به نام خدا

استخراج مقاله علمی از پایان نامه
و طرح پژوهشی
گردآوری :دکترالله جوالهی
دانشکده علوم توانبخشی .دانشگاه ع.پ .شهید بهشتی
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انواع مقاله
مقاالتراازچندديدگاهميتواندستهبنديكرد.يكيازايندستهبنديها
ميتواندبراساسمحتواياطالعاتمقالهباشدكهازاينمنظرمقاالتبهچهارنوع
تحقيقي،تحليلي،مروريوگردآوريتقسيمميشوند:
.1مقالةتحقيقي(پژوهشي):برگرفتهازتحقيقياستكهبهتازگيپايانيافتهاست
وچونمتكيبريافتههايتحقيقاتياست،گزارشتحقيقنيزبهآنگفتهميشود.

.2مقالةتحليلي:ايننوعمقالهكهبهناممقالهنظرينيزشناختهميشود،مقالهاي
استكهمؤلفبااستفادهازمنابعپژوهشيپيشين،نظريةخاصيرادرحوزةكار
خودمطرحمينمايد.درايننوعمقالهنويسندهممكناستنظريههايقبليرا
گسترشدهد،آنهارابااستفادهازشواهداستحكامبخشد،آنهارابهشكلديگري
بيانكندياآنهاراموردتأملوترديدقراردهد.
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.3مقالةمروري:اينمقالهبهتحليلكالنوارزيابيانتقادي
نوشتههاييميپردازدكهقبالًمنتشرشدهاست.مؤلفمقالهمرورياز
طريقمقولهبندي،يكپارچهسازي،وارزشيابيمتونمنتشرشدة
پيشين،سيرپيشرفتپژوهشهايجاريرادرجهتروشنساختن
مسئلهايمشخصدنبالميكند.
.4مقالهگردآوري:ايننوعمقالهصرفاًبهگردآوريوانعكاس
نقطهنظرهايمختلفمندرجدرنوشتههايمرتبطباموضوعيخاص
ميپردازدودرواقعكارتازهايراعرضهنميكند.تفاوتآنبامقاله
تحليليايناستكهبهارائهنظريهجديديمنتهينميشودو نيزبا
مقالهمرورياينتفاوتراداردكهالزاماًبهسنجشوارزيابيكليهآثار
قبلينميپردازد.
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فرآيند پژوهش

• مسئله پژوهش
پرسشی که پژوهشگر با بررسی اولیه پاسخی برای
آن نمیيابد( .مطالعه اولیه در آثار پیشین برای
يافتن پاسخ).

• تدوين پروپوزال

• بیان مسئله پژوهش
• بیان روش پژوهش
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جستجو

• تدوين استراتژی جستجو
• جستجو در پايگاههای اطالعاتی مرتبط
• بازيابی منابع مرتبط

مطالعه ادبیات پژوهش

• بررسی پیشینه ها ،بهمنظور مطالعه تحقیقات و پژوهشهای قبلی
صورت گرفته

• مطالعه منابع بازيابی شده
• برچسب گذاری موارد مرتبط
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تعیین ابزار پژوهش
• بررسی ابزارهای پژوهش استاندارد موجود و
انتخاب ابزار پژوهش مناسب
• اصالح و شخصیسازی ابزارهای موجود
• تولید ابزار مناسب
انجام پژوهش
• گردآوری يافتهها
• توصیف يافتهها
• تحلیل يافتهها
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تدوين گزارش پژوهش

•
•
•
•

7

ثبت محتوای پژوهش(برنامهريزی ،تمرکز ،مطالعه)
بحث وتوضیح نکات اصلی به صورت شفاف و
نتیجهگیری
پاسخ به پرسشهای اساسی پژوهش
پاسخ به پرسش اصلی پژوهش

انتشار يافتههای پژوهش
• انتشار در قالب مقاله پژوهشی
• انتشار در قالب کتاب
• انتشار در قالب نرمافزار و يا غیره
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اجزای پاياننامه
•
•
•
•
•
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(جهت يادآوری)

فصل  .1معرفی پژوهش
فصل  .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل  .3روششناسی پژوهش
فصل  .4يافتههای پژوهش
فصل  .5بحث و نتیجهگیری

اجزای مقاله پژوهشی
 oعنوان
 oچکیده و کلیدواژه ها
 oنويسنده يا نويسندگان
 oمقدمه و بیان مسئله
 oادبیات و پیشینه پژوهش
 oروششناسی پژوهش
 oتوصیف و تحلیل يافتهها
 oبحث و نتیجه گیری
 oپیشنهادهای پژوهش
 oفهرست منابع
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شکل ارائه و ساختار روشهای نوشتن از نظر نوع مخاطب
 -1نخست از مقدمات و مسايل فرعی شروع شود و در انتها به اصل مطلب اشاره گردد.
(سطح علمی جامعه مخاطب پايین باشد)
 -2نخست به اصل مطلب اشاره شود و سپس گسترش و توضیح بیشتر داده شود.
(سطح علمی جامعه مخاطب باال باشد )
-3نخست توضیحات وسیع پیرامون مطلب ،سپس اصل مطلب ،و مجددا توضیحات
بیشتر و کامل در مورد موضوع( .سطح علمی جامعه مخاطب پايین  ،به شرط داشتن
فضای بیشتری برای بیان مطالب)
 -4نخست اصل موضوع بیان میشود ،سپس بسط و توضیح بیشترداده شود و در پايان
نتیجه گیری و تجمیع مطالب( .سطح علمی جامعه مخاطب همسطح با شما به شرط
داشتن فضای کافی برای نگارش)
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منابع شناسايی مسائل در پژوهش
•

•
•
•
•

مسائلی که ديگران مطرح و در تحقیق خود به آنها پیشنهاد
داده اند.
پیگیری پژوهشهای پیشین
تجربه شخصی و حرفه ای
خود پژوهش (توجه به عاليق و دغدغه های جامعه و مخاطب و
پژوهشگر)
....

بنابراين منابع کشف مساله (کتاب ،پاياننامهها ،مراکز علمی-پژوهشی،
سايتهای علمی و تحقیقاتی ،تجربیات شخصی و شغلی ،محیط زندگی،
مجالت و)...

• عنوان
– کوتاه (حداکثر تا  12کلمه) و گويا باشد.
– متناسب با موضوع مقاله باشد
– جامع و مانع باشد
– توصیفی ،اخباری يا پرسشی باشد
• نويسنده يا نويسندگان
– نام و نام خانوادگی به طور کامل
– سمت در مقاله و وابستگی سازمانی
– آدرس پست الکترونیکی
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• چکیده بايد گويای محتوای مقاله باشد .جامع و مانع باشد.

• حداقل بايد به موارد زير بپردازد:
– هدف
– روششناسی
– نتايج مهم

• کلیدواژه ها بايد مناسب ،به تعداد کافی ،جامع و
استاندارد باشند.
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• مقدمه و بیان مسئله
–
–
–
–
–
–
–

نکات زير درمقدمه پژوهش در نظر گرفته شود
هدف پژوهش و اهداف کاربردی
بیان چارچوب مسئله پژوهش و زاويه ديد پژوهشگر به مسئله پژوهش
بیان پیشینه موضوع پژوهش نگاهی گذشته نگر
توصیف گامهای اجرايی در پاسخگويی به مسئله پژوهش(اشاره به جامعه
مورد مطالعه و دلیل انتخاب آن)
تببین متغیرهای اصلی بیان رابطه بین متغیرها
در بیان مسئله می توان از سئوال هم استفاده کرد

يکی از روش های معمول بیان مسئله ،پاسخ به سئواالت زير است:

•
•
•
•
•
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چه کسی؟ (يعنی پژوهش در مورد چه کسانی اجرا خواهد شد)
چه متغیرهايی؟
چگونه؟ (رابطه بین متغییرها)
کجا؟
چه وقت؟

• ادبیات و پیشینه پژوهش
هر پژوهشی متکی بر پژوهشها و آثار پیش از خود است .تهیه و تدوين
مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش يکی از مراحل مقدماتی و در عین حال
مهم در انجام يک پژوهش علمی است که نیاز به مهارت خاص دارد.
• اجزاء پیشینه پژوهش
◦

◦
◦
◦
◦

ساختار تحلیلی داشته باشد .موارد مورد نظر در تحلیل عبارتند از :اهداف،
روشهای پژوهش و يافتههای مهم و مرتبط
جامع و مانع باشد
روزآوری شده باشد.
منتج به ضرورت انجام پژوهش
استناد

معرفی کتاب برای مطالعه :فتاحی ،رحمت اهلل؛ پريرخ ،مهری (.)1384
راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش .تهران ،نشر کتابدار.

• روششناسی پژوهش

– جامعه پژوهش
– روش پژوهش
– ابزار پژوهش (پرسشهای اساسی و فرضیهها – بسته به رويه
مجالت بايد اقدام شود)
– روايی و پايايی ابزار پژوهش
– فرآيند گردآوری و تحلیل دادهها

• يافتههای پژوهش

– توصیف يافتهها با استفاده از جداول يا نمودارها
– تحلیل يافتههای پژوهش در قالب پرسشهای اساسی و
فرضیهها
– جامعیت و مانعیت در راستای پرسشهای اساسی و فرضیهها
در کل بايد موارد زير نیز مورد نظر باشند:
– خالصهگويی
– استفاده از جدول يا نمودار
– پیوستگی مطالب

• بحث و نتیجهگیری

– ساختار کامال تحلیلی در راستای اهداف پژوهش
– ارتباط با بخشهای پیشین در مقاله (هر نتیجه ای بايد به
بخشی از يافته های مربوط باشد)
– مقايسه يافتهها با يافتههای پژوهشهای پیشین(بحث)
– پاسخ به پرسش اصلی پژوهش
– مستندسازی (دقت در استناددهی)
– پیشنهادهايی بر اساس نتايج موجود در مطالعه ارائه شود
(باتوجه به رويه نشريه ..دربعضی نشريات الزم نیست)
– پیشنهادهای مطرح شده بايد از دل پژوهش حاضر برخاسته
باشد

• فهرست منابع

– بیان تمامی منابعی که از آنها استفاده شده
– استاندارد بودن فهرست منابع مبتنی بر استانداردهای موجود
و مورد استفاده نشريات /استفاده از نرم افزارهای موجود
مانند اندنوت و غیره
– کامل بودن اطالعات منابع
– دقیق و صحیح بودن محتواهای منابع
– ذکر تاريخ دستیابی به منابع آنالين
– ترتیب الفبايی منابع و در درون آن به ترتیب تاريخ

• مواردی که بايد در تدوين مقاله پژوهشی مورد نظر داشت:
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

پیوستگی مطالب و ارتباط بخشهای مقاله با يکديگر
مستند سازی و استفاده از ارجاعات درون متنی مانند (حری،
 ،1387ص )35
مستندسازی اسامی مورد استفاده در متن
پرهیز از کپی برداری
پرهیز از افزودن بخشهای اضافی به مقاله
پرهیز از زياده گويی و يا بسیار گزيده گويی
مرور مقاله پس از نگارش
شناخت مخاطبان
دقت در ذکر فهرست منابع
دقت در حجم مقاله

فرآيند انتشار مقاله
•
•
•
•
•
•
•

شناسايی نشريات مناسب و مرتبط با موضوع
توجه به تفاوت در ساختار مقاالت کنفرانس و نشريات
اصالح مقاله مبتنی بر ساختار نگارشی نشريه مورد نظر
ارسال مقاله فقط برای يک نشريه
انتظار و پیگیری برای دريافت نتیجه داوری
اصالحات در صورت وجود موارد مورد نیاز
پیگیری مستمر

بررسيمجددمقاله
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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عنوان
چکیده
کلیدواژه
مقدمه
روش شناسی
پیشینه پژوهش
يافته ها
نتايج
پیشنهادات
منابع و مآخذ

• بررسی دقیق پژوهش انجام شده از نظر اينکه همه پژوهش
در يک مقاله بايد باشد يا چند مقاله؛
• توجه به تفاوت در ساختار مقاالت کنفرانس و نشريات؛

• شناسايی نشريات مناسب و مرتبط با موضوع پیش از استخراج
مقاله

•
•
•
•
•
•
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مقالههای نشريه مورد نظر مورد مطالعه قرار گیرد؛
اصول نگارش مقاله در نشريه مربوطه را با دقت مطالعه کنید؛
از کپیبرداری صرف مقاله از طرح پژوهشی خودداری کنید؛
اصالح مقاله مبتنی بر ساختار نگارشی نشريه مورد نظر؛
اگر مقاله چندين نويسنده داشته باشد ،همه مقاله را بخوانند
و نظر خود را بیان کنند؛
رفع مشکالت تايپی ،مفهومی و نگارشی؛

• ارجاعات درون متنی و فهرست ماخذ را مطابقت دهید؛

• بهتر است پس از نهايی شدن مقاله ،آن را چند روز کنار بگذاريد،

•

•
•
•
•
•
•
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برای صرفه جويی در زمان از دوستان خود بخواهید مقاله را
بخوانند و نظرشان را اعالم کنند؛
پس از اين مرحله ،مقاله را از منظر خواننده و با ديدة انتقادی
مطالعه و شخصاً فرآيند داوری را انجام دهید؛
ارسال مقاله فقط برای يک نشريه؛
ارسال نامهای مناسب برای سردبیر و اشاره به نوآوری ها و
دستاوردهای بکر مقاله
انتظار و پیگیری برای دريافت نتیجه داوری؛
اصالحات در صورت وجود موارد مورد نیاز؛
پیگیری مستمر؛

•
•
•

•
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در مقاالت فارسی بهترين روش مراجعه به فهرست نشريات
علمی-پژوهشی مورد تايید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و يا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است.
عوامل مهم در انتخاب مجله میتوانند ضريب تاثیر باال،
سرعت زمان انتشار ،يا مخاطبان باشند.
همیشه ضريب تاثیر باال يا مخاطبان گسترده نمیتواند معیار
خوبی برای انتخاب مجله باشد ،بلکه گاهی با توجه به نوع
مقاله و تمرکز موضوعی يا مدت زمان انتظار برای نشر مقاله،
انتخاب مجالت با ضريب تاثیر پايینتر يا مخاطبان کمتر
میتواند گزينه مناسبتری باشد.
با مراجعه به صفحه اصلی مجالت مورد نظر خود می توان
مجله مناسب را برای انتشار مقاله انتخاب کرد.

انتخاب نشريه مرتبط و مناسب
• در انتشار مقاله در نشريات بین المللی می توان از
:ابزارهای زير نیز استفاده کرد
Elsevier
Springer
Google Scholar Metrics
Edanzediting
Jane
Cabell’s Directory of Publishing Opportunity
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http://journalfinder.elsevier.com/
پس از جستجوي عنوان و چكيده مقاله مجالت پيشنهادي را بر اساس
ضریب تاثير ،ميزان ارتباط ،نوع دسترسي ،مدت زمان داوري ،ميزان
پذیرش و مدت زمان انتشار مرتب مي كند.
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https://journalsuggester.springer.com/
با درج عنوان و متن مقاله ،مجالت مرتبط با امكان مرتب سازي بر اساس ضریب
تاثير ،دوره انتشار و غيره ارائه مي شوند.
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https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues
با توجه به ميزان تاثير مقاالت در نشریات علمي و استنادات اخير مقاالت،
نشریاتي را پيشنهاد م یدهد .امكان محدود سازي موضوعي نيز وجود دارد.
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http://www.edanzediting.com/
ویرایش متن و جداول ،امكان انتخاب نشریه مناسب را فراهم مي كند .رایگان نيست
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http://jane.biosemantics.org
با وارد كردن عنوان یا چكيده امكان یافتن نشریات ،نویسندگان یا مقاالت مرتبط را فراهم مي آورد.
متن وارد شده با اسناد موجود در مدالین مقایسه مي شود.
پس از شناسایي نشریات حتما آنها را با فهرست نشریات نامعتبر ارائه شده
توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مقایسه كنيد.
اگر هدفتان نشر در نشریه  ISIاست حتما به این موضوع در انتخاب نشریه نيز توجه نمایيد.
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http://www.lib.umich.edu/database/cabell%E2%80%99s-directoriespublishing-opportunities
راهنماي فرصتهاي انتشار كِيبل
دسته بندي نشریات بر اساس موضوع ،ارائه اطالعات زیر درباره هر نشریه:
نشاني ارسال مقاله ،راهنماي چاپ مقاله ،اطالعات داوري
گردش فرآیند انتشار در نشریه ،مخاطبان نشریه ،ناشر و ...
موضوعات تحت پوشش نشریه ،راهنماي تنظيم مقاالت
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منابع
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• مهدي عليپور حافظي .و داریوش مطلبي .استخراج مقاله علمي از پایان نامه .ایرانداک.
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• حري،عباس؛شاهبداغي،اعظم(.)1385شيوههاياستناددرنگارشعلمي.تهران:
دانشگاهتهران.
34

•
•
•
•
•
•
•

