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بررسى وضعيت چكيدۀ پايان نامه هاى دكترى رشته هاى علوم 
انسانى واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى و مقايسة آن با 

استانداردهاى بين المللى ايزو در چكيده نويسى
مريم ملك محمدى1

مقدمه
فناورى  و  اطالعات  عصر  به  امروز  عصر 
پيچيدۀ  دنيای  در  است.  كرده  پيدا  شهرت 

و  ارتباطات  گسترش  و  توسعه  به  نياز  ما، 
علمي  اطالعات  انتقال  همه  از  بيشتر  شايد 
نيل  و  پيشرفت  است.  بديهي  امری  فني،  و 

maryamalek@yahoo.com 1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند

چكيده
فارسي  چكيدۀ  تهية  در  ايزو  المللي  بين  استاندارد  رعايت  ميزان  تعيين  پژوهش  اين  هدف 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحقيقات  و  علوم  واحد  انساني  علوم  رشته های  دكتری  پايان نامه های 
فارسي  چكيدۀ  مطالعه  مورد  جامعة  و  است  تحليلي  پيمايشي  پژوهش  اين  روش  است. 
دانشگاه  تحقيقات  و  علوم  واحد  اجتماعي  و  انساني  علوم  رشته های  دكتری  پايان نامه های 
اقتصاد،  و  مديريت  انساني،  علوم  دانشكدۀ  پنج  در  الي 1384،  سال 1368  از  اسالمي  آزاد 
حقوق و علوم سياسي، زبان و ادبيات، و الهيات و فلسفه است. از ميان پايان نامه های موجود 
(1315 عنوان)، 132 پايان نامه به روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شد. سپس سياهه ای از 
استانداردهای بين المللي ايزو در چكيده نويسي تهيه و نمونه های پژوهش مورد بررسي قرار 
گرفت. نتايج حاصل از يافته های پژوهش نشان داد كه در چكيدۀ فارسي پايان نامه های دكتری 
رشته های علوم انساني واحد علوم و تحقيقات، ميانگين رعايت استانداردهای بين المللي ايزو 
38/98 درصد و انحراف معيارآن 13/67 است كه در بين دانشكده های واحد علوم تحقيقات 
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكدۀ علوم انساني با ميانگين 48/88 و انحراف معيار12/68 بيشترين 

ميزان استاندارد را رعايت كرده است. 

كليدواژه ها
ايزو استاندارد  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  تحقيقات  و  علوم  واحد  چكيده ها،  چكيده نويسي، 

1976-214،  پايان نامه های علوم انساني.
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ميزان  به  فرهنگي  و  اقتصادی  توسعة  به 
زيادی بستگي به تحقيق دارد. نتيجه يا توليد 
بايد  اطالعات  اين  است.  اطالعات  تحقيق 
دسترس  در  كافي  و  سريع،  مؤثر،  طور  به 
گرفتن  درنظر  با  گيرد.  قرار  استفاده كنندگان 
حجم اطالعات و روزافزون بودن آن، نياز به 
وجود برنامه و تصميمات جدی در اين زمينه 
احساس مي شود. چكيده نويسي يكي از ابزار 
عمدۀ تجزيه و تحليل مدارک است (5: 2). 
عضو  اطالعات،  عصر  زاييدۀ  چكيده نويسي 
اساسي  ابزاری  و  اطالع  رساني،  خانواده  مهم 
برای توسعة فرهنگي و گسترش تحقيقات و 
پژوهش های نوين است. هر نوع پيشرفت در 
گرو گردآوری توانايي ها و امكانات موجود و 
سپس ساماندهي آنها برای عرضة مناسب به 
پژوهشگران، به منظور كمك رساني به آنها در 
برنامه ريزی های آموزشي و پژوهشي است (6: 
42). هدف از چكيده نويسي راهنمايي اينگونه 
محققان و صرفه جويي در وقت آنان در زمينة 
گردآوری و انتخاب اطالعات، تسريع انتقال 
تحقيقات  در  آنان  به  كمك  نيز  و  اطالعات، 
موارد  از   .(44:6) تصميم گيری هاست  و 
خدمات  افزايش  به  مي توان  چكيده  استفادۀ 
وقت،  در  صرفه  جويي  جاری،  آگاهي رساني 
غلبه بر مانع زبان، سهولت انتخاب، سهولت 
و  نمايه سازی،  كارآيي  افزايش  و جو،  جست 
اشاره  بررسي ها  و  نقد  و  كتابشناسي ها  تهية 
تشخيص  معنای  به  چكيده نويسي،  كرد. 
جوهرۀ يك متن و ارائة آن به صورت مختصر 
چند  در  كافي،  وضوح  و  صحت  با  همراه 

مرحله انجام مي گيرد: 
1. آشنايي كامل با مدرک: در اين مرحله 

صورت  در  دقت  با  چكيده نويس  است  الزم 
لزوم بيش از يك بار متن يا نوشتة موردنظر را 
بخواند تا از اهداف نويسنده و نتيجه گيری های 

او مطلع شود؛ 
غير  از  الزم  و  اصلي  مطالب  تفكيك   .2
و  اصلي  مطالب  مطالعه،  هنگام  بايد  آنها: 
و  شود  متمايز  زائد  و  فرعي  مطالب  از  الزم 
محورهای اصلي بحث، ساختار، و چارچوب 

آن استخراج شود؛
3. يادداشت برداری: در اين مرحله مطالب 
و موارد غيراصلي قلم گرفته مي شوند و مطالب 

اصلي و مهم مدارک استخراج مي شوند؛
4. تهية پيش نويس چكيده: در اين مرحله 
عبارات  و  زائد  كلمات  انتقال  از  است  الزم 
طوالني از مدارک به چكيده خودداری شود؛

پيش نويس:  اصالح  و  ويراش،  كنترل،   .5
چكيدۀ  كه  است  ضروری  بخش  اين  در 
پيش نويس از نظر نقطه گذاری، امالی درست 
كلمات، ضبط صحيح مطالب، حذف مطالب 
و  شود  كنترل  اختصار  رعايت  و  غيراصلي، 
پس از آن ويرايش نهايي و آخرين اصالحات 

انجام گيرد؛ و 
6. نگارش چكيده: در اين مرحله آخرين 
گام در تهية چكيده برداشته مي شود و چكيده 
با نظمي مناسب نوشته مي شود (6: 44- 45).

زمان  از  نيز  استاندارد ها  توسعة  آهنگ 
كرده  پيدا  شتاب  رايانه اى  نظام های  رواج 
است. استاندارد مجموعه ای از قوانين مدون، 
موقعيت ها يا ضرورت هايي است كه مسئوالن 
 .(65  :11) مي كنند  وضع  استاندارد  مراكز  يا 
دير  نيز  چكيده نويسي  خدمات  حيطة  در 
زماني است كه ارزش استاندارد ها و ضرورت 



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

143

تشخيص و تعيين و تثبيت معيارهای سنجيده 
و اصولي، به منظور ايجاد يكدستي و سرعت 
و سهولت در كار ذخيره و بازيابي اطالعات و 
بهره گيری بهتر و بيشتر سازمان های گوناگون 
است.بسياری  شده  شناخته  يكديگر  منابع  از 
كشور های  در  چكيده نويسي  سازمان های  از 
ويژۀ  اهداف  و  وظايف  به  توجه  با  پيشرفته 
خـود، دستنـامـه هـای آمـوزشـي، راهنمـاها، 
چكيـده نويسان  بـرای  دستـورالعمـل هايي  و 
و  مهم ترين   .(8  -7  :4) كرده اند   تهيه  خود 
مشهورترين اين مؤسسات، مؤسسة بين المللي 

استاندارد (ايزو)2 است. 
پايان نامة  از  بخشي  پايان نامه  چكيدۀ 
باال تر  و  ارشد  كارشناسي  مقطع  دانشجويان 
معموالً  چكيده نويسي  لحاظ  از  كه  است 
اين  در  مي شود.  تهيه  نما  تمام  به صورت 
پايـان نامه های  چكيـدۀ  وضـعيت  پـژوهش 
دكتری رشته های علوم انساني واحد علوم و 
تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، با هدف كلي 
تعيين ميزان رعايت استاندارد در تهية چكيدۀ 
بين المللي  استاندارد های  براساس  و  فارسي 
قرار  بررسي  مورد  چكيده نويسي  در  ايزو 

گرفته است.

اهداف پژوهش
هدف كلي

تعيين ميزان رعايت استاندارد در تهية چكيدۀ 
علوم  رشته های  دكتری  پايان نامه های  فارسي 
انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 
بين المللي  استاندارد های  براساس  اسالمي 

ايزو در چكيده نويسي. 

اهداف ويژه 
استـانـدارد  رعـايـت  ميـزان  تعييـن   .1
دكتری  پايـان نـامه هـای  در  چكيده نـويسـي 
رشته های علوم انساني  دانشكده های مختلف،

استـانـدارد  رعـايـت  ميـزان  تعييـن   .2
چكيده نويسي در پايان نامه های دكتری رشته های 

علوم انساني در سال هاى  مختلف، و
3.  ارائة پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت 

چكيده نويسي.  

فرضيه های پژوهش
ميزان رعايت استانداردهای بين المللي   .1
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در  ايزو 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

يكسان نيست.
ميزان رعايت استانداردهای بين المللي   .2
دكتری  پايان نامه های  چكيده نويسي  در  ايزو 
رشته های علوم انساني واحد علوم و تحقيقات 
مختلف  سال هاى  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه 

يكسان نيست.

سؤاالت اساسي پژوهش
در چكيدۀ فارسي پايان نامه های دكتری   .1
رشته های علوم انساني واحد علوم و تحقيقات، 
دانشگاه آزاد اسالمي استاندارد چكيده نويسي 

به چه ميزان رعايت شده است؟
ميزان رعايت استاندارد چكيده نويسي   .2
در پايان نامه های دكترى دانشكده های مختلف 
علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

آزاد اسالمي چقدر است؟
2. International Standard Organization (ISO)
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ميزان رعايت استاندارد چكيده نويسي   .3
در پايان نامه های دكترى رشته های علوم انساني 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

در سال هاى مختلف چقدر است؟

تعاريف مفهومي و عملياتي
يك  از  است  خالصه ای  چكيده  چكيده: 
مهم  مطالب  تمامي  فشردۀ  شامل  كه  نوشته 
از  فهرستي  يا  ويژه  قسمت های  فشردۀ  يا 
محتوای آن نوشته باشد. گاهي شامل فهرست 
اصطـالحـات و كليـدواژه هـای متـن اسـت 

.(127 :3)
استاندارد: استاندارد از لحاظ اصطالحي به 
سطحي از كيفيت خاص اشياء، فعاليت ها، يا 
مقياس پايه گفته مي شود كه بايد رعايت شود 

يا مبنای داوری قرار گيرد (7: ج 1، 164).
-  214 ايزو  چكيده نويسي  استاندارد 

سازمان  به  مربوط  استاندارد  اين   :3   1976
بين المللي ايزو برای تهية چكيدۀ انواع منابع 
در  و  است  پايان نامه ها)  جمله  (از  اطالعاتي 

سال 1976 منتشر شده است.

متغيرهای اساسي پژوهش
ايزو  بين المللي  استاندارد  مستقل:  متغير   

در چكيده نويسي.
 متغير وابسته: چكيدۀ فارسي پايان نامه های 
دكترى رشته های علوم انساني واحد علوم و 

تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي.

پيشينة پژوهش
اردكاني  حفيظي  محسن   ،1378 سال  در 

استاندارد  رعايت  ميزان  تعيين  بررسي  به 
چكيده نويسي پايان نامه های كارشناسي ارشد 
دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس بين 
براساس  پرداخت.    1376-1374 سال های 
مشخص   t آزمون  انجام  و  جدول  مقايسة 
معيار  انحراف  ميانگين ها  مقايسة  در  كه  شد 
وضعيت  نسبتًا  تهران  دانشگاه  درصد  و 
سال 1375 نسبت به  مناسب تری دارد و در 
ديگر سال ها ميزان رعايت استاندارد ها بيشتر 
پزشكي  علوم  دانشكدۀ  همچنين  و  است 
هيچ كدام  اما  دارد؛  مطلوب تری  وضعيت 
معني داری  تفاوت  دارای  اختالفات  اين  از 
شدۀ  گزينش   استاندارد های  ميان  از  نيست. 
را  استانداردها  رعايت  ميزان  بيشترين  ايزو، 
نتايج، و پايين ترين ميزان را اطالعات جانبي 
استاندارد  رعايت  ميانگين  دارد.  تخصصي  و 
درصد)،   586) ميانگين ها  دانشگاه  دو  در 
رعايت استاندارد ها (58/6 درصد)، و انحراف 
ترتيب،  اين  به  است.  درصد)   411) معيار 
چكيده های تهيه شده در دو دانشگاه بيش از 

نيمي از استاندارد ها را رعايت كرده اند (1).
مقايسة  به  ديبا  رضا   1384 سال  در 
كارشناسي  پايان نامه های  فارسي  چكيده های 
سال 1368  از  صادق (ع)  امام  دانشگاه  ارشد 
ايزو  بين المللي  استاندارد های  با   1382 الي 
نتيجه  اين  به  و  پرداخت  چكيده نويسي  در 
پايان نامه های  فارسي  چكيدۀ  در  كه  رسيد 
صادق(ع)،  امام  دانشگاه  ارشد  كارشناسي 
ايزو  بين المللي  استاندارد های  رعايت  ميزان 
در چكيده نويسي 71/9579 درصد با انحراف 
معيار 12/2459 است. همچنين يافته ها بيانگر 
3. Iso 214-1976 Documentation-abstracts for publication and documentation
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آن است كه در بين دانشكده های دانشگاه امام 
ميزان  با  سياسي  علوم  دانشكدۀ  صادق(ع) 
معيار  انحراف  با  درصد   74/6667 رعايت 
استاندارد  رعايت  ميزان  بيشترين   10/3744
خود  به  را  چكيده نويسي  در  ايزو  بين المللي 
اختصاص داده است. پايان نامه های كارشناسي 
رعايت ميزان  با   ،1376 سال  در  ارشد، 
 4/3464 معيار  انحراف  با  درصد   82/6680
اختصاص  خود  به  را  رعايت  ميزان  باالترين 
داده اند و در نهايت، يافته های پژوهش نشان 
كتابداری  متخصصان  كه  چكيده هايي  كه  داد 
تهيه  صادق(ع)  امام  دانشگاه  اطالع رساني  و 
مي كنند با ميانگين 75/5215 درصد و انحراف 
كه  چكيده هايي  به  نسبت   9/2459 معيار 
دانشجويان تهيه مي كنند با ميانگين 60/5547 
درصد و انحراف معيار 13/9380 در وضعيت 

مطلوب تری قرار دارد (2).
اريك،  ليزا،  ايزا،  اطالعاتي  بانك های  در 
كليدواژه های  مانندآن  و  امرالد،  الزوير، 
چكيده نويسي، استاندارد و ارزيابي جست وجو 
به  نزديك  يا  و  مرتبط  تحقيقاتي  و  گرديد 

موضوع تحقيق انتخاب شد. 
مورد  در  تحقيقي   ،(1971) كوليسون4 
روش تهية چكيده و ميزان استفاده از واژگان 
به  و  داد  انجام  چكيده نويسى  در  نويسنده 
اين نتيجه رسيد كه در چكيده نويسى، تا حد 
كرد  استفاده  نويسنده  واژگان  از  بايد  ممكن،  
و  است  خطرناک  كلمات  تفسير  و  تعبير  و 
مي تواند خواننده را به مسيرهايي بكشاند كه 

موردنظر نويسنده نبوده است (8).
و  تحليل  به  تحقيقي  در   ،(1986) فيدل5 
 36 چكيده نويسي  دستورالعمل های  بررسي 
توليدكنندۀ پايگاه اطالعاتي پرداخت. خالصة 
ديدگاه های  همه،   از  بيش  او،  دستورالعمل 
از  استفاده  مانند  مي دهد،  ارائه  را  مختلفي 
زبان نويسنده، استفاده نكردن از زبان نويسنده، 
استفاده از زباني شبيه به زبان مورد استفاده در 
كه  زباني  از  استفاده  و  نمايه ای،  اصطالحات 
اصطالحات اختصاص يافته را تكميل مي كند. 
شايد مهم ترين اصل قابل مشاهده اين باشد كه 
چكيده بايد اصطالحات مرتبطي را در برداشته 
باشد كه در توصيفگرها و عنوان مدرک وجود 
ندارند. اين اصطالحات،  بارها، از اصطالحات 
واژگان كنترل شده خاص تر خواهند بود (9: 

.(21 -11
تيبو6 (1992)، به بررسي محتوا و ساختار 
تاريخ،  جامعه شناسي،  زمينة  در  چكيده   120
و شيمي پرداخت و نتيجه گرفت كه مقايسه 
انسى  استانداردهای  با  چكيده ها  كردن 
ايزو  و  آمريكا)7  ملي  استانداردهای  (مؤسسة 
كلية  در  بين المللي)  استانداردهای  (سازمان 

زمينه ها مناسب است (12: 31- 56).
تاديو8 (1994)، بررسي گسترده اى بر روی 
300 چكيده از سه مجله انجام داد و به اين 
ساخت يافته  چكيده های  در  كه  رسيد  نتيجه 
دربارۀ  كامل تر  اطالعات  وجود  احتمال 
چكيده های  از  بيشتر  بسيار  مهم  تحقيقات 

ساخت نيافته است (10: 1615-1611).
7. American National Standard

8. Taddio

4. Collison

5. Fidel

6. Tibbo
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روش پژوهش و تجزيه و تحليل داده ها
فارسي  چكيدۀ  مقايسة  و  بررسي  منظور  به 
انساني  علوم  رشته های  دكترى  پايان نامه های 
آزاد  دانشگاه  تحقيقات  و  علوم  واحد 
در  ايزو،  بين المللي  استانداردهای  با  اسالمي 
تحليلي  پيمايشي  روش  از  چكيده نويسي، 
چكيدۀ  پژوهش  جامعة  است.  شده  استفاده 
علوم  رشته های  دكترى  پايان نامه های  فارسي 
دانشگاه  تحقيقات  و  علوم  واحد  انساني 
آزاد اسالمي از سال 1368 تا 1384 در پنج 
دانشكدۀ  اجتماعي،  و  انساني  علوم  دانشكدۀ 
علوم  و  حقوق  دانشكدۀ  اقتصاد،  و  مديريت 
سياسي، دانشكدۀ زبان و ادبيات، و دانشكدۀ 
نمونه گيری  روش  است.  فلسفه  و  الهيات 
است  خوشه ای  نمونه گيری  حاضر،  پژوهش 
مرحلة  در  روش  اين  ماهيت  به  توجه  با  كه 
اول، جامعة مورد پژوهش براساس دانشكده 
طبقه بندی شد. در مرحلة دوم در هر دانشكده، 
انتخاب  خوشه  عنوان  به  تحصيلي  رشته های 
شدند. سپس در اين مرحله از هر دانشكده دو 
رشته به تصادف و در هر رشته يك پايان نامه، 
دانشجـو  كه  تحصيلـي  سـال  هـر  ازاى  بـه 
نمونه  عنوان  به  بود،  رشته  آن  فارغ التحصيل 
و  تجزيه  پايان نامه ها  اين  روی  بر  و  انتخاب 
تحليل انجام شد. مجموع پايان نامه های دفاع 
واحد  انساني  علوم  دانشكده های  در  شده 
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي از سال 
1368 الي 1384، 1315 عنوان بوده است و 
 132 فوق،  نمونه گيری  روش  از  استفاده  با 

پايان نامه به عنوان نمونه انتخاب شد.

روش و ابزار گردآوری اطالعات 
با توجه به اهداف پژوهش ابتدا سياهه ای از 
استاندارد های بين المللي ايزو در چكيده نويسي 
تهيه و به صورت سياهة وارسى طراحي شد و 
با مراجعه به كتابخانه و مخزن پايان نامه ها،پس 
از انتخاب نمونه های پژوهش، با استاندارد های 

ايزو مقايسه شد.

تجزيه و تحليل اطالعات 
براساس  شده  تهيه  وارسى  سياهة  بنابر 
استاندارد بين المللي ايزو در چكيده نويسي كه 
شامل 15 مورد است، در هر چكيده براى هر 
مورد رعايت استاندارد بين المللى ايزو نمرۀ 
استاندارد  رعايت  عدم  مورد  هر  براى  و   1
جمع آوری  از  بعد  گرديد.  منظور  صفر  نمرۀ 
درصد،  توزيع  جداول  آماری  اطالعات 
ميانگين، و انحراف معيار تهيه شد و با توجه 
مورد  نمودارهای  آمده  به دست  اطالعات  به 
نياز رسم گرديد. در مرحلة بعدی با مقايسة 
پاسخ  پژوهش  سؤاالت  به  موجود  اطالعات 
داده شد و فرضيات پژوهش نيز مورد بررسي 
قرار گرفت. در آخر، جهت بررسي فرضيات 
آنها،  بين  اختالف  نبودن  يا  بودن  معنادار  و 
با استفاده از نرم افزار های اس.پى.اس.اس. و  
به  واريانس  تحليل  آزمون  t و  آزمون  اكسل 

عمل آمد.

تجزيه و تحليل سؤاالت پژوهش
در چكيدۀ  فارسي پايان نامه های دكترى   .1
رشته های علوم انساني واحد علوم و تحقيقات، 
رعايت  ميزان  چه  به  چكيده نويسي  استاندارد 

شده است؟
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با توجه به جدول 1 درمى يابيم  باالترين 
در  ضماير  «بيان  به  مربوط  رعايت،  ميزان 
درصد   93/9 رعايت  با  شخص»  سوم  قالب 
و پايين ترين ميزان رعايت مربوط به «برگرفته 
 1/5 رعايت  با  متن»  از  كليدواژه  شدن 
رعايت  كل  ميانگين  همچنين،  است.  درصد 
استانداردهای بين المللي ايزو در چكيده نويسي 
علوم  دانشكده های  دكترى  پايان نامه های  كل 
انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 
اسالمي 38/98 درصد و انحراف معيار 13/67 

است.

چكيده نويسي  استاندارد  رعايت  ميزان   .2
در پايان نامه های دكترى دانشكده های مختلف 
علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

آزاد اسالمي چقدراست؟
برای پاسخ دادن به اين سؤال به بررسي 
چكيده نويسي  در  ايزو  موارد  رعايت  ميزان 
علوم  دانشكدۀ  پنج  در  دكترى  پايان نامه های 
انساني، زبان و ادبيات، حقوق وعلوم سياسي، 
اقتصاد و مديريت، و الهيات و فلسفه پرداخته 

مي شود.

جدول 1. توزيع فراواني و درصد رعايت استاندارد بين المللي ايزو در چكيده نويسي  پايان نامه های دكتری از سال 1368 تا 1384

ف
موارد استاندارد بين المللي ايزو در ردي

چكيده  نويسي

مجموع دانشكده های علوم انساني و اجتماعي علوم و تحقيقات 
دانشگاه آزاد اسالمي

درصد كليفراواني

ميانگين
38/98

انحراف 
معيار
13/67

806/60هدف1
5642/4روش شناسي2
403/30بيان يافته های پژوهش3
5944/7بيان نتايج پژوهش4
5

129/1بيان يافته ها و نتايج فرعي و ثانوية پژوهش
53/8جايگاه چكيده 6
18ذكر اطالعات كتابشناسي در صفحة چكيده7
8

96/8حفظ اطالعات اصلي واقعي پايان نامه در چكيده
7959/8تعداد كلمات (طول)9
10

8866/7شروع چكيده با جمله ای مبين موضوع پژوهش
12493/9بيان ضماير در قالب سوم شخص11
9572استفاده از افعال معلوم12
43وجود كليدواژه13
11889/4پرهيز از كاربرد اختصارات14
21/5برگرفته شدن كليدواژه ها از متن15
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دانشكده

موارد 
استاندارد
ايزو در

چكيده  نويسي

زبان و ادبيات
حقوق و 

جمع كلالهيات و فلسفهاقتصاد و مديريتعلوم انسانيعلوم سياسي

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

1446/71562/51875217012508060/6هدف

310937/51979/22170416/75642/4روش شناسي

006251666/71446/7416/74030/3بيان يافته ها

516/71041/71770/821706255944/7بيان نتايج

 بيان نتايج و
0000937/531000129/1يافته های فرعي

31014/20013/30053/8جايگاه چكيده

 ذكر اطالعات
 كتابشناسي در
صفحة چكيده

0000000014/218

 حفظ اطالعات
 اصلي واقعي
 پايان نامه در
چكيده

13/328/328/3413/30096/8

 تعداد كلمات
1756/71458/31666/71653/31666/77959/8(طول)

 شروع چكيده
 با جمله ای مبين
موضوع پژوهش

24801354/21562/51653/32083/38866/7

 بيان ضماير در
2790241002395/82893/32291/712493/9قالب سوم شخص

 استفاده از افعال
1343/32083/32187/521702083/39572معلوم

0014/214/213/314/243وجود كليدواژه

 پرهيز از كاربرد
301002395/818752376/72410011889/4اختصارات

 برگرفته شدن
000014/213/30021/5كليد واژه ها از متن

جدول 2. جدول توزيع  فراواني و درصد رعايت موارد ايزو در چكيده نويسي پايان نامه ها از سال 1368الي1384 
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با توجه به جدول 3 باالترين ميزان رعايت 
چكيده نويسى  در  ايزو  بين المللى  استاندارد 
پايان نامه هاى دانشكده هاى علوم انسانى واحد 
علوم  دانشكدۀ  به  مربوط  تحقيقات،  و  علوم 
ميزان  پايين ترين  و   48/88 ميانگين  با  انسانى 
با  ادبيات  و  زبان  دانشكده  به  مربوط  رعايت 
درصد  همچنين  است.  درصد  ميانگين 30/44 
كلى ميزان رعايت استاندارد بين المللى ايزو در 
علوم  دانشكده هاى  مجموع  در  چكيده نويسى 
انسانى واحد علوم و تحقيقات  38/98 مى باشد.

جدول 3. جدول كلى توزيع فراواني، ميانگين و انحراف 
معيار موارد ايزو در چكيده نويسي پايان نامه های دكتری از 

سال 1368 الي 1384
شاخص

دانشكده
ميانگينفراواني

 انحراف
معيار

2436/1111/87الهيات و فلسفه
3042/4412/80اقتصاد و مديريت
2448/8812/68علوم انساني

2438/3311/16حقوق و علوم سياسي
3030/4412/94زبان و ادبيات
13238/9813/67جمع كل

جدول 4. جدول توزيع فراواني و درصد رعايت موارد ايزو در چكيده نويسي پايان نامه های دكتری از سال 1368 الي 1384
سال

موارد استاندارد
ايزو در چكيده نويسي

جمع  كل1381-13761384-13751380 و قبل از آن

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

2657/83164/423598060/6هدف
1737/82245/81743/65642/4روش شناسي

1022/22041/71025/64030/3بيان يافته های پژوهش
18402245/81948/75944/7بيان نتايج پژوهش

12/2714/6410/3129/1بيان يافته ها و نتايج فرعي و ثانوية پژوهش
12/212/137/753/8جايگاه چكيده

12/2000018ذكر اطالعات كتابشناسي در صفحة چكيده
 حفظ اطالعات اصلي واقعي پايان نامه در

24/436/3410/396/8چكيده

27602654/22666/77959/8تعداد كلمات (طول)
 شروع چكيده با جمله ای مبين موضوع

2862/23062/53076/98866/7پژوهش

3986/74797/93897/412493/9بيان ضماير در قالب سوم شخص
2964/43981/32769/29572استفاده از افعال معلوم

12/212/125/143وجود كليدواژه
4088/94083/23897/411889/4پرهيز از كاربرد اختصارات

12/20012/621/5برگرفته شدن كليد واژه ها از متن
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چكيده نويسي  استاندارد  رعايت  ميزان   .3
در پايان نامه های دكترى رشته های علوم انساني 
مختلف  سال هاى  در  تحقيقات  و  علوم  واحد 

چقدر است؟
كه  داد  نشان   1 فرضية  تحليل  و  تجزيه 
ايزو  بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان 
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

يكسان نيست.

جدول آزمون واريانس برای فرضية 1

ميانگينفراوانيدانشكده
 انحراف
معيار

2436/1111/78الهيات و فلسفه
3042/4412/80اقتصاد و مديريت
2448/8812/68علوم انساني

2438/3311/16حقوق و علوم سياسي
3030/4412/94زبان و ادبيات
13238/9813/67جمع كل

منبع
 مجموع

مربعات

 درجة

آزادی

 ميانگين

مربعات
f

 سطح

معنادار
 بين

گروهي
5109/7641377/44

8/370/00  درون
گروهي

19377/77127152/58

24487/54131جمع كل

كه  داد  نشان  واريانس  تحليل  نتيجة 
ايزو  بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان 
دكترى  پايـان نامه هـای  چكيـده نويسـي  در 
انساني  علـوم  حـوزۀ  مختلف  دانشكده های 

واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
از نظر آماری تفاوت معني داری دارد (فرضيه 
تأييد شده است). بدين معنى كه ميزان رعايت 
استانداردهای بين المللي ايزو در چكيده نويسي 
مختلف  دانشكده های  دكترى  پايان نامه های 
تحقيقات  و  علوم  واحد  انساني  علوم  حوزۀ 

دانشگاه آزاد اسالمي يكسان نيست.
كه  داد  نشان   2 فرضية  تحليل  و  تجزيه 
ايزو  بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان 
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

در سنوات مختلف يكسان نيست.

جدول  آزمون آناليز واريانس برای فرضية 2

ميانگينفراوانيدانشكده
 انحراف
معيار

4535/7015/38و قبل از آن 1375
1380- 13764840/1312/26
1384- 13813941/3612/81

منبع
 مجموع
مربعات

 درجة
آزادی

 ميانگين
مربعات

f
 سطح
معنادار

769/792384/89بين گروهي
2/09127 23717/74129183/85درون گروهي

24487/54131جمع كل

كه  داد  نشان  واريانس  تحليل  نتيجة 
ايزو  بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان 
دكترى  پـايان نامه هـای  چكيـده نويسـي  در 
دانشكده های مختلف حوزۀ علوم انساني واحد 
در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحقيقات  و  علوم 
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سال های 1368 الي 1384 تفاوت معني داری 
معنى  است).بدين  شده  رد  (فرضيه  ندارد 
بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان  كه 
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در  ايزو 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

در سال هاى مختلف يكسان است.

خالصة يافته ها 
در  شده  دفاع  پايان نامه های  تعداد  مجموع 
و  علوم  واحد  انساني  علوم  دانشكده های 
سال  از  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحقيقات 
است  بوده  عنوان   1315  ،1384 الي   1368
چند  نمونه گيری  روش  از  استفاده  با  و 
روش  اين  ماهيت  به  توجه  با  كه  مرحله ای، 
در مرحلة اول جامعة مورد پژوهش براساس 
در  دوم  مرحلة  در  شد.  طبقه بندی  دانشكده 
عنوان  به  تحصيلي  رشته های  دانشكده،   هر 
مرحله  اين  در  پس  شدند.  انتخاب  خوشه 
در  و  تصادف  به  رشته  دو  دانشكده  هر  از 
سال  هر  ازاى  به  پايان نامه  يك  رشته  هر 
آن  فارغ التحصيل  دانشجو  كه  تحصيلي 
رشته بود به عنوان نمونه انتخاب و بر روی 
شد.  انجام  تحليل  و  تجزيه  پايان نامه ها  اين 
مجموع پايان نامه های انتخاب شده با استفاده 
بوده  عنوان   132 فوق  نمونه گيری  روش  از 
است. بعد از نمونه گيری پايان نامه ها، سياهة 
وارسـى براسـاس استـانداردهای بين المللـي 
سپس  گرديد.  تهيه  چكيده نويسي  در  ايزو 
چكيدۀ فارسي اين پايان نامه ها به اين سياهة 
وارسى مقايسه و به سؤاالت پژوهش پاسخ 

داده شد.

يافته های پژوهش
1. در چكيده فارسي پايان نامه های دكترى 
رشته های علوم انساني واحد علوم و تحقيقات 
چكيده نويسي  استاندارد  دانشگاه آزاد اسالمي 

به چه ميزان رعايت شده است؟
ميزان  مي دهد  نشان  پژوهش  يافته های 
رعايت استانداردهای چكيده نويسي ايزو در 
پايان نامه های دكترى رشته های علوم انساني 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
 13/67 معيار  انحراف  با  درصد   38/98
موارد  در  رعايت  ميزان  باالترين  است، كه 
سوم  قالب  در  ضماير  «بيان  به  مربوط  ايزو 
شخص» با رعايت 93/9 درصد و پايين ترين 
به  مربوط  ايزو  موارد  در  رعايت  ميزان 
رعايت  با  متن»  از  كليدواژه  شدن  «برگرفته 

1/5 درصد است.
چكيده نويسي  استاندارد  رعايت  ميزان   .2
در پايان نامه های دكترى دانشكده های مختلف 
علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

آزاد اسالمي چگونه است؟
همان طور كه از يافته های پژوهش در فصل 
دكترى  پايان نامه های  شد،   استنباط  چهارم 
رعايت ميانگين  با  انساني  علوم  دانشكدۀ 
 48/88 درصد و انحراف معيار 12/68 باالترين 
درصد و دانشكدۀ زبان و ادبيات با ميانگين 
رعايت 30/44 درصد و انحراف معيار 12/94 
پايين ترين درصد ميزان رعايت استانداردهای 
اختصاص  خود  به  را  چكيده نويسي  در  ايزو 
و  اقتصاد  دانشكده های  همچنين  است.  داده 
و  درصد   42/44 رعايت  ميانگين  مديريت 
انحراف معيار 12/80، حقوق و علوم سياسي 
انحراف  و  درصد   38/33 رعايت  ميانگين 
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معيار 11/16، الهيات و فلسفه ميانگين رعايت 
36/11 و انحراف معيار 11/78 را دارند.

چكيده نويسي  استاندارد  رعايت  ميزان   .3
در پايان نامه های دكترى رشته های علوم انساني 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

در سنوات مختلف چگونه است؟
يافته های پژوهش نشان داد باالترين ميزان 
به  مربوط  چكيده نويسي  استاندارد  رعايت 
سال تحصيلي 1378 با ميانگين 44/44 درصد 
اختالف  پس  است،  معيار 14/52  انحراف  و 
استانداردهای  رعايت  ميزان  بين  فراواني 
وجود  مختلف  سال های  در  چكيده نويسي 

دارد.

تجزيه و تحليل فرضية 1
ايزو  بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان 
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

يكسان نيست.
كه  داد  نشان  واريانس  تحليل  نتيجة   
بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان 
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در  ايزو 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
از نظر آماری تفاوت معني داری وجود دارد؛ 
بين المللي  استانداردهای  رعايت  ميزان  پس 
دكترى  پايان نامه های  چكيده نويسي  در  ايزو 
انساني  علوم  حوزۀ  مختلف  دانشكده های 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

يكسان نيست (فرضيه تأييد شده است).

تجزيه و تحليل فرضية 2
ميزان رعايت استانداردهای بين المللي ايزو در 
چكيده نويسي پايان نامه های دكترى رشته های 
علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
يكسان  مختلف  سنوات  در  اسالمي  آزاد 

نيست.
ميزان  داد  نشان  واريانس  تحليل  نتيجة 
در  ايزو  بين المللي  استانداردهای  رعايت 
چكيده نويسي پايان نامه های دكترى رشته های 
علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
يكسان  مختلف  سال هاى  در  اسالمي  آزاد 

است (فرضيه رد شده است).
همچنين الزم به ذكر است برخي از موارد 
استاندارد  براساس  شده  تهيه  وارسى  سياهة 
بين المللي ايزو در چكيده نويسي (مثًال جايگاه 
چكيـده، اطالعـات كتابشنـاختـي، و وجـود 
پايان نامه  نگارش  دستورالعمل  در  كليدواژه) 
در دانشگاه ها مرسوم نيست و رعايت نكردن 
اين موارد دليل بر كم كاری دانشجويان واحد 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحقيقات  و  علوم 

نيست.

نتيجه گيری
وضعيت  بررسي  به  حاضر  پژوهش  در   
رشته های  دكترى  پايان نامه های  چكيده های 
علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
استانداردهای  با  آن  مقايسة  و  اسالمي  آزاد 
سال  از  چكيده نويسي  در  ايزو  بين المللي 
تعداد  مجموع  شد.  پرداخته  تا 1384   1368
علوم  دانشكده های  شده  دفاع  پايان نامه های 
انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 
 1315  ،1384 الي   1368 سال  از  اسالمي 
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روش  از  استفاده  با  كه  است  بوده  عنوان 
نمونه گيری خوشه ای، 132 پايان نامه به عنوان 
روش  از  استفاده  با  شد.  انتخاب  نمونه 
نمونه گيری فوق در مرحلة اول جامعة مورد 
شد.  طبقه بندی  دانشكده  براساس  پژوهش 
رشته های  دانشكده،   هر  در  دوم  مرحلة  در 
شدند.  انتخاب  خوشه  عنوان  به  تحصيلي 
به  رشته  دو  دانشكده  هر  از  مرحله  اين  در 
تصادف و در هر رشته يك پايان نامه به ازاى 
فارغ التحصيل  سال تحصيلي كه دانشجو  هر 
بر  و  انتخاب  نمونه  عنوان  به  بود  رشته  آن 
انجام  تحليل  و  تجزيه  پايان نامه ها  اين  روی 
شد. نتايج حاصل از يافته های پژوهش نشان 
پايان نامه های  فارسي  چكيده های  در  داد 
علوم  واحد  انساني  علوم  رشته های  دكترى 
استانداردهای  رعايت  ميزان  تحقيقات،  و 
با   38/98 چكيده نويسي  در  ايزو  بين المللي 
انحراف معيار 13/67 است. همچنين يافته ها 
دانشكده های  بين  در  كه  است  آن  بيانگر 
و  علوم  واحد  انساني  علوم  حوزۀ  مختلف 
ميزان  با  انساني  علوم  دانشكدۀ  تحقيقات، 
معيار  انحراف  و  درصد   48/88 رعايت 
رعايت  ميزان  درصد  پايين ترين   12/68
را  چكيده نويسي  در  ايزو  استانداردهای 
در  همچنين  است.  داده  اختصاص  خود  به 
 ،1384 الي   1368 تحصيلي  سال های  بين 
پايان نامه های دكترى رشته های علوم انساني 
تحصيلي  سال  در  تحقيقات،   و  علوم  واحد 
و  درصد   44/44 رعايت  ميزان  با   1378
انحراف معيار 14/52 باالترين ميزان رعايت 

را به خود اختصاص داده است.

پيشنهادهای پژوهش
ايجاد واحد چكيده نويسي و نمايه سازی   .1
در كتابخانة واحد علوم و تحقيقات و همچنين 
و  چكيده نويسي  متخصص  نيروی  استخدام 
نمايه سازی برای چكيده نويسي پايان نامه های 
و  علوم  واحد  دكترى  و  ارشد  كارشناسي 

تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي.
دانشگاه  توسط  دستورالعمل  تدوين    .2
در  ايزو  بين المللي  ملي  استاندارد  براساس 

چكيده نويسي. 
پـايـان نامه هـای  نويسنـدگـان  الـزام   .3
كارشناسي ارشد و دكتری به رعايت قوانين 
بين المللي  استانداردهای  دستورالعمل های  و 

ايزو در چكيده نويسي.
4.  انتشار استانداردها و دستورالعمل های 
چكيده نويسي  زمينه  در  منطقه ای  و  ملي 
پايان نامه ها، مطابق با نيازهای فرهنگي و زباني 
متخصص  افراد  پيشنهادهای  از  بهره گيری  با 

در زمينة چكيده نويسي.
واحد  نكردن  ايجاد  صورت  در    .5
نيروی  استخدام  همچنين  و  چكيده نويسي 
متخصـص چكيـده نويسـي و نمـايه سـازی،  
پايان نامه های  نويسندگان  به  مي شود  پيشنهاد 
كارشناسي ارشد و دكتری در زمينة نحوۀ تهية 

چكيده  آموزش های الزم داده شود.

پيشنهادهايى برای پژوهش های آينده 
التين  چكيده های  مقايسة  و  بررسي   .1
مقاطع  در  مختلف  رشته های  پايان نامه های 
تحصيلي مختلف با استانداردهای ايزو 214.

چـكيـده هـای  وضـعيـت  بـررسـي   .2
اطالع رساني  و  كتابداری  رشتة  پايان نامه های 
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و مقايسة آنها با ساير رشته ها.
3.  بررسي و مقايسة چكيده های فارسي و 
التين مقاالت نشريات مختلف با استانداردهای 

بين المللي ايزو در چكيده نويسي.
اسناد  چكيده نويسي  وضعيت  بررسي   .4
و مدارک موجود در سازمان اسناد و مدارک 
استانداردهای  با  آنها  مقايسة  و  ايران  علمي 

مختلف چكيده نويسي.
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