مقاله

صد ویژگی یک مقالۀ
علمی -پژوهشي خوب
■ دكتر يزدان منصوريان

1

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم

چکیده

نوش��تۀ حاضر به معرفی اجزا و عناصر س��اختاری مقاالت علمی
و پژوهش��ی میپردازد و ویژگیه��ای مطلوب هریک از این اجزا
را بهاختص��ار تبیی��ن میکند .در اینجا به بیس��ت عنصر یا مؤلفۀ
اصلی تش��کیلدهندۀ مقاالت و کارکرد هریک اش��اره شده و در
ادام��ه برای هریک از ای��ن مؤلفهها پنج ویژگی آمده اس��ت که
درمجموع ش��امل یکصد ویژگی میشود .از بیست مؤلفۀ موجود،
فقط نخس��تین مورد ،یعنی «اصالت موضوع» مربوط به محتوای
مقاالت است و  19مؤلفۀ دیگر به ساختار مقاالت و چگونگی ارائۀ مطالب میپردازند .بدیهی است که بهدلیل تنوع رشتههای علمی
امکان تدوین ساختاری واحد که بتواند برای همۀ رشتهها مفید باشد ،میسر نیست .با این حال در اثر مختصر تالش شده است فارغ
از جنبۀ موضوعی مقاالت ،عناصری از ساختار آنها مطرح شود که بیشترین عمومیت را در رشتههای مختلف دارند.
كلیدواژه :مهارتهای نگارشی ،نگارش علمی ،مقالهنویسی و انتشارات علمی.

مقدمه

دی 1 3 8 8

موفقیت در انتشار مقالههای علمی و پژوهشی عالوهبر بهرهمندی مؤلف آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع موردمطالعه و تسلط بر
مبانی نگارش ،مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول مقالهنویسی و ممارست در امر نگارش
حاصل میش��ود .نوش��تۀ حاضر با معرفی مهمترین عناصر تش��کیلدهندۀ مقاالت علمی ،به مؤلفههایی اش��اره میکند که در اغلب
رش��تهها و حوزهه��ای علمی عمومیت دارد و توجه به مجموع این عناص��ر به موفقیت مقاالت کمک خواهد کرد .بهرغم تفاوتهای
موجود در رشتههای مختلف میتوان ساختاری مشترک برای مقالههای علمی ترسیم کرد که معمو ًال در رشتههای گوناگون بهشکلی
کموبیش مش��ابه وجود دارد .نگاهی به مجلههای علمی نش��ان میدهد که اغلب مقالههای علمی و پژوهش��ی از ساختاری مشابه با
طرح ارائهشده در جدول یک پیروی میکنند .این طرح از بیست مؤلفه تشکیل شده است ،ولی بدیهی است که همۀ مقالهها شامل
تمام این بیست مؤلفه نبوده و ممکن است در بعضی از مقالهها مواردی در هم ادغام شود .مث ً
ال میتوان بخشهای ( 11روششناسی)
و ( 12ابزار پژوهش) را در هم ادغام کرد .درضمن معرفی این بیست مؤلفه بدین معنا نیست که هر مقالۀ علمی باید بهتفکیک شامل
تمام این موارد باشد .بلکه فقط بدین معناست که بسته به نوع مقاله ،این عناصر باید بهنحوی در متن مقاله حضور داشته باشند .برای
مثال ،در بس��یاری از موارد بیان مس��ئله ،هدف و پرسش پژوهش میتواند در مقدمۀ مقاله مطرح شوند .همچنین ،چگونگی تدوین و
آرایش این مؤلفهها براساس خطمشی هر مجله ممکن است متفاوت باشد.
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جدول  .1بیست جزء ساختاری و مفهومی معمول در مقالههای علمی ـ پژوهشی
ردیف

مالحظات/کارکرد

مؤلفه

اهمیت موضوع پژوهش و نوبودن آن را که در متن منعکس شده است ،نشان میدهد.

1

اصالت موضوع

2

عنوان

معمو ًال منعکسکنندۀ مندرجات مقاله و حاوی کلیدواژههاست.

3

چكیده

حاوی مهمترین اجزای متن اصلی است که بهاختصار بیان شدهاند.

4

كلیدواژهها

برای افزایش دسترسپذیری مقاله توسط مؤلف یا نشریه انتخاب میشوند.

5

مقدمه

زمینهساز بحث اصلی است و به معرفی مقدماتی پژوهش میپردازد.

2

6

3

بیان مسئله

به مشکلی که زمینهساز اجرای پژوهش شده است ،اشاره میکند.

7

4

تبیین هدف

به هدفی كه مقاله دنبال میكند یا پژوهش دنبال کرده است ،می پردازد.

8

پرسشهای پژوهش

9

پیشینۀ پژوهش

10

معرفی پروژه

پرسش /پرسشهای پژوهش است و گاهی همراه با فرضیه /فرضیهها ارائه میشود.

5

مرور نوشتارها و تشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را دربرمیگیرد.

6

7

ویژگیهای اصلی پژوهش و آنچه آن را از موارد مشابه مجزا میكند ،مشخص میسازد.

11

8

روششناسی

روش تحقیق بهكارگرفتهشده در پژوهش و دالیل انتخاب آن را توضیح میدهد.

12

9

ابزار پژوهش

به معرفی ابزار گردآوری و روش تحلیل دادهها میپردازد.

13

جامعۀ پژوهش

14

محدوده و محدودیتها

15

یافتهها

16

بحث و نتیجه

17

پیشنهادها

18

تقدیر و تشكر

19

منابع

20

پیوستها

به معرفی جامعۀ موردمطالعه و ویژگیهای آن اختصاص دارد.

10

11

آنچه پژوهشگر را محدود كرده یا او در پژوهش اعمال کرده است ،نشان میدهد.
نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین میکند.

12

13

تحلیل نهایی پژوهشگر از كار خود و تفسیر او از نتایج بهدستآمده را نشان میدهد.
پیشنهادهایی برای حل مسئلۀ اولیه و برای پژوهشهای بعدی ارائه میکند.

14

15

به ذكر نام كسانی كه در اجرای پژوهش بهنحوی نقش داشتهاند ،اختصاص دارد.
به ذكر منابع مورداستفاده براساس یکی از شیوهنامههای استاندارد میپردازد.

16

17

آنچه را كه ذکر آن برای خواننده بهعنوان اطالعات تكمیلی مفید است ،ارائه میکند.
دی 1 3 8 8

حری1385 ،؛ موحد1387 ،؛ س��میعی1387 ،
البته ش��ایان ذکر اس��ت که مرور آثار موجود در زمینۀ نگارش علمی بهطور کلی (مثل کالز1381 ،؛ ّ
و طوس��ی  )1383و آثار مربوط به مقالهنویس��ی بهطور خاص (مثل ابوالحس��نی1381 ،؛ فتوحی1385 ،؛ طوس��ی 1385 ،و چهرئی )1386 ،نشان
میدهد که تاکنون الگوهای مختلفی برای مقالهنویسی و مؤلفههای آن معرفی شدهاند .با این حال ،این الگوها بیش از آنکه با هم متفاوت باشند
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به هم ش��بیه هس��تند .این تشابه نشان میدهد که نگارش علمی در رش��تههای مختلف ،با تمام تفاوتهایی که ممکن است در شکل ظاهری
آنها دیده شود ،از اصول مشترکی پیروی میکنند .بر همین اساس ،مقالۀ حاضر تالش میکند به اصلیترین مؤلفههای مقاالت علمی بپردازد
و نکات پایه را در این زمینه مطرح سازد.
 .1اصالت موضوع

در ارزیابی و امتیازدهی
به مقالههای پژوهشی
18
اصالت موضوع
یکی از امتیازهای آن
محسوب میشود
پویایی هر رشته
بهنحو قابلتوجهی
به تبیین بنیانهای
نظری آن بستگی
دارد و این مهم از
رهگذر تالشهای
افرادی حاصل میشود
كه توانایی استنتاج
ایدههای موجود را از
زوایای نو دارند

در ارزیاب��ی و امتیازده��ی به مقالههای پژوهش��ی اصالت موضوع 18یکی از امتیازهای آن محس��وب میش��ود .نکتۀ قابلتوج��ه در این زمینه
چگونگی بیان این اصالت و دفاع از آن است .در اینجا به چند مورد اشاره میشود که وجود حتی یکی از آنها برای اثبات اصالت یک اثر کافی
است(مورای ،2002 ،19ص .)52
ـ اجرای تحقیقی که قب ً
ال انجام نشده است :بدیهی است هر تحقیقی كه برای نخستین بار انجام شود به گسترش مرزهای دانش كمك میكند
و میتواند زمینهساز پژوهشهای آتی باشد و به همین دلیل اصیل محسوب میشود.
ـ بیان یک ایدۀ تازه بهنحوی که قب ً
ال انجام نش��ده اس��ت :اثبات اصالت یك پژوهش میتواند جنبههای مختلفی داش��ته باشد كه یكی از آنها
همین بیان ایدههای نوس��ت .حتی اگر این ایدهها در یك مقاله فقط در حد طرح موضوع و اش��اره به اهمیت آن آورده ش��ود ،باز هم دلیلی بر
اصالت مقاله بهشمار میآید.
ـ اس��تنتاج از ایدههای دیگران از زاویهای نو :تبیین مبانی نظری هر رش��ته از مس��ئولیتهای دش��وار پژوهشگران آن رشته محسوب میشود.
بهبیان دیگر پویایی هر رش��ته بهنحو قابلتوجهی به تبیین بنیانهای نظری آن بس��تگی دارد و این مهم از رهگذر تالشهای افرادی حاصل
میشود كه توانایی استنتاج ایدههای موجود را از زوایای نو دارند.
ـ اجرای یک تحقیق در یک کشور برای اولین بار :هیچ تحقیقی در خأل صورت نمیپذیرد و همواره متأثر از مؤلفههای پیدا و پنهانی است كه
در زمینۀ 20تحقیق وجود دارند .از اینرو هرگاه پژوهش��ی برای نخس��تین بار در یك كش��ور انجام شود ،حتی اگر این تحقیق قب ً
ال نیز در كشور
دیگری انجام ش��ده باش��د ،اصیل محسوب میشود .اصالت چنین پژوهشی ناشی از عوامل زمینهای 21است كه متغیرهای تحقیق را تحت تأثیر
قرارمیدهند .بهویژه این رویكرد در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.
ـ استفاده از تکنیکهای موجود برای منظوری تازه :در هر حوزۀ مطالعاتی ابزار و روشهای پذیرفتهشدهای وجود دارد كه مورداستفادۀ محققان
قرارمیگیرن��د .پژوهش��گرانی كه با تکیه بر خالقیت و نوآوری خود توان گذر از قلمرو روشش��ناختی موج��ود را دارند ،امكان اجرای مطالعات
اصیلی را خواهند داشت كه اصالت آنها بیش از آنكه وابسته به اصالت موضوع موردبررسی باشد ،مدیون نوآوری در مبانی روششناختی پژوهش
است.
ـ گذر از مرزهای روششناسی رشتۀ خود :گرچه هریك ازحوزههای مطالعاتی مبانی روششناختی خاص خود را در تحقیق دارند ،شباهتها و
اصول مشتركی میان آنها میتوان یافت كه زمینهساز خلق پژوهشهای اصیل خواهند بود.
ـ مشارکت در دانش :مشاركت در دانش به سه شكل رخ میدهد؛ نخست مشاركت یک تحقیق در مبانی نظری 22یك رشته است که میتواند
ضامن اصالت آن باشد .دوم مشاركت در عمل 23بهمنظور حل مشکلی که زمینهساز اجرای پژوهش شده است میتواند این هدف را تأمین كند.
سرانجام مشاركت در تدوین خطمشی 24و تصمیمگیری میتواند دلیلی بر اصالت یك مقاله محسوب شود.
ـ استمرار یک کار اصیل دیگر :یكی از معیارهای ارزیابی مطالعات تحقیقی سنجش توان آنها در فراهمآوری زمینۀ الزم برای آیندگان است .در
مقایسۀ دو پروژۀ تحقیقی مشابه پروژهای امتیاز بیشتری میگیرد كه زمینهساز فعالیتهای گستردهتری است .همۀ فعالیتهایی كه ادامهدهندۀ
یك كار اصیل باشند ،همچنان اصالت الزم را برای انتشار دارند(همان ،ص .)52
جدول  .2معیارهای موردنیاز برای ارزیابی میزان اصالت یک مقاله

عنصر

دی 1 3 8 8

اصالت موضوع
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ویژگیهای موردارزیابی
1

آیا مقاله گزارش پژوهشی است که قب ً
ال انجام نشده است؟

2

آیا نتایج این پژوهش مشارکتی در دانش حوزۀ موردبررسی دارد؟

3

آیا در این مقاله از تکنیکهای تازهای استفاده شده است؟

4

تا چه اندازه تفکر انتقادی در مقاله دیده میشود؟

5

آیا این پژوهش استمرار یک کار اصیل دیگر است؟

0

1

امتیاز

2

3

4

5
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 .2عنوان

عنوان مقاله

نخس��تین بخش هر مقاله كه توس��ط خوانندگان دیده میشود عنوان اس��ت .معمو ًال نیز نخستین قضاوت خواننده دربارۀ محتوای مقاله از مطالعۀ
عنوان حاصل میشود .عنوان مقاله ،که درواقع هویت مقاله و هدف آن را به نمایش میگذارد ،باید روشن ،گویا ،جامع ،مانع و تا حد ممکن مختصر
باش��د (فتوحی ،1385 ،ص 125؛ موحد ،1387 ،ص 53؛ و چهرئی ،1386 ،ص  .)5از آنجاكه افراد معمو ًال براس��اس عنوان مقاله به جستوجو در
بانكهای اطالعاتی مقاالت میپردازند ،دقت در انتخاب کلمات بکاررفته در عنوان به بازیابی مؤثرتر مقاله از س��وی س��ایر پژوهش��گران کمک
میکند .بنابراین توصیه میشود از بهكاربردن واژگانی که بهعنوان كلیدواژه برگزیده نمیشوند پرهیز کنید (چهرئی ،1386 ،ص  .)5عباراتی مانند
«مقدمهای بر»« ،25بررس��ی و تحلیلی از» ،26و موارد مش��ابه فقط به طوالنیشدن عنوان منجر ش��ده و نقشی در بازیابی بهتر مقاله ایفا نخواهند
كرد.
هدف از تهیۀ 
جدول  .3تناسب ویژگیهای عنوان مقاله با کارکرد آن
چكیده فراهمآوردن
تصویری كلی
امتیاز
درخصوص محتوای
ویژگیهای موردارزیابی
عنصر
5 4 3 2 1 0
مقاله است .كاركرد
عنوان مقاله منعکسکنندۀ محتوای آن است
1
چكیده آن است
كه به خواننده در
عنوان حاوی کلیدواژههاست و امکان بازیابی آن وجود دارد
2
تصمیمگیری برای
در عنوان از اختصارات مبهم استفاده نشده است
3
مطالعۀ متن اصلی
عنوان مقاله گویاست و هیچ ابهامی ندارد
4
یا عدم مطالعۀ آن
از بهکاربردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده است
5
كمك كند
 .3چکیده

هدف از تهیۀ چكیده فراهمآوردن تصویری كلی درخصوص محتوای مقاله اس��ت .كاركرد چكیده آن اس��ت كه به خواننده در تصمیمگیری برای
مطالع��ۀ مت��ن اصلی یا عدم مطالعۀ آن كمك كند .بنابراین ،چكیده باید مهمترین موارد مطرحش��ده در متن اصلی را بهاختصار دربرگیرد .چکیده
باید درست ،دقیق ،مستقل از متن ،موجز ،صریح ،غیرقضاوتی ،روان و منسجم باشد (فتوحی ،1385 ،ص  .)127چکیده باید بهصورت یک بند و
به زمان گذشته نوشته شود و حاوی مطالبی باشد که در مقاله بحث شده است (ابولحسنی ،1381 ،ص .)62
جدول  .4معیارهای ارزیابی چکیدۀ مقاله
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر
1

آیا چکیده تصویر روشنی از محتوای مقاله را ترسیم میکند؟

3

آیا چکیده به خواننده در تصمیمگیری برای مطالعۀ متن کمک کند؟

2
چکیده

4

5

0

1

امتیاز

2

3

4

5

آیا اجزای چکیده متناسب با ساختار مقالۀ اصلی است؟

آیا چکیده خواننده را به مطالعۀ متن اصلی ترغیب میکند؟

آیا چکیده دارای انسجام و یکدستی الزم میباشد؟

.4کلیدواژهها

دی 1 3 8 8

معم��و ًال دو روش اصل��ی ب��رای انتخاب كلیدواژه ه��ا وجود دارد .روش اول ك��ه به انتخاب كلیدواژههای كنترلش��ده معروف اس��ت ،بهكمك
اصطالحنامهها 27صورت میگیرد .در روش دوم كه تحت عنوان انتخاب آزاد ش��ناخته میش��ود ،براس��اس تصمیم نویس��نده صورت میگیرد .در
هریك از این دو روش الزم اس��ت تركیبی از واژگان اعم و اخص 28كه بیش��ترین و نزدیكترین رابطۀ معنایی را با محتوای مقاله دارد ،انتخاب
شود .انتخاب کلیدواژۀ مناسب در مقاله احتمال بازیابی بیشتر مقاله را توسط دیگران در آینده افزایش میدهد و درنتیجه به دریافت استناد بیشتر
به مقاله کمک میکند .درمجموع ،کلیدواژهها باید با موضوع اصلی مقاله تناسب کافی داشته باشند (فتوحی ،1385 ،ص .)129
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جدول  .5تناسب ویژگیهای کلیدواژههای مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

کلید واژه ها

1

آیا کلیدواژههای انتخابشده ارتباط موضوعی الزم با محتوای مقاله را دارند؟

2

آیا کلیدواژهها از واژههای مرجح اصطالحنامۀ مربوط انتخاب شدهاند؟

3

آیا ترکیبی از واژههای اعم و اخص در انتخاب کلیدواژهها لحاظ شده است؟

4

آیا کلیدواژهها همان توصیفگرهای مورداستفاده در پایگاه هستند؟

امتیاز
0

1

2

3

4

5

كاركرد مقدمه
آمادهساختن ذهن
آیا تعداد کافی از دقیقترین کلیدواژهها انتخاب شدهاند؟
5
خواننده برای ورود به
بحث اصلی و تبیین
اهمیت مقاله است  .5مقدمه
كاركرد مقدمه آمادهساختن ذهن خواننده برای ورود به بحث اصلی و تبیین اهمیت مقاله است .از نوشتن جمالت كلیشهای و كلی در مقدمه پرهیز كنید ،زیرا اثر منفی
و ماللآوری بر ذهن خواننده بهجای میگذارد .برعكس اگر مقدمه با جمالتی كه مبین اهمیت مقاله و رویكرد ویژۀ آن باشد ،شروع شود ،خواننده به ادامۀ مطالعۀ متن
اصلی ترغیب میشود .درواقع ،مقدمه باید با تبیین اهمیت موضوع مقاله ،خواننده را جذب کرده و او را به مطالعه آن عالقهمند سازد (ابوالحسنی ،1381 ،ص  .)66در
مقدمۀ مقاله ،نویسنده باید با توجه به نیاز و سطح مخاطبان و ضمن پرهیز از حاشیهپردازی ،مدخلی برای ورود به بحث اصلی باز کند (چهرئی ،1386 ،ص .)23
جدول  .6تناسب ویژگیهای مقدمۀ مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر
1

تا چه اندازه در مقدمه از تکرار جمالت کلیشهای پرهیز شده است؟

مقدمه مقاله

2

آیا مطالعۀ مقاله ذهن خواننده را برای مطالعۀ متن اصلی آماده میکند؟

4

آیا مقدمه سلیس و روان است که خواننده را به ادامۀ مطالعه ترغیب کند؟

3
5

امتیاز
0

1

2

3

4

5

آیا در مقدمه استنادهای الزم برای تبیین سابقۀ موضوع وجود دارد؟

آیا تناسبی منطقی بین حجم مقدمه با حجم سایر بخشهای مقاله وجود دارد؟

 .6بیان مسئله

تبیین دقیق و روشن مسئلهای كه انگیزۀ اصلی نگارش یك مقاله و اجرای طرح پژوهشی موردنظر بوده ،اهمیت ویژهای دارد .موفقیت در چگونگی بیان
مسئله به موفقیت مقاله كمك میكند و بیتوجهی به آن نیز رغبت خواننده را در ادامۀ مطالعۀ مقاله كاهش خواهد داد .در این بحش باید مسئله و موضوعی
که زمینهساز پژوهش شده است ،همراه با حدود ،ابعاد و جوانب آن بهروشنی و بهاختصار تبیین شود (موسی پور و علوی ،1385 ،ص  26ـ .)29
جدول  .7تناسب ویژگیهای بیان مسئله با کارکرد آن
عنصر

دی 1 3 8 8

بیان مسئله
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ویژگیهای موردارزیابی
1

تا چه اندازه مسئلۀ اصلی مقاله بهروشنی بیان شده است؟

3

آیا مسئلۀ مطرحشده پیوندی با مسائل جاری حوزۀ موضوعی مقاله دارد؟

2
4
5

آیا تبیین مسئلۀ پژوهش خواننده را در این زمینه اقناع میکند؟

آیا اهمیت مسئله مقاله در حدی است که محور یک مقالۀ مستقل را شامل شود؟
آیا در بیان مسئله ایجاز و صراحت الزم لحاظ شده است؟

0

1

امتیاز
3 2

4

5

صد ویژگی یک مقالۀ علمی -پژوهشي خوب
 .7تبیین هدف /اهداف پژوهش

یكی از نخستین پرسشهایی كه پس از انتخاب یك مقاله براساس عنوان آن در ذهن خوانندگان شكل میگیرد ،کسب آگاهی نسبت به هدفی
است که مقاله دنبال میکند و هدفی كه پژوهش مربوط به آن دنبال كرده است .بنابراین ،باید قبل از آنکه خواننده از ادامۀ مطالعۀ مقاله بهدلیل
عدم آگاهی نسبت به هدف آن صرفنظر کند ،بهنحوی این پرسش را پاسخ داد.
جدول  .8تناسب ویژگیهای تبیین هدف مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

هدف مقاله

1

آیا هدف مقاله بهروشنی توصیف و تبیین شده است؟

2

آیا هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده است؟

3

آیا هدف مقاله واقعبینانه است و با سطح مقاله تناسب کافی دارد؟

4

آیا خواننده بدون دشواری میتواند هدف مقاله را در متن اصلی بیابد؟

5

آیا در پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده ،رسیده است؟

امتیاز
0

2

1

3

4

5

تبیین دقیق و روشن
مسئلهای كه انگیزۀ 
اصلی نگارش یك 
مقاله و اجرای طرح
پژوهشی موردنظر
بوده ،اهمیت ویژهای
دارد

 .8پرسش /پرسشهای پژوهش و گاهی فرضیه /فرضیههای پژوهش

هر پژوهش��ی در صدد پاس��خگویی به پرس��ش یا پرسشهایی است كه متناسب با هدف پژوهش تدوین ش��دهاند .عالوهبر پرسش در بسیاری از
پژوهشهای قیاس��ی 29و كمی 30فرضیههایی نیز مطرح اس��ت كه باید بهدقت تبیین ش��وند .فرضیه ،پیشبینی و انتظارات پژوهش��گر را از نتایج
پژوهش نشان میدهد و معمو ًال به رابطۀ دو یا چند متغیر اشاره دارد (موسیپور و علوی ،1385 ،ص  36ـ .)39
جدول .9تناسب پرسشها و فرضیههای پژوهش با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

پرسشهای پژوهش

1

آیا پرسشهای پژوهش بهروشنی در مقاله ذکر شدهاند؟

2

آیا پرسشهای پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئلۀ موردبررسی است؟

3

آیا فرضیهها براساس شیوههای صحیح فرضیهنویسی تنظیم شدهاند؟

4

آیا فرضیهها روشن ،بدون ابهام و آزمونپذیرند؟

5

آیا انسجام الزم بین پرسشها و سایر بخشها مثل اهداف مقاله وجود دارد؟

امتیاز
0

1

2

3

4

5

 .9پیشینۀ پژوهش

دی 1 3 8 8

دالیل متعددی برای اش��اره به پیش��ینۀ پژوهش وجود دارد كه از آن جمله میتوان به این موارد اش��اره كرد :نش��اندادن پیوند پژوهش حاضر با
پژوهشهای قبلی ،نش��اندادن احاطۀ نویس��نده /نویس��ندگان به حوزۀ موضوعی موردمطالعه ،رهنمونس��اختن خواننده به مطالعۀ منابع بیشتر و
بهتصویركش��یدن رویكردهای حاكم بر حوزۀ موضوعی موردنظر و ترس��یم ارتباط آنها با رویكرد مقاله (پریرخ و فتاحی .)1384 ،بسته به جامعیت
پیش��ینۀ پژوهش میتوان مرور نوش��تارها را به دو دستۀ جامع و گزیده و براساس رویكرد تحلیلی آنها به دو دستۀ توصیفی و تحلیلی تقسیمبندی
كرد .بر این اساس در مقاالت ممكن است یكی از چهار حالت ذیل پدید آید که در شکل  1مشخص شده است .بهترین شیوه برای مقاالت علمی
روش تحلیلی و گزیده است ،زیرا ضمن رعایت اختصار ،نویسنده میتواند تحلیل خود را از روند حاكم بر حوزۀ موضوعی نیز به تصویر بكشد.
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میزان جامعیت مرور نوشتارها

مرور نوشتارهای توصیفی و جامع
(مناسب کتابشناسیها و مقالهنامهها)

مرور نوشتارهای توصیفی و گزیده (مناسب مقاالت علمی ـ ترویجی)

سطح تحلیل

مرور نوشتارهای تحلیلی و جامع (مناسب رسالههای دکتری)

مرور نوشتارهای تحلیلی و گزیده (مناسب مقاالت علمی ـ پژوهشی)

شكل  .1انواع مرور نوشتارها براساس جامعیت آنها و سطح تحلیل در هریك

عنصر

پیشینه پژوهش

اجرای هر طرح
پژوهشی مستلزم
بهکارگیری یک
روششناسی مناسب
است که پژوهشگر
را به اجرای طرح
موردنظر و پاسخگویی
به پرسشهای
پژوهش قادر میسازد

جدول  .10تناسب ویژگیهای پیشینۀ پژوهش با کارکرد آن
امتیاز

ویژگیهای موردارزیابی

0

1

تا چه اندازه رویکرد نویسنده در تدوین پیشینۀ پژوهش تحلیلی است؟

2

آیا پیوند موضوع مقاله با سابقۀ پژوهشی آن بهروشنی ترسیم شده است؟

3

آیا منابع هسته در موضوع تحقیق مورداستناد قرارگرفتهاند؟

4

تا چه حد خواننده میتواند با منابع مرتبط با موضوع از طریق مقاله آشنا شود؟

5

آیا انسجام الزم در منابع مورداستناد در پیشینۀ پژوهش وجود دارد؟

1

3

2

5

4

 .10معرفی پروژۀ تحقیقاتی

تبیین ویژگیهای پروژۀ اجراشده و آنچه باید دربارۀ آن به خواننده گفته شود نیز اهمیت زیادی دارد .اشاره به چگونگی شکلگیری پروژه و فضایی
که در آن پژوهش اجرا شده از جمله مواردی است که میتواند ذکر شود.
جدول  .11تناسب معرفی پروژۀ تحقیقاتی با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

معرفی پروژه

1

آیا ویژگیهای متمایزکنندۀ پروژۀ پژوهشی از موارد مشابه ذکر شده است؟

2

آیا اطالعات الزم درخصوص سابقۀ پروژه ارائه شده است؟

3

آیا تصویر روشنی از مراحل اجرای مطالعه ذکر شده است؟

4

آیا حجم مربوط به معرفی پروژه با سایر بخشهای مقاله تناسبی منطقی دارد؟

5

آیا مشخصات کسانی که در پروژه نقش داشتهاند بهاختصار ذکر شده است؟

 .11تشریح روششناسی مورداستفاده و تبیین رویکرد مقاله

دی 1 3 8 8
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امتیاز
0

1

2

3

4

5

اجرای هر طرح پژوهش��ی مس��تلزم بهکارگیری یک روششناس��ی 31مناس��ب اس��ت که پژوهش��گر را به اجرای طرح موردنظر و پاسخگویی به
پرس��شهای پژوهش قادر میس��ازد .معمو ًال در هر رشته روشهای متعددی وجود دارد که برخی از آنها مقبولیت و عمومیت بیشتری دارند و در
اغلب تحقیقات آن رش��ته مورداس��تفاده قرارمیگیرند .البته معیار گزینش یک روش قبل از هر چیز به تناسب آن با اهداف پژوهش بستگی دارد.
درواقع این هدف پژوهش و پرس��شهای آن اس��ت که نوع روش را تعیین میکند .با این حال توانایی پژوهش��گر در بیان دالیل انتخاب روش
خود و دفاع از آن کام ً
ال اهمیت دارد .بنابراین ،تبیین دقیق روش مورداس��تفاده و دالیل انتخاب آن از ویژگیهای مهم هر مقالۀ علمی محس��وب
میشود و در زمان داوری مقاله موردتوجه داوران قرارمیگیرد.

صد ویژگی یک مقالۀ علمی -پژوهشي خوب
جدول  .12تناسب ویژگیهای روششناسی مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

روششناسی

1

آیا روش مطالعه بهروشنی تبیین و توصیف شده است؟

2

آیا دالیل انتخاب روش مورداستفاده ذکر شده است؟

3

آیا تناسب کارآیی روش مورداستفاده با اهداف پژوهش ذکر شده است؟

امتیاز
1

0

3

2

4

5

الزم است در یک
آیا دالیل عدم انتخاب سایر روشهای مشابه ذکر شده است؟
4
مقالۀ علمی جامعۀ 
آیا شواهدی از بهکارگیری این روش از سوی سایر پژوهشگران آمده است؟
5
پژوهش و ویژگیهای
آن بهدقت و در عین
 .12ابزار گردآوری و تحلیل دادهها
حال بهاختصار معرفی
اشارۀ مختصر به روش گردآوری و تحلیل دادهها برای خوانندگان بسیار مفید خواهد بود و فرصتی برای آنان فراهم خواهد آورد كه ضمن آشنایی شود
با روش پژوهش گزارشش��ده از دالیل نتایج بدس��تآمده نیز آگاه ش��وند .در این قسمت الزم اس��ت چگونگی ابزار گردآوری دادهها تبیین شود
(موسیپور و علوی ،1385 ،ص  82ـ .)83
جدول  .13تناسب ویژگیهای ابزار گردآوری دادهها با کارکرد آن
ویژگیهای مورد ارزیابی

عنصر

ابزار پژوهش

1

آیا ابزار گردآوری دادهها و روش تحلیل آنها بهروشنی معرفی شده اند؟

3

آیا مزایا و معایب ابزار بکارگرفتهشده بهدقت تشریح شده است؟

5

آیا متن مقاله میتواند راهنمایی برای استفادۀ خواننده از این ابزار باشد؟

2
4

0

امتیاز
3 2

1

5

4

آیا میزان روایی و پایایی ابزار استفادهشده موردتوجه نویسنده بوده است؟

آیا نمونههایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهشها ذکر شده است؟

 .13توصیف ویژگیهای جامعۀ پژوهش و مشخصات نمونۀ گرفتهشده از آن

الزم است در یک مقالۀ علمی جامعۀ پژوهش و ویژگیهای آن بهدقت و در عین حال بهاختصار معرفی شود .بهویژه مشخصاتی از این جامعه كه
مربوط به موضوع مقاله است اهمیت شایان توجهی دارد .اگر این بخش از مقاله بهخوبی تبیین شود ،به بسیاری از پرسشهایی که ممکن است
در ذهن خوانندگان درخصوص دالیل انتخاب روششناسی و چگونگی تحلیل دادهها شکل گیرد ،بهخوبی پاسخ داده خواهد شد.
جدول  .14تناسب ویژگیهای جامعۀ پژوهش با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

3

آیا شیوۀ نمونهگیری و دالیل انتخاب این شیوه بهروشنی تشریح شده است؟

2
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آیا دالیل انتخاب جامعۀ پژوهش و ارتباط آن با هدف مقاله ذکر شده است؟

آیا تناسب شیوۀ نمونهگیری با روششناسی مقاله موردتوجه بوده است؟

آیا چگونگی تعمیمبخشی نتایج حاصل از نمونه به جامعه تبیین شده است؟

دی 1 3 8 8

جامعۀ پژوهش

1

آیا جامعۀ آماری موردمطالعه و ویژگیهای آن بهدقت معرفی شده است؟

امتیاز
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مقاله
 .14تبیین محدوده و محدودیتهای پژوهش

محدوده و محدودیت

هر طرح تحقیقاتی از نظر جامعۀ موردمطالعه و هدفی که دنبال میکند ،دارای محدودۀ 32مش��خصی اس��ت که از س��وی پژوهش��گر و بهمنظور
انجامپذیرش��دن 33طرح تدوین میش��ود .محدودۀ هر پژوهش توس��ط خود پژوهش��گر تعیین ش��ده و بر روند پژوهش اعمال میشود .بهمنظور
عملیش��دن طرحهای تحقیقاتی پژوهش��گران ناچار به تعیین محدودۀ کار خود هستند تا بتوانند از این طریق نظمی منطقی به کار خود بخشیده
و از نتایجی که بهدس��ت میآورند ،دفاع کنند .در مقابل ،محدودیتهایی 34وجود دارد که خارج از كنترل پژوهش��گر است و منشأ دیگری از جمله
عوامل محیطی دارند .معمو ًال این محدودیتها بهنحو اجتنابناپذیری بر روند پژوهش تأثیر میگذارد .معرفی و تش��ریح عواملی که محدوده و
محدودیتهای یک پژوهش را نش��ان میدهند ،از امتیازهای یک مقالۀ علمی بهش��مار میآید .اشاره به محدودیتهای مطالعه به محقق کمک
میکند با نگاهی نقادانه به پژوهش خود بنگرد و نتایج بدستآمده را بهتر تفسیر کند .همچنین ،قبول این محدودیتها ،به داور نشان میدهد که
پژوهشگر در کارش منصف و واقعبین بوده و محدودیتهای پژوهش را نادیده نگرفته است .سرانجام ،با ذکر محدودیتها ،تصویر روشنتری از
هر طرح تحقیقاتی محیط پژوهش برای خوانندگان ترسیم میشود (ابوالحسنی ،1381 ،ص .)88
از نظر جامعۀ 
موردمطالعه و هدفی
جدول  .15محدوده و محدودیتهای پژوهش
که دنبال میکند ،دارای
محدودۀ مشخصی
امتیاز
است که از سوی
ویژگیهای موردارزیابی
عنصر
5 4 3 2 1 0
پژوهشگر و بهمنظور
 1آیا محدودۀ پژوهش و دالیل انتخاب آن بهروشنی تبیین شده است؟
انجامپذیرشدن33
طرح تدوین میشود
 2آیا محدودیتهای پژوهش و چگونگی مقابله با آنها ذکر شده است؟
3

تا چه اندازه محدودۀ پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئلۀ موردبررسی است؟

5

آیا روشی برای بهحداقلرساندن تأثیر محدودیتها پیشبینی شده است؟

4

آیا نویسنده از تفاوت محدوده و محدودیتهای پژوهش خود آگاه بوده است؟

 .15ارائۀ یافتههای توصیفی و تحلیلی (معموالً همراه با جدول و نمودار)

یافتههای پژوهش باید ابتدا توصیف و س��پس تجزیه و تحلیل ش��وند .معمو ًال در این بخش چهار سطح توصیف ،35مقایسه ،36تحلیل 37و تفسیر
قابلمش��اهده اس��ت كه طی این مراحل بهتدریج بر سهم نویسنده و اندیش��ۀ او در بیان مطالب افزوده میشود .در بخش توصیفی در ارائۀ نتایج
استفاده از جدول و نمودار 39و بهویژه در رشتههای علوم پایه ،کشاورزی ،پزشکی و مهندسی کام ً
ال معمول و پذیرفته شده است .توصیه میشود
این جدولها و نمودارها بهنحوی تنظیم ش��وند که بیش��ترین اطالعات را با اش��غال کمترین فضا در اختیار خواننده قراردهند (موسیپور و علوی،
 ،1385ص  85ـ .)96
38

جدول  .16تناسب یافتههای مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر

یافتهها و نتایج

1

آیا نتایج و یافتههای پژوهش بهروشنی توصیف و تبیین شدهاند؟

3

آیا یافتههای مقاله متناسب با پرسشها و فرضیههای مقاله است؟

2
4

5
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 .16بحث و نتیجهگیری
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امتیاز
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آیا نمودارها و جدولهای ارائهشده در بخش نتایج گویا و روشن هستند؟
آیا یافتههای مقاله هدفهای اولیۀ مقاله را تأمین میکند؟

آیا پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آنها اختصاص داده شده است؟

این دو بخش ممكن است همراه هم یا جداگانه اما معمو ًال بهدنبال یكدیگر ارائه شوند .انتظار میرود كه نویسنده در این بخش پاسخ پرسشهای
پژوهش و برداشت نهایی خود را از پژوهش مطرح كند .در این قسمت باید مقایسهای بین نتایج بدستآمده در مقاله با آثار دیگران که در مرور
نوشتارها به آنها استناد شده است ،صورت پذیرد (ابوالحسنی 85 ،1381 ،ـ .)87

صد ویژگی یک مقالۀ علمی -پژوهشي خوب
جدول .17تناسب ویژگیهای بحث و نتیجهگیری مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر
1
نتیجهگیری

2
3

آیا نتیجهگیری نویسنده بهاندازۀ کافی مستدل و مستحکم است؟
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امتیاز
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آیا پیوند و انسجام الزم بین نتیجۀ مقاله با یافتههای آن وجود دارد؟

آیا در بخش نتیجهگیری هدفهای اصلی مقاله محقق شده است؟

آیا یافتههای پژوهش با نتایج پژوهشهای مشابه دیگر مقایسه شده است؟
4
یك مقالۀ علمی باید
آیا سهم نویسندۀ مقاله و نگاه تحلیلی او در نتیجه بهچشم میخورد؟
5
راهگشای سایر
پژوهشگران در حوزۀ 
 .17پیشنهاد/پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی
موضوعی خود باشد و
حوزۀ
در
پژوهشگران
سایر
راهگشای
باید
علمی
مقالۀ
یك
دیگر
بیان
ه
ب
رسند.
ی
م
پایان
به
بعدی
های
معمو ًال مقاالت علمی با ارائۀ پیشنهادهایی برای پژوهش
بهجای آنکه سعی در
موضوعی خود باشد و بهجای آنکه سعی در گذاشتن نقطۀ پایانی برای یک موضوع داشته باشد ،برای گشودن افقهای تازه برای سایر محققان تالش کند .گذاشتن نقطۀ پایانی
برای یک موضوع
جدول  .18تناسب پیشنهادهای مقاله با کارکرد آن
داشته باشد ،برای
گشودن افقهای تازه
برای سایر محققان
امتیاز
ویژگیهای موردارزیابی
عنصر
تالش کند
5 4 3 2 1 0
آیا مقاله با پیشنهادهای کاربردی برای حل مسئلۀ موردبررسی همراه است؟
1
پیشنهادها

2

آیا پیشنهادها مبتنی بر یافتهها و نتیجهگیری نهایی مقاله مطرح است؟

5

آیا پیشنهادهای مطرحشده تحلیلی و عملی است؟

3
4

آیا مقاله با پیشنهادهای کاربردی مفیدی برای پژوهشهای بعدی به پایان میرسد؟
آیا ایدههای تازهای برای سایر پژوهشگران و کارهای بعدی مطرح شده است؟

 .18تقدیر و تشکر

معمو ًال در پایان مقاالت علمی به نام افراد یا س��ازمانهایی که بهنحوی در اجرای پژوهش گزارشش��ده نقش داش��تهاند ،اشاره میشود (فتوحی،
 ،1385ص  .)138برای مثال ،مؤسسه یا سازمانی که پشتیبان مالی پژوهش بوده ،کسانی که در گردآوری یا تحلیل دادهها نقش داشتهاند ،افرادی
که به پرسش��نامهها پاس��خ داده یا در مصاحبۀ مربوط به آن پژوهش ش��رکت کردهاند و گاهی نیز از داوران مقاله بهدلیل تذکر نکات مفید تشکر
میش��ود .البته بدیهی اس��ت در مواردی از این افراد با ذکر نامش��ان تقدیر میشود و در مواردی که این امکان وجود ندارد فقط بهدلیل نقشی که
داشتهاند موردتقدیر قرارمیگیرند .مث ً
ال براساس اخالق پژوهش نمیتوان نام شرکتکنندگان در مصاحبه برای اجرای یک تحقیق را ذکر کرد و
فقط کافی است از آنان برای نقش مثبتی که در اجرای تحقیق داشتهاند ،تشکر شود .در هر صورت ،باید بهنحوی از تمام کسانی که نامشان در
این قسمت ذکر میشود اجازه گرفته شود و با موافقت آنان این کار صورت گیرد (ابوالحسنی ،1381 ،ص .)94
جدول  :19تناسب ویژگیهای تقدیر و تشکر با کارکرد آن
ویژگیهای موردارزیابی

عنصر
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تقدیر و تشکر

دی 1 3 8 8
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آیا اطالعات تکمیلی مربوط به مقاله در بخش تقدیر و تشکر آمده است؟
آیا به نقش حامی مالی پژوهش در پایان مقاله اشاره شده است؟
آیا از نام کسانی که در امور پژوهش نقش مهمی داشتهاند ،ذکر شده است؟
آیا نویسنده به مسیری که در تکمیل مقاله طی کرده ،اشاره کرده است؟
آیا به انتشارات دیگر برگرفته از پژوهش مورد بررسی است اشاره شده است؟

امتیاز
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مقاله
 .19منابع مورداستفاده و گاهی ذکر منابعی برای مطالعۀ بیشتر

تمام منابعی كه بهنحوی در مقاله استفاده شدهاند باید با ذكر مشخصات كتابشناختی و براساس شیوهنامۀ مجلۀ موردنظر تدوین شوند .براساس
حری و ش��اهبداغی ( ،1385ص  )28بهطور كلی دو شیوۀ اصلی استناد عبارتند از :اس��تنادهای درونمتنی و استنادهای برونمتنی
تقس��یمبندی ّ
41
40
ای
ال.
ام.
و
ای
پی.
ای.
مانند
هایی
ه
ش��یو
اس��ت.
موجود
ها
ه
نام
ه
ش��یو
انواع
در
هریك
به
مربوط
كه جزئیات
که مطابق قواعد آنها مشخصات
کوتاهی از مأخذ پس از نقل مطلب در متن نوشته میشود ،درونمتنی هستند .درمقابل در شیوههای برونمتنی ،مثل شیوهنامۀ شیکاگو و ونکور،
سند موردارجاع در جایی خارج از متن مورداستناد قرارمیگیرد .از دیدگاهی دیگر میتوان استنادها را به دو دستۀ استنادهای رسمی و غیررسمی
تقسیمبندی کرد .استنادهای رسمی معمو ًال به منابع چاپی مثل کتاب و مجله صورت میگیرد و استنادهای غیررسمی به منابع منتشرنشده مثل
جزوههای درسی یا سخنرانیهای ارجاع میدهند (ابوالحسنی ،1381 ،ص .)94

ویژگیهای مورد ارزیابی

عنصر
1

آیا منابع مورداستناد روزآمد و مرتبط با موضوع مقاله هستند؟

3

آیا الگوی استنادی مجله بهدقت رعایت شده است؟

2

منابع و مآخذ

مقاالت علمی موفق
با درنظرگرفتن نیاز
خوانندگان خود
بهنحوی تدوین
میشوند که در غیاب
نویسنده پاسخگوی
پرسشهای احتمالی
خوانندگان باشند و
کمترین ابهام را در
ذهن آنان ایجاد کنند

جدول  .20تناسب منابع و مآخذ مقاله با کارکرد آن

4
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امتیاز
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4

آیا اطالعات کتابشناختی تمام منابع مورداستناد در فهرست منابع آمده است؟
آیا نشانی اینترنتی کامل و تاریخ آخرین بازدید منابع برخط ذکر شده است؟

آیا دقت کافی در ذکر اطالعات دقیق منابع لحاظ شده است؟

 .20سایر موارد (مثل پیوستها ،واژهنامۀ تخصصی ،متن پرسشنامه یا معرفی نویسندگان)

چنانچه ارائۀ اطالعات تكمیلی مثل پرسش��نامه و موارد مش��ابه بتواند به تبیین بیشتر موضوع مقاله كمك كند ،الزم است موارد مذكور بهصورت
پیوست به مقاله افزوده شوند .گاهی نیز در بعضی از مجلهها از نویسندگان میخواهند كه شرح مختصری از سوابق علمی خود را ضمیمه كنند.
جدول  .21تناسب پیوستهای مقاله با کارکرد آن
ویژگیهای مورد ارزیابی

عنصر

پیوستها

1

آیا تمام پیوستهای موردنیاز خواننده آورده شده است؟

2

آیا تناسبی بین پیوستها و محتوای مقاله وجود دارد؟

3

آیا پیوستها اطالعاتی تکمیلی ارائه میکنند که امکان ارائۀ آنها در داخل متن وجود نداشته است؟

4

آیا ارائۀ پیوستها بر جامعیت و گویایی مقاله افزوده است؟

5

آیا ارائۀ پیوستها به خواننده در درک بهتر مقاله کمک میکنند؟

سخن پایانی

دی 1 3 8 8
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آنچه در این مقاله آمد ،مروری بر کارکردهای عناصر سازندۀ مقاالت علمی و ویژگیهای مطلوب هریک از آنها بود .اگرچه هریک از حوزههای
علمی رویکردهای خاص خود را دارند که آنها را از یکدیگر متمایز میس��ازند ،با این حال عناصر مش��ترکی در همۀ آنها موجود اس��ت ،که توجه
ب��ه کارکردها و ویژگیهای این عناصر به موفقیت در انتش��ار مقاالت علمی کمک میکن��د .درمجموع ،مقاالت علمی موفق با درنظرگرفتن نیاز
خوانندگان خود بهنحوی تدوین میشوند که در غیاب نویسنده پاسخگوی پرسشهای احتمالی خوانندگان باشند و کمترین ابهام را در ذهن آنان
ایجاد کنند .درمجموع ،براس��اس معیارهای ارائهش��ده در این مقاله ،در بهترین ش��کل ممکن یک مقاله که دارای تمام مؤلفههای فوق باشد و در
هر قس��مت بیش��ترین امتیاز را کسب کند ،مجموع امتیازی برابر با  500خواهد داشت .البته در شرایط واقعی کسب حداکثر امتیاز از تمام مؤلفهها
اتفاق نمیافتد .با این حال ،میتوان گفت مقاالت با امتیاز بین  400تا  500در س��طح عالی قراردارند و مقاالت با امتیاز بین  300تا  400خوب
ارزیابی میشوند .به همین ترتیب ،مقاالت با امتیاز بین  200تا  300را میتوان متوسط تلقی کرد .سرانجام ،مقاالت با امتیاز کمتر از  200ضعیف

صد ویژگی یک مقالۀ علمی -پژوهشي خوب
محس��وب میش��وند و نیاز به بازنگری دارند .البته این امتیازگذاری کام ً
ال تقریبی است ،زیرا هریک از مؤلفههای فوق وزن متفاوتی دربارۀ ارزش
مقاله به خود اختصاص میدهند و برای ارزیابی دقیقتر باید این موضوع نیز لحاظ شود که پرداختن به آن خارج از حوصلۀ این اثر کوتاه است.
پينوشتها:
22.Contribution to theory
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