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صد ویژگی یک مقالة
 علمی- پژوهشي خوب
■دکتريزدانمنصوريان1
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم

مقدمه
موفقيت در انتشار مقاله های علمی و پژوهشی عالوه بر بهره مندی مؤلف آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع موردمطالعه و تسلط بر 
مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است كه آشنايی با اين قواعد از طريق آموزش اصول مقاله نويسی و ممارست در امر نگارش 
حاصل می ش��ود. نوش��تۀ حاضر با معرفی مهم ترين عناصر تش��كيل دهندۀ مقاالت علمی، به مؤلفه هايی اش��اره می كند كه در اغلب 
رش��ته ها و حوزه ه��ای علمی عموميت دارد و توجه به مجموع اين عناص��ر به موفقيت مقاالت كمك خواهد كرد. به رغم تفاوت های 
موجود در رشته های مختلف می توان ساختاری مشترك برای مقاله های علمی ترسيم كرد كه معمواًل در رشته های گوناگون به شكلی 
كم و بيش مش��ابه وجود دارد. نگاهی به مجله های علمی نش��ان می دهد كه اغلب مقاله های علمی و پژوهش��ی از ساختاری مشابه با 
طرح ارائه شده در جدول يك پيروی می كنند. اين طرح از بيست مؤلفه تشكيل شده است، ولی بديهی است كه همۀ مقاله ها شامل 
تمام اين بيست مؤلفه نبوده و ممكن است در بعضی از مقاله ها مواردی در هم ادغام شود. مثاًل می توان بخش های 11 )روش شناسی( 
و 12 )ابزار پژوهش( را در هم ادغام كرد. درضمن معرفی اين بيست مؤلفه بدين معنا نيست كه هر مقالۀ علمی بايد به تفكيك شامل 
تمام اين موارد باشد. بلكه فقط بدين معناست كه بسته به نوع مقاله، اين عناصر بايد به نحوی در متن مقاله حضور داشته باشند. برای 
مثال، در بس��ياری از موارد بيان مس��ئله، هدف و پرسش پژوهش می تواند در مقدمۀ مقاله مطرح شوند. همچنين، چگونگی تدوين و 

آرايش اين مؤلفه ها براساس خط مشی هر مجله ممكن است متفاوت باشد.  

چكیده
نوش��تۀ حاضر به معرفی اجزا و عناصر س��اختاری مقاالت علمی 
و پژوهش��ی می پردازد و ويژگی ه��ای مطلوب هريك از اين اجزا 
را به اختص��ار تبيي��ن می كند. در اينجا به بيس��ت عنصر يا مؤلفۀ 
اصلی تش��كيل دهندۀ مقاالت و كاركرد هريك اش��اره شده و در 
ادام��ه برای هريك از اي��ن مؤلفه ها پنج ويژگی آمده اس��ت كه 
درمجموع ش��امل يكصد ويژگی می شود. از بيست مؤلفۀ موجود، 
فقط نخس��تين مورد، يعنی »اصالت موضوع« مربوط به محتوای 
مقاالت است و 19 مؤلفۀ ديگر به ساختار مقاالت و چگونگی ارائۀ مطالب می پردازند. بديهی است كه به دليل تنوع رشته های علمی 
امكان تدوين ساختاری واحد كه بتواند برای همۀ رشته ها مفيد باشد، ميسر نيست. با اين حال در اثر مختصر تالش شده است فارغ 

از جنبۀ موضوعی مقاالت، عناصری از ساختار آنها مطرح شود كه بيشترين عموميت را در رشته های مختلف دارند.

کلیدواژه:مهارت های نگارشی، نگارش علمی، مقاله نويسی و انتشارات علمی.
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صد ويژگی يک مقالة  علمی- پژوهشي خوب

جدول 1. بيست جزء ساختاری و مفهومی معمول در مقاله های علمی  � پژوهشی

مالحظات/کارکردمؤلفهرديف

اهميت موضوع پژوهش و نوبودن آن را كه در متن منعكس شده است، نشان می دهد.اصالت  موضوع2 1

معمواًل منعكس كنندۀ مندرجات مقاله و حاوی كليدواژه هاست. عنوان2

حاوی مهم ترين اجزای متن اصلی است كه به اختصار بيان شده اند.چكيده3

برای افزايش دسترس پذيری مقاله توسط مؤلف يا نشريه انتخاب می شوند.كليدواژه ها4

زمينه ساز بحث اصلی است و به معرفی مقدماتی پژوهش می پردازد.مقدمه5

به مشكلی كه زمينه ساز اجرای پژوهش شده است، اشاره می كند.بيان مسئله63

به هدفی كه مقاله دنبال می كند يا پژوهش دنبال كرده است، می پردازد.تبيين هدف74

پرسش/ پرسش های پژوهش است و گاهی همراه با فرضيه/ فرضيه ها ارائه می شود.پرسش های پژوهش85

مرور نوشتارها و تشريح مبانی نظری مرتبط با موضوع را دربرمی گيرد.پيشينۀ پژوهش96

ويژگی های اصلی پژوهش و آنچه آن را از موارد مشابه مجزا می كند، مشخص می سازد.معرفی پروژه7 10

روش تحقيق به كارگرفته شده در پژوهش و داليل انتخاب آن را توضيح می دهد.روش شناسی118

به معرفی ابزار گردآوری و روش تحليل داده ها می پردازد.ابزار پژوهش129

به معرفی جامعۀ موردمطالعه و ويژگی های آن اختصاص دارد.جامعۀ پژوهش1310

آنچه پژوهشگر را محدود كرده يا او در پژوهش اعمال كرده است، نشان می دهد.محدوده و محدوديت ها11 14

نتايج توصيفی و تحليلی ناشی از پژوهش را تبيين می كند.يافته ها1512

تحليل نهايی پژوهشگر از كار خود و تفسير او از نتايج به دست آمده را نشان می دهد.بحث و نتيجه1613

پيشنهادهايی برای حل مسئلۀ اوليه و برای پژوهش های بعدی ارائه می كند.پيشنهادها1714

به ذكر نام كسانی كه در اجرای پژوهش به نحوی نقش داشته اند، اختصاص دارد.تقدير و تشكر1815

به ذكر منابع مورداستفاده براساس يكی از شيوه نامه های استاندارد می پردازد.منابع 1916

آنچه را كه ذكر آن برای خواننده به عنوان اطالعات تكميلی مفيد است، ارائه می كند.پيوست ها2017

البته ش��ايان ذكر اس��ت كه مرور آثار موجود در زمينۀ نگارش علمی به طور كلی )مثل كالز، 1381؛ حّری، 1385؛ موحد، 1387؛ س��ميعی، 1387 
و طوس��ی 1383( و آثار مربوط به مقاله نويس��ی به طور خاص )مثل ابوالحس��نی، 1381؛ فتوحی، 1385؛ طوس��ی، 1385 و چهرئی، 1386( نشان 
می دهد كه تاكنون الگوهای مختلفی برای مقاله نويسی و مؤلفه های آن معرفی شده اند. با اين حال، اين الگوها بيش از آنكه با هم متفاوت باشند 
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درارزيابیوامتیازدهی
بهمقالههایپژوهشی
اصالتموضوع18
يكیازامتیازهایآن
محسوبمیشود

پويايیهررشته
بهنحوقابلتوجهی
بهتبیینبنیانهای
نظریآنبستگی
داردواينمهماز
رهگذرتالشهای
افرادیحاصلمیشود
کهتوانايیاستنتاج
ايدههایموجودرااز
زواياینودارند

به هم ش��بيه هس��تند. اين تشابه نشان می دهد كه نگارش علمی در رش��ته های مختلف، با تمام تفاوت هايی كه ممكن است در شكل ظاهری 
آنها ديده شود، از اصول مشتركی پيروی می كنند. بر همين اساس، مقالۀ حاضر تالش می كند به اصلی ترين مؤلفه های مقاالت علمی بپردازد 

و نكات پايه را در اين زمينه مطرح سازد.

1.اصالتموضوع
در ارزياب��ی و امتيازده��ی به مقاله های پژوهش��ی اصالت موضوع18 يكی از امتيازهای آن محس��وب می ش��ود. نكتۀ قابل توج��ه در اين زمينه 
چگونگی بيان اين اصالت و دفاع از آن است. در اينجا به چند مورد اشاره می شود كه وجود حتی يكی از آنها برای اثبات اصالت يك اثر كافی 

است)مورای19، 2002، ص 52(.
� اجرای تحقيقی كه قباًل انجام نشده است: بديهی است هر تحقيقی كه برای نخستين بار انجام شود به گسترش مرزهای دانش كمك می كند 

و می تواند زمينه ساز پژوهش های آتی باشد و به همين دليل اصيل محسوب می شود.
� بيان يك ايدۀ تازه به نحوی كه قباًل انجام نش��ده اس��ت: اثبات اصالت يك پژوهش می تواند جنبه های مختلفی داش��ته باشد كه يكی از آنها 
همين بيان ايده های نوس��ت. حتی اگر اين ايده ها در يك مقاله فقط در حد طرح موضوع و اش��اره به اهميت آن آورده ش��ود، باز هم دليلی بر 

اصالت مقاله به شمار می آيد. 
� اس��تنتاج از ايده های ديگران از زاويه ای نو: تبيين مبانی نظری هر  رش��ته از مس��ئوليت های دش��وار پژوهشگران آن رشته محسوب می شود. 
به بيان ديگر پويايی هر رش��ته به نحو قابل توجهی به تبيين بنيان های نظری آن بس��تگی دارد و اين مهم از رهگذر تالش های افرادی حاصل 

می شود كه توانايی استنتاج ايده های موجود را از زوايای نو دارند. 
� اجرای يك تحقيق در يك كشور برای اولين بار: هيچ تحقيقی در خأل صورت نمی پذيرد و همواره متأثر از مؤلفه های پيدا و پنهانی است كه 
در زمينۀ20 تحقيق وجود دارند. از اين رو هرگاه پژوهش��ی برای نخس��تين بار در يك كش��ور انجام شود، حتی اگر اين تحقيق قباًل نيز در كشور 
ديگری انجام ش��ده باش��د، اصيل محسوب می شود. اصالت چنين پژوهشی ناشی از عوامل زمينه ای21 است كه متغيرهای تحقيق را تحت تأثير 

قرارمی دهند. به ويژه اين رويكرد در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی اهميت بسزايی دارد.
� استفاده از تكنيك های موجود برای منظوری تازه: در هر حوزۀ مطالعاتی ابزار و روش های پذيرفته شده ای وجود دارد كه مورداستفادۀ محققان 
قرارمی گيرن��د. پژوهش��گرانی كه با تكيه بر خالقيت و نوآوری خود توان گذر از قلمرو روش ش��ناختی موج��ود را دارند، امكان اجرای مطالعات 
اصيلی را خواهند داشت كه اصالت آنها بيش از آنكه وابسته به اصالت موضوع موردبررسی باشد، مديون نوآوری در مبانی روش شناختی پژوهش 

است. 
� گذر از مرزهای روش شناسی رشتۀ خود: گرچه هريك ازحوزه های مطالعاتی مبانی روش شناختی خاص خود را در تحقيق دارند، شباهت ها و 

اصول مشتركی ميان آنها می توان يافت كه زمينه ساز خلق پژوهش های اصيل خواهند بود.  
� مشاركت در دانش: مشاركت در دانش به سه شكل رخ می دهد؛ نخست مشاركت يك تحقيق در مبانی نظری22 يك رشته است كه می تواند 
ضامن اصالت آن باشد. دوم مشاركت در عمل23 به منظور حل مشكلی كه زمينه ساز اجرای پژوهش شده است می تواند اين هدف را تأمين كند. 

سرانجام مشاركت در تدوين خط مشی24 و تصميم گيری می تواند دليلی بر اصالت يك مقاله محسوب شود. 
� استمرار يك كار اصيل ديگر: يكی از معيارهای ارزيابی مطالعات تحقيقی سنجش توان آنها در فراهم آوری زمينۀ الزم برای آيندگان است. در 
مقايسۀ دو پروژۀ تحقيقی مشابه پروژه ای امتياز بيشتری می گيرد كه زمينه ساز فعاليت های گسترده تری است. همۀ فعاليت هايی كه ادامه دهندۀ 

يك كار اصيل باشند، همچنان اصالت الزم را برای انتشار دارند)همان، ص 52(.

جدول 2. معيارهای موردنياز برای ارزيابی ميزان اصالت يك مقاله

ويژگی های موردارزيابیعنصر 

امتياز
012345

وع
وض

ت م
صال

ا

آيا مقاله گزارش پژوهشی است كه قباًل انجام نشده است؟1
آيا نتايج اين پژوهش مشاركتی در دانش حوزۀ موردبررسی دارد؟2
آيا در اين مقاله از تكنيك های تازه ای استفاده شده است؟3
تا چه اندازه تفكر انتقادی در مقاله ديده می شود؟4
آيا اين پژوهش استمرار يك كار اصيل ديگر است؟5
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هدفازتهیة
چكیدهفراهمآوردن

تصويریکلی
درخصوصمحتوای
مقالهاست.کارکرد

چكیدهآناست
کهبهخوانندهدر

تصمیمگیریبرای
مطالعةمتناصلی
ياعدممطالعةآن

کمککند

2.عنوان
نخس��تين بخش هر مقاله كه توس��ط خوانندگان ديده می شود عنوان اس��ت. معمواًل نيز نخستين قضاوت خواننده دربارۀ محتوای مقاله از مطالعۀ 
عنوان حاصل می شود. عنوان مقاله، كه درواقع هويت مقاله و هدف آن را به نمايش می گذارد، بايد روشن،  گويا، جامع، مانع و تا حد ممكن مختصر 
باش��د )فتوحی، 1385، ص 125؛ موحد، 1387، ص 53؛ و چهرئی، 1386، ص 5(. از آنجاكه افراد معمواًل براس��اس عنوان مقاله به جست وجو در 
بانك های اطالعاتی مقاالت می پردازند، دقت در انتخاب كلمات بكاررفته در عنوان به بازيابی مؤثرتر مقاله از س��وی س��اير پژوهش��گران كمك 
می كند. بنابراين توصيه می شود از به كاربردن واژگانی كه به عنوان كليدواژه برگزيده نمی شوند پرهيز كنيد )چهرئی، 1386، ص 5(. عباراتی مانند 
»مقدمه ای بر«25،  »بررس��ی و تحليلی از«26،  و موارد مش��ابه فقط به طوالنی شدن عنوان منجر ش��ده و نقشی در بازيابی بهتر مقاله ايفا نخواهند 

كرد.
جدول 3. تناسب ويژگی های عنوان مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

اله
 مق

وان
عن

عنوان مقاله منعكس كنندۀ محتوای آن است1
عنوان حاوی كليدواژه هاست و امكان بازيابی آن وجود دارد2
در عنوان از اختصارات مبهم استفاده نشده است3
عنوان مقاله گوياست و هيچ ابهامی ندارد4
از به كاربردن كلمات اضافه در عنوان پرهيز شده است5

3.چكیده
هدف از تهيۀ چكيده فراهم آوردن تصويری كلی درخصوص محتوای مقاله اس��ت. كاركرد چكيده آن اس��ت كه به خواننده در تصميم گيری برای 
مطالع��ۀ مت��ن اصلی يا عدم مطالعۀ آن كمك كند. بنابراين،  چكيده بايد مهم ترين موارد مطرح ش��ده در متن اصلی را به اختصار دربرگيرد. چكيده 
بايد درست، دقيق، مستقل از متن، موجز، صريح، غيرقضاوتی، روان و منسجم باشد )فتوحی، 1385، ص 127(. چكيده بايد به صورت يك بند و 

به زمان گذشته نوشته شود و حاوی مطالبی باشد كه در مقاله بحث شده است )ابولحسنی، 1381، ص 62(.

جدول 4. معيارهای ارزيابی چكيدۀ مقاله

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345
يده

چك

آيا چكيده تصوير روشنی از محتوای مقاله را ترسيم می كند؟1
آيا اجزای چكيده متناسب با ساختار مقالۀ اصلی است؟2
آيا چكيده به خواننده در تصميم گيری برای مطالعۀ متن كمك كند؟ 3
آيا چكيده خواننده را به مطالعۀ متن اصلی ترغيب می كند؟4
آيا چكيده دارای انسجام و يك دستی الزم می باشد؟5

4.کلیدواژهها
معم��واًل دو روش اصل��ی ب��رای انتخاب كليدواژه ه��ا وجود دارد. روش اول ك��ه به انتخاب كليدواژه های كنترل ش��ده معروف اس��ت، به كمك 
اصطالح نامه ها27 صورت می گيرد. در روش دوم كه تحت عنوان انتخاب آزاد ش��ناخته می ش��ود، براس��اس تصميم نويس��نده صورت می گيرد. در 
هريك از اين دو روش الزم اس��ت تركيبی از واژگان اعم و اخص28 كه بيش��ترين و نزديك ترين رابطۀ معنايی را با محتوای مقاله دارد، انتخاب 
شود. انتخاب كليدواژۀ مناسب در مقاله احتمال بازيابی بيشتر مقاله را توسط ديگران در آينده افزايش می دهد و درنتيجه به دريافت استناد بيشتر 

به مقاله كمك می كند. درمجموع، كليدواژه ها بايد با موضوع اصلی مقاله تناسب كافی داشته باشند )فتوحی، 1385، ص 129(.

صد ويژگی يک مقالة  علمی- پژوهشي خوب
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کارکردمقدمه
آمادهساختنذهن
خوانندهبرایورودبه
بحثاصلیوتبیین
اهمیتمقالهاست

جدول 5. تناسب ويژگی های كليدواژه های مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ها 
ژه 

د وا
كلي

آيا كليدواژه های انتخاب شده ارتباط موضوعی الزم با محتوای مقاله را دارند؟1
آيا كليدواژه ها از واژه های مرجح اصطالح نامۀ مربوط انتخاب شده اند؟2
آيا تركيبی از واژه های اعم و اخص در انتخاب كليدواژه ها لحاظ شده است؟3
آيا كليدواژه ها همان توصيف گرهای مورداستفاده در پايگاه هستند؟4
آيا تعداد كافی از دقيق ترين كليدواژه ها انتخاب شده اند؟5

5.مقدمه
كاركرد مقدمه آماده ساختن ذهن خواننده برای ورود به بحث اصلی و تبيين اهميت مقاله است. از نوشتن جمالت كليشه ای و كلی در مقدمه پرهيز كنيد، زيرا اثر منفی 
و مالل آوری بر ذهن خواننده به جای می گذارد. برعكس اگر مقدمه با جمالتی كه مبين اهميت مقاله و رويكرد ويژۀ آن باشد، شروع شود، خواننده به ادامۀ مطالعۀ متن 
اصلی ترغيب می شود. درواقع، مقدمه بايد با تبيين اهميت موضوع مقاله، خواننده را جذب كرده و او را به مطالعه آن عالقه مند سازد )ابوالحسنی، 1381، ص 66(. در 

مقدمۀ مقاله، نويسنده بايد با توجه به نياز و سطح مخاطبان و ضمن پرهيز از حاشيه پردازی، مدخلی برای ورود به بحث اصلی باز كند )چهرئی، 1386، ص 23(.

جدول 6. تناسب ويژگی های مقدمۀ مقاله با كاركرد آن

 ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

اله
 مق

دمه
مق

تا چه اندازه در مقدمه از تكرار جمالت كليشه ای پرهيز شده است؟1
آيا مطالعۀ مقاله ذهن خواننده را برای مطالعۀ متن اصلی آماده می كند؟2
آيا در مقدمه استنادهای الزم برای تبيين سابقۀ موضوع وجود دارد؟3
آيا مقدمه سليس و روان است كه خواننده را به ادامۀ مطالعه ترغيب كند؟4
آيا تناسبی منطقی بين حجم مقدمه با حجم ساير بخش های مقاله وجود دارد؟5

6.بیانمسئله
تبيين دقيق و روشن مسئله ای كه انگيزۀ اصلی نگارش يك مقاله و اجرای طرح پژوهشی موردنظر بوده، اهميت ويژه ای دارد. موفقيت در چگونگی بيان 
مسئله به موفقيت مقاله كمك می كند و بی توجهی به آن نيز رغبت خواننده را در ادامۀ مطالعۀ مقاله كاهش خواهد داد. در اين بحش بايد مسئله و موضوعی 

كه زمينه ساز پژوهش شده است، همراه با حدود، ابعاد و جوانب آن به روشنی و به اختصار تبيين شود )موسی پور و علوی، 1385، ص 26 � 29(.

جدول 7.  تناسب ويژگی های بيان مسئله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ئله
مس

ن 
بيا

تا چه اندازه مسئلۀ اصلی مقاله به روشنی بيان شده است؟1
آيا تبيين مسئلۀ پژوهش خواننده را در اين زمينه اقناع می كند؟2
آيا مسئلۀ مطرح شده پيوندی با مسائل جاری حوزۀ موضوعی مقاله دارد؟3
آيا اهميت مسئله مقاله در حدی است كه محور يك مقالۀ مستقل را شامل شود؟4
آيا در بيان مسئله ايجاز و صراحت الزم لحاظ شده است؟5
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تبییندقیقوروشن
مسئلهایکهانگیزة
اصلینگارشيک

مقالهواجرایطرح
پژوهشیموردنظر

بوده،اهمیتويژهای
دارد

7.تبیینهدف/اهدافپژوهش
يكی از نخستين پرسش هايی كه پس از انتخاب يك مقاله براساس عنوان آن در ذهن خوانندگان شكل می گيرد، كسب آگاهی نسبت به هدفی 
است كه مقاله دنبال می كند و هدفی كه پژوهش مربوط به آن دنبال كرده است. بنابراين، بايد قبل از آنكه خواننده از ادامۀ مطالعۀ مقاله به دليل 

عدم آگاهی نسبت به هدف آن صرف نظر كند، به نحوی اين پرسش را پاسخ داد.

جدول 8. تناسب ويژگی های تبيين هدف مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

اله
 مق

دف
ه

آيا هدف مقاله به روشنی توصيف و تبيين شده است؟1

آيا هدف مقاله متناسب با بيان مسئله تدوين شده است؟2

آيا هدف مقاله واقع بينانه است و با سطح مقاله تناسب كافی دارد؟3

آيا خواننده بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی بيابد؟4

آيا در پايان مقاله نويسنده به اهدافی كه در مقدمه آمده، رسيده است؟5

8.پرسش/پرسشهایپژوهشوگاهیفرضیه/فرضیههایپژوهش
هر پژوهش��ی در صدد پاس��خ گويی به پرس��ش يا پرسش هايی است كه متناسب با هدف پژوهش تدوين ش��ده اند. عالوه بر پرسش در بسياری از 
پژوهش های قياس��ی29 و كمی30 فرضيه هايی نيز مطرح اس��ت كه بايد به دقت تبيين ش��وند. فرضيه، پيش بينی و انتظارات پژوهش��گر را از نتايج 

پژوهش نشان می دهد و معمواًل به رابطۀ دو يا چند متغير اشاره دارد )موسی پور و علوی، 1385، ص 36 � 39(.

جدول9. تناسب پرسش ها و فرضيه های پژوهش با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ش
وه

 پژ
ای

ش ه
رس

پ
آيا پرسش های پژوهش به روشنی در مقاله ذكر شده اند؟1

آيا پرسش های پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئلۀ موردبررسی است؟2

آيا فرضيه ها براساس شيوه های صحيح فرضيه نويسی تنظيم شده اند؟3

آيا فرضيه ها روشن، بدون ابهام و آزمون پذيرند؟4

آيا انسجام الزم بين پرسش ها و ساير بخش ها مثل اهداف مقاله وجود دارد؟5

9.پیشینةپژوهش
داليل متعددی برای اش��اره به پيش��ينۀ پژوهش وجود دارد كه از آن جمله می توان به اين موارد اش��اره كرد: نش��ان دادن پيوند پژوهش حاضر با 
پژوهش های قبلی، نش��ان دادن احاطۀ نويس��نده/ نويس��ندگان به حوزۀ موضوعی موردمطالعه، رهنمون س��اختن خواننده به مطالعۀ منابع بيشتر و 
به تصويركش��يدن رويكردهای حاكم بر حوزۀ موضوعی موردنظر و ترس��يم ارتباط آنها با رويكرد مقاله )پريرخ و فتاحی، 1384(. بسته به جامعيت 
پيش��ينۀ پژوهش می توان مرور نوش��تارها را به دو دستۀ جامع و گزيده و براساس رويكرد تحليلی آنها به دو دستۀ توصيفی و تحليلی تقسيم بندی 
كرد. بر اين اساس در مقاالت ممكن است يكی از چهار حالت ذيل پديد آيد كه در شكل 1 مشخص شده است. بهترين شيوه برای مقاالت علمی 

روش تحليلی و گزيده است، زيرا ضمن رعايت اختصار، نويسنده می تواند تحليل خود را از روند حاكم بر حوزۀ موضوعی نيز به تصوير بكشد.

صد ويژگی يک مقالة  علمی- پژوهشي خوب
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اجرایهرطرح
پژوهشیمستلزم
بهکارگیریيک
روششناسیمناسب
استکهپژوهشگر
رابهاجرایطرح
موردنظروپاسخگويی
بهپرسشهای
پژوهشقادرمیسازد

مرور نوشتارهای تحليلی و گزيده )مناسب مقاالت علمی � پژوهشی(مرور نوشتارهای تحليلی و جامع )مناسب رساله های دكتری(

مرور نوشتارهای توصيفی و جامع
مرور نوشتارهای توصيفی و گزيده )مناسب مقاالت علمی � ترويجی()مناسب كتاب شناسی ها و مقاله نامه ها(

شكل 1. انواع مرور نوشتارها براساس جامعيت آنها و سطح تحليل در هريك

جدول 10.  تناسب ويژگی های پيشينۀ پژوهش با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ش
وه

 پژ
ينه

يش
پ

تا چه اندازه رويكرد نويسنده در تدوين پيشينۀ پژوهش تحليلی است؟1

آيا پيوند موضوع مقاله با سابقۀ پژوهشی آن به روشنی ترسيم شده است؟2

آيا منابع هسته در موضوع تحقيق مورداستناد قرارگرفته اند؟3

تا چه حد خواننده می تواند با منابع مرتبط با موضوع از طريق مقاله آشنا شود؟4

آيا انسجام الزم در منابع مورداستناد در پيشينۀ پژوهش وجود دارد؟5

10.معرفیپروژةتحقیقاتی
تبيين ويژگی های پروژۀ اجراشده و آنچه بايد دربارۀ آن به خواننده گفته شود نيز اهميت زيادی دارد. اشاره به چگونگی شكل گيری پروژه و فضايی 

كه در آن پژوهش اجرا شده از جمله مواردی است كه می تواند ذكر شود. 

جدول 11.  تناسب معرفی پروژۀ تحقيقاتی با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر
امتياز

012345

وژه
 پر

فی
معر

آيا ويژگی های متمايزكنندۀ پروژۀ پژوهشی از موارد مشابه ذكر شده است؟1

آيا اطالعات الزم درخصوص سابقۀ پروژه ارائه شده است؟2

آيا تصوير روشنی از مراحل اجرای مطالعه ذكر شده است؟3

آيا حجم مربوط به معرفی پروژه با ساير بخش های مقاله تناسبی منطقی دارد؟4

آيا مشخصات كسانی كه در پروژه نقش داشته اند به اختصار ذكر شده است؟5

11.تشريحروششناسیمورداستفادهوتبیینرويكردمقاله
اجرای هر طرح پژوهش��ی مس��تلزم به كارگيری يك روش شناس��ی31 مناس��ب اس��ت كه پژوهش��گر را به اجرای طرح موردنظر و پاسخ گويی به 
پرس��ش های پژوهش قادر می س��ازد. معمواًل در هر رشته روش های متعددی وجود دارد كه برخی از آنها مقبوليت و عموميت بيشتری دارند و در 
اغلب تحقيقات آن رش��ته مورداس��تفاده قرارمی گيرند. البته معيار گزينش يك روش قبل از هر چيز به تناسب آن با اهداف پژوهش بستگی دارد. 
درواقع اين هدف پژوهش و پرس��ش های آن اس��ت كه نوع روش را تعيين می كند. با اين حال توانايی پژوهش��گر در بيان داليل انتخاب روش 
خود و دفاع از آن كاماًل اهميت دارد. بنابراين، تبيين دقيق روش مورداس��تفاده و داليل انتخاب آن از ويژگی های مهم هر مقالۀ علمی محس��وب 

می شود و در زمان داوری مقاله موردتوجه داوران قرارمی گيرد. 

ميزان جامعيت مرور نوشتارها

يل
حل

ح ت
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الزماستدريک
مقالةعلمیجامعة

پژوهشوويژگیهای
آنبهدقتودرعین

حالبهاختصارمعرفی
شود

جدول 12.  تناسب ويژگی های روش شناسی مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

سی
شنا

ش 
رو

آيا روش مطالعه به روشنی تبيين و توصيف شده است؟1
آيا داليل انتخاب روش مورداستفاده ذكر شده است؟2
آيا تناسب كارآيی روش مورداستفاده با اهداف پژوهش ذكر شده است؟3
آيا داليل عدم انتخاب ساير روش های مشابه ذكر شده است؟4
آيا شواهدی از به كارگيری اين روش از سوی ساير پژوهشگران آمده است؟5

12.ابزارگردآوریوتحلیلدادهها
اشارۀ مختصر به روش گردآوری و تحليل داده ها برای خوانندگان بسيار مفيد خواهد بود و فرصتی برای آنان فراهم خواهد آورد كه ضمن آشنايی 
با روش پژوهش گزارش ش��ده از داليل نتايج بدس��ت آمده نيز آگاه ش��وند. در اين قسمت الزم اس��ت چگونگی ابزار گردآوری داده ها تبيين شود 

)موسی پور و علوی، 1385، ص 82 � 83(.

جدول 13.  تناسب ويژگی های ابزار گردآوری داده ها با كاركرد آن

ويژگی های مورد ارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ش
وه

 پژ
زار

اب

آيا ابزار گردآوری داده ها و روش تحليل آنها به روشنی معرفی شده اند؟1
آيا ميزان روايی و پايايی ابزار استفاده شده موردتوجه نويسنده بوده است؟2
آيا مزايا و معايب ابزار بكارگرفته شده به دقت تشريح شده است؟3
آيا نمونه هايی از كاربرد اين ابزار در ساير پژوهش ها ذكر شده است؟4
آيا متن مقاله می تواند راهنمايی برای استفادۀ خواننده از اين ابزار باشد؟5

13.توصیفويژگیهایجامعةپژوهشومشخصاتنمونةگرفتهشدهازآن
الزم است در يك مقالۀ علمی جامعۀ پژوهش و ويژگی های آن به دقت و در عين حال به اختصار معرفی شود. به ويژه مشخصاتی از اين جامعه كه 
مربوط به موضوع مقاله است اهميت شايان توجهی دارد. اگر اين بخش از مقاله به خوبی تبيين شود، به بسياری از پرسش هايی كه ممكن است 

در ذهن خوانندگان درخصوص داليل انتخاب روش شناسی و چگونگی تحليل داده ها شكل گيرد، به خوبی پاسخ داده خواهد شد.

جدول 14. تناسب ويژگی های جامعۀ پژوهش با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ش
وه

 پژ
معۀ

جا

آيا  جامعۀ آماری موردمطالعه و ويژگی های آن به دقت معرفی شده است؟1
آيا داليل انتخاب جامعۀ پژوهش و ارتباط آن با هدف مقاله ذكر شده است؟2
آيا شيوۀ نمونه گيری و داليل انتخاب اين شيوه به روشنی تشريح شده است؟3
آيا تناسب شيوۀ نمونه گيری با روش شناسی مقاله موردتوجه بوده است؟4
آيا چگونگی تعميم بخشی نتايج حاصل از نمونه به جامعه تبيين شده است؟5

صد ويژگی يک مقالة  علمی- پژوهشي خوب
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هرطرحتحقیقاتی
ازنظرجامعة
موردمطالعهوهدفی
کهدنبالمیکند،دارای
محدودةمشخصی
استکهازسوی
پژوهشگروبهمنظور
انجامپذيرشدن33
طرحتدوينمیشود

14.تبیینمحدودهومحدوديتهایپژوهش
هر طرح تحقيقاتی از نظر جامعۀ موردمطالعه و هدفی كه دنبال می كند، دارای محدودۀ32 مش��خصی اس��ت كه از س��وی پژوهش��گر و به منظور 
انجام پذيرش��دن33 طرح تدوين می ش��ود. محدودۀ هر پژوهش توس��ط خود پژوهش��گر تعيين ش��ده و بر روند پژوهش اعمال می شود. به منظور 
عملی ش��دن طرح های تحقيقاتی پژوهش��گران ناچار به تعيين محدودۀ كار خود هستند تا بتوانند از اين طريق نظمی منطقی به كار خود بخشيده 
و از نتايجی كه به دس��ت می آورند، دفاع كنند. در مقابل، محدوديت هايی34 وجود دارد كه خارج از كنترل پژوهش��گر است و منشأ ديگری از جمله 
عوامل محيطی دارند. معمواًل اين  محدوديت ها به نحو اجتناب ناپذيری بر روند پژوهش تأثير می گذارد. معرفی و تش��ريح عواملی كه محدوده و 
محدوديت های يك پژوهش را نش��ان می دهند، از امتيازهای يك مقالۀ علمی به ش��مار می آيد. اشاره به محدوديت های مطالعه به محقق كمك 
می كند با نگاهی نقادانه به پژوهش خود بنگرد و نتايج بدست آمده را بهتر تفسير كند. همچنين، قبول اين محدوديت ها، به داور نشان می دهد كه 
پژوهشگر در كارش منصف و واقع بين بوده و محدوديت های پژوهش را ناديده نگرفته است. سرانجام، با ذكر محدوديت ها، تصوير روشن تری از 

محيط پژوهش برای خوانندگان ترسيم می شود )ابوالحسنی، 1381، ص 88(.

جدول 15.  محدوده و محدوديت های پژوهش

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

يت
دود

مح
 و 

وده
حد

آيا محدودۀ پژوهش و داليل انتخاب آن به روشنی تبيين شده است؟1م
آيا محدوديت های پژوهش و چگونگی مقابله با آنها ذكر شده است؟2
تا چه اندازه محدودۀ پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئلۀ موردبررسی است؟3
آيا نويسنده از تفاوت محدوده و محدوديت های پژوهش خود آگاه بوده است؟4
آيا روشی برای به حداقل رساندن تأثير محدوديت ها پيش بينی شده است؟5

15.ارائةيافتههایتوصیفیوتحلیلی)معموالًهمراهباجدولونمودار(
يافته های پژوهش بايد ابتدا توصيف و س��پس تجزيه و تحليل ش��وند. معمواًل در اين بخش چهار سطح توصيف35، مقايسه36، تحليل37  و تفسير38  
قابل مش��اهده اس��ت كه طی اين مراحل به تدريج بر سهم نويسنده و انديش��ۀ او در بيان مطالب افزوده می شود. در بخش توصيفی در ارائۀ نتايج 
استفاده از جدول و نمودار39  و به ويژه در رشته های علوم پايه، كشاورزی، پزشكی و مهندسی كاماًل معمول و پذيرفته شده است. توصيه می شود 
اين جدول ها و نمودارها به نحوی تنظيم ش��وند كه بيش��ترين اطالعات را با اش��غال كمترين فضا در اختيار خواننده قراردهند )موسی پور و علوی، 

1385، ص 85 � 96(.

جدول 16.  تناسب يافته های مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

يج
 نتا

ا و
ه ه

يافت

آيا نتايج و يافته های پژوهش به روشنی توصيف و تبيين شده اند؟1
آيا نمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتايج گويا و روشن هستند؟2
آيا يافته های مقاله متناسب با پرسش ها و فرضيه های مقاله است؟3
آيا يافته های مقاله هدف های اوليۀ مقاله را تأمين می كند؟4
آيا پس از توصيف نتايج سهم كافی به تحليل آنها اختصاص داده شده است؟5

16.بحثونتیجهگیری
اين دو بخش ممكن است همراه هم يا جداگانه اما معمواًل به دنبال يكديگر ارائه شوند. انتظار می رود كه نويسنده در اين بخش پاسخ پرسش های 
پژوهش و برداشت نهايی خود را از پژوهش مطرح كند. در اين قسمت بايد مقايسه ای بين نتايج بدست آمده در مقاله با آثار ديگران كه در مرور 

نوشتارها به آنها استناد شده است، صورت پذيرد )ابوالحسنی، 1381، 85 � 87(.
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يکمقالةعلمیبايد
راهگشایساير

پژوهشگراندرحوزة
موضوعیخودباشدو
بهجایآنكهسعیدر
گذاشتننقطةپايانی

برایيکموضوع
داشتهباشد،برای

گشودنافقهایتازه
برایسايرمحققان

تالشکند

جدول17.  تناسب ويژگی های بحث و نتيجه گيری مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ری
ه گي

يج
نت

آيا نتيجه گيری نويسنده به اندازۀ كافی مستدل و مستحكم است؟1
آيا پيوند و انسجام الزم بين نتيجۀ مقاله با يافته های آن وجود دارد؟2
آيا در بخش نتيجه گيری هدف های اصلی مقاله محقق شده است؟3
آيا يافته های پژوهش با نتايج پژوهش های مشابه ديگر مقايسه شده است؟4
آيا سهم نويسندۀ مقاله و نگاه تحليلی او در نتيجه به چشم می خورد؟5

17.پیشنهاد/پیشنهادهايیبرایپژوهشهایبعدی
معمواًل مقاالت علمی با ارائۀ پيشنهادهايی برای پژوهش های بعدی به پايان می رسند. به بيان ديگر يك مقالۀ علمی بايد راهگشای ساير پژوهشگران در حوزۀ 

موضوعی خود باشد و به جای آنكه سعی در گذاشتن نقطۀ پايانی برای يك موضوع داشته باشد، برای گشودن افق های تازه برای ساير محققان تالش كند.

جدول 18.  تناسب پيشنهادهای مقاله با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

دها
نها

يش
پ

آيا مقاله با پيشنهادهای كاربردی برای حل مسئلۀ موردبررسی همراه است؟1
آيا پيشنهادها مبتنی بر يافته ها و نتيجه گيری نهايی مقاله مطرح است؟2
آيا مقاله با پيشنهادهای كاربردی مفيدی برای پژوهش های بعدی به پايان می رسد؟3
آيا ايده های تازه ای برای ساير پژوهشگران و كارهای بعدی مطرح شده است؟4
آيا پيشنهادهای مطرح شده تحليلی و عملی است؟5

18.تقديروتشكر
معمواًل در پايان مقاالت علمی به نام افراد يا س��ازمان هايی كه به نحوی در اجرای پژوهش گزارش ش��ده نقش داش��ته اند، اشاره می شود )فتوحی، 
1385، ص 138(. برای مثال، مؤسسه يا سازمانی كه پشتيبان مالی پژوهش بوده، كسانی كه در گردآوری يا تحليل داده ها نقش داشته اند، افرادی 
كه به پرسش��نامه ها پاس��خ داده يا در مصاحبۀ مربوط به آن پژوهش ش��ركت كرده اند و گاهی نيز از داوران مقاله به دليل تذكر نكات مفيد تشكر 
می ش��ود. البته بديهی اس��ت در مواردی از اين افراد با ذكر نامش��ان تقدير می شود و در مواردی كه اين امكان وجود ندارد فقط به دليل نقشی كه 
داشته اند موردتقدير قرارمی گيرند. مثاًل براساس اخالق پژوهش نمی توان نام شركت كنندگان در مصاحبه برای اجرای يك تحقيق را ذكر كرد و 
فقط كافی است از آنان برای نقش مثبتی كه در اجرای تحقيق داشته اند، تشكر شود. در هر صورت، بايد به نحوی از تمام كسانی كه نامشان در 

اين قسمت ذكر می شود اجازه گرفته شود و با موافقت آنان اين كار صورت گيرد )ابوالحسنی، 1381، ص 94(.

جدول 19:  تناسب ويژگی های تقدير و تشكر با كاركرد آن

ويژگی های موردارزيابیعنصر 
امتياز

012345

كر
تش

 و 
دير

تق

آيا اطالعات تكميلی مربوط به مقاله در بخش تقدير و تشكر آمده است؟1
آيا به نقش حامی مالی پژوهش در پايان مقاله اشاره شده است؟2
آيا از نام كسانی كه در امور پژوهش نقش مهمی داشته اند، ذكر شده است؟3
آيا نويسنده به مسيری كه در تكميل مقاله طی كرده، اشاره كرده است؟4
آيا به انتشارات ديگر برگرفته از پژوهش مورد بررسی است اشاره شده است؟5

صد ويژگی يک مقالة  علمی- پژوهشي خوب
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مقاالتعلمیموفق
بادرنظرگرفتننیاز
خوانندگانخود
بهنحویتدوين
میشوندکهدرغیاب
نويسندهپاسخگوی
پرسشهایاحتمالی
خوانندگانباشندو
کمترينابهامرادر
ذهنآنانايجادکنند

19.منابعمورداستفادهوگاهیذکرمنابعیبرایمطالعةبیشتر
تمام منابعی كه به نحوی در مقاله استفاده شده اند بايد با ذكر مشخصات كتاب شناختی و براساس شيوه نامۀ مجلۀ موردنظر تدوين شوند. براساس 
تقس��يم بندی حّری و ش��اهبداغی )1385، ص 28( به طور كلی دو شيوۀ اصلی استناد عبارتند از: اس��تنادهای درون متنی و استنادهای برون متنی 
كه جزئيات مربوط به هريك در انواع ش��يوه نامه ها موجود اس��ت. ش��يوه هايی مانند ای. پی. ای40 و ام. ال. ای41 كه مطابق قواعد آنها مشخصات 
كوتاهی از مأخذ پس از نقل مطلب در متن نوشته می شود، درون متنی هستند. درمقابل در شيوه های برون متنی، مثل شيوه نامۀ شيكاگو و ونكور، 
سند موردارجاع در جايی خارج از متن مورداستناد قرارمی گيرد. از ديدگاهی ديگر می توان استنادها را به دو دستۀ استنادهای رسمی و غيررسمی 
تقسيم بندی كرد. استنادهای رسمی معمواًل به منابع چاپی مثل كتاب و مجله صورت می گيرد و استنادهای غيررسمی به منابع منتشرنشده مثل 

جزوه های درسی يا سخنرانی های ارجاع می دهند )ابوالحسنی، 1381، ص 94(.

جدول 20.  تناسب منابع و مآخذ مقاله با كاركرد آن

ويژگی های مورد ارزيابیعنصر 
امتياز

012345

خذ
 مآ

ع و
مناب

آيا منابع مورداستناد روزآمد و مرتبط با موضوع مقاله هستند؟1
آيا اطالعات كتاب شناختی تمام منابع مورداستناد در فهرست منابع آمده است؟2
آيا الگوی استنادی مجله به دقت رعايت شده است؟3
آيا نشانی اينترنتی كامل و تاريخ آخرين بازديد منابع برخط ذكر شده است؟4
آيا دقت كافی در ذكر اطالعات دقيق منابع لحاظ شده است؟5

20.سايرموارد)مثلپیوستها،واژهنامةتخصصی،متنپرسشنامهيامعرفینويسندگان(
چنانچه ارائۀ اطالعات تكميلی مثل پرسش��نامه و موارد مش��ابه بتواند به تبيين بيشتر موضوع مقاله كمك كند، الزم است موارد مذكور به صورت 
پيوست به مقاله افزوده شوند. گاهی نيز در بعضی از مجله ها از نويسندگان می خواهند كه شرح مختصری از سوابق علمی خود را ضميمه كنند.

جدول 21.  تناسب پيوست های مقاله با كاركرد آن

ويژگی های مورد ارزيابیعنصر 
امتياز

012345

ت ها
وس

پي

آيا تمام پيوست های موردنياز خواننده آورده شده است؟1
آيا تناسبی بين پيوست ها و محتوای مقاله وجود دارد؟2
آيا پيوست ها اطالعاتی تكميلی ارائه می كنند كه امكان ارائۀ آنها در داخل متن وجود نداشته است؟3
آيا ارائۀ پيوست ها بر جامعيت و گويايی مقاله افزوده است؟4
آيا ارائۀ پيوست ها به خواننده در درك بهتر مقاله كمك می كنند؟5

 
سخنپايانی

آنچه در اين مقاله آمد، مروری بر كاركردهای عناصر سازندۀ مقاالت علمی و ويژگی های مطلوب هريك از آنها بود. اگرچه هريك از حوزه های 
علمی رويكردهای خاص خود را دارند كه آنها را از يكديگر متمايز می س��ازند، با اين حال عناصر مش��تركی در همۀ آنها موجود اس��ت، كه توجه 
ب��ه كاركردها و ويژگی های اين عناصر به موفقيت در انتش��ار مقاالت علمی كمك می كن��د. درمجموع، مقاالت علمی موفق با درنظرگرفتن نياز 
خوانندگان خود به نحوی تدوين می شوند كه در غياب نويسنده پاسخ گوی پرسش های احتمالی خوانندگان باشند و كمترين ابهام را در ذهن آنان 
ايجاد كنند. درمجموع، براس��اس معيارهای ارائه ش��ده در اين مقاله، در بهترين ش��كل ممكن يك مقاله كه دارای تمام مؤلفه های فوق باشد و در 
هر قس��مت بيش��ترين امتياز را كسب كند، مجموع امتيازی برابر با 500 خواهد داشت. البته در شرايط واقعی كسب حداكثر امتياز از تمام مؤلفه ها 
اتفاق نمی افتد. با اين حال، می توان گفت مقاالت با امتياز بين 400 تا 500 در س��طح عالی قراردارند و مقاالت با امتياز بين 300 تا 400 خوب 
ارزيابی می شوند. به همين ترتيب، مقاالت با امتياز بين 200 تا 300 را می توان متوسط تلقی كرد. سرانجام، مقاالت با امتياز كمتر از 200 ضعيف 
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محس��وب می ش��وند و نياز به بازنگری دارند. البته اين امتيازگذاری كاماًل تقريبی است، زيرا هريك از مؤلفه های فوق وزن متفاوتی دربارۀ ارزش 
مقاله به خود اختصاص می دهند و برای ارزيابی دقيق تر بايد اين موضوع نيز لحاظ شود كه پرداختن به آن خارج از حوصلۀ اين اثر كوتاه است. 

پينوشتها:
1.y.mansourian@gmail.com 

2.Originality

3.Problem Statement

4. Aims and Objectives

5. Research Questions

6.Literature Review 

7. Research Site

8.Methodology

9.Research Tools

10.Research Population

11.Limits and Limitations

12.Results/Findings

13. Discussion/Conclusion

14. Further Research

15.Acknowledgement 

16.References/Bibliography

17.Appendixes

18. Originality

19.Murray

20.Context

21.Contextual elements

22.Contribution to theory

23. Contribution to practice

24. Contribution to policy

25. An introduction to

26. A survey of or an analysis of

27. Thesaurus

28. Broader and Narrower Terms

29. Deductive approach

30. Quantitative approach

31. Methodology and research methods

32. Limit or research scope

33. Feasibility

34. Limitations

35. Description

36. Comparison

37. Analysis

38. Interpretation

39. Tables and charts

40. APA     

41.M LA

مآخذ
1. ابوالحسنی، محسن )1381(. چگونهمقالةعلمیبنويسیموآنرابهچاپبرسانیم، تهران: انستيتو پاستور ايران.

2. پريرخ ، مهری و رحمت اهلل فتاحی )1384(. راهنماینگارشمرورنوش�تارهاوپیش�ینةپژوهشدرحوزههایعلومانس�انیواجتماعی، تهران: 
نشر كتابدار.

3. چهرئی، علی )1386(. اصولپايةنگارشمقاالتعلومپزشكی، تهران: انتشارات پژواك علم آريا.
4. حّری، عباس و اعظم شاهبداغی )1385(. شیوههایاستناددرنگارشهایعلمی:رهنمودهایبینالمللی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

5. حّری، عباس )1385( آيیننگارشعلمی، تهران: نهاد كتابخانه های عمومی كشور.
6. سميعی، احمد )1387(. نگارشوويرايش، تهران: سمت، چاپ نهم.

7. ضياء، موحد )1387(. البتهواضحومبرهناستکه...رسالهایدرمقالهنويسی، تهران: نيلوفر. 
8. طوسی، بهرام )1382(. راهنمایپژوهشواصولعلمیمقالهنويسی، مشهد: نشر تابران، چاپ دهم.

9. طوسی، بهرام )1383(. هنرنوشتنومهارتهایمقالهنويسی، مشهد: نشر تابران، چاپ هيجدهم.
10. فتوحی، محمود )1385(. آيیننگارشمقالةعلمی�پژوهشی، تهران: سخن

11. الز، جان بی. )1381(. دستافزارنويسندگان:راهنمایاصولشیوانويسی، ترجمۀ: مهدی افشار، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
12. موس��ی پور، نعمت اهلل و س��يدحميدرضا علوی )1385(. نگارشعلمی:راهنمایتدوينونگارشمقاله،پاياننامه،رس�الهوگزارشپژوهش، 

كرمان: دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
13. Murray, R. (2002(. How to Write a Thesis. Maidenhead, Open University Press.

منابعیبرایمطالعهبیشتر
1. Huff, A. S. (1999(. Writing for Scholarly Publication. London: Sage.

2. Murray, R. (2007(. Writing for Academic Journals. Maidenhead, Open University Press

صد ويژگی يک مقالة  علمی- پژوهشي خوب


