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م؟ و ود  قا  ای  وب  یده  و یک چ م؟چ و ود  قا  ای  وب  یده  و یک چ   چ
  نرجس صيادي: تهيه و تنظيم

  دفتر مجله فيضكارشناس 
  

- مي بر را نام دو از يكي مجالت است متفاوت يكديگر با لغات فرهنگ در آنها معناي چند هر يكديگرند، مشابه خالصه و چكيده علمي مجالت در

 از سرعت به تا كندمي كمك خواننده به چكيده. شودمي آورده پژوهش نتايج و مراحل زا فشرده بسيار ايخالصه پژوهشي مقاله آغاز در .گزينند

 اصلي نكات و بنويسيد گيرا را چكيده كنيد سعي بنابراين. كندمي عمل مقاله هر ويترين مانند به خالصه ديگر، عبارتبه. شود آگاه مقاله محتواي

ايد، عصاره مطالعه خود مقاله به كار برده د تنها با استفاده از نسبت كوچكي از كلماتي كه در متندر اين بخش شما باي. كنيد منظور آن در را پژوهش
نظر داشته باشيد كه طيف  در. را جذب نماييد) و البته پيش از آن سردبير و داوران مجله(بيان كنيد و خواننده  هاي مهم و جديد آنرا با تاكيد بر جنبه

از  پس اكثر خوانندگان معموال. يابنداز افرادي است كه به متن كامل مقاله دسترسي مي ترشما دسترسي دارند، بسيار وسيع افرادي كه به چكيده مقاله
  . كنندمي گيريمطالعه چكيده، در مورد تهيه و مطالعه متن كامل مقاله يا ارجاع به آن تصميم

گاه قبل از هيچ. طلبداي را مياين بخش از مقاله دقت ويژه رو نگارش از اين .است پس از عنوان، مقام دوم از لحاظ اهميت، از آن چكيده در واقع
اولين قسمت يك مقاله است كه هميشه بايد بعد از اتمام نگارش كل مقاله اقدام به نگارش آن  چكيده. نكنيد چكيدهنگارش مقاله اقدام به نگارش 

  .شود
  .كرد تقسيم (non‐structured) يافتهساختار غير و  (structured)يافتهارساخت كلي نوع دو به توانمي را مقاالت چكيده
اينكه ازكدام فورمت . باشندمي ساختاريافته هايچكيده مخصوص بنديعنوان فاقد و شوندمي نوشته پاراگراف يك در معموال ساختاريافته غير هايچكيده

 مطالب توالي و ترتيب و محتوا كه است الزم حال اين با   .است مقاله خود را در آنجا سابميت كنيددارد كه قرار  ايمجلهاستفاده كنيد بستگي به خواسته 
   .شود تنظيم يافتهساختار چكيده ترتيب همان به آن

  
  :شوندمي يافت هاقسمت اين يافته ساختار چكيده يك در معموال

  
  :براي مثال ساختار مجله فيض

  

  .گرددمي بيان جمله دو يا يك در امكان صورت در تحقيق هدف و پژوهش موضوع قسمت ناي (Background): هدف و سابقه 
 جنس نوع، تعداد، گيري،نمونه روش مانند ضروري هايويژگي ذكر با هاآزمودني قسمت اين در(Materials and Methods):  هاروش و مواد 

 ضروري موارد ساير و آماري هايآزمون نام ها،داده آوريجمع شيوة ها،دستگاه و ارهاابز شامل آزمايش، روش چنينهم. شوندمي مشخص آنها مانند و

  . گرددمي بيان
 يا يك در امكان حد در آمده دستبه اصلي نتايج و است آماري دارمعني سطح شامل كه هايافته قسمت اين در(Results):  نتايج 

  .نكنيد استفاده مبهم صفات از .گرددمي بيان جمله دو
 جمله دو يا يك در امكان حد تا و قسمت اين در احتمالي كاربردهاي و اهميت نظر از نتايج تفسير :(Conclusion) گيرينتيجه 

 .گرددمي بيان

  .مجله ممكن است قدري متفاوت باشد در مجالت مختلف ساختار چكيده بسته به اسلوب
مجله نيز توجه  به اسلوب در نگارش اين بخش حتما( .شوداستفاده مي Objectiveاز  Background جايبه   Cell Journal (Yakhteh)  مثالً در
  .)نماييد

  :اين طول بستگي به دو چيز دارد :طول چكيده
معموال  يلاصكلمه نياز دارند و مقاالت  150به طول مقاله كوتاه تري درحد  "گزارش مورد"يعني بعضي مقاالت مثال مقاالت از نوع  :اول نوع مقاله

  . تواند باشدكلمه هم مي 300تا  250
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تجاوز  250نبايد تعداد كلمات چكيده از  بدين صورت كه معموال. شوندمي ها براي حجم چكيده محدوديت قايلاكثر مجله: فورمت مجله است دوم
شما  چكيدهبنابراين ممكن است . بكنيد مجلهاي آن مقاله تان بر چكيدهاقدام به نگارش  مجلهاساس راهنماي نويسندگان هر  بر .)مجله فيض( كند

  .كلمه باشد 250ديگر  مجلهكلمه و براي 150 مجلهبراي يك 
  

   :هاي يك چكيده خوبويژگي
چكيده انتخاب جمالتي از متن اصلي و كنار هم چيدن آنها هم  .مقدمه هم نيست فهرستي از موضوعات مطرح شده در متن مقاله نيست؛ يك چكيده،

  :هايي داشته باشد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيمچكيده بايد ويژگي .نيست
  

  .دقيق و واضح باشد يك چكيده خوب بايد مختصر، 

 .شودكار برده ميافعال مجهول و زمان گذشته به در نگارش چكيده، معموال 

. به كار بردن كلمات پر طمطراق خودداري كرد ان و ازمطلب مورد نظر را بايد آسان و رسا بي در نوشتن چكيده،. ها بايد ساده باشندجمله 

 )1998كيلبورن  ،1353موحد و ميرزاده ( .هاي غير الزم، كلمات مترادف و تكراري احتراز كردبعالوه، بايد از پرنويسي و استفاده از صفت

 .سازنددار ميده را خدشهكنند و وضوح چكيجمالت بلند ايجاد ابهام مي. آنجا كه ممكن است كوتاه باشند تا هاجمله 

درك محتواي چكيده را براي متخصصان و تهيه فهرست  اين كار، .ها و اصطالحات فني و علمي متن اصلي باشدچكيده بايد شامل كليد واژه 

 است، صورت الكترونيكيسازي و بازيابي اطالعات بهخيرهذ كند و از آنجايي كه امروزه،موضوعي را براي مجالت چكيده تسهيل مي

، 1998، كيلبورن 1353موحد و ميرزاده (. تر به موضوع مورد نظر خود برسدكند سريعها به جستجوگر كمك مياستفاده از كليد واژه

 )2005شامپاين 
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  .فارسي و انگليسي با يكديگر منطبق باشند چكيدهالزم است محتواي  
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