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 های نگارش مقاالت  نامه شیوه شناسی آسیب

 (پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی در مجالت علمی)
 آبادی محمود حکم

ایران گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسالمی، تویسرکان،استادیار 

 چکیده

های متعدد و متنوعی برای نگارش  نامه از زمانی که چاپ مقاالت به شکل امروزی در مجالت معتبر دانشگاهی آغاز شده است، شیوه

های آموزشی مختلف ضروری، ولی مشاهدة  تنوع در آیین نگارش مقاالت به جهت وجود زیرگروه. و تدوین مقاالت ارائه شده است

. شود هایی که باید شیوة نگارش واحدی داشته باشند، دیده می ها ایراد بزرگی است که در رشته ، کاستی و غلطها ها، ضعف اختالف

پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی، اشکاالت ساختاری را استخراج  -ها در شش مجله علمی نامه این مقاله با بررسی شیوه

توجهی نویسندگان  ها مربوط است و کم نامه ها و از سویی به شیوه ا از یک طرف به داوریکرده و به این نتیجه رسیده است که ایراده

ضرورت و هدف غایی نگارش این مقاله، ارائۀ پیشنهاد به متولیان . بخشد ها را شدت می مقاالت، عامل دیگری است که این ضعف

االجرا  ت که با خرد جمعی برای رسیدن به الگویی واحد و الزماندرکار وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی اس مجالت و مسئوالن دست

 .ها را برطرف نمایند ها و اختالف روش ها و تفاوت جهت صحت و سالمت ساختار مجالت بکوشند و تناقض

 .ها، ساختار، داوری، ویرایش نامه ههای دانشگاهی، شیو فصلنامه: هاکلیدواژه

 :مقدمه -4

ر حوزه زبان و ادبیات فارسی مربوط به تحقیقات مستشرقینی است که به چاپ و تصحیح متون ادب پیشینه نگارش مقاالت علمی د

در پی آشنایی استادان نسل اول و . کردند هایی در راستای کارهای علمی خود منتشر می فارسی همت گماشتند و در پی آن، نوشته

های علمی و ادبی از طرف دیگر  شار مجالت و برپایی محافل و انجمنها از یک طرف و انت ها و تأسیس دانشگاه دوم با تحقیقات غربی

 .باعث شد که نگارش مقاالت روز به روز بیشتر و بیشتر شود

های دقیق و مدونی برای نگارش مقاالت وجود نداشت؛ چرا که استادان  نامه گونه که باید، شیوه های آغازینِ انتشار مجالت، آن در سال

ره بیشتر متوجه معنا بودند تا لفظ و ساختار؛ حتی بعضی از استادان هیچ اعتقادی به رعایت اصول اولیه بزرگ و نامدار آن دو

دانستند و پایبندی به آن را مانعی  نداشتند و آن را مخالف با طبیعت زبان می( سجاوندی)ها از قبیل رعایت عالئم نگارشی  نامه شیوه

تدریج با توجه به گسترش حوزه مطالعات و تحقیقات و جزءنگری در کارهای  ند؛ اما بهشمرد ها می برای جوالن ذوق و بروز نوآوری

علمی و گسترش مجالت دانشگاهی و از طرفی به خاطر این که جامعه علمی از حرکت سریع و رو به رشد جامعه غربی عقب نماند، 

ا آنجا که امروزه رعایت آیین نگارش مقاالت، قسمتی از االجرا شد ت های نگارش مقاالت احساس و الزم نامه ضرورت پایبندی به شیوه

 .کاهد شود و نبود آن از امتیاز مقاالت می اعتبار سنجی تحقیقات محسوب می

پژوهشی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی مورد  –های تنظیم و نگارش مقاالت در شش مجله علمی نامه در این تحقیق، شیوه

هدف غایی این مقاله، . ها و ایرادهای مشاهده شده در متن مقاالت استخراج و ارائه شده است بررسی قرار گرفته و تفاوت

ها برای  ها و اختالف روش ها و رهایی از تناقض های نگارش مقاالت در بعد ساختاری، برطرف شدن ضعف نامه سازیشیوه یکسان

های  نامه االجرا و منطبق با شیوه ی واحد و الزم تخاذ یک شیوهرسیدن به الگویی واحد در نگارش مقاالت است؛ به این امید که با ا

های نویسندگان مقاالت، داوران و ویراستاران برطرف  مشکالت و سردرگمی( 43-46: 4931فتوحی، )مطرح و رایج در جامعه جهانی 

که چرا کارشناسان،  پرسش اصلی این است. شود و پیراستگی، صحت و سالمت ساختار در تحقیقات دانشگاهی مشاهده شود

به صورت  –هایی یکسان و عملیاتی و کاربردی  نامه های وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی در راستای ارائه شیوه مسئوالن و ممیّزی

همه شود، این  ها و با همه اشکاالتی که در آن ها دیده می نامه کوشند و چرا با وجود این شیوه نمی–نامه وزارتی  آیین/ بخشنامه 

 !شود؟ ضعف و ایراد و اختالف و اشکال در مقاالت مشاهده می

 :بحث و بررسی -1
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به دو ( مجالت مربوط به زبان و ادبیات فارسی: مطالعه موردی)با نگاهی منتقدانه به ساختار مقاالت چاپ شده در حوزه علوم انسانی 

/ های دستوری، ویرایشی، امالیی انی و ساختاری مربوط به جنبهایرادهای زب( الف: خوریم که عبارتند از ایراد متفاوت و مهم برمی

های مختلف مقاله، رعایت عالئم نگارشی و آراستگی ظاهری مقاالت و  ایرادهای فنی که مربوط به نظم و تدوین قسمت( تایپی ب

در ویرایش فنّی موارد . گیرد یعلمی مورد بررسی قرار م/ در بحث از ویرایش، سه حیطه ویرایش فنّی، زبانی و تخصصی. مجالت است

 :زیر باید رعایت شود

 ...ها و فاصله الخط فارسی مانند کاربرد درست همزه، عالئم سجاوندی، رعایت نیم استفاده درست از رسم( الف

 .جدانویسی کلماتی که متصل نوشتن آن ها موجب بدخوانی شود( ب

 .وشت آنهای دعایی یا به کار بردن کوته ن کامل نوشتن عبارت( ج

 .آوا توجه به امالی کلمات هم( د

 .«اء»حذف همزه از پایان کلمات عربی مختوم به ( ه

 ....و

 :های زیر از اهم مواردی است که باید مدّ نظر باشد در ویرایش زبانی نکته

 .شود های فارسی دیده می در نوشته -به تأثیر از زبان عربی  -پرهیز از مطابقت موصوف و صفت که به غلط ( الف

 .به کار نبردن تنوین با کلمات فارسی و غیر عربی( ب

 .های جمع عربی با واژگان فارسی ها و به کار نبردن نشانه پرهیز از جمع بستن دوباره واژه( ج

 .های تفضیلی عربی به صفت« تر»خودداری از افزودن ( د

 .جورهای قدیمی و مه های تکلّف آمیز و ترکیبات و واژه پرهیز از عبارت( ه

 .های علمی عدم استفاده از زبان ادبی و آراسته در نوشته( و

 .فایده خودداری از هرگونه حشو و تکرار زائد و بی( ز

 .های دیگر استفاده از برابرهای فارسی به جای کاربردهای عربی و پرهیز از گرته های زبان( ح

 .ی مفعولی بعد از مفعول نه بعد از فعل« را»استفاده از ( ط

 .مطابقت فعل با نهاد جمله( ی

 .رعایت اصول حذف فعل به قرینه یا بدون قرینه( ک

 .هایی که کژتابی و ابهام یا ضعف تألیف دارند پرهیز از عبارات و جمله( ل

 ....و

نکته  .تخصصی در این مقال جایز نیست و در جایی دیگر باید به آن پرداخت/ با توجه به ساختار این مقاله، بحث از ویرایش علمی

مهم دیگر این است که چون ایرادهای موجود در مجالتِ بررسی شده، بسیار زیاد بود و نیز به خاطر این که حجم مقاله حاضر از حد 

ویرایش فنی »ی  آیا مقاالتِ بررسی شده کامالً قواعد و بایدها و نبایدهای دو حیطه: معمول فراتر نرود، حتی پرداختن به این مهم که

اند یا خیر؟ به تمام و کمال در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفت و فقط بر مبنای دستورالعمل مندرج در  رعایت کرده را« و زبانی

 .گانه، سه مقاله آغازین از هر مجله نقد و بررسی شد های مجالت شش نامه شیوه

 :روش کار -9

پژوهشی وزارت علوم و  -از نشریات علمی( فصلنامه و دو فصلنامه)ها، به صورت کامالً تصادفی، سه مجله  نامه برای نقد و بررسی شیوه

های ارائه شده در هر مجله بررسی کردیم تا نمونه و محکی باشد از  از دانشگاه آزاد اسالمی را از نظر دستورالعمل( فصلنامه)سه مجله 

هایی کامالً روشمند و پیراسته  ت و رواج نوشتهها و ایرادها برای کسانی که آرمان و هدفشان تعالی و رشد کمّی و کیفی نشریا ضعف

ذکر این نکته مهم الزم است که عمر مجالت دانشگاه آزاد اسالمی در مقایسه با نشریات وزارت علوم به . از هرگونه عیب و نقص است

ها باید به  در نقدها و بررسی تأثیر نخواهد بود و هابی گمان در میزان رعایت معیارها و دستورالعمل رسد و این ویژگی،بی نصف هم نمی

در این بررسی، به ترتیب، سه مقاله اول از هر مجله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است تا بتوانیم به نتایج . این نکته توجه داشت

 :مشخصات مجالت به شرح ذیل است. مستدل و مستند و قابل قبولی برسیم
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 .4934، دانشگاه یزد، سال سیزدهم، شماره بیست و پنجم، پاییز و زمستان «کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی»فصلنامه ( الف

 .، پیاپی پنجم4934، دانشگاه شیراز، سال سوم، شماره یکم، بهار و تابستان «مطالعات ادبیات کودک»دو فصلنامه ( ب

 .4939تابستان  ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال ششم، شماره دهم، بهار و«ادبیات پایداری»دو فصلنامه ( ج

 .، پیاپی هجدهم4939، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، سال پنجم، شماره سوم، بهار «عرفانیات در ادب فارسی»فصلنامه ( د

 .4932، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، شماره سی و سوم، زمستان «ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»فصلنامه ( ه

 .4932، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، شماره بیست و چهارم، زمستان «ان سخنبهارست»فصلنامه ( و

های مندرج در شش مجله را در جدولی شامل چندین قسمت به روش  نامه های طرح شده در شیوه در این بررسی، ابتدا م لّفه

ها نشان داده  نامه ها را در شیوه یم که اختالف روشجدول آورد  ها را در ادامه تای و به اختصار بیان کردیم و توضیحات و تفاو مقایسه

ها در سه مقاله اول در هر کدام از  ها و تناقض ها، به بیان ایرادها و ضعف نامه سپس بر اساس معیارهای ذکر شده در شیوه. باشیم

 21)چون حجم مقاله از حد معمول الزم به توضیح است که ابتدا، ایرادها را در پنج مقاله استخراج کردیم ولی . شش مجله پرداختیم

 .بیشتر شد، ناگزیر ایرادهای دو مقاله چهارم و پنجم را حذف کردیم( صفحه

 :ها نامه بررسی ساختاری شیوه -1

 ها های مجالت و بیان تفاوت نامه ساختارهای طرح شده در شیوه -1-4
 ساختارها                       

 مجالت 

عرفانیات در ادب  طالعات ادبیات کودکم ادبیات پایداری کاوش نامه

 فارسی

ادبیات عرفانی و 

 اسطوره شناختی

 بهارستان سخن

نامه ناقص است  در شیوه دارد دهنده مقاله و ترتیب آن اجزاء تشکیل

 ولی در عمل رعایت کرده

نامه ناقص است  در شیوه

 ولی در عمل رعایت کرده

نامه ناقص است  در شیوه دارد

 ولی در عمل رعایت

 کرده

نامه ناقص است ولی  در شیوه

 در عمل رعایت کرده

 سطر 43حداکثر  کلمه 431حداکثر  کلمه 431حداکثر  کلمه 231حداکثر  کلمه 231تا  431 مشخص نیست حجم چکیده

تعداد واژگان کلیدی 

 چکیده

 کلمه 6حداکثر  مشخص نیست کلمه 3تا  9 مشخص نیست کلمه 6تا  9 کلمه 3تا  9

صفحه  21تا  حجم مقاله

A4 

 26صفحه  21تا 

 سطری

تا  9311از 

 کلمه 3111

صفحه  21تا 

A4 

 29صفحه  21تا  صفحه 91تا 

 سطری

هایی  با تفاوت دارد متنی ارجاعات درون

 دارد

 هایی دارد با تفاوت دارد دارد دارد

ارجاعات 

 متنی برون

 دارد دارد دارد ناقص است دارد دارد ها کتاب

 دارد ناقص است دارد رددا دارد دارد مجالت

مجموعه 

 مقاالت

 دارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد

 دارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد سایت ها

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ها نامه پایان

مشخص  الخط رسم

 نیست

 دارد مشخص نیست دارد مشخص نیست دارد

های  شیوه درج معادل

 التین

 دارد ندارد دارد دارد ددار ندارد

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد ها بندی مدخل شیوه رج

 ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد سپاسگزاری 

 

 ها نامه ها در شیوه تفاوت -1-1
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 متنی ارجاعات درون -1-1-4

 :متنی ارائه شده است های زیر برای ارجاعات درون شیوه ،در شش مجله بررسی شده

 (صفحه: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)

 مطالعات ادبیات کودک، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، بهارستان سخن

 

را « و»، حرف ربط «دونقطه»به جای نشانه نگارشی « صفحه»و « سال انتشار»بین واحدهای « بهارستان سخن»مجله : نکته

 .پیشنهاد داده است

 (جلد، صفحه: ال انتشارنام خانوادگی نویسنده، س)

 کاوش نامه، عرفانیات در ادب فارسی

 

را پیشنهاد داده « ،»، ویرگول «دونقطه»به جای نشانه نگارشی « جلد»و « سال انتشار»بین واحدهای « کاوش نامه»مجله : نکته

 .است

 (نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، جلد، صفحه)

 ادبیات پایداری

 

قول شده از مجالت، شیوه  درباره مطالبِنقل ،متنی در شیوه ارجاع درون،کدام از شش مجله فوق م است که هیچتوضیح این نکته الز

ای که شیوه ارجاع به آیات  و تنها مجله. اند ها، سایت ها و مجموعه مقاالت اشاره نکرده نامه ارجاع به اشعار کالسیک و شعر نو، پایان

 .است« عرفانیات در ادب فارسی»قرآنی را یادآوری کرده است، مجله 

 متنی ارجاعات برون -1-1-1

 ها ارجاعات به کتاب -1-1-1-4

 .نظر دارند آید، اختالف شش مجله در عالئم نگارشی که بین واحدها می: نکته اول

 .اند أخیر آوردهرا با تقدیم و ت« واحدها»در مقایسه با بقیه مجالت « بهارستان سخن»و « ادبیات پایداری»های  مجله: نکته دوم

 .را ذکر نکرده است« مصحّح/ مترجم»واحدِ « مطالعات ادبیات کودک»مجله : نکته سوم

 ارجاعات به مجالت -1-1-1-1

 .نظر دارند آید، اختالف هر شش مجله در عالئم نگارشی که بین واحدها می: نکته اول

 .در شش مجله، ترتیب واحدها رعایت نشده است: نکته دوم

 .را نیاورده است« شماره صفحات مقاله»واحد « ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»مجله : نکته سوم

 ارجاعات به مجموعه مقاالت و سایت ها -1-1-1-9

اند و در عالئم  ترتیب واحدها را رعایت نکرده« بهارستان سخن»و « عرفانیات در ادب فارسی»، «کاوش نامه»سه مجله : نکته اول

 .نظر دارند آید، اختالف ا مینگارشی که بین واحده

 .اند سه مجله دیگر به این مورد نپرداخته: نکته دوم

 های التین شیوه درج معادل -1-1-9

 .اند به این مورد نپرداخته« ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»و « کاوش نامه»مجالت : نکته اول

 .اند های التین را در پاورقی آورده معادل« طوره شناختیادبیات عرفانی و اس»و « مطالعات ادبیات کودک»مجالت : نکته دوم

 .اند معادل خارجی را داخل پرانتز درج کرده« اسم/اصطالح»بقیه مجالت جلو هر: نکته سوم

 ها بندی مدخل شیوه رج -1-1-1

 .دان اصالً رعایت نکرده« ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»و « عرفانیات در ادب فارسی»مجالت : نکته اول
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و ... و 9، 2، 4های اصلی با اعداد  مدخل:اند دقیقاً رعایت کرده« مطالعات ادبیات کودک»و « ادبیات پایداری»مجالت : نکته دوم

 .آمده است... و 2-4، 4-4های فرعی به صورت  مدخل

اند؛ با این توضیح که  ایت کردهاند ولی در متن مقاالت رع نامه نیاورده در شیوه« بهارستان سخن»و « کاوش نامه»مجالت : نکته سوم

 .های فرعی، اعداد را از چپ به راست درج کرده است در مدخل« بهارستان سخن»

 گانه ها در مقاالت مجالت شش نامه ایرادهای ساختاری شیوه -1-9

 «کاوش نامه»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-4

 پیشینه تحقیق -1-9-4-4

 :ون مقدمه بیاید؛ ولینامه باید در طبق شیوه

 .را بعد از مقدمه آورده است« پیشینه تحقیق»مقاله دوم 

 .ندارد« پیشینه تحقیق»مقاله سوم 

 حجم مقاله -1-9-4-1

 :است؛ ولی A4صفحه  21نامه، حداکثر  طبق شیوه  

 .صفحه است 91مقاله دوم و سوم   

 حجم چکیده -1-9-4-9

 :چکیده مشخص نشده و به همین دلیل حجم چکیده ها متفاوت استنامه، تعداد واژگان  در شیوه          

 کلمه 439مقاله اول 

 کلمه 249مقاله دوم 

 کلمه 216مقاله سوم 

 متنی ارجاعات درون -1-9-4-1

 :بیاید؛ ولی( نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، جلد، صفحه)نامه باید به شکل  طبق شیوه 

 ...و 49-41صص : هم آمده است( ص)نشانه اختصاری « ه صفحهشمار»قبل از واحد : در مقاله اول

در « شماره صفحه»قول شده در کنار نام نویسنده آمده و واحد  در ابتدای مطلب نقل« سال انتشار»در مقاله دوم، واحد 

 ....و 91 -23صص : قول شده و داخل پرانتز آمده است پایان مطلب نقل

 .23ص : آمده است« نام کتاب»، «ام نویسندهن»در بعضی از ارجاعات به جای واحد 

 ....و 13-16، 91صص : آمده است« نام نویسنده»متنی در آغاز بند و بالفاصله بعد از  در بعضی موارد، ارجاع درون

 .13ص : جا آمده است جابه« جلد»و « سال نشر»در یک مورد، واحدهای 

، ولی مطلب نقل شده از منبع قبلی نیست و شیوه ارجاع استفاده شده« همان»در یک مورد، در پایان بند از لفظ 

 .13ص : نادرست است

 .13ص : متنی یاد شده است گاه از مترجم نیز داخل ارجاع درون

ای نشده است، نویسنده محترم به  نامه هیچ اشاره در مقاله سوم، با توجه به این که برای ارجاع به شعرها در شیوه

 :های مختلف عمل کرده است شکل

 .64ص : در بین آنها برای ارجاع به کار رفته است« ممیز»گاه دو عدد با نشانه نگارشی 

 ...و 61-62صص : در جایی نام کتاب و شماره بیت آمده است

 .61-69صص : در مواردی نام کتاب، شماره بیت و صفحه آمده است

 .66ص : به کار برده ،ی ارجاع به ابیات همها ارائه داده برا نامه برای کتاب در جایی دیگر روشی را که در شیوه

 .63ص : در مواردی نام اثر و در کنار آن عددی آمده که معلوم نیست شماره بیت است یا شماره صفحه

 .34ص : کند استفاده کرده ولی منبع قبلی آن را تائید نمی« همان»در جایی برای ارجاع به شعر، از لفظ 
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 .36ص : نام برده که از نظامی نیست( هزار اندرز)ظامی از اثری در موردی دیگر در ارجاع به شعر ن

 متنی ارجاعات برون -1-9-4-0

نامه مجله، یا دقیق رعایت نشده است و یا اصالً نیامده  نویسی، مطابق شیوه در هر سه مقاله، عالئم نگارشی بین واحدهای فهرست

 .36-31، 36-33، 26-21صص : است

استفاده کرد؛ اما در مقاله « نا بی»مشخص نباشد، باید از کوته نوشت « ناشر»در جوامع دانشگاهی، هرگاه  های رایج نامه مطابق شیوه

 .23ص : استفاده شده است« نا بی»به جای « تا بی»اول از کوته نوشت 

نام )های رایج  امهن در مقاله دوم و سوم، در مواردی که کتاب بیش از یک نویسنده داشته، درج نام نویسنده دوم برخالف شیوه

منبع ) 33ص ( 41و 9و 4منابع شماره ) 33ص : آمده است« نام و نام خانوادگی»به صورت ( خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام

 (.43شماره 

 «ادبیات پایداری»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-1

 حجم مقاالت -1-9-1-4

 :؛ ولیصفحه است 21نامه، حداکثر  طبق شیوه  

 .صفحه است 23و بعضی مقاالت دیگر بیش از . صفحه است 22صفحه و مقاله سوم  24مقاله اول 

 گان/ جای درج مشخصات نویسنده -1-9-1-1

زیر عنوان مقاله و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول و  ،گان، سمت چپ/ نامه، باید نام و رتبه علمی نویسنده طبق شیوه

 :ولی. بوط در پاورقی بیایدموسسه مر/ دانشگاه 

. نامه، آدرس الکترونیکی همه نویسندگان در پاورقی آمده است و خالف شیوه. در مقاله اول، نویسنده مسئول مشخص نشده است

 .موسسه نویسنده مسئول هم درج نشده است/ دانشگاه 

 .موسسه نویسنده مسئول نیامده است/ دانشگاه  ،در مقاله دوم و سوم نیز

 حجم چکیده و محتوای آن -1-9-1-9

ها و روش کار  معرفی موضوع، اهمیت تحقیق، یافته: کلمه است و محتوای آن شامل 231تا  431نامه، حجم چکیده  طبق شیوه  

 :ولی. است

 .های تحقیق و روش کار نیامده است در مقاله دوم، یافته

 .کلمه است و روش کار ذکر نشده است 239در مقاله سوم، حجم چکیده 

 مقدمه -1-9-1-1

های پژوهش، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق و روش تحقیق باشد؛  نامه، مقدمه باید شامل هدف طبق شیوه

 :ولی

 .ضرورت و اهمیت تحقیق را نیاورده است: مقاله اول

 .مقاله دوم و سوم، روش تحقیق را ندارد

 متنی ارجاعات برون -1-9-1-0

 .نامه رعایت نشده است نویسی بر اساس شیوه ه، ترتیب واحدهای فهرستدر هر سه مقال

از « ،»مثالً به جای ویرگول . ای عمل شده است نامه نیامده و سلیقه در هر سه مقاله، عالئم نگارشی بر اساس شیوه

 .استفاده شده است« ناشر»و « محل نشر»بین واحدهای « :»دونقطه

ویسی مجالت، به جای صفحه آغازین و پایانی مقاالت، تنها یک عدد ذکر شده که معلوم در مقاله دوم و سوم، در فهرست ن

 نیست صفحه آغازین مقاالت است یا صفحه پایانی ؟

نیامده است؛ جز منبع « ،»نشانه نگارشی ویرگول« نام نویسنده»و « نام خانوادگی نویسنده»در مقاله سوم، بین واحدهای 

 .44شماره 
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 متنی درون ارجاعات -1-9-1-1

 :بیاید؛ ولی( نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، شماره صفحه)نامه باید به شکل  طبق شیوه

 .آمده است( صفحه: نام خانوادگی، سال نشر)در هر سه مقاله، تمامی ارجاعات به شیوه دیگری 

 .93 و23صص : نیامده است« شماره صفحه»در مقاله دوم، در مواردی واحد 

 .91 و23صص : دو مورد عالئم نگارشی رعایت نشده است در

 .33ص : اند جاآمده جابه« سال نشر»و « شماره صفحه»در مقاله سوم، در یک مورد واحدهای 

 .33ص : نیامده است« سال نشر»در یک مورد نیز واحد 

 «مطالعات ادبیات کودک»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-9

 ها بندی مدخل رجشیوه  -1-9-9-4

 .32ص : های فرعی، اشتباه و بدون رعایت ترتیب و رده تایپ شده است در مقاله سوم، اعداد در مدخل

 متنی ارجاعات برون -1-9-9-1

از مقاله دوم و  9از مقاله اول؛ منبع شماره  3 و9منبع شماره : در هر سه مقاله بعضی از عالئم نگارشی رعایت نشده است

 .از مقاله سوم 23و 29، 22، 49، 3 ،2منبع شماره 

 .93و  3منبع شماره : در مقاله سوم بعضی از واحدها ذکر نشده

منبع : اند اسم دو شخصیت آمده که معلوم نیست چه کسانی هستند و چرا آمده« نام کتاب»در مقاله سوم بعد از واحد 

 .99شماره 

 متنی ارجاعات درون -1-9-9-9

 :بیاید؛ ولی( صفحه: نام نویسنده، سال نشر) نامه باید به شکل طبق شیوه

استفاده شده « ،»استفاده شود ولی به جای آن از ویرگول« :»باید از نشانه نگارشی دونقطه« همان»در مقاله اول و دوم، بعد از لفظ 

 .94و  26، 49، 9صص : است

 .24ص : نیامده است« سال نشر»بعد از « شماره صفحه»در مقاله دوم، واحد 

 .14و  91، 23صص : شده ولی رعایت نشده است استفاده می« همان»مقاله دوم، در بعضی از موارد باید از لفظ در 

 .31و  13ص : نیامده است« سال نشر»و « نام نویسنده»، «شماره صفحه»در مقاله سوم، در بعضی از ارجاعات، واحدهای 

 «ر ادب فارسیعرفانیات د»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-1

 حجم چکیده -1-9-1-4

 :کلمه باشد؛ ولی 431نامه باید حداکثر  طبق شیوه

 .کلمه است 434در مقاله دوم، تعداد واژگان چکیده 

 دهنده مقاله اجزاء تشکیل -1-9-1-1

« گیری نتیجه»به « قدمهم»یکباره از  ،را ندارند و بدون استفاده از عنوان های اصلی و فرعی« بحث و بررسی»های اول و سوم،  مقاله

 .اند رسیده

 های التین شیوه درج معادل -1-9-1-9

 :نامه باید داخل متن و در پرانتز بیاید؛ ولی طبق شیوه

 .33و  31- 13صص : در مقاله سوم، در بعضی موارد داخل پرانتز نیامده است

 ها نوشت شیوه ارجاع به پی -1-9-1-1

ها چگونه باشند و با چه  ورد و پایان مقاله قبل از کتابنامه بیاید؛ ولی چون قید نشده که شمارهشماره بخ ،نامه باید در متن طبق شیوه

 :ای به روشی خاص عمل کرده است ای بیایند، هر مقاله نشانه

 .91ص : تایپ شده است« ت ک»در مقاله دوم، در انتهای واژه، عدد 
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 .آمده است« []»در انتهای بندها و داخل قالب  ،در مقاله سوم، شماره

ها از  نوشت داخل قالب آمده و در صفحه بعد، شماره پی 3یک بند، عدد   نوشتِ شماره پنج، یکباره در پایان در مقاله سوم، بعد از پی

 .32ص : عدد شش شروع شده است که مطمئناً اشتباه تایپی است

 متنی ارجاعات درون -1-9-1-0

 :بیاید؛ ولی( صفحه: ه، سال نشرنام نویسند)نامه باید به شکل  طبق شیوه  

 .33و  13، 43صص : آمده است« نام نویسنده»به جای « نام کتاب»در هر سه مقاله، واحد 

 .متفاوت است –نامه مطرح نشده است  چون در شیوه –در مقاله دوم، شیوه ارجاع به ابیات 

 .69و  31صص : نیست شده که چنین استفاده می« همان»در مقاله سوم، در مواردی، باید از لفظ 

 متنی ارجاعات برون -1-9-1-1

 .61ص : نیامده است« نا بی»و کوته نوشتِ « ناشر»در مقاله سوم، در منبع ماقبل آخر، واحدهای 

 «ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-0

 متنی ارجاعات درون -1-9-0-4

 :بیاید؛ ولی( صفحه: نام نویسنده، سال نشر)شکل نامه باید به  طبق شیوه

 .نیامده است« ،»در مقاله اول، در کل ارجاعات، بین واحد اول و دوم نشانه نگارشی ویرگول

 .31-39، 32، 29، 24-21صص : شده که چنین نیست استفاده می« همان»در مقاله اول و سوم، در مواردی، باید از لفظ 

 .21ص : استفاده شده است« همانجا»از کلمه « همان»، به جای لفظ در مقاله اول، در یک مورد

 .36-61و  31-93صص : نیامده است« ،»در مقاله دوم و سوم، در بسیاری از ارجاعات، بین واحد اول و دوم، نشانه نگارشی ویرگول

 مقدمه -1-9-0-1

 :باشد؛ ولی بیان مسئله، اهداف، ماهیت و پیشینه: نامه، مقدمه باید شامل طبق شیوه 

 .اند مقاله اول و سوم، اهداف مقاله را نیاورده

 .مقاله اول، پیشینه تحقیق را بسیار مختصر و در دو سطر آورده است

 متنی ارجاعات برون -1-9-0-9

 .نامه نیست در هر سه مقاله، عالئم نگارشی مطابق شیوه

  -نامه نیامده است  با آن که در شیوه -« حات آغازین و پایانی مقالهشماره صف»در مقاله اول، در کل ارجاعات مربوط به مقاالت، واحد 

 .قید شده است

 .را ندارد« نوبت چاپ»واحد  ،ها در مقاله دوم، تمام ارجاعاتِ مربوط به کتاب

. نویسنده، نام نام خانوادگی: نامه این مجله با همه مجالت دیگر متفاوت است عالئم نگارشی مربوط به ارجاعات مجالت در شیوه: نکته

 .نام مقاله داخل گیومه، نام مجله، سال چاپ، شماره چاپ. سال نشر

 «بهارستان سخن»نامه در مجله  ایرادهای ساختاری شیوه -1-9-1

 مقدمه -1-9-1-4

 :نامه، مقدمه باید شامل پیشینه تحقیق باشد؛ ولی طبق شیوه

 .مقاله دوم پیشینه تحقیق ندارد

 تنیم ارجاعات درون -1-9-1-1

 :بیاید؛ ولی( صفحه: نام نویسنده، سال نشر)نامه باید به شکل  طبق شیوه

 .آمده است«:»عالمت نگارشی دونقطه -ای را نیاورده  نامه که نشانه برخالف شیوه -در هر سه مقاله، بین دو واحد پایانی 

 متنی ارجاعات برون -1-9-1-9

 .کر واحدها رعایت نشده استترتیب ذ 23و  43، 3در مقاله اول، در منابع شماره 
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 .نیامده است« نام کتاب»واحد  43در مقاله اول، در منبع شماره 

 .نامه مطابقت ندارد و ترتیب ذکر واحدها رعایت نشده است های نگارشی با شیوه نشانه 41-3، 3، 9، 2در مقاله دوم، در منابع شماره 

 .امده استشماره صفحات مقاله نی 6در مقاله دوم، در منبع شماره 

 .نامه مطابقت ندارد های نگارشی با شیوه نشانه 9در مقاله سوم، در منبع شماره 

 حجم مقاالت -1-9-1-1

 :صفحه است؛ ولی 21نامه، حداکثر  طبق شیوه

 .صفحه است 23صفحه است و مقاله دوم  92مقاله اول 

که به ایرادهای ساختاری ( 9-1)قسمت  ها از علت نامرتب آمدن مدخل :درباره بررسی های فوق باید متذکر شد که

ها در مقاله حاضر،  نامه ایم، ترتیبی است که در هر مجله آمده و مشاهده تقدیم و تاخیردر بررسی مفاد شیوه ها پرداخته نامه شیوه

 .هاست های مندرج در شیوه نامه ناشی از تفاوت در نظم و ترتیب آیتم

 :گیری نتیجه -0

گانه در این مقاله، نتایج زیر  پژوهشی و با بررسی مجالت شش -یم و نگارش مقاالت علمی های تنظ نامه مطابق شیوه

 :حاصل آمد

حجم مقاله، حجم : پژوهشی مانند -ها و ضروریات مرتبط با شیوه تنظیم و نگارش مقاالت علمی  تمامی بایسته( الف

گیری،  ها، نحوه ارجاعات، محتوای نتیجه بندی مدخل دهنده مقاله، رج چکیده، محتوای چکیده، محتوای مقدمه، اجزاء تشکیل

 .های مجالت موردنظر بیاید، یا ناقص است یا اصالً به بعضی از آن ها اشاره نشده است نامه که باید در شیوه... الخط و رسم

وان موردی ت شود؛ به سخن دیگر نمی های مطرح در شش مجله مذکور وحدت رویه دیده نمی نامه کدام از شیوه در هیچ( ب

 .را اشاره کرد که هر شش مجله در آن یکسان عمل کرده باشند

های  های نگارش از دیگر کاستی ها در بیان اصول و شیوه هاو تفاوت عدم رعایت نظم و ترتیب، تقدیم و تأخیرها، تناقض( ج

 .تمامی این شش مجله است

یات تائید شده دانشگاه آزاد اسالمی وجود ندارد و چون در امتیاز و رجحانی میان مجالت مورد تائید وزارت علوم با نشر( د

بوته نقد مورد بررسی قرار گیرد و غثّ و ثمین مجالت مشخص شود، تفاوت فاحشی که باعث امتیاز یکی بر دیگری شود، دیده 

 .شود نمی

ی قرار گرفته و از طرفی توجه اند و این مهم مورد کم گانه، مدت زمان داوری را قید نکرده کدام از مجالت شش هیچ( ه

شود که مقاالت بعضی از  این تناقض باعث می. اند که تا زمان دریافت نظر داوری، نباید مقاله را به جای دیگری ارسال کرد تأکیدکرده

و  در داوری ها سرگردان( بیش از یک سال)پایبندند، مدت زمان مدیدی « ای پژوهش اخالق حرفه»نویسندگان محترم که به قانونِ 

 .بالتکلیف بماند

و نیز  -در سطح وزارت خانه و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی -اندرکار دهیم که مسئوالن دست پیشنهاد می( و

االجرا باشد، نویسندگان و داوران مقاالت و ویراستاران مجالت را از تشتت  نامه واحد که الزم مدیران مجالت، با اتّخاذ یک شیوه

 .خاطر برهانند و سالمت ساختار و دستورمندی و روشمندی را به جامعه علمی به ارمغان آرند ها و نگرانی روش

 فهرست منابع -1

 ها کتاب( الف

 (.چاپ هفتم. )سخن: تهران. آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی(. 4931. )فتوحی رود معجنی، محمود -

 مقاالت( ب

. 6سال . نشریه ادبیات پایداری. «...لفه پایداری در آثار شاعران پایداریتحلیل چند م »(. 4939. )آقاخانی بیژن و دیگران -

 .24-4صص . بهار و تابستان. 41شماره 
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فصلنامه عرفانیات در ادب . «مقایسه آراء حکیم ترمذی با آیین گنوسی»(. 4939. )اکبری، منوچهر و بابایی سرور، فاطمه -

 .61-13صص . بهار. 9شماره . 3سال . فارسی

شماره . 6سال . نشریه ادبیات پایداری. «ادبیات پایداری؛ تعاریف و حدود»(. 4939. )میری خراسانی، احمد و هدایتی، فاطمها -

 .14-29صص . بهار و تابستان. 41

سال . «فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. «آزاد اندیشی ابوسعید و سهراب سپهری»(. 4932. )اویسی کهخا، عبدالعلی -

 .94-44صص . زمستان. 99شماره . 3

در اندیشه خیام با نگاه تطبیقی به ( اغتنام فرصت)گرامی داشت دم »(. 4939. )باقری زاد، داوود و کزازی، میرجالل الدین -

 .46-44صص . بهار. 9شماره . 3سال . فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی. «مولوی

بهار . 41شماره . 6سال . نشریه ادبیات پایداری. «مایه ادبیات پایداری ایران حکمت عملی، بن»(. 4939. )بصیری، محمدصادق -

 .61-19صص . و تابستان

سال . فصلنامه کاوش نامه. «های اندیشمندان علوم بالغی در زمینه تصدیر تحلیل و بررسی دیدگاه»(. 4934. )پارسا، سید احمد-

 .26-3صص . پائیز و زمستان. 23شماره . 49

 4شماره . 9سال . مجله مطالعات ادبیات کودک. «در اشعار روایی کودکان "زمان"بررسی جایگاه »(. 4934. )، عباسجاهد جاه -

 .43-4صص . بهار و تابستان(. 3پیاپی )

پائیز . 23شماره . 49سال . فصلنامه کاوش نامه. «...وندی پر کاربرد در زبان فارسی( ه -)پسوند »(. 4934. )جباری، محمدجعفر -

 .36-23صص . زمستان و

. «نگاهی به ابعاد روایت مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور»(. 4934. )حسام پور، سعید و آرامش فرد، شیدا -

 .16-43صص . بهار و تابستان(. 3پیاپی ) 4شماره . 9سال . مجله مطالعات ادبیات کودک

شماره . 3سال . فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. «نسانعشق پژوهی؛ از خدا تا ا»(. 4932. )حسینی، سید حسین-

 .64-99صص . زمستان. 99

. بهار. 9شماره . 3سال . فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی. «زائوم در غزلیات شمس»(. 4939. )حیدری، حسن و رحیمی، یداله -

 .16-23صص 

فصلنامه ادبیات عرفانی و . «هرمانان در گذر از اسطوره به حماسهتکوین و تحول ق»(. 4932. )خوارزمی، حمیدرضا و دیگران -

 .33-69صص . زمستان. 99شماره . 3سال . اسطوره شناختی

سال . فصلنامه بهارستان سخن. «...های خطی شرح سروری بر بوستان سعدی بررسی نسخه»(. 4932)دهقان، علی و دیگران  -

 .62-99صص . زمستان. 21شماره . 41

صص . بهار و تابستان(. 3پیاپی ) 4شماره . 9سال . مجله مطالعات ادبیات کودک. «...موش و گربه»(. 4934. )اری، حسنذوالفق -

13-31. 

. 41سال . فصلنامه بهارستان سخن. «شهریار "سرنوشت عشق"تدوین روایتی تصاویر در شعر »(. 4932. )صادقی نژاد، رامین -

 .31-69صص . زمستان. 21شماره 

. 49سال . فصلنامه کاوش نامه. «های انسان معاصر های انسانی نظامی برای دغدغه پیام»(. 4934. )ی، حسینعلی و دیگرانقباد -

 .36-36صص . پائیز و زمستان. 23شماره 

امه فصلن. «نگاری در تاریخ بیهقی و مقایسه آن با شاهنامه بررسی نامه و نامه»(. 4932. )کشاورزی، شهال و توکلی، عزیز اله -

 .92-4ص . زمستان. 21شماره . 41سال . بهارستان سخن
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