راهنمای نگارش مقاله -نشريه چشم انداز مديريت بازرگاني

مقالههای ارسالی به این مجله باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیر این صورت
مقاله بررسی نخواهد شد.
الف -مقاله در نرمافزار  Wordنسخه  3002یا باالتر با حاشیه باال  ،2پائین  ،7چپ 4و راست 5سانتی-
متر ،و حداکثر در  35صفحه (از ابتدای مقدمه تا انتهای منابع) با فاصله خطوط  Singleتایپ شود.
ب -مقالههای ارسالی باید دارای بخشهای زیر باشد .این بخشها از مقدمه تا پیشنهادها و محدودیتها
دارای شماره به صورت  -1مقدمه -3 ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق و -7 ...پیشنهادها و محدودیتها
باشد .در هر بخش می توان زیر بخشها را با تیترهای فرعی مشخص نمود.
 -1مقدمه :شامل بیان مساله و اهداف تحقیق .هر دو مورد فاقد تیتر و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.
 -2مباني نظري و پيشينه تحقيق :تعاریف مفهومی ،نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط به
گونهای که پشتیبانی کننده فرضیه ها و مدل مفهومی باشد.
 -3چارچوب نظري :شامل مدل مفهومی /فرضیهها یا سؤالهای تحقیق با ارایه توضیحات کافی و
مستند.
 -4روش شناسي :طرح تحقیق ،ابزار و روش گردآوری دادهها ،روایی و پایایی ابزار(ضریب پایایی
برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود) ،معرفی روش تحلیل دادهها
در صورتی که جدید بوده و رایج نیست ،جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری(کلیه موارد با تیتر
فرعی به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).
 -5تجزيه و تحليل دادهها :شامل :گزارش مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی ،نتایج
تحلیلهای آماری مدل و فرضیههای تحقیق .خروجی نرم افزارهایی که به صورت نمودار هستند
مانند )LISREL, AMOS:عیناً به صورت عکس با کیفیت باال و سیاه و سفید در متن ارایه شود.
 -6بحث و نتيجهگيري :ارایه یافتههای اصلی تحقیق و مقابله و مقایسه نتایج تحقیق با یافتههای
پژوهشهای مرتبط
 -7پيشنهادها و محدوديتها :پیشنهادهای کاربردی ،پیشنهاد تحقیقات آتی و محدودیتهای
تحقیق (بدون تیتر فرعی به ترتیب و در ادامه یکدیگرارایه شوند).
ج -فهرست منابع .در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی با شماره گذاری پیوسته و منظم شده
به ترتیب حروف الفبا ارایه شود .نحوه منبع نویسی منابع خارجی مطابق فرمت انجمن روان شناسی
آمریکا ( )APAکه از وب سایت مجله قابل دریافت است و منابع فارسی به صورت :مقاله :نام-
خانوادگی ،نامنویسنده(گان) (تاریخ انتشار)« ،عنوان مقاله داخل گیومه» نامنشریه ،دوره (جلد) ،محل
انتشار ،دامنه صفحات .كتاب :نامخانوادگی ،نامنویسنده (سال انتشار)« ،نامکتاب» ،نام مترجم (برای

