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 استخراج مقاله آموزش جامع و گام به گام

  

 هاینسخه تعداد در چون –های پژوهشی و همچنین گزارش طرح – نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتریپایان

 شوند، موضوع حفظ حقوق مالکیت فکری وهای مشخص و محدودی نگهداری میمکان در و منتشر محدود

 بیاد –ی های علمسرقت معنوی آنها به شدت ریسکی است. به دلیل محدودیت در تعداد نسخه، امکان ردگیری

عی فزارهای متنواهایی نرمرویها و پرهیز از چنین کجاین ریسک بر غلبه برای چند هر. است دشوار هانامهپایان از

 –دستاوردهای علمی  اند، لیکن خردمندانه این است که پژوهشگرانهمانندجو در دسترس قرار گرفته مانند

در چرخه ارتباطی دانش قرار گیرد و دیگر  آنها پژوهش تا کنند منتشر معتبر نشریات در را خود پژوهشی

ا استفاده نمایند. نظر به اهمیت این موضوع در این آنه قانونی از پژوهش پژوهشگران به راحتی بتوانند به شکل

ها در ترویجی پژوهش دستاوردهای و پژوهشی –هایی درباره چگونگی نشر دستاوردهای علمی آموزه بخش

 .شودالمللی ارائه مینشریات معتبر داخلی و بین

 

 انواع مقاالت مستخرج از یک پژوهش

 ایهبندیدسته با – ترویجی -علمی و پژوهشی –قالب علمی مقاالت برگرفته از یک پژوهش معموال در دو 

 .شوندمی منتشر – متنوعی

 پژوهشی –مقاالت علمی 

های های مفهومی، حاصل تحلیلو میدانی یک پژوهش است. یافته های مفهومیتمرکزشان بر ارائه گزارش یافته

ر از پژوهشگ هایمیدانی حاصل تحلیلهای مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش هستند. یافته پژوهشگر از

ها و ها، ارزیابیها، بررسیها، نظرسنجیدیدگاه ها،از تجربه fieldwork هایی هستند که به صورت میدانی یاداده
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 پژوهشی –در بافتی مشخص به دست آورده است. از این منظر مقاالت علمی  مطالعات خود از جامعه پژوهش

 :دی هستندبندسته قابل تقسیم دو به

 مفهومی –مروری مقاالت 

 (مقاالت پژوهشی )میدانی، تجربی، آزمایشگاهی

 ترویجی –علمی مقاالت 

کاربردهای نظری و عملی پژوهش است. مخاطب این مقاالت معموال  و« خب که چی؟»تمرکزشان بر تشریح 

هش ی پژوتولید شده ملی دانشمندان هستند و انتظار دارند درباره چگونگی استفاده علمی و عحرفه ها وحرفه

استفاده کنند. به همین دلیل تمرکز مقاالت ترویجی  برای حل مسائل حرفه و ارتقای خدمات و محصوالت خود

 .دستاوردهای آن است بر کاربردهای پژوهش و

 – خاص موضوعی فهم برای پژوهش روش یک کاربرد مثال –شناختی روش توانند کاربردهایاین کاربردها می

 خدمات و یا بافت یک حرفه باشند یا درباره چگونگی استفاده از یک رویکرد برای ارتقای ر محیط کارد

های اجتماعی ها و امکانات شبکهکاربرد قابلیت توانند کاربردهای موضوعی باشند مثالمحصوالت. این کاربردها می

 .برای یادگیری و پژوهش

ظیم محتوا که در انواع مقاالت متفاوت است، معموال فرایند نگارش تن جدای از جزئیات مربوط به شیوه نگارش و

 هر از –نگارش و نشر مقاله  کند. در این قسمت ابتدا اصول و فرایند کلیمقاله مسیر مشابهی را طی می و نشر

ار رنکاتی که برای نگارش و تنظیم انواع مقاالت مدنظر ق به سپس شوند،می تشریح گام به گام صورت به – نوع

 .شودگیرند اشاره می

 کنید مشخص را خود پژوهش از نشر قابل مقاالت نوع و تعداد –گام اول 

توانیم به مصالح خوب است. با پژوهش خوب طراحی و اجرا شده می پژوهش مصالح موردنیاز برای ساخت مقاله

وردنیاز مصالح م احتماالضعیف و شکننده  بیابیم و مقاالت جذاب و متنوعی بنویسیم. با پژوهش و قوی دست
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اول و اصلی چاپ مقاله در نشریات معتبر داشتن  ای معتبر را نخواهیم داشت. پس شرطبرای چاپ مقاله در نشریه

 .است –طراحی و اجرا شده  خوب پژوهش یا –مصالح خوب 

 :در این صورت به طور معمول از یک پژوهش یک تا سه مقاله قابل استخراج است

 .های مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابل استخراج استمفهومی که از دل بخش –مقاله مروری 

 .دهدمی ارائه پژوهش کل از موجز و جامع مینیاتوری که پژوهشی –مقاله علمی  

ازی سبه برجسته و است پژوهش عملی و نظری کاربردهای تشریح بر تمرکزش که ترویجی –مقاله علمی 

 .پردازده موردنظر میکاربردهای پژوهش در حرفه و رشت

عمق و جامعیت چارچوب نظری یا مدل مفهومی پژوهش، یک  با این حال بسته به کیفیت طراحی پژوهش و

 .تولید بیش از سه مقاله را هم داشته باشد پژوهش ممکن است قابلیت

اند، شده ر بررسیها از سه منظعوامل تاثیرگذار بر موفقیت این شبکه های اجتماعی ومثال اگر در پژوهشی شبکه

محور یکی از سه منظر  حول را مقاله هر و استخراج پژوهشش از پژوهشی –تواند سه مقاله علمی می پژوهشگر

 .یاد شده طراحی نماید

 پیشینه و نظری مبانی شامل –مقاله، مطالب مربوط به هر منظر  در این صورت الزم است تا هنگام نگارش

بتواند به صورت  موردنظر مقاله تا شوند ارائه جامع و منسجم صورت به – هامفهومی و یافته مدل پژوهش،

 .برداری قرار گیرددستاوردی مستقل مورد استناد و بهره

های پژوهشتان تعداد و نوع مقاله قابل دقت مدل مفهومی و عمق داده توانید با درنظرگرفتنپس در این مرحله می

 .پژوهشتان را تعیین کنید استخراج از

 تواننمی احتماال ندارند، عمیق هایداده –معموال به تبع آن  – هایی که مدل مفهومی قوی ونکته: در پژوهش

 .مقاله از پژوهش منتشر کرد یک از بیش
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 کنید آماده را موردنیاز محتوای مقاله، هدف و نوع براساس –گام دوم 

پژوهش، نگارش و نشر مقاله ناممکن است.  است و بدون انجام همانگونه که اشاره شد، مقاله محصول پژوهش

اید، نداده اند. اگر هنوز پژوهشی انجامهای طراحی و اجرای پژوهش تشریح شدهدر بخش اصول انجام پژوهش

 .شروع کنید های مندرج در بخش طراحی پژوهشبهتر است کار خود را با آموزه

توانید کار تهیه و تنظیم محتوای موردنیاز برای د، مینشر آن را داری ای که قصدپس از تعیین نوع و هدف مقاله

مقاله یاد شده به راحتی  را شروع کنید. در صورت طراحی و اجرای درست پژوهش، محتوای سه نوع مقاله تولید

 .از پژوهشتان قابل استخراج هستند

 برای مثال –ب موردنیاز از یک بخش از پژوهش الزم است تا مطال لیکن احتماال برای تنظیم بیش از یک مقاله

ی الزم است تا انتخاب نشریه به بسته همچنین. شوند تهیه –مبانی نظری و پیشینه پژوهش هر مقاله  بخش تکمیل

بازنویسی شود. بنابراین چه به لحاظ محتوایی و چه صوری  مقاله در قالبی که مورد تایید نشریه موردنظر است،

 .نجام شوندا نامه نشریهز جنس تهیه محتوا و تنظیم و نگارش محتوا با شیوههایی افعالیت و نگارشی الزم است تا

 ای خودهشود. براساس این توضیحات و داشتهمقاله توضیحاتی ارائه می در ادامه درباره محتوای موردنیاز هر نوع

 .توانید نسبت به تنظیم و یا تکمیل مقاله)های( موردنظر اقدام نماییدمی

تا پیش از هر چیز میزان مولد بودن پژوهش خود و آمادگی آن برای  کنندها همچنین به شما کمک میاین آموزه

د. یعنی مسئوالنه بگیری و آگاهانه تصمیمی پژوهشتان نشر درباره و. نمایید ارزیابی را –یا چند مقاله  – تولد مقاله

ه شر مقاله ندارد، و تصمیم گرفتید درباره پژوهشتان مقالن اگر دریافتید که پژوهش شما مصالح قوی و کافی برای

 .سختی راه را بپذیرید و در میانه راه مایوس نشوید بنویسید، مسئولیت و

 پژوهشی –مقاله علمی برای نگارش 

 شوند. دوهای پژوهش به صورت جامع و موجز منتشر مییافته و فرایند چارچوب، پژوهشی –در مقاالت علمی 

 مفهومی – و مقاالت مروری (research paper) مقاالت عبارتند از مقاالت پژوهشی این نوعشکل مرسوم 
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(review/conceptual paper). تمرکزشان – معموال –پژوهشی  بسته به اصالت و نوآوری پژوهش مقاالت 

 :است چیز دو بر

 نوآوری موضوعی

 شناختینوآوری روش

اگر نوآوری پژوهش از نوع موضوعی است، تمرکز مقاله بر  یموضوع نوآوری با پژوهشی –مقاالت علمی 

های دهدا از – ترکیبی یا و کیفی، کمی، مختلف هایروش با –که به صورت میدانی  هایی استگزارش یافته

قابل استخراج هستند. برای نگارش  (… های مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، پیمایش، آزمایش وپژوهش )مثال داده

های زیر پاسخ دهد و مقاله خود را با پژوهشگر باید به پرسش موضوعی، گرایش با پژوهشی –ی مقاالت علم

 :ها طراحی و تنظیم کندپرسش هدف پاسخ به این

دهند؟ پژوهش کمی، کیفی؟ ترکیبی؟ یا پژوهش گراندد تئوری؟ های چه نوع پژوهشی را ارائه میمقاله من یافته

 … نگاری؟ وپیمایشی؟ مردم

 ای بود؟ین پژوهش طرح و حل چه مسئلههدف ا

 پرسش این پژوهش چه بود؟

 داده این پژوهش از چه منابع )جامعه پژوهش( و چگونه )با چه ابزار و روشی( گردآوری و تحلیل شد؟

 دهند؟ها چگونه به پرسش پژوهش پاسخ میهایی دست یافت و این یافتهاین پژوهش به چه یافته

 آیند؟است و نتایج آن به کار چه کسانی می این پژوهش از چه بعدی نو

ه تمرکز مقال شناختی است،شناختی اگر نوآوری پژوهش از نوع روشروش نوآوری با پژوهشی –مقاالت علمی 

. هر پژوهش است روش پژوهش و چرایی و چگونگی استفاده از آن برای فهم و حل موضوع یا مسئله بر تشریح

 شوند لیکنهای پژوهش ارائه مینتایج و یافته هم –ند مقاالت پژوهشی موضوعی مان –چند در این نوع مقاله 

 تشریح برای پژوهش هاییافته و است روش معرفی بر پژوهش –مقاله علمی  هدف و تمرکز اصلی این نوع

ید به پژوهشگر با شناختی،روش گرایش با پژوهشی –شوند. برای نگارش مقاالت علمی استفاده می چگونگی

 :ها طراحی و تنظیم کندپرسش های زیر پاسخ دهد و مقاله خود را با هدف پاسخ به اینرسشپ
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کند؟ )مثال چگونگی استفاده از روش گراندد ای معرفی میمسئله مقاله من چه روشی را برای فهم چه موضوع یا

محصوالت خود  یفهم اینکه کسب و کارهای خصوصی چرا و چگونه از تلگرام برای بازاریاب تئوری برای

 (.کننداستفاده می

 این پژوهش در چه بافتی و چرا انجام شد؟

 داده این پژوهش از چه منابع )جامعه پژوهش( و چگونه )با چه ابزار و روشی( گردآوری و تحلیل شد؟

 هایی دست یافت؟این پژوهش به چه یافته

 رامی( کسب و کارها کمک کرد؟چگونه روش گراندد تئوری به کشف رفتار بازاریابی دیجیتالی )تلگ

های حوزه موردنظر )مثال بازاریابی فرایند و نتایج این پژوهش چگونه بر شیوه طراحی و اجرای پژوهش

 گذارند؟تاثیر می دیجیتالی(

 توانند از دستاوردهای این پژوهش الهام بگیرند یا نفع ببرند؟مندان میچگونه پژوهشگران و حرفه

است که در  review paper یا مفهومی-مروری مقاله پژوهش، از مستخرج پژوهشی –ی نوع دیگر مقاالت علم

 .ادامه به آن پرداخته شده است

 مفهومی –روری مبرای نگارش مقاله 

های پژوهشگر از متون و پیشینه پژوهشی است که برای طراحی دریافت بر تمرکزشان مفهومی –مقاالت مروری 

 .مورد مطالعه قرار داده است مراحل مختلف پژوهش پژوهشش در

ک ای استخراج و در قالب یمرتبط و معموال با روش سندی کتابخانه ها از دل تحلیل متون و مطالعاتاین دریافت

 .دهندچیستی، چرایی و چگونگی موضوع موردنظر را توضیح می مدل مفهومی

ش های مرتبط با پژوهشکه متون و پژوهشاز پژوهشش استخراج کند  ای راتواند چنین مقالهزمانی پژوهشگر می

 المث –ای نو دریچه باشد و بتواند خروجی مطالعات خود را از جامع و عمیق مطالعه و تحلیل کرده را به صورت

 .دهد ارائه – پژوهشش پرسش دریچه از

 :دهد سخهای زیر پابه طور مشخص برای نگارش مقاله مروری مفهومی جذاب پژوهشگر باید بتواند به پرسش
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 پردازد؟چرایی و یا چگونگی چه موضوعی می پژوهش من به معرفی چیستی،

 این پژوهش برای پاسخ به چه پرسشی طراحی شد؟

 کند؟فهم چیستی، چرایی و یا چگونگی موضوع موردنظر به فهم و حل چه مسائلی کمک می

 برای انجام این پیمایش مروری چه منابعی مطالعه و تحلیل شدند؟

 شد؟ استفاده – … و جغرافیایی زمانی، فیلتر مثال –انتخاب این منابع از چه فیلتری برای 

 ها و مراجعی استخراج شدند؟این منابع از چه پایگاه

 هایی این منابع گردآوری شدند؟چگونه و با استفاده از چه کلیدواژه

دهید ت؟ اینکه چگونه اطمینان میچگونه جامعیت منابع استفاده شده در پژوهش به لحاظ علمی قابل توجیه اس

 منبع مرتبطی از قلم نیافتاده؟

 الگویی استفاده شد؟ مثال هایی مطرح شد؟ یا برای تحلیل منابع از چه مدل یابرای تحلیل منابع چه پرسش

 .تحلیل منابع از دریچه نگاه نظریه الف یا مدل ب

 بندی شدند؟نتایج این تحلیل چیست؟ چگونه نتایج دسته

ها چیستی، چرایی، و یا چگونگی موضوع موردنظر چگونه قابل تعریف است؟ از چه براساس این تحلیل

 منظرهایی به آن نگاه شده؟

کرده است؟ چگونه این دریچه نو  آیا نتایج این مطالعه مروری دریچه نویی برای فهمیدن موضوع موردنظر ایجاد

 کند؟تر موضوع کمک میتر و جامعبه فهم عمیق

 تایج این مطالعه مروری با مطالعات مروری انجام شده در این حوزه چه تفاوتی دارند؟ چرا؟ن

 نتایج این مطالعه چه کاربردهای نظری و عملی دارند؟

تفاوت شوند مکه به روش مطالعه مروری سیستماتیک متون انجام می این نوع مقاله با مقاالت مروری محض نکته:

پژوهش  یک مستخرج از پژوهش تمرکزش بر بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهومی –مروری  است. مقاله

های انجام شده در پژوهش (meta analysis) است. حال آنکه مقاالت مروری محض خود حاصل فراتحلیل

شود های پیشین استخراج میپژوهشی است که داده آن از پژوهش یک حوزه موضوعی است. به عبارتی نوع دوم

 .شودهای مرتبط تحلیل، بررسی و روندیابی میهای پژوهشدریچه داده وع ازو یک موض
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 ترویجی – برای نگارش مقاله علمی

 :برای نگارش مقاالت ترویجی، پژوهشگر باید از دو ویژگی زیر برخوردار باشد

 های موضوع و روش پژوهشش داشته باشد؛دانشی عمیقی از ماهیت و قابلیت

دستاوردهای پژوهشی خود را با  های آنها داشته باشد تا بتواندجامعه هدف و دغدغه شناخت خوبی از بافت یا

پژوهشش برای حل مسائل جامعه هدف توضیحاتی ارائه دهد  آنها سینک کند و درباره کارکردهای دستاوردهای

 .استفاده باشند که به راحتی قابل فهم و

نظری  و کاربردهای« خب که چی؟»ی تمرکزشان بر تشریح ترویج –تر اشاره شد مقاالت علمی همانگونه که پیش

 .و عملی پژوهش است

محور کارکرد)های( پژوهش طراحی شود و بسته به مخاطب پژوهش  این بدین مفهوم است که مقاله باید حول

ای رکارکردهای پژوهش ب ارائه و تشریح این کارکردها تعیین گردند. به عنوان مثال اگر بناست باید نوع، شیوه

با یکی از مسائل واقعی حرفه موردنظر سینک شود و در  مندان ارائه شوند الزم است تا مقاله و چرایی آنحرفه

 .مندان ارائه گرددمرتبط درباره کارکردهای نظری و عملی پژوهش برای حرفه آن بافت مطالب/محتوای

گیری استخراج و بحث و نتیجهدو بخش کارکردهای پژوهش  از ترویجی –بخش عمده محتوای مقاالت علمی 

هشگر پژو پژوهشگر درباره سهم پژوشش در تولید دانش توضیحاتی را ارائه داده و جایی که شود. جایی کهمی

 .درباره کارکردهای نظری و عملی پژوهشش صحبت کرده است

نتظار دارند درباره مندان هستند و اها و حرفهترویجی معموال حرفه – شود که مخاطب مقاالت علمییادآوری می

ارتقای خدمات و  ی پژوهشتان برای حل مسائل حرفه واستفاده علمی و عملی دانش تولید شده چگونگی

همین دلیل تمرکز مقاالت ترویجی بر تشریح کاربردهای  هایی را بیاموزند. بهمحصوالت خود استفاده کنند یا تازه

 .نگارش و تنظیم مقاله رعایت شوداین نکته باید در سبک  پژوهش و دستاوردهای آن و
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شناختی پژوهش باشند. مثال کاربرد روش موردپژوهی در فهم موضوعی روش توانند کاربردهایاین کاربردها می

 پژوهشی برای محیط کار یا بافت یک حرفه. یا درباره چگونگی استفاده از یک رویکرد یا روش در –خاص 

 .ارتقای خدمات و محصوالت

 اربردشناختی. مثال ککاربردهایی باشند که گرایش موضوعی دارند تا روش توانندوهش همچنین میکاربردهای پژ

 .های اجتماعی در آموزش و یادگیریها و امکانات شبکهقابلیت

 باید است پژوهش موضوعی دستاوردهای ترویج بر تمرکزشان که ترویجی –برای نگارش مقاالت علمی 

 :زیر پاسخ دهد هایپرسش به بتواند پژوهشگر

 ها و کاربردهایی دارد؟موضوع پژوهش من چه قابلیت

ها برای ارتقای خدمات، قابلیت توانید از اینمندان رشته الف )یا الف و ب( چگونه میشما به عنوان حرفه

 استفاده کنید؟ های کار خودمحصوالت و فرایندها و رویه

 هایبرای فهم و طرح پرسش های این موضوعد از قابلیتتوانیشما به عنوان پژوهشگر این حوزه چگونه می

 خوب و طراحی پژوهش)هایی( باارزش استفاده نمایید؟

 وهشگرپژ باید است پژوهش شناسیروش دستاوردهای ترویج بر تمرکزشان که ترویجی –برای مقاالت علمی 

 :دهد پاسخ زیر هایپرسش به بتواند

 هایی را دارد؟روش پژوهش من قابلیت تولید چه نوع داده و طرح چه نوع پرسش

ها برای فهم و حل مسائل قابلیت توانید از اینمندان رشته الف )یا الف و ب( چگونه میشما به عنوان حرفه

 سازمان یا حرفه خود استفاده کنید؟

های مولد و های این روش برای طراحی پژوهشتتوانید از قابلیشما به عنوان پژوهشگر این حوزه چگونه می

 کاربردی استفاده نمایید؟
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 کنید الگوبرداری پراستناد مقاالت از و بخوانید خوب هاینمونه –م گام سو

ثال مقاله با سبک مشابه مطالعه کنید. م شود چند نمونهپس از تعیین نوع مقاله)ها( موردنظر برای نشر، توصیه می

 – خوب که شناختی منتشر کنید، چند مقالهآوری روشپژوهشی با تاکید بر نو – ای علمیاگر قصد دارید مقاله

 .کنید کالبدشکافی و مطالعه را اندشده منتشر معتبر المللیبین نشریات در –ترجیحا 

ه این نشریات استانداردهای باالیی است ک المللی،دلیل تاکید بر استفاده از منابع انگلیسی و تمرکز بر نشریات بین

 وع مقاالت شما را برای چاپ مقاله به زبانکنند. به عالوه خواندن این نمی در نگارش و داوری مقاالت رعایت

 .کندمی آماده هم – آی اس آی مقاله اصطالح به یا –انگلیسی 

   

 .برای یافتن چنین مقاالتی روش زیر را امتحان کنید

ا به موردنظر تهیه کنید )موضوع ر با جستجوی عبارت زیر در نت لیستی از نشریات معتبر در رشته یا موضوع

 :(موردنظرتان تغییر دهید تناسب موضوع

list of top journals in management 

list of top journals in social sciences 

   

 :توانید عبارات زیر را در نت جستجو کنیدبرای یافتن لیست معتبری از نشریات به زبان فارسی هم می

 لیست نشریات معتبر در رشته علوم انسانی

 ی معتبر در مدیریتلیست نشریات علمی پژوهش
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تمرکزشان بر نشر مقاالتی است که  نشریاتی را که مشخصانشریه، aim and scope با مطالعه هدف و دامنه یا 

 .آنها تهیه کنید شناختی دارند را جدا و لیستی ازنوآوری روش

 sample paper متن این مقاالت دسترسی ندارد، نمونه مقاله یاشما به نسخه تمام اگر دانشگاه یا موسسه :نکته

کنید و در کنار آن روش مکاتبه با  کذارند را مطالعهکه معموال تمام نشریات به صورت رایگان در اختیار می

ترین مقاالت در بازدیددر برخی نشریات معتبر لیست پراستنادترین یا پر نویسندگان را هم امتحان نمایید.به عالوه

مقاالت برای نگارش،  شوند. الگوبرداری از اینلیست می most cited یا most viewed عناوینی مانند ذیل

 .کندتر میشما را چندین قدم به پذیرش نزدیک

  

 کنید محتوا تولید نواقص تکمیل برای –گام چهارم 

یزان آمادگی پژوهشش برای تبدیل شدن به مقاله تصمیم م درباره تواندهای خوب پژوهشگر میبا مطالعه نمونه

 .رفع نواقص موجود اقدام نماید بگیرد و برای

مطالبی به محتوای موجود اضافه شوند. مثال پیشینه پژوهش تکمیل شود.  بسته به نوع مقاله، احتماال الزم است تا

نامه های طوالنی پایانبخش موال جزومع که –هایی اصالح و بازنویسی شوند. مثال بخش مبانی نظری بخش یا

 .حداقل نقل قول مستقیم بازنویسی شود با و تحلیلی و خالصه صورت به تا است الزم –است 

ها فاقد مدل مفهومی دقیق هستند، این یکی از موارد اغلب پژوهش هایی باید تولید شوند. مثالاحتماال بخش

 .است – پژوهشی –لمی ع مقاالت در ویژه به –نویسی مقاله اساسی در

ندارد، الزم است تا پژوهشگر داده موردنیاز پژوهشش را گردآوری  اگر داده پژوهش ناکافی است تا عمق چندانی

 –ر های بیشتمصاحبه انجام طریق از مثال –های مناسب هاست، باید با روشکم بودن حجم داده کند. اگر مشکل

ای پژوهش قوی شود و پژوهشگر یا آزمایشی / داده پیمایشی فونداسیون تا داد افزایش را موردنیاز داده حجم

 .پژوهشش را اثبات کند بتواند درباره اعتبار نتایج
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تری وعنهای متفاوت و متپژوهش است، الزم است تا پژوهشگر پرسش ها و نتایجاگر مشکل در کم عمق بودن داده

لی کننده پرسش اص ای انتخاب شوند که در نهایت طرحها باید به گونهپژوهشش بپرسد. این پرسش از جامعه

 هشپژو هدف تحقق به که –هایی متفاوت روش ها باهای متفاوت یا طرح پرسشپژوهش باشند. طرح پرسش

 .کنندپژوهش کمک می داده سازیغنی به – کنندمی کمک

 کنید تهیه – غیرتخصصی و تخصصی –از نشریات  یستیل –گام پنجم 

محتوای موردنیاز برای چاپ مقاله را  اینکه از اطمینان – حداقل –نویس اولیه مقاله یا سازی پیشبعد از آماده

 مده،های بعد آنشریه)های( مناسب اقدام کنید. همانگونه که در این گام و گام انتخاب برای شودمی دارید، توصیه

 .کندکار در نگارش و نشر سریعتر مقاله کمک زیادی می این

ها و علوم مختلف دارد رشته ای است یا مخاطبان متنوعی ازرشتهدر صورتی که پژوهش شما پژوهشی بین

پژوهش خود نیز فکر کنید. مثال اگر شما دانشجوی رشته  توانید برای نشر به نشریات خارج از حوزه اصلیمی

ر توانید عالوه بمی اید،پژوهشی درباره مفهوم سواد اطالعاتی در رشته مدیریت انجام داده د وعلم اطالعات هستی

 موضوع اب مناسب نشریات از لیستی و هم بروید مدیریت حوزه نشریات رسانی سراغنشریات کتابداری و اطالع

 .بیابید خود کار

 :برای تهیه این لیست عبارات زیر را در نت جستجو کنید

 … و مدیریت رسانی،اطالع و کتابداری مثال – موردنظر موضوع+  پژوهشی نشریات علمیلیست 

 موردنظر موضوع+  ترویجی –لیست نشریات علمی 

List of ISI journals in subject -e.g. library and information science; management etc 

List of top research journals in – subject 

List of open access journals in – subject 
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 :برای تهیه لیست نشریات آی اس آی عبارت زیر را جستجو نمایید

ISI master list 

مدنظر خود )مثال مدیریت،  ها به نمایه موضوعی نشریات مراجعه نمایید تا موضوعسپس در درون این سایت

امعی از نشریات در موضوع)های( مربوطه دست لیست ج به ترتیب این به. کنید جستجو را( …علوم سیاسی و 

 .خواهید یافت

های است که در اغلب پایگاه  journal finderیکی دیگر از راههای یافتن نشریات مرتبط استفاده از امکان

وان و چکیده مقاله خود و انتخاب رشته یا موضوع موردنظر، با درج عن .در دسترس است الزویر اطالعات مانند

  .شودبه شما لیستی از نشریات مرتبط ارائه می

 .های بعدی را دنبال کنیدبرای اطمینان از اعتبار نشریات آموزه

  

 کنید انتخاب را( ها)نشریه ترینمناسب –گام ششم 

 .نمایید خابانت خود مقاله نشر برای را گوناگونی نشریات توانیدمی بسته به گرایش مقاله و هدفتان از چاپ مقاله

وید که در است سراغ نشریاتی بر خواهید کاری با کیفیت منتشر کنید بهترمثال اگر هدفتان یادگیری است و می

تری های سفت و سختات معموال مقاالت با داوریدر این نشری .لیست نشریات آی اس آی رتبه باالتری دارند

یا  نشر دهند. هر چند شانسبازخوردهای اصالحی خوبی برای ارتقای مقاله به نویسنده می شوند وبررسی می

دقیق و عمیق، فرصت یادگیری  نشر سریع در این نشریات پایین است، لیکن به دلیل ارائه بازخوردهای

 .گذارندنویسندگان می یسی در اختیارنوفردی برای مقالهمنحصربه

ال نیست کنید که رتبه علمی آنها خیلی با توانید نشریاتی را انتخاباما اگر هدفتان صرفا نشر سریع مقاله است می

 impact عبارت با نشریات علمی رتبه. گیرندمی قرار – رده چهار از –چهارم  و به لحاظ امتیاز در ردیف سوم و

factor ت پس از شناسایی است. کافی اس ت انگلیسی و با عبارت ضریب تاثیر در نشریات فارسی قابلدر نشریا
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 انتخابی ناوینع کنار در و کپی نشریه نام کنار از را آن رتبه – تانمنتخب نشریات لیست از –انتخاب عنوان نشریه 

هدف خود را از میان آنها انتخاب  بخود بنویسید و در پایان با مرور اجمالی امتیاز نشریات، نشریه)های( مناس

 .نمایید

مطالعه نمایید و در صورت مناسب  پس از تهیه لیست نشریات مناسب، هدف و دامنه موضوعی نشریه را به دقت

 .نشریه)ها( را انتخاب نمایید ترینبودن نشریه به لحاظ موضوعی و هدف مناسب

 .بخشداین کار، فرایند پذیرش و نشر را تسریع می

در  aim and scope اطالعات مربوط به هدف و تمرکز موضوعی نشریات انگلیسی معموال ذیل عبارت :هنکت

 .های مربوطه موجود استسایت نشریه

 کنید نویسپیش را خود مقاله نشریه هدف و نگارش سبک با متناسب –گام هفتم 

غیرمتنی مقاالت و همچنین شیوه  و هر نشریه سبک و سیاق خاصی برای نگارش، چیدمان، و ارائه محتوای متنی

در نشریه یا سایت  author guide در قالب راهنمای نویسندگان یا متنی مدنظر دارد کهاستناددهی درون و پایان

 :اینکه مثال موجود است. نشریه مربوطه

 هایی باید نوشته شود؟مقاله در چند بخش و با چه سرفصل

 باید ارائه شود؟در هر بخش و ذیل هر سرفصل چه مطالبی 

 از چه فونت و اندازه فونتی برای نگارش باید استفاده شود؟

 ها، نمودارها و تصاویر چگونه باید ارائه شوند؟جدول

 ای باید استفاده شود؟نامهبرای استناددهی از چه شیوه

 … و
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 ۱۲۰را تنظیم کنید. مثال چکیده  های مختلف مقالهبخش word limit و با درنظرگرفتن محدودیت تعداد کلمه یا

تر از طوالنی نوشتن است. از همان ابتدای کامل نوشتن سخت و کوتاه همیشه …کلمه و  ۵۰۰مقدمه  کلمه؛

 .مواجه نشوید« کم کردن»ها دقت کنید تا بعدا با دردسر کلمه نگارش به محدودیت

 :هر نشریه همچنین تمرکز و گرایش مشخصی دارد

 نوآوری موضوعی دارند. مثال یافته هایی هستند کههای دست اول پژوهشمند به نشر یافتههبرخی نشریات عالق

دهند یا موضوعی کهنه را از منظری نو بررسی موضوعی ارائه می ای درباره چیستی، چرایی و یا چگونگیتازه

 .اندکرده

دارند. یعنی از روش، رویکرد و  شناختیهایی هستند که نوآوری روشمند به نشر پژوهشبرخی نشریات عالقه

اند که قبال در مقاالت هم موضوع استفاده نشده است یا قابلیت کرده یا ابزاری پژوهشی در پژوهش خود استفاده

 Library and اند. نشریهیک روش را برای پژوهیدن یک موضوع یا مسئله معرفی کرده جدیدی از

Information Science Research  این دست نشریات است ای ازنمونه. 

دارند و در روشی  شناختی مشخصیهایی است که گرایش روشبرخی نشریات تمرکزشان بر نشر پژوهش

 جستجوی عبارت زیر به لیستی از این نشریات دست با. دارند نوآوری – ترکیبی و کیفی، کمی، مثال –مشخص 

 :یابیدمی

List of qualitative research methodology journals 

List of quantitative research methodology journals 

List of mixed method research journals 

هایی هستند که در منطقه جغرافیایی یا بافتی مشخص )مثال در صنعتی مند به نشر پژوهشبرخی نشریات هم عالقه

 .اندانجام شده مشخص(
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 را ودخ مقاله نشریه نگارشی سیاق و سبک دقیق مطالعه از پس و نشریه موضوعی تمرکز و دامنه بررسی پس

 .کنید نویسپیش

های مختلف مقاله و عناوین بخش هاکند. چون هم با بخشدقت به این نکات زمان زیادی را برای شما ذخیره می

توانید الگوبرداری کنید و هم با تمرکز موضوعی و از آن می شویدمی آشنا – است نشریه انتظار مورد که آنگونه –

 .کندزیادی می شوید که این به شیوه طراحی عنوان مقاله و چیدمان محتوا به شما کمکآشنا می نشریه

 مطالعه آن ربط مقاله شما را با محورهای ای تنظیم شود که ویراستار به محضعنوان و محتوای مقاله باید به گونه

 .ها قرار دهدمقاله شما را در سبد داوری اش به راحتی ببیند ور نشریهمدنظ

 به زبان انگلیسی، مقاله خود را به انگلیسی بازاندیشی و بازنویسی کنید برای نشر مقاله 

لی الزم است الملبین مقاله فارسی با مقاله انگلیسی قدری متفاوت است و برای جلب نظر نشریات سبک نگارش

یکی از راههای فهم و یادگیری این موضوع مطالعه مقاالت  .نویسی به زبان انگلیسی را رعایت کنیدمقاله تا اصول

 .المللی است که قصد دارید مقاله خود را برای آن)ها( ارسال کنیدمعتبر بین منتشر شده در نشریات

کنید. این  آنها را کالبدشکافی ارزیابانه ترین مقاالت را به عنوان الگو انتخاب کنید و با نگاهپرخواننده سعی کنید

هر بخش و همچنین چیدمان و ادبیات نگارش آنها را درک نمایید  بندیکند تا اجزا و پاراگرافبه شما کمک می

شما به مقاالت  نگارش مقاله خود الگوبرداری کنید. قطعا هر چه شیوه نگارش و چیدمان مقاله و از آنها برای

 .یابدافزایش می تانتر باشد شانس پذیرش مقالهردنظر نزدیکپرخواننده نشریه مو

مطالعه کنید و پس از انتخاب نشریات هسته حوزه موردنظرتان، در داخل  را گام ششم برای یافتن نشریات معتبر

د کال مقاله یا یابید که بایدرمی بدشکافی چند مقالهدنبال مقاالت پربازدید یا پرخواننده بگردید.پس از کال نشریه

بازاندیشی کنید و بنگارید. یعنی باید پژوهش خود و فرایند و خروجی آن را  پژوهش خود را از ابتدا به انگلیسی

ریات معتبر مورد پسند نش انگلیسی فکر کنید و بنویسید.ترجمه صرف مقاله یا پژوهش فارسی به انگلیسی به

ی به زبان نویسگیرد. برای فراگیری اصول مقالهپذیرش نمی ایی نیست و به احتمال زیاد چنین مقالهالمللبین
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عبارت  جستجوی توانید باآموزشی بسیار زیادی وجود دارد که در صورت تمایل به خودآموزی می انگلیسی منابع

 How to write academic papersزیر در نت به این منابع دست یابید

How to write for high impact journals  

نویسی به زبان انگلیسی گزینه دیگری است که به در عین حال شرکت در کارگاههای آموزشی در حوزه مقاله

 .کندتقویت این مهارت کمک می

 : کانال آموزشی پژوهه در موجود مطالب

 آن مختلف های بخش و آموزش پروپوزال 

 آن مختلف های بخش و نامه آموزش پایان 

 آن استانداردهای  و نویسی آموزش مقاله 

 معتبر ژورنالهای در مقاله چاپ اصول 

 آن های معیار و پژوهش موضوع انتخاب 

 نامه پایان از کننده حمایت های نهاد و ها سازمان پژوهشی های اولویت 

 آماری های روش ویژه به گوناگون تحقیق های روش 

 همچون نامه پایان تحلیل در استفاده مورد افزارهای نرم برخی spss , matlab 

 مختلف های رشته در فارسی و التین اطالعاتی های پایگاه اهم معرفی 

 برنامه ترفندهای آموزش WORD مقاله و نامه پایان تایپ جهت  

 ...و     

 کانال تلگرام پژوهه لینک:https://telegram.me/joinchat/CFfiVTvls6nn8eg4Zot5RQ 

 پژوهه سایت:http://pajooheh.ir/  

 

 

WWW.GhadamYar.com

https://telegram.me/pajoohehgroup
https://telegram.me/joinchat/CFfiVTvls6nn8eg4Zot5RQ
http://pajooheh.ir/

	GhadamYar
	#استخراج_مقاله_از_پایاننامه

