
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله نویسی

ای که این بررسد یخالقانه است. به نظر م ندیفرآ کینوشتن ذاتاً 

 منتقدانههمراه با تفکر  تیخالق چون یک محقق علمی مناسب است

 نسندگایاز دانشمندان خود را نو یاریبس ،است. افسوس تیرمز موفق

دانند. ین را ترسناک و دشوار منوشت فهیدانند و وظینم طیواجد شرا

الت مج یکه قبالً در نوشتن مقاله برا یاز خوانندگان ستهآن د یبرا

شما  به اشتراک گذاشتن دارم: یراز برا کی بندهتجربه ندارند  یعلم

. دیباش یخوب سندهینو ستیالزم ن ،خوب یمقاله علم کینوشتن  یبرا

 یهاختار و سازماندس یچگونگ یبرا یاست: فرمول نیامر ا نیا لیدل

بر  تواند یم سندهیکه دانشمند / نو یوجود دارد به طور یمقاله علم

کمتر نگران  تمرکز کند و -علم  -دانند یآنچه خود بهتر م یرو

 .نوشتن مقاله باشد

 ی:مقاله علم کیساختار استاندارد 

ماًل ساختار کا کیاز  یمقاالت منتشر شده در مجالت علم اکثرامروزه 

 کنند. یم یرویپساده 

 قدمهم 

 مدل( ی، طراح ی، تئور شی)آزما روش ، 

 و بحث جینتا 

 یریگ جهینت 

 مقدمه:

 :به دو سوال پاسخ دهد دیبخش مقدمه با

 است ، و چرا خواننده یزیمقاله در مورد چه چ "؟یو که چ "؟یچ"

 دهد؟ تیبه آن اهم دیبا

اننده و خوخواننده را در مورد مقاله موردنظر آگاه سازد  دیمقدمه با

  .کند بیادامه مطالعه ترغ یرا برا

 :باشد اریچهار مع یدارا دیبا یمجله علم کیمقاله قبل از انتشار در 

 با دامنه مجله مطابقت داشته باشد دیمقاله با یمحتوا. 

 نوشتن  نیو همچن قیتحق یمقاله )روش و اجرا تیفیک

 .ال باشدبا یبه اندازه کاف دیمقاله( با

 یمقاالت مرور یارائه دهد )به استثنا یدیجد جینتا دیبا 

 .و موارد مشابه(

 ا رباشد که ارزش خواندن  مهم یبه اندازه کاف دیبا جینتا

 ارزش انتشار را دارد(. نیداشته باشد )و بنابرا

شود و سپس به حالت خاص  یشروع م یمقدمه با کل یاصل انیجر

 :رود یم شیر سه مرحله پد قیرود. مقدمه مقاله تحق یم

 نهیزم نی، چرا استیکار چ نهی)زم دیکن جادیا زمینه کی 

 است، آنچه قبالً انجام شده است؟(مهم 

 ایسوال،  کی جادی)نشان دادن فاصله ، ا سوراخ کی جادیا 

 قلمرو(، و نیدر ا یکار قبل دنیبه چالش کش

 قیو تحق دی)هدف را مشخص کن دیرا اشغال کن سوراخ آن 

را خالصه  جینتا یاری؛ به طور اختدیرا اعالم کنحاضر 

 .(دیکن

سه قسمت از مقدمه از موضوع،  نیا نیگزیجا یفرمول بند در

موضوع،  ای( استفاده شده است. یمهندس یمسئله، راه حل )برا

ا باز مقاالت مقدمه را  یعلم(. برخ ی)برا حیمشاهده / کشف، توض

 نید، گرچه من طرفدار ارسانن یم انیمقاله به پا یارائه طرح کل

 .ستمیسبک ن

 ریدر نوشتن مقدمه شامل ارائه اطالعات غ جیاز مشکالت را یبرخ

نچه آ ایدانند  ی)گفتن آنچه به خواننده از قبل م نهیزم شیپ یضرور

 حیعدم توض ایکار  تی(، اغراق در اهمستندیبه دانستن آن ن یازین

 .دهد پاسخچیزی به چه مقاله در تالش است  نیکه ا نیدر مورد ا

 

 طه عبدالملکی
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 :روش

قات به آن بخش مواد و متد می گویند( بخش متد )که بعضی او

اشد تا ب قیدق یبه اندازه کاف دینحوه تولید نتایج را شرح می دهد. با

 را جیکند بتواند نتا یکار م نهیمحقق مستقل که در همان زم کی

 نی. غالبًا اکند دییرا تأ جیکند تا اعتبار نتا دیتول باز یبه اندازه کاف

ه به ندارد بلک اجیو روشن احت حیصر گام به گام یهاالعملبه دستور

 ازیندهند،  یرا ارائه م یاتیجزئ نیکه چن یارجاع به انتشارات قبل

 یرااست. ب دیروش جد نیا یقاتیتحق یاز مقاله ها یبرخ یدارد. برا

 یهاروش یالزم است. برا یتر قیدق اریبس حاتیتوض مورد نیا

 باشد. یفروش ممکن است کا وشتن ناممعروف ن ایاستاندارد 

 و هیتجز یشتریدقت ب یرا با کم "یکاف اتیجزئ"به  ازین دیبگذار

ننده . در واقع دو هدف مرتبط به هم وجود دارد: به خوامیکن لیتحل

را داد.  جیقضاوت در مورد نتا ییو توانا جینتا دیبازتول ییتوانا دیبا

 شیدر تکرار آزما یاز خوانندگان سع یکم اریاگرچه تعداد بس

کنند در مورد  یم یسع قیاکثر خوانندگان دق مادارند ا یگرید

 خوانند قضاوت کنند. یکه م یصحت اثر

انجام  یکند که چه کار فیتوص دیبخش روش خوب نه تنها با کی

 زیرا ن یشیآزما یطراح دیشده و چگونه انجام شده است بلکه با

 خابروش انت نیا ،فراوان موجود یها نهیگز نیکند. چرا از ب هیتوج

ش و رو ینمونه بردار یمانند برنامه ها یشده است؟ مالحظات آمار

 داده شود. حیتوض دیشده با ستفادها لیو تحل هیتجز یها

 :و بحث جینتا

وتاه ک اریبس دیمقاله اگر به عنوان بخش خاص خود باشد با کی جینتا

 فیصتو یهابدست آمده مربوط به روش جیصرفاً ارائه نتا نیباشد. ا

به خواننده سازمان  یدسترس یاست که برا یش قبلشده در بخ

شوند. یه منمودارها ارائ ایدر جداول و /  جینتا نیا ،است. اغلب افتهی

به متن پشتیبانی کمی در خوش ساخت  یجدول ها و شکل ها

ها در بخش معموالً با بحث درباره آن جینتا نیبنابرا مقاله نیاز دارد؛

 جیهدف مهم در هنگام ارائه نتا کی شوند.یم بیو بحث ترک جینتا

ر منتش قبالً)هرگز دیرا مشخص کن دیواضح و جد جیاست که نتا نیا

 یرسترا که قبال منتشر شده است به د جیکه نتا ینشده است( در حال

 .دیذکر کن

 

  ،دهد. هدف از بخش بحثینم حیتوض را شواهد خودش

به  ییها به پاسخگوکمک آن یو نشان دادن چگونگ جینتا حیتوض

 یبحث به طور کل نیمطرح شده در مقدمه است. ا قیاالت تحقوس

ودن ب رمنتظرهیغ ای، بحث در مورد انتظار جینتا یاز مراحل جمع بند

)غالبًا  جینتا حیو توض ری، تفسیقبل یبا کارها جینتا نیا سهی، مقاجینتا

نها آ اتیدرباره کل یبند هیمدل( و فرض ای یتئور کیبا  سهیبا مقا

از حالت  .کند یبحث شکل مقدمه را معکوس م بخش .گذرد یم

 جیتان نی)چگونه ا یکار( به حالت کل نیشده در ا دیتول جیخاص )نتا

رد( ه به طور گسترده تر کاربرد دادهند کیرا نشان م یاصل کل کی

مورد  دیبا زینقص در طول کار ن ایکند. هرگونه مشکل یحرکت م

 ریتأث جینتا ریبر نحوه تفس ستخصوصاً اگر ممکن ا ردیبحث قرار گ

 بگذارد.

 ی:ریگ جهینت

ا دهد امیو بحث را ارائه م جیاز نتا یخالصه ا یریگ جهینت بخش

 پرداختن یس از نشان دادن چگونگخالصه باشد. پ کیاز  شیب دیبا

ا رها  افتهی میمفاه دیمطرح شده در مقدمه با یال پژوهشوبه هر س

ست. داد که چگونه کار قابل توجه ا حیقرار داد و توض دیمورد تأک

سط تواند تو یاست که م ییادعاها نیتر یارائه عموم نجایا رهدف د

 ستیل ه باشد و ازمتمرکز بر خوانند دیبخش با نیشود. ا دییشواهد تأ

 بخش .کندیم زیپره میاانجام داده "ما" ای "من"که  ییزهایهمه چ

وشتن خواندن فرصت طلبانه را فراهم کند. هنگام ن دیبا یریگ جهینت

 یورکه مقدمه را بخواند، از  دیرا تصور کن یبخش، خواننده ا نیا

صه به طور خال دیبا یریگ جهیبرسد. نت جهیشکل ها رد شود و به نت

هد. خواهد منتقل کند ارائه دیم سندهیرا که نو ی( اصلی)ها امیپ

اید بفقط  بلکهو بحث  جیارائه شده در نتا یهااستدالل دینبا نیا

ث و بح جیکه بخش نتا یرا تکرار کند. در حال یو کل یینها جینتا

 کوتاه است. یبه طور کل یریگ جهیاست اما بخش نت یاغلب طوالن

 نی. ادر مورد کار است ندهیارائه چشم انداز آ یریگ جهیهدف دوم نت

 ندهیآ یکارها یبرا ینقشه راه ایبه مخاطبان  ییها هیتواند توص یم

 دمناسب باش نجایتواند در ایاز حدس و گمان م یباشد. مقدار کم

داشته  یکه مرتبط باشد و به طور واضح برچسب سوداگر یبه شرط

  .باشد
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کرار عبارتند از: ت یریگ جهیهنگام نوشتن نت جیاز مشکالت را یبرخ

 شواهد یاز مقدمه، معرف یانهیتکرار اطالعات زم مقاله، دهیچک

، نشده است افتیو بحث  جیکه در نتا یدیجد یهااستدالل ای دیجد

تن به عدم پرداخ ایو بحث و  جیارائه شده در نتا یهاتکرار استدالل

 در مقدمه ذکر شده است. که قیتحق االتهمه موارد سو

 عنوان:

ست. اانسان  عتیخالف طب بعد از اتمام مقالهنوشتن عنوان  متأسفانه

 یآن سند خال یاست که در باال یزیچ نیدر عوض، عنوان اغلب اول

شود. در  یم لیشما تبد یبه نسخه خط یشود و به زودینوشته م

 که یمهم است. هنگام «عنوان»برای کلمات  نیاول نینظر گرفتن ا

ود بمطمئناً الزم خواهد  دیرس انیپاو خالصه مقاله به  ینسخه خط

ار کهدف  دیبا یمقاله علم کی. عنوان دینظر کن دیتجدکه عنوان را 

 .را جیکند نه نتا فیرا توص
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