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اهميت عنوان مقاله

عنوان، چكيده و واژه هاي كليدي نقش مهمي را در برقراري ارتباط بين محققان ايفا 
.مي كنند

بسياري از موتورهاي جستجو پايگاه هاي علمي از واژه هاي موجود در عنوان، چكيده و 
.واژه هاي كليدي براي معرفي كار شما به خواننده كمك مي گيرند

عنوان و چكيده معموال تنها قسمت هايي هستند كه به صورت آزاد در اختيار عموم 
.قرار مي گيرند

عنوان و چكيده، اولين قسمت هاي يك مقاله هستند كه توسط سردبيران و داوران 
معموال در مجالتي كه ترافيك مقاله باالست، خواندن عنوان و چكيده  . خوانده مي شوند

.براي ارسال يا عدم ارسال به داوري نقش مهمي را ايفا مي كند

.عنوان يك مقاله تعيين كننده تعداد افرادي است كه آنرا مطالعه مي كنند



روش انتخاب موضوع پژوهش

ويژگي هاي موضوع پژوهش

:براي انتخاب موضوع يك پژوهش مي بايست موارد زير مد نظر قرار گيرد
موضوع مورد عالقه پزوهشگر باشد -     
موضوع علمي پژوهشي باشد، يعني هم نظري و هم كاربردي باشد -     
موضوع نوآورانه باشد، يعني با كارهايي كه پژوهشگران پيشين تاكنون انجام -     

داده اند، تا حدي متفاوت باشد         

:جنبه هاي نوآوري مي تواند به قرار زير باشد
نوآوري در متغيرها -     
نوآوري در روش تحليل -     
نوآوري در مكان پژوهش -     
نوآوري در زمان پژوهش -     



:نوآوري در روش تحليل مي تواند به شكل زير باشد

)به طور نسبي توسعه عمق پژوهش(توسعه روش هاي موجود  -
)به طور نسبي توسعه گستره پژوهش(تلفيق روش هاي موجود  -

توجه داشته باشيد، وجود نوآوري در متغيرها يا در روش تحليل، ضروري است و از •
ميان توسعه و تلفيق روش هاي موجود نيز، توسعه روش هاي موجود در پذيرش 

.  سريعتر و قطعي تر برونداد پژوهش در مجالت معتبرتر، مؤثرتر است

.الزمه تأييد نوآوري در پژوهش، داشتن بيان مسأله قوي است•



شيوه جستجو در منابع

www.emeraldinsight.comورود به صفحه اصلي سايت امرالد به نشاني ) 1

Browse Journals & Booksانتخاب حوزه مورد عالقه در صفحه اصلي در ) 2

ورود به صفحه حوزه منتخب و انتخاب يك يا چند عنوان مجله مورد عالقه) 3

سال اخير  3-5لطفا (ورود به صفحه مجله منتخب و انتخاب سال و شماره انتشار ) 4
)انتخاب شود

ورود به صفحه شماره مجله منتشر شده و مطالعه و انتخاب عناوين مورد عالقه و ) 5
ثبت عنوان هاي منتخب در يك فايل

  100مثالً (تكرار اين فرآيند در مجالت مورد عالقه و تعيين عناوين مورد عالقه ) 6
)عنوان



طبقه بندي عناوين منتخب در گروه هاي مختلف با توجه به شباهت هاي آنها) 7

كدگذاري گروه ها و اولويت بندي آنها) 8

انتخاب گروه با اولويت اول) 9

)اولويت اول(مطالعه چكيده و در صورت امكان متن كامل مقاالت گروه منتخب ) 10

تعريف چند واژه كليدي جديد از داخل متن مقاالت مورد نظر) 11

ورود مجدد به صفحه اصلي سايت امرالد و ورود دو تا دو تا و چند تا چندتاي واژه ) 12
هاي كليدي در قسمت جستجوي عمومي در مجالت

مزيت جستجوي مرحله دوم آنست كه اين بار واژه هاي . انتخاب عناوين جديد) 13
مورد نظر در ساير مجالت سايت هم جستجو مي شود



اينك مقاالت منتخب جديد با مقاالتي كه قبالً در گروه اولويت دار انتخاب شده  ) 14
بودند، مقاالت پايه پژوهش را تشكيل مي دهند

توجه داشته باشيد كه هنگام مطالعه متن كامل مقاالت، با مراجعه به محدوديت ها و * 
فرصت هاي آينده تحقيق كه معموالً در قسمت نتيجه گيري مقاالت است، مي توان 

.ايده هاي نوآورانه اي براي تعريف موضوع پژوهش توليد نمود



نكات مهم

.عنوان مقاله بايد متناسب با عالقه نويسنده انتخاب شود) 1

.عنوان مقاله بايد نوآورانه باشد) 2

عنوان مقاله حتي االمكان بايد دقيق و رسا بوده و از به كار بردن اصطالحات ناآ شنا يا   )3
.اختصاري خودداري شود

عنوان مقاله حتي االمكان بايد جمله خاصي باشد كه نكات اصلي و عمده موضوع را در   )4
.بر داشته باشد

و در نام گذاري اكثر تحقيق ها اين نكات در نظر گرفته  ) نه هميشه(به طور معمول   )5
.  چه چيزي را ميخواهيم بررسي كنيم، در چه جامعه اي، در كجا و در چه زماني: مي شود

بررسي رابطه سطح درآمد مادران و تغذيه : مثال عنوان يك مقاله ميتواند اين باشد
1389كودكان در شهر تهران در سال 



به عنوان مثال، انتخاب اين عنوان براي يك . باشد» فاقد پيش داوري«عنوان بايد  )6
بررسي علل بي عالقگي رانندگان نسبت به بستن كمربند : مقاله، مناسب به نظر نمي رسد

!ايمني

.  اگر كلماتي در توصيف مطالعه نقش كليدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانيد  )7
.عنوان بايد مشخص كننده محتواي مقاله باشد. مثل مطالعه آينده نگر يا مطالعه تصادفي

هيچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذكر نمود  )8

پرهيز از عنوان هاي كلي و روزنامه اي) 9

استفاده از صفت و موصوف هاي الزم براي گوياتر نمودن عنوان) 10

دارا بودن جذّابيت براي جذب مخاطب) 11

.واژه باشد 10-12تعداد واژه ها بايد حداكثر  . فشرده، مختصر و يادآوردني) 12



يك عنوان خوب باعث تمايز مقاله از ساير مقاالت در موضوع مشابه مي شود) 13

استفاده از افعال موثر به جاي اسامي پيچيده) 14

براي استفاده از واژه هاي خوب هميشه فكر كنيد محققان براي جستجو به دنبال  ) 15
چه واژه هايي هستند ؟
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