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 پیشگفتار

                                                                                                       تجارب سنوات متمادی عضويت و حضورم در هیأت ممیزۀ دانشگاه و هیأت جذب استاد مبـی ن آن اسـت کـه يكـی از     

ی و از سوی ديگر اعضای هیأت علمی دانشگاه که در صـدد انتشـار آثـار علمـی     هاينیازهای مبرم اعضای چنین هیأت

خود در قالب مقاالت پژوهشی در نشريات و مجالت معتبر جهاننـد، آن اسـت کـه اينگونـه مجالتـی را بشناسـند و از       

تا، ضرورت دارد نمايـه  آشنا شوند. در همین راس ها آنآگاهی يابند و با روند داوری و چاپ مقاله در  ها آنمیزان اعتبار 

را در میزان اعتبار بخشی به مجالت بدانند و بـه  « ضريب تأثیر»های معتبر جهانی و نحوۀ رتبه بندی مجالت و نقش 

طور کلی از عوامل تعیین کنندۀ اعتبار مجالت و مقاالت آگاهی الزم را کسب نمايند. اين امر آنگاه ضـرورتی مضـاعف   

گردد برخی مقاالت وزين و با اعتبـار  کم اطالعی بعضی اعضای هیأت علمی سبب میيابد که شاهد آن هستیم که می

گردد کـه بـه   که قابلیت چاپ در نشريات بسیار معتبر را دارد به مجالت کم وزن و حتی غیر معتبری ارسال می ها آن

گیـرد. از طـر    تعلـق نمـی   هـا  آنيابد و حتی در مواردی هیچگونه امتیازی به امتیاز بسیار اندکی اختصاص می ها آن

شوند که بعد از ماهها معطلـی، آن مقـاالت رد   ديگر، شاهديم که مقاالتی بالنسبه ضعیف به مجالتی قوی فرستاده می

گیرند. چنین امری برای پژوهشگران ديگر و دانشجويان تحصـیالت تكمیلـی در مقـاطع    شده و مورد پذيرش قرار نمی

نامـه و رسـالة خـود اشـتباهاتی     ست که جهت چاپ مقاالت مسـتخرج از پايـان  کارشناسی ارشد و دکتری نیز صادق ا

 گردند.  مشابه را مرتكب می

دانشجويان و گاهی اوقـات مدرسـین دانشـگاهها زحمـات بسـیار زيـادی را متحمـل         بینیم کهاز منظری ديگر می

ناکافی آنـان در خصـوص نكـات و فنـون      اند، اما به علت اطالعات ناقص وگرديده ومقاالتی را به رشتة تحرير در آورده

شود، و همچنـین بـه علـت مرتكـب شـدن      ای که از آن، مقالة مربوطه استخراج میخاص نوشتن مقاله و يا پايان نامه

شـوند از چـاپ و   اشتباهاتی که به طور رايج اغلب نويسندگانی که موفق به چاپ مقالة خود نمی گردند، مرتكـب مـی  

نامـه و  مانند. اينجاست که ضرورت آشنائی با نكات مرتبط با نحوۀ نگـارش صـحیح پايـان   میانتشار مقاله خود محروم 

 کند.                                      ای شايسته کامال  مهم و الزامی جلوه مینحوۀ تبديل آن به مقاله

نامه و رساله و دفـاع                                                                           آموختگی غالب دانشجويان در مقاطع تحصیالت تكمیلی عموما  مشروط به نوشتن پاياندانش

نامه و رسـاله،  . از سوی ديگر، يكی از باالترين معیارهای محک زدن میزان موفقیت دانشجو در نگارش پاياناز آن است

در مجالت معتبر داخلی و خارجی است. يكی از مـوازين مهـم پژوهشـی     ها آنتبديل آن به يک يا چند مقاله و چاپ 

ت هیأت علمی در آمدن و استخدام متقاضـی در  برای ورود دانشجويان کارشناسی ارشد به مقطع دکتری و يا به عضوي

باشد. گذشته از اين، ترفیـع و ارتقـاو و حتـی    دانشگاههای کشور نیز سنجش میزان مقاالت آنان در مجالت معتبر می

اعضای هیأت علمی دانشگاه منوط به داشتن مقاالت وزين در مجالت با اعتبـار اسـت. آنچـه گفتـه شـد       ادامه حضور

 باشد.دهها فوائد مترتب بر داشتن مقاله میموارد معدودی از 

نظر گرفتن موارد فوق است که اين کتاب با هد  آشنا ساختن کلیة افراد ذيربط، دانشجويان و اعضای هیـأت  با در

تشخیص انواع مجالت و انواع مقاالت و نحوۀ نگارش پايان نامه و مقالـه بـه رشـتة تحريـر در     علمی دانشگاهها با نحوۀ 

شناسـی مـورد تشـريح قـرار گرفتـه و در      . برهمین اساس، در فصل اول کتاب مبحث مجله شناسی و مقالهآمده است

داده شده است. در فصل سوم کتاب، جزئیات و نكـاتی کـه در    نامه نويسی شرحفصل دوم کلیات مقاله نويسی و پايان

نـد. در فصـل چهـارم، اشـتباهات رايـج در      اخصوص نحوۀ نگارش مقاله و پايان نامه بايد مدنظر قرار گیرد بررسی شده

اند. به عبارت ديگر، نويسندۀ اين کتاب بعد از نوشتن دههـا مقالـه کـه    نويسی تشريح گرديدهمقاله نويسی و پايان نامه

اند، و بعد از سالها تدريس درس روش تحقیق در مقـاطع دکتـری و   در مجالت معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده

نويسی برای اساتید دانشگاهها، و و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی روش تحقیق و روش مقالهکارشناسی ارشد 

 

 

 



 

نامه و همچنین داوری صدها مقاله برای مجـالت داخلـی   از طر  ديگر بعد از راهنمايی و مشاوره و داوری صدها پايان

جويان در بسـیاری از مـوارد مرتكـب چنـین     بین المللی( به اين نكته وقو  يافته است که بسیاری از دانش) و خارجی

سبب عدم تكرار چنان اشتباهات رايجی خواهد  ها آنگردند که توجه به اشتباهاتی در نحوۀ نوشتن پايان نامه خود می

در تحقیقات کیفی « شناسیروش»گرديد. در فصل پنجم که آخرين فصل کتاب را به خود اختصاص می دهد قسمت 

       ـ       هـای کم ی و    شده است. علت اصلی طرح چنین مبحثی آن بوده اسـت کـه در مـورد پـژوهش    مورد تشريح قرار داده 

هـای  شناسـی در پـژوهش  کتب بسیار فراوانی نوشته شده حـال آنكـه در خصـوص روش    ها آنشناسی مربوط به روش

ند، مطالـب  هسـت ی ها آنآوری اطالعات از طريق کتابخ                                                    کیفی، خصوصا  آن دسته از تحقیقات کیفی که مبتنی بر جمع

ها و مقاالت فراوانی در اين حـوزۀ حسـاس و خطیـر    نامهرغم آنكه پايانبسیار اندکی به رشتة تحرير درآمده است علی

 شوند.  پیوسته نوشته می

تـرين مباحـث مـرتبط بـا روش     نويسندۀ اين مجموعه امیدوار است که با نوشتن مطالب اين کتاب، که از کاربردی

آينـد، بخشـی از ديـن خـود را نسـبت بـه اسـاتید فرهیختـه و         نامه به حساب مـی ه و پايانتحقیق، روش نوشتن مقال

دانشجويان محترم کشور ادا نموده و حداقل قسمت اندکی از رسالت دانشگاهی خـود را انجـام داده باشـد. نگارنـده از     

 س را دارد.  ای بوده است نهايت شكر و سپاالطا  خاص الهی که راهگشای وی در تألیف چنین مجموعه

 

 حمیدرضا علوي  سید
 

 


