مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفی عناصر محتوایی چکیدة پایاننامههای دانشگاهی براساس استاندارد
( : ANSI/NISO Z39.14 (R2015مطالعة موردی
4

مریم کریمی ،1مریم کازرانی* ،2مریم شکفته ،3حسن جهانی هاشمی

 .6کارشناسیارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکدة پزشکی واحد کتابخانه ،قزوین ،ایران
 .4استادیار کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،تهران ،ایران
 .9استادیار کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی-گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار آمار زیستی مرکز تحقیقات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکدة پزشکی ،بخش علوم پایه ،گروه آمار زیستتی ،قزوین،
انران
تاریخ دریافت6935/12/64 :
تاریخ پذیرش6935/16/16 :

کلیدواژهها:
استتتتاندارد ANSI/NISO
) ،Z39.14 (R2015بازیتتابی
اطالعات ،پایاننامههتا ،چکیتده،
چکیده نویستی ،دانشتگاه علتوم
پزشکی شهید بهشتی.

چکیده
زمینه و هدف :بهمنظور بازتاب بینالمللی دستاوردهای پژوهشی در پایگاههای اطالعاتی ،تعیین میزان انطباق
چکیدهها با استانداردهای جهانی یکی از راههای بهینهسازی اطالعات آنها و ایجاد زمینه همسویی و هماهنگی با
استانداردهای جهانی بهشمار میآید ،لذا پژوهش حاضر قصد دارد ضمن معرفی استاندارد چکیدهنویسی( Z39.14
 ،ANSI/NISO (R2015چکیدههای فارسی پایان نامههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را با
استاندارد مقایسه و ارزیابی کند.
مواد و روشها :نوع پژوهش پیمایش تحلیلی از نوع کاربردی است .جامعة پژوهش شامل  986عنوان چکیدههای
فارسی پایاننامههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سالهای  39-83است .ابزار پژوهش ،چک لیست
تهیه شده از متن استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015است .روش نمونهگیری ،طبقهای متناسب با
اندازه با استفاده از جدول اعداد تصادفی است .برای آنالیز دادهها از آمار توصیفی،
آزمونهای Tukey HSD،Anova,Chi4استفاده شد.
یافتهها :بین میزان رعایت مؤلفههای محتوایی استاندارد و پایاننامههای مقاطع مختلف تحصیلی و نیز
دانشکدههای مختلف ،اختالف معناداری مشاهده شد( )p<0.05ولی بین سالهای  83الی  39تفاوت معناداری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش ،میزان عدم رعایت پنج مؤلفة محتوایی استاندارد شامل "بیان هدف بطور
واضح و روشن( 4/6درصد) ،استفاده از کلمات عنوان در بیان هتدف پتژوهش( 25/9درصتد) ،روششناستی(96/6
درصد) ،نتیجهگیری (64/6درصد) و یافتهها( 8/5درصد) است .یافتهها نشان میدهد که نحوة نگارش چکیدهها در
پایاننامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تطابق کامل با استاندارد ندارد .لذا پیشنهاد میشود برای بهبود
وضعیت تدوین چکیده ها ،دستورالعمل و الگویی منسجم براساس استانداردهای بین المللی تدوین شتده و ضتمن
آموزش ،دانشجویان و استادان ملزم به رعایت آنها شوند.
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مریم کریمی و همکاران

) Z39.14 (R2015در این ویرایش روی تفاوتهای موجود در
شکل و محتوای بین چکیده تمامنما (آگاهگر) ،چکیدههای
راهنما و بخشهای چکیدههای ساختاریافته ،چکیدههای
الکترونیکی ،بازیابی اطالعات و محتوای چکیدهها و روی
نامگذاری مجدد استاندارد است .این استاندارد توصیههایی برای
بخشهای مختلف چکیده از جمله در بخش محتوایی که شامل
بیان هدف بهطور واضح و روشن ،عدم استفاده از کلمات عنوان
در بیان هدف ،روششناسی ،یافتهها ،نتیجهگیری است را ارائه
میدهد ].[6
پژوهشهایی برای ارزیابی چکیدة مقاالت یا چکیدة
پایاننامهها و طرحهای پژوهشی صورت گرفته است که از لحاظ
جامعة آماری و روش کار با پژوهش حاضر قرابت دارد.
پژوهشهایی که میتوان به آنها اشاره کرد در ادامه ذکر شده
است:
کازرانی و مالگرد( )4166در پژوهشی با عنوان «بررسی
میان رعایت استانداردهای ایزو  7622در پایاننامههای
داروسازی دانشگاههای دولتی شهر تهران در سالهای  6987تا
 765 ،»6936عنوان پایاننامة داروسازی در مقاطع عمومی و
تخصصی را با استفاده از چکلیستی از استاندارد  7622ارزیابی
کرده است و در نهایت به این نتیجه می رسد که میزان رعایت
استاندارد در هر دو دانشگاه تهران و شهیدبهشتی زیر  51درصد
است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصلة زیادی دارد ].[4
کازرانی و داودیان ( )4165در پژوهشی با عنوان
«ارزیابی چکیدة مقاالت مرور سیستماتیک و متا آنالیز
پژوهشگران ایران نمایه شده در پایگاههای وب آو ساینس و
اسکوپوس با استفاده از چک لیست پریسما 5و تعیین رابطه بین
نتایج بهدست آمده با شاخصهای علم سنجی» 439 ،عنوان
چکیدة مقاله مرور سیستماتیک پژوهشگران را در پایگاههای
وب آو ساینس و اسکوپوس از سال  4119تا  4164با
چکلیست پریسما ارزیابی کرده و در نهایت به این نتیجه
میرسید که چکیدهها در سطح مطلوبی قرار ندارند ].[9
پاپی 6و همکاران ( )4162در پژوهشی با عنوان «میزان
رعایت استاندارد  ISO 214در بین چکیدههای فارسی طرحهای
تحقیقاتی مصوب دانشکدة مدیریت سالمت و انفورماتیک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» ،بهطور کلی میزان
رعایت استاندارد  ISO 214در میان چکیدههای طرحهای
تحقیقاتی را مطلوب ارزیابی کرده و در استفاده از جمالت
به صورت سوم شخص بیشترین (صد در صد) و در استفاده از
افعال معلوم کمترین ( 92درصد) گزارش کرده است ].[2
کروار 7و همکاران ( )4165در پژوهشی با عنوان «بررسی

مقدمه
پیدایش فناوریهای نوین در حوزة اطالعات و ارتباطات ،انفجار
اطالعات و بهتبع آن آلودگی اطالعات ،6تنوع گسترده
محملهای اطالعاتی ،4تخصصگرایی ،افزایش نیاز به اطالعات
تخصصی و میانرشته ای ،از بین رفتن مرزهای فرهنگی و
جغرافیایی و تأکید بر محتوای همسان ،از تحوالت عصر
اطالعات است که همه جوامع را تحتالشعاع قرار داده است .به
همین علت رویآوری به منابع ردیف دوم ،9برای آگاهی
سریعتر و دقیق تر از محتوای منابع ردیف اوّل ضروری به نظر
میرسد .چکیده ،عصارهای از محتوای متن است .چکیدة نوشته
باید نکتههای عمده ،مشاهدهها و نتایج حاصله از پژوهش را
طوری ارائه دهد که خواننده بتواند تصمیم بگیرد که آیا به اصل
مقاله یا مدرک رجوع کند یا نه .بر این اساس ،چکیدهها برای
کمک به خواننده در ارزیابی محتوای مدرک و ارتباط احتمالی
آن استفاده میشوند .هدف چکیده این است که متون پاالیش
شده در هر رشته را در دسترس محققان آن رشته قرار دهد.
غالباً چکیدهها از اصلیترین عناصر تدوین یافتههای مهم علمی
در قالبهای مختلف از جمله پایاننامهها هستند .پایاننامهها
یکی از انواع منابع اطالعاتی ردیف اول محسوب میشوند و به
لحاظ ساختار و مطالب علمی ،از نظر پژوهشگران دارای اهمیت
زیادی هستند و با توجه به اینکه این منابع اطالعاتی اولیه،
زیربنای منابع اطالعاتی بعدی از قبیل انتشار مقالهها ،کتاب و...
قرار میگیرند اهمیت زیادی از نظردسترسپذیری دارند .همین
ویژگی است که پایاننامه را تبدیل به منبع اطالعاتی
ارزشمندی برای عالقهمندان به آن حوزه موضوعی میسازد.
تعیین میزان انطباق چکیده پایان نامه ها با
استانداردهای جهانی یکی از راههای بهینهسازی اطالعات آنها و
ایجاد زمینة همسویی و هماهنگی با استانداردهای جهانی به
شمار میآید .از جمله استانداردهایی که در این زمینه وجود
دارد استاندارد چکیده نویسی ANSI/NISO Z39.14
) 2(Guidelines for Abstractsاست .این استاندارد توسط یکی
از کمیتههای فرعی استانداردهای ملی آمریکا به نام Z39
(درحال حاضر )NISOکه در زمینة استانداردسازی فعالیتهای
کتابخانهای ،اسناد و امور مرتبط با انتشارات فعالیت میکند،
تهیه و ویرایش و اصالح نهایی آن در مارس  4165منتشر شده
است که دستورالعملهایی برای نگارش چکیدههای منابع
مختلف از جمله پایاننامهها ارائه کرده است .این استاندارد در
سال  6337تدوین شد و با توصیف اجزاء چکیده ،شکلها و
سبکهای مناسب در تهیة چکیدههای سودمند به نویسندگان و
ویراستاران کمک میکند .تمرکز استاندارد ANSI/NISO
211
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کیفیت چکیده تأثیر میگذارد ].[8
همانطور که در مطالعات پیشین داخلی و خارجی این
پژوهش اشاره شد پایاننامهها از ابعاد مختلف برای مثال تحلیل
محتوایی ،تحلیل موضوعی ،تحلیل استنادی رفرنسها ،نحوة
نگارش چکیدهها ،با استانداردها و ابزارهای مختلف بحث و
بررسی شدهاند ولی بررسیهای پژوهشگر حاکی از عدم انجام
پژوهشی در ارتباط با ارزیابی چکیدة پایاننامهها از نظر
محتوایی با استاندارد چکیدهنویسی ANSI/NISO Z39.14
است .پژوهش حاضر ضمن معرفی استاندارد چکیدهنویسی
 ،ANSI/NISO Z39.14چکیدة پایاننامههای دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در سه مقطع تحصیالت تکمیلی را برای
نخستین بار با استاندارد فوق ارزیابی میکند و با توجه به
ویرایش جدید این استاندارد ،در ایران و در خارج از کشور نیز
پژوهشی در این زمینه مشاهده نشده است .لزوم بررسی صحت
چکیدههای پژوهشها از جمله پایاننامهها که اساس تدوین
مقاالت یا کتابها و ...میشوند ،در این زمینه ضروری بهنظر
میرسد و میتواند به خواننده برای تصمیمگیری در انتخاب یا
عدم انتخاب اصل مدرک یاری رساند .از سوی دیگر اهمیت
بحث کاربردیسازی نتایج پژوهش نیز که یکی از مهمترین
دغدغههای متولیان امور پژوهشی کشور در سطح خرد و کالن
است ،ایجاب میکند که تولیدات علمی با صحت بیشتر انتشار
یابند .بنابراین انجام پژوهشی در زمینة ارزیابی چکیدة
پایاننامهها با استانداردهای جهانی روزآمد برای اجتناب از
پراکندگی و عدم انسجام مطالب در دانشگاه علوم پژشکی شهید
بهشتی نیز بهعنوان دانشگاه تیپ یک ضروری است .نتایج
حاصل از پژوهش حاضر میتواند پیشنهادی در راستای ارتقاء و
یکدستسازی چکیدههای نگاشته شده در پایاننامهها همگام با
استانداردهای روز جهانی و نیز پیشنهادی برای بهبود وضعیت
موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب درآینده باشد.

نقاط ضعف مقاالت ارائه شده در مجالت با ضریب تأثیر باال در
خالصه مطالعات تشخیصی» به ارزیابی نقاط ضعف چکیدههای
گزارش شده در چکیدة مقاالت تشخیصی  64مجله با ضریب
تأثیر باال در سال  4164با ابزار چکلیست کانسورت 8پرداختند
و به این نتیجه رسیدهاند که چکیدههای بررسیشده به اندازة
کافی آگاهگر و واضح نیستند .گسترش دستورالعملهایی برای
چکیدههای تشخیصی میتواند به شفافیت و کامل بودن
گزارشها کمک کند ].[5
زینالدین 3و همکاران ( )4162در پژوهشی با عنوان
«بررسی 21سالة پایاننامههای پزشکی( 61)MDدر آنکولوژی
پزشکی» 64 ،پایاننامه  MDرا از نظر مؤلفههای هدف ،نوع
مطالعه ،فاز کارآزمایی بالینی ،روششناسی ،آزمونهای آماری،
نتایج ،محدودیتها و رضایت و تأیید  IRBبررسی کردهاند.
یافتهها نشان میدهد  76درصد مطالعات مداخلهای و 42درصد
از نوع مشاهدهای است .سؤالهای پژوهش بر اساس هدف به
وضوح بیان نشده است ،از آمار توصیفی و تحلیلی ،هر دو با هم،
در پژوهشها استفاده شده است .بیشتر پژوهشها در زمینة
سرطانهای لنفوم ،سینه ،خون ،کبد ،مثانه ،ریه و روده بزرگ
است .در نهایت با گذر زمان پایان نامههای  MDاز لحاظ کیفی
و کمی بهبود قابل توجهی یافته است].[6
کریاکو )4169( 66در پژوهشی با عنوان «گزارش کیفیت
چکیدههای مرورسیستماتیک در مجالت ایمپنتولوژی»39 ،
عنوان چکیدة مقاالت مرورسیستماتیک  6ژورنال ایمپنتولوژی
را با  66آیتم چکلیست پریسما 64بررسی کرده و به این یافته
اشاره میکند که  37/7درصد چکیدهها ساختاریافته هستند،
هدف  37/3درصد ،نتیجهگیری  39/6درصد ،روششناسی
 73/6درصد گزارش شدهاند .در مقابل ،گزارش ناکافی از روش
مطالعه ،زمینة  73/6درصد ،ارزیابی  65/6درصد ،و سنتز دادهها
 65/6درصد مشاهده شد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که
کیفیت گزارش چکیدههای مرور سیستماتیک در مجالت
ایمپلنتولوژی نیاز به بهبود دارد ].[7
النسو ) 4161( 69در پژوهش خود با عنوان «بررسی
دیدگاههای مطالعاتی روی چکیدهنویسی اسناد» به این یافته
اشاره میکند که چالش بزرگ در چکیدهنویسی ،نظامندسازی
مدلها و ابزار مفهومی است که نوعی پژوهش را به سوی عالئم
رمزی و روابط تعاملی -اجتماعی میگشاید .الزم است یکسری
پژوهشهای تجربی مناسب با طراحیهای مؤثر و فاقد عمومیت
انجام گیرد تا بتواند اثربخشی چکیدهها و کارآیی چکیدة خوب
را اندازه گیری کند و بازخورد این مطالعات هم بررسی شود
مانند پژوهشهایی که توصیف میکنند و پاسخهای همه
متغیرها و عناصر را فراهم میکنند که روی درک و پذیرش

هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارزیابی چکیدة پایاننامههای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس استاندارد
چکیدهنویسی ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015طی سالهای
 39-83است.

سؤال پژوهش
 -میزان تطابق استاندارد چکیدهنویسی ( ANSI/NISO Z39.14

 (R2015در چکیدة پایاننامههای دانشکدههای مختلف
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سالهای  39-83از
نظر محتوایی به چه صورت است؟
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و«دکترای حرفهای و تخصصی» و «دکترای تخصصی پزشکی»،
تعیین شد .تعداد نمونههای مورد بررسی در هر دانشکده (از
بیشترین به کمترین تعداد) در جدول  6آمده است:

فرضیههای پژوهش
 بین میزان رعایت مؤلفههای محتوایی استاندارد چکیدهنویسی( ANSI/NISO Z39.14 (R2015در پایاننامههای مقاطع
مختلف تحصیلی تفاوت معنادار است.
 بین میزان رعایت مؤلفههای محتوایی استاندارد چکیدهنویسی( ANSI/NISO Z39.14 (R2015در چکیدة پایاننامههای
دانشکدههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تفاوت معنادار است.
 بین میزان رعایت مؤلفههای محتوایی استاندارد چکیدهنویسی( ANSI/NISO Z39.14 (R2015در چکیدة پایاننامههای
دانشکدههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به
تفکیک سال درطی سالهای  39-83تفاوت معنادار است.

جدول  .6تعداد نمونههای پایاننامهها به تفکیک دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درصد
تعداد نمونه
دانشکدهها
ردیف
2
1
3
4
5
6
7
8
9
21
22

مواد و روشها
نوع پژوهش پیمایش تحلیلی از نوع کاربردی است .جامعة
پژوهش ،چکیدههای فارسی پایاننامههای سه مقطع
«کارشناسی ارشد»« ،دکترای حرفهای و تخصصی» ،و «دکترای
تخصصی پزشکی» دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی،
داروسازی ،پرستاری و مامایی ،بهداشت ،علوم تغذیه و صنایع
غذایی ،پیراپزشکی ،آموزش پزشکی ،توانبخشی ،طب سنتی،
دانشکدة سالمت و ایمنی محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در سالهای  39-83است.
تعداد کل پایاننامههای مقاطع مختلف تحصیلی در سالهای
 9866 ،6939-6983عنوان است که در کتابخانههای
دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،پرستاری و
مامایی ،بهداشت ،علوم تغذیه و صنایع غذایی ،پیراپزشکی،
آموزش پزشکی ،توانبخشی ،طب سنتی ،دانشکده سالمت و
ایمنی محیطزیست موجود است (جز دانشکدة فناوریهای
نوین پزشکی که بهدلیل جدیدالتأسیس بودن ،فاقد پایاننامه
است) .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه ،تعداد 986
عنوان پایاننامه برای ارزیابی انتخاب شد.

)) P( P

P

d

Z

 /

65
64
8
8
6

%2
%9
%4
%4
%4

986

% 611

ابزار گردآوری دادهها چکلیست تهیه شده از متن
استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015است که این
چکلیست دارای پنج مؤلفة محتوایی است که عبارتند از:
 ) 6هدف :آیا هدف از انجام پژوهش در چکیده به روشنی بیان
شده است؟
 )4آیا از کلمات عنوان برای بیان هدف استفاده شده است؟
 )9روششناسی :آیا شرح روش و یا روشها به اندازة الزم برای
درک بیان شده است؟ گزارش تکنیکهای جدید و یا
برنامههای کاربردی زمانی که در متن اصلی مورد تاکید
قرار گرفته ،بیان شده است؟
 )2یافتهها :آیا نتایج بهصورت مختصر توضیح داده شده است؟
دادههای جمعآوری شده ،روابط همبستگی ،آثار
مشاهده ،رویدادهای جدید ،تأیید یا رد تئوریهای قبلی
بیان شده است؟
 )5نتیجهگیری :آیا شرح مفاهیم بهدست آمده مرتبط با هدف
اصلی پژوهش ،برنامههای کاربردی ،پیشنهادات ،روابط
جدید و رد یا قبول فرضیهها بیان شده است؟
روش گردآوری دادهها (روش کار) :با مراجعه به
کتابخانههای هر دانشکده براساس نمونهگیری انجام شده،
پایاننامهها بهصورت تصادفی (با استفاده از جدول اعداد
تصادفی) انتخاب و سپس چکیدة پایاننامهها براساس سال
دفاع ،دانشکده و مقطع تحصیلی تفکیک و کدبندی شده و از

روش نمونهگیری و تعداد نمونه

(Z

پزشکی
دندانپزشکی
داروسازی
پرستاری و مامایی
بهداشت
علوم تغذیه و صنایع
غذایی
پیراپزشکی
آموزش پزشکی
توانبخشی
طب سنتی
سالمت ،ایمنی و
محیطزیست
کل

634
55
94
46
66
66

% 51
% 62
%8
%7
%2
%2

N 

β=1/14
دقت برآوردd= 1/125

تعداد پایاننامههای مقطع دکترای تخصصی()Ph.D
بهدلیل محدود بودن ،با پایاننامههای دکترای حرفهای ادغام
شده است .سپس این تعداد نمونه بهصورت طبقهای متناسب با
اندازه ،به تفکیک دانشکدهها در سه مقطع «کارشناسی ارشد»
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نظر محتوایی با چکلیست تهیه شده ،ارزیابی شد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،عالوه بر استفاده از
روشهای آماری توصیفی ،از آزمونهای کای اسکوئر ،62آنالیز
واریانس 65و آزمون تعقیبی توکی 66و از نرمافزار  spss19نیز
برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.

1389
14%

1393
23%

1390
18%

یافتهها

1392
26%

توزیع فراوانی پایاننامهها به تفکیک دانشکدههای دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در جدول  6آمده است .توزیع فراوانی
پایاننامهها به تفکیک مقاطع تحصیلی شامل  666عنوان (24
درصد) مربوط به مقطع دکترای تخصصی پزشکی 696 ،عنوان
( 95درصد) مربوط به دکترای حرفهای و تخصصی و  83عنوان
( 49درصد) مربوط به مقطع کارشناسیارشد است.
نمودار  6توزیع فراوانی پایاننامهها به تفکیک  5سال
اخیر را نشان میدهد.

87.6

1391
19%
نمودار  .2توزیع فراوانی پایاننامهها به تفکیک سال

برای پاسخ به سؤال پتژوهش از آمتار توصتیفی استتفاده
شتتد .میتتزان تطتتابق استتتاندارد چکیتتدهنویستتی ANSI/NISO
 Z39.14در چکیدة پایاننامههای دانشکدههای مختلف دانشگاه
علوم پزشتکی شتهید بهشتتی طتی ستال هتای  39-83از نظتر
محتوایی در نمودار  4آمده است:

97.4

91.5
68.9

نحوه بیان نتیجه گیری

نحوه بیان یافته ها

نحوه بیان روش شناسی عدم استفاده از کلمات

درصد

54.7

نحوه بیان هدف

عنوان در بیان هدف

مؤلفه های محتوایی

نمودار  .1میزان رعایت مؤلفههای محتوایی در چکیدة پایاننامههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برای آزمون فرضیة اول پژوهش از آزمون تجزیهوتحلیل واریانس (آنوا) استفاده شد.
جدول .1میانگین و انحراف معیار نمرات مؤلفههای محتوایی به تفکیک مقاطع تحصیلی
انحراف معیار
تعداد
مقطع تحصیلی /مؤلفههای محتوایی
سطح معناداری
میانگین
6/164
6/96
83
کارشناسی ارشد
1/837
5/35
696
دکترای حرفهای و تخصصی
1/167
1/311
6/13
666
دکترای تخصصی پزشکی
1/326
6/13
986
کل
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پایاننامههای مقطع کارشناسیارشد و مقطع دکترای حرفهای و
تخصصی است (.)p =1/164
برای آزمون فرضیة دوم پژوهش از آزمون تجزیهوتحیل
واریانس (آنوا) استفاده شد.

جدول  4نشان میدهد که با استفاده از آزمون آنوا،
اختالف معناداری بین نمرات مؤلفههای محتوایی و مقاطع
مختلف تحصیلی وجود دارد ( .)p=1/167نتایج آزمون تعقیبی
توکی حاکی از آن است که این اختالف مربوط به چکیدة

جدول .3میانگین و انحراف معیار نمرات رعایت مؤلفههای محتوایی به تفکیک دانشکدههای مختلف
ردیف
2
1
3
4
5
6
7
8
9
21
22
کل

دانشکده /مؤلفههای محتوایی
آموزش پزشکی
بهداشت
پرستاری و مامایی
پزشکی
پیراپزشکی
توانبخشی
داروسازی
دندانپزشکی
سالمت ،ایمنی محیطزیست
طب سنتی
علوم تغذیه و صنایع غذایی

تعداد

میانگین

64
66
46
634
65
8
94
55
6
8
66
986

5/58
6/63
6/96
6/13
7/17
6/69
6/98
5/65
5/99
6/45
6/11
6/13

انحراف معیار
1/663
1/366
6/166
1/869
6/987
1/366
1/376
1/775
1/566
6/983
1/832
1/326

سطح معناداری

1/11

مطابق جدول ، 9با استفاده از آزمون آنالیز واریانس(آنوا) ،بین نمرات رعایت مؤلفههای محتوایی و دانشکدههای مختلف،
اختالف معناداری مشاهده شد( .) p=1/111آزمون تعقیبی توکی حاکی از آن است که این اختالف مربوط به چکیدة
پایاننامههای دانشکدة پیراپزشکی و دانشکدة سالمت است (.)p=1/112
برای آزمون فرضیة سوم پژوهش از آزمون آنالیز واریانس (آنوا) استفاده شد.
جدول .4میانگین و انحراف معیار نمرات رعایت مؤلفههای محتوایی در طی سالهای93-89
سطح معناداری
انحراف معیار
میانگین
تعداد
سال  /مؤلفههای محتوایی
2389
2391
2392
2391
2393

59
68
79
616
36

67/64
67/21
66/54
67/98
67/26

6/112
6/135
6/694
1/346
6/663

1/713

جدول  2نشان میدهد که در مجموع بین میزان رعایت مؤلفههای محتوایی استاندارد چکیدهنویسی ANSI/NISO

 Z39.14در طی سالهای  ،6939-6983اختالف معناداری مشاهده نشد(.)p= 1/713
می توانند مشکل مدیریت وقت و انرژی را در مطالعة اطالعات
بحث
تولید شده کاهش دهند ،همچنین عامل اصلی انتخاب یا
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی چکیدة پایاننامههای دانشگاه
عدمانتخاب منابع و تعیینکنندة نیاز یا عدم نیاز مراجعان به
علوم پزشکی شهید بهشتی براساس استاندارد چکیدهنویسی
مطالعه ی متن اصلی و بهره وری از نتایج مطرح شده در متن
( ANSI/NISO Z39.14 (R2015طی سالهای  39-83است .با
کامل منابع است .چکیده ها از ابزارهای مهم و مورد توجه نمایه
افزایش روزافزون اطالعات ،مطالعة متن کامل همة پژوهشها
سازان که کار نمایه سازی مدارک در پایگاه ها را انجام
غیرممکن شده است و هیچ کس قادر نخواهد بود با مطالعة
می دهند ،است .عالوه بر آن چکیده ها از ابزارهای جستجو،
متن کامل مدارک از تمام آنچه دربارة دانش مورد عالقة وی
اشاعه و بازیابی اطالعات در پایگاههای اطالعاتی است .پیداست
نوشته شده است اطالع حاصل کند .در این شرایط چکیدهها
چکیدهها در ارائة یافتههای پژوهشی و دسترسی جهانی به این
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پژوهش حیدری ( ) 4162است و وی در پژوهش خود به این
نتیجه دست مییابد که متدولوژی در مقاالت مداخلهای آموزش
پزشکی دچار نقص است .در مواردی مانند پایایی و روایی ابزار،
روش نمونهگیری ،کورسازی و یکسانسازی گروهها ،مقاالت از
صحت مطلوبی برخوردار نبودند .این نقایص میتواند در یافتهها
و نتیجهگیری اختالل ایجاد کنند و عالوه بر عدم اطمینان
خوانندگان به نتایج ،از نتایج آنها نمیتوان درعمل استفاده
کرد].[3
مؤلفة «یافتهها» به میزان ( 8/5درصد) در چکیدهها
رعایت نشده است و توضیح مختصر دادههای جمعآوری شده،
روابط همبستگی ،آثار مشاهده ،رویدادهای جدید ،تأیید یا رد
تئوریهای قبلی در چکیدهها بیان نشده است که با استاندارد
مغایرت دارد ].[6
مؤلفة «نتیجهگیری» به میزان ( 64/6درصد) در
چکیده ها رعایت نشده است و براساس استاندارد شرح مفاهیم
بهدست آمده مرتبط با هدف اصلی پژوهش ،برنامههای
کاربردی ،پیشنهادات ،روابط جدید و رد یا قبول فرضیهها باید
در بخش نتیجه گیری چکیده بیان شود تا در نهایت خواننده را
در تصمیمگیری برای مراجعه به اصل مدرک یاری رساند ].[6
میزان رعایت مؤلفههای محتوایی استاندارد چکیده
نویسی ANSI/NISO Z39.14در پایاننامههای مقاطع مختلف
تحصیلی و دانشکدههای مختلف با استفاده از آزمون آنوا و کای
دو اختالف معناداری مشاهده شد .در مقطع «کارشناسی ارشد»
بیشترین و در مقطع «دکترای حرفهای و تخصصی» کمترین
میزان رعایت مؤلفههای محتوایی مشاهده شد .بیشترین میزان
رعایت مؤلفههای محتوایی در چکیدة پایاننامههای دانشکدة
پیراپزشکی و کمترین میزان رعایت در چکیدة پایاننامههای
دانشکدة سالمت مشاهده شد .این یافته در راستای یافتههای
پژوهش منتخب و همکاران ( ) 4164است .در پژوهش وی،
میزان رعایت استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق در بین
پایاننامههای مقطع کارشناسیارشد پرستاری ( 71/3درصد)
بیش از سه رشته دکترای حرفهای پزشکی ،دندانپزشکی،
داروسازی بود ].[69

نتایج در قالبهای گوناگون ازجمله پایاننامهها از اهمیت
خ اصی برخوردار هستند .کتابداران و دانشمندان علم اطالعات
معتقدند که چکیده ها ابزار ارزشمندی در ارزیابی میزان ربط
مدارک در طی بازیابی اطالعات هستند ] .[61در حال حاضر
توجه به چکیدهها بخش در خور توجهی از پژوهشهای
کاربردی را به خود اختصاص داده است ازجمله :پژوهشهای
انسیناس ] ،[66کروار ] ،[5زینالدین ] ،[6کریاکو] ،[7ازما و
اگو] ،[64پاپی ] [2و ...استانداردسازی همواره بهمنظور دو هدف
عمده صورت میپذیرد :اثربخشی و کارآیی؛ صرفهجویی در
هزینه ها .بنابراین استانداردسازی عناصر محتوایی و ساختاری
چکیده ها نیز در راستای این اهداف ارائه شده است و به ناشران
و فراهمآورندگان اطالعات کمک میکند اطالعات با کیفیتتری
تولید و خدمات بهتری ارائه کنند .بنابراین ارزیابی چکیدة
پایاننامهها با استانداردهای روزآمدسازی شده جهانی امری
بدیهی به نظر میرسد .نتایج پایاننامهها تا زمان انتشار،
دسترسی و رؤیت همگان زمان زیادی الزم دارد بنابراین
ضروری است تا آن زمان ،چکیدة آنها به منظور دسترسی در
سریع ترین زمان ممکن ،انتشار در پایگاههای الکترونیکی ،اشاعة
اطالعات و رؤیتپذیری ،منطبق بر استانداردهای جهانی نگاشته
شود.
بیشترین میزان رعایت در بخش محتوایی ،مربوط به
مؤلفههای «هدف» و «یافتهها» است و کمترین میزان رعایت
مربوط به مؤلفههای «عدم استفاده از کلمات عنوان در بیان
هدف»« ،روششناسی» و «نتیجهگیری» است .از بین نمونه
چکیدههای بررسی شده 89/4 ،درصد چکیدة پایاننامهها از نوع
ساختاریافته 67و  66/8درصد از نوع تمامنما 68هستند .این یافته
در راستای یافتههای پژوهش کروار( )4165نبوده و وی در
پژوهش خود به این یافته اشاره میکند که بسیاری از
چکیدههای گزارشهای تشخیصی در مجالت با ضریب تأثیر
باال ،از نوع تمامنما هستند].[5
 25/9درصد چکیدهها ،از کلمات عنوان در بیان هدف
استفاده کردهاند که مطابق استاندارد ،عنوان پژوهش در ابتدا
بیان شده و نباید دوباره از کلمات عنوان در بیان هدف استفاده
کرد ].[6
در  96/6درصد چکیدهها در مؤلفه بیان روششناسی،
به شرح روش یا روشهای انجام پژوهش ،ارائة ابزار و معرفی
جامعة پژوهش و تعداد نمونهها ،نرمافزارهای تجزیهوتحلیل
آماری و تکنیکها و برنامههای کاربردی که در متن اصلی بیان
شده ،گزارش نشده است .این یافته با یافتههای پژوهش کریاکو
و همکارانش( )4169مغایرت دارد و وی میزان رعایت این مؤلفه
را باالی  81درصد گزارش کرده است ] .[7این یافته در راستای

نتیجهگیری
پژوهش حاضر ضمن معرفی ویرایش جدید استاندارد
چکیدهنویسی ،ANSI/NISO Z39.14چکیدة پایاننامههای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برای نخستین بار با
استاندارد فوق ارزیابی میکند و با توجه به جدید بودن این
استاندارد ،در ایران و در خارج از کشور نیز پژوهشی در این
زمینه مشاهده نشده است و به دلیل همسویی و توسعة آموزش
217

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،بهمن و اسفند  ،2396دورة  ،14شمارة 6

مریم کریمی و همکاران

بهشتی صمیمانه تشکر میکنیم.

و پژوهش با استانداردهای جهانی ،این یکی از نقاط قوت این
پژوهش بهشمار می آید .جامعة آماری پژوهش حاضر ،چکیدة
پایاننامههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالهای
 39-83است بنابراین نتایج قابل تعمیم به کل پایاننامههای
این دانشگاه یا سایر دانشگاههای هم سطح نیست و این از
محدودیتهای پژوهش به شمار میآید.
در این پژوهش یافتهها حاکی از انطباقناپذیری کامل
چکیدهها با استاندارد است که بیتردید با تغییراتی در الگوهای
تدوین چکیدة پایاننامهها میتوان به سطح قابل قبولی از
رعایت مؤلفههای استاندارد نزدیک شد .برای این مهم ،آگاهی و
یادگیری دستورالعملها و شیوههای نگارش چکیدهها برای
پژوهشگران ضروری به نظر میرسد و الزم است که آموزشها و
ارزیابیها به صورت مداوم و دورهای هر چند سال تکرار شود.
پیشنهاد های زیر برای بهبود کیفیت و رسیدن به مطلوب در
آینده ارائه میشود:
 انجام پژوهشهای مشابه در زمینة رعایت استانداردهایبینالمللی در رابطه با شیوة نگارش چکیدة پایاننامهها
بهصورت مقایسهای با دانشگاههای علوم پزشکی هم سطح.
 انجام پژوهشهایی در زمینة ارزیابی منابع و مآخذپژوهشها با استانداردهای جهانی.
 تدوین و انتشار منابع آموزشی در زمینة چکیدهنویسی ،بادر نظرگرفتن دستورالعملهای استاندارد ANSI/NISO
) Z39.14 (R2015و توزیع و ترویج آنها در میان
دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی.

پینوشتها
. 2منظور از انفجتار اطالعتات عظمتت میتزان اطالعتات موجتود و منظتور از
آلودگی اطالعات وجود اطالعات تکراری یا نادرست است.
 .4شامل کتاب ،مجله ،لوح های فشرده و هر آنچه اطالعات را به خواننده
عرضه میکند.
 .9منابع مرجع عمدتاً به چند گروه تقسیم میشوند.6 :منابع دسته اول
(ردیف اول) :منابعی که مستقیماً پاسخ را دراختیار قرار میدهند .مثل
مقاالت مجالت ،پایاننامهها ،دایره المعارفها ،واژهنامهها 4. ،منابع ردیف
دوم .به جای پاسخگویی مستقیم به سؤال ،مراجعهکننده را به منابع
دیگر در آن موضوع ارجاع میدهند .مثل برگهدان کتابخانه،
کتابشناسیها ،نمایهنامهها و چکیدهنامهها ،فهرستگان و. . .
4 . ANSI: American National Standards Institute. NISO:
The National Information Standards Organization.
5. PRISMA
6. Papi
7 . Korevaar, D. A.
8 Consort
9 . Zeeneldin, Ahmed
10.Medical Doctrate
11 . Kiriakou, Juliana
12 PRISMA
13. Mónica Izquierdo Alonso
14. Pearson Chi-Square
15. ANOVA
16 .Tukey HSD
 .67چکیده ساختار یافته :چکیدهای است که محتتوای موضتوعی متدرک را
براساس طرحی از پیش ساخته که مقوالت یا موقعیت آنها را تعیین کند،
تنظیم شده باشد .یا به تعبیر دیگر چکیده ای با تقسیمات فرعی(پیشینه،
هدف ،روش تحقیق ،نتایج و استنتاج ها) است که پیمایش و نگاه اجمالی
بر مطلب را تسهیل میکند.
 .68چکیده تمامنما خالصهای از محتوای سند ،از جمله نتایج آن را منعکس
می سازد .چکیده تمام نما اصل نتایج را خالصه می کند و حاوی اطالعاتی
مرتبط با هدف ،دامنه ،و روش هاست و شامل نتتایج یتا پیشتنهادها نیتز
میشود.
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این مقاله برگرفته از پژوهش پایاننامة دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی است که بدینوسیله از استادان راهنما ،مشاور،
معاونت پژوهشی و کتابخانة مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید
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Background & Objectives: Abstracts are valuable tools in assessing the relevance of
documents during information retrieval. Determination of abstract compliance with
international standards is one of ways of generating qualified information, reducing
costs and establishing aligned coordination with international standards. ANSI/
NISO Z39.14 standard is also one of the international standards presented by NISO
committee that its final amendment has been published in March 2015. In terms of
content elements of different sources like theses, offers some principle. Therefore,
this study aims to assess Persian theses abstracts of different educational levels with
ANSI / NISO Z39.14 standard at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
(SBMU) from 2010-2014.
Material and Methods: This analytical survey consists of 386 titles of Persian
abstracts of master’s, professional doctorate and specialized medicine theses
abstract of different schools at SBMU from 2010-2014. Standard text of ANSI /
NISO Z39.14 (R2015) is used as a research tool including 5 content elements.
Stratified sampling using random number table (commensurate with the size) was
the method of this study. Descriptive statistics along with Anova test, Chi 2 and
Tukey’s HSD tests of SPSS 19 software were used for data analysis.
Results: There is a significant difference among the consistency of content elements
of the standard with theses abstract of different educational levels in different
schools using ANOVA and chi-square test (p<0.05), while there was insignificant
difference between the years 2010 to 2014.
Conclusion: The findings suggest that writing style of thesis abstracts at SBMU, in
some content elements, is not in accordance with the standard ANSI/NISOZ 39.14
(R2015). Therefore, it is recommended to develop an instruction and a coherent
model based on international standards which are mandatory to be followed by all
centers in order to improve the writing style.
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