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مديريت و  ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده فارسي طرح ي  ميزان انطباق چكيده
  *214رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استاندارد ايزو  اطالع

  
  5زاده اكبر حسن، 4احمد شعباني، 3ريزي حسن اشرفي، 2احمد پاپي، 1داود خلجي

 

  چكيده
 ي هدف پژوهش حاضر، تعيين ميزان انطباق چكيده. در بازيابي اطالعات دارد نويسي، نقش بسيار مهمي رعايت استانداردهاي چكيده :مقدمه

  .بود 214رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استاندارد ايزو  مديريت و اطالع ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده فارسي طرح
ي  جامعه. وارسي محقق ساخته بودي  روش پژوهش، توصيفي و از نوع تحليل محتوا و ابزار گردآوري اطالعات، سياهه :بررسيروش 

هاي  رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بين سال مديريت و اطالع ي طرح پژوهشي مصوب دانشكده 227مورد مطالعه، شامل 
روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش . وارسي از روايي صوري و محتوايي استفاده شد ي وايي سياههبراي سنجش ر. بود 89-1380

و ) Chi-Squareآزمون (و استنباطي ) توزيع فراواني و درصد(آمار توصيفي ها از  مستقيم بود و جهت تحليل داده ي به صورت مشاهده
  .استفاده شد 16SPSSافزار  نرم

درصد و كمترين ميزان،  100مربوط به بيان ضماير در قالب سوم شخص معادل  214ميزان رعايت موارد استاندارد ايزو بيشترين  :ها يافته
مربوط به بيان ضماير در قالب  214بيشترين ميزان رعايت موارد استاندارد ايزو . درصد است 4/34مربوط به استفاده از افعال معلوم معادل 

 1388درصد در سال  100اي مبين موضوع پژوهش، جايگاه چكيده، وجود كليدواژه هر كدام معادل  هسوم شخص، شروع چكيده با جمل
هاي  بين ميزان رعايت هدف، بيان يافته. بود 1380-82هاي  درصد بين سال 7/16هاي پژوهش معادل  و كمترين ميزان مربوط به بيان يافته

داري وجود داشت، در حالي كه بين  ها بر حسب گروه آموزشي، تفاوت معني پژوهش، پرهيز از كاربرد اختصارات، عاليم و سرواژه
بين ميزان رعايت برگرفته شدن . داري وجود نداشت بر حسب گروه آموزشي، تفاوت معني 214ميزان رعايت ساير موارد استاندارد ايزو 

، اما بين ميزان رعايت ساير موارد استاندارد ايزو داري مشاهده شد تحصيلي مجري اصلي، تفاوت معني ي كليدواژه از متن بر حسب درجه
  . داري مشاهده نشد تحصيلي مجري اصلي، تفاوت معني ي بر حسب درجه 214

رساني پزشكي  مديريت و اطالع ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده فارسي طرح ي به طور كلي، ميزان انطباق چكيده :گيري نتيجه
رعايت گرديده  214در وضعيت مطلوبي قرار دارد و بيشتر موارد استاندارد ايزو  214ارد ايزو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استاند

بر حسب  214هاي مختلف يكسان نيست و بين ميزان رعايت موارد استاندارد ايزو  سالدر  214موارد استاندارد ايزو ميزان رعايت . است
  .نداردداري وجود  ي تحصيلي، تفاوت معني گروه آموزشي و درجه

  .214ها؛ ايزو  ها؛ طرح پژوهش؛ دانشگاه چكيده :هاي كليدي  واژه
  پژوهشي :هنوع مقال
  10/10/90: اصالح نهايي           14/8/90: مقاله دريافت

  17/2/91: پذيرش مقاله
ريزي حسن، شعباني احمد،  خلجي داود، پاپي احمد، اشرفي :ارجاع
هاي  فارسي طرح ي ميزان انطباق چكيده. زاده اكبر حسن

رساني  مديريت و اطالع ي پژوهشي مصوب دانشكده
  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استاندارد 

  .180-191 ):2( 9؛ 1391اطالعات سالمت  تيريمد .214ايزو 

باشد دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد مي ي نامه اين مقاله حاصل پايان.  
رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  كارشناسي ارشد، كتابداري و اطالع. 1

  .اصفهان، اصفهان، ايران
رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  مربي، كتابداري و اطالع. 2

 )ي مسؤول نويسنده. (اصفهان، ايران
Email: papi@mng.mui.ac.ir 

آوري  رساني پزشكي، مركز تحقيقات فن استاديار، كتابداري و اطالع. 3
  .اطالعات در علوم سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  .رساني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران اطالعدانشيار، كتابداري و . 4
  .مربي، آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.5



  داود خلجي و همكاران
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  مقدمه
گيري براي گزينش يا عدم  ي مناسب در تصميم چكيده

ترتيب   كند، بدين گزينش يك مدرك به كاربران كمك مي
در واقع، ). 1(شود  جويي در زمان خواننده مي باعث صرفه

. )2(تر است  چكيده معرف متن در مقياسي بسيار كوچك
چكيده بايد در عين خالصه بودن، همان كار متن اصلي را 

مقاالت در خدمات  هاي و به خاطر آنكه چكيده) 3(انجام دهد 
روند، بنابراين بايد  نويسي به كار مي سازي و چكيده نمايه

ها با استفاده از استانداردها صورت  يكدستي در ساختار چكيده
المللي  از جمله استانداردهايي كه سازمان بين. )4(گيرد 

 214استاندارد براي اين مورد تهيه كرده است، استاندارد ايزو 
اين استاندارد بر بيان هدف يا اهداف پژوهش، ذكر . باشد مي

و گيري  شناختي تحقيق و پرداختن به بحث و نتيجه روش
اطالعات جانبي و در عين حال مهم در چكيده  ي هيارا باالخره

  ).5(كند  كيد ميأت) نما به ويژه چكيده تمام(
ها در امر آموزش  سازان به اهميت چكيده كتابداران و نمايه

هاي  نويسي از جمله شيوه چكيده). 5(و پژوهش واقف هستند 
كه با گسترش ) 6( باشد دهي اطالعات مي نوين سازمان

اي يافته  مجراهاي توليد اطالعات، اهميت ويژه روزافزون
نويسي به عنوان يكي از  رساني، چكيده اطالع ي در حوزه. است

تجزيه و تحليل مدارك، كاربردي گسترده  ي ابزارهاي عمده
متن  ي مطالعه ،با افزايش روزافزون توليدات علمي). 7(دارد 

و هيچ كس قادر  استممكن  غير ،اه پژوهش ي كامل همه
از تمام آنچه  ،ها متن كامل نوشته ي نخواهد بود با مطالعه

است، اطالع  شده وي نوشته ي دانش مورد عالقه ي درباره
د مشكل وقت و نتوان ميها  چكيده ،در اين شرايط. ندل كحاص

 .دنده كاهش ،اطالعات توليد شده ي انرژي را در مطالعه
نياز  ي كننده عامل اصلي انتخاب و تعيين ها چكيدههمچنين 

وري از  بهره و متن اصلي ي نيازي مراجعان به مطالعه يا بي
جو، و نتايج مطرح شده در آن و نيز يكي از ابزارهاي جست

  ). 2( دنباش ميرساني  هاي اطالع اشاعه و بازيابي در پايگاه
 ي دو سياهه ي مختاري در اجراي يك مطالعه با تهيه

هاي مقاالت  باق چكيدهمجزا، به توصيف و تحليل ميزان انط
در دسترس از  ي پژوهشي منتشر شده در آخرين شماره

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  مجالت دانشگاه
با گروه ونكوور و استاندارد  1378-80هاي  كشور بين سال

ها نشان داد كه ميزان انطباق  يافته. پرداخت 214ايزو 
درصد  9/83، 214ايزو هاي مورد پژوهش با استاندارد  چكيده

  ).4(درصد است  03/82و با گروه ونكوور 
دريافت كه در ميزان انطباق  اي طي مطالعه زاده كريم
هاي فني و  هاي كارشناسي ارشد رشته نامه پايان ي چكيده

نويسي، معيار  مهندسي در مقايسه با استانداردهاي چكيده
بيشترين ميزان و درصد،  100نويسي با فراواني  جايگاه چكيده

معيارهاي وجود كليدواژه در چكيده و برگرفته شدن كليدواژه 
درصد، كمترين ميزان را به خود  3/13از متن با فراواني 
  ).8(اختصاص داده است 

فارسي  ي چكيده ي مقايسهبه پژوهشي در  محمدي كمل
واحد علوم و هاي علوم انساني  هاي دكتري رشته نامه پايان

المللي ايزو  گاه آزاد اسالمي با استانداردهاي بينتحقيقات دانش
فارسي  ي پرداخت و به اين نتيجه دست يافت كه در چكيده

هاي علوم انساني واحد علوم و  هاي دكتري رشته نامه پايان
المللي ايزو،  تحقيقات، ميانگين رعايت استانداردهاي بين

 ).9(درصد است  98/38
فارسي  ي طباق چكيدهميزان ان ي خود عسكري در مطالعه

دكتري عمومي دانشگاه علوم پزشكي  ي هاي دوره نامه پايان
را بررسي نمود  214نويسي ايزو  اراك با استانداردهاي چكيده

درصد، حفظ  100و به اين نتيجه رسيد كه بيان نتايج با 
درصد، بيان  100نامه در چكيده با  اطالعات اصلي پايان

رصد، بيشترين ميزان و رعايت د 69/99هاي پژوهش با  يافته
درصد، كمترين ميزان رعايت استانداردهاي  80/12هدف با 
  ).5( اند را به خود اختصاص داده 214نويسي ايزو  چكيده

Tenopir  در پژوهشي با در نظر گرفتن استانداردهاي
ANSI  به بررسي معيارهاي 1979منتشر شده در سال ،
ها  كيفيت چكيده نويسي پرداخت كه باعث افزايش چكيده

ها و نتايج،  او سرانجام پي برد كه سبك، هدف، يافته. شد مي
اين عناصر در . شوند ترين عناصر چكيده محسوب مي اصلي
شوند، نيز عناصر اصلي  هايي كه توسط ماشين تهيه مي چكيده

  ).10(شوند  محسوب مي
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Pitkin و Branagan  در پژوهشي دريافتند كه از مجموع
ها در  چكيده) درصد 28(مورد  25هاي مورد بررسي،  كل چكيده

ها در گروه شاهد،  چكيده) درصد 26(مورد  30گروه مداخله و 
هاي  در بين چكيده). P=  78/0(به طور نسبي ناقص بودند 

نوشته،  غير منطبق بر اصل دست) درصد 51(مورد  28ناقص، 
نوشته  حاوي اطالعات غير موجود در دست) درصد 29(مورد  16

 3داراي هر دو نوع عيب و ) درصد 15(چكيده  8و باالخره 
  ). 11(حاوي نتايج غير مستدل بودند ) درصد 5(چكيده 

Pitkin  همكاران در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه و
هاي  در چكيده) P > 001/0(دار  با توجه به اختالف معني

 18سي شده و تغيير نسبي موارد غير منطبق از مجالت برر
تر  درصد، عدم انطباق بين چكيده و متن، معمولي 68درصد تا 
و ) هاي چكيده در متن پيدا نشدن داده(هاي حذف شده  از داده

هاي غير  از چكيده) درصد 24(يك نسبت قابل توجهي 
  ).12(منطبق، محتوي هر دو نوع نقص بودند 

Chen  و همكاران، پژوهشي با هدف ارزيابي كيفيت
كارآزمايي شاهددار تصادفي منتشر  ي چكيده 332گزارش در 

ها  يافته. پزشكي تراز اول چيني انجام دادند ي مجله 5شده در 
درصد، تعداد شركت  87نشان داد جزييات ميزان مداخله در 

درصد و اهداف مطالعه در  65كنندگان بر حسب تصادف در 
در آخر به اين . رصد، در صدر موارد گزارش شده بودد 33

هاي  ي كارآزمايي نتيجه رسيدند كه كيفيت گزارش در چكيده
شاهددار تصادفي منتشر شده در مجالت پزشكي چيني بايد به 

  ).13(طور اساسي بهبود يابد 
ها با  در كشور ما تحقيقات كمي در ارتباط با انطباق چكيده

يسي انجام شده است؛ در حالي كه در نو استانداردهاي چكيده
اي در اين زمينه به انجام  خارج از كشور، تحقيقات گسترده

با توجه به تحقيقاتي كه در داخل و خارج از . رسيده است
ها با استانداردهاي  كشور در ارتباط با انطباق چكيده

گيري  توان چنين نتيجه نويسي انجام شده است، مي چكيده
هاي انجام شده در داخل كشور،  ي پژوهشكرد كه به طور كل

ها  نامه بر اساس آمار توصيفي و در اكثر موارد با استناد به پايان
است، در حالي كه تحقيقات انجام شده در خارج از كشور، 

جويي از  و به بهره كند مقاالت تأكيد مي ي بيشتر بر چكيده

بر در تحقيقات داخل كشور، . آمارهاي استنباطي گرايش دارد
علوم انساني با استانداردهاي  ي هاي حوزه انطباق چكيده

؛ اما در تحقيقات خارج از شود نويسي تأكيد بيشتري مي چكيده
علوم پزشكي به  ي هاي حوزه كشور، بيشتر به انطباق چكيده

هاي شاهددار تصادفي با  كارآزمايي ي ويژه چكيده
رعايت . گردد نويسي توجه مي استانداردهاي چكيده

نويسي، نقش بسيار مهمي در بازيابي  تانداردهاي چكيدهاس
شود كاربران و جويندگان اطالعات  اطالعات دارد و باعث مي

ترين زمان ممكن و  بتوانند نيازهاي اطالعاتي خود را در كوتاه
  ). 5(جو به دست آورند و با كمترين تالش و جست

هاي پژوهشي  گران در حين استفاده از طرح پژوهش
رساني پزشكي دانشگاه علوم  مديريت و اطالع ي هدانشكد

پزشكي اصفهان، با عدم يكدستي و اشكاالت ساختاري و 
اين مشكالت نه تنها . ها برخورد نمودند نگارشي اين چكيده

چكيده براي  ي گران را هنگام تهيه دانشجويان و پژوهش
هاي خود دچار سردرگمي  نامه هاي پژوهشي و پايان طرح
، بلكه در )ز اين نظر كه الگوي مناسبي نيستندا(نمايد  مي

افزارهاي  ها در نرم صورت ورود اطالعات اين چكيده
جوهاي كاربران را با ريزش كاذب و اي، نتايج جست كتابخانه

بر اين اساس، تصميم بر آن شد كه در اين . كنند مواجه مي
هاي پژوهشي  فارسي طرح ي تحقيق، ميزان انطباق چكيده

رساني پزشكي دانشگاه علوم  مديريت و اطالع ي دانشكدهمصوب 
 1380- 89هاي  بين سال 214پزشكي اصفهان با استاندارد ايزو 

مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد، تا از اين رهگذر 
  .ها شناسايي و گوشزد گردد هاي اين چكيده مشكالت و نارسايي

  
  روش بررسي

توصيفي و از نوع تحليل  روش مورد استفاده در اين پژوهش،
طرح  227آماري،  ي به منظور دستيابي به جامعه. محتوا بود

انجام  1380-89هاي  پژوهشي اين دانشكده كه طي سال
آماري اين تحقيق مورد بررسي  ي جامعه ي شده بود، به منزله

هاي  بندي طرح قرار گرفت كه پس از محاسبه و تقسيم
 ي مختلف دانشكدههاي آموزشي  پژوهشي بر حسب گروه

رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  مديريت و اطالع



 و همكارانداود خلجي 

  183  91خرداد و تير /  دوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 
  

www.mui.ac.ir  

طرح مربوط به گروه آموزشي مديريت خدمات بهداشتي  124
 29طرح مربوط به گروه آموزشي مدارك پزشكي،  36درماني، 

رساني پزشكي  طرح مربوط به گروه آموزشي كتابداري و اطالع
استانداردهاي  ي جهت تهيه. طرح جزء ساير به دست آمد 38و 

مورد نظر با  يها مورد نياز و بررسي ميزان انطباق چكيده
، متن فارسي اين استاندارد كه توسط صديق 214استاندارد ايزو 

ترجمه شده است، مورد بررسي قرار ) 14(بهزادي و مولوي 
 ي وارسي توسط متخصصان حوزه ي گرفت و روايي سياهه

  . رد تأييد قرار گرفترساني ارزيابي و مو اطالع
روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش به صورت 

مستقيم به هر يك از  ي مستقيم بود كه با مراجعه ي مشاهده
 ي هاي پژوهشي و با استفاده از سياهه هاي طرح  چكيده

 ي با توجه به سياهه. وارسي، اطالعات الزم گردآوري شد
در  214مللي ايزو ال وارسي تهيه شده بر اساس استاندارد بين

شد،  مورد ارزشيابي محتوايي را شامل مي 13نويسي كه  چكيده
المللي را  طرح پژوهشي كه موارد استاندارد بين ي به هر چكيده

اي كه موارد استاندارد  و هر چكيده 1 ي رعايت كرده بود، نمره
بنابراين، . يافت صفر اختصاص مي ي را رعايت نكرده بود، نمره

طرح پژوهشي از صفر تا  ي يرات براي هر چكيدهتغي ي دامنه
هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي  داده. بود 13

و ) Chi-Squareآزمون (و استنباطي ) توزيع فراواني و درصد(
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 16SPSSافزار  نرم

  
  ها يافته

پژوهشي مصوب  هاي طرحمجري اصلي  227از مجموع 
دانشگاه علوم پزشكي رساني  مديريت و اطالع ي دانشكده

طرح  2، مدرك تحصيلي مجري اصلي در پزشكي اصفهان
طرح دكتري تخصصي، در  71انجام شده فوق دكتري، در 

طرح انجام شده كارشناسي  21كارشناسي ارشد و در  133
اين طرح پژوهشي مصوب  227بود؛ همچنين از مجموع 

 109، هدف )درصد 2/91(طرح پژوهشي  207، دانشكده
  طرح پژوهشي  105 ،شناسي روش )درصد 48(طرح پژوهشي 

طرح پژوهشي  222 ،هاي پژوهش بيان يافته )درصد 3/46(

  طرح پژوهشي  187، بيان نتايج پژوهش )درصد 8/97(
 در چكيده، حفظ اطالعات اصلي و واقعي اثر )درصد 4/82(

 ،افعال معلوماستفاده از  )درصد 4/34(طرح پژوهشي  78
بيان ضماير در قالب سوم  )درصد 100(طرح پژوهشي  227

پرهيز از كاربرد  )درصد 9/89(طرح پژوهشي  204، شخص
  طرح پژوهشي  202 ،ها م و سرواژهياختصارات، عال

طرح  215، برگرفته شدن كليدواژه از متن )درصد 89(
مبين اي  شروع چكيده با جمله )درصد 7/94(پژوهشي 

طول  )درصد 3/94(طرح پژوهشي  214 ،موضوع پژوهش
 )درصد 6/99(طرح پژوهشي  226 ،چكيده) تعداد كلمات(

وجود  )درصد 96(طرح پژوهشي  218 و جايگاه چكيده
 214نويسي مطابق با استاندارد ايزو  را در چكيده كليدواژه

  .اند رعايت كرده
ميزان رعايت هدف در  ، بيشترين1بر اساس جدول 

 ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده فارسي طرح ي چكيده
دانشگاه علوم پزشكي پزشكي رساني  مديريت و اطالع

معادل هركدام  1389و  1386هاي  مربوط به سال اصفهان
  معادل  1383 و كمترين ميزان، مربوط به سال درصد 100
مربوط شناسي  رعايت روش بيشترين ميزان .درصد است 81

و كمترين ميزان، مربوط به درصد  4/71معادل  1383به سال 
رعايت  بيشترين ميزان. است درصد 8/30معادل  1384سال 

  معادل  1389مربوط به سال هاي پژوهش  بيان يافته
 1380-82هاي  سالدرصد و كمترين ميزان، مربوط به  6/55

رعايت بيان نتايج  بيشترين ميزان .باشد مي درصد 7/16 معادل
و  1385، 1384، 1380-82هاي  سالبه  مربوطپژوهش 

و كمترين ميزان، مربوط به  درصد 100معادل هر كدام  1389
ميزان رعايت بيشترين  .است درصد 2/95معادل  1383سال 

سال در چكيده مربوط به حفظ اطالعات اصلي و واقعي اثر 
 هاي سالو كمترين ميزان، مربوط به درصد  92معادل  1385

ميزان فراواني بيشترين . است درصد 3/58معادل  82-1380
 1388سال  مربوط بهو درصد رعايت استفاده از افعال معلوم 

 1389سال  و كمترين ميزان، مربوط بهدرصد  7/47معادل 
   .استدرصد  2/22 معادل
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  هاي مورد بررسي به تفكيك سال 214توزيع فراواني رعايت موارد استاندارد ايزو : 1جدول 

 1380- 82 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  كل
سال

 هامقوله

 درصد 3/83 81 2/96 88 100 3/83 2/93 100 2/91 هدف تعداد 10 17 25 22 39 35 41 18 207

 درصد 7/41 4/71 8/30 48 9/35 4/52 50 1/61 48 شناسي روش تعداد 5 15 8 12 14 22 22 11 109

 درصد 7/16 6/47 6/34 44 8/53 2/45 3/52 6/55 3/46 هاي پژوهش بيان يافته تعداد 2 10 9 11 21 19 23 10 105

 درصد 100 2/95 100 100 4/97 6/97 5/95 100 8/97 بيان نتايج پژوهش تعداد 12 20 26 25 38 41 42 18 222

 درصد 3/58 2/76 6/84 92 6/84 7/85 4/86 7/66 4/82 حفظ اطالعات اصلي و واقعي اثر در چكيده تعداد 7 16 22 23 33 36 38 12 187

 درصد 25 8/23 2/46 40 1/23 3/33 7/47 2/22 4/34 استفاده از افعال معلوم تعداد 3 5 12 10 9 14 21 4 78

 درصد 100 100 100 100 100 100 100 100 100  بيان ضماير در قالب سوم شخص تعداد 12 21 26 25 39 42 44 12 221

 درصد 100 2/95 3/92 88 3/92 1/88 9/90 2/72 9/89  ها پرهيز از كاربرد اختصارات، عاليم و سرواژه تعداد 12 20 24 22 36 37 40 13 204

 درصد 75 5/90 6/84 84 9/94 3/83 5/95 4/94 89  برگرفته شدن كليدواژه از متن تعداد 9 19 22 21 37 35 42 17 202

 درصد 7/91 100 100 92 6/84 9/92 100 100 7/94  اي مبين موضوع پژوهش شروع چكيده با جمله تعداد 11 21 26 23 33 39 44 18 215

 درصد 7/91 100 100 92 100 1/88 9/90 4/94 3/94  چكيده) تعداد كلمات(طول  تعداد 11 21 26 23 39 37 40 17 214

 درصد 100 100 100 100 4/97 100 100 100 6/99  جايگاه چكيده تعداد 12 21 26 25 38 42 44 18 226

 درصد 3/83 2/95 2/96 84 4/97 100 100 100 96  وجود كليدواژه تعداد 10 20 25 21 38 42 44 18 218

  
در هر ميزان رعايت بيان ضماير در قالب سوم شخص 

بيشترين . بود درصد 100 ، معادل1380-89هاي  سالكدام از 
ها  م و سرواژهيميزان رعايت پرهيز از كاربرد اختصارات، عال

و كمترين درصد  100معادل  1380-82 هاي سالمربوط به 
بيشترين  .بوددرصد  2/72معادل  1389سال ميزان، مربوط به 

مربوط به سال رعايت برگرفته شدن كليدواژه از متن ميزان 
و كمترين ميزان، مربوط به درصد  5/95 معادل 1388
رعايت بيشترين . بود درصد 75معادل  1380-82 هاي سال

مربوط به اي مبين موضوع پژوهش  شروع چكيده با جمله
و درصد  100معادل  1389و  1388، 1384، 1383هاي  سال

. درصد بود 6/84معادل  1386وط به سال كمترين ميزان، مرب
مربوط به چكيده ) تعداد كلمات(ميزان رعايت طول بيشترين 

و كمترين درصد  100معادل  1386و  1384، 1383هاي  سال
  . بوددرصد  1/88معادل  1387ميزان، مربوط به سال 

 هاي سالمربوط به رعايت جايگاه چكيده  بيشترين ميزان
 معادل 1389و  1388، 1387، 1385، 1384، 1383، 1380- 82
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 4/97معادل  1386سال  و كمترين ميزان، مربوط بهدرصد  100
مربوط ميزان رعايت وجود كليدواژه  همچنين بيشترين. بود درصد

و كمترين درصد  100معادل  1389و  1388، 1387 هاي سالبه 
  .بود درصد 3/83معادل  1380- 82 هاي     سالميزان، مربوط به 

در  214كلي موارد استاندارد ايزو ميزان رعايت بيشترين 
رساني  مديريت و اطالع ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده طرح

 1388 سال مربوط بهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان پزشكي 
  هاي  درصد و كمترين ميزان، مربوط به سال 8/84معادل 

درصد از  9/80در مجموع، . درصد بود 4/74معادل  82-1380
ها توسط مجريان  در اين سال 214موارد استاندارد ايزو 

رساني  مديريت و اطالع ي هاي پژوهشي دانشكده طرح
  .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان رعايت شده است

  
 وزشيبر حسب گروه آم 214توزيع فراواني رعايت موارد استاندارد ايزو : 2جدول 

P ساير كل 
مديريت خدمات 
 بهداشتي درماني

مدارك 
 پزشكي

كتابداري و
رساني  اطالع

 پزشكي

گروه آموزشي
  

 هامقوله

032/0 
 درصد 6/96 100 3/86 7/94 2/91 هدف تعداد 28 36 107 36 207

573/0 
 درصد 9/37 2/47 6/51 44//7 48 شناسي روش تعداد 11 17 64 17 109

002/0 
 درصد 7/51 2/22 46 8/65 3/46 هاي پژوهش بيان يافته تعداد 15 8 57 25 105

198/0 
 درصد 1/93 100 6/97 100 8/97 بيان نتايج پژوهش تعداد 27 36 121 28 222

725/0 
 درصد 2/86 8/77 9/83 9/78 4/82 حفظ اطالعات اصلي و واقعي اثر در چكيده تعداد 25 28 104 30 187

041/0 
 درصد 8/13 1/36 3/36 1/42 4/34 استفاده از افعال معلوم تعداد 4 13 45 16 78

1 
 درصد 100 100 100 100 100  بيان ضماير در قالب سوم شخص تعداد 29 36 124 38 227

026/0 
 درصد 2/86 6/80 3/90 7/94 89  ها پرهيز از كاربرد اختصارات، عاليم و سرواژه تعداد 27 33 115 29 204

226/0 
 درصد 2/86 6/80 3/90 7/94 89  برگرفته شدن كليدواژه از متن تعداد 25 29 112 36 202

543/0 
 درصد 6/96 2/97 7/92 4/97 7/94  اي مبين موضوع پژوهش شروع چكيده با جمله تعداد 28 35 115 37 215

103/0 
 درصد 2/86 100 2/95 1/92 3/94  چكيده) تعداد كلمات(طول  تعداد 25 36 118 35 214

077/0 
 درصد 6/96 100 100 100 6/99  جايگاه چكيده تعداد 28 36 124 38 226

450/0 
 درصد 6/96 2/97 4/94 100 96  وجود كليدواژه تعداد 28 35 117 38 218
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نشان داد كه  Chi-Square، آزمون 2بر اساس جدول 
پرهيز از ، هاي پژوهش بيان يافتهبين ميزان رعايت هدف، 

، آموزشي بر حسب گروه ها م و سرواژهيكاربرد اختصارات، عال
در حالي كه بين ميزان رعايت . وجود دارد يدار يتفاوت معن

شناسي، بيان نتايج پژوهش، حفظ اطالعات اصلي اثر در  روش
، بيان ضماير در قالب سوم چكيده، استفاده از افعال معلوم

شخص، برگرفته شدن كليد واژه از متن، شروع چكيده با 
چكيده، ) تعداد كلمات(اي مبين موضوع پژوهش، طول  جمله

 ،بر حسب گروه آموزشيجايگاه چكيده و وجود كليدواژه 
 . وجود ندارد يدار يتفاوت معن

كلي ميزان رعايت اين آزمون همچنين نشان داد كه 
هاي  فارسي طرح ي در چكيده 214تاندارد ايزو موارد اس

پزشكي رساني  مديريت و اطالع ي پژوهشي مصوب دانشكده
بر  1380-89هاي  طي سال دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تفاوت داراي  ،آموزشي مختلف اين دانشكده هاي حسب گروه
  ).P=  460/0(ي نيست دار يمعن

  
  تحصيلي مجري اصلي ي بر حسب درجه 214توزيع فراواني رعايت موارد استاندارد ايزو : 3جدول 

P  دكتراي تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي كل 
 ي تحصيليدرجه

  

 هامقوله

896/0 
 درصد 89 7/91 2/95 2/91  هدف تعداد 65 122 20 207

855/0 
 درصد 7/50 6/46 6/47 48 شناسي روش تعداد 37 62 10 109

252/0 
 درصد 4/38 6/49 4/52 3/46 هاي پژوهش بيان يافته تعداد 28 66 11 105

067/0 
 درصد 5/94 2/99 100 8/97 بيان نتايج پژوهش تعداد 69 132 21 222

718/0 
 درصد 2/82 5/83 2/76 4/82 حفظ اطالعات اصلي و واقعي اثر در چكيده تعداد 60 111 16 187

253/0 
 درصد 1/41 3/32 8/23 4/34 استفاده از افعال معلوم تعداد 30 43 5 78

1 
 درصد 100 100 100 100  بيان ضماير در قالب سوم شخص تعداد 73 133 21 227

265/0 
 درصد 5/94 88 7/85 9/89  ها پرهيز از كاربرد اختصارات، عاليم و سرواژه تعداد 69 117 18 204

024/0 
 درصد 8/80 5/92 2/95 89  برگرفته شدن كليدواژه از متن تعداد 59 123 20 202

077/0 
 درصد 2/93 97 7/85 7/94  اي مبين موضوع پژوهش شروع چكيده با جمله تعداد 68 129 18 215

058/0 
 درصد 6/98 2/93 7/85 3/94  چكيده) تعداد كلمات(طول  تعداد 72 124 18 214

701/0 
 درصد 100 2/99 100 6/99  جايگاه چكيده تعداد 73 132 21 226

249/0 
 درصد 2/93 97 100 96  وجود كليدواژه تعداد 68 129 21 218
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نشان داد كه  Chi-Square، آزمون 3بر اساس جدول 
بر حسب  متنز برگرفته شدن كليدواژه ابين ميزان رعايت 

داري وجود دارد؛  تحصيلي مجري اصلي، تفاوت معني ي درجه
 214در حالي كه بين ميزان رعايت ساير موارد استاندارد ايزو 

داري  تحصيلي مجري اصلي، تفاوت معني ي بر حسب درجه
 .وجود ندارد

كلي ميزان رعايت همچنين اين آزمون نشان داد كه 
هاي  فارسي طرح ي در چكيده 214موارد استاندارد ايزو 

پزشكي رساني  مديريت و اطالع ي پژوهشي مصوب دانشكده
بر  1380-89هاي  طي سالدانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

هاي پژوهشي اين  تحصيلي مجري اصلي طرح ي حسب درجه
؛ هر )P=  680/0(ي نيست دار يتفاوت معنداراي  ،دانشكده

ارد چند مجريان كارشناسي ارشد به ميزان بيشتري مو
  .اند را رعايت كرده 214استاندارد ايزو 

  
  بحث

با توجه به نتايج به دست آمده، ميزان رعايت هدف در 
 ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده فارسي طرح ي چكيده

رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  مديريت و اطالع
. مطابقت داشت 214با استاندارد ايزو  درصد 2/91اصفهان، 
Tenopir ترين  به اين نتيجه دست يافت كه هدف از اصلي

هاي  ، اين عنصر در چكيدهشود عناصر چكيده محسوب مي
  ). 10( گردد ماشيني نيز از عناصر اصلي تلقي مي

با استاندارد ايزو  درصد 48، شناسي روشميزان رعايت 
بر اين مبنا، پژوهش حاضر در راستاي . مطابقت داشت 214

ان بود؛ ايشان به اين نتيجه رسيدند و همكار Narineتحقيق 
هاي مورد مطالعه با معيارهاي  كه با وجود انطباق چكيده

ها از ديد كمك به درك و فهم كاربر  ارزشيابي، اين چكيده
كنند و بر  براي خواندن مقاله جزييات كافي را منعكس نمي

ها از نظر  آنان، اين چكيده ي مطالعه ي اساس نمونه
  ).15(نياز به اندكي اصالح دارند شناسي پژوهش  روش

با  درصد 3/46هاي پژوهش،  ميزان رعايت بيان يافته
اين يافته در راستاي . مطابقت داشت 214استاندارد ايزو 

و همكاران  Pitkinو ) Branagan )11و  Pitkinپژوهش 

ها به اين نتيجه  بود كه ضمن بررسي دقت در چكيده) 12(
نوشته و وجود  تن با دستدست يافتند كه عدم انطباق م

اطالعات غير مستدل موجود در متن اصلي، از مسايل عمده 
  .شود ها محسوب مي در چكيده

با استاندارد  درصد 8/97ميزان رعايت بيان نتايج پژوهش، 
بر اساس اين يافته، پژوهش حاضر . مطابقت داشت 214ايزو 

د و همكاران بود؛ ايشان دريافتن Narineدر راستاي تحقيق 
هاي مورد مطالعه با معيارهاي  كه با وجود انطباق چكيده

ها از ديد كمك به درك و فهم كاربر  ارزشيابي، اي چكيده
كنند و بر  براي خواندن مقاله، جزييات كافي را منعكس نمي

ها از نظر بيان نتايج  آنان، اين چكيده ي مطالعه ي اساس نمونه
  ).15(پژوهش نياز به اصالحات اندكي دارند 

در  حفظ اطالعات اصلي و واقعي اثرميزان رعايت 
. مطابقت داشت 214با استاندارد ايزو درصد  4/82چكيده، 

تحقيق عسكري نيز نشان داد كه ميزان رعايت حفظ 
فارسي  ي اطالعات اصلي و واقعي اثر در چكيده

دكتري عمومي دانشگاه علوم پزشكي  ي هاي دوره نامه پايان
در حالي كه پژوهش ). 5(اراك در وضعيت مطلوبي قرار دارد 

هاي دكتري  نامه پايان ي محمدي بر روي چكيده ملك
هاي علوم انساني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد  رشته

  ).9(اسالمي، عكس اين مطلب را نشان داد 
با درصد  4/34، ماستفاده از افعال معلوميزان رعايت 

بر اساس اين يافته، . مطابقت داشت 214استاندارد ايزو 
پژوهش حاضر در راستاي تحقيق عسكري بود كه بيان داشت 
ميزان رعايت استفاده از افعال معلوم در وضعيت مطلوبي قرار 

در حالي كه تحقيق ديبا و حسن الريجاني بر روي ). 5(ندارد 
كارشناسي ارشد دانشگاه امام  هاي نامه فارسي پايان ي چكيده
  ).16(، عكس اين مطلب را نشان داد )ع(صادق 

 100، بيان ضماير در قالب سوم شخصميزان رعايت 
بر اين مبنا . مطابقت داشت 214با استاندارد ايزو درصد 
زاده بود كه بيان نمود  حاضر در راستاي تحقيق كريم ي مطالعه
ي فني و مهندسي دكتر ي هاي دوره نامه پايان ي چكيده

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات مبادرت به 
اند، اما اين  رعايت بيان ضماير در قالب سوم شخص نموده
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هاي كارشناسي ارشد رعايت نشده است  نامه ويژگي در پايان
همچنين تحقيق ديبا و حسن الريجاني نيز نشان داد كه ). 8(

سوم شخص در جايگاه ميزان رعايت بيان ضماير در قالب 
پژوهش هاي  ؛ در حالي كه يافته)16(مطلوبي قرار دارد 

  ).5(عسكري، عكس اين مطلب را نشان داد 
م و يپرهيز از كاربرد اختصارات، عالميزان رعايت 

. مطابقت داشت 214با استاندارد ايزو درصد  9/89، ها سرواژه
بر مبناي اين يافته، پژوهش حاضر در راستاي تحقيق 

پرهيز از محمدي بود، وي اظهار داشت ميزان رعايت  ملك
در وضعيت مطلوبي است ها  م و سرواژهيكاربرد اختصارات، عال

همچنين تحقيق ديبا و حسن الريجاني نيز نشان داد كه ). 9(
 ها م و سرواژهيپرهيز از كاربرد اختصارات، عالميزان رعايت 

هاي  ه يافته؛ در حالي ك)16(در وضعيت مطلوبي قرار دارد 
 ).5(پژوهش عسكري، بر خالف اين مطلب بود 

برگرفته با توجه به نتايج به دست آمده، ميزان رعايت 
 214با استاندارد ايزو  درصد 89، شدن كليدواژه از متن

تحقيق عسكري ي  اين يافته در راستاي يافته. مطابقت داشت
برگرفته است، پژوهش وي از وضعيت مطلوب ميزان رعايت 

همچنين تحقيق ديبا ). 5(حكايت دارد ن كليدواژه از متن شد
و حسن الريجاني نيز نشان داد كه ميزان رعايت برگرفته 

؛ اما )16(شدن كليدواژه از متن در وضعيت مطلوبي قرار دارد 
  ).9(محمدي، با سايرين مغايرت دارد  هاي پژوهش ملك يافته

ع اي مبين موضو شروع چكيده با جملهميزان رعايت 
. مطابقت داشت 214با استاندارد ايزو  درصد 7/94، پژوهش

بر اين مبنا، پژوهش حاضر در راستاي تحقيق عسكري است 
اي مبين  كه بيان نمود ميزان رعايت شروع چكيده با جمله

همچنين ). 5(موضوع پژوهش در وضعيت مطلوبي قرار دارد 
ايت تحقيق ديبا و حسن الريجاني نيز نشان داد كه ميزان رع

اي مبين موضوع پژوهش در وضعيت  شروع چكيده با جمله
محمدي،  ملك ي هاي مطالعه ؛ اما يافته)16(مطلوبي قرار دارد 

  ).9(با اين مطلب مغايرت دارد 
تعداد (طول با توجه به نتايج به دست آمده، ميزان رعايت 

مطابقت  214با استاندارد ايزو درصد  3/94 ،چكيده )كلمات
اي اين يافته، پژوهش حاضر در راستاي تحقيق بر مبن. داشت

تعداد (طول عسكري است كه بيان نمود ميزان رعايت 
همچنين ). 5(چكيده در وضعيت مطلوبي قرار دارد  )كلمات

تحقيق ديبا و حسن الريجاني نيز نشان داد كه ميزان رعايت 
چكيده در وضعيت مطلوبي قرار دارد  )تعداد كلمات(طول 

محمدي، با اين  هاي پژوهش ملك كه يافته؛ در حالي )16(
  ). 9(رد دانخواني  نتايج هم

با استاندارد ايزو  درصد 6/99 ،جايگاه چكيدهميزان رعايت 
زاده نشان داد كه ميزان رعايت  تحقيق كريم. مطابقت دارد 214

در حالي كه ). 8(جايگاه چكيده در وضعيت مطلوبي قرار دارد 
كه ميزان رعايت جايگاه محمدي نشان داد  پژوهش ملك

؛ همچنين تحقيق )9(چكيده، در موقعيت مطلوبي قرار ندارد 
  ).16(ديبا و حسن الريجاني نيز، اين مطلب را نشان داد 

با استاندارد ايزو  درصد 96 ،وجود كليدواژهميزان رعايت 
بر اين مبنا، پژوهش حاضر در راستاي . مطابقت داشت 214

مود ميزان رعايت وجود تحقيق عسكري بود كه بيان ن
همچنين تحقيق ). 5(كليدواژه در وضعيت مطلوبي قرار دارد 

ديبا و حسن الريجاني نيز نشان داد كه ميزان رعايت وجود 
اما پژوهش ). 16(كليدواژه در جايگاه مطلوبي قرار دارد 

  ).9(محمدي، عكس اين مطلب را نشان داد  ملك
هاي مختلف  گانه در سال ميزان رعايت عناصر سيزده

-82هاي  متفاوت بود و كمترين ميزان رعايت، مربوط به سال
رسد اين عدم رعايت به دليل  به نظر مي. بوده است 1380

عدم آشنايي كارشناسان و همچنين تازه تأسيس بودن 
  .باشد دانشكده مي

  
  گيري  نتيجه

فارسي  ي توان گفت كه در چكيده ها مي بر مبناي يافته
رساني  مديريت و اطالع ي مصوب دانشكدههاي پژوهشي  طرح

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مواردي از استاندارد 
مانند بيان ضماير در قالب سوم شخص، جايگاه  214ايزو 

چكيده، بيان نتايج پژوهش، وجود كليدواژه، شروع چكيده با 
چكيده و ) تعداد كلمات(اي مبين موضوع پژوهش، طول  جمله

، اما مواردي از اند ن قابل قبولي رعايت شدههدف به ميزا
هاي پژوهش  شناسي، بيان يافته مانند روش 214استاندارد ايزو 
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  . اند و استفاده از افعال معلوم به ميزان كمتري رعايت شده
موارد ميزان رعايت بر اساس نتايج به دست آمده، 

 ي هاي پژوهشي مصوب دانشكده در طرح 214استاندارد ايزو 
دانشگاه علوم پزشكي پزشكي رساني  ريت و اطالعمدي

ميزان هاي مختلف يكسان نيست و بيشترين     در سالاصفهان 
و  1388 سال مربوط به 214موارد استاندارد ايزو رعايت 

ميزان . است 1380-82هاي  كمترين ميزان، مربوط به سال
هاي  فارسي طرح ي در چكيده 214رعايت موارد استاندارد ايزو 

رساني پزشكي  مديريت و اطالع ي وهشي مصوب دانشكدهپژ
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر حسب گروه آموزشي، داراي 

همچنين ميزان رعايت موارد . داري نيست تفاوت معني
هاي پژوهشي  فارسي طرح ي در چكيده 214استاندارد ايزو 

رساني پزشكي دانشگاه  مديريت و اطالع ي مصوب دانشكده
تحصيلي مجري  ي ي اصفهان بر حسب درجهعلوم پزشك

  . داري را نشان نداد اصلي، تفاوت معني
هاي  فارسي طرح ي به طور كلي، ميزان انطباق چكيده

رساني پزشكي  مديريت و اطالع ي پژوهشي مصوب دانشكده
در  214دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استاندارد ايزو 

 214وضعيت مطلوبي قرار دارد و بيشتر موارد استاندارد ايزو 

 214موارد استاندارد ايزو ميزان رعايت . رعايت گرديده است
هاي مختلف يكسان نيست و بين ميزان رعايت موارد  سالدر 

 ي ه آموزشي و درجهبر حسب گرو 214استاندارد ايزو 
بنابراين . داري وجود ندارد تحصيلي مجري اصلي، تفاوت معني

 ي رسد در اين پژوهش، نوع گروه آموزشي و درجه به نظر مي
تحصيلي مجري اصلي، تأثيري بر ميزان رعايت استاندارد ايزو 

  .هاي مختلف نداشته است در سال 214
  

  پيشنهادها
نگارش چكيده به  ي حوهو ن 214آموزش استاندارد ايزو  .1

توسط  پژوهشي هاي مجريان و همكاران اصلي طرح
 نويسي؛ متخصصان چكيده

هاي پژوهشي به  الزام مجريان و همكاران اصلي طرح. 2
   ؛هاي پژوهشي طرح ي  در نگارش چكيده 214رعايت استاندارد ايزو 

هاي پژوهشي كه  طرحگزارش نهايي  عدم تأييد. 3
خواني ندارند توسط  هم 214استاندارد ايزو ها با  هاي آن چكيده

  ؛دانشگاهمعاونت پژوهشي دانشكده و 
جهت  214بر اساس استاندارد ايزو  دستورالعمليتدوين . 4

  .هاي پژوهشي در دانشگاه طرح ي نگارش چكيده
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The Rate Commitment to ISO 214 Standards among the Persian 
Abstracts of Approved Research Projects at School of Health 

Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran* 
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 Akbar Hassanzadeh5 

Abstract 
Introduction: Commitment to abstracting standards has a very significant role in information 
retrieval. The present research aimed to evaluate the rate of commitment to ISO 214 standards 
among the Persian abstracts of approved research projects at School of Health Management and 
Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
Methods: This descriptive study used a researcher-made checklist to collect data which was then 
analyzed through content analysis. The studied population consisted of 227 approved research 
projects in the School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of 
Medical Sciences during 2001-10. The validity of the checklist was measured by face and content 
validity. Data was collected through direct observations. Statistical analyses including descriptive 
statistics (frequency distribution and percent) and inferential statistics (chi-square test) were 
performed in SPSS16. 
Results: The highest and lowest commitment rates to ISO 214 standard were in using third person 
pronouns (100%) and using active verbs (34.4%), respectively. In addition, the highest commitment 
rates to ISO 214 standard (100%) related to mentioning third person pronouns, starting the abstract 
with a sentence to explain the subject of the research, abstract placement, and including keyword in 
2009. On the other hand, during 2001-3, the lowest commitment rate was observed in reporting 
research findings (16.7%). Moreover, various educational groups differed significantly only in 
commitment to study goals, providing research findings, and abstaining from using abbreviations, 
signs, and acronyms. Furthermore, the educational level of the corresponding author was 
significantly related with extracting the keywords from the text. Other factors of ISO 214 standard 
did not have significant relations with the educational level of the corresponding author. 
Conclusion: In general, a desirable rate of commitment to ISO 214 standard was observed among 
the Persian abstracts of approved research projects at the School of Health Management and 
Medical Informatics of Isfahan University of Medical Sciences. However, commitment rates 
differed between years. In addition, commitment to ISO 214 standard was not significantly related 
with educational group and degree. 
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