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Abstract 

 

Background and purpose: Metadiscourse markers (MDMs) play a significant role in academic 

witting. They act as a bridge between writers and readers and make a text more understandable. 

Therefore, this study aimed at investigating the use of MDMs in introduction, methods, results, and 

discussion (IMRaD) sections of English medical research articles (RAs) published in Iranian and 

American ISI journals. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, performed in 2020, we selected 60 RAs 

published in Iranian medical journals and 60 RAs in American medical counterparts. Following Hyland’s 

taxonomy, MDMs were identified. Data analysis was done in SPSS V21 applying t-test.   

Results: The mean scores for MDMs were 5.40 and 5.78 in RAs published in Iranian and 

American journals, respectively that indicated no significant difference between MDMs used by Iranian 

and  non-Iranian authors of medical RAs (P=0.377).  

Conclusion: Further trainings on the use of MDMs not only help authors to write more 

coherently and their intended meanings clear to their audience, but also enables readers to easily interpret 

the text. In fact, these markers improve the quality of writing and increase the comprehensibility of the 

text. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــــزشـــوم پـــلــــگاه عـشــــه دانــــلــمج

 (92-611)   6011سال    اردیبهشت    691سي و یكم   شماره دوره 

 99       6011، اردیبهشت  691اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره سي و یكم، شم              

 پژوهشی

 :رانیا یفراگفتمان در مقاالت پزشک یاستفاده از نشانگرها تیوضع
 یقیتطب یمطالعه ا

 
       1رحمت اله سلطانی

 2نسرین شکر پور

 چکيده
و  یساددگاننو یاانم یها پلدارند. آن یکآکادمنوشتار در مهارت  یینقش بسزا فراگفتمان ینشانگرها و هدف: سابقه

مقایسا  وضاعی   حاضار مطالعا هاد   ینکدداد. بداابرایم ترقابل فهمبرای خوانددگان  اکددد و متن ریم یجادخوانددگان ا

 یسی زباانانگل یپزشک ت( در مقاالIMRaDو بحث ) یجها، نتاروش مقدم ، هایبخش در نشانگرهای فراگفتمان استفاده از

 .بود یکاو آمر یرانیا ISIدر مجالت 

و  یارانا یمدتشر شده در مجاالت پزشاک مقال  06، انجام شد 9911سال  ک  در یمطالع  مقطع یندر ا ها:مواد و روش

 ییشداساا نشاانگرهای فراگفتماان، یلددهابر اساس مدل . شده اس انتخاب  یکاآمر یپزشک مجالتدر  مقال  مدتشر شده 06

بارای مقایسا  میاانگین  t ون. در نهایا ، از آزماشادندتجزی  و تحلیال  19نسخ   SPSSافزار ها با استفاده از نرمشدند. داده

 استفاده شد. ییو آمریکا یدر مجالت پزشکی ایران نشانگرهای فراگفتمان

 یج بود. نت 87/5و  06/5 و غیر ایرانی ب  ترتیب یرانیا یسددگانفراگفتمان مورد استفاده نو ینشانگرها یانگینم ها:یافته

و  یرانایا یپزشاک یساددگانماان امماال شاده توسا  نوفراگفت یکال نشاانگرها یبارا P دهد ک  مقادارینشان م t آزمون

 یو تعاامل راهدمااییفراگفتماان  یگرف  ک  از نظر استفاده از نشاانگرها یج توان نتیم ینبوده اس . بدابرا 988/6 یرایرانیغ

 .وجود ندارد یتفاوت معدادار یسددگاندو گروه از نو ینب

 سددیتا مدسجم تر بدو کددیکمک م سددگانیراگفتمان ن  تدها ب  نوف یدر استفاده از نشانگرها ترشیآموزش ب استنتاج:

فراگفتمان  ینشانگرها نیارتباط برقرار کددد. بدابرا سددگانیدرک و با نو یسازند متن را ب  راحت یبلک  خوانددگان را قادر م

 .دهددیم شیمتن را افزا بودنو قابل درک  بخشددینوشتن را بهبود م  یفیک
 

 پزشکی، ایران، مطالع   تطبیقی نشانگرهای فراگفتمان، مقاالت کليدی:واژه های 
 

 مقدمه
زبان،  یاز چهار مهارت اساس یکینوشتن، ب  مدوان 

تار ی، طوالننیبرخوردار اس . بدابرا یرینظیب  یاز اهم

 سااددگانیبا  نو آکادمیااکشادن دوره آمااوزش نوشاتن 

نوشاتن مقالا  تسال   یهااکدد تاا بار مهاارتیکمک م

، اکادمیکنوشتن  یهایژگیو نیتراز مهم یکی (.9)ابددی

 اس . فراگفتمان یاستفاده مداسب از نشانگرها
 

 :shokrpourn@gmail.com E-mail                       یراپزشکیپ دانشکده یراز،ش یدانشگاه ملوم پزشک :شیراز -شکر پور نینسر مولف مسئول:

 یرانا ،یرازش ،یرازش یدانشگاه ملوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یپزشک یزمژورنال کارشداسی ارشد. 9

 یرانا ،یرازش ،یرازش یدانشگاه ملوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،انگلیسیزبان  گروه ،استاد. 1

 :  0/91/9911تاریخ تصویب :                 17/99/9911تاریخ ارجاع جه  اصالحات :            17/99/9911 تاریخ دریاف 
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 يفراگفتمان در مقاالت پزشك ینشانگرها
 

 6011، اردیبهشت  691دوره سي و یكم، شماره                                                                   مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                   90

 ینشاانگرها یو ضمد حیصر آموزش، نیمالوه بر ا

 نویسددگاننوشتن  ییتوانا یطور قابل توجهفراگفتمان ب 

 (.1)بخشدیرا بهبود م

هستدد ک  بدون اضااف   یفراگفتمان ابزار یهانشان 

 یماتن، جها  ساازمانده یاصل یب  محتوا یزیکردن چ

 تاارها در درک بهنشااان  نیاارونااد. ایزبااان باا  کااار ماا

ارتبااط  میو تحکا جادیو ا سددهیخوانددگان از نگرش نو

و ب  دو  کدددیم فایا یو خواندده نقش مؤثر سددهینو نیب

 یشاوند. نشاانگرهایما میتقسا یاملو تعا ییدست  راهدما

 نیاابا   کددد ویم  یریاطالمات را مد انیجر ییراهدما

 نیکددد. ایم ییمتن راهدما قیخوانددگان را از طر قیطر

ها، چارچوب سازها، ارجاع درون شانگرها شامل گذارهن

ها جماالت را استدادها و ابهام زداها هستدد. گذاره ،یمتد

و  "اماا"، "نیامالوه بر ا"ماندد  ی. مباراتدهددیب  هم رب  م

 مراحال گفتماان اشااره ایها ی. چارچوب سازها ب  توال"و "

 یهاارجااع. ا"تااینها"و  "سرانجام"ماندد  یدارند. مبارات

ماتن اشااره  یهااقسام  ریبا  اطالماات ساا یدرون متد

در بخاش "و  "ذکار شاده در بااال"مانداد  یدارند. مبارات

اشااره  گارید . استدادها ب  اطالمات ارائ  شده در متون"دوم

 انیب یفالن"و  "یطبق گفت  فالن"ماندد  ی. مباراتکدددیم

زند سااایرا قااادر ماا سااددگانی. ابهااام زداهااا نو"کداادیماا

درک  یبراکمک ب  خوانددگان  یرا برا یاطالمات کاف

 یمباارات فاراهم کدداد. ساددگانیماورد نظار نو یبهتر معدا

 .(9) "ب  مدوان مثال"و  "گریمبارت د ب "، "مثل"ماندد 

کشاندد و یخواندده را ب  گفتمان م یتعامل یهانشان 

 یمعداا ریدر تفسا ماًیدهداد تاا مساتقیما یها فرصتب  آن

 ها شامل مباراتنشان  نیشوند. ا ریدرگ یمتد یهاداللاست

 یهاانگارش نماهاا، واژه ،یدیمبارات تأک ز،یآم اطیاحت

 زیاآماطیاهساتدد. مباارات احت رسازهایارجاع ب  خود و درگ

 نیهستدد و همچد سددهینو انیضعف در صراح  ب انگریب

باشادد  یدهداده اطالمااتشک و نشان انگریممکن اس  ب

.  یانا  واقع رنادیگیقارار ما  یابراسااس نظر ترشیک  ب

 . مباارات"باایتقر"و  "دیشاا"،"ممکن بودن"ماندد  یمبارات

 سددهینو دانیدهدده اطممداصری هستدد ک  نشان یدیتأک

 ،"ب  وضاو "،"قطعا"ماندد  یباشدد. مباراتیخود م دیمقا از

 یها و مبارات. نگرش نماها واژه"ق یدرحق"و  "ش یهم"

در ماتن  ساددهینو یمدف اینگرش مثب   انی  بهستدد ک  ب

 یهاا. واژه"ماوافقم"و  "متاسفان "ماندد  یپردازند. مباراتیم

کدد. یاظهار وجود مدر متن  سددهینو یعدیارجاع ب  خود 

 رساازهایخواندده با بکار بردن درگ. "ما"و "من"ماندد یاتمبار

 یاراتمبا .کددیبا خواندده ارتباط برقرار م میطور مستقب 

 .(9) "ک  دیتوج  داشت  باش "و  " دیریدر نظر بگ "ماندد 

 در نوشاتن یقابل تاوجه  یفراگفتمان اهم ینشانگرها

نشاانگرها، ایان د. باا اساتفاده از نادار یدانشگاه تمقاال

 تجماالارتباط باین و  سددینویم یمتن را مدطق سددگانینو

 اگفتماانفر ی، نشاانگرهانیکددد. مالوه بر ایم ترمدسجمرا 

خواندده  رایرا ب نکمک کدد مت سددگانید ب  نودتوانیم

 یهاارا در ارائا  نشاان  سددهینو ییکددد و توانا ترجذاب

محتااوا نشااان  رشیاز درک و پااذ دااانیاطم یباارا یکاااف

از زباان اسا  کا   یا، فراگفتمان جدبا نیبدابرا (.0)دهدد

هااا فااراهم و خوانداادگان آن سااددگانینو انیاام یوناادیپ

بهتر متون  ریفراگفتمان تفس  یساده، اهم انیکدد. ب  بیم

 .(5)اس  توس  خواندده گدجانده شده

شااامل  هایلداادفراگفتمااان  بداادی نشااانگرهایطبقاا 

اسا . نشاانگر فراگفتماان  راهدماایی و یتعامل یهادست 

 هاایارجاع، چارچوب سازها ،هاگذارهشامل  کدددهراهدمایی

ک  خوانددگان  باشدمی زداهامابهاو  استدادها، درون متدی

کداد. نشاانگر فراگفتماان یما ییمتن راهدماا قیرا از طر

 ،اظهارها ، خودهاها، نگرشتاکید، مبارات احتیاطی) یتعامل

ار کا بامتن مشارک  خوانددگان در  ی( برادرگیرسازها

کا   لددیفراگفتمان ها ینشانگرها یبددطبق  (.0)روندمی

هماراه باا چداد  اس  ییراهدماو  یتعامل یهاشامل دست 

 نشان داده شده اس . 1و  9 شماره مثال در جداول

در مااورد  یادیاامطالعااات ز ریاااخ یهاااسااال یطاا

ایان از  یکادر یاس .  انجام شده ی فراگفتماننشانگرها

شاده  استفادهفراگفتمان  یاستفاده از نشانگرها مطالعات،

و  زبااان تاارک یلاایتکم التیتحصاا انیتوساا  دانشااجو

  ینام  کارشداس انیدر خالص  مقاالت پا یی زباناکیآمر
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 و همکاری رحمت اله سلطان     

 99       6011، اردیبهشت  691اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            دوره سي و یكم، شم              

 پژوهشی

 (1665،  هایلدد) راهدمایی ینشانگرها :1شماره  جدول
 

 زیرمجموم  طبق 
 نقش

 (ده در متندخوان ییراهدما)
 مثال

 in addition/but/thus/and دهددیجمالت را ب  هم رب  م گذاره ها نشانگر راهدمایی

 finally, /to conclude/my purpose is کدددیاشاره م یها و افعال گفتمانب  مراحل، سکانس چارچوب سازها 

 noted above/see Fig/in section 2 کدددیمتن اشاره م گرید یب  اطالمات ارائ  شده در قسم  ها ارجاع درون متدی 

 according to X/(Y, 1990)/Z states کدددیاشاره م گریب  اطالمات ارائ  شده در متون د استدادها 

 namely/e.g./such as/in other words دهددیارائ  م یشتریب حیتوض ابهام زداها 

 
   (1665، هایلدد) تعاملی ینشانگرها :2شماره  جدول

 

 زیرمجموم  طبق 
 نقش

 (نمودن خواندده در متن ریرگد)
 مثال

 might/perhaps/possible/about گذارد یآزاد باز م یگفتگو یه را براو را کددیم یریجلوگ سددهیاز تعهد نو یاطیمبارات احت شانگر تعاملی

 in fact/definitely/it is clear that بددندیآزاد م یگفتگو یهستدد و راه را ب  رو دیکددده تاک انیب دهایتاک 

 unfortunately/I agree/surprisingly کددیم انینسب  ب  متن را ب سددهیو نظر نو نگرش ها نگرش 

 I, we, my, me, our کددیبا خواندده ارتباط برقرار م میطور مستق ب  اظهارها خود 

 Consider, note, you can see that کددیاشاره م سددگانی/ نوسددهیب  نو میمستق رسازهایدرگ 

 

نشااان داد کاا   جی. نتااامااورد بررساای قاارار گرفاا ارشااد 

 ییکاایآمر انیجوباا دانشا س یدر مقا ترک زبان انیدانشجو

 .(8)کردندفراگفتمان استفاده  ینشانگرها از ترکم

  (،1665) لدااادیها مااادلسااالطان، باااا اساااتفاده از 

Hyland's (2005) Model، یااااااده از نشانگرهااستفاا 

و  یسایانگل یزبانشداس یرا در مقاالت پژوهش فراگفتمان

هااا نشااان داد کاا  اسااتفاده از افتاا یکاارد.  یبررساا یمرباا

و  یسایانگل یفراگفتمان در مقااالت پژوهشا ینشانگرها

طاور قابال با  یمربا محققااندارد.  ینقاش اساسا یمرب

 یسایانگل محققاناز  ترشیب راهدمایی یاز نشانگرها یتوجه

از  یسایانگل محققاانکا   یکردناد، در حاالیاستفاده ما

 (.7)کردندیاستفاده م یترشیب تعاملی ینشانگرها

Hyland  وTse ینشانگرها یبررس یرا برا یقیتحق 

مختلف انجاام دادناد. مجموما   یهافراگفتمان در رشت 

 یلایتکم التیتحص یهاها و رسال نام  انیها شامل پاآن

ها نشان داد ک  افت یبود.  یمختلف دانشگاه یهااز رشت 

ی خاود در هااناما انیادر مقطع دکتارا در پا سددگانینو

 ینشانگرهااز  تریشبارشد  یکارشداس نویسددگانمقایس  با 

 (.5)کردندفراگفتمان استفاده 

 ینقش مهمافراگفتمان  نشانگرهایک  اس   یهیبد

و مقااالت  یدانشاگاه متون، نوشاتن ییخوانا شیدر افزا

و  ساددگانینو نیروابا  با نیها همچددارد. آن یپژوهش

  یااهم رغامیملا .(0)کددادیم لیها را تسهمخاطبان آن

از  یاریبسا یهداوز بارا شانگرهافراگفتمان، ن یهاگرنشان

نوشاتن مقااالت  باا  کا یکسان یبرا ژهیو، ب سددگانینو

سر و کاار دارناد، ناشاداخت  هساتدد. باا  یسیانگل یپزشک

 سااددگانی، نوهااافراگفتمااان نشااانگرهایگاارفتن  دهیااناد

متن واضح و قابل فهم ارائ  دهدد. ماالوه  کیتواندد ینم

 یوانداد ماتن را با  راحتاتینم ، خوانددگان ن  تدهانیبر ا

آن را بدسا   قیادق یتوانداد معداایکددد، بلک  نم ریتفس

 یمقال  مرتبطا چیه میتوانستی، ما نمنیآورند. مالوه بر ا

گفتمااان در افر یاسااتفاده از نشااانگرها ساا یمقا یرا باارا

 جینتاا ،(Method) شرو ،(Introduction) بخش مقدما 

(Results) و (and) بحث (Discussion) ، IMRaD ، در

 یرانایا ساددگانیک  توس  نو یسیانگل یمقاالت پژوهش

و مقااالت نوشات   رانیاا یچاپ شده در مجالت پزشاک

مدتشاار شااده در  یراناایرایغ سااددگانی  نواشااده توساا

 ، مطالعا نیبداابرا .میکدا دایا، پکاایآمر یپزشاک مجالت

تعاداد  نیانگیام سا یب  طور خاا  باا هاد  مقا حاضر

کلماا  در  9666در هاار  یو تعااامل راهدمااایی ینشااانگرها

نوشات   یسایانگل یمقااالت پژوهشا IMRaDهاای بخش

مدتشار شاده در  یرانایا یپزشاک ساددگانیشده توس  نو

و مقاااالت نوشاات  شااده توساا   رانیااا یمجااالت پزشااک

ی مدتشاار شااده در مجااالت ملااوم راناایا ریااغ سااددگانینو

 لدادیبار اسااس مادل ها 1697پزشکی امریکایی در سال 

 ده اس .شانجام 
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 روش هامواد و 

 کا  در ساال  اسا  یمقطعا مطالعا  کیمطالع   نیا

 شااامل مطالعاا  نیااا یاصاالمجموماا   .انجااام شااد  9911

نوشات   یرانیا سددگانیک  توس  نو ISI یمقاالت پزشک

همچدااین مدتشاار شااده و  رانیااا یمجااالت پزشااک و در

 سااددگانینوشاات  شااده توساا  نو ISI یپزشااک مقاااالت

، مدتشار شاده کاایآمر یمجالت پزشاکک  در  یرانیرایغ

داده  گااهیدر پا رانیاا ISIشاده   یانما یهاا. ژورناالبود

 گااهیپا نیاا. در جساتجو شادند رانیاا یمجالت پزشاک

 نیاا نی. از باباود پیادا شاده ISIباا   یامجل  نما 78 ،داده

سااده با   یفتصاد یریگمجل  با روش نمون  16مجالت، 

موضاوع بر اسااس  .انتخاب شدند یرانیمدوان مجموم  ا

، انتخااب ISI  ینمامجل  امریکایی با  16، مجالت ایرانی

 یمجاالت پزشاک سا یدر ل ییکاایشدند. مجاالت آمر

 .متحده جستجو شد االتیا

اساتفاده از  یبررسا یهاا، باراپس از انتخاب ژورناال

شااماره  نیهااا را در آخاار، مقالاا فراگفتمااان ینشااانگرها

 1697ک  در ساال  ییکایو آمر یرانیمدتخب ا ISIمجالت 

را مقاالت تاا مجموما   میکارد یبررسا ،مدتشر شده اس 

 ی بودند ک  داریمقاالت انتخاب یاصل اری. معمیانتخاب کد

مقااالت حاذ   ریساا نی. بدابرابودند IMRaD یهابخش

کا   یمقالا  پژوهشا 06فوق الذکر،  اریبر اساس مع شدند.

 یپژوهشا مقالا  06مدتشر شده و  رانیا یدر مجالت پزشک

، جها  مدتشر شاده بودناد کایآمر یدر مجالت پزشک ک 

باین سااده از  یتصادف یریگنمون  قیاز طر لیو تحل  یتجز

هاد  از جاا کا  از آنانتخاب شدند.  یمقال  پژوهش 190

فراگفتماان در  یاساتفاده از نشاانگرها یمطالع  بررسا نیا

مدتشار شاده  یسیانگل یپزشک مقاالت IMRaD یهابخش

 بر اساس مدل 1697در سال  کایو آمر رانیا ISIالت در مج

، دهیامقال  مانداد مداوان، چک گرید یهابود، قسم  هایلدد

 یهاا، مداواننیهاا، مدااوی، وابساتگسددگانیاطالمات نو

هااا، مدااابع و وساا یهااا، پی، جااداول، ارقااام، پاااورقیفرماا

از متااون مقاااالت کدااار  مقاااالت یاسااتدادات داخاال متداا

 یبداادطبقا مادل  حاضار از قیاا. در تحقداناگذاشات  شاده

 اساتفاده شاده اسا . یلایتحل ی، ب  مدوان چاارچوبهایلدد

کا   AntConc (9 ،5 ،8)مقاالت مدتخب در نسخ  نرم افزار 

شاده  یبارگاذار (1)شده اس   ی( ته1697) یتوس  آنتون

فراگفتمااان را در مقاااالت باار  ینشااانگرها فراواناایانااد تااا 

و   یاا( تجز1665)ل هایلداادمااد ینشااانگرها ساا یاساااس ل

دهدد یامکان را ب  ما م نیا Antconcافزار نرم کدد. لیتحل

هااا در آن بسااامد زانیاامااتن، م کیااواژگااان  ساا یتااا ل

هااا مااراه نموناا  اسااتفاده از آنه مختلااف باا  یهااابخااش

. ابتادا رنادیقرار گ ی( مورد بررسیمتد  یدر مح دواژهی)کل

و در  لی( تبادplain text) متن از حال  ورد ب  ماتن سااده

گاردد. سا س درقسام  جساتجو، یما یبارگاذار رافزانرم

 دیتعدادکل AntConcافزار شود. نرمینوشت  م یدیکلکلم 

ک   یآن ب  همرا جمالت یرا جستجو و فراوان یواژه ورود

جاکا  از آن کداد.یآن واژه درآن بکار رفت  را مشخص م

 ییکاایمرمدتخاب آ یتعداد کل کلمات در مقاالت پزشک

(، 959،766و  989،907 بیابود )با  ترتاز ایرانی  ترشیب

کلما   9666هار  یهاا بارافراگفتماان یتعداد نشاانگرها

حتماالی ایان اخاتال  از باین بارود. اثار امحاسب  شد تا 

 افازارنرمشده با استفاده از  یآورجمع یهاسرانجام داده

SPSS   قاارار  یآمااار لیااو تحل  یاامااورد تجز 19نسااخ

تعااداد  نیانگیاام ساا یمقا ی، باارانیاا. مااالوه باار اگرفاا 

کلماا  در  9666در هاار  یو تعااامل راهدمااایی ینشااانگرها

کا  توسا  دو  یسایدر مقاالت انگل IMRaD یهابخش

مساتقل  tنوشت  شده اسا ، از آزماون  سددگانیگروه نو

 .شده اس  استفاده

 

 یافته ها
 ینشااااانگرها لیااااو تحل  یااااقاااادم تجز نیاولاااا

 یانتخااب مقااالتدر  یو تعاامل هدمااییرا یهافراگفتمان

انجاام تعاداد کلماات  صیتشخ یبرا ییکایو آمر یرانیا

را  مقاااالتتعااداد کاال کلمااات  9 شااماره . جاادولشااد

 دهد.ینشان م IMRaD یهابخش

ان داده انشا 9اره ااادول شما  در جااورکااطاناهم

 ییکاایآمر مقااالت در IMRaD یهااشده اس ، بخاش
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 پژوهشی

تعاداد  نیایپاس از تع اسا . یرانیامقاالت تر از یطوالن

 یهاارا در بخاش نشانگرهای فراگفتماان، تعداد کلمات

IMRaD یپزشااک سااددگانیکاا  توساا  نو در مقاااالتی 

 لیو تحل  ی. تجزمی، محاسب  کردنوشت  شده بودند یرانیا

 راهدماایی یهافراگفتمان یتعداد کل نشانگرها یفیتوص

ر جادول د یرانایا مقااالت IMRaDبخاش  در یو تعامل

 شده اس .درج  0شماره 
 

 ی انتخاب شدهمقاالت پژوهشدر تعدادکل کلمات  :3شماره  جدول
 

 متغیرها
 مقاالت مدتشر شده در

 مجالت ایرانی

 مقاالت مدتشر شده در

 امریکاییمجالت 
 مجموع

 06 16 16 تعداد مجالت

 916 06 06 یتعداد مقاالت انتخاب

 IMRaD 06 06 916  یبخش ها تعداد

 911107 989907 959766 کلمات متون مقاالت انتخاب شده تعداد

 

در مقااالت  یو تعاامل ییراهدماا یتعداد نشاانگرها :4شماره  جدول

 کلم ( 9666)در هر  ییکایآمرایرانی و  مدتشر شده در مجالت
 

 مجموم  ریز طبق 

 مجالت آمریکایی مجالت ایرانی

 تعداد خام
 نرمال یفراوان

 کلم ( 9666 ی)ب  ازا
 تعداد خام

 نرمال یفراوان

 کلم ( 9666 ی)ب  ازا

 95/90 1805 91/99 1691 گذاره ها راهدمایی

 91/5 199 11/0 808 چارچوب سازها

 79/9 059 70/9 570 یارجاع درون متد

 15/6 909 15/6 905 استدادها

 01/0 760 90/9 599 زداها ابهام

 11/96 5110 91/10 0696 مجموع        

 69/1 9508 99/1 9970 یاطیمبارت احت تعاملی

 57/5 150 66/0 199 دهایتاک

 66/1 900 60/1 999 ها نگرش

 91/8 9150 00/0 9691 رسازهایدرگ

 11/1 591 70/9 570 خوداظهارها

 11/10 0099 01/18 0/01 مجموع                       

 

شاده نشاان داده  0طورکا  در جادول شاماره همان

 ،یو تعاامل راهدمااییفراگفتماان  ینشاانگرها انیاس ، در م

را باا  یتارشیبا ی تعااملینشاانگرها یرانایا سددگانینو

نسب  با  نشاانگرهای راهدماایی باا 01/18نرمال  فراوانی

  استفاده کردند. 91/10فراوانی نرمال

 یتعاداد نشااانگرها جها  محاساب ، نیاماالوه بار ا

کاا   یدر مقاااالت IMRaD یهااافراگفتمااان را در بخااش

و در مجااالت  نوشات  شاده یرانیاغیر سددگانیتوس  نو

. میاروند را انجام داد نی، هماندامریکای ب  چاپ رسیده

 یتعاااداد کااال نشاااانگرها یفیتوصااا لیاااو تحل  یاااتجز

 یهااادر بخااش یو تعااامل راهدمااایی یهااافراگفتمااان

IMRaD  در  کااایآمرمقاااالت مدتشاار شااده در محااالت

طور کا  در جادول همان ه شده اس .نشان داد 0جدول 

 ینشااانگرها انیاانشااان داده شااده اساا ، در م 0شااماره 

 یراناایاغیر سااددگانی، نویو تعااامل ییفراگفتمااان راهدمااا

 11/96نرمال یرا با فراوان یترشیبراهدمایی  ینشانگرها

 11/10نرمااال یبااا فراواناا تعاااملی ینسااب  باا  نشااانگرها

مطالعا   نیشده در امطر   یقیتحق سوال استفاده کردند.

و  یتعاامل یتعاداد نشاانگرها نیانگیام ایاباود کا  آ نیا

کلماا   9666هاار  یکددااده باا  ازاییراهدمااا ینشااانگرها

زبان ک  توس   یسیدر مقاالت انگل IMRaDیهادربخش

چاااپ شااده در مجااالت  یراناایا یپزشااک سااددگانینو

مدتشار شااده در  یرانایاریغ سااددگانیو نو رانیاا یپزشاک

پاساخ با   یبارا متفاوت اسا   کایآمر یمجالت پزشک

 5. جدول شماره میاستفاده کرد tسوال، ما از آزمون  نیا

کدداده ییراهدما یو نشانگرها یتعامل ینشانگرها نیانگیم

و  یراناایا سااددگانینو نوشاات  شااده توساا را در مقاااالت 

 دهد.ینشان می را رانیا ریغ سددگانینو
 

 ییو راهدماا یتعامل یشانگرهان یبرا tآزمون  جینتا :5شماره  جدول

 یرانیرایو غ یرانیا سددگانیمورد استفاده نو
 

 سطح معدی داری t df نیانگیختال  م نیانگیم ± انحرا  معیار سددگانینو فراگفتمان ینشان  ها

   18/5 ± 81/0 یرانیا ییراهدما
19/6 186/6 7 810/6 

 97/0 ± 79/5 یرانیا ریغ

 59/5 ± 18/1 یرانیا تعاملی
95/6 670/6 7 199/6 

 97/5 ± 11/1 یرانیا ریغ

  فراگفتمان ینشان  ها

 )تجمیع(

 06/5 ± 09/9 یرانیا
97/6 161/6 97 798/6 

 87/5 ± 90/0 یرانیا ریغ

 

دهد ک  ینشان م 5در جدول شماره  tآزمون  ج ینت

 اساتفاده ی نشانگرهای فراگفتماان راهدمااییبرا Pمقدار 

 یراناایرایو غ یراناایا یپزشااک سااددگانیساا  نوشااده تو

باوده  199/6یتعاامل یهاافراگفتمان یو نشانگرها810/6

 یپزشاک ساددگانینو نیدهاد کا  باینشاان ما نیاس . ا

فراگفتماان  یدر استفاده از نشاانگرها یرانیرایو غ یرانیا

 وجااود ناادارد. یداریمعداا تتفاااو یو تعااامل راهدمااایی

فراگفتمان  ی، نشانگرها5 در جدول شمارهمالوه بر این، 

و   یمورد تجز ب  شکل تجمیع شده tبا استفاده از آزمون 

 ساددگانینو نیقرار گرفتدد تاا احتماال تفااوت با لیتحل
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در جدول  tآزمون  ج ینت شود. یبررس یرانیرایو غ یرانیا

 یکل نشانگرها یبرا Pدهد ک  مقدار  ینشان م 5شماره 

 ساددگانیتوسا  نو بکار رفت  )تجمیاع شاده(فراگفتمان 

نشاان  نیابوده اسا . ا 798/6یرانیرایو غ یرانیا یپزشک

باا   فراگفتمااان  یدهااد کاا  در اسااتفاده از نشااانگرهایماا

و  یرانیا یپزشک سددگانینو نیبصورت تجمیع شده نیز 

  وجود ندارد. یداریتفاوت معد یرانیرایغ
 

 بحث
 یرانیا یسددگاندهد ک  نوینشان ماین مطالع   یجنتا

ی کااف نامافراگفت هاینشاانگر بکار بردن، با یرایرانیغو 

شکل  یاگون را ب ، متون نوشتاری خود خود در مقاالت

باشاد متن مدسجم و مادظم را داشات   یکک  قالب  دادند

شده خواندده  توس  هاک  این امر مدجر ب  درک بهتر آن

دو  نیبا یداریمطالع  تفاوت معد نیک  ا یدر حال .اس 

باا  ایان مطالا  جا ینشان نداد، اماا نت سددگانینوگروه از 

ناما  انیاپا 96 مرنادیمطابقا  نداشا .  یمطالع  مرناد

کارد و  سا یمقا یو فارس یسیارشد را ب  انگل یکارشداس

 ینشاانگرها یزباناان فارسا ینشان داد ک  بوم یو یهاافت ی

 اساتفاده ی زباانسیانگلنویسددگان از  یترگفتمان کمافر

 .(96)کدددیم

دو  نیبا یداریمطالع  تفااوت معدا نیجا ک  ااز آن

مطالع  همراستا  نیا ج ینشان نداد، نت سددگانیگروه از نو

از نظار  ایها مطالعا . آن(99)و همکارانش بود انیبا موزا

 قااتیفراگفتماان در مقااالت تحق یاستفاده از نشاان  هاا

 مقال  906انجام دادند.  یو فارس یسیب  زبان انگل یپزشک

 یساینوشت  شده ب  زبان انگل یو پرستار یپزشک کیزیاز ف

فراگفتماان  یهاانشاان  یو فراوانا شادانتخااب  یو فارس

 یهااافت ید. ش س ی( مقا1665) هایلدد یبددبراساس طبق 

 سددگانیو نو یسیانگل سددگانینو نیب یازهمگد یحاکها آن

فراگفتمااان در  یهااادر اسااتفاده از نشااان  یراناایا یراناایا

 (.99)ها بودمقاالت آن

مطالعا  باا مطالعاات انجاام شاده توسا   نیاا جینتا

ی دیاو نو یدارد. اقتصااد رتیمغاا اینی دیو نو یاقتصاد

مدتشار  یهاارا در مقالا  هاای فراگفتمااننشان کاربرد  این

انگلیساای باا  مدااوان زبااان خااارجی شااده در دو ژورنااال 

(English as a Foreign Languageا )یو برخاا رانیا 

و   یاتجز یسیزبانان انگل یمقاالت نوشت  شده توس  بوم

 یباومکا  توسا   ینشان داد مقاالت جیکردند. نتا لیتحل

فراگفتمااان  یهااانشااان  یانااد حاااوزبانااان نوشاات  شااده

 رانیانسب  ب  مقاالت مدتشر شده در مجاالت ا یترشیب

 .(91)هستدد

فراگفتماان را در  یو همکاارانش نشاانگرها یغالم

هاا آن یو متون ترجم  شده فارس یسیانگل یکمتون پزش

در فراگفتمان  یها استفاده از نشانگرهاکردند. آن س یمقا

 هاا را بار اسااسآن یو ترجم  فارسا یسیانگل یمتون پزشک

و  یسایانگل یمقال  پزشک 95کردند.  یبررس لددیمدل ها

مجموما  انتخااب  کیامداوان هاا با آن یترجم  فارسا

 زانیادر م یدارید کا  تفااوت معدانشان دا جیدند. نتاش

و  یساایانگل یدر متااون پزشااک فتمااانفراگ ینشااانگرها

 .(P >669/6) ها وجود داردآن یترجم  فارس

 ک  اس  یکردند ضرور  یهمکاران توصو  یغالم

 یهاااز کاالس یفراگفتماان بخشا یآموزش نشاانگرها

مفهااوم توضاایح باشااد.  انیدانشااجو یساایانگل یممااوم

 ایااا یپزشاااک انیبااا  دانشاااجوماااان گفتفرانشاااانگرهای 

ن راه کماک یبهتربلک  . س ین یزبان ضرور انیدانشجو

 یچگاااونگو در درک  انیو دانشاااجو ساااددگانیبااا  نو

مملااای از نشاااانگرهای فراگفتماااان در متاااون  اساااتفاده

 .(99)اس  نوشتاری

فرد ک  استفاده  یو ثابت یفراهان یهاافت یبا  افت ی نیا

در  یسیر نوشتن اخبار انگلفراگفتمان را د یاز نشانگرها

اناد کارده سا یمقا رانیو ا سیانگل یبوم سددگانینو انیم

( با  مداوان 1665) هایلدادهاا از مادل متفاوت اس . آن

ها نشان داد آن یهاافت ی. استفاده کردند یچارچوب نظر

 ینشاانگرها یرانایا انیاز همتا شیب یسیانگل سددگانیک  نو

ک  در هر  بیان کرد نیهمچد اند.فراگفتمان استفاده کرده

 یتعاامل یهاافراگفتماان ینشاانگرها یدو گروه، فراوانا

درک   یها بر اهمکددده بود. آنییاز موارد راهدما شیب
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 پژوهشی

 یفراگفتماان با  مداوان روشا یهاانحوه استفاده از نشان 

 نیکردناد، بداابرا دیانوشاتن تاک ییبهبود توانا یموثر برا

 (.90)باشد یشاز برنام  آموز یتواند بخشیم

را در  یکا  مقاااالت یرانایرایو غ یرانایا ساددگانینو

کردناد تعاداد ینوشاتدد و مدتشار مایما یمجالت پزشک

خاود امماال  یهاافراگفتمان را در مقال  یهانشان  یکاف

 راگفتماانف گرهاینشاناستفاده از محاسن  درنتیج  کردندیم

مطالعا   جی، نتانیمطالع  نشان داده شد. مالوه بر ا نیدر ا

 مقاالت را در مجاالت اهددخویک  م یکسان یتواند برایم

ISI سددگانینو یباشد. آگاه دیو مدتشر کددد مف سددیبدو 

 دیها در متن و تأکومملکرد آنفراگفتمان  گرهایشانناز 

اسا . هما   یها در نوشتن ضاروربر کاربرد مداسب آن

شاتن در نو دیبا ،یپزشک سددگانینو ژهی، ب  وسددگانینو

کدداده  ییو راهدماا یفراگفتمان تعاامل یهاخود ب  نشان 

هاد    یاجمع یباشدد تا مقال  خود را بارا ت توج  داش

 یمطالعا  بارا نیاا یهااافتا ی همچدینتر کددد. یخواندن

کا   یانیدانشجو یخود برا ینوشتار یهادر دوره انیمرب

مهم اس   اریبس س ین یسیها زبان انگلنآ تحصیلی رشت 

مربیان فراگفتمان آشدا کددد.  یهارا با نشان  انیدانشجوتا 

 یهاانشاان  نیتا از ا دددک قیرا تشو انیدانشجو توانددیم

 فراگفتمان در نوشتن استفاده کددد.

فراگفتماان  یدر استفاده از نشان  ها ترشیآموزش ب

و  سااددیکدااد تااا مدسااجم بدویکمااک ماا سااددگانیباا  نو

 یسازند متن را با  راحتا یمخوانددگان را قادر  نیهمچد

، نیارتباااط برقاارار کددااد. بدااابرا سااددگانینو درک و بااا

با  فراگفتماان  یهااشود کا  آماوزش نشاان یم شدهادیپ

 یپزشک انیدانشجو یسیانگل یهااز کالس یبخشمدوان 

در نظار  ،ماا باشادد دادهیآ ساددگانیک  ممکان اسا  نو

  هااا باانااوع دسااتورالعمل نیاا. در واقااع، اگرفتاا  شااود

و خواندادگان  ساددگانیکدد تاا نویکمک مدانشجویان 

 ساددگانی، با  طراحاان دروس و نونیشوند. بدابرا یترموفق

هاا را در از بخاش یشود ک  برخیم  یتوص یکتب درس

 یهااک  کاربرد نشاان  دخو یو کتب درس یدرس یهابرنام 

 دهدد، اختصا  دهدد.یفراگفتمان را آموزش م

اسا . اول، دامدا    یو محادودد یمطالع  دارا نیا

 یقااتیمقااالت تحق لیو تحل  یمطالع  محدود ب  تجز نیا

کا  باود  نیدوم ا  یبود. محدود یفق  در حوزه پزشک

 نتایج حاصل از تعداد مقاالت استفاده شده در این مطالع 

 ها را محدود کدد. افت ی میتعم ممکن اس  قابلی 
 

 سپاسگزاری
 ارشد رشات  یکارشداس یان نام حاصل پا یقتحق ینا

دانشگاه  اخالق یت در کمژورنالیزم پزشکی می باشد ک  

 IR.SUMS.REC.1399.664 با کد شیراز یملوم پزشک

وری او فدا یقاتمحترم تحق معاون  . ازیدرس یبتصو ب 

 یا  کددادهبا  مداوان حما شایراز پزشکی دانشگاه ملوم

 .ی آیدب  ممل م تشکر و یرتقد یمال
 

 ضاد مدافعت
 وجود ندارد. یمدافع تضاد گون چیه
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