) .در ساختارهای فعلی ،فعل بیشتر با ضمایر اول و
دومشخص و بهندرت با ضمایر سوم شخص ( )18همراه بودند.
( )18تاکید میشه که
نکته حائز اهمیت پیرامون ساختارهای فعلی نشانگر اهمیت این است که همه این ساختارها پس مرجع هستند .در همه
نمونههای این ساختار ،مطالب مهم پس از نشانگر اهمیت بیان میشود ( 18و )19؛ بنابراین ،قبل از بیان مطالب مهم ،به مخاطب
اعالم میکنند نکاتی که قرار است ذکر شود مهم است و نیاز به توجه ،به ذهن سپاری و یا یادداشتبرداری دارد.
( )19دقت کنید! من نمیخوام بگم
جدول  2بسامد ساختارهای فعلی استخراجشده از پیکره سخن را نمایش میدهد .در ادامه این بخش ،این ساختارها بهتفصیل
شرح داده میشود.
جدول  :2توزیع نشانگرهای اهمیت فعلی
ساختارهای فعلی

بسامد

درصد

فعل  -جملهواره

111

37.9
textual
discursive

62
63

مجله علمی -پژوهشی

زبان پژوهی دانشگاه الزهراء(س)http://jlr.alzahra.ac.ir/article_2439.html ،

ضمیر اول/دومشخص  -فعل  -جملهواره

17

5.8

فعل مجهول  -جملهواره

1

0.3

129

44

مجموع
 3.2.1فعل  -جملهواره

این ساختار بسیار ساده اصوالً از یک فعل و یک مکمل تشکیل میشود .فعلهای استفادهشده در این ساختار عموماً ذهنی
هستند .این افعال عبارتاند از «به خاطر بسپارید»« ،توجه کنید»« ،دقت کنید»« ،دورشو خط بکشید»« ،یاد بگیرید»« ،بفهمید»،
«بدانید»« ،یادداشت کنید» و مترادفهایشان .جالب است بدانیم کلیه افعال استفادهشده در این ساختار به نحوی مخاطب را در
فرایند کالمی درگیر میکنند .در این ساختار یک ضمیر اشاره (همچون ،این) ( )20یا جملهواره ( )21نقش مکمل را ایفا میکند.
ساختار «فعل  -جملهواره» یا بهطور ساده «فعل» پرشمارترین ساختار فعلی و نیز همه نشانگرهای اهمیت است ( .)%37.9جالب
است بدنیم ،در ارائههای علمی انگلیسی نیز همین ساختار بیشترین کاربرد را دارا است (دیروی و تاورنیرز .)2012 ،این پرشماری را
میتوان به دو دلیل دانست .اوالً  ،الگوی ساده این ساختار آن را یک روش ساده و مطلوب برای برجسته کردن نکات مهم میکند.
دوما ،افعال ذهنی استفادهشده در این ساختار تعاملی بوده و با درگیر کردن مخاطب ،توجه او را به بخشهایی خاص از ارائه جلب
میکند.
( )20دقت کنید این و
( )21حواستون هست من اینجا دارم در مورد
 3.2.2ضمیر اول/دومشخص  -فعل  -جملهواره
همانطور که الگو نشان میدهد ،در این ساختار یا ارائهدهنده ( )22و یا مخاطب ارائه ( )23در کالم درگیر است .این خود
نقش مهمی در برجسته نشان دادن مطالبی که قرار است ذکر شوند دارد .شاید به همین خاطر است که همچون ارائههای انگلیسی
(دیروی و تاورنیرز ،)2012 ،این ساختار دومین ساختار پرتکرار فعلی در ارائههای فارسی بود .فعلهای استفادهشده در این ساختار
عموماً ذهنی یا تأکیدی هستند.
( )22خیلی میخوام تاکید کنم که
( )23باید بدونید که
 3.2.3فعل مجهول  -جملهواره
در این الگو از یک فعل مجهول برای نشان دادن اهمیت مطالب استفاده میشود ( .)24نکات مهم نیز در قالب یک جملهواره
بیان میشود .همانطور که جدول  2نمایش میدهد ،در مقایسه با دو ساختار قبلی ،این ساختار خیلی کم تکرار ( )%0.3بوده است.
تفاوت بارزی که این ساختار را از دو ساختار گذشته متمایز میکند ،استفاده از فعل مجهول است .بهعبارتدیگر ،کم شمار بودن
این ساختار را به این نکته ربط داد که افعال استفادهشده در این ساختار نه ارائهدهنده و نه مخاطب را در فرایند کالمی درگیر می-
کنند.

( )24تأکید میشه

 3.3ساختارهای صفتی
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ساختارهای صفتی نشانگر اهمیت ساختارهایی هستند که بهطور عمده در آنها از یک صفت ارزیابی 64برای برجسته کردن
مطالب مهم استفاده میشود .صفتهای استخراجشده از پیکره سخن عبارتاند از« :مهم»« ،خوب»« ،اساسی»« ،اصلی»« ،عمده»،
«جالب»« ،قابلمالحظه»« ،کلیدی»« ،ریشهای»« ،ضروری» و «مقدماتی» .بهجز صفتهای «مهم» و «ضروری» که میزان اهمیت
مطالب را ارزیابی میکنند ،دیگر صفتها همچون «جالب» نیز در ساختارهایی همچون ( )25این کار را انجام میدهند .در این
نمونه ،عالوه بر صفت از عناصر دیگر نیز برای برجسته کردن مطالب استفاده میشود .همسو با یافتههای بایبر ،جوانسون ،لیچ،
کانراد و فینگان ( )1999و سویلز و برک ( )2003که صفت «مهم» را از صفات پرکاربرد نثر علمی یافتند ،در ارائههای علمی فارسی

نیز «مهم» پرشمارترین صفت بود ( 29بار) .در ضمن ،ساختارهای صفتی نشانگر اهمیت ازنظر موقعیت نشانگر ،هم پس مرجع
( )25و هم پیش مرجع ( )26میباشند.

( )25جالب اینه که بدونید
( )26این نکته مهمه.
جدول  3بسامد ساختارهای صفتی استخراجشده از پیکره سخن را نمایش میدهد .در ادامه ،این ساختارها بهتفصیل شرح
داده میشود.
جدول  :3توزیع نشانگرهای اهمیت صفتی
بسامد

درصد

ساختارهای صفتی
ضمیر اشاره  -صفت  -فعل ربطی

2

0.7

ضمیر اشاره  -اسم – صفت  -فعل ربطی

7

2.3

صفت اشاره  -اسم  -صفت  -فعل ربطی

12

4

صفت اشاره  -اسم  -اسم  -صفت  -فعل ربطی

3

1

صفت  -فعل ربطی  -جملهواره

5

1.7

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

7

2.3

مجموع

36

12

 3.3.1ضمیر اشاره  -صفت  -فعل ربطی
در این ساختار نکات مهم پیش از نشانگر اهمیت بیان میشود .این نکات در یک ضمیر اشاره (همچون ،این) جمعبندی می-
شود .ارزیابی اهمیت مطالب در این ساختار با استفاده از یک صفت انجام میشود ( .)27اگرچه این ساختار بسیار ساده است ،اما در
استفاده بسیار کم شمار بوده است (.)%0.7

( )27این خیلی مهمه
 3.3.2ضمیر اشاره  -ادات نکره  -اسم – صفت  -فعل ربطی
نکتهای که این ساختار را از ساختار قبلی متمایز میکند ،وجود یک اسم فرازبانی است .در اینجا مطالب مهم قبالً ارائهشده با
استفاده از یک ضمیر اشاره و این اسم فرازبانی جمعبندی میشود ( .)28اسامی فرازبانی استفادهشده در ساختارهای صفتی با این

evaluative adjective
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اسامی در ساختارهای اسمی و فعلی تفاوتی ندارند .حضور یک اسم فرازبانی و صفت ارزیابی در کنار یکدیگر به مخاطب کمک می-
کند بهراحتی این ساختار را بهعنوان یک نشانگر اهمیت شناسایی کند.

( )28این مطلبˏ مهمیه
 3.3.3صفت اشاره  -اسم  -صفت  -فعل ربطی
این ساختار نیز شبیه ساختار قبلی است و از اسم فرازبانی و صفت ارزیابی بهطور همزمان برای برجسته کردن مطالب مهم
استفاده میکند ( ،)29با این تفاوت که کلمه اشاره در اینجا نقش صفتی دارد و اسم فرازبانی معرفه است .در مقایسه با ساختار
قبلی ،این ساختار پرتکرارتر است ( .)%4اینجا هم نکات مهم قبل از نشانگر اهمیت بیان شده است.

( )29این نکته مهمه
 3.3.4صفت اشاره  -اسم  -اسم  -صفت  -فعل ربطی
این ساختار شکل تکمیلشده سه ساختار قبلی است ( .)30اگرچه حضور دو اسم فرازبانی و یک صفت ارزیابی شناسایی آن را
بهعنوان یک نشانگر اهمیت برای مخاطب آسان میکند ،همچون سه ساختار قبلی ،این ساختار نیز دارای دو نقص زیر است .اوالً،
پیش مرجع بودن آن باعث میشود مخاطب نتواند برای ت وجه و یا نکته برداری مطالب مهم از قبل برنامهریزی کند ،چراکه این
نکات قبالً بیان شدهاند .دوما ،تشخیص مرجع صفت اشاره (این) که در آن مطالب مهم جمعبندی شدهاند ،ممکن است برای
مخاطب دشوار باشد.

( )30این سرفصل سرفصل مهمیه
 3.3.5صفت  -فعل ربطی  -جملهواره
این ساختار سادهتر از ساختار گذشته است ( ، )31چراکه بدون مقدمه با یک صفت ارزیابی آغاز شده و به مخاطب اعالم می-
کند مطلب مهمی قرار است بیان شود (پیکاک .)2011 ،با توجه به اینکه این ساختار پرشمارترین ساختار صفتی در ارائههای
انگلیسی است (دیروی و تاورنیرز ،)2012 ،کم تکرار بودن آن ( )%1.7تأملبرانگیز است .بااینحال این ساختار ،به خاطر پس مرجع
بودنش ،برای مخاطب ارائه بسیار مطلوب است.
( )31مهم اینه که بدونید
 3.3.6چیزی (اسم) که  -صفت  -فعل ربطی  -جملهواره
این ساختار یک ساختار شکافته 65است ( .)32بهطورمعمول ،از این ساختار برای تأکید استفاده میشود .اهمیت این ساختار
بهعنوان یک نشانگر اهمیت ازاینجهت است که اوالً ،پس مرجع بوده و اهمیت مطلبی که قرار است بعداً بیان شود را نشان میدهد،
دوما ،به مخاطب ارائه کمک میکند برای توجه کردن و یا یادداشتبرداری از قبل برنامهریزی کند.
( )32چیزی که مهمه اینه که

 3.4ساختارهای قیدی
ساختارهای قیدی نشانگر اهمیت به ساختارهایی اطالق میشود که از یک قید که نشاندهنده میزان اهمیت مطالب
بیانشده است در ابتدای عبارت تشکیل میشود؛ اما مهم است بدانیم که این ساختارهای قیدی نکات مهم را برجسته میکنند
نهفقط به خاطر وجود این قید در ابتدای عبارت ،بلکه به خاطر اینکه از دیگر عبارات اسمی ( )33یا فعلی ( )34نیز برای بیان

cleft
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اهمیت مطالب استفاده میشود .بهعبارتدیگر ،قید بهتنهایی اهمیت مطالب را نشان نمیدهد .موقعیت قید در ارتباط با دیگر عناصر
عبارت است که نکات مهم را برجسته میکند .به خاطر طبیعت پس مرجعشان ،ساختارهای قیدی نیز برای پردازش بهموقع نکات
مفید هستند.
( )33در اصل ،نکته اصلی اینه که
( )34فقط باید بدونید که

 3.5گوناگون
این گروه دربرگیرنده آن دسته از نشانگرهای اهمیت است که در هیچیک از چهار گروه دیگر قرار نگرفتند .این نمونهها نکاتی
را برجسته میکنند که احتمال بودنشان در امتحان بسیار زیاد است .اگرچه این گروه برای برجسته کردن مطالب مهم بسیار مفید
است ،همچون سخنرانیهای انگلیسی (دیروی و تاورنیرز )2012 ،خیلی کم تکرار بودند .کم شمار بودن این ساختار را میتوان به
این نکته ربط داد که استفاده مکرر آن در ارائهها ممکن است منجر به نادیده گرفتن سایر مطالب ضروری ارائه شود .بهعبارتدیگر،
با استفاده بیشازحد از این ساختار ،تنها نکات امتحانی در کالس تدریس شده و سایر مطالب ضروری رشته از جانب ارائهدهنده و
مخاطب نادیده گرفته میشود.
( )35از این سرفصل حتما تو امتحان میآد

 3.6نشانگرهای اهمیت
جدول  5توزیع پنج گروه نشانگرهای اهمیت استخراجشده از پیکره سخن را نمایش میدهد.
جدول  :4توزیع نشانگرهای اهمیت
نشانگرهای اهمیت

بسامد

درصد

ساختارهای اسمی

112

38.5

ساختارهای فعلی

129

44

ساختارهای صفتی

36

12

ساختارهای قیدی

4

1.5

گوناگون

12

4

مجموع

293

100

همانطور که جدول  4نمایش میدهد ،الگوهای فعلی و اسمی به ترتیب  44و  38.5درصد از نشانگرهای اهمیت
استخراجشده از پیکره سخن را تشکیل دادند .بدین ترتیب ،مشابه با نتایج دیروی و تاورنیرز ( )2012برای ارائههای انگلیسی ،از پنج
گروه اصلی نشانگرهای اهمیت ،ساختارهای فعلی و اسمی به ترتیب پرشمارترین گروهها بودند .دیروی و تاورنیرز این پرشماری را
به پرتکرار بودن الگوی فعلی «فعل  -جملهواره» و ساختار اسمی «اسم ( -قید) ( -صفت)  -فعل ربطی  -جملهواره» ربط میدهند.
این یافته برای سخنرانیهای فارسی نیز درست است .تسلط این الگوها بر سایر ساختارها را میتوان به این نکته که ارائهدهندهها
بیشتر تمایل دارند از عالئم صریح برجسته کردن نکات مهم استفاده کنند نسبت داد .استفاده از عباراتی همچون «نکته این است
که»« ،واقع مطلب این است که»« ،نکته مهم این است که»« ،به این توجه داشته باشید» و «این رو حفظ کنید» به مخاطب می-
فهماند آنچه قرار است بیان شود مهم است.
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همسو با یافتههای دیروی و تاورنیرز ( )2012برای ارائههای انگلیسی ،سومین گروه پرتکرار نشانگرهای اهمیت در ارائههای
فارسی نیز ساختارهای صفتی بودند .با توجه به این نکته که ارزیابی بیشتر با استفاده از صفات تحقق مییابد و درنتیجه برای
برجسته کردن نکات مهم استفاده از آنها ضروری است (سویلز و برک ،)2003 ،کم تکرار بودن این گروه از نشانگرهای اهمیت
تعجبآور است.
استفاده از گروه آخر نشانگرهای اهمیت که مربوط به سؤالهای امتحان هستند در پیکره سخن ( )%4کمی بیشتر از پیکره به
یس ( )%1در پژوهش دیروی و تاورنیرز ( )2012مشاهده شد .در مقابل ،ساختارهای قیدی این تحقیق ( )%1.5نادرتر از ساختارهای
گوناگون ( )%4بودند .با توجه به ظرفیت قیدها برای بیان ارزیابی نگرشی( 66باندی ،)2008 ،این یافته عجیب به نظر میرسد.
بااینحال ،این یافته با نتایج دیروی و تاورنیرز که این را به  )1این حقیقت که قیدها بیشتر مواضع معرفتی 67را بیان میکنند تا
نگرشی( 68بایبر )2006 ،و  )2تغییر دامنه و وضعیت قیدهای موضع 69بهعنوان نشانگرهای اهمیت نسبت میدهند ،یکی است.

 .4نتیجهگیری
پژوهش حاضر با این فرض که دانستن اینکه چگونه نکات مهم در ارائههای علمی فارسی با استفاده از الگوهای شفاهی
متشکل از واژه و دستور برجسته می شود ،ممکن است یک تصویر کلی از ساختار ارائه به مخاطب داده و باعث تسهیل در درک،
یادداشتبرداری و به خاطر آوردن مطالب اصلی ارائه شود ،انجام شد .با توجه به این واقعیت که در این تحقیق تنها ساختارهای
واژه-دستوری شفاهی موردبررسی قرار گرفت ،درحالیکه اهمیت نسبی مطالب ارائه را میتوان با استفاده از روشهای دیگر همچون
تکرار (صالح زاده ،)2006 ،ویژگیهای عروضی و غیرشفاهی (براون 1978؛ کرافورد کمیسیوتلی2007 ،؛ فیلد2011 ،؛ وارتون،
 )2009و جلوههای بصری همچون اسالید (آدامز2006 ،؛ فیلد2011 ،؛ سربو ،وارم ،دمبر و گراشا1992 ،؛ اشلیف )2008 ،نیز بیان
نمود ،هرگونه نتیجهگیری کلی پیرامون جامعیت ساختارهای بهدستآمده بایستی اجتناب شود .بااینحال ،این پژوهش نتایج مهمی
را به همراه داشت که شایانذکر است .اول ،جالب است بدانیم که میتوان با استفاده از صفات ارزیابی و اسامی فرازبانی ،ربط دادن
مطالب به امتحان و درگیر کردن مخاطبان یا ارائهدهنده در ارائه ،مطالب مهم یک ارائه علمی را برجسته نمود .دوم ،این
برجستهسازی را میتوان با استفاده از ساختارهای خاصی که دریکی از پنج دسته «اسمی»« ،فعلی»« ،صفتی»« ،قیدی» و
«گوناگون» قرار میگیرند انجام داد .سوم ،صرفنظر از زبان ،انگلیسی (دیروی و تاورنیرز )2012 ،یا فارسی ،الگوی «فعل -
جملهواره» پرتکرارتر از سایر ساختارها است .این را میتوان اینطور تفسیر کرد که ربط دادن ارائه به مخاطبان یا ارائهدهنده یا
دخیل کردن آنها در فرایند کالم 70با استفاده از الگوهای فعلی ،حتی مهمتر از استفاده از روشهای صریح برجستهسازی نکات
مهم همچون صفات ارزیابی است .درنهایت ،ساختارهای نشانگر اهمیت پس مرجع به خاطر اینکه مخاطب را قادر میکنند از قبل
برای پردازش و یادداشتبرداری مطالب مهم برنامهریزی کند ،مطلوبتر هستند.
دانش چگونگی پررنگ سازی یا برجسته کردن نکات مهم در ارائههای علمی میتواند کاربردهای مختلفی داشته باشد.
ازیکطرف ،آگاهی از چگونگی برجسته کردن نکات مهم در یک سبک میتواند به چگونگی انجام آن در دیگر سبکها مانند ارائه-
های همایشهای علمی و مکالمات کمک کند؛ بنابراین ،میتوان با انجام تحقیقات تطبیقی در سبکهای دیگر بررسی نمود )1 :آیا
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پررنگ کردن مطالب مهم در دیگر سبکها نیز از طریق استفاده از صفات ارزیابی و اسامی فرازبانی ،ربط دادن مطالب به امتحان و
دخیل کردن شرکتکنندگان در ارائه محقق میشود؟  )2آیا پنج دسته اسمی ،فعلی ،صفتی ،قیدی و گوناگون نشانگر اهمیت در
سایر سبکها موجود است؟  )3آیا ساختار «فعل  -جملهواره» در دیگر سبکها نیز پرشمارترین الگوست؟ از طرف دیگر ،با این
فرض که آموزش مستقیم این ساختارها برافزایش درک مخاطب از ارائه علمی تأثیر دارد ،مدرسان آموزش «فارسی برای اهداف
دانشگاهی» ممکن است از این دانش در طراحی مواد آموزشی مؤثر برای دورههای گوش دادن به ارائه و شیوه ارائه بهره بگیرند.
پژوهشگران حوزه آموزش نیز میتوانند از این دانش برای بررسی تأثیر این نشانگرها بر روی چگونگی ارائه ،درک ،یادداشتبرداری و
به یادآوردن در مطالعات تجربی خود استفاده کنند.
روش پیکره-محور این تحقیق باعث محدود شدن دامنه آن شده است .ازاینرو ،بایستی تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام
شود .به نظر میرسد در مطالعات آینده ویژگی برجسته کردن نکات مهم در زبانهای دیگر نیز قابلبررسی است .بایستی پررنگ
کردن نکات مهم در دیگر فرهنگهای دانشگاهی نیز موردبررسی قرار گیرد .همچنین الزم است بدانیم آیا میتوان به یک الگوی
رشتهای از نشانگرهای اهمیت رسید .درنهایت ،به نظر میرسد بررسی مقطع دانشگاهی و تأثیر آن بر چگونگی پررنگ کردن نکات
مهم نتایج جالبی را در بر داشته باشد.
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