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  دهيچك

 يهـا   هـا و تفـاوت       شـباهت  يكره و مصاحبه، به بررس    يل پ يتفاده از تحل  مطالعه حاضر، با اس   
 ي مقدمه و بحث مقاالت پژوهـش يها ز در بخشيآم اطي احت يموجود در استفاده از راهبردها    

ن يبـد . پـردازد   ي مـ  ي كـشاورز  يهـا    رشـته  يسي مقاالت انگل  يرانير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ينو
 از ي كـشاورز يسيـ ست مقالـه انگل يـ ب (يورز مشتمل بر چهـل مقالـه كـشا      يا  كرهيمنظور، پ 

 يها  دادهيآور جمع. انتخاب شد) يرانير ايسندگان غيست مقاله از نو   ي و ب  يرانيسندگان ا ينو
هـا    داده. صورت گرفـت  ) 1994(ر  ي ما -شنهادشده توسط سلگر  ي پ يبند  كره بر اساس طبقه   يپ

)  دو يخـ  (ي مربع خـ   يار و روش آم   يفي و با استفاده از آمار توص      SPSSافزار    ق نرم ياز طر 
ـ ي بيدار يج نشان داد كه تفاوت معن   ينتا. ل قرار گرفتند  يوتحل  هيمورد تجز   اسـتفاده  ين فراوان

ـ ير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي مقدمه و بحث مقاالت نو     يها  ز در بخش  يآم  اطياز عبارات احت    يران
 نفر از   32 با    نوآورانه، ين در اقدام  يهمچن.  وجود دارد  ي كشاورز يها   رشته يسيمقاالت انگل 

ل يـ تحل.  انجـام شـد    يا   مـصاحبه  ي كـشاورز  يهـا    رشته يسي مقاالت انگل  يرانيسندگان ا ينو
ـ يسندگان ايـ  نويعدم آگـاه « ها نشان داد  مصاحبهيمحتوا و » زيـ آم اطيـ  از عبـارات احت يران
هـا از     ر را در عدم اسـتفاده آن      ين تأث يشتريب ب يشان به ترت  يا» يسيضعف زبان انگل  «ن  يهمچن

  .ارات داشتندن عبيا
سندگان ي، بحث، مقدمه، نوي كشاورزيز، مقاالت پژوهشيآم اطيعبارات احت: هادواژهيكل
  .يرانير ايسندگان غي، نويرانيا
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  مقدمه. 1

ـ  از نو  ياريشـده و بـس      ت شناخته ي جهان به رسم   يعنوان زبان علم     به يسيزبان انگل  سندگان ي
ـ       يهـا   افتهياند    لي ما يسير انگل يغ ن، ي منتـشر كننـد؛ بنـابرا     يسيـ ه زبـان انگل    مطالعـات خـود را ب
ـ  در   ي با قواعد نگارش مقاالت پژوهش     يياز به آشنا  ي زبان ن  يسير انگل يسندگان غ ينو ك جامعـه   ي

ـ  بـا اهـداف و  يسي استفاده كنندگان انگلين، برا يهمچن. با گفتمان خاص دارند    د و ي و اسـات 1ژهي
 خـود  يمطالـب نوشـتار    مختلف ضرورت دارد تـا در يها  رشتهيليالت تكميان تحصيدانشجو

م شـده  ي سـه يالملل ني بين رهگذر در گفتمان علمين قواعد را مدنظر قرار دهند تا بتوانند از ا       يا
  .به اشتراك بگذارند نيريو اطالعات خود را با سا
ـ  نويائل بران مسيتر ن و مهمي از دشوارتريكيز يآم اطياحت  استفاده از عبارات ر يـ سندگان غي

 يادين مسئله توجه ز   يا).  الف 1996اند،    ليها( است   ي زبان در نگارش مقاالت پژوهش     يسيانگل
ن عبارات انجـام شـده      ي لزوم استفاده از ا    ةني درزم يرا به خود معطوف نموده و مطالعات متعدد       

 و صـدر،    يي؛ عطـا  1994،  3ري مـا  -؛ سلگر 2009،  يان و شهزمان  يري؛ تحر 1988،  2اسكلتون(است  
  ).1999 و 1998، 4اند لي؛ ها2004، ي؛ فالحت2008

 ي، نگـارش مقـاالت پژوهـش   ي نگـارش علمـ  يها  از سبكيكي، )1990( 5لزي سوةدي به عق
، يدر نگارش مقاالت علم   .  هستند ي ارتباط در گفتمان علم    ي برقرار ياست و مقاالت، ابزار اصل    

ـ  از ا يكـ ي. رنـد ي خـاص را در نظـر بگ       ةك رشـت  يـ د قواعد نوشتار در     يسندگان با ينو ن قواعـد  ي
  . استيز در نگارش مقاالت پژوهشيآم اطياحت  استفاده از عباراتيچگونگ
 ي محققان ي برا يسي زبان انگل  يِ و كالم  ي از عبارات زبان   يمعتقد است آگاه  ) 1998(اند    لي ها
 عبارات از استفاده . است ي منتشر كنند، ضرور   يالملل  ني مجالت ب  خواهند آثار خود را در      يكه م 
ن امكان را   يكه ا ) 1982،  6روندز( است   ي در گفتمان علم   ي اساس يها  يژگي از و  يكي زيآم اطياحت
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نـان و اعتمـاد خـود را نـسبت بـه            يزان اطم يـ ق، م يـ ن طر يكند تا از ا     يسندگان فراهم م  ي نو يبرا
، يفالحتـ (دا كننـد    يجاد ارتباط با خوانندگان پ    ي ا ي برا ينشان داده و راه   شان  ياظهارات و ادعاها  

2004.( 
دهند تـا در مـورد    يبه خوانندگان خود اجازه م زيآم اطياحتعبارات  سندگان با استفاده ازي نو

ـ  1996(انـد     ليـ ها .شان قضاوت كنند  ياظهارات و ادعاها    اسـتفاده از عبـارات      يدر بررسـ  ) ف ال
 فاقـد  يطـوركل   زبـان بـه    يسيـ ر انگل يـ سندگان غ يافت كه نو  ي در ي علم يها  وشتهدر ن  زيآم اطياحت
ـ انات خود بوده و قادر به پيدر ادعاها و بز يآم اطياحت عبارات استفاده از ييتوانا  از قواعـد  يروي

ج حاصـل از مطالعـاتش، اظهـار        يبر اسـاس نتـا    )  الف 1996(اند    ليها. ستندي ن يمقاالت پژوهش 
 عبـارات  مناسـب از  ةاز به آموزش در استفادي زبان همواره نيسير انگليسندگان غيداشت كه نو

ـ آم  اطي عبارات احت   مناسب از  ةاستفاد يي معتقد است كه عدم توانا     يو. دارندز  يآم  اطياحت مـانع  ز  ي
شود كه در آن اغلـب از زبـان           ي پژوهش م  ياي زبان در دن   يسير انگل يسندگان غ يحضور فعال نو  

 ). ب1996اند،  ليها(شود ي استفاده ميسيانگل
ـ احت"اصطالح ) 471:1972 (1كافيل  ـ آم اطي ـ  ايطـوركل  و بـه   كـرد يمعرفـ  را 2"بـودن  زي ن ي

ـ  د همراهيش با شك و تردي كه مطالب را كم و بياصطالح را به كلمات . كننـد، اطـالق نمـود    يم
 در  ي بعـد  يها  ليوتحل  هيز تج ي برا ي شروع ةز، نقط يآم  اطيكاف از عبارات احت   ير ل يف و تفس  يتعر

ـ بـر خـالف ا   .شد زيآم اطياحت مورد عبارات ـ  راةدي كـاف  يان منطـق دانـان آن زمـان، ل   يـ ج در مي
 يقـ يا فاقد ارزش حق   ي، درست، نادرست و     يعي طب يها  معتقد بود كه جمالت زبان    ) 183:1972(

ت  داشـته و جمـال     ي مبهمـ  ي مرزهـا  يعـ ي طب يهـا   م زبـان  يكاف اظهار داشت كه مفاه    يل. هستند
  .ا درست باشندينادرست  يتوانند اغلب تا حد يم

ن يـ ر محققان اي نمود، سايمعرف را بودنز يآم اطياصطالح احت) 1972( كافيل ن كهي پس از ا
 بر اساس كار) 1982 (3در و بوسكيپرنس، فر. م دادنديها تعم ها و جنبه گر رشتهيمفهوم را به د

 قـرارداده و دو گـروه از   ي مورد بررسي پزشكيز را در گفتمان گفتاريآم اطياحت كاف، عباراتيل
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ر قـرار  يط صـدق گـزاره را تحـت تـأث         ي را كه شرا   يگروه. شنهاد كردند يز را پ  يآم  اطيعبارات احت 
ر قرار نـداده،  يط صدق گزاره را تحت تأثي را كه شرايده، و گروه ي نام 1"ك شونده ينزد"دهد،  يم
 2"سـپر واژه  "نده بـه ارزش صـدق كـل گـزاره هـستند،             ي از تعهد گو   يا   درجه ةكنند  ما منعكس ا
  .دندينام

ها   آن.  كردند ي معرف را 4زيآم  اطي عبارات احت  ي كنش گفتار  ةينظر) 1987 (3نسوني براون و لو  
ـ آم اطيـ احتشنهاد كردند كه   ي مربوط دانسته و پ    5يرا به ادب منف    بودن زيآم اطياحتمفهوم    بـودن  زي

رد و آن را    يـ ك گفتمان مورد اسـتفاده قـرار گ       يدات شركت كنندگان در     ي از تهد  يري جلوگ يبرا
 لويـسنون  و بـراون  يپيـشنهاد  مـدل ). 2004،يفالحتـ (ر كردنـد  ي از ادب تفسيا عنوان نشانه به
 زيآم اطياحت عبارات نقش بررسي براي جديدي يها دهيا نيز، ادب يراهبردها زمينة در) 1987(

 كنند يم استفاده متفاوتي يواژگان و نحوي ابزارهاي از سخنگويان مدل، نيا اساس بر. داد ارائه

 بـه  تمايـل  سـخنگويان  چراكـه  دهنـد؛  كاهش را خود اظهارات نانياطم زانيم و ادعا قدرت تا
 انتقادهاي از نيهمچن و قرارگرفته پذيرش مورد بيشتر شنونده، جانب از تا دارند وجهه حفظ

ـ احت عبـارات  عنـوان  به بافت، اساس بر توان يم را ابزارها اين .بمانند مصون احتمالي ـ آم اطي  زي
  ).1997 ،6شرودر و ماكانن (كرد تعبير
ـ آم اطياحت عبارات اهميت بر تكيه با نيز) 5: 1998(اند  لي ها  بـه  ،يپژوهـش  مقـاالت  در زي
 جـاي  بـه  را گزاره يك تواند يم نويسنده آن طريق از كه ابزاري: پرداخت عبارات اين تعريف

ـ احت او اظهار داشـت كـه عبـارات   . دهد ارائه عقيده و هينظر صورت به مسلم، حقيقت ـ آم اطي ز ي
ـ تما) ك گـزاره و ب    ي يه ارزش واقع  عدم وقوف كامل ب   )  هستند كه الف   ي زبان يابزارها ل بـه   ي
  .دهند ي را نشان ميان تعهد قطعيعدم ب
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 زيآم اطياحت  عباراتيبند  طبقه

نه مـشاهده   ين زم يق در ا  يات تحق يز در ادب  يآم  اطي از انواع عبارات احت    ي متنوع يها  يبند   دسته
 يبنـد   ميتوان دو تقس    يها وجود ندارد، اما م       آن ةن مقاله، مجال پرداختن به هم     يشوند كه در ا     يم

انـد،    ن خـصوص مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه        يـ عمده را كه در اكثـر مطالعـات انجـام شـده در ا             
ـ  ها يبنـد   اند از طبقـه      عبارت يبند  مين دو تقس  يا.  قرارداد يموردبحث و بررس   و ) 1998(انـد     لي

هـا پرداختـه    طور اختـصار بـه آن     كه در ادامه به   ) 1994(ر  ي ما -شده توسط سلگر     ارائه يبند  دسته
  :شود يم

، ي را بـه دو دسـته اصـل   ي علمـ يهـا  ز گفتمانيآم اطياحت عبارات) 439:  ب1996( اند لي ها
ـ آم اطياحت ، عباراتي وةبه گفت. كند ي ميبند  محتوا محور و خواننده محور، طبقهيعني ز محتـوا  ي

سنده را با آن    يظر نو ت را كاهش داده، و انطباق ن      يان واقع يها و ب     گزاره يان محتوا ي م ةمحور رابط 
  .كنند يان ميشود، محتاطانه ب يچه در جهان تصور م

1محور صحت ةرمجموعيز دو به محور محتوا ةدست
. شـوند  يم يبند طبقه 2محور نويسنده و 

ـ نو ليتما كه هستند يعبارات محور صحت زيآم اطياحت عبارات ،)1998 (اند ليها ةديعق به  سندهي
 تـر  كوچـك  ةرمجموعـ يز دو بـه  خود و داده نشان يشتريب دقت و صحت با ها گزاره انيب به را

 عبـارات . شـوند  يم يبند ميتقس 4ييايپا زيآم اطياحت عبارات و 3يوصف زيآم اطياحت عبارات شامل
ـ  يتفاوت كه شوند يم استفاده يزمان) يوصف زيآم اطياحت عبارات (اول گروه  از مـا  تـصورات  نيب
. شود يم يديق باتيترك و وديق شامل كه دارد وجود موجود يها تيواقع و عتيطب يآرمان رفتار

 اسـتنباط،  اسـاس  بـر  كـه  را ها گزاره صحت از ما باور و نيقي زانيم ،ييايپا زيآم اطياحت عبارات
 و دهند يم نشان ند،يآ يم دست به موجود يها دانسته از تجارب تكرار و يمنطق گمان و حدس
  .هستند ياسام و صفات كامل، افعال ،5حالت افعال ،يكمك افعال شامل
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ـ م به محور، سندهينو زيآم اطياحت عبارات  ـ نو تعهـد  زاني ـ ب در سندگاني  يعلمـ  يادعاهـا  اني
 كـاهش  باعـث  و نمـوده  تمحافظـ  هـا  دهيا ميتعم ياحتمال عواقب از را سندهينو و شده اطالق
  ).1998 اند، ليها (شوند يم موردبحث موضوع قبال در سندهينو تعهدات
ـ احت عبارات خصوص در شده ارائه يبند ميتقس نيدوم  ـ آم اطي  ريمـا  -سـلگر  يبنـد  دسـته  ز،ي
 مقاله  ة، پانزد ي پزشك يرامون گفتمان نوشتار  ي پ يا  در مطالعه ) 1994(ر  ي ما -سلگر. است) 1994(

  :م كردير تقسيز را به پنج دسته به شرح زيآم اطيل كرده و عبارات احتيوتحل هيجز را تيپزشك
دهند؛ افعال    ياند از افعال حالت كه امكان وقوع را نشان م           ن كلمات عبارت  يا: ها  سپر واژه . 1

الً، به احتمـال    احتما( احتمال   يدهاي، ق )ديآ  يرسد، به نظر م     يبه نظر م  ر  ي نظ يافعال (1يمه كمك ين
  .و صفات) شنهاد كردن، حدس زدن و گمان كردنيپ (2ي، افعال شناخت)اديز

كننـد   يان مـ يـ  و زمان را بي كه مقدار، درجه، فراوانيا عبارات يها و     كلمه: ها  ك شونده ينزد. 2
  ).، اغلب"، كامالًي، تا حدود"باًي، تقر"حدوداً مانند يعبارات(

د يانگر ترد ي كه ب  يا عبارات يها و     كلمه: 3سندهيد نو يانگر نقصان و ترد   يز ب يآم  اطيحتعبارات ا . 3
 يهـا  به اعتقاد من، طبق دانسته     مانند،   يعبارات(باشند    ي م يم و يسنده و دخالت مستق   ي نو يشخص

 .)...اطالع دارم و/ دانم ي كه من مييمن، تا آنجا/ما، به نظر ما
ـ  كه واكـنش نو    يعبارات: 4ي بار عاطف  يز دارا يآم  اطي عبارات احت  .4 سنده نـسبت بـه مطالـب       ي

ژه يـ ت و يـ جالـب اسـت، از اهم     / ار دشـوار    يبـس  ماننـد،    يعبـارات (دهند    يموردبحث را نشان م   
  )....ر منتظره ويطور غ برخوردار است، به

ز سـه  يآم اطياحت عبارات دوگانه، زيآم اطياحت عبارات كه شامل 5مركب زيآم اطي عبارات احت.5
ن احتمال وجود دارد، ممكـن اسـت        يمحتمل است، ا   چهارگانه مانند    زيآم  اطيو عبارات احت   گانه

 .باشند يم... د ويآ يد به نظر ميبتوان گفت، بع
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خواهند در جهان علـم       ي زبان م  يسينگلر ا يسندگان غ ياگر نو ) 1994(ر  ي ما -ده سلگر ي به عق 
ـ آم اطيـ ص عبـارات احت يد قادر بـه تـشخ  يمؤثر واقع شوند، با    بـوده و در  يدر متـون نوشـتار   زي

  .ندي خود استفاده نمايها در نگارش آثار پژوهش صورت لزوم بتوانند از آن
رهگـذر   ه ازك راهبرد در نظر گرفت كيعنوان  توان به يرا م زيآم اطي عبارات احتيريكارگ به 
ق خود واقف بـوده، آثـار   ي تحقيها تيدهند كه به محدود ي نشان م  يسندگان مطالب علم  يآن نو 

دهند كه تا چه حد نظرات و اظهاراتشان بـه    يخود را مورد نقد قرارداده و به خوانندگان نشان م         
 ).2001، 1وارتاال( ك استيت نزديواقع
  

 يقبل يها پژوهش يها افتهي .١

 يهـا  در بخـش  زيآم اطيزان استفاده از عبارات احتي، تفاوت مي متعدديات درون زبان مطالع
-كه قبالً ذكـر شـد، سـلگر       يطور    عنوان مثال، همان    به. اند   را نشان داده   يمختلف مقاالت پژوهش  

ـ   زيآم  اطيل كرده و عبارات احت    يوتحل  هي را تجز  يپانزده مقاله پزشك  ) 1994(ر  يما هـا     آن يو فراوان
ـ  يوتحل  هي مختلف نوشتار با استفاده از روش تجز       يها  خشرا در ب   ج ينتـا .  كـرد  يي شناسـا  يل متن

 هـا،  ماننـد سـپر واژه   زيآم اطي استفاده از عبارات احتي باالي، فراوانيقات ويآمده از تحق دست به

اسـتفاده از عبـارات   .  نشان داديز مركب را در مطالب علميآم اطيو عبارات احت ها ك شوندهينزد
ن نكته اسـت كـه   يد اير مؤي ما-سلگر ل شده توسطيوتحل هي تجزيِز در مقاالت پزشكيآم اطياحت
ـ آم  اطيـ زان استفاده از عبـارت احت     ي از نظر م   ي مختلف مقاالت پژوهش   يها  ان بخش يم ز تفـاوت   ي

 را كه توسط منابع مختلـف  ي مختلفي لفظيها كاركردها ن بخشي وجود دارد و ا   يا  مالحظه  قابل
 .كنند يجاد ميشوند، ا يم مي تنظيزبان

 را مــورد يوانيكــصد مقالــه نگــارش شــده بــه زبــان تــاي) 1999 (2، اليگــريق ديــ در تحق
ـ  مختلف ساختار متن را در ا  يها  ل قرارداده و بخش   يوتحل  هيتجز  ي بررسـ ين مقـاالت پژوهـش  ي
 استفاده "ثبح"ز، اغلب در بخشيآم اطياحت  او نشان داد كه عباراتةج حاصل از مطالعينتا. كرد

                                                           

1Varttala 

2 Lau 



 سوم شمارة             )            انساني علوم و تادبيا دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       72 

دهنـد،    ي خود را در بخش بحث ارائـه مـ         يها  افتهيج  ي كه نتا  يسندگان، زمان يشوند، چراكه نو    يم
  . سر و كار دارنديشتر با استدالل منطقيب

، بلكـه بـر     ي مختلف مقاالت پژوهـش    يها  ان بخش يز نه تنها درم   يآم  اطيزان استفاده از عبارات احت    ي م
عنـوان مثـال، وارتـاال        بـه . ز متفـاوت اسـت    يـ  مختلف ن  يها   رشته در  از محققان،  ي برخ يها  افتهياساس  

 بـر   . قـرارداد  ي مـورد بررسـ    ي، و فنـاور   ي اقتـصاد، پزشـك    ةز را در سه رشت    يآم  اطي، عبارات احت  )2001(
 اسـتفاده  ي و فنـاور   يشتر از پزشـك   ي اقتصاد، ب  ةز در مقاالت رشت   يآم  اطي، عبارات احت  ي و يها  افتهياساس  

ـ  نسبت به اقتـصاد، حـدود        ي و فناور  يز در پزشك  يآم  اطيت احت شده و تعداد كل عبارا     ك سـوم كمتـر     ي
 .اسـت  ن بخـش يتـر  ، محتـاط ين نشان داد كه بخش بحث در مقـاالت پژوهـش  ين مطالعه همچنيا. بود
ـ  بي فنـاور ة رشتيز در مقاالت پژوهش يآم  اطين نشان داد كه عبارات احت     يها همچن   افتهي  ةشتر از دو رشـت ي
عبـارات   يِشـناخت   كـاربرد ة، اسـتفاد )1390(ن، اسـتاجي و افـشين   يهمچنـ . تع شـده اسـ  يـ گر توزيد
 ادبيـات  و شـيمي  يهـا  رشـته  فارسـي در  پژوهـشي  -علمي مقاله چهارده و صد يك ز را دريآم اطياحت

 هـا  آن يهـا  داده تحليـل  نتايج . بررسي كردند)ادبيات مقاله هفت و پنجاه و شيمي ةمقال هفت و پنجاه(
 كـه  يطـور  بـه  اسـت،  متفـاوت  شـيمي  و ادبيـات  رشـتة  دو در زيآم اطياحت عبارات عتوزي كه داد نشان
 و متفـاوت  طبيعـت  دليـل  بـه  مسئله اين و است شيمي از بيشتر ادبيات رشتة در عبارات اين يفراوان
ـ  نظـر  طبـق . باشد يم شده ياد رشته دو به مربوط يها استدالل ماهيت  وجـود  علـت  ،)2004 (يفالحت
 در نگـارش  فرهنـگ  بـا  توانـد  يمـ  مختلف يها رشته در زيآم اطياحت عبارات از ستفادها زانيم در تفاوت
  .باشد مرتبط يبالغت و يفصاحت يها يژگيو از استفاده ةنحو و زانيم و مختلف يها رشته
ـ ن يزبـان  نيب مطالعات در زيآم اطياحت عبارات از استفاده زانيم   قرارگرفتـه  يبررسـ  مـورد  زي
 را گـر يد يزبـان  بـه  يزبـان  از ينگارش مختلف يها عرف و ها سبك اوتتف مطالعات، نيا. است
 دهنـد  يم حيترج را تر قاطعانه و تر حيصر سبك ينيچ زبان مانند ها زبان از يبرخ. دهند يم نشان

 پـسندند  يمـ  را تر كارانه محافظه سبك يفنالند زبان مانند ها آن از گريد يبعض و) 2003 انگ،ي(
  ).2004 ،يفالحت از نقل به 1993 همكاران، و سموريكر(

ـ م در زيآم اطياحت عبارات كاربرد در تفاوت وجود علت عالوه، به   را مختلـف  يهـا  زبـان  اني
 يهـا  پـژوهش  يهـا  افتهي با كه) 1995 اند، ليها (داد نسبت ها آن يفرهنگ يها تفاوت به توان يم
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ـ ا در محققان ، اسـتفاده از عبـارات      )2003 (1انـگ ي مثـال،  عنـوان  بـه . دارد يهمخـوان  نـه يزم ني
ـ     ي را مورد بررسـ    يني و چ  يسي در زبان انگل   يز در گفتمان علم   يآم  اطياحت  و  ي قـرارداده و فراوان
ج ينتا.  نمود ي بررس ي مختلف مقاالت پژوهش   يها  ن دو زبان و بخش    ين عبارات را در ا    يع ا يتوز

ـ آم اطيـ حتا زان استفاده از عباراتي نشان داد كه مي وةحاصل از مطالع  يمقـاالت پژوهـش   ز دري
جـه و   ي مقدمـه، نت   يهـا   شتر بوده و بخـش    ي سه برابر ب   يني چ ي نسبت به مقاالت پژوهش    يسيانگل

ن يدر همـ .  هـستند يسي زبان انگليز در مقاالت پژوهشيآم اطين عبارات احتيشتري ب يبحث، دارا 
ـ آم اطيزان استفاده از عبارات احتي مها در ها و تفاوت    شباهت يبه بررس ) 2001( 2لوايراستا، وس  ز ي

او متـون  .  پرداخـت ي و بلغاريسي انگليها  در زباني با اهداف علم يسيبكار رفته در متون انگل    
.  كـرد  ي را بررس  يسي به زبان انگل   يسندگان بلغار ي و نو  يسندگان بلغار ي، نو يسيسندگان انگل ينو
ز يآم اطي احتيها ن استفاده از واژه ين و كمتر  يشتري نشان داد كه ب    ي و ةآمده از مطالع    دست  ج به ينتا

  . اختصاص داشتيسندگان بلغاري نويسي و متون انگليسيسندگان انگليب به متون نويبه ترت
ان يز در م  يآم  اطي استفاده از عبارات احت    ةسيز در خصوص مقا   ي ن ي متعدد ين زبان ي مطالعات ب 

ان يـ ريعنـوان مثـال، تحر   بـه . م گرفته اسـت انجا)  زبانانيسيانگل (يرانيراي و غ يرانيسندگان ا ينو
ـ  و انگلي فارسـ ياسي و سي، اقتصادي اجتماعيها  روزنامهيها ، سرمقاله)2009( يوشهزمان  يسي
ـ   ها و تفاوت     نمودند تا به شباهت    يرا بررس  ـ  اسـتفاده از عبـارات احت  يهـا در فراوان ـ آم اطي ز در ي
 يهـا    روزنامه يها  ها نشان داد كه سرمقاله      آن ةج مطالع ينتا.  ببرند ي پ يسي و انگل  ي فارس يها  زبان
. انـد   بهـره بـرده  ي فارسـ يهـا   نسبت به سرمقاله روزنامهيشتريز ب يآم  اطي از عبارات احت   يسيانگل
ـ  و انگل  ي فارس يها  ز در سرمقاله  يآم  اطيجه گرفتند كه تفاوت استفاده از عبارات احت       يها نت   آن  يسي
  .نسبت داد يمالحظات گفتمان ه ون دو جامعي بي فرهنگيها توان به تفاوت يرا م

ـ  ـ آم اطيـ عبـارات احت  ،)2007(  فـر يلـ ين، جلي همچن  ةديـ شـده در بخـش چك   ز اسـتفاده ي
گـر را در    ي د يهـا   زبان و محققان زبـان      ي زبان، فارس  يسي سه گروه از محققان انگل     يها  نامه  انيپا

شان داد كـه     نـ  يج حاصـل از مطالعـه و      ينتا.  قرارداد ي مورد بررس  ي مختلف دانشگاه  يها  رشته

                                                           

1 Yang 

2 Vassileva 



 سوم شمارة             )            انساني علوم و تادبيا دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       74 

 مختلف مورد مطالعه متفاوت ةده نه رشتي چكيها ز در بخشيآم اطياحت زان استفاده از عباراتيم
ـ  انگلةز مورد استفاديآم اطياحت  از عباراتيميزبانان تنها ن يافت فارسي درين، ويهمچن. بود  يسي

ـ نگلشتر از ايـ گـر سـه برابـر ب   ي ديهـا  سندگان زبانيبرند و نو  يزبانان را به كار م      زبانـان از  يسي
ن مطالعه، تنوع در استفاده از انواع مختلف        يل ا يوتحل  هيتجز. كنند  يز استفاده م  يآم  اطيعبارات احت 
  .ز نشان داديها را ن ن زبانيز بيآم اطيعبارات احت
ـ آم  اطيـ وجود عبـارات احت   ) 2008( و صدر    يي، عطا يگري د ة در مطالع   يهـا   ز را در بخـش    ي

ج حاصـل از    ينتـا .  قراردادند ي مورد بررس  ي و فارس  يسي انگل يرد كارب يبحث مجالت زبانشناس  
ـ  زبـان ب   يسيـ سندگان انگل ين مطالعه نشان داد كه نو     يا زبانـان از انـواع عبـارات         يشتر از فارسـ   ي

كننـد و انـواع عبـارات         ي استفاده م  يسي مقاالت زبان انگل   يز در بخش بحث و گفتگو     يآم  اطياحت
ـ      بـه  يسيـ ت انگل ز مـورد اسـتفاده در مقـاال       يآم  اطياحت ـ  ب يدار  يطـور معن شتر از انـواع عبـارات   ي
  . بوديز در مقاالت فارسيآم اطياحت

 مـورد  يهـا  ت كنندهيز و تقويآم اطياحت  عباراتيز، فراوانين) 2012(رزاپور و راسخ مهند ي م
و  ي و اطالع رساني كتابداري پژوهشةست مقالي بةجيده، مقدمه، و نتي چكيها استفاده در بخش

 ة مطالعـ يهـا  افتـه ي. سه كردندي زبان را مقايسير انگلي زبان و غيسيسندگان انگلينو ةانياعلوم ر
 و يهـا در مقـاالت كتابـدار    ت كننـده يـ ز و تقويآم اطياحت  عباراتيع كليها نشان داد كه توز آن

ـ  يا  مالحظـه   ن، تفـاوت قابـل    يـ عـالوه بـر ا    . شتر بود يانه ب ي از مقاالت علوم را    ياطالع رسان  ن ي ب
هـا وجـود      ت كننده يز و تقو  يآم  اطي در استفاده از عبارات احت     يسيرانگلي و غ  يسيدگان انگل سنينو

ز در  يآم  اطي كه نقش عبارات احت    -ن خصوص   يدر ا )  الف 1996(اند    لي ها يها  افتهيداشت كه با    
ـ  را بـر اسـاس       ي و مولكـول   ي سـلول  يشناس  ستي ز يمقاالت پژوهش   يا   واژه 75000 ةكـر يك پ ي
  . مطابقت داشت- كرد ي بررسيسي انگلي پژوهشةو شش مقالست يبرگرفته از ب

ن با وجود باال بـودن      ي و همچن  يز در نگارش مقاالت علم    يآم  اطيت فراوان عبارات احت   يرغم اهم ي عل
ـ  زبان انگل يسندگان بوم ي در نوشتار نو   ي زبان ير ابزارها ين عبارات نسبت به سا    ي وقوع ا  يفراوان ، بـه  يسي
مطالعـه و   ). 1994انـد،     ليـ ها(انـد      مورد توجـه واقـع نـشده       يزان كاف يات به م  ن عبار يرسد كه ا    ينظر م 
ـ  زبان انگل  ير بوم يسندگان غ يتواند به نو    يز م يآم  اطي عبارات احت  ةنيق در زم  يتحق  كمـك كنـد تـا در        يسي
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 ةهـا را بـا مالحظـ         معمول داشته و آن    يها ندارند دقت كاف      در مورد آن   ينان كاف ي كه اطم  ييها   گزاره ةارائ
 كـه ممكـن اسـت نادرسـت         ي علم يها   گزاره ي احتمال يب ازعواقب منف  ين ترت يان كنند و بد   ي ب يشتريب

 در ي و فارسـ يسيـ ن زبان انگلي بيا ل مقابلهيوتحل هيمطالعه و تجز). 1995اند،    ليها(باشند، اجتناب كنند    
ـ يسندگان ا يتواند نو   يز م يآم  اطي استفاده از عبارات احت    ةزان و نحو  يمورد م   بـه زبـان     يمقـاالت علمـ    يران
 آشنا كنـد تـا بـا        يسي زبان انگل  ي نگارش يها   و سبك  ي فرهنگ نوشتار  يها   را با قواعد و عرف     يسيانگل

  . به اشتراك بگذراننديالملل ني خود را در سطح بي علميها افتهي يشتريسهولت ب
ـ آم اطيـ ت كاربرد عبـارات احت ين اساس، با توجه به اهم    يبر هم    و يعلمـ نگـارش مقـاالت    ز دري
 در  ي در خـور تـوجه     ةسندگان مقاله مطلـع هـستند، مطالعـ       ي كه نو  ين كه تا آنجائ   يل ا ين به دل  يهمچن
ـ يسندگان ايـ ز توسـط نو يآم اطيزان استفاده از عبارات احت  ي م ةنيزم ـ  مقـاالت انگل يران  يهـا   رشـته يِسي

 يهـا   ن بخـش  اي موجود م  يها  ها و تفاوت     شباهت ين مطالعه به بررس   ي انجام نشده است، ا    يكشاورز
ـ ير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي نو يسي مقاالت انگل  "بحث" و "مقدمه"  يهـا    رشـته  ي مقـاالت پژوهـش    يران

 بـه عمـل   ي كـاف يالزم به ذكر است سـع . ز پرداخته استيآم اطياحت  در استفاده از عباراتيكشاورز
 ي و مـادر   ين بـوم   انتخاب گردند كه زبـا     يان مقاالت ي عمدتاً از م   يرانير ا يسندگان غ يآمد تا مقاالت نو   

 انتخاب شدند كه دانـشگاه و كـشور محـل           ين، مقاالت ي است و همچن   يسيها زبان انگل    سندگان آن ينو
ا يا، كانادا، اسـترال   يتانيكا، بر ي زبان مانند آمر   يسي انگل يها در كشورها    سندگان آن يس نو يل و تدر  يتحص
ـ ي انجام شـده در زم     ين، اكثر مطالعات قبل   يهمچن. ره بود يو غ  ـ اده از عبـارات احت     اسـتف  ةن ـ آم  اطي ز در  ي
ـ انـد نو    افتهي در -ها اشاره شد     از آن  ي كه در باال به برخ     -رانيا ـ يسندگان ا ي ـ  مقـاالت انگل   يران  در  يسي

ن، پـژوهش  يبنـابرا . كننـد  يز استفاده مـ يآم  اطيزبانشان، كمتر از عبارات احت      يسيان انگل يسه با همتا  يمقا
ـ  نوي كمتـر احتمـال  ةل اسـتفاد يـ  داليحاضر با استفاده از مصاحبه، به بررس  ـ يسندگان اي  مقـاالت  يران

ز پرداخته است كه در نوع خود ممكـن اسـت           يز ن يآم  اطي از عبارات احت   ي كشاورز يها   رشته يسيانگل
  .رفته استينه صورت پذين زمي در ايقات كمي محسوب گردد چراكه ظاهراً تحقيك نوآوري

  قيسؤاالت تحق. 3

ـ يسندگان ايـ ن نوي بـ يدار يا تفاوت معنيآ .1 ـ ير ايـ  و غيران ـ  مقـاالت انگل يران  يهـا   رشـته يسي
 ن مقاالت وجود دارد؟ي ا"مقدمه"ز در بخش يآم اطياحت  در استفاده از عباراتيكشاورز
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ـ  يدار  يا تفاوت معن  يآ. 2 ـ يسندگان ا يـ ن نو ي ب ـ ير ا يـ  و غ  يران ـ  مقـاالت انگل   يران  يهـا    رشـته  يسي
   وجود دارد؟"بحث"ش ز در بخيآم اطياحت  در استفاده از عباراتيكشاورز
  ست؟يز چيآم اطي از عبارات احتيرانيسندگان اي كمتر نوةل استفاديدال. 3

  قي تحقيها هيفرض. 4

ـ  يدار  يمعن تفاوت   : اول ي خنث ةيفرض ـ  نو نيب ـ ياسندگان  ي ـ ير ا يـ  و غ  يران ـ  مقـاالت انگل   يران  يسي
  .قاالت وجود نداردن مي ا"ةمقدم"بخش  ز دريآم اطياستفاده از عبارات احت  دري كشاورزيها رشته

ـ  يدار  يمعن تفاوت   : دوم ي خنث ةيفرض ـ  نو نيب ـ ياسندگان  ي ـ ير ا يـ  و غ  يران ـ  مقـاالت انگل   يران  يسي
  .وجود ندارد "بحث"بخش  ز دريآم اطياستفاده از عبارات احت  دري كشاورزيها رشته

  قيمطالب مورد استفاده و روش انجام تحق. 5

 نوشته شده به زبـان      ةست مقال ي ب يعني،  يشاورز رشته ك  ي پژوهش ةچهل مقال  مشتمل بر    يا  كرهيپ 
ـ ير ا يسندگان غ ي نو يسي انگل ةست مقال ي و ب  يرانيسندگان ا ي توسط نو  يسيانگل ، از مجـالت معتبـر      يران
ـ  مقدمـه و بحـث ا      يهـا   مطالعـه حاضـر بـر بخـش       .  انتخاب شدند  ي كشاورز يها  رشته ن مقـاالت   ي
ز بر اسـاس مـدل      يآم  اطي عبارات احت  يندب   بر اساس دسته   ين مقاالت پژوهش  يا.  متمركز شد  يپژوهش
. ل قـرار گرفتنـد    يـ وتحل  هيـ طور مفصل به آن پرداخته شد، مورد تجز          به "كه قبالً ) 1994(ر  ي ما -سلگر

 و از مجـالت معتبـر     2012 تـا    2000 يهـا   ان مقاالت منتشر شده در سال     ي از م  يتمام مقاالت پژوهش  
 Soil Biology & Biochemistery; Plant Sciences; Agriculture ماننــد يكــشاورز

Ecosystems & Environment ـ  توزةسيـ ن مطالعـه، مقا يـ هدف از ا. انتخاب شدند ع عبـارات  ي
ـ  نو يكشاورز يها   رشته يسي انگل ي مقدمه و بحث مقاالت پژوهش     يها  ز در بخش  يآم  اطياحت سندگان ي
زان يـ ن مقاالت كه م   ياده در ا  ز مورد استف  يآم  اطي عبارات احت  ييمنظور شناسا   به.  بود يرانير ا ي و غ  يرانيا

  .مورد استفاده قرار گرفت) 1994( ري ما-دهند، مدل سلگر يت را نشان ميد و عدم قطعيترد
 ري مـا -ن مطالعه طبق مدل سـلگر يز ثبت شده در ايآم اطيل به هدف مذكور، عبارات احتي ني برا

ـ  احت ها، عبارات   ك شونده يها، نزد   ن سپر واژه  يبه پنج دسته با عناو    ) 1994( ـ آم  اطي ز مركـب، عبـارات     ي
  . مشخص شدندي بار عاطفيز دارايآم اطيسنده و عبارات احتيد نويانگر نقصان و ترديز بيآم اطياحت
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صورت جداگانه اسـتخراج    مقدمه و بحث در هر مقاله به     يها  ز در بخش  يآم  اطي تعداد عبارات احت  
 افـزار  ن مطالعه با نـرم يآمده از ا دست  بهيها داده. ز محاسبه شديآم اطيو سپس درصد كل عبارات احت

SPSS ل قرار گرفتنديوتحل هي مورد تجزي مربع خي و روش آماريل فراوانيو با استفاده از تحل.  
ـ  بـردن بـه دال     يكره جهت پ  يل پ يج حاصله از تحل   يشتر نتا يل ب يوتحل  هيمنظور تجز   ن، به ي همچن  لي

ـ  از عبارات احت   يرانيسندگان ا ي كمتر نو  ةاستفاد ـ آم  اطي  يهـا  د رشـته ي از اسـات   ي، محققـان بـا تعـداد      زي
لوت بـا   ي بـاز پـا    ةك مصاحب يق حاضر،   ي تحق ةالبته، قبل از مصاحب   .  انجام دادند  يا   مصاحبه يكشاورز

ـ  ا يهـا    مشترك پاسخ  ي انجام و الگوها   ي مختلف كشاورز  يها  د رشته ي تن از اسات   12 شان اسـتخراج  ي
ـ  آمـوزش زبـان انگل     ةن رشت يمتخصصش توسط دو تن از      يراي و و  يد كه پس از بررس    يگرد  كـه   يسي
.  حاضر قرار گرفـت ة مطالعةه و اساس سؤاالت مصاحب    يباشند، پا   ين رشته م  ي مدرك دكترا در ا    يدارا

 يهـا   د رشـته  ي نفر از اسـات    32 سؤال بود با     5ساخت و شامل    -مي پژوهش حاضر كه از نوع ن      ةمصاحب
كره مـورد مطالعـه در      يان پ يها در م     از آن  ي همدان و كردستان كه مقاالت برخ      يها   دانشگاه يكشاورز

 حـداقل ده سـال   ي سـاله بـوده و دارا  60 و 38ن يشوندگان ب مصاحبه. پژوهش حاضر بود، انجام شد 
 ي مختلـف كـشاورز    يهـا   شي در گـرا   يسين نگارش مقاالت انگل   يس و پژوهش و همچن    ي تدر ةسابق
ل يـ ها مـورد تحل      متعاقباً مصاحبه  شان ضبط و  ي ا يشوندگان، صدا   ت مصاحبه يپس از اخذ رضا   . بودند
 اسـتخراج، كـد   ي تكـرار يها  مشترك و پاسخيالگوها. قرار گرفتند) Content Analysis(محتوا 
  . درآمديصورت كم  و احتساب درصد، بهيل فراوانيق تحلي مصاحبه از طريها تاً دادهي و نهايگذار

  قيج تحقينتا. 6

  كرهيل پيج تحلينتا. 1,6

 يهـا    رشـته  يسيـ  مشتمل بر چهل مقالـه انگل      يا  كرهي مقدمه و بحث پ    يها  ن قسمت، بخش  ي در ا 
ـ  مـورد تجز يرانير ايغ  ويرانيسندگان اي نويكشاورز ـ آم اطيـ ل قرارگرفتـه و عبـارات احت  يـ وتحل هي ز ي
ـ يسندگان ا ي مورد استفاده در بخش مقدمه مقاالت نو       زيآم  اطيعبارات احت تعداد  .  شدند ييشناسا  و  يران

ـ  مقـاالت نو   ةكه در بخـش مقدمـ       يدرحال.  بود 279 و   116ب  يموع به ترت   در مج  يرانير ا يغ سندگان ي
ـ  نزد79 ز مركب،يآم اطياحت عبارت 34 سپر واژه، 91 يسيانگل ـ احت  عبـارت 59 ك شـونده، ي ـ آم اطي ز ي
سنده وجـود داشـت، در بخـش    ينود ينقصان و تردانگر يز بيآم اطي عبارت احت16  وي عاطف باريدارا
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ـ  عبـارت نزد 36،ز مركـب يآم اطياحت عبارت 6 مورد سپر واژه، 53، ينراي مقاالت اةمقدم ك شـونده،  ي
ـ آم اطيـ  عبارت احت5 و يبار عاطف يز دارايآم اطياحت عبارت 16 ـ انگر نقـصان و ترد يـ ز بي سنده يـ د نوي
  ).1جدول (افت شد ي

 و يرانيسندگان اي نوةز مورد استفاده در بخش مقدميآم اطي عبارات احتيتعداد و فراوان: 1جدول 

  ي كشاورزيها  رشتهيسي مقاالت انگليرانير ايغ

 مقدمه

  سندگانينو  
 يرانيا ريغ

 سندگانينو
 يرانيا

 كل

 ها واژه سپر
  تعداد
 درصد

91  
32,7% 

53  
45,8% 

144  
36,5% 

 زيآم اطياحت عبارات
 مركب

  تعداد
 درصد

34  
12,2% 

6  
5,2% 

40  
10,1% 

 ها شونده كينزد
  تعداد
 درصد

79  
28,3% 

36  
31% 

115  
29,1% 

 يدارا زيآم اطياحت عبارات
 يعاطف بار

  تعداد
 درصد

59  
21,1% 

16  
13,8% 

75  
19% 

 انگريب زيآم اطياحت عبارات
 سندهينو ديترد و نقصان

  تعداد
 درصد

16  
5,7% 

5  
4,3% 

21  
5,3% 

 مجموع
  كل تعداد
 كل درصد

279  
100% 

116  
100% 

395  
100% 

  

 ي نـشان داد كـه تفـاوت آمـار    يمربـع خـ    از آزمـون ج حاصلي در ارتباط با سؤال اول، نتا
 ي رشـته كـشاورز  يسي مقاالت انگلةز در بخش مقدميآم اطي در استفاده از عبارات احت   يدار  يمعن
 بـر عـدم   ي اول مطالعـه مبنـ  ي خنثـ  ةين، فرض ي بنابرا . وجود دارد  يرانير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ينو

 ).2جدول ( رد شد دگان،سنين دو گروه از نوين ايدار ب يوجود تفاوت معن

  يآزمون مربع خ: 2جدول 

 value df Asymp.Sig. (2- tailed) 

Pearson Chi- square 10,676 4 0,030 



  79                             … زيآم اطياحت عبارات از استفاده يقيتطب يبررس                                مهفتو چهل سال 

  

سندگان يـ ز مـورد اسـتفاده در بخـشِ بحـث مقـاالت نو     يآم اطياحت  عباراتي تعداد و فراوان
.  بودنـد  841 و   261 بيـ  در مجمـوع بـه ترت      يكـشاورز  يهـا   رشته يسي انگل يرانيراي و غ  يرانيا

ـ احت  عبـارت 51سپر واژه،  498، يرانير ايسندگان غيكه در مقاالت نو يدرحال ـ آم اطي ز مركـب،  ي
ـ آم  اطيـ  عبارت احت  27 و   ي بار عاطف  يز دارا يآم  اطي عبارت احت  97ك شونده،   ي عبارت نزد  168 ز ي
ـ يسندگان ا يسنده وجود داشت، در مقاالت نو     يد نو يانگر نقصان و ترد   يب  26پر واژه،  سـ  113 يران

ـ احت  عبارت34، ك شوندهينزد 76،ز مركبيآم اطياحت عبارت ـ آم اطي  12 و يبـار عـاطف   يز داراي
  ).3جدول (افت شد يسنده يد نويگر نقصان و ترد انيز بيآم اطي احتعبارت

 و يرانيسندگان ايز مورد استفاده در بخش بحث نويآم اطي عبارات احتيتعداد و فراوان: 3جدول 

  ي كشاورزيها  رشتهيسيقاالت انگل ميرانير ايغ

 بحث

 سندگانينو  
 يرانيرايغ

 سندگانينو
 يرانيا

 كل

 ها واژه سپر
  تعداد
 درصد

498  
59,2% 

113  
43,3% 

611  
55,4% 

 زيآم اطياحت عبارات
 مركب

  تعداد
 درصد

51  
6,1% 

26  
10% 

77  
7% 

 ها شونده كينزد
  تعداد
 درصد

168  
20% 

76  
29,1% 

115  
22,1% 

 زيآم اطيتاح عبارات
 يعاطف بار يدارا

  تعداد
 درصد

97  
11,5% 

34  
13% 

131  
11,9% 

 زيآم اطياحت عبارات
  و نقصان انگريب

 سندهينو ديترد

  تعداد
 درصد

27  
3,2% 

12  
4,6% 

39  
3,5% 

 مجموع
  كل تعداد
 كل درصد

841  
100% 

261  
100% 

1102  
100% 
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 يداد كـه تفـاوت آمـار    نـشان  يمربـع خـ   ج حاصـل از آزمـون  يرابطه با سؤال دوم، نتا در 
ـ يسندگان ايـ ز در بخش بحث مقاالت نويآم اطياحت  در استفاده از عباراتيدار يمعن ر يـ  و غيران
ـ     ي خنثـ  ةين، فرض ي بنابرا . وجود دارد  ي كشاورز يها   رشته يسي انگل يرانيا  بـر   ي دوم مطالعـه مبن

  ).4جدول ( شد نه، ردين زميسندگان در اين دو گروه از نوين ايدار ب يعدم وجود تفاوت معن

  يآزمون مربع خ: 4جدول 

 value df Asymp.Sig. (2- sided) 

Pearson Chi- square 22,411 4 000/0 

  ج مصاحبهينتا. 2. 6

 لوتي پاةج مصاحبينتا. 1. 2. 6 

 بـا  لوتيپـا  ةمصاحب كي حاضر، پژوهش ةمصاحب انجام از قبل شد، ذكر قبالً كه گونه همان 

 لوت،يپـا  ةمـصاحب  ياصـل  هـدف . شـد  انجـام  يكـشاورز  مختلـف  ياهـ  رشته دياسات از تن 12

 حاضـر  ةمطالع ةمصاحب سؤاالت در استفاده جهت ها شونده مصاحبه مشترك يها پاسخ استخراج

ـ نو كمتر ةاستفاد علت داد نشان لوتيپا ةمصاحب از حاصله جينتا. بود ـ يا سندگاني  مقـاالت  يران

ـ ترت بـه  زيآم اطياحت عبارات از يكشاورز يها رشته يسيانگل ن يـ هـا از ا      آن ي آگـاه  عـدم  بـا  بي

ـ  نسبت به نويرانيسندگان اي نويسي، ضعف دانش زبان انگل) درصد 83,5(عبارات ر يـ سندگان غي

ـ يسندگان ا ي نو ي و فرهنگ  ي زبان يها  ، تفاوت ) درصد 75 (يرانيا ـ  و نو  يران ـ ير ا يـ سندگان غ ي  يران

ـ  در ا  يسيـ ستم آمـوزش زبـان انگل     يـ ، ضعف س  ) درصد 67( ، عوامـل   ) درصـد  42ود  حـد (ران  ي

 ة صرفاً جهت ارتقاء مرتبـ ي در نگارش مقاالت علميو شتابزدگ )  درصد 25(سنده  ي نو يتيشخص

  .مرتبط بود)  درصد25(ا استخدام ي و يعلم
  

   پژوهش حاضرةج مصاحبينتا. 2. 2. 6

 ي كشاورز يها  د رشته ي نفر از اسات   32 با   ي سؤال 5 يا  د، مصاحبه يطور كه قبالً ذكر گرد       همان
  .ر استيج آن به شرح زيانجام شد كه نتا
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ـ  كمتـر نو ةا علت اسـتفاد يآ ن مسئله پرداخت كهي اول مصاحبه به اسؤال ـ يسندگان اي  از يران
ـ  (يفيآمـار توصـ   . هاست   آن يسيز، ضعف دانش زبان انگل    يآم  اطيعبارات احت  )  و درصـد   يفراوان

  . خالصه شده است5 ةشوندگان در جدول شمار  مصاحبهيها پاسخ

  )1سؤال  (يرانيسندگان اي نويها در مورد ضعف زبان  و درصد پاسخيع فراوانيتوز: 5ل جدو

 يتجمع درصد درصد معتبر درصد يفراوان پاسخ

 40,6 40,6 40,6 13 ريخ

  100,0 59,4 59,4 19 بله

  100,0 100,0 32 مجموع
  

ـ به ا  كه   يدي نفر از اسات   32دهد، از تعداد      ي نشان م  5طور كه جدول       همان ن سـؤال پاسـخ     ي
 نـسبت بـه   يرانيسندگان ايشود تا نو ي باعث مي درصد اظهار داشتند كه ضعف زبان    59,4دادند،  

  .ن عبارات استفاده كنندي كمتر از ايرانير ايسندگان غينو
ـ ا علـت ا يده شد آي دوم مصاحبه پرس  سؤال در ـ  نوين امـر، عـدم آگـاه   ي ـ يسندگان اي  از يران

 6 ةشـوندگان در جـدول شـمار         مـصاحبه  يها   و درصد پاسخ   ياوانفر. ز است يآم  اطيعبارات احت 
  .شده است ارائه

 از عبارت يرانيسندگان اي نويها در مورد عدم آگاه  و درصد پاسخيع فراوانيتوز: 6جدول 

  )2سؤال (ز يآم اطياحت

 درصد معتبر درصد يفراوان پاسخ پاسخ

 6,3 6,3 6,3 2 ريخ

  100,0 93,8 93,8 30 بله

  100,0 100,0 32 مجموع

 

 نيـ د مـذكور كـه بـه ا       ي تن از اسـات    32شود، از تعداد      ي مشاهده م  6طور كه در جدول       همان
ـ  كمتر نو  ةان داشتند كه علت استفاد    يب)  درصد 93,8( نفر   30 پاسخ دادند،    سؤال ـ يسندگان ا ي  يران

  .باشد ين عبارات ميها از ا  آنيز، عدم آگاهيآم اطياز عبارات احت
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ـ آ ن مسئله پرداخت كـه يحبه به ا سوم مصاسؤال  ي و فرهنگـ ي زبـان يهـا  ا علـت، تفـاوت  ي
 . استيرانير ايسندگان غي با نويرانيسندگان اينو

 يرانيسندگان اي نوي و فرهنگي زبانيها ها در مورد تفاوت  و درصد پاسخيع فراوانيتوز: 7جدول 

  )3سؤال  (يرانير ايسندگان غيو نو

 يجمع درصدت درصد معتبر درصد يفراوان پاسخ
 15,6 15,6 15,6 5 ريخ

 100,0 84,4 84,4 27 بله

  100,0 100,0 32 مجموع
  

 84,4شـونده،     د مـصاحبه  ي تـن از اسـات     32دهـد، از      ي نشان مـ   7طور كه جدول شماره       همان
ـ  از ا  يرانيسندگان ا ي كمتر نو  ةاظهار داشتند كه علت استفاد    )  نفر 27(درصد   ن عبـارات، وجـود   ي
  .باشد يسندگان مين دو گروه از نوين اي بي و فرهنگي زبانيها تفاوت

 

ـ آم  اطيـ  كمتـر از عبـارات احت      ةا علـت اسـتفاد    يآ ن بود كه  ي ا ي چهارم مصاحبه در پ    سؤال  ز ي
ـ  (يفيآمـار توصـ   . هاسـت   ت آن ي، مربوط به شخـص    يرانيسندگان ا يتوسط نو  )  و درصـد   يفراوان

 .ت خالصه شده اس8شوندگان در جدول شماره   مصاحبهيها پاسخ

 در استفاده از يرانيسندگان ايت نوير شخصيها در مورد تأث  و درصد پاسخيع فراوانيتوز: 8جدول 

  )4سؤال (ز يآم اطيعبارات احت

 يتجمع درصد درصد معتبر درصد يفراوان پاسخ

 37,5 37,5 37,5 12 ريخ

  100,0 62,5 62,5 20 بله

  100,0 100,0 32 مجموع
  

ـ  ب شـوندگان    مصاحبه  درصد از  62,5داست،  يپ  ارهطور كه از جدول شم      همان ان داشـتند كـه     ي
  .ر دارديز تأثيآم اطيا عدم استفاده از عبارات احتيسنده در استفاده يت نويشخص
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 ي بـرا  يگريل د ي فوق، دال  ةل ذكر شد  يا به جز دال   يده شد كه آ   ي پنجم مصاحبه پرس    سؤال در
ـ  بـه ا ي متفـاوت  يهـا    پاسخ .ز وجود دارد  يمآ  اطي از عبارات احت   يرانيسندگان ا ي كمتر نو  ةاستفاد ن ي

هـا در جـدول    پاسخ)  و درصديفراوان (يفيافت شد كه آمار توص يشوندگان در   سؤال از مصاحبه  
 . آورده شده است9 ةشمار

  لير داليسا: 9جدول 

 درصد تعداد ليدل فيرد

1 
 و تب موجود در ي اساساً جهت ارتقاء مرتبه علميسينو مقاله

 )شود يت مقاالت ميفيكه باعث كاهش ك(قاله  چاپ ميكشور برا
10 31,25 

 28,12 9  زبانانيسيها نسبت به انگل يرانيشتر ايت بياظهارنظر با قاطع 2

 28,12 9 راني در ايسيستم آموزش زبان انگليضعف س 3

4 
 و عدم يسي انگلدر نوشتن مقاالت يرانيسندگان اينوضعف 
 يسيدر زبان انگل يسينو  مقالهيها شان از روشي ايآگاه

7 21,87 

 18,75 6 ن موضوعيعدم دقت و تذكر داوران مقاالت در برخورد با ا 5

6 
د و ياسات) ي و نوشتاريگفتار( و مستمر يعدم ارتباط كاف

 زبان و آثار و مقاالت يسيسندگان انگلي با نويرانيسندگان اينو
 شانيا

6 18,75 

7 
 فكر يرانيسندگان اي نون كهيا(علم  ت و فلسفهي از ماهيعدم آگاه

 ) گزارش كننديشتريت بيد با قاطعي را باي علميها كنند گزاره يم
6 18,75 

 15,62 5  در نوشتن مقاالتيكاف عدم تجربه 8

 12,50 4 ي و دانش فردين بودن سطح علمييپا 9

10 
ان و يقات دانشجوين در تحقيعدم استفاده از مقاالت الت

 يسي نوشتن مقاالت انگليران مقاالت بي از ايالگوبردار
3 9,37 

11 
 نگارش ةنيان در زميد در دانشجويزه از طرف اساتيجاد انگيعدم ا

 يالملل ني معتبر بيها  از ژورناليو الگوبردار
3 9,37 

 6,25 2 ين آمدن اعتبار علمييرش مقاله و پايترس از عدم پذ 12
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  بحث. 7

  كرهيل پيج تحليبحث نتا. 1,7

ـ ير ايـ  و غيرانيسندگان ا ينو مقدمه و بحث مقاالت      يها  شل بخ يوتحل  هي تجز ـ  انگليران  يسي
ـ  احت  عبـارات  ين فراوان ي ب يدار  ي نشان داد كه تفاوت معن     ي كشاورز يها  رشته ـ آم  اطي ز اسـتفاده   ي

ـ تواند مهر تائ    يسندگان وجود دارد كه م    ين دو گروه از نو    يشده در مقاالت ا     يهـا  افتـه ي بـر    يدي
، )2008( و صـدر  يي، عطا)2007( فر يليجل ةج مطالع يه، از جمله نتا   نين زم ي در ا  يقات قبل يتحق
سندگان يـ  حاضـر نـشان داد كـه نو   ةج مطالعين، نتايهمچن. باشد )2012(رزاپور و راسخ مهند يم
ان داشـته و جـسورتر هـستند،    يـ  بيشتريـ ت بيـ  خـود را بـا قطع    ي معموالً اظهارات علمـ    يرانيا

گران كه  ي د يها  دهيد ا ييا تأ ي خود و رد     ي كردن ادعاها   در مطرح  يسيسندگان انگل يكه نو   يدرحال
ـ . كننـد  يتر عمل م    است محتاط  ي علم يها  از ملزومات گفتمان   شتر يـ ل بيـ وتحل هيـ تجز ن،يهمچن

ـ احت ك شـونده و عبـارات  يـ ز نوع سپر واژه، نزديآم اطيها نشان داد كه عبارات احت داده ـ آم اطي ز ي
ـ آم اطيـ حتا ر عباراتيشتر از ساي، بيبار عاطف يدارا  مقدمـه و بحـث مقـاالت    يهـا  در بخـش  زي

 .روند  ي به كار م   يكشاورز يها  رشته يسي مقاالت انگل  يرانير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي نو يكشاورز
عبـارات  ن اسـتفاده از     يشتريـ هـا نـشان داد، ب       ل داده يـ وتحل  هيـ ج حاصل از تجز   يطور كه نتا    همان
سندگان مربـوط بـه گـروه    يـ دو گروه از نون ي مقدمه و بحث مقاالت ا   يها   در بخش  زيآم  اطياحت

؛ 1983، 1تي اسم-آدامز(نه ين زمي انجام شده در ايقات قبلي تحقيها افتهيكه با  ها بود سپر واژه
قات نشان دادنـد    ين تحق يا. مطابقت دارد ) 1988،  3 يكوبو؛  1985،  2مبل  يتر؛  1991،  4نو  يتارانت
در .  هـستند ي در مقـاالت پژوهـش  ز مورد اسـتعمال يآم اطياحت عباراتن يتر جيها، را واژهسپر ه ك

  :شود يسندگان آورده مي مقاالت هر دو گروه از نو ازييها ادامه، نمونه
  :يرانيسندگان ايمقاالت نو

� This technique can be... . 

                                                           

1 Adams-Smith 
2 Trimble 
3 Kubui 
4 Tarantino 
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� The reason for such commonness of genetic variation in these plants 

could be that …. 
� … can be propagated from seed…. 
� It also seems that the genetic variations …. 
� Variations observed in the RAPD pattern may be due to different 

causes …. 
 

  :يرانير ايسندگان غيمقاالت نو
� All these results suggest that cytokinins may be involved in …, 
� This difference is probably associated with the high C-to-N ratio of 

Sonning soil, the soil microbes being relatively starved of nitrogen. 
� Not all flowers appeared to be complete flowers. 
� This suggests that the quality of soil organic matter may be affected 

even before forest clearing takes………. 
 

ن عبارات در   ين است كه تنوع استفاده از ا      يها، ا   نكته قابل تأمل در مورد استفاده از سپر واژه        
ـ ير ا يـ سندگان غ يـ مقاالت نگارش شده توسط نو     ـ  ب يران قـاالت نگـارش شـده توسـط        شتر از م  ي

افعـال حالـت،   ل ي از انواع مختلف سپر واژه از قبيرانير ايسندگان غ ينو.  است يرانيسندگان ا ينو
سندگان يكه نو   يكنند، درحال   ي و صفات استفاده م    يود احتمال، افعال شناخت   يق،  يمه كمك يافعال ن 

  .كنند ي عمدتاً از افعال حالت استفاده ميرانيا
ـ احت عبـارات  ز، مربوط بهيآم اطياستفاده از عبارات احت ين فراواني كمتر ـ آم اطي بـار   يز داراي

ر ي مـا  -سنده بودند كه با مطالعات سلگر     يد نو يتردانگر نقصان و    يز ب يآم  اطي و عبارات احت   يعاطف
هـا و مقـاالت    وفـور در سـرمقاله   ز بـه يآم اطياحت ن دو نوع عباراتيها، ا كه در آن) 1991،1993(
  . آشكار استيتضادافت شدند، در ي

ر يـ سندگان غ يرسد كه نو    يد گفت به نظر م    ي با يبار عاطف  يز دارا يآم  اطيدر مورد عبارات احت   
ـ       ين عبارات ي به وجود چن   يرانيسندگان ا يشتر از نو  ي ب يلي خ يرانيا  ي واقف باشـند، چراكـه فراوان

 يبرا. شتر است ي ب يتوجه  زان قابل ي به م  يرانير ا يسندگان غ ين عبارات در مقاالت نو    ياستفاده از ا  
  : مورد استفاده قرارگرفته استيرانير ايسندگان غير اغلب توسط نويمثال، عبارات ز
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� … could be particularly important to the agricultural sector. 
� Two of these measures are especially important in regard to the focus 

of this paper 
� This is particularly true, when the crop that exceeds its MTP is …. 
� The plant cells possess highly efficient defense systems for 

elimination of the harmful effect of oxidative stress. 
� Purine-type cytokinins have been most extensively studied…. 

 

 بودنـد كـه     يسنده جـزء آن دسـته از عبـارات        يـ د نو يانگر نقصان و ترد   يبز  يآم  اطيعبارات احت 
ن مقاله از هر دو     ي چند ي مورد يبررس. سندگان داشتند ي را در هر دو گروه از نو       ين فراوان يكمتر

 مقاالت، بخـصوص مقـاالت نگـارش شـده توسـط            يسندگان نشان داد كه در برخ     يگروه از نو  
طور كه در بـاال اشـاره         همان. ن نوع عبارات موجود نبود    يك مورد از ا   ي ي، حت يرانيسندگان ا ينو

 مورد و در بخـش      5 و   16 مقاله از هر دو گروه، تنها در بخش مقدمه           40 يشده است، در بررس   
ـ ير ايـ سندگان غيب توسط نوين عبارات به ترتي مورد از ا12 و 27بحث   ـ ي و ايران  مقـاالت  يران
ـ  از ا  ييهـا   ر مثـال  يـ در ز .  استفاده شده اسـت    ي كشاورز يها   رشته يسيانگل ن عبـارات توسـط     ي
  : آورده شده استيرانير ايسندگان غينو

� To our knowledge, this is the first report on the effect of polyamines 
on regeneration and transformation in a fruit tree species. 

� To our knowledge, only transgenic plants from a cultivar of 

Prunussubhirtella.... 
  

ـ ير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي مقاالت نو  ة در مجموع، در بخش مقدم     ـ  انگل يران  يهـا    رشـته  يسي
ـ ، سپس عبارات نزد   )٪36,5(ها    ، سپر واژه  يكشاورز ـ ب) ٪29,1(ك شـونده    ي ـ  يشتري  و  ين فراوان

ـ .  را داشتندين فراوانيكمتر) ٪5,3 (سندهيد نو ي و ترد  انگر نقصان يب زيآم  اطيعبارات احت  ن يهمچن
ـ  مقـاالت نو   "بحث"در مجموع، در بخش      ـ ي ا يسيـ سندگان انگل ي ـ ير ايـ  و غيران ـ ، بيران ن يشتري

ـ آم اطياحت  مربوط به عباراتين فراوانيو كمتر) ٪55,4(ها   مربوط به سپر واژهيفراوان ـ ب زي انگر ي
 .بودند) ٪3,5(سنده يد نوينقصان و ترد

 هر دو گـروه نـشان داد كـه هـم            يالت كشاورز  مقا "بحث" و   "مقدمه" يها  سه بخش ي مقا
ـ آم اطياحت  به استفاده از عباراتيشتريل بي تمايرانير ايسندگان غي و هم نويرانيسندگان اينو ز ي
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 انجـام  يقات قبلي تحقيها افتهيجه با ين نتي دارند و ا"مقدمه" نسبت به بخش   "بحث"در بخش   
، واسه لـوا  )1994(ر ي ما-، سلگر)1998(اند  ليا، ه)2001(وارتاال  جينه مانند نتاين زميشده در ا

، "بحـث "دند كه بخش    يجه رس ين نت ين محققان به ا   يا. مطابقت دارد ) 1988(و اسكلتن   ) 2001(
  . بودي مورد بررسيها ن بخش در رشتهيزتريآم اطياحت

ج نـشان داد كـه تعـداد        ي، نتا يرانير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي بخش بحث مقاالت نو    ةسي در مقا 
ـ  مقاالت انگليرانير ايسندگان غيز در بخش بحث مقاالت نويآم اطياحت اراتعب  يهـا   رشـته يسي

ـ احت  از تعداد عبـارات يا ندهيدار و فزا يطور معن به) 841 (يكشاورز ـ آم اطي ز در بخـش بحـث   ي
، بخـش بحـث     )1994(ر  ي مـا  -ده سـلگر  يـ چراكـه بـه عق    . شتر است يب) 261 (يرانيسندگان ا ينو

. شـود   يل مـ  يتـر تبـد     م گسترده ي به مفاه  يي جز يها  افتهيدمه است كه از     منعكس كننده بخش مق   
 كـسب   ي برا يسندگان در بخش بحث مقاالت پژوهش     يمعتقد است كه نو   ) 154:1998(اند    ليها

.  ارائـه دهنـد    ي كلـ  يرهاي خـود تفـس    يهـا   ج داده يم نتا يق تعم يكنند از طر    ي م ي سع ياعتبار علم 
ـ ان ا يـ ت در ب  يـ كننـد از قطع     ي خود تالش م   يها  افتهي ميها در تعم    ن، آن يبنابرا هـا    افتـه يهـا و      دهي

 .ندياجتناب نما
ـ آم  اطياد از عبارات احت   ي ز ة استفاد يل اصل يمعتقد است، دل  ) 2004 (يطور كه فالحت     همان ز ي

اشـتباه افتـادن را    هـا، خطـر بـه       افتهي يم قطع ين است كه تعم   ي ا يدر بخش بحث مقاالت پژوهش    
 انجـام شـده توسـط    ة حاصـل از مطالعـ  يهـا   افتهيق با   ين تحق يج ا يتان ن يهمچن. دهد  يش م يافزا
ـ آم اطياحت  عباراتيها به بررس آن.  دارنديسازگار) 2008( و صدر ييعطا ز مـورد اسـتفاده در   ي

ج حاصـل شـده     ي پرداختند كـه نتـا     يرانير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي نو ي كاربرد يشناس  مقاالت زبان 
ـ تـر و بـا قطع    خـود را محتاطانـه  يهـا  افتهير بخش بحث،  ديرانير ايسندگان غينشان داد نو   ت ي

ـ  به دل  يرانيسندگان ا ي، نو )2008( و صدر    ييبه اعتقاد عطا  . كنند  يان م ي ب يكمتر ن كـه بـه     يـ ل ا ي
كننـد،    ي توجـه مـ    ي متنـ  يهـا   شتر به جنبه  ي، ب ي علم يها   نگارش ي تعامل يها   توجه به جنبه   يجا

 خـود را كمتـر   يز استفاده كرده و مقاالت پژوهشيآم طاياحت  از عباراتيمعموالً از انواع معدود
ـ يسندگان ا يـ ن، الزم است نو   يبنابرا. سندينو  ي م يصورت تعامل   به ـ  مقـاالت انگل   يران  تـالش   يسي
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 و نقـد    ي خود را در برابـر مخالفـت احتمـال         يها  دهيز، ا يآم  اطيند تا با استفاده از عبارات احت      ينما
 .گران محافظت كننديد

  

  مصاحبهج يبحث نتا. 2,7

 يا   مـصاحبه  ي كـشاورز  يهـا   د رشـته  ي نفر از اسات   32محققان با   طور كه قبالً گفته شد،        همان
، دي درصـد از اسـات  59,4 ةديـ ج حاصله از سؤال اول مـصاحبه نـشان داد بـه عق            ينتا. انجام دادند 

ـ ير ا يسندگان غ ي نسبت به نو   يرانيسندگان ا يشود تا نو    ي باعث م  يسيضعف دانش زبان انگل     يران
: ان كـرد  يگونه ب   نين عامل را ا   ير ا يد تأث ي از اسات  يكي.  استفاده كنند  يز كمتر يآم  اطي عبارات احت  از
ستم يـ ن مشكل در ضعف س    ي ا ةشيرگذار است و ر   ي تأث يرانيسندگان ا ي نو يسيضعف زبان انگل  "

 ".ران استيدر ا) يسيزبان انگل (يآموزش
 بـه  1997؛ مـورانن  1990 و مـورانن،  ونتـوال ( همچون ي مطالعات قبل يها  افتهيج با   ين نتا ي ا

 كه بـه زبـان   يسندگان فنالند يافتند كه نو  يها در   آن. مطابقت دارد ) 2008 و صدر،    يينقل از عطا  
ـ  زبان از عبـارات احت     يسيسندگان انگل يكردند كمتر از نو     ي صحبت م  يسيانگل ـ آم  اطي ز اسـتفاده   ي
. هـا نـسبت دادنـد        آن يانش زبـان   موجود در سطح د    يها  ن امر را به تفاوت    يل ا يكردند كه دل    يم

 ير بوم يان غ ياظهار داشت كه سخنگو   ) 2008 و صدر،    يي به نقل از عطا    1997(ن مورانن   يهمچن
 كـه سـطح     ياني نسبت بـه سـخنگو     يز كمتر يآم  اطين تر، از عبارات احت    ي پائ يبا سطح دانش زبان   

معتقدنـد  ) 2011 (يشوشتر فر و يليعالوه، جل به. كردند ي داشتند، استفاده مي باالتر يدانش زبان 
 از زبان به كارگرفتـه شـده در مـتن مـرتبط             ي كاف ي باال با آگاه   يكه داشتن مهارت و دانش زبان     

ـ  فهـم ب   ةن كننـد  ي از عناصـر زبـان، تـضم       يش آگاه ين باورند كه افزا   يها بر ا    آن. است  از  يشتري
  .ها در متن است عناصر فراگفتمان و عملكرد آن

 كمتـر از    ةز بر استفاد  يآم  اطي از عبارات احت   يرانيسندگان ا ي نو يگاهر عدم آ  ي درسوال دوم، تأث  
 93,8( نفر   30ن سؤال پاسخ دادند،     يد مذكور كه به ا    ي نفراز اسات  32 شد و از     ين عبارات بررس  يا

ـ  ا ين امر، عدم آگاه   يان داشتند كه علت ا    يب) درصد . باشـد   ين عبـارات مـ    يـ سندگان از ا  يـ ن نو ي
  :ان داشتنديگونه ب نين امر را ايد علت اي اساتيعنوان مثال، برخ به
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ـ  نگارش مقاله و اسـتفاده از ا       ة آموزش نحو  ي برا ي آموزش يها  ل كالس يعلت عدم تشك  " ن ي
 ".باشد يعبارات م

  ". دارديح بستگيبه ضعف آموزش و عدم آموزش صح"
ن موضـوع   يـ د از ا  ي اكثـر اسـات    ين موضـوع و عـدم آگـاه       يـ د بـه ا   يعلت، عدم توجه اسات   "

  ".باشد يم
ـ  نو ي، عدم آگاه  يعلت اصل " ـ يسندگان ا ي ـ  از ا  يران هـا در نوشـتن      ن عبـارات و ضـعف آن      ي

  ".باشد يمقاالت م
  ."باشد ين عبارات مي از ايسندگان و عدم آگاهي نويتجربگ علت، كم"

 بـر عملكـرد     ير مثبت يز تأث يآم  اطيم عبارات احت  يافت كه آموزش مستق   يدر) 2007( فر   يلي جل
ـ  يهـا    ژورنـال  يراسـتارها يبه كه مقاالتشان توسط و    تجر   محققان كم  ينوشتار  مـورد   يالمللـ   ني ب

 ي ضرور يز بخش يآم  اطيقت او اظهار داشت كه عبارات احت      يدر حق . رد، دارد يگ  يرش قرار نم  يپذ
ق آمـوزش  يـ  و روش تحقيسينو  مقاله يها  د در دوره  يند كه با  يآ  يك به شمار م   ياز مباحث آكادم  

ج در  يـ ن را ي از قوان  يها را به عدم آگاه      ن تفاوت يعلت ا ) 2011 ( فر يليعالوه، جل   به. داده شوند 
م و در معـرض قـرار نگـرفتن    ين عدم آمـوزش مـستق   ي و همچن  يسينوشتن مقاالت به زبان انگل    

با توجـه  .  نسبت داديسي زبان انگليشناخت  و جامعه يزبان با قواعد منظور شناخت      يمحققان فارس 
ـ  ا يها  رمجموعهي از ز  يكيز هم   يآم  اطيارات احت  فراگفتمان كه عب   يها  ت نشانه يبه اهم  ن عالئـم   ي

ن يدر همـ  . رسد  ي به نظر م   ينه ضرور ين زم يان در ا  ي و آموزش دانشجو   يش آگاه يباشد، افزا   يم
ـ يان در زم  ي و آمـوزش دانـشجو     يش آگـاه  يز به افـزا   ين) 2000(اند    ليراستا، ها   يهـا    عبـارت  ةن

  .د داشتينه تأكين زميشتر در ايقات بيز و انجام تحقيآم اطياحت
 قرار گرفـت و     ي مورد بررس  يرانيسندگان ا ي نو ي و فرهنگ  ي زبان يها   در سؤال سوم، تفاوت   

كمتـر   ةاظهار داشتند كه علـت اسـتفاد      )  نفر 27( درصد   84,4شونده،    د مصاحبه ي نفراز اسات  32از  
ن دو گـروه  يـ ن اي بي و فرهنگي زبانيها ز، وجود تفاوتيآم اطي از عبارات احتيرانيسندگان ا ينو

  :شوندگان اظهار داشت  از مصاحبهيكي. باشد يسندگان مياز نو
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كه مردم علم     يگر هنگام ي د يها  فرهنگ  در.  موجود در جامعه است    ي فرهنگ ةشي علت در ر  
 صـحبت   يشتريت ب يان با قاطع  يرانيكنند، اما ا    ي ندارند قضاوت و اظهار نظر نم      يا  مسئله  از يكاف
 ي زبـان يهـا  تفـاوت . قبول واقع شوند شتر مورد يخواهند ب   ي كه م  يط علم يژه درمح يبو كنند،  يم

ـ يسندگان ا يـ ر داشته باشد چون اكثر نو     يتواند تأث   يهم م  كننـد و     ي ترجمـه مـ    يتحـت الفظـ    يران
    . دهد ير قرار مي ترجمه را تحت تأثيسي به زبان انگليترجمه از زبان مادر

ران افـراد معمـوالً بـا       ي ا ةست، در جامع  شوندگان مشهود ا    گونه كه در نظرات مصاحبه       همان
ها باز     آن ي فرهنگ يها  شهيان به ر  يرانيت در كالم ا   يد قاطع يشا. كنند  ي صحبت م  يشتريت ب يقاطع

رش قـرار   يت عنوان نشود معموالً مورد پـذ      ي كه با قاطع   يا، مسئله يرانيگردد چراكه در فرهنگ ا    
 يهـا   ت نموده و در مقاله    يز سرا ي ن يم عل ةد به جامع  يرش شا ين ترس از عدم پذ    يرد و هم  يگ  ينم

ـ آمـده از ا     دست  ج به ينتا. شود  ي منعكس م  يرانيسندگان ا ي نو يپژوهش  يهـا   افتـه ين مطالعـه بـا      ي
ر فرهنـگ و زبـان در اسـتفاده از      يعنوان مثـال، تـأث      به. نه مطابقت دارد  ين زم ي در ا  يقات قبل يتحق
ـ بن( نشان داده شـده اسـت        يلفك در مطالعات مخت   ي فراگفتمان در نوشتار آكادم    يها  نشانه ، يادي
 و صـدر،  يي؛ عطـا 2014بافر،ي ساز، پژاخ و شـك ي؛ حلب2011 فر، يلي؛ جل 2012،يري و نص  يغالم
باشد؛   يسندگان زبان دوم م   ي مشترك نو  يژگيز و يآم  اطي از عبارات احت   ي كاف ةعدم استفاد ). 2008
توانـد    ين مشكل م  يا. رند دا يسي در زبان انگل   ي خوب ي و دستور  ي كه دانش واژگان   ييها   آن يحت
ـ  انگليالمللـ  ني زبان بة كه تحت احاطي علميايان را در دني مشاركت دانشجو  يطور جد   به  يسي
 گفتمـان در    يهـا   يژگـ ين است كه و   ين مشكل درا  ي ا يل اصل يدل. ر قرار دهد  يباشد، تحت تأث    يم

ر داشـت كـه     انـد اظهـا     ليـ ها). 1995انـد،     ليـ ها(باشد    ي فرهنگ م  ةك در محدود  ينوشتار آكادم 
عنـوان زبـان دوم بـا سـطوح دانـش              به يسيران انگل ي نشان داده است كه فراگ     يا  مطالعات مقابله 

كننـد كـه منجـر بـه          ي به زبان دوم منتقل م     ي خود را از زبان مادر     يريادگي يمتفاوت، راهبردها 
ـ  به نقل از ها1983توماس (شود    ي م ين فرهنگ ي ب ي به نام شكست كاربرد    يعامل ) 1995انـد،   لي

 يح فرهنگـ  ي صـح  ير نادرست از رفتارها   يا تفاس ي است و    يا ضعف دانش زبان   ين امر   يو علت ا  
 ).1995اند  ليها(
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ـ آم  اطي استفاده از عبارات احت    ي وگوناگون ي، علت فراوان  )2009 (يان و شهزمان  يري تحر ز در  ي
كـه محـدود     نسبت دادند    ي فرهنگ يها   به تفاوت  ي زبان يها  ك را عالوه بر تفاوت    ينوشتار آكادم 

 يها از عوامل اجتماع    ن درك آن  يسندگان و همچن  يان نو ي چهارچوب فرد در انتخاب لفظ ب      ةكنند
گر را  يك علت ممكن د   يها    ن آن يهمچن. باشد  ي زبانان م  يسي است كه متفاوت از انگل     يو فرهنگ 

سندگان يـ رسد نو ين مسئله نسبت دادند كه به نظر م  يز به ا  يآم  اطيدر تنوع استفاده از عبارات احت     
ـ  بيتر هـستند و ادعـا   قاطعيسيسندگان انگل ي زبان نسبت به نو    يفارس  در نوشـتار خـود   يشتري

  .تر و محافظه كارترند زبان محتاطيسيسندگان انگليدارند، اما نو
 يز بررس يآم  اطي در استفاده از عبارات احت     يرانيسندگان ا يت نو ير شخص ي در سؤال چهارم تأث   

سندگان يـ ت نو ين بـاور بودنـد كـه شخـص        يد بر ا  ي درصد از اسات   62,5ج نشان داد كه     يشد و نتا  
 درصد از آنها اظهار داشـتند       37,5كه    يدرحال. ر دارد يز تأث يآم  اطي در استفاده از عبارات احت     يرانيا

  . ندارديري تاثيرانيسندگان ايت نويكه شخص
  :شوندگان اظهار داشت  از مصاحبهيكي

ن عامل مؤثر اسـت و      ي، خود شخص اول   يهر فرهنگ در  . رگذار است يسنده تأث يت نو ي شخص
 يعنوان مثـال، بعـض      به. است  هم مشهود  يكردن و نوشتار فرد در مسائل علم       صحبت ت در يمن

ـ  دارند و احتمال خطا در كار خود  به خود  يشتريب نانيافراد اطم   يننـد و بـا ادعـا   يب يرا كمتر م
  .كنند يم خود را گزارش  كارةجي نتيشتريب

ك مـتن كـه   يز در يآم اطيا عبارات احتيها و   دكنندهي، انتخاب تشد  )1998(اند    لي ها ةدي به عق 
 و  ي فـرد  يهـا   يژگـ ير و ي تحت تـأث   يشوند به نحو    ي گفتمان فرد شناخته م    يها  عنوان انتخاب   به

 خودكـار و  يهـا  عنـوان جنبـه     افراد همچون اعتماد بنفس و تجربه بـوده و اغلـب بـه             يتيشخص
  .شود يرد منعكس مناآگاهانه در نوشتار ف

 يسيـ  كـشور، زبـان انگل     يستم آموزشـ  يرسد درس   يشود، به نظر م     ي در خاتمه خاطر نشان م    
ـ انگل(هـا      دانشگاه يطور اعم و دروس زبان تخصص       به ـ  بـا اهـداف و     يسي طـور اخـص،     بـه ) ژهي
ـ . شـود  يح آموزش داده نمـ ي و صحياصول ،يصورت جد به  و ي آموزشـ يهـا  ن كارگـاه يهمچن

ـ  نگارش مقـاالت بـه زبـان انگل   ةدمت و ضمن خدمت در خصوص نحو     ش خ ي پ يها  دوره  يسي
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هـا و   د دانـشگاه ي كه عمدتاً اساتي مختلف دانشگاهيها  رشتهيسيسندگان مقاالت انگل يجهت نو 
گـردد كـه هـر دو         ي و نظام مند برگزار نمـ      يطور اصول    هستند به  يليالت تكم يان تحص يدانشجو
ـ  كمتر نو  ة استفاد يتوانند از عوامل اصل     يعامل م  ـ يسندگان ا ي ـ  مقـاالت انگل   يران  از عبـارات    يسي
 ةمـصاحب  و لوتيپـا  ةمـصاحب  در شـوندگان  مصاحبه كه گونه همانعالوه،    به. ز باشند يآم  اطياحت

 مقـاالت  نگـارش  بـر  حـد  از شيب ديتأك رسد يم نظر به ظاهراً داشتند، اظهار زين حاضر پژوهش
ـ تع و كشور يعال آموزش ستميس در يسيانگل زبان به يالملل نيب مقاالت مخصوصاً يعلم  آن نيي
 اريـ مع و هـا  دانـشگاه  دياسـات  يعلمـ  مرتبـه  ارتقاء ياصل ملزومات و ها شاخص از يكي عنوان به

 و گـشته  مقـاالت  نگـارش  در يشـتابزدگ  ينوع باعث ،يليتكم التيتحص انيدانشجو تيموفق
 سـبب  كـه  اسـت  شده يعلم مقاالت نگارش به محور-محصول نگاه ينوع جاديا به منجر تاًينها
 اسـتفاده  شـامل  كه يسيانگل زبان به مقاالت ينوشتار قواعد يريفراگ و نگارش يندهايفرآ شده
 و هـا  دانـشگاه  پژوهـشگران  و دياسـات  چراكـه  بمانـد؛  مغفـول  اسـت  زين زيآم اطياحت عبارات از

 دهنـد،  يم ليتشك را كشور يعلم مقاالت سندگانينو تياكثر كه يليتكم التيتحص انيدانشجو
 اسـت  ممكن ارتقاء، جهت يعلم داتيتول شيافزا ةدغدغ علت به ها، يمشغول دل ريسا كنار در
  .باشند نداشته را مهم نيا ملزومات و مقدمات يريفراگ فرصت گريد

  يريگجهينت. 8

ـ  نويسي مقدمه و بحث مقاالت انگليها ل بخش يوتحل  هيتجز ـ يسندگان اي ـ ير ايـ  و غيران  يران
ر يـ  وغ يرانيسندگان ا ين نو يز نشان داد كه ب    يآم  اطي در استفاده از عبارات احت     يز كشاور يها  رشته

  .ن عبارات وجود داردي در استفاده از ايدار ي تفاوت معنيرانيا
ـ ير ايـ سندگان غيـ هـا نـشان داد كـه نو    ل دادهيوتحل هيج حاصل از تجز  ين، نتا ي همچن  در يران

 در هـر دو بخـش مقدمـه و بحـث     يشتريـ ز بيآم اطياحت  از عباراتيرانيسندگان ايسه با نويمقا
ـ  كه انگل  ي استفاده كنندگان  ين مطالعه برا  يجه، ا يدر نت . كنند  ي استفاده م  يمقاالت كشاورز   را  يسي

 خـود در مجـالت   ي پژوهشيها افتهيل به انتشار يبرند و ما يبه كار م يژه و علمي اهداف ويبرا
 بـه   يشتريـ اط ب ي كه با احت   يد واقع شود؛ به نحو    يفتواند م   يباشند، م   ي زبان م  يسي انگل يالملل  نيب
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 خود اجتنـاب    يها  افتهيان نظرات و    يت در ب  ي خود پرداخته و از قطع     يها و نظرات علم     دهيان ا يب
  . برخوردار گردديشتريت بيها از مقبول  مطالعات آنيها افتهيله ين وسيند تا بدينما
 يا آگـاه سـاز  ي يش توجه بخشيافزان زبان، ي نويت در روش هاي از مسائل حائز اهم    يكي 

اسـكات و  .  مختلـف آمـوزش زبـان اسـت    يهـا واجـزا   ها، جنبـه  افراد نسبت به مسائل، مهارت   
 ة آن سطح توجه و عالقـ      ي است كه ط   يندي، فرآ يا آگاه ساز  يمعتقدند، توجه   ) 2010 (1اسكات

كند؛   يدا م يش پ يره افزا يان، دستور و غ    از زبان مانند واژگ    ييا جز يفرد نسبت به مهارت، جنبه و       
. شـود   ي ذهن اسـتفاده كننـدگان از زبـان مـ          ة ملك يا مطلب زبان  ي كه آن جنبه، بخش و       يطور  به

ـ  مقاالت به زبان انگليرانيسندگان اي و توجه نوين الزم است سطح آگاه   يبنابرا  نـسبت بـه   يسي
صورت نظام منـد   ن عبارات بهيشده و ا ش داده   يها افزا    استفاده از آن   ةز و نحو  يآم  اطيعبارات احت 

  . آموزش داده شونديو اصول
ن مطالعه،  يا.  رنج ببرد  ييها  ي ممكن است از كاست    يقات علم ير تحق ي حاضر مانند سا   ة مطالع

 پرداختـه   ي كـشاورز  يهـا    رشته يرانير ا ي و غ  يرانيسندگان ا ي نو يسي مقاالت انگل  يتنها به بررس  
ـ        يها  ر شاخه يجهت سا ق حاضر   ين تكرار تحق  يبنابرا. است تـر و    بـزرگ  ة علـوم بـا حجـم نمون
 از  يرانيسندگان ا ي كمتر نو  ةل استفاد يافتن دال يمنظور    عالوه، به   به. شود  يه م يشتر توص ي ب يها  داده

ـ  ب يفـ ي ك يهـا   هـا و داده     توان از نمونه    يز م يآم  اطيعبارات احت  د ي بهـره جـست و از اسـات        يشتري
ـ  عبارات احت  يريارش كه از بكارگ   ن متخصصان نگ  ي مختلف و همچن   يها  رشته ـ آم  اطي  يز آگـاه  ي
رسـد اگـر    يق حاضـر بـه نظـر مـ    يـ  تحقيها افتهيبا توجه به  . دارند پرسش به عمل آورديكاف
 اهـداف  ي برايليالت تكميان تحصيد و دانشجوي اعم از اساتيسي مقاالت انگليرانيسندگان ا ينو
ـ ، سطح توجه خود را نسبت به عبـارات احت  يعلم ـ آم اطي ش دهنـد،  يهـا افـزا   و اسـتفاده از آن ز ي
رتر نمـوده و    ي، مطالب خود را باورپذ    ي علم يت در اظهارنظرها  يان قطع يتوانند با اجتناب از ب      يم

 بـا همكـاران و   يالملل ني بيات علميق نشريقات خود را از طري تحق يها  افتهيتر  عيتر و سر  سهل
  .هم كسوتان خود در سراسر جهان به اشتراك بگذارند

 

                                                           

1 Scott and Scott 
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