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هـاي مختلـف علـوم و تکنولـوژي، بـه منظـور        رسـانی در زمینـه   نظر به اهمیت نقش اطـالع 
تـرین اطالعـات علمـی و فنـی در      گویی به نیازهاي محققان و کارشناسان، و ارائه تـازه  پاسخ
نامـه منعقـده    براسـاس تفـاهم   فناوري رسانی علوم و اي اطالع مرکز منطقهترین زمان،  کوتاه
دایـر و   1370در سال  تان علوم جهان سوموزارت علوم، تحقیقات و فناوري و فرهنگسمیان 

از تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي نگهبـان        1375الیحه تاسیس آن در سـال  
گذشت. این مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالی جمهـوري اسـالمی ایـران    

 فعالیت می نماید.
طالعـات علمـی و   رسانی علوم و فناوري از طریق توزیع آخـرین ا  اي اطالع مرکز منطقه

ها و نهادهاي تحقیقـاتی و   فنی و نیز کمک به تامین منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها، سازمان
اي براي ارتقـاء سـطح علمـی جمهـوري اسـالمی ایـران و سـایر         متخصصان داخلی و منطقه
 نماید. کشورهاي منطقه فعالیت می

پژوهشـی  -علمـی  نویسی انگلیسی در مجـالت فارسـی   بررسی وضعیت چکیده« کتاب
ـ  1390) سال پایه علومي  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (حوزه یی او ارایه راهکاره

رسـانی   اي اطـالع  منطقـه   مرکـز در راستاي تحقق اهداف فوق تهیه شـده و   »براي بهبود آن
طـرح  اثـر خـود را کـه حاصـل تـالش فکـري و        هفتادمین دارد کهافتخار  علوم و فناوري

است به زیور طبع بیارایـد و   محمدرضا فالحتی قدیمی فومنیجناب آقاي دکتر تحقیقاتی 
 تقدیم جامعه علمی و فنی نماید. 

امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشتر جامعه علمی و فنی ایران 
ع را فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشر و اشاعه اطالعات علمی و فنی است موثر واق

 گردد.
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  تقدیر و قدردانی
 

وارم در ـري همکـاران بزرگـ  ـر بـدون مسـاعدت فکـ   ـد انجام پژوهش حاضـبی تردی
بر خود الزم مـی دانـم   رسانی علوم و فناوري میسر نبود. از این رو،  اي اطالع مرکز منطقه

علوم و رسانی  اطالعاي  رم مرکز منطقهـي ریاست محت هـهاي همه جانب نخست از حمایت
ادي علوم جهان اسالم جناب آقاي پروفسور دکتر جعفـر  ـفناوري و سرپرست پایگاه استن

علـوم و   رسانی اطالعاي  ي محترم مرکز منطقه گزاري نمایم. از هیات رئیسه مهراد سپاس
ي اجـراي آن را فـراهم آوردنـد     ي پژوهش حاضر، زمینه فناوري که با تصویب طرح اولیه

نمایم. سرکار خانم دکتر شـعله ارسـطوپور و همکـاران     نیز صمیمانه تشکر و قدردانی می
دس آرمین اسکویی ـکار و جناب آقاي مهن دا زراعتـرکار خانم نـان از جمله سـمحترمش

هاي مرتبط با اهداف پژوهش حاضر نقش موثري ایفا  ل نشریات و دادهنیز در تهیه و ارسا
نمودند. از جناب آقـاي شاپوررضـا برنجیـان مـدیر محتـرم گـروه پژوهشـی زبانشناسـی         

به همـین   طرح در گروه کمال تشکر را دارم. اي نیز به خاطر مطرح کردن پروپوزال رایانه
ي روگرفـت از   الم مـی دارم. کـار تهیـه   سبب، مراتب امتنان خود را از این بزرگواران اعـ 

ي تدوین مقاالت مندرج در مجـالت مـورد    نامه هاي فارسی و انگلیسی و نیز شیوه چکیده
ي سرکار خانم مریم طاهري بوده است که از ایشان نیز تشکر و قدردانی  بررسی بر عهده

گـوارانی کـه   نمایم. در پایان، اگر چه براي انجام پژوهش حاضر از مساعدت فکري بزر می
ام، هرگونه خطاي احتمالی را صـرفاً بـه خـود     شان در باال آورده شد بهره مند بوده اسامی

 دانم.  منتسب دانسته و آن بزرگواران را از این حیث مبرا می
 
 

 دکتر محمد رضا فالحتی قدیمی فومنی
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 :چکیده
 

ي انگلیسی در وجود چکیده ي ارتقاء کیفی مجالت فارسی در کشور،پیروي برنامه
دهـد  دار ضروري شده است. نگاهی گذرا به این دسته از مجالت نشان میمجالت رتبه

رود از سوي  دستورالعملی را ارایه نموده که انتظار می ،که هر مجله براي نگارش چکیده
دهد. هدف کلی از انجـام  نویسندگان رعایت شود. اما، واقعیت چیز دیگري را نشان می

پژوهشی وزارت -نویسی در مجالت فارسی علمی شناسی چکیدهژوهش حاضر، آسیبپ
اي ي حاضـر مطالعـه  پایه) بوده اسـت. مطالعـه   ي علومتحقیقات و فناوري (حوزه ،علوم

ــه ــیفیکتابخان ــه-اي، توص ــی و مقایس ــردآوري دادهتحلیل ــا از روش اي اســت. در گ ه
مجلـه تعیـین    24استفاده شد و  )availability sampling( برداري منابع موجود نمونه

هـر   1390هاي موجود سـال  ي بعد به صورت تصادفی از میان شمارهگردید. در مرحله
هـاي انگلیسـی موجـود در آن شـماره توسـط      مجله، یک شماره انتخاب شد و چکیـده 

مجري و مصحح دوم (هر دو با مدرك دکتراي زبان انگلیسـی) مـورد تجزیـه و تحلیـل     
موجود  تعداد کلیدواژه ها و کلماتنوع) ثبت گردید.  27قرار گرفت و خطاهاي زبانی (

وارد هـا  ي بعـد، داده در هر چکیده نیز ثبت شد که مبناي تحلیل قرار گرفت. در مرحله
ي منتقـل گردیـد. در تهیـه    18ي نسـخه  SPSSافزار اکسل شـد و از آن طریـق بـه     نرم

هـاي فـوق اسـتفاده شـد. پیـرو      افزار بسته به مورد از نرم ،ها و جداولها، تحلیلگزارش
خطـاي   1439مجله مورد بررسـی در مجمـوع    24ها، نتایج زیر به دست آمد: در تحلیل

 2علـوم محیطـی (  "نوع خطا) وجـود داشـت. مجـالت     27واژگانی، دستوري و تایپی (
اي علوم و فنون هسته"و "خطا) 9پژوهش فیزیک ("، "خطا) 6ایمنی زیستی ("، "خطا)

ي انگلیسی در وضعیت خـوبی قـرار داشـتند.    از نظر کیفیت نگارش چکیده "خطا) 12(
ـ  فـراوان  ")198(با فراوانـی   theي نابجا از ادهـاستف"خطاي  موجـود در  رین خطـاي  ـت

هاي مورد بررسی بود. در موارد بسیار بین الگوي ارایـه شـده در راهنمـاي تـدوین      داده
 هـا همـاهنگی وجـود نداشـت.    نویسی در همان مجله ي چکیدهمقاله در مجالت با شیوه



  ت
 

قابل توجه  214 ایزو به استانداردضمناً، اگرچه توجه مجالت در بخش محتواي چکیده 
انـدرکاران   ارایه، مسایل فراوانـی وجـود دارد کـه توجـه دسـت     ي بوده، در مبحث نحوه

 طلبد.مجالت را می
، 214دار فارسـی، اشـکاالت زبـانی، ایـزو     نویسـی، مجـالت رتبـه    کلیدواژه ها: چکیـده 

 نویسی. خطاهاي چکیده
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 اجزاي فصل  0.1

اي این فصل داراي اجزایی به شرح زیر خواهد بود. نخست از طریق بیـان مقدمـه  
پژوهش تشریح خواهد گردید. پس از آن، ضـرورت انجـام طـرح ذکـر      ي کوتاه، مسئله

هاي تحقیق ارایه خواهد گردید. خواهد شد. سپس، اهداف پژوهش و به دنبال آن سوال
شود. در دو بخش پایانی این فصل هاي پژوهش تشریح میي بعد، محدودیتدر مرحله
اي از کـل محتـواي فصـل    هشود و در پایان خالصبندي کل پژوهش ارایه میابتدا فصل

 آورده خواهد شد. 
 

 بیان مسئله 1.1
سنجی مجالت کشور بندي و اعتباري موضوع رتبههاي اخیر، طرح گستردهدر سال

ي چاپ و نشر ورود پیدا کند. سبب گردیده قوانین، معیارها و ضوابط متعددي در حوزه
 دار رتبـه که عبارتنـد از  اند هاي مختلفی تقسیم شدهمجالت بر اساس معیارهایی به دسته

 مروري) و مجالت فاقد رتبه. –ترویجی و علمی –، علمیپژوهشی -علمی(شامل 
 ي انگلیسـی ارهاي موجود براي کسب اعتبار مجالت، وجـود چکیـده  ـیکی از معی
ي فارسی است. با توجه به ضرورت و اهمیت فارسی) براي هر مقاله ي (در کنار چکیده

انـد.  هاي بسیاري را به عمل آوردهراستاي رعایت این اصل تالشاین معیار، مجالت در 
تـوانیم  می پژوهشی-علمی، به ویژه مجالت دار رتبه ي هر مجله ي امروزه، با تورق ساده

 هاي انگلیسی موجود در آن را مشاهده نماییم.چکیده
زبـانی نقـش بـه سـزایی      انگلیسی در جذب مخاطبان برون ي اگرچه وجود چکیده

ي علمـی  تواند بـه وجهـه  نماید، وجود نقاط ضعف و اشکاالت فراوان در آن میمیایفا 
هـاي کوچـک مقیاسـی کـه تـاکنون توسـط       یک مجله آسیب جدي وارد سازد. بررسـی 

) نشـان داد کـه   1391، 1390پژوهشگر حاضر به انجام رسیده (فالحتی قدیمی فـومنی، 
انـد و در مـوارد متعـدد بـه     شتهتوجهی بایسته ندا ها دهـنشریات به کیفیت نگارش چکی



 3                      ...پژوهشی -نویسی انگلیسی در مجالت فارسی علمیبررسی وضعیت چکیده 

 ها اشکاالت اساسی وارد است.نگارش آن ي ها و شیوهکیفیت چیکده
با توجه به اهمیت مبحـث تولیـد علـم در جمهـوري اسـالمی ایـران و شناسـایی        

بـه عنـوان معتبرتـرین مجـالت موجـود در کشـور (در کنـار         پژوهشـی -علمیمجالت 
ـ  ISC ،ISIالمللـی ماننـد   نـازي بیـسهاي نمایهالتی که در نظامـمج ر آن نمایـه  ـو نظای
داراي سـاختار و   هـا  هـاي آن مجالت و به طور خاص چکیدهضروري است شوند)، می

هایی را براي نگارش مقالـه، بـه   محتوایی عاري از خطا باشد. البته، مجالت دستورالعمل
هـاي انجـام   بررسـی اند که نویسی، به طور خاص، تهیه و ارایه نموده طور عام، و چکیده

ها کامل و عاري از کاستی نیست. بـر ایـن   شده در پژوهش حاضر نشان داد توجه به آن
هـاي  اساس، در پژوهش حاضر سعی خواهد شد ضمن تحلیل محتوایی و زبانی چکیده

هاي موجـود در  پایه) نواقص و کاستی ي علوم(حوزه دار رتبهتعدادي از مجالت فارسی 
 ش شود. رقالب جداول و نمودارهاي مختلف گزااستخراج و در  ها آن

 
 ضرورت انجام طرح 2.1

پژوهشیِ فارسی، فـراهم  -ي انگلیسی در مجالت علمیهدف غایی از درج چکیده
ی در سـطح  ـهـاي فارسـ  واي مقاالت موجود در مجلـه ـرسی به محتـآوردن امکان دست

فارسـی زبـان     محققان غیـر ي انگلیسی است که هاالمللی است. تنها از طریق چکیدهبین
توانند از تحقیقات و تولیدات علمی جاري در ایران، اطـالع کسـب نماینـد. بـدیهی     می

توانـد  اي که مملو از خطاهاي زبانی (دستوري، واژگانی و تایپی) باشد مـی است چکیده
 بر مخاطب تاثیر منفی بر جاي بگذارد. بنابراین، انجام تحقیـق در ایـن حـوزه ضـروري    

اندرکاران مجالت را ترغیب نماید تا با توجـه  تواند دستنتایج این پژوهش میاست و 
نویسی فـراهم آورنـد.   ها و چکیدهبه ایرادات موجود، زمینه را براي ارتقاء کیفی چکیده

المللی از طریق رسانی در خصوص انتشارات جمهوري اسالمی ایران در سطح بین اطالع
اي ده در سـطح کشـور را بـه گونـه    ـت علمی بدست آمتواند پیشرفرفع موانع زبانی می

  .تر به گوش جهانیان برساندتر و مناسبشفاف
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 اهداف پژوهش  3.1
ها را به طور کلـی  توان آنشود که میاهداف متعددي دنبال می ،در پژوهش حاضر

دسته به شرح زیر تقسیم کرد (چهار هدف اول، اهداف اصلی و هدف پنجم هدف  5به 
تحقیق حاضر است و از این رو در این پژوهش به مورد آخـر بـه اختصـار و بـه     فرعی 
 اي محدود پرداخته شده است.):گونه

وزارت علـوم،   پژوهشـی -علمـی هاي انگلیسی مجالت فارسی بررسی چکیده -1
) از نظر انواع اشکاالت زبانی (واژگانی، دستوري پایه علوم ي  هفناوري (حوزتحقیقات و 

 ها.در آنو تایپی) موجود 

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري     پژوهشی-علمیشناسایی مجالت فارسی  -2
 .اندپایه) که داراي بیشترین حجم خطاي زبانی بوده ي علوم(حوزه

وزارت علـوم،   پژوهشـی -علمیترین خطاها در مجالت فارسی شناسایی رایج -3
  .پایه) ي علومتحقیقات و فناوري (حوزه

وزارت  پژوهشـی -علمیهاي هر یک از مجالت چکیدهبررسی میزان مطابقت  -4
ي منـدرج در  تدوین مقالـه  ي نامه پایه) با شیوه ي علومعلوم، تحقیقات و فناوري (حوزه

 همان نشریه.
 پژوهشـی -علمـی نویسـی درمجـالت فارسـی    برررسی میزان مطابقت چکیـده  -5

و سـاختاري بـا   پایه) از نظر محتـوایی   ي علوموزارت علوم، تحقیقات و فناوري (حوزه
 .  214استاندارد ایزو 

 
 ي تحقیقها سوال 1.3.1

 سوال به شرح زیر استخراج و معرفی گردید: 5ي فوق، با توجه به اهداف پنج گانه
پژوهشـی وزارت علـوم،   -هاي انگلیسی مجالت فارسـی علمـی  آیا در چکیده  -1

دسـتوري و تـایپی)   ) اشکاالت زبانی (واژگـانی،  پایه علومي تحقیقات و فناوري (حوزه
 وجود دارد؟

 در کدام یک از مجالت مورد بررسی خطاهاي بیشتري مشاهده شده است؟  -2



 5                      ...پژوهشی -نویسی انگلیسی در مجالت فارسی علمیبررسی وضعیت چکیده 

کــدام یــک از انــواع خطاهــا در مجــالت مــورد بررســی از شــیوع بیشــتري   -3
 برخوردارند؟

پژوهشی وزارت علوم، تحقیقـات و  -هاي هر یک از مجالت علمیچکیدهآیا   -4
 مندرج در همان نشریه مطابقت دارد؟ ي تدوین مقاله ي نامه فناوري با شیوه

نویسی در مجالت مورد بررسـی از نظـر محتـوایی و سـاختاري بـا       چکیدهآیا   -5
 مطابقت دارد؟ 214استاندارد ایزو 

 
 ي پژوهش ها محدودیت 4.1

اي جـامع بـه انجـام برسـد،     هرچند تالش بر این بوده تا پژوهش حاضر بـه گونـه  
 شود: میه ها اشارترین آنوجود داشته که در ادامه به برخی از مهم هایی نیزمحدودیت
ي انگلیسـی مجـالت   هدف اولیه و اساسی در این پـژوهش، بررسـی چکیـده    

بـوده   پایـه  علـوم ي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در حـوزه  پژوهشی-علمیفارسی 
، هـا  زمـان گـردآوري داده  جایی کـه در   مجله بود. با این حال، از آن 45است که بالغ بر 

تعدادي از این مجالت به مرکز نرسیده بود، ناگزیر آن دسته از مجالت از جریان تحقیق 
ترویجـی  –خارج شدند. البته، براي حفظ جامعیت، تعـدادي از مجـالت فارسـی علمـی    

موجـود در مرکـز    1390نیز به صورت تصادفی از میان مجالت سـال   پایه علومي حوزه
هـاي تحقیـق اضـافه شـد. بنـابراین، معیـار اصـلی در انتخـاب         و به دادهانتخاب گردید 

ي ي شمارهبر اساس نامه ها در مرکز در زمان گردآوري داده ها مجالت، موجود بودن آن
اي بوده منطقه منابع مرکز ي گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه 12/9/91مورخ  38108/91
 است. 

هاي متعـدد هـر   اي طرح، از میان شمارهبا توجه به محدودیت زمانی براي اجر 
ادفی انتخـاب و  ـماره بـه صـورت تصـ   ـ) تنهـا یـک شـ    1390ه (مربوط به سـال  ـنشری

 . نه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاي انگلیسی آن به عنوان نموچکیده

هـا در دسـترس نبـود، بـراي     ) چکیـده WORDبا توجه به این که فایل ورد ( 
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افزارهـاي زبـانی   امکان استفاده از نـرم  ،موجود در یک چکیده هايتعیین تعداد کل واژه
وجود نداشت. این کار به صورت دستی و البته با بازبینی مجدد انجام گرفت کـه خـود   

 کاهد.اندکی از دقت کار می

) که تعداد کل خطاهاي موجـود در هـر مجلـه    2، (جدول 2در سوال پژوهش  
ها باید به هر سـطر از جـدول بـه صـورت     هذکر گردیده، با توجه به تفاوت طول چکید

ها اگر چه بـر اسـاس   بندي آني مجالت با یکدیگر و رتبهمجزا نگریسته شود و مقایسه
توانـد از  هـا نمـی  تعداد کل خطاها ممکن است، به دلیل تفاوت حجم واژگـانی چکیـده  

د اسـالمی  دانشـگاه آزا  پایـه  علـوم ي دقت الزم برخوردار باشد. به عنوان مثال، در مجله
تـر  هاي موجود در این مجله نیز بسیار طوالنیخطاهاي زیادي وجود دارد و البته چکیده

از مجالت دیگر است. بنابراین، طبیعی است کـه در مـتنِ بیشـتر، خطـاي بیشـتري نیـز       
مجالت به ترتیب فراوانی خطـا ردیـف    2وجود داشته باشد. بنابراین، اگرچه در جدول 

ي مجالت نبوده بلکه بر عکس بیان تعداد کـل خطاهـا در   مقایسهاند، هدف اساسی شده
 ي خاص و تحلیل اشکاالت موجود در هر مجله بوده است.هر مجله
 

 فصل بندي  5.1
بیان مسئله، ضرورت  1فصل ارایه خواهد گردید. در فصل  5این پژوهش در قالب 

بنـدي و  ، فصلهاي پژوهشهاي تحقیق، محدودیتانجام طرح، اهداف پژوهش و سوال
بـه اختصـار بـه معرفـی      2اي از محتواي فصل آورده شده است. فصل سرانجام خالصه
همکـاران   3پـردازد. در فصـل   هاي مرتبط با اهداف تحقیق حاضر میبرخی از پژوهش

تشـریح  ها  ي تحقیق، ابزار پژوهش، روش انجام کار و روش تحلیل دادهها پژوهش، داده
هـاي  هاي مورد استفاده بـراي هـر یـک از سـوال    فاده از دادهبا است 4گردد. در فصل  می

هـاي  ، یافتـه 5هاي مربوطه ارایه خواهد شد. سرانجام در فصـل  تحقیق، تجزیه و تحلیل
هـایی  و پس از آن به کاربردهاي پـژوهش و نیـز زمینـه    شود میبه بحث گذاشته  4فصل

 براي پژوهش بیشتر پرداخته خواهد شد. 
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 خالصه 6.1
ي پژوهش تشریح شد و پـس از آن، ضـرورت انجـام    فصل نخست مسئلهدر این 

هاي تحقیـق دو بخـش بعـدي در    طرح ذکر گردید. اهداف پژوهش و به دنبال آن سوال
هاي تحقیق تشریح شـد. در دو بخـش   ي بعد، محدودیتفصل حاضر بودند. در مرحله
 از محتـواي فصـل  اي بندي کل پژوهش و در پایـان خالصـه  پایانی این فصل ابتدا فصل

 . ارایه شد
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 پژوهش ي  پیشینه
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 اجزاي فصل 0.2
ي تحقیـق معرفـی   ي پیشـینه در این فصل به اختصار کارهاي انجام شده در حـوزه 

 گردد.می
 

 انجام شدهمختصري از کارهاي  1.2
هـاي  به تعیـین میـزان انطبـاق چکیـده     خود پژوهش پیمایشی ) در1383مختاري (

درمـانی  -پزشکی و خدمات بهداشتیهاي علومفارسی مقاالت پژوهشی مجالت دانشگاه
 .خـت پردا 214استاندارد ایزو  ي گروه ونکوور وها العمل آن با دستور ي کشور و مقایسه

ــههــاي مختلــف بخــشدر ایــن پــژوهش،  ــه تهی ــ ي مربــوط ب ــدواژه از ـچکی ده و کلی
دو  قالـب  و در شـد  اسـتخراج  214هاي گروه ونکـوور و اسـتاندارد ایـزو    العمل دستور
در مجمـوع،   لیست براي هر چکیده تکمیل شد. این دو چک .لیست منعکس گردید چک
هـا بـا   دادهرا تشـکیل داد.  پژوهش  ي آماري اینجامعه ،پژوهشی ي مقالهي چکیده 373

استفاده از جداول و نمودارهاي بیانگر نسبت، درصد، میانگین و انحراف معیـار، میـزان   
هاي مـورد پـژوهش بـا اسـتاندارد     انطباق کلی چکیده .گردیدانطباق، توصیف و تحلیل 

هـاي گـروه ونکـوور    العمـل  و با دستور درصد) 19انحراف معیار با ( درصد 9/83 ایزو،
پـژوهش در بخـش بیـان     ي جامعـه  .تعیین شـد  درصد) 14 (انحراف معیار درصد 3/82

 4/50با  2ش ها از مبرگرفته شدن کلیدواژه درصد بیشترین، و در بخش 8/97با ا هیافته
بـا   هـا  هاي گروه ونکوور داشته و انطباق چکیدهالعمل درصد کمترین انطباق را با دستور

د بیشترین و در بخش شـروع  درص 100در بخش جایگاه چکیده با  214استاندارد ایزو 
را  انطبـاق  درصـد کمتـرین میـزان    3/37اي مبین موضوع مقاله بـا  با جمله شدن چکیده

 نشان داد.
الـزام   هـایی بـه شـرح زیـر ارایـه نمـود:      نویسنده با توجه به نتایج تحقیـق توصـیه  

هـاي گـروه   العمل دستورنویسندگان مقاالت در مجالت پزشکی داخل کشور به رعایت 
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از واژگـان کنتـرل    ي تأکیـد بـر اسـتفاده    هـا؛ ونکوور و استاندارد ایزو در تدوین چکیده
هاي زیـر  کلیدواژه ي هاي موضوعی پزشکی فارسی براي تهیهو سرعنوان 2 شم ي شده

ها و أکید بر بیان یافتهت مجالت پزشکی؛ راهنماي نویسندگان مقاالت چکیده در قسمت
 حاصل از اجراي پژوهش و تدوین مقاله در چکیـده در قسـمت   ي نتایج فرعی و ثانویه

تـدوین و انتشـار جـزوات آموزشـی در      مجالت پزشـکی؛  راهنماي نویسندگان مقاالت
ي گروه ونکوور و اسـتاندارد  ها العملدادن دستور نظر قرار نویسی با مدخصوص چکیده

ن و دانشجویان از سـوي  ها در میان نویسندگان، پژوهندگاو توزیع و تبلیغ آن 214ایزو 
اي، مطـابق بـا   ي ملـی و منطقـه  ها العملتدوین استانداردها و دستور مجالت دانشگاهی؛

مقاالت پژوهشی با تأکید بـر   ي نیازهاي فرهنگی و مقتضیات زبانی براي نوشتن چکیده
ها و افـراد متخصـص در   گیري از نظرات کارشناسی کمیته هاي تخصصی و با بهرهشاخه
 ي آموزش الزم به نویسـندگان و ویراسـتاران دربـاره    نویسی؛ مرتبط با چکیده هايحوزه

 .نویسی چکیدهي گروه ونکوور و استانداردهاي ایزو و دیگر مباحث ها دستورالعمل
بررسی میزان رعایت معیارهاي استاندارد ایـزو  خود به پژوهش در  )1387فرقدان (

. روش تحقیـق،  پرداخـت اسـناد   يگنجینـه ي هـاي فصـلنامه  مقالـه  هايدر چکیده 214
 21تالیفی داراي چکیده از میان ي مقاله 54مورد مطالعه،  ي توصیفی و جامعه--پیمایش

 بـود ها، بیانگر این . یافتهبوداسناد  ي گنجینه ي ده سال اخیر فصلنامه ي شماره 4مقاله در 
 ي د، داراي چکیـده درصـ  33/33راهنما و  ي درصد از مقاالت، داراي چکیده 45/44که 

. همچنـین، میـزان   بـود نمـا   تمـام  ي داراي چکیـده درصد  22/22باشند و تنها  می تلفیقی
تـر از   نمـا بـیش   هـاي تمـام  ، در چکیـده 214ایـزو   نویسـی  چکیدهرعایت استانداردهاي 

مقـاالت مطالعـات    ي که میزان انطباق چکیده دادنشان  ها. بررسیبود هاي راهنما چکیده
مقـاالت   ي انطبـاق چکیـده   بـود. ضـمناً،  درصـد   3/83، 214آرشیوي با استاندارد ایـزو  

میزان رعایـت اسـتاندارد   تعیین گردید. درصد  3/64تحقیقات تاریخی با این استاندارد، 
در پایـان،  . تعیـین شـد  درصـد   51/68نشـریه،   ي در کل مقاالت مورد مطالعه 214ایزو 

تـر اسـتاندارد ایـزو     ري بودن چکیده در مقاالت منتشره و رعایت بیشضرونویسنده بر 
 ) تاکید نمود.به منظور افزایش میزان انطباق( 214
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هـاي   مقالـه  ي بررسی میـزان انطبـاق چکیـده    ) در پژوهش خود به1389عبدخدا (
و  214 زبــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا اســتانداردهاي ایــزو مجــالت فارســی

از نوع و پیمایشی نیز . روش پژوهش پرداخت 1388دستورالعمل گروه ونکوور درسال 
ی دانشـگاه  ـانگلیسـ  ي زبان داراي چکیـده  متن فارسی مجالت تمام ي . کلیهبودتوصیفی 

که تا تـاریخ انجـام ایـن     ي آماري این پژوهش را تشکیل داد، جامعهپزشکی تهرانعلوم
 100سایت مجالت دانشگاه قابل مالحظه بودند. تعـداد   ) در وب30/11/1388پژوهش (

این مجالت به عنوان نمونه، بـه صـورت تصـادفی     ي هاي آخرین شمارهچکیده از مقاله
از شـده   آوري اطالعات دو لیسـت کنتـرل جداگانـه، مـنعکس     انتخاب شدند. ابزار جمع

کـه   بـود  ویسـی ن چکیدهو دستورالعمل گروه ونکوور در بخش  214 استانداردهاي ایزو
هـاي بدسـت آمـده بعـد از ورود بـه رایانـه و        داده مورد نظر تکمیل شد.ي  براي نمونه

تجزیـه و تحلیـل شـد.     مربوطهآماري  هاي و روش SPSSو اکسلاز نرم افزار  ي استفاده
 37/85ها با اسـتانداردهاي ایـزو،    ها نشان داد که میانگین میزان انطباق کلی چکیدهیافته

 درصد 44/84هاي گروه ونکوور درصد) و با دستورالعمل 93/24 (انحراف معیار درصد
و در  بیشـترین  "هـا  بیـان یافتـه  "بخش ها در  . چکیدهبوده است) 36/24(انحراف معیار 

و در  داشـتند  کمترین میزان انطباق را با استانداردهاي ایـزو  "نتایج فرعی ي هیارا"بخش
برگرفتــه شــدن "بیشــترین و در بخــش  "هــا ذکــر یافتــه"و  "وجــود کلیــدواژه"بخــش

ــدواژه ــرعنوان کلی ــا از س ــاي موضــوعی پزشــکی  ه ــا   "ه ــاق را ب ــزان انطب ــرین می کمت
هـاي مـورد    میزان انطبـاق چکیـده   در پایان، .نشان دادندهاي گروه ونکوور  دستورالعمل

گـزارش  هاي گروه ونکوور در حد مطلوبی  و دستورالعمل 214 بررسی با استاندارد ایزو
ـ  ارزیابی شد و تبعیـت بیشـتر از   ضـمناً،  . مشـاهده نگردیـد   هـا  ین آنو اختالف زیادي ب

و دسـتورالعمل گـروه ونکـوور در بخـش      "ارایه نتایج فرعـی "استاندارد ایزو در بخش
 .توصیه گردید "ي موضوعی پزشکیها ها از سرعنوان برگرفته شدن کلیدواژه"

کارشناسـی ارشـد خـود میـزان رعایـت      ي نامـه  ) در پایـان 1378حفیظی اردکانی (
ي کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تربیـت     هـا  نامه ي فارسی پایانچکیده ياستاندارد در تهیه

در  بررسـی کـرد. او   1376تـا   1374ي زمـانی  مدرس و دانشـگاه تهـران را در فاصـله   
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هـاي  چکیـده  ي با هدف تعیین میزان رعایت استانداردهاي ایـزو در تهیـه   پژوهش خود
هاي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیـت مـدرس و دانشـگاه تهـران، طـی      نامه پایان فارسی
ایزو را ترجمه کرد و بعد از حـذف مـوارد    نویسی چکیده، استانداردهاي 1376تا  1374

عنـوان   100هـاي برگرفتـه از   داده بنـدي نمـود.  لیسـت مقولـه   مشخص، در قالب چـک 
بـه تفکیـک سـال، دانشـکده و دانشـگاه      ) با انتخـاب تصـادفی  ( نامه از هر دانشگاه پایان
 6/58تحقیـق،   ي وي در نهایت دریافت که در نمونـه  بندي و تجزیه و تحلیل شد. جمع

اند و اختالف معناداري از نظر  رعایت شده )411/0با انحراف معیار (درصد استانداردها 
 .میزان رعایت استانداردها میان این دو دانشگاه وجود ندارد

ر و وي ونکـو  اي میـزان رعایـت شـیوه   ) بـه بررسـی مقابلـه   1379(علی رمضـانی  
هاي دکتراي تخصصـی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان      نامه استانداردهاي ایزو در پایان

میـزان رعایـت    ي اي خود، به منظور تعیـین و مقایسـه  نامه در پژوهش پایان پرداخت. او
هاي دکتراي تخصصی دانشـگاه علـوم   نامه  ونکوور و استانداردهاي ایزو در پایان ي شیوه

در  را 1369تا تیـر   1368ي ها ارایه شده در سال ي نامه عنوان پایان 205پزشکی کرمان، 
رشته ارتوپدي، اطفال، بیهوشی، پاتولوژي، پوست، جراحی عمومی، جراحی مغـز و   14

اعصاب، چشم پزشکی، داخلی، رادیولوژي، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و حلـق  
لیسـت   و بینی و باالخره مغز و اعصـاب، بـه روش توصـیفی و بـا اسـتفاده از دو چـک      

در  هـا  ور و اسـتانداردهاي ایـزو و ثبـت یافتـه    ي گـروه ونکـو  ها العمل دستوربرگرفته از 
ي وي نشان داد که در کل پایان ها یافته جداول و نمودارهاي آماري مناسب بررسی کرد.

درصـد و میـزان رعایـت     8/70ونکـوور   ي هاي مورد بررسی، میزان رعایـت شـیوه  نامه
را در میزان آزمون، فرض اختالف معنادار آماري  درصد است. 6/53استانداردهاي ایزو 
 .مذکور در جامعه پژوهش تأیید کرد ي رعایت دو شیوه

ي فارسـی  هـا  المللـی ایـزو در چکیـده   ي میزان رعایـت اسـتانداردهاي بـین   مطالعه
 د اسالمی واحد تهران شمال و علومهاي کارشناسی ارشد کتابداري دانشگاه آزانامه پایان

) به 1390کشمیري و سه دهی ( کاري بود که وزیرپور 1386-1380و تحقیقات از سال 
 ي سـیاهه ز . ااسـت  تحلیل محتوا و کاربرديي، از نوع سند پژوهشاین  انجام رساندند.
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مـورد   ي جامعـه  .به عنوان ابزار گردآوري داده اسـتفاده شـد   214وارسی استاندارد ایزو 
هاي کارشناسی ارشد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    نامه هاي فارسی پایانچکیده ،مطالعه

 ي نامـه  پایـان  262کـه از میـان    بـود  1386-1380تهران شمال و علـوم و تحقیقـات از   
بنـدي متناسـب   گیـري احتمـالی از نـوع طبقـه    نامـه بـه روش نمونـه    پایان 156موجود، 

نباطی . اطالعات گردآوري شده بر اساس آمار توصیفی و استندسیستماتیک انتخاب شد
مـورد تجزیـه و    SPSS ، آزمون کاي دو) و از طریق نرم افزارآماريF، آزمون t(آزمون 

 نویسی چکیدههاي پژوهش نشان داد که وضعیت استانداردهاي یافته .تحلیل قرار گرفت
 هاي هر دو واحد مورد بررسی در وضعیت قابل قبـولی بـوده و هرچـه بـه    نامه پایان در

نویسـی در پایـان   شویم میزان رعایـت اسـتانداردهاي چکیـده   هاي اخیر نزدیک میسال
درصـد و   8/14هریک بـا   85و  84 هايطوري که ساله ب شود، می ها بیشتر رعایت نامه

هـاي  نامـه  پایان ي چکیدهدهند. ی را نشان میوضعیت خیلی خوب درصد، 9/3با  86سال 
 در وضعیت تقریبـاً  نویسی چکیدهمتعلق به مردان و زنان از لحاظ رعایت استانداردهاي 

نامه مربـوط بـه    بیشترین تعداد پایان ،هاي موضوعید. در بررسی مقولهنقرار دار یمشابه
هـاي  . در مولفـه بـود  درصـد  5/20فنـاوري اطالعـات و ارتبـاط اطالعـاتی بـا       ي مقوله

جایگـاه  "، بیشترین میزان رعایت اسـتاندارد مربـوط بـه    214شده استاندارد ایزو  گزینش
مربـوط   ،درصد و کمترین میزان 100با  "بیان ضمایر بصورت سوم شخص"و  "چکیده

بـا توجـه بـه     تعیین شد.درصد  9/17 با "هاي برگرفته شده از متن چکیدهکلید واژه"به 
هـا بـر اسـاس    نامـه  پایـان  ي که میان ارزیـابی چکیـده  گیري شد هاي پژوهش نتیجهیافته

تفاوت معنـاداري  و مردان  بین گروه زنان واحد مورد بررسیدر دو  214استاندارد ایزو 
 ي ها بر اساس استاندارد ایزو و مرتبـه نامه پایان ي ارزیابی چکیده البته، بین .وجود ندارد

 مشاهده شد. معناداراي علمی استاد راهنما رابطه
ــانع (  ــدلی و ق ــري، بیگ ــژوهش 1392امی ــود) در پ ــه  خ ــهب ــده ي مقایس  ي چکی

فنـی و مهندسـی دانشـگاه شـیراز بـا       هايهاي کارشناسی ارشد و دکتري رشته نامه پایان
. روش پـژوهش پیمایشـی   پرداختنـد  ینویسـ  چکیـده المللی ایـزو در  استانداردهاي بین

هـاي  نامـه  فارسـی پایـان   ي چکیـده  1194پـژوهش   ي و جامعـه نتخـاب شـد   توصیفی ا
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هاي فنـی و مهندسـی   دکتري رشتههاي نامه فارسی پایان ي چکیده 23کارشناسی ارشد و
کـه از طریـق مراجعـه بـه      را شامل گردیـد  1388تا  1378هاي دانشگاه شیراز طی سال

نویسی المللی ایزو در چکیدهها با استانداردهاي بینآن ي ها و مقایسهنامه پایان ي دهـچکی
هاي هـر دو  نامه پایان ي نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چکیده. آوري گردید جمع

بـا   66/1درصـد و انحـراف معیـار    94/5مقطع کارشناسی ارشـد و دکتـري بـا میـانگین     
ي پـژوهش  هـا  انطبـاق دارنـد. یافتـه    نویسـی  چکیـده استانداردهاي بین المللی ایـزو در  

درصـد   1/89بـا   "هـدف " ي که در بخـش محتـواي چکیـده، مؤلفـه     ادنشان دهمچنین 
 3/5بـا   "وجود کلیدواژه در چکیـده "ه و سبک یارا ي بیشترین انطباق و در بخش نحوه

کـه   مشـخص شـد  درصد کمترین میزان انطباق را با اسـتاندارد ایـزو دارنـد. همچنـین     
 47/0درصـد و انحـراف معیـار    04/7بـا میـانگین    يهاي مقطع دکتـر نامه پایان ي چکیده

 انحـراف درصـد و   92/5هاي کارشناسی ارشد بـا میـانگین   نامه پایان ي نسبت به چکیده
 ي چکیـده  در ضـمن، انـد.  المللی ایزو را بیشتر رعایـت نمـوده  استاندارد بین 67/1 معیار
صفر از نظـر   معیار درصد و انحراف 4فضا با میانگین  مهندسی هوا ي هاي رشتهنامه پایان

بیشترین میزان  ،هیارا ي از نظر نحوه 69/0 معیار درصد و انحراف 15/3محتوا و میانگین 
 . اندشتهنویسی داالمللی ایزو در چکیدهبا استاندارد بین ار انطباق

گونـه از   دهد که این میهاي مشابه دیگر نشان هاي فوق و پژوهشبررسی پژوهش
انـد و در  ها بر اساس اسـتانداردهاي خـاص پرداختـه   تحقیقات بیشتر به ارزیابی چکیده
هـا  زبـانی موجـود در آن  هـاي انگلیسـی و خطاهـاي    هیچ یک، مختصات زبانی چکیده

بررسی نشده است که پرداختن به این مهم، پژوهش حاضـر را از آن تحقیقـات متمـایز    
 تواند در تقویت ادبیات این حوزه نقش موثري را ایفا نماید. مین اساس یسازد و بر امی
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 اجزاي فصل  0.3

ـ ل، ابتدا همکاران پژوهش معرفی مـی ـدر این فص د. سـپس، روش پـژوهش،   ـشون
ي بعـد،  هاي تحقیق و پس از آن ابزار مورد استفاده معرفی خواهد شـد. در مرحلـه  داده

هـا  روش انجام کار و پس از آن به عنوان بخش پایانی فصل، روش تجزیه و تحلیل داده
 اي از محتواي فصل ارایه خواهد گردید.خالصه ،گردید. در پایانتشریح خواهد 

 
 همکاران پژوهش  1.3

 اند: در پژوهش حاضر افراد زیر همکاري داشته
هـا و  ي چکیدهاي که با مطالعهمجري پروژه با مدرك دکتري زبانشناسی رایانه -1
اسـتخراج  ها را تدوین مقاالت مجالت مورد بررسی، خطاهاي موجود در آن ي نامهشیوه
 نمود.

یک متخصص زبان انگلیسی با مدرك دکتري جهت بازبینی مجدد تصـمیمات   -2
ها. در مواردي کـه بـین نظـر دو    ها و تشخیصو جهت کاهش احتمالی خطا در ارزیابی

داور (مجري و متخصص زبان) اختالف وجود داشت، مورد مجدداً از سوي هر دو نفـر  
ه نظري مشترك حاصل گردید، نظـر مشـترك   بازبینی شد و به بحث گذاشته شد. چنانچ

در پژوهش لحاظ گردید، در غیر این صورت از نظر یک متخصـص سـوم زبـان داراي    
نظرات متخصص مربوطه  مدرك دکتري آموزش زبان انگلیسی استفاده و با توجه به نقطه

 تعیین تکلیف شد. 

 
 روش پژوهش 2.3

اي اسـت.  هـی و مقایسـ ـتحلیل-یـاي، توصیفهـاي کتابخانر مطالعهـي حاضمطالعه
 availability( رداري بر اساس منابع موجودب هـا نیز از روش نمونـهدر گردآوري داده

sampling(     دار از کـل مجـالت رتبـه    ي استفاده شد. هـدف اساسـی و اولیـه، اسـتفاده
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ي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بود که به دلیـل عـدم دریافـت بـه موقـع      پایه علوم
 مورد) استفاده شد. 24برخی از مجالت، ناگزیر از مجالت موجود (

 
 هاي تحقیق داده 3.3

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري     دار رتبهي فارسی مجله 24هاي تحقیق را داده
دهـد. بـر   تشکیل مـی  1390)، از هر مجله یک شماره، مربوط به سال پایه علومي (حوزه

ي خانگی تحقیقات و فناوري و مندرج در صفحهاساس فهرست مصوب وزارت علوم، 
فارسـی در   دار رتبـه ي مجله 45)، 1رسانی علوم و فناوري (جدول  اي اطالعمرکز منطقه

 –مورد علمی 10در جمهوري اسالمی ایران وجود دارد. از این تعداد،  پایه علومي حوزه
 است.  پژوهشی-علمیمورد  35ترویجی و 

 

 پایه علوم ي دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در حوزهرتبه: فهرست نشریات 1جدول 
 

 اعتبار نام نشریهردیف اعتبار نام نشریهردیف

علمی ـ  شناسی اقیانوس 1
شناسی گیاهی زیست 24 پژوهشی

 ایران
علمی ـ 
 پژوهشی

علمی ـ  آماري ي اندیشه 2
شناسـی زیسـت 25 ترویجی

 ها میکروارگانیسـم
علمی ـ 
 پژوهشی

انسان و  3
 زیست محیط

علمی ـ 
علمی ـ  ژئوفیزیک ایران 26 ترویجی

 پژوهشی

علمی ـ  ایمنی زیستی 4
علمی ـ  سلول و بافت 27 ترویجی

 پژوهشی

هاي آمار بررسی 5
 رسمی

علمی ـ 
شیمی و مهندسی  28 ترویجی

 شیمی ایران
علمی ـ 
 پژوهشی

 بلورشناسی و 6
 شناسی ایران کانی

علمی ـ 
علمی ـ  علوم 29 پژوهشی

 پژوهشی
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 اعتبار نام نشریهردیف اعتبار نام نشریهردیف

علمی ـ  پترولوژي 7
علمی ـ  علوم آماري ایران 30 پژوهشی

 پژوهشی

هاي پژوهش سیستم 8
 ايذره بس

علمی ـ 
دانشگاه آزاد  پایه علوم 31 پژوهشی

 اسالمی
علمی ـ 
 پژوهشی

9 
 

پژوهش فیزیک 
 ایران

علمی ـ 
علمی ـ  علوم زمین 32 پژوهشی

 پژوهشی

10 
پژوهشهاي 

نگاري و  چینه
 شناسی رسوب

علمی ـ 
علمی ـ  محیطی علوم 33 پژوهشی

 پژوهشی

پژوهشهاي دانش  11
 زمین

علمی ـ 
علوم وتکنولوژي  34 پژوهشی

 زیست محیط
علمی ـ 
 پژوهشی

پژوهشهاي  12
 زیست محیط

علمی ـ 
علمی ـ  علوم و فنون دریایی 35 پژوهشی

 پژوهشی

تاکسونومی و  13
 بیوسیستماتیک

علمی ـ 
علمی ـ  ايو فنون هستهعلوم  36 پژوهشی

 پژوهشی

علمی ـ  دنیاي نانو 14
فرهنگ و اندیشه  37 ترویجی

 ریاضی
علمی ـ 
 ترویجی

علمی ـ هاي رسوبیرخساره 15
علمی ـ  فیزیک زمین و فضا 38 پژوهشی

 پژوهشی

شناسی  زمین 16
 اقتصادي

علمی ـ 
فیزیک کاربردي  39 پژوهشی

 سابق) پایه علوم(
علمی ـ 
 ترویجی

علمی ـ  شناسی ایران زمین 17
علمی ـ  زیست جانوري محیط 40 پژوهشی

 پژوهشی

شناسی  زمین 18
 کاربردي پیشرفته

علمی ـ 
علمی ـ  زیست و توسعه محیط 41 پژوهشی

 ترویجی
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 اعتبار نام نشریهردیف اعتبار نام نشریهردیف

شناسی  زمین 19
 مهندسی

علمی ـ 
علمی ـ  شناسی محیط 42 پژوهشی

 پژوهشی

 شناسی نفت زمین 20
علمی ـ 
پیشرفته لسازي مد 43 پژوهشی

 ریاضی
علمی ـ 
 پژوهشی

علمی ـ  شناسی ایران زیست 21
علمی ـ  نیوار 44 پژوهشی

 ترویجی

شناسی  زیست 22
 جانوري تجربی

علمی ـ 
هاي نوین یافته 45 پژوهشی

 شناسی کاربردي زمین
علمی ـ 
 ترویجی

شناسی  زیست 23
 کاربردي

علمی ـ 
  پژوهشی

 
بود. با ایـن همـه، بـه     پژوهشی -علمیپژوهش بررسی مجالت این ي هدف اولیه

هاي مربوط به تعدادي از مجالت به مرکـز  ها شمارهاین دلیل که در زمان گردآوري داده
ترویجـی   –نرسیده بود، تصمیم گرفته شد به صورت تصادفی تعدادي از مجالت علمی

 12/9/91مورخ  38108/92ي ي شمارههاي تحقیق اضافه شود. بر اساس نامهنیز به داده
ي پترولـوژي،  مجلـه  19هاي مربوط بـه  منابع، شماره ي گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه

شناسی گیاهی ایران، تاکسونومی و بیو سیسـتماتیک، ژئوفیزیـک ایـران، فیزیـک      زیست
 پایـه  علـوم اي، پژوهش فیزیک ایران، سـلول و بافـت،   زمین و فضا، علوم و فنون هسته
محیطــی، علــوم و تکنولــوژي  یســت و توســعه، علــومز دانشــگاه آزاد اســالمی، محــیط

ــیط ــین مح ــت، زم ــی  زیس ــادي، ایمن ــی اقتص ــیط  شناس ــان و مح ــتی، انس ــت،  زیس زیس
زیسـت و بلورشناسـی و    هـاي محـیط  هـاي رسـوبی، پـژوهش   شناسی، رخساره اقیانوس

مورد شامل انسـان   3مورد،  19شناسی ایران براي مجري ارسال گردید. از مجموع  کانی
مـورد   16ترویجـی و  –زیست و توسـعه، علمـی   ی و محیطـزیست زیست، ایمنی و محیط

ي دیگر نیـز  مجله 6ها، ي گردآوري دادهبودند. در پایانِ دوره پژوهشی-علمیمانده  باقی
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ی کاربردي ـشناس ی ایران، زمینـشناس د از: زمینـرسید که عبارت بودن اي منطقه به مرکز
شیمی و مهندسـی   ي شناسی ایران، نشریه شناسی، زیستنگاري و رسوبه، چینهـپیشرفت

ي شیمی و مهندسی شیمی ایران شناسی گیاهی. از این میان، نشریه شیمی ایران و زیست
ي انگلیسی بود که از جریـان تحقیـق حـذف گردیـد. بـا      ي واصله) فاقد چکیده(شماره

 . مورد رسید 24مجموع مجالت بررسی شده به  ،مورد اولیه 19احتساب 
، یـک  1390هاي موجـود سـال   ي بعد به صورت تصادفی از میان شمارهدر مرحله

ي اصـلی  هاي انگلیسی موجود در آن شماره به عنـوان داده شماره انتخاب شد و چکیده
 پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 

هـاي فارسـی نیـز    هـاي انگلیسـی، از چکیـده   براي افزایش دقت، عالوه بر چکیده
 ي ي چکیـده شد تا در مواردي کـه ابهـام وجـود دارد از طریـق مقایسـه      روگرفت تهیه
 فارسی ابهام زدایی شود.  ي چکیده انگلیسی با متن

 
 ابزار پژوهش  4.3

 در این تحقیق از ابزار زیر استفاده شد:
 ي جداول و نمودارها ها و تهیهبراي تحلیل داده SPSSنرم افزار اکسل و   -1
 ها با استاندارد مربوطه چکیده ي مقایسهجهت  214استاندارد ایزو  -2

مندرج در هر مجله جهت بررسـی میـزان رعایـت     ي دستورالعمل تدوین مقاله -3
  .نویسیها در چکیدهدستورالعمل

 
 روش انجام کار 5.3

ي فارسـی  ي انگلیسـی در کنـار چکیـده   براي انجام پژوهش، نخست هـر چکیـده  
و مصـحح   ي فارسی توسـط مجـري  چکیده ي بعد، هرمربوطه قرار داده شد. در مرحله

ي انگلیسی نمونه مـورد بـازبینی و ارزیـابی زبـانی     دوم خوانده شد. سپس، چند چکیده
ي بعد، فهرستی احتمالی از خطاهـاي زبـانی توسـط دو مصـحح     قرار گرفت. در مرحله

شد. از این فهرست، روگرفت تهیه شد و دو مصـحح   می مورد را شامل 27تهیه شد که 
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فهرسـت  ها در صورت برخورد با یک مشکل زبـانی نـوع خطـا را از    بازبینی چکیدهدر 
ي دیگـر  هـا  دادن بـه سـوال    نمودند. ضمناً، براي پاسخ استخراج و بر روي چکیده ثبت 

گردید. پس از اتمام   ها و کلمات موجود در هر چکیده نیز ثبتپژوهش، تعداد کلیدواژه
هاي خود را با هر دو با مدرك دکتري) تحلیلدو مصحح (مجري و متخصص زبان  کار،

ي نهـایی  نظر وجود داشت، مورد به عنوان نتیجه هم مقایسه کردند. در مواردي که اتفاق
ثبت گردید. در غیر این صورت، مورد توسط دو نفر به صورت مشترك بررسـی شـد و   

فـق  ي مورد توادر آن خصوص بحث و گفتگوي الزم صورت گرفت و در نهایت نتیجه
ثبت گردید. در مواردي که دو مصحح نتوانستند به یک نظر مشترك دست یابند، مـورد  
با فرد سومی که او هم داراي مدرك دکتري زبان بود مطرح شد و نظر اکثریت به عنوان 

افـزار اکسـل شـد و از آن     وارد نرم ها ي بعد، دادهتصمیم درست ثبت گردید. در مرحله
هـا و جـداول   هـا، تحلیـل  ي گزارشنتقل گردید. در تهیهم 18ي نسخه  SPSSطریق به 

 افزارهاي فوق استفاده شد.  بسته به مورد از نرم
 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده 6.3
تحلیلـی اسـت و هـدف    -با توجه به این که پژوهش حاضـر، پژوهشـی توصـیفی   

نویسی در هر مجلـه بـه تفکیـک بـوده اسـت، اطالعـات       اساسی تعیین وضعیت چکیده
گـردد. خطاهـاي    مـی  آمده در قالب نمودار و جداول فراوانی پردازش و گـزارش  بدست

ترین خطاهاي موجود در کل  موجود در هر مجله به تفکیک گزارش خواهد شد و شایع
ي مورد بررسی نیز مشخص خواهـد گردیـد. ضـمناًٌ، در ایـن پـژوهش از روش      ها داده

نویسـی در هـر مجلـه بـا     ه چکیـده اي نیز استفاده خواهـد شـد بـدین معنـی کـ     مقایسه
شود و انطباق و یا عـدم انطبـاق آن   دستورالعمل تدوین مقاله در همان مجله مقایسه می

نویسـی در هـر   ي چکیدهمورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین، در همین بحث شیوه
ي منـدرج در اسـتاندارد   ي چکیـده ي ارایـه مجله با برخی از معیارهاي محتوایی و نحوه

بودن و یا نبـودن   مقایسه خواهد گردید و نتیجه جهت مشخص ساختن منطبق 214ایزو 
نویسی در هر مجله با این استاندارد، گزارش خواهد شد. البته، هدف اخیر هدف چکیده
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 فرعی پژوهش حاضر است و از این رو به اختصار به آن پرداخته خواهد شد. 
 

 خالصه  7.3
هـا  ها و تصحیح چکیدهوهش که در گردآوري دادهاین فصل با معرفی همکاران پژ
هاي تحقیـق معرفـی شـد و پـس از آن ابـزار      داده ،مشارکت داشتند، آغاز گردید. سپس

تحلیـل   و پژوهش معرفی گردید. در بخش بعدي، روش انجام کار و نهایتًا روش تجزیه
 ها تشریح شد. داده
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 چهارمفصل 
 هاتجزیه و تحلیل داده
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 اجزاي فصل 0.4
هاي به دست آمده، براي هر یک از شود با استفاده از دادهدر این قسمت تالش می

پنج سوال پژوهش پاسخ مناسبی ارایه شود. براي سـهولت بحـث، هـر سـوال در ادامـه      
 خواهد گردید.ي مربوطه ارایه ها تکرار خواهد شد و ذیل هر سوال تمام تحلیل

  
پژوهشـی  -هاي انگلیسی مجالت فارسـی علمـی  : آیا در چکیدهیکسوال  1.4

) اشکاالت زبـانی (واژگـانی،   پایه علومي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (حوزه
 دستوري و تایپی) وجود دارد؟

 
ي مـورد بررسـی   مجلـه  24براي پاسخ دادن به این سوال یک شماره از هر یک از 

) انتخاب گردید. سپس، اي منطقه هاي موجود در مرکزو از شماره 1390سال (مربوط به 
ي نگارش مقاله روگرفت تهیه شـد. در  نامه هاي فارسی و انگلیسی و نیز شیوهاز چکیده
هاي انگلیسی از نظر صحت زبانی مـورد بررسـی و بـازبینی قـرار     ي بعد، چکیدهمرحله

افـزار   هـا سـپس در نـرم   بط شد. این دادهگرفت و اشکاالت مشاهده شده استخراج و ض
داد گردید و نتایج تحلیل در قالب جداول و نمودارهاي توصـیفی   درون  SPSSاکسل و

ارایه شد. در ادامه، خطاهاي استخراج شده از هر مجله بـه تفکیـک نـوع خطـا تشـریح      
 خواهد گردید:
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  پترولوژي ي مجله -1
 

 
 

 مورد خطا) 66پترولوژي ( ي مجله: بررسی خطاهاي موجود در 1نمودار 
 

هـا  کشـد. یافتـه  پترولوژي را به تصـویر مـی   ي خطاهاي موجود در مجله 1نمودار 
نوع خطا وجـود دارد کـه از فراوانـی     18حاکی از آن است که در این مجله در مجموع 

مـورد   66برخوردارند. در ضمن، تعداد خطاها در این شماره از مجله بالغ بر  8تا  1بین 
مورد) به عنـوان   the )8نابجا از حرف تعریف معین  ي بوده است. در این میان، استفاده

% از کل خطاهاي موجـود  12/12ترین نوع خطا شناخته شد. این خطا در مجموع  فراوان
مورد  7اضافی هر یک با ي فارسی و فاصله دهد. ساختار شبهدر این مجله را تشکیل می

اند. اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل نیز با فراوانی لهدومین خطاي رایج در این مج
گردد. اشکال در حروف ربط به عنوان سومین خطاي شایع در این مجله محسوب می 6

ي از زمان معلوم و مجهول هر کدام با اضافی و غیر ضرور و اشکال در استفاده ي و واژه
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باشند. در این شماره از مجله، در مجموع  می نادرترین انواع خطا در این مجله 1فراوانی 
چکیده در این مجلـه   7ي کامالً غیردستوري نیز وجود دارد. با توجه به این که جمله 5

خطا وجود دارد کـه   10مورد بررسی قرار گرفت، در هر چکیده به طور متوسط حدود 
سـی در  کاران مجله الزم است بـه ارتقـاء کیفیـت نگـارش انگلی    راند دهد دست می نشان

ها توجه خاصی داشته باشـند و بـا اسـتفاده از متخصصـان زبـانی و ویراسـتاران       چکیده
 هاي انگلیسی را ارتقاء دهند.کیفیت زبانی چکیده

 
 دانشگاه آزاد اسالمی پایه علوم ي مجله -2

 

 
 

 اسالمیآزاد دانشگاه پایه علوم يخطاهاي موجود در مجله: بررسی 2نمودار 

 طا)خمورد  167(
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گاه آزاد اسـالمی را نشـان   ـدانشـ  پایـه  علوم ي اي موجود در مجلهـخطاه 2نمودار 
 21هاي انگلیسی این مجله در مجمـوع  ها حاکی از آن است که در چکیدهدهد. یافتهمی

انـد. همچنـین، تعـداد    برخوردار بوده 25تا  1نوع خطا وجود دارد که از فراوانی معادل 
مورد بـوده اسـت. در ایـن میـان،      167ر مجموع بالغ بر خطاها در این شماره از مجله د

مورد) فراوان ترین نوع خطا است. ایـن   the )25نابجا از حرف تعریف معین  ي استفاده
دهـد.  % از کل خطاهاي موجـود در ایـن مجلـه را تشـکیل مـی     97/14خطا در مجموع 

مورد دومین خطاي رایج در این مجله است. خطاي در استفاده از  18اضافی با  ي فاصله
باشـد.  مورد) سومین نوع خطاي رایج در ایـن مجلـه مـی    16حروف بزرگ و کوچک (

حذف  نیز مورد)، خطاهاي عدم مطابقت فاعل و فعل در عدد و 1اشکال دستوري عام (
هاي بدست آمـده از  مورد) در داده 2 هر کدام بانادرست از حروف اضافه ( ي یا استفاده

ي جملـه  6اند. در این شماره از مجله، در مجموع این مجله داراي کمترین فراوانی بوده
چکیده در این  13خورد. با توجه به این که کامالً غیردستوري و یا مبهم نیز به چشم می

طـا وجـود   خ 13در هر چکیده به طور متوسـط حـدود    ،مجله مورد بررسی قرار گرفت
کاران مجله الزم است به ارتقاء کیفیت نگارش انگلیسی راند دهد دستدارد که نشان می

 ها توجهی خاص داشته باشند.در چکیده
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 ایمنی زیستی ي مجله -3
 

 
 

 مورد خطا)6ایمنی زیستی ( ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله3نمودار 
 

ایمنـی زیسـتی نشـان داده شـده اسـت.       ي خطاهاي موجود در مجلـه  3در نمودار 
نوع خطا وجود دارد و تعـداد   4دهد که در این مجله در مجموع ها نشان میتحلیل داده

نابجا از حـرف تعریـف    ي باشد. در این میان، استفادهمورد می 6خطاها در مجموع تنها 
خطـا محسـوب    ترین نوع ) فراوان2فارسی (هر کدام با فراوانی  و ساختار شبه theمعین 
گردد و اشکال دستوري عام و جمالت کامالً غیردستوري و مبهم هر کدام با فراوانی می
چکیده در این مجله مورد بررسـی   10گیرند. با توجه به این که در مکان دوم قرار می 1

خطا وجود داشته اسـت کـه نشـان     1قرار گرفت در هر چکیده به طور متوسط کمتر از 
ي انگلیسـی در وضـعیت خـوبی قـرار     از نظر کیفیت نگارش چکیـده مجله این دهد می

 دارد.
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 سلول و بافت ي مجله -4
 

 
 

 مورد خطا) 87سلول و بافت ( ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله4نمودار 
 

هـا  دهد. طبق یافتهسلول و بافت را نشان می ي خطاهاي موجود در مجله 4نمودار 
هـا  نوع خطا وجود دارد که تعـداد آن  20مجموع هاي این شماره از مجله در در چکیده

 87متغیر بوده است. تعداد خطاها در این شـماره از مجلـه در مجمـوع بـه      10تا  1بین 
 10اً با فراوانـی  کفی مشتراضا ي فارسی و فاصله رسد. در این میان، ساختار شبهمورد می
در صـد از   98/22جمـوع  باشند. این دو خطا در مترین نوع خطا در این مجله می فراوان

ي نابجا از حرف اند. استفادهکل خطاهاي موجود در این مجله را به خود اختصاص داده
در مکان دوم قرار دارند. بـه   9و اشکال امالیی نیز هر کدام با فراوانی  theتعریف معین 
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در مکـان سـوم قـرار     8همین ترتیب، اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل با فراوانـی  
هاي انجام شده، اشکال در عدد اسم (مفـرد و جمـع بـودن) و    گیرد. بر اساس تحلیلیم

از نادرترین خطاهاي موجود  1از ادات نامناسب براي فعل هر کدام با فراوانی  ي استفاده
وري و مبهم نیز بـه چشـم   ـکامالً غیردست ي اند. در این مجله دو جملهدر این مجله بوده

چکیده در این مجله مورد بررسی قـرار گرفـت، در هـر     7ین که خورد. با توجه به امی
دهــد  مــی خطــا وجــود داشــته اســت کــه نشــان 12چکیــده بــه طــور متوســط حــدود 

توجه خاصـی   ها کاران مجله باید به ارتقاء کیفیت نگارش انگلیسی در چکیدهراند دست
 داشته باشند.

  

 فیزیک زمین و فضا ي مجله -5
 

 
 

 مورد خطا) 140فیزیک زمین و فضا ( ي موجود در مجله : بررسی خطاهاي5نمودار 
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دهـد. طبـق   فیزیک زمین و فضا را نشان مـی  ي خطاهاي موجود در مجله 5نمودار 
 34تا  1ها از نوع خطا رخ داده است که فراوانی آن 21ها در این مجله در مجموع یافته

باشد. در این میـان،  مورد می 140متغیر است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز بالغ بر 
 ترین نوع خطا را در مورد) عنوان فراوان the )34نابجا از حرف تعریف معین  ي استفاده

مکـان دوم را بـه    20گذاري با فراوانی آن خود کرده است. اشکال در نشانه زاین مجله ا
قـرار   در جایگاه سـوم  13فارسی با فراوانی  خود اختصاص داده و سرانجام ساختار شبه

گونی در  گرفته است. عدم مطابقت فاعل و فعل در عدد، ادات نامناسب براي فعل، گونه
از زمـان معلـوم و مجهـول و سـرانجام      ي نگارش اسامی نویسندگان، اشکال در استفاده

نـادرترین نـوع خطـاي     1اشکال در عدد اسم (مفرد و جمع بودن) هر کدام با فراوانـی  
چکیده در این مجله مـورد بررسـی    13د. با توجه به این که انموجود در این مجله بوده

خطا وجود داشته اسـت کـه نشـان     11قرار گرفت در هر چکیده به طور متوسط حدود 
هـا  کاران مجله الزم است به ارتقاء کیفیت نگارش انگلیسی در چکیدهراند دهد دستمی

 توجه خاصی داشته باشند.
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 شناسی رسوبشناسی و  چینه ي مجله -6
 

 
 

 شناسیشناسی و رسوبچینه ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله6نمودار 

 مورد خطا) 25(
 

شناسـی را نشـان   شناسـی و رسـوب  چینـه  ي خطاهاي موجـود در مجلـه   6نمودار 
نوع خطا وجود دارد کـه   10دهد که در این مجله در مجموع  می ها نشانهد. تحلیلد می

 25ز بـالغ بـر   ـداد کل خطاها در این مجله نیـر است. تعـمتغی 5تا  1ن ـها بیفراوانی آن
 5باشد. در این میان، اشکال در عدد اسـم (مفـرد و جمـع بـودن) بـا فراوانـی       مورد می
باشد. اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل و نیز اشکال امالیی ترین نوع خطا میفراوان
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گذاري و حـذف  م قرار دارند. خطاي در نشانهمشترکاً در مکان دو 4هر کدام با فراوانی 
مشـترکاً در مکـان    3نادرست از حروف تعریف نامعین هر کدام با فراوانی  ي یا استفاده

چکیده در این مجله مورد بررسی قرار گرفت  8گیرند. با توجه به این که سوم جاي می
دهد از نظـر  خطا وجود داشته است که نشان می 3در هر چکیده به طور متوسط حدود 

 نگارش انگلیسی این مجله در وضعیت نسبتاً متوسطی قرار دارد.
 

 تاکسونومی و بیوسیستماتیک ي مجله -7
 

 
 

 کـونومی و بیوسیستماتیـتاکس ي لهـود در مجـی خطاهاي موجـ: بررس7نمودار 
 مورد خطا) 18(
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ـ   ي خطاهاي موجود در مجله 7نمودار  ر ـتاکسونومی و بیوسیستماتیک را بـه تصوی
نـوع خطـاي زبـانی اتفـاق افتـاده کـه        9ها در این مجله، در مجموع کشد. طبق یافتهمی

 18باشد. تعداد کل خطاها در ایـن مجلـه نیـز بـالغ بـر      متغیر می 4تا  1ها از فراوانی آن
و اشـکال در   theنابجا از حرف تعریف معـین   ي مورد بوده است. در این میان، استفاده

تـرین نـوع خطـا در ایـن مجلـه      مورد فراوان 4عدد اسم (مفرد و جمع بودن) مشترکاً با 
مـورد) رتبـه دوم را کسـب     3از حروف کوچک و بزرگ ( ي اند. خطاي در استفادهبوده

در ایـن  مورد) در مکان سـوم قـرار گرفتـه اسـت.      2گفتار ( ي نموده و خطاي در مقوله
خطا وجود دارد. ایـن   3چکیده بررسی شد و در هر چکیده کمتر از  7مجله در مجموع 

مجله از نظر شیوه و کیفیت نگارش انگلیسی از وضعیت متوسطی برخوردار است. سـه  
مفـرد و   –، اشکال در عـدد اسـم   theنابجا از حرف تعریف معین  ي نوع خطا (استفاده

درصد کل  50از حروف کوچک و بزرگ) بیش از  ي و خطاي در استفاده  –جمع بودن 
 دهد.هاي موجود در این مجله را تشکیل میخطا

 

 ژئوفیزیک ایران ي مجله -8
 

 
 

 مورد خطا) 55ژئوفیزیک ایران ( ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله8نمودار 
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دهـد. طبـق   ژئوفیزیـک ایـران را نشـان مـی     ي خطاهاي موجود در مجله 8نمودار 
 11تا  1ها از خورد که فراوانی آننوع خطا به چشم می 17در این مجله، در کل ها  یافته

باشـد. در ایـن میـان،    مورد می 55متغیر است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز بالغ بر 
تـرین خطـاي موجـود در     مورد) فراوان the )11نابجا از حرف تعریف معین  ي استفاده

) 7دار فعل (با فراوانی  ingیا صورت   toاربرد مصدر با باشد. اشتباه در کاین مجله می
اضافی و نیز اشکال در زمان، شکل یـا سـاختار    ي گیرد و فاصلهدر جایگاه دوم قرار می
گیرنـد. در ایـن   به صورت مشترك در جایگاه سوم قـرار مـی   6فعل هر کدام با فراوانی 

 6ت و در هر چکیده حدود چکیده مورد بررسی قرار گرف 10شماره از مجله، روي هم 
والن ایـن مجلـه بایـد    ئها موید این نکته است که مسخطا وجود داشت. تعداد زیاد خطا

 ها تدبیري بایسته بیاندیشند.براي ارتقاء کیفیت نگارش انگلیسی چکیده
 

 شناسی کاربردي پیشرفته زمین ي مجله -9
 

 
 

 کاربردي پیشرفتهشناسی زمین ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله9نمودار 

 مورد خطا) 74(
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ان ـه را نشـ ـی کـاربردي پیشرفتـ  ـشناس زمین ي خطاهاي موجود در مجله 9نمودار 
نـوع خطـا وجـود داشـته اسـت کـه        17ها در این مجله در مجمـوع  دهد. طبق یافتهمی

 74متغیر بوده است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز بالغ بـر   13تا  1ها از فراوانی آن
مورد) بـه   the )13نابجا از حرف تعریف معین  ي مورد بوده است. در این میان، استفاده

و ي کامالً غیردستوري ي موجود در این مجله شناخته شد. جملهترین خطاعنوان فراوان
ي مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند و واژه 7ي اضافی هر کدام با فراوانی مبهم و فاصله
ي از حـروف بـزرگ و کوچـک هـر کـدام بـا       ضرور و خطاي در استفادهاضافی و غیر

 گردند. در ایـن مجلـه  خطاي غالب در این مجله محسوب می مشترکاً سومین 6فراوانی 
خطـا   8چکیده مورد بررسی قـرار گرفـت و در هـر چکیـده حـدود       10نیز در مجموع 

رسـد  به نظر می ها هوجود داشت. با توجه به تعداد باالي خطاهاي موجود در این چکید
 والن مجله الزم است در این زمینه تدبیري عاجل بیاندیشند.ئمس

 

 زمین شناسی ایران ي مجله -10
 

 
 

 مورد خطا) 21شناسی ایران (زمین ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله10نمودار 
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دهـد. طبـق   شناسی ایران را نشان مـی زمین ي خطاهاي موجود در مجله 10نمودار 
 6تـا   1هـا از  نوع خطا وجـود دارد کـه فراوانـی آن    11در این مجله در مجموع ها یافته

باشـد. در ایـن میـان،    مورد می 21متغیر است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز بالغ بر 
ترین نوع خطا در ایـن مجلـه شـناخته شـد.      به عنوان رایج 6ي اضافی با فراوانی فاصله

 3از زمان معلوم و مجهول هر کدام با فراوانی  ي استفادهفارسی و اشکال در  ساختار شبه
در  3گـذاري بـا فراوانـی    مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند. سرانجام، اشکال در نشـانه 

چکیده مورد بررسی قرار گرفـت   8جایگاه سوم قرار دارد. در این مجله نیز در مجموع 
ه نیـز از نظـر کیفیـت نگـارش     خطا شناسایی گردید. این مجل 3و در هر چکیده حدود 

انگلیسی از وضعیت چندان خوبی برخوردار نیست. در حقیقت، اشکاالتی وجود دارد و 
 الزم است با اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه اصالحاتی انجام پذیرد.

 

 شناسی گیاهی زیست ي مجله -11
 

 
 

 مورد خطا) 47گیاهی (شناسی زیست ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله11نمودار 
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دهد. طبق شناسی گیاهی را نشان می زیست ي خطاهاي موجود در مجله 11نمودار 
 7تـا   1هـا بـین   نوع خطا وجود دارد که فراوانی آن 13ها در این مجله در مجموع یافته

باشـد. در  مـورد مـی   47متغیر است. تعداد کل خطاها در این شماره از مجله نیز بالغ بر 
ترین خطاي موجود  مورد) شایع the )7نابجا از حرف تعریف معین ي این میان، استفاده

در این مجله است. پس از آن، اشکال در زمـان، شـکل یـا سـاختار فعـل و خطـاي در       
در جایگاه دوم قرار دارنـد و   6از حروف کوچک و بزرگ هر کدام با فراوانی  ي استفاده

گیـرد.  در جایگاه سوم قرار مـی  5 سرانجام عدم مطابقت فاعل و فعل در عدد با فراوانی
چکیده مورد بررسی قرار گرفت و در هر چکیده حـدود   7در این مجله نیز در مجموع 

خطا وجود داشت. بنابراین، این مجله از نظر کیفیـت نگـارش انگلیسـی در وضـعیت      7
 خوبی قرار ندارد و باید در این زمینه اقداماتی عاجل و درمانی به انجام برسد.

 

 زیست علوم و تکنولوژي محیط ي مجله -12
 

 
 

 زیستتکنولوژي محیطعلوم و ي مجله خطاهاي موجود در: بررسی12نمودار 
 مورد خطا) 79(
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زیسـت را نشـان    وژي محیطـعلوم و تکنول ي خطاهاي موجود در مجله 12نمودار 
هـا  آن نوع خطا وجود دارد که فراوانی 17ها در این مجله در مجموع دهد. طبق یافتهمی

باشد. در مورد می 79متغیر است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز بالغ بر  12تا  1بین 
تـرین  به عنوان رایـج  12با فراوانی  theنابجا از حرف تعریف معین  ي این میان، استفاده

در  9گـذاري بـا فراوانـی     نوع خطا شناخته شد و این در حالی است که خطاي در نشانه
به عنوان سومین خطـاي   7اضافی با فراوانی  ي قرار دارد. سرانجام، فاصله جایگاه بعدي

چکیـده مـورد    8رایج در این مجله ثبت گردیده است. در ایـن مجلـه نیـز در مجمـوع     
خطا وجود دارد. کیفیت نگارش انگلیسی  10بررسی قرار گرفت و در هر چکیده حدود 

رکت نیروهـاي متخصـص زبـان،    بخش نیست و الزم است با مشا در این مجله رضایت
 ارتقاء یابد. ها کیفیت نگارش انگلیسی چکیده

 

 شناسی اقتصادي زمین ي مجله -13
 

 
 

 مورد خطا) 46شناسی اقتصادي ( زمین ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله13نمودار 
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دهد. پس شناسی اقتصادي را نشان می زمین ي خطاهاي موجود در مجله 13نمودار 
نوع خطا شناسایی گردید که فراوانی 15خطاها در این مجله در مجموع از انجام تحلیل 

مـورد   46متغیر بوده است. تعداد کل خطاها در این مجله نیـز بـالغ بـر     10تا  1ها از آن
 10وانــی  بـا فرا  theن ـنابجا از حرف تعریف معیـ  ي ادهـبوده است. در این میان، استف

 5اضـافی و غیـر ضـرور (    يمجلـه اسـت و واژه  ي شناخته شده در این ترین خطارایج
مورد) از این نظر در جایگاه دوم قرار دارد. پس از آن، اشکال در زمان، شکل یا ساختار 

وم ـرکاً در جایگـاه سـ  ـمشت 4ی ـاسب هر کدام با فراوانـفعل و واژه، فعل یا عبارت نامن
ی قرار گرفت و در هـر  چکیده مورد بررس 7گیرند. در این مجله نیز در مجموع قرار می

خطا شناسایی شد. این مجله نیز از نظـر کیفیـت نگـارش انگلیسـی از      7چکیده حدود 
وضعیت خوبی برخوردار نیست و الزم است بـا مشـارکت نیروهـاي متخصـص زبـان،      

 به میزان قابل توجهی بهبود یابد. ها کیفیت نگارش انگلیسی چکیده
 

 ايعلوم و فنون هسته ي مجله -14
 

 
 

 مورد خطا) 12اي (علوم و فنون هسته ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله14نمودار 
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دهـد. در  اي را نشان میعلوم و فنون هسته ي خطاهاي موجود در مجله 14نمودار 
متغیر بـوده   5تا  1ها از نوع خطا شناسایی گردید که فراوانی آن 7این مجله در مجموع 

 ي مورد بوده است. در ایـن میـان، اسـتفاده    12مجله نیز است. تعداد کل خطاها در این 
گـردد و پـس   ترین خطا محسوب می رایج 5با فراوانی  theنابجا از حرف تعریف معین 

مورد) جایگاه دومین خطاي رایـج در ایـن    2از آن، عدم مطابقت فاعل و فعل در عدد (
سـاختار فعـل، اشـکال    دهد. اشکال در زمـان، شـکل یـا    مجله را به خود اختصاص می

از زمـان معلـوم و مجهـول و     ي اضافی و غیر ضرور، اشکال در اسـتفاده  ي امالیی، واژه
مشـترکاً در   1دار فعل هر کدام با فراوانـی   ingیا صورت  toاشتباه در کاربرد مصدر با 

چکیده مورد بررسی قرار گرفت  8جایگاه سوم قرار دارند. در این مجله نیز در مجموع 
خطا وجود دارد. این مجله از نظر کیفیت نگارش انگلیسی از  2هر چکیده کمتر از و در 

توسـط نیـروي    هـا  رسـد چکیـده  وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار اسـت و بـه نظـر مـی    
 متخصص ویرایش شده باشد.

 

 شناسی گیاهی ایران زیست ي مجله -15
 

 
 

 مورد خطا) 42ایران (شناسی گیاهی  زیست ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله15نمودار 
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دهد. شناسی گیاهی ایران را نشان می زیست ي خطاهاي موجود در مجله 15نمودار 
 6تا  1ها از نوع خطا وجود دارد که فراوانی آن 16ها در این مجله در مجموع طبق یافته

باشد. در این میان،  می مورد 42متغیر است. تعداد کل خطاها در این شماره از مجله نیز 
و اشکال در عدد اسم (مفرد و جمـع بـودن)    theنابجا از حرف تعریف معین  ي استفاده

ترین نوع خطا در این مجله شـناخته شـدند.    مشترکاً به عنوان رایج 6هر کدام با فراوانی 
در جایگاه دوم قرار گرفت و  5نادرست از حروف اضافه با فراوانی  ي حذف یا استفاده
به عنوان سومین خطاي رایج در این مجله شـناخته   4فراوانی  گذاري بااشکال در نشانه

چکیده مورد بررسی قرار گرفت و در هـر چکیـده بـه     7شد. در این مجله، در مجموع 
خطا شناسایی شد. این مجله از نظر کیفیت نگارش انگلیسی از وضعیت  6طور متوسط 

گـارش انگلیسـی   خوبی برخوردار نیست و الزم است با جذب نیروي متخصص زبان، ن
 ارتقاء یابد. ها چکیده
 

 شناسیبلورشناسی و کانی ي مجله -16
 

 
 

 مورد خطا) 104شناسی (بلورشناسی و کانی ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله16نمودار 
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دهد. شناسی را نشان می بلورشناسی و کانی ي خطاهاي موجود در مجله 16نمودار 
ها از نوع خطا وجود داشته است که فراوانی آن 20ها در این مجله در مجموع طبق یافته

مـورد اسـت. در ایـن     104متغیر بوده است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز  14تا  1
 14گذاري و واژه، فعل یا عبارت نامناسب هـر کـدام بـا فراوانـی     میان، اشکال در نشانه

بقت فاعـل و فعـل در   باشند. عدم مطاترین خطاي موجود در این مجله میمشترکاً رایج
نابجا از حرف تعریـف   ي در جایگاه دوم قرار دارد و سرانجام استفاده 8عدد با فراوانی 

کوچـک هـر   از حـروف بـزرگ و    ي فارسی و خطاي در استفاده ، ساختار شبهtheمعین 
 12در جایگاه سـوم قـرار دارنـد. در ایـن مجلـه در مجمـوع        مشترکاً 7کدام با فراوانی 

خطا موجـود   9چکیده مورد بررسی قرار گرفت و در هر چکیده به طور متوسط حدود 
است. این مجله از نظر کیفیت نگارش انگلیسی از وضعیت خوبی برخـوردار نیسـت و   

ها کیدهالزم است با جذب یا جلب مشارکت نیروي متخصص زبان، نگارش انگلیسی چ
 در این مجله به طرز موثري ارتقاء یابد.

 

 زیستانسان و محیط ي مجله -17
 

 
 

 مورد خطا) 120زیست ( انسان و محیط ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله17نمودار 
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دهـد.  زیسـت را نشـان مـی    انسان و محـیط  ي خطاهاي موجود در مجله 17نمودار 
نوع خطـا وجـود دارد    16از مجله در مجموع ها نشان داد که در این شماره تحلیل داده

مورد متغیر است. تعداد کل خطاهاي استخراج شده از ایـن   46تا   1ها از که فراوانی آن
مـورد بـه    46اضـافی بـا    ي باشد. در این میان، فاصـله مورد می 120شماره از مجله نیز 

خطـا بیشـتر    موجود در این مجله شـناخته شـد. ایـن نـوع     ترین نوع خطايعنوان شایع
فارسـی   کاهـد. سـاختار شـبه   خطاي تایپی است که البته از مسئولیت ویراستار مجله نمی

هاي این مجله است و سرانجام اشکال در مورد) دومین خطاي پر بسامد در چکیده 14(
سومین خطـاي   8گذاري، اشکال امالیی و اشکال دستوري عام هر کدام با فراوانی نشانه

چکیده مورد بررسی قرار گرفـت و در   8اند. در این مجله در مجموع رایج در این مجله
ي خطا مشاهده شد. این یافتـه مبـین آن اسـت کـه مجلـه     15هر چکیده به طور متوسط 

حاضر از نظر کیفیت نگارش انگلیسی وضعیت مناسـبی نـدارد و الزم اسـت مسـئوالن     
 الحات دیگـر مربوطه با جذب یا جلب همکاري نیروي متخصـص زبـان و انجـام اصـ    

 ها را  ارتقاء بخشند.کیفیت نگارش انگیسی چکیده

 علوم محیطی ي مجله -18
 

 
 

 مورد خطا) 2علوم محیطی ( ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله18نمودار 
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هـا  دهـد. بررسـی  علوم محیطی را نشان می ي خطاهاي موجود در مجله 18نمودار 
وجـود   1خطا و هر کـدام بـا فراوانـی     نوع 2نشان داد که در این مجله در مجموع تنها 

و اشتباه در کاربرد مصدر  theنابجا از حرف تعریف معین  ي دارد که عبارتند از: استفاده
چکیده مورد بررسـی قـرار    8دار فعل. در این مجله نیز در مجموع  ingیا صورت  toبا 

نگـارش   خطا وجود دارد. این مجلـه از نظـر کیفیـت    1گرفت و در هر چکیده کمتر از 
تواند براي مجالت دیگر به عنوان یک  می انگلیسی داراي وضعیت بسیار خوبی است و

 الگو عمل نماید.
 

شناسی اقیانوس ي مجله -19
 

 

 مورد خطا) 46شناسی (اقیانوس ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله19نمودار 
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اسـت.  شناسی را به تصـویر کشـیده   خطاهاي موجود در مجله اقیانوس 19نمودار 
نوع خطـا وجـود دارد. در    16هاي بسامدي نشان داد که در این مجله در مجموع تحلیل

باشد. تعداد کل خطاها در این مجله  میمورد متغیر  7تا   1ضمن، فراوانی این خطاها از 
مورد است. در این میان، کوتاهی غیر معمول طول جمالت به تبعیت از فارسـی   46نیز 

ین خطاي موجود در این مجله است. پـس از آن، اسـتفاده نابجـا از    تر رایج 7با فراوانی 
مـورد) بـه ترتیـب در     5مـورد) و سـاختار شـبه فارسـی (     the )6حرف تعریف معـین  

چکیده مورد بررسی قرار  7هاي دوم و سوم قرار دارند. در این مجله در مجموع جایگاه
ان ـدارد. ایـن یافتـه نشـ   خطا وجـود   7ده به طور متوسط حدود ـر چکیـگرفت و در ه

دهد که مجله حاضر از نظر کیفیت نگارش انگلیسی در وضـعیت مناسـبی نیسـت و    می
الزم است مسئوالن مربوطه با انجام اقدامات درمانی از جمله جذب یا جلـب همکـاري   

 ها را بهبود بخشند.نیروي متخصص زبان، کیفیت نگارش انگیسی چکیده
 

 شناسی ایران زیست ي مجله -20
 

 
 

 مورد خطا) 97شناسی ایران ( زیست ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله20نمودار 
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دهد. طبـق  شناسی ایران را نشان می زیست ي خطاهاي موجود در مجله 20نمودار 
 12تـا    1هـا از  نوع خطا وجود دارد که فراوانی آن 18ها در این مجله در مجموع یافته

باشـد. در ایـن میـان،     می مورد 97مجله نیز بالغ بر متغیر است. تعداد کل خطاها در این 
ترین خطـاي موجـود در ایـن     رایج 12اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل با فراوانی 

اضافی و اشکال  ي مجله بوده است. پس از آن کوتاهی غیر معمول طول جمالت، فاصله
نابجـا از حـرف    ي ادهدر مکان دوم قرار دارند. اسـتف  9دستوري عام هر کدام با فراوانی 

 7گذاري هر کدام بـا فراوانـی   ، ساختار شبه فارسی و اشکال در نشانهtheتعریف معین 
چکیـده   13باشند. در این مجله در مجموع مشترکاً سومین خطاي رایج در این مجله می

خطا وجود دارد. این  8مورد بررسی قرار گرفت و در هر چکیده به طور متوسط حدود 
دهد که مجله حاضر از نظر کیفیت نگارش انگلیسی در وضعیت مناسـبی  می یافته نشان

قرار ندارد و الزم است مسئوالن مربوطه با جـذب نیـروي زبـان و متخصـص، کیفیـت      
 ها را  به طرز موثري ارتقاء دهند.نگارش انگیسی چکیده

 

 پژوهش فیزیک ي مجله -21
 

 
 

 مورد خطا) 9پژوهش فیزیک ( ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله21نمودار 
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دهـد. طبـق   پژوهش فیزیـک را نشـان مـی    ي خطاهاي موجود در مجله 21نمودار 
تـا    1ها از نوع خطا وجود داشته است که فراوانی آن 5ها در این مجله در مجموع یافته

مورد بوده اسـت. در ایـن    9مورد متغیر بوده است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز  3
ترین نوع خطاي موجود در ایـن مجلـه   فراوان 3گذاري با فراوانی اشکال در نشانهمیان، 

اضـافی هـر کـدام بـا      ي بوده است. اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل و نیز فاصـله 
نابجا از حرف تعریف  ي مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند و سرانجام استفاده 2فراوانی 

دار فعل هر کـدام بـا    ingیا صورت  toاز مصدر با  ي تفادهو نیز اشتباه در اس theمعین 
چکیده مورد بررسـی   15در جایگاه سوم قرار دارند. در این مجله در مجموع  1فراوانی 

خطا وجود دارد. این یافته نشـان   1قرار گرفت و در هر چکیده به طور متوسط کمتر از 
وضعیت خـوبی دارد هرچنـد   حاضر از نظر کیفیت نگارش انگلیسی  ي دهد که مجلهمی

 هنوز براي ارتقاء کیفیت جاي کافی وجود دارد.
 

 هاي رسوبیرخساره ي مجله  -22
 

 
 

 مورد خطا) 42هاي رسوبی (رخساره ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله22نمودار 
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دهد. طبـق  هاي رسوبی را نشان میرخساره ي خطاهاي موجود در مجله 22نمودار 
تا   1ها از نوع خطا وجود داشته است که فراوانی آن 14در مجموع  ها در این مجلهیافته

مورد بوده است. در این  42مورد متغیر بوده است. تعداد کل خطاها در این مجله نیز  8
تـرین خطـاي موجـود در     مورد فـراوان  8میان، اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل با 

گذاري هر کدام با سی و خطاي در نشانهفار حاضر است. پس از آن ساختار شبه ي مجله
باشند. سر انجـام، واژه، فعـل یـا عبـارت     دومین خطاي شایع در این مجله می 5فراوانی

در جایگاه  4نادرست از حرف اضافه هر کدام با فراوانی  ي نامناسب و حذف یا استفاده
و در هـر  چکیده مورد بررسی قرار گرفـت   8سوم قرار دارند. در این مجله در مجموع 

 ي دهد کـه مجلـه   می خطا شناسایی شد. این یافته نشان 5چکیده به طور متوسط حدود 
حاضر از نظر کیفیت نگارش انگلیسی وضعیت خوبی ندارد و الزم است با اتخاذ تدابیر 

 ارتقاء یابد. ها الزم کیفیت نگارش انگلیسی در چکیده
 

 زیست هاي محیطپژوهش ي مجله -23
 

 
 

 مورد خطا) 93زیست ( هاي محیطپژوهش ي خطاهاي موجود در مجله : بررسی23نمودار 
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دهد. زیست را نشان می ي محیطها پژوهش ي خطاهاي موجود در مجله 23نمودار 
ها از نوع خطا وجود داشته است که فراوانی آن 18ها در این مجله در مجموع طبق یافته

مورد بوده اسـت.   93این مجله نیز مورد متغیر بوده است. تعداد کل خطاها در  17تا   1
ي شناسـایی شـده در   ترین خطا شایع 17اري با فراوانی گذدر این میان، اشکال در نشانه

مـورد و   16بـا   theنابجا از حرف تعریـف معـین    ي این مجله است. پس از آن استفاده
 مورد به ترتیـب دومـین و سـومین خطـاي رایـج در ایـن مجلـه        10اضافی با ي فاصله
چکیده مورد بررسی قرار گرفت و در هـر چکیـده    9باشند. در این مجله در مجموع  می

حاضـر از   ي دهد که مجلهخطا وجود دارد. این یافته نشان می 10به طور متوسط حدود 
نظر کیفیت نگارش انگلیسی وضعیت خوبی نـدارد و الزم اسـت بـا اتخـاذ تـدابیر الزم      

 د یابد.ها بهبوکیفیت نگارش انگلیسی در چکیده
 

 زیست و توسعه محیط ي مجله  -24
 

 

 مورد خطا) 41زیست و توسعه ( محیط ي : بررسی خطاهاي موجود در مجله24نمودار 
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د. ـدهـ  مـی  انـزیست و توسـعه را نشـ   خطاهاي موجود در مجله محیط 24نمودار 
 1هـا از  نوع خطا وجود دارد که فراوانی آن 12ها در این مجله در مجموع براساس یافته

مـورد خطـا شناسـایی     41مورد متغیر است. در مجموع، در این شـماره از مجلـه    7  تا
از  ي گردید. در این میان، اشکال در زمان، شکل یـا سـاختار فعـل و اشـتباه در اسـتفاده     

ي ترین نوع خطامشترکاً شایع 7انی دار فعل هر کدام با فراو ingیا صورت  toمصدر با 
، سـاختار شـبه   theنابجا از حرف تعریـف معـین    ي استفادهموجود در این مجله است. 

گذاري، عدم مطابقت فاعل و فعل در عدد و اشکال دستوري عام هر کدام فارسی، نشانه
در رده دوم قرار دارند و سرانجام واژه، فعل یا عبارت نامناسب با فراوانـی   4با فراوانی 

چکیده مـورد   10جله در مجموع باشد. در این مسومین خطاي رایج در این مجله می 3
خطا وجود دارد. این یافته  4بررسی قرار گرفت و در هر چکیده به طور متوسط حدود 

حاضر از نظر کیفیت نگارش انگلیسی وضعیت چنـدان خـوبی    ي دهد که مجلهنشان می
 ها ارتقاء یابد.ندارد و الزم است با اتخاذ تدابیر الزم کیفیت نگارش انگلیسی در چکیده

 
سوال دو: در کدام یک از مجالت مورد بررسی خطاهاي بیشتري مشـاهده   2.4

 شده است؟
مـورد بررسـی را    ي مجلـه  24تعداد کل خطاهاي موجود در هر یـک از   2جدول 

خطـا کـم    2علـوم محیطـی تنهـا بـا      ي دهد. بر اساس نتایج بدست آمده مجلهنشان می
 9خطا) و پـژوهش فیزیـک (   6زیستی ( هاي ایمنید و مجلهـه شـخطاترین مجله شناخت

هاي دوم و سوم را کسب کردند. به عبارت دیگر، این سه مجله از نظر کیفیت خطا) رتبه
 12اي (ي علوم و فنـون هسـته  ها اند. مجلهنگارش انگلیسی داراي بهترین وضعیت بوده

هاي هخطا) رتب 21شناسی ایران ( خطا) و زمین 18خطا)، تاکسونومی و بیوسیستماتیک (
 پایـه  علومهاي مورد بررسی، مجله ي مجله 24چهارم تا ششم را کسب نمودند. در میان 

ــین و فضــا (  167دانشــگاه آزاد اســالمی ( ــا)، فیزیــک زم ــا) و انســان و  140خط خط
 خطا) داراي بیشترین خطا بودند. 120زیست ( محیط
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 : تعداد کل خطاها به تفکیک مجله2جدول 
 

 کل خطاتعداد  نام مجله ردیف

 167 دانشگاه آزاد اسالمی پایه علوم 1

 140 فیزیک زمین و فضا 2

 120 زیست انسان و محیط 3

 104 شناسی بلورشناسی و کانی 4

 97 شناسی ایران زیست 5

 93 زیست ي محیطها پژوهش 6

 87 سلول و بافت 7

 79 زیست علوم و تکنولوژي محیط 8

 74 شناسی کاربردي پیشرفته زمین 9

 66 پترولوژي 10

 55 ژئوفیزیک ایران 11

 47 شناسی گیاهی زیست 12

 46 شناسی اقیانوس 13

 46 شناسی اقتصادي زمین 14

 42 ي رسوبیها رخساره 15

 42 شناسی گیاهی ایران زیست 16

 41 زیست و توسعه محیط 17

 25 شناسی شناسی و رسوب چینه 18
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 کل خطاتعداد  نام مجله ردیف

 21 شناسی ایران زمین 19

 18 و بیوسیستماتیکتاکسونومی  20

 12 اي علوم و فنون هسته 21

 9 پژوهش فیزیک 22

 6 ایمنی زیستی 23

 2 علوم محیطی 24

 1439 مجموع

 
سوال سه: کدام یک از انواع خطاها در مجالت مـورد بررسـی از شـیوع     3.4

 بیشتري برخوردارند؟
 

را بـر حسـب فراوانـی     پایـه  علـوم مجله  24گانه موجود در  27خطاهاي  3جدول 
خطـا شناسـایی    1439مجله مورد بررسی در مجموع  24دهد. در ها نشان میرخداد آن

ي نابجا از حرف تعریـف معـین   دهد که خطاهاي استفادهها نشان میگردید. تحلیل داده
theتـرین  مـورد رایـج   124و  150، 198گذاري به ترتیـب بـا   ي اضافی و نشانه، فاصله

  ند.اخطاها بوده
 

 مورد بررسی ي مجله 24: تعداد کل خطاها بر حسب نوع خطا در 3جدول 
 

 فراوانی خطا نوع خطا ردیف

 the 198نابجا از  ي استفاده 1
 150 اضافی ي فاصله 2
 124 گذارينشانه 3
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 فراوانی خطا نوع خطا ردیف

 112 اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل 4
 107 ساختار شبه فارسی 5
 71 بزرگ و کوچک ي از حروفخطاي در استفاده 6
 71 واژه، فعل یا عبارت نامناسب 7
 62 نادرست از حرف اضافه ي حذف یا استفاده 8
 58 اشکال امالیی 9
 54 عدم مطابقت فاعل و فعل در عدد 10
 52 دار فعلing یا صورت  toاشتباه در کاربرد مصدر با 11
 45 از زمان معلوم و مجهول ي اشکال در استفاده 12
 45 جمع و مفرد –اشکال در عدد اسم  13
 45 اضافی و غیر ضرور ي واژه 14
 43 گفتار ي خطا در مقوله 15
 42 اشکال دستوري عام 16
 35 کامالً غیر دستوري و مبهم ي جمله 17
 33 کوتاهی غیر معمول طول جمالت 18
 26 موصولی ضمایر –اشکال دستوري  19
 21 نادرست حروف تعریف معین ي حذف یا استفاده 20
 17 ادات نامناسب براي فعل 21
 16 ضروري ي حذف واژه 22
 4 گونی در نگارش اسامی نویسندگان گونه 23
 3 عدم وجود حرف ربط ضروري 24
 3 عدم یکنواختی در زمان افعال 25
 2 اشکال در حروف ربط 26
 0 ترتیب کلمات 27

 1439 مجموع
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)، ساختار شبه فارسـی  112اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل (ضمناً، خطاهاي 
ي از حـروف   ) مشترکاً با خطاي در اسـتفاده 71) و واژه، فعل یا عبارت نامناسب (107(

انـد. در  ي چهارم تا ششم را کسـب نمـوده  ها ) از نظر فراوانی رتبه71بزرگ و کوچک (
 2ي اشکال در حروف ربـط ( ضمن، در مورد ترتیب کلمات خطایی دیده نشد و خطاها

) و 3) و نیز عدم وجود حرف ربـط ضـروري (  3مورد)، عدم یکنواختی در زمان افعال (
 اند. ) نادرترین خطاها بوده4گونی در نگارش اسامی نویسندگان (گونه

 

پژوهشـی وزارت   -ي هر یک از مجالت علمـی ها چکیدهسوال چهار: آیا  4.4
منـدرج در همـان نشـریه     ي تدوین مقالـه  ي نامه علوم، تحقیقات و فناوري با شیوه

 مطابقت دارد؟
چکیده (از نظر شکل ظاهري ) در هر  ي ارایه ي  براي پاسخ به این سوال ابتدا نحوه

تدوین مقاله در هر مجلـه   ي نامه شیوه ي شود و سپس از طریق مطالعهمجله توصیف می
ها در هر مجلـه، قواعـد ذکـر    شود به این سوال پاسخ داده شود که آیا چکیدهتالش می

نامه را رعایت کرده اند یا خیر؟ در ادامه، نتایج بررسی به تفکیک هر مجله  شده در شیوه
 گردد: می ارایه

 
 ژئوفیزیک ایران ي مجله -1

ي ي مقاله در این مجله بیان گردیده که ((چکیـده بایـد مجموعـه   در راهنماي تهیه
کار و نتایج باشد)). ضمناً عنوان گردیده کـه  فشرده و گویایی از اهمیت موضوع، روش 

ها نیز ذکـر  کلمه باشد)). در مورد کلیدواژه 700تا  500ي انگلیسی باید حدود ((چکیده
ي کلیدي انگلیسی مربوط بـه موضـوع تحقیـق مقالـه ذکـر      واژه 6گردیده که ((حداکثر 
 هاي کلیدي فارسی باشد)).ي واژهگردد و باید ترجمه

جالب در خصوص این مجله آن است که در آن بین حجم اطالعات  ي اول ونکته
هـاي  معادل آن به انگلیسی همخوانی وجود ندارد. چکیـده  ي ي فارسی و چکیدهچکیده
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هاي انگلیسـی از حجمـی معـادل    اند حال آن که چکیدهفارسی غالباً کوتاه ارایه گردیده
انـد. بـه    ي فارسـی چکیـده ي کامل برخوردارند و حـداقل دو برابـر   حداقل یک صفحه

ي فارسـی نوشـته شـده چـون بخـش      ي انگلیسی مستقل از چکیـده رسد چکیده مینظر
 ي انگلیسی در چکیده ي فارسی وجود ندارد. زیادي از اطالعات چکیده

 
 ژئوفیزیک ایران ي ره از مجلههاي موجود در یک شما: کلیدواژه4جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده

1 5 

2 5 

3 4 

4 4 

5 5 

6 6 

7 5 

7 7 

9 6 

10 4 

 51 مجموع
 

هاي فارسی برخی در قالب یک بند و برخی در قالب چند بند ارایـه  ضمناً، چکیده
هـاي انگلیسـی، اطالعـات جـز در یـک مـورد در قالـب        گردیده حال آن که در چکیده

 ي یـک در چکیدهبندهاي مختلف ارایه شده است. عالوه بر این، از نظر تورفتگی بندها 
ي دیگر بنـد اول فاقـد تـورفتگی و بنـدهاي     چکیده 9بندي تورفتگی وجود ندارد و در 

 حدود نیم سانتی متر تورفتگی است.بعدي داراي 
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کلیـدواژه وجـود    7تـا   4عالوه بر این، در این شماره از  مجله براي هر چکیده از 
در ایـن شـماره، بـراي هـر      کلیـدواژه،  51چکیده و مجموع  10دارد. با توجه به وجود 

مقالـه   ي کلیدواژه وجود دارد. با توجه به راهنماي تهیه 5چکیده به طور متوسط حدود 
را لحاظ نموده، مشخص است که یـک   6ها سقف در این مجله که براي تعداد کلیدواژه

کلیدي را درج نمـوده اسـت. در مـورد طـول      ي واژه 7مقاله از این اصل عدول کرده و 
باالتر از سقف اعالمی در  ها چکیده در باقی موارد تعداد واژه 3چکیده نیز جز در مجاز 

 مجله است.
 

 پترولوژي ي مجله -2

ي انگلیسی مقاله در راهنماي نگارش مقاله در این مجله عنوان گردیده که ((چکیده
ي دقیـق و یکسـان   ي آخر مقاله آورده شود. این بخـش بایـد ترجمـه   بایستی در صفحه

هاي کلیـدي بـه   ي فارسی بوده و همراه با عنوان، نام و نشانی نویسندگان و واژهچکیده
 زبان انگلیسی باشد)). 

در راهنماي نگارش مقاله در این مجله براي طول چکیـده نیـز محـدودیتی لحـاظ     
هـاي ضـروري جهـت درج در ذیـل هـر چکیـده       نشده است. همچنین، تعداد کلیدواژه

دهد که در این مجله از نظـر  ي به عمل آمده نشان میهامشخص نگردیده است. بررسی
هاي فارسی و انگلیسی مطابقت وجود دارد به این معنی که هر شکل ظاهري بین چکیده

ي فارسی و چکیده ي معادل آن به انگلیسی در قالب یک بند ارایه گردیده و بین چکیده
ن همـه، بـه دلیـل عـدم     محتواي فارسی و انگلیسی هر چکیده مطابقت وجود دارد. با ای

ي حاضـر را  تـوان در ایـن دو مـورد مجلـه    نمـی  ها ذکر حجم چکیده و تعداد کلیدواژه
 ارزیابی کرد.
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 پترولوژي ي ود در یک شماره از مجلههاي موج: کلیدواژه 5جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 4 

2 4 

3 5 

4 5 

5 4 

6 6 

7 5 

 33 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   6تا  4مجله براي هر چکیده از  ازدر این شماره 
کلیدواژه در این شماره، براي هر چکیده به طور متوسـط   33چکیده و مجموع  7وجود 
 کلیدواژه وجود دارد. 5حدود 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی پایه علوم ي مجله -3

انگلیسی مقاله باید  ي ((چکیدهي مقاله در این مجله تاکید گردیده در راهنماي تهیه
ي فارسی باشد)). ضمناً ي کامل و دقیق عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و چکیدهترجمه

عنوان گردیده ((چکیده باید متن فشرده و گویایی از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج 
ها هیچ لیدواژهکلمه تجاوز نکند)). در این دستورالعمل در مورد تعداد ک 200باشد و از 

 گونه مطلبی بیان نشده است.
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 دانشگاه آزاد اسالمی پایه علوم ي ههاي موجود در یک شماره از مجل: کلیدواژه 6جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 6 

3 4 

4 3 

5 6 

6 5 

7 4 

7 4 

9 4 

10 4 

11 5 
12 5 
13 3 

 58 مجموع
 

داد که دستورالعمل مربـوط بـه طـول چکیـده، در برخـی      ان ـها نشبررسی چکیده
رسد. در ضمن،  می واژه هم 300چکیده گاه به حدود ده است و طول ـموارد رعایت نش

اسـتفاده شـده    افتهیسـاختار  نویسی چکیده ويـدر این مجله براي نگارش چکیده از الگ
عبارتنـد   کلیي مختلفی است که به طور ها است بدین معنی که چکیده داراي زبربخش

ار ـالبته، همین ساخت. Conclusion و Introduction ،Aim ،Methods ،Resultsاز: 
ال، در ـوردار نیست. بـه عنـوان مثـ   ـی الزم برخـهاي مختلف از یکدست دهـز در چکیـنی

 Materialي دیگر از لفظ ده ولی در چکیدهـاده شـاستف Methodsیک چکیده از لفظ 
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and Method ي دیگر از و در چکیدهMaterials and Methods  ضـمن  استفاده شده
اي هم اصالً حرفی از روش انجام کار به میان نیامده و پس از مقدمه و آن که در چکیده

هـاي  هدف مستقیمًا نتـایج ارایـه گردیـده اسـت. ایـن نـوع اشـکاالت یکـی از آسـیب         
 گردد.در این مجله محسوب می نویسی چکیده

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   6تا  3مجله براي هر چکیده از در این شماره از 
 4کلیدواژه، براي هر چکیده به طور متوسط حـدود   58چکیده و در مجموع  13وجود 

 کلیدواژه درج گردیده است.
 

 ایمنی زیستی ي مجله -4
کاراکتر (بـا   2000ي مقاله در این مجله چکیده نباید از بر اساس دستورالعمل تهیه

هاي موجود در متن) بیشتر باشد. در ضمن، در خصوص کلیـدواژه نیـز   احتساب فاصله
هـاي  ها باید ذیل چکیده آورده شود با این حال تعداد کلیدواژهذکر گردیده که کلیدواژه

 الزم براي درج در ذیل چکیده مشخص نگردیده است.
 

 ایمنی زیستی ي هاي موجود در یک شماره از مجله: کلیدواژه7جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 6 

2 5 

3 5 

4 5 

5 3 

6 4 

7 5 

7 6 

9 4 

10 5 

 48 مجموع
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چکیده وجود دارد. هر چکیده در قالب یک  10در این شماره از مجله در مجموع 
بند ارایه گردیده و در اول بند به میزان حـدود نـیم سـانتی متـر تـورفتگی وجـود دارد.       

 پایـه  علـوم  ي به صورت یک متن یکپارچه تهیه شده و برخالف آنچـه در مجلـه  چکیده 
چکیده از نظر محتوایی و . ، از نوع ساختار یافته نیستدانشگاه آزاد اسالمی مشاهده شد

ها طول با استاندارد اعالمی از سوي مجله همخوانی دارد و در خصوص تعداد کلیدواژه
توان اظهار نظر مشخصی ارایه نمـود. در   دیده نمیچون سقفی براي این مقوله اعالم نگر

 نیز کامالً با هم مطابقت دارد. ها پایان، شکل ظاهري چکیده
کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   6تا  4مجله براي هر چکیده از در این شماره از 

 5کلیدواژه، براي هر چکیده به طور متوسط حـدود   48چکیده و در مجموع  10وجود 
 کلیدواژه استفاده شده است.

 
 سلول و بافت ي مجله -5

 هـده کـــوان گردیــــــن مقــاالت عنـاي تدویـــله در بخــش راهنمـــن مجـــدر ایــ
ل: ـه بـوده و بـه تفکیـک شامـ    ـکلمـ  250تا  200ن ـی مقاله باید بیـي انگلیس((چکیده

Aim ،Material and Methods ،Results ،Conclusion  وKeywords  .((ــد باش
کلمه بوده و به تفکیـک   250فارسی نیز عنوان گردیده که ((باید حداکثر  ي چکیدهبراي 

کلمه و بر  5تا  3گیري و واژگان کلیدي (بین ها، نتایج، نتیجهشامل: هدف، مواد و روش
 ) بطور جداگانه باشد)).MeSHاساس 

فارسـی و انگلیسـی    ي بـاال بـین دسـتورالعمل چکیـده     ي در همین توصیف سـاده 
هـا  گردد. ذکر تعداد کلیدواژه می هایی وجود دارد که خود نوعی آسیب محسوبتفاوت

انگلیسی و همچنین  ي ارسی و نبودن این پیغام در شرح مختصات چکیدهي ف در چکیده
ي انگلیسـی و نبـودن ایـن پیغـام در     وجود سقف پایینی براي تعداد کلمات در چکیـده 

ها است. در این شماره از مجلـه در  آشفتگیاي از این نوع ي فارسی نمونهبخش چکیده
هاي هاي مندرج در دستورالعمل عیناً در چکیدهچکیده وجود دارد. زیر بخش 7مجموع 

انگلیسی رعایت شده است. هر بخش پررنگ شده و در قالب یک بنـد جـدا امـا بـدون     
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هـا تـا حـد زیـادي بـه      تورفتگی ارایه گردیده است. در این مجلـه در نگـارش چکیـده   
دستورالعمل نگارش چکیده توجه شده است. ضمن آن که سقف مجاز طول چکیده (بر 

 حسب واژه) نیز رعایت گردیده است.
 

 سلول و بافت ي در یک شماره از مجلههاي موجود : کلیدواژه8جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 4 

3 4 

4 4 

5 3 

6 4 

7 4 

 28 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   5تا  3مجله براي هر چکیده از  در این شماره از
کلیـدواژه   4کلیدواژه، براي هر چکیده به طـور متوسـط    28چکیده و مجموع  7وجود 

هـا نیـز بـا سـقف اعالمـی در      ثبت گردیده است. کوتاه سخن این کـه تعـداد کلیـدواژه   
 دستورالعمل مطابقت دارد.

 
 فیزیک زمین و فضا ي مجله -6

کلمـه،   250ها باید داراي چکیده تـا  راهنماي نگارندگان این مجله آمده ((مقاله در
 6ها باشد)). ضمناً باید ((حـداکثر  ي جامع در حدود دو صفحه و یا هر دوي آنچکیده
 ي کلیدي ارایه گردد)).واژه



 65                      ...پژوهشی -نویسی انگلیسی در مجالت فارسی علمیبررسی وضعیت چکیده 

چکیده بررسـی شـد. اولـین     13مورد بررسی از این مجله در مجموع  ي در شماره
کنـد ایـن اسـت کـه از نظـر حجـم هـیچ نـوع         در این مجله جلب توجه می اي کهنکته

هاي انگلیسـی از نظـر   هاي فارسی و انگلیسی وجود ندارد. چکیدههماهنگی بین چکیده
مـورد در قالـب    9فارسی  ي چکیده 13اند. ضمناً، از هاي فارسیطول چند برابر چکیده

هـاي  در چکیده –اند. بند اول  ه گردیدهبند ارای 2مورد باقی مانده در قالب  4یک بند و 
بدون تورفتگی و بندهاي بعدي با تورفتگی حدود نـیم سـانتی متـر همـراه      –بندي چند

 شود.هاي انگلیسی نیز مشاهده میاست. این نوع تورفتگی در چکیده
ي انگلیسـی اسـت.   از ساختار متفاوت براي نگارش چکیده ي ي دیگر استفادهنکته

اطالعات استفاده  ي براي ارایهنویسی ساختاریافته  الگوي چکیدهها از دهدر یکی از چکی
هاي دیگر، اطالعات در قالب متنی یکپارچـه ارایـه شـده    گردیده حال آن که در چکیده

 است.
 

 فیزیک زمین و فضا ي شماره از مجله هاي موجود در یک: کلیدواژه9جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 4 

3 6 

4 5 

5 3 

6 7 

7 5 

7 4 

9 5 

10 3 
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 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
11 6 
12 5 
13 3 

 61 مجموع
      

باشـند. بـا توجـه بـه     کلیـدواژه مـی   7تا  3ها حاوي مجله چکیده در این شماره از
 5کلیدواژه، براي هر چکیده به طـور متوسـط حـدود     61چکیده و مجموع  13بررسی 

کلیدواژه وجود دارد کـه فراتـر    7چکیده کلیدواژه ارایه گردیده است. همچنین، در یک 
 از سقف مجاز اعالمی در دستورالعمل مندرج در مجله است.

 
 شناسیشناسی و رسوبچینه ي مجله -7

ي این مجله از نویسندگان درخواست گردیده ((طـول  ي نگارش مقالهنامه شیوهدر 
گردیـده  خـط) باشـد)). ضـمناً توصـیه      15کلمه (معـادل حـداکثر    300چکیده حداکثر 

 کلیدواژه به عنوان واژگان کلیدي ارایه نماید)). 5((نویسنده حداکثر 
چکیده وجود دارد. در یک مورد طول چکیده  8در این شماره از مجله در مجموع 

کلمـه   300خط است ولی از نظر تعداد کلمـات جـز در یـک مـورد سـقف       26معادل 
یده و در آغـاز بنـد تـورفتگی    رعایت شده است. هر چکیده در قالب یک بند ارایه گرد

 وجود ندارد.
 

 شناسی شناسی و رسوب چینه ي هاي موجود در یک شماره از مجله: کلیدواژه10جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 6 

3 5 
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 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
4 5 

5 5 

6 4 

7 5 

8 5 

 40 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   6تا  3مجله براي هر چکیده از  در این شماره از
کلیدواژه در این شماره، براي هر چکیده به طور متوسط  40چکیده و مجموع  8بررسی 

کلیـدواژه بـراي    5اگرچه در دستورالعمل سقف حـداکثر  کلیدواژه وجود دارد.  5ود حد
ده است کـه مغـایر بـا    یبه ثبت رسکلیدواژه  6ه، در یک چکیده یدهر چکیده اعالم گرد

 دستورالعمل مزبور است.

 تاکسونومی و بیوسیستماتیک ي مجله -8

تدوین مقاله در این مجله قید گردیده ((هر مقاله باید یک چکیده به  ي نامه در شیوه
 250تـا   100زبان انگلیسی داشته باشد)). در ضمن عنوان گردیده ((چکیده باید شـامل  

کلمه و بدون هر گونه عالئم اختصاري باشد)). در مورد واژگان کلیدي هم قید گردیده 
 س حروف الفبا باشد)).مرتب شده بر اسا ي ((حداکثر حاوي شش کلمه

چکیده مورد بررسی قرار گرفت. بررسـی   7در این شماره از این مجله در مجموع 
ها نشان داد که در دو مورد در چکیده از عالئم اختصاري اسـتفاده شـده اسـت.    چکیده

کلمه) به خوبی رعایـت گردیـده اسـت و در     250تا  100ها (سقف واژگانی در چکیده
 رعایت شده است. نامه شیوهها نیز سقف اعالمی در همورد تعداد کلیدواژ

 

 

 



   اي اطالع رسانی علوم و فناوري    مرکز منطقه                                                            68 

 تاکسونومی و بیوسیستماتیک ي ي موجود در یک شماره از مجلهها : کلیدواژه11جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 4 

7 5 

 30 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   5تا  4مجله براي هر چکیده از  در این شماره از
 4کلیدواژه، براي هر چکیـده بـه طـور متوسـط حـدود       30چکیده و مجموع  7بررسی 

ها نیز کامالً بر سقف اعـالم شـده در دسـتورالعمل    کلیدواژه وجود دارد. تعداد کلیدواژه
 منطبق است.

 

 شناسی کاربردي پیشرفته زمین ي مجله -9
مقاله بایـد بـه دو زبـان     ي تدوین مقاله در این مجله ((چکیده ي نامه براساس شیوه

ي انگلیسـی روي  کلمـه نوشـته شـود و چکیـده     150فارسی و انگلیسی و حـداکثر در  
ي کلیدي نیز در ارتبـاط بـا   واژه 5اي جداگانه باشد)). ضمناً الزم است ((حداکثر صفحه

 آورده شود)).عنوان و متن مقاله ذیل چکیده 
چکیده وجود دارد که مبنـاي تحلیـل قـرار گرفـت.      10در این شماره از این مجله 

ها در قالب یک بند ارایـه گردیـده و در اول   دهد که تمام چکیده می ها نشانتحلیل داده
کلمـه اسـت.    150چکیده تعداد واژگان بیشتر از  2چکیده نیز تورفتگی وجود دارد. در 

 خط برخوردار است. 6یز بسیار کوتاه است و از طولی کمتر از ضمناً، یک چکیده ن
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 شناسی کاربردي پیشرفتهزمین ي مجلههاي موجود در یک شماره از : کلیدواژه 12جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 6 

2 5 

3 5 

4 6 

5 5 

6 4 

7 5 

7 5 

9 4 

10 5 

 50 مجموع

 
کلیدواژه لحاظ گردیده اسـت. بـا    6تا  4چکیده از مجله براي هر از  در این شماره

کلیدواژه در این شماره، براي هر چکیـده بـه    50چکیده و مجموع  10توجه به بررسی 
کلیدواژه وجود دارد. بـه بیـان دیگـر، سـقف اعـالم شـده بـراي تعـداد          5طور متوسط 

 ها در این مجله رعایت شده است.کلیدواژه
 

 شناسی ایرانزمین ي مجله  -10

در دستورالعمل نگارش مقاله در این مجله آمده است ((چکیده باید محتواي مقالـه  
 250ها، نتایج و اهمیت و کاربرد نتـایج بـازگو نمایـد و حـداکثر در     را با تاکید بر روش

ي فارسـی باشـد)). در   ي انگلیسی باید کامالً منطبق با چکیـده کلمه نوشته شود. چکیده
هاي پنج مورد به ترتیب حروف الفبا بالفاصله پس از چکیدههاي کلیدي ((تا مورد واژه

 انگلیسی و فارسی آورده شود)). 
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چکیـده وجـود دارد. هـر     8ي مورد بررسی در ایـن مجلـه در مجمـوع    در شماره
ها هیچ نـوع تـورفتگی آغـاز بنـدي     چکیده در قالب یک بند ارایه گردیده و در  چکیده

 وجود ندارد. 

 
 شناسی ایران زمین ي شماره از مجله هاي موجود در یک: کلیدواژه13جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 4 

3 5 

4 3 

5 4 

6 4 

7 6 

8 4 

 35 مجموع
 

کلیدواژه درج گردیـده اسـت. بـا     6تا  3مجله براي هر چکیده از  در این شماره از
کلیدواژه در این شماره، بـراي هـر چکیـده بـه      35چکیده و مجموع  8توجه به بررسی 

هـا در  کلیدواژه وجود دارد. سقف اعالم شده براي تعداد کلیدواژه 4طور متوسط حدود 
 یک چکیده رعایت نشده است.

 
 گیاهیشناسی  ستزی ي مجله -11

 250تـا   100ي موجود در این مجله ((طول چکیـده بایـد بـین    نامه بر اساس شیوه
 6حاوي ). در ضمن، ((چکیده باید حداکثر کلمه و بدون هر نوع کلمه اختصاري باشد)

 مرتب شده بر اساس حروف الفبا باشد)). ي کلیدواژه
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هـا بـا   چکیـده وجـود داشـت. طـول چکیـده      7در این شماره از مجله در مجموع 
نامه مطابقت دارد. هر چکیده در قالب یک بند ارایه گردیده و در اول هـر چکیـده    شیوه

 تورفتگی وجود ندارد. 
 

 شناسی گیاهیزیست ي شماره از مجله هاي موجود در یک: کلیدواژه14جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 6 

2 4 

3 5 

4 5 

5 5 

6 6 

7 5 

 36 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   6تا  4مجله براي هر چکیده از در این شماره از 
 5کلیدواژه، براي هر چکیـده بـه طـور متوسـط حـدود       36چکیده و مجموع  7بررسی 

هـا در ایـن   کلیدواژه وجود دارد. به بیان دیگر، سقف اعالم شده بـراي تعـداد کلیـدواژه   
بـه   هـا  نامه تصریح گردیده که کلیدواژه ، در شیوهمجله به خوبی رعایت شده است. البته

هـا  چکیده، ترتیب الفبایی کلیدواژه 7ترتیب حروف الفبا تنظیم شوند که در هیچ یک از 
 رعایت نشده است. 

 
 زیست علوم و تکنولوژي محیط ي مجله  -12

زبـان فارسـی و    ي در راهنماي نویسندگان این مجلـه قیـد گردیـده کـه ((چکیـده     
هـا،  کلمه باشد و در خود زمینه و هدف، روش بررسی، یافته 250انگلیسی باید حداکثر 
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ي انگلیسـی دقیقـاً   گیري را شامل باشد)). ضمناً ذکر گردیده که ((چکیـده بحث و نتیجه
 3هاي کلیدي نیز عنوان گردیده که ((بـین  ي فارسی باشد)). در مورد واژهمعادل چکیده

 دواژه براي هر چکیده ضروري است)).کلی 5تا 

 4ي مورد بررسی، چکیده 8چکیده است. از مجموع  8این شماره از مجله حاوي  
مورد دیگر در قالب چند بنـد ارایـه گردیـده اسـت. از نظـر       4مورد در قالب یک بند و 

 ها ناهماهنگی وجـود دارد.  وجود تورفتگی در آغاز بند یا عدم وجود آن نیز بین چکیده
 ها نیز در این مجله رعایت شده است.طول چکیده

 

 

 زیست علوم و تکنولوژي محیط ي مجله هاي موجود در یک شماره از: کلیدواژه15جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 4 

2 6 

3 4 

4 4 

5 5 

6 5 

7 4 

8 5 

 37 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   6تا  4مجله براي هر چکیده از  در این شماره از
 5کلیدواژه، براي هر چکیـده بـه طـور متوسـط حـدود       37چکیده و مجموع  8بررسی 

در این مجله جز در یـک   ها کلیدواژه وجود دارد. سقف اعالم شده براي تعداد کلیدواژه
م گردیده و این در حالی است اعال 5ها سقف تعداد کلیدواژه –مورد رعایت شده است 

 کلیدواژه آورده شده است. 6که در یک چکیده 
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 شناسی اقتصاديزمین ي مجله -13

ي مقاله باید به هـر دو زبـان فارسـی و    ي تدوین مقاله ((چکیدهنامهبر اساس شیوه
ي جداگانـه  ي انگلیسـی روي صـفحه  کلمه نوشته و چکیده 150انگلیسی و حداکثر در 

ي ها نیز عنوان گردیده که ((براي معرفی سریع مقاله چند واژهمورد کلیدواژهباشد)). در 
ها نوشته شود)). بنابراین، در این مجله سـقف  کلیدي در ارتباط با متن مقاله زیر چکیده
 ها مشخص نگردیده است.یا محدودیت خاصی براي تعداد کلیدواژه

رفت. هر چکیده در قالب یک چکیده مورد بررسی قرار گ 7در این شماره از مجله 
کلمـه وجـود دارد و    150چکیده بـیش از   4بند و بدون تورفتگی نوشته شده است. در 

ي تدوین مقاله در مبحـث طـول چکیـده    نامه شیوه ها بنابراین در بیش از نیمی از چکیده
هـا بـا حـروف بـزرگ یـا      ها از نظر آغاز کلیدواژهرعایت نشده است. در مورد کلیدواژه

ي عـام بـا حـرف بـزرگ آغـاز      نیز یکدستی وجود ندارد. در مواردي یک کلمه کوچک
 گردیده و در مواردي دیگر با حرف کوچک. 

 
 شناسی اقتصادي زمین ي ماره از مجلههاي موجود در یک ش: کلیدواژه16جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 5 

6 6 

7 5 

 36 مجموع
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کلیدواژه وجود داشت. بـا توجـه    6تا  5مجله براي هر چکیده از  شماره ازدر این 
کلیدواژه در این شماره، بـراي هـر چکیـده بـه طـور       36چکیده و مجموع  7به بررسی 

 العمـل  دسـتور کلیدواژه وجود داشته است. ضمناً با توجه به این که در  5متوسط حدود 
تعیین نگردیده، در این خصوص نمی توان عملکرد مجلـه   ها سقفی براي تعداد کلیدواژه

 را ارزیابی نمود.
 

 ايعلوم و فنون هسته ي مجله -14

تهیه مقالـه در ایـن مجلـه یـک ((چکیـده بایسـتی در مـورد         ي نامه بر اساس شیوه
 محتواي مقاله اطالعات جامعی در اختیـار خواننـدگان قـرار دهـد. در چکیـده بایسـتی      
کلیات مقاله و نتایج اصلی به دست آمده بیان شود)). همچنین تصریح گردیده ((مقاالت 

کلمـه) باشـد)). در مـورد     200فارسی و انگلیسی (حـداکثر تـا    ي بایستی داراي چکیده
 کلمه بیشتر شود)). 10آید و نباید از ها نیز ذکر گردیده که ((بعد از چکیده میکلیدواژه

 
 ايعلوم و فنون هسته ي اره از مجلههاي موجود در یک شم: کلیدواژه17جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 4 

2 5 

3 5 

4 5 

5 3 

6 5 

7 5 

8 5 

 37 مجموع
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چکیده مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. هـر چکیـده در       8در این شماره از مجله 
هـا  است. بررسی چکیـده قالب یک بند ارایه شده و بند مربوطه فاقد هر گونه تورفتگی 

موید این نکته است که طول مجاز در هر چکیده رعایت شده است. به عبـارت دیگـر،   
 کلمه نیست.  200ها داراي بیش از هیچ یک از چکیده

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   5تا  3مجله براي هر چکیده از در این شماره از 
شماره، براي هر چکیده به طور متوسط  کلیدواژه در این 37چکیده و مجموع  8بررسی 
هـا  کلیدواژه وجود داشته است. بنابراین، در این مجله سـقف تعـداد کلیـدواژه    5حدود 

ها را در بین تمامی مجالت مـورد  رعایت شده است. این مجله بیشترین تعداد کلیدواژه
 بررسی مجاز دانسته است.

 
 شناسی گیاهی ایران زیست ي مجله  -15

طول چکیده باید بین ین و نگارش مقاله در این مجله قید گردیده ((تدو ي در شیوه
). در ضـمن، ((چکیـده بایـد    کلمه و بدون هر نوع کلمه اختصـاري باشـد)   250تا  100

 شده بر اساس حروف الفبا باشد)). مرتب ي کلیدواژه 6حاوي حداکثر 

قالـب یـک   هـا در  ي مورد بررسی در این شماره از مجله تمام چکیدهچکیده 7در 
از نظـر طـول چکیـده نیـز سـقف      باشـند.  اند و فاقد هر نوع تورفتگی میبند ارایه شده

 کلمات اعالم شده در دستورالعمل رعایت شده است.
 

 شناسی گیاهی ایرانزیست ي از مجله هاي موجود در یک شماره: کلیدواژه18جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 4 

2 4 

3 6 

4 8 
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 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
5 4 

6 6 

7 3 

 35 مجموع
 

کلیدواژه وجود دارد. با توجه بـه   8تا  4مجله براي هر چکیده از در این شماره از 
کلیدواژه در این شماره، براي هر چکیده به طور متوسط  35چکیده و مجموع  7بررسی 

ها جز در یک مورد رعایـت  کلیدواژه وجود دارد. در این مجله، سقف تعداد کلیدواژه 5
کلیدواژه وجود دارد که بیشتر از تعـداد مصـوب و اعـالم     8شده است. در یک چکیده 

 شده در مجله است. 
 

 شناسیبلورشناسی و کانی ي مجله -16
ي مقاله باید بـه هـر   در راهنماي تنظیم مقاله در این مجله قید گردیده که ((چکیده

ي انگلیسـی روي  کلمه نوشـته و چکیـده   150 دو زبان فارسی و انگلیسی و حداکثر در
اي جداگانـه باشــد)). ضـمناً، عنــوان گردیـده ((بــراي معرفـی هــر مقالـه چنــد      صـفحه 

ها نوشته شـود)) ولـی در خصـوص    کلیدي در ارتباط با متن مقاله در زیر چکیده ي واژه
 ها مطلبی آورده نشده است.سقف تعداد کلیدواژه

چکیده مورد بررسی قرار گرفت. یک چکیده بسیار  12در این شماره از این مجله 
انـد و در  در قالـب یـک بنـد نوشـته شـده      هـا  خط است. تمام چکیده 4کوتاه و در حد 

 ساختاربندي چکیده هیچ نوع تورفتگی لحاظ نگردیده است.
ها بیش از مورد از چکیده 5از نظر رعایت سقف کلمات موجود در هر چکیده، در 

 که برخالف الگوي ارایه شده توسط خود مجله است.کلمه وجود دارد  150
کلیـدواژه وجـود دارد    55ي بررسی شده چکیده 12در این شماره از مجله و براي 

کلیدواژه نوشته شده است. با  5دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود که نشان می
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نگردیـده،   ی ذکـر ـها عـدد مشخصـ  نامه براي سقف کلیدواژهوهـتوجه به این که در شی
 توان در این خصوص اظهار نظر کرد.نمی

 

 شناسیشناسی و کانیبلور ي هاي موجود در یک شماره از مجله: کلیدواژه19جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 4 

3 5 

4 5 

5 6 

6 2 

7 4 

8 4 

9 6 

10 4 

11 5 

12 5 

 55 مجموع
 
 

 زیست انسان و محیط ي مجله -17
راهنماي تدوین مقاله در این مجله آمـده اسـت: ((چکیـده بـه زبـان فارسـی و       در 

هـا، بحـث و   کلمه شامل زمینه و هدف، روش بررسـی، یافتـه   250انگلیسی، حداکثر تا 
ي انگلیسی دقیقـاً  واژه باشد. همچنین، چکیده 5تا  3هاي کلیدي بین گیري و واژهنتیجه

 ي فارسی باشد)).معادل چکیده
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ها به صـورت  چکیده بررسی شد. چکیده 8ماره از این مجله در مجموع در این ش
 250مـورد سـقف    3انـد. همچنـین، جـز در    دوستونی و در بندهاي متعدد ارایه گردیده

 ها رعایت شده است.کلمه در چکیده
 

 زیست انسان و محیط ي هاي موجود در یک شماره از مجله: کلیدواژه20جدول 
 

 کلیدواژهتعداد  شماره چکیده
1 3 

2 5 

3 8 

4 4 

5 3 

6 5 

7 3 

8 3 

 34 مجموع
 

کلیدواژه توصیه گردیده و ایـن در   5تا  3ها در دستورالعمل بین در مورد کلیدواژه
کلیدواژه وجود داشت که نوعی تخطی از دستورالعمل  8حالی است که در یک چکیده 

کلیـدواژه   34ي بررسی شده چکیده 8گردد. در این شماره از مجله و براي محسوب می
کلیـدواژه نوشـته    4دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود وجود دارد که نشان می

 شده است. 
 

 علوم محیطی ي مجله -18

فارسـی و انگلیسـی بایـد در     ي براساس ضوابط چاپ مقاله در این مجله ((چکیده
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تـا   150فشـرده (بـین    یک پاراگراف نوشته شود و در آن مطالب اصلی مقاله به صورت
هـاي اصـلی   کلمه) بیان شود)). در مورد کلیدواژه نیز عنوان گردیده ((از میان واژه 200

 واژه به ترتیب حروف الفبا مشخص شوند)). 5تا  3مقاله، بین 
چکیـده مـورد بررسـی قـرار گرفـت. تمـام        9در این شماره از مجله در مجمـوع  

اند. در تمام موارد، طول چکیـده  تورفتگی ارایه شدهها در قالب یک بند و بدون چکیده
هـا در یـک   ي مندرج در مجله منطبق است. با این همه، در مبحـث کلیـدواژه  بر ضابطه

 کلیـدواژه) و در یـک مـورد نیـز بیشـتر از      2ها کمتر از حد مجاز (مورد تعداد کلیدواژه
عمل مجله قیـد شـده   برخالف آن چه در دستورال کلیدواژه) است. ضمناً 8سقف مجاز (

 ها به ترتیب الفبایی ارایه نشده است.ها کلیدواژهدر هیچ یک از چکیده
 

 علوم محیطی ي هاي موجود در یک شماره از مجله: کلیدواژه21جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 5 

3 5 

4 4 

5 8 

6 4 

7 2 

8 3 

9 5 

 41 مجموع
 

کلیدواژه وجود داشـت   41ي بررسی شده  چکیده 9براي در این شماره از مجله و 
 کلیدواژه نوشته شده است.  5دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود که نشان می
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 شناسیاقیانوس ي مجله -19
فارسی و انگلیسی  ي در راهنماي تهیه و تدوین مقاالت در این مجله آمده ((چکیده

تجاوز نماید. چکیده باید حـاوي نکـات    کلمه 150در یک ستون تحریر شده و نباید از 
اصلی و نتایج حاصله باشد به طوري که آن را بتوان جداگانه چـاپ کـرد)). در مبحـث    

 6تـا   4ها نیز در این راهنما چنین آمده (( کلمات کلیدي فارسی و انگلیسی از کلیدواژه
 ته شود)).ي فارسی و انگلیسی و به صورت ایتالیک نوشواژه بالفاصله بعد از چکیده
چکیده مورد بررسی قرار گرفت. هر چکیده در قالب یک  7در این شماره از مجله 

بند و بدون تورفتگی است و بنابراین از این جهت که در قالب یک ستون تحریر شده با 
دهد که هر یک از  می ها نشاندستورالعمل مطابقت دارد. اما از نظر طول چکیده بررسی

شود و بنـابر ایـن از ایـن جهـت دسـتورالعمل      کلمه را شامل می 150چکیده بیش از  7
هـا بایـد ایتالیـک    نامه عنوان گردیده که کلیـدواژه رعایت نشده است. در ضمن در شیوه

 ها رعایت نشده است.باشند که این نکته نیز در چکیده
کلیدواژه مجـاز اسـت    6تا  4ها نیز مطابق با دستورالعمل از در خصوص کلیدواژه

 ها رعایت شده است. این مورد در تمام چکیدهکه 
 

 شناسیاقیانوس ي هاي موجود در یک شماره از مجله: کلیدواژه22جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 6 

7 4 

 32 مجموع
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کلیدواژه وجود دارد که  32ي بررسی شده چکیده 7در این شماره از مجله و براي 
کلیـدواژه بـه کـار گرفتـه شـده       5دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود نشان می

 است. 
 

 شناسی ایران زیست ي مجله  -20
فارسی  ي ي این مجله آمده است که ((باید براي هر مقالهدر راهنماي نگارش مقاله

ي کلیـدي نیـز در ذیـل چکیـده     واژه 5تـا   2ي انگلیسی نیـز ارایـه شـود و    یک چکیده
 ده شود)).گنجان

چکیده مـورد بررسـی قـرار گرفـت. تمـام       13در این شماره از  مجله در مجموع 
اند. در دستورالعمل مربوطه بـراي  ها در قالب یک بند و بدون تورفتگی تهیه شدهچکیده

تواند در چکیده وجود داشته باشـد سـقفی قیـد نگردیـده اسـت و      تعداد کلماتی که می
 توان اظهار نظر کرد. چکیده نمیبنابراین در خصوص رعایت طول 

مورد بوده است. بـر ایـن    5تا  2ها سقف اعالمی در مجله در مورد تعداد کلیدواژه
کلیـدواژه قیـد    6مورد ایـن سـقف رعایـت نشـده و      1چکیده در  13اساس از مجموع 

 گردیده است. در باقی موارد سقف مصوب رعایت شده است.
 

 شناسی ایران زیست ي مجلههاي موجود در یک شماره از : کلیدواژه23جدول 
 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 3 

2 5 

3 4 

4 5 

5 4 

6 5 
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 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
7 6 

8 5 

9 4 

10 5 

11 4 

12 1 

13 4 

 55 مجموع
 

کلیـدواژه وجـود دارد    55ي بررسی شده چکیده 13در این شماره از مجله و براي 
 کلیدواژه نوشته شده است.  4دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود  می که نشان
 

 پژوهش فیزیک ي مجله -21
فارسـی بایسـتی    ي در راهنماي نویسـندگان ایـن مجلـه آمـده ((همـراه هـر مقالـه       

ي محـل کـار،   مل: عنـوان، نـام نویسـندگان، نـام موسسـه     ااطالعاتی به زبان انگلیسی ش
هـا بایـد   کلیدي ارایه شود... در هر صـورت مقالـه  ي واژه 6ي مبسوط و حداکثر چکیده

 ي فارسی و انگلیسی باشند)).داراي چکیده
چکیده مورد بررسی قرار گرفت. دو چکیده بسیار کوتـاه و کمـی    15در این مجله 

هـا منـدرج در راهنمـاي نویسـندگان     باشد که با مبسوط بودن چکیدهخط می 3بیش از 
ي فاف بیان نشده و معلوم نیست منظـور از چکیـده  مغایرت دارد. ضمناً طول چکیده ش
هاي این مجلـه در ایـن   توان ارزیابی دقیقی از چکیدهمبسوط چیست. بر این اساس نمی

ها در قالب یک بند و بدون تورفتگی درج گردیده اسـت  بخش ارایه نمود. تمام چکیده
 هاي مختلف یکدستی وجود دارد.و البته از این جهت بین چکیده
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کلیدواژه بوده و از این جهـت در   6ها سقف اعالمی در مجله تا ورد کلیدواژهدر م
 ي مجله رعایت شده است.نامهها شیوهتمام چکیده

 
 پژوهش فیزیک ي مجلههاي موجود در یک شماره از : کلیدواژه24جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 5 

2 4 

3 4 

4 3 

5 4 

6 5 

7 3 

8 4 

9 5 

10 4 

11 4 

12 3 

13 6 
14 4 
15 3 

 61 مجموع
 

کلیـدواژه وجـود دارد    61ي بررسی شده چکیده 15در این شماره از مجله و براي 
 کلیدواژه نوشته شده است. 4دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود که نشان می

 



   اي اطالع رسانی علوم و فناوري    مرکز منطقه                                                            84 

 هاي رسوبیرخساره ي مجله -22
قید گردیده ((چکیده بایـد حـداکثر   ي نگارش و ارسال مقاله در این مجله در نحوه

ها و نتایج مطالعه ارایه و از ذکر منابع در ترین یافته کلمه باشد و در آن روش، مهم 300
 6تـا   4ها نیز تصریح گردیده ((الزم اسـت  چکیده پرهیز شود)). در خصوص کلیدواژه

یکـدیگر   هاي کلیدي با عالمت ویرگول ازي کلیدي ذیل چکیده درج گردد و واژهواژه
 جدا شوند)).

چکیده بررسی گردید. طول مجاز چکیده  8در این شماره از این مجله در مجموع 
اند و ها در قالب یک بند پیوسته تهیه شدهدر تمام موارد رعایت شده است. تمام چکیده

 ها یکدستی وجود دارد. از این جهت بین چکیده
مجاز کلیدواژه وجود دارد (در این ها در یک مورد بیش از سقف در مورد کلیدواژه

کلیدواژه ارایه گردیده است). در باقی موارد ایـن سـقف رعایـت شـده اسـت.       7مورد 
 اند.ها با ویرگول از هم جدا شدههمچنین، مطابق دستورالعمل کلیدواژه

 
 هاي رسوبیرخساره ي مجلههاي موجود در یک شماره از : کلیدواژه25جدول 

 

 کلیدواژه تعداد شماره چکیده
1 6 

2 4 

3 5 

4 7 

5 5 

6 6 

7 6 

8 5 

 44 مجموع
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کلیدواژه وجود دارد که  44ي بررسی شده چکیده 8در این شماره از مجله و براي 
 کلیدواژه نوشته شده است. 5دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود نشان می

 

 زیست هاي محیطپژوهش ي مجله -23
ي فارسی مقاله حـداکثر  در این مجله آمده است ((چکیدهدر راهنماي تدوین مقاله 

هـاي  کلمه شامل هدف مقاله، در صورت امکان چـارچوب نظـري، شـیوه و یافتـه     300
هـاي کلیـدي در پایـان    هاي کلیدي نیز ذکر گردیـده ((واژه اصلی باشد)). در مورد واژه

 چکیده آورده شود)).
مـورد   2چکیـده،   9بررسـی شـد. از   چکیـده   9در این شماره از مجله در مجموع 

 7داراي دو بند بودند و البته در آغاز بنـد هـیچ نـوع تـورفتگی وجـود نداشـت. تمـام        
ي دیگر تنها در قالب یک بند نوشته شده بودند. از نظر تعداد کلمات در چکیده، چکیده

تر از  شاین مورد تقریباً در تمام موارد رعایت شده و فقط در دو مورد تنها چند کلمه بی
 وجود داشته است. 300

 
 زیست هاي محیطپژوهش ي مجلههاي موجود در یک شماره از : کلیدواژه26جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 4 

2 5 

3 5 

4 5 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 5 

 40 مجموع
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کلیدواژه وجود دارد که  40ي بررسی شده چکیده 9در این شماره از مجله و براي 
کلیدواژه نوشته شـده اسـت. بـا     4دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود نشان می

سقفی تعیین نشده، در این  ها توجه به اینکه در دستورالعمل مربوطه براي تعداد کلیدواژه
 توان مجله را رازیابی کرد. خصوص نمی

 
 زیست و توسعه محیط ي مجله  -24

ي فارسی مقاله حـداکثر  است ((چکیده در راهنماي تدوین مقاله در این مجله آمده
هـاي  کلمه شامل هدف مقاله، در صورت امکان چـارچوب نظـري، شـیوه و یافتـه     300

هـاي کلیـدي در پایـان    هاي کلیدي نیز ذکر گردیـده ((واژه اصلی باشد)). در مورد واژه
 چکیده آورده شود)).

قرار گرفت. از این چکیده مورد بررسی  10در این شماره از این مجله در مجموع 
اند و در آغاز بند نیـز هـیچ گونـه تـورفتگی     چکیده در قالب یک بند ارایه شده 6تعداد 

ها در قالب بیش از یک بند و بدون تـورفتگی ارایـه   وجود ندارد. در باقی موارد چکیده
بند ارایه شده و هر بنـد بـا    4هاي نوع اخیر مطالب در قالب اند. در یکی از چکیده شده
هاي دیگر این مجله و حتی مجالت دیگر چنـین  شماره آغاز گردیده که در چکیده یک

 موردي مشاهده نشد.
اند. در مورد کلمه را رعایت کرده 300ها سقف از نظر طول چکیده، تمامی چکیده

نشـده   ههـا اطالعـاتی آورد  ها نیز چون در دستورالعمل براي تعـداد کلیـدواژه  دواژهـکلی
 مورد ارزیابی ارایه نمود.توان در این نمی

  
 زیست و توسعه محیط ي مجلههاي موجود در یک شماره از : کلیدواژه27جدول 

 

 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
1 6 

2 5 

3 3 
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 تعداد کلیدواژه شماره چکیده
4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

9 6 

10 5 

 45 مجموع
 

 کلیدواژه وجود داشت 45ي بررسی شده چکیده 10در این شماره از مجله و براي 
 کلیدواژه نوشته شده است. 5دهد به طور متوسط براي هر چکیده حدود  می که نشان
 

نویسی در مجالت مورد بررسی از نظـر محتـوایی و   چکیدهسوال پنج: آیا  5.4
 مطابقت دارد؟ 214ساختاري با استاندارد ایزو 

 
 اسـتخراج و  214ترین اصـول ایـزو    مورد از مهم 10براي پاسخ دادن به این سوال 

 10ها سـنجیده شـد. از ایـن    هاي مجالت مورد بررسی در ارتباط با آنوضعیت چکیده
ي مطالب و ي ارایهمورد نیز با نحوه 7شد و مورد به محتواي چکیده مربوط می 3مورد، 

آورده  28ویژگـی ذیـل جـدول     10بیشتر ساختار فیزیکی در ارتباط بود. مختصات این 
 شده است.

شود، در مبحث محتواي چکیده، مجـالت  مشاهده می 28 همان گونه که در جدول
هـا و نتـایج در   بیان هدف و نیز یافتـه  .اندتوجه خوبی داشته 214به استانداردهاي ایزو 

ردن ـال وارد کـ. با این حاست دهـام مجالت رعایت شـهاي انگلیسی تمدهـام چکیـتم
 ل قرار گرفته است.مورد) مورد اغفا 4شناسی در چکیده، در برخی مجالت (روش
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نشان داد کـه    ها متغیر مورد سنجش قرار گرفت. بررسی 7 ،ي ارایهدر مبحث نحوه
 9) و ي اول و بین عنـوان و نویسـنده و مـتن اصـلی    آوردن چکیده در صفحه( 4متغیر 

ها رعایت شده به این معنی که در تمام موارد کلیـدواژه  ) در تمام مجلهوجود کلیدواژه(
ي اول آمده و متن اصلی در صفحهوجود دارد و چکیده بین اطالعات عنوان و نویسنده 

 یـک  ) تنهـا در ي چکیـده آوردن اطالعات کتابنشاختی مجلـه در صـفحه  ( 5است. متغیر
ضمایر در قالب سوم ذکر بود.  رعایت نشده )شناسیشناسی و رسوبي چینه مجله( مجله

مجله رعایت نشده است و این در حالی است که متغیر  3) تنها توسط 7(متغیر  شخص
 10پـردازد، در   مـی  ) که به طـول چکیـده  کلمه در چکیده 250لحاظ نمودن حداکثر ( 6

) در 8(متغیر  هاپرهیز از کاربرد عالئم و سرناممجله مورد توجه دقیق قرار نگرفته است. 
هـاي عناصـر   الزم به ذکر است که فرمـول  ،مجله مورد غفلت قرار گرفته است. البته 23

(سازمان ملل متحد) که روزمره در متون به کار  UNشیمیایی و کلمات بسیار عام مانند 
از افعال غیر مجهـول   ي استفادهاند. سرانجام روند، در این تحلیل در نظر گرفته نشدهمی

 مجله مورد توجه قرار نگرفته است. 21) در 10 (متغیر
 

 214ورد بررسی با معیارهاي ایزو هاي انگلیسی مجالت مسنجش چکیده :28جدول 
 

 نام مجلهردیف

 214مطابقت یا عدم مطابقت با ایزو 

 نحوه ارایه محتواي چکیده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 
 گاهـدانش پایه ومـعل

 اسالمیآزاد
+ - + + + - + - + - 

 - + - + - + + + + + فیزیک زمین و فضا 2
 - + - - - + + + + + زیست انسان و محیط 3
 - + - + - + + + + + شناسیبلورشناسی و کانی 4
 - + - + + + + + + + شناسی ایرانزیست 5
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 - + - + + + + + + + زیست هاي محیطپژوهش 6
 - + - + + + + + + + سلول و بافت 7

8 
وژي ـعلوم و تکنول

 زیست محیط
+ - + + + - + - + - 

9 
 شناسیزمین

 کاربردي پیشرفته
+ + + + + + + - + - 

 - + - + + + + + + + پترولوژي 10
 + + - + - + + + + + ژئوفیزیک ایران 11
 - + - + + + + + + + گیاهیشناسیزیست 12
 - + + - - + + + + + شناسیاقیانوس 13
 - + - + + + + + + + شناسی اقتصاديزمین 14
 - + - + + + + + - + هاي رسوبیرخساره 15
 - + - + + + + + + + گیاهی ایرانشناسیزیست 16
 - + - + + + + + + + زیست و توسعه محیط 17

18 
 شناسیچینه

 شناسیو رسوب
+ + + + - - + - + + 

 - + - + - + + + - + شناسی ایرانزمین 19

20 
تاکسونومی و 
 بیوسیستماتیک

+ + + + + + + - + - 

 - + - + + + + + + + ايعلوم و فنون هسته 21
 + + - - + + + + + + پژوهش فیزیک 22
 - + - + - + + + + + ایمنی زیستی 23
 - + - + + + + + + + علوم محیطی 24

 

ي اول و بین = آوردن چکیده در صفحه4و نتایج؛  ها = بیان یافته3شناسی؛  = بیان روش2= بیان هدف؛ 1
= لحـاظ  6ي چکیـده؛  = آوردن اطالعات کتابنشاختی مجله در صـفحه 5عنوان و نویسنده و متن اصلی؛ 

= پرهیز از کـاربرد عالئـم   8= ذکر ضمایر در قالب سوم شخص؛ 7کلمه در چکیده؛  250نمودن حداکثر 
 اده از افعال غیر مجهول. = استف10= وجود کلیدواژه؛ 9؛ ها و سرنام
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 فصل پنجم
 گیريبحث و نتیجه
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 . اجزاي فصل0.5
هاي تحقیق مورد بحـث و بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.      در این فصل، ابتدا یافته

هـایی  زمینـه سپس، کاربردهاي عملی پژوهش حاضر برشمرده خواهد شـد و در پایـان   
 براي پژوهش بیشتر طرح خواهد گردید.

 
 . بحث1.5

شـود  ي تحقیق به تفکیک آورده میگانه هاي پنجدر این قسمت، هر یک از پرسش
 و در خصوص نتایج به دست آمده پیرامون آن بحث خواهد شد.

 
هـاي انگلیسـی مجـالت فارسـی     آیـا در چکیـده   ي مربوط به پرسش اول:ها یافته

) اشـکاالت زبـانی   پایه علومي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (حوزه پژوهشی-علمی
 (واژگانی، دستوري و تایپی) وجود دارد؟

 
مـورد بررسـی (یـک     ي مجلـه  24پاسخ این سوال مثبت است. در حقیقت، در  

خطاي واژگانی، دستوري و تایپی وجـود داشـت    1439شماره از هر مجله) در مجموع 
 که در نوع خود رقم بسیار قابل توجهی است.

 ها مشاهده گردید.نوع خطاي زبانی و تایپی در داده 27در مجموع  
 

خطاهاي ها نشان داد که جز تعداد اندکی از مجالت، باقی موارد داراي بررسی داده
ي بخشـی دیگـر از   ي بخش زیادي از خطاها زبانی است و ریشـه فراوانی هستند. ریشه

تـوان بـه   گردد. به عنوان دالیل احتمالی این رخـداد مـی  خطاها به اشکاالت تایپی بر می
 موارد زیر اشاره نمود: 
دار به حفظ کیفیت کلـی مجلـه و   رسد با وجود اهتمام مجالت رتبهاوالً به نظر می

شـود. در  هاي انگلیسی از نظر نگارشی توجه چندانی نمیمحتواي آن، به کیفیت چکیده



 93                      ...پژوهشی -نویسی انگلیسی در مجالت فارسی علمیبررسی وضعیت چکیده 

نشان داده خواهـد شـد کـه مجـالت عمـدتاً بـه        5هاي بعدي و به ویژه پرسش پرسش
ي ها توجه دارند. با این حال، در بحـث ترجمـه و بـه طـور کلـی تهیـه      محتواي چکیده

به انجـام برسـانند. جـذب همکـاري یـک       ي انگلیسی باید کارهاي قابل توجهیچکیده
توانـد یـک راهکـار باشـد. البتـه،      متخصص زبان در کنار یک متخصص موضوعی مـی 

پژوهش حاضر به دلیل محدودیت زمانی به این موضوع نپرداخت که آیا تمام مجـالت  
از همکاري یک متخصص زبان انگلیسی برخوردارند یا خیر، بـا ایـن همـه نگـاهی بـه      

کند که احتماالً غالب مجالت ها این تصور را تقویت مینگلیسی چکیدهکیفیت نگارش ا
 آورند. اي موثر به عمل نمیاز نیروي متخصص و کارآمد زبان، استفاده

ي البته، تنها بخشی (و البته بخش عمده) از مشکل به عدم استفاده از نیـروي زبـده  
یند تایپ و چاپ مجـالت و  گردد. بخش دیگر مشکل را باید در فرازبان انگلیسی برمی

ها مشاهده شد و این خطاي امالیی در داده 58ها جستجو کرد. در مجموع، متون چکیده
 ها کافی نبوده است.دهد که نظارت بر فرایند تایپ متون و تصحیح آنیافته نشان می

 
در کدام یک از مجالت مورد بررسـی خطاهـاي   هاي مربوط به پرسش دوم: یافته
 مشاهده شده است؟بیشتري 
 

هـا،  در میان مجالت مورد بررسی از نظـر کیفیـت نگـارش انگلیسـی چکیـده      
 هاي مختلفی از مجالت قابل شناسایی بود. دسته

 
ي انگلیسی در وضـعیت خـوبی قـرار    برخی مجالت از نظر کیفیت نگارش چکیده

ایمنـی  "، "خطـا)  2علوم محیطـی (بـا تنهـا    "توان به مجالت داشتند که از آن جمله می
 12اي (بـا  علـوم و فنـون هسـته   "و "خطا) 9پژوهش فیزیک (با "، "خطا) 6زیستی (با 

 اشاره نمود. "خطا)
تـوان بـه   برخی دیگر از مجالت حاوي خطاهاي بیشتري بودند که از آن جمله می

 140فیزیک زمین و فضا (بـا  "، "خطا) 167دانشگاه آزاد اسالمی (با  پایه علوم"مجالت 
 104شناسـی (بـا   بلورشناسـی و کـانی  "، "خطا) 120زیست (با  ان و محیطانس"، "خطا)
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 اشاره کرد. "خطا) 97شناسی ایران (با زیست"و  "خطا)
البته، اگرچه از نظر یک ناظر خارجی آن چه اهمیت دارد تعداد کل خطـا در یـک   

بـه   2ها و آمار اعالم شده در سوال ي محقق حاضر آن است که دادهمجله است، توصیه
تفکیک هر مجله و صرفاً براي توصیف وضعیت آن مجله به کار گرفته شود. دلیـل ایـن   

ها در مجالت مختلف از طول متفـاوتی برخـوردار بودنـد و    امر هم آن است که چکیده
بنابراین طبیعی است که در حجم زبانی بیشتر، خطاي بیشتري نیز مشاهده شود. بـا ایـن   

نباید از این تفسیر به عنوان سرپوشی براي توجیه  حال، تصور محقق حاضر آن است که
ي خاص استفاده نمود. بـه هـر حـال، اگـر هـدف کلـی       خطاهاي موجود در یک مجله

المللـی  ي مقاالت علمی به مخاطبان در سطح بـین انگلیسی انتقال چکیده نویسی چکیده
ت کـل  ها در خصوص کیفیـ باشد، خطاهاي متعدد باعث دلسردي مخاطبان و بدبینی آن

نویسی بـراي پویـایی   چکیده اساس، حرکت به سمت ارتقاءمجله خواهد گردید. بر این 
اسـت. خطاهـاي    بیشتر مجالت در جمهوري اسالمی ایران، حرکتی ضروري و حیـاتی 

ي محدود، نادر بود و در باقی مجالت به تعداد کـم و بـیش   مجله نگارشی تنها در چند
 زیاد وجود داشت.

ذ تدابیر الزم در سطح موسسین مجالت براي رفع این مشـکل  شود، اتخاتصور می
 امري ضروري است.

  
کـدام یـک از انـواع خطاهـا در مجـالت مـورد        هاي مربوط به پرسش سوم:یافته

 بررسی از شیوع بیشتري برخوردارند؟
  

(بـا   theي نابجـا از   اسـتفاده "خطاي مشاهده شده، خطاهاي  1439از مجموع  
، ")124گذاري (با فراوانـی  نشانه"، ")150ي اضافی (با فراوانی فاصله"، ")198فراوانی 

و سـاختار شـبه فارسـی (بـا      ")112اشکال در زمان، شکل یا ساختار فعل (با فراوانی "
 هاي مورد بررسی بودند.ترین خطاهاي موجود در داده) فراوان107فراوانی 

، فعـل یـا عبـارت    واژه"و  "ي از حروف بزرگ و کوچـک خطاي در استفاده" 
ي نادرسـت از حـرف اضـافه (بـا     حـذف یـا اسـتفاده   "، 71هر دو با فراوانی  "نامناسب
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عدم مطابقت فاعل و فعـل در عـدد   "و  ")58اشکال امالیی (با فراوانی "، ")62فراوانی 
 هاي بعدي قرار گرفتند.نیز در رده ")54(با فراوانی 

توانـد  یـک متخصـص زبـان مـی    بررسی انواع خطاها حاکی از آن است که وجود 
اند و تعداد کمتـري  بسیاري از این خطاها را مرتفع سازد. بسیاري از خطاها صرفاً زبانی

 شوند.به خطاهاي تایپی مربوط می
 
ـ هـیافت ر یـک از مجـالت   ـهـاي هـ  دهـچکیـ آیـا  ارم: ـهاي مربوط به پرسش چه

مندرج  ي تدوین مقاله ي نامه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با شیوه-یـعلم
 در همان نشریه مطابقت دارد؟

 
در موارد بسیار بین الگوي ارایه شده در راهنماي تدوین مقاله در مجـالت بـا    

 ها هماهنگی وجود ندارد.در همان مجله نویسی چکیدهي شیوه
 

سـتاران یـا   ي این نابسـامانی گـاه بـه مجـالت و گـاه بـه نویسـندگان و ویرا       ریشه
هـا را  اندرکاران مجله، با شفافیت الزم سیاست گردد. گاه دستمی مجله باز کنندگان تهیه

انـد و گـاه بـا وجـود درج ایـن نـوع       در خصوص محتوا و طول چکیـده اعـالم نکـرده   
ي تـدوین مقالـه، مـوارد از سـوي نویسـندگان رعایـت نشـده و        نامه شیوهاطالعات در 

الزم را در خصوص تخطـی از ایـن   اندرکاران مجله نیز حساسیت کنندگان یا دست تهیه
ي  ي ژئوفیزیـک ایـران یـا مجلـه    اند. به عنوان مثال، در مجلـه قواعد از خود نشان نداده

ي هـا رویـت گردیـد یـا در مجلـه     فیزیک زمین و فضا تخطی از تعداد مصوب کلیدواژه
شناسی چـون  ي بلورشناسی و کانیشناسی اقتصادي و مجله ي زمینایمنی زیستی، مجله

هاي مجاز مطلبی بیان نگردیده امکـان اظهـار نظـر در ایـن     خصوص سقف کلیدواژه در
 ي خصوص وجود ندارد. گاه سـقف طـول چکیـده رعایـت نشـده اسـت ماننـد مجلـه        

شناسی اقتصادي یا از نظر ساختار ظـاهري   ي زمینشناسی و مجله شناسی و رسوب چینه
زیسـت و   علوم و تکنولوژي محیط يو تورفتگی بندها نابسامانی وجود دارد مانند مجله

 مانند آن.
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ی اثر، هنگام چاپ یگردد عالوه بر مراحل داوري مقاله و پس از تایید نهاتوصیه می
ها با دستورالعمل مصـوب مجلـه کـامالً بررسـی     مطابقت محتوا و شکل ظاهري چکیده

 گردد. 

سـی از  نویسی در مجـالت مـورد برر  چکیدهآیا هاي مربوط به پرسش پنجم: یافته
 مطابقت دارد؟ 214نظر محتوایی و ساختاري با استاندارد ایزو 

) محتـواي چکیـده و   1پاسخ به این پرسش در دو بخش اساسی ارایه گردید: ( 
ي ارایه. البته، با توجه به این که این پرسش به عنوان یک هدف فرعی در این ) نحوه2(

متغیـر) از ایـن دو مقولـه مـورد      10متغیرهـا ( تعدادي از این پژوهش مطرح بود، صرفاً 
 ها.بررسی قرار گرفت و نه تمام آن

 
در مبحث محتواي چکیده، سه متغیر مورد سنجش قـرار گرفـت. در ایـن مبحـث،     

هـا و  اند و بیان هدف و نیز یافتـه توجه خوبی داشته 214مجالت به استانداردهاي ایزو 
ده است. بـا ایـن حـال، وارد    هاي انگلیسی تمام مجالت رعایت شنتایج در تمام چکیده

مجلـه) مـورد اغفـال قـرار گرفتـه       4شناسی در چکیده، در برخی مجالت (کردن روش
 است.

نشان داد کـه    ها متغیر مورد سنجش قرار گرفت. بررسی 7ي ارایه، در مبحث نحوه
 متغیـر  ) وي اول و بین عنوان و نویسنده و متن اصلیآوردن چکیده در صفحه( 4متغیر 

ها رعایـت شـده بـه ایـن معنـی کـه در تمـام مـوارد         ) در تمام مجلهوجود کلیدواژه( 9
ي کلیدواژه وجود دارد و چکیده بین اطالعات عنوان و نویسنده و متن اصلی در صفحه

) تنهـا  ي چکیـده آوردن اطالعات کتابنشاختی مجله در صفحه( 5اول آمده است. متغیر 
) تنهـا  7(متغیـر   ر در قالـب سـوم شـخص   ذکر ضمایدر یک مجله رعایت نشده است. 

لحـاظ نمـودن   ( 6مجله رعایت نشده است و این در حـالی اسـت کـه متغیـر      3توسط 
مجلـه مـورد توجـه     10پردازد، در ) که به طول چکیده میکلمه در چکیده 250حداکثر 

مجلـه مـورد    23) در 8(متغیر  هاپرهیز از کاربرد عالئم و سرنامدقیق قرار نگرفته است. 
هـاي عناصـر شـیمیایی و    غفلت قرار گرفته است. البته، الزم به ذکـر اسـت کـه فرمـول    

رونـد،  (سازمان ملل متحد) که روزمره در متون به کار مـی  UNکلمات بسیار عام مانند 
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از افعال غیـر مجهـول (متغیـر     ي استفادهاند. سرانجام، در این تحلیل در نظر گرفته نشده
 مجله مورد توجه قرار نگرفته است. 21) در 10

دهد که اگرچه توجه مجـالت در بخـش محتـواي چکیـده بـه      این نتایج نشان می
ي ارایـه اشـکاالت و مسـایل فراوانـی     استاندارد مربوطه مناسب بوده، در مبحـث نحـوه  

 .طلبداندرکاران مجالت را می وجود دارد که توجه دست
 

 . کاربردهاي عملی پژوهش2.5
توان به عمل آورد کـه از آن  هاي عملی متعددي میاز نتایج پژوهش حاضر استفاده

 توان به موارد زیر اشاره نمود:جمله می
ریات ـي نشـ اوري در حـوزه ـدرکاران وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـ   ـان دست 

نویسی انگلیسی کیفیت چکیده ي الزم، مجالت را به ارتقاءها گزاريتوانند با سیاست می
هاي انگلیسی تنها پل ارتباطی مخاطبان خارجی با محتواي علمـی  ترغیب نمایند. چکیده

توانـد در ارتقـاء   هـا مـی  مجالت فارسی است و طبیعی است که ارتقاء کیفیـت چکیـده  
 باشد. موثر المللی در سطح بین ي علمی جمهوري اسالمی ایرانجایگاه و وجهه

هـاي پـژوهش   توانند بـا اسـتفاده از یافتـه   دار فارسی میالت رتبهالن مجمسئو 
ها و نیز شناسایی نقاط ضعف مجـالت  حاضر در جهت اصالح نگارش انگلیسی چکیده

 خود استفاده نمایند. 
گشـا   راهرسد تعاملی هدفمند با متخصصان زبان براي مجالت بسیار به نظر می 

 باشد.
باید به این احساس برسند که حتی تایپ و به دار اندرکاران مجالت رتبه دست 

رخوردار است و در حقیقت جزئـی  چاپ سپردن محتواي مجله نیز از اهمیت بسیاري ب
گذار از فرایند چاپ و نشر محتواي علمی است و چنانچه نظارت موجـود بـر ایـن    تاثیر

 ي ونـه نم ،فرایند کافی نباشد، مشکالتی در مجالت بروز خواهد کرد که خطاهاي تـایپی 
 گردد.بارز این گونه مشکالت محسوب می

هـاي موجـود، در   توانند بـا شـناخت چـالش   نویسندگان مقاالت علمی نیز می 
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 ي کارهایی مبراي از این گونه مشکالت نگارشی کوشا باشند.ارایه
رسد مناسب باشد با تعامل سازنده بین مجالت مختلف و توجـه بـه   به نظر می 

هـاي  سـازي دسـتورالعمل  د در این حوزه، در جهت یکدستاستانداردهاي متعدد موجو
 نگارش چکیده، در حد مقدور، اقدامات الزم به عمل آید.

 
 هایی براي پژوهش بیشتر. زمینه3.5

شد و از این رو مانند هر تحقیق دیگري در پژوهش حاضر اهدافی خاص دنبال می
توان بر اساس پژوهش حاضر،  می اي خاص و محدود پرداخته شد. با این همه،به حوزه

تحقیقات دیگري را نیز به انجام رساند که به عنوان چنـد نمونـه بـه مـوارد زیـر اشـاره       
 شود: می

را به طور کامل بر روي مجـالت   نویسی چکیدهتوان استانداردهاي مختلف می 
 سازي و نتایج را گزارش نمود. دار فارسی پیادهرتبه

 ي موضوعی دیگر را بررسی نمود.هادار حوزهتوان مجالت رتبهمی 
توان با ارسال پرسشنامه بـه مجـالت و کسـب اطـالع از سـاختار اداري و      می 

، اشکاالت موجود را با توجه به ساختار نیروي انسانی مجـالت  ها همکاران شاغل در آن
و اگـر دارد آیـا از    ؟بررسی نمود. مثالً، آیا در این مجالت نیـروي زبـان همکـاري دارد   

و اگر نیست آیا با یک متخصص موضـوعی تعامـل و    ؟دانش موضوعی برخوردار است
 ؟همکاري دارد یا خیر

را بـا جزئیـات بیشـتر     دار رتبـه ي تدوین مقاالت در مجالت نامهتوان شیوهمی 
 شناسی نمود. آسیب

ها استفاده هاي زبانشناختی براي تحلیل محتوا و ساختار چکیدهتوان از مدلمی 
 نمود.

 و ... 
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هاي کارگاه آموزشی آسیب شناسی چکیده). 1390فالحتی قدیمی فومنی، م. ر. ( -
اي هـمرکـز منطقـ   راز:ـی مجـالت ناجـا. شیـ   ـها در مقاالت علمـ دواژهـی و کلیـانگلیس
 اسفند. 13رسانی علوم و فناوري، اطالع

هـاي انگلیسـی و   آسیب شناسـی چکیـده  ). 1391فالحتی قدیمی فومنی، م. ر. ( -
اصـفهان:   دانشـگاه صـنعتی اصـفهان.   دار ها در مقـاالت علمـی مجـالت رتبـه    کلیدواژه
 اردیبهشت. 27صنعتی اصفهان، دانشگاه
ي مجـالت دانشـگاههاي   هـا ). انطباق چکیـده مقالـه  1383مختاري، حیدر (بهار  -

، فصلنامه کتـاب . 214هاي گروه ونکوور و استاندارد ایزو علوم پزشکی با دستورالعمل
  :آدرس طریق از 1392. بازیابی شده در اردیبهشت )1(15

http://www.humanitiesportal.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=87
738&SubjectID=12349 

ــمیري، م  - ــور کش ــی، م  .وزیرپ ــه ده ــه1390( .و س ــت  ). مطالع ــزان رعای ي می
هـاي کارشناسـی ارشـد    هاي فارسی پایـان نامـه  المللی ایزو در چکیدهاستانداردهاي بین

وم و تحقیقـات از سـال   ـران شـمال و علـ  ـگاه آزاد اسالمی واحـد تهـ  ـداري دانشـکتاب
مجله علوم کتابداري و اطالع رسـانی و فنـاوري اطالعـات (دانـش     . 1380-1386

 .101-87)، صص. 13(4، شناسی)
 


