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مقدمه

در انج��ام کار پژوهش��ی ،گام نهایی نوش��تن و
عرضة آن اس��ت .بدیهی اس��ت روشه��ای ارتباطی
مؤث��ری برای عرضة پژوه��ش و یافتههای آن وجود
دارد .نوش��تن گزارش پژوهش��ی ،پایاننامه یا رساله،
متون آموزش��ی ،مق��االت چاپ��ی ،و مقاالتی که در
همایشها به صورت شفاهی یا پوستر عرضه میشوند
روشهای اصل��ی ایجاد ارتباط بین پژوهش��گران به
ش��مار میروند .در ای��ن مقاله س��اختار ،چارچوب،
محتوا ،و نحوة نوشتن مقاله به روش نشریههای علمی
را بررس��ی میکنیم .نوش��تن آینهای است که فلسفة
پژوهش در آن جلوه مییابد.

چرا چارچوب علمی؟

ممکن است به نظر برسد نوشتن در چارچوبهای
علمی به دلیل س��اختار س��خت آن برای نویسندگان
تازهکار گیجکننده اس��ت ،زیرا با نوش��تههای علوم
انس��انی فرق میکنن��د .یک��ی از دالیل اس��تفاده از

ای��ن چارچوب آن اس��ت ک��ه ب��ه روش یکنواختی
وس��یلة ارتباطی مؤثری بین یافتههای علمی با جامعة
گستردة دانش��مندان محسوب میشود .دلیل دیگری
که ش��اید مهمتر از دلیل نخس��ت باشد ،آن است که
این چارچوب اجازه میدهد مقاله در سطوح مختلفی
خوانده شود .برای مثال ،بسیاری از افراد عناوین را به
طور مختصر میخوانند ت��ا دریابند چه اطالعاتی در
مقاله وجود دارد .ممکن اس��ت دیگران فقط عناوین
و چکیدهها را بخوانند .کس��انی که مایلاند بررس��ی
عمیقت��ری انج��ام دهند ممکن اس��ت ب��ه جداول و
ش��کلها نگاه کنند و الی آخر .نکتة کلیدی در اینجا
آن اس��ت که چارچوبهای علم��ی کمک میکنند
ت��ا مطمئن ش��ویم هر فرد با هر س��طحی از دانش که
مقاله را میخواند (فراتر از بررسی اجمالی عنوان) به
احتمال زیاد به نتایج مهم آن پی خواهد برد.

بخشهای مقاله

اغلب مق��االت علمی که برای نش��ریات علمی
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نوش��ته میش��وند ،به بخشهای زیر تقسیم میشوند:
عنوان ،نویس��ندگان و س��ازمانهای وابسته ،چکیده،
مقدمه ،روششناس��ی ،نتایج ،بح��ث و نتیجهگیری،
تقدیر و تش��کر ،و منابع علم��ی هماهنگ با موضوع
تحقی��ق .بخشهای مقاله به روش نش��ریه به صورت
زیر تنظیم میشوند:
فرایند آزمایشی

بخش مقاله

به طور خالصه چه چیزی انجام دادهام.

چکیده

مسئله چیست.

مقدمه

چگونه مسئله را حل کردم.

مواد و روشها

به چه چیزی پی بردم.

نتایج

معنی آن چیست.

بحث و
نتیجهگیری

چه کسی به من کمک کرد.

تقدیر و تشکر
(اختیاری)

به چه متون علمیای مراجعه کردم.

منابع

اطالعات اضافی

پیوستها
(اختیاری)

عنوان بخش

هر بخش اصلی مقاله با عنوانی شروع میشود که
قلم آن درش��تتر از متن و وسطچین است و معموالً
با خط��وط باالیی و پایینی دو خ��ط فاصله دارد .زی ِر
عنوا ِن بخش خط نکش��ید و در انتهای آن از دو نقطه
( ):استفاده نکنید.
نمونهای از عنوان بخش اصلی:
مقدمه

زیرعن�وان .زمان��ی که مقالة ش��ما بیش از یک
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آزمای��ش را گ��زارش میکن��د ،ب��رای کم��ک به
سازماندهی عرضه از زیرعنوانها استفاده کنید.1
نمونهای از زیرعنوان:

تأثیر ش��دت فعالیت ورزش��ی بر سرعت جریان
خون
عن��وان اصلی ،نام نویس��ندگان ،و س��ازمانهای
وابسته
•کارکرد
مقال��ه باید با عنوانی آغاز ش��ود ک��ه به اختصار
محتوای مقاله را ش��رح دهد .بنابرای��ن ،عنوان اولین
بخش��ی اس��ت که توجه خواننده را جل��ب میکند.
اگ��ر عنوان اصلی نتواند نظ��ر خواننده را جلب کند،
ممکن اس��ت از خواندن مقاله منصرف ش��ود .عنوان
مقاله را افراد بسیاری میخوانند ،اما تعداد اندکی کل
مقال��ه را میخوانند .در عن��وان ،از لغات توصیفیای
اس��تفاده کنید که با محتوای مقالة ش��ما قویاً ارتباط
دارند :مولک��ول مورد مطالعه ،ارگانیس��مهای مورد
اس��تفاده یا مورد مطالعه ،مداخل��ه ،موقعیت جایگاه
میدانی ،اندازهگیری پاس��خ ،و ج��زآن .بخش اعظم
خوانندگان مقاله را با جستجو در پایگاههای اطالعاتی
الکترونیک��ی پیدا میکنند و موتورهای جس��تجوگر
آنه��ا را ب��ا اس��تفاده از کلمات کلیدی عن��وان پیدا
میکنند .توجه کنید عنوانهای کوتاه بسیار کلیاند و
ویژگیهای تخصصی مقاله را نمیرسانند .عنوانهای
طوالنی نی��ز تلف کردن واژههاین��د .در عنوان مقاله
نباید از کوتاهنویس��ی (حروف مخف��ف) ،فرمولها،
و کلمات نامفهوم استفاده کرد .بنابراین ،نویسندگان
 .1در مقاالتی که به زبان انگلیسی نگارش میشوند ،حرف اول هر کلمه در
زیرعنوانها باید با حروف بزرگ و از چپ به راست تنظیم شوند .همچنین،
با حروف ایتالیک یا زیرخطدار متمایز شوند.
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باید عنوان��ی کوتاه ،آگاهکننده ،ج��ذاب ،و صحیح
را برگزینند .عنوان مقاله یک��ی از راههای مهم برای
جذب نگاه خوانندگان است.
•چارچوب

o oعنوان باید در وس��ط و باالی صفحة اول آورده
ش��ود( .از صفحة عنوان استفاده نکنید .این یک
ضع��ف در اهداف مقاله محس��وب میش��ود).
زی�� ِر عنوان خط نکش��ید یا به ص��ورت ایرانیک
(ایتالیک) ننویسید.
o oنام نویس��ندگان (یا نویس��ندة اصل��ی) در ابتدا و
س��ازمانهای وابس��ته با فاصلة دو خط از عنوان و
در زی ر آن و در وس��ط قرار میگیرند .زمانی که
نویسندگان بیش از دو نفرند اسامی با ویرگول از
هم جدا میشوند ،به جز آخرین نفر که با استفاده
از ویرگول و «و» از اسم ماقبل خود جدا میشود.
برای مثال:
پاسخ موشهای ویستار به افزایش میانگین دمای
فعالیت ورزشی
ایما ماالرد ،یورا دراک ،و وودراف داکیو
گروه فیزیولوژی ورزش��ی ،دانش��گاه کلرادو-
بولدر
عنوان ی��ک بخش نیس��ت اما ض��روری و مهم
اس��ت .عنوان باید کوتاه و ب��دون ابهام و معرف کار
باش��د .قاعدهای کل��ی میگوید عن��وان باید حاوی
لغاتی کلیدی باش��د تا کار عرضه ش��ده را توصیف
کند .فراموش نکنید عنوان مبنای بیشتر جستجوهای
اینترنت��ی اس��ت .اگر عنوان مناس��ب نباش��د ،معدود
افرادی مقال��ة ش��ما را مییابند ی��ا میخوانند .برای
مثال ،در گزارش مقالهای دربارة آزمایش شدتهای
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گوناگون فعالیت ورزشی بر موشها برای بروز رفتار
خوردن معین ،عنوان زیر ضعیف است:
رفتار موش

مشکل این است که عنوان خیلی کلی است و به
شماری از رفتارهای موش اشاره میکند .عنوانی بهتر
عبارت است از:
آث��ار فعالیت ورزش��ی ب��ر تغییر رفت��ار خوردن
موشها
چ��را؟ زیرا لغات کلیدی ،رفت��اری ویژه ،عاملی
تعدیلی ،و ارگانیس��م تجربی را شناس��ایی میکنند.
در ص��ورت امکان ،نتیجة کلیدی مطالعه را در عنوان
بیاورید.
به همین ترتیب ،عنوان فوق این گونه بازنویس��ی
میشود:
تحریک شدت تغییر رفتار خوردن موشها بر اثر
فعالیت ورزشی

چکیده

چکیده گزارش خالص��های از نکات مهم مقالة
شماس��ت که به خواننده اج��ازة قضاوت میدهد که
وقت��ش را ص��رف خواندن بقی��ة متن کند ی��ا نکند.
چکی��ده باید طوری نوش��ته ش��ود که بت��وان بدون
خواندن متن مقاله ،موضوع را به تنهایی از آن درک
کرد .بنابراین ،خواننده باید بتواند موضوع چکیده را
بدون مراجعه به منابع متن اصلی که همراه مقاله است
به درستی بفهمد.
•کارک�رد .چکیده ،معم��والً در یک پاراگراف،
ابع��اد اصلی کل مقاله را ب��ه ترتیب زیر خالصه
و بیان میکند:
س�ؤالی(هایی) را ک�ه مطالع�ه میکنی�د (ی�ا
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اهداف)( ،از بخش مقدمه)

o oبیان ه��دف به صورت خیلی واض��ح در یک یا
دو جمله
طرح و روشهای تجربی مورد اس�تفاده (از
بخش روششناسی)

o oطرح اصلی مطالعه به وضوح بیان میشود.
o oنام یا شرح مختصری از روششناسی اصلی مورد
اس��تفاده عرضه میش��ود ،بدون آنکه اطالعات
اضافی دربارة فناوری کلیدی به کار رود.
یافتههای اصلی از جمله نتایج کمی کلیدی،
یا روندها (از بخش نتایج)

o oنتایجی را گزارش کنید که به س��ؤالهای طرح
شدة شما پاسخ میدهند.
o oروندها تغییرات نس��بی یا تفاوته��ا و جزآن را
گزارش کنید.
خالصة کوتاهی از تفس�یرها و نتیجهگیریها
(از بخش بحث و نتیجهگیری)

o oبه وضوح به کاربردهای��ی بپردازید که در نتایج
خود به دست آوردهاید.
درحال��ی که عن��وان تنها به س��ادهترین ش��کل
محتوای مقاله را بیان میکند ،چکیده به ش��ما اجازه
میدهد تا هر ی��ک از ابعاد اصلی مقاله را با جزئیات
بیشتری بیان کنید .طول چکیده باید حداکثر تقریباً
 200تا  300کلمه باش��د( 1طول استاندارد معمول در
نش��ریهها) .در صورت امکان ،مطال��ب خود دربارة
ه��ر بخ��ش از مقاله (ب��رای مثال ،ه��دف ،روشها،
نتای��ج ،و جزآن) را به دو یا س��ه جمله محدود کنید.
چکیده به خوانندگان کمک میکند تصمیم بگیرند
آیا ادام��ة مقاله را بخوانند یا نه؛ یا ممکن اس��ت تنها
بخشی باشد که از راه جس��تجوی متون الکترونیکی
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یا در چکیدههای چاپ ش��ده به دست آید .بنابراین،
اطالع��ات کلیدی کافی (برای مث��ال ،خالصة نتایج،
مش��اهدات ،رونده��ا ،و ج��زآن) بای��د در چکی��ده
گنجانده ش��ود تا چکیده برای افرادی که به کار شما
مراجعه میکنند مفید باشد.
چ��ه طور میت��وان فهمی��د اطالع��ات کافی در
چکیده آمده اس��ت یا نه؟ قاعدهای س��اده و کلی آن
اس��ت که تصور کنید جای پژوهشگر دیگری هستید
که پژوهشی مشابه آنچه گزارش میکنید انجام داده
اس��ت .اگر چکیده تنها بخش در دسترس مقاله بود،
آیا از اطالعات موجود در آن به اندازة کافی بهرهمند
میشدید؟
2
•سبک  .چکیده فقط متن است .در صورت امکان
از لحن فعال استفاده کنید ،اما بیشتر آن ممکن
اس��ت به س��اختارهای غیرفعال نیاز داشته باشد.
چکیده را با جمالت کوتاه اما کامل بنویس��ید و
س��ریع به مس��ئلة اصلی بپردازید .از زمان گذشته
اس��تفاده کنید .حداکثر طول چکی��ده باید 200
تا  300کلمه باش��د و معموالً در یک پاراگراف
عرضه شود.
چکیده نباید حاوی موارد زیر باشد:
اطالعات طوالنی دربارة پیشینه
ارجاع دادن به متون علمی دیگر
جمالت مح��ذوف (مثل با پای��ان دادن به  )...یا
ناقص
اختص��ارات یا واژههایی که ممکن اس��ت برای
خواننده مبهم باشد
 .1در برخی متون علمی ،طول چکیدة مقالههای مجالت را  100تا  250کلمه
ذکر کردهاند .با این حال ،بسیاری از مجالت علمی در دستورالعملهای
راهنمای نگارش مقاله ،حداکثر طول و تعداد کلمات چکیده را مشخص
میکنند.
2. style
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 یا ارجاع دادن به آنها.
•راهبرد .ه��ر چند چکیده نخس��تین بخش مقاله
اس��ت ،اما طبق تعریف ،باید در آخر س��ر نوشته
ش��ود ،زیرا مقاله را خالصه میکند .برای شروع
نوش��تن چکیده ،همة جمالت یا عبارات کلیدی
هر بخش را جمع کنید و آنها را در توالیای قرار
دهید که مقاله را خالصه کند .سپس ،با بازبینی و
اضافه کردن کلمات ،همه را به صورت منس��جم
و واضح بنویس��ید .به تدریج که ماهرتر ش��دید،
میتوانید از همان ابتدا چکیده را بنویسید.
•کنترل کار .زمانی ک��ه چکیده را تمام کردید،
کنترل کنید تا مطمئن شوید اطالعات موجود در
چکیده با آنچه در مقاله نوشته شده به طور کامل
مطابق��ت دارد .دقت کنید همة اطالعات چکیده
ریشه در ساختار مقاله داشته باشد.
نکتة مهم :وقتی چکیده کامل شد آن را با عنوان
مقاله مقایس��ه کنید .اگر کلم��ات و عبارات مقاله در
چکیده وجود ندارد ،باید دوباره نوش��ته ش��ود .اگر
عنوان و چکیده به هم ارتباطی نداش��ته باش��ند ،باید
خودتان را در کارتان مقصر بدانید.

مقدمه

•کارکرد .کارکرد مقدمه به شرح زیر است:
مقدم��ه را طوری بنویس��ید ک��ه بیانکنندة کار
باش��د .این موضوع با بحث درب��ارة متون علمی
پژوهشهای اولی��ة مربوط (با منبع) و خالصهای
از یافتهه��ای کنونی دربارة س��ؤالی که در حال
تحقیق آن هستید ،انجام میشود.
هدف کار را به ش��کل فرضیه ،سؤال ،یا مشکلی
که مطالعه میکنید بیان کنید.
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به طور خالصه ،استدالل و رویکرد خود را شرح
دهید و در صورت امکان ،نتایج احتمالی کاری
را که میکنید آشکار سازید.
به طور کلی ،مقدمه باید به این س��ؤالها پاس��خ
دهد که چه چیزی را مطالعه میکنید؟ اهمیت س��ؤال
در چیس��ت؟ قبل از آنکه این مطالع��ه را انجام دهید
چقدر دربارة آن میدانستید؟ این مقاله چگونه باعث
افزایش دان��ش مربوط میش��ود؟ با این هم��ه ،بهتر
اس��ت از نوش��تن مقدمة طوالنی اجتناب کنید ،زیرا
خوانندگانی که مقالة ش��ما را میخوانند بعید اس��ت
تازهکار باش��ند .در واقع ،راهنمای��ی خوانندگانی که
آش��نایی کمی ب��ا زمینۀ پژوهش ش��ما دارند ،هدف
نوشتن مقدمه است.
•س�بک .در صورت امکان از لحن فعال اس��تفاده
کنید .برخی مواقع استفاده از اول شخص خوب
است ،اما بیش از حد از آن استفاده نکنید.
•س�اختار .س��اختار مقدمه را میت��وان مثل مثلثی
وارون��ه در نظ��ر گرف��ت .بخش وس��یع باالیی،
کلیتری��ن اطالعات را عرض��ه میکند و بخش
پایینی (اواخر آن) بر س��ؤال وی��ژهای که مطالعه
میکنی��د تمرک��ز میکند .اطالع��ات را طوری
س��ازماندهی کنید که جنبههای کلیتر موضوع
در آغاز مقدمه بیایند .س��پس ،به سوی اطالعات
موضوعی ویژه که متن اصلی مقدمه را تش��کیل
میده��د حرکت کنید .س��رانجام به بیان اهداف
و اس��تدالل خود میرس��ید .روش خوب دیگر
آن اس��ت که ط��رح کل��ی مقدم��ه را برعکس
ترس��یم کنید ،با هدف ویژه ش��روع کنید ،سپس
زمین��ة علمیای را مطرح کنید که س��ؤال(های)
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390
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ش��ما به بررس��ی آن میپردازند .زمانی که زمینة
علمی مش��خص ش��د ،به خوبی درخواهید یافت
که چه س��طح و نوع اطالعات کل��یای باید در
آغاز مقدمه بیایند .از اطالعات زیر هنگام نوشتن
مقدمه پیروی کنید.
مقدمة خود را با ش�رح دقی�ق موضوع مورد
عالق�ه آغ�از کنی�د .ای��ن کار را با اس��تفاده از
کلم��ات کلیدی عنوان خ��ود در چند جملة اول
مقدمه انجام دهید تا مستقیم بر موضوع در سطح
مناس��ب تمرکز کنید .این روش باعث میش��ود
بیآنک��ه تمرک��ز خود را از دس��ت بدهی��د یا با
پرداخت��ن به موضوعاتی که خیلی کلی نیس��تند،
به س��رعت به موضوع اصلی مورد مطالعه برسید.
برای مثال ،در مقالة رفتار موش ،کلمات فعالیت
ورزش��ی و رفتار به احتمال زی��اد در یک یا دو
جملة نخست مقدمه ظاهر میشوند.
زمین�ه را با تأمین مرور مختص�ر و متعادلی از
متون چاپ شده (پیشینه) در آن باره بنویسید.

بسیار مهم است آنچه قبل از انجام آزمایشها یا
مطالعات دربارة س��ؤال ویژه انجام دادهاید برای
خوانن��ده خالص��ه کنی��د .این موض��وع با مرور
کلی متون (پیش��ینه) پژوهش��ی درجة اول انجام
میشود (با منبع) ،اما نباید شامل بحثهای خیلی
جزئی و طوالنی باش��د که بع��دا ً در بخش بحث
و نتیجهگیری با جزئیات بیشتری میآورید .در
آغاز ،قضاوت دربارة آنکه کدام اطالعات کلی
اس��ت و کدام جزئی دشوار اس��ت ،اما با تمرین
و خواندن متون علمی خواهید توانست احساس
قویتری را در خوانندگان به وجود آورید .برای
مثال ،در مقالة رفتار موش میتوانید مقدمه را در
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

س��طح رفتارهای خوردن -به طور کلی -شروع
کنید .بعد ،فورا ً به رفتارهای س��یری و گرسنگی
در موشه��ا ،س��پس تنظیم هورمون��ی این رفتار
بپردازید .با تمرک ِز مرور پیشینه از مفاهیم کلیتر
(برای مث��ال ،تصویر بزرگ��ی از تغییر هورمونی
رفتارها) به مباح��ث جزئیتر و ویژة مورد عالقة
خ��ود ،خوانن��دگان را به س��وی بی��ان هدف یا
فرضیهه��ای خود هدایت کنید (برای مثال نقش/
آثار فعالیتهای ورزش��ی ،به ویژه تعدیل اشتها،
در تغییر رفتارهای خوردن ویژة موشها).
در م�رور آنچه درب�ارة مس�ئله میدانید باید
دنبال چه پیش�ینهای باش�ید؟ تالش خود را بر
مجالت پژوهش��ی اصیل -مجالت��ی که مقاالت
پژوهش��ی اصی��ل را چ��اپ میکنن��د -متمرکز
کنید .هر چند میتوانی��د منابع غیر مقالهای کلی
را بخوانید (دایرهالمعارفها ،کتابهای درسی،
راهنم��ای آزمایش��گاهها ،راهنم��ای روشهای
نوش��تن ،و ج��زآن) تا با محدودة موضوع آش��نا
ش��وید ،اما آنها را ذکر نکنی��د ،زیرا اطالعاتی
دارند که مبانی پایه یا دانش عمومی آن رشته به
شمار میروند .به جای آن ،مقاالتی را ذکر کنید
که نتایجش��ان با مطالعة شما کام ً
ال ارتباط دارند.
به س��رعت ی��اد بگیری��د ،چگونه پیش��ینة اصلی
(مجالت پژوهش��ی) و مقاالت م��روری را پیدا
کنید تا آنکه ب��ه کتابهای مرجع مراجعه کنید.
مقاالت فهرست ش��ده در منابع مقاالت مربوطی
که یافتهاید ،نقطة ش��روع خوب��ی برای حرکت
در مس��یر پژوهشی اس��ت .بیشتر کتابخانههای
دانش��گاهی فهرست مرجع دارند .فهرست مرجع
فهرستی است که برای ردیابی مسیر پژوهشی به
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جلو مفید اس��ت .برخی موتورهای جس��تجوگر
جدیدت��ر ،در عم��ل ش��ما را به س��وی مقاالت
جدیدی رهنمون میکنن��د که موضوعات ویژه
و مورد عالقة شما را دربردارند .مقاالت مروری
خیلی س��ودمندند ،زیرا هم��ة پژوهشهای انجام
ش��ده در موض��وع مورد نظ��ر را در دورة زمانی
مناس��بی (در بیشتر موارد از یک تا چند س��ال)
خالصه میکنند.
مطمئن ش�وید ک�ه هدف ی�ا فرضیههایی که
بررس�ی کردهاید به وض�وح بیان کنید .وقتی
برای اولین ب��ار مقالهنویس��ی در این چارچوب
را ی��اد میگیری��د ،بهتر و در حقیق��ت ارجحتر
اس��ت که از جمالت آغازینی استفاده کنیم مثل
«ه��دف از این مقاله آن اس��ت که »...یا «ما س��ه
س��ازوکار احتمالی را برای توجیه  ... .2 ،... .1و
جزآن بررسی کردیم» .شیوة مرسومتر آن است
ک��ه بیان ه��دف در اواخر مقدم��ه -اغلب جملة
کلیدی پاراگراف آخر -قرار میگیرد .اس��تفاده
از کلمات «فرضیه» 1ی��ا «فرضیة پوچ» 2ضروری
نیس��ت (حتی مناسب نیست) ،زیرا معموالً هدف
و انتظارات خود به طور ضمنی بیان میشوند.
بی�ان واضح�ی از اس�تدالل رویک�رد خ�ود
ب�ه مس�ئلة م�ورد مطالعه عرض�ه کنی�د .برای
مث��ال ،خیل��ی مختصر چگونگ��ی رویکرد خود
به مس��ئله را بیان کنی��د( .برای مثال ،مس��یرهای
تنفس��ی اکسایش��ی را در میتوکندریهای افراد
فع��ال مطالعه کردهاید ).ای��ن جمله ،معموالً پس
از بی��ان ه��دف در آخری��ن پاراگ��راف مقدمه
میآید ،چرا این نوع آزمایش یا طرح آزمایشی
را انتخ��اب کردهاید؟ ارزش علم��ی این الگوی
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سیس��تمی ویژه چیس��ت؟ چه فوایدی در پاس��خ
دادن به س��ؤال(های) تحقیق وجود دارد؟ دربارة
تکنیکهای اصلی یا پروتکلهای مورد استفاده
در مطالع��ة خود در اینجا بحث نکنید( .در بخش
م��واد و روشها بح��ث میش��وند ).خوانندگان
ش��ما با تکنیکهای معمول و رویکردهای مورد
استفاده در موضوع شما کام ً
ال آشنا خواهند بود.
اگر از تکنیک یا روش جدیدی استفاده میکنید
(جدید یعنی بنیادی که قبل از این هرگز استفاده
نشده است) ،محاسن روش یا تکنیک جدید در
مقایسه با روشهای مورد اس��تفادة قبلی باید در
مقدمه بیان شوند.
نکت��ة مهم :باید مقدم��ه را با ذک��ر این موضوع
که چگونه نتای��ج را در بخش بحث و نتیجهگیری به
صورت وسیعتر شرح میدهید به پایان برسانید.

روشها و مواد

این بخ��ش را در منابع گوناگون روششناس��ی
ی��ا روشه��ا و م��واد 3مینامن��د( .قبل از ش��روع به
نوش��تن روشها و مواد ،الگ��وی کار را در راهنمای
نویسندگان مجلة مربوط مطالعه کنید).
•کارک�رد .در ای��ن بخش به وض��وح چگونگی
انجام مطالعة خود را در س��اختار و سازماندهی
عمومی زی��ر توضیح دهید (به مباحث زیر کام ً
ال
توجه کنید):
ارگانیس��م(های) م��ورد مطالعه (گی��اه ،حیوان،
انسان ،و جزآن) و اقدامات و مراقبتهای قبل از
آزمایش و زمان و مکانی که مطالعه در آن انجام
1. hypothesis
2. null hypothesis
3. methods and materials
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شده اس��ت (تنها زمانی که مکان و زمان عوامل
مهمی باش��د) .توجه کنید ک��ه واژة «آزمودنی»ٍ
فقط برای مطالعات انسانی استفاده میشود.1
اگ��ر مطالع��ه میدانی اس��ت ،ش��رح دقیق محل
مطالعه -از جمله ویژگیهای فیزیکی و زیس��تی
اصلی و موقعیت دقیق (طول و عرض جغرافیایی،
نقشه ،و جزآن) -اهمیت دارد.
طرح آزمایش یا نمونهگیری (برای مثال ،ساختار
آزمای��ش ی��ا مطالعه چگون��ه اس��ت .کنترلها،
مداخلهه��ا ،متغیرهای مورد س��نجش ،چه تعداد
نمونه جم ع آوری ش��ده اس��ت؛ همتاس��ازی ،و
جزآن)
پروتکل جمعآوری دادهها ،برای مثال فرایندهای
آزمایشی چگونه انجام شدهاند.
چگونه دادهها تجزیه و تحلیل میش��وند (تجزیه
و تحلیله��ای کیفی یا روشه��ای آماری مورد
استفاده).
عرض��ة خ��ود را ط��وری س��ازماندهی کنید که
خوانن��ده روند منطقی آزمایش(ها) را متوجه ش��ود.
ب��رای این منظور زیرعنوانها کاربرد مناس��بی دارند.
هر آزمایش یا روشی باید در یک واحد عرضه شود،
حتی اگر بارها نقض ش��ده باش��د .طرح و روشهای
آزمایش��ی ،اگ��ر در قالب واح��دی یکپارچه عرضه
ش��وند ،گاه کارایی بیشت��ری دارند ،زی��را در غیر
این صورت جدا کردن آنها مش��کل اس��ت .به طور
کل��ی ،با ذکر جزئی��ات ک ّمی (چه ق��در ،چه مدت،
کی ،و جزآن) دربارة پروتکل آزمایش��ی خود برای
س��ایر دانش��مندان این فرصت را فراه��م کنید تا در
صورت لزوم آزمایشهای شما را دوبارهسازی کنند.
همچنین ،باید روشهای آماری مورد اس��تفادة خود
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

برای تجزیه و تحلیل نتای��ج را عرضه کنید ،از جمله
سطح معناداری را که معموالً  0/05است.
•س�بک .اگر نح��وة آزمایش را به طور ش��فاهی
توصیف میکنید ،س��بک موجود در این بخش
را باید بخوانی��د .میتوانید تا حد خاصی از لحن
فعال استفاده کنید ،هر چند این بخش به استفادة
بیشتر از سوم ش��خص نیاز دارد ،ولی نسبت به
س��ایر بخشها ،س��اختارهای غیرفعالی دارد .در
این بخش از اس��تفاده از اول شخص خودداری
کنی��د .فراموش نکنید ب��رای کاری که گزارش
میش��ود و در گذشته انجام ش��ده ،نه در آینده،
از گذشتة کامل استفاده کنید .در بخش روشها
پروتکل گامبهگام توصیف نمیش��ود ،بلکه این
کار در راهنمای آزمایشگاهی انجام میشود.
ارگانیس�م(های) م�ورد اس�تفاده در مطالع�ه

را ش�رح دهی�د .ای��ن بخ��ش ش��امل م��وارد زی��ر
میش��ود :تأمین منبع (تأمین کننده یا جا و چگونگی
جم��عآوری) ،اندازه (وزن ،قد ،و جزآن) ،چگونگی
به کارگی��ری آنها قبل از آزمای��ش ،و آنها از چه
چیزی تغذیه میکنند .در مطالعات ورزشی فشارها یا
ش��وکهای متابولیکی استفاده میشوند .برای برخی
مطالعات سن مهم است.
جای�ی را که مطالع�ه در آن انجام میش�ود

شرح دهید .توصیف باید شامل ویژگیهای فیزیکی
 .1در پژوهش شما ،اگر نمونههای انسانی یا خود انسان نمونۀ مورد بررسی
باشد ،باید مشخص کنید آیا از کمیتة تحقیقات انسانی یا ارگانهای معادل
آن مجوز گرفتهاید .اگر مؤسسة شما چنین کمیتهای ندارد ،با مراجعه به
راهنماییهای مربوط نحوة کار با نمونههای انسانی را به دست آورید .اگر از
نمونۀ حیوانی استفاده میکنید ،باید منابع آنها را نیز ذکر کنید و تأیید کنید
همان طور که مؤسسه یا منبع مالی شما تعریف کرده ،بر اساس شیوههای
انسانی رفتار شده است .همچنین ،باید جزئیات نگهداری و مراقبت از
حیوانات تا قبل از انجام آزمایشها مشخص شود.
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و زیس��تی محل با توجه به اهداف مطالعه باش��د .در
ای��ن بخش تاریخ(های) مطالعه (مثل  10تا  15خرداد
 )1390و موقعی��ت دقیق محل مطالعه بیان میش��ود.
موقعی��ت دادهها بای��د تا حد امکان دقیق بیان ش��ود:
در صورت امکان ،مختص��ات و موقعیت جغرافیایی
محل را دقیق بیان کنید (س��ایتهایی هس��تند که این
خدمات را عرضه میکنند) .بدین ترتیب ،سایر افراد
اگر بخواهند کار ش��ما را تکرار یا کنترل کنند ،باید
بتوانند به ویژگی دقیق مطالعة ش��ما دسترس��ی داشته
باشند.
توج�ه :در مورد مطالعات آزمایش��گاهی نیازی
نیس��ت که تاریخ و محل مطالعه گزارش ش��ود،
مگر آنکه ضروری باشد که اغلب نیست .اگر در
محل یا آزمایشگاه خاصی آزمایشهای خود را
انج��ام دادهاید و آن مکان تنها جا برای انجام آن
است ،بنابراین باید در روشها آن را ذکر کنید و
آزمایشگاه یا امکانات مربوط را معرفی کنید.
طرح آزمایشی خود را به وضوح شرح دهید.

دق��ت کنید ای��ن بخش ش��امل موارد زیر میش��ود:
فرضیههای آزمون ،کنترله��ا ،مداخلهها ،متغیرهای
مورد س��نجش ،تعداد تکراری که تاکنون داشتهاید،
آنچه در عمل س��نجیدهاید ،چه اطالعاتی به دس��ت
میآید ،و جزآن .همیش��ه مداخلهه��ا را با نام متغیر یا
مداخله ،ن��ام یا عدد ژنتیکی (برای مثال ،اس��تفاده از
کلرید سدیم  2/5درصد تا آزمون  )1معرفی کنید ،نه
به صورت مبهم .اگر مقالة شما بیش از یک آزمایش
را دربرمیگی��رد ،از زیرعنوانها اس��تفاده کنید تا به
س��ازماندهی عرضة آزمایش کم��ک کند .کاربرگة
طراحی آزمایش��ی کلی به ش��ما کم��ک میکند تا
آزمایشه��ای خ��ود را در قال��ب دورهه��ای اصلی
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برنامهریزی کنید.1

پروت�کل مورد اس�تفاده در مطالعة خود را با

جزئیات کافی ش�رح دهید تا س�ایر پژوهش�گران
بتوانن�د آن را تک�رار و یافتهه�ای ش�ما را تأیی�د

کنن�د .در توضیح خود باید نخس��ت جنبههای ک ّمی
مطالعه مثل جرم (وزن) ،حجم ،زمان نهفتگی ،غلظت
ماده ،و جزآن را بیاورید که س��ایر پژوهشگران برای
تکرار آزمایش ش��ما به آن نیاز دارن��د .زمانی که از
روشها و ابزارهای آزمایشگاهی یا میدانی استاندارد
استفاده میکنید ،همواره الزم نیست روش کار (برای
مث��ال ،نحوة رقیق کردن) یا تجهیزات مورد اس��تفاده
(برای مثال ،چرخ کارس��نج) را توضیح دهید ،زیرا به
احتمال زیاد سایر پژوهشگران با آنها آشنایند .ممکن
اس��ت بخواهید انواع خاصی از تجهیزات را با برند یا
گروه تجاری (برای مثال چرخ کارس��نج پیشرفته در
مقابل چرخ کارس��نج اولیه) معرفی کنید .بهتر است
معرفهای مورد اس��تفاده را درون کمان ذکر کنید؛
ب��رای مثال ،چ��رخ کارس��نج تنتوری (مدل ش��مارة
 .)1309زمانی که از روش��ی استفاده میکنید که در
منبع منتش��ر شدة دیگری ش��رح داده شده ،میتوانید
ب��ا ارجاع به آن و معرفی منبع ذکر ش��ده ،در زمان و
کلمات صرفهجویی کنید .س��عی کنید همواره برای
توصیف هر گونه تغییرات ،از یک روش اس��تاندارد
یا چاپ شده استفاده کنید.2
چگونگ�ی خالصه ک�ردن و تجزی�ه و تحلیل

دادهه�ا را ش�رح دهی�د .در اینج��ا ان��واع خالصه
 ..1در مطالعاتی که واحدهای اندازهگیری مهماند ،باید چارچوب صحیحی
برای واحدهای اندازهگیری بیان کنید .در بیشتر مجالت از سیستم
اندازهگیری  )SI (System Internationalاستفاده میشود و به معنای
سیستم بینالمللی واحدهاست.
 ..2برخی منابع تأکید دارند ترتیبی که در شرح روشهایتان اتخاذ میکنید باید
به ترتیب روشهایی باشد که براساس آنها به نتایج خود دست یافتهاید.

سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390
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کردنه��ا و تجزی��ه و تحلیل ک��ردن دادهها که برای
پاسخ دادن به هر یک از سؤاالت یا فرضیههای مورد
آزمون استفاده شدهاند مطرح میشود.
این اطالعات باید شامل موارد زیر باشند:
دادهها چگونه خالصه شدهاند (میانگین ،درصد،
و جزآن) و چگونه ش��اخصهای تغییرپذیری را
گ��زارش کردهاید (انحراف معیار ،خطای معیار،
و جزآن).
o oاس��تفاده از میانگین±انحراف معیار به شما اجازه
میدهد تا از تکرار موارد اجتناب کنید.
انتقال دادهه��ا (برای مثال ،برای نرمالس��ازی یا
معادلسازی واریانسها)
آزمونهای آماری با توجه به س��ؤاالت ویژهای
که عنوان میش��وند به کار میروند؛ برای مثال،
«آزمون تی زوجی برای مقایس��ة میانگین مدت
زمان فعالیت ورزش��ی قبل و بعد از به کار بردن
دوز معینی از  Q 10اس��تفاده شدهاند ».یا « آنالیز
واریانس (آنوا) یکطرفه برای مقایس��ة میانگین
افزایش وزن موشهای فعال ویس��تار با س��ه نوع
مکمل تغذیهای مختلف استفاده شده است».
س��ایر تکنیکه��ای ع��ددی یا نم��وداری مورد
استفاده در تجزیه و تحلیل دادهها
در اینجا برخی توصیههای دیگر دربارة مس��ائل
وی��ژهای که ب��رای نویس��ندگان علم��ی جدید جنبة
مشترک دارد به بحث گذاشته میشود.
مش�کل :بخش روشها مس��تعد طوالنی ش��دن
است.
از اس��تفاده مک��رر جملهای تک��ی در بیان یک
عمل خودداری کنی��د  ،زیرا این روش به مفصل
و طوالنی ش��دن متن منجر میشود .یک سلسله
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

اعمال تک��راری را میتوان در ی��ک جمله نقل
کرد تا وضوح و شیوایی آن افزایش یابد.
مثال مش�کلدار :مثال زیر ،توضیح مفصل و بس��یار
طوالنی از روشی ساده و معمولی است.
«م��وش غیرفعال در نوارگردان گذاش��ته ش��د.
سپس ،ش��یب آن کمی باال آمد .ش��وک بادی برای
انتق��ال ش��وک در عقب نوارگردان اس��تفاده ش��د.
نوارگ��ردان با س��رعت  20متر در دقیق��ه به حرکت
درآمد .ش��وک بادی به آرامی به عقب و جلو منتقل
ش��د تا فعالیت موش را افزایش دهد .سپس ،موشها
به مدت  24س��اعت در دمای  37درجة س��انتیگراد
نگهداری شدند».
مث�ال اصالح ش�ده :اعمال مشابه ،اما همة اطالعات
مهم را میت��وان در جملهای مفید و مختصر گنجاند.
توجه داش��ته باش��ید که جزئیات اضاف��ی ،همچنین
اطالع��ات بدیه��ی ح��ذف ش��دهاند ،درحال��ی که
اطالعات مهم از قلم افتاده اضافه شدهاند.
«هر موش غیرفعال در یک نوارگردان گذاش��ته
شد و با ش��وک بادی تازهای در سرتاسر نوارگردان
تحت فش��ار قرار داده شد .س��پس ،موشها به مدت
 24س��اعت در دمای  37درجة سانتیگراد نگهداری
شدند».
مثال کام ً
ال اصالح ش�ده :در اینجا نویس��نده فرض
میکند خواننده اطالعات اصلی دربارة تکنیکهای
میکروبیول��وژی را دارد و اطالعات اضافی را حذف
کرده اس��ت .دو جمله را با هم ترکیب کنید ،زیرا هر
دو با یک عمل ارتباط دارند.
«هر موش فعال با شوک بادی تازهای تحت فشار
قرار گرفت و در دمای  37درجة سانتیگراد به مدت
 24ساعت نگهداری شد».
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مش�کل :برای معرف��ی عوامل کنترلی ی��ا مداخلهها،
یا س��ایر پارامتره��ای مطالعه ،برای آنک��ه به وضوح
قابل درک شوند ،به شناس��ههای ویژهای نیاز دارند.
از ب��ه کار ب��ردن واژهه��ای مبهم خ��ودداری کنید.
نامگذاریهای��ی مثل لول��ة  ،1لولة  ،2یا س��ایت  1و
س��ایت  2به طور کامل بیمعنا و خارج از چارچوب
بحثاند و پیگیری مفهوم آنها مشکل است.
نکت��ة مهم  :1بخش مواد و روشها اغلب همانند
آنچه در باال گفتیم تش��کیل میش��ود .باید عالوه بر
مطالعة دستورالعمل مجلة مورد نظر ،چند مقاله منتشر
ش��ده در مجلة م��ورد نظر را نیز ببینید ت��ا دریابید که
اصالح روشهای پیش��نهادی در زمینة جلب رضایت
مجله ضروری است یا خیر.
نکت��ة مهم  :2هرگاه م��ردم یا بافت��ی از آنها را
مطالعه میکنید ،باید رضایتنامة رس��می یا غیررسمی
برای موضوعات خود تهیه کرده باشید (اگر کودک
باشند ،از والدین آنها) یا آنکه به صراحت قید شده
باشد به رضایتنامه نیازی نیست.

نتایج

نتایج را باید با عناوین فرعی س��ازماندهی کرد و
قالببندی عنوانها و زیرعنوانها باید به طور دقیق بر
مبنای راهنمای نویسندگان مجلة مورد نظر باشد.
•کارکرد .کارکرد بخش نتایج آن است که نتایج
کلی��دی را به ص��ورت عینی ،بدون تفس��یر ،در
توالی منظم و منطقی با استفاده از موارد تصویری
(ج��داول و ش��کلها) و مت��ن عرض��ه میکند.
خالصهای از تجزیه و تحلیلهای آماری در متن
(معموالً درون پرانتز) و در جداول یا ش��کلهای
مربوط (در عالیم یا به عنوان زیرنویس جدول یا
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شکل) استفاده میشوند .بخش نتایج باید حول و
حوش یک سلس��له جداول یا شکلهای متوالی
سازماندهی ش��ود تا یافتههای کلیدی شما را در
توالی منطقی عرضه کن��د .متن بخش نتایج باید
ای��ن توالی را تعقیب کند و پاس��خ به س��ؤاالت
یا فرضیههایی را که بررس��ی میکنید برجس��ته
س��ازد .نتایج منفی مهم نیز باید گزارش ش��وند.
نویسندگان معموالً متن بخش نتایج را با توجه به
این توالی جداول و شکلها مینویسند.
•س�بک .متن بخش نتای��ج را به اختص��ار و عینی
بنویس��ید .لحن غیرفعال به احتم��ال زیاد در اینجا
غلبه دارد ،اما تا حد امکان از لحن فعال اس��تفاده
کنید .از زمان گذشته استفاده کنید .از ساختارهای
پاراگراف��ی توصیفی اجتناب کنی��د .اطالعات را
تفسیر نکنید .انتقال به زبان تفسیری باعث ضعف
کار میشود .دو مثال زیر را در نظر بگیرید:
این مثال تمایل  /تفاوتی را که نویسنده میخواهد
خواننده بر آن تمرکز کند برجسته میسازد:
«م��دت زم��ان قرارگرفتن در معرض آب س��رد
تأثیر برجستهای بر افزایش درمان آسیبهای ورزشی
داش��ت (شکل  .)2آس��یبهایی که به مدت دو روز
در معرض مداخل��ه بودند بیشترین می��زان بهبودی
هماتوم (84درص��د) 1/25 ،برابر بیشتر از گروههای
دوازده ساعته یا پنج روز و چهار برابر بیشتر از گروه
کنترل بود».
برعک��س ،این مثال ب��ا توجه به مطل��وب (مدل
ادراک��ی) و مفید بودن نتایج مش��اهده ش��دة آن
ایده ،به طرز ماهرانهای به س��وی تفسیر منحرف
شده است:
«نتای��ج آزمایش بهبودی آس��یب ورزش��ی (ش��کل
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

18

ساختار ،چارچوب ،محتوا ،و روش نوشتن مقاله به شیوة نشریههای علمی

 )2نش��ان میدهند زم��ان مطل��وب مداخلة آب
س��رد دو روز اس��ت .این گروه بیشترین میزان
افزایش بهبود آس��یب ( 84درصد) را نشان داد.
در زمانه��ای قرارگرفتن بلندمدت (پنج روز) یا
کوتاهتر (دوازده ساعت) نسبت به گروه کنترل،
بهبودی کمتری به دست میآید».
نکات�ی ک�ه هنگام نوش�تن بخ�ش نتای�ج باید در

نظرگرفت:1

نتایج چه هس�تند؟ زمانی فرضیة قابل آزمون را
مط��رح میکنید که بتوان به صورت آزمایش��ی بدان
پاس��خ داد ،یا زمانی که مشاهدات الزم را دربارة آن
ارگانیسم یا پدیده جمعآوری کردید سؤالی را مطرح
کنید که بتوان با نمونههای جمع شده بدان پاسخ داد.
س��پس ،آن مش��اهدات تجزیه و تحلیل میش��وند تا
بتوان پاس��خی به سؤال داد .به طور کلی پاسخ «نتیجة
کلیدی» است.
توضیحات باال صرف نظر از پیچیدگی تجزیه و
تحلیلی که اس��تفاده میکنید کاربرد دارند .بنابراین،
در مراحل مقدماتی ،تجزیه و تحلیل ش��امل بررس��ی
بصری ارقام و محاس��بات سادة میانگینها و انحراف
استانداردهاس��ت و در مراحل بع��دی ،چنانچه انتظار
میرود ممکن است به کارگیری آزمونهای آماری
گوناگون و تفسیر آنها باشد.
برای مثال ،به این سؤال توجه کنید« :آیا میانگین
قد پس��ران در مجموعه رش��تههای علوم ورزشی که
به طور تصادفی انتخاب ش��دهاند همانند دانشجویان
دختر اس��ت؟» نخس��ت باید اطالع��ات مربوط به قد
نمونههای تصادفی بزرگی از دانشجویان پسر و دختر
را جمعآوری کنید .س��پس ،باید آم��ار توصیفی آن
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

نمونهها را محاس��به کنید (میانگی��ن ،انحراف معیار،
تعداد ،دامنه ،و جزآن) و ای��ن اعداد را روی نمودار
رس��م کنید .زمانی که از آزمونهای آماری استفاده
نمیشود ،باید به شکل بصری این نمودارها را بررسی
کنید .فرض کنید دریافتید که پسران رشتههای علوم
ورزش��ی ،به طور متوسط  12/5س��انتیمتر از دختران
آن رشته بلندترند .این همان پاسخ سؤال است.
توجه داشته باشید که برونداد تجزیه و تحلیلهای
آماری ،نتیجهای کلیدی نیست ،بلکه ابزار تجزیه
و تحلیلی اس��ت که به ما کم��ک میکنند نتیجة
اصلی را شناسایی کنیم.
بخش نتایج را با توجه به جداول و شکلهایی

ک�ه اس�تفاده میکنی�د ،س��ازماندهی کنی��د .از
کنفوسیوس نقل کردهاند یک شکل از هزاران کلمه
ارزش��مندتر اس��ت .اما در اینکه ش��کلها اطالعات
کمتری نس��بت ب��ه متنهای طوالن��ی منتقل میکنند
ش��کی نیس��ت .به محض آنکه همة دادهها تجزیه و
تحلیل ش��دند ،جداول و ش��کلها را آم��اده کنید و
آنها را به ش��کلی مرتب کنید که یافتههای ش��ما را
ب��ه بهترین نحو و به روش منطقی عرضه کنند .به این
نکتة آموزنده توجه کنید که در هر جدول یا ش��کل،
یک ی��ا دو نتیجة کلیدی درج کنی��د که میخواهید
در بخش متن نتایج مطرح سازید .نکات سادهای که
2
در اس��تفاده از جداول و ش��کلها باید توجه داشت
 .1برخی مجالت اجازه میدهند یا حتی تشویق میکنند بخش نتایج و بحث
فقط ذیل عنوان «نتایج و بحث» نوشته شوند .در این حالت میتوانید اهمیت
هر نتیجه را بعد از آنکه ارتباط دادهها را شرح دادید بیان کنید.
 .2شکلها ،نتایج آزمونهای نوشته شده را تفسیر و به فهم بهتر آنها کمک
میکنند .با وجود این ،تا آنجا که مقدور است شکلهایی را استفاده کنید که
به راحتی مفهوم باشند .خوانندگان قبل از خواندن متن مقاله ،نگاهی اجمالی
به مقاله و شکلهای آن میاندازند .از اینرو ،شکلها باید واضح و مشخص
و به نوعی برای خواننده قانعکننده باشند تا با نگاه کردن به آنها بتوانند به
راحتی نتایج حاصل را دریابند.
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عبارتاند از:
ج��داول و ش��کلها را جداگان��ه و در توال��ی
مشخصی ش��ماره کنید که در متن مقاله به آنها
ارجاع داده میشود.
هر جدول یا ش��کل باید ش��امل شرح مختصری
از نتایج ارائه ش��ده و سایر اطالعات ضروری در
یک نوشته باشد.
o oش�رح ج�دول را در ب�االی آن قراردهی�د؛
جداول از باال به پایین خوانده میشوند.
o oش�رح ش�کل را زیر آن قرار دهید؛ ش��کلها
معموالً از پایین به باال مرور میشوند.1
هنگامی که در متن به شکلی ارجاع داده میشود،
عبارت ش��کل و جدول کامل نوش��ته میشوند.
برای مثال ،شکل 1؛ جدول .1
س��اختار اصلی بخ��ش نتایج ،بی��ان مبتنی بر متن
یافتههای کلیدی اس��ت که ش��امل ارج��اع دادن به
جدول و ش��کل میشود .متن باید از طریق نتایج شما
خواننده را راهنمایی کند تا با پاس��خ به پرسش(های)
مطرح به نتایج کلیدیی دس��ت برسد .کارکرد اصلی
متن عبارت است از تأمین اطالعات روشن و رهگشا.
باید به هر جدول یا شکل جداگانه و به ترتیب ارجاع
دهید ،و به روش��نی به خواننده نش��ان دهید که نتایج
کلیدی کداماند .با توجه به س��ؤاالت ،نتایج کلیدی
شامل روندهای بدیهی ،تفاوتهای مهم ،شباهتها،
همبستگیها ،حداکثرها ،حداقلها و جزآن است.
برخی مشکالتی که باید از آنها اجتناب کرد:

مقادیر (اطالعات) موجود در هر شکل یا جدول
را تک��رار (بازگ��و) نکنید .تنها نتیج��ة کلیدی یا
روندهای��ی را تک��رار کنید که ب��رای فهماندن
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مقصود الزماند.
یک دسته اطالعات را در جدول و شکل عرضه
نکنید .کار بیهودهای است ،زیرا انرژی و فضایی
را ب��ه خ��ود اختص��اص میده��د .چارچوبی را
اس��تفاده کنید که نتیجه را به بهترین نحو نش��ان
میدهد.
زمانی که دادهها را میتوان به صورت میانگین،
درصد ،و جزآن خالصه کرد ،آنها را به ش��کل
خام گزارش نکنید.
خالصههای آزمون آماری (نام آزمون ،ارزش )p
معموالً در داخل کمان و با توجه به نتایج زیس��تیای
که آنها را تأیید میکنند گزارش میش��وند .همیشه
نتایج خود را با ذکر مرجع در درون کمان به ش��کلی
گ��زارش کنی��د که نتایج آم��اری یافتههای ش��ما را
تأیید کنند (البته این کار مش��روط به آن است که از
آزمونهای آماری در کارتان اس��تفاده کرده باشید).
این مرج��ع درون کمانی باید ش��امل آزمون آماری
مورد اس��تفاده و س��طح معناداری باشد (آمار آزمون
و درجة آزادی اختیاریاند) .برای مثال ،اگر دریافتید
میانگین قد پس��ران رش��تههای علوم ورزشی در حد
چش��مگیری بزرگت��ر از میانگی��ن ق��د دختران آن
رشتههاس��ت ،باید این نتیجه و یافتههای آماری خود
را به صورت زیر گزارش کنید:
«پسران ( 180/5±5/1سانتیمتر ،تعداد=  )34به
طور متوسط  12/5سانتیمتر از دختران (168±7/6
سانتیمتر ،تعداد=  )34بلندترند (آزمون تی زوجی؛
 ،t=+5/78درجة آزادی ».)P 0/001 ،33
 .1در مقاالت انگلیسی ،شکل به صورت خالصه شده یعنی  fgنوشته
میشود .برای مثالfg.1 ،؛ در حالی که جدول خالصه ندارد و واژة آن به
صورت کامل نوشته میشود؛ برای مثال.Table1 ،
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اگر خالصة آمارها در شکل نشان داده میشود،
نیازی نیست جملة باال را به شکل فوق الذکر گزارش
کنید ،اما در جای مناسب باید به شکل ارجاع دهید:
«پسران به طور متوسط  12/5سانتیمتر از دختران
رشتههای علوم ورزشی بلندترند (آزمون تی زوجی؛
 ،t=+5/78درجة آزادی  ،P 0/001 ،33شکل ».)1
توجه داشته باشید که گزارش نتیجة کلیدی باید
در مقالة فاقد آزمون آماری یکس��ان باش��د ،در این
صورت ش��رح داخل کمانه��ا در مثالهای باال الزم
نیست ،مگر ارجاع دادن به شکل.
از اختص��اص دادن هم��ة جمالت ب��ه گزارش
برونداد آماری تکی خودداری کنید.
دو نکته دربارة استفاده از کلمة معنادار(ی):
o oدر مطالعات علمی ،اس��تفاده از این کلمه نش��ان
میدهد از آزم��ون آماری ب��رای تصمیمگیری
درب��ارة دادهه��ا اس��تفاده کنید .در ای��ن حالت،
آزم��ون ،اخت�لاف بزرگت��ری را در میانگین
قد نش��ان میدهد تا زمانی که ش��انس به تنهایی
در نتایج دخالت داش��ته است .اس��تفاده از کلمة
«معناداری» را فقط به این هدف محدود کنید.
o oاگر اطالعات آماری داخل کمان ش��امل ارزش
Pای اس��ت که معنادار است ،اس��تفاده از کلمة
«معناداری» در جمله ضرورت��ی ندارد (مثال باال
را ببینید).
نتای��ج آزمایش(ه��ای) خ��ود را در ترتیبی بیان
کنید که از نظر منطق��ی فرضیهها را حمایت میکند
(ی��ا ش��واهد مخالف��ی تأمین میکن��د) یا به س��ؤال
مطرح شده در مقدمه پاس��خ میدهد .برای مثال ،در
گزارش مطالعة «تأثیر فعالیت ورزش��ی آزمایش��ی بر
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

وزن اس��کلتی موش صحرایی» ،نخس��ت به دادههای
وزن اس��کلتی موشهای��ی توجه کنید ک��ه در قالب
گروه کنترل بودهاند .س��پس ،دادهه��ای موشهایی
را گ��زارش کنید که در قالب گروه آزمایش فعالیت
ورزشی داشتهاند.
نتایج منفی را گ��زارش کنید؛ مهماند! اگر نتایج
مورد انتظار را کسب نکردهاید ،احتماالً بدان معناست
که فرضیههای شما نادرست بودهاند و به بازنویسی نیاز
دارند یا ش��اید تصادفی با چیز غیرمنتظرهای برخورد
کنید که به مطالعة بیشت��ری نیاز دارد .به عالوه ،در
بس��یاری از موقعیتها ممکن اس��ت نتایج شما ،حتی
اگر به تأیید فرضیههای ش��ما منجر نشده است ،برای
دیگران اهمیت داشته باشد .فکر نکنید اگر نتایج شما
با آنچه انتظار داش��تهاید متفاوتان��د ،حتماً دادههای
بدی هستند .اگر کارتان را به خوبی انجام داده باشید،
دادههای حقیقی ش��ما هستند و به تفس��یر نیاز دارند.
بسیاری از کشفهای مهم را میتوان در قالب همین
دادههای بد به دست آورد.
زمانی که دادهها یا خالصة آمارها را گزارش

میکنید ،همواره از واحدهای مناس�ب اس�تفاده
کنید.

ب��رای ی��ک مق��دار (ارزش) تک��ی میتوانید
بنویس��ید« :میانگین طول  10متر بود» یا «حداکثر
زمان  140دقیقه بود».
زمانی که شاخص یک شاخص تغییرپذیر است،
واحد را بعد از عالمت میزان خطا بنویسید .برای
مثال « 10±2/3 ......متر بود».
به همین ترتیب ،در سری اعدادی که همه واحد
مش��ابهی دارند ،واحد را در آخ��ر بیاورید .برای
1

1. individual value
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مثال« ،ط��ول  15 ،10 ،5و  20مت��ر» یا «در دورة
بازیافت فعال ،تفاوت��ی بعد از  6 ،4 ،3یا  8دقیقه
مشاهده نشد».

بحث

داوران ب��ه ندرت به کوتاه و خالصه بودن بخش
بحث مقال��ه اعتراض میکنند .به همی��ن دلیل ،نباید
نگ��ران کوتاه بودن بخ��ش بحث بود .اگر قس��مت
بحث ،مختصر و کوتاه باش��د ،مطمئن باش��ید که از
سوی س��ردبیر یا داوران مجله ،درخواست طوالنیتر
کردن آن را دریافت میکنید.
•کارک�رد .کارک��رد بخش بحث عبارت اس��ت
از تفس��یر نتایج با توجه به آنچ��ه تاکنون دربارة
موض��وع مطالعه میدانید و توضیح درک جدید
ما از مش��کل ،پس از در نظر گرفتن نتایج ش��ما.
بنابرای��ن ،خوانن��ده باید بتواند مرحل��ه به مرحله
دالیلتان را درک کند .بحث همیشه با سؤال(ها)
یا فرضیههایی که مطرح کردهاید و پیشینهای که
نقل کردهای��د با مقدمه مرتبط میش��ود ،اما این
بخش دقیقاً تکرار یا آرایش مجدد مقدمه نیست.
در عوض ،ای��ن بخش چگونگی حرکت مطالعه
از پایان مقدمه به بعد را بیان میکند .بخش بحث
باید با یک یا حداکثر بیش از دو جملة مقدماتی
آغاز ش��ود ک��ه در آن به اختص��ار روند علمی
دانش شما در زمینۀ رشته و فرضیههای کار شدة
شما از ابتدا تا انتهای کارتان بیان میشود.
س��ؤاالت اصلیای که در اینجا باید پاس��خ داده
شوند عبارتاند از:
آیا نتایج ش��ما پاس��خ فرضیههای آزمونپذیر را
تأمین میکنند؟ اگر بله ،یافتههای خود را چگونه
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تفسیر میکنید؟
آیا یافتههای ش��ما با آنچه دیگران نشان دادهاند
همسوست؟ اگر نه ،آیا توجیه جایگزینی وجود
دارد یا ش��اید ای��راد غیرمنتظ��رهای در طراحی
آزمایش شما (یا آنها) وجود دارد.
با توجه به نتیجهگیری ش��ما ،ادراک جدید شما
از مسئلهای که مطالعه کردهاید و در مقدمه بدان
پرداختهاید چیست؟
اگ��ر قص��د ادام��ة کار را داری��د ،گام بع��دی
مطالعة ش��ما چیس��ت؟ برای مثال ،بعد از این چه
آزمایشهایی را میخواهید انجام دهید؟
•س�بک .هر زمان که ممکن اس��ت در این بخش
از لحن فعال استفاده کنید .مراقب طوالنی شدن
عبارات باش��ید .این بخش باید مختصر باش��د و
اهداف ش��ما را به روش��نی بیان کند .استفاده از
اول شخص خوب است ،اما استفادة بیش از حد
آن ،خواننده را از نکات اصلی منحرف میکند.
•راهب�رد .بحث را ب��ا توجه ب��ه آزمایشهای یا
مطالعات به همان گونه که نتایج عرضه ش��دهاند
س��ازماندهی کنید .دربارة ه��ر یک از آنها مثل
ترتیب��ی که نتای��ج عرضه ش��دهاند بحث کنید و
تفس��یر خ��ود از معن��ای آنه��ا را در چارچوب
وس��یعتری بی��ان کنی��د .از ط��رح مج��دد نتایج
پرهی��ز کنید .اگر الزم اس��ت ،نتایج را در بخش
بحث برای خوانن��ده یادآوری کنید .از جمالت
ارتباطیای اس��تفاده کنید که نتیجه را با تفس��یر
ارتباط میدهند:
«در مقایس��ه ب��ا گروه کنت��رل ،افزایش ترش��ح
کورتیزولی که در معرض اس��ترس فعالیت ورزش��ی
قرار میگیرد نشان میدهد که ( ...تفسیر)».
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390
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ب��رای حمایت از تفاس��یر خ��ود ،حتم��اً باید به
یافتهه��ای دیگ��ران ارجاع دهید .در ص��ورت لزوم،
برای کمک به س��ازماندهی عرضة خود از زیرعنوان
استفاده کنید .مواظب باش��ید برای تفسیر نتیجة خود
به تک��رار نیفتید و توجه کنید که در اینجا هیچ نتیجة
جدیدی نباید بیان شود.
بای�د کار خ�ود را ب�ا یافتهه�ای مطالع�ات

دیگ�ر ،از جمل�ه مطالع�ات قبل�ی ک�ه خودت�ان
انج�ام دادهای�د و مطالع�ات س�ایر پژوهش�گران،

ارتب�اط دهی�د .همانط��ور که قب� ً
لا گفتیم ،ممکن
اس��ت اطالعات مهم��ی را در مطالعة دیگ��ران بیابید
که در تفس��یر دادههایتان مؤثر باش��ند یا شاید بتوانید
با توجه به یافتههای خود ،یافتههای دیگران را مجددا ً
تفس��یر کنید .در هر صورت ،باید دالیل مش��ابهت و
تفاوتهای بین یافتههای خود و دیگران را بیان کنید.
باید یاد بگیرید که نتایج مطالعات دیگران را چگونه
ب��ا مطالعات خ��ود تلفیق کنید تا ش��اید درک پایدار
بهتری از مس��ئله به دست آورید .توجه کنید نتیجهای
که ش��ما در کل میگیرید با توجه به این مالحظات
انجامشود .همچنین ،خالصهای از مطالعات بیشتری
را که برای روش��ن کردن فرضیهها الزماند در اینجا
ذکر کنید .دقت کنید ه��ر منبعی ،به جز آنهایی که
در بخش مقدمه آوردهاید ذکر کنید.
در بح�ث نتای�ج جدی�دی را نیاوری�د .ه��ر
چن��د میتوانی��د گاهگاهی در این بخ��ش از جداول
و ش��کلهایی اس��تفاده کنید که به توجیه چیزی که
بحث میکنید کمک کنند ،اما نباید حاوی یافتههای
جدیدی (از مطالعة ش��ما) باش��ند که بای��د قب ً
ال بیان
میش��دند .ممکن اس��ت ادامة نموداره��ا ،یافتههای
بیشت��ری از پیش��ینه ی��ا چیزهایی باش��ند که نش��ان
سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

میدهند یک نوع از یافتهها چگونه به یافتههای دیگر
منجر میش��وند یا ب��ا آنها و بقیه همبس��تگی دارند.
برای مث��ال ،اگر پروتئین جدیدی از س��اختار عضله
هنگام فعالیت ورزشی کوتاهمدت را مطالعه کردهاید
و اطالع��ات جدیدی دربارة س��ازوکار آن کش��ف
کردهاید باید نموداری عرضه کنید که نشان میدهد
یافتههای شما چگونه به توجیه سازوکار آن پروتئین
کمک میکنند.
بح��ث باید با خالص��های دربارۀ برجس��تگی اثر
پایان یابد (دی.)1998 ،

تقدیر و تشکر (در صورت لزوم)

اگ��ر در انج��ام آزمایش خ��ود هرگونه کمک
بارزی به لحاظ فکری ،طراحی ،یا انجام کار دریافت
کردهاید ،یا موادی را از افرادی گرفتهاید که استفاده
از آنه��ا مؤث��ر بوده اس��ت ،بای��د به دلی��ل کمک،
عرض��ة خدمات ،یا تأمین مواد از آنها تش��کر کنید.
نویسندگان همواره باید از افرادی که پیشنویسهای
مقال��ة آنه��ا را مطالع��ه میکنند و نظ��ر میدهند و
مؤسس��ههای مالی که پژوه��ش را حمایت کردهاند
تش��کر و قدردانی کنند .هر چند معموالً روش تقدیر
و تش��کر تا حدودی آزاد اس��ت ،اما این بخش باید
همیش��ه مختصر باش��د و هرگز جنبة ستایشگرانه به
خود نگیرد.
تقدیر و تش��کر را بین بخش بحث و بخش منابع
قرار دهید.

ذکر منابع

هنگامی که پژوهش��گری قصد نگارش مقالهای
را داش��ته باش��د ،بای��د ب��ه معتبرتری��ن ،مهمترین ،و
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جدیدترین نوشتهها در همان زمینه مراجعه کند.
•کارک�رد .در بخ��ش ذکر مناب��ع ،منابعی که در
متن مقالهتان به آنها اس��تناد کردهاید به ترتیب
حروف الفبا فهرس��ت میشوند (با نام خانوادگی
اولی��ن نویس��نده) .دس��تورالعمل منبعدهی برای
مناب��ع مختل��ف در مج�لات گوناگ��ون ممکن
اس��ت اندکی با یکدیگر تفاوت داش��ته باش��ند.
به همین دلیل ،بهتر اس��ت هن��گام تنظیم منابع به
دستورالعمل مجلة مربوط مراجعه کنید .فهرست
کامل��ی از تقریباً همه نوع چارچوب ذکر منبع را
میتوان در مطالعة هاث ( )1990یافت.
توجه :این بخش را «کتابشناس��ی» 1نامگذاری
نکنید .کتابشناس��ی ش��امل منابعی است که ممکن
اس��ت آنها را بخوانید اما به طور خ��اص در متن به
آنها اش��اره نکنید .بخش کتابشناسی در کتابها
و سایر نوشتههای ادبی یافت میشود ،اما در مقاالتی
که به روش نش��ریههای علمی نوشته میشوند یافت
نمیشود.
نکت�ة مهم :با اس��تفاده از منابع و مقاالت معتبر و
موثق مؤلف میتواند اعتبار اثر خود را افزایش دهد.

پیوستها

•کارک�رد .پیوس��ت حاوی اطالعاتی اس��ت که
برای فهم مقاله ضروری نیس��ت ،اما بدون آنکه
باعث افزایش س��اختار عرضه شود ،به روشنتر
ش��دن یک نکته کمک میکند .پیوس��ت بخش
اختیاری مقاله است و به ندرت در مقاالت چاپ
شده یافت میشود.
عنوانه�ا :هر پیوس��ت باید با ع��دد رومی (در
مقاالت انگلیس��ی) و ب��ا روش الفبای��ی (در مقاالت
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فارس��ی) و به ترتیب درج ش��ود .برای مثال ،پیوست
ال��ف ،پیوس��ت ب ،و ج��زآن .ه��ر پیوس��ت بای��د
موضوعات مختلفی داشته باشد.
برخی م�واردی که در پیوس�ت ق�رار میگیرند
عبارتاند از:

دادههای خام
نقشهها
تصویرهای اضافی
 توضیح فرمولها :هم آنهایی که از قبل بودهاند،
به ویژه اگر روشهای آماری یا سایر روشهای
ریاضی جدید را کشف کردهاید.
 برنامههای رایانهای ویژة یک هدف ویژه
 نام کامل ژنریک مواد ش��یمیایی یا ترکیباتی که
مجبورید تا حدودی به صورت عالیم اختصاری
یا ب��ا برخی اس��امی عمومی در مت��ن مقاله بیان
کنید.
نمودارهای ویژگیهای خاص.

شکلها و جداول موجود در پیوستها

ش��کلها و جداول اغلب در یک پیوست یافت
میش��وند .باید با توجه به همان روشی که قب ً
ال گفتیم
(ج��داول و ش��کلها را ببینید) مرتب ش��وند ،اما در
ترتیب��ی جداگان��ه از س��اختار مقاله ش��مارهگذاری
ش��وند .بنابراین ،نخس��تین ش��کل در پیوست ،شکل
1پ خواهد بود و نخس��تین ج��دول ،جدول 1پ ،و
الی آخر .زمانی که از پیوس��تهای متعددی استفاده
میشود در شمارهگذاری جدول و شکل باید شمارة
پیوست را نیز درج کنید (هاث.)1990 ،
1. bibliography

سال نوزدهم -شماره ( 4پياپي  )56زمستان 1390

 و روش نوشتن مقاله به شیوة نشریههای علمی، محتوا، چارچوب،ساختار

24

منابع
 از انتخاب موضع تا چاپ سپاری؛ تهران؛ نشر، گزارش و سایر انتشارات علمی، نگارش مقاله،1386 ، رحیم، زهیر و علیخانی، حیاتی.1
.چاپار
. راهنمای انتشار مقالة علمی؛ ترجمة علیاکبر صبوری و محبوبه اسالمی مقدم؛ انتشارات دانشگاه تهران،1389 ، آن ام، کورنر.2
.26-7 ؛25 نوشتن یک گزارش علمی در حوزۀ علوم ورزشی؛ المپیک؛،1383 ، عباسعلی، گائینی.3
4.
5.

Branson, Richard D. (2004). “Anatomy of a Research Paper”, Respiratory Care, 49 (10), 1222- 1228.

Brkic, Silvija; Vucenovic, Marija, Zorica (2003). "Title, abstract, key words and references in biomedical
articles", Archive of oncology, 11 (3), 207-209.

6.

Day, Robert A. (1998). How to write and publish a scientific paper, 5ed Edition, ORYX Press.

7.

Hall, George M. (2003). How to write a paper, London BMJ Books.

8.

Huth, E.J. (1990). How to write and publish papers in the medical sciences, 2nd ed., Williams & wilkins Co,
Baltimore, USA.

9.

Katz, Michael Jay (2006). From Research to Manuscript: A Guide to Scientific writing case western Reserve
University, Cleveland OH, USA.

10. Peat, J.; Elliot, E.; Baur, L.; Keena, V. (2002). Scientific writing. Easy when you know how, London: BMJ
Publishing Group.
11. Taylor, Robert B. (2005). The Clinician's Guide to Medical writing, New Yourk Springer Science & Business
Media.

1390 ) زمستان56  (پياپي4  شماره-سال نوزدهم

