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نحوه نگارش مقاله

.لیتوانی. Sliauiaiدانشگاه  Jaan Mikk:گردآورنده 

موفقیت در انتشار و چاپ مقاالت علمی معتبر یکی از فاکتورهاي تعیین کننده در :چکیده
ارزیابی فعالیت هاي تحقیقاتی، طرح هاي پژوهشی و کنفرانس ها و سخنرانی هاي دانشگاهی 

) ارائه(submitدر این مقاله، رهنمون هاي ارزشمندي در زمینه نگارش و . محسوب می شود
فاکتور اساسی دخیل 3در فرایند انتشار یک مقاله جامع . شده استمقاالت تحقیقاتی ارائه

. مقاله از محتوا و جنبه هاي تحقیقاتی خوبی برخوردار باشد: این سه فاکتور عبارتند از. هستند
نگارش مقاله معموالً بر اساس یک سري اصول علمی مرسوم صورت می گیرد و سپس به ژورنال 

ساختار . ژورنال نیز مقاالت را عیناً به نام شما چاپ می کند. رددمی گ) ارائه(submitمعتبري 
3یا روشها و راه کارها 2methodsیا مقدمه 1introductionمتداول مقاالت علمی به صورت 

results 4یا نتایج مطالعهdiscussion ً5یا بحث و بررسی و نهایتاconclusion یا نتیجه
.ساختار یکی از فاکتورهاي اساسی در موفقیت مقاله به شمار می آیدگیري می باشد پیروي از این 

، یک مرور اجمالی بر موضوعات مورد مطالعه ارائه و اهداف و introductionدر بخش مقدمه یا 
یا راه کارها شامل توضیحاتی در خصوص methodsبخش . فرضیات کلی آن مشخص می گردد

طالعه این قسمت قادر به اجراي مجدد طرح پژوهشی مذکور خواننده با م. جزئیات تحقیق می باشد
آنالیز و تجزیه و . یا نتایج معموالً جدول و نمودارهاي ارائه می گرددresultsدر بخش . خواهد بود

به این ترتیب با . یا بحث و بررسی صورت می پذیردDiscussionتحلیل داده ها نیز در بخش 
مطالعه می توان صحت فرضیات اولیه را تأیید و یا تکذیب گردآوري اطالعات و نتایج حاصل از

نقاط مشترکی که میان نتایج این مطالعه ویافته هاي محققان دیگر وجود دارند با یکدیگر . نمود
مقایسه می شوند و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی براي انجام یافته هاي مطالعات پژوهشی در 

.آینده ارائه می گردد
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به دقت توجه نموده و از سرقت علمی جداً copyrightدر هنگام نگارش مقاله به قوانین 
یا ویرایشگر editorپس از طی مراحل فوق، متن دست نوشته اي از مقاله به . خودداري شود

ژورنالی مربوطه ارسال می رگدد و توضیحاتی در خصوص علت انتخاب آن ژورنال به همراه 
آن reviwمتن editorماه بعد، 3در حدود . همکار طرح ضمیمه می شودمشخصات نویسنده یا 

معموالً حاوي یک سري نکات و reviwمتون . دست نوشته را به نویسنده طرح ارسال می کند
نشدن rejectدر صورت . توصیه هایی در خصوص نگارش مقاالت و نحوه اجراي تحقیق می باشند

رسالی، متن بار دیگر توسط نویسندگان تصحیح و بازبینی و دست نوشته ا) پذیرفته شدن مقاله (
حتی مقاالت چاپ شده نیز داراي کاستی ها و نقاط ضعفی هستند اما از لحاظ . چاپ می گردد

مقاالت غالباً داراي جدولی هستند که در آن . علمی صدمه اي به ابعاد کلی مطالعه وارد نمی کنند
.فهرست منابع و مراجع درج می شود

مقدمه

بنابراین سطح علمی اساتید و . آموزش در مراکز دانشگاهی بر مبناي اصول علمی استوار است
علمی بر مبناي میزان موفقیت در چاپ مقاالت علمی بررسی -شیهسخنرانان کنفرانس هاي پژو

هدف از این مطالعه،  ارائه برخی از ایده هاي اساسی و حائز اهمیت جهت نگارش در . می شود
چالش هاي مربوط به انتخاب یک ژورنال مناسب، نوشتن مقاله و . ال هاي علمی استژورن

Submitاجراي مناسب فرایند . شدن آن در ژورنال معتبر از دیگر موضوعات این مطالعه می باشد
تحقیق و پژوهش یقیناً به عنوان اصل موفقیت انتشار مقاله محسوب می شود اما براي نیل به این 

دسته اصلی تعریف 5مقاالت را به طور کلی می توان در . یگري نیز دخیل هستندهدف عوامل د
:نمود

a ( گزارشاتی از مطالعات تجربی انجام شدهb ( توصیف و تجزیه و تحلیل موضوع مورد مطالعهc (
مقاالت تئوري با هدف معرفی تئوري هاي ) dارائه طرح کلی از مقاالت و آنالیز تحقیقات گذشته 

WWW.GhadamYar.com



3

که با هدف ارائه راهکارها و روش هاي methodologicalمقاالت روش شناسی یا ) eنوین 
.تحقیقاتی جدید طراحی می شوند

.، در این مطالعه بررسی نمی  شوند)bو a(دو دسته مقاله اي که در ابتدا معرفی شده اند 

است فرد در ممکن . نگارش و ارائه یک مقاله از سوي محققان جوان یقیناً فرایند دشواري است
ابتدا تصور کند که زمینه پژوهشی و یا دست نوشته اي که از سوي او ارائه شده است، ارزش چاپ 

واقعیت آن است که مقاالت کامل هرگز منتشر نمی شوند زیرا اصالً مقاله . شدن را نداشته باشد
را می کامل و بدون نقصی وجود ندارد بلکه مقاالت خوب و مفید هستند که امکان چاپ شدن

.این مقاالت از مباحث علمی و محتواي جامعی برخوردار هستند. یابند

مرور و مطالعه مجدد دست نوشته، امکان . یا عدم پذیرش مقاله نهراسیدrejectionهرگز از وقوع 
دریافت مجموعه اي از اطالعات بسیار گرانبها را در زمینه تحقیق و تدوین مقاالت علمی فراهم می 

انتشار مقاله در ژورنالهاي معتبر همواره به عنوان جزء اجتناب ناپذیر پروسه تحصیل مسلماً. کند
.در مقاطع دانشگاهی به شمار می آید

:عوامل اصلی موفقیت در چاپ یک مقاله علمی به شرح ذیل است

در طرح هاي پژوهشی معموالً . پژوهشی خوبی برخوردار باشد-مقاله از طرح یا دیده تحقیقاتی- 1
بنابراین کلیه مقاالت بر پایه تئوري . گذشته استفاده می شود) راه کارهاي(از ایده ها و روش ها 

هر طرح تحقیقاتی جامع باید . هاي پذیرفته شده هستند اما فرضیاتی را نیز به آن افزوده اند
است موضوعی ممکن. قابل توجهی برخوردار باشد) تمرکز(بوده و از مرکزیت هدفمند و با ثبات

که در مقاله خود به مطالعه می پردازید از ابعاد و جنبه هاي مختلفی برخوردار باشد اما شما صرفاً 
به خاطر داشته باشید که گنجاندن موضوعات متنوع و مرتبط با . از یک دیدگاه آن را بررسی کنید

.عنوان اصلی مقاله امکان پذیرش آن را در ژورنالهاي علمی تسهیل می کند
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نحوه استفاده از اطالعاتی که در روند . اهمیت و اهداف اصلی مقاله را براي خود مشخص کنید- 2
مطالعه خود به آن دسته یافته اند و همچنین سایر تحقیقاتی که در آینده قابل اجرا هستند را 

ذیرش مقاالتی که از موضوعات کلی تري برخوردارند معموالً آسان تر پ. براي خود تعریف نمایید
.می شوند زیرا عالقه خواننده را به طرز موثري جلب می کند

با مطالعه مقاالت برتري که در زمینه موضوع مورد مطالعه شما انتشار یافته اند، می توانید یک - 3
ایده و طرح کلی از فعالیت هاي در حال اجرا دریافت کنید و به جنبه هاي مهمی که بیشتر مورد 

اکنون با افزودن فرضیات و ایده هاي جدید به این مقاالت . می گیرد پی بریدتوجه خوانندگان قرار
.می توانید شانس پذیرش مقاله خود را افزایش دهید) مقاالت گذشته(

دانشمندان عالقه مند . هر مقاله بر مبناي یک سري اصول علمی مرسوم نوشته می شود- 4
اگر عناصر یا اسلوب نگارش . خود مطالعه کنندهستند تا مقاالت را با همان سبک و ساختار سنتی 

و لذا احتمال عدم پذیرش متن از سوي ویراستار . را تغییر دهید، درك مطالب دشوار خواهند شد
Americoun)اصول کلی نگارش مقاالت توسط انجمن آمریکایی روانشناسی . بیشتر می شود

Psychological Association)منتشر شده است.

.ه مطالعه نحوه نگارش متون علمی و ارائه آنها به ژورنالهاي معتبر می پردازیمدر ادامه ب

گزینش ژورنال

معموالً . خواهند شدrejectارسال می شوند به سرعت ) اشتباه(مقاالتی که به ژورنالهاي نامناسب 
در این مقاالت اصول نگارشی به طور کامل رعایت شده و فرایند پژوهش نیز با کیفیت قابل قبولی 
. گزارش شده است اما محتواي آنها هیچ گونه تناسبی با موضوعات اصلی ژورنال مربوطه ندارد

نندگان و خط و مشی ژورنال بنابراین در گام نخست باید ایده هاي خود را با نیازها و التزامات خوا
.مورد نظر تطبیق دهیم
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یا سرمقاالتی که در وب سایت آن ها گزارش می شود، در webاهداف هر ژورنال بر روي صفحه 
:مطالبی که در این قسمت ها یافت می شود حاوي اطالعات ذیل می باشند. دسترس خواهد بود

)a( ویراستاران، فهرست گذاري)داده، موضوعاتی جهت ارائه مقاالتپایگاههاي) اولویت بندي
)b(محتواي و اهد اف اصلی ژورنال
)c(شیوه توصیه شده در زمینه نگارش
)d( موضوعات مربوط بهcopyrightمقاالت
)e(ابعاد و سایز مقاالت
)f( عوامل مهم در نگارش عناوین، اعالم و ارقام، مراجع و منابع و...
)g( رهنمون هایی برايsubmissionیا ارائه دست نوشته.

یش از ارسال متن مقاله ابتدا باید فاکتورهاي فوق را به دقت مطالعه کنید و اهداف ژورنال را با پ
.محتواي مقاله خود مقایسه نمایید

مقاالت در دیتابیس علمی همواره به عنوان ) شاخص گذاري(یا اولویت بندي indexingنحوه 
تعداد دفعات استناد به مقاالت . ی آیدیکی از عوامل تعیین کننده در کیفیت یک ژورنال به شمار م

چاپ شده، از سوي سایر ژورنالها، شمار ویراستاران سرشناس و اعضاي برد و همچنین پذیرش 
.تعداد کمی از مقاالت ارسال شده از دیگر شاخص هاي انتخاب ژورنالهاي برتر است

و زمان بري است اما بر باال و بسیار معتبر، فرایند دشوارimpactچاپ مقاله در ژورنالهاي با 
. دیتابیش هاي علمی نیز از مراتب و درجات مختلفی برخوردارند. ارزش مقاله شما خواهد افزود

ISI Web of knowledge(Institute forبانفوذترین و معتبرترین دیتابیس علمی متعلق به 

scientific Information)مخصوصی بر هر یک از شاخه هاي علوم از دیتابیس . می باشد
، در زمینه تربیت معلم و آموزش و پرورش، SSCIمثالً در علوم اجتماعی، دیتابیس . خوردار است

و باالخره در علم روانشناسی دو دیتابیس BEIبین المللی و ERICدیتابیس هاي 
PsycARTICLES وPsyINFOعنوان می باشد.
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.مقاالت علمی نمی باشندموتورهاي جستجوگر متداول، ابزار مناسبی براي یافتن 

نرخ پذیرش مقاالت در یک ژورنال، عبارت است از نسبت تعداد  دست نوشته هاي ارائه شده 
)submit (این معیار در ژورنالهاي مختلف، بسیار متفاوت . به تعداد دست نوشته هاي چاپ شده

کیفی در سطح باالتري ژورنالهایی که به لحاظ . تغییر می کند1-80%است و معموالً در محدوده 
البته برخی از ژورنالهاي بسیار با کیفیت نیز از نرخ . داشتاهدبرخوردارند، نرخ پذیرش کمتري خو

.پیذرش نسبتاً باالیی برخوردارند

Kenneth T.Henson به محققان جوان توصیه می کند که متون دست نوشته خود را به
.است، ارسال نکنند25%ژورنالهایی که نرخ پذیرش آنها کمتر از 

سال پیش از انتشار به اطالع 1ژورنالها غالباً داراي مباحث موضوعی خاصی هستند که تقریباً 
چنانچه موضوع و قالب اصلی فایل دست نوشته، با محتواي ژورنال مربوطه . عموم رسانده می شوند

نرخ پذیرش مقاالتی .مطابقت و همخوانی داشته باشد، در لیست اولویت پذیرش قرار خواهد گرفت
برابر نرخ پذیرش مقاله هایی 3یک ژورنال تطابق دارند، در حدود ) خاص(که با موضوعات اصلی 

موضوعات اصلی ژورنال ها . است که در رابطه با موضوعات کلی و عمومی ژورنال ارائه می شوند
.شخصی آنها عرضه می گردندweb pageمعموالً در بخش سر مقاله یا 

زیرا ژورنالهاي مختلف . م گزینش یک ژورنال حتماً باید به محتواي کیفی آن نیز توجه کرددر هنگا
از سطوح کیفی متفاوتی برخوردارند و البته معیارهاي آنها براي سنجش کیفیت مقاله کامالً با 

مطالعه را مد نظر قرار) practical(برخی از ژورنالها ابعاد تجربی و عملی . یکدیگر متفاوت است
یافته ها و دیدگاههاي موجود در originalityمی دهند، در حالی که برخی دیگر به ابتکار یا 

مطالب ارائه شده در ح از سوي دیگر برخی مقاالت به خوانا بودن و وضو. مقاالت توجه می کنند
مقاله تأکید می ورزند اما برخی دیگر از ویراستاران تصمیمات نهایی خود را بر مبناي دقت 

methodologyبنابراین مقاله خود را به . یا راهکارهاي استفاده شده در مقاله اتخاذ می نمایند
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دقت مورد بررسی قرار دهید و آن را به ژورنالی ارسال کنید که بر روي نقاط قوت مقاله تأکید 
.بیشتري داشته باشد

. ا مطالعه کنیدبر نگارش متن اولیه و دسته بندي یافته هاي خود باید مقاالت متعددي ر
) مقاالتی که با موضوع مورد مطالعه شما شباهت دارند(ژورنالهایی که این مقاالت را چاپ کرده اند 

بدین ترتیب با مطالعه مقاالت . نمودن مقاله شما محسوب می شوندsubmitبهترین گزینه براي 
وب آن مجله آشنا ثبت شده در این ژورنال با چالش هاي علمی، روش تحقیق و شیوه نگارش مطل

با بهره مندي از این اطالعات و استفاده از آنها در متون دست نوشته خود می توانید . خواهید شد
.شانس پذیرش مقاله را افزایش دهید

موضوعاتی که از جذابیت هاي جهانی برخوردارند و با سلیقه ویراستاران و منتقدین انطباق دارند، 
ي یافتن چنین موضوعاتی می توانید به مقاالت ویراستاران و برا. به سهولت پذیرش خواهند شد

.اعضاي برد سرمقاله مراجعه کنید

. مقاالتی که از ایده ها و دانش نوین برخوردارند به سرعت در ژورنالهاي معتبر چاپ می شوند

ارجاع . (اغلب متون ارسال شده، توسط ژورنالهاي بسیار معتبر و ارزشمند عدم پذیرش می شوند
ند ژورنال مختلف را در نظر داشته بنابراین براي انتشار مقاله خود همیشه چ.) داده می شوند

چنانچه از انتخاب ژورنال صحیح . البته ارسال مقاله صرفاً به یک ژورنال مجاز خواهد بود. باشید
ز او در یا همان چکیده مقاله خود را به ویراستار ارسال نمایید و اabstractمطمئن نیستید، متن 

.خصوص همخوانی مقاله با موضوعات مورد عالقه آن مجله پرس و جو کنید

و مقدمه) abstract(نحوه نگارش چکیده 

Robert Hauptmanاحتماالً مهمترین نکته در اجراي ": در بخشی از مقاالت خود می نویسد
اگر در جهان علم، سخن " .یک پروژه، کشف یافته هاي جدید و به اشترام نهادن آن ها می باشد
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Klingner , Scanlan & Pressley. (جدیدي براي گفتن دارید، نوشتن مقاله را آغاز کنید

این نتایج ممکن است بر . براي نتایج حاصل شده شواهد و مدارك معتبري را ارائه دهید) 2005
ي ایجاد روشها و مبناي تئوري هاي گذشته باشند و یا با ارائه تئوري هاي جدید، زمینه را برا

ایده هاي جدید ممکن است بر اساس اطالعات گردآوري شده از . راهکارهاي نوین فراهم کنند
مقاالت قبلی باشند که نهایتاً منجر به ارائه یک سري نتایج نوین در مباحث و زمینه هاي دیگر می 

.شوند

در این حالت متن دست . نوشتن مقاله توسط چند نفر همواره ساده تر از نگارش انفرادي آن است
نوشته، از کیفیت باالتري برخوردار بوده و امکان به اشتراك گذاشتن ایده ها و تجربیات مفید نیز 

افرادي که ایده ها خود را در پروژه اعمال می کنند و مطالب جدیدي را به . مهیا می باشد
.مقاله محسوب می شوندچهارچوب اصلی مقاله می افزایند به عنوان همکاران طرح و نویسندگان

:ساختار رایج مقاالت تحقیقاتی به صورت ذیل می باشد

a(Abstract یا چکیده)b (introduction یا مقدمه)c (methods یا روشها)d (results

) g(یا نتیجه گیري conclusion) f(یا بحث و بررسیdiscussion) e(یا نتایج 
references یا منابع و مراجع)h (appendixesیا ضمیمه و پیوست

ساختار فوق، مخصوص نگارش مقاالتی است که از مطالعات تجربی برخوردارند اما با اعمال برخی 
در چنین مقاالتی . اصالحات و تغییرات الزم می توان آن را براي انواع دیگر مقاالت نیز به کار برد

را با یکدیگر تلفیق resultsو discussionباید دو بخش .) مقاالتی که بخش تجربی ندارند(
و بدون درج discussionکوتاه باشد، بهتر است در انتهاي بخش conclusionاگر بخش . نمود

. عنوان خاصی، آورده شود

براي نوشتن مقاله، بهتر است در ابتدا خالصه اي از آن را تهیه نموده و طرح کلی هر کدام از بخش 
به اختصار نوشته می شود، کلیه اطالعات و داده هایی که مؤید در متنی که . ها را مشخص کنید

ناوین مندرج در این متن باید توصیف ع. ایده هاي جدید شما هستند، دسته بندي می گردند
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بدین ترتیب با تنظیم این متن خالصه و درج ایده ها و . کننده محتواي هر یک از بخش ها باشند
در متن خالصه، مشخص . ولت و کیفیت بهتري نگارش نمودمراجع می توان مقاله اصلی را با سه

. نمودن تعداد صفحات و کاراکترهایی که به هر بخش تعلق می گیرند نیز، ایده مناسبی خواهد بود
از کل زمان نگارش مقاله را به خود اختصاص 20%نوشتن یک خالصه مفید و ارزشمند در حدود 

تن امکان نگارش مجدد، حذف یا افزودن اطالعات با تنظیم دقیق، هوشمندانه این م. می دهد
همانطور که پیش تر مطرح شد، عنوان هر یک . جدید پس از نوشتن مقاله، به حداقل خواهد رسید

درج databaseنوع اطالعاتی که در . از بخش هاي مقاله باید ایده اصلی آن قسمت را نشان دهد
ا هستند قابل جستجو باشند و در عنوان هkeywordشده اند باید با کلمات خاصی که همان 

اگر این نکته را در مقاالت رعایت نکرده اید، عنوان مقاله را . اصلی مقاله نیز وجود داشته باشند
هنگام نوشتن . وارد کنید) کلمات کلیدي(keywordsاصالح نموده و لغات مهم آن را در بخش 

. جربی، به مفاهیم و کلمات تئوري توجه شودعنوان مقاله بهتر است به جاي استفاده از مضامین ت
study onمثل (از درج لغات زاید . برخوردار است) به باال(کلمه 12از یک عنوان مناسب معموالً

…. ،a ،the (عنوان مقاله باید فاقد هر گونه . غیر ضروري خودداري شودو افعالabbreviation

.یا کلمات مخفف باشد

Abstractاین بخش معموالً حاوي . یا چکیده مقاله، منعکس کننده محتواي اصلی آن است
:اطالعات ذیل می باشد

)a( هدف مقاله)b ( روش یاmethodology خاصی که در مقاله استفاده شده است و شامل
یافته ها و نتایج ) c. (موضوعات یا ایتم هاي مورد مطالعه، ابزارها و روش هاي به کار رفته می شود

)d (ارزش مطالعه.

چکیده مقاله . استاندارد غالباً توسط ویراستاران ژورنال مشخص می گرددabstractحجم یک 
کلمه است و با وجود حجم نسبتاً کمی که دارد باید از جامعیت الزم 100-250معموالً شامل 
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نوشته می ) past tense(مطالعات انجام شده نیز معموالً با افعال زمان گذشته . برخورد ار باشد
. شوند

Introductionدر این . یا مقدمه، به طور حتم یکی از دشوارترین بخش هاي نگارش است
مشخص نمودن پیش زمینه تحقیق و توسعه آن، برجسته : قسمت چندین هدف دنبال می شود

.سازي اهمیت موضوع و در نهایت تعیین هدف، فرضیات و اصول تحقیق

ضعیف از محتواي مقاله نشان دهنده ضعف نویسنده در زمینه مورد ) مرور(reviewارائه یک 
. این مسئله به عنوان یکی از دالیل عدم پذیرش مقاالت ارسالی به شمار می آید. بررسی است

نوعی پیوستگی منطقی بین دوجوجامع و مناسب، بیانگر reviewاما در مقابل، تنظیم یک 
مسلماً پرداختن به کلیه مقاالتی که در آن زمینه خاص . باشدعات گذشته و پروژه مذکور می مطال

اما بررسی آخرین نسخه هاي چاپ شده در زمینه همان . فعالیت کرده اند، امکان پذیر نمی باشد
موضوع کمک شایان توجهی به نگارش مقاله خواهد نمود به ویژه در مواردي که این نسخه ها در 

.است چاپ شده باشندهمان ژورنالی که مد نظر نویسنده 

. ویراستاران و نویسندگان مقاله ممکن است در قالب منتقدین دست نوشته ارسالی عمل کنند
باید حتی االمکان براي اکثر مخاطبین قابل درك باشد و جزئیات نامأنوس، reviewبنابراین متن 

بل درك کلمات و اصطالحات غیرضروري و مفاهیمی که صرفاً براي متخصصین آن زمینه قا
جامع، باید  مشکالت موجود به خوبی توصیف شود و reviewدر یک . هستند، حذف شوند

.ین، ارائه گرددقحقمراهکارهاي توصیه شده از سوي 

در واقعه هدف، اشاره به نتایج . اهدافی که در مقاله دنبال می شود باید به دقت مشخص گردد
در مرکز مطالعات ) concusion(یجه گیري به عبارت دیگر، هدف و نت. نهایی مطالعه دارد

reviewبنابراین اسکلت بندي . پژوهشی هستند و مابقی بخش ها را تحت الشعاع قرار می دهند

.و البته به نوع هدف مقاله می باشندdiscussionروشهاي به کار رفته و بخش 
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اطالعات غیرقابل اگر هدف یک مقاله به خوبی مشخص نشده باشد، خواننده با طیف وسیعی از 
یا ”aim“معموالً واژه . استفاده مواجه می شود و نمی تواند درك صحیحی از آنها داشته باشد

هدف در برخی از مقاالت نوشته نمی شود اما به جاي آن از اصطالحات و جمالت دیگري نظیر 
“The paper examines …”پس از مشخص نمودن هدف، باید محدودیت. استفاده نمی شود
.هاي آن مطالعه را نیز عنوان کرد

بر مبناي تئوري هاي خاصی که وقوع پدیده ها را ) quantitative research(مطالعات کمی
مطرح می شود و مسائل حل نشده و reviewتئوري در قسمت . بررسی می کنند استوار هستند

هایی در بخش وجود چنین تئوري . یا فرضیات آزمایش نشده نیز به دقت مشخص می گردد
reviewنویسنده با بهره گیري از این . ، قدرت خلق فرضیات جدید را به نویسنده می دهد

نویسنده باید با توضیحات خود، . فرضیات در جهت حل و فصل مشکالت موجود برخواهد آمد
نیز توضیح مختصري introductionدر انتهاي متن . دالیل ظهور این فرضیات را مشخص نماید

. ص اصول روش به کار رفته در مطالعه ارائه خواهد شددر خصو

با معرفی اصول روش تحقیق می توان از داده هاي بدست امده براي استخراج نتایج نهایی استفاده 
، روش مطالعه و )اصالح شده(در این اصول، اطالعاتی در زمینه متغیرهاي دست کاري شده . نمود

با معرفی اهداف و جنبه هاي کلی مقاله می توان .بخش هاي مختلف تحقیق ارائه شده است
.خواننده را جهت درك هر چه بهتر جزئیات آن هدایت نمود

resultsو methodsشهاي نگارش بخ

این بخش . یا روش ها می باشدmethodsیکی دیگر از عناصر مهم یک مقاله علمی، بخش 
و ) ابزارها(instruments، )موضوعات(subjectsمعموالً حاوي یک سري عناوین فرعی نظیر 

procedure)بخش . می باشد) روش کارmethodتکرار پذیري . باید با جزئیات مربوطه باشد
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باید ) جدید(روشهاي تحقیق غیرمعمول . روش تحقیق یکی از اصول الینفک روشهاي علمی است
رائه شده در مقاله، مشابه مقاالت اگر روش تحقیق ا. با ذکر منابع و رفرانس هاي مربوطه ارائه شوند

چاپ شده قبلی باشد می توان خواننده را به آن منابع ارجاع داد و گزارش مختصري از روش کار را 
وجود جزئیات . عنوان می شوندresultsنیز در بخش statisticalروشهاي آماري یا . ارائه نمود

بنابراین در هنکام . چار سردرگمی می کندفراوان و اطالعات بی ارتباط با یکدیگر، خواننده را د
البته به این نکته نیز توجه . استفاده از لغات و ذکر جزئیات، نهایت دقت و ظرافت را به خرج دهید

.کنید که توصیف بسیار مختصر و مبهم روش تحقیق ممکن است موجب عدم پذیرش مقاله شود

. مورد مطالعه، ارائه می شوندیا موضعاتmethod ،subjectدر نخستین زیرمجموعه بخش 
مشخصات نمونه ها اعم از تعداد، سن، سطح تحصیالت، قومیت، جنسیت، وضعیت اجتماعی و 

مشخصات مربوط به این نمونه ها باید به دقت عنوان شوند و از ذکر . اعالم می گردد... اقتصادي و 
.ستفاده نموددر صورت لزوم می توان از اسامی مستعار ا. اسامی آنها پرهیز شود

Instruments یا ابزارها، دومین زیرمجموعه بخشmethodsدر این . را تشکیل می دهد
تعداد و (قسمت جزئیات مربوط به آیتم هاي موجود در پرسش نامه و یا آزمون مشخص می شود، 

نمونه هایی از پرسش ها ارائه و در برخی موارد کل متن پرسش نامه در بخش ) نوع پرسش ها
اگر در مطالعه خود از ابزارهایی که توسط . درج می شودresultsیا بخش ) appendix(ه ضمیم

محققین دیگر طراحی شده اند، استفاده می کنید، اسامی دقیق آنها را به همراه منابع اصلی تست 
اشاره به اطالعات و داده هایی که صحت و اعتبار ابزارهاي شما را . ها و پرسش نامه ها ذکر کنید

.أیید کنند، الزامی خواهد بودت

Procedure یا روش کار سومین زیرمجموعه بخشmethodsپیش از . را تشکیل می دهد
روش کار خود ابتدا باید علت استفاده از آن را شرح دهید و قوانین مربوط به فرایند جمع ارائه 

دستورالعمل هاي ارائه : این اطالعات حاوي آیتم هاي ذیل می باشند. آوري داده را ذکر نمایید
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روش کار، زبان randomizationشده، زمان الزم براي تکمیل پرسش نامه، در تصادفی بودن یا 
...مورد استفاده و 

در این بخش به فاکتورهایی که براي بررسی پاسخ هاي نمونه ها و آنالیز آنها به کار می روند، 
دقیقاً اجرا نمی شود در این ) روش کار(در برخی موارد، طرح پژوهشی ارائه شده . اشاره می شود

پس . در همین بخش از مقاله مشخص نمودحالت باید انحراف از روش کار و عدم تبعیت از آن را
در مقاالت . می رسیم) نتایج(results، به بخش دیگر مقاله یعنی methodsاز اتمام بخش 

. نتایج مطالعه معموالً در قالب اظهارات نمونه ها، ارائه می شود) qualitative research(کیفی 
این نتایج، در . بیان می گردد) نمودار(اما نتایج مربوط به مقاالت کمی در قالب جداول و گراف

واقع داد ه هاي میانگینی هستند که پس از مطالعه نمونه ها بدست می آمده اند بنابراین به 
. شخص معینی تعلق ندارند و نمادي از وضعیت متوسط متغیر در گروه مورد مطالعه هستند

افته هاي اصلی مندرج در آنها در اما ی. در متن ذکر نمی شوندمحتواي جداول و نمودارها مجددا
در این بخش معرفی کوتاهی از منابع و اهمیت جداول به عمل . عنوان می گرددresultsبخش 
. جداول و نمودارها غالباً در صفحات مجزا و در انتهاي متن دست نوشته آورده می شوند. می آید

اما معموالً . استmethodsبه بخش روشهاي به کار رفته در آنالیز آماري داده ها، اساساً متعلق
به این صورت که ابتدا نام روش و سپس نتایج حاصل از آنالیز . نوشته می شودresultsدر بخش 

روشهاي غیرمتداول یا جدید حتماً باید با ذکر منبع اتخاذ شده یا مراجعی که . ارائه می گردد
برخی از داده هاي کسب شده براي درك اشاره نمودن به . جزئیات آن را توضیح دهند، آورده شوند

. بررسی شوندdiscussionبهتر خواننده بسیار موثر است حتی اگر این داده ها در بخش 

مقادیر . مقادیر میانگین ریاضی نیز به همراه ابعاد نمونه و انحراف هاي استاندارد ارائه می گردند
نیز به ضرایب تصحیح )significance level(متوسط هر متغیر، میزان اعتبار و سطوح اهمیت 

Statistical significanceتأثیر مقادیر میانگین و اختالف آنها از طریق معیار . اضافه می شود

(P-Ualve)نشان داده می شود.
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referenceو discussionنحوه نگارش بخش هاي 

در این بخش . می دهدمهمترین جزء نگارش مقاله را تشکیل ،Discussionبدون شک، بخش 
فرضیات رد . (صحت فرضیات اولیه را تأیید و یا تکذیب نمود. می توان با بررسی نتایج بدست امده

اصول و چارچوب کلی مقاله باید .) مقاله مشخص شوندintroductionشده حتماً باید در بخش 
د و نقیضی که مغایر نتایج ض. مطرح گردد و نتایج حاصل با یافته هاي سایر محققین مقایسه شود

.با مسیر جریان فکري مقاله هستند باید به درستی حذف شوند

باید منطبق بر پرسش هاي محقق، فرضیات اولیه و نتایج حاصل discussionساختار بخش 
در بخش . در بخش باید نتایج را به چالش کشانده و آنها را مورد بررسی و بحث قرار داد. باشد

discussionدر این بخش فرایند ارزیابی . از معرفی داده یا اطالعات جدید به شدت پرهیز نمایید
کاستی هاي روش تحقیق را نیز می توان در این بخش آن با . و تفسیر نتایج صورت می گیرد

.تلفیق نمودconclusionیا resultsقسمت 

این . اي اصلی می باشددربرگیرنده نتایج عمده مطالعه و پاسخ به پرسش هsonclusionبخش 
در بخش نتیجه گیري، ایده اصلی شما براي . بخش مشارکت شما را در توصعه علم نشان می دهد

و abstractاین ایده، نخصتین بار در عنوان سپس در بخش هاي . چهارمین بار بیان می گردد
discussion و نهایتاً در قسمتconclusionه هرگونه ایده در این بخش از ارائ. مطرح می شود

عدم توجه . یکی از اشتباهات رایجی که در بخش نتیجه گیري رخ می دهد. جدید خودداري شود
در این حالت، استباط کلی از نمونه ها به عمل می آید اما این استنتاج، . به کل نمونه ها می باشد

.نماینده خوبی براي ویژگی کلی نمونه ها نمی باشد

باید کلیه کتب، مقاالت و منابعی که در متن خود به آنها مراجعه کرده هنگام تهیه فهرست منابع 
الزم است قوانین ژورنال مورد نظر را به به منظور تنظیم فهرست مراجع . اید را درست قرار دهید

این قوانین در اغلب موارد مشابه دستورات مندرج در . دقت مطالعه و از دستورات آن پیروي کنید
(2003) APAدرج آدرس منبع و تاریخ . چنانچه از منابع اینترنتی استفاده می کنید. هستند
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و سایر مشخصات آن در فهر ست مراجع ) نسخه(volumeبازیابی آن به انضمام نام ژورنال، 
این فهرست، . از نوشتن رفرانس هاي ثانویه در فهرست مراجع خودداري شود. الزامی خواهد بود

انندگان بلکه براي منتقدین مقاله نیز ارزشمند می و نه تنها براي خومنبع جامعی از اطالعات است 
مقاالت چاپ شده در ژورنال مورد نظر را به دقت مطالعه کنید و در صورت استفاده از هر . باشد

ارائه یک لیست ضعیف از مراجع، امکان . یک، نام و مشخصات آنها را در فهرست خود درج نمایید
.شده را افزایش می دهدعدم پذیرش متن، ارسال 

این بخش حاوي آزمون ها یا . یا پیوست نیز برخوردارندappendixبرخی از مقاالت از بخش 
پرسش نامه هاي منتشر نشده، یک برنامه کامپیوتري جدید، اثبات پیچیده ریاضیاتی، بخش دشوار 

.می باشد... و پیچیده اي از یک آزمایش تجربی و 

)دانشگاهی(سبک آکادمیک 

مندي مخاطبان مقاله برخورداري از محتوا و شیوه نگارشی جالب و مناسب موجب جلب رضایت
. کندفیمحتواي متن باید به گونه اي باشد که ایده یا طرح نوینی را به خواننده معر. می شود

و در عین سبک نگارش نیز باید از جذابیت هاي الزم برخوردار باشد و حس خوانندگان را برانگیزد 
مسلماً متنی که از سوي یک صداي فعال و هیجان برانگیزد قرائت می شود . حال روان و شیوا باشد

.بسیار جذاب تر از متنی است که توسط یک صداي منفعل به گوش می رسد

محقق باید جنبه هاي پروژه خود را بررسی نماید و با تمام ایده هاي موافق و مخالق طرح روبرو 
پرهیز ) purprise(اله باید از به کار  بردن عالئم تعجب، پوزش و کلمات شگفت انگیز در مق. شود
این مقاالت حاوي . مقاالت علمی معموالً از متن سنگین و نسبتاً پیچیده اي برخوردارند. نمود

اما ایده هاي نویسنده باید در کمال سادگی . دانش جدید و اصطالحات علمی متعددي هستند
زیرا راحل طوالنی و پیچیده اي را طی خواهد کرد.معموالًَ انتشار چنین مقاالتی، م. توصیف شود
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قواعدي که جهت نگارش ساده و واضح . افراد امکان پذیر استدرك آنها صرفاً براي قشر خاصی از 
:متون ارائه شده اند به شرح ذیل می باشند

پیش از درك هر جمله ابتدا باید آن . پرهیز کنید) نامأنوس(از نوشتن جمالت طوالنی و پیچیده 1
بنابراین واژگان زاید یا . ز گنجایش محدودي برخوردار استرا در حافظه جاي داد اما حافظه نیز ا

.غیرضروري را از متن خود حذف نمایید

به کار بردن کلمات و شیوه هاي نگارشی دشوار . استفاده از کلمات ساده را در اولویت قرار  دهید2
را به خوبی بیان کلمات باید به گونه اي استفاده شوند که مقصود اصلی مقاله . را به حداقل برسانید

. کنند

فقدان انسجام الزم موجب دشوار . حتی االمکان، پیوستگی مطالب را در متن خود رعایت نمایید3
از به کار بردن مفاهیم انتزاعی و پیچیده بپرهیزید و براي . شدن درك اهداف مقاله خواهد شد

ن مثال ها ممکن است در ای. روشن شدن منظور خود، مثالهایی را در ضمن نوشته ها مطرح کنید
.قالب پرسش هایی باشند که از متن اصلی پرسشنامه اتخاذ شده اند

سعی کنید ارتباط معنایی مناسبی را میان . از ساختار مرسوم مقاالت پژوهشی پیروي نمایید4
مشکالت موجود را شناسایی نموده و . بخش هاي مختلف مقاله و نتیجه نهایی به وجود آورید

. مفیدي را براي رفع آنها معرفی کنیدراهکارهاي

مهم نگارش یک مقاله، نوع زبان به کار رفته در آن است و باید به گونه اي یکی دیگر از جنبه هاي
در متن مقاله باید مسائل حل نشده و بحث برانگیز را . باشد که هیچ ملتی را مورد اهانت قرار ندهد

، mankindمثل (اتی که اشاره به جنسیت افراد دارند مورد بررسی بیشتر قرار داد و از درج کلم
he ،chairmen کلماتی که به سن و سال افراد ...) مثل سیاه پوست، (واژگان نژاد پرستاند ...) و ،

پرهیز ) homophobic(و واژگان ترس برانگیز ...) و geeterو ) پیر(croneمانند (اشاره دارند 
. استفاده می شود”s/he“یا”he/she“از”he“استفاده از در مقاالت کنونی به جاي . (نمود
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نیز از ”ehairman“همچنین به جاي واژه.) در مواردي که نوع جنسیت مهم نباشد(
“chairperson”استفاده می گردد.

.آخرین مطالبی که در خصوص سبک نگارشی آکادمیک مطرح می شود، مسئله سرقت ادبی است

Poldsaar وturkسرقت ادبی را در دوسته مجزا تعریف می کنند ،:

.استفاده از متن، جدول یا تصویر موجود در مقاله فرد بدون نام بردن مشخصات منبع) 1(

درج مشخصات منبع و استناد به آن اما استفاده بیش از حد مجاز از جمالت مقاله، سرقت ) 2(
.جمالتعین عبارات از متن اصلی و پیروي از اصول و ساختار 

اگر کل عبارات و جمالت را از مقاله فرد دیگران استخراج می کنید باید به درج عالئم نقل قول و 
استفاده از عبارات یک مقاله دیگر بدون آوردن . توجه نمایید) مرجع(شماره صفحه متن اصلی 

این اگر بنابر. عالئم نقل قول الزم، تجاوز به حقوق شخصی نویسنده مقاله مرجع محسوب می شود
قصد استفاده از عین جمالت مقاله مرجع را دارید باید آن ها را داخل عالمت هاي نقل قول قرار 

این عالئم صرفاً جهت حمایت از . استفاده از عالئم سوالی در متن مقاله، توصیه نمی شود. دهید
.ادعاي نویسنده به کار می روند

:پیش از ارائه مقاله

پیش از آنکه مقاله خود را به ژورنال مورد نظرتان ارسال کنید، آن را جهت بررسی نهایی به 
این افراد از نقطه نظر منتقد یا خواننده به مطالعه دقیق مقاله پرداخته و . همکاران خود بفرستید

یکی . با طرح پرسشهاي کلیدي و نکات ارزشمند، تعداد نقاط ضعف مقاله را به حداقل می رسانند
این افراد براي مساعدت به . دیگر از راههاي تصحیح مقاله، ارسال آن به محققین مجرب می باشد
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جنبه هاي متعددي مورد ازمقاله باید . محققان جوان و اصالح مقاله بسیار مفید خواهند بود
:از جمله. بررسی قرار گیرد

میزان تناسب عنوان با محتواي مقاله-

abstractدربرداشتن چکیده و خالصه جامعی از مقاله در بخش -

بیان واضح اهداف مقاله در نخستین صفحه آن-

رعایت سلسله مراتب بخش ها و عنواین فرعی-

با discussionوmethods،resultsبرقراري تناسب و هماهنگی میان بخش هاي -
.ا و یافته هاي فوقو تأیید نتایج کسب شده توسط بخش هcondusionبخش

.بیان واضح مفاهیمی که دال بر صحت فرضیات اولیه باشد-

متن نوشته شده همراه با جمالت کوتاه و عاري از اصطالحات فنی نامأنوس یا واژگان علمی بی -
.شمار باشد و اهداف نویسنده را به خوبی تشریح نماید

انگلیسی نیست اما اغلب فعالیت هاي با وجود آنکه زبان ملی کشورهاي اروپایی و آسیایی، 
بنابراین کلیه مقاالت باید بر طبق اصول و . علمی در قالب همین زبان منتشر می شوند -پژوهشی

برخی از افراد متن دست نوشته . نگارش شوند) غالباً انگلیسی آمریکایی(دستورات زبان انگلیسی 
سال می کنند اما مسلماً این ایدنه، راهکار اي را که با زبان ملی خود نوشته اند به یک مترجم ار

. زیرا شخص مترجم با لغات و اصطالحات رشته تخصصی شما اشنا نیست. مناسبی نخواهد بود
. نگارش متن انگلیسی توسط شخص شما می باشد. بنابراین بهترین راهی که پیشنهاد می کنیم

تفاده اسبا . رش مقاله به شمار می آیدبهره مندي کافی از دانش زبان انگلیسی یکی از التزامات نگا
زبان انگلیسی که در سیستم هاي کامپیوتري تعبیه شده است می spell-checkerاز سرویس 
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writingحضور یک . توان بسیاري از خطاهاي امالیی و برخی از اشتباهات نگارشی را رفع نمود

coachیا مربی نگارش زبان انگلیسی گزینه بسیار مفیدي در هنگام نوشتن مقاله خواهد بود.

در اغلب موارد باید متن دست نوشته را جهت ویرایش نهایی به دست یک فرد انگلیسی زبان 
.سپرد

و . ژورنال آمده اند، پیروکنیدweb pageدر هنگام نوشتن مقاله باید از دستورالعمل هایی که در  
پس از مطالعه دستورات راهنماي چاپ . ش از ارسال مقاله، همه نکات را بار دیگر چک نماییدپی

:مقاله باید به پرسش هاي ذیل پاسخ دهید

آیا ابعاد هر پاراگراف بیش از یک جمله است؟-

آیا عنوان هاي هر بخش، با فرمت یکسانی نوشته شده اند؟-

گردیده اند؟آیا کلیه عبارات مخفف غیرضروري، حذف -

آیا منابعی که به آنها استناد شده، هم در متن اصلی و هم در فهرست مراجع آورده شده است یا -
خیر؟

آیا عناوین و مشخصات ژورنالهایی که در فهرست منابع آورده شده اند، به درستی نوشته شده -
اند یا خیر؟

صحیح و جمالت کوتاه، مشخص شده آیا اشکال و سایر تصاویر موجود در مقاله با شماره هاي -
اند؟

چنانچه ژورنال مورد نظر، مقاالت ارسال شده را بدون در نظر گرفتن نام و مشخصات نویسنده، -
، حتماً باید هر آنچه که هویت شما را بازگو می کند، از )blind reviewing(مطالعه می کند 
.متن حذف نمایید

:ورنال ها ارسال می شوند به صورت ذیل هستندساختار متداول دست نوشته هایی که به ژ
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.در صفحه نخست، عنوان، نام نویسندگان و آدرس آنها وارد می شود-

-abstractیا چکیده مقاله، در صفحه دوم نوشته می شود.

در صفحه سوم و سایر بخش ها نیز در یک صفحه جدید آورده می Introductionبخش -
.شوند

.و تصاویر نیز در یک صفحه مجزا و در انتهاي دست نوشته، ارائه می شوندهر کدام از جداول -

.متن دست نوشته، باید با وضوح کامل پرینت گرفته شود و از ظاهر مناسبی برخوردار باشد

)submitting and resubmitting(ارسال مقاله و ارسال مجدد آن 

این . هنگام ارسال متن دست نوشته، باید نامه اي را به ویراستار ژورنال مورد نظرتان ابالغ کنید
نامه باید حاوي نام ژورنال، . نامه، بیانی از ایده شما و اهدافی است که در مقاله جستجو می شود

وشته متن آن باید محتواي اصلی دست ن. عنوان متن دست نوشته و اسامی نویسندگان آن باشد
در این نامه . ارسالی را به طور اجمالی شرح دهد و علت برگزیدن ژورنال مربوطه را مشخص نماید

. می توان از مقاالت مشابهی که از سوي همان نویسنده منتشر شده است، توضیحاتی را ارائه نمود
یز باید ، شماره تلفن و شماره فکس او نe-mailمضافاً بر اینکه، مشخصات همکار طرح و آدرس 

.دقیقاً قید شود

) نسخه برداري(ویراستاران باید مطمئن شوند که نویسندگان آن دست نشوته از حق کپی کردن 
امکان ایجاد تغییر (شامل یک سري حقوق اخالقی copyrightبه طور کلی . مقاالت برخوردارند

ق و حقوق، ابتدا به تمامی این ح. می باشد) برخورداري از حق االمتیاز(و حقوق شخصی ) در متن
اما کلیه حقوق شخصی مقاله، کتاب و نظایر اینها را می توان به دانشگاه . نویسندگان تعلق می یابد

هنگام ارسال دست نوشته باید موافقت ) در قالب یک قرارداد یا تعهدنامه کاري. (خود واگذار نمود
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در متن این موافقت نامه، . دامضاء نماییcopy (copyright)نامه اي را مبنی بر انتقال حق 
:نویسندگان مقاله، متضمن موارد ذیل می شوند

.مقاله مذکور، نسخه از فعالیت هاي اصلی آنها است-

.استفاده از جداول، تصاویر و عبارات، بدون مانع و با کسب اجازه از صاحب مقاله می باشد-

.چ شخص ثالثی، صورت نگرفته باشدواگذاري مقاله یا صدور مجوز توسط نویسنده مقاله به هی-

را به ناشر واگذار می copyrightبر اساس قرارداد نوشته شده، نویسندگان مقاله، کلیه حقوق 
صورت می copyrightالبته انتشار مقاله در برخی از کشور ها، بدون امضاء توافق نامه . نمایند
.پذیرد

خود را در قالب زبان ملی خود و زبان محققین غالباً درصدد هستند تا فعالیت هاي پژوهشی
البته به شرطی که . این عمل مغایرتی با قوانین چاپ و نشر مقاالت ندارد. انگلیسی منتشر کنند

:زبان ملی نویسنده با یکی از موارد ذیل انطباق داشته باشد

.مقاله فقط یکبار مجوز انتشار داشته باشد-

.بازه زمانی معین صادر شده باشدمجوز، فقط جهت انتشار مقاله در یک -

یعنی نویسنده مجاز . (مجوز انتشار مقاله صرفاً در قالب زبان ملی نویسنده، صادره شده باشد-
.)باشد که مقاله را فقط با زبان ملی خود منتشر کند

.صورت نگرفته باشدcopyrightهیچ توافقی مبنی بر انتقال حقوق -

ه زبان ملی خود دارید، الزم است ویراستار ژورنال انگلیسی را از چنانچه قصد انتشار مقاله را ب
.تصمیم خود مطلع کنید و انتشار مقاله به زبان ملی خود را در نخستین نامه متذکر شوید
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را به ناشر واگذار copyrightژورنالهاي بین المللی معموالً از متقاضیان خود می خواهند تا حقوق 
و انتقال حق و (دون امضاء توافق نامه بانتشار مقاله مشابه، به زبان ملی نمایند و از آن پس امکان

مورد فوق 4و یا مطابقت شرایط با یکی از . ( با ژورنال بین المللی رامکان پذیر نخواهد بود) حقوق
توان به صورت الکترونیکی ارسال نمود یا به فرم سنتی، بر روي می متن دست نوشته را ) الذکر

-webمتذکر می شویم که پیش از ارسال مقاله خود، حتماً به دستورات مندرج در . کاغذ نوشت

siteمعموالً ارسال الکترونیکی مقاالت . ژورنال مربوطه توجه کنید و آن را به دقت مطالعه نمایید
.بسیار سریع تر صورت خواهد پذیرفت

. پذیرش آن نیز میسر خواهد بودمضافاً بر آنکه در این حالت امکان پیگیري مراحل بازنگري متن و
.پس از ارسال متن، اطالعیه اي را که دال بر دریافت مقاله شما است، مشاهده خواهید کرد

ویراستار در گام نخست، متن دست نوشته شما را به گروهی که مسئول بازنگري و نقد مقاالت 
و یا نویسنده اي که ) الهسرمق(این متن ممکن است به اعضاي برد تحریریه . است، ارسال می کند

فرایند بازبینی و . خود بدان اشاره کرده اید، فرستاده شود) reference list(در فهرست مراجع 
ماه از ارسال 3چنانچه پس از گذشت . ماه به طول می انجامد6الی 1بررسی مقالع در حدود 

ریافت نکردید، می توانید نامه اي مقاله، هیچ گونه اطالعیه یا بیانیه اي را از سوي ژورنال مربوطه د
.را به ویراستار ارسال و در خصوص پیشرفت فرایند بازنگري مقاله خود پرس و جو نمایید

پرسش هاي . گروه بازنگري مقاله، معموالً در حین مطالعه متن با چالش هایی روبه رو می شوند
:می شود، عبارتند ازمطرحاز سوي آنها متداولی که در این زمینه 

آیا اهداف و پرسشهاي محقق از وضوح کامل برخوردار است؟-

برخوردارند؟) رضایت بخش(آیا ابزارهاي به کار برده شده، از اعتبار کافی -

آیا طرح تحقیقاتی ارائه شده، قادر به بررسی و تست کامل کلیه فرضیات اولیه می باشد؟-

WWW.GhadamYar.com



23

یشرفت آن تا حدي بوده که بتوان آن را چاپ یعنی پ(آیا مطالعه انجام شده قابل انتشار است؟ -
)کرد؟

گروه بازنگري ممکن است در هنگام مطالعه متن، از برخی بخش هاي آن انتقاد کنند و 
. ایده هاي آنها را به دقت درك نموده و از آن ها استفاده کنید. پیشنهاداتی را به شما ارائه نمایند

همراه با خالصه اي از فعالیت ها و نتایج اتخاذ ) blind reviews(در مرحله بعد، مقاالت انتقادي 
نکات انتقادي ممکن است کامالً . شده، از سوي ویراستار ژورنال به نویسنده مقاله فرستاده می شود

نتایج اتخاذ شده از سوي تیم بازنگري، اکیداً بستگی به اهمیت موضوع مورد بررسی . متفاوت باشد
.و راهکارهایی که براي آن پیشنهاد شده است، دارد) موضوعی که بررسی کرده اید(

همواره به خاطر داشته . نتیجه احتمالی وجود دارد4مالحظه می کنید، 1همانطور که در جدول 
عدم پذیرش شده . (شده اندrejectباشید که بسیاري از مقاالت چاپ شده، پیش از انتشار، بارها 

، آنها را در متن خود اعمال نموده و با انجام اصالحات پس از دریافت توصیه هاي ویراستار.) اند
.الزم آن را مجدداً ارسال نمایید

ایرادات منتقدانه اي که بر مقاالت وارد می شوند، نصایح بسیار ارزشمندي هستند و به عنوان یک 
و بنابراین این نکات را به دقت مطالعه نموده . حامی، موجب ارتقاء ارزش علمی مقاله می شوند

در خصوص بدون تغییر ماندن پایان نامه اصلی نیز با گروه . تغییرات الزم را در متن اعمال کنید
ویراستار در این مرحله منتظر دریافت متنی است که . بازنگري، توافق نهایی را به عمل آوردي

الف هستید و چنانچه با هر یک از ایرادات گروه بازنگر، مخ. تغییرات الزمه را در آن اعمال کرده اید
با آنها در میان هعدم موافقت خود را نسبت به تصحیح مقال. از صحت عملکرد خود اطمینان دارید

.بگذارید و با ذکر جزئیات بیشتر آنان را متقاعد نمایید

. را به همراه نامه اي که به آن ضمیمه شده است ارسال نمایید) revise(اکنون متن تصحیح شده 
حاتی در خصوص تغییرات اعمال شده در متن و همچنین برخی از این نامه حاوي توضی

براي پیشنهاداتی که اجرا نشده اند، . پیشنهاداتی که از سوي شما پذیرفته نشد ه است، می باشد
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پس از دریافت متن، اصالح شده و نامه ضمیمه شده، گروه بازنگر . دالیل مناسبی را ذکر نمایید
و متن مطالعه شده به همراه نتایج تیم بار دیگر به شما فرستاده می مجدداًَ آن را بررسی می کنند 

اگر تغییرات . نتایجی که در این مرحله دریافت می کنید مطلوب تر از گذشته خواهد بود. شود
. اندکی الزم، ویراستار شخصاً مقاله شما را دریافت خواهد کرد

):پذیرفته شده(شده acceptمقاله 

ات الزم از سوي ویراستار، به سرعت اطالعات مفیدي در خصوص پذیرش پس از اتخاذ تصمیم
در طی این اطالعیه سال انتشار و شماره نشریه اي که کار شما . مقاله خود، دریافت خواهید کرد

سال به طول 2انتشار این مقاله ممکن است یک ماه تا . در آن چاپ می شود، قید خواهد شد
. شده کامالً به مثابه انتشار یافتن آن استacceptهها ارزش مقاله در برخی از دانشگا. بیانجامد

البته مقاله مورد نظر در همان زمان معین شده، منتشر خواهد شد اما زمان انتشار آن ممکن است 
.سال به طول بیانجامد2بیش از 

مقاله، از شما خواسته می شود تا متن آن را مطالعه و امضاء layoutپس از آماده شدن طرح یا 
.را تصحیح کنید) spelling(و در صورت لزوم خطاهاي امالیی . نمایید

توجه شود که امکان ایجاد تغییر در اصالحات اعمال شده به هیچ وجه میسر نمی باشد مگر در 
.لی و مهم نویسنده باشدمواردي که این تغییرات در مغایرت و تضاد با ایده هاي اص

پس از امضاي مدارك الزم، آن را به همراه متن توافق نامه اي که مبنی بر واگذاري حق 
copyrightبرخی از ژورنالها، نویسندگان را براي چاپ جداول، ) به ویراستار. (است، ارسال نمایید

اي را براي نویسندگان در نظر تحت حمایت مالی قرار می دهند اما اکثراً هیچ بودجه ... نمودارها و 
نسخه از کپی مقاله را دریافت 10پس از انتشار مقاله در نشریه ژورنال، در حدود . نمی گیرند
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برخی از ژورنال . خواهید کرد و اکنون می توانید این نسخه ها را به همکاران خود نیز ارسال نمایید
.یسنده ارسال می کنند آن را به نوpdfبه جاي ارسال کپی مقاله، نسخه اي از 

توضیحاتی که در این مجموعه ارائه گردید، تصویر ایده آلی از نحوه نگارش یک مقالع و پروسه 
بسیاري از پیشنهاد اتی که در  این زمینه مطرح می شوند، کاربردي . ارسال آن را نشان می دهد

صرفاً با یک مقاله نمی توان . (دهستند اما مسلماً امکان ار ائه همه آنها در یک مقاله میسر نمی باش
.)به همه این جنبه ها و اصول پرداخت

با مطالعه روشهاي تحقیق مقاالت منتشر شده می توان به وجود  نقایص و کاستی هاي ولو اندك 
بنابراین وجود خطا . برخی از این اشتباهات بسیار جدي و قابل اهمیت هستند. نیز در آنها پی برد
جزاء متداول و انکارناپذیر هر متنی است اما رعایت نکات ظریف و تحقیق و در مقاله یکی از ا

بدون شک هر چه قدر مقاله . نگارش دقیق یافته ها امکان بروز اشتباهات را به حد اقل می رسانند
نتیجه اي که . از کیفیت باالتري برخوردار باشد، روند پیشرفت در دنیاي علم، سریع تر خواهد بود

لب فوق برداشت می شود، این است که نگارش یک مقاله ایده آل و عاري از هر گونه از کلیه مطا
یا بهترین مقاالت همواره به عنوان هدف excellent paperخطا هرگز امکان پذیر نیست اما ارئه 

.عالی مطرح می گردد

.بزرگترین اشتباه تسلیم شدن و رهاکردن است

.اشپس همیشه سرسختانه بایست و پایدار ب

.دیراذگنهرهبیبناتریخياعدزاارامزیزعناتسود

ییالممیظعلادبع–نایمساجلیقع–یناحور.ن
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