
 

 سردبيرنامه 
 

 فرزانه؛ رسول به درود و يگانه خداي ثناي و حمد از پس

 چند هر دستورالعملي بتوانيم كه هدف اين با فصلنامه، دانشجوي وعمدتاً جوان خوانندگان و مخاطبان به كنيممي تقديم را شماره اين سردبير سخن

 وها هافتي تجارب، حاويتر بيش دستورالعمل اين مطالب كه است اين واقعيت. كنيم ارائه عزيزان اين علمي مقاالت چاپ تدوين براي ناقص و مختصر

 نآ تكميل و اصالح براي قلم و علم صاحب بزرگواران و اساتيد از هم دليل همين به. شود تلقي قطعي تواندنمي و است سطور اين نگارنده سليقه حتي

 . شودمي استمداد

 شونديم تلقي موفق وقتي پژوهشيهاي فعاليت علوم، گونه اين در و است نظري و تجربي علوم بر مبتني عمدتاً ما، كشور يهاهدانشگا در آموزش

 وهشيپژ علمي مقاالت نويسندگان براي اخيرهاي سال طول در كه امتيازاتي با. يابد انتشار( كتاب موارد، برخي در و)  مقاله قالب درها آن حاصل كه

 در متأسفانه حتي و باشدشده ما علمي جامعه دانشورزان آرمان به تبديل مقاله چاپ كه نيست عجيب شده، گرفته نظر در( دانشجويان و اساتيد از اعم)

 فرض اين بر مبتني حاضر، نگاشته در ما رويكرد اما. باشيمها آن از حاصل امتيازات از استفاده و مقاالت چاپ براي هابداخالقي برخي شاهد مواردي

 هالبت و نيستند ما مطلب مخاطلب دارند مقاله چاپ قصد روابط و فشار اعمال و تقلب و جعل با كه افرادي و خوانندمي را آن واقعي نامحقق كه است

 !ندارند آن به هم نيازي

. كندمي زيادي كمك شما مقاله پذيرش بهها آن رعايت كه است خاصي قواعد داراي( خارجي يا داخلي از اعم)  پژوهشي مجالت در مقاله چاپ

 . است صحت از خالي اغلب كه كنيم تعبير چيزهايي به را خود مقاله ردكه اين به شودمي منجر هم قواعد اين با آشنايي عدم

 در تاس ممكن شما حال هر به كه معناست بدان اين. ماشيني نه و است انسانيفرايند  يك دنيا مجالت تمام در مقاالت داوري كه داشت توجه بايد

 كه ذيريمبپ بايد اما. كنيد تعجب مجله يك مقاالت سطح بودن غيريكنواخت از يا و بيابيد مشكالتي هم مجالت معتبرترين در شده چاپ مقاله يك

 . كند داوري سطحي يا دقيق متفاوت، موارد در تواندمي هم داوري هر و دارد نقش شما مقاله به گيرآسان يا سختگير داور تخصيص در هم تصادف

 تطابق عدم داور، دقتي بي متناسب، داور تخصيص عدم از ناشي تواندمي بلكه نيست مقاله بودن بد بر دليل لزوماً شد رد شما مقاله اگر كه اين حاصل

 ارك هايضعف ما كه شود موجب نبايدها اين تمام اما باشد؛ دست اين از داليلي و آن عالقه مورد تحقيق روش نوع يا مجله تخصصي حوزه با مقاله

 .نگيريمبهره بياموزيم،تر بيش تا استداده ما به مربوطه حوزهنظران يله صاحبوسبه ما مقاله داوري كه رايگاني فرصت از و نشناسيم را خود

 به و برداريم مقاله نوشتن از قبل حتي را قدم اين كه بهتر چه و باشد مناسب ژورنال انتخاب مقاله، يك چاپ براي قدم اولين شايد حال، هر به

 اغلب الملليبين معتبر مجالت ويژههب كه است مهم روي آن از مطلب اين. كنيم طراحي خاص ژورنال يك براي ابتدا از را خود مقاله ديگر عبارت

 برخي كه حالي در دهندمي ترجيح را آماري هايتست و تجربي يهاهداد با مقاالتها آن از برخي مثالً و دارند مقاالت از خاصي انواع به گرايشهايي

 . كنندمي چاپ را تئوريك و پردازينظريه مقاالت عمدتاً ديگر

 : باشد ذيل انواع از يكي شكل به تواندمي پژوهشي مقاله يك اصوالً كه كنيم اشاره است خوب رسيد اينجا به بحث كه اكنون

  تجربي مطالعه يك گزارش -1

  موردي مطالعه يك وتحليل شرح -2

 شوندمي ناميده State of the art اصطالحاً كه مروري مقاالت -3

 جديد نظريه يك توسعه براي تئوريك مقاالت -4

 كمتري حد تا و اول نوع مقاالت كشور، داخل پژوهشي -علمي مجالت كه است اين كنندنمي توجه ما جوان نويسانمقاله اغلب كه مهمي بسيار نكته

 كامالً نام يك فاقد را نويسنده اگر خصوصهب)  كنند چاپ را مروريويژه به و تئوريك ايمقاله كه شودمي ديده ندرت به و دهندمي ترجيح را دوم نوع

 (. بيابند علمي محافل در شده شناخته و معتبر

 يك از دعوت شكل به اغلب مروري مقاله چاپ هم الملليبين معتبر مجالت در اما ؛برسد نظر به آميزتبعيض رويه اين است ممكن اول نگاه در

 مقاله يك نوشتن عالوه به. استكرده چاپ قبالً را مقاله زيادي تعداد ،فرد آن كه است ايزمينه در مروري مقاله يك نوشتن براي ،علمي برجسته چهره

يم توصيه جداً پس. دوم و اول نوع مقاالت نوشتن از دشوارتر مراتببه است كاري( كند تحليل و بررسي را مقاله 100 بايد الاقل كه)  واقعي مروري

 بدان نسخ اين. بياوريد روي مقاالت از گروه دو اين نوشتن به خود، اوليه مقاالت براي و نكنيد فكر مروري مقاالت ارسال و نوشتن بهفعالً  كه كنم

 شده شناخته و ملموس تحقيقهاي روش از يكي از بايد القاعدهعلي بلكه ،بنويسيد پژوهشي مقاله و ببنديد را خود اتاق درب توانيدنمي شما كه معناست



 

 .يابد افزايش شما مقاله پذيرششانس تا كنيد استفاده خود نويسيمقاله كار شروع براي( پوزيتيويستي قولي به و) 

 حوزه و بزرگتر ادعاهاي چه هر كه كنندمي فكر تجربه،كم نويسندگان از برخي. است آن بودن جزيي و ريز مقاله، موضوع انتخاب در ديگر مهم نكته

(. دارند نيز خود نامهپايان موضوع انتخاب در دانشجويان اغلب را اشتباه اين)  دهندمي افزايش را آن پذيرش شانس كنند ادعا خود مقاله براي تريوسيع

 همه كه كنيد پيشنهاد مدلي نكنيد سعي پس. دهدمي افزايش را آن شانس كه است مقاله تحليل قدرت نيز و تحقيق مراحل در دقت كه دانست بايد

 كاربرد با و محدودتر تر،خاص را خود مدل توانيدمي چه هر. ندارد جايي جهان امروز علمي گفتمان در ايمقاله چنين. كندمي حل را دنيا مشكالت

 . كنيد ارائه ترمشخص

 آن سازيشبيه و مشابه مقاله يك انتخاب روش داريد انگليسي زبان به را آن تدوين قصد وقتيخصوص به مقاله، نگارش يهاهرا بهترين از يكي

 اين از يشپ كه فرض اين با البته و)  بنويسيد مقاله ايران اقتصاد از بخشي در نوآوري نظام نهادي نگاشت به راجع داريد قصد اگر مثال براي. است

 در را نوآوري نظام كه كنيد تنظيم مشابهي مقاله براساس را خود نگارش روش و مراحل كه است اين راه بهترين( ايدداده انجام زمينه اين در تحقيقي

 موضوع اين به آن عالقه از تا باشد شده منتشر هم شما نظر مورد مجله همان در مقاله اين كه بهتر چه و استكرده نگاشت ديگر كشور يك از بخشي

 چاپ معتبر مجله يك در ايمقاله تواندمي كسي فقط كه باشيدداشته اطمينان و گيردنمي را مقاالت مداوم خواندن جاي موضوع اين البته. باشيد مطئمن

 .باشدكرده مطالعه دقت به قبالً را پژوهشي مقاله ده چند الاقل كه كند

مقاله هر در حتي و مجله هر در بنديبخش اين كه است طبيعي. پردازيممي مقاله يك مختلفهاي بخش تشريح به كلي، توضيحات اين همه از بعد

 سر كه است اين دارند رافناوري  و علم سياست فصلنامه براي مقاله ارسال قصد كه جواني نويسندگان برايويژه به من توصيه اما است، متفاوت اي

 خواسته و سليقه كه استداده نشان تجربه هم و كندمي كمك فصلنامه مقاالت يكنواختي به هم كار اين. كنند تنظيم اساس اين بر را خود مقاله تيترهاي

 :نمايدمي تأمين بهتر را!( سردبير البته و)  داوران

  مقاله نام -1

 نام. هستند شبيه چكيده بهتر بيش كه طوالني هايعنوان از طورهمين. بپرهيزيد كلي اسامي انتخاب از بنابراين. باشد كلمه 10 حدود در بايد مقاله نام

 مقاله عنوان در حتماً داريد موردي مطالعه اگر. باشدداشته توجه جلب و تبليغ جنبه نبايد ها،كتاب اسامي برخالف و باشد آن محتواي گوياي بايد مقاله

 . نماييد دقت نيز عنوان بودن تركيب خوش و يكنواختي به .كنيد قيد

 (.شوندمي فراموش گاهي كه) ها آن وآدرس سازماني وابستگي و نويسندگان اسامي -2

 هاهكليدواژ و چكيده -3

 مقاله 3نتيجه و 2محتوا ،1زمينه كه باشد مساوي تقريباً قسمت سه شامل بايد بلكه نيست، بافيفلسفه و اهميت بيان براي جايي مقاله چكيده كه كنيد دقت

 . دهندمي نشان را

 هم را كوچكي بند فقط و دهندمي اختصاص مقاله اهميت بيان به فقط را خود مقاله چكيده تجربه، كم نويسندگان معموالً كه است حالي در اين

 .كنندمي اضافه ديد خواهيم مقاله در آنچه به راجع

 در تجوجس با بتوانند راحتيبه بعدي پژوهشگران كه كنيد انتخاب نحوي به راها آن .كنيد دقت نيز( عبارت يا واژه 5 حدود) ها هكليدواژ انتخاب در

 .كنند پيدا دست شما مقاله به شبكه،

  مقدمه -4

 اهميت به توانيدمي اينجا در. استنشده حل حال به تا و دارد وجود كه بپردازيد مشكلي يامسئله  تشريح به بايد شما كه است جايي مقاله، يك مقدمه

 خواهد مقاله بعديهاي قسمت در آنچه بر باشيدداشته مروري مقدمه، انتهاي در توانيدمي همچنين. داريد حلراه آن براي شماكه اين و كنيد اشاره موضوع

 . آمد

 رقابت پر دنياي در: »شوندمي شروع ايجمله چنين يك با فصلنامه به واصله مقاالت %80 باالي. بپرهيزيد ايكليشه جمالت نوشتن از خدا به را شما

 ...«! .وفناوري  و ارتباطات عصر كه امروز
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 . كنيد اشاره خودتان مقاله منطق و هدف ونيز آن اهميت و لهئمس صورت به بايد مقدمه در: كنممي اشاره ديگر يكبار پس

  پژوهش پيشينه -5

 چند هر غلطي« ادبيات» واژه كاربرد نوع اين بينيدمي مقاالت نگارش دستورالعمل در چنانچه و)  شودمي ناميده «ادبيات مرور»  غلط به معموالً كه بخش اين

 را مطالب خاصي نظم با بايد قسمت اين در. اندداده انجام مقدمه، بند در مذكور مشكل حل براي پژوهشگران ساير كه پردازدمي كارهايي مرور به( است مصطلح

 مقاله كه باشيد داشته توجه و نياوريد را ايپايه مطالب. كنيد خودداري تكراري و واضح عبارات آوردن از. نماييد دهيمرجع صحيح و دقيق بسيار و كنيد مرور

 به راجع شما گسترده اطالعات كشيدن رخ به براي جايي مقاله همچنين(. دهندمي انجام هاكتاب در را كار آن)  نيست ايهاي پايهآموزش دادن براي جايي

 را دهش ذكردرباره مسئله  سايرين كارهاي صرفاً مقاله، پژوهش پيشينه گفتيم چنانچه(. دهندمي انجام سخنراني و درس كالس در را كار اين)  نيست هم موضوع

 . داريد برنامه آن كردن پر براي و ايديافته شما كه خالي فضاي يك يعني. رسدمي 1كمبود يك به نهايت در و كندمي مرور

 در شما مراجع دهندمي ترجيح بلكه ؛ندارند دوست اصالً داوران را اينترنتي هايسايت به استناد. است مهم خيلي جديد و معتبر منابع از استفاده

مي اشاره سرشناس فرد يا سازمان يك رسمي سايت به مثالً كه خاصي موارد در مگر. )باشد پژوهشي هايگزارش گاهآن و كتاب سپس مقاله، اول درجه

 نويسيدمي قالهم ايران به راجع اگر. نشويد متهم تقلب به تا بپرهيزيد منبع ذكر بدون سايرين مطالب نوشتن از. كنيد رعايت را نويسيمرجع آداب(. كنيد

 كه بدانيد ضمناً. دهيد ارجاع نيز فارسي و داخلي منابع به بايد حتماً ،(دارد هم زيادي جذابيت خارجي مجالت از بسياري براي مقاالت، نوع اين كه) 

 . دشيبا داشتهها آن قبلي يهاهشمار مقاالت به ارجاعاتي شما كه دارند عالقه(  الملليبين مجالت بهترين حتي)  مجالت از بسياري

 اما ايد،يافته دست موجود علم سطح باالترين به كه است درحدي شما كارافزوده ارزش چند هر كه دهيد نشان بايد تحقيق پيشينه دركه اين خالصه

 . ايدگرفته قرار يشانهاهشان بر كه هستيد سايريني مديون را اين

  پژوهش روش -6

 تحقيقهاي روش از اگرويژه به .نماييد معرفي رامسئله  حل براي رفته كارهب ابزارهاي و هاتكنيك و دهيد توضيح را خود تحقيق روش بايد بخش اين در

 يضرور معتبر منابع به استناد براساس نظر مورد تحقيق روش تشريح و قسمت اين آوردن كنيدمي استفاده( كيفيهاي روش مانند) مرسوم چندان نه

 نآ براساس دقيقاً بعديهاي قسمت در كنيد سعي و كرده ارائه دارند قبول تحقيق شناسيروش مراجع كه را پژوهشفرايند  يك ديگر، عبارت به. است

 . كنيد صحبتها هداد آوريگرد روش به راجع بايد همچنين. برويد جلو

 شايد و( سنجش ابزارهاي ساير يا) نامه پرسش از اينمونه مثالً  كه باشيد داشته مقاله انتهاي در هاييپيوست آوردن به نياز است ممكن اينجا در

 . شود شامل راها هداد از بخشي

 . نماند باقي خواننده براي شما تحقيقدرباره فرايند  ابهامي تا كنيد تشريح را خود كار روش دانيدمي صالح كه شكلي هربه حال، هر در

 ها هيافت -7

 كه گويندمي 2خروجي مطالب، دسته اين به. دهيد نشان ايد،آورده دستهب مربوطه يهاهداد در شده ذكر تحقيق روش كارگيريهب از آنچه بايد حاال

 . است متفاوت 3يجهنت با

 از استفاده هم كيفيهاي پژوهش بارهدر. كنيد استفاده خود كار هايخروجي ارائه براي نمودار و جدول از توانيدمي چه هر كمّي تحقيقات مورد در

 . كندمي تـرراحت بسيار را مطلب فهم و است پذيرامكان معموالً تطبيقي جداول نيز وها شكل

 

 گيرينتيجه و بحث -8

 پاسخ تحقيق فرضيات و االتؤس به ،4بحث قسمت در. شودمي توصيهتر بيش آن تفكيك اما بياوريد، جداگانه يا و بند يك در توانيدمي را بخش دو اين

 .بپردازيد خود نتايج ييپايا و اعتبار سنجش نحوه و ميزان به طورهمين. كنيد ناعال را نتايج ايد،كرده تست موردي مطالعه يك در را مدلي اگر و دهيد

 . نماييد بحث هم نظر موردمسئله  اب رفتهكار به تحقيق روش تناسب به راجع

 بايد نتايج اين كه كنيد دقت. است ضروري امري ،تحقيق( از استخراج قابلهاي سياست) سياستي هايداللت به پرداختن نيز گيرينتيجه قسمت در
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 . آيددست به تجاربتان وها هدانست ساير ازكه اين نه باشد آنسؤاالت  و فرضيات و شما خود تحقيق از مستخرج دقيقا

  .نماييد ارائه( هاستمحدوديت همين كننده برطرف عمدتاً كه)  هاي آتيپژوهش براي پيشنهادهايي و تحقيق هايمحدوديت قسمت، همين در عالوه به

 هن و)  دقيق را آن بخشي اثر و كاربرد مرزهاي و كرده نقد بوديد، نموده معرفي قبليهاي قسمت در كه را ايايده گيري،نتيجه قسمت دركه اين نهايتاً

 . نماييد تبيين( بازاري و تبليغاتي شكل به

  مراجع -9

 استاندارد براساس و دقيق را آن بنابراين. كنندمي نگاه شما مراجعفهرست  به چيزي هر از بيش داوران، از بسياري بدانيد كه باشد عجيب شما براي شايد

 از و يدبنويس را همه بايد باشد، زياد منبع يك نويسندگان تعداد قدر هر. كنيد چك را مراجع تك تك براي نياز مورد اطالعات تمام. بنويسيد كامل مجله،

 . نماييد استفاده Endnote نظير افزارهايينرم از كه بدهيد عادت را خود كار، اين براي كه بهتر چه. كنيد خودداري 1«سايرين» كلمه نوشتن

 استفاده مستقيماً مراجع فقط كه معناست بدان اين. 3شناسيكتاب نه و خواهندمي 2مراجع فهرست شما از مجالت اغلب كه باشيد داشته توجه ضمناً

 . بحث مورد زمينه در موجود يا مهم منبع هر نه و بيايدفهرست  در بايد مقاله در شده

  انگليسي اطالعات -10

 ،مقاله عنوان بايد باشد استفاده قابل هم كشورها سايرمحققان  وسيلهبه شما مطلبكه آن براي شود،مي چاپ فارسي مجله يك در شما مقاله اگر

 ،خارجي زبان وچكك تكه همين مبادا. كنيد دقت كار اين در لطفاً. بياوريد نيز انگليسي به را مقاله يهاهكليدواژ و چكيده نيز و نويسندگان نشاني و اسامي

 !شود تلقي خوانندگان نظر در شما علمي ضعف دهندهنشان

 :ندمهم اما ،مختصر بسيار كه كنيد توجه نيز ماندهباقي نكته چند اين به حاال

 عضاً ب بلكه ؛دارند نامهپايان ساختار تنها نه هنوز واصله مقاالت برخي كه است حالي در اين. است متفاوت نامهپايان با مقاله ساختار -

 . كنندمي خطاب «نامهپايان» را خود متن، اليهالب

 . كنندمي بررسي را شما تحقيق روش و مقاله ساختارها آن .ندارند اطالعي شما يهاهداد صحت از( هاخارجيويژه به) مجالت داوران -

 . دهيد ارجاع منبعي به يا كنيد اثبات نتوانيد كه نياوريد مقاله متن در را عبارتي يا جمله هيچ 

 نيز ريزيبرنامه حوزه در .است Research Policy دنيا اول ژورنال فناوري، و علم سياست حوزه در مثالً . كنيد دقت مجله انتخاب در -

 پژوهشگران براي شايد اما ؛است خوب خيلي مجالت اين در مقاله چاپ. كرد اشاره Long Range Planning مجله به توانمي

 . كنيد فكر معروف غير مجالت به. باشد دشواري آلايده كنندمي تهيه را خود مقاالت اولين كه جواني

 ممكن هم دنيا دانشمندانرين تبزرگ مقاالت. است مقاله چاپ كليد شما، ناپذيرخستگي پيگيري و تالش: تركليدي همه از و آخر نكته -

 ارائه نآ رد براي كه داليلي براساس نشد قبول اگر و كنيد ارسال مختلف مجالت به بارها را خود مقاله. نشود پذيرش راحتي به است

 تجربه و دانش انتقال براي الملليبين علمي نظام كه است رايگاني فرصت اين. بفرستيد بعدي مجله به سپس. نماييد بازنويسي اند،كرده

 از. بگيريد بهره آن از خود دانش تعميق و توسعه براي و بدانيد را آن قدر. استگذاشته شما اختيار در سايرين، به بزرگ دانشمندان

 مجالت در ايمقاله داوري به هم شما وقت هر كه كنيد عهد خود بادر عوض  نشويد؛ خسته خود مقاله داوري در طوالني تأخيرهاي

 . نماييد داوري سريع و دقيق شديد، مفتخر علمي

 باشيد مطمئن. شماست فصلنامه اندركاراندست آرزوي فناوري، و علم سياست حوزه درخصوص به كشور جوان دانشوران همه موفقيت -

 . شويممي شادمان فصلنامه اين در چاپ براي تانمقاله پذيرش از شما ازهاندبه نيز ما
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