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بیش از  09درصد از نظرات داوران ناظر ناظر به اين است كه مقاله شما واضح نيست ،حرف جدیدی ندارد ،و ادعاي شما قانعکننده
نيست .اما عمدتا اين سه مساله به خاطر ضعف ما در سازماندهي و ارايه م طالب در مقاله است.
اين كارگاه حاصل تجربه نگارش و داوری مقاالت بينالملل و ارايه کارگاههای مقاله نویسی 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 .شركتكنندگان به صورت قدم به قدم و عملی ،مقاله از پيش نوشته شده خود را مورد
عارضهیابی قرارداده ،و بهبود ميبخشند .حاصل اين كارگاه ،مقاله اصالحشده شماست كه شانس باالتري را براي پذيرفته شدن دارد .

-

دانشجويان سال هاي آخر كارشناسي ارشد

-

دانشجويان مقطع دكترا

-

پژوهشگران و كارشناسان

محمد حسین رضازاده مهریزی
دکترای سیاست گذاری علم و تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

 - 1مقدمه :مهمترين عوامل موفقيت و شكست در انتشار مقاالت بينالمللي
نگارش مقاله در سطح مجالت معتبر بينالمللي با نگارش مقاالت در سطح كنفرانس تفاوتهاي اساسي دارد .حساسيتها و ظرافتهاي داوري در بخشهاي
مختلف مقاله در ابتداي اين كارگاه بحث مي شود و مهمترين عواملي كه باعث قبول يا رد شدن يك مقاله در اين مجالت مي شود مطرح ميشود .در ادامه ،به
صورت عملي و بر اساس سواالت استاندارد ،بخش هاي مختلف مقاله خود را بررسي مي كنيم و ايرادات مهم و كليدي آنرا استخراج ميكنيم.
 - 2عارضهيابي و بهبود مقدمه مقاله
مقدمه مقاله راه ورود و اولين شانس ما براي ورود به چرخه داوري مجله و جلب توجه داوران است .يك مقدمه ضعيف به راحتي منجر به desk
 rejectionمقاله شده و شانس ما را در قبولي مقاله از بين ميبرد .مقدمه خوب ميتواند ذهن داور را به سمتي سوق دهد كه بخشهاي بعدي مقاله به
خوبي فهميده شود و بسياري از سواالت و ابهامات را پاسخ دهد .در اين مرحله ،مقدمه مقاله خود را عارضهيابي كرده و آنرا بر اساس اصول نگارش مقاالت
علمي و مثالهايي از مقاالت با كيفيت ،بازنويسي مي كنيم.
 - 3عارضهيابي و بهبود مرور ادبيات
مرور ادبيات مقاله در مجالت بين المللي عالوه بر اينكه سابقه پژوهش در زمينه مقاله را نشان مي دهد ،عاليم بسيار زيادي را در خصوص كيفيت مقاله ،سطح
تخصص نويسنده و ميزان تسلط علمي او به داور منتقل ميكند .از اين رو ،مرور ادبيات يك مقاله ،فرصت بسيار مناسبي ست كه قدرت و توانمندي تئوريك
خود را به داور مقاله خود نشان دهيم .در اين مرحله ،نمونه هاي مختلفي از مرور ادبيات مقاالت را بحث مي كنيم ،اشتباهات و نقاط قوت آنها را بحث
مي كنيم و عمال مرور ادبيات مقاله خود را عارضهيابي كرده و اصالح مي كنيم.
 - 4عارضهيابي و بهبود متدلوژي
يكي از مهمترين عوامل رد شدن مقاالت ضعف در متدلوژي و طراحي تحقيق است .عالوه بر اين ،بخش متدلوژي نشان ميدهد كه محقق تا چه ميزان به
ظرافت هاي مسير تحقيق و پژوهش مسلط بوده است .كوچكترين نقص يا اشتباه در بخش متدلوژي ميتواند به راحتي باعث مردود شدن مقاله گردد .در اين
بخش مهمترين اصولي را كه در طراحي تحقيق و نگارش بخش متدلوژي بايستي در نظر گرفته شود را بحث كرده و عمال در مقاله خود اعمال مي كنيم.
 - 5عارضه يابي و بهبود بخش داده ها و تحليل
به جز مقاالت كامال تئوريك ،بقيه مقاالت علمي بر پايه داده ها و شواهد علمي مبتني هستند .حتي در مقاالت تئوريك نيز نحوه استدالل و دفاع از ادعاي
مطرح شده بسيار حياتي و كليديست .نحوه گزارش كردن دادهها ،نحوه تحليل و نگارش يافته هاي حاصل از اين تحليل در اين مرحله بحث شده و در مورد
مقاالت مختلف به صورت عملي تمرين ميشود.
 - 6عارضهيابي و بهبود بخش نتيجهگيري
بخش نتيجه گيري يكي از حساسترين بخشهايي ست كه سردبير و داوران مجالت بين المللي بر اساس آن قضاوت ميكنند .اصل ادعا در نتيجه گيري مطرح
مي شود و ميوه تحقيق و مقاله در نتيجه گيري عرضه ميشود .در اين مرحله اصول حاكم بر نوشتن بخش نتيجه گيري مطرح شده و با مثالهاي مختلف به
صورت عملي تمرين ميشود.
 - 7عارضهياي و بهبود خالصه مقاله
اولين بخشي از مقاله (بعد از عنوان مقاله) كه توسط داوران مجالت به دقت خوانده ميشود خالصه مقالهاست .خالصه مقاله بايستي به صورت واضح و البته
مختصر جان كالم مقاله ما را به مخاطب بيان كند .به همين خاطر نوشتن خالصه مقاله آخرين مرحله است .در اين قسمت از كارگاه نحوه نوشتن خالصه
مقاله را با مثالهاي مختلف تمرين مي كنيم و خالصه مقاله خود را عمال بازنويسي ميكنيم.
 - 8ارزيابي و تعيين قدمهاي بهبود بعدي
پيش از ارسال مقاله ،بايستي ليستي از موارد كليدي را كه شامل موارد محتوايي و نگارشي مي شوند را چك كنيم .بهتر است كه اين كار توسط يك همكار يا
استاد انجام شود .در اين قسمت از كارگاه ،دو به دو مقاالت يكديگر را بر اساس چكليستي كه به صورت استاندارد عرضه مي شود ارزيابي مي كنيم تا ايرادات
مقاالت خود را كشف كرده و قدمهاي بهبود را مشخص كنيم .اين مرحله از كارگاه ،به نوعي تمرين عملي و جمعبندي كل مطالب كارگاه است.

