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 8931 ابستانت، 2شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

   یبررس :یشناسحسن در حوزه علم اطالعات و دانش -یدیانسجام هال هیکاربست نظر

لوم جهان ع یاستناد گاهیدر پا یهفتگانه موضوع یهابرتر حوزه اتینشر یهادهیچک

اسالم
 

  *1 نسب یفاطمه احمد

ایران، اهواز ،شهید چمران اهوازدانشگاه  اریاستاد .1
 

 اطالعات مقاله

 90/92/09 تاریخ پذیرش:   90/19/09 تاریخ دریافت:

 چکیده
عات، اطال یابیباز یهاآن در نظام یابیو باز رهیذخ تیو اهم یدر مقاالت علم دهیو نقش چک تیدر پژوهش حاضر با توجه به اهم: هدف

 پرداخته شده است.  یانسجام، به طور اخص انسجام دستور یعنی ده،ینگارش چک یاز مسائل زبان یکیبه 

ر اساس علوم ب یعام هفتگانه موضوع یهاعلوم جهان اسالم از حوزه یاستناد گاهیبرتر پا اتیاز نشر دهیچک 490 شناسی:روش

 محتوا مورد مطالعه قرار گرفتند. لی( با روش تحل1099حسن ) -یدیسجام هالان هینظر

اع، ربط، حذف ارج بیرا به ترت ،یمورد بررس اتیمقاالت نشر یهادهیبه کار رفته در چک یعوامل انسجام نیشتریب ها:یافته

عامل  گر،یحوزه د 4از  شیب یو علوم انسان هیمقاالت حوزه علوم پا یهادهی. در ضمن، در چکدهدیم لیتشک ینیو جانش

 یهاافتهیبهره برده است. از  یعوامل انسجام زانیم نیاز کمتر یکحوزه علوم پزش یهادهیبه کار رفته است و چک یانسجام

 است.1099-210 زویا یسینودهیچک یهاانسجام به دستورالعمل یشناختنکات زبان شیافزا شنهادیپ گرید

ا و درک مطلب آنه ییخوانا ،یعلم اتینشر یهادهیاز چک یر برخد یبه علت تعداد اندک عوامل انسجام  گیری:نتیجه

پژوهشگران و .شودیم هیتوص یاستفاده از عوامل انسجام هادهیچک ییخوانا شیاست. به منظور افزا افتهیکاهش 

مقاالت  یشناختو ضرورت توجه به مباحث زبان تیمشابه به اهم یهاپژوهش و پژوهش نیمقاالت با مطالعه ا سندگانینو

وهش به دست آمده در پژ یو زبان یانسجام یهاو مالک ارهایمع توانندیم ده،یچک تیبرده و مخصوصاً با توجه به اهم یپ

ن مشاهده امکا جهیو در نت ییآنها، خوانا یزبان تیخود لحاظ کنند تا با بهبود وضع تمقاال یهادهیحاضر را در مورد چک

دهند. شیافزا گریمقاالت خود را توسط پژوهشگران د یابیو باز
 

و  رهی،  ذخبرتر  اتی، نشر1099-210 یسینودهیاستاندارد چک ،یسینودهیحسن، انسجام در چک -یدیانسجام هال هینظر ها:کلیدواژه
 اطالعات یابیباز

 نویسنده مسئول *
 : ایمیل

 استناد به این مقاله: 

 یهادهیچک ی: بررسیشناسحسن در حوزه علم اطالعات و دانش -یدیانسجام هال هیکاربست نظر .(8931)فاطمه ،نسبحمدیا
 18-8(: 2)88 ،اطالعاتمطالعات کتابداری و علم . علوم جهان اسالم یاستناد گاهیدر پا یهفتگانه موضوع یهابرتر حوزه اتینشر
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 و بیان مسئله مقدمه

ای های علمی در بین پژوهشگران هر حوزههای انتقال دانش و تبادل آخرین یافتهترین شیوهدر حال حاضر یکی از مهم

ت عه تمام مقاالها و دستاوردهای علمی، امکان مطالدر نشریات علمی است. اما به علت انبوه پژوهش از دانش چاپ و نشر مقاله

های چکیده یکی از مهمترین بخششود. علمی برای پژوهشگران وجود ندارد. اینجاست که نقش و اهمیت چکیده نمایان می

ای خاص است و دسترسی مخاطبان را به آن آسان ها در حوزهها و پژوهشترین یافتهیک مقاله علمی است که حاوی تازه

-210 بر طبق استاندارد ایزوکند. مقاله است که آن را با حداقل کلمات ممکن معرفی میچکیده مقاله، فشرده یک کند. می

در عصر انفجار اطالعات، چکیده یک مدرک، بیان محتوای مدرک با کمترین واژه و بدون توضیح اضافی است.  1099

جوع خوانند و بر اساس آن در مورد رمیخوانی هستند و در این راه ابتدا عنوان و سپس چکیده را پژوهشگران ناگزیر به گزیده

شود، یجویی در زمان پژوهشگران مچکیده با بازنمایی محتوای اطالعاتی مقاله باعث صرفهگیرند. به اصل مقاله تصمیم می

. ()توانند پی ببرند که آیا مقاله با موضوع مورد نظر آنان در ارتباط است یا خیر چرا که با خواندن چکیده می

ند خوانها را میتر از افرادی است که متن کامل مقالهکنند، بسیار وسیعها را مطالعه میطیف افرادی که چکیده مقاله

. اکثر خوانندگان معموالً پس از مطالعه چکیده، در مورد تهیه و مطالعه متن کامل مقاله یا رجوع به آن ()

پس از عنوان، چکیده از اهمیت باالیی برخوردار است. از این رو، باید به نگارش چکیده توجه  قعکنند. در واگیری میتصمیم

ه علی رغم دقت و وسواسی که در نگارش مقاله ب -رسد که اکثر نویسندگان و پژوهشگرانای شود. متأسفانه به نظر میویژه

آنجا که چکیده متنی کوتاه و از لحاظ اطالعاتی فشرده  نویسند. ازچکیده را شتابزده و بدون دقت کافی می -دهندخرج می

شناختی رعایت گردد تا خوانایی آن افزایش یابد. یکی از این است، الزم است که در هنگام نگارش آن تمام مالحظات زبان

 است.  1شود انسجامعوامل که رعایت آن به بهبود خوانایی متن منجر می

مهم مقاله باید دربرگیرنده محتوای مقاله باشد. اما به علت محدودیت طول متن،  چکیده به عنوان یکی از اجزاء 

ها، بیشترین شوند، چرا که باید تا حد ممکن با کمترین واژهنویسندگان مقاالت، هنگام نگارش چکیده با مشکل روبرو می

مختلف  ستفاده کرده و با گرفتن جمالتاکثر نویسندگان هنگام نوشتن چکیده از شیوه چسب و قیچی امحتوا را نشان دهند. 

یوه، علی رغم کنند. این شگیری چکیده را تهیه میشناسی، تحلیل نتایج و نتیجههای متفاوت مقاله مانند مقدمه، روشاز بخش

المی کدهد چرا که به علت فقدان عناصر انسجامی و بازنمایی مقاله، معموالً خوانایی چکیده و در نتیجه فهم آن را کاهش می

انسجام متن به اندازه کافی ایجاد نشده است. در حقیقت چکیده به علت فشردگی معنایی و محتوایی بار زیادی را به ذهن  -

د. برای سازکند و اینجاست که استفاده بهینه از عوامل انسجامی درک چکیده را برای خواننده آسان میخواننده تحمیل می

ای است که یکی از روابط تقابلی، افزایشی، نتیجه 2نسجام متن استفاده از واژگان ربط یا پیوندیمثال یکی از ابزارهای برقراری ا

ازد و سکند. عدم وجود این عناصر و یا عدم استفاده کافی از آنها فهم متن را برای خواننده دشوار میو ... را در متن ایجاد می

یی کند. در حقیقت نویسنده با استفاده از این نوع ابزارهای زبانی نه تنها خواننده باید تالش کند تا خود از معنای متن رمزگشا

اه نظریه ها را از دیدگاین امر اهمیت مطالعه چکیدهبندد. کند، بلکه راه را بر درک نادرست متن نیز میدرک متن را تسهیل می

، و همچنین های علمییابی به آخرین یافتها در دستهسازد. در این راستا، نظر به اهمیت چکیدهحسن نمایان می -انسجام هالیدی

های هفتگانه از حوزههای مقاالت نشریات برتر ها، در پژوهش حاضر چکیدهاهمیت انسجام در شفافیت و خوانایی چکیده

ظریه انسجام نموضوعی فنی و مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، علوم کشاورزی، هنر و معماری، علوم پایه و دامپزشکی بر اساس 
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درباره چکیده، آثار مختلفی تألیف گردیده است و هر کدام به نوبه خود به ارائه تعاریف، اهمیت، حسن بررسی شدند.  -هالیدی

این آثار  است. اما با مرور کاربرد، انواع چکیده، نحوه تهیه و بررسی آن از لحاظ میزان مطابقت با استانداردهای جهانی پرداخته

شناختی توجه چندانی نشده است. پژوهش حاضر با  مطالعه از منظر زبان ص است که به مطالعه و بررسی چکیدهکامالً مشخ

حسن گامی کوچک در راستای رفع این خأل پژوهشی است. -ها در چارچوب نظریه انسجام هالیدیچکیده

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ی دهند و معموالً با شیوه چسب و قیچنویسی بهای چندانی نمیچکیده از آنجا که نویسندگان مدارک و مقاالت غالباً به 

حسن از اهمیت  -شناسی متنی و بر اساس نظریه انسجام هالیدیها از منظر زبانکنند، بررسی چکیدهبه نوشتن چکیده اقدام می

زایش یی بدنه اصلی مدرک را افبسزایی برخوردار است چرا که توجه به متنیت در نگارش چکیده، خوانایی و همچنین بازنما

های ذخیره و بازیابی و نقش آنها در بازنمایی محتوا، خود گویای ضرورت ها در حوزه نظامشک اهمیت چکیدهدهد. بیمی

 انجام این پژوهش از دیدگاه نظریه انسجام است. 

های مختلف از این نظریه، ل حوزهحسن و استقبا -علی رغم گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظریه انسجام هالیدی

شناسی چندان از این نظریه در مطالعات خود استفاده تا آنجا که نگارنده این سطور اطالع دارد متخصصان علم اطالعات و دانش

های هفتگانه علوم بر اساس در حوزه اند. به منظور جبران این خأل، در این پژوهش، چکیده مقاالت نشریات برتر نکرده

د شناختی به استاندارحسن محک زده شد. همچنین در پژوهش حاضر امکان افزایش مختصات زبان -نظریه انسجام هالیدی

ز شناسی وجود دارد و بنابراین یکی ابررسی شد. البته در این استاندارد تعدادی مختصات زبان 1099-210نویسی ایزو چکیده

 سازی آن با زبان فارسی بود.گر و یا متناسبسنجی افزودن مختصاتی دیاهداف پژوهش، امکان

 

 های پژوهشپرسش

 های زیر انجام شد:پژوهش حاضر در راستای پاسخ به پرسش    

 حسن کدام است؟ -های هفتگانه موضوعی علوم بر اساس نظریه انسجام هالیدیحوزه نشریات برتر  جایگاه و رتبه .8

از لحاظ انسجام چگونه است؟  های هفتگانه موضوعی ر حوزههای فارسی مقاالت نشریات برتوضعیت چکیده .2

اند؟نویسندگان   برای افزایش متنیت از کدام عوامل انسجامی بهره برده

داد؟ شناختی ارائهحسن دستورالعملی زبان -نویسی فارسی بر اساس نظریه انسجام هالیدیتوان برای چکیدهآیا می .9

ریف عملیاتی اتع

های هفتگانه موضوعی وزارت علوم، تحقیقات شوند که در حوزهبه نشریاتی گفته می نشریات برتر : نشریة برتر  .1

اند.بیشترین ضریب تأثیر را داشته و فناوری بر اساس مصوّبه هشتمین جلسة شورای راهبری 

نماید میدرک ارائه چکیده متن کوتاهی است که با واژگان مختصر توصیف دقیقی را از محتوای یک م چکیده: .2

(). 

یکی از مهمترین نظریات ارائه شده  ()نظریه انسجام : حسن -نظریه انسجام هالیدی .3

پیرامون انسجام و پیوستگی متن است. طبق این نظریه، متن در صورتی از متنیت و انسجام برخوردار است که چهار عامل 
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اع، حذف، جانشینی، ربط و یک عامل معنایی سازماندهی واژگانی در آن به درستی رعایت شده باشد. البته دستوری ارج

 شود.در پژوهش حاضر تنها به عوامل دستوری پرداخته می

 شود که در آن دو یا چند جمله با یکدیگر ارتباط مفهومی و کالمی داشته باشند و بهانسجام به وضعیتی گفته می انسجام: .0

 سیله عناصر دستوری مانند ارجاع، حذف، جانشینی و ربط به یکدیگر پیوند داده شده باشند.و

ارجاع توسط عناصر دستوری مانند ضمایر شخصی، ضمایر مشترک و ضمایر اشاره برای ارجاع دادن به مرجع  :1ارجاع .4

یر و درک روند و تعبمتن به کار میگیرد. این عناصر به منظور پرهیز از تکرار افراطی مرجع ضمیر در ضمایر صورت می

 گیرد.آنها با توجه به مرجع ضمیر صورت می

در برخی از مواقع به منظور ایجاد متنی منسجم و همچنین رعایت اصل اقتصاد در زبان، تعدادی از عناصر در  :2حذف .9

ل رینه لفظی، به راحتی قابشود. این امر نه تنها درک جمله را دشوار نکرده، بلکه عنصر حذف شده به قجمله حذف می

 سازد.تر میفهمساخت و قابل، خوشتشخیص و بازیابی است و متن را کوتاه

شود. ته میتر معنایی گفجانشینی به جایگزین نمودن اختیاری عناصری مانند فعل، اسم و قید با عناصر سبک :3جانشینی .9

 جع آنها رجوع کرد.در اینجا نیز مانند ارجاع، برای درک این عناصر باید به مر

کلمات ربطی یا پیوندی واژگانی مانند اما، البته، با وجود این، و، همچنین و ... هستند که دو یا چند جمله را به  ربط: .8

افزاید.یکدیگر ربط داده و معانی مختلفی مانند افزایش، تقابل، سبب و... را به آنها می

 پیشینه پژوهش

ز مهمترین مطالعات صورت گرفته در حوزه انسجام در مطالعات خارجی و سپس مطالعات در این بخش ابتدا به برخی ا

)شود. در کنار مطالعات نظری حاصل از گیری از مرور پیشینه ارائه میشود و در انتها نتیجهداخلی پرداخته می

و مطالعات دیگر این حوزه اشاره نمود  ()، توان به ، می(

، مطالعات مختلفی در این حوزه 1099حسن  -که از لحاظ نظری به غنای این نظریه افزوده است. پس از ارائه نظریه هالیدی

 شود.صورت گرفته است که در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره می

زبان پژوهشگر انگلیسی 39زبان و پژوهشگر چینی 39های مقاالت انگلیسی با مطالعه تطبیقی چکیده ()

های این هاند. یافتهای متنی استفاده از ابزارهای انسجام در این دو دسته چکیده پرداختهکنشدر حوزه مهندسی به مقایسه راه

برند و خطاهای زبانی متفاوتی بهره می های انسجامی کامالًکنشپژوهش حاکی از آن است که زبان چینی و انگلیسی از راه

به تبیین  هاست. پژوهشگران این پژوهشزبانان ناشی از همین تفاوتهای انگلیسی چینیمرتبط به استفاده از انسجام در چکیده

اندهی به مطالعه تطبیقی سازم ()اند. علل شناختی، زبانی و فرهنگی این خطاهای زبانی پرداخته

مقاله، سازماندهی واژگانی و انواع  99اند. در این پژوهش با بررسی واژگانی در مقاالت پژوهشی فارسی و انگلیسی پرداخته

در پژوهش خود تحت  ()آن در دو زبان انگلیسی و فارسی مقایسه شده است. 

ای فارسی هبه بررسی وضعیت سازماندهی واژگانی در چکیده« ی فارسی و انگلیسیهاسازماندهی واژگانی در چکیده»عنوان 

تر از فشرده های فارسی به مراتبهای دانشجویان حوزه پزشکی پرداختند و دریافتند که چکیدهها و رسالهنامهو انگلیسی پایان

رسی مشکالت دانشجویان مصری در استفاده در پژوهش خود به بر ()های انگلیسی متناظر خود هستند. چکیده
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ه مدرسان زبان هایی را بها توصیهاز ابزارهای انسجام و پیوستگی در نگارش مقاالت انگلیسی پرداخته است و بر اساس یافته

)انگلیسی در خصوص بهبود توانایی نوشتاری دانشجویان و استفاده از ابزارهای انسجام ارائه نموده است. 

ها حاکی یافته اند.در پژوهشی به بررسی رابطه انسجام، پیوستگی و تعیین میزان مهارت نوشتاری پرداخته (

از آن است که ابزارهای انسجام نقش مهمی در تعیین میزان متنیت داشته و پیوستگی تنها در غیاب ابزارهای انسجام متنی مورد 

ر آن ها از متنیت متن و عوامل مؤثر بشناختی ارزیابیوهش در واقع به بررسی وضعیت روانگیرند. در این پژبررسی قرار می

پرداخته  1در پژوهش خود به مرور کلی و توضیح دو مفهوم انسجام و پیوستگی ()پرداخته شده است. 

رخی از افراد هر دو مفهوم انسجام و پیوستگی را برای است. وی با بیان اینکه بو نظرات مختلف را در مورد آنها مطرح کرده 

 پردازد. کنند، به معرفی مجدد این دو مفهوم و مسائل پیرامون آن میاشاره به یک مفهوم استفاده می

اشاره کرد که سازماندهی  ()توان به از مطالعات داخلی صورت گرفته در حوزه انسجام می

در  ()اند. های کوتاه فارسی کودکان مورد توجه قرار دادهگانی را در داستانواژ

اند. به بررسی عامل سازماندهی واژگانی پرداخته« یکی بود یکی نبود»پژوهشی با عنوان روابط مفهومی در مجموعه داستان 

به بررسی  ()اند. ی را در مقاالت شمس تبریزی بررسی کردهانسجام متن ()

الی توان به بسامد باهای پژوهش مذکور میالبالغه پرداخته است. از یافتهخطبه بلند نهج 39بسامد و کاربرد عوامل ربطی در 

به بررسی  ()البالغه اشاره کرد. های نهجاستفاده از عوامل ربطی انسجام در خطبه

برخوانی بهرام بیضایی پرداختند و نشان دادند که عناصر حذف، جانشینی، عوامل ربط و عناصر انسجامی متن نمایشی سه

قصه »تان کمینه فارسی با عنوان یک داس ()سازماندهی واژگانی در هر سه متن دارای تناسب است. 

اند و وضعیت کمّی این داستان را از لحاظ عوامل انسجامی نشان را از نظر انسجام و هماهنگی انسجامی بررسی کرده« نردبان

به بررسی دو سبک خراسانی و عراقی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  ()اند. داده

اند. ، عوامل دستوری و عوامل واژگانی به ترتیب بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده2دو سبک عوامل پیوندیدر هر 

های مدیر مدرسه، آواشناسی و کلیدر نشان داده با بررسی کتاب ()نامه کارشناسی ارشد پایان

دهد. رخ می متنی بیشتر در گفتارنوشتاری است و وقوع ارجاع برونبیشتر از متون « حذف»است که در متون گفتاری بسامد 

ن به ای« بررسی روابط انسجامی در قرآن، سوره حضرت یوسف )ع(»نامه خود تحت عنوان در پایان ()

 باشد.عربی نیز میحسن در مورد انسجام در زبان انگلیسی قابل ارجاع به زبان  -نتیجه رسیده است که نظرات هالیدی

های فارسی پایه اول، انواع ابزارهای انسجام متنی در دروس کتاب»نامه خود با عنوان در پایان ()

ه است ها از هر پنج نوع پیوند انسجامی استفاده شدبه این نتیجه رسیده است که در این کتاب« دوم و سوم ابتدائی و بسامد آنها

)های سامد به ترتیب به سازماندهی واژگانی، حذف، ارجاع، ربط و جانشینی اختصاص دارد. یافتهو بیشترین ب

دهد که پیوندهای انسجامی ارجاع، ربط، سازماندهی واژگانی و حذف به ترتیب در داستان مدیر مدرسه دارای نشان می (

های درصد از نشانه 39با کاهش حدود  ()االیی برخوردار است. باشند و این داستان از انسجام ببیشترین بسامد می

انسجامی دو متن اصلی، دو متن دیگر را تهیه کرده است. سپس دو متن اصلی را به گروه گواه و دو متن دستکاری شده را به 

ست نسجامی در میزان درک مطلب مؤثر اهای اها، نتیجه گرفته است که تعداد نشانهگروه آزمایش داده است و با مقایسه پاسخ

 ود.شاش مشکل میهای انسجامی کافی برخوردار نباشد درک آن برای دریافت کنندهبه طوری که اگر متنی از نشانه

                                                           
1

 از عوامل پیوندی همان عامل انسجامی ربط است.منظور  2
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جام حسن ان -از مرور پیشینه پژوهش پیداست که در چهار دهه گذشته مطالعات زیادی در حوزه نظریه انسجام هالیدی

های مختلف توجه داشته است. ته از این مطالعات به مسائل نظری انسجام و محک آن در خصوص زبانشده است. یک دس

 های مختلف و یا در متون متفاوت پرداخته است و باالخره برخی دیگر انسجام رادسته دیگر به بررسی تطبیقی انسجام در زبان

تون علمی های مکه در آثار پیشین گفته شد در خصوص چکیدهطور اند. همانهای مختلف زبانی بررسی کردهدر ژانر و گونه

نیز تعدادی پژوهش صورت گرفته است که یا مطالعه تطبیقی بوده است و یا به سازماندهی واژگانی توجه داشته است و تاکنون 

رورت و توجه به ض های فارسی مقاالت علمی مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین باعوامل انسجامی دستوری در چکیده

 های فارسیای، در پژوهش حاضر به مطالعه چکیدهاهمیت خوانایی چکیده و همچنین خأل ناشی از عدم انجام چنین مطالعه

 های هفتگانه موضوعی علوم پرداخته شد.در حوزه مقاالت نشریات برتر 

 پژوهش شناسیروش

ها از روش ای انجام شده است در گردآوری دادها و مقایسهبا توجه به اینکه پژوهش حاضر به روش تحلیل محتو

ن حس -استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، ابتدا با مطالعه دقیق نظریه انسجام هالیدی 1گیری بر اساس منابع موجودنمونه

 0ازماندهی واژگانی تنها عامل ارجاع، حذف، جانشینی، ربط و س 4ای از عوامل انسجامی تهیه شد. البته از بین ( سیاهه1099)

عامل اول یعنی عوامل انسجام دستوری بررسی گردید. سه نکته در مورد این تصمیم قابل ذکر است. نکته اول آنکه مطالعه 

ای شود و خود به مطالعهها پرداخته میای گسترده است که در آن به بررسی روابط بین واژهسازماندهی واژگاهی مطالعه

رد. نکته دوم آنکه بیشتر خطاها غالباً مرتبط به عوامل دستوری هستند؛ و نکته آخر آن که برای بررسی سازماندهی جداگانه نیاز دا

حوزه  9نشریه از  21های ها باید در حوزه مربوطه تخصص داشت و در اینجا با توجه به بررسی چکیدهواژگانی در چکیده

مقاله  20شگر نه ممکن و نه مطلوب بود. پژوهشگر پس از گردآوری موضوعی، واضح است که انجام چنین کاری برای پژوه

عامل انسجام  0ها را مطالعه نمود و های مقالههای در دسترس هر نشریه از طریق وبگاه تخصصی، چکیدهاز آخرین شماره

د تا مل انسجامی تعیین شسپس با استفاده از نرم افزار آماری اکسل میزان استفاده هر چکیده از عوا .دستوری آنها را یافت

حسن به دست آمد.  -عنوان نشریه از دیدگاه نظریه انسجام هالیدی 21های فارسی مقاالت هر باالخره تصویری کلی از چکیده

ژوهش تا ها اقدام کرده است، بنابراین طبیعی است که پبا توجه به اینکه پژوهشگر شخصاً نسبت به استخراج و مطالعه چکیده

یر شمّ زبانی وی قرار گرفته باشد. برای رفع این مشکل، از متخصص دیگری به عنوان تحلیلگر دوم کمک حدی تحت تأث

به و گزارش توسط دو ارزیاب محاسپایایی های انجام شده از دقت بیشتری برخوردار باشد. بدین ترتیب گرفته شد تا تحلیل

 ها قابل تعمیم بیشتری است.شد و در نتیجه یافته

 گیریهش، اندازه و شیوه نمونهجامعه پژو

دهد. تشکیل می های عام نشریات فارسی نمایه شده در های هفتگانه حوزهنشریه برتر گروه 21جامعه پژوهش را     

نشریه دارای بیشترین ضریب  3را در هفت حوزه موضوعی و از هر حوزه  نشریه برتر  21، پژوهشگر با مراجعه به وبگاه 

نشریات مورد  1های در دسترس را بررسی نمود. جدول مقاله آخرین شماره 20های انتخاب نمود و از هر نشریه چکیده تأثیر را

 دهد:بررسی را نشان می
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های هفتگانه موضوعیفهرست نشریات برتر حوزه  -1جدول

حوزه موضوعی 
 

عنوان نشریه
 

 ضریب تأثیر
 

علوم انسانی 1
 

های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهرانبررسی
 

 

علوم انسانی 2
 

 ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میان
 

 

علوم انسانی 3
 

 یبهشت دیدانشگاه شه - یالمللنیو ب یاسیس یهاافتیره
 

 

علوم پایه 0
 

 یستیز یمنیا یانجمن علم - یستیز یمنیا
 

 

علوم پایه 4
 

 رانیانجمن آمار ا - رانیا یمارعلوم آ
 

 

علوم پایه 9
 

 کشور یسازمان هواشناس -نیوار 
 

 

علوم پزشکی 9
 

 شناسی بالینی ایرانپزشکی و روانمجله روان
 

 

 علوم پزشکی 8
 

 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
 

 

 علوم پزشکی 0
 

 ()حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 

علوم دامپزشکی 19
 

 دامپزشکی دانشگاه تهرانمجله تحقیقات 
 

 

علوم دامپزشکی 11
 

 چمران اهواز دیدانشگاه شه - رانیا یدامپزشک
 

 

علوم دامپزشکی 12
 

 واحدگرمساری دانشگاه آزاد اسالم - یدامپزشک یولویکروبیم
 

 

علوم کشاورزی 13
 

 یمرتع اهانیو اصالح گ کیژنت قاتیتحق
 

 

علوم کشاورزی 10
 

 یوزارت جهاد کشاورز -و توسعه  یاقتصاد کشاورز
 

 

علوم کشاورزی 14
 

 رانیا یانجمن جنگلبان - رانیجنگل ا
 

 

فنی و مهندسی 19
 

یمواد پرانرژ یانجمن علم - یو توسعه مواد پرانرژ قیتحق  
 

 

فنی و مهندسی 19
 

رانیا یپزشک یانجمن مهندس - یستیز یپزشک یمهندس  
 

 

فنی و مهندسی 18
 

رانیا کیبرق و الکترون یمهندس  
 

 

اریهنر و معم 10
 

رانیفرش ا یانجمن علم -گلجام   
 

هنر و معماری 29
 

یسسه مطالعات هنر اسالمؤم - یمطالعات هنر اسالم  
 

 

هنر و معماری 21
 

یمسکن انقالب اسالم ادیبن -روستا  طیمسکن و مح  
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 وهشژی پهایافته

های ، به پرسش1099حسن  -نشریه برتر هر هفت حوزه موضوعی بر اساس مدل انسجام هالیدی 21چکیده از  490با بررسی     

 پژوهش به شرح زیر پاسخ داده شد:

 حسن کدام است؟ -م بر اساس نظریه انسجام هالیدیهای هفتگانه موضوعی علوحوزه نشریات برتر  جایگاه و رتبه .9

توان به رتبه و میزان استفاده هر نشریه از عوامل انسجامی دست یافت. نسبت واژگان به عوامل می 2با توجه به جدول 

 آمدهدهد که در چه تعداد واژه یک عامل انسجامی به کار رفته است. بدیهی است هر چه عدد به دست انسجامی نشان می

ا عدد های مجله مهندسی پزشکی زیستی بتر باشد، متن از عوامل انسجامی بیشتری برخوردار است. بنابراین چکیدهکوچک

از بیشترین میزان انسجام برخوردار است. این بدان معناست که به طور میانگین در هر چکیده این نشریه به طور متوسط  92/12

ای در علوم رشتهبه کار رفته است. رتبه دوم و سوم به ترتیب به دو نشریه مطالعات میان واژه، یک عامل انسجام 92/12در هر 

شریه های نالمللی از حوزه موضوعی علوم انسانی تعلق دارد. به همین ترتیب چکیدههای سیاسی و بینانسانی و  رهیافت

 از کمترین میزان انسجام برخوردار است. 10/49شناسی بالینی ایران با عدد شکی و روانپزروان

 وضعیت نشریات مورد مطالعه بر اساس میزان انسجام متنی -2جدول 
 

نسبت واژگان به 
 عوامل انسجامی

ل 
 ک

اد
د

 تع

ف
ذ

ح
 

ی
شین

جان
 

ع
جا

ار
 

ط
رب

 

ن
گا

اژ
 و

اد
د

 تع

 نشریه

ف
دی

 ر

 مهندسی پزشکی زیستی 
 

1 

ای در علوم انسانیتهرشمطالعات میان   2 

المللیهای سیاسی و بینرهیافت   3 

 0 علوم آماری 

 4 گلجام 

 9 ایمنی زیستی 

 
 مطالعات هنر اسالمی

 9 

 8 اقتصاد کشاورزی و توسعه 

 0 نیوار 

 19 حیات 

 11 بررسی حسابداری و حسابرسی 

 
تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی 

 12 ایران

 13 نشریه میکروبیولوزی دامپزشکی 

  10 

 
یرانانجمن مهندسین برق و الکترونیک ا  

14 
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ل 
 ک

اد
د

 تع

ف
ذ

ح
 

ی
شین

جان
 

ع
جا

ار
 

ط
رب

 

ن
گا

اژ
 و

اد
د

 تع

 نشریه

ف
دی

 ر

 19 نشریه مسکن و محیط روستا 

 19 آموزش در علوم پزشکی 

 18 تحقیقات دامپزشکی 

 10 دامپزشکی ایران 

 29 جنگل ایران 
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های موضوعی را از نظر میزان و وضعیت استفاده از عوامل انسجام نشان های نشریات حوزهوضعیت چکیده 3جدول 

 دهد. می
 

 

 های هفتگانه موضوعی مورد مطالعه بر اساس میزان انسجام متنیترتیب نشریات حوزه -3جدول 

 حوزه موضوعی ردیف
 

 تعداد واژگان

 

 ربط
 

 ارجاع
 

 جانشینی
 

 حذف
 تعداد کل 

نسبت واژگان 
به عوامل 
 انسجامی

 

علوم پایه 1
 

 

علوم انسانی 2
 

 

فنی و مهندسی 3
  

0 
هنر و معماری

 
 

علوم کشاورزی 4
 

 

دامپزشکی 9
 

 

9 
علوم پزشکی

 

 

چهارم، پنجم و ششم میانگین بسامد هر کدام از عوامل انسجام های هر چکیده، ستون سوم، ستون دوم میانگین تعداد واژه

دهد. ستون هفتم میانگین تعداد عوامل انسجام در هر چکیده و ستون هشتم نسبت تعداد واژگان هر چکیده به عامل را نشان می

واژه از  01/14متنی در هر  های حوزه علوم پایه با استفاده از یک عامل انسجام، چکیده3دهد. طبق جدول انسجام را نشان می

توان در عمل هر بیشترین میزان انسجام برخوردارند. البته اختالف رتبه حوزه علوم انسانی با علوم پایه آنقدر جزئی است که می
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ن واژه از کمترین میزا 19/24دو را در جایگاه و رتبه اول قرار داد. حوزه پزشکی با استفاده از یک عامل انسجام متنی در هر 

رسد های حوزه پزشکی از نوع ساختاریافته بودند. به نظر میانسجام و متنیت برخوردار است. البته الزم به ذکر است که چکیده

بخشی عوامل انسجام را چکیده ساختاریافته ایفاء کرده است. البته در پژوهش حاضر، تفاوت که بخشی از کارکرد انسجام

 ای است و باید در پژوهشی جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.ین یافته حاشیهها مد نظر نبود. بنابراین اچکیده

از لحاظ انسجام چگونه است؟ نویسندگان  های هفتگانه موضوعی های فارسی مقاالت نشریات برتر حوزهوضعیت چکیده .2

اند؟برای افزایش متنیت از کدام عوامل انسجامی بهره برده

های حوزه علوم انسانی و حوزه علوم پایه به ترتیب به ارجاع، ربط، ، فراوانی عوامل انسجامی در چکیده0طبق جدول     

جانشینی و حذف تعلق دارد. این ترتیب در چهار حوزه پزشکی، دامپزشکی، فنی و مهندسی، و هنر و معماری به صورت ارجاع، 

های حوزه کشاورزی است که ربط پربسامدترین عامل کیدهربط، حذف و جانشینی است. الزم به ذکر است که تنها در چ

شود که ارجاع پربسامدترین، و جانشینی دهد. عالوه بر این مشاهده میها را تشکیل میانسجامی به کار رفته در چکیده

ای مورد هچکیده مورد بررسی است. در ضمن درصد فراوانی عوامل انسجام در کل چکیده 490بسامدترین عامل انسجامی کم

درصد( تشکیل  42/9درصد( و جانشینی) 13/0درصد(، حذف ) 82/39درصد(، ربط ) 42/09بررسی را به ترتیب ارجاع )

 دهد.می

 های موضوعیهای حوزهفراوانی عوامل انسجام در چکیده -0جدول 

 

ف
دی

ر
 

 

ی
سان

 ان
وم

عل

 

یه
 پا

وم
عل

 

ی
شک

پز
م 

لو
ع

ی 
شک

پز
دام

ی 
رز

او
کش

م 
لو

ع

ی 
دس

هن
و م

ی 
فن

 

ی
ار

عم
و م

ر 
هن

 

ل
 ک

ع
جم

صد 
در

 

1 
ارجاع

 
         

2 
ربط
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حذف

 
         

4 
جانشینی

 
         

5 
جمع کل

 
         

ر شود تشود تا اهمیت توجه به انسجام روشنهای مورد بررسی اشاره میدر ادامه به چند مثال از ایرادات انسجامی در چکیده    

 شناختی افزایش انسجام به نمایش گزارده شود:های زبانو نیز شیوه

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و موجودات  وبا مشخص شدن سمیّت تعدادی از نانومواد »در جمله  -1مثال 

است.  دو نکته حائز اهمیت« را مشخص کنند آنهانها و سمّیت زنده، پژوهشگران تصمیم گرفتند که حدود مجاز استفاده از آ

دی از با مشخص شدن سمیّت تعدا»در جایگاهی نادرست بکار رفته است چرا که دو عبارت « و»اول آنکه کلمه ربط افزایشی 
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ئم به جای آن از عالارزش نیستند و باید پایه و همهم« برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و موجودات زنده»و « نانومواد

 به درستی استفاده نشده است. بنابراین در مثال« آنها»شود و دوم آنکه از ارجاع ضمیر شخصی گذاری مناسب استفاده نقطه

ای مانند رسد که وجود واژهاند. عالوه بر این به نظر میفوق، دو عامل انسجامی ربط و ارجاع به درستی به کار گرفته نشده

ضروری است. در غیر این صورت این بدان معناست که حدود مجاز استفاده از سمّیت نیز تعیین « سمّیت»از واژه قبل « میزان»

برای جلوگیری از آلودگی محیط  ،با مشخص شدن سمیّت تعدادی از نانومواد»توان به صورت شود. جمله مورد نظر را می

« نندرا مشخص ک شانمجاز استفاده از آنها و میزان سمّیتزیست و موجودات زنده، پژوهشگران تصمیم گرفتند که حدود 

 تصحیح نمود. 

ای ای کیفی با هدف تبیین انتظارات اعضبا توجه به جایگاه اعضای هیئت علمی و نقش انتظارات، مطالعه»جمله  -2مثال  

. بر ی از یک حذف نابجا استمثال« های پرستاری طراحی و اجرا گردیدهیئت علمی پرستاری شهر تهران از مدیریت دانشکده

ضروری است. یعنی جمله فوق را « انتظارات»پس از واژه « شان»یا « آنان»های زبان فارسی وجود ضمیر شخصی اساس ویژگی

ا هدف تبیین ای کیفی ب، مطالعهانتظاراتشانبا توجه به جایگاه اعضای هیئت علمی و نقش »باید بدین صورت تصحیح کرد: 

ن معناست این بدا«. های پرستاری طراحی و اجرا گردیدهیئت علمی پرستاری شهر تهران از مدیریت دانشکدهانتظارات اعضای 

 که در مثال اخیر باید از عامل انسجامی ارجاع به جای حذف استفاده شود تا خوانایی جمله افزایش پیدا کند.

مددجویان و در نتیجه موفقیت در مراقبت مناسب از تواند مانع برقراری ارتباط مؤثر با این ضعف می»در جمله  -3مثال 

«آنان شود

ای نادرست شده است و در نتیجه باعث ایجاد جمله« مانع»حذف در جایگاه نامناسبی صورت گرفته است. حذف واژه 

ا استفاده ا مشابه آنهو ی« عدم»، «مانع»از کلماتی مانند « موفقیت»را دشوار ساخته است. در جمله فوق باید قبل از واژه درک متن 

تواند مانع برقراری ارتباط مؤثر با مددجویان و در نتیجه این ضعف می»شود تا جمله از لحاظ معنایی و ساختاری به صورت 

 اصالح گردد.« موفقیت در مراقبت مناسب از آنان شود عدم

کارگران با اره موتوری در کار تبدیل  گیری تراز فشار صدا در مواجهه شغلیهدف این تحقیق، اندازه»در جمله  -0مثال 

باید عامل انسجامی ارجاع به کار « کارگران»برای جلوگیری از تکرار واژه « است کارگرانو نیز تعیین مدت زمان مواجهه 

« آنان»یا  «آنها»از ضمیر شخصی « کارگران»شد. برای دستوری شدن این جمله ضروری است که به جای دومین واژه گرفته می

ه گیری تراز فشار صدا در مواجهه شغلی کارگران با ارهدف این تحقیق، اندازه»تفاده شود. جمله پیشنهادی بدین قرار است: اس

 «است آنهاموتوری در کار تبدیل و نیز تعیین مدت زمان مواجهه 

ننده سیستم حریک کرسد که پتانسیل الکتوفرین جهت استفاده به عنوان یک تاین گونه به نظر می»در جمله  -4مثال 

دو نکته « دگیری سایر پارامترهای مرتبط دارباشد ولی نیاز به مطالعات بیشتر و اندازهماهی سیبری بسیار کم میایمنی در تاس

نادرست است و دیگر آنکه جمله آخر مثال، فاعل دستوری ندارد و باید « ولی»قابل توجه است. در اینجا استفاده از واژه ربط 

سد که پتانسیل راین گونه به نظر می»توان به صورت جمله عل دستوری و یا تغییر فعل اصالح گردد. مثال فوق را میبا ذکر فا
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به  با این حالاشد. بماهی سیبری بسیار کم میالکتوفرین جهت استفاده به عنوان یک تحریک کننده سیستم ایمنی در تاس

 تصحیح نمود.« نیاز استمرتبط  گیری سایر پارامترهایمطالعات بیشتر و اندازه

شاهده م« در این منطقه تنوعاتی در ساخت اشیاء به وجود آمد و مکتب فلزکاری خراسان به وجود آمد»در  نمونه  -9مثال 

ت تفاوت اند. البته واضح است که به علشود که دو جمله دارای فعل یکسان بوده و با واژه انسجامی ربط افزایشی مرتبط شدهمی

نا به جای معیی امکان حذف یکی از افعال به قرینه لفظی دیگری وجود ندارد. در این مورد بهتر است که از یک فعل هممعنا

 استفاده شود تا متن از لحاظ معنایی شفافیت و« در نتیجه»شود و در ضمن از واژه ربط دیگری مانند یکی از افعال استفاده 

د در این منطقه تنوعاتی در ساخت اشیاء به وجو»توان به صورت مله مورد نظر را میخوانایی بیشتری پیدا کند. برای مثال ج

توان خوانایی تغییر داد. بنابراین با استفاده از عامل انسجامی ربط می« شکل گرفتمکتب فلزکاری خراسان  در نتیجهآمد و 

 جمله فوق را افزایش داد.

 

 ن ارائه داد؟حس-نویسی فارسی بر اساس نظریه انسجام هالیدییدهشناختی برای چکتوان دستورالعملی زبانآیا می .3

تنها برای  توان نهرسد که میحسن، به نظر می-با توجه به مطالعه کمّی و کیفی نشریات از لحاظ نظریه انسجام هالیدی

نویسی اعد چکیدهتی را به قوشناخهایی زباننویسی به طور کل، دستورالعملنویسی به زبان فارسی، بلکه برای چکیدهچکیده

ها صدق جستجو کرد که در مورد تمام زبان 1شمول و دستور زبانی همگانیاضافه نمود. علت آن را نیز باید در اصولی جهان

توان این . البته طبیعی است که می()کند و تنها در پارامترهای این اصول تفاوت وجود دارد می

توان قواعد زیر را در مورد های پژوهش حاضر میها تعدیل نمود. با توجه به یافتهها را برای هر کدام از زباندستورالعمل

 اضافه نمود:  1099-210نویسی ایزو نویسی به دستورالعمل چکیدهچکیده

برید.ره باز عامل انسجامی ربط برای برقراری رابطه افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی بین جمالت چکیده به .8

از کلمات انسجامی ربط شفاف استفاده کرده و از استفاده از کلمات مبهم و یا چندمعنا پرهیز کنید. .2

ز ای و سنجشی از تکرار بیش ابا توجه به نقش و اهمیت عامل انسجامی ارجاع، با استفاده از ضمایر شخصی، اشاره .9

مرجع در سیطره و قلمروی ضمایر نه تنها به نادستوری شدن هم حد واژگان پرهیز نموده، چرا که استفاده از دو واژه

سازد.شود، بلکه فهم و درک متن را با دشواری همراه میجمله منجر می

تر کردن جمله و پرهیز از درازگویی از فرایند حذف چه گروه اسمی و چه گروه فعلی برای کاهش واژگان، کوتاه .4

استفاده کنید.

ر جمله نیز شان دفاده از عوامل انسجامی باید به تناسب استفاده از آنها، چینش و جایگاهدر کنار توجه به میزان است .5

توجه کنید تا متنی با شفافیت و قابلیت فهم باالتری ایجاد نمایید. 

گیریبحث و نتیجه

فاء نقشی کلیدی ایتواند در بازیابی آن نقشی مهم و اساسی در معرفی یک مقاله علمی دارد و می جا که چکیدهاز آن

                                                           
1
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طور که ( پرداخته شد. همان1099حسن ) -ها از لحاظ توجه به نظریه انسجام هالیدیکند، در پژوهش حاضر به بررسی چکیده

ه پردازد. از آنجا کها به ارائه مقدمه، هدف، روش و نتایج پژوهش میگفته شد چکیده متن کوتاهی است که با حداقل واژه

ی شود، طبیعی است که انتظار رود این اجزاء به روش مناسباقل به این چهار مقوله متفاوت پرداخته میدر یک چکیده کوتاه حد

ذف، حسن که پنج عامل ارجاع، جانشینی، ح -در چکیده به یکدیگر پیوند داده شده باشند. با توجه به نظریه انسجام هالیدی

های سه نشریه برتر چکیده از چکیده 490داند، ایش متنیت متن میربط و سازماندهی واژگانی را پنج عامل اصلی انسجام و افز

از هفت حوزه موضوعی فنی و مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، علوم کشاورزی، هنر و معماری، علوم پایه و دامپزشکی  

لیدی و اصلی های کا که واژههبر اساس این نظریه مورد مطالعه قرار گرفت. البته الزم به ذکر است که با توجه به ماهیت چکیده

معنایی ها و اصطالحات علمی هستند، و با توجه به اینکه نویسندگان مقاالت غالباً به منظور ایجاد یکدستی و پرهیز از همآن، واژه

رد مشابه امعنایی، تکرار، شمول معنایی، استفاده از مقوله عام و موهای مختلف همدر متن، از استفاده از روابط معنایی در شکل

کنند، در نتیجه در پژوهش حاضر عامل سازماندهی واژگانی از عوامل انسجامی مورد بررسی کنار گذاشته شد. اجتناب می

عامل انسجامی ارجاع، جانشینی، حذف و ربط مورد  0چکیده با توجه به  20نشریه مورد بررسی،  21بنابراین از هر کدام از 

 ها عدم استفاده از عوامل انسجامی کافی و یا استفاده نادرست وکه در بسیاری از چکیدهداد  ها نشانبررسی قرار گرفت. یافته

این یافته  .نادرستی جمله، آشفتگی معنایی و در نتیجه کاهش خوانایی چکیده منجر شده است نابجا از عوامل انسجامی به

دیگر، آن بود که بیشترین عامل انسجامی به کار رفته در  هایهمسو است. از یافته ()های پژوهش پژوهش با یافته

 ()کند. البته این یافته با را تأیید می ()های ها ارجاع و ربط بودند که یافتهچکیده

 های مورد بررسیدههمسو نیست چرا که در متون مورد بررسی وی، حذف بیش از ارجاع و ربط به کار رفته بود. در چکی

 های مختلف، به جز حوزه کشاورزی، عامل ارجاع بیش از عامل ربط به کار گرفته شده است.حوزه

ای در تهرشهای مجله مهندسی پزشکی زیستی از حوزه فنی و مهندسی، مطالعات میانپژوهش حاضر نشان داد که چکیده

حوزه موضوعی علوم انسانی از بیشترین تعداد عامل انسجام برخوردارند و  المللی ازهای سیاسی و بینعلوم انسانی و رهیافت

اد که در ها نشان داند. یافتهشناسی بالینی ایران از کمترین میزان انسجام بهره بردهپزشکی و روانهای نشریه روانچکیده

حوزه دیگر استفاده شده است و در این  4ا های حوزه علوم پایه و علوم انسانی از عوامل انسجامی بیشتری در مقایسه بچکیده

های مورد بررسی حوزه علوم پزشکی از نوع خصوص حوزه علوم پزشکی در جایگاه آخر قرار دارد. البته بیشتر چکیده

ساختاریافته بودند و از آنجا که در پژوهش حاضر نوع چکیده به عنوان یک متغیر پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت، این 

تواند در ود دارد که ساختار چکیده بر روی میزان حضور عوامل انسجام تأثیرگذار باشد. بنابراین این موضوع میاحتمال وج

ی برای شناختتوان دستورالعمل یا الگویی زبانعالوه بر این، مطالعه حاضر نشان داد که میپژوهش دیگری بررسی شود. 

حسن نوشته شده باشد. -س نظریه انسجام هالیدینویسی ارائه کرد که بخشی از آن بر اساچکیده

 

 کاربردهای عملی پژوهش

 شود:های متعددی نمود که در ذیل به برخی از آنها اشاره میتوان استفادههای پژوهش حاضر میاز نتایج و یافته
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توجه به مباحث های مشابه به اهمیت و ضرورت پژوهشگران و نویسندگان مقاالت با مطالعه این پژوهش و پژوهش

دست  های انسجامی و زبانی بهتوانند معیارها و مالکشناختی مقاالت پی برده و مخصوصاً با توجه به اهمیت چکیده، میزبان

ه ها، خوانایی و در نتیجهای مقاالت خود لحاظ کنند تا با بهبود وضعیت زبانی آنآمده در پژوهش حاضر را در مورد چکیده

ابی مقاالت خود را توسط پژوهشگران دیگر افزایش دهند. در نتیجه این امر، امکان استناددهی به مقاالت امکان مشاهده و بازی

مقاالت نشریات  هایهای پژوهش حاضر، به وضعیت چکیدهتوانند با توجه به یافتهیابد. ویراستاران نشریات مینیز افزایش می

ها با ها و دانشگاهو متنیت نیز ویراستاری نمایند. در ضمن، پژوهشگاه ها را با توجه به عوامل انسجامخود توجه کرده و آن

امی الخصوص با دیدگاه انسجنویسی برای پژوهشگران بر اساس معیارهای زبانی علیهای چکیدهها و کارگاهبرگزاری دوره

ت بهبود د که دستاورد بلندمدنویسی ترغیب کننها را به بهبود نگارش علمی و مخصوصاً چکیدهتوانند آنحسن می -هالیدی

هاست.ها، افزایش خوانایی آنزبانی چکیده

 

های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش  

های آینده پیشنهاد پرداخته است. برای پژوهش های فارسی مقاالت نشریات برتر پژوهش حاضر به بررسی چکیده

مورد مطالعه  حسن -شور نیز بر اساس نظریه انسجام هالیدیهای انگلیسی مقاالت فارسی نشریات علمی کشود که چکیدهمی

و بررسی قرار گیرد. عالوه بر این بررسی متن و محتوای این مقاالت در چارچوب نظریه فوق به عنوان یکی دیگر از موضوعات 

حسن نیز  -دیام هالیشود. در ضمن مطالعه تطبیقی انواع چکیده بر اساس نظریه انسجپژوهشی به محققان عالقمند پیشنهاد می

 گشا باشد.تواند مفید و راهمی

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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