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 )Meta-Analysisفراتحلیل (و )(Review Paperعلمی مروري مقدمه اي بر تدوین مقاالت
تسلط پیدا کردن به تهیه یک متن کامل " توجه فرمایندهمه دانشجویان عزیز  استیکی از نکاتی را که الزم 

. مقاله هاي مروري تحلیلی به مقاله هایی اطالق می گردد که حاوي مباحث جدید ادبیات  علمی مروري است
 یک طبقه بندي جدیدرشته بوده و سهم نویسنده عالوه بر گردآوري از نویسندگان و پژوهشگران مجرب، ارائه 

که تدوین کننده تالش خود را به عمل  مقاله باید خواننده را مجاب کند باشد.  یا ارائه یک فرضیه و مدل بدیع 
 علمی مرورياست. در واقع، مقاله  در این زمینه بوده است را جمع آوري کرده هر چه مطلبآورده است و 

به یک زمینه دو می نمای زمینه خاصدر یک  تحقیقات و مستندات علمینوشته اي است که مروري بر 
به مرور مجموعه   مقاله علمیاین نوع تخصصی در سطح جهان می پردازد.  "ی یا به یک مسئله کامالتخصص

اي از دانش موجود (نظري و پژوهشی) در یک موضوع خاص و با ساختاري بدیع پرداخته و در پایان 
 جدیدترین موضوعات قابل بررسی را عرضه می دارد.

. از از مواد و مطالب است که قبال به چاپ رسیده اند ارزشیابی نقادانهمقاله مروري یا بازنگري دربرگیرنده 
معموالً به جاي تدوین و  بنابراین،پردازد. بنوشته هایی که قبالً منتشر شده اند،  ارزیابی و نقد نویسنده بایدبه

جم نمونه به مقاله اکتفا می کند و به جاي مشخص کردن جامعه و ح هدف یا هدف هاي تنظیم فرضیه، به تعیین
شرکت ایران ) و مکانی(91تا1390)، زمانی(مثال سیستم هاي اطالعات مدیریتموضوعی( محدوده تعیین

 ) می پردازد.خودرو
، سیر پیشرفت پژوهش هاي ارزشیابی آثار پیشینمؤلف مقاله مروري از طریق مقوله بندي، یکپارچه سازي، و 

می کند. مقالۀ مروري در عین رعایت مراحل مختلف  مسئله اي مشخص دنبال کردن جاري را در جهت روشن
مقاالت علمی پژوهشی، به پی گیري اندیشه هاي خرد یا کالن مندرج در آثار پیشین می پردازد و بیشتر در پی 

و درعرصه هاي مختلف علمی است. مقاله مروري معموالً به  رشد یک اندیشه در طول زمانکشف چگونگی 
ی شود که با متون و نوشته هاي رشتۀ خود کامالً آشناست و به مسئله مورد بررسی نیز وسیلۀ نویسنده اي تهیه م

اشراف دارد. در واقع مناسب ترین فرد براي نگارش چنین مقاله اي، متخصص اهل تتبّع و مطالعه است که از 
تون نظر اطالعات حوزة موضوعی خود نیز بهنگام باشد. چنین فردي را معموالً به عنوان متخصص م

 . ) می شناسندSubject Literature Specialistموضوعی(

است. هر  حلقه هاي انتقال اندیشه در طول زمان کلیۀ یکی از نکات مهم اخالقی در این نوع نگارش، حفظ
در مسیر حرکت اندیشه اي خاص چیزي جز مسخ نقشه راه براي کشف و بازنمایی  -به هر دلیل –گونه حذف 

یک جریان علمی نیست. چنین حرکتی جفا به مولّدان علم، جفا به مخاطبان، و جفا به ماهیت علم تلقی می 
 شود.
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ی در آن زمینه منتشر نویسنده چنین مقاله اي باید خودش در آن زمینه یا آن مسئله متخصص باشد و تحقیقات
 از متخصصان ارشد بین المللی است. "کرده باشد. نویسنده مقاله علمی مروري معموال

 رویکرد انتخابی براي متدولوژي پژوهش
فراتحلیل است، فراتحلیل اصطالحی کلی است که به  متدولوژي یک نوع معروف بازنگري یا مرور مطالب 

یی که به محقق اجازه می دهد طرح و الگوي یافته ها را از روش ها.توصیف روشهاي آماري می پردازد
مطالعات مختلف منتشر شده و نشده بصورت یک سوال تحقیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بنابراین 

 . فراتحلیل، تحقیق درباره تحقیقات است
 

 نکات مهم:
انتخاب(هزینه باال، سود کم، وقت  ضرورت«و دلیل انتخاب آن تعریف و تبیین موضوع پژوهش ،در مقدمه مقاله

 و حدود بررسی ها و مطالعات ارائه می شود....)» گیري، پیچیدگی و 
، سیر پیشرفت پژوهش هاي پیشینرا بررسی و ارزیابی کند و با خالصه کردن  تمام منابع موجودنویسنده باید 

 تحقیقات مرتبط با موضوع را بیان نمایدو نشان دهد.
 پژوهش هاي دیگر را مشخص نماید. نقاط قوت و ضعفیا  تراقاشتراك یا افنقاط 

 چگونگی نوشتن مقاله
 مناسب براي آن(برحسب ضرورت). تعیین یک موضوعنخستین گام، 

موضوع بعبارتی دیگر تعیین حدو مرز براي آن و در اثر آن وسعت دید و دامنه کار  محدود کردنگام دوم، 
 مقاله رابه معکوس وجود دارد). عمق و وسعت محقق معلوم می شود(بین

است؛ زیرا در این نوع مقاله اطالعات الزم از طریق مطالعه منابع موجود کشف و جمع  تهیه منابعگام سوم، 
 آوري می شود.

از اطالعات و دسته بندي فیش ها، استنتاج و نتیجه گیري، نوشتن پیش  فیش برداريگام چهارم، مطالعه منابع و 
 و انتشار آن می باشد. نویس مقاله و تایپ

نکته؛ بین موضوع مقاله و عنوان مقاله تفاوت وجود دارد. موضوع کلی است و می توان آن را با انتخاب یکی از 
 تبدیل کرد و سپس مورد مطالعه قرار داد. عنوان مقالهابعاد، جنبه ها و یا زمینه هاي آن به 

 
 
 الزمست رعایت گردد به شرح زیر است: علمی مروري مواردي که در محتوا و ساختار مقاالت 
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 ساختار هر مقاله مروري می بایست شامل؛ -1
 عنوان مقاله (فارسی و التین)،

 چکیده،
 مقدمه،

 بررسی ادبیات و مبانی نظري تحقیق،
 نتیجه گیري، 

 منابع ( فارسی و التین) 
 و تعریف اصطالحات کلیدي تحقیق.

 محتواي مقاله شامل؛ -2
 مروري بر تئوري ها، 

 نظریه ها، 
 پارادایم ها

 و رویکردهاي معروف در حوزه مقاله باشد.
 باشد A4صفحه  15تا  10حجم هر مقاله بین  -3
 اخیر باشد سال 3حداقل پنجاه درصد منابع هر مقاله مربوط به  -4
 د. استفاده شو APAبراي یکسان سازي شکل نگارش و منبع نویسی، از روش موسوم به  -5

بررسی ادبیات و مبانی نظري تحقیق، مروري بر محتواي مقاله شامل؛براي غنا بخشیدن به محتوي مقاله، باید
 در حوزه مقاله باشد. تئوري ها، نظریه ها، پارادایم ها و رویکردهاي معروف

که در هر صفحه الاقل نام باشدموضوعی زده  پیوند  به نحوي  يدیگرو منبع  خط از مقاله 3خط آن با  3هر 
 باشد.نویسنده آمده  10

متفاوت  فهرست عناوین مقاالت قبلیباشد، بطوري که با آورده  يمطالب جدید در قالب طبقه بندي جدید
 باشد.

براي غنا بخشیدن به محتوي مقاله، می توانید با کمک از متون آموزشی استاد شروع کنید: مقاالت و پایان نامه 
 www.Yazdanpanah.orgپایگاه اطالع رسانی  را داخلاستاد دفاع شده است  هایی که توسط

 . استفاده کنیدها از آن شده است، گذاشته 
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 )outlookطرح اولیه( تهیه متن
مطالبی را که تا کنون براي سرعت بخشیدن به نگارش  مقاله علمی مروري، می توان جمع آوري و طبقه بندي 

 ايگنجینهتدوین کنید. این اقدام به گونه  (به عنوان مثال)به دست آورده اید را در فهرستی با مشخصات زیر
 است که شما را در فرآیند تدوین یاري می رساند.
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