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ده کیخ چی(. تار128: 1385ولند، یلکولند و یلکسابقه دارند ) یی، به اندازه قصه گو یسیشاوند آن ، خالصه نویو خو یسیده نوکیچ

 یخین به زبان مین النهریدر ب ید. اسنادیآغاز گرد یالواح گل یه نوشتن روک یوقت یعنیگردد  یباز م یبه ادوار باستان یسینو
چسباندند.استفاده  یروس میپاپ یده ها را به طومارهاکیه چیندرکتابخانه بزرگ اسکاه آنها بود. درده همرکیه چیشب یه مطالبک

ا فرصت خواندن گزارش یدانستند  یا خواندن نمین ادوار گذشته یاز سالط یاریه بسکده منحصر به دانشمندان نبوده ، بلکیاز چ

پادشاه  یه و برایاز آن ته یشد. سپس به خالصه ا یانده مپادشاه خو ین گزارشها توسط منشیرا نداشتند و ا یرسم یها
 .شد یگفته م یبه و یه به صورت شفاهکنیا ایشد و  یفرستاده م

ل شد یاشاعه اطالعات تبد یستم عمومیس یکبه  یله ارتباط اختصاصیوس یکده را از کیعلوم فرانسه چ یادمکدرقرن هفدهم ا

 .منتشر شد le Journal des scavans س با عنوانیدر پار 1665ده در سال کیچ یه ادوارین نشریو اول

ده و یاطالعات چک یابیره و بازیشدن ذخ یکیترونکز الیشدن مطالب و ن یع تعداد مقاالت و تخصصیش سریستم با افزایقرن ب

 .دیبرخوردار گرد یت خاصیاز اهم یسید نویچک

ده یمختلف علوم اقدام به انتشار چک ینه هایانه در زمیفاده از رابا است یه سازیو نما یسیده نوکیبزرگ چ یها سازمان  اکنون

 :ل اشاره کردیذ یتوان به اسام یمعروف م یده هایند و از چکینما ینامه م

(chemiacal abstract , Biological abstract ,physics abstract. 

 .توان اشاره کرد یزا میزا ، لیا  ده نامهیهم به دو چک یو اطالع رسان ینه کتابداریدر زم

قات و برنامه یوابسته به موسسه تحق یعلم کز اسناد و مدارکن بار در مریاول یافته ، برایوه نظام یران به شیدر ا یسید ه نوکیچ
توسط  ینه علوم و علوم اجتماعیدر زم 1348ران درسال یده در اکین مجله چید و نخستیمعمول گرد یو آموزش یعلم یزیر

 .شدز منتشر کن مریا

 یده از متون علمکیه چیدر جهت ته یمختلف موضوع ینه هایران در زمیا یعلم کز اطالعات و مدارکمانند مر یزکنون مراکا

ز در یت مدرس نیدانشگاه ترب یزکتابخانه مرکدانشگاه تهران و  یزکتابخانه مرکن یرا به عهده دارد و همچن یر فارسیو غ یفارس
 .ددارن یریت چشمگینه فعالین زمیا

 :کده انواع مدارکیچ

 .یو پژوهش یده مقاالت علمکیچ     -1

 ها یتابشناسکو  ینقد و بررس     -2

 .راتکنگاشتها و خالصه مذا کت      -3

 یپروانه نوآور     -4

 یمقاالت روزنامه ها و مطالب خبر      -5

 :دهکیف چیتعار  

 .یر اضافیچگونه تفسیمطلب بدون ه یکح یفشرده صح    ?

 .شود شامل فشرده تمام مطالب مهم یه میه از آن نوشته تهکاست؛  یخالصه ا    ?

ن کلمات و عبارات ممکن محتوا با حداقل یا یمطلب و معرف یکا یمقاله  یک ییده: عبارت است از شناخت محتواکیچ   ?
 (1356، )مساوات

 یا فشرده قسمتهایشرده تمام مطالب مهم ن است شامل فکه ممکنوشته  یکح از یق و صحیاست دق یده: خالصه اکیچ  ?

 .(1374، ینوشته آن باشد ) راول یاز محتوا یا فهرستیژه یو
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آن  یات اصلکا مقاله ، همراه با نی، جزوه تابکاز  یوتاهکده ، خالصه کی، چ ایکتابداران آمرکف واژه نامه انجمن یطبق تعر ?

 .است

 :یتابدارکره المعارف یدا

م یا عدم مراجعه به اصل مقاله تصمیمراجعه  یتواند برا یه خواننده مکند ک یرا چنان ارائه م یمتن اصل ات عمدهکن  :دهکیچ

ده ظاهر کیدر چ یهیده است. و اصول بدید ورزکیسنده مقاله بر آن ها تایه نوکاست  یمطالب یده ، معموال حاوکیرد. چیبگ

، و ه آن ها استوار بودهیمقاله بر پا یه استنباط هاک یمهم تجرب یافته هایه ها و ی، توص، استنباط هاافته هایه کشود. بل ینم
 (گردد )نشاط یس مکداده هاست در آن منع یآنچه مربوط به روش گردآور

 :ده خوبکیچ  یها یژگیو

 :باشد یل می( شامل موارد ذ1385ولند ) یلکاز نظر 

 .ست )موضوع(یه اثر در مورد چکند کان ید بیبا     -1

 .د نداشته باشدیر مفیو غ یرضرورید اطالعات غیبا     -2

 .باشد ییو محتوا یاز اشتباه نگارش یعار     -3

 .د خالصه و قابل خواندن باشدیبا     -4

 :دهکیاهداف و موارد استفاده چ

 .شود یدر وقت م یده باعث صرفه جوئکیچ     -1

 باشد یم یگذشته نگر و جار یو ابزار جستجو یرسان یش آگاهیده و افزاکیچ      -2

 ده و غلبه بر مانع زبانکیچ     -3

 .ده و سهولت انتخابکیچ     -4

 یرارکت یممانعت از انجام پژوهش ها      -5

 اطالعات یابیبهبود باز      -6

 یش از حد متون علمید مستمر و بیمقابله با تول     -7

 ها یتابشناسکه نامه، ید نماگر ماننید یابزارها یه و گردآوریدر ته کمک     -8

 :یسیده نوکیچ

، مقاله، جزوه، تابکوتاه از متن ) کده ویگز یه خالصه ایرنده مراحل تهیده است و دربرگکیند پردازش چی، فرایسیده نوکیچ

 .(1382،یبیآن باشد )نج یات اساسکه شامل نک( است ید یلم و سیگزارش، ف

 .ندکان ینه را بیشی( پیلت )چهارچوب اصلکه اسکد یسند درست نما یبرا یاشده  کوچکن یگزیخواهد جا یس میده نوکیچ

 :یسیده نوکیمراحل چ

 ینگاه اجمال یکو با  یبه درست کخواندن مدر     -1

 کمدر یات مهم و اصلکاز ن یادداشت برداریمرحله دوم :      -2

 ثبت شده یادداشتهایده از کیس خام چیش نویه پیته     -3

 ش(یرایلمات ... )وک ی، امالینقطه گذار یده را براکیس چینوش یپ     -4

      دواژهیلکا یا مولف یده بر اساس عنوان، کیردن چک مرتب   و یده نهائکینوشتن چ     -5

د قادر باشند ینندگان باکه ها هستند. استفاده یمل نماکن و میگزیدانش جا ینه هایشیپ یردن اصل محتواکده ها با خالصه کیچ
 .ه شوندید نمایرند، بایده ها مورد استفاده قرار گکینند. خود چکدا یده ها را پیکچ
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 : دهکیانواع چ

 .یقیده تمام نما، راهنما، تلفکیاز لحاظ لحن: چ ?

 .ی، معمولی، عنوانیاز لحاظ حجم: تلگراف ?

 .ش: عام، سوگرفتهیاز لحاظ گرا  ?

 .یا حرفه  ننده: مولف،که یاز لحاظ ته ?

 .(1381، ی) حر ینی، ماشیه: دستیوه تهیش از لحاظ ?

 .دشدهک(، یی)گزاره ا ینما، گزارمان یات برجسته، عنوان محتوک، نی،گفته راهنما،آماریخته، انتقادیگر: برهیانواع د ?

 :( informative Abstract ) ده تمام نماکیچ

ده در کین نوع چید. اینما یرا ارائه م کمدر کیت اطالعات موجود در یفکیت و یمکن است که ممکده تمام نما ، هر قدر کیچ
 یقبول و رد آن را برآورده م یعنی، کمدر یابیده تمام نما هر دو هدف در ارزکیدهد. چ یفه را انجام میقت هر دو وظیحق

 کیند. ک یم  عمل کن مدریمورد نظر باشد ؛ بعنوان جانش کاز مدر یا اطالعات سطحیه رئوس مطالب و ک یند. در مواردک
 .دهد یرا ارائه م کاصل مدر یافته هایو  یاساس یاز بحث ها یده تمام نما ، فشرده اکیچ

ا مقاالت مجالت یوتاه و ک یده ها است. نوعا گزارش هاکیر چیتر از سا یده تمام نما طوالنکیبه منظور انجام هر دو هدف، چ

تا  یده هاکیمفصل و رساله ها ، چ یگزارش ها یراه بیکلمه را دارند؛ در حالک 250تا  100در حد  یده هاکیاستحقاق چ
توان طول  ین نمیباشد و بنابرا کد متناسب با حجم اطالعات مدریده باکیلمه مناسب تر است. در هر حال ! طول چک 500

 افته اند؛یز کموضوع تمر یک یه روک کیو مدار یف متون تجربیتوص یده تمام نما در نظر گرفت. براکیچ یرا برا ینیمع

ع یهمراه است )شف یشتریه آن ها، گرانتر و با صرف وقت بیده راهنما است؛ اما تهکیتمام نما مطلوبتر از چ یده هاکینوشتن چ
 .( 98: 1386پور،

 :( Indicative Abstract )  ده راهنماکیچ

ها، نفرانسکرات کمذا ط، خالصهیشرا یتابها و در بعضک، ینشان دادن مقاالت بحث و بررس یشتر برایده راهنما، بکیچ   

مقاله داللت دارد و  یده راهنما، صرفا بر محتواکیچ یکرود.  یار مکها، بیتابشناسکج، مقاله نامه ها و یبدون نتا یهاگزارش
مقاله  یاز محتوا یگزارش واقع یکه کشود  یوشش نمکده راهنما کیاست. در چ کمدر یکدرباره  یلک یشامل مطالب

 "شده است  یبررس "ا ی "بحث شده است  "ده راهنما، عبارات کیم نما مطرح است ارائه گردد. در چده تماکیه در چکآنچنان

ده کیار در چکوه یه شک ییامده است. از آنجایبدست ن یجه بحث و بررسیه هنوز نتکل ین دلیخورد، به ا یفراوان به چشم م
به  یمترکاز یه آن، نیته یعتر نوست و برایتوان سر یده راهنما را مکیده تمام نما است؛ چکیتر از چ یراهنما ، سطح

 .(99: 1386ع پور، یتر است )شف ین لحاظ اقتصادیاست و به هم یمتخصص موضوع

ه ک ی، در حالندک یف می، توصه سند درباره آن استک، صرفا آنچه را ده راهنماکیه چک گفت  توان ین دو میدرباره تفاوت ا   

 ین است حاوکده راهنما ، ممکیسازد. چ یس مکج آن را منعیه از جمله نتاکسند است  یمحتوااز  یتمام نما، خالصه ا

 یاطالعات یه حاوکن آن یست . در عیشنهادها نیج و پیباشد، اما شامل نتا یا روش شناسی، دامنه، درباره هدف یاطالعات
مناسب  ینی، جانش خوب یده تمام نماکیشود. چ یز میشنهادها نیا پیج ی، دامنه ، و روش هاست، شامل نتامرتبط به هدف 

به صورت راهنماست.  یبه صورت تمام نما و بخش یه بخشکشود  یه میته ی، به گونه ایقیده تلفکیاست . چ یمتن اصل یبرا

متن همانند جداول و  یبخش ها یت برخی، اما ماهباشد کمدار یده تمام نما براکیه چیبر ته یاستگذارین است سکمم
، به صورت تمام نما پردازد یه به متن مکرا  ین، بخشیردنشان وجود ندارد. بنابراکده کیان چکه امکاست  ینمودارها، به گونه ا

 .(724: 1383،نند )نشاطک یه میند، به صورت راهنما تهک ین گونه موارد اشاره میه به اکرا  یو بخش

 یه شده برایده تهیباشد، لذا چک یر مینه و هم وقت گیده تمام نما هم پرهزیه چکیته که آنجا از و  ان شدهیبا توجه به موارد ب
 .است یقیا تلفی و راهنما  دهیاز نوع چک یژه مقالت مجالت عملیشتر منابع به ویب
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 compound :(indicative- informative AbstracI) راهنما _ده تمام نما کیچ

ده ، به کین چیاز ا یها قسمت.است راهنما و  ده تمامکیاز چ یبکیه ترکاند د یم یده اکیرا چ یقیده تلفکی، چیحر      
ده کیچ مانند است،  برخوردار یمترکت یه از اهمک)جدول ، نمودار، فرمول(  کاز مدر یها بخش  ده تمام نما وکیچ کسب

 .ر حداقل حجم )طول ( انتقال دادثر اطالعات را دکه بتوان با آن، حداکاست  یگردد و استفاده از آن زمانیه میراهنما ته

 ( Telegraphic – Style Abstract) یده تلگرافیچک

ا تمام یراهنما  یده اید چکیه آن ، اول بایته  یکه برا یوتاه و با حداقل عناصر جمله اکار فشرده، یاست بس یده اکیچ
 .شود یاشاره و ... حذف م یمانند حروف اضافه، اسم ها یدستور یها کلمه سپس و  گردد یه میته  نما

 .شتر استیگر بینوع د یده هایه آن از چکینه تهیکلمه است. و هز 125تا  75ده از ین چکیتعداد کلمات ا

ن یهمچن  انه و دادن و گرفتن اطالعات از آنهاست. ویکاربرد در را یده، مناسب بودن آن براین چکیاز نوشتن ا یمنظور اصل
 . بندار مناسیه فهرست بسیته یبرا

 ( Titular Abstract ) یده عنوانیچک

ن موضوع نوشته است تا یشتر مبین عنوان بیشود و ا ین عنوان میجانش یدارد و گاه حت یل عبارتک، عمدتا شیده عنوانکیچ

 .دهد یسنده به نوشته خود میاست ؛ که نو یده همان عنوانین چکیا اصل در و  مطالب مندرج

 .باشد ینوشته کاف ینشان دادن محتوا ی، برا یاست ؛ که عنوان اصل سودمند یده در مواردین چکیا

 .شود یشمرده نم یده واقعیز چکیده نین چکیا

 :یده معمولکیچ

 .ره ( استی، مجله، سازمان و غیگاه اطالعاتیننده )پاکدیاست سازمان تولیه تابع سکاست  یده اکیچ   

است یه در سازمان ها بر اساس سکاست  یید ندارد، حجم تابع قراردادهاحجم وجو یبرا ین شده اییچ استاندارد از قبل تعیه

 .ردیگ یها و اهداف صورت م

 : ( General) ده عامکیچ

ن ی( . در ایحر)  هاست یها و افتادگ یبا تمام برجستگ یار متن اصلیتمام ع یمایه سک یده اکیده عام عبارت است: چکیچ

ده کید در چیبا  برجسته است یدر متن اصل یاگر بخش یعنیاست.  یت اصلیمحور قا تابعیده دقکیز موضوع چکده ، تمرکیچ

 .س شودکهم منع

-   ( (Slanted Abstract 

از مطالب نوشته  یاست که شامل قسمت یده ایوچک  (یدهد ) حر یر مییت را با توجه به مخاطب تغیده، محورکین نوع چیا
 .باشد ینه خاص است می)مدرک( که در زم

ه یته یاختصاص یده نامه هایچک صورت به اغلب  ا از انواع ... بوده ویو  یا انتقادیده، ممکن است تمام نما ، راهنما ین چکیا

 .شوند یم

ب ینه آسیدر زم یگریاست و د ینه دانپزشکیدر زم یکی که ، مجزا کتابخانه دو  یتومور لثه که برا یب شناسیمثال: مقاله آس

 یلثه از لحاظ دندانپزشک یه شده بر اساس بررسیده تهیچک یکتابخانه دانپزشک یکه برایورشود، بط یه میاست ته یشناس
 .است  یب شناسیآس لحاظ   لثه از یه شده بر اساس بررسیته یب شناسیکتابخانه آس یکه برا یده ایچک یول  است

 Author Abstract) ) ده مولفیچک

 .شود یه و با اصل مدرک چاپ میه دارد تهسنده مدرک که بر موضوع احاطیده مولف توسط نویچک

 .راحت تر است یسیده نویموسسات خدمات چک یر و اصالح آن براییشکل ساده تر مطلب است و تغ
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 .ش شودیراید بطور کامل کنترل و ویباشد. و با یبر اصل مطلب م یده تنها به عنوان درآمدین چکیا

،  یسیده نویچک یق استفاده کنندگان سازمان هایدر جهت عال ده غالبا شامل قانون حق مولف بوده و اغلبین چکیا
 .شود ینم  هیته

 ( Abstract – Auto) ینیده ماشیچک

-یه میو بسامد کلمات ته یآمار یانه و بر اساس روش هایرا کمک به  شده و یتم طراحیالگور اساس بر  دهین چکیا

شخص شده و با توجه به تعداد وقوع کلمات، جمله ها نمره کلمات در جمله ها م (  frequency) که بسامدیبطور  .گردد
از  یشوند که خود باعث بوجود آمدن مجموعه ا یهستند انتخاب م یشترینمره ب یکه دارا یت جمله هایشود و در نها یبند

 .نا وجود داردیک نوشته عیاست که در  یژه ایو یجمله ها

 Extracted Abstract ) ) :ختهیده برهکیچ

ده با نام کین چیا  .(1379، یآن برگرفته شده باشد )سلطان یه از اصل اثر بدون دخل و تصرف در انشاک یده اکیچ
 .شود یز شناخته مین یاستخراج

 critical Abstractd) : ) یده انتقادکیچ

ارب حاصله ، ر تجیکند. بر عمق و دامنه کار، تفس یم یابیف و هم ارزیمدارک را توص یخوب هم محتوا یده انتقادیک چکی
س یده نویق چکیعال گرفتن نظر در بدون را مدرک ضعف نقاط  د دارد ویمطلب تاک یش هایگرا ی، معرفیروش شناس

 .است  س ماهر، بلکه مستلزم احاطه کامل بر موضوعیده نویاز به چکیده نه فقط نین چکیه ایکند. در ته یمشخص م

 ( Indicative Statement ) گفته راهنما

د و یآ یتمام نما م یده هاین چکیهستند قبل از ا یمفصل یتمام نما یده هایکه شامل چک یفن یلیده خیچک یهادر مجله 
به خواندن اصل  یاجیه آن، احتیته  یشود. و برا یده تمام نما ارائه میچک یخواننده با محتوا یدر چند کلمه ، جهت آشنائ

 .ه آن کمتر استینه تهین جهت هزیبد  شود، یه میده تمام نما تهیچک یست . و چون از روینوشته ن

 (   Statistical Abstract) یده آماریچک

انتقال انواع  یبرا  یموثر ابزار و  ، یعدد یخالصه کردن داده ها یهستند برا یله ای، وسیو عدد ی، جدول یده آماریچک
 . باشند یم یو بازرگان ی، اجتماع یاقتصاد ین داده هایمع

 (رئوس مطالب) ( Highlight Abstract ) ستهده نکات برجیچک

از مقاله  یر کاملیتصو  شوند و یه میخواندن مطلب ته یاق او برایختن اشتیک مقاله و برانگیبه منظور جلب توجه خواننده به 

ا یدرک م اصل مطالعه به  ق خوانندهیو تشو یختن حس کنجکاویبرانگ یبرا یده جرقه این نوع چکیدهد. در اصل ا یارائه نم
 .باشند ینوشته م

 .شود یشمرده نم یده واقعید و چکیایتواند مستقل از مقاله ب یده نمین چکین ایهمچن

 ( Notation of content Title ) نما یعنوان محتو

 سند که شاملینو یآن م یبرا ینشان دهنده مطالب مندرج در نوشته نباشد. عنوان کاملتر یاگر عنوان نوشته، به اندازه کاف
 .نوشته باشد یانگر محتوایب  فهرست آن نوشته باشد و یا اغلب لغت هایتمام 

 باعث  دهین چکیا  ن استفاده ازیشود و همچن یکاملتر استفاده م یده هایو هم همراه با چک ییده هم به تنهاین چکیاز ا

 .است  سانینو فهرست کار سهولت
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 ( Annotated Abstract ) ییده گزاره ایچک

نکه، ینما ندارد به جز ا یبا عنوان محتو یده است و تفاوت چندانین نوع چکیل شده و کوتاه تریک جمله تشکیا یلمه از چند ک
 .عنوان نوشته به کار برد یتوان به جا ینم

 .کوتاهتر از آن است یلیخ یده راهنما، ولیه چکیده ، شبین چکیسبک نگارش ا

 ( Encoded Abstract  ) ده کد شدهیچک

 .شده است یز کدگذاریر مرسوم نیاز تداب یکیله یکه بوس یعیطب زبان به  است یده ایچک

 .شود یسر میم یکیالکترون یها ییق داده آمای،خواندن و مرور آن از طر یبا کدگذار

 :ده هایاز کاربرد انواع چک یآمار

 .درصد 20ده تمام نما یچک

 .درصد 50     ده راهنمایچک

 .درصد 25و تمام نما  ده راهنمایده مرکب از چکیچک

 .درصد 5گر یانواع د

 :یسیده نوکیمعروف در حوزه چ یاستانداردها

Iso214 -1976 , Documentation – Abstract for publication and Documentation 

( است و یت عمل)از جمله مقاالت مجال یده انواع منابع اطالعاتیه چکیته یزو برایا ین المللین استاندارد مربوط به سازمان بیا
شامل هدف، روش  )  دهیچک یدر دو مقوله محتوا یمورد بررس یده هاین پژوهش چکیمنتشر شده است . در ا 1976در سال 

ان یده در صفحه اول در میده شامل ) شامل آوردن چکی( و نحوه ارائه و سبک چکیج، و اطالعات ثانویافته ها و نتای، یشناس
ده یمقاله در چک یده، حفظ اطالعات اصلیمقاله در صفحه چک یمتن ، آوردن اطالعات کتابشناخت سنده بایاطالعات عنوان و نو

ده در قالب سوم یر چکیمقاله، ذکر ضما ین موضوع اصلیمب یده با جمله ایده ، شروع چکیکلمه بودن چک 250، کمتر از 

دواژه ها از متن و استفاده از افعال یرگفته شدن کلدواژه، بیز از کاربرد اختصارات عالئم و سرواژه ها، وجود کلیشخص ، پره
 .شوند یسه میده ( با استاندارد مذکور مقایگر چکآگاه یرمجهول در قسمت هایغ

 :(ISO 5122)  5122زو یاستاندارد ا  -2

ه ینشر یکده در کیاربرگه چک یکارائه  یبرا ین شد ، و قواعدیو فرانسه تدو یسیبه دو زبان انگل 1979ن استاندارد در سال یا
ند و موارد ک یاز هر مقاله فراهم م یقیف دقیده، توصکیچ یاربرگه هاکن یند. چنک ین مییگر تعید یا انتشارات اداوری

 یکاربرگه ک یو زبان ها یکیزینه متن، ظاهر فیدر زم ین استاندارد اطالعاتیدهد. ا یرا ارائه م یسیده نوکیار چک یبرا یضرور

 .دهد ینشان م یسیده را به زبان انگلکیار برگه چکنمونه از هر  یکن یهمچن دهد، یده ارائه مکیچ

 ( ANSI/NISO Z39.14 ) 14/39زو زد ی/ ن یاستاندارد انس -3

سودمند  یده هاکیه چیمناسب در ته یها کل ها و سبکده، شکیف اجزاء چین شد و با توصیتدو 1997ن استاندارد در سال یا

ار کاست و عالوه بر ارائه آموزش ها ، نحوه  یاریبس یمثال ها ین استاندارد دارایند. اک یم کمکن راستارایسندگان و ویبه نو

 دهد یز نشان میبا موارد خاص را ن

 ین المللیته بیکم یدواژه از مجموعه دستوالعمل هایده و کلیه چکیبخش مربوط به ته :[1]گروه ونکوور یدستور العمل ها

 .راست پنجم( استی)و 19977ن دست نوشته مقاالت در مجالت ، منتشر شده در یتدو یابر کیراستاران مجالت پزشیو

انتخاب  یا روش هایان روش یا اهداف، بیده از لحاظ تعداد کلمات ، ذکر هدف یه چکیته یبرا  ن گروهیا  یدستور العمل ها  
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ز از کاربرد اختصارات، یج، پرهیافته ها، ذکر نتاید ل داده ها ، وجویمشاهده و تحل یافت هایق و رهیها، ارائه روش تحق یآزمودن

 ف شدهی، تعر یموضوع یدواژه ها از سرعنوان هایدواژه ها و برگرفته شدن کلیدواژه، محدوده و تعداد کلیوجود کل

 :ها دهکیچ یابیارز یهاروش

 : (1961) دگاه ادموندسونید     -1

 یتا چه حد م کمدر یکدرباره  یشیآزما یه سوال هاکنین اییتعده مطلوب، کیچ یکسه با ی، مقا یو نظر یقضاوت حدس

 .دهکیق چیاز طر کمدر یابیت بازی، قابلده پاسخ گفته شوندکیق چیتوانند از طر

 :را در بردارد یابیارز یه، سه روش مختلف برایقات پانی(: تحق1962ه )یدگاه پانید    -2

ده ها بر اساس شباهت در مقدار اطالعات ارائه شده ، کیسه چیمقا یان روش بریاز ا ین موضوعی: متخصصیهمگون     -1

 .نندک یاستفاده م

 .شود یه در متن حاصل مک یلیمقدار تقل     -2

ان با یدو گروه از دانشجو یپاسخ گفتند. پاسخ ها یفن یخود، به سوال ها ینه مقاالت تخصصیان در زمیاربرد: دانشجوک     -3

 .سه شدیگر مقایدیک

 :ه شاملکباشد  یموجود م یارهاین فهرست از معی( : جامع تر1975ر )یو و برنکدگاه بورید -3   

مورد قبول، شمول اطالعات با  یر استانداردهایا سای یالمللنیب ی(، توجه به استانداردهای)قضاوت فرد یدر حد جهان یتیفکی

ت یربط )مرتبط بودن( ، قابل یریپذ ینیش بی، پییاو خوان کسب یت، نداشتن خطا، همگونیاهم یت و حذف اطالعات بیاهم
منبع از  یکفه به عنوان یانجام وظ یستگیتمام نما(، شا یده هاکی)چ یاصل کمدر یبرا ینیگزیفه به عنوان جایانجام وظ

 .یه ایاصطالحات نما
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