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خودتان  های مقالۀترین نوآوریمورد از مهم 3تا  2شما چه هستند. حداکثر  های مقالۀخوب حاال در زیر بنویسید که نوآوری

 و برای خودتان مشخص کنید که چرا اینها یک حرف جدید به دردبخور هستند؟ را در زیر لیست کنید

 ...: ...........................................................................................................................1نوآوری 

 .....................................................................................: .........................................2نوآوری 

 ...: ...........................................................................................................................3نوآوری 

  

 گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله

خواهیم ارایه کنیم، بایستی مشخص کنیم که چگونه دانیم موضوع مقالۀ ما چیست و چه یافتۀ ارزشمندی را میال که میحا

تواند انجام یک مثال باال، متدلوژی تحقیق ما می ایم )متدلوژی مقاله(. دردست آوردهشمند را با روش علمی بهاین یافته ارز

کنند( و یک گروه اصلی از جستجوی اینترنتی استفاده نمی ه کنترل )افرادی کهیک گرو مقایسۀ آماری بین توان حافظۀ

دقیق یک  کنند( باشد. حتی گاهی مشاهدۀاینترنتی استفاده می)افرادی که به میزان قابل توجهی در روز از جستجوی 

ناسب بایستی تضمین کند متواند یک روش مناسب پژوهش باشد. متدلوژی  در مطالعات اکتشافی کیفی( میپدیده )مثالً

 های صحیح هستند )روایی( و قابل اتکا هستند )پایایی(.که یافته

  شما چیست: مقالۀ حال در چند خط زیر بنویسید که متدلوژی

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

  

  و متدلوژی مقاله ،گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری

. نوآوری مقاله، نوآوری مقاله، و متدلوژی مقاله سه ضلع یک مثلث هستند که بایستی با هم هماهنگی داشته باشند ایدۀ

ه مورد تعریف د. حال که این سمقاله به دست بیایید و باید با متدلوژی مناسبی پشتیبانی شو مقاله بایستی از دل ایدۀ

آن کدامند و شما چیست، نوآوری)های(  صورت یکپارچه مشخص کنید که ایدۀ مقالۀاند، یکبار در سه جملۀ زیر، بهشده

  دست داده است چیست.های ارزشمند را بهای که این یافتهمتدلوژی

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 
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  های اصلی مقالهگام پنجم: طراحی محتوای بخش

( بحث و 5ها و تحلیل، ( یافته4شناسی، ( روش3( مرور ادبیات، 2( مقدمه، 1 :تشکیل شده است از یک مقاله معموالً

ه پاسخ و متدلوژی مقاله که در باال تعیین شد، بایستی در هر کدام از این پنج جزء مقال ،گیری. بر اساس ایده، نوآورینتیجه

 این سواالت را بگوییم:

 مقدمه -1

 اصلی مقاله چیست؟ ایدۀ 

 چرا این ایده مهم است؟ 

 ؟رود که این مقاله داشته باشدچه نوآوری انتظار می 

 آید چیست؟تیب مطالبی که در ادامۀ مقاله میتر 

 مرور ادبیات -2

 اصلی مقاله صورت گرفته است؟ هایی تا به حال در ارتباط با ایدۀچه کار 

 جدید است؟ ما واقعاً دهد نوآوری مقالۀرهای گذشته وجود دارد که نشان میچه خآلیی در کا 

 ما بر آن استوار است کدام است؟ ای که مقالۀمفاهیم و مبانی نظری 

 شناسیروش -3

 ما چیست؟ سوال تحقیق مقالۀ 

 طراحی کلی تحقیق ما کدام است؟ 

 ایم؟ها برداشتهو پشتیبانی آن های تحقیقهایی را برای استخراج یافتهچه قدم 

 ها(؟ها و تحلیل آنآوری دادهه استفاده شده است )ابزارهای جمعچه ابزارهایی در این را 

 ها و تحلیلیافته -4

 نتایج تحقیق ما چه هستند؟ 

 دهند؟چگونه پاسخ سوال تحقیق ما را می هااین یافته 

 گیریبحث و نتیجه -5

 طی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟های تحقیق ما چه ارتبایافته 

 کند؟ایی( را به کارهای قبلی اضافه میههای جدیدی )نوآوریچه یافته 

 ما دارد؟ هایی مقالۀها و محدودیتچه ضعف 

 توان داد؟های بعدی میچه پیشنهاداتی برای پژوهش 

 خط پاسخ هر کدام از این سواالت را بدهید. 2در خوب این سواالت را به همین شکلی بردارید، و سعی کنید که 
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اید که در هر بخش از مقاله چه اید. یعنی مشخص کرده شما طراحی مقالۀ خودتان را انجام دادهبا انجام این کار، عمالً

 .(ایدا ننوشتهر مطلبی قرار است گفته شود )هرچند که هنوز آن

 

 های مقالهگام ششم: نوشتن پاراگراف

را با یک یا دو پاراگراف بنویسید.  پنجم دادید، حال شروع کنید و پاسخ هر سوال اساس پاسخی که به سواالت مرحلۀ بر

دقت کنید که در نوشتن هر پاراگراف اصول اساسی نگارش علمی، یعنی مخاطب محوری، وضوح، هماهنگی و انسجام، 

 و اختصار را رعایت کنیم. ،علمی نوشتن، صحیح نوشتن

افزارهای موبایل برای تبلیغ کاالهای نید که یک نفر در قسمت مقدمۀ مقالۀ خودش که در زمینۀ تأثیر استفاده از نرمفرض ک

 :ه شده است نوشته باشداست و برای متخصصین حوزۀ بازریابی ارائمصرفی 

به بشر های فراوانی را قابلیترایج در سطح جامعه شده است. این ابزار  های اخیر موبایل یکی از ابزارهای کامالًدر سال»

های ارتباطی خود بوده است. بر این اساس، موبایل یکی از داده است. بشر در طول تاریخ همواره به دنبال توسعه راه

، و اقتصادی دارد. در های فرهنگی، اجتماعیبایل در زمینههای بزرگ بشر است. کاربردهای فراوانی را امروزه مونوآوری

 ."ابزاری برای معرفی محصوالت باشدتواند ای اقتصادی، موبایل میحوزۀ کاربرده

 این نمونه یک پاراگراف است که مخاطب محور نیست! چرا؟

بازریابی هستند. برای این افراد،  ت. مخاطب این مقاله، متخصصین رشتۀمطالبی دارد که با مخاطب مقاله ناسازگار اس چون

ارزشی ندارد. به جای آن باید رفت سریع سر اصل مطلب و به  مومی موبایل اصالًصحبت کردن از تاریخچه و کاربردهای ع

 بحث بازاریابی محصوالت از طریق موبایل پرداخت.

د در توانیتوانیم مرتکب شویم را میهای یک مقالۀ علمی میز اشتباهاتی که در نگارش پارگرافهای متعدد دیگر امثال

 ی ببینید.نویساصل اساسی در مقاله 25کتاب 

خودتان را  های مختلف مقالۀراف علمی، چندین پاراگراف از بخشحال شروع کنید و بر اساس اصول نگارش یک پاراگ

ها منطبق بر اصول مخاطب محوری، وضوح، هماهنگی و انسجام، علمی نوشتن، ید و چک کنید که آیا این پارگرافبنویس

 و اختصار هستند یا نه. ،صحیح نوشتن

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................. 

  

  

 گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر تصویری

رت، نقشه، و تصویر هم استفاده ما از عناصر تصویری مختلفی مانند نمودار، جدول، شکل، چا ها، در مقالۀعالوه بر پارگراف

 و یا حتی برای تسهیل درک ها و نتایج تحقیقمطالب مقاله، نمایش تصویری یافتهکنیم. این عناصر برای خالصه کردن می

صورت خالصه نشان دهیم که در توانیم با استفاده از جدول، به در بخش مرور ادبیات، میتواند استفاده شود. مثالًمتن می

از  ی وجود دارد. در قسمت متدلوژی مقاله معموالًیهاکارهایی صورت گرفته است و چه ضعفمورد بررسی ما چه  ۀزمین

 توانیم استفاده کنیم.دهند، میصورت خالصه نشان مییفی تحقیق ما را بهآماری و یا ک نمودارها و جداولی که نتایج

 در استفاده از عناصر تصویری باید چند اصل را رعایت کنیم.

سادگی وضوح: یعنی یک عنصر تصویری مانند جدول باید به قدری واضح باشد که مخاطب فقط با دیدن آن به راحتی  -1

ها چه نمودارها باید مشخص کنند که محورهای افقی و عمودی آن نداشته باشد. مثالً را بفهمد و هیچ ابهامی بتواند آن

 های مختلف چیست.دهد و ارتباط بین گرافرا نشان میدهد، هر گراف چه متغیری چیزهایی را نشان می

اطب عنصر تصویری در داخل متن توضیح داده شود به شکلی که اگر مخ ارتباط با متن: هر عنصر تصویری باید حتماً -2

طر که مطالب در عنصر را نبیند، چیزی از دست ندهد و بتواند تمامی نکات الزم را را درک کند. هرگز نباید به این خا

صورت مشخص در یک جایی از متن مقاله می عناصر تصویری باید بهها را توضیح نداده رها کنیم. تمااند آنتصویری آمده

دهد، می بینید که اینچنین صورت خالصه نشان می، که فالن مطلب را به1دول شماره د در جگفته شو معرفی شوند. مثالً

 است.

گذاری شوند. رتیب شمارهگذاری: تمامی عناصر تصویری بایستی بر اساس استاندارد نگارش مقاله به تترتیب و شماره -3

 شوند.گذاری مییری هم با هم شمارهشوند و بقیۀ عناصر تصوگذاری میصورت جدا شماره جداول بهمعموالً

و  د مقاالت الگو برویدا یک نمودار بسازید. حاال به صفحۀ مربوط به دانلوخودتان سعی کنید که یک جدول ی برای مقالۀ

 ساس آن جدول یا نمودار خودتان را اصالح کنید.کنند و براگونه از عناصر تصویری استفاده میببینید که مقاالت الگو چ

 

 مقاله هشتم: نوشتن چکیدۀگام 

ه است. حاال باید برگردیم و خودمان را آماده کردیم، متن اصلی مقاله ما آماد ها و عناصر تصویری مقالۀگرافاوقتی که پار

صورت خالصه اگراف. بهکل محتوای اصلی مقاله در یک پار چکیدۀ مقاله خودمان را بنویسیم. چکیدۀ مقاله یعنی خالصۀ

دام هستند. مخاطب های کلیدی مقاله ما ک، متدلوژی ما چیست، یافتهما در مورد چه موضوعی است مقالۀ باید بگوییم که
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مانده است. اول از همه باید یک عنوان مناسب برای آن انتخاب کنیم. عنوان بایستی هایی از مقالۀ ما باقیهنوز بخش

صورت یک عبارت نداشته باشد، بلکه به نید. عنوان بهتر است که حالت جملۀ کاملمحتوای مقاله را در یک عبارت بیان ک

. «سال 15تا  12وجه کودکان در سنین ثیر اختالفات خانوادگی در میزان کاهش تتأ بررسی چگونگی» بگوییم باشد. مثالً

عنوان بهتر است که زیاد طوالنی نباشد و زیاد هم کوتاه نباشد. عنوان مقاله باید جذاب باشد تا مخاطب با دیدن آن توجهش 

 ای نداشته باشد.د. بهتر است که عنوان حالت کلیشهمقاله جلب شو به

حاال عنوان مقاله خودتان را در زیر بنویسید و سعی کنید که از دوستان یا اساتید خودتان نظرخواهی کنید که آیا این 

 عنوان مناسب است یا نه.

 .....................................................................عنوان: .........................................................

کلمه تخصصی را مشخص کنیم که نشانگر محتوای مقاله  7تا  3خواهند برای مقاله خودمان بین  مجالت از ما میمعموالً

وانند با د، بتنگردصی می به دنبال یک موضوع خاما هستند. این کلمات کلیدی برای این هستند که افرادی که بعداً

ما  که ارتباط بیشتری با موضوع مقالۀ هایی هستندما را پیدا کنند. بهترین کلمات کلیدی آن جستجوی این کلمات، مقالۀ

، «آموزش و پرورش»، «یادگیری کودکان»، «دگیاختالفات خانوا»تواند د. در مثال باال، کلمات کلیدی میداشته باشن

 باشد. «یادگیری اختالالت»و « تربیت»

 کلیدی انتخاب کنید که نشانگر موضوع اصلی مقاله شماست و در زیر بنویسید: کلمۀ 3برای مقالۀ خودتان 

 کلمات کلیدی:

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

ی مقاله ذکر کنیم )البته در مرحلۀ ارسال الخره اینکه بایستی مشخصات نویسندگان مقاله را به ترتیب مناسب در ابتداو با

عنوان فردی که بیشترین سهم را در  بهاول معموالً یسندۀداریم!( ترتیب نویسندگان مقاله مهم است. نومقاله این را برمی

شود، رای نگارش مقاله در نظر گرفته میب شود. امتیازی که معموالًناخته مینگارش مقاله داشته است شانجام پژوهش و 

نویسیم در مورد ترتیب نویسندگان از همان ابتدا که یک مقاله را میبر اساس ترتیب نویسندگان است. خوب بهتر است که 

ها در انجام پژوهش و نگارش ست که آناترتیب نویسندگان بر اساس میزان سهمی که به توافق برسیم. قاعده این است 

، و ایمیل ارتباطی را هم مشخصات سازمان یا دانشگاه مرتبط، آدرس، تلفن والًممقاله دارند. عالوه بر نام و نام خانوادگی، مع

 کنیم.ذکر می

های مقالۀ بروید، مطمئن شوید که تمامی بخش بعدی ه شده است. قبل از اینکه به مرحلۀشما نوشت خوب حاال متن مقالۀ

 شده از مقاله در اختیار دارید.اید و یک نسخۀ اولیۀ تکمیلصورت کامل نوشتهخودتان را به

اب کنیم و دوم اینکه باید مجله را انتخ ارسال به مجله نیست. زیرا اوالً وقتی که متن مقالۀ خودمان را نوشتیم، هنوز آمادۀ

داریم، به ترتیب مجلۀ نویسی بر میر پنج گامی که در مرحلۀ سوم مقالهیش کنیم. دشده ویرامقاله را براساس مجلۀ انتخاب
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هایی کنیم که چه ویرایشمی اساس آن مشخصشناسیم، برکنیم، آن را خوب میمناسب برای مقالۀ خودمان را انتخاب می

 کنیم.ل نگارشی اعمال میها را به ترتیب در مورد مسائل محتوایی و مسائمقاله صورت بگیرد، و این ویرایش بایستی روی

  

 

 مناسب گام یازدهم: انتخاب مجلۀ

 مناسب چند ویژگی دارد: ، انتخاب مجلۀ مناسب است. مجلۀنویسیترین تصمیمات ما در فرآیند مقالهیکی از مهم

موضوعات مشخصی از   یک حوزۀپوشش مجله باشد. هر مجله معموالً مرتبط بودن: یعنی اینکه محتوای مقالۀ ما در حوزۀ -1

ر همان مراحل در داخل این حوزه پوشش نباشد، به راحتی د ما دقیقاً ۀتخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقال

 بعضی شود. مرتبط بودن، هم باید از نظر موضوع مقاله باشد و هم از نظر رویکردهای متدلوژیک. مثالًاول داوری مردود می

 کنند.تر از کیفی توجه میهای کمی بیشاز مجالت به پژوهش

ما  نه خیلی باالتر که باعث شود مقالۀما باشد.  ر سطح علمی و کیفیت، در سطح مقالۀسطح مناسب: یعنی اینکه از نظ -2

 ما در سطح باالتری چاپ نشده است. تر که افسوس بخوریم چرا مقالۀو نه خیلی پایینمردود شود 

ها زمانی طوالنی دارد. چنانچه ل مختلف کند هستند و فرآیند داوری در آنسرعت مناسب: بعضی از مجالت به دالی -3

 تر است.ها سریعامکان انتخاب داریم، بهتر است که سراغ مجالتی برویم که فرآیند داوری آن

در استادهای با تجربه تخصصی استفاده کنیم.  شدۀ مجالت هر رشتۀهای انتخابتوانیم از فهرستبرای شناخت مجالت می

تواند به ما کمک ها میما پیشنهاد کنند و همچنین شرکت در کنفرانس مجالت مناسبی را برای مقالۀ  توانندهر رشته می

ها در مقالۀ نویسی ما و یا مقاالتی که از آناالخره اینکه تجربیات قبلی مقالهکند که مجالت مناسب را شناسایی کنیم. و ب

 یک لیست اولیه از مجالت مناسب به ما کمک کنند. توانند برای یافتنایم هم میخودمان استفاده کرده

های باال را دارند برای کنید ویژگیخودتان، سه مجله مناسب که فکر می با یک جستجو در لیست منابع مقالۀ سعی کنید

 خودتان انتخاب کنید: مقالۀ

 فهرست مجالت مناسب:

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 

 شدهگام دوازدهم: شناخت مجلۀ انتخاب

8 www.GhadamYar.com



سایت که مجله هایی از وبها سر بزنید. بخشسایت آنانتخاب کردید تمرکز کنید. به وب ای کهلهحاال روی این چند مج

خودتان در این  االت جدیدی که در ارتباط با مقالۀبخوانید. سعی کنید که چند مورد از مق قاًرا معرفی کرده است را دقی

های هایی از سردبیر در شمارهمجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند. اگر یادداشت

که با مجالت آشنا هستند ارتباط بگیرید تا  ۀ خودبه دقت مطالعه کنید و با استادان رشتها را آناخیر مجله وجود دارد، 

ت و رف 12و  11شما مناسب هستند یا نه. شاید الزم باشد چند بار بین گام  ه کدامیک از این مجالت برای مقالۀببینید ک

 مناسب را انتخاب کنید. برگشت کنید تا در نهایت مجلۀ

 خابی خودتان را تعیین کنید.یم نهایی خودتان را بگیرید و مجلۀ انتبر این اساس تصم

 انتخابی: .......................................... مجلۀ

 

 گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله

ست که توضیح داده است که یک ا سایت معموالًشده مراجعه کنید. بخشی در وبسایت مجلۀ انتخابخوب حاال به وب

راهنمای » در منوهایی با عنوان محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد معموالًهایی از نظر مقاله باید چه ویژگی

آیند. دقت کنید که این استانداردها بسته به هر مجله متفاوت می« ارسال مقاله»و « برای نویسندگان مقاله»  ،«نویسندگان

 است.

اله ذکر شده در این راهنمای تدوین و ارسال مقفایل خالی باز کنید و سعی کنید که یکی یکی مواردی که  حاال دو عدد

اگر در  ل محتوایی است. مثالًشت کنید. فایل اول مربوط به مسائخودتان اعمال کنید را یاددا است و باید روی مقالۀ

گیری مطرح شده و مورد بحث یستی یکی یکی در بخش بحث و نتیجههای تحقیق بااستاندارد گفته شده است که فرضیه

، اما مجله فقط هزار کلمه است 20شما   مقالۀگیرند، این یک تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مقاله )مثالًقرار ب

مقاله ممکن است  ست. مثالًال ویرایشی وایی است. فایل دوم مربوط به مسائپذیرد( هم یک تغییر محتهزار کلمه می 15

 منابع و طراحی اشکال پیشنهاد کند.گذاری اصی را برای طراحی جداول و شمارهروش خ

آورید را به شکلی مرتب کنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. ه ترتیب مواردی که در هر فایل میسعی کنید ک

چک کردن اینکه یک جدول »را قرار دهید و سپس « متر از چهار جهتسانتی 2افزودن حاشیۀ » در فایل دوم، اول مثالً

 «.بگیرد و در دو صفحه شکسته نشود در یک صفحه قرار صورت کاملبه

 

 های محتواییگام چهاردهم: اعمال ویرایش

را یکی یکی  حاال دست به کار شوید و مواردی که در فایل اول، یعنی موارد مرتبط با ویرایش محتوایی را مشخص کرده اید

را در جایی مناسب  پشیبان بگیرید و آن خودتان نسخۀفراموش نکنید که مرتب از مقالۀ  خودتان. اعمال کنید روی مقالۀ

خودتان را به آدرس ایمیل خودتان ارسال  یشه آخرین نسخۀ مقالۀذخیره کنید. یکی از بهترین کارها این است که هم

 کنید.
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 های نگارشیگام پانزدهم: اعمال ویرایش

 یش نگارشی مقاله را نیز اعمال کنید. در اینجا حتماًبه همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرا

 استانداردهای چک کنید که مقاله هیچ غلط امالیی یا انشایی نداشته باشد. همه چیز به درستی نوشته شده باشد و کامالً

 دهی رعایت شده باشند.ارجاع

ه دارید. هنوز یک سری کارها را باید در گام بعدی آماده است که ارسال شود. اما دست نگ شما تقریباً با انجام این کار، مقالۀ

 انجام دهید.

 

 گام شانزدهم: چک کردن مقاله با استانداردهای مجله

بایستی اعمال کنیم افتد. بعضی از نکاتی که میکنیم، یک سری مسائل از قلم می وقتی داریم مقاله را ویرایش میمعموالً

نظر ما یش مقاله را که مجلۀ موردر دیگر برای آخرین بار باید استاندارد ویراکنیم. به همین خاطر یک بارا فراموش می

های مقاله ک کنیم تا مطمئن شویم که همۀ بخشپیشنهاد کرده را جلوی خودمان بگذاریم و یکی یکی این موارد را چ

 اساس این استاندارد تهیه شده است.صورت کامل و بربه

 

 سردبیرارسال به  گام هفدهم: نگارش نامۀ

خطاب به سردبیر مجله بنویسیم. در این  سال، باید یک نامۀایم. اما قبل از ارصورت کامل آماده کردهمان را بهتا اینجا مقاله

 نامه باید بگوییم که:

 ؛ما چیست موضوع مقالۀ .1

 ؛حاصل چه پژوهشی است مقالۀ .2

 ایمچرا به این مجله ارسال کرده .3

 ؛شده توسط مجله نوشته شده استاساس استانداردهای تعیینما بر تصریح کنیم که مقالۀ .4

 ایمتدوین و ارسال مقاله رعایت کرده ای را درنیم که تمامی اصول اخالقی و حرفهتصریح ک .5

  شند تشکر کنیم.کما می ه خاطر زحمتی که برای داوری مقالۀو در نهایت از سردبیر و تیم داوران پیشاپیش ب .6

توانید از تمپلیت زیر استفاده خودتان بنویسید. می رسال به سردبیر برای مقاله و مجلۀا به کار شوید، و یک نامۀ وب دستخ

 کنید و آن را تغییر دهید.

 سردبیر محترم مجله .....

 جناب آقای/سرکار خانم .....
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...... است را برای داوری به که حاصل پژوهش ... ......«............»خود با عنوان  و احترام، بدین وسیله مقالۀ سالم ضمن عرض

 ........ :..... عبارتند از کنیم. دالیل انتخاب مجلۀ.............. ارسال می مجلۀ

است که تمامی اصول اخالقی اساس دستورالعمل پیشنهادی مجله تدوین و ویرایش شده است و الزم به ذکر این مقاله بر

 طول فرآیند پژوهش و در نگارش مقاله لحاظ شده است. ای متعارف درو حرفه

 داوری مقاله تشکر کنم. یند.... در ارتباط با فرآ و همکارانم از زحمات شما در مجلۀ دانم از طرف خودمپیشاپیش الزم می

  

 با احترام

............ 

 تاریخ / امضا

  

 مطالب و اطالعات تکمیلی ارسال مقاله تهیۀ گام هجدهم:

یک سری اطالعات تکمیلی دیگری هم نیاز است که می بایست قبل از ارسال مقاله  ارسال به سردبیر، معموالً عالوه بر نامۀ

صورت جداگانه در یک فایل قرار داده شود، یا واهند که تمامی جداول و اشکال بهخبعضی از مجالت می آماده کنیم. مثالً

خودمان پیشنهاد کنیم  ه شود، یا اینکه چند داور پیشنهادی را برای داوری مقالهائاینکه بیوگرافی کوتاهی از نویسندگان ار

اثری از چک کنیم که هیچ  ارسال به سردبیر بیاوریم(. یک کار مهم دیگر این است که حتماً توانیم در نامۀ)این را می

 ناس باشد(.ما نباشد )زیرا قرار است که مقاله برای داوران ناش نویسندگان مقاله در مقالۀ

 

 گام نوزدهم: ارسال مقاله

 ارسال به سردبیر )که ه این شکل که مقاله به همراه نامۀباشد. ب صورت ایمیلتواند بهدر بعضی از مجالت ارسال مقاله می

مقاله  شود. اما بسیاری از مجالت سیستمی آنالین برای ارسالشود( به سردبیر ارسال میار داده میدر داخل متن ایمیل قر

کنیم. در نهایت فایل مقاله را آپلود میشود و صات مقاله و نویسندگان دریافت میدارند که با طی کردن مراحلی، مشخ

ی که کنند. باید دقت کنیم که تا وقته میارسال مقاله در سیستم خودشان ارائ مجالت راهنمای کاملی برای نحوۀ معموالً

دیه از طرف مجله ییر انتهای این فرآیند بایستی یک تأرسد. دما به دست مجله نمی الۀایم، مقتمامی مراحل را تکمیل نکرده

دست ما به درستی ارسال شده است و به یید کند مقالۀیک پیام آنالین دریافت کنیم که تأصورت یا بهو  صورت ایمیلبه

 مجله رسیده است.
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 گام بیستم: پیگیری فرآیند بعد از ارسال مقاله

های ارسالی یا نقص مشکالتی ممکن است از نظر فایل شود. بعضاًشود، وارد فرآیند داوری میما ارسال می نی که مقالۀاز زما

ها را اصالح کرده و ارسال کنیم. بسته به آماده باشیم و در صورت تقاضای مجله آن مطالب پیش بیاید که بایستی مرتباً

صورت طول بکشد. اگر مدت زمان داوری بهبین چند هفته تا چند ماه عرفی که هر مجله دارد، زمان داوری ممکن است 

بیر بزنیم دسرمحترمانه به  توانیم یک نامۀدو برابر عرف زمانی داوری( می قابل توجهی بیشتر از این مدت طول کشید )مثالً

بینی د قابل پیشاوری زیاخودمان کسب اطالع کنیم. البته باید دقت کنیم که فرآیند د و از آخرین وضعیت داوری مقالۀ

 تواند بسیار متفاوت باشد.و بسته به نوع مقاله و داوران مینیست 

 

 سردبیر ام بیست و یکم: درک و تفسیر نامۀگ

 ه ما گفتهب داوری را سردبیر یا از مجله آمده که نتیجۀ ای ازبینیم که یک نامهکنیم و میباز می ن راخوب ایمیل خودما

 :فتداکه بفهمیم که تصمیم چیست. چند حالت زیر ممکن است اتفاق بی . اولین کاری که باید بکنیم این استاست

داوران و سردبیران  های الزم برای اینکه در مجله چاپ شود را ندارد وما حداقل که مقالۀدود شدن مقاله: وقتی است مر -1

این  اند که مناسب نیست تا فرصتی برای بازنگری بدهند. درکه تشخیص دادهاند ما یافته ای را در مقالۀمشکالت اساسی

 اند تشکر کنیم.تی که برای داوری مقاله ما کشیدهحالت، کار تمام است. بایستی یک نامه تشکر به سردبیر بزنیم و از زحما

بلکه یک سری ایرادات در  ست؛شده ااما پذیرفته هم ن ما مردود نشده است، وط شدن مقاله: حالتی هست که مقالۀمشر -2

و داوران این است که با دادن یک فرصت دیگر به ما ممکن است که ما بتوانیم مقاله را به سطح  هست که نظر سردبیر مقالۀ

دو حالت باشد. یکی حالتی که مقاله با تغییرات  د ارتقا بدهیم. این ممکن است خودمناسبی که قابل چاپ در مجله باش

که بایستی تغییرات  چرا ،ریسک مردود شدن مقاله زیاد است ( مشروط شده که عمالMajor Revisionًساسی )خیلی ا

تواند ( میMinor Revisionکمی ) ست که مقاله با تغییرات نسبتاًازیادی را در بازنگری مقاله بدهیم. حالت دیگر زمانی 

 ارسال شود. مجدداً

اند که مقاله از کیفیت کافی برای پذیرش در مجله بیر و داوران تشخیص دادهست که سرداپذیرفته شدن مقاله: حالتی  -3

 برخوردار است.

رد یا در مورد  توانیم بیابیم. دقت کنید که داوران معموالًسردبیر به ما می صورت واضح در نامۀاین تصمیم را به معموالً

 کند.یر است که نظر نهایی را اعالم میبکنند و این سردبررسی می دهند. صرفاًقبول مقاله نظر مستقیم نمی

ها تشکر کنیم. چنانچه ها، بایستی پاسخی را حداقل در فاصله دو سه روز به سردبیر بدهیم و از آندر هر کدام از این حالت

و  مقاله را بازنگری کرده خواهیم روی مقاله کار کنیم و مجدداًباید به سردبیر اعالم کنیم که میمقاله مشروط شده است 

به سردبیر  بازنگری نکنیم، بایستی این را هم سریعاً کنیم. اگر تصمیم ما این است که مقاله را مجدداًها ارسال میبه آن

ورت کلی از فرآیند داوری خارج صما به ک مدت، مقالۀصورت خودکار بعد از ی. اگر پاسخی به سردبیر ندهیم، بهاعالم کنیم

 م(.شود )عین اینکه منصرف شده باشیمی
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 گام بیست و دوم: درک و تفسیر نظرات داوران

ما نیاز به بازنگری دارد، بایستی حاال با دقت نظرات سردبیر و داوران را مطالعه کنیم. حداقل باید دو تا سه بار  اگر مقالۀ

)این عجیب است، ولی  فهمیمکنیم، نکات جدیدتری را میهر بار که نظرات را مطالعه می نظرات را با دقت بخوانیم. معموالً

افتد!( در بعضی موارد ممکن است که نظرات سردبیر و داوران برای ما مبهم باشد. در این موارد بایستی با مراجعه اتفاق می

مطالعه  خودمان را مجدداً د شاید نیاز باشد که چندبار مقالۀها کمک بگیریم. در بعضی موارو همکارانمان از آن به استادان

هیچ وجه نتوانستیم درک کنیم،  موارد باقی ماند که به . اگر احیاناًاست میم که منظور داوران و سردبیر چه بودهکنیم تا بفه

 صورت خاص سوال کنیم.همان موارد را به توانیم به سردبیر ایمیل بزنیم و دقیقاًمی

  

 بندی لیست تغییرات مقالهگام بیست و سوم: استخراج و دسته

بندی کنیم. بهتر است دو ها را تحلیل کرده و دستهسردبیران و داوران را متوجه شدیم، بایستی آن وقتی که تمامی نظرات

کنیم، از نظر داوران یا سردبیر پیدا میای را که ی و یکی تغییرات نگارشی. هر نکتهفایل باز کنیم. یکی تغییرات محتوای عدد

 :رتبط هستند را در کنار هم قرار دهیم. مثالًبه تفکیک قرار دهیم. و سعی کنیم که نظراتی که به هم م

 «.ه کننداز نهادهای اجتماعی ارائ نویسندگان بایستی تعریف مشخصی: »2 ، نکتۀ1داور 

 «.ماعی با محیط اجتماعی وجود دارداند که چه تفاوتی بین نهاد اجتنویسندگان مشخص نکرده: »5 تۀ، نک2داور 

باید بیشتر توضیح دهیم که یک مطلب را  است یکی گفته ثالًم ر دیگری است.برعکس نظ ها نظر یک داور دقیقاًبعضی وقت

تری و کمک گرفتن از که مطلب اضافی است و باید حذف شود. در این موارد باید با تحلیل عمیق است گفته یدیگر و

 گیری کنیم.ات سردبیر، تصمیمنظر

 بندی کنیم.تر دستهتر تا اصالحات روبناییاییدر نهایت این دو فایل را بایستی به ترتیب از نظرات و اصالحات مبن

  

 گام بیست و چهارم: اعمال تغییرات و نوشتن نامه پاسخ به داوران

ت در فرآیند داوری خیلی مقاال در این گام، بایستی اول تغییرات محتوایی و بعد تغییرات نگارشی را اعمال کنیم. معموالً

ای که درصد با مقاله 30آید فقط نهایت از فرآیند داوری بیرون می ای که درقالهم کنند. در مجالت خوب، معموالًتغییر می

صورت خیلی عمیق و اساسی مقاله را بازنگری هت دارد!!! به همین خاطر باید بهدر ابتدا به مجله ارسال شده است شبا

دگیری و بهبود کار ماست. قرار نیست کنیم. همیشه باید در نظر داشته باشیم که فرآیند داوری، یک فرآیند مهم برای یا

 ایم پافشاری کنیم.که روی مطالبی که در ابتدا نوشته

 بایستی به تعداد داوران و سردبیر نامه بنویسیم.

 ه این شکل باشد که:ه سردبیر باید بنامه ب
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