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زاویة گون گونگیزبانی و با ب کارگیری شیوهای توصوییی و تليیيوی بو بررسوی

گوش ای از رفتار زبانی یکی از قشرهای برجستة جامعو ایرانوی ،یعنوی اسوتادهای

دانشگاه ،بپردازد .تمرکزِ این مقال  ،از میانِ متغیرهای زبانی ممکن ،بر مرحي هوای
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شدهاسوت .دادههوای پوژوهش مشوتمر بور  60چکیوده از مقالو هوای چوا شودة
مسترر از طرحهای پژوهشی است ک در فاصوية سوالهوای  1375توا  1393بو

وسیية اعضاء هیئت عيمی دانشکدههای عيوم انسانی و عيوم پای /پزشکیِ دانشگاه
دزاد اسومی ب نگارش دردمدهاند .ب منظوور مشور

فراوانیِ دنها در چکیدة مقال

نموودن نوو مرحيو هوا و

ها از مدل دادلوی-ایووانز (1989

)Dudley-Evans,

استیاده شدهاست .یافت های پژوهش،نشان میدهد ک بیشوترین گونو گوونگی در

چکیدههای موردِ بررسی مربوط ب زیرمرحيو هوای دوم و سووم از مرحيوة ششو

بوده و تیاو معناداری در دیگر مرحيو هوای چکیودههوای مووردِ اشواره وجوود

ندارد.

واژههای کلیدی :جامع گیتمانی،مرحي  ،تليیر مرحي ای ،چکیوده مقواال ،
مدل دادلی -ایوانز

 .1مقدمه
امروزه در سراسر جهان ،تسيط بر مهار نگارشِ متنهای دانشگاهی ،بورای اعضوای هیئوت عيموی

دانشگاهها اهمیت بسیاری دارد .زیورا هویوت دانشوگاهیِ اعضوای ایون جامعوة گیتموانی ،توا انودازة
بسیاری ب دثار عيمی بستگی دارد ک ب چا میرسانند .بدون انتشار این گون دثار ،فرد برشی از
هویت عيمی خود را در جامع دانشگاهی از دست میدهود .پکووراری ( )Pecorardi, 2002بیوان

میکند ک نگارش یکی از ابزارهایی است ک افراد بوا بهورهگیوری از دن مویتواننود جایگواهی در
جامعة دانشگاهی بو دسوت دورنود ( .)Pecorardi, 2002; quoted from John, 2009, p. 272در
این راستا ،یکی از چالشهایی ک پیشروی افوراد ،در ورود بو جامعوة گیتموانی دانشوگاهی قورار

دارد ،چگونگیِ بیانکردن و شناسوایی قالو هوای گیتموانی رایود در ایون جامعو اسوت .همچنوین
نویسندهها ،باید دگاه باشند ک سبک نگارش و ارائ مطال

در هر حوزه ،بوا حووزة دیگور تیواو

دارد ( .)John, 2009, p. 273بر پایة دیدگاه امواگیو هوادلی ( )Omaggio Hadley, 1993مهوار

نگارش را میتوان ب مثاب پیوستاری در نظر گرفت ک از یک سو با کنشهای مکانیکی یا ب بیوانی

کنشهای ساختاری نوشتن دغاز میشود ،و در نهایت بو توانوایی پیچیودهتور نگوارش و توألیف در

سوی دیگر میانجامد .همچنین ،نگارش اشاره دارد ب توانایی بیوان یوا بوازگو کوردن اطوعوا در

قال های روایی یا توصییی و یا انتقال اطوعا ب موتنهوای دیگور در قالو

استداللی .تسيط بر این پیوستار ،مهوارتی اسوت کو بو بواور امواگیو هوادلی (

نوشوتار تشوریلی یوا

Omaggio Hadley,

 )1993ب وسیية دموزش و تمرین ب دست میدید (.)Omaggio Hadley, 1993
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یکی از برشهای مه مقال ها ،چکیدة دنها بوده ک از جایگاه ویوژهای برخووردار اسوت .بو

بیانی ،چکیدة مقال  ،مدخر مقال ب شمار میدید .در بیشتر موارد ،تصمی خواننده بر ادامة خوانودن

متن ،پس از مرور چکیده مشر

میگردد .زیرا چکیده ،شمایی کيی از متن مقالة پیشرو را ارائ

میدهد .بنابراین ،مطالعة شیوة نگارش دن در مقال های گوناگون مویتوانود بسویار مییود بووده و در
دسی شناسی ساختار نگارشی مقال های دانشوگاهی اطوعوا ارزشومندی را ارائو دهود .از جميو

روشهای مطالعة شیوة نگارش چکیدههوا ،تليیور مرحيو ای اسوت .تليیور مرحيو ای ،1بو عنووان

زیرشاخ ای از تليیر ژانر در نظر گرفت میشود .تليیر مرحي ای ،از جميو روشهوایی اسوت کو

برای مطالعة ساختار چکیدهها ب کار گرفت شدهاست .بر این مبنا ،پژوهشگرانِ این حوزه توانست اند

با این روش ،ب شناسایی و استررا ویژگیهای چکیدههای مقاال پرداخت و مدلهوایی را بورای

دموزش چکیدهنویسی ارائ دهند.

پژوهش در پیوند با نگارش ،چ در زبان مادری و چ غیور دن ،چنودین دهو اسوت کو موورد

توج پژوهشگران حوزة زبانشناسی کاربردی قرار گرفت است .در این میان میتوان ب دثار کاپون

( ،)Kaplan, 1983سویيز ( ،)Swales, 1990هیندز ( ،)Hinds, 1990لکی ( ،)Leki, 1992دادلوی-

ایووانز ( ،)Dudley-Evans, 1994کوانر ( ،)Conner, 1996نوگوو ( ،)Nwogu, 1997کامینو

و

ریاضوی ( ،)Cumming & Riazi, 2000باتیوا ( ،)Bhatia, 2004هینکور ( ،)Hinkel, 2004هایينود
( ،)Hyland, 2007جيیيوویفوور ( )Jalilifar, 2009وکوشووا و طباطبووایی لطیووی (

& Kousha

 )Tabatabaee Lotfi, 2015اشاره نمود .در پیوند بوا پژوهشوگران مووردِ اشواره ،سوویيز ( Swales,

 ،)1990دادلی-ایوانز ( )Dudley-Evans, 1994و نوگو ( )Nwogu, 1997مدلهوایی بورای تليیور

مرحي ای برشهای گوناگون مقال های دانشگاهی ارائ نمودهاند .از میان پژوهشهوای انجوامشوده
در ارتباط با نگارش در ایران ،میتوان ب طوورکيی بو اثور کوشوا و طباطبوایی لطیوی (

& Kousha

 )Tabatabaee Lotfi, 2015اشاره کرد .ب ویوژه در زمینو بررسوی چکیودههوا بور اسوال الگوهوای

گوناگونِ تليیيی میتوان دثار زند وکیيی و زنود وکیيوی (،)Zand-vakili & Zand-vakili, 2012

حسرتی و همکاران ( ،)Hasrati, et al., 2010جيیيیفور و وحیود دسوتجردی ( Jalilifar & Vahid

 ،)Dastjerdi, 2010طوالبینوژاد و همکواران ( ،)Talebinezhad et al., 2012اکبوری و همکواران

( )Akbari et al., 2014و عيوی و قاسمی ( )Alavi & Ghasemi, 2014را نام برد.

کوشا و طباطبوایی لطیوی ( )Kousha & Tabatabaee Lotfi, 2015بوا بررسوی مقابيو ای نظوام

ساماندهی مطال

در انشا های پند پاراگرافی دانشجویان ایرانی دریافتند ک نوشت های دنها اغيو

Move analysis

1
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خواننده -مسئول بودهاست .همچنین در این انشاءها کشف پیوند میان مطال

با ایده اصيی ،بر عهده

خواننده بودهاسوت ( .)Kousha & Tabatabaee Lotfi, 2015زنود وکیيوی و زنود وکیيوی (Zand-

 )vakili & Zand-vakili, 2012با ب کارگیری مدل هایينود ( )Hyland, 2007و سوویيز (

Swales,

 )1990ب بررسی چکیده و مقدم ده مقالة چا شده در مورد ساختار بوغی ژانرهوا و زیور ژانرهوا

1

در حوزة زبانشناسی پرداختند .یافت های پژوهش دنها نشاندهندة برخی تیاو های برجست میوان
چکیدههای انگيیسی و فارسوی بوود ( .)Zand-vakili & Zand-vakili, 2012حسورتی و همکواران
( )Hasrati, et al., 2010ب بررسی  35چکیدة مقواال پژوهشوی فارسوی پرداختنود کو بو وسویية

گویشوران فارسویزبوان نوشوت شوده بودنود .دنهوا دریافتنود کو الگووی «مقدمو  ،روش ،بلوو و
نتیج گیری» در بیشتر چکیدههای مورد بررسی دنها ب چش نمیخورد .ویژگی دیگر چکیده های

مقال های ایرانی ،استیاده نکردن از ضمیر اول شور

بوود ( .)Hasrati, et al., 2010در پژوهشوی

دیگر ،جيیيیفر ( )Jalilifar, 2009ب بررسی مقابي ای  55چکیده انگيیسی پایاننام های کارشناسی

ارشد و دکتری نوشت شدة گویشوران انگيیسی ،فارسی و زبانهای دیگر در هیت رشت دانشوگاهی

پرداخت .وی مویخواسوت نشوان دهود توا چو میوزان دمووزش مسوتقی ریوز سواختارها 2و درشوت

ساختارهای 3متن ،میتواند در نگارش چکیده تأثیرگذار باشد ( .)Jalilifar, 2009عيوی و قاسومی
( )Alavi & Ghasemi, 2014نیووز بووا بررسووی تطبیقووی ،ب و تجزی و و تليیوور مرحي و ای چکیووده

پایاننام های کارشناسی ارشد رشت های دموزش زبان انگيیسی و ادبیا زبوان انگيیسوی پرداختنود.

یافت های دنان نشان داد ک تیاو دشکاری درکاربرد مرحي ها و فراوانی دنها میوانِ چکیودههوای
نوشت شده در این دو رشت وجود دارد (.)Alavi & Ghasemi, 2014

پژوهشهای موردِ اشاره ،همگی ب بررسی نلوة نگارش چکیدهها در مقال ها یوا پایوان نامو هوا

پرداخت اند .هر چند دثار مورد اشاره ،بستر الزم را برای پژوهشهای بیشتر در زمینة مقال نویسی در
ایران فراه دوردهاند ،اما ب نظر میرسد هنوز تليیرهای مقایس ای ب ویژه در حوزة میانرشت ها ب

تیکیک دانشوکده ،ضورور دارد .بنوابراین ،در ایون مقالو  ،چکیودههوای مقالو هوای مسوترر از

طرحهای دانشگاهی ب تیکیک دانشکده و ب صور غیر تصادفی ( 15نیر دانشکدة عيوم پای ؛ 15

نیر دانشکدة عيوم پزشکی؛  30نیر عيوم انسانی) گرددوری شدند .این چکیودههوا بور اسوال مودل

تليیر مرحي ای دادلی ایوانز مورد بررسی قرار گرفت اند .هدف از ایون بررسوی ،پوی بوردن بو ایون

مسئي بود ک دیا بر اسال مدل تليیر مرحي ای دادلوی ایووانز ،چکیودههوای مقواال مسوترر از
1

sub-genre
micro-structure
3
macro-structure
2
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طرحهای پژوهشی دانشکدههای عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانی مشتمر بر مراحور توصویفشوده
هسوتند .دیگوور اینکو  ،دیووا بور اسووال موودل تليیور مرحيو ای دادلوی ایوووانز ،تیواوتی میووان مراحور

چکیدههای مقاال مسترر از طرحهای پژوهشی دانشکدههای عيوم پای /پزشکی و عيوم انسوانی
وجود دارد.

 .2چارچوب نظری پژوهش
عامرِ مه در تعریف ژانر ،میهوم جامعة گیتمانی است .سویيز ( ،)Swales, 1990ب معرفوی شوش
1

ویژگی جامع گیتمانی پرداخت است .ب باور وی یک جامع گیتمانی از مجموع هدفهای کون

مشترکی برخوردار است؛ دارای ساز و کارهای ارتباطی میان اعضاست؛ از ساز و کارهای عميیاتی
خود برای ارائ بازخورد بهره میبرد؛ در ابتدا ،ژانر خاصی را ب کار می گیرد ،سپس از یک یا چند

ژانر برای گسترش هدفهای ارتباطی خود بهره میبرد ،واژگان ترصصی دارد و مشوتمر بور یوک

سطح دستان از اعضاء است ک مشتمر بر درج ای از دانوش و تجربوة گیتموانی هسوتند (

Swales,

 .)1990جونز ( )Johns, 1997گون هوای خاصوی از دانوش ژانوری کو میوانِ اعضوای یوک جامعو

گیتمانی مشترک است را بر میشومارد .ایون گونو هوا مشوتمر بور نوام مشوترک ،اهوداف ارتبواطی
مشترک ،دانش مشترک نسبت ب نقوش هوا ،دانوش مشوترک نسوبت بو بافوت یوا موقعیوت ،سویا

2

مشترک ،و موارد مشاب هستند .این دانش مشترک ،تیاه دوجانب ای را مابینِ اعضای یوک جامعو

گیتمانی فراه می دورد ( .)Johns, 1997, p. 20ب باور سویيز ( ،)Swales, 1990جامعة گیتموانی

ک اعضای دن از چنین دانش مشترکی برخوردار باشند ،سب ِ خيق یک ژانر مویشووند
.)1990

( Swales,

اعضای یک جامع گیتمانی ،لزوماً برای مشارکت در همة دانش مورد اشاره ،در یوک فاصوي

فیزیکی نزدیک ب یکدیگر قرار ندارند .چ بسا ممکن است میانِ اعضای جامع گیتموانی از جنبوة
نژادی ،جغرافیایی و زبانی ،فاصية قابر توجهی وجود داشت باشد .بنابراین جامعة گیتمانی با جامعوة

گیتاری 3تیاو دارد .در جامع گیتمانی ،نیازهای گروه ،روابط اجتماعی یا انسجام گروهی است.
هر چند از جنبة کاربردی ،جامعة گیتمانی از گروهی تشکیر شدهاست ک پیونودهوای میوان دنهوا

برای دستیابی ب هدفهایی است ک بر روابوط اجتمواعی و انسوجام پیشوی مویگیورد (

Swales,

.)1990

1

discourse community
register
3
speech community
2
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یکی از نرستین رویکردها در توصیف تنو کاربرد زبان در قال

سیا ارائو شودهاسوت .واژة

ترصصی «سیا » در ابتدا ب وسیية رِید1در سال  1956ب کار گرفت شود و سوپس توسوط هليیودی و
همکاران ( )Halliday et al., 1964گسترش یافت .دنها ،سیا را ب عنوان «گون ای از کاربرد» در

نظور گرفتنوود ،بو گونو ایکو «هور گویشووور ،از طییوی از گونو هووای زبوانی برخوووردار اسووت و در

موقعیتهای گوناگون از میان دنها گزینش میکند» (.)Halliday et al., 1964, p. 10
تليیر دستوری-بوغی

2

 ،تلول دیگری در توصیف زبان است .سيینکر و همکاران ( Selinker

 )et al., 1973نشان دادند ک هدف از این تليیر ،بررسی رابطة میوانِ سواختار دسوتوری و کواربرد
بوغی در نوشتار انگيیسی ،مربوط ب حوزة عيوم و فناوری است .دنها ب این نتیج دست یافتند ک

هر چند گزینش زمان 3در دستور عمومی زبان انگيیسی ،وابست ب میهوم زمان 4است ،اموا در متوون
انگيیسی مربوط ب حوزة عيوم وابست ب میهوم میوزان عمومیوت 5وابسوت اسوت .جالو تورین جنبوة

پژوهشهای این گوروه ،کشوف ایون نکتو اسوت کو چگونو ویژگویهوای زبوانی خوا  ،دارای
ارزشهای ملدود در سواختاربندی ارتباطوا عيموی مویشووند ( .)Selinker et al., 1973تليیور

گیتمان ،ب عنوان تعامر سومین سطح از توصیف زبان است .اگر تليیر گرامری-بوغی را گیتمان
نویسنده-ملور 6در نظر بگیری  ،گیتمان تعاميی را باید گیتمان خواننده-ملوور 7بو شومار دوریو .

باتیا ( )Bhatia, 19930مینویسد تليیر تعامر ،بو دلیور فایودهای کو در پیشوبرد نظریو و کواربرد
تليیر گیتمان داشت  ،ارزشمند است .این فایده از طریق برجست نمودن ماهیت تعاميی گیتمان و نیز
تمرکز بر میهوم ساختاربندی 8در کاربرد زبان ب دست دمدهاست (.)Bhatia, 1993, p. 10

بررسی های گوناگونی در پیوند با جنب های گوناگون ژانر مقال های پژوهشی انجام شدهاسوت.

این پژوهشها ،با استیاده از نووعی «تليیور مرحيو ای» ،اطوعوا الزم و کوافی در موورد سواختار

بوغی برشهای جداگان مقال های پژوهشی در رشت های مرتيف فراه میدورنود .بررسویهوای

مورد اشاره در زمین چکیده  ،مقدمو و نتیجو گیوری مقالو هوا براسوال چوارچوت تليیيوی سوویيز
( )Swales, 1990و دیگر کنشهای پژوهشی در زمین تليیور مرحيو ای انجوام شوده اسوت کو در

گسترش اهمیت و درک نسبت ب چگونگی نگارش مقال های پژوهشی بسیار تأثیرگذار بودهاند .در
1

T. B. Reid
grammatical-rhetorical analysis
3
tense
4
time
5
degree of generality
6
writer-responsible
7
reader-responsible
8
structuring
2
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این راستا« ،مرحي » ب عنوان واژهای ترصصی در تليیر گیتمان ب کار گرفتو مویشوود کو بورای
توصیف برشهای جداگان یک داد و ستد ،در تليیر مکالم اسوتیاده شودهاسوت (

& Selinker

 .)Coulthard, 1975اسکيتن ( )Skelton, 1994بر این باور است ک تعیین هور مرحيو  ،وابسوت بو

کاربرد بوغی متن و اطمینان از وجود صوور هوای زبوانی ویوژه و نشواندهنودة دن کواربرد اسوت
( .)Skelton, 1994در صورتیک چنین الگویی وجود داشت باشد ،مرحية بوغی مورد نظر ب اثبا

می رسد .اینک یک مرحي  ،توصییی از ویژگی یک ژانر ویژه باشد یا ن  ،قضاوتی است ک باید بو

وسیية تليیيگران و با بهرهگیری از معیارهای ویژهای انجام پذیرد .همچنین این امکوان وجوود دارد

ک در مورد برخی عوامر شناساییشده تغییراتی اختیاری وجود داشت باشد.

تليیر مرحي ای ب عنوان یک رویکرد کرب جزء 1ایجاد شد (ک در دن تمرکز بر روی معنوا و

ایدهها) ب منظور تليیر ساختار گیتمانی متنهای یک ژانور اسوت .موتن ،بو عنووان مجموعو ای از

مرحي ها توصیف می شود .هر مرحي بیانگر برشوی از موتن اسوت کو داللوت بور کواربرد ارتبواطی
(معنووایی) ویووژهای دارد .تليیوور ،بووا ایجوواد یووک چووارچوت تليیيووی ،شناسووایی و توصوویف انوووا

مرحي های موجود در ژانردغاز می شود ).(Swales, 1990

از میان مدلهای شناخت شده در تليیر مراحر چکیدهها ،میتوان ب دو استاندارد ایوزو (

ISO,

 )1976, p. 214و دنسوی نیوزو ( ،)ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39مودل سو مرحيو ای سوویيز

( ،)Swales, 1990و مدل شش مرحي ای دادلوی-ایووانز ( )Dudley-Evans, 1989اشواره کورد .در

ادام  ،هریک از این مدلها ب

شیوة مرتصر شرح داده میشوند .استاندارد چکیدهنویسی ایزو ( ISO,

 )1976, p. 214ب وسیية موسس بینالمييی استانداردسازی تهی شدهاست؛ استاندارد چکیدهنویسی

دنسی/نیزو ( )ISO, 1976, p. 14 & 39نیز ب وسیية کمیتو اسوتانداردهای سوازمان ميوی اسوتاندارد

اطوعا دمریکا نیز تنظی میشود .این دو استاندارد از پند مرحي اصيی تشوکیر شودهانود کو بو
ترتی

مشتمر بر هدف ،روششناسی ،یافت ها ،نتیج گیری ،واطوعا

از این استانداردها ،ب زیرمرحية جداگان ای اشاره نشدهاست.

ثانوی هستند .در هوی یوک

مدل دیگر ،از دنِ سویيز ( )Swales, 1990است .او بر مدل شناخت شدة «خيوق حووزة تلقیوق»

2

تأکید داشت و ب این ترتی  ،مدل چهارمرحي ای اولی خود را ویرایش نموده و دن را ب مدلی س

مرحي ای ب شرح زیر دگرگون ساخت:

Top-down
)Create a Research Space model (the CARS model

1
2
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مرحله نخست :استقرار دامنه

زیرمرحي   1ادعای ملوریت موضو پژوهش

زیرمرحي  2عمومیتبرشیدن موضو پژوهش
زیرمرحي  3مرور موارد پیشین ادبیاتی پژوهش

مرحله دوم  :استقرار خأل

زیرمرحي  1الف  بیانِ ادعای مرالف
زیرمرحي  1ت  نشان دادن خأل
زیرمرحي   1طرح پرسش

زیرمرحي  1د استمرار خطمشی

مرحله سوم  :پر کردن خأل

زیرمرحي  1الف ارای فهرستی از هدفهای پژوهش
زیرمرحي  1تشرح پژوهش حاضر
زیرمرحي  2ارای یافت های اصيی

زیرمرحي 3شرح ساختار مقالة پژوهشی

او مرحي های اول و دوم مدل اولی را با یکدیگر ترکی

نمود و دن را مرحيوة «اسوتقرار دامنو »

نامید .با استیاده از این مدل ،سویيز ( )Swales, 1990دشواری ک در مدل اولیة خوود در تشوری

دو مرحي نرست وجود داشت را از بین برد (.)Bhatia, 1993

مدل دادلی-ایووانز ( ،)Dudley-Evans, 1989در مقایسو بوا مودل سوویيز ( )Swales, 1990از

جزئیا مرحي ای بیشتری برخوردار است .برجست ترین تیاو میانِ مودل شوشمرحيو ای دادلوی-
ایوانز ()Dudley-Evans, 1989و مدل چهارمرحي ای سویيز ( ،)Swales, 1990توش بورای تعیوین

حوزة پژوهش پایاننام است .در مدل دادلی-ایوانز ،نگارندگان بو طوور کيوی از دامنو بو سومت
موضوعی کيی و همچنین موضوعی ویژه حرکت می کنند .یکی از تیاو های اصيی میانِ ایون دو

مدل دن است ک در نرستین مرحي  ،ایجاد دامن در ساختار شش مرحي ای دادلی-ایوانز ،نسبت بو

مدل س مرحي ای سویيز ممکن است ،حجی تر ب نظور برسود .در مودل سوویيز ،ایجواد دامنو یوک

مرحي ب شمار می رود ،در حوالیکو در مودل دادلوی-ایووانز ،ایجواد دامنو در سو مرحيو ملقّوق

می شود .یکی از عيتهای این امر ،دن است ک در پایان نام و رسال  ،مقدم ب خوبی توضویح داده
می شود و در مقایس با مقدمة مقال های پژوهشی بيندتر ب نظر می رسد .این امر ،ب منظور گنجاندن

پیشنهاد انجام می شود .گاهی ،مقدمة مقال های پژوهشی نیز طوالنی است کو متأسویان ایون مووارد
بسیار راید نیستند (.)Bhatia, 1993
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همانگون ک گیت شد ،الگوی دادلی-ایوانز ( )Dudley-Evans, 1989از شش مرحي تشکیر

شدهاست ک برخی دارای زیرمرحي هایی هستند .نسرة ترجم شودة ایون الگوو در زیور ارائو شوده

است:

جدول :1الگوی تحلیل مرحلهای دادلي-ایوانز ()Dudley-Evans, 1989
مرحلة1
مرحلة2
مرحلة3
مرحلة4

معرفی حوزه؛
معرفی موضو کيی (در حوزة مورد اشاره)؛
معرفی موضو ویژه (در چارچوت موضو کيی مورد اشاره)؛
تعیین دامنة موضو ویژه با استیاده از:

زیر مرحلة 1

معرفی ویژگیهای پژوهش؛ و  /یا

زیر مرحلة 2

ارائة خوص ای از پژوهشهای پیشین؛

مرحلة5
زیر مرحلة 1
زیر مرحلة 2
مرحلة6

زمین چینی برای پژوهش حاضر ب وسیية:
اشاره ب خوء موجود در پژوهشهای پیشین؛ و  /یا
اشاره ب چگونگی امکان ادامة پژوهشهای پیشین؛

زیر مرحلة 1
زیر مرحلة 2
زیر مرحلة 3

معرفی پژوهش حاضر ب وسیية:
بیان هدف پژوهش؛ و
توصیف مرتصر فرایند انجام پژوهش؛ و
توجی انجام پژوهش.

 .3روش پژوهش
شوورکتکننوودگان پووژوهش حاضوور ،اعضووای هیئووت عيمووی دانشووکدههووای عيوووم انسووانی و عيوووم

پای /پزشکی بودند ک از سال  1375تا  1393در دانشگاه دزاد اسومی طورح پژوهشوی اجورا کورده

بودند .سپس مقال ای را از طرح خود در یکی از مجي های مورد تأئید دانشگاه  -مجي های داخيوی

و خارجی ،ب چا رسانده بودند .تعداد افراد منتر

هر گروه  30نیر بود .انترات افراد ب صور

غیر تصادفی و بر پایة در دسترل بودن دنها انجام شد .الزم ب اشاره است ک این  30نیور منترو

از دانشکدة عيوم پای /پزشکی ،مشتمر بر  15نیر از دانشکدة عيوم پای و  15نیر از دانشوکدة عيووم

پزشکی بودند.

پیکرة مورد بررسی در این پژوهش ،مشتمر بر  60چکیودة مقالو هوای چوا شودة مسوترر از

طرحهای پژوهشی بوود کو بو وسویية اعضواء هیئوت عيموی دانشوکدههوای عيووم انسوانی و عيووم
پای /پزشکی در دانشگاه اجرا شده بودند .ابزار پژوهش حاضر در تليیر مرحي ای چکیدهها شوامر
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مدل تليیر مرحي ای دادلی-ایوانز ( ،)Dudley-Evans, 1989معیارتشری

جدول کدگذاری مراحر مسترر از چکیدهها بودند.

مراحور چکیودههوا و

در انجام پژوهش ،هر چکیده دو بار ب وسیية هور یوک از پژوهشوگران بررسوی شود و مراحور

موجود در دنها استررا شد .بر پایة دیدگاه کانر و همکواران ( ،)Connor et al., 1999بو سوب

دنک هر یک از مرحي ها کاربردی بوغی دارند ،معرفی موضو های 1جدید و اشارههای واژگانی

میتواند نمایانگر دغاز یک مرحية جدید باشد .تشری

2

مرحي ها در متن ،ه بر هدف بوغی متن
هوای زبوانی بسوتگی دارد .ایون

و ه ب تقسی بندی متن بو واحودهای معنوادار بور اسوال شواخ

ها از نشانگرهای گیتموانی( 3ادا وصور 4و دیگور نشوانگرهای فورا-متنوی ) ،موضووعا

شاخ

5

عومتگذاری شده ،زمان ،تغییر عوئ ارتباطی یا تغییور نگورش نویسونده وارائوة مراجو واژگوانی

جدید تشکیر شدهاند .همچنین ،شناسایی و شمارش جمي های کامر ،جمي هوای پایو  ،جميو هوای

پیرو و دیگر ساختارهای غیر جمي ای ک ب جمي ها پیوست شدهاند یا در درون دن جای گرفت اند،

می توانند در تجزی متن و تشری

مراحر ب کار دیند .زیرا این عمر در شناسایی نقط هوای تغییور

موضو کمک می کند .بررسی مقول های واژگانی نیز می تواند در شناسایی مرحي ها بو کوار دیود
(.)Connor et al., 1999

بر پایة راهکارهای اشارهشده ،عيووی و قاسومی ( )Alavi & Ghasemi, 2014بورای تشوری

مرحي ها و زیرمرحي ها ،جدول ( )2را ب عنوان معیاری برای تشری

مرحي ها ،طراحی نمودهاند:

جدول  :2معیار تشخیص مرحلهها ،علوی و قاسمي ()Alavi & Ghasemi, 2014
توصیف نشانگرهای بارز برای تشخیص مرحلهها و زیر مرحلهها
1

مرز مابین قسمتها

section boundaries

2

تقسی بندیهای پاراگرافی

paragraph divisions

3

زیرعنوانها

Subheadings

4

معرفی موضو جدید

introduction of new theme

5

ارجا های واژگانی

lexical references

6

جمي های کامر

T-units

1

themes
lexical references
3
discourse markers
4
connectors
5
meta-textual signals
2
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در این پژوهش همچنین ،برای تشری

و استررا مرحي های چکیدهها ،جدول ابداعی عيوی

و قاسمی ( )Alavi & Ghasemi, 2014ک در باال ب دن اشواره شود ،موورد اسوتیاده قورار گرفوت.

فاصية بین هر مرتب از استررا مرحي ها ،دو هیتو بوود توا ضوری

اطمینوان از غیور انتزاعوی بوودن

استررا مرحي ها باالتر رود .الزم ب اشواره اسوت کو اسوتررا مرحيو هوا بو وسویية هور یوک از

پژوهشگران ،ب صور جداگان انجام شد تا عميکرد دنها مستقر باشد و از تليیر یکدیگر تأثیر
نپذیرد .در مواردی ک مابین پژوهشگران ،توافقی در مورد تعداد و نو مرحي های اسوتررا شوده

وجود نداشت ،تصمی نهایی بر پایة دیدگاه مجری طورح گرفتو شود .موواردی کو توافوق وجوود

نداشت ،بسیار اندک بودند .پس از استررا مراحر موجود در چکیده ،گام بعدی ،تعیوین دزموون

دماری مناس

برای تليیر دادهها بود .در این زمین  ،اشاره ب نکت هایی قابر توج است:

برای یافتن پاسخ ب پرسشهای پژوهش ،دزمون غیر پارامتریک من ویتنی یوو 1بو کوار گرفتو

شد .زیرا مرحي ها و زیرمرحي های استررا شدة چکیدهها در قالو

مقیوال اسومی2بوین دو گوروه

مستقر از ه ب عنوان متغیرهای غیر نسبی 3کدگذاری شدند .الزم ب اشاره اسوت کو دزموون مون

ویتنی یو ،یک دزمون ناپارامتری است ک ب بررسی تیاو بین دو گروه مستقر در پیونود بوا یوک

متغیر با دادههای رتب ای یا ترتیبی میپردازد .در واقو  ،ایون دزموون معوادل ناپوارامتری دزموون توی
مستقر 4است؛ با این تیاو ک دزمون از نو پارامتری و دادههای دن از نو پیوست است .ایون در
حالی است ک دزمون من ویتنی یو از نو ناپارامتری بوده و با دادههای رتب ای انجام میگیرد.

 .4یافتهها
تليیرهای دماری بو کاررفتو در ارزیوابی و تعیوین تیواو هوای میوان مرحيو هوای موجوود در

چکیدههای مقاال طرحهای پژوهشی دانشکده عيوم پای /پزشکی و دانشکده عيوم انسانی (صرف
نظر از ملاسبة میزان روایی بینامصللی) ب قرار زیرند:

 یافتن تیاو های میان مرحي های موجود در دو متغییر با دزمون غیر پارامتریک مون ویتنوی
یو

 تعیین فراوانیِ مرحي های موجود در چکیدهها با روش تليیر توصییی

 ملاسبة درصد توالی مرحي های موجود در چکیدهها با روش تليیر توصییی
1

Mann-Whitney U Test
nominal scale
3
categorical
4
independent t-test
2

 / 214مقایس ه مراحل در چکیدههای مقالههای رشتههای علوم انساني و پايه/پزشکي بر پایة مدل دادلی ایوانز

در جدول ( ،)3مرحي های یافتشده در چکیدهها بر اسال تووالی مرحيو هوا و درصود کواربرد

دنها نمایش داده شدهاست .توالی مرحي ها در جدول ( ،)3بر اسوال بیشوترین توا کمتورین درصود

رخداد دنها مرت

شدهاست.

جدول  :3تحلیل توصیفي توالي مرحلههای یافتشده در چکیدهها
توالی مرحي ها
اولین مرحي
دومین مرحي
سومین مرحي
چهارمین مرحي
پنجمین مرحي
ششمین مرحي
هیتمین مرحي
هشتمین مرحي
نهمین مرحي

نو مرحي ها
م1

م3

م2

م /6ز1

م /6ز2

٪41.7

٪30

٪16.7

٪6.7

٪5

م2

م3

م /6ز2

م /6ز1

م /6ز 3

م /4ز2

م /5ز1

٪35

٪25

٪16.7٪

٪13.3

٪6.7

٪1.7

٪1.7

م3

م /6ز2

م /6ز1

م /6ز3

م /5ز1

م /4ز1

م /4ز2

٪35

٪23.3

٪18.3

٪11.7

٪3.3

٪1.7

٪1.7

م /6ز1

م /6ز3

م /6ز2

م3

م /4ز2

م /5ز1

٪30

٪26.7

٪18.3

٪5

٪1.7

٪1.7

م /6ز2

م /6ز3

م /6ز1

٪28.3

٪18.3

٪8.3

م /6ز3

م /6ز2

م /4ز2

م3

٪26.7

٪8.3

٪1.7

٪1.7

م /6ز3
٪6.7
م /6ز2
٪1.7
م /6ز3
٪1.7

یافت های جدول ( ،)3نشاندهندة درصد رخداد هریک از مرحي ها در جایگاههای گوناگون در

چکیدههای مورد بررسی است.

ب منظور بررسی تیاو های میان مرحي های موجود در چکیودههوا از دزموون غیور پارامتریوک

منویتنییو استیاده شدهاست .یافت های ب دستدمده از این بررسی در جدول ( )4ارائ شدهاست.
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جدول  :4آزمون منویتنيیو و تفاوتهای میانمرحلههای یافتشده در دو متغیر
مدل دادلی-ایوانز

معرفی حوزه

نو
مرحي

م1

معرفی موضو
کيی

م2

معرفی موضو
ویژه

م3

معرفی ویژگیهای
پژوهش

م/4ز1

ارائةخوص ای از
پژوهشهای پیشین

م/4ز2

اشاره ب خوء
موجود در
پژوهشهای پیشین
اشاره ب چگونگی
امکان ادامة
پژوهشهای پیشین

بیان هدف پژوهش

توصیف مرتصر
فرایند انجام
پژوهش
توجی انجام
پژوهش

م/5ز1

م/5ز2

م/6ز1

م/6ز2

م/6ز3

دانشکده
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر
عيوم
پای /پزشکی
عيوم انسانی
تعداد کر

1

جم رتب ها

تعداد

رتبة میان

30

30.00

900.00

30
60

31.00

930.00

30

33.50

1005.00

30
60

27.50

825.00

30

30.00

900.00

30
60

31.00

930.00

30

30.00

900.00

30
60

31.00

930.00

30

29.50

885.00

30
60

31.50

945.00

30

29.50

885.00

30
60

31.50

945.00

30

30.50

915.00

30
60

30.50

915.00

30

30.50

915.00

30
60

30.50

915.00

30

34.50

1035.00

30
60

26.50

795.00

30

34.00

1020.00

30
60

27.00

810.00

2

من ویتنی یو

Z

معیار
تصمی

435.000

-.260

.795

360.000

435.000

435.000

390.000

420.000

450.000

450.000

330.000

345.000

-1.540

-.587

-1.000

-1.707

-1.026

000.

000.

-2.748

-2.791

3

.124

.557

.317

.088

.305

1.000

1.000

**.006

**.005

1

Mean Rank
Sum of Ranks
3
)Asymp. Sig. (2-tailed
2

 / 216مقایس ه مراحل در چکیدههای مقالههای رشتههای علوم انساني و پايه/پزشکي بر پایة مدل دادلی ایوانز

جدول ( ،)4نشان میدهد ک بوین مرحيوة « /6ز »2و مرحيوة « /6ز »3چکیودههوا ،تیواو دشوکاری

وجود دارد .این در حالی است کو تیواو ویوژهای میوان مرحيو هوای « /4« ،»3« ،»2« ،»1ز/4« ،»1

ز /5« ،»2ز/1« ،»5ز »2و« /6ز» وجود ندارد.

 .5بحث و نتیجهگیری
در این قسمت ،یافت های پژوهش مورد بلو قرار خواهد گرفت .یواددور مویشووی کو پوژوهش

حاضر ،بر دن بودهاست تا میزان برخورداری از مرحي ها و همچنین تیاو میان مرحي های چکیوده

مقال های برگرفت از طرحهای پژوهشی دانشکده های عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانی را بر اسال
مدل تليیر مرحي ای دادلی ایوانز ( )Dudley-Evans, 1989مورد بررسی قرار دهد.

 .1 .5تحلیل دروندانشکدهای و بینادانشکدهای مرحلهی اول در چکیدهها
نرستین مرحيوة مودل پیشونهادی دادلوی-ایووانز (« ،)Dudley-Evans, 1989معرفوی حووزه» اسوت.

یافت های پژوهش حاضر در جدولهای برش ( ،)4نشاندهندة دن است ک این مرحي در کمتور از
نیمی ( )٪41.7از چکیدههای هر دو دانشکدة عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانی ب چش میخوورد.

از این جهت ،تیاو معناداری مابین چکیدههای دانشکدهها وجود نداشت ( .)Sig.: 0/795بنابراین

بیش از نیمی از چکیدهها ،بدون اشاره ب معرفی حوزة پژوهش ،نگارش شده بودند .عووه بر این،

در تمامی موارد ،اشاره ب مرحي در جایگاه اصيی خود ،یعنی نرستین مرحي صور گرفت بود.

 .2 .5تحلیل دروندانشکدهای و بینادانشکدهای مرحلة دوم در چکیدهها
مرحية دوم ،مدل دادلی-ایوانز ( )Dudley-Evans, 1989ب معرفی موضوو کيوی در حووزة موورد

اشاره میپردازد .یکی از بهترین الگوهایی ک میتوان با استیاده از دن مشرص هوای مرحيوة ( )2را
تشری

داد ،الگوی موقعیت ،مسئي  ،پاسخ ،ارزیابی 1هووی ( )Hoey, 1983اسوت .در ایون الگوو،

مرحية موقعیت ،برشی است ک نویسنده در دن بستر موضو خود را میگسوتراند و بو نکتو هوایی
مانند زمان ،مکان ،افراد و موارد مشاب اشاره مینماید .مرحية موقعیوت ،در الگووی هووی (

Hoey,

 )1983در س مرحي در الگوی دادلی-ایوانز ،ب صور یک هرم ک قاعدة دن در بواال قورار دارد،

جزئیتر و ویژهتر میگردد .بنابراین تیاو بین مرحيوة ( )1و ( )2در الگووی دادلوی-ایووانز ،طورح

نکت های اشارهشده ب صور ویژهتر در مرحية دوم است .چنانک یافتو هوای ایون پوژوهش نشوان
داد ،مرحية دوم در بیش از نیمی ( 53.3درصد) ازچکیدههای دانشکدهها ب چش میخورد .مقایسة
situation, problem, evaluation, solution

1
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عميکرد نویسندههای دانشکدههای گوناگون نشان داد ک تیاو معناداری در پیوند با ایون مرحيو

بینشان وجود ندارد ( .)Sig.: 0/124در مرحيوة دوم موابینِ  53درصود از دادههوا 35 ،درصود از

چکیدهها ب جایگاه مرحية دوم یا همان جایگاه ارائ شده در مدل ایوانز اشاره کرده بودنود و 16.7
درصد از چکیدهها جایگاه مرحية سوم را مورد توج قرار داده بودند .این نکت نشان مویدهود کو
نویسندههای چکیدهها اغي توجهی ب نام بردن ،این مرحي نشان نمیدهند؛ اما در صور توج ب

دن ،ب جایگاه راید دن اشاره نمیکردند.

 .3 .5تحلیل دروندانشکدهای و بینادانشکدهای مرحلة سوم در چکیدهها
دادلی -ایوانز( ،)Dudley-Evans, 1989سومین مرحية الگوی خوود را «معرفوی موضوو ویوژه (در

چارچوت موضو کيی موذکور)» نامیودهانود .مرحيوة سووم ،نیوز هماننود مرحيوة نرسوت و دوم ،از

مراحيی است ک نویسنده در دنها ب استقرار حووزة پوژوهش خوود مویپوردازد .هور چنود در ایون

مرحي  ،موضو ب طور کامر ملدود شده و از وضعیت کيویبوودن خوار مویشوود .ایون مرحيو ،
تقریباً در تمامی ( 95درصد) چکیدههای منتر

هر دو دانشکده عيوم پای  /پزشکی و عيوم انسانی

مشاهده شد .بنابراین ،تیاو معناداری از این جنب  ،میوان چکیودههوای دانشوکدههوا مشواهده نشود

( .)Sig.: 0/557اشواره بو مرحيوة سووم در  30درصود از چکیودههوا در جایگواه نرسوت ،در 25

درصد از چکیدهها در جایگاه دوم و در  35درصد در جایگاه سوم بو ایون معناسوت کو جایگواه
اصيی درنظرگرفت شده بر پایة مدل دادلی-ایوانز ( )Dudley-Evans, 1989بودهاست.

در اینجا الزم است یافت های مرتبط با س مرحية اول جم بندی شوند .زیرا مویتووان دریافوت

ک درصد باالیی از چکیدهها ب گون ای با معرفی موضو موردِ بلو دغاز شدهانود .ایون در حوالی
است ک این امر ب ندر با استیاده از هر س مرحية نرست یعنی «معرفی حوزه»« ،معرفوی موضوو

کيی در حوزه» و «معرفی موضو ویژه در چارچوت موضو کيی» انجام شدهاست .یافت های ارائو

شده در جدول ( ،)4در پیوند با توالی مرحي ها ،نمایوانگر ایون نکتو اسوت کو در  88.4درصود از

چکیدهها یکی از این س مرحي ب عنوان مرحية اول ب کار گرفت شدهاست.

چنانچ یافت های ب دستدمده با مدل سویيز ( )Swales, 1990بررسی و تليیر شوند ،میتووان

ادعا کرد ک بیشتر نویسندههای چکیدهها در مطالعة حاضر معتقدند چکیده باید با توج ب اسوتقرار

حوزة پژوهش دغاز شود .هر چند این شیوة نگارش چکیده با رهنمودهای دو استاندارد ایزو ( ISO,

 )1976, p. 214و ( )ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39تیوواو دارد .زیوورا در هوور دو ایوون

استانداردها ،چکیده با اشاره ب هدف دغاز میشود ،در حالیکو دوردنِ هودف پوژوهش در مودل
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دادلی-ایوانز در زیر مرحية نرستِ مرحية ششو قورار دارد و در مودل سوویيز ( )Swales, 1990در

زیر مرحية نرستِ مرحية سوم انجام میشود.

 .4 .5تحلیل دروندانشکدهای و بینادانشکدهای مرحلة چهارم در چکیدهها
مرحية چهارم در مدل دادلوی-ایووانز (« ،)Dudley-Evans, 1989تعیوین دامنوة موضوو ویوژه» نوام

گرفت است .این مرحي  ،خود مشتمر بر دو زیر مرحيو «معرفوی ویژگویهوای پوژوهش» و یوا «ارائوة

خوص ای از پژوهشهای پیشین» است .بر پایة یافت های پژوهش حاضر ،زیر مرحية نرستِ مرحيوة

چهارم فقوط در  1.7درصود از چکیودههوا مشواهده شود و از ایون جنبو تیواو معنواداری موابین

چکیدههای منتر

دانشکدههای مورد بررسی وجود نداشت ( .)Sig.: 0/317فراوانوی زیور مرحيوة

دوم ،اندکی بیشتر از زیر مرحية نرست بود ( 10درصد) ،اما همچنان تیاو معناداری از این جنبو

مابین دانشکدهها مشاهده نشد (.)Sig.: 0/088

در مدل سویيز این مرحي همچنان جزء مرحية نرست ،یعنی مرحية استقرار حووزة پوژوهش بو

شوومار موویرود .از سوووی دیگوور ،در دو اسووتاندارد ایووزو ( )ISO, 1976, p. 214و دنسووی/نیزو

( )ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39نیازی ب اشاره ب این مرحي نیست .در استاندارد دنسوی/نیزو
( )ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39اشاره ب پژوهشهای پیشین فقط زمانی پیشنهاد میشوود کو

در تبیین هدف پژوهش حاضر سودمند باشد .بنابراین میتوان نتیج گرفت ک عميکرد نویسندگان

در پیوند با «معرفی ویژگیهای پژوهش» و /یا «ارائة خوص ای از پژوهشهای پیشین» بیشتر همسوو
با شیوهنامة چکیدهنویسی دو استاندارد موورد اشواره بوودهاسوت توا مودل دادلوی-ایووانز (Dudley-

 )Evans, 1989یا سویيز (.)Swales, 1990

 .5 .5تحلیل دروندانشکدهای و بینادانشکدهای مرحلة پنجم در چکیدهها
دادلی-ایوانز ( )Dudley-Evans, 1989در مدل خود مرحية پونج را «زمینو چینوی بورای پوژوهش

حاضر» نام نهادهاست .دنها برای این مرحي  ،دو زیرمرحي «اشاره ب خأل موجوود در پوژوهشهوای
پیشین» و یا «اشاره ب چگونگی امکان ادامة پژوهشهای پیشین» در نظر گرفت اند .زیرمرحي نرست

فقط در  6.7درصد از چکیدههای مورد مطالع مشاهده شد .درحالیک زیرمرحية دوم در چکیدة

هی یک از دانشکدهها ب کار نرفت بود .بو طوورکيی ،تیواو معنواداری در پیونود بوا زیور مرحيوة

نرست ( )Sig.: 0/305و زیور مرحيوة دوم ( .)Sig.: 1/000مشواهده نشود .زیور مرحيوة دوم کو در

موارد بسیار ملدودی از چکیدهها مشاهده شده بوود ،در جایگواه مرحيوة دوم ( 1.7درصود) ،سووم
( 3.3درصد) و چهارم ( 1.7درصد) دورده شده بود.
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در مدل سویيز ( ،)Swales, 1990این مرحي «استقرار خأل پژوهش» نام دارد؛ اموا دو اسوتاندارد

ایزو ( )ISO, 1976, p. 214و دنسی/نیزو ( )ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39جایگاهی برای این

مرحي در نظر نگرفت اند .اگر چو اسوتاندارد دنسوی/نیزو ( )ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39بو -
شیوة ضمنی ،اشاره ب پژوهشهای پیشین را در صور کمک بو بیوان هودف تلقیوق حاضور روا

میشمرد .بنابراین ،چکیدههای مورد بررسی در این تلقیق از جنبوة مرحيوة پونج بوا دو اسوتاندارد
موورد اشواره سوازگاری دارنود ،اموا بوا دو مودل دادلوی-ایووانز ( )Dudley-Evans, 1989و سوویيز
( )Swales, 1990همروانی ندارند.

 .6 .5تحلیل دروندانشکدهای و بینادانشکدهای مرحلة ششم در چکیدهها
مرحية شش در مدل دادلی-ایووانز( ،)Dudley-Evans, 1989بوا نوام «معرفوی پوژوهش حاضور» ،از

طریق س زیرمرحي تشکیر شدهاست .این زیرمرحيو هوا شوامر «بیوان هودف پوژوهش»« ،توصویف

مرتصر فرایند انجام پژوهش» و «توجی انجام پژوهش» هستند .بر پایة یافت های پژوهش حاضر ،هور

س زیرمرحي در چکیدههای منتر

مشاهده شدند ک درصد فراوانی دنها ب ترتیو

 8303درصد و  8803درصد ب دست دمد.

از جنبة اشاره ب زیر مرحية اول ،هی تیاوتی مابین چکیدههای منتر

 70درصود،

از دانشوکدههوای عيووم

پای /پزشوکی و عيووم انسوانی وجوود نداشوت ( .)Sig.: 1/000هور چنود در زیرمرحيوة دوم و سووم

عميکرد دانشکدهها تیاو چشمگیری با یکدیگر داشتند .ب ایون معنوا کو ( )Sig.: 0/006بورای

«توصیف مرتصر فرایند انجام پژوهش» و ( )Sig.: 0/005برای «توجیو انجوام پوژوهش» بو دسوت
دمد .فراوانی این دو زیرمرحي در چکیدههای دانشکدههوای عيووم پای /پزشوکی بیشوتر از فراوانوی

دنها در چکیدههای عيوم انسانی بود .ب طورکيی ،زیر مرحية دوم از مرحية شش بوا نوام «توصویف
مرتصر فرایند انجام پژوهش» در چکیدههای عيوم پای  /پزشکی فراوانی بیشتری داشت.

همچنین باید یاددور شدک زیرمرحي های مرحية ششو در تموامی قسومتهوای چکیودههوا بو

صور پیدرپی قابر مشاهده بودند .ب این معنا ک در برخی چکیدهها ،نرستین مرحية مورد اشاره

بودند ،در چکیدههای دیگر دومین مرحية مورد اشاره ،و ب همین ترتی

ب صوور پشوتِ سورِ هو

ادام داشتند .درصد فراوانی پیاپی بودن این زیرمرحي ها در جودول ( )3ارائو شودهاسوت .فراوانوی

باالی زیرمرحي های مرحية شش  ،ه با گامهای اول توا سوومِ مرحيوة سو مودل سوویيز (

 )1990سازگاری دارد و ه

Swales,

با دستورالعمرهای دو استاندارد چکیدهنویسی ایوزو ( ISO, 1976, p.

 )214و دنسی/نیزو (.)ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39
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 .6جمعبندی
ب طورکيی ،یافت های پژوهش نشان داد کو در پیونود بوا مرحيو نرسوت ،تیواو معنواداری موابی ِ
ن

چکیدههای دانشکدهها وجوود نداشوت .در واقو  ،بویش از نیموی از چکیودههوا ،بو معرفوی حووزه
نپرداخت و در جایگاه اصيی خود یعنی نرستین مرحي ایجاد شده بود .در پیونود بوا مرحيوة دوم نیوز
تیاو معناداری مابینِ دانشکدهها وجود نداشت .اگر چو نویسوندگان چکیودههوا اغيو

گورایش

نداشتند ب این مرحي اشاره کنند؛ اما در صور توج بو دن ،ایون مرحيو را در جایگواه رایود دن

دورده بودند .از جنبة مرحية سوم ،نیز تیاوتی میان چکیدههای دانشکدهها وجود نداشت و اشاره ب

دن در جایگواه اصويی موورد نظور مودل دادلوی-ایووانز ( )Dudley-Evans, 1989انجوام شوده بوود.

همانگون ک بیشتر اشاره شد ،بیشتر چکیدهها ب گون ای با معرفی موضو مورد بلو دغاز شوده

بودند .این در حالی است ک هر س مرحي  ،یعنی «معرفی حوزه»« ،معرفی موضو کيی در حووزه»

و «معرفی موضو ویژه» ،همراه با ه ب عنوان مرحية نرست ،در نظور گرفتو شوده بودنود .مرحيو

چهارم ،مشتمر بر «معرفی ویژگیهای پژوهش» و یا «ارائة خوص ای از پژوهشهوای پیشوین» بوود.

فراوانووی زیرمرحي و نرسووت مرحيووة چهووارم انوودک بووود .از ایوون جهووت ،تیوواو معنواداری میووان

چکیدههای دانشکدهها وجود نداشت .مرحي پنج  ،شامر «اشاره ب خأل موجوود در پوژوهشهوای

پیشین» و یا «اشاره ب چگونگی امکان ادامة پژوهشهای پیشین» بود .ایون مرحيو  ،در مووارد بسویار

ملدودی از چکیدهها مشاهده شد و از این جنب تیاو معناداری میان دانشکدهها وجوود نداشوت.
در مرحيووة شش و  ،هووی تیوواوتی مووابین دوردن زیوور مرحيووة نرسووت در چکیوودههووای منتروو

از

دانشکده های عيوم پای /پزشکی و عيوم انسانی مشاهده نشد .هر چند این چکیدههوا در دوردن زیور
مرحية دوم و سوم ،تیاو چشمگیری با ه داشتند .ب این معنا کو فراوانوی ایون دو زیرمرحيو در

چکیدههای دانشکدههای عيوم پای /پزشکی بیشتر از فراوانی دنها در چکیدههای عيوم انسانی بود.

مجمو یافت های پژوهش حاضر ،نشاندهندة دن است ک چکیدهنویسی طرحهای پژوهشوی و

مقال های دانشگاهی ایران بیشتر با استانداردهای جهانی ایوزو ( )ISO, 1976, p. 214و دنسوی/نیزو

( )ANSI/NISO, 1979, p. 14 & 39همسویی دارد تا مودلهوای تليیور مرحيو ای دادلوی-ایووانز
( )Dudley-Evans, 1989و سویيز ( .)Swales, 1990این همسویی با استانداردهای مورد اشاره بو

سب

دن است ک چکیدهنویسهای ایرانی بیشتر گرایش دارند بیدرن

 ،چکیدهها را با اشواره بو

هدف پژوهش دغاز کنند .سپس ب معرفی حوزة پژوهش ،موضو کيی و موضو ویژة پژوهش را

ب خواندن خود پژوهش واگذار کنند .یا اینک دسوت کو معتقدنود کو اشوارة دشوکار بو مووارد

اشارهشده در چکیده الزم نیست و خواننده خود میتواند دنها را ب شیوة ضمنی دریافت نماید.
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نکتة دیگر دن است ک در چکیدههای دانشکدههای عيوم پای  /پزشکی بیشتر بو فراینود انجوام

پژوهش صور میگیرد تا در چکیدههای دانشکدة عيوم انسانی .این نکت با یافت های طالبینژاد و
همکاران ( )Talebinezhad et al., 2012همسویی دارد .دنها در مطالعة ساختاری چکیده مقاال

پزشکی ترجم شده از فارسی ب انگيیسی دریافتند کو ایون چکیودههوا در ارائو هور چهوار قسومت
مقدم  ،روش کار ،یافت ها و نتیج گیری ،عميکرد نزدیوکتوری بو مودل سوویيز ()Swales, 1990

داشت اند .طالبی نوژاد و همکواران ( )Talebinezhad et al., 2012بورای توجیو ایون یافتو  ،عوامور

گوناگونی را بر شمردهاند .از جمي این موارد میتوان ب دشنایی پژوهشوگران ایرانوی بوا شویوهناموة

ارائة پژوهشی عيمی در کارگاههای دموزش مقال نویسی ،تهی راهنمای مقال نویسی در مجيو هوا و

بهرهگیری از مترصصین عيوم پزشکی با تجرب در ترجم و یا نگارش مقال های انگيیسوی و هیئوت

تلریری مجي های مربوط اشاره کورد ( .)Talebinezhad et al., 2012بوا ایون وجوود ،در مطالعوة

حاضر ،دلیر تیاو

بین چکیدههای دانشکده های عيوم پای  /پزشوکی و عيووم انسوانی را مویتووان

ميمولتر و عینیتر بودن پژوهشهای تجربی ب شمار دورد .ب بیان دیگر ،دلیر این امر را میتوان
پائین بودن درجة عینیت فرایندهای انجام پوژوهش و انتزاعویتور بوودن برخوی از مرحيو هوا ،ماننود

گرددوری دادهها یا سنجش دنها در بسیاری از حوزههای عيووم انسوانی دانسوت .در نهایوت بورای
اطمینان پیشنهاد میشود ک این موضو در پژوهش مستقر دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract
This study is an attempt to explore the association between one major social class
and part of its verbal behavior. This research focuses on analysis of the move
structure of the abstracts of articles published in journals. The present study
investigated 60 article abstracts written by Iranian university faculty members from
humanities, hard science, and medical science faculties. In order to identify the kind
and frequency of the moves in article abstracts, the study followed Dudley-Evans’
(1989) model. The collected corpus was initially coded by two coders, then the nonparametric Mann-Whitney U test was employed to estimate move differences. The
results revealed that there were not any significant differences in moves one to five,
however there were some significant differences concerning the existence and
frequency of the sixth move and its sub-moves in the chosen abstracts written in
these three disciplines. The findings of this study can be useful for improvement of
writing abstracts by researchers.
In general terms, discourse analysis accounts for global features of text and the
organization of ideas in writing. Global features of L2 written discourse, such as
discourse moves, organization, and structuring, as well as attendant issues of clarity,
explicitness, fluidity, and contents of writing represent broader and more abstract
constructs than those commonly examined in analyses of text (Grabe and Kaplan,
1996; Kaplan, 2000). One important concept to be considered in this regard is genre.
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The aim of genre analysis is to recognize the moves and how these moves are
recognized in a given genre. So, the move analysis should be on the functional rather
than on the formal characteristics of linguistic data and it is a reliable indicator of
discourse values in a majority of discourse contexts (Bhatia, 1993). Move
distinguishing is an operational question and there is not always a one to one
cprrespondence between formal and functional aspect of language use. It has been
seen that a particular formal feature to serve one or more discourse values in
different context may be served by two different formal realizations (Dudley-Evans,
1994).
Connor and Mauranen (1999) pointed out that “the identification of moves in a
text depends on both the rhetorical purpose of the texts and the division of the text
into meaningful units on the basis of linguistic clues, which included discourse
markers (connectors and other metatextual signals), marked themes, tense and
modality changes, and introduction of new lexical references” (Connor & Mauranen,
1999, p. 52). Explicit text divisions in the personal statement, namely, the use of
section boundaries, paragraph divisions, and subheadings, may serve as textual
marks for move recognition. As moves serve rhetorical purposes, the introduction of
new themes and lexical references can usually imply the start of a new move. In
addition, the identification and counting of T units, main clause and any subordinate
clause or non-clausal structure attached to or embedded in a sentence, can help to
break down the text into moves because this examination can help to locate places
for change of topics and themes. The analysis of lexical devices also can help to
analyze the moves (Connor & Mauranen, 1999).
Academic research papers consist of different parts such as the abstract,
introduction, and literature review. Abstracts are one of the most important parts in
research articles because they are the gates to the article, based on which the reader
decides to get involved with the article or not. As many scholars have pointed out,
article abstracts have become one of the most important genres in academic
discourse (Staheli, 1986; Swales, 1990; Salager- Mayer, 1990; Salager-Mayer,
1992). Considering its importance, the study of the structure of the abstracts in
research articles written by members of the academic community can be fruitful.
Move analysis, as a branch of genre analysis, provides the means for the analysis of
the moves of abstracts. Dudley-Evans (1989), by looking at move-structure in
introduction to Master of Science dissertations, discovered a six-move structure.
According to Porush (1995), although abstracts take up the major part of
professional and scientific papers, their study or methodology are not sufficient.
To this end and through a descriptive analytic approach, the researchers in this
study aimed to explore the association between one major social class and part of its
verbal behavior. This research focused on analysis of the move structure of the
abstracts of articles published in journals. The present study investigated 60 article
abstracts written by university faculty members from humanities, hard science, and
medical science faculties.
The participants in this study consisted of sixty faculty members form Islamic
Azad University, who had published articles in academic journals. They were
chosen on availability basis. They were all male, except two. The material analyzed
in this study was sixty abstracts published in academic journals. Furthermore, the
researcher employed Dudley-Evans’ Move analysis model (1989). This model
consists of six moves, some of which are made up of some sub-moves. The collected
corpus was initially coded by two coders, then the non-parametric Mann-Whitney U
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test was employed to estimate move differences. The results revealed that there were
not any significant differences in moves one to five, however there were some
significant differences concerning the existence and frequency of the sixth move and
its sub-moves in the chosen abstracts.
The general findings of this study reveal that the abstracts written by the scholars
of the mentioned faculties followed the recommendations found in the two standards
of ISO 214:1976 (en) Documentation and ANSI/NISO Z39.14-1997 (R2009), rather
than Dudley-Evans’ (1989) or Swales’ (1990) models. In other words, the authors
usually start their abstracts with a reference to the aim of their articles; they leave
out the introduction of the general and specific topic; i.e. finding about the field of
study and the general and specific field of research is considered as a responsibility
of the readers. Therefore, in this regard, the abstracts follow a more readerresponsible model rather than a writer-responsible model. Furthermore, the niche of
research is not among the moves with high frequency in the abstracts. However,
there is a tendency to stating the aim of research and briefly describing the
procedure carried out. Finally it should be noticed that the procedure is mentioned
more clearly in the abstracts written by hard science, and medical science faculty
members, rather than by the humanities ones.
Keywords: Discourse Community, Move, Move Analysis, Article Abstracts,
Dudley-Evans’ model

