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آیا این کتاب به درد 
شما خواهد خورد؟

شــاید در دانشــگاه شــما هــم نمــره پایان نامــه از 18 شــروع می شــود 
و اگــر مقالــه داشــته باشــید می توانیــد بــه نمــرات باالتــر فکــر کنیــد. 
تمــام  فقــط   ، باالتــر نمــره  بی خیــال  بگوینــد  اســت  ممکــن  بعضی هــا 
اســت.  ممکــن  هــم  ســخت تری  حالــت  امــا  شــویم؛  راحــت  و  بشــود 
شــاید مجــوز دفــاع شــما فقــط بعــد از پذیــرش مقالــه یــا مقــاالت صــادر 

شــود. اگــر این طــور باشــد کــه خــوب پــس بایــد انجامــش بدهیــد!
دکتــری  غ التحصیــل  فار هســتم.  حقایقــی  ســادات  زهــره  مــن 
. در ســال آخــر دکتــری  مهندســی دریــا در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
تصــور می کــردم کــه کاری کــه در پایان نامــه انجــام دادم بــه لحــاظ علمــی 
کیفیــت خوبــی داشــته باشــد امــا نتوانســتم مقاله هایــم را زود بــه چــاپ 
برســانم. مقاله هایــم در همــان مجالتــی رد می شــدند کــه مراجــع اصلــی 
بــا  بــا مقالــه  بــه دلیــل عــدم تطابــق  آن هــم  آن هــا چاپ شــده بودنــد. 

مجلــه! رهیافت هــای  و  اهــداف 
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و  کتاب هــا  کجاســت.  کار  اشــکال  ببینــم  کــه  گرفتــم  تصمیــم   
کــه  رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه  و  خوانــدم  را  زیــادی  آنالیــن  راهنماهــای 
می تــوان در زمــان کم تــر و بــا وضــوح بیش تــری مقالــه نوشــت. حــاال 
دیگــر خــودم می توانــم اشــکاالت اساســی مقاله هایــم را برطــرف کنــم و 
مقالــه نوشــتن، یــک کار عــذاب آور و وحشــتناک نیســت. اگــر شــما هــم 
دوســت داریــد کــه در زمــان کم تــر و بــا لــذت و بهینه تــر مقالــه بنویســید 

ــوید. ــراه ش ــن هم ــا م ب
مهم تریــن چیــزی کــه مــن در مــورد مقاله نویســی متوجــه شــدم ایــن 
ــو دارد! خــوب ایــن شــاید خیلــی واضــح باشــد امــا  ــه الگ اســت کــه مقال
مــا از ایــن الگــو به درســتی اســتفاده نمی کنیــم. نوشــتن مقالــه بــه نظــر 
، یــک ســری اصــول  مــن شــبیه دوختــن یــک لبــاس اســت. دوخــت و دوز
بدیهــی دارد کــه اگــر آن هــا را رعایــت نکنیــم یــا ندانیــم، همیشــه بــا نــگاه 

عاقــل انــدر ســفیه خیاط هــا روبــرو خواهیــم شــد!
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خــب، قبــل از این کــه بخواهیــم برویــم ســر ایــن بحــث کــه چطــور 
ــه بنویســیم الزم اســت کــه ســر چنــد موضــوع بــه توافــق برســیم! مقال

اول: مقاله بدون پژوهش نداریم!
آیــا می شــود بــدون داشــتن پارچــه لبــاس دوخــت؟ خــب جــواب ایــن 
ســؤال واضــح اســت. همان طــور کــه نمی شــود با بــاد هوا لبــاس دوخت، 
نمی شــود بــدون داشــتن پژوهــش هــم مقالــه نوشــت. مقالــه ی علمــی 
گــزارش انجــام یــک پژوهــش بــوده و هــر پژوهــش درواقــع پاســخ بــه یک 
ســؤال اســت. شــما یــک پژوهــش را به عنــوان تــز در کارشناســی، ارشــد 
 دســت نگه داریــد. 

ً
یــا دکتــری انجــام داده ایــد. اگــر این طــور نیســت لطفــا

بــرای نوشــتن مقالــه زود اســت!
ع نکنید! دوم: نوشتن مقاله را از عنوان شرو

می خوانیــد  کــه  چیــزی  اولیــن  می گیریــد  دســت  را  مقالــه ای  وقتــی 
عنــوان آن اســت، بعــد چکیــده و کلمــات کلیــدی و مقدمــه و ... امــا در 
مــورد نوشــتن مقالــه داســتان فــرق می کنــد. ترتیــب نوشــتن مقالــه 
بــا آن چیــزی کــه دیــده می شــود کامــاًل متفــاوت اســت و ایــن ترتیــب، 

متناســب بــا رونــد انجــام پژوهــش اســت.

 قبول؟ حاال بیایید ببینیم این کتاب چطور کار می کند:
ایــن کتــاب، راهنمــای شماســت در نوشــتن گــزارش پژوهش تــان 
از ابتــدا تــا تبدیــل آن بــه مقالــه. از زمانــی کــه پارچــه ای را بــرای دوخــت 
انتخــاب می کنیــد، تــا وقتــی کــه یــک لبــاس خوش پــوش می دوزیــد!
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بــا فــرض این کــه پژوهــش، انجام شــده و یــا در حــال انجــام اســت 
ــود اســت. ایــن لبــاس را  ــرای دوخــت لبــاس موج ــم. پارچــه ب ــو بروی جل
بــرای چــه نــوع مراســمی می خواهیــد؟ مقالــه قــرار اســت در چــه نــوع 

مجلــه ای بــه چــاپ برســد؟
ــط  ــی توس ــاالت علم ــگارش مق ــوه ن ــاره نح ــمیناری درب ــال 1391 س س
یــادم  شــد.  برگــزار   ) )امیرکبیــر مــا  دانشــگاه  در  اشــپرینگر  مؤسســه 
هســت ســخنران اول، آقــای وارن صحبتــش را بــا ایــن موضــوع شــروع 
کــرد کــه مقالــه ی شــما قــرار اســت کجــا چــاپ شــود؟ او گفــت شــما 
می توانیــد یــک مقــدار مــواد اولیــه ی علمــی )بــه قــول خودمــان چنــد 
متــر پارچــه( را بــه یــک شــکل خــاص بــرای یــک مجلــه و در فــرم و شــکل 
دیگــر بــرای جــای دیگــر آمــاده کنیــد. پــس بــه یــاد داشــته باشــید کــه 

اگــر بــرای جایــی نوشــتید و رد 
جــای  بــرای  خواســتید  و  شــد 
 
ً
حتمــا بایــد  بفرســتید  دیگــر 

قبــل از فرســتادن تغییراتــی در 
شــما  این کــه  کنیــد.  ایجــاد  آن 
لبــاس را بــرای کجــا می خواهید، 
شــمارا بســیار محــدود خواهــد 
کــرد و بیــن چنــد گزینــه مخیــر 

خواهیــد شــد.

مجالت  از  فهرستی 
کنید  درست  خودتان  برای 
مراجع  بیشتر  ببینید  و 
کدام  در  شما  پژوهش 
شده اند؟  چاپ   مجله ها 
به  یک بار  وقت  هرچند 
و  بزنید  سر  مجله ها  این 

الگویشان را دربیاورید!
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ــد  ــت. بای ــده اس ــما مشخص ش ــاس ش ــوع لب ــه ن ــد ک ــرض کنی ــال ف ح
ــوع پارچــه و فیزیــک بدنــی  ــا ن ــی را کــه ب از میــان مدل هــای مختلــف، مدل
شــما مناســب اســت انتخــاب کــرده و الگویــش را پیــدا کنیــد. الگوهــا 
معمــواًل قواعــد خاصــی دارنــد. بــر اســاس مــدل ساخته شــده و بــا ســایز 
شــما مقیــاس می شــوند. الگــوی یــک مــدل لبــاس بــرای دو شــخص 
بــا ســایز متفــاوت، کامــاًل متفــاوت خواهــد بــود. درآوردن الگــو، یکــی از 
هنرهــای اصلــی خیاطــان چیره دســت اســت و چیــزی اســت کــه آن هــا را 
از بقیــه متفــاوت می کنــد. هــر چــه در آن  جزئیــات بیشــتری لحــاظ شــود، 

احتمــال نیــاز بــه بازبینــی و انجــام اصالحــات کمتــر می شــود .
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 داوری علمی
چطور انجام می شود؟

یــک مقالــه خــوب احتمــااًل مقالــه ای اســت کــه در یــک مجلــه معتبــر 
بــه چــاپ رســیده باشــد.  زمانــی کــه بــرای یــک مجلــه معتبــر مقالــه ای 
صــورت  مجلــه  ســردبیر  توســط  آن  اولیــه  ارزیابــی  می کنیــد،  ارســال 
و  مجلــه  دســتورالعمل  اســتانداردهای  بــا  آن  هماهنگــی  می گیــرد. 
بررســی  مجلــه  اهــداف  بــا  مقالــه  موضــوع  بــودن  مرتبــط  همین طــور 
می شــود. اســتانداردها در دســتورالعملی بــه نــام راهنمــای نویســندگان 

دانلــود می کنیــد. از وب ســایت مجلــه  کــه  اســت  نوشته شــده 
داور  نفــر  دو  حداقــل  بــرای  کنــد  عبــور  مرحلــه  ایــن  از  مقالــه  اگــر   
ارسال شــده کــه آن را بررســی کــرده و بــه پرسشــنامه ای دربــاره مقالــه 
عــدم  یــا  پذیــرش  مــورد  در  مجلــه  ســردبیر   

ً
نهایتــا می دهنــد.  پاســخ 

پذیــرش مقالــه شــما تصمیــم می گیــرد. پــس مقالــه ی خــوب، مقالــه ای 
اســت کــه جــواب بخــش عمــده ســؤاالت پرســش نامه داوران، بــرای آن 

مثبــت باشــد.
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پرسشنامه ای که داوران پر می کنند
داوران در ارزیابی مقاله به این سؤاالت جواب می دهند:

آیا این مقاله به اندازه کافی مطالب جدید دارد؟  •
ع مقاله، در حوزه تخصص مجله هست؟ آیا موضو  •

آیا پژوهش به طور خالصه و خوب سازماندهی شده است؟  •
آیا نتایج ارائه شده کافی هستند؟  •

آیا بحثی که انجام شده مرتبط با نتایج هست؟  •
آیا سطح زبان نوشتاری مقاله قابل قبول است؟  •

آیا شکل ها و جداول کافی هستند و به خوبی طراحی شده اند؟  •
چیزی تکراری هست؟ آیا حجم نتایج زیاد نیست؟  •

هست؟ مراجع  لیست  در  شده  آورده  متن  در  که  مراجعی  آیا   • 
آیا روش ها و آزمایش ها قابل تکرارند؟  •        

آیا جمع بندی به دست آمده، قابل دستیابی است؟  •

بــرای این کــه بتوانیــم از ایــن ســؤاالت بــه مقالــه ای خــوب برســیم بایــد 
مجموعــه ای از کارهــا را از ابتــدای انتخــاب موضــوع تــا زمــان ارســال مقالــه 
در نظــر بگیریــم. ایــن اقدامــات درواقــع پیــاده کــردن الگــوی یــک مقالــه 

خــوب هســتند.
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ــتانی  ــد. داس ــته باش ــتان را داش ــک داس ــکل ی ــد ش ــه بای  مقال
ــی.  ــش علم ــک پژوه ــام ی ــذاب از انج ج

ــد.  ــذب می کن ــب را ج ــود، مخاط ــوان« خ ــا »عن ــتان ب ــن داس ای
و  برجســتگی ها   ، کار اهمیــت  خالصــه  به طــور  »چکیــده«  در 
بتوانــد  بایــد  »مقدمــه«  می شــود.  داده  ح  شــر آن  نوآوری هــای 
مطالعــه  بــرای  درســتی  انتخــاب  کــه  کنــد  متقاعــد  را  خواننــده 
صحــت  »نتیجه گیــری«   ، کار پایــان  در  و  اســت  داده  انجــام 

کنــد. تائیــد  را  پژوهش تــان  مــورد  در  شــما  ادعاهــای 
مراحــل  بایــد  خــوب  ح  طــر یــا  الگــو  یــک  کــردن  پیــاده  بــرای 
انجــام کار را هــم به درســتی بدانیــم. وقتــی الگــو دقیــق باشــد، کار 
بــرش و دوخــت خیلــی راحت تــر اســت و نیــاز بــه اصــالح احتمــااًل 
جزئــی خواهــد بــود. یــک الگــوی خــوب الگویــی اســت کــه به شــما 
بگویــد در هــر بخــش از مقالــه بایــد چــه چیزهایــی نوشــته شــود 
و البتــه ترتیــب نوشــتن بخش هــا را هــم معیــن کنــد. بایــد دقــت 
داشــته باشــیم کــه ترتیــب نوشــتن بخش هــای مقالــه بــا ترتیــب 

قــرار گرفتــن آن هــا متفــاوت اســت.

,,STORY TELLING
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ع مقاله انتخاب موضو
گفتیــم کــه مقالــه علمــی گــزارش انجــام پژوهــش اســت. پژوهــش 
بــرای پیــدا کــردن جــواب یــک ســؤال؛ امــا پرســیدن ســؤال درســت در 
موفقیــت یــک پژوهــش بســیار تأثیرگــذار اســت. متأســفانه خیلی هــا 
وقتشــان را در پژوهــش صــرف پاســخ بــه ســؤاالت پرخطــر می کننــد. 
خیــر  بلــه-  پاســخ  بــا  ســؤال هایی   ، پرخطــر ســؤال  نــوع  شــایع ترین 
هســتند. مثــاًل فــرض کنیــد ســؤال یــک پژوهــش در ایمنی شناســی ایــن 

باشــد: 
آیا در هنگام حمله ویروس X )شرایط توصیف شده(، سلول های 

عصبی حساس شده و ماده Y ترشح می کنند؟
ایــن  می شــوند  محســوب  پرخطــر  ســؤاالتی  چنیــن  این کــه  دلیــل 
اســت کــه نتایــج ایــن پژوهش هــا تنهــا در حالتــی قابل انتشــار اســت کــه 
جــواب ســؤال مثبــت باشــد. اگــر شــما بــا اطمینــان یــا امیــد بی دلیــل بــه 
مثبــت بــودن پاســخ پیــش برویــد، ممکــن اســت در انتهــای پژوهــش 
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شــوکه شــوید. اگــر جــواب منفــی باشــد چــه می کنیــد؟ مگــر چقــدر امــکان 
پیش بینــی وجــود دارد؟ بــا ایــن مــدل ســؤال ممکــن اســت زمــان زیــادی 
از وقتتــان را بــر روی چیــزی بگذرانیــد کــه هیــچ عایــدی برایتــان نداشــته 

باشــد.
به جــای ایــن مــدل ســؤال پرســیدن شــاید بهتــر باشــد که ســؤال هایی 
ــؤال احتمــال موفقیــت بیشــتری را  ــاز بپرســید. ایــن مــدل س ــان ب ــا پای ب

دارد. حــاال بیاییــد همــان ســؤال قبلــی را این طــور بپرســیم:
 در هنــگام حملــه ویــروس X، ســلول های عصبــی چــه رفتــاری از خــود 

نشــان می دهنــد؟
دقــت داشــته باشــید کــه ایــن نــوع تغییــر ســؤال، بــازی بــا کلمــات 
نیســت. بلکــه تغییــر دیــدگاه شــما در تحقیــق اســت. اگــر شــما فقــط بــه 
دنبــال ترشــح مــاده Y در تحقیــق باشــید، ممکــن اســت خیلــی چیزهــای 
دیگــر از دیــد شــما پنهــان بمانــد و درنتیجــه پژوهــش به جــای خوبــی 

نرســد. 
ــاز اســت!  ــا انتهــای ب ــؤال ب ــوب یــک س ــؤال پژوهــش خ پــس یــک س
یعنــی این کــه ببینیــد چــه اتفاقــی می افتــد و ســپس آن اتفــاق را گــزارش 
کــرده و تحلیــل کنیــد. داشــتن پیش بینــی تــا حــدودی خــوب اســت امــا 
این کــه انتظــار دقیــق از پژوهــش داشــته باشــید و دقیقــا بدانیــد چــه 
ــاد اصــاًل نشــانه خوبــی نیســت. پژوهــش یــک ســفر  اتفاقــی خواهــد افت
اکتشــافی اســت. ســفر بــه دنیایــی کــه شــاید قبــل از شــما کســی قــدم 
نگذاشــته باشــد. اگــر می دانیــد آن دنیــا چــه شــکلی اســت احتمــااًل کســی 
قبــل از شــما بــه آنجــا ســفر کــرده و برایتــان چــراغ گذاشــته اســت و ایــن 
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معنایــش ایــن اســت کــه اکتشــاف شــما دیگــر اکتشــاف نیســت. تازگــی 
نــدارد و احتمــااًل مقالــه ی حاصــل از آن خیلــی جــذاب نخواهــد بــود. مثــاًل 
بــا جریان هــای  یــک غــار  کــه درون  آمادگــی داشــته باشــید  بایــد  شــما 
آب روبــرو شــوید؛ امــا می دانیــد کــه درون غــار نمی توانیــد دریــا داشــته 
باشــید. ایــن مثــال شــاید احمقانــه بــه نظــر برســد؛ امــا اگــر می دانیــد کــه 
ــرو خواهیــد شــد یعنــی  ــا آب روب ــا چــه عمــق و شــدتی ب دقیقــا از کجــا و ب

داشــته اید! اطالعــات 
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1. کار خود را بسنجید
فکــر کنیــد کــه چــرا می خواهیــد کارتــان را منتشــر کنیــد و آیــا کار شــما 
قابل انتشــار اســت یــا نــه. درواقــع از خــود بپرســید کــه آیــا ایــن پارچــه 
چطــور  پارچــه  جنــس  دارد؟   را  کــردن  هزینــه  و  گذاشــتن  وقــت  ارزش 
اســت؟ خریدارهــای حرفــه ای یــا همــان داوران و دبیــران مجــالت علمــی 
ایــن ســؤال را می پرســند کــه ایــن پژوهــش چقــدر مــی ارزد؟ شــاید شــما 
هــم شــنیده اید کــه گفتــه شــده: حیــف ایــن پارچــه کــه تــوی دوخــت خراب 

! شــده، یــا حیــف ایــن همــه زحمــت روی ایــن پارچــه ی بــه درد نخــور
بــه نوشــتن مقالــه قبــل از شــروع  تحقیــق فکــر کنیــد. از خودتــان 

بپرســید:
•    آیا من یک کار جالب و جدید انجام داده ام؟

•     آیا این کار یک کار چالش برانگیز محسوب می شود؟
•     آیا این کار به  موضوعات داغ و جدید علمی مرتبط می شود؟

•     آیا من راه حلی برای یک مسئله ی مشکل یافته ام؟
اگــر پاســخ ایــن ســؤال ها مثبــت اســت شــما می توانیــد کم کــم بــرای 
ــا از  ــا چنــد ت نوشــتن پیش نویــس خــود آمــاده شــوید. اگــر جــواب یــک ی
ایــن ســؤال ها منفــی اســت دســت نگه داریــد. شــاید بایــد مقالــه ی خــود 
 )Impact Factor( را بــه یــک مجلــه ی داخلــی یــا جایــی بــا ضریــب تأثیــر
پاســخ  ســؤاالت  ایــن  بــه  می خواهیــد  کــه  زمانــی  بفرســتید.   پایین تــر 
دهیــد بــه خاطــر داشــته باشــید کــه داوران مجله هــای بین المللــی چطــور 

داوری می کننــد   و بــه چــه ســواالتی پاســخ می دهنــد. 
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ع مقاله تصمیم گیری کنید 2. در مورد نو
ــی  ــای خیل ــه روش ه ــوان ب ــا  می ت ــل لباس ه ــم مث ــی را ه ــاالت علم مق
زیــادی طبقه بنــدی کــرد. یکــی از ایــن روش هــا، طبقه بنــدی بــر اســاس 
ســطح علمــی مقالــه اســت. در ایــران مقــاالت علمــی بــه دســته های زیــر 

می شــوند:  طبقه بنــدی 
•     بر اساس سطح مقاالت: در واقع بر اساس ارزش پژوهش

•     بر اساس روش تحقیق
ع مقاله: •     بر اساس نو

مقالــه اصلــی پژوهشــی: ایــن نــوع معمول تریــن نــوع مقالــه . 1
اســت کــه گــزارش انجــام یــک پژوهــش خــاص اســت. 

مقالــه مــروری:  ایــن نــوع مقالــه معمــواًل کار جدیــدی ارائــه . 2
نمی کنــد و بــر مبنــای مقــاالت قبلــی نوشــته می شــود. امــا 
نوشــتن  آن کار هرکســی نیســت و به تخصص و تســلط زیاد 
 ســردبیر مجــالت از کســانی 

ً
ــا ــاز دارد. عمدت ــرای نوشــتن نی ب

می شــوند  محســوب  خاصــی  موضــوع  در  صاحب نظــر  کــه 
درخواســت نوشــتن ایــن نــوع مقالــه را می کنــد. 

مقالــه کوتــاه یــا ســریع ارتباطــی: ایــن نــوع مقالــه به عنــوان . 3
ــا روش مهــم بــه  ــرای انتشــار ســریع یــک نتیجــه ی یــک پــل ب
کار مــی رود. ایــن نــوع مقالــه خیلــی مرســوم نیســت و معمــواًل 
یــک رشــته  ح در  توســط نویســندگان و دانشــمندان مطــر
ــد.  ــاه باش ــیار کوت ــد بس ــه بای ــوع مقال ــن ن ــود. ای ــته می ش نوش
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در ایــن کتــاب مــا در مــورد مقالــه اصلــی پژوهشــی صحبــت می کنیــم. 
شــما می توانیــد بــر اســاس تخصــص خودتــان ســطح آن را تعییــن کنیــد. 
بــه داده هــا و اطالعــات خودتــان نــگاه کنیــد و آن را ارزیابــی کنیــد. آیــا آن هــا 
بــرای یــک مقالــه کامــل کافــی هســتند؟ یــا آن قــدر شــگفت انگیز هســتند 

کــه نیــاز باشــد به ســرعت منتشــر شــوند؟ 
یــک  یــا  خــود  راهنمــای  اســتاد  از   

ً
حتمــا مقالــه  نــوع  انتخــاب  بــرای 

دانشــجوی دکتــری دیگــر کــه درزمینــٔه مشــابه شــما کار می کنــد کمــک 
ممکــن  می کنــد  نــگاه  بیــرون  از  کــه  کســی  وقت هــا  این طــور  بگیریــد. 
اســت چیزهایــی را متوجــه شــود و ببینــد کــه خــود شــما از آن هــا غافــل 

هســتید. 

3. مجله هدف را انتخاب کنید
ــا  ســؤالی کــه از اآلن بــه بعــد در مســیر زندگــی دانشــگاهی همیشــه ب
آن روبــرو خواهیــد بــود ایــن اســت: مقالــه را بــرای کجــا بفرســتیم؟ امــا 
یــک نکتــه مهــم را هیچ وقــت فرامــوش نکنیــد: قمــار نکنیــد. فرســتادن 
هم زمــان یــک مقالــه بــه چنــد مجلــه ریســک بزرگــی اســت. اگــر هــر دو 
مجلــه، مقالــه شــما را بــرای یــک داور بفرســتند می دانیــد چــه خواهــد 

ــم!  ــوض کنی ــث را ع ــد بح ــد؟ بیایی ش
مقالــه را بــرای یــک مجلــه بفرســتید و منتظــر پاســخ آن هــا بمانیــد. 
معمول تریــن نــوع انتخــاب مجلــه ایــن اســت کــه از مقــاالت مرجــع خــود 
اســتفاده کنیــد. ممکــن اســت تعــدادی از آن هــا در یــک یــا دو مجلــه 
کنیــد و مقــاالت  نامــزد  را  ایــن مجــالت  خــاص منتشــر شــده باشــند. 
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ــد. ایــن کار کمــک بزرگــی  جدیــد آن هــا را بخوانیــد و ببینیــد کــه چگونه ان
ــود.  ــد ب ــما خواه ــه ش ــتن مقال ــد نوش ــه رون ب

بــرای بعضــی  خ رد شــدن مقالــه در مجلــه هــم دقــت کنیــد.  نــر بــه 
خ بــاالی 90% اســت. مثــل مجــالت معــروف Nature و  مجــالت ایــن نــر

کنیــد.  شــروع  متوســط تر  مجــالت  از  اســت  بهتــر  احتمــااًل   .Science

4. به الزامات مجالت توجه کنید 
بعــد از انتخــاب مجلــه بــه ســایت آن برویــد. راهنمــای نویســندگان 
را دانلــود کنیــد و آن را بارهــا و بارهــا بخوانیــد!  در ایــن راهنماهــا تمــام 
جزئیــات مهــم اشــاره شــده اســت. ماننــد مقــدار مجــاز متــن و عکــس و 

صفحــات، فرمــت عکس هــا و جــداول، سیســتم ارجــاع دهــی و ... 
پیــروی از ایــن راهنمــا، هــم وقــت شــما و هــم وقــت ســردبیر مجلــه را 
بهینــه می کنــد. ســردبیرها از خوانــدن مقالــه ای کــه بــه ایــن موضوعــات 
دقــت نکــرده اســت نفــرت دارنــد. توجــه نکــردن بــه ایــن موضوعــات 
به راحتــی حمــل بــر بی احترامــی شــما بــه ســردبیر مجلــه خواهــد شــد. 
بســیاری مواقــع مجبــور خواهیــد شــد در فرمــت مقالــه تغییراتــی بدهیــد 
و زمانــی را در صــف بررســی دوبــاره پیش نویــس مقالــه منتظــر بمانیــد . 
گاهــی مواقــع هــم ســردبیرهای ســخت گیر مقالــه شــما را بــه ایــن دلیــل 

رد خواهنــد کــرد. 
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5. به ساختار مقاله توجه کنید.
هــر مجلــه  قاعــده ی خاصــی بــرای ســاختار مقاله هایــش دارد کــه در 
قســمت راهنمــای نویســندگان آن را بیــان کــرده اســت. امــا به طورکلــی 

مقاله هــا از ســه بخــش اساســی تشکیل شــده اند.  
جســتجو •  و  کــردن  نمایــه  بــرای  کــه  بخشــی  ابتدایــی:  بخــش 

ــه را  کــردن موضــوع در نظــر گرفته شــده اســت. ایــن بخــش، مقال
ــندگان و  ــام نویس ــوان، ن ــد. عن ــر می کن ــذاب و مؤث ــان، ج اطالع رس
محــل کار آن هــا ، چکیــده و کلمــات کلیــدی و زمان هــای ارســال و 

پذیــرش مقالــه اســت. 
ایــن بخــش شــامل متــن اصلــی مقالــه اســت: •  بخــش میانــی: 

نتیجه گیــری.  و  بحــث  نتایــج،  روش هــا،  مقدمــه، 
، مراجع، ضمایم و ملحقات است. •  بخش پایانی: تشکر

ایــن نــوع نــگارش مقالــه بــه سیســتم IMRAD معــروف اســت کــه در 
ــد.:  ــخ می دهن ــؤاالت پاس ــن س ــه ای ــف ب ــای مختل آن بخش ه

Introduction: پاسخ به اینکه شما چه کار کرده اید و چرا؟	 
Methods: چطور این کار را انجام دادید؟	 
Results: به چه دست یافتید؟	 
Discusion: خوب حاال همه این ها یعنی چه؟	 
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6. مفاهیم اخالق علمی را یاد بگیرید
یکــی از بدتریــن موضوعــات در علــم، تقلــب اســت. تقلــب در علــم 
یعنــی دزدیــدن کار بقیــه. این کار ممکن اســت عواقب حرفه ای و قانونی 

ســختی داشــته باشــد. مصادیــق تقلــب علمــی مــوارد زیــر هســتند:
عدد و داده سازی	 
تغییر داده ها	 
استفاده غیرانسانی از حیوانات و انسان ها	 
استفاده از ایده دیگران بدون اجازه	 
استفاده و کپی کردن کلمات دیگران	 

 هــر مفهومــی را بــا کلمــات خودتــان بیــان 
ً
بــرای جلوگیــری از آخــری لطفــا

کنیــد و ارجــاع بدهیــد. در یــک مقالــه خــوب شــما بــرای هــر جملــه یــا بایــد 
دلیــل داشــته باشــید یــا ســند از جایــی بیاوریــد. 
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الگوی
نگارش مقاله

گام های نگارش مقاله به ترتیب زمان نگارش
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گام اول : نگارش بخش روش انجام پژوهش
نــگارش مقالــه را مــی توانیــد همزمــان بــا انجــام پژوهــش شــروع کنیــد: 
شــما  بخــش  ایــن  در  پژوهــش.  انجــام  روش  از  بــرداری  یادداشــت  بــا 
بــه  را  ح می دهیــد. روش خــود  را شــر انجــام پژوهــش خــود  چگونگــی 
حــدی بــا جزئیــات بیــان کنیــد کــه اگــر محقــق دیگــری بخواهــد آن را تکــرار 
، از روش  ــی از کار ــر در بخش ــد. اگ ــام ده ــد انج ــر بتوان ــدون دردس ــد ب کنی
ح، بــه آن ارجــاع دهیــد.  کســی اســتفاده می کنیــد می توانیــد به جــای شــر
ایــن بخــش معمــواًل ســاده ترین بخــش کار بــرای دانشجوهاســت. 
ــا انجــام تحقیقتــان بنویســید  شــما ایــن بخــش را می توانیــد هم زمــان ب
 
ً
بعــدا اســت  ممکــن  چــون  دهیــد!  انجــام  را  کار  ایــن  بایــد  اصــواًل  و 

فرامــوش کنیــد کــه چطــور تحلیــل انجــام داده ایــد، چطــور کــد نوشــته اید. 
پرسشــنامه ها را بــر چــه اساســی طراحــی کرده ایــد و ... 

پژوهــش  روش  نوشــتن  و  تحلیــل  کــه  می کنــم  توصیــه   
ً
شــدیدا

کار  درگیــر  شــدت  بــه   وقتــی  دهیــد.  انجــام  پژوهــش  بــا  هم زمــان  را 
شبیه ســازی یــا آزمایشــگاهی یــا مطالعــه و فیش بــرداری هســتید، ممکن 
اســت ایــن کار بــرای شــما دشــوار باشــد، امــا مانــع خیلــی دردســرهای 

می شــود.  دیگــر 
در ایــن بخــش شــما بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــد کــه خواننــده 
بایــد چــه اطالعاتــی داشــته باشــد کــه بتوانــد تحقیــق شــما را خــودش 
تکــرار کنــد. تمــام اطالعــات موردنیــاز را بایــد در ایــن قســمت وارد کنیــد.
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سیستم  یک  فایل هایتان  نام گذاری  مورد  در   : پرانتز داخل 
نسخه  یا  آپ  بک  دائم  طور  به   و  باشید  داشته  مناسب 
پشتیبان تهیه کنید. همه دلشان برای کسی که تمام فایل های 
پایان نامه اش پریده می سوزد. اما متأسفانه هیچ کس نمی تواند 
باشید!  خودتان  فکر  به  پس  دهد.  انجام  کمک  برای  جدی  کار 
که  است  این  راه  ساده ترین  باشید.  داشته  روزانه  آپ  بک  یک 
نسخه نهایی هر روز را برای خودتان ایمیل کنید، یا جایی غیر از 

لپ تاپی که هرروز با خود حمل می کنید داشته باشید.

گام دوم: آماده کردن نشانگرها )شکل ها و جداول(
باوجــود اهمیــت تمــام مــواردی کــه پیش تــر گفتــه شــد، شــکل ها و 
نمودارهــا می تواننــد بــرگ برنــده شــما باشــند. گاهــی اوقــات یــک شــکل 
و یــا یــک نمــودار کــه بــه ســبک جدیــدی رســم شــده باشــد می توانــد تأثیــر 
بســیاری در جلــب  توجــه خواننــدگان داشــته باشــد. پــس بــرای طراحــی 
هــر  نوشــتن  از  قبــل  حتــی  پژوهشــگران  برخــی  کنیــد.  فکــر  نمودارهــا 
چیــزی بــه نمودارهــا فکــر می کننــد. مثــاًل بــا خوانــدن یــک مقالــه ممکــن 
خ تغییــرات پارامتــر  X  )مثــاًل میــزان  اســت بــه ایــن فکــر بیفتنــد کــه اگــر نــر
ــن  ــر Y  )س ــاس پارامت ــر اس ــت ( ب ــرز دیاب ــراد م ــون در اف ــد خ ــط قن متوس
افــراد( رســم شــود احتمــااًل نمــودار بســیار مفیــدی خواهــد بــود. خــود 
  
ً
ــود کــه قطعــا ــد خواهــد ب ــوع شــکل دهنده یــک تحقیــق جدی ایــن موض

ایــن مــدل نمــودار در مرکــز اهمیــت پژوهــش خواهــد بــود.
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ــد خیلــی راهگشــا باشــد.  ــوع نمودارهــا می توان ــه ن پــس فکــر کــردن ب
مــن حتــی از یکــی از دوســتانم شــنیدم کــه در زمــان طراحــی یــک مقالــه، 
تمــام اشــکال را پیــش از انجــام پژوهــش طراحــی می کنــد. تعــداد آن هــا و 
حتــی زیرنویــس و برچســب شــکل ها. البتــه موضــوع تســلط حرفــه ای او 
را نبایــد فرامــوش کنیــم. ایــن کار هرکســی نیســت. امــا داشــتن دیــد روی 

نشــانگرها بــه تحقیــق شــما کمــک باورنکردنــی خواهــد کــرد. 

موارد زیر را در مورد نمودارها رعایت کنید:
 بایــد ســاده باشــند. اگــر شــلوغ هســتند آن هــا را بــه چنــد قســمت 	 

تبدیــل کنیــد. 
نباید چیز تکراری  بین متن و جدول وجود داشته باشد. 	 
همه ی قسمت های شکل برچسب داشته باشند. 	 
بــرای 	  و  باشــند  به تنهایــی قابــل درک  بایــد  زیرنویــس عکس هــا 

عبارتــی  بــه  نباشــد.  متــن  بــه  مراجعــه  بــه  نیــازی  آن هــا  فهــم 
بایســتند. ســرپا  بایــد  خودشــان  

مطمئن شوید که کیفیت آن ها برای چاپ کافی است.	 
در جدول هــا هرگــز خطــوط عمــودی را  رســم نکنیــد و خطــوط افقــی 	 

هــم فقــط در حــد نیــاز ) مثــاًل بــرای جــدا کــردن عنــوان جــدول از 
بقیــه ردیف هــا(.

بــه تعــداد ســتون های مقــاالت 	  بــا توجــه  را  شــکل ها و جــداول 
باشــند،  ســتونه  دو  مقــاالت  اگــر  کنیــد.  آمــاده  هــدف  مجلــه 
شــد. خواهنــد  بی کیفیــت  احتمــاالً  شــدن  فشــرده  در  شــکل ها 
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گام سوم : نگارش بخش نتایج
در بخــش نتایــج شــما بایــد بــه ســؤال )چــه چیــزی(  پاســخ دهیــد. 
بگوییــد کــه پژوهــش شــما به چــه نتیجــه ای رســیده اســت. یافته هایتان 
را طــوری کنــار هــم قــرار دهیــد کــه یــک داســتان ایجــاد شــود. ایــن رونــد، 
اگــر  کرده ایــد.  بیــان  روش هــا  قســمت  در  کــه  اســت  رونــدی  همــان 
پژوهــش شــما شــامل بخش هــای طبقه بندی شــده اســت، نتایــج را بــه 

ــا توضیــح کافــی بیــان کنیــد.  ترتیــب و ب
مفیــد  بســیار  نتایــج  و  داده هــا  طبقه بنــدی  بــرای  زیرعنوان هــا 
هســتند. امــا دقــت داشــته باشــید کــه اســتفاده از آن هــا طبــق راهنمــای 

باشــد.  مجــاز  نویســندگان، 
بــرای  باشــید.  داشــته  دقــت  می بریــد  کار  بــه  کــه  افعالــی  زمــان  بــه 
توصیــف نتایــج از افعــال زمــان گذشــته اســتفاده و در ارجــاع بــه اشــکال و 

جــداول از افعــال زمــان حــال اســتفاده کنیــد. 
نتایــج تحلیــل آمــاری را نیــز وارد کنیــد. آمــار قلــب هــر تحقیــق داده 
را عینــی و قابل لمــس  محــور علمــی اســت و فرضیــه پژوهــش شــما 
ــام  ــل از انج ــتید و قب ــش هس ــام پژوه ــال انج ــه در ح ــد. هنگامی ک می کن
آن، بــه روش هــای آمــاری تحلیــل نتایــج خــود فکــر کنیــد. درواقــع قبــل 
از تفســیر نتایــج بایــد بــه لحــاظ آمــاری تحلیــل شــوند. برخــالف تصــور 
خیلی هــا، ایــن بخــش بایــد بیشــترین حجــم مقالــه را بــه خــود اختصــاص 
دهــد. شــما بایــد پیــش از رفتــن بــه ســراغ ایــن قســمت، کامــاًل آن را 
طراحــی کــرده باشــید. اگــر در کار شــما شــکل یــا طرحــی وجــود دارد بایــد 

قبــل از شــروع بــه نوشــتن مقالــه، آن را آمــاده کــرده باشــید. 
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گام چهارم :  نگارش بخش بحث و نتیجه گیری 
در بحــث و نتیجه گیــری بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ بدهیــد کــه نتایــج 
پژوهــش شــما بــه چــه معناســت. بحــث و نتیجه گیــری مهم تریــن بخش 
پژوهــش شماســت و نوشــتن ایــن بخــش معمــواًل آســان ترین بخــش 
کار اســت امــا درســت نوشــتن آن مشــکل اســت. در ایــن بخــش شــما 
می توانیــد اهمیــت پژوهــش خــود را برجســته کنیــد. مقــاالت بســیاری 

بــه دلیــل ضعــف در بحــث و نتیجه گیــری رد می شــوند. 
بحــث ارائه شــده بایــد مرتبــط بــا نتایــج کار  شــما باشــد امــا آن هــا را 
تکــرار نکنیــد. در ایــن قســمت شــما می توانیــد نتایــج خــود را بــا برخــی 
از کارهایــی کــه در مقدمــه بــه آن هــا اشــاره کردیــد مقایســه کنیــد. هرگــز 
مقاالتــی را کــه نتایجشــان بــا کار شــما همخوانــی نــدارد حــذف نکنیــد. 
ــا  ــود دارد و ی ــالف وج ــرا اخت ــه چ ــد ک ــد کنی ــده را متقاع ــای آن، خوانن به ج

چــرا کار شــما بهتــر و درســت تر اســت. 
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به نکات زیر دقت داشته باشید:
جمالتــی را بنویســید کــه حاصــل نتایــج شــما باشــد و بتوانیــد آن ها 	 

را بــا نتایــج خــود اثبــات کنید. 
از عبــارات واضــح اســتفاده کنیــد. مثــاًل به جــای »درجــه حــرارت 	 

یــا  ســانتی گراد«  درجــه   45« بگوییــم   » پایین تــر خ  »نــر یــا   » باالتــر
.»%0.1«

تمامــی تعاریــف یــا عبــارات یــا ایده هــای جدیــد بایــد قبــاًل جایــی 	 
تعریــف شــده باشــند. در ایــن قســمت هیــچ  چیــز جدیــدی نبایــد 

دخیــل شــود. 

برای تفسیر خوب نتایج به نکات زیر دقت کنید:
چگونــه ایــن نتایــج می توانــد بــا ســؤال اصلــی پژوهــش مرتبــط 	 

باشــد. چــه تأثیــری روی جــواب کامــل بــه ایــن پرســش خواهــد 
داشــت؟

آیا نتایج به دست آمده فرضیات پژوهش را تائید می کند؟	 
آیا نتایج با نتایج کار باقی پژوهشگران  همخوانی دارد؟	 
نقــاط ضعــف و اختــالف را بحــث کنیــد. اگــر نتایــج غیرمنتظــره بــود 	 

ســعی کنیــد آن را توضیــح دهیــد. 
آیا می توان نتایج کار شما را به گونه ی دیگری توصیف کرد؟	 
چــه پژوهش هــای دیگــری می تــوان انجــام داد کــه بــه ســؤاالت 	 

ایجادشــده در تحقیــق شــما پاســخ داده شــود؟
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بــدون  آورده ایــد  دســت  بــه  کــه  را  جدیــدی  چیزهــای  دیگــر  یک بــار 
ح دهیــد. دقــت داشــته باشــید کــه ویرایــش و اصــالح  بزرگ نمایــی شــر
نتایــج، کاری نیســت کــه فقــط در مقالــه آن را انجــام دهیــد. بایــد در 
رونــد پژوهــش ایــن کار را به درســتی انجام داده باشــید وگرنه نوشــتن 

آن چــه در مقالــه نیســت، راحــت نخواهــد بــود. 

 گام پنجم:  نگارش بخش جمع بندی
ایــن بخــش نشــان می دهــد کــه کار پژوهشــی شــما چــه تأثیــری روی 
پیــش بــرد دانــش در ایــن زمینــه داشــته اســت. در برخــی مجله هــا ایــن 
بخــش بــا بخــش مربــوط بــه بحــث یکــی اســت و درواقــع آخریــن پاراگــراف 
آن اســت. اگــر ایــن بخــش را به خوبــی ننویســید خواننــدگان و داوران 
را  آن  اســت  ممکــن  و  کننــد  قضــاوت  شــما  کار  مــورد  در  نمی تواننــد 

ــد.  ــه نبینن ــاپ در مجل ــته چ شایس
آزمایش هــا یــا  یــک اشــتباه اساســی در ایــن بخــش تکــرار نتایــج و 
بخش هایــی از چکیــده اســت. جمــالت و عبــارات تکــراری از جاهــای دیگــر 
 در ایــن بخــش نشــان 

ً
 قابل قبــول نیســت. شــما بایــد واقعــا

ً
مقالــه واقعــا

دهیــد کــه کار شــما چــه اهمیتــی دارد و وظیفــه خــود را بــرای پیش بــرد 
ــت.  ــام داده اس ــتی انج دانــش به درس

شــما بایــد یــک ارزیابــی کوتــاه و واقع بینانــه از کار خــود ارائــه دهیــد. 
هســتید  آن  انجــام  حــال  در  ادامــه  در  کــه  کارهایــی  بــه  می توانیــد 

بدهیــد. ادامــه  در  کارهایــی  پیشــنهاد  یــا  و  اشــاره کنید 
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 گام ششم : نگارش مقدمه
بخــش مقدمــه، پاســخ بــه ســؤال چرایــی انجــام پژوهــش اســت. شــما 

چــرا ایــن پژوهــش را انجــام داده ایــد؟ 
در مقدمه باید حداقل به این سه سؤال پاسخ دهید:

هــدف یــا فرضیــه اصلــی تحقیــق شــما چیســت؟ شــما در ایــن . 1
مقالــه قــرار اســت بــه چــه ســؤالی پاســخ دهیــد؟ همان طــور کــه 
پیش تــر گفتــه شــد تحقیــق شــما بایــد مبتنــی بــر  یــک پژوهــش 
ــه قــرار اســت پاســخ دهــد همــان ســؤال  باشــد.  ســؤالی کــه مقال
اصلــی پژوهــش شــما بــوده اســت. از ســؤال هایی کــه جــواب آن ها 
بله/خیــر اســت دوری کنیــد. بــه ســراغ زمینه هــای خیلــی جدیــد کــه 
در آن هــا تخصــص داریــد هــم نرویــد. ســؤال هایی بــا پایــان بــاز 

ــتند.  ــؤال در پژوهــش هس ــوع س ــن ن بهتری
بایــد . 2 چیســت؟  تحقیــق  ایــن  انجــام  از  شــما  انگیــزه  مهم تریــن 

مخاطــب را قانــع کنیــد کــه چــرا ســؤالی کــه شــما می پرســید مهــم 
زمینــه  ایــن  در  علمــی  تحقیقــات  ادامــه  روی  اثــری  چــه  اســت. 
شــما  کــه  داشــت  وجــود  خالــی  فضــای  چــه  گذاشــت.  خواهــد 
ــخ  ــید؟ پاس ــان بپرس ــؤال را در پژوهش ت ــن س ــد ای ــم گرفتی تصمی

ایــن ســؤال بــه ســود چــه کســانی خواهــد بــود.؟
دیگــران چــه اثــری روی ایــن زمینــه تحقیقاتــی داشــته اند؟ ایــن . 3

قســمت همان طــور کــه حــدس زده ایــد مــروری بــر ادبیــات، منابــع، 
پیشــینه تحقیــق و ... نــام دارد. اســمش را هــر چــه کــه بگذاریــم 
یکــی از نچســب ترین بخش هــای انجــام  پژوهش اســت. نوشــتن 
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ــه اســت. حــاال  ــادی مقال ایــن بخــش مســتلزم خوانــدن مقــدار زی
خواندنــش بــه یک طــرف، چســباندن و مرتبــط کــردن این همــه 
 وقتی کــه زمینــه 

ً
 کار خوشــایندی نیســت. خصوصــا

ً
مقالــه واقعــا

کاری گســترده باشــد. امــا یــک خبــر خــوب هــم برایتــان دارم. بــا  
یــک راهــکار ســاده می توانیــد ایــن اســب ســرکش را رام کنیــد: بــا 

ــوید.  ــؤال وارد ش س
نگــران نباشــید. شــما مقدمــه مقالــه را وقتــی خواهیــد نوشــت 
ــته  ــام آن را نوش ــای انج ــد. روش ه ــام کرده ای ــتان را تم ــه پژوهش ک
آورده و جمع بنــدی کرده ایــد. پــس خــوب  را بــه دســت  و نتایــج 
ــی  ــاختار اصل ــما س ــد.  ش ــام داده ای ــی انج ــه کارهای ــه چ ــد ک میدانی
مقالــه را پیش تــر طراحــی کرده ایــد و الگــوی آن را درآورده ایــد. پــس 
میدانیــد کــه در ایــن بخــش چــه چیزهایــی قــرار اســت نوشــته 
شــود. فهرســتی از ســؤاالتی را کــه منجــر بــه پــر کــردن باکــس ایــن 
بــه ســراغ  بــه دســت  لیســت  و  کنیــد  آمــاده  قســمت می شــود 

برویــد.  مقاله هــا 
حــاال بــا نــگاه پرسشــگرانه مقاله هــا را بررســی کنیــد و تعــدادی را 
کــه قــرار اســت تشــکیل دهنده ســاختار تــز شــما باشــند انتخــاب 
کــرده و یادداشــت برداری کنیــد. البتــه دقــت داشــته باشــید کــه 
ــرداری مقــاالت علمــی کمــی متفــاوت از  نحــوه خوانــدن و خالصه ب

مطالعــه عــادی اســت. 
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پایانــی  و  میانــی  آغازیــن،  بخــش  ســه  بــه  را  مقدمــه  بیاییــد  پــس 
تقســیم کنیــم. مقدمــه قــرار بــود پاســخ چرایــی انجــام پژوهــش شــما 
باشــد.  در قســمت آغازیــن مقدمــه بایــد اهمیــت انجــام پژوهــش خــود 
را توضیــح بدهیــد. اینجــا جایــی اســت کــه شــما فرصــت داریــد خواننــده 
( را متقاعــد کنیــد کــه چــرا کار شــما مفیــد اســت. توضیــح دهیــد  )و داور
کــه مســئله ای کــه حــل کرده ایــد دقیقــا چیســت و چــه مطالعاتــی روی آن 

اســت.  انجام شــده 
نیــازی نیســت یــک تاریخچــه ادبیــات کامــل بنویســید.  مقدمــه ی 
بــه مقــاالت  به طــور خالصــه  تاریــخ علــم نیســت.  کالس  مقالــه شــما، 
اصلــی ارجــاع دهیــد و چیزهایــی را بنویســید کــه اگــر خواننــده اطالعــات 
بیشــتری نیــاز داشــته باشــد بــه آن مراجعــه کنــد. از خودتــان بپرســید آیــا 
ارجاعــات متعــادل و مرتبــط هســتند؟ داوران از ارجاعــات زیــاد و بی ربــط 

نمی آیــد. خوششــان 
در قســمت میانــی مقدمــه بگوییــد دلیــل و یــا پیشــینه منطقــی شــما 
بــرای انجــام ایــن تحقیــق چیســت. توضیــح بدهیــد کــه چــرا ایــن موضــوع 
و  قــوت  نقــاط  و  موجــود  راه حل هــای  روی  بحــث  کرده ایــد.  انتخــاب  را 
ضعــف آن هــا کــه منجــر بــه انتخــاب راه حــل شــما شــده اســت کمــک 

زیــادی می کنــد. 
بنویســید  را  خــود  تحقیــق  اهــداف  به وضــوح  مقدمــه  انتهــای  در 
را  بــه چــه چیــزی دســت یابید. روش هایــی  کــه امیــد داریــد  و بگوییــد 
کــه بــرای انجــام ایــن تحقیــق به کاربرده ایــد نــام ببریــد و در انتهــای کار 

بگوییــد.  خــود  مقالــه  ســاختار  از  مختصــری 
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گام هفتم: نگارش  چکیده
شــما  تحقیــق  کــه  می گویــد  شــما  احتمالــی  مخاطــب  بــه  چکیــده 
ــوان  ــراه عن ــه هم ــده ب ــد. چکی ــت آورده ای ــه دس ــه ب ــت و چ ــوده اس ــه ب چ
گهــی مقالــه شماســت بــرای جلب توجــه داوران و خواننــدگان.  درواقــع آ
کاری کنیــد کــه عنــوان و چکیــده ی مقالــه شــما جــذاب و ســاده باشــد و 
ــه  ــما را متوج ــور ش ــاًل منظ ــه، کام ــدن مقال ــه خوان ــاز ب ــدون نی ــده ب خوانن
بــه بخش هــای  نیــاز  و  بایســتد  به تنهایــی  ســرپا  بایــد  شــود. چکیــده 

دیگــر بــرای درک آن نباشــد.
شــما بایــد در چکیــده دقیــق باشــید و از کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه 
آخــر چکیــده بایــد مهم تریــن  معنــی تحقیــق شــما را برســانند. جملــه 

تفســیر یــا نتیجه گیــری شــما را بیــان کنــد. 
شــما  مقالــه  بیشــتر  بررســی  احتمــال  روی  بــر  قــوی  چکیــده  یــک 
به شــدت تأثیرگــذار اســت و بایــد  تــا جــای ممکــن مختصــر باشــد. بــه 
تعــداد دقیــق کلمــات چکیــده در راهنمــای نویســندگان  اشاره شــده 

آن را رعایــت کنیــد. اســت و الزم اســت کــه 

چکیده باید به دو سؤال زیر پاسخ خالصه بدهد:
چه کاری انجام شده است؟. 1
مهم ترین یافته ها چیست اند؟. 2
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گام هشتم: انتخاب عنوان مقاله
بــرای  شــما  شــانس  تنهــا  شــاید  و  شــانس  اولیــن  مقالــه  عنــوان 
خوانــده شــدن مقالــه اســت و البتــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه اولیــن 
خواننــدگان شــما داوران و ســردبیران مجــالت هســتند. پــس از پذیرفتــه 
شــدن مقالــه هــم اولیــن  خواننــدگان مقالــه شــما، نویســندگانی هســتند 
ــدار اول  ــل دی ــه مث ــوان مقال ــد داد. عن ــاع خواهن ــما ارج ــه ش ــه مقال ــه ب ک
اســت. شــما شــانس دیــدار اول را هرگــز دوبــاره بــه دســت نخواهیــد آورد 

ــدار دومــی در کار نباشــد.  و شــاید هرگــز دی
همــه کســانی کــه کار علمــی انجــام می دهنــد بــا تعــداد بســیار زیــادی 
از متــون منتشرشــده روبــرو هســتند و بایــد از بیــن آن هــا بــرای مطالعــه 
انتخــاب کننــد. بســیاری از انتخاب هــا فقــط از روی عنــوان انجام می شــود. 
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داوران در مورد عنوان مقاله سؤاالت زیر را بررسی می کنند؟
ــوع 	  ــص موض ــژه و مخت ــا وی ــده، ی ــی انتخاب ش ــوان به طورکل ــا عن آی

موردمطالعــه اســت؟
ح شده در مقاله است؟	  آیا عنوان گویای موضوعات مطر
آیا امکان ساده تر شدن آن وجود دارد؟	 

بــرای انتخــاب عنــوان وقت بگذارید و در مورد آن با بقیه نویســندگان 
مقالــه خــود مشــورت کنیــد.  مقالــه شــما بــا ایــن عنــوان در پایگاه هــای 
مختلــف نمایــه می شــود. بایــد مرتبــط بــا کاری کــه انجــام داده ایــد و گویــای 
ــی  ــه آن دسترس ــد ب ــد بتوان ــتجو می کن ــه آن را جس ــی ک ــه کس ــد ک آن باش
پیــدا کنــد. همچنیــن ســعی کنیــد از بــه کار بــردن اصطالحــات پیچیــده و 

عالئــم اختصــاری و ... بپرهیزیــد. 

گام نهم: انتخاب کلمات کلیدی
کلمــات کلیــدی به عنــوان برچســب مقالــه شــما بــه کار می رونــد و 
بــرای نمایــه کــردن مقالــه کاربــرد دارنــد. البتــه برخــی مجــالت، ایــن روزهــا 
از کلمــات کلیــدی اســتفاده نمی کننــد چــون امــکان جســتجو در متــن 
کامــل مقالــه فراهــم شــده اســت. در حالــت کلــی، عباراتــی کــه به عنــوان 
معنــای  بــا  و  کلــی  خیلــی  نبایــد  می شــوند  اســتفاده  کلیــدی  کلمــات 
 چکیــده 

ً
گســترده باشــند. بهتــر اســت عباراتــی کــه در عنــوان و بعضــا

اســتفاده  شــد ه اند را بــه عنــوان کلمــات کلیــدی بــه کار نبریــم. اگــر قــرار 
کــه خیلــی  آن هایــی  تنهــا  کنیــم  اســتفاده  از عبــارات اختصــاری  اســت 

مجازنــد.  هســتند  شناخته شــده 
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گام دهم: ساماندهی مراجع مقاله
یکــی از پراشــتباه ترین بخش هــای مقــاالت معمــواًل بخــش مراجــع 
اســت.  تأثیرگــذار  نیــز بســیار  داوران  نظــر  روی  ایــن موضــوع  و  اســت 
ــاع،  ــت ارج ــای مدیری ــا و نرم افزاره ــتفاده از ابزاره ــا اس ــا ب ــن روزه ــه ای البت
ایــن کار راحــت شــده اســت. نرم افزارهــای مدیریــت ارجــاع مثــل مندلــی1 
و اندنــوت2 بــه طــرز باورنکردنــی در وقــت شــما صرفه جویــی می کننــد. 
مندلــی یــک ابــزار رایــگان اســت امــا اندنــوت را بــه لطــف نبــود قانــون 

کنیــد. دانلــود  نرم افــزار  ســایت های  از  می توانیــد  کپی رایــت 
کار کــردن بــا آن هــا را یــاد بگیریــد و لــذت ببریــد. فقــط بــه یــک نکتــه 
دقــت داشــته باشــید کــه در هنــگام واردکــردن مراجــع بــه نرم افــزار دقــت 
کنیــد. اگــر از روی فایل هــای پــی دی اف کپــی می کنیــد بــه امــالی کلمــات، 
جــای اینتــر در ســطرها، کوچــک و بــزرگ بــودن حــروف و ... دقــت داشــته 

باشــید. 
خــودش  خــاص  فرمــت  مراجــع  نــگارش،  نحــوه ی  بــرای  مجلــه  هــر 
کــه حــدود 8000 نــوع از ایــن فرمت هــا موجــود  را دارد. جایــی خوانــدم 
اســت و البتــه لینــک آن هــا در ســایت مجلــه وجــود دارد و می توانیــد بــه 
نرم افــزار اندنــوت خــود وارد کــرده و اســتفاده کنیــد. البتــه بازهــم تأکیــد 

می کنــم کــه در پایــان کار آن را چــک کنیــد. 

1 Mendeley
2 EndNote
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گام یازدهم :  ویرایش متنی مقاله
اگــر قصــد داریــد تمــام قســمت های مقالــه را خودتــان انجــام دهیــد 
پیشــنهاد می کنــم در ایــن مــورد ایــن کار را نکنیــد. معمــواًل ســردبیرهای 
مجــالت روی ایــن موضــوع خیلــی حســاس هســتند و خیلــی وقت هــا 
بــا دیــدن اشــکاالت نگارشــی و گرامــری، مقالــه را بــدون بررســی بیشــتر 
ــه  ــما تأییدی ــه از ش ــی مقال ــرای بررس ــالت ب ــی مج ــی بعض ــد. حت رد می کنن
یــک ویراســتار را درخواســت می کننــد. پــس ویرایــش کــردن متنــی مقالــه 
و روان و خوانــا بــودن آن بســیار ضــروری اســت. بــرای انجــام اولیــه آن 
پیشــنهاد می کنــم در زبــان فارســی از ویراســتیار و انگلیســی از گرامرلــی3 

اســتفاده کنیــد. 

3 Grammarly
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