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چکیده

هدف: مقایســة چکیدة پایان نامه های کارشناســی ارشــد و دکتری رشته های فنی و مهندســی دانشگاه شیراز با 
استانداردهای جهانی ایزو 214.

روش شناسی: پیمایشی توصیفی - تحلیل محتوا.
جامعة پژوهش: 1194 چکیدة فارســی پایان نامه های کارشناسی ارشــد و23 چکیدة پایان نامه های دکتری 

رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز از 1378 - 1388.
روش جمع آوری: مراجعه به چکیدة پایان نامه ها و مقایسة آنها با استاندارد ایزو 214.

نتایج: چکیدة پایان نامه های هر دو مقطع بر میانگین 5/94 و انحراف معیار1/66 با استاندارد ایزو منطبقند ؛ در 
بخش محتوای چکیده، مؤلفة »هدف« با 89/1 درصد بیشــترین و در بخش نحوة ارائه و سبک »وجود کلیدواژه 
« با 5/3 درصد کمترین انطباق را دارند؛ چکیده های مقطع دکتری با میانگین 7/04 و انحراف معیار0/47 نســبت 
به چکیده های کارشناســی ارشــد با میانگین 5/92 و انحراف معیار 1/67، اســتاندارد را بیشــتر رعایت کرده اند. 
چکیده های رشــتة مهندســی هوا فضا با میانگین 4 و انحراف معیار صفر از نظر محتوا و میانگین 3/15 و انحراف 

معیار 0/69 از نظر نحوة ارائه، بیشترین انطباق را دارند.
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مقدمه
چکیده هــا با شناســایی مــدارک چاپی و فراهم آوری دسترســی به مــدارک ذخیره شــده ، نه تنها در 
انتخــاب مدرک و گرد آوری اطالعات نقش چشــمگیری دارند، بلکه در نظــام بازیابی اطالعات نیز 
تأثیرگذارند)لنکســتر، 1382 (. با توجه به حجم روزافزون اطالعات، اســتفاده از چکیده ها برای اطالع 
جامع و موجز از محتوا مفید است. همچنین با توجه به نقش چکیده در سرعت و دقت بازیابی اطالعات 
مرتبط با نیازهای اطالعاتی، ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از پراکندگی و چندگانگی در تهیه و ارائة 
آن ضروری است. چکیده نقشی مهم و اساسی در زنجیرة اطالع رسانی دارد و پژوهشگر را در انتخاب 
مدارک مورد نیاز و ضرورت مطالعة اثر یاری می رساند. چکیده ها از اصلی ترین عناصر تدوین یافته های 
علمی در قالب های مختلف از جمله پایان نامه ها هستند. چکیدة پایان نامه ها نشان دهندة یافته های تحقیق 
و وســیلة دسترسی به دانش بشــری خواهند بود که در رفع نیازهای اطالعاتی پژوهشگران نقش مهمی 

ایفا می کنند.                                                                         
 چکیده بخشــی از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است که اغلب به صورت 
تمام نما تهیه می شــود و با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه آن در منابع اطالعاتی مختلف و همچنین به 
عنوان مهم ترین وسیله برای نشان دادن محتوای مدرک اهمیت دارد. آشنایی با روش ها و کارکردهای 
چکیده نویســی و مطابقت چکیده ها با استاندارد جهانی ضروری به نظر می رسد. چکیده نویسی مبنی بر 
اصول اســتاندارد، رؤیت پذیری و دسترســی به یافته های پژوهش را تســریع می کند. تشخیص جوهرة 
یــک متــن وارائة آن به صورت مختصر همراه با صحت و وضوح کافــی، از طریق چکیده امکان پذیر 
اســت. اســتفاده از چکیده و مطالعة آن، عالوه بر اینکه کاربران را در دســتیابی به اطالعات مورد نیاز 
و عالقــه راهنمایــی می کند، در وقت آنها نیز صرفه جویی خواهد کــرد. تعیین میزان انطباق چکیده ها 
با اســتاندارد های جهانی، یکی از راه های اساســی بهینه ســازی اطالعات آنها و ایجاد زمینة همســویی 
وهماهنگــی با روندهای جهانی به شــمار می آید. با توجه به نقش چکیده در افزایش ســرعت و دقت 
بازیابــی اطالعــات مرتبط با نیازهای اطالعاتی، تعیین میزان انطباق، محکی بــرای برآورد فاصله با این 

استاندارد و به تبع آن، ایجاد هماهنگی در چکیده هاست.
 بررسی های انجام شده حاکی از اهمیت چکیده ها در مدارک علمی و رعایت استانداردهای جهانی 
در این زمینه اســت. درهمین مورد با توجه به اینکه دانشــگاه شیراز یکی از دانشگاه های معتبر در سطح 
کشوراست و عالوه بر توانایی آموزشی، از نظر پژوهشی در حوزه های مختلف فعال محسوب می شود 
)و این مهم در پایان نامه های دوره های تحصیالت تکمیلی این دانشــگاه آشــکار اســت( هدف اصلي 
پژوهش حاضر بررسی محتوا و نحوة ارائه و سبک چکیده هاي پایان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري 
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رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه شیراز و مقایسة آنها با استاندارد جهانی در چکیده نویسی )ایزو 214( 
و مشــخص کردن نقاط قوت و ضعف این چکیده ها برای بهبود چکیده نویسی در پایان نامه های آینده 
است. پژوهش این فرضیه را بررسی می کند که بیش از نیمی از چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و دکتری رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی سال های 1378 - 1388 بر استانداردهای جهانی 

در چکیده نویسی)ایزو 214( انطباق دارد. 

پرسش های اساسی
عناصر کلیدی چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز تا چه .   1

میزان با عناصر کلیدی استاندارد جهانی در چکیده نویسی )ایزو 214( همخوانی دارد؟ 
عناصر کلیدی چکیدة پایان نامه های دکتری رشته   های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز تا چه میزان با .   2

استاندارد جهانی در چکیده نویسی )ایزو 214( همخوانی دارد؟
قوت هــا وضعف های چکیده های تهیه شــده در پایان نامه های دکتری رشــته های فنی و مهندســی .   3

دانشگاه شیراز چیست؟
نقاط قوت و ضعف چکیده های تهیه شــده در پایان نامه های کارشناســی ارشــد رشــته های فنی و .   4

مهندسی دانشگاه شیراز چیست؟
آیا در چکیدة فارســی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی طی سال های مورد .   5

بررسی، استاندارد ایزو در چکیده نویسی از نظر محتوا، به صورت یکسان رعایت شده است؟ 

با توجه به نقش و اهمیت چکیده ها، تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شــده است. چکیده ها اغلب 
از جنبة رعایت اســتانداردها بررسی می شــوند. دانشــگاه ها به عنوان متولیان تحقیقات پایان نامه ای نیز 
مورد توجه پژوهشــگران بوده اند و میزان رعایت استانداردها در تهیة چکیده های فارسی پایان نامه های 
کارشناسی ارشــد و دکتری بررسی شده اســت )حفیظی اردکانی، 1378؛ مختاری، 1382(. یافته های 
این پژوهش ها نشان داد که رعایت استانداردها در چکیدة پایان نامه ها از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر 
متفاوت اســت، به گونه ای که در این رابطه مقایسة چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه 
تربیت مدرس و دانشــگاه تهران بین ســال های 1374 - 1376 حاکی از آن اســت که اختالف اندکی 
از جنبة رعایت اســتانداردها وجود دارد )حفیظی اردکانــی، 1378(. چکیدة پایان نامه ها در مواردی در 
یک حوزة موضوعی بررســی شده اند)مختاری، 1382؛ الرســون1، هاوكینز و كاتون، 2003؛ ساوپرل2 
و همکارانــش، 2010؛ تیبــو3، 1992؛ دلــگادو4، 1999( و در رعایت اجزای مختلف چکیده نویســی 
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تفاوت هایی مشــاهده شده اســت. بررســی مختاری )1382( که در خصوص انطباق چکیدة مقاله های 
مجالت دانشگاه علوم پزشکی بر دستورالعمل های شیوه نامة ونکوور و استاندارد ایزو 214 است، نشان 
داد که در بخش" بیان یافته ها" با 97/8 درصد بیشترین انطباق و بخش" برگرفته شدن کلیدواژه ها از متن" 

با 4/50 درصد، کمترین انطباق را داشته اند.
عبدخــدا )1389( با هدف بررســي میزان انطباق چكیدة مقاله هاي مجالت فارســي زبان دانشــگاه 
علوم پزشــكي تهران با اســتانداردهاي ایزو 214 و شیوه نامة ونكوور، پژوهشی انجام داد. جامعة آماري 
پژوهش وی شــامل همة مجالت تمام متن فارســي زبان داراي چكیدة انگلیسي دانشگاه علوم پزشكي 
اســت که به روش تصادفي انتخاب شــدند. یافته ها ی این پژوهش نشــان داده است كه میانگین میزان 
انطباق كلي چكیده ها با استانداردهاي ایزو، 85/37 درصد )انحراف معیار 24/93 درصد( و با شیوه نامة 
ونكوور 84/44 درصد)انحراف معیار 36/ 24 درصد( اســت. چكیده ها در بخش »بیان یافته ها« بیشترین 
و در بخش»ارائــة نتایج فرعي« كمترین میزان انطباق را بر اســتانداردهاي ایزو و در بخش»وجود كلید 
واژه« و » ذكر یافته ها« بیشــترین و در بخش » برگرفته شــدن كلید واژه ها از ســرعنوان هاي موضوعي 
پزشكي« كمترین انطباق را بر شیوه نامة ونكوور دارند. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که انطباق 
چكیده هاي بررسي شــده، با استاندارد ایزو 214 و دستورالعمل هاي گروه ونكوور در حد مطلوبي بوده 

است و اختالف زیادي با هم نداشتند.
توجه به رعایت اســتاندارد ها از جنبه های ســاختار و محتوا نیز حائز اهمیت است. در همین مورد، 
بررســی تیبو )1992( نشــان داد که وضعیت 120 چکیدة بررسی شده در حوزة شیمی، جامعه شناسی و 
تاریخ در قیاس با معیارهای انسی و ایزو درتمامی زمینه ها مناسب است. مقاالت نشریات معتبر به عنوان 
پراســتفاده ترین مدارک نیز، کانون توجه پژوهشگران دربارة رویکرد چکیده های مندرج در آنها بوده 
اســت. بررسی دلگادو )1999( در خصوص چکیدة مقاالت 27 نشریة حوزة زیست پزشکی در اسپانیا، 

حکایت از انطباق پایین )34/3 درصد( چکیده ها بر استاندارد ایزو دارد.
 الرســون5، هاوكینز و كاتون )2003( با استفاده از 3000 چكیده كه دارای ساختار و تركیب بندي 
جدید در حوزة علوم اطالع رســاني بودند، ســودمندي ســاختار بازنگري شــدة چکیده ها را بررســي 
كردند. هدف آنها تعیین میزان انطباق مدارک بازیابی شده با علم اطالع رسانی در به کارگیری ساختار 
بازنگری شــده بود. ســاختار مورد نظر با جمع آوري عبارت هایي از گروه هاي موجود در 13 سرعنوان 
اصلي تهیه شــد. با حضور چكیده هاي رده بندي نشــده، وجود شكاف بین چكیده ها آشكار شد، نتایج 
نشان داد فقط 19 درصد از جامعة مورد مطالعه در سرعنوان اصلي خود حضور داشت. آزمون با 1265 

چكیده تكرار شد و نتایج حاکی از آن بود كه چكیده ها در 11 بخش اصلي، توزیع مناسبي داشتند. 
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ســاپرل6 و همکارانش )2010( چکیدة مقاالت منتشر شــده در حوزة داروشناسی، جامعه شناسی، و 
زبان و ادبیات اســلوونیایی در مجالت جهانی و اســلوونی را بررســی کردند. هدف آنها تعیین میزان 
رعایت ساختار توصیه شده در استاندارد ایزو 214 در رشته های مختلف از طرف نویسندگان مقاالت بود 
و هدف دیگر بررســی مذکور این بود که آیا نویســندگان اسلوونیایی به جای پیروی از استاندارد ایزو 
214 ساختارهای چکیدة مجالت علمی خارجی را کپی می کنند. یافته های آنها نشان داد که چکیده های 
شــیمی، روان شناسی و تاریخ دارای عناصر مختلف ساختاری هســتند و با استاندارد ایزو 214 مطابقت 
ندارد. همچنین یافته ها نشان داد که چکیدة مقاالت داروشناسی شامل بخش نتایج و روش ها بوده است، 
در حالی که چکیدة مقاالت جامعه شناسی شامل بخش های نتایج، روش ها و موضوع و چکیدة مقاالت 

زبان و ادبیات اسلوونیایی تنها شامل نتایج است.
با بررسی پژوهش های انجام شده در زمینة میزان انطباق چکیده ها با استاندارد ایزو 214، بررسی های 
داخل کشــور بیانگر میزان انطباق مطلوب چکیدة پایان نامه ها و مقاالت مورد مطالعه با اســتانداردهای 
جهانی ایزو در چکیده نویســی اســت که این میزان انطباق در قســمت بیان یافته ها بیشترین و در بخش 
وجود کلیدواژه، کمترین انطباق را دارند. همچنین پژوهش های خارج از کشــور بیانگر این اســت که 

چکیده های بررسی شده با استاندارد ایزو انطباق باالیی دارد. 

روش پژوهش 
روش بررســی، پیمایشی توصیفی از نوع تحلیل محتواســت که جامعة آماری آن شامل 1194 چکیدة 
فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و 23 عنوان چکیدة پایان نامه های دکتری رشته های فنی و مهندسی 
دانشــگاه شیراز طی سال های 1378 - 1388 است. پایان نامه ها ی بررسی شده، شامل رشته های آموزشی 
مهندســی برق و الکترونیک، مهندســی راه و ســاختمان، مهندسی شیمی، مهندســی عمران، مهندسی 
کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندســی هسته ای، و مهندسی هوا فضا هستند. اطالعات 
چکیده های پایان نامه های موجود در سایت کتابخانة خوارزمی دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه شیراز 
با چکیدة اصلی موجود در پایان نامه های این دانشــگاه برای حصول اطمینان از صحت جامعة پژوهش 
مطابقت داده شــد. اطالعات مورد نیاز از چکیده های فارســی موجود در پایان نامه ها استخراج و سپس 
با توجه به اهداف پژوهش، معیارهای مشــخصی از استانداردهای جهانی ایزو در چکیده نویسی درنظر 
گرفته شــد و با جامعة آماری موجود مقایســه شــدند. در این پژوهش چکیده ها از نظر مقولة محتوای 
چکیده شــامل بیان هدف یا اهداف، بیان روش پژوهش، بیان یافته هــای پژوهش و بیان نتایج و از نظر 
نحوة ارائه وسبک شامل طول )تعداد کلمات(، استفاده از افعال معلوم، بیان ضمایردر قالب سوم شخص 
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و وجود کلیدواژه در چکیده، با استاندارد ایزو 214 بررسی شدند. یافته ها ونتایج حاصل از پژوهش، با 
به کارگیری آزمون های آماری از جمله موارد زیر به دست آمد:

میزان انطباق و همخوانی، همچنین قوت ها وضعف های چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد و 
دکتری رشــته های آموزشی فنی و مهندسی با آزمون تی مستقل و از طریق به دست آوردن فراوانی و 
درصد فراوانی ها بررسی شد. برای حصول نتایج دربارة یکسان بودن چکیدة پایان نامه های کارشناسی 
ارشد رشته های مورد نظر با استاندارد ایزو از نظر محتوا در سال های مختلف از آزمون تحلیل واریانس 
یکطرفه استفاده شد و برای تأیید یا رد فرضیه، 8 مورد از معیارهای مورد نظر استانداردهای ایزو 214 
در نظر گرفته شــدند که با توجه به آزمون تک نمونه ای تی، میانگین 8 ســؤال با نمرات صفر و یک 

برابر4 است.

تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
عناصر کلیدی چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز تا چه .   1

حد با عناصر کلیدی استاندارد جهانی در چکیده نویسی )ایزو 214( همخوانی دارد؟
با توجه به اطالعات آماری موجود در جدول 1 بیشترین همخوانی با مؤلفه های استاندارد جهانی ایزو 
در چکیده نویسی مربوط به »بیان ضمایر در قالب سوم شخص« با93/7 درصد و کمترین همخوانی 

مربوط به مؤلفة »وجود کلیدواژه« در چکیده با 5/2 درصد است.

جدول 1ن توزیع  راوانی و درصد، ريایا استاندارد جرانی ای و در چکیده نویسی پایان نامه های کارشناسی 
ارشد رشته های  نی و مرندسی دانشگاه شیراز طی سال های 1378 - 1388

 موارد استاندارد جرانی ای و 
در چکیده نویسی

نداشتنداشتن
انحراف معیارمیانگین درصد راوانیدرصد راوانی

106188/9133110/910/52هدف پژوهش
100684/318815/70/840/36روش شناسی

77263/444537/30/630/48یافته های پژوهش
89174/630324/90/750/43نتایج پژوهش
107990/41159/60/900/29تعداد کلمات

1098929680/920/27استفاده از افعال معلوم
111993/7756/30/940/24بیان ضمایر درقالب سوم شخص

625/2113294/80/050/22وجود کلیدواژه در چکیده
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عناصر کلیدی چکیدة پایان نامه های دکتری رشــته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز تا چه حد با .   2
استاندارد جهانی در چکیده نویسی )ایزو 214( همخوانی دارد؟

با توجه به شاخص های آماری موجود در جدول 2، عناصر کلیدی چکیدة فارسی پایان نامه های دکتری 
رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی سال های 1378 تا 1388 همخوانی زیادی با استاندارد جهانی 

ایزو در چکیده نویسی دارد و تنها در مورد وجود کلیدواژه در چکیده، همخوانی کمی وجود دارد.

جدول 2ن توزیع  راوانی و درصد، ريایا استاندارد جرانی ای و در چکیده نویسی پایان نامه های دکتری 
رشته های  نی و مرندسی دانشگاه شیراز طی سال های 1378 - 1388 

موارد استاندارد جرانی ای و در 
چکیده نویسی

نداشتنداشتن
انحراف معیارمیانگین

درصد راوانیدرصد راوانی
1/000/000------23100هدف پژوهش

1/000/000------23100روش شناسی
1/000/000------23100بیان یافته های پژوهش

1/000/000------23100نتایج پژوهش
2191/328/70/910/29تعداد کلمات

2295/714/30/960/21استفاده از افعال معلوم
1/000/000------23100بیان ضمایر درقالب سوم شخص

417/41982/60/170/39وجود کلیدواژه در چکیده 

قوت ها و ضعف های چکیده های تهیه شــده در پایان نامه های کارشناســی ارشــد رشته های فنی و .   3
مهندسی دانشگاه شیراز چیست؟

با توجه به میانگین و انحراف معیار به دست آمده، هریک از مؤلفه های استاندارد ایزو که درجدول 
1 ارائه شــده، بیشترین میزان رعایت اســتاندارد جهانی در چکیده نویسی )ایزو 214( مربوط به»بیان 
ضمایر در قالب سوم شخص« با میانگین0/94 و انحراف معیار0/24 و کمترین میزان رعایت استاندارد 

جهانی ایزو مربوط به »وجود کلیدواژه در چکیده« با میانگین 0/05 و انحراف معیار0/22 است؛
قوت ها و ضعف های چکیده های تهیه شــده در پایان نامه های دکتری رشــته های فنی و مهندســی .   4

دانشگاه شیراز در چیست؟
بــا توجه به میانگین و انحراف معیار به دســت آمدة هریک از مؤلفه های اســتاندارد ایزو درجدول 
2، نتایج حاکی از آن اســت که کمترین میزان رعایت اســتاندارد ایزو مربوط به »وجود کلیدواژه 
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در چکیده« با میانگین 0/17 و بیشــترین میزان رعایت به طور یکســان مربوط به »هدف پژوهش، 
روش شناسی، بیان یافته های پژوهش و بیان نتایج پژوهش« با میانگین 1 است.

آیا در چکیدة فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی طی سال های مختلف، .   5
استاندارد ایزو در چکیده نویسی از نظر محتوا، یکسان رعایت شده است؟ 

داده های آماری به دست آمده در جدول 3 نشان می دهد که رشتة مهندسی هوا فضا با میانگین 4 بیشترین 
میزان رعایت استاندارد ایزو در چکیده نویسی را از نظر محتوا دارد و رشته های مهندسی هسته ای)3/39(، 
عمران )3/30(، مهندسی مواد و شیمی)3/27(، مکانیک )3/15(، راه وساختمان )3/13(، مهندسی کامپیوتر 
)2/67( و مهندسی برق و الکترونیک )2/75( به ترتیب رتبه های بعدی انطباق بر استاندارد ایزو214 را از 
نظر محتوا دارند. همچنین به علت تعداد کم چکیده های مورد نظر در مقطع دکتری )23 عنوان( و به دست 

آمدن اطالعات آماری نادرست از مقایسة رشته ها دراین مقطع،از بررسی محتوا صرف نظر شد.

جدول3ن جدول مقایسة رشته های کارشناسی ارشد از نظر محتوای چکیده

انحراف معیارمیانگینتعدادرشتة تحصیلی
19975/245/1برق و الکترونیک

3813/391/0راه و ساختمان
15827/318/1شیمی
18830/326/1عمران

10367/245/1کامپیوتر
23215/356/1مکانیک

18827/318/1مواد
7539/315/1هسته ای
1340هوا فضا

119412/335/1کل

برای آزمون فرضیة پژوهش که بیان می کند بیش از نیمی از چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و دکتری رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز با استانداردهای جهانی در چکیده نویسی)ایزو 214( 
انطباق دارد، از آزمون تک نمونه ای تی اســتفاده شده است که طبق جدول 4 میانگین معادل 4 در نظر 

گرفته شده است.
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جدول 4ن جدول آزمون تی تک نمونه ای برای تحلیل  رضیة پژوهش

سطح معنا داریدرجة آزادیآزمون تیانحراف معیارمیانگین کل
5/941/6640/6412160/000

 همان طور که در جدول 4 مشــاهده می شود، بررسی فرضیة پژوهش با آزمون تی )چون در جمع 
8 مؤلفه از مؤلفه های استاندارد ایزو مد نظر و میانگین متوسط آنها 4 است و با توجه به سطح معناداری 
p = 0/00 و اینکــه میانگیــن برابر با 5/94 باالتر از میانگینx =4 اســت( نشــان می دهد که چکیده های 
بررسی شــده از انطباق معناداری بر استانداردهای جهانی در چکیده نویسی) ایزو 214( برخوردارند که 

فرضیه تأیید می شود.
یافته های این بررسی نشان می دهد که چکیدة پایان نامه های هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، با 
میانگین 5/94 و انحراف معیار1/66 با استانداردهای ایزو انطباق دارند. با توجه به جدول 5 سایر یافته های 
پژوهش نشــان داد که چکیده های مورد بررسی از نظر محتوای چکیده، در بخش" بیان هدف" بیشترین 
انطباق )89/1 درصد( و از نظر نحوة ارائه وسبک چکیده در بخش "وجود کلیدواژه در چکیده" کمترین 
انطباق)5/3 درصد( را بر اســتانداردهای ایزو 214 داشــتند، که این یافته هــا با یافته های تحقیق عبدخدا 
)1389( و مختاری )1382( در بخش »وجود کلیدواژه در چکیده« با کمترین انطباق و با یافته های پژوهش 

الرسون، هاوکینز و کاتون )2003( در بخش»بیان هدف« با بیشترین انطباق، همسو است.

جدول5 ن توزیع  راوانی و درصد انطباق چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری رشته های  نی و 
مرندسی دانشگاه شیراز با استانداردهای ای و 214 

میانگین کلی استانداردهای ای و 214 راوانیدرصد انطباقموارد استانداردهای ای و214
84 89/110 بیان هدف

84/61029ارائة روش پژوهش
63/4772بیان یافته های پژوهش

75/1914بیان نتایج پژوهش

5/94
90/41100تعداد کلمات 

92/01120استفاده از افعال معلوم
93/81142بیان ضمایر در قالب سوم شخص

5/366وجود کلیدواژه در چکیده
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بحث و نتیجه گیری
در نظام های ذخیره وبازیابی اطالعات، چکیده نقش مؤثری در بازیابی مدارک مرتبط با حوزة تخصصی 
محقق دارد. رعایت اســتانداردها در چکیده نویســی بازیابی مدارک را تسهیل و خواننده را در انتخاب 
مدارک بازیابی شــده کمک می کند. از این رو، بررســی چکیده ها ازجنبه های مختلف )به عنوان نقاط 
دستیابی به مدارک( در جست وجوی اطالعات به ویژه در محیط وب اهمیت دارد. بررسی حاضر با این 
نگرش و با هدف مطالعة وضعیت موجود چکیده های پایان نامه های رشــته های فنی و مهندسی دانشگاه 

شیراز در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری صورت پذیرفت.   
یافته های پژوهش نشانگر این است که میزان انطباق چکیدة پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری 
جامعة مورد بررسی با استانداردهای ایزو 214، به میزان5/94 است و سایر یافته های پژوهش با توجه به 
جدول 5 بیان می کند که چکیده های مورد بررســی در قســمت بیان هدف، بیشترین انطباق و در بخش 
بیان یافته های پژوهش کمترین انطباق را از نظر محتوا بر اســتاندارد ایزو دارند و در بخش بیان ضمایر 
در قالب ســوم شخص، بیشــترین انطباق و در قسمت وجود کلیدواژه کمترین انطباق از نظر نحوة ارائه 
و ســبک چکیده، با اســتاندارد ایزو 214 وجود دارد. همچنین تحقیقات اجراشده در داخل و خارج از 

کشور، گویای نتایجی است که به صورت خالصه ارائه می شوند. 
در این پژوهش حد انطباق چکیدة پایان نامه های کارشناســی ارشــد و دکتری جامعة مورد بررســی با 
اســتانداردهای ایزو، از نظر انطباق چکیــدة مجالت و مقاله های جوامع آماری مطالعــات دلگادو)1999( و 
ســاوپرل و همکارانش )2010( بیشــتر اســت. به بیان دیگر چکیدة پایان نامه های جامعة آماری این پژوهش 
از لحاظ رعایت اســتانداردهای جهانی ایزو در چکیده نویســی نسبت به چکیده های جامعة آماری مطالعات 
بررسی شده در وضعیت مطلوب تری قرار داشتند. همچنین میزان انطباق چکیدة پایان نامه ها و مجالت جوامع 
آماری مختاری )1382(، عبدخدا )1389(، تیبو )1992( و الرسون7 ، هاوكینز و كاتون )2003( با استانداردهای 

جهانی ایزو 214 نشان دهندة این است که پژوهش حاضر بر استاندارد جهانی ایزو انطباق مطلوبی دارد.
بررسی ها از لحاظ رعایت استانداردهای جهانی ایزو در چکیدة پایان نامه های مورد نظر در وضعیت 
مطلوبــی قرار دارند که این خود به برونداد علمی دانشــگاه در پایگاه های اطالعاتی داخلی و خارجی 
کمک شــایان توجهی می کند. چکیده های مورد بررســی، در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 
در بخش» وجود کلیدواژه در چکیده« کمترین انطباق را با استانداردهای ایزو داشتند. بنابراین هرگونه 
تالش برای بهبود وضعیت موجود، مستلزم تبعیت بیشتر از استانداردهای جهانی ایزو در چکیده نویسی 
است. با توجه به نتایج پژوهش می توان اظهار کرد که مواردی از قبیل رعایت قانون ها و دستورالعمل های 
اســتاندارد های جهانی در چکیده نویسی)ایزو 214( توسط دانشــجویان در مقاطع مختلف تحصیلی از 
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سوی دانشگاه، تأکید بر نوشتن کلید واژه های مناسب در انتهای چکیده ها )زیرا کلیدواژه ها ابزار اصلی 
بازیابی اطالعات هستند(، همچنین رعایت استانداردهای جهانی ایزو در چکیده نویسی به عنوان یکی از 
مالک های داوری پژوهش ها، تأکید بر ضرورت استفاده از استاندارد های جهانی ایزو در چکیده نویسی 
و ابالغ آن به تمامی دانشگاه ها، و ایجاد کارگاه های آموزشی برای آشنایی دانشجویان با انواع چکیده 
و کاربرد های آنها )با همکاری متخصصان این حوزه و توســط مســئوالن دانشــگاه ها برای بهبود تهیة 

پایان نامه ها( مؤثر و راهگشا است.
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