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 استانداردسازی و اعتبارسنجی نشریات

 گودرزی اسداله معظمیدکتر 

 های تخصصی است.  ی تحلیلی ـ علمی در زمینهها از معیارهای بنیادی رشد و توسعه علوم در کشور رواج نگارش مقاله
ت ئـ یـ  هی   طـر    ازنشـریه    آموزشـی یـ    ، پژوهشـی و  منزلـت علمـی    است که طی آن اعتبـار و   اعتبارسنجی فرایندی

دولتـی   غیـر   هایسـازمان   ، رسـمی   علمـی، نهادهـای    هایای، انجمن تبارسنجی، مؤسسات حرفهکننده )شورای عالی اع ارزیابی
 و «نظـارت » و «سـنج  »با استفاده از ابزارهایی چون   شود و اعطاء می نشریهبه آن   شده با توجه به استانداردهای تعیین  و...(
از  نشـریه گیـرد کـه آیـا     یری قرار میگ های کمی و کیفی ارزیابی، سرانجام مورد قضاوت و تصمیممستمر شاخص ارزیابی
سنجی را فراینـد کنتـرو و تضـمین    توان اعتبار درواقع، می ای از زمان برخوردار هستند یا خیر؟ قل استانداردها در برههاحد

 .مبنای استانداردهای مورد توافق است، دانستارزیابی چرخشی بر فرایندی که دارای ی  نظام آموزش کیفیت در
های توصـیفی آغـاز کننـد. بـه طـور کلـی تحقیـق و         توانند کار نویسندگی خود را با ترجمه و تدوین مقاله مدرسان می

 تحلیل به عوامل زیر بستگی دارد:
 . زمینة علمی محقق1
 . میزان تأمل بر موضوع 2
 . قدرت ادراک و استنباط شخص3
 در یافتن روابط و اشاراتبینی  . نکته4
 . میزان آشنایی با فنون کمی )آمار، تحقیق در عملیات و مانند آنها(5
 . مدت زمانی که محقق برای تأمل بر موضوع در اختیار دارد6
 . حوصله و قدرت نویسنده در بازنگری ادواری در محتوای مقاله7
 

ش مسئله، هد  و روش تحقیق تـدوین کنـد. بعـد از آن    نویسنده باید بتواند موضوع خود را در چارچوب فرایند پرور
های مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی یا فرضـیات تحقیـق بدـردازد. مقالـه پـ  از       باید به گردآوری داده

 شود. شود و آزمون آن در بستر متغیرهای عملیاتی سؤاالت یا فرضیات نوشته می ها تجزیه و تحلیل می آوری داده جمع
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معیارهای ارزیابی این قسمت از مقاله عبارتند  1ها اختصاص دارد ها و تلفیق یافته   انتهایی مقاله به اخذ نتیجه از دادهبخ
( ارتباط محتوا و مراحل تحقیـق بـا   2ها و نتایج تحقیق؛  ها، یافته ( کفایت یا عدم کفایت روش تجزیه و تحلیل داده1از: 

( منـابع، روشـها و ابزارهـای گـردآوری     3ه؛ میزان استفاده از منابع علمی و نشـریات ادواری تخصصـی؛   مندرجات مقال
( نحـوه تبیـین مسـئله    5هـا و نتـایج تحقیـق؛     ( تبیین هدفهای تحقیق؛ توجه به محدودیتها و تـأییر آنهـا بـر یافتـه    4ها؛  داده

ها و اخذ نتیجه، نحوة تلفیق تحلیلهـا بـا چـارچوب     ه( شیوة تجزیه و تحلیل داد6صورتبندی سؤاالت و فرضیات تحقیق؛ 
 نظری تحقیق و ارائه پیشنهادهایی که از متن تحقیق استخراج شده باشد.

تنظیم مطالب: این قسمت آرای ، ترکیب و ترتیب مباحث و مطالـب مقالـه اختصـاص دارد. هـد  ایـن کـار بررسـی        
بندی ساختار صوری و فنی است. برای تنظـیم مطالـب ایـن     تناسب موضوع، هد  و نحوة ترکیب مباحث مقاله با طبقه

 شود: قسمت از معیارهای زیر استفاده می
 . بیان هد  )هدفها( و ارتباط آن با چارچوب مقاله1
 ؛ نحوة پرورش مبانی و چارچوب نظریات و الگوهاها . میزان دستیابی به هد  در متن مقاله و تحلیل یافته2
 ها و الگوهای مقاله ن سؤاالت، هدفها و فرضیهنحوة برقراری ارتباط بی .3
 ها و الگوهای علمی  ها با نظریه . میزان تلفیق یافته4
 گیری  . نحوة تعبیر و تحلیل و نتیجه5
 . نحوة ارجاعات در متن مقاله و نوشتن منابع6
 

  )ویرایش زبانی ـ فنی(استاندارسازی و اعتبارسنجی نشریات  ار زبانیساخت

منظور از دستور زبان در تدوین مقاله، قابلیت خواندن و سب  انشای مقاله و نحوه رعایت نکات ادبی ـ صوری توسـط   
نویسنده است. این شاخص نشانگر میزان استفاده مناسب محقق از قواعد زبان نوشتاری در مقالـه اسـت. بـه طـور کلـی      

ها باید به نحوی انتخاب و تنظیم شوند که بـرای دیگـر اشـخاص از     جمالت و بندهایمقالهمات، هنگام نوشتن مقاله، کل
نظر اصطالحات علمی و نیز روانی زبان کامالً قابل خواندن و درک باشند. برای ارتقای کیفیت این زمینه باید از قواعد 

ین و ارزیابی ایـن قسـمت از مقالـه عبارتنـد از:     الخطهای معتبر استفاده کرد. معیارهای تدو دستور زبان نوشتاری و رسم
الخطی،  (؛ صوری ]فنی: به کارگیری قواعد رسم؛ در صورتی که مقاله ترجمه باشدویرای  تطبیقی )مقابله با متن اصلی

بندی، تنظـیم ارجاعـات، یکدسـت کـردن ضـبطها و اصـطالحات، مشـخص کـردن          های فصل و وصل، پارگرا  نشانه
ارات و اصطالحات، ضبط التینی نامها یا معادو فرنگی اصطالحات )در صورت نیاز(، تعیـین محـل   ها، عب عناوین، واژه

ة مناسـب بـرای درج پانوشـتها و معرفـی مشخصـات کتابشناسـی،       هـا، مراعـات شـیو    تصاویر، اشـکاو، جـدولها و نقشـه   
)در صـورت لـزوم( و... کـه بـر      درج توضیح الزم برای برخی اصـطالحات  سنوات، گذاریهای الزم، تبدیل مقیاسها و اعراب

درستیهای نحـوی و  اکردن کاستیهای زبانی ن  افزاید[؛ نگارش ]ادبی: برطر  بندی می پیوستگی و انسجام و یکدستی و اسلوب

                                                                                                                                                                                              
1.  Hussey, J. & Roger Hussey (1997), Business Research, London: Macmillan Business.  
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دن اصطالحات و اعالم، پیشـنهاد افـزودن توضـیحات الزم )در    زبانی )نگارشی( اصالح دستوری و سبکی متن، یکدست کر
)در محیطهـای   آرایـی   چینـی و صـفحه   ؛ حرو قوو و کنترو ضبط التینی اسامی خارجی[ شانی و نقلصورت لزوم(، کنترو ن

 .خوانی؛ کنترو فنی و روخوانی نهایی مختلف: زرنگار، ورد، ایندیزاین اَدُب ایندیزاین و...(؛ نمونه
 

 توجه به نکات زیر ضروری است: استانداردسازی و اعتبارسنجی دربارة محتوا و ساختار مقالهبه قصد  مقالههنگام خواندن 
 ؛اشدآور ب مالو ؛ حتی اگرباید مطالعه شود مقاله تمام 
 ؛بیرون به درون آغاز کرد از کل به جزء و از ن را باید از اجزاء اطالعاتی مقالهخواند 
 ؛و نیز مواد خام بررسی را مشخص گرددها  پاراگرافها و گزارهجا که الزم است اظهارنظرهای کوتاه در حاشیة با مداد هر 
 یکبار برای کسب آگاهی کلی نسبت به متن و بـار دوم   گیرد: بررسی دو بار مورد مطالعه قرار میمورد  گاهی مقاله

 و استخراج شواهد.برای ارزیابی جزئیات 

 در متون داستانی نظر ماتن نقطه. 1

 مالحظات در متون داستانی نظر ماتن نقطه ردیف
  از چه دیدگاهی نوشته شده است؟ مقاله 1
  شود؟  آیا مطالب در متون داستانی با ضمیر اوو شخص روایت می 2
  گردد؟ برمی الواقع به مقاله آیا این ضمیر فی 3
  خصیتهای داستان راوی ماجراست؟آیا یکی از ش 4
  بود؟ شد مؤیرتر می ای دیگر و از زبان شخصیتی دیگر بازگو می آیا اگر داستان به گونه 5
  ای را به خدمت گرفته است؟ جانبه نظر همه ماتن نقطهآیا  6

 

 نظر مؤلف در متون غیرداستانی نقطه. 2

 مالحظات در متون غیرداستانی نقطه نظر ماتن ردیف
  درصدد اندیشة مشخصی است؟ آیا مقاله 1
  کند؟ رده یا از مکتب فکری خاصی دفاع میک هایی است که ماتن ارائه آیا این اندیشه حاوی نویافته 2
  شده سازگاری دارد؟ با اندیشة طرح مقالهآیا ساختار و بیان  3
  وانی دارد؟شده همخ آیا مقتضیات فنی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن با آنچه مطرح 4
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 مقالهعنوان . 3

 ضعیف متوسط خوب عالی مقالهعنوان  ردیف

     آیا فشردة روشنی از موضوع یا محتواست؟ 1

     آیا جنبة نمادین دارد؟ 2

     آیا استعاری است؟ 3

     آیا جنبة کنایی دارد؟ 4

     عنوان تا چه پایه با محتوا متناسب است؟ 5

6 
کنیــد کــه عنــوان توانســته اســت  ن مــتن احســا  مــیآیــا پــ  از خوانــد

 پیشاپی ، لحن و تلقی مناسب را فراهم کند؟
    

     شود؟ تر می دار روید عنوان معنی چه در خواندن متن پی  میآیا هر 7

     آیا توانسته است به عنوان تدبیری مناسب برای جلب توجه خواننده عمل کند؟ 8

9 
تـر یـا محـدودتر     ازگار است یا نسبت بـه آن گسـترده  آیا دامنة عنوان با متن س

 است؟
    

     آیا طراحی عنوان و تدوین متن مخاطبان واحدی در نظر گرفته شده است؟ 11

 

 فهرست مندرجات. 4

 ضعیف متوسط خوب عالی فهرست مندرجات ردیف

     دهد؟ آیا تصویری عام وکلی از مطالب ارائه می 1

     ت؟آیا حجم آن مناسب اس 2

     آیا مباحث نسبت به یکدیگر توالی دارند؟ 3

4 

تـوان سـاختار    مـی الگوی مقاله( )آیا با نگاه اجمالی به فهرست مندرجات 

را تشـخیص داد و تصـویری کلـی از محتـوای آن را در  هـن       مقالهکلی 

 ترسیم کرد؟ 

    

     آیا فهرست مندرجات تفضیلی است؟ 5

     ؟اند اب شدهآیا عناوین اصلی و فرعی به درستی انتخ 6
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 پیشگفتار،دیباچه یا مقدمه. 5

 ضعیف متوسط خوب عالی دیباچه یا مقدمه پیشگفتار، ردیف
     دهد؟ دست می  اطالعات مفیدی به آیا دربارة محتوای مقاله 1
  توسـط نویسـنده اطالعـاتی بـه     ها و دالیل نوشـتن مقالـه   ارة انگیزهبآیا در 2

 دهد؟ دست می
    

     دهد؟ مورد محدودیتهای کار توضیحی ارائه میآیا در  3
نظرهـای نویسـنده    توان بـا مطالعـة ایـن قسـمت بـه اهـدا  و نقطـه        آیا می 4

 برد؟ پی
    

     توان با مطالعة این قسمت، نوع) ژانر( نوشته را تشخیص داد؟   آیا می 5
 

 ساختار متن. 6

 ضعیف متوسط خوب عالی ساختار متن ردیف

     ونه سازمان یافته است؟آیا نظم منطقی داشته و منسجم است؟نوشته چگ 1

2 
ای دیگـر   اگر داستان است آیا به ترتیب وقوع وقایع مرتب شـده یـا بـه گونـه    

 است؟
    

3 
ای است که هـر فصـل منطقـاً بـه      اگر داستان نیست آیا ترتیب فصوو به گونه

 فصل بعدی بینجامد؟
    

     گویاست؟ آیا عناوین سرفصلها روشن و 4

5 
اگر متن متشکل از چندین نوشته و به صورت مجموعه است، آیا منطقی بـر گـزین  و   

 ای واحد حاکم است؟ گرد آمدن آنها در مجموعه
    

     شده در متن مطالعه کرد؟ آیا این اجزاء را باید به ترتیب درج 6

7 
قوت نوشته اسـت یـا   آیا الزام به رعایت چنین ترتیبی در مطالعة متن،به معنای 

 ضعف آن؟
    

8 
اگر نویسنده هد  خود را در دیباچه بیان کرده تا چـه حـد در مـتن توانسـته     

 است هد  خود را مشخص کند؟
    

     نظر خود در طوو متن پایبند مانده است؟  تا چه پایه به نقطه 9

     آیا مطالعة دیباچه برای درک بهتر متن ضروری است؟ 11
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 وباسل. 7

 مالحظات اسلوب ردیف

  چه اسلوبی را برای کار خود برگزیده است؟ ماتن 1

  آیا لحن نوشته رسمی است یا غیررسمی؟ 2

  آیا این اسلوب با محتوی و ساختار نوشته سازگار است؟ 3

  چگونه است؟ ماتنواژگان  4

  رفته برای خوانندة متوسط دشوار است؟کار آیا درک اصطالحات به 5

  نظر بر مخاطبان خاصی دارد؟ ،یا این اسلوبآ 6

  خواننده باید دارای چه ویژگیهای معرفتی و اطالعاتی باشد؟ ،برای درک متن 7

  آیا آیین نگارش و ویرای  لحاظ شده است؟ 8

  نویسی عاری است؟ آیا از حشو و زیاده 9

 

 درونمایه. 8

 مالحظات درونمایه ردیف

  چیست؟ موضوع و درونمایة نوشته 1

  از صراحت برخوردار است؟ این درونمایه تا چه پایه 2

  مخاطب خود را از درونمایة ایرش آگاه کرده است؟ ماتنچگونه  3

  اگر نوشته از نوع داستان یا شعر است تا چه پایه از نمادین کردن اشارات خود بهره برده است؟ 4

  قابل درک است؟ ای آگاه رفته برای خوانندهکار آیا نمادهای به 5

  کننده است؟ پرداخت درونمایه تا چه حد قانع 6

  تا چه حد ابتکار و ابداع وجود دارد؟ 7
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 )حسن ختام( کار فرجام. 9

 مالحظات فرجام کار ردیف

1 
پایان هر ایر باید حاصل منطقی مواردی باشد که تا آن مرحله ارائه شده است. نویسنده تا چه پایه 

 ل شده است؟ئابه این مهم ن
 

  قبوو رسیده است؟ ها به سرانجامی قابل نظرها و اندیشه آیا برخورد نقطه 2

  آیا ایر پی  از آنکه به چنین حاصلی بینجامد، پایان یافته است؟ 3

  ی در شما پدید آورده است؟سپ  از اتمام مطالعه ایر چه احسا 4

  اید؟ ه که مدتها با آن زندگی کردد یا آنای آیا در مدت اندکی آن را از یاد برده 5

  اید؟ آیا پی  از پایان ایر سرانجام آن را حد  زده 6

 

 صحت اطالعات. 11

 مالحظات صحت اطالعات ردیف

  کنید؟ می چگونه ارزیابی درستی اطالعات متن را دانید، چنین قضاوتی می اگر خود را شایستة 1

  اند؟ آیا حقایق در ایر مسخ نشده 2

  دستخوش پیشداوریها نبوده است؟ ا ماتنآی 3

  صحت اطالعات خدشه وارد نساخته است؟ های مهم به آیا حذ  بعضی رویدادها یا پدیده 4

  روشنی منعک  کرده است؟ خود را به آیا منابع مورد استفادة 5

  آیا این منابع از اعتبار الزم برخوردارند؟ 6

  تفاده شده است؟سزم و کافی ایید مدعاها از شواهد الآیا برای تأ 7

 

 مقالهساختار . 11

 مالحظات مقالهساختار  ردیف
  چگونه است؟ مقالهآرایی  صفحه 1
  آیا اندازة حرو  مناسب است؟ 2
افزایـد یـا صـرفاً جنبـة آرایشـی یـا        شده، آیا تصاویر بر بهبود درک متن می اگر از تصاویر استفاده 3

 انباشتگی دارند؟ 
 

  ؟هستندها و مانند آن( روشن و قابل درک  جدولها، نمودارها، نقشهاویر )آیا تص 4
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  آیا از پانوی  در حد متعار  استفاده شده است؟ 5
بار برای دست یـافتن بـه اشـارات ارجـاعی     های هر صفحه آمده است یا باید هرآیا پانویسها در انت 6

 متن رجوع کرد؟
 

   کر ارجاعات و معادلهای التین چگونه است؟ 7
  آرایی متن از جذابیت برخوردار است؟ آیا اساساً صفحه 8
  متن سازگار است؟ روی جلد تا چه حد با محتوای 9

 

   . رویکرد ارزیابی مقاله12
عالی تا  عالی بندی رتبه

 بسیار خوب
بسیار خوب  بسیار خوب

 تا متوسط
خوب  خوب

تا 
 متوسط

متوسط  متوسط
تا 

 ضعیف

 ضعیف

 w 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2وزنیضریب  محورهای اصلی

          %15 مندرجات
های  عرصه

 تحقیق

31%          

          %31 تنظیم مطلب
          %15 دستور زبان

          %11 توضیحات کلی

 

  

                                                                                                                                                                                              
عک  فراوانی سند است. در ایـن شـیوه بـه لغـات یـ  وزن براسـا  فراوانـی آن در         ـمخفف فراوانی  ( tf–idf weight) ا  .دی .آیـ   ا  . فراوانی وزنی تی2.  

 بازیـابی له کاربردهـای بسـیاری در   ئمهم اسـت. ایـن مسـ    (سند )مدرکدهد چقدر ی  کلمه برای ی   دهی نشان می وزن نظامواقع این  شود. در سند داده می
یاد بـودن طـوو   در صورت ز زیراشود،  یابد، اما توسط تعداد کلمات در متن کنترو می دارد. وزن کلمه با افزای  تعداد تکرار آن در متن افزای  می اطالعات

 .تکرار خواهند شد، اگرچه چندان اهمیتی در معنی نداشته باشند کلمات دیگرطبیعی بیشتر از  رمتن، بعضی از کلمات به طو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%28%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 فرم ارزیابی مقاالت

 لطفاً اظهارنظر خود را راجع به مقاله:

 تألیف/ ترجمه:

 ب سؤاالت زیر ارائه دهید:در چارچو

 . آیا عنوان مقاله مناسب است؟     بلی         خیر                                  عنوان پیشنهادی چیست؟1

 توضیح:

 . عنوان مقاله با محتویات آن قرابت و سنخیت دارد؟     بلی            خیر                     تاحدودی2

 یدی ارائه شده است؟                  بلی            خیر                     تاحدودی. در مقاله مباحث جد3

 توضیح:

 . مقاله متضمن مفاهیم نو در کدام یک از مقوالت زیر است:4

 ها              استدالل               روش فرضیه            نظریه               یافته

 ده شده است؟           بلی          خیر                تلفیقی از منابع قدیم و جدید است.. آیا از منابع جدید استفا5

 توضیح:

 بندی موضوعی ـ مبحثی رعایت شده است؟      بلی      خیر           تاحدودی مقاله تقسیم. آیا در 6

 توضیح:

 خیر        تاحدودی      . آیا در مقاله رعایت پانوشت و ارجاعات منابع صورت گرفته است؟        بلی 7

 توضیح:

 . آیا جداول و نمودارها به نحو مناسب مورد استفاده قرار گرفته است؟       بلی         خیر          تاحدودی8

 توضیح:

 به چه نوع ویرایش و در چه حدی نیاز دارد؟مقاله . 9

 ـ ویرایش ادبی:           کم            زیاد             نسبی           

 زیاد             نسبی           کم           ـ ویرایش فنی:            

 توضیح:

 ودی             با اصالحاتی بلیبلی         خیر          تاحد      دانید؟  . آیا مقاله را مناسب چاپ می11

  توضیح:

 . هرگونه نظر دیگری درباره مقاله را در ذیل ورقه مرقوم فرمائید.11

 توضیح:

 خانوادگی:                                     نشانی و تلفن: و نامنام 

 اظهارنظر:تاریخ                                                                 

 


