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استانداردهای دهگانه سند علمی (مقاله و …) 
 

دکتر جواد عالقبندراد 
 
 

 
در بخش نخست مبحث فرآیند پژوهش، پژوهش به عنوان فعالیت مستندسازی تعریف شد. طبعاً محصول فعالیت پژوهشی، سند علمی (معمــوالً 

مقاله) است. مختصات سند علمی در جدول زیر خالصه میشود: 
مقاله بر ضوابط مرکز یا مجله مورد نظر منطبق باشد. 

روند پژوهش و بررسیهای انجام شده بر ضوابط منطبق بوده و در غیر این صورت، توجیه منطقی داشته باشد.  
1- انطباق با ضوابط  

 (Compliance)

در ابتدای مقاله، در ابتدای خالصۀ مقاله یا هر جای دیگری که امکانپذیر باشد، نتایج پژوهشی ذکر شود. 
 نتایج به جای توصیف ساده، تفسیر و معنای قابل قبولی ارایه دهد. 

2- نتایج  
 (Conclusions)

خالصهها در آغاز مقاله و در ابتدای قسمتهای مختلف مقاله آورده شود و بدین ترتیب مقدمۀ مطالبی گردند که در پی میآیند. 
خالصهها صرفاً به ارایه اطالعات کلیدی بپردازند و فقط تفسیر اطالعات تکمیلی ذکر شود. 

خالصههای اصلی به طرح نتایج و اهداف بپردازند و فعالیتهای پژوهشگر و نیز یافتههایش را خالصه سازند.  

3- خالصه سازی  
 (Summarization)

اهداف نویسنده سند علمی (مقاله) در قالب یک عبارت به روشنی بیان شود. 
انتهای مقدمه، معموالً محل مناسبی برای اهداف مطالعه است. 

4- هدفمندی  
 (Purposefulness)

 با استفادۀ مناسب از شمارهگذاری، تیتر، سوتیتر و امثال آن به خوانندۀ ناآشنا در خواندن مقاله کمک شود. 
مقاله از کلیشههای مفید برای فهم مطالب استفاده کرده باشد: آشنا به ناآشنا، ترتیب نزولی اهمیت، علت و معلول، هماهنگی با 

مطالب قبلی و ... 

5- سهولت دسترسی 
 (Accessibility)

بخشهای مقدماتی، پیش زمینه و دیدگاههای تاریخی، تکاملی و پژوهشی را بیان کند.  6- زمینه  
 (Context)

نتایج با همدیگر و با اهداف مقاله هماهنگ باشد. 
نتایج متّکی به دادههای مناسب باشد. 

مقاله از نظر علمی و ظاهری جالب باشد. 

7- منطق 
 (Logic)

مقاله تصویر بزرگی باشد که در کلیت خود نیز توجه خواننده را جلب کند. 
اطالعات به بهترین شکل ارایه شود، مثالً فهرستها، جداول، نمودارها، شکلها، دیاگرامها و …  

جداول، نمودارها،شکلها و ... مستقل از متن نیز قابل فهم باشند. 
جداول، نمودارها، شکلها و ... بر اساس اصول علمی و هنری طراحی شوند. 

8- تصویرسازی  
 (Visualization)

مفاهیم و اصطالحات به شکلی تعریف و تنظیم شوند که هم در سطح پاراگراف و هم در سطح جمله قابل فهم باشند. 
مفاهیم از آشنا و ناآشنا جریان یابند و از طریق تکرار مفاهیم کلیدی و لغات واسطهای به مفاهیم دیگر ارتباط پیدا کنند. 

جمالت از منطق جملهسازی پیروی کرده و فاقد اشتباههای شایع ساختاری باشند. 

9- زبان  
 (Language)

اطالعات صحیح باشد. 
دستور زبان، دیکته لغات و نقطهگذاری صحیح  باشد. 

10- جنبههای فنی نگارش 
 (Mechanics)
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گزارش مکتوب دربارۀ نتایج پژوهش (یا نگارش مقالــه علمـی) 
نویسنده را به نتایج و تفسیر به عمل آمده متعــهد میکنـد و مقالـه را 
در معرض تأیید یا انتقاد دیــگران قـرار میدهـد (خصوصـاً نشـریات 
ــارۀ چـاپ مقـاالت تصمیـم مـیگیرنـد). از آنجـا کـه  علمی که درب
ــنده کمـک  فرآیند نگارش، مستلزم تفکر دقیق علمی است، به نویس
ــا بـه جمعبنـدی  میکند تا دربارۀ جنبههای ضعیف پژوهش و دادهه

برسد. 
به عنوان یک مثال ملمــوس، گاهـی انسـان تصـور میکنـد کـه 
میداند چه میخواهد بگوید، اما زمانی که موعــد آن فـرا میرسـد، 
چیزی برای گفتن ندارد. دلیل این امر آن است کــه وقتـی راجـع بـه 
ـــای  موضوعـی فکـر میکنیـم، بـدون آنکـه متوجـه باشـیم از خأله
ــویم، امـا زمـانی کـه در صـدد  مفهومی در تفکر خویش غافل میش
انتقال افکــار خویـش بـه دیـگران بـر میآییـم، ایـن خألهـا آشـکار 
ــگارش افکـار بـه مـا فرصـت میدهـد تـا  میگردند. سازماندهی و ن

خألها را پرکنیم.    
در همین ارتباط، یکی از باورهای نادرست اما رایــج ایـن اسـت 
که نگارش یک مقالۀ علمی، عــادیترین و غـیر خالقانـهترین جنبـۀ 
فعالیت پژوهشی است که فقــط نیـازمند صـرف زمـان اسـت. بـرای 
ــگارش دادههـای پژوهـش کـاری خسـتهکننده و زمـانبَر  بسیاری، ن
ــن مـورد آن اسـت کـه رونـد  است. نگرش نادرست زیر بنایی در ای
ــروع رونـد «نـگارش یـا انتقـال نتـایج»  «کشف و کاوش علمی» با ش

پایان میپذیرد. اگرچه هدف اصلی از نگارش یک مقالــه علمـی یـا 
ــه دیـگران اسـت، امـا  انجام پژوهش، انتقال نتایج و تفکرات علمی ب
مـهمترین جنبـۀ آن، شـکل دادن و سـازماندهی افکـــار دربــارۀ آن 

فعالیت پژوهشی است. 
همانگونه که در بخش نخست این نوشتار اشاره شــد، پژوهـش 
یک فرآیند است. این فرآیند از سه فعالیت مستقل و در عیــن حـال 
هماهنگ تشکیل میشود: (1) طراحی: نگاه از باال، (2) تحلیل: نگاه 
ــان اسـتنباط و قیـاس.  به پایین و (3) جریان پژوهش: نوسان مکرر می
در جریان قیاس، یک قاعدۀ کلی به مشاهده تســری داده میشـود و 
ــای جمـعآوری شـده بـه نتیجـهگیـری  بر عکس، در استنباط، دادهه
ــا فرضیـۀ  میانجامد. پس از طی این چرخه ما میتوانیم که نتایج را ب
ــر بگیریـم.  خود مقایسه کنیم و در صورت ضرورت، چرخه را از س
وجود روند استنباط/ مقیاس برای فرآیند پژوهش ضــروری اسـت و 
در واقع همان فرآیند میباشد و به تعبیر دیگر، حرکت رو به جلوی 
علم، محصول رفت و بــرگشـتهای مـداوم و نـگاه بـه عقـب بـرای 

پیشروی است. 
ــت  بـه طـور خالصـه، پژوهـش مطلـوب عبـارت اسـت از حرک
تناوبی میان طراحی و تحلیل. این حرکت زیگزاگی تا بدانجــا ادامـه 
مییابد که فعالیت پژوهشی سرانجام یابد. شــکل 1 فعـالیت متنـاوب 

در فرآیند پژوهش را ترسیم میکند.  

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 1 
  

تحلیل 
 (Analysis)

تحلیل 
 (Analysis)

تحلیل 
 (Analysis)

الگوپردازی 
 (Prototyping)

جمعآوری دادهها
(Data Collection)

ساختار دهی 
 (Structuring)
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شکل 2 نشان دهنده سومین فعالیت پژوهشی (تناوب میان استنباط و 
قیاس) است. در این شکل، فعالیت «طراحی» خود به اجزای سه 

گانهای تقسیم شده که در زیر توضیح آن آمده است. 
طراحی با «دید1» علمی ارتباط دارد. این فعالیت، خود از سه جزء 

تشکیل میشود: 

ــردازی: پایـان را از ابتـدا دیـدن، (2) جمـعآوری دادههـا:  (1) الگوپ
ــه «دیـد» علمـی و (3) سـاختاردهی: رسـیدن بـه «دیـد»  شکل دادن ب

صحیح از طریق تغییر و ارائۀ نتایج. 
این اجزاء در شکل 3 دیده میشوند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 2 
 
  

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 3 
 

1- vision

تحلیل 
 (Analysis)

جمعآوری دادهها
(Data Collection)

ساختار دهی 
 (Structuring)

الگوپردازی 
 (Prototyping)

الگوپردازی 
 (Prototyping)

جمعآوری دادهها
(Data Collection)

ساختار دهی 
 (Structuring)
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تحلیل با «اصالح دید1» ارتباط دارد و معنی آن نگاه کردن دوباره با 
چشمان جدید به منظور پرداختن به سؤالها میباشد. 

شیوههای سه گانۀ تحلیل عبارتنداز: 
- واقعیت سنجی2: مقایسه و انطباق با 

استانداردهای ضمنی3  
- ارزیابی4: مقایسه و انطباق با استانداردهای 

آشکار5 
- استوار سازی6: انطباق با استانداردهای 

ساختاری درونی   
 

در جریان پژوهش، پیچیدگی و عمق تحلیل به تدریــج افزایـش 
مییابد، اما در هر زمان از ســه شـیوۀ تحلیـل فـوق میتـوان اسـتفاده 

کرد. استانداردها نیز در واقع لغت نامۀ مشترک فعالیت علمی هستند 
ــتانداردهای  که همۀ پژوهشگران ناگزیرند آنها را در نظر بگیرند. اس
ــر  آشکار معموالً شامل ضوابط مجلههای علمی، آییننامههای ناظر ب
انجام پژوهش و مالحظات فنی ـ اخالقــی میباشـند. اسـتانداردهای 
ضمنی میتواند طیف گستردهای را در برگیرد؛ برای مثال، در سطح 
ــه  سازمانی، سازماندهی فرهنگی، اهداف راهبردی و رویههایی که ب
کـارگیـری آنـها در آن سـازمان خـاص معمـول اسـت و در ســطح 
فردی، ارزشهای فرهنــگی، تربیتـی، دینـی، خـانوادگی و همچنیـن 
ــد.  باورهـای سـنتی کـه ضمنـاً میتوانـد بـا ابـهام فـراوان همـراه باش
ــور مسـلم از اهمیـت  ساختارهای اداری، سیاسی و اجتماعی نیز به ط

زیادی برخوردار هستند.  

 

1- re-vision 2- reality checking
3- implicit standards 4- evaluation
5- explicit standards 6- grounding

 
 


