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مقــالــه

بررسی میزان مطابقت چکیدههای فارسی
نشریات علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث
منتشره در سالهای  1387ـ  1389با استاندارد ایزو 214

چکیده:

تعیین میزان انطباق چکیده مقاالت مجالت با اس���تانداردهای چکیده نویس���ی ،محکی برای برآورد فاصله با اس���تانداردها و ایجاد هماهنگی

در چکیدهه���ا و جلوگی���ری از چندگانگ���ی و پراکندگ���ی در ارائه آنهاس���ت .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررس���ی میزان انطباق چکیدههای فارس���ی
مقاالت نش���ریات علمی پژوهش���ی علوم قرآن و حدیث منتش���ره طی س���الهای  1387تا  1389با اس���تاندارد ایزو  214به رشته تحریر درآمده است.
پژوهش ،کاربردی و به روش پیمایش���ی انجام ش���ده اس���ت .جامعه آماری شامل  8عنوان نش���ریه علمی  -پژوهشی علوم قرآن و حدیث ( 40مجلد و
 333چکیده) است .روش گردآوری اطالعات ،مراجعه به شکل چاپی نشریات و مطالعه چکیدههای فارسی مقاالت بوده و ابزار گردآوری آن ،سیاهه
وارس���ی اس���ت که بر اس���اس عناصر اس���تاندارد بینالمللی ایزو  214استخراج شده اس���ت .دادههای دریافتی از سیاهه با اس���تفاده از نرمافزار آماری
اس.پی.اس.اس .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که میانگین مطابقت چکیدههای جامعه پژوهش با
استاندارد ایزو  %69/38 ،214است .همچنین مشخص شد که در میان نشریات علمی  -پژوهشی قرآن و حدیث ،قرآن شناخت ( )%82/4بیشترین
میزان مطابقت و پژوهش دینی ( )%64/63کمترین میزان مطابقت را با استاندارد داشته است .به طور کلی ،نشریات مورد بررسی از جهت مطابقت
با اس���تاندارد ایزو  214در س���طح مطلوبی قرار دارد ،اما بررس���ی میانگین رعایت معیارهای اساسی چکیدهنویسی در آنها نشاندهنده سطح نامطلوب
چکیدههای مقاالت بوده و ارتقاء در سطح چکیدهنویسی را میطلبد.
کلیدواژهها :چکیدهنویسی ،استاندارد ایزو  ،214نشریات علوم قرآن و حدیث.

درآمد

یس ��ازی علوم انس ��انی و اهتمام
در س���الهای اخیر با توجه به بحث بوم 
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عل���وم قرآن���ی مجموعهای از مباحث اس���ت که موضوع و مح���ور آنها قرآن

ویژه نس���بت به حوزههای اس�ل�امی ،نش ��ریات ای���ن حوزه از نظ ��ر کمی و

اس���ت .فصل جداناش���دنی ای���ن علم و یک���ی دیگر از مناب���ع اصلی علوم

کیفی افزایش چش ��مگیری داش ��ته اس ��ت .با توجه ب ��ه افزایش تصاعدی

اسالمی حدیث است که آن را سنت مینامند .علم حدیث دانشی برای

تع���داد مق ��االت منتشرش ��ده در این نش ��ریات ،امکان مطالع ��ه همه آنها

شناخت قول و فعل و تقریر معصوم است 2.بنابراین علوم قرآنی و حدیثی

میس���ر نیس ��ت .حوزۀ علوم ق ��رآن و حدیث نی ��ز از این افزای ��ش تصاعدی

شاکله اصلی دین اسالم و علوم و معارف آن را تشکیل میدهند.

بیبهره نبوده و در س ��الیان اخیر تعداد نش ��ریات این ح ��وزه چندین برابر

 .1برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی میزان مطابقت چکیدههای فارسی مقاالت
نش���ریات علمی  -پژوهش���ی حوزه علوم قرآن و حدیث با اس���تاندارد ایزو  214در  1387ـ .»1389
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه قم.
 .2س���ید کباری ،سیدعلیرضا« ،پیشینه دانشهای اس�ل�امی در حوزههای علمیه» پیام حوزه ،ش
 ،38ص .18

16

ش���ده و ب ��ه تبع آن تع ��داد مقاالت منتشرش ��ده در آنها نیز افزایش داش ��ته
اس���ت .بنابرای ��ن چکیده مق ��االت منتشرش ��ده در این مج�ل�ات ،عامل
اصل���ی انتخ ��اب مق ��االت و تعیینکنندۀ نیاز ی ��ا بینی ��ازی مراجعان به
مطالعه متن اصلی و بهرهور ی از نتایج مطرحشده در آنها است .با ّ
توجه
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ّ
به نق���ش چكیده در افزایش س���رعت و دقت بازیابی
ّاطالع���ات مرتبط با نیازهای ّاطالعاتی ،تعیین میزان
انطباق ،محكی برای برآورد فاصله با استانداردهای
چکیدهنویس���ی و ب���ه تب���ع آن ،ایج���اد هماهنگ���ی در
چكیدهه���ا و جلوگی���ری از چندگانگ���ی و پراکندگی
در ارائ���ه آنهاس���ت .از طرف���ی به نظر میرس���د بیش���تر
چکیدهه���ای ای���ن نش���ریات از اس���تانداردهای رایج
در زمینه چکیدهنویس���ی پی���روی نمیکنند .بنابراین
پژوهش���گر در ای���ن پژوهش به بررس���ی می���زان انطباق
چكیدههای نش���ریات علمیپژوهش���ی عل���وم قرآن و
حدیث با اس���تانداردهای بینالمللی پرداخته است
که در حقیقت یكی از راههای اساس���ی بهینهس���ازی
ّاطالعات آنها و ایجاد زمـینۀ همس���ویی و هماهنگی
با روندهای جهانی است.
پژوه���ش حاض���ر ب���ا ه���دف بررس���ی می���زان انطب���اق
چکیدهه���ای فارس���ی مق���االت نش���ریات علم���ی
پژوهش���ی عل���وم ق���رآن و حدی���ث منتش���ره ش���ده در
س���الهای  1387تا  1389با استاندارد ایزو  ،214در
پی آن است تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1چکیدههای نش���ریات علوم قرآن و حدیث در چه
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پژوهش حاضر در پی آن است تا به
پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1چکیدههای نشریات علوم قرآن
و حدیث در چه ساختاری (تمامنما،
راهنما) نگارش یافتهاند؟
 .2انطب�اق چکیده مق�االت از حیث
محتوای مدرک با ای�زو  214تا چه
حد است؟
 .3انطب�اق چکی�ده مق�االت از
حیث نح�وه ارائه (جای�گاه چکیده،
اطالع�ات کتابش�ناختی ،ط�ول) با
ایزو  214چقدر است؟
 .4انطب�اق چکیده مق�االت از حیث
سبک (پاراگرافبندی و جملهبندی،
اس�تفاده از افع�ال معل�وم و ضمایر
ش�خصی ،اصطالحگزین�ی) ب�ا ایزو
 214چقدر است؟

ای ��ن اس ��ت ک ��ه  44/45درص ��د از مق���االت دارای
چکی ��ده راهنم ��ا و  33/33درص ��د دارای چکی ��ده
تلفیقی و تنه ��ا  22/22درصد دارای چکیده تمامنما
هس ��تند .همچنی ��ن می ��زان رعای ��ت اس ��تانداردهای
چکیدهنویس ��ی ای ��زو  214در چکید هه ��ای تمامنم ��ا
بیشتر از چکیدههای راهنماست.
دیب ��ا و الریجانی در پژوه ��ش خود با عنوان مقایس ��ه
چکیدههای فارسی پایاننامههای کارشناسی ارشد
دانش ��گاه امام صادق (علیه الس�ل�ام) از سال 1368
تا 1382با اس ��تانداردهای بینالمللی ایزو ،به بررسی
 63پایاننامه پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد
در چکیده فارس ��ی پایاننامههای کارشناس ��ی ارشد
دانش ��گاه امام صادق؟ع؟ ،میزان رعایت اس ��تاندارد
بینالملل ��ی ای ��زو در چکیدهنویس ��ی  71/95درصد
بوده است .همچنین چکیدههایی که متخصصان
کتابداری و اطالعرس ��انی دانش ��گاه تهی ��ه کردهاند با
میانگین  75/52درصد ،نس ��بت ب ��ه چکیدههایی
که دانش ��جویان تهی ��ه کردهان ��د با میانگی ��ن 60/55
درصد در وضعیت مطلوبتری قرار دارد.
ش ��یردل در پژوه ��ش خ ��ود با عنوان بررس ��ی و مقایس ��ه

ساختاری (تمامنما ،راهنما) نگارش یافتهاند؟
 .2انطب���اق چکی���ده مقاالت از حیث محتوای م���درک (هدف ،بحث و

چكیده فارسی مقالههای مجلههای علمی  -پژوهشی حوزه علوم انسانی با
ّ
استاندارد ایزو  ،214به بررسی  270چکیده فارسی از آخرین دوره مجلههای

تفسیر ،روششناسی ،نتیجهگیری) با ایزو  214تا چه حد است؟

علمی ـ پژوهش ��ی در دسترس پرداخت .یافتهها نش ��ان داد  60/37درصد

 .3انطب���اق چکی���ده مق���االت از حی���ث نحوه ارائ���ه (جای���گاه چکیده،

چكیدهه���ای جامع ��ه پژوهش از نوع چكی ��ده راهنم ��ا و  39/63درصد از

اطالعات کتابشناختی ،طول) با ایزو  214چقدر است؟

آنه���ا از ن���وع چكیده تمامنماس ��ت .همچنین میانگی ��ن درصد همخوانی

 .4انطب���اق چکی���ده مق���االت از حی���ث س���بک (پاراگرافبن���دی و

چكیدههای راهنما با استاندارد ایزو  83/14 ،214درصد و میانگین درصد

جملهبندی ،استفاده از افعال معلوم و ضمایر شخصی ،اصطالحگزینی)
با ایزو  214چقدر است؟
 .5نش���ریات حوزه علوم قرآن و حدیث از حیث انطباق با استاندارد ایزو
 214درکدام مرتبه قرار میگیرند؟
در ادامه به چندین پژوهش که در زمینه مطابقت چکیده با استانداردها
انجام ش���ده و از نظر زمانی بیش���تر به پژوهش حاضر نزدیک اس���ت اشاره
میشود:
فرق���دان در پژوهش خود با عنوان بررس���ی می���زان انطباق چکیده مقاالت
فصلنامه گنجینه اس���ناد با استاندارد چکیدهنویسی ایزو  ،214به بررسی
 54مقال���ه تألیف���ی دارای چکی���ده ،از می���ان  210مقال���ه در ده س���ال اخیر
فصلنامه گنجینه اس���ناد پرداخته اس���ت .یافتههای ای���ن پژوهش بیانگر
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همخوانی چكیدههای تمامنما با اس ��تاندارد مذكور 78/70درصد است.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که چكیدههای حوزه علوم انسانی ،بیشتر
از نوع چكیده راهنماست و این چکیدهها بیش از چكیدههای تمامنما با
استاندارد ایزو  214مطابقت دارند.
مخت���اری در پایاننام ��ه خود ب ��ا عنوان می ��زان انطباق چكی ��ده مقاالت
ّ
مجلههای دانشگاههای علوم پزشكی با دستورالعملهای گروه ونكوورو
اس���تاندارد ایزو  ،214با تهیه دو سیاهه ّ
مجزا ،به توصیف و تحلیل میزان
انطباق پرداخت .او با بررس ��ی  373چکیده مقاله پژوهشی منتشرشده
در آخرین ش ��ماره در دسترس از مجالت دانشگاه مورد نظر ،دریافت كه
در كل میزان انطباق چكیدههای مورد پژوهش با استاندارد ایزو83/9 ،
درصد و با گروه ونكوور  82/03درصد اس ��ت .جامعه پژوهش در بخش
«بی���ان یافتهه ��ا» ب ��ا  97/8درص ��د بیش ��ترین و در بخش «برگرفتهش ��دن
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كلیدواژهه���ا از متن» با  50/4درصد كمترین میزان مطابقت را با دس���تور

ش���ده در س ��الهای  1387تا  1389اس ��ت که عبارتند از فصلنامههای

العم���ل «گروه ونكوور» داش���ته اس���ت .در انطباق با اس���تاندارد ایزو ،214

شه ��ای قرآن و حدیث (مقاالت و بررس� �یها) ،علوم حدیث ،علوم
پژوه 

«جای���گاه چكی���ده» با  100درص���د بیش���ترین و «جملۀ مبی���ن موضوع» با

ق���رآن و حدی ��ث (مطالعات اس�ل�امی) .نی� �ز دوفصلنامهه ��ای تحقیقات

 37/3درصد كمترین میزان انطباق را داشته است.

علوم قرآن و حدی ��ث ،حدیثپژوهی ،قرآنش ��ناخت و گاهنامه پژوهش

دلگادو 221 3نشریه زیس���ت پزشکی را با چکلیستی شامل  136عنصر
تهیهش���ده از استانداردهای بینالمللی نش���ریات دورهای مورد مطابقت
قرار داد .نتایج نش���ان داد ک���ه انطباق این مجالت با عناصر اس���تاندارد
 34/3درصد بوده اس���ت .وی دلیل درصد کم انطباق را عدم آش���نایی
نویس���ندگان ،س���ردبیران و ناشران با اس���تانداردهای نش���ریات دانسته و
تغییر و توسعه و انتشار استانداردهای جدید را پیشنهاد میکند.

دین���ی و گاهنامه پژوهش ��نامه قرآن و حدیث .به طور کلی هش ��ت عنوان
نش���ریه دارای  40مجل ��د و  333چکی ��ده ارزیاب ��ی ش ��د و نمونهگیری به
عمل نیامد .روش گردآوری اطالعات ،مراجعه به ش ��کل چاپی نشریات
و مطالعه چکیدههای فارس ��ی مقاالت بوده و ابزار گردآوری آن ،س ��یاهه
وارس���ی اس ��ت ک ��ه ب ��ر اس ��اس عناص ��ر اس ��تاندارد بینالمللی ای ��زو 214
اس���تخراج شده است .دادههای دریافتی از سیاهه با استفاده از نرمافزار
آماری اس.پی.اس.اس 8تحلیل و بررسی شده است.

تینوپیر 4نیز با درنظرگرفتن اس���تانداردهای انس���ی منتش���ره ش���ده در سال
 ،1979به بررس���ی معیارهای چکیدهنویس���ی پرداخت که باعث افزایش
کیفی���ت چکیده میش���د .وی به این نتیجه رس���ید که س���بک ،هدف،
یافتهه���ا و نتای���ج اصلیترین عناصر چکیده محس���وب میش���وند .این
عناص���ر در چکیدههای���ی ک���ه توس���ط ماش���ین و از طریق زب���ان آزاد تهیه
میشوند نیز عناصر اصلی محسوب میشوند.

یافتههای پژوهش
همانطور که اش ��اره شد ،نشریات علمی -پژوهشی علوم قرآن و حدیث
مطابق س ��یاهه وارس ��ی برگرفتهشده از اس ��تاندارد ایزو  ،214در سه محور
کل���ی محتوای چکیده ،نحوه ارائه و س ��بک چکی ��ده ارزیابی و به منظور
پاس���خگویی به پرس� �شهای اصل ��ی و فرع ��ی پژوهش در قال ��ب جداول
زیر ارائه ش ��دند .جز در س ��ه جدول که دارای چند مؤلفه بودند ،به دلیل

تیبو 5به بررس���ی محتوا و س���اختار  120چکیده در زمینه جامعهشناسی،

کاهش حج ��م پژوهش ،یافتهها درم ��ورد دیگر معیاره ��ا در جدول نهایی

تاریخ و ش���یمی پرداخ���ت و نتیجه گرف���ت که مقایس���هکردن چکیدهها

شماره  4تجمیع شده است.

ب���ا اس���تانداردهای انس���ی (موسس���ه اس���تانداردهای ملی آمری���کا) و ایزو
(س���ازمان اس���تانداردهای بین المللی) در کلیه زمینهها مناسب است.
همچنین نش���ان داد که انتشار استانداردها برای نگارش چکیده ،بیشتر

پرسش اول :چکیدههای نشریات علوم قرآن و حدیث در چه ساختاری
(تمامنما ،راهنما) نگارش یافتهاند؟
جدول .1فراوانی چکیدههای تمامنما و راهنما به تفکیک نشریات

در حوزههای علوم و کمتر در حوزههای علوم انسانی کاربرد دارد.
بورک���و6و چاتمن 7دس���تورالعملهای چکیدهنویس���ی بیش از  130نش���ریه

عنوان نشریه

معیاره���ای مناس���ب ب���رای داوری در م���ورد آنه���ا ب���ود .تاثی���ر عم���ده این

علوم حدیث

چکی���ده را بررس���ی ک���رد .ه���دف از ای���ن مطالع���ه ،تهی���ه مجموع���های از
پژوهش ،توس���عه دس���تورالعملهایی برای چکیدهنویس���ان و ایجاد یک
قال���ب اساس���ی ب���رای تهیه اس���تانداردهای چکیدهنویس���ی ب���ود .نتیجه
این بررس���ی این بود که چکیده یک مقال���ه تحقیقی ،باید هدف ،روش،
یافتهها ،نتایج و محتوای موضوعی آن را در برگیرد.

فراوانی چکیده تمام نما چکیده راهنما
مقاالت فراوانی درصد فراوانی درصد
118

5

4/24

95/76 113

پژوهشهای قرآن و حدیث 24

1

4/17

95/83 23

33

1

3/03

96/97 32

مطالعات اسالمی
تحقیقات علوم قرآن و

43

3

6/98

40

حدیثپژوهی

30

2

6/67

93/33 28

قرآنشناخت

7

2

28/57

71/43

پژوهش دینی

49

3

6/12

پژوهشنامه قرآن و حدیث

29

0

0

مجموع

333

17

5/11

حدیث

روششناسی پژوهش
پژوه���ش حاض���ر کارب���ردی و با روش پیمایش���ی اس���ت .جامع���ه آماری،
ش���امل چکیدههای فارس���ی مق���االت نش���ریات علمی ـ پژوهش���ی علوم
ق���رآن و حدی���ث مص���وب وزارت عل���وم ،تحقیق���ات و فن���اوری منتش���ر
3. Emilio Delgado Lopez.
4. Tenopir, c.

5

93/02

93/88 46
29

100

94/89 316

5. Helen R Tibbo.
6.H.Borko.
7 . S.Chatman.

18

8. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
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مقاله
چکیده تمامنما ش���امل تمام مطالب مهم و اساس���ی
یک نوشته و نتایج کیفی و کمی مندرج در آن است
که برای بینیازکردن خواننده از خواندن خود نوش���ته
تهیه میش���ود و از اینرو کاملترین ن���وع چکیده و از
نظر تهیه مش���کلترین آنهاس���ت 9.همچنین چکیده
راهنم���ا به مطالب مهم نوش���ته اش���اره میکند ،بدون
آنک���ه متع���رض دادهه���ای کیف���ی و کم���ی آن ش���ود و

برریس مزیان مطابقت چکیدههای فاریس نشریات علوم قرآنوحدیث

اهمی�ت اولی�ن جمله در چکی�ده از
این نظر است که تصمیمگیری برای
ادامهمطالعهچکیدهرابرایخواننده
به هم�راه دارد .بنابراین اولین جمله
چکیده باید جملهای کلیدی و حاوی
موضوع اصلی پژوهش باشد.

در واق���ع راهنمای محتوای نوش���ته اس���ت 10.چکیده
تلفیقی نیز ترکیبی از این دو چکیده است .به دلیل سبک نوشتاری این
چکیدهها و ارائه اطالعات مورد نیاز خواننده در آن ،شیوه رایج نشریات
برای چکیدهنویس���ی مق���االت علمی ،اس���تفاده از انواع چکیدهنویس���ی
پیشگفته است.

بخش سوم :بیان نتیجهگیری :یافتهها و نتایج ضمنی
یش ��ود .به
تا ح ��د امکان به ط ��ور مختصر توصیف م 
ویژه اینکه چگونه به هدف پژوهش مربوط میش ��وند
ی ��ا در تهی ��ه م ��درک ب ��ه کار رفتهاند؟ در ای ��ن مال ک،
قرآنش ��ناخت ب ��ا  71/43درص ��د بیش ��ترین می ��زان
رعای ��ت و پژوهش دین ��ی با  16/33درص ��د کمترین
میزان رعایت بیان نتیجهگیری را داشتهاند.
بخ ��ش چهارم :بیان روش تحقیق :روششناس ��ی فقط

یش ��ود که ب ��رای درک مطال ��ب ضروری اس ��ت ،اما
ت���ا ح���دی توصیف م 
روشهای تازهای که اس ��تفاده ش ��ده باید بهروشنی مش ��خص شود .بیان
روششناسی پژوهش در چکیده از اهمیت برخوردار است؛ زیرا خواننده
یس ��ازد .یافتهها در این معیار ،بیانگر آن
را از چگونگ ��ی انجام کار آ گاه م 

در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،یافتههای جدول  1بیانگر آن است که از

اس���ت که تحقیقات علوم قرآن و حدیث با  6/98درصد کمترین میزان

میان نشریات علمی -پژوهشی قرآن و حدیث ،قرآن شناخت با 28/57

نش ��ناخت با  42/86درصد بیش ��ترین می ��زان رعایت این
رعای���ت و قرآ 

درصد بیشترین تعداد چکیدههای تمامنما و با  71/43درصد کمترین

استاندارد را داشتهاند.

تع���داد چکیدهه���ای راهنما را داراس���ت .همچنی���ن پژوهش���نامه قرآن و
حدیث بدون چکیده تمامنما بوده و بیش���ترین درصد چکیده راهنما را
با  100درصد داراست .به طور کلی  94/89درصد از چکیدهها ،چکیده

پرس���ش س���وم :انطب ��اق چکیده مق ��االت از حیث نح ��وه ارائ ��ه (جایگاه
چکیده ،اطالعات کتابشناختی،طول) با ایزو  214تا چه حد است؟

راهنما و  5/11درصد چکیده تمامنما هس���تند .چکیدهنویس���ی تلفیقی

بخش اول :جایگاه چکیده :با توجه به رسالتی که چکیده برای خواننده

نیز در هیچ یک از چکیدههای مورد بررسی مشاهده نشد.

دارد ،قرارگرفت ��ن چکی ��ده در ابت ��دای مت ��ن اصلی و صفح ��ه ابتدایی آن

پرسش دوم .انطباق چکیده مقاالت از حیث محتوای مدرک (هدف ،بحث
و تفسیر،روششناسی،نتیجهگیری)بااستانداردایزو  214چقدر است؟

ض���روری اس ��ت .همچنین قرارگرفت ��ن چکیده در جایگاهی مش ��خص،
خوانن���ده را در یافتن آن س ��ردرگم نمیکند .جایگاه اصل ��ی چکیده بین
عنوان ،نویس ��نده و شروع متن اصلی است .در این بخش همه نشریات

بخ���ش اول :بیان هدف :اهداف اصلی یا دالیل ن���گارش مدرک به دلیل
اهمیت���ی ک���ه در رس���اندن مقص���ود اصل���ی مؤل���ف و کمک ب���ه خواننده
ب���رای درک صحیح مدرک دارد ،در انواع چکیدهها ذکر میش���ود.مطابق
یافتههای ارائهش���ده در جدول ش���ماره  ،4بیشترین درصد میزان رعایت
ای���ن مال ک مربوط به قرآنش���ناخت ب���ا  85/71درص���د و کمترین میزان
مربوط به مقاالت و بررسیها با  54/17درصد است.

به طورکامل ( 100درصد) مال ک جایگاه چکیده را رعایت کردهاند.
بخ���ش دوم :ط ��ول چکیده :طول چکی ��ده بیش از هر چیز ب ��ه نوع چکیده
بستگی دارد و تا حدی نیز متأثر از طول متن مقاله است .با بررسی منابع
چکیدهنویسی ،دیدگاههای مختلفی در رابطه با تعداد کلمات چکیده
و در پ���ی آن کوتاهی و بلندی چکیده وج ��ود دارد .معیار پژوهش حاضر
در رابطه با کوتاه و بلندبودن چکیده بر این اساس است :چکیده کوتاه 1

بخ���ش دوم :بی���ان بحث و تفس���یر :دامنه تحقی���ق و به نوعی بح���ث راجع به

تا  150کلمه و چکیده بلند 150تا  250کلمه و بیش از آن .یافتهها درباره

مس���ئله مورد پژوهش ،به صورت بس���یار خالصه در چکیده آورده میشود.

مطابقت چکیدهها با استاندارد از لحاظ طول ،نمایانگر آن است که در

ب���ه ای���ن صورت ک���ه بعد از جمل���ه کلیدی چکی���ده ،جملهای کوت���اه برای

بین چکیدههای کوتاه ( 150-1کلمهای) ،پژوهشهای قرآن و حدیث با

رس���اکردن موضوع مورد بررسی پژوهش استفاده میشود .یافتهها در جدول

 87/5درصد بیش ��ترین چکیده کوتاه و تحقیقات علوم قرآن و حدیث

شماره  4در ارتباط با رعایت مال ک بیان بحث و تفسیر نمایانگر آن است که

ب���ا  %72/09کمتر ی ��ن چکی ��ده کوت ��اه را داراس ��ت .همچنی ��ن در می ��ان

حدیثپژوهی با  96/67درصد بیشترین میزان رعایت این مال ک را داشته

چکیدهه���ای بلند ( + 250-151کلم ��ه) ،تحقیقات علوم قرآن و حدیث

و علوم حدیث با  76/27درصد کمترین میزان رعایت را داشته است.

با  27/91درصد بیش ��ترین چکیده بلند و پژوهشهای قرآن و حدیث با
 12/5درصد کمترین چکیده بلند را دارا هستند.
بخش سوم :ذکر اطالعات کتابشناختی مقاله در صفحه چکیده :اهمیت

 .9مهدوی ،محمدنقی ،چکیدهنویسی :مفاهیم و روشها ،ص .25
 .10سلطانی ،پوری و راستین ،فروردین ،دانشنامه کتابداری و اطالعرسانی ،ص .128
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اطالعات کتابش���ناختی در صفحه اول چکیده برای اس���تناددهی به آن

قرآنش���ناخت ب ��ا  85/71درص ��د و عل ��وم حدی ��ث ب ��ا  77/12درص���د

مقاله روش���ن اس���ت .در برخی مقاالت نیز اطالعات کتابش���ناختی متن

بیش���ترین می ��زان مطابق ��ت و پژوهش دینی ب ��ا  53/06درص ��د کمترین

در ب���اال یا کنار تمام���ی تمام صفحات ذکر میش���ود .یافتهه���ا در جدول

می���زان مطابقت را داراس ��ت .همچنین  19/52درصد از نش ��ریات علوم

شماره  4بیانگر آن است که تنها دو نشریه پژوهشهای قرآن و حدیث و

قرآن و حدیث تا حدودی این معیار را رعایت کردهاند.

قرآنشناخت با  100درصد و نشریه مطالعات اسالمی با  78/79درصد
این مال ک را رعایت کردهاند.

ب) تعداد پاراگراف
اس���تاندارد ای ��زو  214در رابطه ب ��ا تعداد پاراگرافهای چکیده پیش ��نهاد

پرس���ش چه���ارم :انطب���اق چکی���دهی مق���االت از حی���ث س���بک

میکند ک ��ه چکیدههای کوتاه در یک پارا گ ��راف و چکیدههای بلند در

(پاراگرافبن���دی و جملهبن���دی ،اس���تفاده از افع���ال معل���وم و ضمای���ر

دو پاراگ���راف بیان ش ��ود .با توجه به این مطل ��ب ،چکیدههای راهنما به

شخصی ،اصطالحگزینی) با ایزو  214تا چه حد است؟

صورت چکیده کوتاه و چکیده تمامنما به صورت چکیده بلند بررس���ی

مطاب���ق اس���تاندارد ایزو  ،214س���بک چکیده ش���امل چند بخش اس���ت
ک���ه عبارتن���د از :الف) ش���روع چکی���ده با جمل���ه مبین موض���وع پژوهش.
ب) تع���داد پاراگراف .ج) اس���تفاده از جمالت کامل .د) عدم اس���تفاده
از جم�ل�ات طوالنی .هـ) عدم ارائه اطالعات غیر ضروری .و) اس���تفاده از
افعال معلوم .ز) بیان ضمایر در قالب سوم شخص .ح) تعداد کلیدواژه
و برگرفتهشدن آن از متن .ط) عدم استفاده از عال ئم ناآشنا و اختصارات

ش���دهاند .مطابق جدول ،2یافتهها نمایانگر آن است که  81/98درصد
از چکیدهها کمتر از  150واژه (راهنما) داشتهاند و از این میزان 74/73
درص���د در یک پارا گ ��راف ارائه ش ��دهاند و این معیار را رعای ��ت کردهاند.
 18/02درص ��د از چکیدهها نیز بی ��ن  +250 -151واژه (تمامنما) بودهاند
که از این میزان نیز  53/33درصد معیار چند پاراگرافی را رعایت کرده
و در دو پاراگراف و بیشتر ارائه شدهاند.

ج) استفاده از جمالت کامل

و توضیح عال ئم ناآشنا در صورت استفاده.

ب���رای تش ��کیل ی ��ک جمل ��ه کام ��ل ،بای ��د عناص���ر تش ��کیلدهنده آن با

الف) شروع چکیده با جمله مبین موضوع پژوهش
اهمیت اولین جمله در چکیده از این نظر اس���ت که تصمیمگیری برای
ادام���ه مطالع���ه چکیده را ب���رای خواننده ب���ه هم���راه دارد .بنابراین اولین
جمل���ه چکیده باید جمل���های کلیدی و حاوی موض���وع اصلی پژوهش
باش���د .جدول شماره  4نمایانگر آن اس���ت که از نظر میزان رعایت معیار
ش���روع چکیده با جمل���ه مبین موضوع اصلی پژوه���ش به صورت کامل،

یکدیگ���ر تطاب ��ق داش ��ته باش ��د و خوانن ��ده را س ��ردرگم نکن ��د .س ��اختار
جملهبن���دی در هر زبانی مش ��خص اس ��ت ،اما گاهی ب ��ه دلیل بیدقتی
ی���ا جمالت بس ��یار طوالنی ،س ��اختار صحیح جمله رعایت نمیش ��ود.
طبق یافتههای پژوهش ،همه نش ��ریات جامعه بررس ��ی ش ��ده بیش از 90
درص���د مال ک اس ��تفاده از جمالت کام ��ل را در نوش ��تن چکیده رعایت

جدول .2میزان انطباق با استاندارد از لحاظ سبک  -فراوانی کلمات چکیده و پاراگراف
فراوانی کلمات

+250-151

150 -1
فراوانی پاراگراف

فراوانی پاراگراف

عنوان نشریه

فراونی چکیده

علوم حدیث

102

72

پژوهش های قرآن و حدیث

21

21

-

مطالعات اسالمی

25

16

9

8

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

31

26

5

12

5

حدیث پژوهی

23

18

5

7

4

3

قرآن شناخت

6

1

5

1

-

1

پژوهش دینی

40

29

11

9

6

3

پژوهشنامه قرآن و حدیث

25

21

4

4

3

1

مجموع

فراوانی چکیده

1

2و بیشتر
30

16
3

2
2

6
7

25/27 69 74/73 204 81/98 273

20

145

60

18/02

28

1

2و بیشتر

6

10
1

46/67

53/33 32
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کردهاند .پژوهشهای قرآن و حدیث ،مطالعات اس�ل�امی ،قرآنشناخت

قرآنش���ناخت در چکیدههای خود به طور کام ��ل ( 100درصد) از ضمایر

و پژوهشنام���ه ق���رآن و حدی���ث به طور کام���ل ( 100درصد) ب���ا این مال ک

س���وم شخص اس ��تفاده کرده و تحقیقات علوم قرآن و حدیث با 65/12

مطابقت دارند.

درصد کمترین میزان مطابقت با این مال ک را داشته است.

د) عدم استفاده از جمالت طوالنی

ح) تعداد کلیدواژه و برگرفتهشدن آن از متن

جمالت چکیده باید جمالتی کوتاه و رس���ا باشد .گاه یک جمله شامل

جدول .3میزان انطباق با استاندارد از لحاظ سبک  -فراوانی کلید واژه و

چند سطر اس���ت و برای دستیابی به مفهوم جمله نگاه ممتد خواننده

برگرفته شدن از متن

را میطلبد .از طرفی طوالنیبودن جمله ممکن است باعث خارجشدن
آن از س���اختار اصلی خود ش���ود .یافتهها در جدول شماره  4نمایانگر آن

عنوان نشریه

است که قرآنشناخت با  100درصد و پژوهشنامه قرآن و حدیث با 93/1
درصد بیشترین میزان رعایت مال ک عدم استفاده از جمالت طوالنی را
دارند .حدیثپژوهی نیز ب���ا  66/67درصد کمترین میزان مطابقت را با
این مال ک داراست.

مقاالت کلیدواژه کلیدواژه

کلیدواژهها از متن
فراوانی درصد

118

561

5

89/12 500

پژوهشهای قرآن و حدیث 24

119

5

89/91 107

33

165

5

93/93 155

43

220

5

88/63 195

علوم حدیث
مطالعات اسالمی
تحقیقات علوم قرآن و

هـ) عدم ارائه اطالعات غیرضروری

فراوانی فراوانی میانگین

برگرفته شدن

حدیث

از آنج���ا که حجم چکیده بس���یار محدود اس���ت ،بای���د جمالتی برای آن

حدیثپژوهی

30

156

5

117

75

قرآنشناخت

7

44

6

41

93/18

پژوهش دینی

49

274

5

87/95 241

اضافی محس���وب میش���ود .یافتهها نمایانگر آن اس���ت که علوم حدیث

پژوهشنامه قرآن و حدیث

29

148

5

86/48 128

با  88/14درصد و با بیش���ترین میزان رعایت این معیار در رتبه اول قرار

مجموع

1687 333

5

87/97 1484

درنظ���ر گرفت که رس���ا ،جامع و کاملتری���ن جمله باش���د .در صورتی که
وج���ود اطالعات غیرض���روری در چکیده نیاز اطالعات���ی از خواننده رفع
نکن���د و ح���ذف آن نیز خلل���ی به س���اختار چکی���ده وارد نکند ،جمالت

دارد وکمتری���ن میزان اطالعات غیرض���روری و اضافی را در چکیدههای
خود داش���ته و پژوهش دینی با  51/02درصد بیش���ترین میزان اطالعات
غیرض���روری را در چکیدههای خ���ود جای داده اس���ت و کمترین میزان
مطاقبت را با این معیار داشته است.

اس���تاندارد مورد بررسی ،اش ��اره دقیقی به تعداد کلیدواژه نداشته است.
استاندارد واحدی نیز برای تعداد کلیدواژه متون وجود ندارد ،اما با توجه
به بررسی منابع مختلف به طور میانگین میتوان بین سه تا ده کلیدواژه
ب���ه مدرک اختصاص داد .این میزان کلیدواژه میتواند برای متون چاپی

و) استفاده از افعال معلوم
بر اساس استاندارد ایزو  ،214استفاده از افعال معلوم در جمالت چکیده
روشنی و رسایی مفهوم را به همراه دارد .البته متناسب با اطالعاتی که در
چکیده ارائه میشود ،میتوان فعل معلوم یا مجهول به کار برد .در پژوهش
حاضر برای بررسی معیار استفاده از افعال معلوم ،جمالتی را که نویسنده
ناگزیر است به تناسب مطلب از فعل مجهول استفاده کند ،مورد شمارش
قرار نگرفته اس���ت .یافتهها نمایانگر آن است که قرآنشناخت با 85/71
درص���د و مطالعات اس�ل�امی با  84/85درصد بیش���ترین می���زان رعایت
مال ک مربوط را داشتهاند و حدیثپژوهی با  46/67درصد کمترین میزان
رعایت مال ک استفاده از افعال معلوم را داشته است.

مناسب باشد ،اما برای منابعی که دسترسی به آنها به صورت الکترونیک
فراهم اس���ت ،تعداد بیش ��تر کلیدواژه و به تبع آن نقاط دسترسی 11بیشتر،
یش ��ود .مس ��ئله دیگر برگرفتهش ��دن کلی ��دواژه از
نکت���ه مثبتی قلمداد م 
متن اس���ت .پژوه ��ش حاضر برگرفت هش ��دن کلی ��دواژه از مت ��ن چکیده را
معیار بررس���ی چکیده مقاالت در نظر گرفته اس ��ت؛ ز ی ��را چکیدهای که
مطابق اصول نگاش ��ته شده باشد و نکات اصلی متن را در برگیرد ،منبع
مناسبی برای انتخاب کلیدواژه خواهد بود.
مطاب���ق جدول ش ��ماره  ،3یافتهها بیانگر آن اس ��ت ک ��ه میانگین فراوانی
کلی���دواژه ب���رای همه نش ��ریات ،تعداد پن ��ج کلیدواژه اس ��ت .مطالعات
اس�ل�امی با  93/93درصد و قرآنش ��ناخت ب ��ا  93/18درصد ،از لحاظ

ز) بیان ضمایر در قالب سوم شخص
مطابق اس���تاندارد ایزو  ،214اس���تفاده از ضمایر س���وم ش���خص ،مگر در

رعایت مال ک برگرفت هش ��دن کلی ��دواژه از متن چکیده ،بیش ��ترین میزان
انطباق با استاندارد را داشته و به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند.

مواقع���ی که اس���تفاده از ضمیر اول ش���خص مانع س���اختارهای پیچیده

حدیثپژوهی نیز با  75درصد کمترین میزان رعایت این مال ک را دارد.

مناس���بی برای استفاده در چکیده اس���ت .یافتهها نمایانگر آن است که

11. Access points.

جملهبن���دی ش���ود و ب���ه ش���فافیت موض���وع بیش���تر کم���ک کن���د ،گزینه

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393

145

21

برریس مزیان مطابقت چکیدههای فاریس نشریات علوم قرآنوحدیث

ط) عدم اس ��تفاده از عالئم ناآشنا ،توضیح عالئم ناآشنا در صورت
استفاده

مقاله
(فراوان���ی  30چکیده) ب ��ا میانگین  66/11درص ��د ،تحقیقات علوم قرآن
و حدی���ث (فراوان ��ی  43چکی ��ده) با میانگی ��ن  65/9درص ��د و پژوهش

بر اس���اس استاندارد ،چکیده باید به گونهای نگاشته شود که خواننده را

دین���ی (فراوانی 49چکیده) با میانگین  %64/63با اس ��تاندارد ایزو 214

از مراجعه به متن اصلی بینیاز کند و در صورت وجود واژگان ناآشنا در

مطابقت دارند.

چکیده ،تعریفی مختصر از آن ارائه شود .پژوهش حاضر برای تشخیص
این واژگان تحت نظر متخصص علوم قرآن و حدیث انجام یافته است.
یافتهها بیانگر آن اس���ت که در مجموع چکیدهها  88/59درصد مال ک

پرسش اصلی :مطابقت چکیدههای نشریات حوزه علوم قرآن و حدیث
با استاندارد ایزو  214چقدر است؟

ع���دم اس���تفاده از عال ئ���م ناآش���نا را در چکیدههای خود رعای���ت کرده و

یافتهها در جدول 13نمایانگر آن است که از میان مال کهای استاندارد

 11/41درصد از عال ئم ناآش���نا و واژههای غیرمصطلح استفاده کردهاند.

ای���زو  ،214جایگاه چکیده ب ��ا  100درصد و اس ��تفاده از جمالت کامل با

بیش���ترین می���زان رعای���ت این م�ل�ا ک ،در پژوهش���نامه ق���رآن و حدیث با

 96/7درصد بیش ��ترین میزان رعایت را داش ��تهاند .بیان روششناس���ی

 96/55درص���د ب���وده و قرآنش���ناخت با  71/43درص���د کمترین میزان

پژوهش در چکیده نیز با  13/21درصد و آوردن اطالعات کتابش ��ناختی

رعای���ت مال ک عدم اس���تفاده از واژههای غیرمصطلح را داش���ته اس���ت.

مقاله با  17/12درصد کمترین میزان رعایت را داش ��ته است .بنابراین بر

همچنی���ن مطابق س���تون س���وم ج���دول ،حدیثپژوه���ی توضیحی برای

اس���اس جدول شماره  13نش ��ریات علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث

واژگان غیرمصطلح خود نداش���ته اس���ت و پژوهشهای قرآن و حدیث با

مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  69/38درصد با اس ��تاندارد

 100درصد و تحقیقات علوم قرآن و حدیث با  83/33درصد به توضیح

ایزو  214مطابقت دارند.

واژگان غیرمصطلح در چکیدههای خود پرداختهاند.

بحث و نتیجهگیری

پرس���ش پنجم :نش���ریات ح���وزه علوم ق���رآن و حدیث از حی���ث انطباق با

در پژوهش حاضر ،در میان چکیدههای مقاالت علمی ـ پژوهش ��ی علوم

استاندارد ایزو  214درکدام مرتبه قرار میگیرند؟

ق���رآن و حدیث ،چکیده راهنما بیش ��ترین درصد ان ��واع چکیده از لحاظ

پاس���خ ای���ن س���ؤال براس���اس یافتهه���ای پژوه���ش و اس���تخراج میانگین
می���زان رعای���ت مال کهای اس���تاندارد در چکی���ده مق���االت در نمودار 1
ارائه ش���ده اس���ت .بر این اس���اس ،قرآنش���ناخت (فراوانی  7چکیده) با
میانگی���ن 82/4درصد بیش���ترین می���زان مطابق���ت را با اس���تاندارد ایزو
 214دارد و در رتب���ه اول ق���رار دارد .بعد از آن ب���ه ترتیب پژوهشهای قرآن
و حدی���ث (فراوانی  24چکیده) با میانگی���ن  77/51درصد ،مطالعات
اسالمی (فراوانی  33چکیده) با میانگین  75/55درصد ،علوم حدیث
(فراوان���ی  118چکی���ده) با میانگی���ن  69/89درصد ،پژوهش���نامه قرآن و
حدیث (فراوانی  29چکیده) با میانگین  68/52درصد ،حدیثپژوهی

لحن را به خود اختصاص داده است .با مقایسه یافتههای پژوهش حاضر
با دو پژوهش مش ��ابه ،مش ��اهده ش ��د که می ��زان چکیده راهنم ��ا باالترین
میزان انواع چکیده را به خود اختصاص داده است .با این وجود اختالف
چشمگیری میان نتایج این پژوهش و دو پژوهش فرقدان و شیردل در این
زمینه وجود دارد و بیانگر آن اس ��ت که نویس ��ندگان مقاالت در نش ��ریات
علوم قرآن وحدیث گرایش بیش ��تری به نوش ��تن چکی ��ده راهنما دارند .از
جمله عوام ��ل اثرگذار در باالبودن این میزان عبارتند از :سیاس� �تگذاری
نش���ریات برای تهیه چکیده راهنما ،س ��اده و کمهزینهبودن تهیه چکیده
راهنما نس ��بت به چکیده تمامنما ،محدودبودن دادههای کمی و کیفی

نمودار .1رتبهبندی نشریات علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث
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در چکیدهه���ای عل���وم اس�ل�امی و ع���دم آش���نایی نویس���ندگان مق���االت

ب���ا توجه به نتایج بهدس� �تآمده در پژوهش حاض ��ر و دیگر پژوهشها ،به

نشریات از انواع دیگر چکیده و مزایای آنها.

نظر میرس���د میزان رعایت معیار مذکور در چکیدههای حوزه پزشکی و

بر اس���اس یافتههای پژوهش ،چکیدههای نشریات علوم قرآن و حدیث

تجربی نسبت به حوزه علوم انسانی بیشتر است.

از لحاظ بیان هدف در س���طح مطلوب���ی( 76/28درصد) قرار دارند ،اما

در رابط���ه ب���ا معیار بی ��ان بحث و تفس ��یر نیز چکیدههای نش ��ریات علوم

پنجم چکیدهها فاقد معیار بیان هدف هس���تند
با این وجود بیش از یک ِ

ق���رآن و حدیث در س ��طح مطلوبی قرار دارد .با مرور پژوهشهای مش ��ابه

و از آنجای���ی ک���ه ه���دف یک���ی از مولفهه���ای اصلی چکیده محس���وب
ً
میش���ود و معموال به طور ثاب���ت در انواع مختلف چکیده ذکرمیش���ود،

پژوه���ش خود بررس ��ی نکردهان ��د .همچنین چکیدههای جامعه بررس ��ی

نمیتوان آن را مطلوب شمرد .از عوامل نامطلوببودن معیار بیان هدف

ش���ده از لح ��اظ رعایت معی ��ار بی ��ان نتیجهگی ��ری در س ��طح نامطلوبی

میت���وان به ع���دم اس���تفاده از چکیدهنوی���س متخصص و ع���دم آموزش

ق���رار دارد .از عوام ��ل اصلی پایینبودن میزان رعای ��ت معیار نتیجهگیری

صحیح چکیدهنویس���ی به مؤلفان مقاالت اشاره کرد .معیار بیان هدف

در چکید هه ��ای نش ��ریات عل ��وم ق ��رآن و حدی ��ث این اس ��ت که بیش ��تر

در چکیدهه���ای نش���ریات علوم قرآن و حدیث در مقایس���ه با دو پژوهش

چکیدهها ،از نوع چکیده راهنما هس ��تند و چکی ��دۀ راهنما دربرگیرنده

دیبا و الریجانی و مختاری ،به طور نس���بی دارای نتایج مش���ابهی است.

نتای���ج پژوه ��ش نمیباش ��د .ب ��ا مقایس ��ه یافتهه ��ای پژوه� �ش حاض ��ر ب ��ا

مشخص شد که هیچ یک از آنها معیار بیان بحث و تفسیر را در جامعه

جدول .4میزان مطابقت نشریات علوم قرآن و حدیث با استاندارد ایزو 214
علوم حدیث

قرآن و حدیث

پژوهش های

اسالمی

مطالعات

قرآن و حدیث

تحقیقات علوم

حدیث پژوهی

قرآن شناخت

پژوهش دینی

حدیث

پژوهشنامه قرآن و

فراوانی مقاالت

30

7

49

118

24

33

43

بیان هدف یا اهداف نویسنده

84/75

54/17
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پژوهشهای قبلی مشخص شد که نشریات علوم قرآن و حدیث نسبت
به حوزههای پژوهشهای مشابه از لحاظ ارائه نتیجهگیری در چکیدهها
در س���طح پایینتری قرار دارد .نکتۀ مهم این اس���ت که ارائه نتیجهگیری
در چکیده راهنما و تمامنما متفاوت است و باید به تفکیک بررسی شود
در هیچ یک از پژوهشهای قبلی به آن اشاره نشده است.
چکیدههای نشریات علوم قرآن و حدیث در رابطه با معیار روششناسی
نیز در س���طح نامطلوبی قرار دارد .البته بررس���ی این معیار در س���ه س���ال
متوالی انتش���ار نش���ریات نش���ان داد که میزان رعایت آن با افزایش همراه
بوده اس���ت .مقایس���ه نتای���ج پژوهش حاض���ر با نتای���ج پژوهشهای دیگر
نش���ان میدهد ک���ه میزان رعایت معیار بیان روششناس���ی در نش���ریات
عل���وم قرآن و حدیث ،نس���بت به س���ایر حوزهها در س���طح پایینتری قرار
دارد .از عوامل مؤثر در این امر میتوان به دو نکته اشاره کرد :عدم آشنایی
نویسندگان مقاالت با روشهای تحقیق و عدم آ گاهی آنها از بیان روش
پژوهش در ساختار چکیده.
مطاب���ق ب���ا اس���تاندارد ای���زو  ،214نح���وه ارائه چکیده ش���امل س���ه بخش
جای���گاه چکی���ده ،طول چکیده و اطالعات کتابش���ناختی اس���ت که بر
اس���اس یافتههای پژوهش ،چکیدههای جامعه پژوهش ،معیار جایگاه
چکی���ده را ب���ه طور کام���ل ( 100درصد) رعای���ت کردهاند .مقایس���ه نتایج
پژوه���ش حاضر با پژوهش مختاری همس���ویی کامل و ب���ا پژوهش دیبا و
الریجانی ناهمس���ویی کامل را نش���ان میدهد .یافتهه���ا در رابطه با طول
چکی���ده نیز نش���ان داد که در میان چکیدههای نش���ریات مورد بررس���ی،
 81/98درصد چکیدهها کوتاه و  18/02درصد آنها چکیده بلند است.
ب���ه دلیل مغایرت ای���ن معیار در پژوه���ش حاضر و پژوهشه���ای قبلی و
ناهمگون���ی در نتایج ،مقایس���های بین آنها انجام نگرف���ت .همچنین در
رابطه با ذکر اطالعات کتابش���ناختی ،یافتهها بیانگر آن است که درصد
بس���یار کمی از چکیدهها معیار ذکر اطالعات کتابش���ناختی در صفحه
چکی���ده را رعایت کردهاند .به طور کلی با مقایس���ه نتایج پژوهش حاضر
با پژوهشهای قبلی میتوان گفت از آنجا که الگویی واحد برای س���بک
و س���اختار ظاه���ری چکیده نش���ریات وجود ن���دارد ،هر نش���ریه مطابق با
سیاستگذاری تهیهکنندگان آن به انتشار میرسد .بنابراین ناهمگونی
بسیاری در میزان رعایت معیار ذکر اطالعات کتابشناختی وجود دارد.
بر اس���اس یافتهها در رابطه با س���بک چکیدهنویس���ی 66/67 ،درصد از
چکیدهها معیار ش���روع چکیده با جمله مبین موضوع پژوهش را به طور
کام���ل و  19/52درصد از چکیدهها تا ح���دودی رعایت کردهاند .با مرور
پژوهشهای مش���ابه مشخص شد که میزان رعایت معیار شروع چکیده
ب���ا جمله مبین موض���وع پژوهش در نش���ریات علوم ق���رآن و حدیث با دو
پژوه���ش دیب���ا و الریجان���ی  97/61درص���د و مختاری ب���ا 37/3درصد
متفاوت است.

مقاله
همچنین در میان چکیدههای نش ��ریات علوم قرآن و حدیث ،میانگین
رعای���ت تعداد پاراگراف چکی ��ده با توجه به کوتاه ��ی و بلندی چکیده،
 64/03درصد اس ��ت .با بررس ��ی پژوهشهای مش ��ابه مش ��خص شد که
هیچ یک از آنها معیار تعداد پاراگراف را در جامعه پژوهشی خود بررسی
نکردهاند.
چکیدهه ��ای جامع ��ه پژوهش حاضر از لحاظ رعایت معیار اس ��تفاده از
جمالت کامل در س ��طح بسیار باالیی قرار دارند و با بررسی پژوهشهای
مشابه مشخص شد که هیچ یک از آنها معیار استفاده از جمالت کامل
را در جامعه پژوهش ��ی خود مورد بررسی قرار ندادهاند .براساس یافتههای
پژوه���ش ،در می ��ان چکیدههای نش ��ریات عل ��وم قرآن و حدی ��ث ،میزان
رعای���ت معیار عدم اس ��تفاده از جمالت طوالنی  84/08درصد اس ��ت.
در مقایس ��ه این معیار باپژوهش ش ��یردل مشخص شد که نتایج پژوهش
حاضر نسبت به آن در س ��طح باالتری قرار دارد .همچنین میزان رعایت
معیار عدم ارائه اطالعات غیر ضروری و اضافی  73/57درصد است.
از جمل���ه دالیل وجود اطالع ��ات غیرضروری در چکی ��ده ،عدم آ گاهی
نویسندگان مقاالت از شیوههای صحیح چکیدهنویسی است و این امر
باعث میش ��ود که نویسنده اطالعات اضافی از متن مقاله را در چکیده
ق���رار ده���د .هی ��چ ی ��ک از پژوهشهای مش ��ابه ای���ن معی ��ار را در جامعه
پژوهشی خود بررسی نکردهاند.
بر اس���اس یافتههای پژوهش ،در میان چکیدههای نش ��ریات علوم قرآن
و حدی���ث  69/67درصد چکیدهها به رعایت معیار اس ��تفاده از افعال
معلوم پرداختهاند .بررس ��ی این معیار ب ��ا پژوهشهای قبلی ،بیانگر عدم
همس���انی میزان رعای ��ت در چکیدههای آنها اس ��ت .در رابط ��ه با معیار
استفاده از ضمایر سوم شخص 86/79 ،درصد از چکیدهها به رعایت
آن پرداختهان ��د .با مقایس ��ه نتای ��ج پژوهش حاضر ب ��ا پژوهشهای قبلی
مشخص شد که در این معیار همسانی نسبی میان آنها وجود دارد.
در پژوه���ش حاض ��ر میانگین تعداد کلی ��دواژه به تفکیک هر نش ��ریه پنج
کلیدواژه اس ��ت .مقاالت نش ��ریات علوم قرآن و حدیث به طور میانگین
 87/97درصد معیار برگرفتهش ��دن کلی ��دواژه از متن چکیده را رعایت
کردهاند .با مقایس ��ه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی مشخص
ش���د که این پژوهش نس ��بت به پژوهشهای دیبا و الریجانی و مختاری
در س���طح پایینتری ق ��رار دارد .همچنین  88/59درص ��د از چکیدهها
معی���ار عدم کار ب ��رد عالئم ناآش ��نا را رعای ��ت کردهان ��د 11/41 .درصد از
چکیدهه ��ا این عال ئم را ب ��ه کار بردهاند و از این می ��زان کاربرد39/47 ،
درص���د ب ��ه توضیح عال ئ ��م و اختص ��ارات پرداختهاند .از مقایس ��ه نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای قبلی ،همس���ویی در س ��طح بس ��یار
باال مشاهده میشود.
بر اس���اس یافت هه ��ای پژوه ��ش ،میانگین می ��زان مطابق ��ت چکیدههای

24

145

سالبیستوپنجم،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت1393

مقاله

برریس مزیان مطابقت چکیدههای فاریس نشریات علوم قرآنوحدیث

فارسی نشریات علمی  -پژوهشی حوزه علوم قرآن و حدیث با استاندارد
ایزو  69/38 ،214درصد است .با مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج
دیگر پژوهشها مش���خص ش���د که نتایج این پژوهش ب���ا نتایج فرقدان و
دیب���ا و الریجانی مش���ابهت دارد .همچنین مقایس���ه با پژوهش ش���یردل
در حوزه نش���ریات علوم انس���انی مش���خص کرد که نتایج پژوهش حاضر
نسبت به آن در سطح پایینتری قرار دارد.
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