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مطالعات کتابداری و علم اطالعات .سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 8931
مقاله پژوهشی

کاربست نظریه انسجام هالیدی -حسن در حوزه علم اطالعات و دانششناسی :بررسی
چکیدههای نشریات برتر حوزههای هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم
فاطمه
.1

احمدی نسب *1

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
اطالعات مقاله
تاریخ پذیرش09/92/90 :

تاریخ دریافت09/19/90 :
چکیده

هدف :در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقش چکیده در مقاالت علمی و اهمیت ذخیره و بازیابی آن در نظامهای بازیابی اطالعات،
به یکی از مسائل زبانی نگارش چکیده ،یعنی انسجام ،به طور اخص انسجام دستوری پرداخته شده است.

روششناسی 490 :چکیده از نشریات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از حوزههای عام هفتگانه موضوعی علوم بر اساس
نظریه انسجام هالیدی -حسن ( )1099با روش تحلیل محتوا مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافتهها :بیشترین عوامل انسجامی به کار رفته در چکیدههای مقاالت نشریات مورد بررسی ،را به ترتیب ارجاع ،ربط ،حذف
و جانشینی تشکیل میدهد .در ضمن ،در چکیدههای مقاالت حوزه علوم پایه و علوم انسانی بیش از  4حوزه دیگر ،عامل
انسجامی به کار رفته است و چکیدههای حوزه علوم پزشکی از کمترین میزان عوامل انسجامی بهره برده است .از یافتههای
دیگر پیشنهاد افزایش نکات زبانشناختی انسجام به دستورالعملهای چکیدهنویسی ایزو 1099-210است.
نتیجهگیری :به علت تعداد اندک عوامل انسجامی در برخی از چکیدههای نشریات علمی ،خوانایی و درک مطلب آنها
کاهش یافته است .به منظور افزایش خوانایی چکیدهها استفاده از عوامل انسجامی توصیه میشود .پژوهشگران و
نویسندگان مقاالت با مطالعه این پژوهش و پژوهشهای مشابه به اهمیت و ضرورت توجه به مباحث زبانشناختی مقاالت
پی برده و مخصوصاً با توجه به اهمیت چکیده ،میتوانند معیارها و مالکهای انسجامی و زبانی به دست آمده در پژوهش
حاضر را در مورد چکیدههای مقاالت خود لحاظ کنند تا با بهبود وضعیت زبانی آنها ،خوانایی و در نتیجه امکان مشاهده
و بازیابی مقاالت خود را توسط پژوهشگران دیگر افزایش دهند.
کلیدواژهها :نظریه انسجام هالیدی -حسن ،انسجام در چکیدهنویسی ،استاندارد چکیدهنویسی  ،1099-210نشریات برتر

 ،ذخیره و

بازیابی اطالعات
*نویسنده مسئول
ایمیل:
استناد به این مقاله:
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مقدمه و بیان مسئله
در حال حاضر یکی از مهمترین شیوههای انتقال دانش و تبادل آخرین یافتههای علمی در بین پژوهشگران هر حوزهای
از دانش چاپ و نشر مقاله در نشریات علمی است .اما به علت انبوه پژوهشها و دستاوردهای علمی ،امکان مطالعه تمام مقاالت
علمی برای پژوهشگران وجود ندارد .اینجاست که نقش و اهمیت چکیده نمایان میشود .چکیده یکی از مهمترین بخشهای
یک مقاله علمی است که حاوی تازهترین یافتهها و پژوهشها در حوزهای خاص است و دسترسی مخاطبان را به آن آسان
میکند .چکیده مقاله ،فشرده یک مقاله است که آن را با حداقل کلمات ممکن معرفی میکند .بر طبق استاندارد ایزو -210
 1099چکیده یک مدرک ،بیان محتوای مدرک با کمترین واژه و بدون توضیح اضافی است .در عصر انفجار اطالعات،
پژوهشگران ناگزیر به گزیدهخوانی هستند و در این راه ابتدا عنوان و سپس چکیده را میخوانند و بر اساس آن در مورد رجوع
به اصل مقاله تصمیم میگیرند .چکیده با بازنمایی محتوای اطالعاتی مقاله باعث صرفهجویی در زمان پژوهشگران میشود،
چرا که با خواندن چکیده میتوانند پی ببرند که آیا مقاله با موضوع مورد نظر آنان در ارتباط است یا خیر (

).

طیف افرادی که چکیده مقالهها را مطالعه میکنند ،بسیار وسیعتر از افرادی است که متن کامل مقالهها را میخوانند
(

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

تصمیمگیری میکنند .در واقع پس از عنوان ،چکیده از اهمیت باالیی برخوردار است .از این رو ،باید به نگارش چکیده توجه
ویژهای شود .متأسفانه به نظر میرسد که اکثر نویسندگان و پژوهشگران -علی رغم دقت و وسواسی که در نگارش مقاله به
خرج میدهند -چکیده را شتابزده و بدون دقت کافی مینویسند .از آنجا که چکیده متنی کوتاه و از لحاظ اطالعاتی فشرده
است ،الزم است که در هنگام نگارش آن تمام مالحظات زبانشناختی رعایت گردد تا خوانایی آن افزایش یابد .یکی از این
عوامل که رعایت آن به بهبود خوانایی متن منجر میشود انسجام 1است.
چکیده به عنوان یکی از اجزاء مهم مقاله باید دربرگیرنده محتوای مقاله باشد .اما به علت محدودیت طول متن،
نویسندگان مقاالت ،هنگام نگارش چکیده با مشکل روبرو میشوند ،چرا که باید تا حد ممکن با کمترین واژهها ،بیشترین
محتوا را نشان دهند .اکثر نویسندگان هنگام نوشتن چکیده از شیوه چسب و قیچی استفاده کرده و با گرفتن جمالت مختلف
از بخشهای متفاوت مقاله مانند مقدمه ،روششناسی ،تحلیل نتایج و نتیجهگیری چکیده را تهیه میکنند .این شیوه ،علی رغم
بازنمایی مقاله ،معموالً خوانایی چکیده و در نتیجه فهم آن را کاهش میدهد چرا که به علت فقدان عناصر انسجامی و کالمی
 انسجام متن به اندازه کافی ایجاد نشده است .در حقیقت چکیده به علت فشردگی معنایی و محتوایی بار زیادی را به ذهنخواننده تحمیل می کند و اینجاست که استفاده بهینه از عوامل انسجامی درک چکیده را برای خواننده آسان میسازد .برای
مثال یکی از ابزارهای برقراری انسجام متن استفاده از واژگان ربط یا پیوندی 2است که یکی از روابط تقابلی ،افزایشی ،نتیجهای
و  ...را در متن ایجاد می کند .عدم وجود این عناصر و یا عدم استفاده کافی از آنها فهم متن را برای خواننده دشوار میسازد و
خواننده باید تالش کند تا خود از معنای متن رمزگشا یی کند .در حقیقت نویسنده با استفاده از این نوع ابزارهای زبانی نه تنها
درک متن را تسهیل میکند ،بلکه راه را بر درک نادرست متن نیز میبندد .این امر اهمیت مطالعه چکیدهها را از دیدگاه نظریه
انسجام هالیدی -حسن نمایان میسازد .در این راستا ،نظر به اهمیت چکیدهها در دستیابی به آخرین یافتههای علمی ،و همچنین
اهمیت انسجام در شفافیت و خوانایی چکیدهها ،در پژوهش حاضر چکیدههای مقاالت نشریات برتر

از حوزههای هفتگانه

موضوعی فنی و مهندسی ،علوم انسانی ،پزشکی ،علوم کشاورزی ،هنر و معماری ،علوم پایه و دامپزشکی بر اساس نظریه انسجام
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هالیدی -حسن بررسی شدند .درباره چکیده ،آثار مختلفی تألیف گردیده است و هر کدام به نوبه خود به ارائه تعاریف ،اهمیت،
کاربرد ،انواع چکیده ،نحوه تهیه و بررسی آن از لحاظ میزان مطابقت با استانداردهای جهانی پرداخته است .اما با مرور این آثار
کامالً مشخص است که به مطالعه و بررسی چکیده از منظر زبانشناختی توجه چندانی نشده است .پژوهش حاضر با مطالعه
چکیدهها در چارچوب نظریه انسجام هالیدی -حسن گامی کوچک در راستای رفع این خأل پژوهشی است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
از آنجا که نویسندگان مدارک و مقاالت غالباً به چکیدهنویسی بهای چندانی نمیدهند و معموالً با شیوه چسب و قیچی
به نوشتن چکیده اقدام میکنند ،بررسی چکیدهها از منظر زبانشناسی متنی و بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن از اهمیت
بسزایی برخوردار است چرا که توجه به متنیت در نگارش چکیده ،خوانایی و همچنین بازنمایی بدنه اصلی مدرک را افزایش
میدهد .بیشک اهمیت چکیدهها در حوزه نظامهای ذخیره و بازیابی و نقش آنها در بازنمایی محتوا ،خود گویای ضرورت
انجام این پژوهش از دیدگاه نظریه انسجام است.
علی رغم گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظریه انسجام هالیدی -حسن و استقبال حوزههای مختلف از این نظریه،
تا آنجا که نگارنده این سطور اطالع دارد متخصصان علم اطالعات و دانششناسی چندان از این نظریه در مطالعات خود استفاده
نکردهاند .به منظور جبران این خأل ،در این پژوهش ،چکیده مقاالت نشریات برتر

در حوزههای هفتگانه علوم بر اساس

نظریه انسجام هالیدی -حسن محک زده شد .همچنین در پژوهش حاضر امکان افزایش مختصات زبانشناختی به استاندارد
چکیدهنویسی ایزو  1099-210بررسی شد .البته در این استاندارد تعدادی مختصات زبانشناسی وجود دارد و بنابراین یکی از
اهداف پژوهش ،امکانسنجی افزودن مختصاتی دیگر و یا متناسبسازی آن با زبان فارسی بود.
پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر در راستای پاسخ به پرسشهای زیر انجام شد:
 .8جایگاه و رتبه نشریات برتر

حوزههای هفتگانه موضوعی علوم بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن کدام است؟

 .2وضعیت چکیدههای فارسی مقاالت نشریات برتر حوزههای هفتگانه موضوعی

از لحاظ انسجام چگونه است؟

نویسندگان برای افزایش متنیت از کدام عوامل انسجامی بهره بردهاند؟
 .9آیا میتوان برای چکیدهنویسی فارسی بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن دستورالعملی زبانشناختی ارائه داد؟
تعاریف عملیاتی
 .1نشریة برتر

 :نشریات برتر

به نشریاتی گفته میشوند که در حوزههای هفتگانه موضوعی وزارت علوم ،تحقیقات
بیشترین ضریب تأثیر را داشتهاند.

و فناوری بر اساس مصوّبه هشتمین جلسة شورای راهبری

 .2چکیده :چکیده متن کوتاهی است که با واژگان مختصر توصیف دقیقی را از محتوای یک مدرک ارائه مینماید
(

).

 .3نظریه انسجام هالیدی -حسن :نظریه انسجام (

) یکی از مهمترین نظریات ارائه شده

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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دستوری ارجاع ،حذف ،جانشینی ،ربط و یک عامل معنایی سازماندهی واژگانی در آن به درستی رعایت شده باشد .البته
در پژوهش حاضر تنها به عوامل دستوری پرداخته میشود.
 .0انسجام :انسجام به وضعیتی گفته میشود که در آن دو یا چند جمله با یکدیگر ارتباط مفهومی و کالمی داشته باشند و به
و سیله عناصر دستوری مانند ارجاع ،حذف ،جانشینی و ربط به یکدیگر پیوند داده شده باشند.
 .4ارجاع :1ارجاع توسط عناصر دستوری مانند ضمایر شخصی ،ضمایر مشترک و ضمایر اشاره برای ارجاع دادن به مرجع
ضمایر صورت میگیرد .این عناصر به منظور پرهیز از تکرار افراطی مرجع ضمیر در متن به کار میروند و تعبیر و درک
آنها با توجه به مرجع ضمیر صورت میگیرد.
 .9حذف :2در برخی از مواقع به منظور ایجاد متنی منسجم و همچنین رعایت اصل اقتصاد در زبان ،تعدادی از عناصر در
جمله حذف می شود .این امر نه تنها درک جمله را دشوار نکرده ،بلکه عنصر حذف شده به قرینه لفظی ،به راحتی قابل
تشخیص و بازیابی است و متن را کوتاه ،خوشساخت و قابلفهمتر میسازد.
 .9جانشینی :3جانشینی به جایگزین نمودن اختیاری عناصری مانند فعل ،اسم و قید با عناصر سبکتر معنایی گفته میشود.
در اینجا نیز مانند ارجاع ،برای درک این عناصر باید به مرجع آنها رجوع کرد.

 .8ربط :کلمات ربطی یا پیوندی واژگانی مانند اما ،البته ،با وجود این ،و ،همچنین و  ...هستند که دو یا چند جمله را به
یکدیگر ربط داده و معانی مختلفی مانند افزایش ،تقابل ،سبب و ...را به آنها میافزاید.
پیشینه پژوهش
در این بخش ابتدا به برخی از مهمترین مطالعات صورت گرفته در حوزه انسجام در مطالعات خارجی و سپس مطالعات
داخلی پرداخته میشود و در انتها نتیجهگیری از مرور پیشینه ارائه میشود .در کنار مطالعات نظری حاصل از (
) ،میتوان به

) و مطالعات دیگر این حوزه اشاره نمود

(،

که از لحاظ نظری به غنای این نظریه افزوده است .پس از ارائه نظریه هالیدی -حسن  ،1099مطالعات مختلفی در این حوزه
صورت گرفته است که در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره میشود.
(

) با مطالعه تطبیقی چکیدههای مقاالت انگلیسی  39پژوهشگر چینیزبان و  39پژوهشگر انگلیسیزبان

در حوزه مهندسی به مقایسه راهکنش های متنی استفاده از ابزارهای انسجام در این دو دسته چکیده پرداختهاند .یافتههای این
پژوهش حاکی از آن است که زبان چینی و انگلیسی از راهکنشهای انسجامی کامالً متفاوتی بهره میبرند و خطاهای زبانی
مرتبط به استفاده از انسجام در چکیدههای انگلیسی چینیزبانان ناشی از همین تفاوتهاست .پژوهشگران این پژوهش به تبیین
علل شناختی ،زبانی و فرهنگی این خطاهای زبانی پرداختهاند( .

) به مطالعه تطبیقی سازماندهی

واژگانی در مقاالت پژوهشی فارسی و انگلیسی پرداختهاند .در این پژوهش با بررسی  99مقاله ،سازماندهی واژگانی و انواع
) در پژوهش خود تحت

آن در دو زبان انگلیسی و فارسی مقایسه شده است( .

عنوان «سازماندهی واژگانی در چکیدههای فارسی و انگلیسی» به بررسی وضعیت سازماندهی واژگانی در چکیدههای فارسی
و انگلیسی پایاننامهها و رسالههای دانشجویان حوزه پزشکی پرداختند و دریافتند که چکیدههای فارسی به مراتب فشردهتر از
چکیدههای انگلیسی متناظر خود هستند( .

) در پژوهش خود به بررسی مشکالت دانشجویان مصری در استفاده
1
2
3
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از ابزارهای انسجام و پیوستگی در نگارش مقاالت انگلیسی پرداخته است و بر اساس یافتهها توصیههایی را به مدرسان زبان
انگلیسی در خصوص بهبود توانایی نوشتاری دانشجویان و استفاده از ابزارهای انسجام ارائه نموده است( .
) در پژوهشی به بررسی رابطه انسجام ،پیوستگی و تعیین میزان مهارت نوشتاری پرداختهاند .یافتهها حاکی
از آن است که ابزارهای انسجام نقش مهمی در تعیین میزان متنیت داشته و پیوستگی تنها در غیاب ابزارهای انسجام متنی مورد
بررسی قرار میگیرند .در این پژوهش در واقع به بررسی وضعیت روانشناختی ارزیابیها از متنیت متن و عوامل مؤثر بر آن
) در پژوهش خود به مرور کلی و توضیح دو مفهوم انسجام و پیوستگی 1پرداخته

پرداخته شده است( .

و نظرات مختلف را در مورد آنها مطرح کرده است .وی با بیان اینکه برخی از افراد هر دو مفهوم انسجام و پیوستگی را برای
اشاره به یک مفهوم استفاده میکنند ،به معرفی مجدد این دو مفهوم و مسائل پیرامون آن میپردازد.
از مطالعات داخلی صورت گرفته در حوزه انسجام میتوان به (

) اشاره کرد که سازماندهی
) در

واژگانی را در داستانهای کوتاه فارسی کودکان مورد توجه قرار دادهاند( .

پژوهشی با عنوان روابط مفهومی در مجموعه داستان «یکی بود یکی نبود» به بررسی عامل سازماندهی واژگانی پرداختهاند.
) انسجام متنی را در مقاالت شمس تبریزی بررسی کردهاند( .

(

) به بررسی

بسامد و کاربرد عوامل ربطی در  39خطبه بلند نهجالبالغه پرداخته است .از یافتههای پژوهش مذکور میتوان به بسامد باالی
) به بررسی

استفاده از عوامل ربطی انسجام در خطبههای نهجالبالغه اشاره کرد( .

عناصر انسجامی متن نمایشی سه برخوانی بهرام بیضایی پرداختند و نشان دادند که عناصر حذف ،جانشینی ،عوامل ربط و
) یک داستان کمینه فارسی با عنوان «قصه

سازماندهی واژگانی در هر سه متن دارای تناسب است( .

نردبان» را از نظر انسجام و هماهنگی انسجامی بررسی کردهاند و وضعیت کمّی این داستان را از لحاظ عوامل انسجامی نشان
) به بررسی دو سبک خراسانی و عراقی پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که

دادهاند( .

در هر دو سبک عوامل پیوندی ،2عوامل دستوری و عوامل واژگانی به ترتیب بیشترین بسامد را به خود اختصاص دادهاند.
) با بررسی کتابهای مدیر مدرسه ،آواشناسی و کلیدر نشان داده

پایاننامه کارشناسی ارشد (

است که در متون گفتاری بسامد «حذف» بیشتر از متون نوشتاری است و وقوع ارجاع برونمتنی بیشتر در گفتار رخ میدهد.
) در پایاننامه خود تحت عنوان «بررسی روابط انسجامی در قرآن ،سوره حضرت یوسف (ع)» به این

(

نتیجه رسیده است که نظرات هالیدی -حسن در مورد انسجام در زبان انگلیسی قابل ارجاع به زبان عربی نیز میباشد.
(

) در پایاننامه خود با عنوان «انواع ابزارهای انسجام متنی در دروس کتابهای فارسی پایه اول،

دوم و سوم ابتدائی و بسامد آنها» به این نتیجه رسیده است که در این کتابها از هر پنج نوع پیوند انسجامی استفاده شده است
و بیشترین ب سامد به ترتیب به سازماندهی واژگانی ،حذف ،ارجاع ،ربط و جانشینی اختصاص دارد .یافتههای (
) نشان میدهد که پیوندهای انسجامی ارجاع ،ربط ،سازماندهی واژگانی و حذف به ترتیب در داستان مدیر مدرسه دارای
بیشترین بسامد میباشند و این داستان از انسجام باالیی برخوردار است( .

) با کاهش حدود  39درصد از نشانههای

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
گروه آزمایش داده است و با مقایسه پاسخها ،نتیجه گرفته است که تعداد نشانههای انسجامی در میزان درک مطلب مؤثر است
به طوری که اگر متنی از نشانههای انسجامی کافی برخوردار نباشد درک آن برای دریافت کنندهاش مشکل میشود.
1
 2منظور از عوامل پیوندی همان عامل انسجامی ربط است.
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از مرور پیشینه پژوهش پیداست که در چهار دهه گذشته مطالعات زیادی در حوزه نظریه انسجام هالیدی -حسن انجام
شده است .یک دسته از این مطالعات به مسائل نظری انسجام و محک آن در خصوص زبانهای مختلف توجه داشته است.
دسته دیگر به بررسی تطبیقی انسجام در زبانهای مختلف و یا در متون متفاوت پرداخته است و باالخره برخی دیگر انسجام را
در ژانر و گونههای مختلف زبانی بررسی کردهاند .همانطور که در آثار پیشین گفته شد در خصوص چکیدههای متون علمی
نیز تعدادی پژوهش صورت گرفته است که یا مطالعه تطبیقی بوده است و یا به سازماندهی واژگانی توجه داشته است و تاکنون
عوامل انسجامی دستوری در چکیدههای فارسی مقاالت علمی مورد مطالعه قرار نگرفته است .بنابراین با توجه به ضرورت و
اهمیت خوانایی چکیده و همچنین خأل ناشی از عدم انجام چنین مطالعهای ،در پژوهش حاضر به مطالعه چکیدههای فارسی
مقاالت نشریات برتر

در حوزههای هفتگانه موضوعی علوم پرداخته شد.

روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا و مقایسهای انجام شده است در گردآوری دادهها از روش
نمونهگیری بر اساس منابع موجود 1استفاده شد .به منظور انجام پژوهش ،ابتدا با مطالعه دقیق نظریه انسجام هالیدی -حسن
( )1099سیاههای از عوامل انسجامی تهیه شد .البته از بین  4عامل ارجاع ،حذف ،جانشینی ،ربط و سازماندهی واژگانی تنها 0
عامل اول یعنی عوامل انسجام دستوری بررسی گردید .سه نکته در مورد این تصمیم قابل ذکر است .نکته اول آنکه مطالعه
سازماندهی واژگاهی مطالعهای گسترده است که در آن به بررسی روابط بین واژهها پرداخته میشود و خود به مطالعهای
جداگانه نیاز دارد .نکته دوم آنکه بیشتر خطاها غالباً مرتبط به عوامل دستوری هستند؛ و نکته آخر آن که برای بررسی سازماندهی
واژگانی در چکیده ها باید در حوزه مربوطه تخصص داشت و در اینجا با توجه به بررسی چکیدههای  21نشریه از  9حوزه
موضوعی ،واضح است که انجام چنین کاری برای پژوهشگر نه ممکن و نه مطلوب بود .پژوهشگر پس از گردآوری  20مقاله
از آخرین شمارههای در دسترس هر نشریه از طریق وبگاه تخصصی ،چکیدههای مقالهها را مطالعه نمود و  0عامل انسجام
دستوری آنها را یافت .سپس با استفاده از نرم افزار آماری اکسل میزان استفاده هر چکیده از عوامل انسجامی تعیین شد تا
باالخره تصویری کلی از چکیدههای فارسی مقاالت هر  21عنوان نشریه از دیدگاه نظریه انسجام هالیدی -حسن به دست آمد.
با توجه به اینکه پژوهشگر شخصاً نسبت به استخراج و مطالعه چکیدهها اقدام کرده است ،بنابراین طبیعی است که پژوهش تا
حدی تحت تأث یر شمّ زبانی وی قرار گرفته باشد .برای رفع این مشکل ،از متخصص دیگری به عنوان تحلیلگر دوم کمک
گرفته شد تا تحلیلهای انجام شده از دقت بیشتری برخوردار باشد .بدین ترتیب پایایی توسط دو ارزیاب محاسبه و گزارش
شد و در نتیجه یافتهها قابل تعمیم بیشتری است.
جامعه پژوهش ،اندازه و شیوه نمونهگیری

جامعه پژوهش را  21نشریه برتر گروههای هفتگانه حوزههای عام نشریات فارسی نمایه شده در
پژوهشگر با مراجعه به وبگاه

 21 ،نشریه برتر

تشکیل میدهد.

را در هفت حوزه موضوعی و از هر حوزه  3نشریه دارای بیشترین ضریب

تأثیر را انتخاب نمود و از هر نشریه چکیدههای  20مقاله آخرین شمارههای در دسترس را بررسی نمود .جدول  1نشریات مورد
بررسی را نشان میدهد:

8
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جدول -1فهرست نشریات برتر حوزههای هفتگانه موضوعی
حوزه موضوعی

عنوان نشریه

1

علوم انسانی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

2

علوم انسانی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

3

علوم انسانی

رهیافتهای سیاسی و بینالمللی  -دانشگاه شهید بهشتی

0

علوم پایه

ایمنی زیستی  -انجمن علمی ایمنی زیستی

4

علوم پایه

علوم آماری ایران  -انجمن آمار ایران

9

علوم پایه

نیوار  -سازمان هواشناسی کشور

9

علوم پزشکی

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

8

علوم پزشکی

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

0

علوم پزشکی

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

19

علوم دامپزشکی

مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران

11

علوم دامپزشکی

دامپزشکی ایران  -دانشگاه شهید چمران اهواز

12

علوم دامپزشکی

میکروبیولوی دامپزشکی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار

13

علوم کشاورزی

تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی

10

علوم کشاورزی

اقتصاد کشاورزی و توسعه  -وزارت جهاد کشاورزی

14

علوم کشاورزی

جنگل ایران  -انجمن جنگلبانی ایران

19

فنی و مهندسی

تحقیق و توسعه مواد پرانرژی  -انجمن علمی مواد پرانرژی

19

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی زیستی  -انجمن مهندسی پزشکی ایران

18

فنی و مهندسی

مهندسی برق و الکترونیک ایران

10

هنر و معماری

گلجام  -انجمن علمی فرش ایران

29

هنر و معماری

مطالعات هنر اسالمی  -مؤسسه مطالعات هنر اسالمی

21

هنر و معماری

مسکن و محیط روستا  -بنیاد مسکن انقالب اسالمی

0

ضریب تأثیر
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یافتههای پژوهش
با بررسی  490چکیده از  21نشریه برتر هر هفت حوزه موضوعی بر اساس مدل انسجام هالیدی -حسن  ،1099به پرسشهای
پژوهش به شرح زیر پاسخ داده شد:

.9

جایگاه و رتبه نشریات برتر

حوزههای هفتگانه موضوعی علوم بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن کدام است؟

با توجه به جدول  2می توان به رتبه و میزان استفاده هر نشریه از عوامل انسجامی دست یافت .نسبت واژگان به عوامل
انسجامی نشان می دهد که در چه تعداد واژه یک عامل انسجامی به کار رفته است .بدیهی است هر چه عدد به دست آمده
کوچکتر باشد ،متن از عوامل انسجامی بیشتری برخوردار است .بنابراین چکیدههای مجله مهندسی پزشکی زیستی با عدد
 12/92از بیشترین میزان انسجام برخوردار است .این بدان معناست که به طور میانگین در هر چکیده این نشریه به طور متوسط
در هر  12/92واژه ،یک عامل انسجام به کار رفته است .رتبه دوم و سوم به ترتیب به دو نشریه مطالعات میانرشتهای در علوم
انسانی و رهیافتهای سیاسی و بینالمللی از حوزه موضوعی علوم انسانی تعلق دارد .به همین ترتیب چکیدههای نشریه
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران با عدد  49/10از کمترین میزان انسجام برخوردار است.
جدول  -2وضعیت نشریات مورد مطالعه بر اساس میزان انسجام متنی

ردیف

9

ایمنی زیستی

9

مطالعات هنر اسالمی

8

اقتصاد کشاورزی و توسعه

0

نیوار

19

حیات

11

بررسی حسابداری و حسابرسی

12
13

تعداد واژگان

4

گلجام

ربط

0

علوم آماری

تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی
ایران
نشریه میکروبیولوزی دامپزشکی

10
14

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

19

ارجاع

3

رهیافتهای سیاسی و بینالمللی

جانشینی

2

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

حذف

1

مهندسی پزشکی زیستی

تعداد کل

نشریه

نسبت واژگان به
عوامل انسجامی
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ردیف

تعداد واژگان

29

جنگل ایران

ربط

10

دامپزشکی ایران

ارجاع

18

تحقیقات دامپزشکی

جانشینی

19

آموزش در علوم پزشکی

حذف

19

نشریه مسکن و محیط روستا

تعداد کل

نشریه

نسبت واژگان به
عوامل انسجامی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

21

جدول  3وضعیت چکیدههای نشریات حوزه های موضوعی را از نظر میزان و وضعیت استفاده از عوامل انسجام نشان
میدهد.
جدول  -3ترتیب نشریات حوزههای هفتگانه موضوعی مورد مطالعه بر اساس میزان انسجام متنی

ردیف

حوزه موضوعی

1

علوم پایه

2

علوم انسانی

3

فنی و مهندسی

0

هنر و معماری

4

علوم کشاورزی

9

دامپزشکی

9

تعداد واژگان

ربط

ارجاع

جانشینی

حذف

تعداد کل

نسبت واژگان
به عوامل
انسجامی

علوم پزشکی

ستون دوم میانگین تعداد واژههای هر چکیده ،ستون سوم ،چهارم ،پنجم و ششم میانگین بسامد هر کدام از عوامل انسجام
را نشان می دهد .ستون هفتم میانگین تعداد عوامل انسجام در هر چکیده و ستون هشتم نسبت تعداد واژگان هر چکیده به عامل
انسجام را نشان میدهد .طبق جدول  ،3چکیدههای حوزه علوم پایه با استفاده از یک عامل انسجام متنی در هر  14/01واژه از
بیشترین میزان انسجام برخوردارند .البته اختالف رتبه حوزه علوم انسانی با علوم پایه آنقدر جزئی است که میتوان در عمل هر
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دو را در جایگاه و رتبه اول قرار داد .حوزه پزشکی با استفاده از یک عامل انسجام متنی در هر  24/19واژه از کمترین میزان
انسجام و متنیت برخوردار است .البته الزم به ذکر است که چکیدههای حوزه پزشکی از نوع ساختاریافته بودند .به نظر میرسد
که بخشی از کارکرد انسجام بخشی عوامل انسجام را چکیده ساختاریافته ایفاء کرده است .البته در پژوهش حاضر ،تفاوت
چکیدهها مد نظر نبود .بنابراین این یافته حاشیهای است و باید در پژوهشی جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

.2

وضعیت چکیدههای فارسی مقاالت نشریات برتر حوزههای هفتگانه موضوعی

از لحاظ انسجام چگونه است؟ نویسندگان

برای افزایش متنیت از کدام عوامل انسجامی بهره بردهاند؟

طبق جدول  ،0فراوانی عوامل انسجامی در چکیده های حوزه علوم انسانی و حوزه علوم پایه به ترتیب به ارجاع ،ربط،
جانشینی و حذف تعلق دارد .این ترتیب در چهار حوزه پزشکی ،دامپزشکی ،فنی و مهندسی ،و هنر و معماری به صورت ارجاع،
ربط ،حذف و جانشینی است .الزم به ذکر است که تنها در چکیدههای حوزه کشاورزی است که ربط پربسامدترین عامل
انسجامی به کار رفته در چکیدهها را تشکیل میدهد .عالوه بر این مشاهده میشود که ارجاع پربسامدترین ،و جانشینی
کمبسامدترین عامل انسجامی  490چکیده مورد بررسی است .در ضمن درصد فراوانی عوامل انسجام در کل چکیدههای مورد
بررسی را به ترتیب ارجاع ( 09/42درصد) ،ربط ( 39/82درصد) ،حذف ( 0/13درصد) و جانشینی( 9/42درصد) تشکیل
میدهد.
جدول  -0فراوانی عوامل انسجام در چکیدههای حوزههای موضوعی

ردیف

علوم انسانی

علوم پایه

علوم پزشکی

دامپزشکی

علوم کشاورزی

5

فنی و مهندسی

4

هنر و معماری

3

جمع کل

2

درصد

1

ارجاع
ربط
حذف
جانشینی
جمع کل

در ادامه به چند مثال از ایرادات انسجامی در چکیدههای مورد بررسی اشاره میشود تا اهمیت توجه به انسجام روشنتر شود
و نیز شیوههای زبانشناختی افزایش انسجام به نمایش گزارده شود:
مثال  -1در جمله «با مشخص شدن سمیّت تعدادی از نانومواد و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و موجودات
زنده ،پژوهشگران تصمیم گرفتند که حدود مجاز استفاده از آنها و سمّیت آنها را مشخص کنند» دو نکته حائز اهمیت است.
اول آنکه کلمه ربط افزایشی «و» در جایگاهی نادرست بکار رفته است چرا که دو عبارت «با مشخص شدن سمیّت تعدادی از
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نانومواد» و «برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و موجودات زنده» همپایه و همارزش نیستند و باید به جای آن از عالئم
نقطهگذاری مناسب استفاده شود و دوم آنکه از ارجاع ضمیر شخصی «آنها» به درستی استفاده نشده است .بنابراین در مثال
فوق ،دو عامل انسجامی ربط و ارجاع به درستی به کار گرفته نشدهاند .عالوه بر این به نظر میرسد که وجود واژهای مانند
«میزان» قبل از واژه «سمّیت» ضروری است .در غیر این صورت این بدان معناست که حدود مجاز استفاده از سمّیت نیز تعیین
شود .جمله مورد نظر را میتوان به صورت «با مشخص شدن سمیّت تعدادی از نانومواد ،برای جلوگیری از آلودگی محیط
زیست و موجودات زنده ،پژوهشگران تصمیم گرفتند که حدود مجاز استفاده از آنها و میزان سمّیتشان را مشخص کنند»
تصحیح نمود.
مثال  -2جمله «با توجه به جایگاه اعضای هیئت علمی و نقش انتظارات ،مطالعهای کیفی با هدف تبیین انتظارات اعضای
هیئت علمی پرستاری شهر تهران از مدیریت دانشکدههای پرستاری طراحی و اجرا گردید» مثالی از یک حذف نابجا است .بر
اساس ویژگیهای زبان فارسی وجود ضمیر شخصی «آنان» یا «شان» پس از واژه «انتظارات» ضروری است .یعنی جمله فوق را
باید بدین صورت تصحیح کرد« :با توجه به جایگاه اعضای هیئت علمی و نقش انتظاراتشان ،مطالعهای کیفی با هدف تبیین
انتظارات اعضای هیئت علمی پرستاری شهر تهران از مدیریت دانشکدههای پرستاری طراحی و اجرا گردید» .این بدان معناست
که در مثال اخیر باید از عامل انسجامی ارجاع به جای حذف استفاده شود تا خوانایی جمله افزایش پیدا کند.
مثال  -3در جمله «این ضعف میتواند مانع برقراری ارتباط مؤثر با مددجویان و در نتیجه موفقیت در مراقبت مناسب از
آنان شود»
حذف در جایگاه نامناسبی صورت گرفته است .حذف واژه «مانع» باعث ایجاد جملهای نادرست شده است و در نتیجه
درک متن را دشوار ساخته است .در جمله فوق باید قبل از واژه «موفقیت» از کلماتی مانند «مانع»« ،عدم» و یا مشابه آنها استفاده
شود تا جمله از لحاظ معنایی و ساختاری به صورت «این ضعف میتواند مانع برقراری ارتباط مؤثر با مددجویان و در نتیجه
عدم موفقیت در مراقبت مناسب از آنان شود» اصالح گردد.
مثال  -0در جمله «هدف این تحقیق ،اندازهگیری تراز فشار صدا در مواجهه شغلی کارگران با اره موتوری در کار تبدیل
و نیز تعیین مدت زمان مواجهه کارگران است» برای جلوگیری از تکرار واژه «کارگران» باید عامل انسجامی ارجاع به کار
گرفته میشد .برای دستوری شدن این جمله ضروری است که به جای دومین واژه «کارگران» از ضمیر شخصی «آنها» یا «آنان»
استفاده شود .جمله پیشنهادی بدین قرار است« :هدف این تحقیق ،اندازهگیری تراز فشار صدا در مواجهه شغلی کارگران با اره
موتوری در کار تبدیل و نیز تعیین مدت زمان مواجهه آنها است»
مثال  -4در جمله «این گونه به نظر میرسد که پتانسیل الکتوفرین جهت استفاده به عنوان یک تحریک کننده سیستم
ایمنی در تاسماهی سیبری بسیار کم میباشد ولی نیاز به مطالعات بیشتر و اندازهگیری سایر پارامترهای مرتبط دارد» دو نکته
قابل توجه است .در اینجا استفاده از واژه ربط «ولی» نادرست است و دیگر آنکه جمله آخر مثال ،فاعل دستوری ندارد و باید
با ذکر فاعل دستوری و یا تغییر فعل اصالح گردد .مثال فوق را میتوان به صورت جمله «این گونه به نظر میرسد که پتانسیل
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الکتوفرین جهت استفاده به عنوان یک تحریک کننده سیستم ایمنی در تاسماهی سیبری بسیار کم میباشد .با این حال به
مطالعات بیشتر و اندازهگیری سایر پارامترهای مرتبط نیاز است» تصحیح نمود.
مثال  -9در نمونه «در این منطقه تنوعاتی در ساخت اشیاء به وجود آمد و مکتب فلزکاری خراسان به وجود آمد» مشاهده
میشود که دو جمله دارای فعل یکسان بوده و با واژه انسجامی ربط افزایشی مرتبط شدهاند .البته واضح است که به علت تفاوت
معنا یی امکان حذف یکی از افعال به قرینه لفظی دیگری وجود ندارد .در این مورد بهتر است که از یک فعل هممعنا به جای
یکی از افعال استفاده شود و در ضمن از واژه ربط دیگری مانند «در نتیجه» استفاده شود تا متن از لحاظ معنایی شفافیت و
خوانایی بیشتری پیدا کند .برای مثال جمله مورد نظر را میتوان به صورت «در این منطقه تنوعاتی در ساخت اشیاء به وجود
آمد و در نتیجه مکتب فلزکاری خراسان شکل گرفت» تغییر داد .بنابراین با استفاده از عامل انسجامی ربط میتوان خوانایی
جمله فوق را افزایش داد.

.3

آیا میتوان دستورالعملی زبانشناختی برای چکیدهنویسی فارسی بر اساس نظریه انسجام هالیدی-حسن ارائه داد؟

با توجه به مطالعه کمّی و کیفی نشریات از لحاظ نظریه انسجام هالیدی-حسن ،به نظر میرسد که میتوان نه تنها برای
چکیدهنویسی به زبان فارسی ،بلکه برای چکیدهنویسی به طور کل ،دستورالعملهایی زبانشناختی را به قواعد چکیدهنویسی
اضافه نمود .علت آن را نیز باید در اصولی جهانشمول و دستور زبانی همگانی 1جستجو کرد که در مورد تمام زبانها صدق
) .البته طبیعی است که میتوان این

میکند و تنها در پارامترهای این اصول تفاوت وجود دارد (

دستورالعملها را برای هر کدام از زبانها تعدیل نمود .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان قواعد زیر را در مورد
چکیدهنویسی به دستورالعمل چکیدهنویسی ایزو  1099-210اضافه نمود:
 .8از عامل انسجامی ربط برای برقراری رابطه افزایشی ،تقابلی ،سببی و زمانی بین جمالت چکیده بهره ببرید.
 .2از کلمات انسجامی ربط شفاف استفاده کرده و از استفاده از کلمات مبهم و یا چندمعنا پرهیز کنید.
 .9با توجه به نقش و اهمیت عامل انسجامی ارجاع ،با استفاده از ضمایر شخصی ،اشارهای و سنجشی از تکرار بیش از
حد واژگان پرهیز نموده ،چرا که استفاده از دو واژه هممرجع در سیطره و قلمروی ضمایر نه تنها به نادستوری شدن
جمله منجر میشود ،بلکه فهم و درک متن را با دشواری همراه میسازد.
 .4از فرایند حذف چه گروه اسمی و چه گروه فعلی برای کاهش واژگان ،کوتاهتر کردن جمله و پرهیز از درازگویی
استفاده کنید.
 .5در کنار توجه به میزان استفاده از عوامل انسجامی باید به تناسب استفاده از آنها ،چینش و جایگاهشان در جمله نیز
توجه کنید تا متنی با شفافیت و قابلیت فهم باالتری ایجاد نمایید.
بحث و نتیجهگیری
از آنجا که چکیده نقشی مهم و اساسی در معرفی یک مقاله علمی دارد و میتواند در بازیابی آن نقشی کلیدی ایفاء
1
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کند ،در پژوهش حاضر به بررسی چکیدهها از لحاظ توجه به نظریه انسجام هالیدی -حسن ( )1099پرداخته شد .همانطور که
گفته شد چکیده متن کوتاهی است که با حداقل واژهها به ارائه مقدمه ،هدف ،روش و نتایج پژوهش میپردازد .از آنجا که
در یک چکیده کوتاه حداقل به این چهار مقوله متفاوت پرداخته میشود ،طبیعی است که انتظار رود این اجزاء به روش مناسبی
در چکیده به یکدیگر پیوند داده شده باشند .با توجه به نظریه انسجام هالیدی -حسن که پنج عامل ارجاع ،جانشینی ،حذف،
ربط و سازماندهی واژگانی را پنج عامل اصلی انسجام و افزایش متنیت متن میداند 490 ،چکیده از چکیدههای سه نشریه برتر
از هفت حوزه موضوعی فنی و مهندسی ،علوم انسانی ،پزشکی ،علوم کشاورزی ،هنر و معماری ،علوم پایه و دامپزشکی
بر اساس این نظریه مورد مطالعه قرار گرفت .البته الزم به ذکر است که با توجه به ماهیت چکیدهها که واژههای کلیدی و اصلی
آن ،واژهها و اصطالحات علمی هستند ،و با توجه به اینکه نویسندگان مقاالت غالباً به منظور ایجاد یکدستی و پرهیز از هممعنایی
در متن ،از استفاده از روابط معنایی در شکلهای مختلف هممعنایی ،تکرار ،شمول معنایی ،استفاده از مقوله عام و موارد مشابه
اجتناب می کنند ،در نتیجه در پژوهش حاضر عامل سازماندهی واژگانی از عوامل انسجامی مورد بررسی کنار گذاشته شد.
بنابراین از هر کدام از  21نشریه مورد بررسی 20 ،چکیده با توجه به  0عامل انسجامی ارجاع ،جانشینی ،حذف و ربط مورد
بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد که در بسیاری از چکیدهها عدم استفاده از عوامل انسجامی کافی و یا استفاده نادرست و
نابجا از عوامل انسجامی به نادرستی جمله ،آشفتگی معنایی و در نتیجه کاهش خوانایی چکیده منجر شده است .این یافته
پژوهش با یافتههای پژوهش (

) همسو است .از یافتههای دیگر ،آن بود که بیشترین عامل انسجامی به کار رفته در
) را تأیید میکند .البته این یافته با (

چکیدهها ارجاع و ربط بودند که یافتههای (

)

همسو نیست چرا که در متون مورد بررسی وی ،حذف بیش از ارجاع و ربط به کار رفته بود .در چکیدههای مورد بررسی
حوزه های مختلف ،به جز حوزه کشاورزی ،عامل ارجاع بیش از عامل ربط به کار گرفته شده است.
پژوهش حاضر نشان داد که چکیدههای مجله مهندسی پزشکی زیستی از حوزه فنی و مهندسی ،مطالعات میانرشتهای در
علوم انسانی و رهیافتهای سیاسی و بینالمللی از حوزه موضوعی علوم انسانی از بیشترین تعداد عامل انسجام برخوردارند و
چکیدههای نشریه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران از کمترین میزان انسجام بهره بردهاند .یافتهها نشان داد که در
چکیده های حوزه علوم پایه و علوم انسانی از عوامل انسجامی بیشتری در مقایسه با  4حوزه دیگر استفاده شده است و در این
خصوص حوزه علوم پزشکی در جایگاه آخر قرار دارد .البته بیشتر چکیدههای مورد بررسی حوزه علوم پزشکی از نوع
ساختاریافته بودند و از آنجا که در پژوهش حاضر نوع چکیده به عنوان یک متغیر پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت ،این
احتمال وج ود دارد که ساختار چکیده بر روی میزان حضور عوامل انسجام تأثیرگذار باشد .بنابراین این موضوع میتواند در
پژوهش دیگری بررسی شود .عالوه بر این ،مطالعه حاضر نشان داد که میتوان دستورالعمل یا الگویی زبانشناختی برای
چکیدهنویسی ارائه کرد که بخشی از آن بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن نوشته شده باشد.

کاربردهای عملی پژوهش
از نتایج و یافتههای پژوهش حاضر میتوان استفادههای متعددی نمود که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
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پژوهشگران و نویسندگان مقاالت با مطالعه این پژوهش و پژوهشهای مشابه به اهمیت و ضرورت توجه به مباحث
زبانشناختی مقاالت پی برده و مخصوصاً با توجه به اهمیت چکیده ،میتوانند معیارها و مالکهای انسجامی و زبانی به دست
آمده در پژوهش حاضر را در مورد چکیدههای مقاالت خود لحاظ کنند تا با بهبود وضعیت زبانی آنها ،خوانایی و در نتیجه
امکان مشاهده و بازی ابی مقاالت خود را توسط پژوهشگران دیگر افزایش دهند .در نتیجه این امر ،امکان استناددهی به مقاالت
نیز افزایش مییابد .ویراستاران نشریات میتوانند با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،به وضعیت چکیدههای مقاالت نشریات
خود توجه کرده و آنها را با توجه به عوامل انسجام و متنیت نیز ویراستاری نمایند .در ضمن ،پژوهشگاهها و دانشگاهها با
برگزاری دورهها و کارگاههای چکیدهنویسی برای پژوهشگران بر اساس معیارهای زبانی علیالخصوص با دیدگاه انسجامی
هالیدی -حسن میتوانند آنها را به بهبود نگارش علمی و مخصوصاً چکیدهنویسی ترغیب کنند که دستاورد بلندمدت بهبود
زبانی چکیدهها ،افزایش خوانایی آنهاست.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
پژوهش حاضر به بررسی چکیدههای فارسی مقاالت نشریات برتر

پرداخته است .برای پژوهشهای آینده پیشنهاد

میشود که چکیدههای انگلیسی مقاالت فارسی نشریات علمی کشور نیز بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن مورد مطالعه
و بررسی قرار گیرد .عالوه بر این بررسی متن و محتوای این مقاالت در چارچوب نظریه فوق به عنوان یکی دیگر از موضوعات
پژوهشی به محققان عالقمند پیشنهاد می شود .در ضمن مطالعه تطبیقی انواع چکیده بر اساس نظریه انسجام هالیدی -حسن نیز
میتواند مفید و راهگشا باشد.

تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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