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كمتر از  03درصد از پژوهش هاي خوب به صورت مقاله در مجالت  ISIچاپ ميشوند! مهمترين دليل اين مساله اين است كه بيش
از نيمي از موفقيت يك مقاله وابسته به چگونگي تدوين و نگارش مقاله است .نوشتن يك جمله نادرست يا از قلمانداختن يك نكته مهم ،به
راحتي ميتواند مقاله شما را مردود كند يا ماهها در مسير داوري معطل نگهدارد.
اين كارگاه حاصل تجربه نگارش و داوري مقاالت بينالملل و ارايه كارگاههاي مقاله نويسي براي مخاطبين مختلف است .محتواي كارگاه
بر اساس دهها مرجع بينالمللي در خصوص مهارتهاي مقاله نويسي ،تدوين شده و شامل ده ها مثال انتخاب شده از مقاالت برتر حوزه علوم انساني ،و
نيز مثالهاي متعدد از اشتباهات و ايرادات نگارش مقاله است .شركت كنندگان در كنار آشنايي با مفاهيم و اصول اساسي نگارش مقاالت آكادميك ،به
صورت عملي و گروهي پيش نويس يك مقاله علمي را به صورت قدم به قدم تدوين كرده و آنرا مورد نقد و بهبود قرار
ميدهند.

-

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

-

پژوهشگران و كارشناسان

 - 1مقدمه :معرفي فرآيند پژوهش تا مقاله علمي
پيش از هر چيز بايد بدانيم كه با چه هدفي ،و در چه سطحي مقاله مينويسيم  .بسياري از اشتباهات ما در مقاله نويسي و مسير تحقيق ،ناشي از اين است كه
جايگاه مقاالت بينالمللي را با ساير نوشتارهاي علمي اشتباه ميگيريم  .در گام بعدي ،بايد بدانيم كه فرآيندي كه در نهايت منجر به مقاله منتشر شده در مجالت
بينالمللي ميشود از كجا شروع ميشود و چه مراحلي دارد  .بسياري از اشتباهات و مشكالت ما به قدم هاي اوليه تحقيق و طراحي آن بر ميگردد  .لذا مهمترين
مسايل مربوط به طراحي و شكل دهي به محتواي تحقيق را در اين مرحله معرفي ميكنيم .

 - 2نقطه شروع :طراحي سوال تحقيق
جوهره يك مقاله حول سوال تحقيق شكل ميگيرد  .به همين دليل بسياري از اشتباهات و شكست ها در نوشتن و انتشار يك مقاله علمي ناشي از طراحي نادرست
سوال تحقيق است  .در اين مرحله به همراه معرفي اصول علمي طراحي سوال تحقيق ،عمال سوال تحقيق خود را طراحي كر ده و مورد ارزيابي قرار ميدهيم.

 - 0ساختار يك مقاله علمي و طراحي آن
نوشتن مقاله علمي مثل ساختن يك ساختمان است  .اول بايد نقشه آنرا خوب طراحي كرد  .در اين مرحله ،به صورت عملي ساختار مناسب براي مقاله علمي
خودمان را طراحي ميكنيم و آنرا ارزيابي مينماييم .

 - 4مرور ادبيات و نحوه نگارش آن در مقاله
مرور ادبيات مناسب و نوشتن صحيح آن در مقاله مانند زيرسازي مناسب است  .چنانچه اين كار به خوبي صورت بگيرد ،اجزاي بعدي مقاله به صورت منطقي و
صحيحي روي آن سوار ميشود  .در اين مرحله ،در كنار معرفي اصول حاكم بر انجام و نوشتن مرور ادبيات مقاله ،نوشتن يك پاراگراف از مرور ادبيات را عمال
تمرين ميكنيم .

 - 5متدلوژي و طراحي تحقيق
يكي از حساسترين بخشهاي يك مقاله علمي بخش روششناسي آن است  .اين بخش دقيقا مانند آزمون عملي گواهينامه رانندگيست  .هر خطاي كوچكي در
اين بخش از مقاله مي تواند به مردود شدن مقاله ما بينجامد  .اصول و ظرافت هاي مهم در نگارش اين بخش از مقاله به صورت عملي در اين مرحله تمرين ميشود.

 - 6نگارش ساير بخشهاي مقاله
در اين مرحله نحوه نگارش ساير قسمتهاي مقاله معرفي مي شود و با مثالهاي عملي تمرين ميشود  .در اين قسمت ،به صورت ويژه بر روي نحوه استدالل و
نتيجهگيريهاي علمي و نحوه طرح آنها در مقاله تمركز ميكنيم .

 - 7ارزيابي مقاله خود و تعريف قدمهاي بعدي
تا اينجا شما يك نمونه اوليه از مقاله خود طراحي كردهايد و بخشهايي از آنرا نوشتهايد  .در اين قسمت ،خودمان را جاي داوري كه قرار است مقاله ما را ارزيابي
كند قرار ميدهيم تا ببينيم او چه مواردي را ارزيابي مي كند و مقاله ما در چه سطحي قرار داد  .نتيجه اين تمرين عملي يافتن مهمترين موارديست كه براي بهبود
مقاله خود بايستي بر روي آن تمركز كنيم .

