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Abstract 

Metadiscourse as a key term in discourse analysis involves coherensive and 
interpersonal features which helps the connection between the text and the 
context with the aim of communicating with the audience, organizing the text 
and interpreting it by the audience. To achieve a coherent text in academic 
discourse, authors should use metadiscourse, its types including interactive and 
interactional metadiscourse and their strategies appropriately.  So, the nature and 
the distribution of metadiscourse is of significance regarding their related 
scientific fields. The present study seeks to explore “interactive metadiscourse” 
based on Hylandʼs model (2005) and corpus-based approach in the specified 
instance of Persian academic discourse which is referent researches. Interactive 
metadiscourse is used to organize the propositional informations of the text with 
five strategies including transitions, frame markers, endophoric markers, 
evidentials and code glosses. The aim of this study is determining and 
comparing the frequency of occurrences of different kinds of interactive 
metadiscourse markers in referent researches. Hence, we identified and 
extracted the interactive metadiscourse markers in 120 Persian referent 
researches of various scientific fields on humanities, basic science and 
engineering using Mahak Samim corpus and AntConc software program then 
we investigated them by manual method too and classified them in five groups 
of metadiscoursal strategies. Data analysis shows that there is a significant 
difference in the use of interactive metadiscourse markers in Persian referent 
researches of three scientific disciplines. This result indicates that although 
scientific articles belong to a unitary genre (academic discourse), they are also 
affected by the nature of the affiliated fields. Likewise, surveying interactive 
metadiscourse strategies shows that only “frame markers” are distributed 
equally among three scientific fields and the significant differences in the 
frequency of occurrences of transitions, endophoric markers, evidentials and 
code glosses among studied scientific fields are confirmed.  
  
Keyword(s): “Metadiscourse”, “Interactive metadiscourse markers”, “Persian 
referent researches”, “Hylandʼs model (2005)”, “AntConc software program”. 
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 :بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقاالت علمی پژوهشی فارسیواکاوی پیکره
 (2111انگاره هایلند )

 

 یطارم طاهره
 بلوچستان و ستانیس دانشگاه یسیانگل اتیادب و زبان یدکتر یدانشجو

 0یتاک یتیگ
 بلوچستان و ستانیس هدانشگا یسیانگل اتیادب و زبان اریاستاد

 انیوسفی پاکزاد

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه یسیانگل اتیادب و زبان اریاستاد
 11/6/79: مقاله رشیپذ خیتار ؛72/ 72/17: مقاله افتیدر خیتار

 چکیده
های انسجامی و دربردارندۀ مشخصهاز جمله مباحث فراگیر در حوزه تحلیل گفتمان است، که  7«فراگفتمان» مقوله

ایجاد ارتباط میان متن و بافت حاوی این اطالعات با هدف برقراری ارتباط با مخاطب، بینافردی است و به 
-در گفتمان علمی، ساختار و انسجام متنی ایجاب مینماید. کمک می ساماندهی متن و تفسیر آن توسط مخاطب

کنشی و راهبردهای آنها ن تبادلی و برهمکند، نویسندگان به طور مناسب از فراگفتمان و انواع آن شامل فراگفتما
بارز گفتمان علمی زبان  ۀدر نموندار در کاربرد فراگفتمان و انواع راهبردهای آن بهره برند لذا وجود تفاوت معنی

فراگفتمان تبادلی جهت گیرد. های علمی مختلف است، مورد توجه قرار میمقاالت پژوهشی حوزه فارسی که همانا
متنی، رود و مشتمل بر پنج راهبرد گذار، نشانگر قالبی، نشانگر درونای متن به کار میعات گاارهسازماندهی اطال

و بر اساس انگارۀ هایلند  1بنیادنما است. پژوهش حاضر در صدد آن است تا با رویکردی پیکرهنما و تأویلگواه
 170ر، تعداد منظو نیبدفارسی بپردازد. در مقاالت علمی پژوهشی زبان  4( به واکاوی فراگفتمان تبادلی7002)

محک سمیم انتخاب و با تلفیق  ۀمقاله علمی پژوهشی در سه حوزه علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی از پیکر
به شناسایی و استخراج نشانگرهای فراگفتمان تبادلی و کانک( و دستی انت ینماواژهافاار ای )نرمروش رایانه

تفاوت ، SPSSبر اساس آزمون آماری ها حاکی از آن است که تجایه و تحلیل دادهرداخته شد. پبندی آنها طبقه
داری در کاربرد فراگفتمان تبادلی میان مقاالت سه حوزۀ علمی مذکور وجود دارد، این امر داللتی است بر معنی

هیت حوزۀ علمی وابسته نیا متأثر گرچه مقاالت علمی به ژانر واحد )گفتمان علمی( تعلق دارند اما از مااین که  
دهد که از میان آنها، تنها نشانگرهای قالبی بازبینی تفکیکی انواع راهبردهای فراگفتمان تبادلی نشان می شوند.می

دار در بسامد رخداد راهبردهای وجود تفاوت معنی اند وبه طور یکسان میان سه حوزۀ علمی گوناگون توزیع شده
 گردد. های علمی مورد بررسی محرز مینما میان حوزهنما و تأویلمتنی، گواهگذار، نشانگر درون

 

هایلند  ۀفراگفتمان، نشانگرهای فراگفتمان تبادلی، مقاالت علمی پژوهشی فارسی، انگار های کلیدی:واژه

 .ککانانت ۀ(، برنام7002)
 

 مقدمه -0

ان است که به رویکرد نسبتاً تحلیل گفتم ۀای با کاربرد وسیع در حوزواژه« فراگفتمان»

متن، خود متن و  ۀندـمیان تولیدکن یهادهد که در آن تعاملجدیدی ارجاع می

( فراگفتمان را نوعی 1777) 1فرکالفنماید. سازی میمتن را مفهوم ۀکنندمصرف
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2. Metadiscourse.3. Corpus-based .4. Interactive metadiscourse. 

3. Fairclough 
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کارگیری آنها به تعامل با متن خودش کند که نویسنده با بهاطالق می« 1بینامتنیت بارز»

تعریف شود که توسط  7تواند به عنوان یک فن بالغیفراگفتمان میاز این رو، دازد. پرمی

: 1797ور، ـبت نماید )کریامـاش صحگفته ۀود تا دربارـشگوینده یا نویسنده اعمال می

های متفاوتی برای فراگفتمان مطرح شده است که با توجه به همخوانی و (. انگاره96

 ۀ( با گفتمان علمی، این انگاره چارچوب پژوهشی مطالع7002هایلند ) ۀتناسب انگار

های بعد (، دو بُعد اصلی به نام7002هایلند ) ۀشود. در انگارحاضر در نظر گرفته می

شود که هر یک مشتمل بر راهبردهای گفتمان مطرح میفراکنشی برای تبادلی و برهم

بنیاد به بررسی یکردی پیکرهتا با رو هستند درصددحاضر  ۀمتنوعی است. نگارندگان مقال

بارز گفتمان دانشگاهی  ۀتوزیع نشانگرهای فراگفتمان تبادلی در نمون ۀماهیت و نحو

علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی  ۀفارسی )مقاالت علمی پژوهشی( در سه حوز

 بپردازند و از این رهگذر به سؤاالت ذیل پاسخ دهند:

علوم انسانی،  ۀد فراگفتمان تبادلی میان مقاالت سه حوزداری در کاربرآیا تفاوت معنی -

 علوم پایه و فنی مهندسی وجود دارد؟

تبادلی میان فراگفتمان  راهبردهای ۀگانداری در بسامد انواع پنجآیا تفاوت معنی -

 علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی وجود دارد؟ ۀمقاالت سه حوز
 

 پژوهش ۀپیشین -2

ها در گران بیش از دو دهه از زمان انتشار نخستین پژوهشبرخی تحلیل ۀگرچه به گفت

(، لیکن 1792، 2؛ وندکاپل1794 4؛ کریامور1791، 1گذرد )ویلیامافراگفتمان می ۀحوز

نظری و عملی همچنان به قوت خود باقی است و  ۀتمایل در این زمینه از هر دو جنب

ه بر مبنای رویکرد فراگفتمان صورت شاهد این ادعا هم شمار زیاد مطالعاتی است ک

 ،7موردوناز ؛7004، 9دال ؛1774 ،2لوکا ؛1771 ،6موراننگرفته است؛ به عنوان نمونه: 

                                                           
1. manifest intertxtuality 

2. rhetorical strategy 

3. Williams 

4. Crismore 

5. VndeKopple 
6. mauranen 

7. luuka 
8. Dahl 

9. Mur dueñas 
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 و 7011ی، منصور و یزارع؛ 7009 ،لندیها و تس ؛7009، 1لنیما دافوز؛ 7002

 .7012، همکاران و کانگجون

ف اعم از متون تجاری، های متنوعی از متون مختلنمونه ۀ( با ارائ7002هایلند )

جدیدی از فراگفتمان  ۀاست تا نظری درصددآموزان و دانشجویان روزنامه و نوشتار دانش

 -مند برای تعامل نویسندهرا بیان نماید و بر اهمیت فراگفتمان به عنوان ابااری نظام

 ورزد.مخاطب و انتقال اطالعات تأکید 

فراگفتمان، تحولی در این حوزه پدید  بنیاد درهای پیکره( با طرح روش7006ادل )

های دانشجویان با زبان بنیاد، نوشتهای و پیکرهآورد. وی با استفاده از روشی مقایسه

آموز را بررسی کرده است. وی بیان نموده افرادی که های زبانمادری انگلیسی و سوئدی

کردند که تفاده میزبان مادری آنها انگلیسی نبوده به میاان بیشتری از فراگفتمان اس

 تواند ناشی از فقدان توانش ارتباطی آنها باشد.این امر می

شناسی، عبدی زبان ۀ( بخش بحث مقاالت انگلیسی و عربی حوز7011سلطان )

( مقاالت فارسی و 1171( مقاالت انگلیسی علوم اجتماعی و طبیعی، حاجیان )7011)

 ،شناسی کاربردیزبان ۀگلیسی رشتت انمقاال( 7014ادبیات، بالود ) ۀانگلیسی رشت

شناسی کاربردی به زبان انگلیسی و چینی و ( مقاالت زبان7012و همکاران ) 7کانگجون

های یازده سپتامبر در روزنامه ۀاخبار مربوط به حادث( 1172یادانی و همکاران )

نظر را به عنوان پیکره برگایده و به بررسی قیاسی این مقاالت از م انگلیسی و فارسی

ها حاکی از آن است که نشانگرهای فراگفتمان، اند. نتایج پژوهشفراگفتمان پرداخته

کنند و مبادرت نویسندگان به استفاده های تحت بررسی ایفا مینقش مهمی در زبان

 است. 1آنها به متنیت ۀزیاد از نشانگرهای تبادلی حاکی از توجه ویژ

 یمهم یفراگفتمان منابع نماهانیقی و دنماهایردت که اندداشته اذعان( 7011) 4کائو و هو

 خواننده -سندهینو روابط و خود یشناخت تیموقع و گاهیجا شینما جهت سندهینو یبرا

 زبان به یپژوهش مقاالت دهیچک 647 تعداد یحاو یاکرهیپ آنها. ندیآیم شمار به

. اندداده رارق سنجش مورد را یرتجربیغ و یتجرب علوم ۀحوز دو از ینیچ و یسیانگل

 از یسیانگل یهاهینشر در شده منتشر یهادهیچک که است آن نیمب هاافتهی

                                                           
1. Dafouz- milne 

2. Congjun 

3. textuality 

4. Hu and Cao 
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 زبان ینیچ یهاهینشر در موجود یهادهیچک به نسبت یشتریب یدنماهایترد

 ینماهانیقی از یتوجه قابل طور به یتجرب یپژوهش مقاالت در نیهمچن. برخوردارند

 .است شده استفاده یرتجربیغ یدانشگاه مقاالت به نسبت یشتریب

های فراگفتمانی در  استفاده از نشانه ۀنحو ۀمقایس ( به7011میرشمسی و عالمی )

زبانان  توسط فارسی شده نوشتههای کارشناسی ارشد  نامه گیری پایان بخش بحث و نتیجه

اری ها حاکی از وجود تفاوت معناد داده لیوتحل هیتجا. نتایج اندپرداختهزبانان  و انگلیسی

های  نامه های فراگفتمانی بین سه گروه پایان استفاده از نشانه ۀنحو در فراوانی و

 در این تحقیق است. شده یبررسکارشناسی ارشد 

 100د تعدا بحث بخش در فراگفتمان ینشانگرها کاوش به( 7012) ایریب و یقهرمان

 توسط هک یپاشک علوم و یاجتماع علوم یهارشته در یسیانگل یپژوهش ۀمقال

 ینشانگرها یبررس با آنها. اندپرداخته ،درآمده ریتحر رشته به یرانیا سندگانینو

 گذارها، کاربرد که اندافتهیدر لندیها انگاره یمبنا بر االتمق در موجود فراگفتمان

 علوم مقاالت از شیب مراتب به یاجتماع علوم مقاالت در نماهاگواه و یقالب ینشانگرها

 دو هر مقاالت در نماهالیتأو و یمتندرون ینشانگرها یفراوان اانیم و است یپاشک

 علوم سندگانینو که دهدیم نشان آنها پژوهش جینتا نیهمچن. است مشابه باًیتقر رشته

 ینشانگرها از یشتریب اانیم از یپاشک علوم سندگانینو با سهیمقا در یاجتماع

 .کنندیم استفاده یتبادل فراگفتمان

دهد که اغلب آنها به فراگفتمان نشان می ۀهای پیشین در حوزکاوش پژوهش

اند. آن دسته از ها پرداختهآن با سایر زبان ۀبررسی متونی با زبان انگلیسی و مقایس

هایی خاص گفتمان دانشگاهی هم انجام شده، تحقیق را به رشته ۀمطالعاتی که در حوز

رسد بررسی اند در حالی که به نظر میدهنامه منحصر کرو بعضاً بخشی از مقاله و پایان

تواند کفایت نماید و به کل مقاله تعمیم یابد. لذا لاوم تنها بخشی از مقاالت نمی

 12های علمی مختلف )بیش از پژوهشی که به مقاالت علمی به زبان فارسی در حوزه

پردازد، های مقاله برشته تحصیلی دانشگاهی( اختصاص یابد و به بازبینی تمامی بخش

 شود.احساس می
 

 مبانی نظری -9
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 ۀبرند که از جملگفتمان دانشگاهی از ژانرهای ارتباطی متنوعی بهره می ۀاعضای جامع

رغم علی .(110- 172: 1770، 1پژوهشی است )سویلا -ها مقاالت علمیترین آنمهم

انتشار  ها دررشد روزافاون فضاهای مجازی و پیدایش مجالت الکترونیکی و تأثیر آن

های دانشگاهی و اصلی نشر پژوهش ۀسریع علوم، مقاالت علمی هنوز به عنوان وسیل

 یعلم مقاالت کاوشهای اخیر، (. در سال7000جلب اعتبار علمی مطرح است )هایلند، 

های متفاوت از جنبه ،یعلم ۀجامع یاعضا انیم هاافتهی تبادل یاصل اباار عنوان به

حاضر، مقاالت علمی از منظر فراگفتمان مورد بررسی قرار  گیرد و در پژوهشصورت می

 گیرند.می

شود که اطالق می یا دهیشیاند خودشناختی به عناصر زبان« فراگفتمان»اصطالح 

برای تبادل معنا در متن، کمک به نویسنده در بیان نگرش و لحاظ کردن خواننده به 

(. زلیگ هریس، 12: 7002لند، رود )هایمی کار بهخاص  ۀعنوان عنصری از یک جامع

مطرح نمود و این مفهوم  1727را برای نخستین بار در سال « فراگفتمان»اصطالح 

( 1797( و کریامور )1792(، وندکاپل )1791بعدها توسط افرادی همچون ویلیاما )

های متنوعی از فراگفتمان وجود دارد )نظیر (. انگاره1: 7002گسترش یافت )هایلند، 

گرچه هیچ ( که اa7002و b؛ 7000؛ هایلند، 1771؛ کریامور و دیگران، 1792 وندکاپل،

تواند بیش از قسمتی از یک های موجود نمیهای فراگفتمان در انگارهبندییک از طبقه

رسد که ( لیکن به نظر می122: 7004را بیان نماید )هایلند و تس،  7واقعیت فازی

گفتمان فراتری جهت تحلیل جامع و کاربردی ( اباار7002الگوی فراگفتمان هایلند )

 دهد.ارائه می 1علمی

های بُعد لی به نامـشکل از دو بُعد اصـفتمان متـ(، فراگ7002هایلند ) ۀدر انگار

، فرصتی را برای فراگفتمان کنشیراهبردهای بُعد برهمو بُعد تبادلی است.  4کنشیبرهم

ر فعال مشارکت یابد و از سوی دیگر، کمک کنند تا در گفتمان به طوخواننده فراهم می

فراگفتمان عد تبادلی بُکنند تا سطحی از هویت و نگرش نویسنده در متن بروز یابد. می

هدف از گردد. مورد نظر پژوهش حاضر است در زیر به طور مشروح مرور می ۀکه مسئل

وی است که یک متن به نح گیری، شکلفراگفتمان عد تبادلیکارگیری راهبردهای بُبه

                                                           
1. Swales  

2.fuzzy reality 

3. academic discourse 

4.interactional 



 0931/091زمستان و زییپا ،2 ۀشمار ،01 سال ،یزبان هایپژوهش

تعبیرهای مرجح نویسنده و اهداف وی را پوشش دهد، نیازهای مخاطب  که نیاعالوه بر 

 خاص را نیا برآورده نماید.

 یتبادل فراگفتمان یراهبردها -9-0

گذارها در اصل عبارات ربطی و قیدی هستند که به خواننده : گذار ینشانگرها -9-0-0

 های مختلف را تعبیر نماید.کنند ارتباط کاربردی میان قسمتکمک می

ذکر  ذارـشانگرهای گـتمانی متمایا برای نـ( سه نقش گف172: 7001) 1مارتین و رُز

 از: اند عبارتکنند که می

 and ،furthermore،moreover)ها و عباراتی نظیر که با استفاده از واژه 7الف( افاودنی

 افاایند.عناصری را به بحث می (by the wayو   

 likewise, equally, in theدهد مباحث، مشابه یکدیگر )که نشان می 1سنجشیب( 

same way) ( یا متفاوت از همin contrast, but, on the other hand.هستند ) 

توانند همسو گردد. این نتایج میای است که از مباحث اخذ می، بیانگر نتیجه4ج( پیامد

(thus, therefore, consequently ) در جهت مخالف )یاadmittedly, 

nevertheless, anywayهای مطرح شده باشند.( بحث 

قالب،  ۀکنندمرزهای متن و فراهم ۀکنندنماها آشکارقالب :یقالب ینشانگرها -9-0-2

جهت عناصر موجود در گفتمان هستند که به منظور اهداف ذیل مورد استفاده واقع 

 شوند:می
 (first, then, next, 1/2 , a/bتن )الف( بیانگر ترتیب اجاای م

 (to summarize, in sumآشکار مراحل مختلف متن ) یزن برچسبب( 

 (my purpose is, I hope to persuadeج( اعالم اهداف گفتمان )

 (well, right, OK, now, let us return toتغییر موضوع ) ۀدهندد( نشان

 see Figure 2, referمتنی نظیر )روننشانگرهای د: یمتندرون ینشانگرها -9-0-9

to the next sectionها و بر اساس ارزیابی نویسنده، ( با برقراری ارتباط میان گااره

 دهد. توانایی پردازش و پذیرش مطالب مورد بحث از طرف مخاطب مفروض را ارتقا می

                                                           
1. Martin and Rose 

2. addition 

3. comparison 

4. consequence 
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هستند )توماس  «گرای از منبعی دیتظاهر فرازبانی ایده»نماها گواه :هانماگواه -9-0-1

( که جهت هدایت تعبیر خواننده و تصدیق نظرات نویسنده مورد 177: 1774، 1و هاوز

آورد و به کارهای ها در حالی که شواهدی را فراهم میقولگیرند. نقلاستفاده قرار می

های معتبر و دهد، مواد متنی جدید را در قالب چارچوبی از واقعیتپیشین ارجاع می

 کند.ریای میطرح اینناد در کارهای بعدی قابل است

 this is called, in other words, forرماها از قبیل )تأویل :رمزهالیتأو -9-0-1

example )توضیحات و بیان  ۀدگرگوئی، ارائ ۀاطالعات اضافی به وسیل ۀآورند فراهم

مان تبادلی های موجود در گفتمان هستند. این منبع فراگفتگااره ۀجائیات در زمین

 د نظر نویسنده را بهتر کشف نماید.رشود خواننده، معنای موسبب می
 

 پژوهش روش -1

 در اطالعات تبادل مهم اباار و یعلم داتیتول یاصل ژانر عنوان به ،یعلم مقاالت ۀمطالع

 ۀده چند یط در ،(72: 7006 2نگایهو و 110: 1770لایسو) یعلم ۀجامع یاعضا نیب

 نقش به توجه با. است شده واقع روزافاون توجه مورد ژانر لیتحل ۀحوز در گذشته

 -یعلم مقاالت از یتعداد ،یعلم یگفتمان ۀجامع در یپژوهش -یعلم مقاالت یبساا

 حاضر پژوهش تیماه به توجه با .است شده لحاظ این تحقیق ۀکریپ عنوان به یپژوهش

 ۀکریپقاالت علمی موجود در نسخه الکترونیکی م ها،داده یابیباز جهت الزم مراحل و

 متعلق کرهیپ نیا یمعنو و یماد حقوق هیکل. اندشده یبررس( 1.0)نسخه  1میسم محک

 از متشکل یاداده گاهیپا نیا. است( نور) یاسالم علوم یوتریکامپ قاتیتحق مرکا به

 علوم) یاصل یموضوع ۀحوز 6 در( یجیترو یعلم و یپژوهش یعلم) یعلم مقاله 4202

( یمعمار و هنر ،یمهندس یفن ،یعیطب منابع و یکشاورز ،یدامپاشک ه،یپا علوم ،یانسان

 وجود با است و یفارس متون یابی مشابهت یها سامانه یابیارز کرهیپ م،یسم محک. است

 فرمت و باال حجم به توجه با اما است متون یابی تقلب کرهیپ نیا یاصل کاربرد که نیا

 واقع استفاده مورد یخوب به ینیماش اباار توسط که دارد ار تیقابل نیا ،هاداده «تکست»

در پژوهش حاضر تنها به سه حوزه موضوعی شامل علوم انسانی، علوم پایه و فنی  .شود

تر و روایی بیرونی بهتر، همچنین به منظور پوشش مناسبشود. مهندسی پرداخته می

                                                           
1. Thomas and Hawes 

2. Hewings 

3. MahakSamim 
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علمی مذکور را در  ۀاند که به طور مساوی سه حوزمقاالت به نحوی گاینش شده

های های مدنظر و از رشتهمقاله از هر یک از حوزه چهلبرگیرد. بدین ترتیب که تعداد 

اند. همچنین برگایده شده ساده یتصادف یریگنمونه صورت بهمتنوع و نشریات مختلف 

تمامی مقاالت تحت بررسی از نویسندگان مختلف برگایده شده تا بدین ترتیب تأثیر 

وشتاری فردی به حداقل رسانده شود. الزم به ذکر است که با عنایت به های نسبک

دود ـمح 1172 -1190انی سالـزم ۀخابی به بازـانت ۀماهیت پویای فراگفتمان، پیکر

 شود تا از تغییرات درزمانی احتمالی جلوگیری به عمل آید. می

که در آن از  هایی استرسد که پژوهش حاضر یکی از معدود پژوهشبه نظر می     

فراگفتمان  لیوتحل هیتجامند جهت ای نظامبنیاد به همراه سیستم رایانهروش پیکره

فراگفتمان ایجاد نماید.  ۀهای حوزاستفاده شده است تا دید نوینی را نسبت به پژوهش

ای هر چند هنوز فراگیر نشده اما به خوبی های پیکرهشناسی متن و روشتلفیق زبان

ای شدیداً وابسته (. این نظریه که فراگفتمان پدیده96: 7007، 1ت )کانردتثبیت شده اس

ای و کامپیوتری بازداشته است. های پیکرهبه بافت است، پژوهشگران را از استعمال روش

شناسی با تکیه بر تعداد های نوین در زباندر حالی که نتایج حاصل از کاربرد این روش

هایی در مقیاس م بیشتری دارد. گرچه چنین بررسیقابل توجهی داده، قابلیت تعمی

گر انسانی پذیرد لیکن این به معنای عدم نیاز به تحلیلمندتری انجام میتر و نظامبارگ

بنابراین در پژوهش  ؛(192: 7006ها نیست )ادل، جهت ارزیابی بافت و تفسیر داده

آید، تحلیل دستی میحاضر، از روش بازیابی خودکار در مقیاس وسیع که در پی آن 

 و هاکرهیپ یبررس جهت اباارها نیترمهم از نماواژه یافاارهانرم گردد.استفاده می

-واژه اارـافنرم حاضر، شـپژوه دافـاه به توجه با و هستند متن مؤثر وتحلیل تجایه

های ممکن فراگفتمان مورد استفاده ( جهت تعیین نمونه7-7-1) ۀنسخ کانکانت یماـن

 7«نمایش واژه در بافت متنی»گیرد. این اباار کاوش پیکره که ویژگی اصلی آن ر میقرا

کند به سهولت به جستجوی واژه های زیادی که دارد به کاربران کمک میاست با قابلیت

باز و نامحدودی از عناصر  ۀکه فراگفتمان طبق آنجایا عبارتی خاص در متن بپردازند. از 

( هیچ فهرست 7006و بنا به ادعای اغلب محققان از جمله ادل )شود زبانی را شامل می

، تهیه فهرستی ردیبرگشده و جامعی وجود ندارد که تمامی موارد فراگفتمان را در توافق

بنابراین در گام نخست،  ؛نمایداز عناصر فراگفتمان جهت انجام این پژوهش ضروری می

                                                           
1.Conrad  

2.concordance 
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 و انتخاب( مقاله 12 مجموعاً) یبررس تحت یعلم یهاحوزه از کی هر از مقاله 2 تعداد

 متعلق ۀطبق و مشابه موارد آنها، در موجود فراگفتمان عناصر تا اندشده یبررس دقت به

 ۀمتون و بر اساس انگار ۀواژه به واژ وتحلیل تجایهبا این  .گردد نییتع آنها از کی هر به

 ریز 2ستخراج گردید و در عنصر فراگفتمان تبادلی از پیکره ا 722( تعداد 7002هایلند )

 شده مشخصعنصر فراگفتمان  722فراگفتمان قرار گرفتند. در گام بعدی، تمامی  ۀطبق

ها مورد کاوش قرار گرفت و با عنایت کانک در پیکرهافاار انتقبلی، توسط نرم ۀدر مرحل

ه مقوله فراگفتمان شدیداً وابسته به بافت است، بررسی دستی بعد از مرحل که نیابه 

الکترونیکی ضرورت دارد. بدین ترتیب رخداد هر یک از عناصر فراگفتمان و میاان بسامد 

و نتایج حاصل  وتحلیل تجایه 1جهت اطمینان از پایایی آن در پیکره تعیین گردیده است.

مراحل به طور جداگانه توسط شخص دیگری نیا انجام پذیرفته و شاخص  ۀاز آن، هم

( حاصل شده Kappa) 29/0ان )میاان توافق میان آنها(، کنندگپایایی میان مشاهده

 است.
 

 هاداده وتحلیل تجزیه -1

 .گرددیم مطرح یکمّ و یفیک بخش دو در هاداده وتحلیل تجایه قسمت نیا در

 هاداده یفیک وتحلیل تجزیه -1-0

فراگفتمان تبادلی حاصل از بررسی  راهبردهایدر این بخش به توصیف و واکاوی 

ی پرداخته ـشی به زبان فارسـمقاله علمی پژوه 170ماشینی و دستی تعداد  تلفیقی

 شود.می
 (I)تحت بررسی، گذارها مشتمل بر اباارهای متنوعی از قبیل حروف ربط  ۀدر پیکر

 ۀهای شمار)مثال های اضافیافاودن گاارهآنها  ۀو عبارات قیدی هستند که کارکرد عمد

ها مقایسه و بیان تشابه یا تناقض میان گاارهذارها، های گ( است. از دیگر نقش7 - 1

ها بر بیان گااره( و 6 - 2 ۀهای شمار(، بیان پیامد و نتیجه )مثال4-1 ۀهای شمار)مثال

 است.( 2 ۀشمار )مثالهای دیگر مبنای داده
 ( ...1در جدول ) شده انیبهمچنین بر اساس اطالعات  -1
 آزمون علیت گرنجری مشخص شد که ... افاون بر این، با استفاده از  -7
 در مقابل، تحقیقات دیگر از جمله تحقیق دیور، گاراس و برخی دیگر نشان داد ... -1
 توان واکنش زیر ...میها در شرایط اسیدی نسبت به آمینو و تیول موجود یافتهاما طبق  -4

                                                           
1. reliability 
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 از این رو پاسخ به سؤال مثبت است ... -2
 این تئوری، بهترین مناطق برای خلق جنگ جهت فروش اسلحه ... بنابراین با توجه به -6
 زایی را به دو گروه تقسیم کرد.توان کانههای انجام شده ... میبر اساس بررسی -2

البته بایستی به این نکته توجه داشت که تمامی مواردی که به صورت بالقوه نشانگر     

ه دقت در بافت مورد بررسی قرار گیرند. شوند جهت اطمینان باید بفراگفتمان لحاظ می

، «بودجه و تورم»در عبارت « و»شود حرف ربط ( مالحظه می9) ۀچنانچه در مثال شمار

اید که ـنمل میـای عمود زیرا در نقش گاارهـشوب نمیـنشانگر فراگفتمان محس

 دهنده به جهان خارج است.  دو عنصر ارجاع ۀدهندارتباط
 میان کسری بودجه و تورم ارائه ۀمباحث نظری رابط -9

گیری به بیان نتیجه« رواز این»با عبارت  که اینرغم ( علی7) ۀهمچنین در مثال شمار

شود زیرا بر اساس اتفاقاتی در پرداخته است لیکن نشانگر فراگفتمان گذار تلقی نمی

 شود.جهان خارج، این پیامد حاصل شده است و عنصر فراگفتمانی لحاظ نمی
 رو مجتمع نظامی صنعتی آمریکا نیا مانند رم باستان در جعل و ...از این -7

(II)   های ترتیب بیان مطالب و اشاره به خود مقاله و بخشنشانگرهای قالبی با اشاره به

 ۀهای شمارزنی مراحل متن )مثالبرچسب ،(17تا  10 ۀهای شمارمختلف متن )مثال

 ( و ذکر اهداف گفتمان )مثال12 ۀشمار ان )مثال(، تغییر موضوع و بحث گفتم14 و 11

 آورند.عناصر ساختمانی متن فراهم می یحدومرزها( مرجعی جهت تعیین 16 ۀشمار
 گیری داعش بررسی و پس از آن تئوری اصلی مقاله عنوان ...نخست دالیل شکل -10
 حاضر این است که آمریکا با ایجاد گروه تروریستی ... ۀتئوری مطالع -11
 ها در اقتصاد آمریکا ...در این قسمت پس از بیان مبانی، جایگاه و آثار این مجتمع -17
 در پاسخ به سؤال تحقیق که آیا آمریکا در جهت تأمین منافع ... -11
 بندی آنها ...ها و طبقهآوری دادهجمع ۀدر این قسمت شیو -14
 وه فضایی ...های پیشین در مورد ساختار و گربا عنایت به گاارش -12
 از دالیل انجام آن، برازش الگوهای پراش در شبکه ... -16

، نجایادر »ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که اگر عباراتی نظیر نکته

آید اما به قسمت خاصی از مقاله برگردد، نشانگر قالبی به حساب می...« آخرین بخش و 

نشانگرهای  ۀ( در زمر12 ۀاع دهد )مثال شمارچنانچه به مطالبی در جهان خارج ارج

 گیرد.فراگفتمان قرار نمی
 او به ... ۀآخرین بخش از نظریات هانینگتون که واقعاً خطرناک است، اشار -12
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عالوه بر این، در مورد اعداد ترتیبی نیا پس از بازیابی کامپیوتری آنها، بایستی دقت 

به عنصری در جهان خارج ارجاع  که اینتند یا نمود که آیا اساساً نشانگر فراگفتمان هس

 (. 19 ۀنشانگرهای قالبی تعلق ندارند )مثال شمار ۀدهند و به طبقمی
 ضلع دوم مثلث نهادهای نظامی آمریکا شامل رؤسای ستاد مشترک ... -19

های انجام شده و  در این پژوهش، طی بررسی»همچنین در مواجهه با ترکیباتی از قبیل 

حاضر اشاره کرده  ۀالزم است توجه شود که تنها در صورتی که به مقال« طالعهدر این م

گردند و چنانچه به (، نشانگر فراگفتمان قالبی تلقی می17 - 11 ۀمثال شمارباشند )

 آیند.می به شمارنما ( در این حالت، گواه17 ۀمثال شمارپژوهش دیگری ارجاع دهند )
 ساعت کلسینه شدن ... 2های ... طی این پژوهش، پس از الگوی پراش پرتو ایکس نمونه -17

 (III) ها و ارجاع به مواد با اشاره به نمودارها، تصاویر و جدولمتنی نشانگرهای درون

( 77تا  70 ۀهای شمارمتنی پیشین و بیان مطالبی که پس از این خواهد آمد )مثال

 دهند.ر میای را به سهولت در اختیار خواننده قرااطالعات گااره

 ( ماایا و معایب القاعده و داعش برای آمریکا و غرب مقایسه ... 1در جدول ) -70

 های نظری درباره رابطه میان ...در بخش قبل، دیدگاه -71
 دهند.به ترتیب مقادیر خطی شده را نشان می RL, GL, BLدر روابط ذیل،  -77

شوند که ای متفاوت نمایان میمتنی به شیوهافاون بر این، گاهی نشانگرهای درون

توان ادعا کرد تقریباً منحصر به مقاالت علوم پایه است؛ به این صورت که پس از می

 (. 71 ۀمثال شمارشود )اتمام جمله، )مورد مرتبط( در انتها آورده می
 الف(.  -1، شکل 1روی نمودار دوتایی ... ترکیب شیمیایی از بازالت آندزیتی، ... هستند )جدول  -71

شایان ذکر است که پس از بازیابی ماشینی بایستی دقت الزم به عمل آورد و 

با توجه به بافت موقعیت بررسی شود و در صورتی « زیر، باال و فوق»هایی از قبیل  واژه

(، نشانگر فراگفتمان 72و  74های شماره گردد مانند )مثالکه به خارج از گفتمان بر

 گردد. محسوب نمی
 های ...افاارهای جنگی را نیازمندیهای قبلی تولید جنگامپراتوریدر -74
 یابد.کارگرفته شده سطح زیر منحنی طیفی حاصله تغییر میبا تغییر غلظت ماده رنگاای به-72

(IV) مأخذ اطالعات متنی را که از خارج از متن موجود نشأت گرفته، در نماهاگواه ،

نماها در بیشترین نمود گواه مناسب خواننده بیانجامد.دهد تا به تعبیر اختیار قرار می

(. 76 ۀمقاالت علوم انسانی به صورت )اسم و تاریخ( در انتهای جمله است )مثال شمار
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 1نمایی تلفیقیبه بیش از یک منبع استناددهی صورت گیرد، گواه زمان همچنانچه 

 (.72 ۀشود )مثال شمارخوانده می
 (.1797دهد )دیور، بودجه، کل مخارج و ... افاایش میبه این صورت که کسری  -76
 ای را مطرح کرد که بر اساس آن ...( فرضیه1729و  1727بارو ) -72

قول به صورت نماها در مقاالت علمی اظهارنظر و نقلروش دیگر متداول کاربرد گواه

دهی در ع(. در موارد اندکی نیا ارجا77 - 79 ۀمستقیم و غیرمستقیم است )مثال شمار

علوم پایه نسبتاً متداول  ۀدر مقاالت حوز این شیوه که ردیگ یمقسمت پاورقی صورت 

 (10 ۀاست )مثال شمار
 ...«های او های دولت بر دریافتیفاونی پرداختی» گوید:( می1120هادیان ) -79
 ( برای محاسبه ...7004با لحاظ این موارد بر اساس نظر هیگا ) -77
 های ...[ ، جانشینی یون2های ساختاری، مغناطیسی و نتایج مرجع ]گیریاندازه -10

نما دهی به اسم و تاریخ، گواه( تنها ارجاع7002هایلند ) ۀقابل توجه است که در انگار

منظور شده است در صورتی که در مقاالت فارسی، در برخی موارد ضمایر سوم شخص 

نما محسوب شوند زیرا به منبع گواه نیا بایستی «همان»مفرد و جمع و همچنین واژه 

(. از سوی دیگر، در مورد 17 - 11 ۀگردند )مثال شمارماقبل خود برمی ۀموجود در جمل

اند، اسامی خاص نیا باید دقت الزم به عمل آید و تنها اسامی که مورد ارجاع واقع شده

(، اسم خاص، 11گیرند و در غیر این صورت مانند مثال )نماها قرار میدر طبقه گواه

 شود.نشانگر تبادلی تلقی نمی
 تورمی را آزمون نمود. او به شواهدی مبنی بر ...  ( تأثیر کسری بودجه بر فشارهای1797ایسنر ) -11
 (.7شود )همان، های نظامی و مؤسسات تحقیقاتی سرازیر می... پایگاه -17

 پیمانان غربی خود در خصوص اهداف آمریکا ...کلینتون در نشستی با هم -11

(V) یشگانی ای جهت بازگویی اطالعات انددر واقع وسیلهنماها رماها یا تأویلتأویل

ها و نویسنده با کاربرد آنها به شرح، توضیح و تفصیل، بیان شواهد و نمونهکه  هستند

 (. 16تا  14 ۀهای شمارپردازد )مثالها میدگرگویی گااره
 نظامی صنعتی آمریکا در عین حفظ ... برطرف شده است؛ بدین معنا که در حال حاضر مجموعه -14
 متناظر ... ۀ( برای نمون7با معادله ) M-Hمنحنی برازش ۀبه عنوان مثال نتیج -12
 که به ترتیب ضرایب جذب و انتشار ... استزا ، همان واحد رنگαλبه بیان دیگر -16

رماها نیا مانند سایر نشانگرهای فراگفتمان بایستی بافت موقعیت به در مورد تأویل

به « همانند و نظیر»از قبیل هایی واژه که ایندقت بازبینی شود؛ به عنوان مثال، با وجود 

                                                           
1 .integral evidentials 
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 12های )گونه که در نمونهگیرند اما همانرماها قرار میتأویل ۀفرض، در طبقطور پیش

ها جهت بیان موارد تکمیلی نیست بلکه در شود، کاربرد این واژه( مشاهده می19 -

 آید. رما به شمار نمیبه کار رفته است؛ از این رو، تأویل« شبیه»مفهوم 
 .. تانک و هواپیما همانند هر کاالی صنعتی دیگر برای دستیابی به تولید پایدار نیازمند ....-12
 نظیری در برابر آمریکا قرار داد تا بتواند ...سپتامبر موقعیت بی 11 ۀ... حادث-19

( مواردی که در 7002های هایلند )رماشایان ذکر است که در فهرست تأویل

خورد در حالی که به باشد، به چشم نمی« دهندهاختار تشکیلاجاا و س»مفهوم  ۀبردارند

دهند نیا بایستی در ارجاع می« شمول»رسد مفاهیمی که به نوعی به مفهوم نظر می

انجامند جائیات بیشتر به درک بهتر مطلب می ۀرما قرار گیرند زیرا با ارائتأویل ۀطبق

 (.17 ۀ)مثال شمار
 گیری تورمالین در پهنه سرسیت و عدم ...کوپی که مشتمل بر شکلبا استناد به شواهد میکروس -17

رماها وجود دارد، واژه، همچنین راه نسبتاً متداول دیگری که برای تشخیص تأویل

تا ظاهر ـله یا پرانـالمت کاما یا خط فاصـهایی است که در بین دو عهـعبارت و جمل

مالت و عبارات به نحوی است که (. ماهیت این ج47تا  40 ۀهای شمارشوند )مثالمی

آید اما وجود آنها به روشن شدن با حذف آنها خللی در مفهوم اصلی به وجود نمی

 کند.موضوع کمک شایانی می
 دارد ...، بیان می7006، رئیس سابق سازمان سیا در سال «جیما ولسی» -40
 درصدد یافتن جایگاینی... -دپردازنهایی که مردم مییا مالیات–بخش اعظم منابع این کشور  -41
 ( برای محاسبه ...Rاستفاده از تئوری تجایه کوهن و کاپوف )ماتریس  -47

 هاکمّی داده وتحلیل تجزیه -1-2

نماید جهت امکان سنجش با توجه به حجم متفاوت مقاالت علمی پژوهشی الزم می

نگرهای فراگفتمان های مختلف علوم، میاان فراوانی نشانشانگرهای فراگفتمان در حوزه

را در حجم مشابهی از مقاالت مورد مقایسه قرار داد. عالوه بر این، با توجه به تنوع فونت 

توان تعداد صفحات مقاالت و قالب مقاالت اعم از شمول جدول، شکل و نمودار و ... نمی

های مقاله مبنای را جهت مقایسه آنها مالک قرار داد و منطقی است که تعداد واژه

ای حاسبه واقع شود. بدین منظور، بسامد نشانگرهای فراگفتمان و انواع آنها در پیکرهم

( 1های علمی مد نظر، با استفاده از فرمول )واژه از هر یک از حوزه 10000مشتمل بر 

اعداد  که این( ارائه گردیده است. نکته قابل ذکر 1) ۀو نتایج در جدول شمار شده محاسبه

 اند.گرد شده حاصل از فرمول زیر
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 میاان فراوانی فراگفتمان تبادلی در پیکرۀ اولیه *  10000
 (1: فرمول )بسامد فراگفتمان تبادلی =                                                             

 اولیه ۀهای پیکرمیاان فراوانی واژه                     
 

 ای مقاالت علمی گوناگونواژه 10000 ۀدر پیکر: نشانگرهای تبادلی 1 ۀجدول شمار

 

دهد در مقاالت علوم انسانی، ( نشان می1) ۀهای جدول شمارگونه که دادههمان

درصد از کل نشانگرهای تبادلی دارای بیشترین  62/42مورد و اختصاص  726گذارها با 

ها به متن میاان فراوانی هستند و اغلب با نقش افاایشی و جهت افاودن مطالب و گااره

. رندیگ یبرمدرصد از نشانگرهای تبادلی را در  74نماها حدوداً هشوند. گواظاهر می

نماها در مقاالت این حوزه، استناددهی به صورت )اسم، تاریخ( در بیشترین نمود گواه

مستقیم است. نشانگرهای  قول نقلانتهای جمله است و کمترین بسامد آن به صورت 

گیرند. اغلب رتبه سوم و چهارم قرار می درصد در 24/11نماها با و تأویل 29/17قالبی با 

یابند. توضیحات تکمیلی بروز می ۀنماها در علوم انسانی در قالب دگرگوئی و ارائتأویل

درصد، از کمترین بسامد رخداد در میان  4متنی نیا با کمتر از نشانگرهای درون

 نشانگرهای فراگفتمان تبادلی در مقاالت علوم انسانی برخوردارند. 

از مجموع  سوم کیدهد که تقریباً مقاالت علوم پایه نشان می ایج بررسینت

گیرد و اغلب نقش افاودنی و نشانگرهای تبادلی در مقاالت علوم پایه به گذارها تعلق می

ها با میاان فراوانی نمامتنی و تأویلکنند. پس از آن، نشانگرهای درونای ایفا میمقایسه

 گیرند. دوم قرار می ۀرتب( در درصد 61/70یکسان )

های بعدی واقع ( در رتبه9/0جائی از هم ) ۀنماها و نشانگرهای قالبی با فاصلگواه

توان چنین شوند. از درصد فراوانی انواع نشانگرهای تبادلی در مقاالت علوم پایه میمی

ه برداشت کرد که نگارندگان این حوزه عالوه بر دقت در انسجام و پیوستگی متون، ب

ی
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 مجموع فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی انواع نشانگر
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ها شواهد و نمونه ۀهای خارج از متن و ارائهای مناسب درون متن و استناددهیارجاع

 دارند.ای مبذول میجهت وانمائی مناسب موضوع نیا توجه ویژه

( بیانگر این است که 1 ۀفنی مهندسی )طبق جدول شمار ۀهای حوزکنکاش داده

ت فنی مهندسی به گذارها درصد از مجموع نشانگرهای تبادلی در مقاال 12/16معادل 

از نشانگرهای تبادلی در این حوزه به منظور  سوم کیتعلق دارد؛ به عبارت دیگر بیش از 

شانگرهای ـاها و نـنمد. تأویلـرونها به کار میاارهـبرقراری انسجام مطلوب میان گ

اً دوم و سوم )هر یک با اختصاص تقریب ۀجائی از یکدیگر در رتب ۀمتنی با فاصلدرون

 گیرند. از مجموع نشانگرهای تبادلی( قرار می سوم یک

ها و معادل انگلیسی واژه ۀنماها جهت تبیین و ارائتحت بررسی، اکثر تأویل ۀدر پیکر

شوند و با توجه به تعداد متنابه شکل، نمودار و فرمول و رفته ظاهر می به کاراصطالحات 

نماید. متنی الزم میکاربرد نشانگر درونموارد مشابه، مسلماً ارجاع به آنها از طریق 

نماها گیرند. گواهدرصد در رتبه بعدی قرار می 62/11نشانگرهای قالبی با میاان فراوانی 

درصد( در مقاالت فنی مهندسی برخوردارند که این امر  21/9از کمترین میاان فراوانی )

 ۀهای مقالها و یافتهستداللتوان به تکیه بیشتر نگارندگان مقاالت این حوزه به ارا می

 خود و ارجاع و استناد کم به منابع خارج از متن نسبت داد. 

 انواع از کی هر یفراوان عیتوز به مربوط یهابا استفاده از داده یبعد گام در

های علمی گوناگون و روش آماری در حوزه و درصد آن یتبادل فراگفتمان ینشانگرها

داری برای هر کدام از آنها به طور آزادی و سطح معنی ۀکای دو، درج ۀمناسب، آمار

( 1 - 7) ۀهای شمارمستقل تعیین گردیده که نتایج به طور تفکیکی در قالب جدول

علمی مختلف  ۀانواع نشانگرهای فراگفتمان در سه حوز ۀارائه شده است. سپس به مقایس

 زیر پاسخ داده شود:های پرداخته شده تا از طریق آزمون آماری کای دو به فرضیه
 

 فرض صفر: بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود ندارد.

 فرض مقابل: بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد. 

های مطرح، پرداخته شده ( به محک فرضیه7) ۀهای جدول شماربا استفاده از داده

 ۀدار میان انواع نشانگرهای تبادلی در سه حوزود یا عدم تفاوت معنیتا از این رهگذر، وج

 د.شوعلمی مختلف مشخص 
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 علمی مختلف ۀحوز ۀانواع نشانگر فراگفتمان تبادلی در س مربوط به: اطالعات آماری 7 ۀجدول شمار

 داریسطح معنی آزادی ۀدرج کای دو ۀآمار نشانگر فراگفتمان تبادلی

 001/0 7 769/12 گذار

 226/0 7 260/0 نشانگر قالبی

 001/0 7 677/62 متنینشانگر درون

 001/0 7 711/46 نماگواه

 001/0 7 921/12 نماتأویل

 

داری شود، مقدار سطح معنی( برداشت می7) ۀهای جدول شمارکه از دادهطور همان

نما کمتر از و تأویلنما متنی، گواهکای دو در مورد گذار، نشانگر درون ۀمتناظر با آمار

شود و به عبارتی بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار است لذا فرض صفر رد می 02/0

علمی تحت بررسی، تفاوت  ۀفراوانی این چهار نوع نشانگر فراگفتمان تبادلی در سه حوز

گر قالبی نداری وجود دارد. در میان انواع نشانگرهای فراگفتمان تبادلی تنها نشامعنی

های علمی مختلف توزیع شده است زیرا سطح است که به طور یکسان در میان حوزه

( است و این امر 001/0کای دو آن بیشتر از خطای نوع اول ) ۀداری متناظر با آمارمعنی

دار میان توزیع مشاهده شده حاکی از تأیید فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنی

علوم انسانی، علوم پایه و فنی  ۀقالبی میان مقاالت حوزو مورد انتظار فراوانی نشانگر 

توان برداشت کرد که نگارندگان مقاالت علمی از نتایج آماری چنین میمهندسی است. 

های مختلف از میان انواع نشانگرهای فراگفتمان تبادلی تنها در مورد کاربرد حوزه

 ۀنامز وجود چارچوب و آئینکنند که ناشی اتا حدودی مشابه هم عمل می قالبینشانگر 

دهد که نگارندگان ای جهت نگارش انواع مقاالت علمی است. این امر نشان میویژه

علمی تعلق داشته باشد، از دستورالعمل  ۀبه کدام حوز که ایننظر از  مقاالت علمی صرف

کنند. لیکن در مورد های مختلف مقاله استفاده مییکسانی جهت سازماندهی قسمت

کند علمی مربوط بیشتر خودنمایی می ۀد دیگر نشانگرهای فراگفتمان تبادلی، حوزکاربر

شود. به عنوان نمونه با توجه به ها مشاهده میداری در کاربرد فراگفتمانو تفاوت معنی

اطالعات نظری فراوان در قالب  ۀماهیت مقاالت علوم انسانی که عموماً دربرگیرند

انجامد، لاوم بیشتری ها میگذارها که به انسجام جملهجمالت طوالنی هستند، کاربرد 
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اع به دیگر ـنی که کاربرد آنها ارجـمترهای درونـدارد. در خصوص فراوانی نشانگ

های مقاله است، مقاالت علوم پایه و فنی مهندسی به طور چشمگیری از مقاالت قسمت

شکل، نمودار و جدول  هایی نظیرگیرند که ناشی از وجود قسمتعلوم انسانی پیشی می

در مقاالت علوم پایه و فنی مهندسی است. عالوه بر این، نگارندگان مقاالت علوم انسانی 

نماها های خود را بر مبنای اطالعات دیگران و در قالب کاربرد گواهند تا گاارههست بر آن

ای همستند کنند در حالی که در مقاالت علوم پایه و فنی مهندسی ارجاع به پژوهش

گیرد و بیشتر سعی بر این است که ادعاهای خود را بر تر صورت میدیگران نسبتاً کم

نماها در خود ارائه نمایند. همچنین کاربرد تأویل ۀاساس شواهد و قراین موجود در مقال

ای بیش از علوم انسانی است و مقاالت فنی مهندسی و علوم پایه به طور قابل مالحظه

شانگر فراگفتمان تبادلی در مقاالت فنی مهندسی و علوم پایه در بیشترین نمود این ن

ها و شواهد است در توضیحات تکمیلی و بیان نمونه ۀقالب استفاده از پرانتا جهت ارائ

 ۀکه نحو حال شوند.حالی که در مقاالت علوم انسانی اغلب با نقش دگرگوئی ظاهر می

های علمی گوناگون تعیین دلی در حوزهنشانگرهای تبا ۀگانتوزیع فراوانی انواع پنج

-تکلیف شدند، در این قسمت توزیع فراوانی کل نشانگرهای تبادلی )مجموع انواع پنج

شود که نتایج آزمون آماری کای دو مرتبط در علمی بازبینی می ۀگانه( در سه حوز

 ( ارائه شده است.1جدول شماره )
 علمی ۀان تبادلی در سه حوز: نتایج آماری مربوط به فراگفتم1 ۀجدول شمار

 روش مقادیر

479/2 

7 

074/0 

 کای دو ۀآمار

 آزادی ۀدرج

 داریسطح معنی
 

داری متناظر با آید، مقدار سطح معنی( برمی1) ۀهای جدول شمارگونه که از دادههمان

شود به این مفهوم که بین است بنابراین فرض صفر رد می 074/0کای دو معادل  ۀآمار

علمی تفاوت  ۀاهده شده و مورد انتظار فراوانی نشانگرهای تبادلی در سه حوزتوزیع مش

 داری وجود دارد.معنی

 بحث -1

دار در میاان فراوانی فراگفتمان تبادلی در ها، وجود تفاوت معنیداده وتحلیل تجایه

بازبینی تفکیکی انواع نشانگرهای دهد و علمی مختلف را نشان می ۀمقاالت سه حوز
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علمی  ۀنشانگر فراگفتمان گذار در هر سه حوزتمان تبادلی مبین این است که فراگف

 aو b1779هایلند )های مختلف حائا باالترین میاان فراوانی است که این نتیجه با یافته

(، بالود 1171نژاد )نژاد و علی(، پهلوان7007سیاهی )(، شکوهی و تالتی باغ1777

دهد آماری نشان می وتحلیل تجایه .( همسو است7016( و یادانی و همکاران )7014)

علمی وجود  ۀداری میان سه حوزکه صرفاً در خصوص نشانگرهای قالبی تفاوت معنی

نماها متنی، گواهندارد و در مورد سایر نشانگرهای تبادلی شامل گذارها، نشانگرهای درون

توان ادعا کرد که ها مییافتهبا توجه به این شود. دار یافت مینماها تفاوت معنیو تأویل

اختصاصی خود همگی از چارچوب و  ۀنویسندگان مقاالت علمی صرفنظر از حوز

گیرند و به نوعی ها و بیان ادعاهای خود بهره میگااره ۀسازماندهی مشابهی جهت ارائ

کنند. همپل و خود پیروی می ۀهمگی از دستورالعمل مشابهی جهت ساختاربندی مقال

نشانگرهای قالبی در متون علمی اهمیت خاصی دارند و ( بر این باورند که 7009دگند )

کارگیری دهد که بهلذا نتایج نشان می کنند.مسیر نویسنده را با الگوی خاصی عرضه می

یابد لیکن علمی مقاله ارتباط نمی ۀنشانگرهای قالبی در ژانر مقاالت علمی با متغیر حوز

نشانگرهای قالبی در مقاالت علمی مختلف  جا بهتبادلی استفاده از سایر نشانگرهای 

تخصصی مقاله دارد. به عنوان نمونه؛ با عنایت به ماهیت نظری  ۀارتباط نادیکی با حوز

-ها و انسجامعلوم انسانی، استفاده از گذار جهت ایجاد ارتباط مناسب میان گااره ۀحوز

گذار در مقاالت علوم انسانی در بخشی متن ضرورت بیشتری دارد و درصد فراوانی ظهور 

( نیا معتقد 162 - 166: 7002هایلند )علمی دیگر بیشتر است.  ۀمقایسه با دو حوز

های نظری بیشتر بر مباحث کالمی تکیه دارند از این رو رشته که ایناست با عنایت به 

ربرد ها بیشتر کانشانگر فراگفتمان گذار در این دسته از مقاالت نسبت به سایر رشته

 دارد.

های دیگران در مقاالت علوم نماها نیا به منظور ارجاع به پژوهشعالوه بر این، گواه

( نیا به 122: 7002هایلند )شوند و های علمی ظاهر میانسانی بیش از سایر حوزه

های مهندسی اشاره کرده های نظری نسبت به رشتهنماها در رشتهکاربرد بیشتر گواه

نما در مقاالت علوم متنی و تأویلاست که درصد فراوانی نشانگر درون این در حالیاست. 

های تحت مطالعه کمتر است که ای از مقاالت دیگر حوزهانسانی به طور قابل مالحظه

های مرتبط توجیه نمود؛ در مقاالت فنی توان با توجه به رشتهعلت این امر را می

ای مقاله اعم از شکل، فرمول، نمودار و همهندسی و علوم پایه  ارجاع به دیگر قسمت
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متنی است و چنین گیرد که در قالب کاربرد نشانگرهای درونجدول به کرات صورت می

( طی b1779 هایلند )شود. مواردی در مقاالت علوم انسانی نسبتاً کمتر مشاهده می

ده است متنی را کم بسامدترین فراگفتمان تبادلی عنوان کرنشانگر درونپژوهش خود، 

علوم انسانی تطابق دارد و  ۀهای پژوهش حاضر تنها با مقاالت حوزکه با توجه به یافته

: 7002هایلند )کند. همچنین در مورد مقاالت علوم پایه و فنی مهندسی صدق نمی

متنی در متون مهندسی اشاره کرده است و آن ( به لاوم کاربرد فراوان نشانگر درون162

 داند.زیادی که بین موارد کالمی و تصویری بایستی انجام شود، میرا ناشی از ارتباط 

نماها در مقاالت فنی مهندسی و پس از آن همچنین، میاان زیاد بسامد رخداد تأویل

توضیحات تکمیلی و شواهد و  ۀعلوم پایه )جهت بازنمایی بهتر مطالب از رهگذر ارائ

در مقاالت علوم انسانی )اغلب به صورت نماها نمونه( است و میاان پائین فراوانی تأویل

کند. بارزترین اختالف در درصد فراوانی انواع نشانگرهای تبادلی در دگرگوئی( بروز می

شود به نحوی که مقاالت علوم انسانی می مشاهده متنینما و نشانگر درونخصوص گواه

متنی انگر دروننما و میاان کمتری نشای از میاان بیشتری گواهبه طور قابل مالحظه

( نیا به این مطلب 126: 7002)هایلند، کنند. علمی دیگر استفاده می ۀنسبت به دو حوز

انواع نشانگرهای  کاربردترین تفاوت در میاان فراوانی شاخص»: اذعان داشته است

متنی یافت نماها و نشانگرهای درونتبادلی بین مقاالت علوم نظری و کاربردی در گواه

 .«شودمی
 

 نتیجه -1

فراگفتمان هایلند  ۀبنیاد و بر اساس انگارای پیکرهپژوهش حاضر در قالب مطالعه

علوم انسانی، علوم  ۀعلمی پژوهشی فارسی در سه حوز ۀمقال 170( بر روی تعداد 7002)

پایه و فنی مهندسی صورت پذیرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عناصر 

بندی آنها علمی مختلف، طبقه ۀالت فارسی در سه حوزفراگفتمان تبادلی موجود در مقا

ها از آزمون آماری و سنجش بسامد رخداد آنها با یکدیگر است. پس از استخراج داده

های مطرح، استفاده شد. در پاسخ به پرسش اول پژوهش کای دو جهت محک فرضیه

وناگون، فرض علمی گ ۀحاضر در مورد توزیع فراوانی نشانگرهای تبادلی میان سه حوز

دار میان نشانگرهای فراگفتمان گردد به این مفهوم که وجود تفاوت معنیصفر رد می

بت است. از این یافته ـشود از این رو جواب مثبات میـعلمی اث ۀتبادلی در سه حوز
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مقاالت علمی همگی به ژانر واحدی  که اینرغم توان چنین استنباط کرد که علیمی

 شوند.علمی وابسته نیا متأثر می ۀتعلق دارند اما از ماهیت حوز)گفتمان دانشگاهی( 

ی به پرسش گویتبادلی جهت پاسخفراگفتمان نشانگرهای  ۀگاندر بازبینی انواع پنج

شود و در خصوص دیگر دار رد میدوم نیا تنها در مورد نشانگر قالبی وجود تفاوت معنی

به عبارت دیگر، از میان انواع ؛ گرددد میدار تأیینشانگرهای تبادلی، وجود تفاوت معنی

علوم انسانی،  ۀنشانگرهای تبادلی صرفاً نشانگر قالبی به طور یکسان در مقاالت سه حوز

توزیع فراوانی گذار، نشانگر  ۀعلوم پایه و فنی مهندسی یکسان توزیع شده است و نحو

رسد ان است. به نظر میعلمی غیریکس ۀنما در میان سه حوزنما و تأویلمتنی، گواهدرون

نامه نگارشی یکسان جهت تدوین مقاالت این امر را بتوان به وجود چارچوب و آئین

علمی مختلف منتسب کرد. لیکن در مورد سایر نشانگرهای تبادلی  ۀعلمی در سه حوز

علمی مربوط، بیشتر  ۀحوزنما، ماهیت نما و تأویلمتنی، گواهشامل گذار، نشانگر درون

علمی  ۀدار در بسامد کاربرد آنها میان سه حوزکند و وجود تفاوت معنیی میخودنمای

 گردد.محرز می
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