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 مرضیه نکوییزاده در حیطه پژوهشی سبک نگارش مقاالت علمی ،تکنولوژی در یادگیری زبان دوم و زبانشناسی شناختی موفق به چاپ مقاالت علمی
در نشریات خارجی شده است.
 محمد بوالی استادیار رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز ،در حوزه های سنجش و ارزیابی ،نقد مسائل آموزش زبان و روانشناسی زبان به
تدریس و تحقیق مشغول می باشد.
 محمدصادق باقری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی میباشد که کتابها و مقاالت بی شماری چاپ کرده اند و سخنرانیهای زیادی را در سطح ملی
و بین المللی در رشته آموزش زبان ارایه دادهاند.

احسان رسایی عالقمند به حیطه پژوهشی اثر بخشی بازخورد اصالحی ،ارزیابی پویا ،آموزش واژگان زبان دوم می باشد .وی همچنین در هیات
تحریریه چندین ژورنال زبانشناسی کاربردی است.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This paper reports the findings of a study which sought to investigate the probable
differences between frequency and forms of hedging devices as well as their functions
in the ‘Results & Discussion’ subgenre of research articles (RAs) written by Iranian
writers (non-native speakers of English) versus their native English counterparts
(native speakers of English). A corpus of sixty (N=60) ‘Results & Discussion’
sections taken from four journals, namely IJLLALW, IJALEL, TQ, and AL, written
in English by Iranian nonnative and native English writers were randomly selected.
The AntCnoc software as well as two human coders identified and coded the hedging
devices found in the corpus according to the theoretical framework proposed by
Varttala’s (2001) taxonomy of hedging devices and Hyland’s (1998) polypragmatic
model of hedging functions. Results indicated statistically significant differences in
the frequency, forms, and functions of hedging devices in the ‘Results & Discussion’
subgenres written by the two academic writer groups
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بنابراین ،نگارش آکادمیک ،از طریق تالش برای پرکردن
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 .1مقدمه

یک شکاف اطالعاتی خاص و یا افزودن اطالعات جدید به

شمار بسیاری از پژوهشها نشانگر آنند که بیشترین

پیشینه پژوهشهای موجود ایجاد شده است ،بهطوری که

نویسندگان و پژوهندگان از اهمیت نگارش آکادمیک بهعنوان

یافتن راه حلی برای یک مشکل توسط خوانندگان و همکاران

وسیلهای برای ارائه و انتقال ایدهها و افکار خود در میان

در جامعه گفتمانی آنها قابل پذیرش باشد .این مساله ،بهنوبه

اعضای جامعۀ گفتمان هدف آگاهی دارند (نکوییزاده و

خود ،نشان میدهد کاربرد تردیدافکنی بهعنوان شکلی از زبان

معتمدی .)2013 ،تردیدافکنی ( )hedgingیکی از ابزارهای

بدون قدرت (یا زبان بدونقطعیت و کامال کیفی) و یا بهعنوان

پرکاربرد در نگارش دانشگاهی است که نقش مهمی در

شکلی از زبان قدرتمند (زبان دارای قاطعیت) در نگارش

اثربخشی نگارش علمی ایفا میکند .از دیدگاه زبانشناختی،

سوژانر «نتایج و بحث» میتواند بر کیفیت مقالههای علمی-

هر عبارات تردیدآمیز نشاندهندۀ شک و دودلی ،عدم قطعیت،

پژوهشی تاثیر بگذارد .بنابراین مطالعه تردیدافکنی در نگارش

عدم صراحت ،احتیاط ،اجتناب از تعهد و عدم اطمینان در

مقالههای علمی و ارائۀ دستورالعملی برای نویسندگان علمی

بارۀ اظهارات نویسنده یا فرد مورد ارجاع در نگارش است و

برای نگارش سوژانر «نتایج و بحث» در مقالههای علمی-

تردیدافکنی بیشتر موجب تعدیل ارزش واقعی اظهار نظر در

پژوهشی کاری ارزشمند است.

بارۀ دقت یکمفهومسازی خاص و یا تاثیرگذاری بر صداقت

با اینکه تردیدافکنی در نگارش دانشگاهی در سایر نقاط

و قوت و شدت گزارهها میشود .تردیدافکنی توسط محققان

جهان بهخوبی مطالعه شده است ،در ایران هنوز مطالعه

مختلف از زوایای مختلف در سایر نقاط جهان مورد بررسی

تطبیقی چندانی میان نویسندگان ایرانی (انگلیسی زبان

قرار گرفته است ،هر چند هنوز هیچ اتفاق نظری در بارۀ

غیرمادری) و بومی (انگلیسی زبان مادری) در نگارش

تعریف دقیق تردیدافکنی بهعنوان یک مولفۀ زبانشناختی در

مقالههای پژوهشی گسترۀ زبانشناسی کاربردی صورت

پیشینۀ پژوهشها وجود ندارد (وارتاال.)2001 ،

نگرفته است .بههمین دلیل ،پژوهش حاضر با تلفیق ( )1مدل

در سالهای اخیر ،دغدغههایی دربارۀ ماهیت نگارش

طبقهبندی وارتاال ( )2001از ابزارهای تردیدافکنی و ()2

علمی و شیوۀ نگارش یک مقاله علمی با تأکید بر دانش

مدل چند کاربردی هایلند ( )1998در مورد کارکردهای

نویسندگان دربارۀ ابزارهای تردیدافکنی ،بهعنوان راهبردی

تردیدافکنی بهارائه پاسخ بهپرسشهای زیر میپردازد:

عملی برای حفظ استانداردهای نگارش علمی ،پدید آمده



زبان و نویسندگان انگلیسی زبان در بسامد

است (الکوف1973 ،؛ ساالگر-میر1994 ،؛ هایلند،

ابزارهای تردیدافکنی بکار برده شده در سوژانر

1996الف1998 ،؛ کلمن1997 ،؛ وولد2006 ،؛ یو،
2009؛ پیزانسکی-پترلین .)2010 ،شاید یکی از



دشوارترین بخشهای هر مقاله علمی-پژوهشی برای

«نتایج و بحث» مقالههای پژوهشی وجود دارند؟
چه تفاوتهایی میان نویسندگان غیر انگلیسی
زبان ونویسندگان انگلیسی زبان در انواع ابزارهای

نویسندگان آن مربوط به سازماندهی سوژانر «نتایج و بحث»

تردیدافکنی سوژانر «نتایج و بحث» مقالههای

است که دربرگیرندۀ ارتباط بین فردی میان نویسنده ،و یا
نویسندگان ،و مخاطبان در یک گفتمان علمی متاثر از قواعد

چه تفاوتهایی میان نویسندگان غیرانگلیسی



پژوهشی وجود دارد؟
چه تفاوتیهایی میان نویسندگان غیر انگلیسی

خاص است (مورانن .)1997 ،این دشواری ،همانطور که

زبان ونویسندگان انگلیسی زبان در کارکردهای

ویدوسان ( )1984و هایلند ( )2004یادآورشدهاند ،ممکن

ابزارهای تردیدافکنی بکار برده شده در سوژانر

است ناشی از این واقعیت باشد که آگاهی از محدودیتهای

«نتایج و بحث» مقالههای پژوهشی وجود دارند؟

خاص و قواعد حاکم بر ارتباطات و مکاتبات علمی پیش
شرط نگارش کارامد و پردازش موثر گفتمان علمی است که
با انتظارات جامعه خاصی که بهآن تعلق دارند ،سازگار است.

 .2پيشينة پژوهش
در گسترۀ علمی همیشه حس عدم اطمینان ،عدم
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و نویسندگان آکادمیک و بهویژه نویسندگان مقالههای

میکنند وعبارات متفاوتی مانند نشانگر موضع ( stance

پژوهشی باید ادعاهای خود را با احتیاط ،بهصورت آزمایشی

( )markerاتکینسون ،)1999 ،کم گرفت ()downtoner

و غیر قطعی ،بهشکل دیپلماتیک همراه با فروتنی بهمنظور

(هابلر ،)1983 ،کاهنده (( )downgraderکرک و همکاران،

برآوردن انتظارات جامعه گفتمان هدف ارائه کنند (هایلند،

 )1985و تعدیلکننده (( )mitigationهوس و کاسپر،

()1997

 )1981را برای نشان دادن این مفاهیم بکار میگیرند.

تردیدافکنی را بهعنوان نشانه تفاوت بین یکواقعیت و یک

تردیدافکنی بهعنوان یک مفهوم زبان شناختی در برگیرنده

فرضیه تعریف میکند .در واقع ،عبارات تردیدآمیز نوعی

فرایندهایی مانند تقلیل (( )reductionاستابز1983 ،؛ البوف

پیوستگی بین همه و هیچ است .ابزارهای تردیدافکنی در

و فرانشل ،)1977 ،عبارات ضمنی و غیر صریح ( tacit

زمینه علمی نوشتاری بهکاربرد برخی از ساختارهای نحوی و

( )statementsهینکل ،1997 ،الکوف ،1990 ،تانن،

صرفی برای کاهش مسئولیت نویسنده در برابر عبارات

 ،)1982عدم قطعیت (( )tentativenessهولمز )1983 ،و

تردیدآمیز و عدم قطعیت خود اشاره میکنند (هینکل،

ابهام (( )vaguenessمیرز1996 ،؛ چنل )1994 ،میباشد.

 .)1997تردیدافکنی بهعنوان یک استراتژی ارتباطی به

بهطور کلی ،تردیدافکنی بهعنوان یک راهبرد بین فردی و

نویسندگان امکان میدهد ادعاها و یافتههای خود را با روشی

عملی ،نقش مهمی در گفتمان علمی یا زمینه رابطه بین گوینده

محتاطانه بیان کنند تا در روابط بین فردی مورد پذیرش قرار

و مخاطب در شبیه سازی و ایجاد شک و عدم قطعیت،

گیرند (نیکوال .)1997 ،نویسندگان از تردیدافکنی به عنوان

عبارات تردیدآمیز و عدم صراحت ایفا میکند و بهعنوان نشانه

نوعی ابزار فراگفتمانی ( )Metadiscursiveبین فردی نه تنها

ادب ،هدف آن کاهش میزان برداشتهای غلط احتمالی از

بهعنوان نشانه عبارات تردیدآمیز و یا احتیاط در زمان بیان

دیدگاههای نویسنده و کنش منظوری (غیر معنایی یا غیر

اطالعات بلکه برای کاهش اثرات کنشهای تهدیدکننده وجهه

بیانی) هر گونه دیدگاه اظهار شده است .بنابراین ،عبارات

( )Face-Threateningاستفاده میکنند (کریسمور و وانده

تردیدآمیز بهعنوان یک ابزار زبان شناختی ( linguistic

کاپل1988 ،؛ براون و لوینسون.)1978 ،

 )deviceمیتواند میزان قدرت گفتار را برای ترغیب

1995؛ ساالگر-میر،

.)1997

دوبیوس

با این وجود ،پژوهش در بارۀ تردیدافکنی بهویژه از
اواسط دهه  1980بهبعد آغازشده و نقش عبارات تردیدآمیز

خوانندگان بهارزیابی ارزش حقیقی گزارههای ارائه شده
توسط نویسنده بکاهد.

در گفتمان نگارشی ،بهویژه در کاربرد علمی و آکادمیک زبان

مطالعات الکوف ( )1973در مورد جایگاه و نقش

تبدیل بهنقطه توجه پژوهشگران شده است (ساالگر-میر،

عبارات تردیدآمیز در مفهوم سازی ،زمینه را برای تأکید بر

1994؛ هایلند2000 ،؛ فالحتی .)2007 ،بر این اساس،

عملکردهای تردیدافکنی در همکنشی اجتماعی بین شرکت

تعدادی از مطالعات بهبررسی پدیدههای تردیدافکنی در

کنندگان در گفتمان فراهم میکند .بر اساس مطالعه اولیه

گفتمان ادبی مانند جلسات مهندسی -پزشکی (دوبیوس،

الکوف ( )1973در زمینه عبارات تردیدآمیز ،دو تفسیر

 ،)1987بحثهای اقتصادی (دادلی-اوانز1993 ،؛ بلور و

متفاوت برای تردیدافکنی را میتوان در مورد مفهومسازی

بلور )1993 ،و مقالههای علمی پژوهشی در زمینههای

جهان در نظر گرفت .از یکطرف ،بهخاطر وجود ابهام و عدم

مختلف پژوهشها علمی از جمله زیستشناسی (مایرز،

قطعیت در گفتار بیانشده توسط کاربران زبان باید بهآنها

1989؛ هایلند1996 ،ب )1998 ،و پزشکی (ساالگر-میر،

آموزش داد ،تا میزان تعهد خود را نسبت بهصحت مفاهیم یا

1994؛ نیوگو1997 ،؛ وارتاال )1999 ،پرداختهاند.

گزارهها کاهشدهند .از سوی دیگر ،عبارات تردیدآمیز را می

هایلند ( ،1998ص )1 .خاطر نشان میکند که «تعاریف

توان بهعنوان ابزاری در نظر گرفت که عدم قطعیت مقولههای

ساده و دقیق مفاهیم بندرت در پیشینه پژوهشهای ارائه شده

مفهومی مورد استفاده توسط کاربران زبان برای توصیف یک

اند» و بههمین خاطر نویسندگان از شیوههای مختلفی برای

پدیدۀ مشخص و یا زمانی که دقت گزارها کامال مشخص
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صراحت و عدم قطعیت وجود دارد (مورانن)115 :1997 ،

بیان مفاهیمی مانند عبارات تردیدآمیز و تردیدافکنی استفاده

نیست ،را کاهش میدهد.
با این حال ،جنبه معناشناختی تردیدافکنی در برخی
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مطالعات بسیار برجسته است (پرنس و همکاران1982 ،؛

در آن و ویژگیهای لفظی را شناسایی کنیم که تردیدافکنی را
بهیک عمل نمادین تبدیل میکند » (هلیدی و حسن،1989 ،
ص.)45 .

هیوبلر .)1983 ،پرنس و همکاران ( )1982تردیدافکنی در

عبارات تردیدآمیز دارای کارکردی فراگفتمانی است،

گفتار پزشکان در بخش مراقبت ویژه کودکان را به ( )1تخمین

یعنی «گفتمانی که ارتباط بین نویسنده و ادعاهای منعکس

گر و ( )2عبارات محافظ بخشبندی کردند .دستهبندی

شده در متن و یا ارتباط بین نویسنده و خوانندگان را مورد

تخمینگر ،شبیه مفهوم معنایی عبارات تردیدآمیز است که

توجه قرار میدهد» (گیسلر ،1994 ،ص )11 .و بهطور

توسط الکوف ( )1973پیشنهاد شده است ،زیرا اعضای این

خاص عنوان زیرگروه فراگفتمان بین فردی در نظر گرفته می

دستهبندی نشانگر عدم وجود الگوهای اولیه از لحاظ

شود (کریسمور .)1989 ،بنابراین ،تردیدافکنی بهعنوان بخشی

عضویت در طبقه است (پرنس و همکاران ،1982 ،ص.

از زبان در یک گفتمان با توجه بهکارکردهای شناختی و بین

 .)88همچنین ،تخمینگرها بهدو نوع اصلی (الف) تطبیق

فردی آن مورد بررسی قرار گرفته است .از آنجایی که تجزیه

دهندهها و (ب) تقریبندهها تقسیم میشوند .تطبیق دهندهها

و تحلیل عبارات تردیدآمیز بهمنظور بررسی جنبههای

یک عبارت و یا اصطالح را تعدیل کرده تا با شرایط فاقد

کاربردی و معنایی انجام میشود ،بررسی دقیقتر عملکردهای

الگوی اولیه (مانند اصطالح نوعی) همخوانی داشته باشد.

معنایی و کاربردی عبارات تردیدآمیز برای فراهم آوردن زمینه

همچنین تقریبندهها نشان میدهند که یک عبارت و یا

بحث در روابط بین فردی ضروری است.

اصطالح کامال دقیق نیست( ،مانند «در مورد») .عبارات محافظ

عبارات تردیدآمیز نقش مهمی را در گزارشهای علمی-

با ایجاد معانی ضمنی انتقال نشانداری با توجه بهتعهد گوینده

پژوهشی برای کمک بهپژوهشگران در بیان دیدگاههای خود

بههمان اندازه بر عملگرایی تاثیر میگذارند (پرنس و

بطورغیرقطعی ایفا میکنند .بهنظر ساالگر-میر ( ،1994ص.

همکاران .)1982 ،عبارات محافظ موجهبودن ،نشانگر

« ،)150تردیدافکنی اغلب برای بیان ابهام و عدم قطعیت

درجههای مختلف عدم قطعیت از سوی گوینده است (مانند

استفاده میشود» که این امر نشان میدهد عبارات تردیدآمیز

«فکر میکنم»« ،احتماال») ،در حالی که عبارات محافظ نسبت

بیشتر ،نقش مهمی را در گزارشهای علمی-پژوهشی برای

(اسنادی) (مثال «بر اساس تخمینهای او»« ،مادر میگوید»)

افزایش ابهام وعدم قطعیت زبان شناختی ایفا میکند .این

درجه عدم قطعیت یکگزاره را بهیک فرد دیگر نسبت می

دیدگاه در مورد عبارات تردیدآمیز میتواند بهمقالۀ الکوف در

دهند .در نتیجه ،الکوف ( ،)1973پرنس و همکاران ()1982

سال  1973مرتبط باشد ،که بر اساس آن براون و لوینسون

و هوبلر ( )1983با توصیف ویژگیهای عبارات تردیدآمیز و

( ،1987ص )145 .عبارات تردیدآمیز عناصری میدانند که

تردیدافکنی بینشها و اطالعات پژوهشهای بیشتری در مورد

میتوانند «درجه عضویت یک عبارت مسندی یا اسمی را در

ویژگیهای معنایی تردیدافکنی در مقایسه با عملکرد کاربردی

یک مجموعه تعدیل کنند» .بهبیان دیگر ،عبارات تردیدآمیز

آن فراهم میآورند .اما پس از دیدگاههای اولیه الکوف در بارۀ

میتواند جمالت طبیعی زبان را در نقطهای بر روی پیوستار

تردیدافکنی ،بیشتر مطالعات وی در زمینه تردیدافکنی بر

بین حقیقت محض و ادعای دروغ قراردهد ،که اغلب کامال

جنبههای کاربردی تردیدافکنی بهجای جنبه معناشناختی

درست ،نادرست یا بیمعنی نیست ،بلکه تا حدودی درست

تمرکز کرده اند .بنابراین ،تردیدافکنی اخیرا بیشتر بهعنوان یک

و تا حدودی نادرست است ،و عضویت در مقولههای مفهومی

راهبرد کاربردی و نه یک راهبرد صرفا معنایی مورد بررسی

یکمسئله بله و یا خیر نیست ،بلکه دارای درجات و

قرار گرفته است .تردیدافکنی بهعنوان راهبردی کاربردی،

شدتهای مختلفی است (الکوف .)1973 ،بدین ترتیب،

فزونتر ،بهبهبود عملکرد بین فردی زبان کمک کرده است و

تردیدافکنی میتواند مسئولیت گوینده را در مورد ادعاهای

بنابراین از این طریق میتوانیم «عملکرد گفتاری ،نوع پیشنهاد،

بیان شده محدود کرده و بنابراین در صورت اشتباه بودن این

فرمان ،بیانیه یا سوال ،نگرشها و قضاوتهای گنجانده شده

ادعاها ،از موقعیتهای شرمآور جلوگیری کند (زوک و زوک،
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 .)1985بایستۀ یاداوری است که تمایز آشکاری بین عبارات

نویسندگان انگلیسیزبان در سوژانر «نتایج و بحث» مقالههای

تردیدآمیز مورد استفاده برای ارتباطات عمومی و ارتباطات

علمی-پژوهشی در زمینه زبانشناسی کاربردی بر اساس

خاص وجود دارد .این تمایز نشان میدهد که کاربرد عبارات

مدلهای وارتاال ( )2001و هایلند ( )1998میپردازد .به

تردیدآمیز بر اساس انواع و عملکرد آنها از لحاظ هدف

کارگیری چارچوب نظری دو الیه وارتاال ( Vartalla’s

گفتمان ،ماهیت ارتباطات در زمینههای مختلف و نقش

 )2001( )(2001) taxonomy of hedging devicesو

کاربران زبان متفاوت میباشد .بنابراین ،نمی توان جهان علمی

هایلند ( Hyland’s (1998) polypragmatic model of

را بدون تردیدافکنی توصیف کرد و یا مورد بحث قرار داد

 )1998( )hedging functionsنقطه قوت پژوهش حاضر

(اسکلتون.)1983 ،

است و یافتههای آن را کاملتر و جامعتر میسازد.

در گسترۀ نگارش دانشگاهی ،فالحتی ( )1994در
مطالعه بین زبانی خود نشان داد که مقالههای پژوهشی که به
زبان انگلیسی نوشته شده اند در مقایسه با مقالههای پژوهشی
فارسی  61/3درصد بیشتر از عبارات تردیدآمیز استفاده کرده
اند .واسیلوا ( )2001مقالههای پژوهشی در زمینه زبان
شناسی نگارش شده بهزبانهای انگلیسی ،بلغاری و بلغاری
انگلیسی را تجزیه و تحلیل کرد و تفاوتهای قابل توجهی را
در توزیع کلی عبارات تردیدآمیز و تقویتکنندهها در سه
سوژانر اصلی مقالههای (مقدمه ،بحث و نتیجهگیری) نشان
داد .سایر پژوهشگرانی که در زمینه تردیدافکنی در نگارش
دانشگاهی پژوهش کردهاند عبارتند از عبدی ( ،)2002یانگ
جلیلی فر ( ،)2011هو و کائو ( ،)2011بهنام ،نعیمی و
درویش زاده ( ،)2012یانگ ،ژنگ و جی ( )2015و دیگران.
همچنین ،کاربرد صحیح تردیدافکنی در نوشتارهای علمی و
مقالههای پژوهشی برای نشان دادن موضع نویسنده در

مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است (هایلند،
1996 ،1994الف1996 ،ب1999 ،1998 ،؛ ساالگر-میر،
1994؛ وانده کاپل و کریسمور1990 ،؛ وارتاال2001 ،؛

کالین1991 ،؛ کریسمور و همکاران1993 ،؛ واسیلوا،
2001؛ یانگ.)2003 ،

 1-3نمونه
براساس فهرست اولیه مجالت گسترۀ زبانشناسی
کاربردی (اگبرت2007،؛ جانگ )2004 ،و نظرات دو
کارشناس خبره ،سوژانر «نتایج و بحث» در مقالههای نگارش
شده توسط نویسندگان انگلیسی زبان بومی بهصورت تصادفی
از دو مجله منتشر شده در سالهای  2014تا  2016انتخاب
شدند TESOL Quarterly )1( :و ()2

Applied

 Linguisticsو همین کار برای نویسندگان غیربومی انگلیسی
زبان (ایرانی) برای دو مجله  IJALELو  IJLLALWدر
همان بازۀ زمانی تکرار شد .در فرایند نمونهبرداری هدفمند،
نخست ،شمار  300مقاله از مجالت فوق انتخاب شدند.
مجموعه دادهها دارای  299،769واژه منتشر شده ،شامل تنها
مقالههای دارای بیش از  3000کلمه برای تضمین کافی بودن
دادهها برای بررسی و تحلیل پدیدۀ تردیدافکنی بود .با توجه
بهتوصیههای مربوط بهحجم نمونه پیشنهادشده توسط کوکران
( )1977و بارتلت ،کوترلیک و هیگینز ( ،)2001یک نمونه
کامال معرف باید شامل  58مورد یا نمونه باشد .بنابراین30 ،
سوژانر «نتایج و بحث» از مقالههای نویسندگان انگلیسیزبان
و همین تعداد از مقالههای نویسندگان غیرانگلیسیزبان (در

با این حال ،اینگونه مطالعات تنها کاربرد تردیدافکنی در

مجموع  60متن) انتخاب شدند .هدف از این کار اطمینان از

مقالههای پژوهشهای کمی و یا کیفی یا تنها در سوژانرهای

معرف بودن نمونه انتخابی و از بین بردن احتمال خطای

چکیده ،مقدمه و بحث (ولی نه در سوژانر «نتایج و بحث»)

تصادفی بود .بنابراین این ،مطالعه بر روی دو گروه نمونه

مقالههای علمی-پژوهشی را مورد بررسی قرار دادهاند .در

مستقل انجام شد )1( :نویسندگان انگلیسی زبان بومی

تالش برای جبران چنین کاستی هایی در پژوهشها قبلی،

(آمریکایی ،بریتانیایی یا استرالیایی) )2( ،نویسندگان

مطالعه حاضر بهمقایسه فراوانی ،نوع و عملکرد راهبردها یا

انگلیسیزبان غیربومی (یا ایرانی).

ابزارهای تردیدافکنی توسط نویسندگان غیرانگلیسیزبان و
453

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان  ،1399از صفحه  448تا 469

( ،)2006عبداهلل زاده ( ،)2007عطایی و صدر (،)2008

 .3روش

 2-3ابزارها
ابزارهای تحلیلی اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر
عبارتند از )1( :نرم افزار  AntCnocو ( )2چارچوبهای

جدول  -1شرح وضعیتهای استاندارد هر متن بازشده در ( AntCnocآنتونی،
)2017
نمایش اول:

فایل اصلی بدون هیچ گونه پردازش است.

نمایش دوم:

نمایش پردازش شده از فایل است ،بهطور خودکار بهجمالت

تحلیلی مفهومی توسعه یافته توسط وارتاال ( )2001و مدل
چند کاربردی عملکردهای تردیدافکنی هایلند (.)1998

 /قطعات جداگانه تقسیم شده است.
نمایش سوم:

نمایش فایل پس از تجزیه و تحلیل انجام شده است ،ارائه
یک برچسب ساختاری بهطور خودکار بههر جمله/بخش در

اولین ابزار تحلیلی مورد استفاده در این مطالعه ،نرم افزار

فایل .این برچسب گذاری میتواند مورد استفاده قرار گیرد تا

معروف  AntConcبود که توسط آنتونی ( )2017طراحی

کاربر را بهایده کلی ساختاری/گفتمان سازمانی متن کمک کند.

شده است .این نرم افزار یک جعبه ابزار رایگان تجزیه و

نمایش چهارم :یک نمای کلی از ساختار سازمانی فایل است ،که اطالعات

تحلیل متن است که در اینترنت از طریق یک لینک رایگان
http://www.laurenceanthony.net/software/antcon
 cدر دسترس است.
جدول  1چهار وضعیت یک متن باز شده در AntCnoc

را شرح میدهد:

متن حذف شده است.

سوژانرهای «نتایج و بحث» از مقالههای انتخاب شده که
بصورت فایل متنی گرداوری شده بودند ،برای تجزیه و تحلیل
وارد نرم افزار  AntConcشد تا هماهنگیها (کانکوردنسها)
و نظمهای مکرر را شناسایی کند .شکل  1رابط کاربری نرم
افزار  AntCnocرا نمایش میدهد.
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شکل  -1تصویر رابط کاربری نرم افزار AntCnoc

برای دستیابی بههدف این مطالعه—بررسی فراوانی،
انواع و عملکردهای مختلف ابزارهای تردیدافکنی—افزون

 -1-2افعال گزارشی غیر حقیقتنما یا افعال اجرایی
 -2-2افعال شناختی غیر قطعی
 -3-2افعال ربطی غیر قطعی

بر نرمافزار  ،Antconcاز چارچوب تحلیلی مفهومی وارتاال

 -3قیدهای کامل معرفت شناختی

( )2001و مدل چندکاربردی تردیدافکنی هایلند ()1998

 -1-3قیدهایی با مفهوم احتمال

نیز استفاده شد.
این چارچوبها در زیر ارائه میشوند؛ اولین چارچوب
تحلیلی وارتاال ( )2001است که انوع راهبردهای تردیدافکنی
شناسایی شده در سوژانر «نتایج و بحث» مقالههای پژوهشی

 -2-3قیدهایی با مفهوم فراوانی نامحدود
 -3-3قیدهایی با بیان میزان و درجه نامحدود
 -4-3قیدهایی دربرگیرنده تقریبندهها
 -4صفات کامل معرفت شناختی
 -1-4صفاتی با مفهوم احتمال
 -2-4صفاتی با مفهوم فراوانی نامحدود

را را ارائه میدهد .راهبردهای تردیدافکنی ،چارچوب تحلیلی

 -3-4صفاتی با بیان میزان و درجه نامحدود

مفهومی وارتاال ( )2001عبارتند از:

 -4-4صفاتی دربرگیرنده تقریبنده ها

 -1افعال کمکی
 -2افعال کامل معرفت شناختی

 -5اسمهای کامل معرفت شناختی
 -1-5اسمهای تاکیدی غیر حقیقت نما
 -2-5اسمهای شناختی غیر قطعی
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 -3-5اسمهای احتمال غیر قطعی
 -6عبارات شبه جملهای

کدگذار با بیش از  20سال تجربه در زمینه آموزش نگارش
دانشگاهی و آشنا بهتحلیل ژانر و متادیسکورس نیز ،هر یک

 -7پرسشها
 -8دیگرعبارات تردیدآمیز

بهصورت مستقل ،سوژانرهای «نتایج و بحث» را در هر

چارچوب تحلیلی دوم ،مدل چندکاربردی تردیدافکنی

مجموعه دادههای انتخاب شده بررسی و بر اساس مدلهای

هایلند ( )1998بود که بهبررسی ماهیت چندکاربردی

پیشنهادی وارتاال ( )2001و هایلند ( )1998کدگذاری

راهبردهای تردیدافکنی میپردازد .بر اساس این مدل،

کردند .سپس کدگذارها با یکدیگر دیدارکرده و در بارۀ

راهبردها یا ابزارهای تردیدافکنی میتوانند مجموعهای از

کدگذاریهای خود بحثکرده و آنها را با خروجی

اهداف را پوشش دهند که موجب «تضعیف /شدت اظهارات

 Antconcمقایسه کردند .عدم تطابق یا اختالفات احتمالی در

میشوند ،دربرگیرنده افعال کمکیاند ،نشاندهندۀ تمکین و

کدگذاریها از طریق بحثهای گسترده حل و فصل شد .پیش

عدم قطعیت ،و غیرهاند» (ص  .)160انواع ابزارهای

بینی شده بود که در صورت لزوم ،از یک کدگذار سوم

تردیدافکنی ،مدل چندکاربردی تردیدافکنی هایلند ()1998

خواسته شود که مشکالت موجود در سوژانرهای «نتایج و

شامل بخشهای زیر است:

بحث» را مجددا کدگذاری کند .همچنین در همان ابتدای

 -1ابزارهای تردیدافکنی محتوا گرا
 -1-1ابزارهای تردیدافکنی دقت گرا
 -1-1-1ابزارهای تردیدافکنی اسنادی
 -2-1-1ابزارهای تردیدافکنی اعتباری
 -2-1ابزارهای تردیدافکنی نویسندهگرا
 -2ابزارهای تردیدافکنی خوانندهگرا

 3-3روش

پروژه تصمیم گرفته شد که اختالفات غیر قابل توجیه و هر
نوع رمزگذاری غیر معمول در مقالههای پژوهشی که منجر به
ایجاد مشکل شوند ،قطعا از مجموعه دادهها حذف شوند.
برای محاسبه روایی دادههای بهدستآمده ،تعداد کل و
میانگین فراوانیهای عنوانهای کدگذاری شده توسط دو
کدگذار در مجموعه دادهها محاسبه شد و سپس همبستگی

در نمونه مورد مطالعه برچسبگذاری شد .برای این منظور،

استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن) تخمین زده شد .عدد

برچسب « »Iبهصورت قراردادی (به عنوان معرف سوژانر

حاصله بهعنوان روایی کانورجنت یا همگرایانه (یعنی )rxy

«نتایج و بحث») و بهدنبال آن ،عالمت  #و یک شماره منحصر

شناخته میشود که مقدار آن در این مطالعه برابر  0/897بود

بهفرد استفاده شد .بهاین ترتیب ،سوژانرهای «نتایج و بحث»

( .)rho = 0/897پایایی دادهها (یعنی  )rxxاز طریق ضریب

مقالههای علمی و پژوهشی بهصورت  I#3 ،I#2 ،I#1و غیره

همبستگی اسپیرمن با تخمین پایایی بین کدگذاران (پایایی بین

برچسبگذاری شدند .در مرحله بعد ،فراوانی تعداد کل

ارزیابان) تخمین زده شد .تحلیل همبستگی دو متغیره یک

کلمات در هر سوژانر «نتایج و بحث» از هر مقاله پژوهشی

دنباله ای با استفاده از رو اسپیرمن معادل  0/907بود (0/907

استخراج شد .سپس ،هر سوژانر در مجموعه دادهها اسکن و

=  )rhoکه نشان دهنده پایایی قابل قبولی است .سپس از

«اُ سی آر» شد و از حالت گرافیکی بهحالت متن (تکست)

آزمون آماری غیر پارامتری مربع کای (خی  )2برای پاسخ به

تبدیل شد و بهصورت یک فایل کامپیوتری  *.txtذخیره شد.

سواالت تحقیق استفاده شد .در ابتدا قرار بود آزمون مانویتنی

در این مرحله ،فایلهای متنی آماده ورود بهنرم افزار

یوتست استفاده شود ،ولی از آنجاییکه جامعه نویسندگان

 AntCnocبودند .مجموعه دادهها برای شناسایی ابزارها و

بومی بهعنوان «معیار» در نظر گرفته شده بود ،هدف پژوهش

راهبردهای تردیدافکنی بر اساس دسته بندیهای از پیش

مشخص کردن این امر بود که آیا رفتار تردیدافکنی

تعیین شده در مدلهای ارائه شده توسط طبقهبندی وارتاال

نویسندگان ایرانی منطبق بر هنجار جامعه معیار و یا مستقل

( )2001و مدل چندکاربردی هایلند ( )1998توسط این نرم

از آن است .از همین رو استفاده از تست خی 2نسبت بهآزمون

افزار برای شناسایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .افزون

مان ویتنی یو تست ارجیحت داشت و بههمین دلیل از آزمون

بر تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار  ،Antconcدو متخصص

خی 2استفاده شد.
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پس از گرداوری مجموعه دادههای مورد نیاز ،تمام متون

آن با فراوانیهای بهدست آمده از نرم افزار ( AntCnocبا

 44کلمه از هر  1000کلمه موجود در مجموعه دادهها،

 .4بحث و نتایج
 4-1فراوانی و درصد توزیع ابزارهای تردیدافکنی

تردیدافکنی در هر هزار کلمه در مقالههای علمی نویسندگان

هدف پژوهش حاضر مقایسه فراوانی ،انواع و

ایرانی  %3/121بود که نشان میدهد که  31/21کلمه از هر

کارکردهای ابزارها و راهبردهای تردیدافکنی در سوژانرهای

 1000کلمه در مجموعه دادهها ،عبارات تردیدآمیز بودند.

«نتایج و بحث» نمونهگیری شده از مقالههای علمی نوشته

بنابراین میتوان گفت که بین سوژانرهای «نتایج و بحث»

شده توسط نویسندگان ایرانی و انگلیسی زبان بومی در دو

مقالههای نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی و بومی از

چارچوب تحلیلی هایلند ( )2004, 1998و وارتاال ()2001

لحاظ فراوانی ابزارهای تردیدافکنی اختالف روشنی وجود

بود و در این بخش نتیجه هر چارچوب بهطور جداگانه

دارد .بر این اساس ،میتوان گفت نویسندگان بومی شک و

توصیف خواهد شد.

تردید ،عدم قطعیت و فقدان تاکید نسبت بهگزارههای ارائه

برای پاسخ بهاولین سوال تحقیق ،فراوانی و درصد

شده را با استفاده بیشتر از عبارات تردیدآمیز در مقایسه با

توزیع ابزارهای تردیدافکنی در مقالههای انگلیسی نوشته شده

نویسندگان ایرانی بیان میکنند .بنابراین ،نتایج حاصل از

توسط نویسندگان ایرانی در مقایسه با نویسندگان انگلیسی

تحلیل هر یک از مقولههای تردیدافکنی بر اساس چارچوب

زبان بر اساس دسته بندی طرح وارتاال ( )2001محاسبه شد.

تحلیلی وارتاال ( )2001با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار

جدول  2نتایج زیر را نشان میدهد.

گرفت.

جدول  -2فراوانی ابزارهای تردیدافکنی در نمونههای ایرانی و بومی بر
اساس طرح وارتاال ()2001
ایرانی
راهبردها فراوانی فراوانی در
خام  1000کلمه

انگليسی زبان بومی
درصد

فراوانی فراوانی در

درصد

خام

 1000کلمه

238

5/95

19/05

357

8/93

19/50

137

3/42

10/96

213

5/33

11/63

اسمها

116

2/90

9/28

89

2/23

4/86

افعال
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عبارات تردیدآمیز بودند ،در حالی که فراوانی ابزارهای

کمکی
افعال
کامل

انواع ابزارهای تردیدافکنی


افعال کمکی

افعال کمکی بهعنوان یکی از مقولههای تردیدافکنی می
توانند برای بیان امکان و احتمال مورد استفاده قرار گیرند ،در
حالی که حقیقت اظهار نظر ارائه شده غیر قطعی بوده و کامال
آشکار نیست (هایلند ،1998 ،ص .)105 .کوتز ()1983
افعال کمکی معرفتشناختی را بهعنوان «فرضیات گوینده یا
ارزیابی احتماالت در نظر گرفته است» (ص  .)55پژوهش

صفتها

144

3/60

11/53

134

3/35

7/32

قیدها

150

3/75

12/01

248

6/20

13/54

حاضر هشت نوع فعل کمکی مختلف که میتوانند نوعی

پرسشها

172

4/30

13/77

251

6/23

13/71

معنای معرفتشناختی را بیان کنند و بهعنوان عبارات

عبارات
شبه جمله 71

1/76

5/68

129

3/23

7/05

ای
221

5/53

17/69

340

8/50

22/40

تردیدآمیز
کل

( can, could, may, might, must, should, will, and

 )wouldرا مورد بررسی قرار داد ،نتایج نشانداد که

دیگرعبارا
ت

تردیدآمیز در مقالههای علمی انگلیسی استفاده میشوند

1249

31/21

100

1831

44

100

در بارۀ نخستین پرسش پژوهش ،همانطور که در جدول
 2مشاهده میشود ،اختالف زیادی در بسامد ابزارهای
تردیدافکنی بین سوژانرهای «نتایج و بحث» مقالههای
نویسندگان ایرانی و بومی وجود دارد .جدول  2نشان میدهد

تردیدافکنی از طریق افعال کمکی شایع ترین نوع تردیدافکنی
است و فعل «توانستن» ( )canدارای باالترین فراوانی و فعل
«خواهد شد/نخواهد شد» ( )would/wouldn’tدارای پایین-
ترین فراوانی است .این یافته با نتایج مطالعات در پیشینه
پژوهشها نگارش آکادمیک (بایبر و همکاران1999 ،؛
هایلند1996 ،ب) همخوانی دارد که نشان میدهد فعل

که فراوانی ابزارهای تردیدافکنی در هر هزار کلمه در

«توانستن» ( )canپرکاربردن نوع افعال کمکی تردیدآمیز

مقالههای علمی نویسندگان بومی %4/4بود که نشان میدهد

است .،تفاوت بین مقالههای نوشته شده توسط نویسندگان
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ایرانی و بومی از لحاظ کاربرد افعال کمکی بهعنوان ابزارهای

آنها پیش بینی و داللت بوده و نشان دهنده احتمال و امکان

تردیدافکنی معنی دار بود ( p > ./01؛ .)χ2 = 34/313

میباشند ،اما فاقد قطعیت مطلقند .در مقالههای نویسندگان



افعال کامل معرفت شناختی

بومی بیشتر از مقالههای نویسندگان ایرانی از ابزارهای

بر اساس مدل هایلند (« ،)1998افعال قضاوت معرفت

تردیدآمیز مربوط بهدسته سوم اسامی (اسمهای احتمال غیر

شناختی» ،افعالِ واژگانی کاملیاند که برای بیان عدم قطعیت

قطعی) استفاده شده بود .با این حال ،فراوانی اسمهای معرفت

اظهارات ارائه شده مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین

شناختی فقط ( )٪6/53درکل مجموعه فایل متنی بود .تفاوت

تعهد نویسنده نسبت بهاظهارات بیان شده را کاهش میدهند.

بین مقالههای دو گروه از لحاظ کاربرد اسمهای معرفت

افعال اثباتی معرفت شناختی ابزارهای تردیدافکنیاند که نشان

شناختی معنی دار بود ( p > ./01؛ .)χ2 = 79/885

میدهند اطالعات ارائه شده قابل تایید نیستند ،زیرا از منابع



دیگری گرفته شدهاند .در این مطالعه ،افعال کامل معرفت

در حالی که تعداد زیادی از عبارات تردیدآمیز در

شناختی بهافعال گزارشی غیرحقیقتنما یا افعال اجرایی

مجموعه مقالههای علمی شناسایی شد ،اما صفات معرفت

( ،)propose, suggest, imply, argueافعال شناختی

شناختیِ نشان دهنده تردید ،که بهارائه اطالعات غیر قطعی،

غیرقطعی ( assume, speculate, estimate, evaluate,

مبهم ،مشکوک و یا نه کامال دقیق در مقالههای علمی می

 ،)assume, thinkو افعال ربطی غیرقطعی ( appear, tend,

پردازند ،بهویژه در زمینه زبان شناسی کاربردی پرکاربرد

 )seemتقسیم بندی شده اند .این سه دسته افعال بهعنوان

نبودند .صفات تردیدآمیز با معنای معرفت شناختی بهچهار

ابزارهای تردیدآمیز در مجموع فایلهای متنی گردآوری شده

زیرمجموعه تقسیم میشوند )1( :احتمال (مانند ممکن و

( 137 )%10/96بار در مقالههای نویسندگان ایرانی و

محتمل)؛ ( )2فراوانی نامحدود (مانند معمول ،رایج)؛ ()3

( 213 )%10/63بار در مقالههای نویسندگان بومی مشاهده

درجه نامحدود ( کمی ،نسبتا ،قابل توجه) و ( )4تقریبندهها

شدند و تفاوت بین آنها در هر زیرمجموعه (افعال گزارشی

(مانند تقریبی ،نسبی) میشود .نتایج حاصل از آزمون خی2

غیر حقیقتنما ،افعال شناختی غیرقطعی و افعال ربطی غیر

نشاندهندۀ تفاوت معنادار بین مقالههای نویسندگان ایرانی و

قطعی) معنی دار بود ( p > ./01؛  .) χ2 = 56/962این یافته

بومی در هر چهار زیر مجموعه بود ( p > ./01؛ = 33/64

نشان میدهد نویسندگان بومی ادعاهای خود را با احتیاط و

.)χ2

محتاطانهاند و افعال گزارشی غیر حقیقت را بیشتر از
نویسندگان ایرانی استفاده کردهاند.

قيدهای معرفت شناختی

قیدها بهعنوان ابزارهای تردیدافکنی اغلب با معنای
معرفتشناختی «که معرف درجه خاصی از عدم قطعیت یا

 اسمهای معرفت شناختی

عدم اطمینان در اطالعات است» ،ارتباط دارند (یوریونا،

اسمها بهسه نوع کلی تقسیم میشوند )1( :تاکیدی

 ،2012ص .)61 .این قیدها بهچهار زیر گروه طبقهبندی می

غیرحقیقتنما (مثال ادعا ،استدالل ،پیشنهاد ،اظهار عقیده) که

شوند )1( :قیدهای احتمال (به طور بالقوه ،احتماال ،بهاحتمال

درجات مختلفی از عدم قطعیت را در بیان دیدگاهها یا

زیاد ،احتمالا)؛ ( )2قیدهای فراوانی نامحدود (معموال ،اغلب،

مشاهدات و یافتههای خود و یا دیگران را نشان میدهد؛ ()2

بهندرت)؛ ( )3قیدهای میزان و درجه نامحدود (کامال ،نسبتا،

شناختی غیر قطعی (فرض ،اعتقاد ،تخمین ،حدس ،فرضیه،

اندکی ،تاحدی) و ( )4تقریبندهها است (به عنوان مثال تقریبا،

فرض) که اغلب نشان میدهد اظهارات بیان شده بر مبنای

حدودا) (گرینبام1969 ،؛ کرک و همکاران1985 ،؛

منطق ،دیدگاههای ذهنی یا بر اساس یک منبع دیگر است؛

دیکلرک . )1991 ،نتایج حاصل از آزمون خی 2نشان دهنده

( )3احتمال غیر قطعی (مانند احتمال ،امکان ،پیش بینی،

تفاوت معنادار بین مقالههای نویسندگان بومی و ایرانی در

تمایل) که نشان دهنده درجه احتمال ،فراوانی یا مقدار
نامحدود است .فراوانی اسمهای تاکیدی غیر قطعی شناسایی
شده در فایل متنی گرد آوری شده  21بود که پرکاربردترین
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تمامی چهار گروه بود (p > ./01؛ .)χ2 = 52/41


عبارات شبه جمله ای
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دقت بیشتری بیان میکنند و در ادعاهای خود بیشتر متعهد و



صفات معرفت شناختی

تردیدافکنی با استفاده از شبه جمالت بهعنوان

ساالگر-میر ( ،)1994هایلند ( ،)1995واسیلوا (،)2001

اصطالحات زبان شناختی که نشان میدهد آنچه گفته میشود

مرندی ( ،)2002یانگ ( ،)2003عطایی و صدر (،)2008

لزوما دقیق و مطلق نیست ،تحت عنوان «عبارات تردیدآمیز

جلیلی فر ( ،)2011هو و کائو ( )2011و یانگ (.)2013

غیر لغوی» دسته بندی میشوند (هایلند1998 ،؛ کرک و

یافتههای این مطالعات نشان میدهد که نویسندگان ایرانی در

همکاران .)1985 ،عبارات تردیدآمیز غیر لغوی مانند فعل

مقایسه با همتایان بومی خود از ابزارها و راهبردهای

دانستن و شبه جمالت شرطی نسبتا پرکاربردترین ابزارهای

تردیدافکنی کمتری استفاده میکنند .لحن غیر مستقیم

تردیدافکنی شبهجملهایند و با فراوانی ( )٪6/37در کل فایل

نویسندگان بومی در مقالههای علمی نه تنها باعث میشود که

متنی گرداوری شده ،گزارش شده است .تفاوت بین مقالههای

ادعاهای خود را برای کاهش تعهد شخصی در برابر هر گونه

نویسندگان ایرانی و بومی از نظر کاربرد شبه جمالت دارای

اظهار نظر محافظهکارانهتر و کارامدتر بیان کنند ،بلکه برای

ضمیر موصولی معنی دار بود (p > ./01؛ .)χ2 = 16/65

جلب پذیرش خوانندگان خود بهطور غیرمستقیم با آنها
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پرسشها

ارتباط برقرار میکنند در حالیکه نویسندگان ایرانی از عبارات

ساختارهای پرسشی یا استفهامی به«یک مسئله حلنشده

تردیدآمیز در نگارش مقالههای علمی کمتر استفاده کرده و

مهم اشاره کرده یا مسئولیت نویسنده و یا گوینده نسبت به

استفاده بیشتر آنها از تقویت کنندهها بهاین معنی است که

یک ادعا را سلب میکنند» (هایلند ،1998 ،ص.)143 .

نویسندگان ایرانی عالقهای بهایجاد تردید شخصی نداشته و

پرسشها بهعنوان یکی از اشکال تردیدافکنی غیر لغوی توسط

مستقیما در ارائه اطالعات جدید دخالت میکنند .این ویژگی

نویسندگان دانشگاهی برای جلب توجه خوانندگان بهعدم

را میتوان بهماهیت زبان و فرهنگ نویسندگان ایرانی نسبت

قطعیت وایجاد شک و تردید در نتایج حاصله مورد استفاده

داد .بهطور خالصه ،پیشینه پژوهشها در حال رشد در زمینه

قرار میگیرند .تفاوت بین مقالههای نویسندگان ایرانی و بومی

تردیدافکنی نشان میدهد که کاربرد ابزارهای تردیدافکنی به

از لحاظ کاربرد پرسشها معنادار بود ( p > ./01؛ = 7/81

عنوان یک استراتژی نگارشی و بهعنوان یک عنصر قابل توجه

.)χ2

و اثر بخش در نگارش مقالههای علمی مشکالتی را برای



دیگر عبارات تردیدآميز

دسته نهایی (یعنی دیگر عبارات تردیدآمیز) ،ابزارهای
عبارتی یا اقالم واژگانی با معانی غیر از عبارات تردیدآمیز
در دسته بندیهای واژگانی است که قبال ارائه شد .این دسته
نهایی شامل کمیتهای مورد استفاده برای بیان تقریب ،عدم
قطعیت و یا قطعیت نسبی میشود .نتایج حاصل از آزمون
خی 2نشان داد که تفاوت بین مقالههای نویسندگان ایرانی و
بومی از لحاظ کاربرد سایر دستههای ابزارهای تردیدافکنی
معنیدار نیست p > ./01( .؛ .)χ2 = 1/878
نتیجه تجزیه و تحلیل دادههای فوق نشان داد که اولین
فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار در سوژانرهای
«نتایج و بحث» مقالههای علمی از لحاظ فراوانی ابزارهای
تردیدافکنی مورد استفاده توسط نویسندگان غیرانگلیسی و
انگلیسی زبان ،رد میشود .یافتههای این مطالعه نتایج بسیاری
از مطالعات بین زبانی در مورد کاربرد تردیدافکنی در
مقالههای پژوهشی را تایید میکند—از جمله کالین
( ،)1991کریسمور و همکاران ( ،)1993فالحتی (،)1994

نویسندگان غیرانگلیسی زبان ایجادکرده است (عادل2006 ،؛
هایلند2005 ،؛ اینتراپراوات و استفنسن )1995 ،و مطالعه
حاضر نویسندگان ایرانی را نیز در این دسته قرار میدهد.

 2-4فراوانی تجمعی انواع مختلف ابزارهای
تردیدآميز
آزمون خی 2برای بررسی احتمال اختالف معنادار بین
فراوانی تجمعی انواع مختلف عبارات تردیدآمیز (بر اساس
دسته بندی طرح وارتاال ( ))2001در مقالههای نویسندگان
بومی و ایرانی نیز استفاده شد ( p > ./01؛ = 12299/478
 )χ2که اختالف معنیدار بزرگی را نشان داد .بهعبارت دیگر،
دومین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنی دار بین
مقالههای علمی نویسندگان بومی و ایرانی از لحاظ فراوانی
تجمعی کاربرد انواع ابزارهای تردیدافکنی نیز رد میشود .این
یافته نیز تایید کننده مطالعات پیشین موجود در تاریخچه این
موضوع است (سوالز1990 ،؛ کریسمور و فرانزارت1990 ،؛
هایلند و تسه؛ 2004؛ هینکل2004 ،؛ هینکل2005 ،؛
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عبدی2011 ،؛ علیمراد و صحراگرد2012 ،؛ مورانن،

را محدود کنند حال آنکه نویسندگان ایرانی تمایل بهاغراق و

1993؛ فالحتی1994 ،؛ هایلند1995 ،؛ واسیلوا2001 ،؛

افراط در گزارش ادعاهای خود دارند.

مرکانن و شوردر1997 ،؛ مرندی 2002 ،و یانگ.)2003 ،



عبارات تردیدآميز دقت گرا

در حقیقت ،نویسندگان بومی تمایل دارند تا از شدت

دومین دسته مهم از عملکرد عبارات تردیدآمیز در

اظهارات خود بهسادگی با استفاده از انواع ابزارهای تردید-

مقالههای علمی ،عبارات تردیدآمیز دقتگرا بود .این عبارات

افکنی برای کاهش احتمال مخالفت بکاهند ،زیرا ادعاهای

بر ارائۀ اطالعات دقیقتر تمرکز میکنند و نشان میدهند که

شدیدتر احتماال توسط دادهها و یا شواهد قیاسی بیشتر تایید

هر اظهار نظر بر اساس دقت ،استدالل و استنتاج قابل پذیرش

نخواهند شد.

است .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،فراوانی

 3-4فراوانی ابزارهای تردیدافکنی از لحاظ
عملکرد
بر اساس مدل چندکاربردی تردیدافکنی هایلند
( ،)1998ابزارهای تردیدافکنی از لحاظ عملکرد بهسه دسته

عبارات تردیدآمیز دقتگرا در هر هزار کلمه در مقالههای
نویسندگان بومی (فراوانی= 543و درصد= )%24/84بیشتر از
نویسندگان ایرانی (فراوانی= ,342درصد= )%22/67است.
نتایج حاصل از آزمون خی p > ./01( 2؛ )χ2 = 55/484
نیز تفاوت معناداری را بین این نویسندگان نشان داد.

اصلی تقسیم شدند :دقت گرا ،نویسندهگرا و خوانندهگرا.



تجزیه و تحلیل هر عملکرد ابزارهای تردیدافکنی در جدول

سومین دسته ابزارهای عملکردی تردیدافکنی مورد

زیر ارائه شده است:

عبارات تردیدآميز خوانندهگرا

استفاده نویسندگان ایرانی و بومی در سوژانر «نتایج و بحث»

جدول  .3ابزارهای تردیدافکنی در مقالههای پژوهشی نویسندگان ایرانی و

مقالههای علمی پژوهشی که برای «ایجاد احساس همکاری،

بومی بر اساس مدل هایلند ()1998

اشتراک و یا تبادل نظر بین مخاطبان» (یو ،2009 ،ص)97 .

ایرانی
دسته بندیها فراوانی فراوانی در

درصد

فراوانی فراوانی در

درصد

ارتباط موثر را در همکنشیات بین فردی بین نویسندگان و
خوانندگان ایجاد میکند .همانطور که در جدول  3مشاهده
میشود ،فراوانی عبارات تردیدآمیز خوانندهگرا در هر هزار

خام

 1000کلمه

نویسنده گرا 976

24/40

64/72

1341

33/52

61/34

دقت گرا 342

8/55

22/67

543

13/57

24/84

خواننده گرا 190

4/75

12/59

302

7/55

13/82

کل 1508

37/70

100

2186

54/64

100



عبارات تردیدآميز نویسنده گرا

کلمه در مقالههای نوشته شده توسط نویسندگان بومی
(فراوانی=302

و درصد= )%13/82بیشتر از مقالههای

نویسندگان ایرانی (فراوانی= 190و درصد= )%12/59است.

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،فراوانی

نتایج حاصل از آزمون خی 2نیز ( p > ./01؛ )χ2 = 26/945

عبارات تردیدآمیز نویسندهگرا در مقالههای علمی نویسندگان

بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین این نویسندگان بود .نتایج

ایرانی و بومی بیشتر از سایر انواع عبارات تردیدآمیز (یعنی

مطالعه حاضر نشان داد که سوژانر «نتایج و بحث» مقالههای

دقتگرا و خوانندهگرا) بود .جدول  3همچنین نشان میدهد

علمی پژوهشی

ضمن بیان اهمیت موضوع بهصورت

که فراوانی عبارات تردیدآمیز نویسندهگرا در هر هزار کلمه

توصیفی مهمترین یافتههای پژوهش را بیان میکند تا زمینهای

در مقالههای انگلیسی نویسندگان بومی (فراوانی=,1341

را برای تبادل نظر و متقاعد کردن خواننده ارائه کند .بنابراین،

درصد= )%61/34بیشتر از نویسندگان ایرانی (فراوانی= 976

دسته ابزارهای تردیدافکنی خوانندهگرا تنها یک منبع مفید

,درصد= )%64/72بود .همچنین ،نتایج حاصل از آزمون خی2

زبانی است که توسط نویسندگان مقالههای علمی بهکار می-

نشان دهنده تفاوت معنادار دو گروه بود ( p > ./01؛

رود ،تا نشان دهد که هر ادعایی صرفا یک نظر شخصی و

 .)χ2 = 147/606نویسندگان بومی در مقایسه با نویسندگان

یک توضیح قانع کننده را برای خوانندگان ارائه میدهد.

ایرانی از عبارات تردیدآمیز نویسندهگرا بیشتری استفاده کرده

بهاین ترتیب ،یافتههای این مطالعه در مورد سؤال سوم

بودند که تا مسئولیت شخصی خود در ارائۀ اطالعات دقیقتر

پژوهش نشان داد که بین مقالههای نویسندگان ایرانی و بومی
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خام

 1000کلمه

انگلیسی زبان بومی

بهکار میرود ،عبارات تردیدآمیز خوانندهگرا است که نوعی

از لحاظ کاربرد هر دسته از ابزارهای عملکردی تردیدافکنی

چالش از سوی خواننده استفاده کنند ،زیرا آنها خود را به

(دقتگرا ،نویسندهگرا ،و خوانندهگرا) نیز اختالف آماری

زبان رسمی محدود میکنند .عجیب نیست که سیمپسون

معنی داری وجود دارد .بهعبارت دیگر ،یافتههای این مطالعه

( )1990نیز خاطر نشان کرده است که نویسندگان غیربومی

فرضیه سوم پژوهش مبنی بر عدم وجود اختالف معنیدار در

از یک الگوی نسبتا ثابت جهت کاربرد ابزارهای تردیدافکنی

کاربرد عملکردهای مختلف ابزارهای تردیدافکنی توسط

در نگارش مقالههای علمی در رشته تخصصی خود استفاده

نویسندگان انگلیسیزبان و غیر انگلیسیزبان در سوژانر «نتایج

میکنند .بهاین ترتیب ،فرهنگها تأثیر مهمی در گفتمان

و بحث» مقالههای علمی پژوهشی را نیز رد میکند.

کاربردی دارند؛ همانطور که بلور و بلور ( ،1991ص)1 .
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 .5بحث

خاطر نشان کردهاند «تفاوتهای واضح و آشکاری در میزان
صراحت لحن کالم و همچنین سبک نوشتاری قراردادی که

تحلیل فراگفتمانی مقالههای علمی نشان داد که

بطور ضمنی تثبیت شده در نگارش مقالههای علمی به

اختالفات زبانشناختی بین زبانی دربرگیرنده تفاوتهای

زبانهای مختلف وجود دارد» (مقایسه کنید با هایلند1994،؛

اجتماعی-فرهنگی است .این یافته با نتایج هایلند (،)2004

مورانن1993 ،؛ هاردر1984 ،؛ احمد1995 ،؛ تیتس و

کاپلن ( )1966و مورانن ( )2001همخوانی دارد .نتایج

رولند2006 ،؛ بالک و چی1995،؛ ویناردی2008 ،؛ کانر

مطالعات این محققان نشان داده است که نگارش موثر یک

و لئور1988 ،؛ کروتز و هارس1997 ،؛ نامساریف1997 ،؛

رویکرد فرهنگگرا است .بهعبارت دیگر ،اختالفات زبانی و

واسیلوا2001 ،؛ یانگ2003 ،؛ اسپیلنر .)1983 ،هینکل

سبک نوشتاری در بین زبانها در نگارش مقالههای علمی

( )1997و کارلسون ( ،)1988برخالف اکثر محققان،

ممکن است متاثر از جنبههای اجتماعی-فرهنگی زبانها

مشاهده کردند که نویسندگان بومی و غیربومی در کاربرد

باشد .همانطور که بلور و بلور ( )1991خاطر نشان کرده اند،

ابزارهای غیررسمی تردیدآمیز محاورهای (به ویژه حروف

تفاوت بین نویسندگان انگلیسی زبان بومی و غیربومی در

اضافه) دارای تفاوت معنیدار نبودند و این یافته با نتایج

زمینههای علمی ممکن است ناشی از دالیل خاص فرهنگی

مطالعه حاضر همخوانی ندارد—که البته آنها بر محاوره

و یا دیگر دالیل کاربردی باشد ،زیرا ابزارهای تردیدافکنی به

تمرکز داشتند و نه نوشتار.

طور کلی بهطور موثرتری توسط نویسندگان انگلیسیزبان
بومی استفاده میشوند.

شاید یکی از دالیل عدم پذیرش مقالههای نویسندگان
آکادمیک ایرانی بهزبان انگلیسی توسط مجالت معتبر بین

به طور خالصه ،تمایل نویسندگان انگلیسیزبان بومی

المللی ،همین عدم کفایت مهارت و دانش فراگفتمانی این

بهاستفاده بیشتر از عبارات تردیدآمیز بهنظر میرسد بهمنظور

نویسندگان باشد که در پیشینه فرهنگی و زبانی آنها ریشه

کاهش شدت ادعاهای خود یا ایجاد یک متن خوانندهگرا در

دارد (مارکانن و شرودر )1997 ،و این مساله بهنوبه خود بر

بستر آکادمیکی باشد .همگام با نتایج مطالعات هو و کائو

میزان و درجه استفاده از عبارات تردیدآمیز در متون علمی

( )2011و یانگ ( ،)2013یافتههای پژوهش حاضر نشان

آنها نیز تاثیر میگذارد .نویسندگان دارای مهارت نوشتاری

میدهد که نویسندگان انگلیسیزبان بومی در مقایسه با

علمی اندک ،وقت بیشتری را بهانتخاب واژگان اختصاص داده

همتایان ایرانی خود از عبارات تردیدآمیز رایجتر و غیررسمی-

و توجه خود را از سطح فراگفتمان و ژانر بهسطح جمله و

تر (از جمله افعال لغوی ،افعال کمکی ،صفات معرفت

واژه معطوف میکنند و «ارتباط و تناسب متنی» و «آگاهی از

شناختی ،قیدها و عبارت شبه جمله ای) استفاده میکنند .این

نحوه کاربرد زبان در موقعیتهای مختلف» را در نظر نمی

تفاوت ممکن است ناشی از اختالفات بین فرهنگی ،تفکر

گیرند (سیونیس ،1995 ،ص .)99 .بهطور خالصه ،میتوان

انتقادی یا دیگر دالیل کاربردی ،و همچنین راحتی یا استقالل

ادعا کرد که دلیل اصلی استفاده بیشتر از انواع و کاربرد هر

در کاربرد زبان انگلیسی باشد .در عین حال ،نویسندگان ایرانی

دسته از ابزارهای عملکردی تردیدافکنی در سوژانر «نتایج و

تمایل دارند از عبارات و اصطالحات ثابتی برای کاهش

بحث» مقالههای علمی آن است که تعمیم یافتهها و بیان نتیجه
460

نهایی بهسبک و زبان خاص یک جامعه علمی ،نقش کلیدی

علمی از چه نوع و دستهای از ابزارهای عملکردی تردیدآمیز

در سوژانر «نتایج و بحث» دارد و منجر بهارزیابی بهتر نظرات

بهصورت صحیح استفاده کنند .در واقع ،رعایت و بکارگیری

نویسنده میشود که ممکن است توسط اعضای جامعه

صحیح ابزارهای تردیدافکنی یک ویژگی پیشنیاز برای

گفتمانی هدف پذیرش یا رد گردند .از این رو ،نویسندگان

نگارش مقالههای علمی است .ارائه یافتههای پژوهش به

حرفهای آگاهی زیادی در مورد کاربردهای ابزارهای

صورت محتاطانه ،دقیق و بدون قاطعیت بهنویسندگان کمک

تردیدافکنی بهمنظور کاهش صراحت و اعتماد بهنفس خویش

خواهد کرد تا انتظارات جامعه گفتمانی پژوهشگران را

و مسئولیتپذیری شخصی برای صحت ادعاهای خود و نیز

برآورده سازند و انتقادات و بازخوردهای منفی ناشی از

محافظت از خود در برابر رد ادعاهایشان توسط مخاطبان

اظهارات جسورانه را دریافت نکنند.

علمی خویش دارند.

نتایج تجزیه و تحلیل صورت گرفته در این مطالعه نشان
داد که سوژانر «نتایج و بحث» مقالههای نوشته شده توسط

 .6نتيجهگيری

نویسندگان غیر انگلیسی زبان (ایرانی) که در مجالت

عملکرد عبارات تردیدآمیز مورد استفاده نویسندگان انگلیسی

ایرانی دارند) حاوی تعداد زیادی از خطاهای سبکی،

زبان ایرانی و انگلیسی زبان بومی در سوژانر «نتایج و بحث»

گفتمانی ،نحوی و فراگفتمانی است .بنابراین میتوان نتیجه

مقالههای علمی بود .یافتههای این مطالعه نشان داد که بهطور

گرفت که شرایط و زمینهای که در آن نگارش علمی در ایران

کلی نویسندگان انگلیسیزبان ایرانی بهطور قابل مالحظهای

بهطور رسمی آموزش داده میشود ،استاندارد و مناسب

فاقد توانایی استفاده از عبارات تردیدآمیز در بیان نظرات و

نیست .همچنین یافتههای این مطالعه نشان میدهد که نظام

ادعاهای خود هستند .بنابراین ،نویسندگان غیربومی قادر به

دانشگاهی ایران در زمینههای زیر ناموفق بوده است)1( :

رعایت قوانین و هنجارهای متداول سبک نگارش علمی

افزایش آگاهی زبانآموزان انگلیسی از تفاوت بین شیوههای

نبودند ،هرچند ممکن است از قواعد سبک و نگارش

نگارش علمی و عمومی بهزبان انگلیسی )2( ،استفاده کردن

مقالههای علمی و تفاوتهایی احتمالی بین کاربرد عبارات

از روشهای مناسب سبک نوشتاری برای آموزش نگارش

تردیدآمیز در نگارش انگلیسی و فارسی آگاهی داشته باشند.

علمی و ( )3فارغ التحصیالنی که از دانش کافی الزم که قادر

این عدم توانایی باعث کاهش مشارکت نویسندگان ایرانی در

بهانجام ویراستاری یکمجله ،حداقل در مجالت IJLLALW

دنیای علمی میشود .در این راستا ،یافتههای کاپالن ()1987

و  IJALELبرخوردار باشند .در نتیجه ،یافتههای این مطالعه

نیز نشان میدهد که مهارتهای زیر ساختی نگارش در میان

بهوضوح ضرورت توسعه و طراحی مطالب معتبر و حقیقی

نویسندگان غیربومی وجود ندارد و نویسندگان غیربومی فاقد

توسط طراحان مطالب درسی و مدرسانی که زبان انگلیسی به

شاخص یا توانایی الزم برای تصمیمگیری و انتخاب مناسب

عنوان زبان هدف تدریس میکنند را نشان میدهد تا اعضای

و یا حتی تواناییهای فرهنگی ،جامعهشناختی زبان و آموزشی

جامعه علمی را با قواعد نگارش مقالههای علمی آشنا کنند.

الزم برای شناسایی گزینههای مناسب نوشتاری هستند .آنها

در مورد محدودیتهای این مطالعه ،باید اذعان شود که

همچنین از پیامدهای گمانه زنیها و نتایج غیرقطعی خود در

تعیین یک طبقهبندی جامع از انواع و عملکردهای ابزارهای

بیان ادعاها و نظرات خود دربستر مقالههای علمی آگاهی

تردیدافکنی ،کاری بسیار مشکل و بحثانگیز است .همچنین،

ندارند .در نتیجه ،اختالف بسیار زیادی بین نگارش علمی

با توجه بهماهیت توصیفی دادهها مبتنی بر مجموعه نوشتاری

معتبر و ساختگی وجود دارد .بنابراین ،این مطالعه قطعا نیاز

گرداوری شده  ،مطالعه فعلی از مجموعه دادههای نسبتا

بهارائه آموزشهای خاص برای ارائه تمرینهای جالب و

کوچکی استفاده کرده است .تعداد سوژانر «نتایج و بحث»

چالش برانگیز در زمینه استفاده از استراتژیهای تردیدافکنی

مقالههای علمی پژوهشی که در مجموعه دادهها گنجانده شد،

برای نویسندگان غیربومی مقالههای علمی پژوهشی را مورد

با وجود محدودیت ،معرف مجموعه دادههای جامعه نمونه

تاکید قرار میدهد تا آنها بدانند در هر سوژانر از مقالههای

گیری شده بود .دومین محدویت این پژوهش اطالق اصطالح
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هدف از این مطالعه بررسی فراوانی توزیع ،انواع و

 IJLLALWو ( IJALELکه هر دو سردبیران و ویراستاران

برای شناسایی و کدگذاری ابزارهای تردیدافکنی شرکت

«غیر انگلیسی زبان» تنها بهنویسندگان ایرانی بود که این

.کردند

تحدید حدود بهدلیل محدودیتهای زمانی و سایر
 آخرین محدودیت.محدودیتهای عملی صورت گرفت
پژوهش حاضر آن بود که تنها دو فرد کدگذار در این مطالعه
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