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گفته مي شود که علم مجموعه اي از مشاهدات هدفمند ،که
پيرامون دنيا و وقايع آن انجام مي شود و علم جديد آرشيوي از
مقاالت علمي که در هر لحظه گسترش مي يابند.
نتايج يک پروژه تحقيقاتي فقط هنگامي مي تواند در پيش رفت علم
سهيم شوند که به صورت مقاله منتشر گردند.
نوشتن يک مقاله خوب ،کاري زمان بر است که اگر درست انجام
نشود مي تواند به کار سخت و طاقت فرسايي تبديل شود.
نوشتن مقاله را بايد همزمان با انجام آزمايش ها شروع کرد و با
پيشرفت آنها به توضيح روش ها و تشريح داده ها و ذکر نتايج
اقدام نمود.
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تمامي مقاالت بر اساس تجربه و آزمايش ساخته نمي شوند .از
اين رو ممکن است ساختار آنها با آنچه که در اينجا گفته مي شود
متفاوت باشد (مقاالت علوم انساني و يا مقاالت مروري)
اجزاي اصلي يک مقاله علمي :









عنوان
چکيده
مقدمه
روشها
نتايج تحقيق
بحث نتيجه گيري
مراجع
3
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 پس از عنوان مقاله که مهمترين پيغام را به خواننده مي رساند ،بخ ش
کوچکي به نام چکيده نوشته مي شود که در يک پاراگراف خالصه اي
از مقاله و دستاوردهاي آن را عرضه مي کند.
 بدنبال آن مقدمه اي در مورد اهميت موضوع مورد تحقيق و ارتباط آن
با کارهاي پيشين و همچنين وجه تمايز آنها بيان مي شود .در اين ق سمت
همچنين توضيح دقيق و مختصري در مورد يافته هاي مقاله نيز ارائه
مي گردد تا خواننده تصوير جامعي از مقاله به دست آورده باشد.
 پس از مقدمه بخشي به نام روش تحقيق درج مي گردد .هدف از اين
بخش نشان دادن چگونگي رسيدن به نتايج تحقيق است .در اين قسمت
مباحثي همچون تئوري کار ،الگوريتم ،روش مورد استفاده ،معرفي
سيستم طراحي شده يا استفاده شده ،نحوه مدلسازي ،مواد و تجهيزات به
کار رفته و چگونگي تحليل داده ها ذکر مي شود.
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در ادامهههه بخشهههي بهههه بيهههان نتهههايج مههههم بهههه دسهههت آمهههده از تحقيهههق
اختصاص داده مي شود .در ايهن بخهش از جهداول و تصهاوير بهراي
عرضه بهتر نتايج مقاله استفاده مي شود.
پس از بيان نتايج به بحث در مورد نتايج و ارتباط آنها بها داده ههاي
سههاير محققههين پرداختههه و بههه دنبههال آن بخشههي بههه نتيجههه گيههر ي در
مهورد اينکهه چهرا يافتهه ههاي مقالههه مههم هسهتند و تعبيهر آنهها چيسه ت
اختصاص داده مي شود.
آخرين بخش مههم ههر مقالهه بهه معرفهي مراجهع اسهتناد شهده در مهتن
مقالهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مي پردازد.
5
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بخش

کاربرد

عنوان )(Title

توضيح مختصر ولي دقيق محتواي مقاله

چکيده )(Abstract

خالصه کردن مقاله در يک پاراگراف

کلمات کليدي )(Keywords

تعيين زمينه کاري مقاله توسط چند کلمه

مقدمه )(Introduction

 - 1بايد توجه خواننده را به مساله و اهميت ان جلب کند
 - 2سابقه کار و اطالعات مربوط به کارهاي مرتبط با آن توضيح داده مي شود.
 - 3هدف از کار انجام گرفته و يافته هاي اصلي مقاله عنوان شوند.

روشها)(Method

چگونگي انجام آزمايش ها و رسيدن به نتايج گزارش مي شوند

نتايج )(Results

نتايج به دست آمده از آزمايش هاي انجام شده

بحث )(Discussion

فرضيه هايي براي توضيح نتايج حاصله ارائه گشته و نگرشي عمقي به نتايج به دس ت آمده انجام مي
شود.

نتيجه گيري )(Conclusion

مي توان مباحث زير را گنجانيد :جمع بندي توضيح دستاوردها ،مواردي که اثبات نشده ،تائيد نشده و
يا توضيح داده نشده است .مشخص کردن مواردي که ديگران مي توانند انجام دهند.

تشکر و قدرداني
)(Acknowledgment

تشکر و قدرداني از کساني که در تهيه مقاله کمک کرده اند.

مراجع )(References

مراجع يک مقاله عبارتند از کليه مقاالت ،کتب ،پايان نامه ها ،مراجع اينترنتي و ساير مطالبي که در
تهيه مقاله از آنها استفاده شده است.

پيوست )(Appendix

مشخصات
نشانه ها ،استانداردها ،فرمولها و
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اولين کلماتي که از يک مقاله خوانده مي شوند ،عنوان مقاله
است .از اينرو قضاوت اوليه در مورد اينکه آيا مقاله با
انتظارات خواننده مطابقت داشته و ارزش خواندن دارد يا نه،
از روي عنوان مقاله به عمل مي آيد.
ممکن است کار علمي يک مقاله  9ماه زمان ببرد و براي
نوشتن آن هم  2هفته وقت صرف شود اما خواندن عنوان آن
فقط  2ثانيه زمان الزم دارد از اينرو عنوان بايد به قدري
دقيق انتخاب شود که بتواند توجه خواننده را به سرعت به
خود جلب کند.
7
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 از آنجايي که اين فقط عنوان مقاله است که در مراجع ديگر ذک ر
مي شود لذا از روي آن بايد بتوان به نوع مقاله ،موضوع ،عمق و
گستردگي مطالب و نوآوري مورد ادعاي آن پي برد.
 کلمات عنوان مقاله بايد با دقت و حساسيت خاصي انتخاب ش وند تا
ويژگي هاي مختلف آن و از جمله وجه تمايز آن با کارهاي
ديگران را مشخص سازند.
 لذا هر يک از کلمات در عنوان بايد با نهايت دقت انتخاب شود.
 يک عنوان ناموزون و نامتناسب ،باعث مي شود که مقاله هرگز
به دست مخاطبان واقعي خود نرسد.
8
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نکات کليدي که در عنوان بايستي در نظر گرفت:
 عنوان مقاله بايد خاص باشد به طوري که کار شما را از کار ديگران
متمايز کند.
 نوآوري و يا دستاوردهاي مقاله در عنوان آن مشخص شده باشد.
 عنوان بايد واضح و بدون ابهام باشد.
 عنوان مقاله بايد پايدار باشد .يعني داراي کلماتي نباشد که در زمانهاي
مختلف تعابير متفاوتي داشته باشند.

 عنوان بايد حتي االمکان مختصر و مفيد باشد.
 عنوان بايد به سرعت مفهوم موردنظر را به خواننده منتقل نمايد.
9
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طول مناسب
چنانچه عنوان بسيار کوتاه باشد آنقدر عمومي مي شود که نمي تواند مخاطب
را جذب نمايد و چنانچه عنوان بيش از حد بلند باشد در حقيقت يک
خالصه خوب و مفيد است تا يک عنوان مانند:
 ((نيروگاه آبي)) (( ضرورت شناخت و طريقه حذف جريانهاي القايي درخطوط
لوله اي که در مجاورت کابلهاي زيرزميني و يا شبکه هاي هوايي قرار
دارند))



اختصاصي بودن
گاهي يک عنوان از لحاظ شکل ،مناسب به نظر مي رسد اما فاقد کلمات
اختصاصي است.
10
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اهميت ترتيب کلمات )(Syntax
با توجه به آنکه ،عنوان معمو الً يک جمله نيست لذا ترتيب فعل و فاعل و صفت در
آن تا حدي متفاوت است



اهميت هماهنگي لغات
 (( پيش بيني سيالن فلز با رايانه در نورد داغ ميل گرد )) يا (( پيش بيني س يالن فلز در
نورد داغ ميل گرد با استفاده از رايانه )) ؟؟؟



استفاده از کلمات اختصاري و اصطالحات
معموالً در عنوان ،کلمات اختصاري و اصطالحات خاص مانند فرمولهاي شيميايي و
اسامي تجاري نمي آيد.
(( بررسي عوامل مهم در کارآيي آسياي گلوله اي )) N.I.C.I.co
در مجموع مي توان گفت که عنوان بايد کوتاه ،جامع و گوياي مندرجات پژوهش باشد.
11
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کلمات کليدي عمومي
 کلماتي نظير شبيه سازي ،مدل سازي ،بازيابي تصاوير ،شبکه و نظاير آن
که براي معرفي زمينه کاري و موضوع اصلي مقال به کار مي رود .اين
گونه کلمات قدرت تفکيک کمي دارند زيرا در اکثر مقاالت نوشته شده
براي زمينه مورد نظر به کار مي روند.



کلمات کليدي زمينه
 عباراتي هستند که ر مورد يک دامنه محدودتر موضوع به کار مي روند
نظير شناسايي اثر انگشت ،روش فازي و غيره .استفاده از اين کلمات
کليدي در عنوان مقاله باعث تمايز بيشتر مقاله مي شوند.



کلمات کليدي خاص
 کلمات کليدي خاص مخصوص دامنه محدودي از موضوع مورد بررسي
هستند نظير سلولهاي کورتکس ،روشنايي تصوير و ...
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در برخي مقاالت ممکن است براي نامگذاري يک سيستم تازه و يا
يک ابزار و يا روش جديدي که براي اولين بار توسط نويسنده
مطرح
مقاله
مي شود از عالئم اختصاري استفاده شود .مث الً ” يک روش جديد
تزريق سوخت با الگوريتم فازي )“ (FFIS
به خاطر سپردن عالئم اختصاري ساده تر بوده و مي تواند به
عناون عالمت مشخصه اي که ديگران بتوانند با استفاده از آن به
کار جديد انجام شده ارجاع کنند ،استفاده شود.
اگرچه ساختن کلمات اختصاري در زبان فارسي چندان جا نيفتاده ،
اما اين کار را مي توان براحتي براي مقاالت انگليسي انجام داد.
13
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 بعد از نام مقاله بايد نام نويسندگان آن درج شود.
 از آنجايي که پروژه هاي رشته هاي مهندسي اغلب به صورت
تيمي و با همکاري چندين محقق انجام مي شوند بالطبع نام چند نفر
نيز به عنوان نويسندگان مقاله درج مي گردد.
 ترتيب درج نام نويسندگان بسيار مهم است.
 اولين اسمي که نوشته مي شود مربوط به نويسنده اصلي مقاله
است ،شخصي که عمده کار مقاله را انجام داده و يا ايده اصلي و
راهبري تحقيق برعهده وي بوده است.
14
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شايد نوشتن اسامي نويسندگان ،آسانترين کار در نوشتن مقاله باشد ،اما
گاهي تقدم و تاخر اسامي باعث تعارضات و اختالف زيادي شده اس ت.
نويسندگان مقاله فقط کساني هستند که به طور فعال در طراحي و انجام
دادن طرح تحقيقاتي نقش داشته اند.
معناي نقش فعال آن است که در روند تحقيق و نوآوري و يا مفهوم
نويني که مقاله ارائه داده است دخيل باشد.
کسي که در انجام آزمايشها و کارها اولويت داشته در ابتدا قرار مي
گيرد و نفر دوم ،معاون و يا همکار اوست و به همين ترتيب بقيه
اسامي نوشته مي شود .معمو الً نويسنده اول ،مسوول همه مطالب
مقاله
در
مندرج
مي باشد.
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الزم است مساله اولويتهاي اسامي نويسندگان ،در همان ابتدا
مطرح شود و منطقي نيست که تا انتهاي کار پژوهش و نگارش
مقاله آن را به تعويق انداخت.
يک محقق خوب هرگز اجازه نمي دهد که نام افراد اضافي در
صدر کارش قرار گيرد .کسي نيز نبايد چنين تقاضايي داشته باشد.
در يک مقاله علمي ،تنها نام کساني بعنوان نويسندگان درج مي
شود که نقش قابل توجهي در کار داشته باشند .وجود افراد زياد در
سرلوحه يک مقاله به اصالت يک تحقيق نيز لطمه ميزند.
اسامي معموالً بطور کامل و بدون ذکر عناوين (دکتر يا مهند س )
آورده مي شود.
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در پروژه هاي دانشجويي مرسوم است که نام دانشجو به عنوان نويسنده
اصلي مقاله درج گردد ،پس از آن نام همکاران ذکر مي شود که ترتيب
قرار گرفتن آنها بر حسب ميزان همکاري آنها در تهيه مقاله است.
معمو الً نام استاد راهنما يا سرپرست تحقيق در انتهاي مقاله ذکر مي
شود.
به ازاي هر نويسنده نام محل تحصيل و يا کار وي نيز در مقاله در ج
مي شود.
اگر نويسنده بعد از انجام تحقيق موسسه اي را ترک کرده باشد ،بايد نام
موسسه قبلي که تحقيق در آن انجام شده در مقاله درج و محل کار جديد
به صورت زيرنويس ذکر نمود.
ذکر نام دو موسسه براي يک فرد فقط هنگامي صورت مي گيرد که
هر دوي آنها از انجام تحقيق حمايت مالي کرده باشند.
17
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چکيده يا خالصه مقاله متني است که در ابتداي مقاله و بعد از
عنوان و اسامي نويسندگان آن نوشته مي شود.
چکيده به طور مختصر اما دقيق تر از عنوان توضيحاتي در مورد
دستاوردهاي مقاله مي دهد و منظور مقاله را براي خواننده روشن
مي کند.
معمو الً خوانندگان با خواندن چکيده در مورد اينکه موضوع مقاله
برايشان قابل استفاده است يا نه تصميم مي گيرند.
يک چکيده به طور معمول در مورد سه موضوع مختلف بحث مي
کند:
 صورت مساله چيست؟ مقاله مي خواهد در مورد چه موضوعي بحث کند.
 مساله چگونه حل مي شود؟ راه حل مقاله براي حل مساله کدام است.
 نتايج به دست آمده کدامند؟ مقاله در حل مساله چقدر موفق بوده است.
18
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از چکيده تعاريف مختلفي شده است .تمامي اين تعاريف در چند ن کته
اساسي با هم وجه اشتراک دارند :نخست اينکه چکيده ها بايد مختصر
باشند ،دوم اينکه چکيده بايد بطور صحيح از محتوي متن اصلي
استخراج شود و سوم اينکه حاوي اطالعات مهم و تازه باشد.
ابتدا مقاله ( مقدمه ،روش و وسايل کار ،نتايج و بحث) را بنويسيد و بعد
نوشتن چکيده را آغاز کنيد.
چکيده در حقيقت نسخه کوچکي از مقاله مي باشد که خالصه اي از
مطالب اصلي مقاله را بازگو مي کند .چکيده ،همه اجزاي يک مقاله
( مقدمه ،روش کار ،نتايج و بحث) را در برمي گيرد و به خواننده
امکان مي دهد که سريع و دقيق در مورد مقاله اظهارنظر نمايد.
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بايد سعي شود هماهنگي خوبي بين عنوان مقاله و چکيده برقرار شود.
خواننده با خوانده مقاله ذهنيت خاصي نسبت به آن پيدا مي کند و انتظار
دارد تا سريعا در مورد مقاله چيز بيشتري کسب کند.
معمو الً بين  30تا  80درصد کلمات عنوان در چکيده نيز تکرار مي
شوند که بيشتر بودن اين نسبت مويد ارتباط خوب بين اين دو بخش
است.
تاکيد اصلي چکيده بر نتايج به دست آمده در مقاله است.
در چکيده بايد از ذکر کارهاي ديگران خودداري شود ،مگر در موارد
استثنايي که مقاله مث الً دنباله کار قبلي خود نويسنده باشد.
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چکيده به تنهايي چاپ مي شود و بايد خود محور باشد زيرا حاوي
هيچ مرجع ،شکل و جدولي نيست.
چکيده اغلب با يک جمله عنوان يا جمله راهنما آغاز مي شود .
هدف از اين کار اين است که خواننده بتواند با توجه به عنوا ن
مطلب و جمله آغازين ،در مورد ادامه مطالعه چکيده و تمام مقاله
تصميم بگيرد.
تمام چکيده بايد در يک پاراگراف خالصه شود .چکيده معمو الً
نبايد بيش از  250کلمه باشد.
هرچيزي که بديهي است و دانش عمومي به آن بصيرت دارد بايد
حذف شود.

منابع و مآخذ معمو ًال در چکيده آورده نمي شوند.
21
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اختصار
طول چکيده نبايد از يک بيستم تا يکدهم طول کل مقاله تجاوز کند .مث الً مقاله
اي که از دو هزار کلمه تشکيل شده است چکيده آن نبايد از  100تا 200
کلمه بيشتر باشد.



صحت و درستي
احتمال اشتباه در ثبت داده ها ( بخصوص داده هاي عددي) امري طبيعي اس ت
و بنابراين بايد در انتهاي نگارش ،چکيده با اصل مقاله مطابقت داده شود.



وضوح و روشني
در چکيده نويسي تنها اختصار و درستي مطالب کافي نيست ،بلکه چکيده بايد
واضح و روشن نيز باشد .براي اين منظور جمالت چکيده بايد کامل
باشند.
22
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معرفي موضوع
روش مورد استفاده
خالصه نتايج
بحثهاي اساسي و توصيه ها
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چکيده هاي اطالعاتي )(informative
اين نوع چکيده ها در مجله هاي علمي چاپ مي شود و با مشخصات ذکر
شده در باال مطابقت دارد .در اين نوع چکيده ها ماهيت مساله ،روش
استفاده شده در حل آن و نتايج حاصل از يافته هاي جديد مشخص مي
شود .اين نوع چکيده امکان مرور سريع مقاله را براي محققان ديگر
فراهم نموده و آنها را از خواندن تمام مقاله بي نياز مي سازد.



چکيده هاي توصيفي )(Descriptive
اين نوع چکيده ها ،بيان کننده موضوع مقاله ها است و براي خواننده
مشخص
مي کند که آيا الزم است تمام مقاله را بخواند با خير .البته نمي تو اند
جايگزين تمام مقاله باشد و نبايد بعنوان خالصه مقاله در خود آن جاي
گيرد .اين گونه چکيده ها در گزارشها و خالصه کتابها به کار مي روند.
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معمو الً پس از چکيده تعدادي واژه کليدي نوشته مي شود که
مربوط به محتواي مقاله مي شوند.
از اين کلمات براي ايندکس کردن مقاله به منظور تسهيل جستجوي
آن استفاده مي شود.
تعداد اين کلمات معمو الً بين  3تا  10کلمه است.
اين کلمات بايد مهمترين و مرتبط ترين کلمات با موضوع مقاله
باشند.
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در مقدمه به معرفي موضوع و برانگيختن عالقه خواننده
پرداخته
مي شود.
معمو الً عنوان و چکيده مقاله را بعد از اتمام کار مي نويسند و
نوشتن مقاله با مقدمه شروع مي شود.
هدف از نوشتن مقدمه ،ارائه اطالعات و ايجاد زمينه مناسب
است تا خواننده در فهم مطلب و نتايج بعدي اطالعات کاف ي
داشته باشد و در ارزيابي آنها نيازمند مطالعه مقاله هاي
منتشر شده قبلي نباشد.
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مقدمه مقاله بعد از چکيده نوشته مي شود.
در مقدمه مقاله موضوع اصلي تحقيق بيان شده و مشکلي که مقاله
به دنبال ارائه راه حلي براي آن است مطرح مي گردد.
سپس قدري در مورد کارهاي ديگري که ساير محققان در ارتباط
با موضوع انجام داده اند و راه حل هاي پيشنهادي آنان بحث مي
شود.
در خاتمه نيز توضيحاتي در مورد مقاله و روند آن بيان مي گردد.
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مقدمه بايد حاوي صورت مساله ،راه حل پيشنهادي و محدوده تاثير آن
باشد.

خواننده بايد بتواند به سرعت مطلب را گرفته و فاصله علمي خود ر ا کاهش
دهد.

مقدمه بايد به سواالتي که در عنوان و چکيده مطرح شده است پاس خ
دهد.
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بايد بتواند از طريق مقدمه سطح توقع خواننده را تنطيم نمايد تا قضاوت صحيحي در مورد
بخشهاي ناخوانده مقاله داشته باشد

بايد بتواند از طريق مقدمه مهارت ،قدرت بيان و سطح علمي خود را نشان دهد

بايد بتواند نوآوري مقاله را مطرح سازد

www.Prozhe.com
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مقدمه بايد موضوع را از زواياي ذيل مطرح سازد:
 نشان دهد که صورت مساله با ارزش بوده و حل کردن آن سودمند است.
 راه حل بيان شده جديد بوده و در مقايسه با کارهاي ديگران موثرتر ا ست.
 نشان دهد که اين راه حل براي گروه علمي که مخاطب مقاله هستند چقدر
سودمند است.
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در مقدمه به چهار سوال پاسخ داده مي شود:
.1

چرا اين مساله اهميت دارد؟
اگر نتوانيد داليل کافي براي خواننده در مورد اهميت مساله فراهم کنيد،
ديگر عالقه اي هم براي مطالعه راه حل عنوان شده نيز وجود نخواهد
داشت.

 .2سوابق تحقيق و گستره آن چيست؟
مروري بر کتابشناسي ) (Literature surveyتحقيقات انجام شده در اين
زمينه در گذشته و حال ،کارهاي قبلي محقق و نيز کارهاي در حال انجام و
چاپ نشده وي در اين قسمت گفته مي شود.

 .3چه کوششي در اين مقاله انجام شده است؟
 .4اين تحقيق چه نتايجي را در بردارد؟
31
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.1
.2
.3
.4
.5

بيان موضوع :طرح روشن ،کامل و موجز مساله
توجيه تحقيق :اثبات اهميت و اهداف آن
سوابق تحقيق و گستره آن
بيان روشهاي استفاده شده و علت انتخاب اين روش خاص
بيان نتايج اساسي حاصل از تحقيق
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مقدمه به زمان حال نوشته مي شود.
مخففها و اصطالحاتي که در ادامه مقاله استفاده مي شود در مقدمه
توضيح داده مي شود.
در نوشتن نتايج کوتاهي نکنيد و خواننده را در ابهام نگذاريد .خ واننده
يک مقاله علمي از ابتدا مي خواهد بداند که نتايج چيست.
از نگارش مقدمه طوالني بپرهيزيد.
چنانچه نويسنده قب الً در اين مورد مطلبي را منتشر نموده است بايد در
قسمت مقدمه ذکر شود.
منابع و مآخذ را در پيشينه تحقيق با دقت مطرح کنيد .معمو الً مقاله ها
به ترتيب اهميت و يا زمان ذکر مي شوند.
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مي دانيم که اکثر جمالت مقاالت علمي با ضمير سوم شخص
نوشته
مي شوند.
از آنجايي که در مقدمه مقاله راه حل بيان شده توسط نويسنده با
راه حل هاي ديگران مقايسه مي شود لذا اشکالي نخواهد داشت ک ه
از ضمير شخصي براي بيان جمالت استفاده شود.
معمو الً به علت اينکه يک مقاله توسط چند نفر نوشته مي ش ود مي
توان به جاي ضمير من از ضمير ما استفاده کرد.
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انتهاي بخش مقدمه جايي است که بايد دستاوردهاي مقاله و تاثير
آن ذکر شوند.
بهتر است دستاوردهاي مقاله به صورت کلي بازگو شوند ،زيرا به
احتمال زياد در بخشهاي بعدي دوباره در مورد آنها صحبت خواهد
شد.
همچنين بهتر است از کپي کردن جمالت چکيده خودداري شود.
بسيار ديده مي شود که در انتهاي مقدمه فهرستي از بخشهاي مقاله
ذکر مي شود.
با توجه به اينکه اکثر مقاالت بيش از چند صفحه نيستند هيچ
ضرورتي براي اين کار وجود نداشته و بهتر است از آن پرهي ز
شود.
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بخش مقدمه به خواننده کمک مي کند تا با زمينه تحقيق مقاله آشنا
شده و همچنين از کاري که دانشمندان ديگر در اين زمينه انجام
يا
داده
مي دهند مطلع شوند.
بنابراين الزم است مشخص شود که آيا مقاله راه آنها را دنبال
کرده و يا اينکه روش متفاوتي را برگزيده است.
در انجام اين کار ممکن است از کار ديگران انتقاد کرده و کاستي
هاي آنها را برشمرد.
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در بيشتر کتابخانه هاي مهم فهرست کتب ،نشريات و رساله هاي
موجود در آن کتابخانه با ذکر مشخصات ،موضوع و مولف بصورت
چاپ
جزوه
يا
کتاب
مي شود و در دسترس مراجعان قرار مي گيرد.
فهرست مآخذ متن مورد مطالعه يکي ديگر از راههاي استفاده از منابع
مختلف در تحقيق است.
ارزش هر کتاب يا مقاله اي که بعنوان مآخذ در کتابشناسي مقاله ا ستفاده
مي شود بر اساس متناسب بودن مطالب آن با موضوع و ميزان علم و
آگاهي نويسنده آن مي باشد.
چنانچه از کتابي چند نسخه در دسترس باشد بايد به نسخه اي که
جديدتر است اجاع داد.
استخراج مطالب از هر منبع و مآخذ بايد با نهايت دقت و امانتداري
صورت گيرد.
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کتابخانه ها (اعم از دانشگاهي ،دولتي ،خصوصي و)...
سازمانهاي پژوهشي (مرکز آمار ايران و )...
مجموعه مقاله هاي کنفرانسها ،سمينارها و گردهماييهاي داخلي و
خارجي ،نشريات و بولتنهاي وزارتخانه ها ،سازمانها ،شرکتها و
صنايع.
دايره المعارفها ،لغت نامه ها ،فرهنگها و نشريات عمومي
بايگاني روزنامه ها و مجله هاي معتبر
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دزدي علمي تله اي است که ممکن است هنگام نوشتن مقدمه در
آن گير بيفتيد.
دزدي علمي به اين امر گفته مي شود که در يک متن علمي از
کلمات ديگران بدون ذکر نام و يا ارجاع به مقاله اصلي استفاده
شود.
متاسفانه به دليل اينکه قانون حق مولف در کشور ما امر جا افتاده
اي نيست بسياري از محققان از اهميت و خطراتي که دزدي عل مي
در بر دارد آگاه نيستند و به خصوص در نوشتن مقاالت انگليسي
به اشتباه مرتکب آن مي شوند.
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در بسياري از مواقع دزدي علمي به دليل روش غلط جمع آوري اطالعات
توسط نويسنده و عدم يادداشت صحيح منبع مورد استفاده رخ مي دهد.
ممکن است فکر کنيد که اگر جمله اي از نويسنده را برداشته و چند ک لمه از
آن را تغيير دهيد ،مث الً با کلمات مترادف ديگري جايگزين نماييد ،ديگر به
متن حاصله نمي توان دزدي علمي اطالق نمود! اما اين فکر صحيح نيست و
به اين کار دزدي علمي از طريق وصله زدن )(Patchwork Plagiarism
گويند.
ممکن است فکر کنيد که اگر تمامي کلمات يک متن به غير از کلمات کليدي
آن عوض شوند ديگر دزدي علمي رخ نخواهد داد ولي اين فکر صحيح
نيست.
در واقع تنها راه پرهيز از دزدي علمي اين است که بدون نگاه کردن به متن
ديگران آن را به طور کامل و با استفاده از کلمات و ديدگاه هاي خودتان
بازنويسي کنيد.
40
www.Prozhe.com





بسيار اتفاق مي افتد که نويسنده مقاله به دليل کم بودن وقت و يا در
دسترس نبودن مقاله اي بدون خواندن مقاله به آن ارجاع داده باشد.
در نتيجه مقدمه ممکن است شبيه به مثال زير باشد:
 ” افراد زيادي از اين روش براي دسته بندي استفاده نموده اند
[ ] 1،2،3،4،5و افراد نيز از آن در کار شناسايي استفاده کرده
اند[.] 6،7،8،9،10

 اين کار از ارزش علمي مقاله کاسته و خواننده را در مورد عمق کاري
که انجام شده به شک وا مي دارد.
 ارجاع نادقيق مي تواند نشانه اي از عدم مهارت نويسنده و تسلط آن ب ر
جزييات موضوع باشد.
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در مقدمه ،روش به کار رفته در پژوهش و داليل انتخاب آن نسبت
به ساير روشها توضيح داده مي شود.
در بخش روش و وسايل کار ،توضيح کامل آزمايش ،طراحي آن و
تمام جزييات ذکر مي شود بنحوي که محقق ديگر بتواند عينا ً آن را
تکرار کند.
مهمترين مشخصه يک تحقيق علمي تکرار پذير بودن آن اس ت و
گرنه يک مقاله علمي محسوب نمي شود.
زماني که مقاله در اختيار داوران يک مجله علمي قرار مي گيرد،
اين قسمت به دقت خوانده مي شود.
چنانچه شکي بوجود آيد که آيا اين آزمايشها قابل تکرار هستند يا
خير امکان دارد آن مقاله را علي رغم نتايج جالبش رد نمايند.
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اگر مقدار اطالعات بيش از حد لزوم باشد مي تواند موجب خسته شدن
خواننده و گير افتادن وي در جزييات غيرضروري گردد.
اگر در هنگام درج قسمتي از اطالعات در مورد ضروري بودن آن به
شک افتاديد مي توانيد ذکر اطالعات را بر حذف آن ترجيح دهيد.
همچنين در صورتي که روشهاي مورد استفاده قب الً در جاي ديگري
منتشر شده باشد مي توان به جاي ذکر آنها به محل انتشار آنها ارجاع
داد.
اين قسمت به زيربخشهايي زير تقسيم مي شود:






مواد
ابزار
شرکت کنندگان
طراحي
روشها
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 در اين بخش مواد به کار رفته براي انجام آزمايشها شرح داده م ي
شوند.
 جزييات ذکر شده بايد بنحوي باشد که خواننده بتواند با ت کرار آنها
به نتيجه مشابهي برسد.
 گاهي الزم است براي توضيح مواد از جداول و اشکال نيز استفاده
شود.
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ابزارهاي به کار رفته در آزمايش در اين قسمت توضيح داده مي ش ود.
الزم است تا جزيياتي از ابزارآالت که ممکن است در نتيجه آزماي ش
تاثيرگذار باشند به خوبي شرح داده شوند.
اگر اين وسيله ابزار استانداري باشد که توسط سازنده مشخصي ساخته
شده مي شود مي توان به جاي ذکر جزييات ،شماره و مدل وسيله را
ذکر نمود زيرا خواننده مي تواند شخصا ً از طريق سازنده به جزييات
دسترسي داشته باشد.
اگر ابزار آالت غيرعادي باشند ،ممکن است الزم شود تا عکس آن
وسيله گرفته شده و در مقاله درج شود.
اگر از وسيله خاصي در آزمايش استفاده نشده است ،مي توان کل اين
بخش را حذف نمود.
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 اگر در انجام آزمايش جمعيت خاصي مورد مطالعه قرار گرفته
باشد ،بايد جزييات مربوط به اين جمعيت شامل مشخصات
جمعيت ،تعداد کل اعضا ،تعداد اعضاي مورد آزمايش ،نحوه
انتخاب اعضا و چگونگي شرکت اعضا در آزمايش ذکر شوند.
 در هنگام توضيح جزييات جمعيت بايد تمامي ويژگي هاي
تاثيرگذار در نتيجه آزمايش ها ذکر شوند نظير جنسيت ،ن ژاد ،سن،
تحصيالت و ...
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 در اين بخش توضيحات مربوط به به متغيرهاي مستقل ،متغيرهاي
وابسته ،گروه هاي کنترلي و آزمايشي مختلف و نحوه بوجود آمدن
آنها و همچنين نحوه تخصيص موضوعات به گروهها توضيح داده
مي شوند.
 بايد مطمئن شويد که مشخص شود موضوعات چگونه به هر گروه
اختصاص داده شده اند.
 در صورتي که اطالعات مربوط به طراحي در ساير قسمتهاي
مقاله توضيح داده شده باشند ،مي توان اين بخش را حذف نمود.
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در اين قسمت عمليات انجام گرفته بر روي موضوعات مختلف از
آغاز ورود آنها به آزمايش تا خاتمه آن توضيح داده مي شوند.
اگر روش انجام آزمايشها استاندارد باشد مي توان از ذکر جزييات
خودداري نمود مگر در مواردي که در نتيجه تاثير گذار باشند.
در بخش الگوريتم بيشتر از ساير بخشها از جمالت مجهول ا ستفاده
مي شود.
با اين وجود بايد دقت نمود که استفاده از جمالت مجهول طوالن ي
براي خواننده خوشايند نيست.
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در توضيح روش کار ،بايد جزييات کامل براي محقق ديگري که
بخواهد آن را انجام دهد بيان شود.
چنانچه روش مزبور کام الً جديد است ،همه جزييات بايد آورده
شود اما چنانچه در يک منبع معتبر قب الً چاپ شده ،فقط ارائه مآخذ
کافي است و بهتر است نوع روش بيان شود.
در قسمت روش و وسايل کار ،کارهايي که انجام شده بترتيب
زماني ذکر مي شود .البته در مواردي که الزم است روشهايي با
هم تشريح شوند ترتيب زماني رعايت نمي شود.
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روش و وسايل کار به زمان گذشته بيان مي شود.
مشخصات فيزيکي معرفهاي شيميايي ،مقدار و منابع تهيه وساي ل و مواد
به کار رفته در پژوهش بطور دقيق بيان شود.
استفاده از نامهاي شيميايي ارجحيت دارد .از به کار بردن اسامي
تجاري خودداري شود .چنانچه در مورد خاصي يک نام تجاري خاص
الزم باشد بهتر است همراه با ذکر نام آن ،نام سازنده هم ذکر شود.
در مورد حيوانات آزمايشگاهي و ميکروارگانيسمها ،جنس ،رده و
شرايط فيزيولوژيک آنها قيد شود.
چنانچه از نمونه هاي انساني استفاده مي شود ،حيطه کار و جزييات
بيان شود.
قواعد دستوري و اماليي رعايت شود.
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اين قسمت در حقيقت بيان کننده دانش نويني است که پژوهش م زبور به
جهان علم عرضه کرده است.
بخشهاي قبلي (مقدمه و روش کار) بيان کننده آن است که چگونه به اين
نتايج رسيده اند و در بحث مطرح مي شود که اين نتايج چه معناي ي
دارد.
در حقيقت پژوهش در اين بخش جمع بندي شده و يافته ها به صورت
فشرده و خالصه عرضه و از مجموع تحقيق ،نتيجه گيري مي شود.
هرچند نتيجه گيري مهمترين قسمت مقاله است ،اما ممکن است
کوتاهترين قسمت هم باشد.
در نتيجه گيري خواننده بايد احساس کند کار تمام شده است و چيزي
دستگيرش شده است.
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نتايج را مي توان به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم کرد.
دسته اصلي آنهايي هستند که مستقيما ً با هدف تحقيق مرتبط هستند
نتايج فرعي آنهايي هستند که در راه بدست آوردن نتايج اصلي
حاصل شده اند.
ترتيب ارائه نتايج بايد از ساده به پيچيده باشد.
ابتدا نتايجي که پايه اي تر هستند بيان مي شوند و سپس نتايج
وابسته به آن با يک ترتيب منطقي مطرح مي گردند.
نتايج فرعي وابسته به نتايج اصلي نيز همراه با آنها ذکر مي شوند.
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بخش نتايج بايد حاوي دو نوع از داده هاي آماري باشد:
 آمار توضيحي که داده ها را به صورت قابل فهم بيان مي نمايد.

 آمار استنتاجي که تصادفي نبودن نتايج را بررسي مي نمايد.


در هنگام ذکر تست هاي آماري نام تست ،مقدار آن ،درجه آزادي
و ميزان اهميت تست بيان مي شود.
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در قسمت نتايج دو مساله بيان مي شود:
 .1تصوير کلي از آزمايشها
 .2ارائه يافته ها



مهمترين لغزشهاي منطقي که ممکن است پيش آيد:
 .1تعميم نابجا  :حکمي که مصاديق محدودي دارد به بيرون از حوزه شمول
خود کشانده شده و نظر شخصي بصورت يک حکم ثابت تلقي شود.
 .2مغلطه :نتيجه گيري از مقدماتي که ميان نتيجه و مقدمات آن ارتباط من طقي
وجود ندارد.
 .3مغالطه مصادره بر مطلوب :يعني مدعا عين دليل و دليل عين مدعاست.
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براي بيان متغيرها مي توان از نمودارها ،جدولها و  ...استفاده کرد.
متغيرهايي که اثر مطلوب را نداشته باشند ،الزم نيست در جدول ذکر
شوند.
عنوان کردن همه کارهاي انجام شده براي پرهيز از تکرار توسط
محقق ديگر الزم است.
يافته هاي فرعي را در جدولهاي ضميمه ذکر کنيد.
از تکرار بپرهيزيد و آنچه را در جدول گفته ايد مجددا ً در نمودار
تکرار کنيد.
مسائلي را که بي جواب مانده و به پژوهشهاي بعدي نياز دارد فهرست
کنيد.
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نگارش اين بخش مشکل ترين قسمت مقاله است.
گاهي ديده مي شود که پژوهشگران قادر به تجزيه و تحليل و تف سير
يافته هاي خود نيستند و گاهي معناي واقعي يافته ها ،تحت الشعاع
تفسيرهاي غلط در بحث قرار مي گيرد و کام الً منحرف مي شود که
خود سبب رد مقاله مي شود.
گاهي ديده مي شود بعضي مقاله ها – حتي آنهاييکه يافته هاي با
ارزشي دارند -بدليل بحث ناقص ،نارسا و مشکوک از سوي داوران
رد
مي شوند.
بسياري از مقاله ها بحث بسيار طوالني دارند و به نظر مي رسد
نويسندگاني که در مورد نتايج خود شک و ترديد دارند آن را در
هاله اي از الفاظ و کلمات مي پوشانند.
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ارائه پايه و اساس نتايج ،ارتباط و تعميم نتايج ( و نه مرور نتايج)
ارائه ارتباط بين نتايج تحقيق فعلي و توافق و يا تضاد آنها با
تحقيقات قبلي
ارائه استثنائها و عدم همبسنگي بعضي از يافته ها
بيان نواقص کار و روش تحقيق
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يک معلم ،آزمايش ساده اي را براي نشان دادن خطرات الکل براي
دانش آموزان خود انجام مي دهد .او در دو ليوان که يکي حاوي
آب و ديگري حاول الکل است کرمي مي اندازد .کرمي که در آب
بود ،براحتي شنا مي کند و کرم موجود در الکل بسرعت مي
معلم
ميرد .
مي پرسد :خوب بچه ها از اين آزمايش چه نتيجه اي مي گيريم؟
يکي از دانش آموزان از آخر کالس مي گويد ” :اين آزمايش ثاب ت
مي کند که اگر الکل بخوريد کرمهايتان از بين مي رود“!!!
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زمان در بحث ”بصورت رفت و برگشتي“ حال و گذشته است.
کارهاي ديگران را به زمان حال و روش کار خود و نتايج آن را
به زمان گذشته توضيح دهيد.
همه حقايق را نمي توانيد تفسير کنيد.
عاقالنه است که بعضي از حقايق را ساده و روان بيان کنيد.
مقاله را همچون يک موسيقي به زيبايي تمام کنيد.
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براي بسياري از دانشجويان و محققان نوشتن بخش نتيجه گيري با
ابهام زيادي روبه روست بدين علت که واقعا ً نمي دانند در اي ن
بخش چه چيزي بايد بنويسند.
به ويژه اينکه نوشتن نتيجه گيري معمو الً در آخر مقاله انجام مي
شود که نويسنده دچار خستگي شده است.
در بسياري مواقع بخش خالصه مقاله و بخش نتيجه گيري آن
تقريبا ً يکسان بوده و حتي جمالت مشابهي در آنها نوشته م ي شود.
اين امر براي خوانندگاني که فقط اين دو بخش مقاالت را براي
ارزيابي سريع آن مي خوانند اص الً خوشايند نيست.
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نتيجه گيري

چکيده
•

• زمان جمالت چکيده زمان حال است.
• در بخش چکيده همه چيز براي خواننده
تازگي دارد.

•
•
•
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زمان جمالت نتيجه گيري گذشته است (البته
همه بخش نتيجه گيري به زمان گذشته نو شته
نمي شود مث الً حقايق علمي و يا دستاورد هاي
غيرقابل شک مقاله به زمان حال بيان مي
شود)
اين بخش بايد انرژي مثبتي به خواننده القا
کند.
در بخش نتيجه گيري هواننده از همه چيز
مطلع شده است.
نتيجه گيري بايد داراي لحن مثبتي باشد تا
انگيزه هاي ايجاد شده در بخش مقدمه مقاله
را تاييد نمايد.
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• جمع بندي توضيح دستاوردها
• مواردي که اثبات نشده ،تاييد نشده و يا توضي ح داده
نشده
• مشخص کردن مواردي که ديگران مي توانند انجام
دهند
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در اين بخش پيشنهاداتي در مورد نحوه ادامه تحقيق بيان مي شود .
.
لحن اين قسمت بسيار مثبت بوده و در آن ايده هايي براي ادام ه
کار و نحوه انجام آن مطرح مي شود.
در مواردي که تحقيق شما نتوانسته است به نتيجه موردنظر برسد
پيشنهادات مربوط به کارهاي آتي مي تواند به داوران مقاله نشان
دهد که شما توانسته ايد به اشتباهات خود پي برده و راه سازنده اي
براي غلبه بر آن پيدا کنيد.
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ممکن است محدوديت هاي کار شما نقطه شروع خوبي براي کار
ساير محققان باشد.
بدين ترتيب که بتوانند با تغيير برخي از فرضيات مساله بر
محدوديت هاي راه حل شما فائق شوند.
اگرچه در چنين حالتي کار جديد به نام آنهاثبت خواهد شد ولي شما
نيز از مزاياي ارجاع به کارتان بهره مند خواهيد شد.
در هنگام نوشتن کارهاي آينده بايد لحن محافظه کارانه اي داشته
باشيد.
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معمو الً بعد از قسمتهاي اصلي مقاله ،دو قسمت وجود دارد:









تقديرنامه
منابع

براي نگارش تقديرنامه قواعد و قوانين خاصي وجود ندارد و تنها بايد
به مسايل فرهنگي و اجتماعي توجه کرد.
موضوع با اهميت در تقديرنامه رعايت ادب و فروتني است و درعين
حال بهتر است قبل از چاپ ،عبارت تقديرنامه را به شخصي که از او
تقدير مي شود نشان داد چه بسا تغييراتي در آن الزم باشد.
معمو الً در تقدير نامه از دو گروه تشکر مي شود:
 .1هر فردي که سهم مهمي در انجام کار تحقيقي يا در ارتباط با آن داشته باشد.
 .2هر فرد و سازماني که منابع مالي ،وسايل مخصوص و يا ساير مواد را در
اختيار گذاشته است.
65
www.Prozhe.com





اگرچه اين بخش چيزي به ماهيت علمي مقاله نمي افزايد ولي ر سم
شده از موسساتي که براي انجام تحقيق کمک مالي کرده اند،
افرادي که در تصحيح مقاله همکاري و کمک فني نموده اند و يا
وسيله اي قرض داده و يا حتي نصيحتي کرده اند ،قدرداني شود.
اگر کمک فردي بسيار جدي و موثر بوده و جنبه علمي داشته باشد
نام وي جزو نويسندگان مقاله ذکر مي شود در غير اين صورت
در بخش تشکر و قدرداني از وي ياد مي شود.
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استفاده از منابع و مآخذ در نوشته ها ،بخصوص در نوشتارهاي
علمي و فني اجتناب پذير است.
نقش منابع در نوشته ها بسيار مهم بوده تا آنجا که اعتبار ي ک
نوشتار علمي منوط به اعتبار منابع و مآخذي است که مورد
استفاده قرار گرفته است.
بيان مآخذ مورد استفاده عالوه بر اينکه به اعتبار نوشته مي افزايد
وظيفه اخالقي نويسنده و دليلي بر حق شناسي وي از صاحبان
مآخذ مي باشد.
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مراجع يک مقاله عبارتند از :کليه مقاالت ،کتب ،پايان نامه ها،
مراجع اينترنتي و ساير مطالبي که در تهيه مقاله ازآنها استفاده
شده است.
اگر در مقاله مطلبي عنوان مي شود که حاصل کار نويسنده نبوده
و از مراجع ديگر اقتباس شده است حتما ً بايد در متن مقاله به آن
ارجاع داده شود.
دقت کنيد که معني ضمني ارجاع به مقاله ديگران اين است ک ه

من چنين مقاله اي را خوانده ام.


از اين رو بايد به مقاالتي ارجاع کنيد که حتما ً آنها را خوانده ايد و
از محتواي آنها آگاه هستيد.
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چگونگي تنظيم کتابنامه به تفصيل در آيين نامه هر موس سه
انتشاراتي و يا راهنماي نويسندگان هر مجله علمي شرح داده م ي
شود.
اطالعاتي که بايد در کتابنامه ذکر شود از سه قسمت تشکي ل مي
شود که آنها را با نقطه و يا ويرگول از هم جدا مي کنند:
 مشخصات کامل نويسنده (يا نويسندگان)
 عنوان کامل کتاب يا مجله
 اطالعات مربوط به چاپ ( تاريخ و محل چاپ)
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در حالت کلي بايد با مراجعه به محلي که قصد ارائه مقاله و يا
پايان نامه به آن را داريد از نحوه صحيح ارجاع مطلع شويد.
با اين وجود در جامعه علمي دو فرمت عموميت بيشتري پيدا کرده
اند.
اين دو فرمت عبارتند از :
 سيستم اسم – تاريخ (معروف به هاروارد)
 سيستم عددي (معروف به ) IEEE
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در اين روش نام خانوادگي نويسنده مقاله به همراه تاريخ انتشار آن
در داخل پرانتز در محل مناسبي از متن نوشته مي شود.

 نمونه انگليسي
 …coulomb explosion imaging is of the limited use in this
field (Simpson and vaidynathan, 1944) and so was not
… used
 نمونه فارسي
 اخيرا ً نوع جديدي از نقشه با نام نقشه هاي مفهومي در کاربردهاي
رباتنيکي معرفي شده اند که از آنها براي ساخت نقشه هايي استفاده مي
شود که براي ربات و انسان قابل درک باشند (يوآخيم و استفان) 2011 ،
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اگر مقاله داراي بيش از دو نويسنده باشد نام نويسنده اول ن وشته
شده و باقي با لفظ همکاران ذکر مي شوند .در زبان انگليس ي از
اصطالح  et alبه معني ديگران استفاد مي شود.
اگر نياز به ارجاع به بيش از يک مقاله باشد ،مقاالت به ترتيب
سال انتشار ذکر مي شوند و اگر الزم باشد به نويسنده واحد ي که
بيش از يک مقاله در يک سال داشته ارجاع شود از حروف a,b,c
در کنار سال انتشار استفاده مي شود.
در صورت ارجاع به روش سيستم هاروارد بايد مقاالت در بخش
مراجع نيز به صورت الفبايي مرتب شوند .براي هر مقاله ابتدا نام
خانوادگي نويسنده و سپس حرف اول اسم آن نوشته مي شود.
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در اين روش به هر مرجع يک شماره نسبت داده مي شود و براي
ارجاع به ان مرجع اين شماره در داخل کروشه قرار داده شده و در
داخل متن مقاله به کار برده مي شود.
شماره اختصاص داده شده به مراجع به ترتيب ذکر آنها در داخل مقاله
است.
يعني به اولين منبع مورد ارجاع شماره  1اختصاص داده مي شود و
شماره ها به ترتيب افزايش مي يابند.
اگر به بيش از دو مقاله در يک نقطه ارجاع داده شود ابتدا قديمي ت رين
آنها نوشته مي شود.
در صورت ارجاع به روش عددي بايد مقاالت در بخش مراجع نيز به
ترتيب شماره آورده شوند.
براي هر مقاله ابتدا نام حرف اول اسم نويسنده و سپس نام خانوادگي
نويسنده درج مي شود.
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متاسفانه قرار داد واحدي در اين زمينه وجود ندارد .براي مثال در سيستم هاروارد
از ترتيب زير استفاده مي شود:

Kravitz L. Roachford A. (1998), The life cycle of landfish in south coast
resort towns. Landfish Today. 4: 8-12.




اطالعاتي که به ترتيب در مورد يک ژورنال نوشته مي شوند عبارتند از:







نام نويسنده و يا نويسندگان .ممکن است اسم نويسنده به صورت کامل و يا با استفاده از عالئم
اختصاري براي حرف اول اسم کوچک هر نويسنده نوشته شود.
تاريخ انتشار مقاله
عنوان مقاله
نام پورنال
شماره مجله
شماره صفحاتي از مجله که مقاله در آنها نوشته شده است .معمو الً از عالمت اختصاري  ppبراي
اين منظور استفاده مي شود.
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براي ارجاع به يک کتاب از روشي مشابه مجالت استفاده مي
شود.
با اين تفاوت که محل انتشار و نام ناشر کتاب نيز ذکر مي گردد.
پايان نامه ها نيز به روش مشابه کتاب ذکر مي شوند.
براي ارجاع به کنفرانسها عالوه بر اطالعات فوق محل برگزاري
کنفرانس و نام آن نيز ذکر مي شود.
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 هنوز نحوه ارجاع مشخصي براي مراجع الکترونيکي و اينتر نتي
تدوين نشده است.
 برخالف مراجع کاغذي که تا قرنها تغيير نمي کنند مراجع
اينترنتي در کسري از ثانيه دچار دگرگوني شده و محتواي آنها
تغيير مي يابند.
 همين امر بر پيچيدگي ارجاع به آنها افزوده است.
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• اگر مطلبي به دو صورت اينترنتي و کاغذي وجود داشته باشد ترجيح بر اين است ک ه به نوع
کاغذي آن ارجاع داده شود.

1

• در اغلب موارد بهتر است تاريخ رجوع به منبع اينترنتي هم ذکر شود مگر اينکه منب ع خيلي
پايدار باشد

2

• مطمئن شويد که آدرس منبع اينترنتي به صورت صحيح و کامل ذکر شده باشد.

• اگر مطالب يک منبع اينترنتي براي کار شما حياتي باشد بهتر است آن را دانلود کرده و يک
نسخه کاغذي از آن چاپ کنيد .در صورت لزوم اين قسمت را به صورت ضميمه در انتهاي
کار خود درج کنيد.

3

4
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کتاب ( يک نويسنده)
 -سميعي ،احمد .آيين نگارش .تهران .مرکز نشر دانشگاهي1372 ،



کتاب (دو نويسنده)
 بيان ،حسام الدين و محمد شکيبا .مديريت شيوه هاي نو در آموزش .تهران.مرکز آموزش دولتي1372 ،



کتاب ( بيش از  3نويسنده)
 احمدي گيوي ،حسين و ديگران .زبان و نگارش فارسي ( چاپ يازدهم).تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها1372 .



مقاله
 فرخ ،فريدون .پيدايش زمان در ادب قرن هجدهم انگليس .مجله دانشکده ادبياتو علوم انساني مشهد 3،پاييز  . 1351ص . 629
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قسمت يا فصلي از کتاب
 نهرو ،جواهر لعل .اروپا در آستانه تغييرات بزرگ در  :نگاهي به تاريخجهان ،جلد دوم ،ترجمه محمود تفضلي .تهران .اميرکبير. 1366 ،



نشريات ،ادارات ،موسسات ،دانشگاهها و ...
 سازمان برنامه و بودجه .کميسيون اقتصادي برآورد خسارات جنگ تحميلي.خالصه گزارش برآورد خسارات اقتصادي جنگ تحميلي عراق عليه ايران تا
اسفند  . 1361تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،خرداد . 1363



ترجمه
 اگري ،الجوش .فن نمايشنامه نويسي ،ترجمه :مهدي فروغ .تهران :انتشاراتزوار ،فروردين . 1366
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تکرار چاپ
 طوسي ،بهرام .هنر نوشتن يا مهارتهاي مقاله نويسي (چاپ هفتم) .مشهد ،انتشارات ت رانه،1371



مجموعه چند جلدي
 نفيسي ،سعيد .تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر .جلد دوم .تهران،انتشارات بنياد.1366 ،
 نهرو ،جواهر لعل .نگاهي به تاريخ جهان ( سه جلد ) .ترجمه محمود تفضلي ،تهران،موسسه انتشارات اميرکبير.1366 ،



دايره المعارف
 -بايتون ،اچ ،دي ” .نبرد چاتانوگا“ .دايره المعارف آمريکا ( ، ) 1960جلد ششم359- 356 .



پايان نامه و رساله
 مشابه کتاب ،زير عنوان خط کشيده مي شود  .عبارت رساله را مي نويسيم و سپسويرگول و اطالعات مربوط به چاپ را مي نويسيم.
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هدف از بخش پيوست تکميل اطالعاتي است که در مقاله توضيح
داده شده اند.
در اين بخش اطالعات دقيقي درباره مباحثي ذکر مي شود که بيان
انها در متن مقاله مي تواند باعث قطع مسير اصلي مقاله شود.
مث الً ممکن است فرمولي در مقاله استفاده شده باشد که نيازي به
اثبات آن در متن مقاله نباشد و در اين صورت مي توان اثبات
فرمول را در قسمت پيوست گنجاند.
مطالبي در پيوست ذکر مي شوند که مورد عالقه درصد باالي ي از
خوانندگان نباشد.
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تصميم گيري در اين باره که مطلب خاصي بايد در خود متن بيايند
يا به صورت ضميمه به متن ملحق شوند ،مهم است و بايد همه
جوانب آن را سنجيد.
اگر تنها يک ضميمه وجود دارد ،طبعا ً ذکر عنوان آن در متن
کفايت
مي کند ولي اگر پيوستها متعدد باشند براي هر يک از آنها شماره
و عنوان جداگانه بايد در نظر گرفته شود.
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• اثبات فرمولها وقضايا

1

• اسنادي که به اثبات ادعاي مقاله کمک مي کنند

2

• جزييات آزمايش ها

3

• اطالعات آماري

4

• توضيح سيستم ها و فرآيندها

5
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وجود جمالت طوالني و پيچيده سبب مي شود مطالب زيادي در
حافظه کوتاه مدت تجمع يابد و لذا فهم متن مشکل شود.
معمو الً خوانندگان ترجيح مي دهند اطالعات بيشتري را در زمان
کوتاهتري بدست آورند.
از جمله روشهايي که از آن براي ارائه مفاهيم مي توان استفاده
کرد ارائه تصويري است که از نمادهاي مختلف مانند اعداد،
خطوط ،تصاوير و اشکال ،جدولها ،نمودارها ،فهرست کردن
استفاده
...
و
موضوعات
مي شود.
براي انتخاب يکي از اين نمادها ،بايد به اين سوال پاسخ داد که
دريافت اطالعات از کدام طريق راحت تر صورت مي گيرد.
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از آنجايي که استخراج مفاهيم از جداول و اشکال ساده تر است لذا
در اغلب موارد خوانندگان ابتدا به سراغ آنها رفته و سعي مي کنند
از روي شکل يا جدول تشخيص دهند که ايا بقيه متن ارزش
خواندن را دارد يا نه.
اين امر به خصوص در روزگار اخير که محققان مي توانند از
طريق اينترنت به هزاران مقاله دسترسي داشته باشند فراگيري
بيشتري پيدا کرده است.
در حال که ممکن است همه جمالت يک مقاله خوانده نشود اما
معمو الً به همه شکل هاي آن نگاهي انداخته مي شود.
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• تحليل گرافيکي يک مساله مي تواند در تعريف بهتر آن و
مطالعه ابعاد مختلف موضوع کمک نمايد.

مطالعه داده هاي عددي و
طراحي هاي فيزيکي

• با استفاده از ابزار گرافيکي مي توان اطالعات را خالصه نمود
و
ايده اي نسبت به حجم زيادي از داده بوجود آورد.

فشرده سازي اطالعات

• ابزارهاي گرافيکي مي توانند داده هاي اساسي را برجسته نموده
و اطالعات نامربوط را دور بريزند.

تمرکز مبحث

• مي توان از ابزارهاي گرافيکي براي تسهيل استدالل در مورد
پديده ها استفاده نمود.

حمايت از برهان
86
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هدف

ابزار مناسب

نمايش مقادير دقيق ،داده هاي خام ،داده هايي که در قالب مشخص قرار نمي گيرند.

جدول ،ليست

نشان دادن ارتباط بين دو يا چند متغير

گراف خطي

تاکير بر اختالف مقادير

نمودار ميله اي

نشان دادن وابستگي هاي پيچيده ،پيکربندي مکاني ،فرآيندها و يا ارتباطات ،نمايش
يک ايده

نمودار

نمايش فرآيندهاي پشت سرهم ،نشان دادن وابستگي ،نشان دادن سلسله مراتب

فلوچارت

دسته بندي اطالعات

جدول ،ليست

توصيف قطعات يا مدارهاي الکترونيکي

شماتيک

مقايسه مقادير و برجسته کردن اختالف آنها

نمودار ميله اي،
پاي چارت
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در ارائه تصويري اطالعات به صورت سه بعدي ارائه مي شوند.
در مطالعه متون نوشتاري چشم بر روي هر کلمه تمرکز مي يابد
اما در ارائه تصويري چشم بدون تغيير ميزان تمرکز خود ،در آن
واحد ،بر روي اطالعات بيشتري تمرکز مي يابد.





دسته بندي و گروه بندي اطالعات ،صف بندي آنها در ستونها و رديفها
وجود فضاهاي چاپي (اندازه -طرح -حجم کلمات)
وجود فضاهاي رنگي ( سايه زدن -رنگ زدن)
استفاده از خط راست ،بعنوان حدفاصل گروه بندي و ارتباط اطالعات
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قصد ذخيره داده ( خام يا پردازش شده) را
داشته باشيد

جدول

شکل
يک روند کلي و يا نمايي از مساله را نشان م ي
دهند.

بخواهيد نتيجه محاسبات را توضيح دهيد و يا
اجزاي داده محاسبه شده را نمايش دهيد.

وقتي که بخواهيد داده واقعي و دقت آن را
نمايش دهيد.

مقايسه ساده اي بين داده ها انجام دهيد.

مقايسه را بجاي عدد از طريق شکل انجام دهيد.

هنگامي که چندين مقايسه در ابعاد مختلف
انجام دهيد.
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تطبيق ،مقايسه و سنجش اطالعات بصورت دو بعدي ،در جدولها
صورت مي گيرد.
جدول از تکرار کلمات با قرار دادن آنها در سرلوحه سطرها و
ستونها
مي کاهد.
هرچند جدول نسبت به نمودارها و تصاوير چندان فشرده نيس ت اما
با مرتب کردن داده ها بصورت معني دار خواننده مي تواند در
کوتاهترين مدت به اطالعات برسد.
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جدول وسيله اي براي مرتب کردن داده ها بصورت معني دار مي
باشد تا خواننده در کوتاهترين مدت به اطالعات دست يابد .چنانچه
تعداد محدودي داده داريد بهتر است آنها را در متن بياوريد.
اگر ستوني در جدول مربوط به موردي باشد که در طي آزمايش
ثابت است مي توان ستون مربوطه را حذف کرد.
در تهيه جدول اقتصادي عمل کنيد و ستونهاي اضافي را به
محاسبات ساده و اعداد تکراري اختصاص ندهيد.
يافته هاي خود را فقط در متن ،جدول ،شکل يا نمودار ذکر کنيد و
از تکرار بپرهيزيد.
در متن مقاله بايد به جدول يا شماره آن ارجاع داد.
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ممکن است محدوديتهايي براي رسم جدول در مجله علمي موردنظر
شما وجود داشته باشد .الزم است قب الً از آن مطلع شويد.
جدولها و تصاويري که ارزش زيادي ندارند در قسمت ضميمه آورده
شوند.
همه اجزاي جدول ( ستون افقي و عمودي) تعريف شده باشد.
جدول و توضيحات آن بايد به خود متکي باشند و همه چيز را بيان
کنند.
جدولهاي عمودي بهتر از جدولهاي افقي هستند.
مشخصات عنوان جدول شبيه مشخصات عنوان مقاله است که معموالً
به صورت يک عبارت و نه يک جمله ،کوتاه ،مختصر و مفيد در
باالي جدول نوشته مي شود.
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نمايش مقادير مختلف يک کميت:
 يکي از متداول ترين کاربردهاي
اشکال نمايش مقادير مختلف يک و
يا چند کميت است.
 روند تغييرات يک متغير پيوسته
را مي توان با يک گراف خطي
نمايش داد.
 براي داده هاي گسسته مي توان از
يک نمودار ميله اي استفاده نمود.

www.Prozhe.com

93

مقادير درصدي
 براي نمايش مقادير درصدي مي
توان از گراف خطي ،نمودار ميله
اي و يا نمودار پاي استفاده نمود.
 اگر مقادير درصدي يک متغير در
فواصل نزديک مدنظر باشد از
گراف خطي و براي فاصله هاي
بيشتر از نمودار ميله اي استفاده
مي شود.
 براي نشان دادن سهم نمونه هاي
مختلف نيز از نمودار پاي استفاده
مي شود.
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مقايسه






در هنگام مقايسه متغيرها بايد
بتوان روند تغييرات آنها را
بسادگي و وضوح کافي در کنار
هم قرار داد.
گراف خطي و نمودار ميله اي
دو ابزار مناسب براي مقايسه
مقادير متغيرها هستند
در شرايطي که مقياس داده ها
متغير باشد مي توان از فيلدهاي
چندگانه نيز استفاده نمود.
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همبستگي






براي نمايش همبسنگي و يا ميزان
تاثير دو متغير بر يکديگر مي توان
از گراف خطي و يا نمودار
پراکندگي استفاده نمود.
متغير مستقل در محور افقي و
متغير دوم در محور عمودي رسم
مي شود.
هر نقطه در اين نمودار مقدار هر
دو داده را نشان مي دهد و روند
نمودار ،وابستگي افزايشي يا
کاهشي و غيره را بين دو متغير
نشان مي دهد.
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نسبت ها و نرخ تغيير
 براي نمايش داده هايي که
مقادير آنها تغييرات وسي عي
نمودارهاي
از
دارد
لگاريتمي استفاده مي شود

www.Prozhe.com

97

توزيع پراکندگي
 براي نمايش توزيع احتما ل
از نمودار زنگوله اي و
توزيع
نمايش
براي
پراکندگي از هيستوگرا م
استفاده مي شود.
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عنوان شکل بايد به تنهايي قادر باشد در مورد داده هاي ارائه شده
توضيحات الزم را بدهد و نکات اصلي نتيجه گيري شده را
مشخص نمايد.
عنوان انتخاب شده براي شکل ها مي تواند قسمتهاي ذيل را در
برگيرد:







خالصه اي در مورد موضوع شک
جزئيات نتايج و يا مدلهاي نشان داده شده در شکل
توضيحاتي در مورد ارتباط شکل با متن
توضيحاتي در مورد واحدها و يا عالئم آماري استفاده شده
توضيحاتي در مورد عالئم ديگري که در شکل به کار برده شده اند.
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براي اينکه شکلهاي تهيه شده کارآيي بهتري داشته باشند مي توان
از نکات زير کمک گرفت:
 شکل هايي که نسبت ابعاد آنها  3:2باشد بهتر به نظر مي رسند.
 اگر شکل خلوت باشد بهتر است داخل يک مستصيل محصور شود در
حالي که شکل هاي شلوغ بهتر است بدون مستطيل باشند.
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ضعفهاي اساسي در شکلها عبارتند از :














نوع شکل انتخاب شده مناسب نبوده و ارتباط بين عناصر مشخص نيس ت.
عنوان انتخاب شده براي شکل ناقص بوده و يا مناسب با داستان مقاله نيست.
داده هايي که قب الً در جداول و يا داخل متن نشان داده شده اند در شکل نيز
تکرار شده اند.
شکل ،طرح و يا وزن خطوط و نشانه هاي به کار رفته طوري نيست که بر
نتايج اصلي تاکيد نمايد.
شکل بدون دليل با انواع اعداد ،خطوط و نشانه ها شلوغ شده است.
مقياس انتخاب شده براي شکل نامناسب است.
محورها داراي برچسب نبوده و يا برچسب معني داري ندارند.
در جاهايي که نيازي به مقدار دقيق اعداد نيست از آنها استفاده شده است.
مقادير داده ها به طور مناسب مرتب نشده اند.
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معمو الً نمودار ،اعداد و ارقام را دقيقا ً نشان نمي دهد بلکه
تصويري از ارتباط آنها بدست مي دهد که جدول قادر به انجام آ ن
نيست.
در اغلب موارد استفاده از نمودار راه بهتري براي ارائه يافته ها
و نتايج است.
انواع نمودارها :
 نمودار ستوني عمودي
 نمودار ستوني افقي
 نمودار دايره اي

 نمودار خطي
... 
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در شماي عمليات با استفاده از شکل و خطوط ،تسلسل يکسري واکنش،
فرآيند و  ...ارائه مي شود.
با استفاده از خطوط ،خواننده مسير را دنبال مي کند و با دانستن کل
مسير ،جريان و يا فرآيند آن مرحله خاص را مورد مطالعه قرار مي
دهد.
اين مسير معمو الً بر اساس توالي زماني ،منطقي و يا فيزيکي ص ورت
مي گيرد.
گاهي بناچار شماي عمليات طوالني و پيچيده مي شود .در چنين
مواقعي مي توان از مجموعه اي از شماي عملياتها استفاده کرد.
روش ديگر براي کوتاه کردن شماي عمليات ،ترسيم آن به صورت
زنجيره اي است.
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يک سري از موضوعاتي که جدا از متن و بصورت ستوني نوشته شده
و با شماره يا حرف ،اجزا آن مشخص مي شود و معمو الً با اين جمالت
شروع
مي شود ” :به قرار زير است“ يا ” به اين ترتيب است“
فهرست کردن يادگيري را راحت تر و سريعتر مي کند.
مطالب براي يادگيري ابتدا در حافظه کوتاه مدت و سپس در حافظه بلند
مدت جاي مي گيرد.
ميزان اجزايي که مي تواند در حافظه کوتاه مدت قرار گيرد کم است
(در حدود  5تا )9
فهرست کردن ارتباط بين اطالعات و توالي آنها را نشان مي دهد.
اطالعات را فشرده مي کند و خواندن را آسان مي کند.
از تکرار مي کاهد.
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هدف از نوشتن زيرنويس (پاورقي) در يک نوشتار علمي
عبارتست از:
 ارائه مآخذ تحقيق به منظور باالبردن ميزان اعتبار کار تحقيق
 رعايت امانتداري علمي در استفاده از نوشته هاي ديگران
 توضيح پاره اي از مطالب فشرده متن و رفع ابهام
 بيان معادل خارجي اصطالحات
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زيرنويسها معمو الً بر دو نوع هستند:
 زيرنويسهاي توضيحي :که براي روشن نمودن مطلبي و يا اطالع بيشتر از
آنچه در متن آمده ،آورده مي شود.
 زيرنويس ارجاعي :نويسنده در آن نام و نشان و مشخصات کامل مآخذ و
منبعي را که در متن به آن استاد شده ذکر مي کند.



جاي زيرنويس (اعم از توضيحي و ارجاعي) در متن معمو الً با
يک شماره مشخص مي شود و اين شماره گاهي در باالي واژه
موردنظر و يا در پايان جمله قرار مي گيرد.
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فهرست مندرجات
 اين فهرست در اول کتاب يا مقاله يا هر نوشتار علمي قرار مي گيرد .در
مقابل عنوان در سمت چپ صفحه ،عدد صفحه مربوط به آن ،به صورت
ستون در زير هم نوشته مي شود.



فهرست لغات و اصطالحات فني و تخصصي
 در صورتي که لغات و اصطالحات فني و تکنيکي زيادي در متن بکار رفته
باشند،
مي توان آنها را بصورت الفبايي با توضيح کافي و با ذکر شماره صفحه اي
که آن اصطالح آمده است ،در فهرست اصطالحات ذکر نمود.



فهرست عالئم اختصاري
 اين فهرست در ابتدا و با انتهاي نوشتار علمي بعد از فهرست مندرجات آورده
مي شود که در آن کليه عالئم اختصاري بکار برده شده در کتاب يا مقاله ،با
شکل کامل کلمات وجود دارد.
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جمالت








طول جمله و ساختار آن ،تاثير بسزايي در خواندني تر کردن آن دارد.
وجود جمالت بلند ،خوانده يک متن را مشکل مي کند.
جمالت بلند ،ظرفيت حافظه کوتاه مدت را پر مي کنند و مرتبا ً دوباره
خواني پيش مي آيد.
شماري از نويسندگان فکر مي کنند زماني که مطالب پيچيده و غامض را
مطرح مي کنند استفاده از جمالت بلند اجتناب ناپذير است اما مي توان هر
موضوعي را به قسمتهاي کوتاه و بلند تقسيم کرد.
هدف از نوشتن مطلب علمي ارتباط با خواننده است و اينکه چقدر خو اننده
مطلب را مي فهمد نه اينکه مطالب چقدر به هم وابسته و پيچيده اند.
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کلمات طوالني







عامل ديگري که در خواندني تر کردن يک متن تاثير منفي دارد استفاده
از کلمات طوالني و غيرمعمول است.
کلمات طوالني ،کلماتي هستند که تعداد بخشهاي آنها زياد است.
بسياري از نويسندگان ،کلمات غيرمعول و غامض را براي ايجاد فضاي
عالمانه و تخصصي در متن بکار مي برند اما برخالف اين عقيده چنين
کلماتي فقط متن را مشکل تر و کمتر خواندني مي کند.
به خاطر داشته باشيد ،علوم و فنون به اندازه کافي پيچيده هستند و نيازي
به پيچيده کردن آن نيست.
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کلمات تکراري
 گاهي نويسنده از چند کلمه براي بيان هدف خود استفاده مي کند که همه
آنها مفهوم يکسان دارند.
 ساده ترين کلماتي که بتواند منظور نويسنده را دقيقا ً بيان کند بهترين
انتخاب است.

استفاده از اصطالحات و واژه هاي دشوار و بيگانه
 از کاربرد لغات بيگانه که مترادف آنها در فارسي موجود است ،لغات و
اصطالحات دشوار و دور از ذهن و همچنين واژه ها و ترکيباتي که معني
و مورد استعمال آنها را دقيقا ً نمي دانيد در نوشته خود احتراز کنيد.
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فعل جمالت در نوشتارهاي علمي


در نوشتارهاي علمي ،فعل جمالت به صورت مجهول آورده مي شود.
مهمترين هدف از کاربرد اين گونه فعلها به قرار زير است.
 غيرشخصي نمودن تحقيق :در طول قرن اخير سعي شده است که گزارشهاي
علمي در قالب غيرشخصي بيان شود و اين يک اصل قابل قبول است که
نوشته علمي به شخص انجام دهنده تحقيق ارجاع داده نمي شود.
 مهمترين قسمت جمله در ابتدا قرار مي گيرد.
 تنوع :توصيه مهم در بهتر و خواندني تر کردن متن ،آن است که با ايجاد
تنوع در فعلعها بصورت مجهول و معلوم ،به درک بهتر متن کمک نماييم.
استفاده مداوم از فعل معلوم در نگارشهاي علمي ،معمو الً خسته کننده اس ت.
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يک مقاله علمي را مي توان گزارشي از نتايج يک تحقيق تعريف
نمود.
اگر يک مقاله علمي در يک مجله معتبر علمي چاپ شود بعنوان
مقاله ابداعي و نو ) (Originalشناخته مي شود.
اگر در ساير منابع چرخه اطالعات ( سمينارها ،کنفرانسها،
بولتنهاي سازماني ،پايان نامه هاي دانشگاهي و  )...وارد شود،
مقاله علمي ثانويه محسوب مي شود.
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مقاله ابداعي و نو )(Original
 گزارشههي از تحقيقههات ابتکههاري و نههو اسههت کههه بههراي اولههين بههار منتشه ر مههي
شههود .معمههوالً ايههن مقههاالت در نشههريات علمههي درجههه يههک (نشههريات علمههي
معتبر) منتشر مي شوند.



مقاالت مروري )(Review papers
 در مقههاالت مههروري ،تمههام مقههاالت و پژوهشهههايي کههه روي يههک موضههوع
مشخص انجهام گرفتهه و يها کارههاي يهک گهروه و يها شهخص خهاص ،مهرور
مي شود.
 بنابراين در مقاالت مروري ،اطالعاتي که قب الً چهاپ شهده انهد خالصهه و يها
تجزيه و تحليل مي شوند هرچند که بيشتر آن مطالب قب الً منتش ر شده اند.
 نگارش مقاالت مروري دوباره کاري نيست بلکه گاه از يک مقاله مهرو ري
خوب ،ايده و تئوري نوين يا نتيجه گيريهاي جديد بدست مي آيد.
113
www.Prozhe.com



خالصه مقاالت )(Abstracts
 امههروزه بههدليل هزينههه زيههاد انتشههار کههل مقههاالت ،تمايههل بسههياري بههه چههاپ
خالصههههه مقههههاالت بصههههورت خالصههههه مقالههههه در بسههههياري از کنفرانسههههها و
سمينارها بوجود آمده است.
 اما اين خالصه مقاالت ،مقاله معتبر علمي محسوب نمي شوند و الزم اسه ت
که در نشريات علمي درجه يک بطور کامل منتشر شوند.



مقاالت ارائه شده در کنفرانسها )(conference proceeding
 مقالههه هههايي هسههتند کههه در گردهماييهههاي علمههي ماننههد سههمينارها ،کنگههره ه ها
داخلي و خارجي و ميزگردها و  ...ارائه مهي شهوند و در مجموعهه مقهاالت
مربوط به آن گردهمايي چاپ مي شوند.
 اين مجموعه مقاالت ،بعنوان نشريات علمي درجه يک محسوب نمهي شهوند
لذا چنانچه نتايج تحقيقهي بهراي اولهين بهار در آن منتشهر شهود ،مهي ت وانهد در
نشريات علمي معتبر درجه يک نيز منتشر شود.
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کنگره از کلمه التيني ) (Congressusگرفته شده و در زبان
انگليسي ) (Congressبه معني مجلس و مجمع است .ليکن
درمفهوم خاص خود به تجمعي گفته مي شود که براي مشورت
بوجود آيد.
بنابراين لفظ کنگره را مي توان به مجامعي اطالق کرد که در آن
افرادي گرد هم مي آيند و پيرامون موضوعي که مربوط به مناف ع
عمومي و مسايل مشترک آنان است ،تبادل نظر کنند و به بح ث و
گفتگو بپردازند.
از اين نظر ،تجمعي که براي طرح مسايل علمي و ادبي تشکي ل
مي شود با جلساتي که جهت بررسي مطالب سياسي و اجتماع ي
منعقد مي گردد ،تفاوتي ندارد و همه آنها کنگره ناميده مي شود.
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کنفرانس که از کلمه التين ) (Conferanciaگرفته شده ،در اصل
به معني مقايسه است اما اصطالحا ً به مجالسي اطالق مي شود که
آن
در
عده اي گرد هم مي آيند و براي حل مسايل گوناگون به گفتگو
بپردازند ،خواه آن مسايل مربوط به امور علمي باشد ،خواه
اجتماعي يا اقتصادي.
همچنين جلسه اي را که شخصيتي به سواالت روزنامه نگاران يا
نمايندگان خبرگزاريها پاسخ دهد کنفرانس مطبوعاتي مي گ ويند.
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سمپوزيوم از کلمه يوناني ) (Symposionگرفته شده و در اصل به معني
ضيافتي است که در آن پس از صرف طعام به باده گساري ،تماشاي رق ص،
شنيدن موسيقي يا مناظرات ادبي و سرگرميهاي ديگر مشغول شوند.
اما امروزه سمپوزيوم به تجمعي گفته مي شود که در آن عده اي از
متخصصان فن و دانشمندان ،موضوع واحدي را مورد بحث قرار مي دهند.
به اين ترتيب که طبق برنامه معيني ،از متخصصان فن دعوت مي شود که
در جلسه يا جلساتي شرکت کنند و درباره موضوعي خاص به بحث بپ ردازند.
بعد از استماع سخنرانيها شنوندگان نيز وارد بحث مي شوند و نظر خود را
اظهار مي کنند.
جلسات سمپوزيوم بيشتر براي بررسي و تحقيق در يک امر علمي و اجتماعي
تشکيل مي شود و منظور نهايي آن است که متخصصان فن از نظريات
همکاران خود آگاه شوند و در مسير آخرين تحوالت و تغييرات رشته
تخصصي خود قرار گيرند.
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سمينار از لغت التين ) (Seminariumاخذ شده و در اصل به معني
بذرافشاني است .اما اصطالحا ً به مدرسه و موسسه اي گفته مي شود که در
آن روحانيان جوان را براي فراگرفتن اصول و قوانين مذهب تحت تعليم و
تربيت قرار دهند و آنان را آماده احراز مقام کشيشي کنند.
اکنون سمينار معني وسيعتري دارد و منحصرا ً در مورد مدارس مذهبي ب ه
کار نمي رود بلکه امروزه به دسته اي از دانشجويان و يا محققان گفته مي
شود که زيرنظر يک استاد يا کارشناس در رشته اي خاص به تحقيق و تتبع
بپردازند و سخنرانيهايي در آن رشته ترتيب دهند.
در حقيقت جلسات سمينار بيشتر جنبه کارآموزي دارد منتها در اين
کارآموزي ،استاد يا متخصص فن همواره در نقش رهبري نيست بلکه د ر
عين حال که راهنمايي دانشجويان را برعهده دارد ،از عقايد و افکار آنان نيز
استفاده مي کند و خود نيز مطالبي فرا مي گيرد.
بطور خالصه ،تجمعي را مي توان سمينار ناميد که در آن روشهاي جديد د ر
هر فني مورد مطالعه قرار گيرد و براي افزايش بازده کار ،از جهات کمي و
کيفي ،بهترين و آسانترين راههاي قابل دستيابي برگزيده شود.
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مشخص نمودن موضوع سخنراني و هدف از ارائه آن
 هر ارائه شفاهي هدف خاصي را دنبال مي کنهد کهه بهراي پاسهخ بهه آن الزم
است بدانيد کهه مخاطبهان شهما پهس از پايهان سهخنراني چهه چيزههايي را بايهد
بدانند و باور کنند و يا انجام دهند.
 براي موفقيت در يک ارائه شفاهي بايد موضوع و هدف از پهژوهش کهام الً
مشخص بوده و نتايج حاصل از تحقيق قابل اطمينان باشد.
 الزمه عالقه مندي کردن مخاطبان در درجه اول آن است که خود سهخنران
به موضوع عالقهه منهد باشهد و عالقهه منهدي سهخنران نيهاز بهه آشهنايي کامهل
موضوع و اهداف آن دارد.
 مخاطبان بايد اطمينان پيدا کنند که سخنران راجع به آنچه مي خواههد بگويهد
کام الً آگاهي دارد.
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ارزيابي مکان سخنراني
 بازديد از محل گردهمايي  ،به سخنران از جهات مختلف کمک مي کند.
 از شرايط يک مکان مناسب براي سخنراني آن است که هواي تميهز و آزاد
داشته باشد و نور کافي و طبيعي به همه جه برسد.

 نزديک بودن محل ايسهتادن سهخنران و شهنوندگان و امکانهات صهوتي به راي
رسههاندن صههداي واضههح بههه شههنوندگان از ديگههر شههرايط يههک مکههان مناسههب
است.
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ارزيابي زمان سخنراني
 معمو الً انتخاب زمهان سهخنرانو و مهدت آن در بسهيار از کنفرانسهها و سهمينارها
به عهده سخنران نيست.
 اين زمان عموما ً کوتاه بوده و برا اکثر کنفرانسها حدود  10دقيقه است.
 بنايراين نمو توان تعداد زياد مسايل و مطالب را با سرعت ارائه کرد.
 در سههمپوزيومها  20دقيقههه و در سههمينارها تهها  1سههاعت فرصههت بههرا ارائههه داده
مو شود.
 در اين موارد ،چنانچه مطلب با عجله در دقايق اول گفته شود مخاطبهان سررشهته
مطالب را گم مو کنند و اگر کند و آهسته بيان شود کسل کننده خواهد شد.
 نکته مهم ديگر وقت شناسو سخنران است که بايد راس ساعت شروع و در وقهت
تعيين شده تمام کند.
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شناخت مخاطبان
 ارائه يک مقاله در يک گردهمايو علمو ،يهک فریينهد دو طرفهه بهين گ وينهده
و شنونده اسهت .بنهابراين قبهل از شهروع سهخنرانو  ،بايهد مخاطبهان  ،سه طح
آگاهو و دانش آنان از موضوع مورد بحث  ،عاليهق و سهليقه هها آنهان را
در يابد.
 بههرا شههناخت مخاطبههان سههخنرانو مههو توانيههد از اسههامو مههدعوان کنفههرانس
اسههتفاده کنيههد و سههطح عالقههه و دانههش عمههومو مخاطبههان را بههر ايههن اسههاس
حدس برنيد.

 برا اينکه ارتباط بين گوينهده و شهنونده راحتتهر صهورت گيهرد  ،مخاطبهان
هم مسئوليتهايو دارند.
 آنها بايد آرام و ساکت و عالقه مند باشند .مخاطبان شلوغ و يا احيانا ً خهواب
ٰ
آلود يک سخنرانو خوب را نيز بو اثر مو کنند.
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در تهيه و تنظيم مطالب توجه به تسلسل و سير منطقو آن اهميت
فراوان دارد.
طرح کلو هر سخنرانو با شروع مناسب و جلب توجه و اعنماد
شنونده آغاز مو شود و بعد طرح حقايق و مطالب اصلو و سپس
نتيجه گير دقيق و منصفانه از بحث و خاتمه مقاله صورت مو
گيرد.
بنابراين متن هر سخنرانو حاو چهار قسمت مو باشد:
.1
.2
.3
.4



عنوان
مقدمه
متن اصلو
خاتمه

معمو الً بهتر است برا نوشتن متن سخنرانو عنوان و مقدمه را
در آخر بنويسيد و نوشتن را با متن اصلو شروع کنيد.
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برا تنظيم مقدمه به سه پرسش بايد پاسخ داد:
(1
(2
(3



هدف از سخنرانو چيست؟
مخاطبان به چه اطالعات عمومو نياز دارند؟
چه مسير را برا ادامه سخنرانو انتخاب مو کنيد؟

معمو الً جمله آغازين را يايد آنقدر مناسب انتخاب کرد که توجه
مخاطبان را جلب نمايد و اين جمله آغازين مو تواند يکو از موارد زير
باشد:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

طرح يک سوال از حضار
ذکر کالم يکو از بزرگان
نقل مطالب خاصو از روزنامه و مجالت و رويداد و يا حادثه ا که به تازگو اتفاق
افتاده است.
يک واقعه تاريخو مريوط به موضوع
ذکر يک تجربه شخصو
يک ضرب المثل
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نبايدها:
هرگز آغاز سخن را با نقل حکايت و يا کالمو برا خوشمزگو شر وع
نکنيد زيرا ممکن است انتظار شما را برآورده نشود و تمام سخنرانو را
تحت الشعاع قرار دهد.

هرگز در ابتدا سخن از شنونده عذر خواهو نکنيد که سخنم ناقابل
است يا حق سخن با من نيست و ...



اين مقدمه ها گوينده را پيش حضار بو مايه جلوه مو دهد.



هرگز نگوييد « من مو خواهم به شما اثبات کنم که  » ...بلکه بگ وييد «
ما مو خواهيم با هم گفتگو کنيم که » ...
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بعد از پاسخ به اين سوال که « هدف از سخنرانو چيست؟ » مو توان در
تنطيم مطالب بهتر عمل نمود.



در ابتدا بهتر است فهرستو از مهمترين مطالب ارائه کرد و سپس برا

هرکدام از اين نکات تقسيم بند


در ابتدا مختصر

جداگانه ا

از نتايج و توصيه ها

فراهم نمود.
مربوط به آن را بيان کنيد و سپس

به جزئيات به دست آمده بپردازيد.


برا

انتخاب مهمترين مطالب با خود فکر کنيد که اگر شنوندگان تنها سه

نکته مهم از سخنرانو شما به خاطر بسپارند ،چه چيزهايو هستند و سپ س
سخترانو خود را بر اين اساس متمرکز کنيد.
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آنچه که الزم است بيش از تمام نکات در ذهن شتودگان باقو بماند ،در خاتمه سخن آورد ه مو
شود و نتيجه سخن وابسته به همان کالم آخر است.



خاتمه ممکن است يکو از موارد زير باشد:





خالصه ا از مطالب گفته شده
دعوت شنوندگان به اجرا نظرات خاص
يک حکايت کوتاه
يک نکته بسيار مهم



هرقدر فاصله بين مقدمه و ختم کالم کمتر باشد برا



طوالنو بودن کالم ،کسل کننده و در عين حال فشردگو سخن هم ،خسته کننده است.



شنونده دلنشين تر است.

چشم و حال شنوندگان معرف ميزان آمادگو و راهنما

خوبو برا

برا

تنظيم وقت و ادامه

کالم است.
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آدمو از راه چشم بسيار بيشتر از گوش مطالب را درک مو کند.
برا

باالبردن وکيفيت و ارزش يک سخنرانو مو توان از وسايل متنوع

کمک تصوير

مانند اساليد و طلقها

شفاف کمک گرفت.



هنگام ارائه اساليد مخاطب و نگاه کردن به او را فراموش نکنيد.



غرق در اساليد نشويد ،مثل اينکه اولين بار است آن را مو بينيد.



بهنر است تهيه اساليدها را همزمان با نگارش مقاله کنفرانس شروع و تهيه
مطالب آن را آغاز کرد.



در هر اساليد اطالعات مختصر گنجانده شود که هر يک در عرض چند ثانيه

قابل فهم باشد.
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در تهيه اساليدها اگر از متن استفاده مو کنيد ،عبارات ساده و واضح و کوتاه بکار
بريد و نکات مهمتر را مشخص کنيد.



حروف در اساليدها به اندازه کافو بزرگ و ضخيم باشد تا قابل خواندن باشد.



نمودارها ،جدولها و فرمولها بصورت ساده و واضح بيان شوند و توضيحات کاف و
داشته با شند (از ارائه فرمولها

پيچيده ،جدولها و نمودارها

غيرواضح)

بپرهيزيد.



اشتباهات چاپو را در متن و نمودارها بررسو کنيد.
با توجه به آنکه نورپرداز
رنگ آميز برا

سالنها

کنفرانسها معمو الً مناسب نيست لذا بهترين

اساليدها حروف سفيد و زرد بر رو

زمينه سياه يا آبو است.
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اانجمن مهندسی معدن ايران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

از صبر و شکيبائی شما سپاسگزارم

Everything should be made as simple as possible,
”but not simpler.
Albert Einstein

کاربرد روشهاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب ماشينهاي بارگيري و باربري معدن مس سونگو ن

