
 
 1395، پاییز 63شماره 

 

 

مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با  میزان انطباق چکیده مقاالت نشریات فارسیبررسی 

 (214استانداردهای چکیده نویسی )ایزو 

   نرجس ورع

 ی دانشگاه شیرازادانشجوی دکتر رسانی علوم و فناوری،ای اطالعت علمی مرکز منطقهأعضو هی

 28/06/95 :تاریخ پذیرش ،17/03/95 :تاریخ دریافت

 

 چکیده

 -یتحقیقات و فناوری با روش پیمایش مقاله از نشریات مصوب وزارت علوم،چکیده  300در پژوهش حاضر به بررسی 

گانه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و پنجهای گیری کوکران در حوزهتوصیفی و با استفاده از نمونه

پرداخته شده است. ابتدا  214نویسی ایزو ساس استاندارد چکیدهپزشکی بر اکشاورزی و دام -معماری، منابع طبیعی

و کرده مشخص ها ه معیار را در حوزه محتوا و سبک چکیده، ن214ُنویسی ایزو ستاندارد چکیدهپژوهشگر با مطالعه ا

باق ی عدم انط. امتیاز هر معیار در مقاله با عدد صفر براسیاهه وارسی به بررسی هر مقاله پرداخته است سپس با تهیه

. پس از بررسی، امتیاز کل نشریه از نظر انطباق با معیارهای شده استدر صورت انطباق کامل تعیین  1و با عدد 

ست که پیروی نشریات مورد بررسی از استاندارد ایزو ا حاکی از آنها یافته ه کهمحاسبه شد 214استاندارد جهانی ایزو 

ار جایگاه چکیده، استفاده از افعال معلوم و پرهیز از اختصارات به میزان . همچنین معیاست 66/88در مجموع  214

درصد و استفاده  95بیان هدف پژوهش با  ،. پس از آنمقاالت مورد بررسی لحاظ شده است درصد در کلیه چکیده 100

 بعدی قرار دارند. درصد در مراتب 55درصد و ذکر روش پژوهش با  79درصد، بیان نتایج با  94از ضمایر سوم شخص با 

 . نویسی، نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چکیده مقاله، چکیده214استاندارد ایزو : واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

اطالعات و فناوری شهرت پیدا عصر امروز به عصر 

 بعادا در انسانی جوامع شکوفایی و رشد بنابراین، کرده

 قابل گونه به فرهنگی اقتصادی و مختلف اجتماعی،

 جمله از .است علمی هایپژوهش متکی بر توجهی

 دستاوردهای از پیشینه و آگاهی پژوهش هر الزامات

توجه به حجم با  بنابراین است، پژوهشگران سایر

اطالع  برایها چکیده از استفاده اطالعات، روزافزون

شرایطی  چنین دراست.  مفید محتوا از موجز و جامع

رسانی نقش مهم و اساسی در زنجیره اطالعها چکیده

 و وقت در توانندمی اطالعاتی ه محتوایارائ با داشته و

 اصلی و عامل کرده جوییصرفه پژوهشگران انرژی

 تنم به مطالعه نیاز عدم یا نیاز برای پژوهشگر انتخاب

 آن در شده مطرح نتایج وها یافته از گیریبهره و اصلی

 اطالعات اشاعه و رسانیابزارهای آگاهی از یکی نیز و

 ار مسئله این نویسیچکیده تاریخچه بر مروری .باشند

شی تال نویسیچکیده اصوالً که سازدمی متبادر به ذهن

 توانمی است. در واقع از این دست مشکالتی حل برای

 نیرسابه آگاهی نیاز تأمین چکیده، تهیه از هدف گفت

دلیل محدودیت ذهن  به خواننده به کمک و جاری

دیگر  آدمی در حفظ و یادگیری از طرفی و از سوی

 و مدرك برای ارزیابی محتوای زمان، در جوییصرفه

 ای استفاده دربارهگیری تصمیم آن و ارتباط احتمالی

 و کاریدوباره جلوگیری از اصلی، متن از عدم استفاده

 حال پیشرفت، کاهش در هایپژوهش در تأخیر

 ازحد است بیش و تولیدات مستمر با مقابله وها هزینه

 نعنوابه تواندمی بدیهی است چکیده تنها زمانی [.1]

 سرییک رود که تابع کار به در حل مشکالت فنی

 مهم و ویژگی باشد خاص استانداردهای و قوانین

رعایت  طور کاملبه آن در همسونگری و دستییک

 یکدستی، رعایت از منظور جستار این شود. در

 چکیده در تهیه موجود استانداردهای وها دستورالعمل

 طرف از یکسان یدید اتخاذ از همسونگری، منظور و

 و است نویسیچکیده مقوله به نویسانچکیده تمامی

 تالشیواقع  در چکیده که، است دیدگاه این بر ناظر

 ی برایحلراه و نوشتار یک محتوای انعکاس برای

در  .است متن خواننده زمان و هزینه در جوییصرفه

 که از استانداردهایی است 214 ایزو این راستا استاندارد

 یکدستی اعمال -مهم این تحقق برای تالشی عنوانبه

 این مطرح است. -نویسیچکیده همسونگری در و

 در اصولی مشیخط و راهنما عنوانبه استاندارد

 یارتباط و اطالعاتی جامعه پذیرش نویسی موردچکیده

با توجه به اهمیت مبحث  [.2قرار گرفته است ] جهانی

تولید علم در جمهوری اسالمی ایران و شناسایی 

عنوان ترویجی به -و علمی پژوهشی -نشریات علمی

در کشور، ضروری است  معتبرترین نشریات موجود

ها دارای ساختار آنهای طور خاص چکیدهنشریات و به

 یدر این راستا آشنایو البته محتوایی استاندارد باشند. 

 مطابقت و نویسیکارکردهای چکیده و هاروش با

، درسمی به نظر جهانی ضروری استاندارد باها چکیده

 استاندارد؛ بر اصول مبتنی نویسیچرا که چکیده

 ریعتس را پژوهشهای یافته به دسترسی و پذیریرؤیت

ها دهچکی انطباق میزان ین ترتیب، تعیینکند. به امی

اساسی  هایراه از یکی جهانی، استانداردهای با

 سویی وهم ایجاد زمینه و هاآن اطالعات سازیبهینه

 توجه با آید.می شمار به جهانی روندهای با هماهنگی

 دقت بازیابی و سرعت افزایش در چکیده نقش به

 میزان تعیین اطالعاتی، نیازهای با اطالعات مرتبط

 به و این استاندارد با فاصله وردبرا برای محکی انطباق،

 ست. ا هاهماهنگی در چکیده ایجاد آن، تبع

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین کیفیت 

فارسی نشریات های از مقالهای مندرجات چکیده نمونه

مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین 

ت کید بر رعایبا تأها تعیین نقاط قوت و ضعف چکیده

واند در تمی است که 214ی ایزو المللبیناستاندارد 

سازی به منظور ایجاد های فشردهیکدست کردن روش

ها در منابع شرایط مناسب برای سهیم شدن سازمان
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 د. در حال حاضرواقع شو مؤثرو  اطالعاتی یکدیگر مفید

برای تهیه و ویرایش ای ی ویژهالمللبیناستانداردهای 

رواج دارد. از جمله استانداردهایی که سازمان ها چکیده

 ، استانداردایزو برای این مورد تهیه کردهی المللبین

این استاندارد برای تهیه چکیده انواع منابع . است 214

الت نشریات عملی( تدوین و در اطالعاتی )از جمله مقا

منتشر شده است. در این پژوهش  1976سال 

 مورد بررسی در دو مقوله محتوای چکیدههای چکیده

و نتایج( و نحوه ها شناسی، یافته)شامل هدف، روش

چکیده در  ارائهارائه و سبک چکیده شامل )شامل 

صفحه اول در میان اطالعات عنوان و نویسنده، کمتر از 

کلمه بودن چکیده، ذکر ضمایر چکیده در قالب  250

سوم شخص، پرهیز از کاربرد اختصارات عالئم و 

، وجود کلیدواژه و استفاده از افعال غیرمجهول هاسرواژه

گر چکیده( با استاندارد مذکور آگاههای در قسمت

 شوند. می مقایسه

در پژوهشی به بررسی میزان  1(1999دلگادو )

نشریه  27انداردهای ایزو در استفاده از است

 هسیدو به این نتیجه ر هپزشکی اسپانیایی پرداختزیست

انطباق چکیده نشریات انتخاب شده با که میزان 

. [3است ] درصد 3/34استانداردهای ایزو کمتر از 

 حوزه در منتشرشده مقاالت چکیدههای بررسی یافته

 ایییادبیات اسلوون و زبان و شناسیجامعه داروشناسی،

 و توسط ساوپرل اسلوونی و جهانی نشریات در

 شیمی،های چکیده که هداد نشان 2(2010همکارانش )

 ساختاری مختلف عناصر دارای تاریخ و شناسیروان

د. نندار مطابقت 214 ایزو استاندارد با و هستند

 جنتای بخش شامل داروشناسی مقاالت چکیده همچنین

 مقاالت چکیده که حالی در بوده، هاروش و

 موضوع و هاروش نتایج،های بخش شامل شناسیجامعه

 املش تنها اسلوونیایی ادبیات و زبان مقاالت چکیده و

روش  ( با1392ری )امی و پژوهش قانع [.4]است نتایج

میزان رعایت استاندارد جهانی ایزو » ،پیمایشی توصیفی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Delgado, 1999  

 کارشناسی ارشد وهای نامهفارسی پایانهای در چکیده

فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی های ی رشتهادکتر

. ندرا مورد بررسی قرار داد «1388تا  1387های سال

 هاینامهنپایا چکیدهکه  هپژوهش نشان دادهای یافته

 اب 66/1 معیار انحراف و 94/5 میانگین با مقطع دو هر

 محتوای در بخش هستند. منطبق ایزو استاندارد

 بخش در و بیشترین درصد 1/89 با هدف مؤلفه چکیده،

 کمترین درصد 3/5 با کلیدواژه وجود سبک و ارائه نحوه

 میانگین با دکترا مقطعهای چکیده دارند. را انطباق

های چکیده نسبت به 47/0 معیار انحراف و 04/7

 معیار انحراف و 92/5 میانگین با ارشد کارشناسی

میزان [. 5] اندکرده رعایت بیشتر را استاندارد ،67/1

 دوره دکترایهای نامهفارسی پایانهای انطباق چکیده

م پزشکی اراك با استاندارد عمومی دانشگاه علو

توسط شعبانی، عسگری،  (،214نویسی )ایزو چکیده

حاکی  هاشد. یافتهبررسی ( 1390) عصمت و سعادت

شناختی با رعایت در ست که ذکر اطالعات کتابا از آن

بیشترین  1384درصد( در سال  4/16چکیده ) 48

که در حالی ،میزان فراوانی را به خود اختصاص داده

ای و نتایج فرعی و ثانویه در هیچ چکیدهها بیان یافته

که  دهدمینشان ها . همچنین یافتهذکر نشده است

بین میزان  داریمعناجز هدف در بقیه موارد تفاوت به

ختلف وجود مهای سال مبنایرعایت استانداردها بر

 ا و عبداللهیعبدخدپژوهش های یافته .[6دارد ]

 چکیده انطباق میزان بررسی» هدف ( با1389)

 یپزشک علوم دانشگاه فارسی زبان نشریاتهای مقاله

 «ونکوور نامهشیوه و 214 ایزو استانداردهای با تهران

 باها چکیده کلی میزان انطباق میانگین که داده نشان

 ونکوور نامهشیوه با و درصد 37/85 ایزو، استانداردهای

( در 1386) دیانی و شیردل .[2است ] درصد 44/84

بررسی و مقایسه »شی به پژوهشی به روش پیمای

پژوهشی  -علمیهای مجلههای چکیده فارسی مقاله

 پرداختند. «214وم انسانی با استاندارد ایزو حوزه عل

2. Sauperl 2010  
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 آخرین از فارسی چکیده 270 پژوهش شامل جامعه

 حوزه دسترس در در پژوهشی - علمیهای همجل دوره

درصد  37/60دهد مینشان ها . یافتهاست انسانی علوم

 63/39هش از نوع راهنما و جامعه پژوهای چکیده

 میانگین ست. همچنین،ا از نوع چکیده تمام نمادرصد 

عناصر استخراج  راهنما باهای چکیده همخوانی درصد

درصد و میانگین درصد  14/83شده از استاندارد 

 70/78کور نما با عناصر مذتمامهای همخوانی چکیده

 .[1]درصد است 

 وهشروش و جامعه پژ -2

توصیفی و از نوع تحلیل  -پیمایشی ،روش پژوهش

دارد استان سیاهه وارسی تهیه شده برمبنایست. ا محتوا

ابی ینویسی که شامل ارزشی ایزو در چکیدهالمللبین

. موارد سیاهه وارسی است، بنا نهاده شده و سبکمحتوا 

ها شناسی، بیان یافتهاند از: بیان هدف، بیان روشعبارت

و بیان نتایج در بخش محتوای چکیده و جایگاه چکیده، 

ر ر دستفاده از افعال معلوم، بیان ضمایتعداد کلمات، ا

م و اختصارات، لب سوم شخص، پرهیز از کاربرد عالیقا

 واژه در بخش نحوه ارائه.وجود کلید 

ی لالملبینبرای هر چکیده مقاله که موارد استاندارد 

ارد و برای هر چکیده مقاله که مو 1نمره  ،را رعایت کرده

 هنمره صفر منظور گردید استاندارد را رعایت نکرده،

ن اکسل شده و از آ افزارمربوطه وارد نرمهای . دادهاست

. ه استردیدمنتقل گ 18نسخه  SPSSطریق به 

اساس فهرست منظور دستیابی به جامعه آماری بربه

تحقیقات و فناوری با  ،مصوب وزارت علومنشریات 

چکیده برای  300گیری کوکران تعداد نمونه استفاده از

نمونه الزم شناخته شد. با توجه به تفاوت تعداد نشریات 

موضوعی مختلف و لزوم متعادل بودن های در حوزه

ر حوزه، با استفاده از روش انتخابی در هنشریات 

موضوعی علوم های مند از حوزهگیری نظامنمونه

ع مناب -انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی

 300نشریه ) 37پزشکی و هنر تعداد دام -طبیعی

مقاله( به شرح زیر انتخاب و جامعه مورد نظر را تشکیل 

 دادند. 

های ت تاریخ اسالم، پژوهشمطالعا حوزه علوم انسانی:

شناسی ادب های خارجی، متنشناختی در زبانزبان

های راهبردی سیاست، مطالعات فارسی، پژوهش

شناسی ایران، های انسانانقالب اسالمی، پژوهش

فرهنگی،  -رسانه، مطالعات توسعه اجتماعی

معرفت ادیان، فلسفه  تحقیقات علوم قرآن و حدیث،

های نوین ژوهشدین، حقوق تطبیقی، پ

های شناختی، مشاور شغلی و سازمانی، پژوهشروان

تربیتی، نامه آموزش عالی، رشد و یادگیری 

ریزی روستایی، امهورزشی، پژوهش و برن -حرکتی

رد ای، راهبمنطقه -مطالعات و پژوهش شهری

اقتصادی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 

 فرداهای مدیریت منابع سازمانی، مدیریت پژوهش

صنایع الکترونیک، سازه و فوالد،  حوزه فنی و مهندسی:

پیشرفته دفاعی،  صوت و ارتعاش، علوم و فناوری

 مهندسی زلزله شناسی وپژوهشنامه زلزله

 مدیریت آب پزشکی:حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، دام

، بیاری، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستیو آ

ایران،  شناسیتحقیقات غالت، نامه انجمن حشره

 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

اکو فیتوشیمی گیاهان دارویی،  نیوار، حوزه علوم پایه:

 محیط شناسی

 هنرهای نمایشی و موسیقی حوزه هنر و معماری:

 هایافته -3

میزان همخوانی عناصر کلیدی چکیده  -3-1

نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات های مقاله

ر کلیدی مندرج در و فناوری در مقایسه با عناص

  214استاندارد ایزو 

های مطالعه دقیق چکیده مقاالت آخرین شماره

ین میانگ از نشریات مورد نظر نشان داد که منتشر شده

میزان انطباق چکیده مقاالت نشریات مورد بررسی با 
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درصد )انحراف  66/88به میزان  214استاندارد ایزو 

نشریه مورد  عنوان 37. از تعداد است (04/10معیار 

و  «نامه آموزش عالی»بررسی تنها دو نشریه 

که هر دو از  «های مدیریت منابع سازمانیپژوهش»

حوزه علوم انسانی هستند، کلیه موارد استاندارد را 

حفظ ها و یکدستی را در نگارش چکیده کردهرعایت 

ست که میزان پیروی دو ا و این بدان معنااند کرده

است.  صدصددر 214رهای ایزو ه مذکور از معیانشری

ترتیب نشریه مشاوره شغلی و سازمانی پس از آن به

شناختی های نوین رواندرصد(، پژوهش 78/96)

درصد(، رشد و یادگیری  22/95درصد(، نیوار ) 33/96)

 فرهنگی -ورزشی و مطالعات توسعه اجتماعی -حرکتی

اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی و  درصد(، 56/94)

درصد(، مطالعات تاریخ اسالم  44/94غالت ) تحقیقات

درصد(،  33/93و پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی )

درصد(، سازه و فوالد و  11/92راهبرد اقتصادی )

مدیریت آب  ،درصد( 92هنرهای نمایشی و موسیقی )

درصد(، پژوهشنامه معرفت ادیان  11/91و آبیاری )

 -های شهریدرصد(، مطالعات و پژوهش 44/90)

ریزی درصد(، رسانه، پژوهش و برنامه 90)ای منطقه

درصد(، پژوهشنامه  89/88ش )روستایی و صوت و ارتعا

درصد(، صنایع  78/88شناسی و مهندسی زلزله )زلزله

شناختی های زباندرصد(، پژوهش 67/88الکترونیک )

های درصد(، پژوهش 33/87های خارجی )در پژوهش

درصد(، نامه  78/86) یشناسراهبردی سیاست و محیط

شناسی ایران و مهندسی ژنتیک و ایمنی انجمن حشره

درصد(، مطالعات انقالب اسالمی  67/85زیستی )

 84درصد(، مطالعات حسابداری و حسابرسی ) 44/84)

 44/83شناسی ایران )های انساندرصد(، پژوهش

، مدیریت درصد( 33/81های تربیتی )درصد(، پژوهش

 89/80شناسی ادب فارسی )(، متندرصد 11/81فردا )

 درصد(، 22/76درصد(، تحقیقات علوم قرآن و حدیث )

 78/71حقوق تطبیقی ) درصد( و 67/73فلسفه دین )

 . درصد( در مراتب بعدی قرار دارند

در نشریات مصوب ها نقاط ضعف و قوت چکیده -3-2

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

ی از استانداردهای نشریات مورد بررسی از نظر پیرو

 برای هر یک اند.متفاوتی داشته کارکردهای 214ایزو 

از نشریات در برخی از معیارها نقاط قوت و در برخی از 

دیده شده است. همان طور که در هایی معیارها کاستی

 ینشود، معیار جایگاه چکیده، به امی دیده (1)جدول 

در معنی که در کلیه نشریات مورد بررسی، چکیده 

فته گان قرار گراز عنوان و نام نویسند پسابتدای مقاله و 

 . باشد، به میزان صددرصد لحاظ شده است

توزیع فراوانی و درصد رعایت معیارهای  -1جدول 

های در چکیده مقاالت نشریه 214استاندارد جهانی ایزو 

 مورد بررسی

 منفیهای پاسخ
های پاسخ

 مثبت
های عامل

 ارزیابی
 ردیف

 تعداد درصد تعداد درصد

 1 بیان هدف 281 95 16 5

 2 روش پژوهش 162 55 135 45

 3 بیان نتایج 235 79 62 21

 4 جایگاه چکیده 297 100 0 0

 5 تعداد کلمات 229 77 68 23

 6 افعال معلوم 297 100 0 0

6 19 94 278 
ضمایر سوم 

 شخص
7 

0 0 100 297 
پرهیز از 

 اختصارات
8 

 9 کلید واژه 294 99 3 1

 

همچنین استفاده از افعال معلوم و پرهیز از 

اختصارات نیز در جایگاه نخست قرار دارد و در کلیه 

 79سفانه بیان نتایج با رعایت شده است. متأها چکیده

درصد در رتبه آخر  55درصد و ذکر روش پژوهش با 

ز آنجا که دو بخش مذکور از جدول قرار دارند. ا

های چکیده هستند و برای ترین بخشاساسی
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پژوهشگرانی که مایلند به صورت موجز و مفید از 

ی بسیار اهمیتاز های پژوهش استفاده کنند یافته

میزان مورد توجه قرار گرفته  ، به کمتریناست برخوردار

مل داشته و باید مورد توجه داوران که این نکته جای تأ

برای هر نشریه نویسی و الگوهای چکیدهو همچنین جز

 باشد.

میزان پیروی از الگوی ارائه شده توسط نشریه  -3-3

 یبرای تهیه چکیده مقاالت، در صورت وجود الگوی

 خاص

گوی تهیه چکیده برای هر نشریه در این بخش ال

 (2شده است. جدول )بررسی  جداگانهصورت به

 از معیارهای مطرح شده در هر نشریه را نشانای خالصه

نویسی در نشریات ا  وجود الگوهای چکیدهبدهد. می

شود که خود نشریات از این می بعضا مشاهده

ها پیروی نکرده و در مواردی نکات مد نظر العملدستور

  .اندنکردهرا اعمال 

شود الگوهای موجود در می چنانچه مشاهده

ناقص  214نشریات با توجه به معیارهای استاندارد ایزو 

ز قبیل استفاده از ضمایر سوم بوده و به مواردی ا

است. شخص، استفاده از افعال معلوم اشاره نشده 

نویسی دو نشریه همچنین تنها در الگوی چکیده

ه های تربیتی باکوفیتوشیمی گیاهان دارویی و پژوهش

. البته همانطور استلزوم پرهیز از اختصارات اشاره شده 

رد وکه گفته شد این نکته در کلیه چکیده مقاالت م

 .، رعایت شده استبررسی

 نگارش چکیده مقاالت در نشریات مورد بررسی به تفکیک عنوان نشریه برایشده از سوی نشریات الگوی ارائه -2جدول 

 عنوان نشریه بیان هدف روش پژوهش بیان نتایج تعداد کلمات کلیدواژه

 150     مطالعات تاریخ اسالم

 150 7تا5    های خارجیانشناختی در زبهای زبانپژوهش

6 200-150     شناسی ادب فارسیمتن

5 150     های راهبردی سیاستپژوهش

 250 7تا3    مطالعات انقالب اسالمی

 150-250 10تا5    شناسی ایرانهای انسانپژوهش

6 150     رسانه

 170 6تا4    فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی

      تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 150     معرفت ادیان

5 120     فلسفه دین

 100-150 10تا5    حقوق تطبیقی

 250     شناختیهای نوین روانپژوهش

 200-150     مشاور شغلی و سازمانی

 100 6تا4    نامه آموزش عالی

 150 8تا5    ورزشی -رشد و یادگیری حرکتی

 300 6تا3    ریزی روستاییپژوهش و برنامه

 250-300 6تا4    ایمنطقه -مطالعات و پژوهش شهری

      راهبرد اقتصادی

 250 5تا3    مطالعات حسابداری و حسابرسی

 250 - 200     های مدیریت منابع سازمانیپژوهش

      مدیریت فردا
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 عنوان نشریه بیان هدف روش پژوهش بیان نتایج تعداد کلمات کلیدواژه

5 200     صنایع الکترونیک

      سازه و فوالد

 250 5تا3    صوت و ارتعاش

5 200-150     مهندسی زلزله شناسی وپژوهشنامه زلزله

 سطر10 5    بیاریمدیریت آب و آ

5 300     مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

 250 7تا3    تحقیقات غالت

 250     شناسی ایراننامه انجمن حشره

 250     پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

      نیوار

6 250     اکو فیتوشیمی گیاهان دارویی

 سطر11 5تا3    شناسیمحیط

 200 6تا4    هنرهای نمایشی و موسیقی

 های تربیتیپژوهش    250 7تا  3

 

 میزان همخوانی الگوی ارائه شده توسط نشریه -3-4

  214با عناصر تعیین شده در استاندارد ایزو 

با توجه به سیاهه وارسی تهیه شده از معیارهایی 

 نُه، این معیارها شامل 214محتوایی استاندارد ایزو 

گزینه و عبارت از بیان هدف، روش پژوهش، بیان نتایج، 

از افعال معلوم،  جایگاه چکیده، تعداد کلمات، استفاده

م شخص، پرهیز از اختصارات و ر سواستفاده از ضمای

 پرسشطور که در . همانهستند وجود کلید واژه

پیشین و جدول مربوطه مشاهده شد، در الگوی ارائه 

نگارش چکیده مقاالت به  براینشریات شده از سوی 

ای استفاده از افعال معلوم و ضمایر سوم شخص معیاره

ز امعیار پرهیز به و اشاره نشده از نشریات  یکدر هیچ

 بود. در دو نشریه توجه شده تنهااختصارات 

 گیرینتیجه بندی وجمع

ذخیره و بازیابی اطالعات، چکیده نقش های در نظام

ی در بازیابی مدارك مرتبط با حوزه تخصصی مؤثر

 ،نویسیچکیده در دارد. رعایت استانداردها پژوهشگر

انتخاب  در خواننده و به تسهیل را مدارك بازیابی

 بررسی رو،این از .کندمی کمک بازیابی شده مدارك

 نقاط دستیابی عنوان مختلف بههای از جنبهها چکیده

 محیط در به ویژه اطالعات وجویجست مدارك در به

 دارد. ای اهمیت ویژه وب

ست که میزان ا پژوهش حاکی از آنهای یافته

نشریات مورد بررسی با های انطباق چکیده مقاله

در حوزه علوم انسانی به میزان  214ایزو استانداردهای 

درصد، در  89درصد، در حوزه فنی و مهندسی  88

درصد،  90پزشکی منابع طبیعی و دام -حوزه کشاورزی

 درصد 92در حوزه علوم پایه و حوزه هنر و معماری 

در میزان رعایت  شودمی . چنانچه مالحظهاست

 داری بیناندارهای مورد بررسی اختالف معنااست

موضوعی مختلف وجود ندارد و بسیار نزدیک های حوزه

توان گفت در کل پنج به هم هستند. در مجموع می

های حوزه مورد بررسی، میزان انطباق چکیده مقاله

 66/88به میزان  214نشریات با استانداردهای ایزو 

به نتیجه بهینه بهتر است  یابیدست برای. درصد است

ه تفکیک مورد بررسی قرار تمام نشریات در هر حوزه ب

 گیرند. 

نامه آموزش »همچنین چکیده مقاالت در دو نشریه 

در  «های مدیریت منابع سازمانیپژوهش»و  «عالی
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زان بیشترین می ،امتیاز حوزه علوم انسانی با کسب صد

. شایان ذکر دارند 214با استانداردهای ایزو  انطباق را

ب قی با کستطبینشریه حقوق های است چکیده مقاله

خود نشان داده  را از کارکردترین امتیاز ضعیف 88/71

 «سازه و فوالد»مهندسی نشریه  -است. در حوزه فنی

منابع طبیعی  -درصد انطباق، در حوزه کشاورزی 92با 

 درصد با نود «تحقیقات غالت»پزشکی نشریه و دام

درصد  95با  «نیوار»انطباق، در حوزه علوم پایه نشریه 

هنرهای »و در حوزه هنر و معماری نشریه  انطباق

درصد انطباق در باالترین  92با  «نمایشی و موسیقی

رده قرار دارند که همه عناوین از نشریات دارای سابقه 

پژوهش با های دیگر یافته .هستند مذکورهای در حوزه

مورد های دارد که چکیدهمی بیان (1)توجه به جدول 

چکیده، استفاده از افعال معلوم بررسی در معیار جایگاه 

و پرهیز از اختصارات بیشترین انطباق و در بخش ذکر 

روش پژوهشی کمترین میزان انطباق را بر استاندارد 

  ایزو دارند.

پیشین گویای نتایجی است  هایپژوهشهمچنین 

 شوند.می که به صورت خالصه ارائه

مقایسه حد انطباق چکیده مقاالت نشریات مورد 

 ی در این پژوهش با مطالعات پیشین گویای اینبررس

ست که چکیده مقاالت جامعه آماری این پژوهش از ا

ستانداردهای جهانی ایزو در لحاظ رعایت ا

جامعه آماری های نویسی نسبت به چکیدهچکیده

تری قرار طالعات بررسی شده در وضعیت مطلوبم

 داشته و بر استاندارد جهانی انطباق مطلوبی دارد. 

مورد بررسی در های ذکر شد چکیده گونه کههمان

کمترین انطباق را با استانداردهای ایزو هایی بخش

داشتند. بنابراین هرگونه تالشی برای بهبود وضعیت 

 نیجها استانداردهای از بیشتر تبعیت موجود، مستلزم

 نویسی است.هچکید در ایزو

ایی هارائه دستورالعمل با وجودالزم به توضیح است، 

برای نگارش چکیده از سوی دفاتر نشریات، درصد کمی 

از نویسندگان و همچنین داوران و سردبیران نشریه این 

نکات را در نگارش و داوری و ارزیابی مقاالت لحاظ 

  .اندکرده

طوالنی  بسیارهای مواردی از جمله وجود کلید واژه

 انگلیسیهای به شکل عبارت، وجود کلید واژه و بعضاً

ز اها در بخش چکیده فارسی، انتخاب کلیه کلیدواژه

گونه توجهی به محتوا نکاتی عنوان مقاله بدون هیچ

 خورد.می است که در برخی مقاالت نشریات به چشم

 :ودشمی انجام شده پیشنهادهای با توجه به بررسی

 للیالمبین قواعد رعایت و استفاده ضرورت بر کیدتأ .1

 دفاتر کلیه به آن ابالغ و اصولی نویسیچکیده

نشریات در راستای حفظ یکدستی در نگارش 

و الزام نویسندگان به رعایت ها چکیده مقاله

 استاندارها

 از یکی عنوانبه نویسیچکیده اصول رعایت .2

 ها مقاله داوری در ارزیابیهای مالك

 ت، اعضای هیأهات علمی دانشگاههیأ شرکت اعضای. 3

 وها در دوره نشریات مقاالتتحریریه و داوران 

و یا استفاده از  نویسیبازآموزی چکیدههای کارگاه

متخصصان حوزه در بررسی و ویراش مقاالت ارسالی 

 نویسندگان

 زمینه در آموزشیهای جزوه انتشار و تدوین. 4

های استاندارد در نظرگرفتن با نویسی،چکیده

 میان در هاآن و ترویج توزیع ی والمللبین

 تکمیلی و یا ارائه در تحصیالتهای دوره دانشجویان

 درسی  واحد یک قالب
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Abstract 

In this study, 300 abstracts of the publications approved by the Ministry of Science, Research and 

Technology were investigated according to the abstractingstandard, ISO 214, using the descriptive-

survey method and Cochran’s sampling in five areas of humanities, basic science, technical science and 

engineering, art and architecture, natural resources, agriculture and veterinary. 

At first, through studying the abstracting standard ISO 214, the researcher specified 9 criteria in content 

and style and then evaluated each article by preparing a check-list. A zero (0) point is defined for non-

compliance criteria and one (1) point for compliance criteria. After the investigation, the journal’s total 

points in accordance with the international standard ISO 214 were computed. The findings indicated 

that the compliance of the considered journals with ISO 214 is totally 88/66%. Furthermore, the rank of 

the articles’ criteria, using active verbs and avoiding abbreviations were considered 100% in all 

investigated abstracts. Then, the goal of research with 95%, using the third person pronouns with 94%, 

describing the results with 70% and explaining the research method with 55%. 

Keywords: ISO 214 Standard, Abstracting, Ministry of Science, Research and Technology, Abstract 
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