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 مقدمه

تحصیالت  یویژه در بین اساتید و دانشجویان دورهدر مجامع علمی کشور به نویسیگرایش به مقاله

 را بههای نگارش منطبق با معیارهای علمی ضرورت آشنایی با شیوه ،پژوهشگران تكمیلی در کنار سایر

 های منطقیمند از نتایج پژوهشنظامهای هیارااغلب  مقاالت علمیتبدیل نموده است.  ناپذیراجتناب امری

جهت  ،عملی یا ترکیبی از کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه با رویكردی جدید ،و متمرکز نظری

گردد تا در اختیار سایر پژوهشگران و متخصصان و و ابداعی تهیه و منتشر می دستیابی به نتایج نو

 .مندان قرار گیردعالقه

بخش مهمی از  ،سط پژوهشگرانهای علمی معتبر توبرای نشریات و کنفرانس نگارشچگونگی 

داشتن دقت و مهارت کافی در  .شودو مهندسان محسوب می ، متخصصاناز دانشمندانبسیاری  یحرفه

بایدها و نبایدها و نكات کلیدی  ،استانداردها ،نیاز به آشنایی با اصول نگارش ،تدوین مقاالت علمی خوب

های معتبر خواهد نشریات و کنفرانسپذیرش و چاپ در های یک اثر علمی جهت خصوص ویژگیدر

درد هب»معنای آکادمیک رایج است که بهعلمی و جوامع بین در  In The Binنام به اصطالحی .داشت

ها اصول پژوهش و نگارش شود که در آن. این اصطالح به مقاالتی گفته میاست «خوردسطل زباله می

درون سطل  طور مستقیمبهضوع پژوهش مطالعه شود مو هنگام داوری بدون آنكهو بهعلمی رعایت نشده 

 نماید. بیشتر با این محورها را تبیین میکه خود ضرورت آشنایی هرچه  شودزباله انداخته می

برای سازی مطالب و موضوعات علمی و آمادههای نگارش این کتاب آموزش سبک و استاندارد موضوع

با رعایت و کاربست نویسندگان و پژوهشگران تا  اشدبمیان مجالت توسط پژوهشگرچاپ و انتشار در 

علمی های و یافتهرا از کیفیت  نخوانندگان کارشا از این رهگذربتوانند متون خود را منتشر نموده و ها آن

 خود مطلع سازند.
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 و پژوهش روش یزمینه که در موجود هایکتاب سایر در کهمعرفی و آموزش مفاهیمی  ،هدف کتاب

دها و نبایدهایی که عنوان یک الگو از بایبلكه به ؛هنبود شده، نوشته آکادمیکعلمی و  هایهمقال تدوین

های علمی هنماید تا نوشتعمل می ،بایست داشته باشندها میتعاریف و بخش ،هریک از این مفاهیم

  ماید.نچاپ و انتشار در مجالت آماده و کمک را در یک چارچوب قابل قبول برای پژوهشگران 

در هر یک مندان هپژوهشگران و عالقتر بیشتر جهت مطالعات تخصصیمفیدتر و ع معتبر معرفی مناب

در بخش آخر کتاب  .باشدهای دیگر این کتاب میاز ویژگی ،ی حاضردر مجموعه های مورد اشارهاز حوزه

جهت علمی  یهمقالها از یک های مورد انتظار آنبا مراجع معتبر و شیوهخصوص آشنایی نیز نكاتی در

نابع بت به سایر منسحاضر کتاب  یتراتكا و بر ینقطه عنوان وجه تمایز وپذیرش و چاپ آورده شده تا به

 .جامع بوده باشد ینوشتهدستصورت یک علمی موجود در این زمینه به

 

 

  



 11  بخش اول: کلیات

 

 

 

 : بخش اول

 کلیات

  



 آیین نگارش مقاالت علمی  12

  



 13  بخش اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

 مقالهو ویژگی  تعریف. 1-1

گرد ر ای است که باز مقاله، نوشتهمعنی گفتار است. منظور و در اصل به« قول»غوی ل یهقاله، از ریشم

نگر مستندات و ارجاعات و به شكلی جزئی ییهگیرد و در بحثی استداللی، با اراله شكل میایک سوال یا مس

، سخن، معنیهب مقاله نویسدمی نامهلغتدر ( ۱۳7۳) دهخدا .رسدله میاو شفاف به پاسخ آن سوال یا مس

مقاله نویسد: ( در فرهنگ فارسی می۱۳77معین ) .(۱۸۸0۵ص  ،۱۳ج )است  مقال، گفتار، گفت، کالم

ی ای که دربارهگویی، سخن، قول، فصلی از کتاب یا رساله، نوشتهگفتن، سخن گفتن، گفتگو، سخن معنی،به

 (.42۸۳، ص 4 ه یا مجله تهیه شود( )جای که برای درج در روزنام)غالبا نوشته باشد، میموضوعی نویسند

 مورد در و دارد متوسط حجمى که است انشایى مقاله :استچنین این اكبریتانی دردانشنامه عریف مقالهت

 ا توضیح دهدرآن روشنىبه و کند رعایت را موضوع حدود باید نویسنده. کندمى بحث نمعی موضوعى

(Encyclopedia Britannica, 2007). 

 یكی بررسی آن ینویسنده اهداف از یكی که شودمیاطالق  اینوشته به مقاله ،ح پژوهشدر اصطال

 یا اثبات را موضوع ،دقیق پژوهش با دارد قصد و باشد هاآن جز و اخالقی اجتماعی، ادبی، علمی، لیمسا از

 .کند رد

 و موضوع نوع با متناسب حجمى با خاص موضوعى یدرباره که است اىنوشته طور خالصه مقالههب

مجالت عمومی و  و هاکتاب ها،نامهگاه ها،روزنامه در معموال هامقاله. شودمى نوشته آن خوانندگان

 .رسندمی انتشار چاپ و به تخصصی

دهد و ای را در خود جای میسالنامه یا و ایدانشنامه اطالعات که است اینوشته یا و متن مقاله

میک است که نتایج یک پژوهش علمی و یا تخصصی و شاید هم صرفا جهت آکاد یعبارتی یک نوشتهبه

 دهد.ه میینظری خاص و یا خوانندگان عادی ارا یآگاهی و غیرتخصصی را برای متخصصین یک حوزه
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پاریزی،  نژادایرانکند )ژوهشی اصیل را توصیف میای است که نتایج پشدهنوشتهمتن ی علمی، مقاله

ول اخالق شده و با رعایت اصنگارش و ویرایشعلمی، روش  باعلمی باید  یلهمقا. (2۸ب، ص ۱۳۹7

 هایخصصین رشتهعلمی و در نظر گرفتن مطالعات پیشین تهیه شده باشد. مخاطب اصلی مقاالت علمی، مت

 نمایند.می فعالیت پژوهشکاری موضوع  یهستند که در زمینهمختلف تخصصی 

   تند از:ی علمی عبارمقاله یک هایویژگی

 .مقاله باید دارای زبانی شفاف و بدون پیچیدگی باشد -

 بندی باشد. مقاله باید دارای بخش -

عنوان، اید دارای ب پژوهشیو  مقاالت علمی ،بر ساختار عمومیقاله باید ساختارمند باشد. عالوهم -

 فهرست منابع نیز باشد.بحث، نتیجه، روش، چكیده، کلیدواژه، مقدمه، 

 .باشد فهرست منابعه باید دارای ارجاع و مقال -

گیری باشد. نتیجه، پاسخی مقاله باید دارای نتیجه. له پدید آیدامقاله باید براساس یک سوال یا مس -

 .شودای که در مقدمه مطرح میلهااست به مس

 . انواع مقاله1-2

گردد که عبارتند ارسال می مقاله در علوم مختلف تهیه و برای چاپ و انتشار به مجالتمختلف ع انوا

 و شناسیی روشی نظری؛ مقالهی گزارشی؛ مقالهانتقادی؛ مقالهی مروری یا پژوهشی؛ مقالهی از: مقاله

 شود:ته میدر ادامه به شرح هر کدام از انواع مقاالت پرداخ .ی موردپژوهیمقاله

 ی پژوهشی* مقاله

، ی مبتنی بر کار اصیلی پژوهشیا مقاله پژوهشی اصیل یهای دیگری چون مقالهاین نوع مقاله با نام

شود که برخاسته از پژوهش نوینی باشد ای اطالق میو مانند آن نیز شهرت دارد و به مقاله ی تجربیمقاله

ی پژوهشی (. مقاله۱۸۱، ص ۱۳۸۱های دیگران نیست )حری، که پژوهشگر انجام داده و متكی بر یافته

فرد و منحصربه نوآوری یک حداقل با نامهاند که برگرفته از انجام یک پژوهش یا پایانترین نوع مقالهرایج

گردد. ارزش علمی مقاالت پژوهشی ها منتشر میصورت رایج در مجالت و کنفرانسکه به استبدیع 

وهشی نویسی را با مقاالت پژران، مقالهی نزدیک و مستقیمی با نوآوری دارد. معموال اکثر پژوهشگرابطه

شوند که مبتنی بر پژوهش تولید می ،های پژوهشیمقاله(. ۳۸، ۱۳۹6بان، دیده و نمایند )کریمیآغاز می

دهد و در آن از طریق فرایند مشاهده و آزمایشگری به شناخت مند انجام میصورت نظامپژوهشگر به
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ی موردنظر خود ی پدیدههمند اقدام به مطالعرسد. در این نوع پژوهش، پژوهشگر با یک طرح نظاممی

اند، هر چند که ممكن است گذارد که از پیش تعیین شدهکند و بنابراین همواره گام در مسیرهایی میمی

صورت میدانی و آزمایشگاهی ز نایل شود. این نوع پژوهش به دوای نیدر این مسیرها به نتایج غیرمنتظره

های: عنوان، چكیده، مقدمه، بیان مساله، مبانی نظری شگیرد. معموال این نوع مقاالت شامل بخانجام می

باشند )میرزایی، گیری و منابع میها و نتایج، بحث و نتیجهشناسی، یافته)چارچوب(، فرضیه یا پرسش، روش

 (.46 -4۵، ص ۱۳۸۹

 انتقادیمروری یا ی مقاله* 

 رهای مشابه قبلی است. اساساشناسی کابندی و آسیبهدف از نوشتن این مقاالت، مرور، بررسی، دسته

ی پژوهشی در مورد موضوع در این نوع مقاالت، نویسنده باید تسلط کامل به موضوع داشته و چند مقاله

ا، موضوعاتی مورد هدر این مقاله (.۳۸، ص ۱۳۹6بان، دیده و مقاالت مرور شده را منتشر نماید )کریمی

وهشگران ژهای دانشجویان و پند. اکثر پژوهشانتشر شدهم ترگیرند که پیشهای انتقادی قرار میبررسی

و آوری و ارزیابی مقاالت گیرد. با ساماندهی، جمعی علوم انسانی در این مقوله جای میدر زمینه

های کنونی را در جهت ی پژوهشی انتقادی میزان پیشرفت و توسعهی مقالههای قبلی، نویسندهپژوهش

ی انتقادی عبارتی دیگر، در مقالهدهد. بهله مورد بررسی و کنكاش قرار میسازی و توضیح یک مساشفاف

های موجود را با های آن را توضیح و روابط، تناقضات و اختالفنویسنده، یک مساله را تعریف و ویژگی

مل شا تمعموال این نوع مقاال کند.های قبلی در این زمینه شناسایی و بررسی میاستفاده از نتایج پژوهش

حجم مقاله و تعداد منابع مورد  باشد.و گاهی چكیده می فهرست مراجععنوان، متن اصلی،  های: صفحهبخش

 (.6 -۵، ص ۱۳۹4)حسنلو،  ی افراد متفاوت استی پژوهشی و سلیقهاستفاده در این مقاله، باتوجه به رشته

 عبارتند از: مروری یمقالهدر نوشتن  مهمنكات 

 .شودمقاله خالصه  ۸الی  ۵حداقل هشی پژودر هر موضوع  -

 د.شوهای دیگر ذکر روشآن با یمقاله و مقایسههر یاستفادهدرمورد روش مورد نویسندهباید نظرات  -

 د.شوانجام  های مختلفنظرشده پیشین از نقطهکارهای انجام یباید یک بررسی نقادانه درباره -

 د.شوکارهای آینده ذکر  یبارهدرنویسنده ها و پیشنهادات بینیباید پیش -

 ی نظری یا تحلیلی* مقاله

ی ی خاصی را در حوزهدر این نوع مقاله، نویسنده با استفاده از منابع پژوهشی پیشین، فرضیه یا نظریه

های پیشین را گسترش دهد. در این تالش، نویسنده ممكن است نظریهمطالعاتی خود مطرح یا بسط می
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ای دیگر تبیین کند، یا آن را مورد تامل و تردید قرار گونهاهدی نوین استحكام بخشد، بهها را با شودهد، آن

های: عنوان، متن اصلی، فهرست مراجع (. معموال این نوع مقاالت شامل بخش۱۸0، ص ۱۳۸۱دهد )حری، 

ی پژوهشی رشته باشد. حجم مقاله و تعداد منابع مورد استفاده در این مقاله، با توجه بهو گاهی چكیده می

 ی افراد متفاوت است.و سلیقه

 شناسیی روش* مقاله

های موجود سازی روششناسی جدید، اصالح و بهینهاین نوع مقاله، سعی در معرفی رویكردهای روش

پژوهان دارد. این نوع ی مباحثی پیرامون رویكردهای تحلیل کّمی و کیفی به پژوهشگران و دانشو ارایه

ا بدهند با استفاده از توانایی تحلیل و استدالل خود، رویكرد پیشنهادی را اننده اجازه میمقاالت به خو

شناسی، مطالب فنی های روشی اجرا درآورد. در مقالهرویكردهای جایگزین مقایسه کند و آن را به مرحله

شود تا ارایه میسازی در قسمت پیوست و پیچیده مانند استنتاج، مستندات آزمایشگاهی و جزئیات شبیه

 (.۹، ص ۱۳۹4میزان خوانایی افزایش یابد )حسنلو، 

 ی گزارشیمقاله* 

شود پژوهش تجربی خود را تدوین، طراحی های علوم پزشكی و فنی از افراد خواسته میدر اکثر رشته

تقادی تر از ساختار مقاالت انو اجرا کنند. در این صورت، ساختار نگارشی این نوع مقاالت کمی پیچیده

ش هایی به خواننده، مراحل انجام پژوهی سرنخکند و با ارایههای علمی پیروی میاست. این ساختار از روش

ها، : عنوان، چكیده، مقدمه، روشیهای گزارشی شامل بخشمعموال یک مقالهکند. را تشریح می

همراه م(، جداول بهرت لزوها )درصوها، پیوستنوشته، پیگیری، بحث، مراجع، یادداشت نویسندنتیجه

ی جداگانه(، زیرنویس تصاویر و تصاویر بدون زیرنویس )هر تصویر در عنوان )هر جدول در یک صفحه

ی پژوهشی یا نشریه متغیر است حجم این دسته از مقاالت برحسب رشته .باشد( میی جداگانهیک صفحه

 (.۸ -7، ص همان) ودشوهش تعیین میجه به هدف و محتوای موضوع مورد پژو با تو

 ی موردپژوهیمقاله* 

هایی است که در ی مقالهگرفته در علوم فنی و تجربی، دربرگیرندههای انجامبخش اعظمی از پژوهش

ها اد یا سازمانآمده در طول همكاری با افردستی موردی بهها، نویسنده به توصیف موضوعات نمونهآن

وهشی و نظری یی برای حل آن و تشریح موضوعات پژهابزارها و روشی امساله و ارایهمنظور طرح یک به
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گیرد و نتایج پژوهش، ی آماری هدف مورد مطالعه قرار میها، یک جامعهپردازد. در این نوع مقالهمختلف می

 .(۱0 -۹، ص همان) شودگیری کلی ارایه مینظر از هویت افراد، در قالب یک نتیجهصرف

 له. ساختار کلی مقا1-3

قاالتی که معین یا سبک نوشتن مخصوص به خود هستند و مساختار دارای یک تمام مجالت علمی 

کند که مقاالت می گیرند. این سبک نوشتن تعیینرا رعایت کرده باشند مورد پذیرش قرار می ساختاراین 

ن از کدام روش دهی در آمنبع یهایی باشد، چه تعداد کلمه داشته باشد و نحوهدارای چه بخشباید 

ای باید مطابق با اصول مجلهگیرد له قرار میکند. حتی نوع نمودارها و جداولی که در مقاپیروی نویسی منبع

. این ثابتی هستند ساختار استاندارد باشد که قرار است مقاله در آن چاپ شود. اکثر مقاالت دارای یک

 حدود)مقدمه ؛ هاواژهکلید؛ چكیده؛ وابسته یموسسه مولف یا مولفان با ذکر؛ عنوانساختار عبارت است از: 

بحث و (؛ لهجم مقادرصدح ۱۵ حدود) نتایج(؛ درصد حجم مقاله ۳0حدود ) روش(؛ مقاله حجم درصد 20

 (.مقاله حجم درصد ۱0 حدود) منابع( و درصد حجم مقاله 2۵حدود ) گیرینتیجه

 و مفاهیم. تعاریف 1-4

 مطالعه* 

با زبان  ،اری شدهنویسنده رمزگذ یوسیلهاست که خواننده پیامی را که به ایهطالعه، فرآیند پیچیدم

ها ین عبارتابرای تعریف مطالعه  (۱۳77) فارسی معین فرهنگدر . کندتصویری نوشتاری بازسازی می

 آورده شده است: 

 ن؛ آهوقوف ب ینگریستن به چیزی برادقت بهالف. 

 ؛میدن آنای و فهخواندن کتاب یا نوشتهب. 

 ؛آنبه نگرش در چیزی برای وقوفپ.  

 (.4۱۹۵، ص ۳)ج  ای برای درک آنقرائت نوشتهت.  

و برای  از آن است یعنی نگریستن و دقت نظر در چیزی برای فهمیدن و آگاهی یافتن مطالعه ،بنابراین

 .، دقت، فهم و آگاهی همراه استمطالعه با نگرش ،همین

 پژوهش* 

نی درست کردن، مطالعه، بررسی و رسیدگی است. در اصطالح، پژوهش یعنی معپژوهش در لغت به

پشتكار، دقت و  مندی، حوصله وهیافتن حقیقت و درستی یک موضوع از روی عالق برای جستجو و تالش
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ها و ها، یافتن پاسخ به پرسشمعنی، جستجوی درستیچنین پژوهش بههم .باشدمی روشمند طوربه نظم و

ی پژوهش در دانشنامه (. تعریف47 -46، ۱۵، ص ۱۳۸2تر کشف مجهوالت است )یوسفی، به زبان ساده

 ،نیک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و سامانمند برای یافت پژوهشپدیا عبارت است از: آزاد ویكی

ه از است. پژوهش همچنین برای استفاد هاانگاشته و رفتارها ، رخدادها،هاپدیده بازگویی و بازنگری

رود. پژوهش در دو بعد، کار میبه هافناوری یافتن به راهكارهای عملی ودست های موجود در جهتپدیده

(. همچنین، 20۱۹پدیا، كی)وی گیردانجام می« پاسخ دادن به آن»و دیگری « پژوهش پرسشیافتن »یكی 

کشف  ای جامع با هدفمعنای خاص، تجربهکوشانه و بهمعنای عام، بررسی یا کاوشی سختژوهش، بهپ

شده ها و قوانین پذیرفتهها، نظریهگیریها، تجدیدنظر در نتیجههای نو و تفسیر درست این واقعیتواقعیت

ها و قوانین جدید است. در معنایی ها، نظریهگیرینتیجه کارگیری عملیشده و بههای کشفدر پرتو واقعیت

ها های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیردادهحلدیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه

 .است مندشده و نظامریزیای برنامهگونهبه

 پژوهش* روش 

دن بزار یا ابزارهایی است که انجام داخیابان، چگونگی، کیفیت، برنامه و ا معنی شیوه، راه وروش به
رساند. در اصطالح پژوهش، تر میای دقیقبخشد و ما را به نتیجهکند، به آن سرعت میکاری را آسان می

معنی، شیوه، بهپژوهش شود. روش و چگونگی و اسلوب جستجو و رسیدن به حقیقت گفته می شیوهروش به
ی یک پژوهش و رسیدن به حقیقت و درستی انجام رساندن بهینهرا در به امه و ابزاری است که ماکار، برنراه

 (.4۱، ۱۵، ص ۱۳۸2کند )یوسفی، موضوع یاری می

 * ساختار پژوهشی

گیری از ی معین و دقیقی است که با بهرهبندی و طرح و نقشههر اثر پژوهشی دارای چارچوب، فصل
اصطالحا  ،بندی یک اثر پژوهشیو چارچوب و فصلگیرد. این طرح و شكل می آیدمیروشی خاص پدید 

 (.۱6شود )همان، ص نامیده می« پژوهشی ساختار»

 مقاله* 

 آنرا برای متخصصین  ی خاصدر زمینهاست که نتایج یک پژوهش علمی ی علمی یک نوشته مقاله

و با استفاده از ابزار و  دید یدر آن از زاویه پژوهشگرهایی که به نوشتهمقاله، همچنین . دهدارائه می حوزه

ها و حقایقی کند تا روشو آن را تجزیه و تحلیل میخته له پرداابه ارزیابی یک مس علمیهای دقیق روش
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مقاله یک سند علمی حاصل از انجام کار پژوهشی یک فرد یا یک تیم علمی  .شودگفته می، را روشن سازد

دنبال جستجوی عبارت دیگر، هر تولیدی که بهبدیع است. بهبا رویكردی جدید برای دستیابی به نتایج تازه و 

ای در قصد حل مشكلی یا بیان اندیشه حقایق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در میان مردم به

دست های طبیعی بهمند، برای یافتن روابط اجتماعی میان پدیدهی نظامموضوعات علمی، ازطریق مطالعه

 (. ۳7، ص ۱۳۹6بان، دیده ،آید )کریمیمی

 پژوهشیو علمی ی مقاله* 

نویسنده است.  نظرهای که فرض یا نقطاست، ایدهفاع از یک ایده ی پژوهشی ناظر به ارایه و دمقاله

، ۱۳۹6باشد )رزاکیس، ی تحلیلی و یا ترغیبی داشته و معطوف به سنجش یک گزاره میای جنبهچنین مقاله

ی اای را با استناد به قراین، شواهد، تجربهویسنده، تز، موضوع یا فرضیهن پژوهشیی در مقاله(. ۱۸ص 

اثبات نظران و افراد اهل فن همان رشته بهمصاحبه و جز آن با توجه به نظریات سایر صاحب، مكرر، مشاهده

ن مرجع تعییکه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور  (.24، ص ۱۳7۳کند )طوسی، رساند و یا نفی میمی

دنبال هر تولیدی که بهنویسد: وهشی میژاالت علمی و پباشد در تعریف مقمی ایرانهای اعتبار علمی مجله

 بیان یا مشكلی حل قصدبه و مردم میان جستجوی حقایق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در

 میان اجتماعی روابط یافتن برای مند،نظام یمطالعه طریق از علمی، هایموضوع از موضوعی در ایاندیشه

ها به کاربردها، یج آنابداع برخوردار باشد و نتا و اصالت خصلت دو از و آید دستبه طبیعی هایپدیده

وری منجر گردد، اعلمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن یها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینهروش

 شود.نامیده میپژوهشی  و علمیی مقاله

 ترویجی و علمی یالهمق* 

 یای از جانب نویسندهجدید و نوآورانه یاین مقاالت دارای ایده ،پژوهشیو برخالف مقاالت علمی 

 یها در یک حوزهنتایج آن یی پیشین و مطالعههافرآیند پژوهش ها اغلب مرورمقاله نیستند و هدف آن

ین را های موجود در مقاالت پیشص و موضوع مشخص است. این مقاالت نتایج و دادهاتخصصی خ

این  یآورند. نویسندهها را به نگارش در میجامع آن یطور خالصه و در یک مقالهکنند و بهگردآوری می

ی گذشته دهد و نتایج را طبق نظر خود تفسیر کند. هاتواند ساختار جدیدی به پژوهشمقاالت همچنین می

ی انجام شده در یک هاود یک دید کلی از مجموع پژوهشترویجی برای خوانندگان خو مقاالت علمی 

   .رای مخاطبان تفسیر کندبها را به زبان خود کند آنخاص فراهم و سعی می یزمینه
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 یا نشریه * مجله

ای است مجله، نشریهند. مانمی« مجله»را ر باشد، آن باای حداکثر ماهی یکهرگاه ترتیب انتشار نشریه

دادن دبی و ترقیاسیاسی، علمی، فنی یا های مختلف اجتماعی، مردم در زمینه افكارکردن ی روشنکه برا

ندیشه در امور عمومی، اصالح ا المنفعه و انتقاد ونشر اخبار و اطالعات و مطالب عامسطح معلومات مردم و 

 .شودمی طور منظم و در زمان معینی منتشربه

   وهشیپژ -ی علمیله* مج

ها، دانشجویان ، اساتید دانشگاههاآن مخاطبین اصلی کهاند هشی مجالتیپژو -مجالتی علمی

در  .هستند و تولیدیپژوهشی های دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی، دوره

شكلی در بشر برای حل مجستجوی حقایق بخشی از معارف  کشف و دنبالکه بهاین مجالت مقاالتی 

و از دو خصلت اصالت و ابداع شود انجام می مندای نظامطالعهای علمی، ازطریق مهموضوعی از موضوع

 گردد.، منتشر میبرخوردار باشد

 ترویجی  -علمی یجله* م

های علمی در های تخصصی آن به معرفی، ترویج و بسط آگاهیگردد که مقالهای اطالق میبه نشریه

گونه مجالت این. بخشدها و دانش را ارتقاء میآگاهیو سطح  پردازدمیعلمی مربوط  یمیان جامعه

ای تحصیالت دانشگاهی، زبانی ساده برای افراد دارای آموزنده و جالب را بهدستاوردهای علمی، فنی و حرفه

ی تحصیالت ها، صنعتگران، مخترعین، مبتكرین و افراد داراهای باالی دبیرستانآموزان سالدانش

 .دهنده مییارادانشگاهی غیر

 معتبر داخلی ی* مجله

وزارت  و یا نشریات معتبر نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ای است که در لیستنشریه

قرار  داخلی یشدهلیست مجالت لغو اعتبار بوده و در عین حال در بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 هاست. آن انتشار مالک بررسی اعتبار این مجالت شرایط فعلی. نداشته باشد

 معتبر خارجی ی* مجله

. باشد های تخصصی معتبرنمایه یا یكی ازو  های استنادیای است که دارای یكی از نمایهنشریه

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبرلیست نشریات نا خارجی، قرار نداشتن در یشرط اعتبار هر مجلهپیش

 باشد.می
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 * منبع و ماخذ 

معنی چشمه و منشا و جمع آن منابع و در اصطالح پژوهش، تقریبا معادل مرجع در منبع در لغت به

ی مطالعه، سرچشمه منبع مفهومی فراگیرتر از مرجع دارد و به هر اثری که ،مفهوم عام آن است. درواقع

محل اخذ و جایی که چیزی را از  ،معنیلغت به گردد. ماخذ درژوهشگر باشد اطالق میاندیشه و شناخت پ

طور مستقیم یا غیرمستقیم آن برگیرند و در اصطالح، مرجع و اثری است که پژوهشگر در انجام پژوهش، به

 (.۱4، ص ۱۳۸2مطلب یا مطالبی را از آن برگرفته باشد )یوسفی، 

 * مرجع

به کتاب، مقاله و  محل رجوع و جای بازگشت است. در اصطالح پژوهش، مرجعمعنی مرجع در لغت به

های خود در شود که پژوهشگر برای دریافت اطالعات و پاسخ پرسشی معتبری گفته میهرگونه نوشته

کند. این مفهوم عام و فراگیر مرجع است. اما مرجع در ها مراجعه میی موضوع مورد پژوهش، به آنزمینه

ی موضوعات کلیدی و اصلی و ضروری شود که: الف. دربردارندههایی گفته میاص آن، به کتابمفهوم خ

شوند که کار مراجعه و ی معینی تدوین میباشد؛ ب. به شیوهمی هاییدانش بشری، در شاخه یا شاخه

گیرد، بلكه قرار نمییان مورد مطالعه های معمولی از آغاز تا پاکند و پ. مانند کتاببرداری را آسان میبهره

 کند )همان(.یهایی از آن مراجعه متناسب نیاز خود به بخشهر پژوهشگری به

     الخط* رسم

 شود. کار برده میای قراردادی که برای نگارش مطالب بهعبارت است از شیوه الخطرسم

 گذاری* نشانه

دن و فهم درست مطالب را برای هایی است که خوانها و نشانهکارگیری عالمتبه ،گذارینشانه

ای برخوردار کند و در خطوط ملل جهان از اهمیت ویژهها کمک میبه رفع برخی ابهامو خوانندگان آسان 

ا های از این نشانه. پارهاندجان دانستهای را بدون این عالیم، کالبدی بیگونه که برخی، هر نوشتهاست. آن

ویرگول )؛(، دونقطه ):(، عالمت ستاره )*(، عالمت ممیز )/( کاما )،(، نقطه عبارتند از: نقطه ).(، ویرگول یا

طور مبسوط در مورد به« آیین نگارش و ویرایش»و امثالهم که در بخش پنجم همین کتاب تحت عنوان 

 ها توضیح داده شده است.هر کدام از این نشانه
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 * ویرایش

 :۱۳۹4برای چاپ و انتشار است )اعلم،  هنوشتنِ دستساختمعنای آمادهترین وجه، بهرایش در کلیوی

هایی است که برای چاپ و ویرایش، افزودن یا کاستن مطالب یا تصحیح و تنقیح متنهمچنین،  .(۹ ص

 .(۳0 ص :۱۳۹۱دار، شود )طریقهنشر، آماده می

 * ویراستاری

یا زبانی و تنظیم مباحث آن  ها و خطاهای علمیپیراستن نوشته از نارسایی :ویراستاری عبارت است از

شخیص درست برحسب مبانی منطقی و اصالح خطاهای واژگانی و دستوری براساس معیارهای زبان در ت

نظمی و گونه بیگونه خطای علمی یا زبانی و هیچکه نوشته پس از ویرایش هیچ طوریاز نادرست، به

 آن در است، زبان آن یشدهفتهعیارهای پذیرای که خالف مآشفتگی و نارسایی نداشته باشد و هیچ نكته

 (.۱4 -۱۳ص  :۱۳۹4 ارژنگ،) نشود مشاهده

 * ارجاع

 شود.ی زمانی خاص به یک مقاله یا مجله داده میتعداد ارجاعاتی است که در یک دوره یدهندهنشان

 * اصالح

 شده ایجاد شود.ی نوشتهای که با توجه به نظرات ارسالی توسط داوران، اصالحاتی باید در مقالهمرحله

 * پذیرش

شده را ی ارسالی نهایی فرایند داوری و اعمال نظر کنفرانس یا مجله است. یعنی داوران مقالهمرحله

 .دانندحایز مشخصات الزم برای چاپ و انتشار می
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 (Title) عنوان .1-2

شود عنوان است و معموال نخستین قضاوت توسط خوانندگان دیده می نخستین بخش هر مقاله که

شود. عنوان مقاله هویت و هدف آن را ی عنوان حاصل میی محتوای مقاله از مطالعهخواننده درباره

(. ۱2۵، ص ۱۳۸۵گذارد و باید روشن، گویا، جامع، مانع و تا حد ممكن مختصر باشد )فتوحی، نمایش میبه

های کار یک پژوهشگر یا گروهی از برانگیزترین بخشترین و چالشمقاله یكی از مهمگارش عنوان ن

مقاله توسط سردبیر  یتوجهی در پذیرش اولیهاثر قابل ،پژوهشگران است. انتخاب کلمات مناسب در عنوان

 .است هشده یهایی برای بهبود عنوان مقاله ارادر برخی از مجالت دستورالعمل. و داوران خواهد گذاشت

مقاالت مرتبط با موضوع  ،اینترنتاکثر مردم با استفاده از  یجیتالی و آنالین،دافزایش تعداد مقاالت با 

ش جز نخستین مقاالتی باشد که در نتایج اخواهد مقالهباگر پژوهشگر  کنند.کار و اهدافشان را جستجو می

 یبرای خواننده جذاب بوده و خالصهجستجو به نمایش درآید، باید اطمینان حاصل کند که عنوان آن 

خوبی از محتوای مقاله است. در واقع یكی از عوامل تاثیرگذار بر تعداد خوانندگانی که مقاله را دانلود 

 کنند، عنوان مقاله است. می

ترین نوع مورد از رایج . سهشودهای مختلفی نوشته میصورتبه مجالت مختلف، در عنوان مقاالت

 بارتند از:ععنوان مقاله 

 رود. عناوینکار میگیری بهنتیجه یا اصلی هاییافته برای بیان وضعیت اعالنی:ا ی خبریعنوان الف. 

العات را به مخاطبان اط مقدار بیشترین و گیردمی قرار مورداستفاده پژوهشی مقاالت در کلی طوربه اعالنی

این نوع عنوان مناسب است.  تاکید کند وهشپژفنی  یهنبجبخواهد بهپژوهشگر انچه چن کنند.منتقل می

 های عمومی.آموزان از طریق حمایت توسط کتابخانهتحصیلی دانش نفسبه اعتماد افزایش :مثال
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رود. کار میبه گیری اصلیسازی نتیجهتوصیف موضوع مقاله بدون آشكار: برای عنوان توصیفیب. 

از یت خانواده حما مثال: تاثیر ن توصیفی هستند.یواعن ،مجالت علمیترین نوع عنوان مقاله در رایج

 آموزان.های علمی دانشفعالیت

برای  بیشترن اویعنرود. این کار میبه معرفی موضوع در قالب یک سوالبرای  عنوان پرسشی:پ. 

 دارد؟آموزان نشداتاثیری در بهبود عملكرد  ی والدینمطالعهآیا . مثال: اندمقاالت نقد ادبی مناسب

ترین مهم. ۱سوال  :دبپرساز خود باید ال ودو س اشبرای مقاله هنگام یافتن عنوان مناسبژوهشگر پ

در یک  هشگرانپژوتوان به دیگر چگونه می. 2و سوال  شده است چیست؟ موردی که در این مقاله ارائه

نایی برای یک تواند مبها اغلب میپاسخ این پرسش که این مقاله در مورد چیست؟ فتکوتاه گ یجمله

 .عنوان مناسب باشد

 عبارتند از: نگارش عنوان مقالهدر نكات اساسی 

)خصوصا متغیرهای  کار رفتهههای بمتغیر .در عنوان باید سه جزء اصلی در نظر گرفته شود: الف -

 .هدف یجامعه .جو ها نوع ارتباط بین متغیر .ب مستقل و وابسته(؛

 (.۱6، ص ۱۳۹۵اشد )ناصری و حضرتی، باضح و قابل پردازش م، وهعنوان باید ساده، قابل ف -

 .مانندر ذهن میدهای طوالنی به سختی عنوان. کلمه است ۱۵تا  ۸کوتاه و شامل  ،یک عنوان خوب -

عنوان دارای بیش . شوندمیبارگذاری  تر نسبت به عناوین طوالنی بیشتر جستجو وکوتاهمقاالتی با عنوان 

ری و ناص؛ 2۱، ص ۱۳۹6وند، بان، و حاجیکریمی، دیده) آیدشمار میبهمقاله رای بضعف یک کلمه  20از 

 (.۱6، ص ۱۳۹۵حضرتی، 

ینه یا زم، اصلیهدف  ،و ایده عنوان باید شامل واژگان اصلی و کلیدی مورد استفاده در مقاله بوده -

؛ 60، ص ۱۳۸۹زایی، )میر کندو توصیف طور خالصه تعریف ماهیت مطالعه را به و یمحدودیت مساله

 (. ۱0، ۱۳۹6سهی، و اسدی، اسدی، قادری

 (.40، ص ۱۳۹6بان، )کریمی و دیده ای نشودتا حد امكان در عنوان به نتایج پژوهش، اشاره -

های مهارت هایوزشآمنقش استفاده از مثال:  (.6۱، ص ۱۳۸۹)میرزایی،  باشد اختصاصیعنوان باید  -

 . اجتماعی در بهبود روابط اساسی زندگی

 چه چیزی؟: ز قبیلهای مورد نظر اکه بتواند در پژوهش به پرسشانتخاب شود عنوان بایستی طوری  -

 .دهطور شفاف پاسخ دبهو ...  چگونه و چرا؟ چه وقت؟ در کجا؟ در

د عنوان باید و استفاده شو ، اضافی، بیهوده و مبهم نبایدکنندهدر عنوان از کلمات نابجا و عبارات گیج -

 (.6۳)همان، ص  فاقد اشتباهات امالیی و دستوری باشد
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)همان،  باشد برانگیزبرانگیز و احساسانه، تعصبداورپیشهای ها و اصطالحواژهباید فاقد نعنوان  -

 (.64ص 

توجه و  ابیت داشتهجذتا  نوشته شود و بدون ابهام صورت واضح و روشنبه و بودهعنوان باید سلیس  -

 .خود جلب کند بهخواننده را 

صورت باید به ،علفاز استفاده  و در صورت دشوصورت خبری یا سوالی مطرح نتا حد امكان عنوان به -

 (.40 ، ص۱۳۹6بان، مصدر و در ابتدای جمله آورده شود )کریمی و دیده

؛ 6۵، ص ۱۳۸۹)میرزایی،  شوداستفاده می و عالمت تعجب ، ربطندرت در عنوان از حروف ندابه -

 (.2۱، ص ۱۳۹6ریمی و دیگران، ک

اسدی و دیگران، وان )فنی نامانوس در عن هایم اختصاری و واژهیعال ،از فرمول نكردن استفاده -

 (.60، ص ۱۳۸۹؛ میرزایی، ۱0 ، ص۱۳۹6

ی، مطالعه، پژوهشی بررس :مانند کلمات اضافی وو تكراری معنی هماز آوردن کلمات خودداری  -

 . در عنوانمقایسه و موارد مشابه  یرامون،ای پی، مطالعهدرباره

 شود. میاده گاهی اوقات برای اضافه کردن اطالعات زیاد به عنوان، از دو نقطه ):( استف -

طور به. زرگ آغاز شودبیشتر کلمات باید با حرف بکه  شوددقت عنوان در مقاالت انگلیسی  در نوشتن -

نكه نخستین صورت حرف بزرگ ننویسید، مگر ایرا به  a, and, an, the, or هایی مانندکلی، واژه

 .حرف در عنوان مقاله باشد

 گیریاندازه زمان و مكان باید غیرآزمایشی از نوع توصیفی )اکتشافی( هایپژوهش در عنوان ذکر برای -
 های زنجان، قزوین وهای اجتماعی و فرهنگی در بین استانی شاخصمقایسه: مثال. شود ذکر متغیرها

 (.۳۹، ص ۱۳۹6بان، )کریمی و دیده ۱۳۹۸تهران در سال 
باید بین متغیرها  یبه بیان رابطه از نوع همبستگی غیرآزمایشی هایپژوهشعنوان در بیان ای بر-

 .کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلیبین  یاشاره شود. مثال: رابطه

 بررسی منظوربه رانآ امثال و اثر موجب، تاثیر، یکلمه باید آزمایشی هایپژوهش در عنوان ذکر برای -
 کارمندان.زایش عملكرد افهای رفاهی در پرداختی تاثیر: مثال. داد قرار استفاده مورد دومتغیر بین یرابطه

 (The List of Author) نویسنده یا نویسندگان . فهرست2-2

 شود تاها در مقاله قید میشود که اسامی آنیک مقاله توسط یک نفر یا یک تیم پژوهشی تولید می
 (.4۱، ص ۱۳۹6بان، کریمی و دیدهمند شوند )از مزایای مادی و معنوی آن بهره گاندنویسننویسنده یا 
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ترین ترین کار ممكن به نظر بیاید، در صورتی که یكی از مهمیسنده در مقاله، سادهوشاید نوشتن نام ن
 . گذاردنویسنده تاثیر میپژوهشی  یباشد که بر آیندههای مقاله میبخش

 عبارتند از: مقالهمولف یا مولفان اسامی نگارش در نكات اساسی 

 خانوادگی نوشته شود.و سپس نام نامابتدا  -

مطرح نشده  گاننویسندخصوص ترتیب نوشتن اسامی شده درقواعد پذیرفته یا تاکنون هیچ قرارداد -

 بنویسندترتیب الفبا به را شاناسامی که کنندمی وافقت ازاختالف، اجتناب پژوهشگران برای بعضی است.

 . (22، ص ۱۳۸2سیف، ؛ 62الف، ص ۱۳۹7نژادپاریزی، )ایران

خودداری شود.  آنر یس و نظاییدکتر، مهندس، استاد، پروفسور، مدیرعامل، ر :نظیر یاز ذکر القاب -

بیشتر ، اما در دشوفین چاپ نمی، درجات و مدارک پس از نام مولغیرفارسی علمی مجالتدر طور کلی به

 . (42، ص ۱۳۹6بان، کریمی و دیده) کنندپزشكی درجات علمی را پس از اسامی اشاره می مجالت

 (. 4۱ همان، صتواند دارای چندین نویسنده باشد )مقاله میو یک برای تعداد نویسندگان وجود ندارد  سقفی -

* مشخص گردد، در  ، نویسنده مسئول باید با عالمتبیش از یک نفر نویسنده دارد کهدر مقاالتی  -

 (.62الف، ص ۱۳۹7نژادپاریزی، )ایران حساب خواهد آمدمسئول بهصورت نفر اول به عنوان نویسنده غیر این

واالت و مكاتبات باشد. کننده است که باید پاسخگوی سی مكاتبههر مقاله دارای یک نویسنده -

ی سندهدر مجالت معتبر نوی شود.کننده در نظر گرفته میوان مكاتبهعنی اول، بهمعموال نویسنده

کریمی ی دورنگار خود را در مقاله درج نماید )های تماس و شمارهآدرس، کدپستی و شماره بایدکننده مكاتبه

 (.42، ص ۱۳۹6بان، و دیده

جز اساتید راهنما و ید شده و بهعنوان نفر اول قجو باید بهنامه، نام دانشاالت مستخرج از پایاندر مق -

 (.42 همان، صقید شود )دیگر مشاور نباید اسم کسی 

 ها مشخص شود.آن جداگانه برای هریک ازهای شماره با پژوهشگر یا پژوهشگران سازمانی وابستگی -

 (Abstract) چکیده. 3-2

بر آن است. یک معنای نمایش خالصه و صحیح یک سند بدون افزودن تفسیر یا نقدی بهچكیده 

یعنی اطالعات کّمی و کیفی  ،دهد، اطالعاتی باشدچكیده باید تا جایی که نوع و سبک گزارش اجازه می

سازد خوبی تهیه شده باشد، خواننده را قادر میای که بهموجود در گزارش را تا حد امكان ارایه کند. چكیده

دنبال آن است بهآنچه را با عالیق خود و محتوای اصلی گزارش را به سرعت تشخیص دهد؛ ارتباط آن 

 (.۳7، ص ۱۳۹۳ی کل گزارش تصمیم بگیرد )علیدوستی و ناخدا، ی مطالعهتعیین کند و باالخره درباره
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شد و در واقع باچكیده، بیان مختصر و صحیح محتوای مقاله با سبكی برگرفته از سبک اصل مقاله می

اطالعات  دربرگیرنده. بنابراین، چكیده باید انندگان مقاله استترین بخش مقاله از دید داوران و خومهم

 (. ۱۳، ص ۱۳۹4یافته، خالصه و جذاب باشد )حسنلو، مرتبط و در عین حال خوانا، سازمان

ها و نتایج ها، یافتهها، روشپرسش ها،پژوهش را در خود دارد. هدف ییاجرامراحل ی ، همهچكیده
های یک مقاله خوانده بخش دیگربیشتر از  ،عنوان ازبعد چكیده شود. رده میاختصار در چكیده آوپژوهش به

و گاهی  گیردراد قرار نمیافدر دسترس رایگان نبودن  لحاظبه طور کاملها بهمتن بسیاری از مقاله .شودمی
 . کندپیدا می مقاله اهمیت زیادی یرو چكیدهاز اینشود، حاصل نمیفرصت خواندن تمام مقاله 

ین این بخش را بدون دانند و بنابرااهمیتی از کار میمقاله را بخش کم یبسیاری از پژوهشگران چكیده

 یاید توجه شود که چكیدهنویسند. اما بهای اصلی مقاله میتوجه به جزئیات و معموالً با کپی کردن از بخش

 ی، تنها چكیدهرنتیاینتاطالعاتی  هایهای مقاله است. در بسیاری از بانکترین بخشمقاله یكی از مهم

 .شودمقاله نمایه می

کند. از میا تنظیم ساختار چكیده ر تواندمی های آنبا طرح سواالتی برای خود و یافتن پاسخ پژوهشگر

 عبارت است از: شودجمله سواالتی که در نگارش چكیده مطرح می

 ؟انجام شده استخصوص هع بواین موض یدرباره پژوهشچرا  -

 ؟تژوهش چگونه انجام شده اسپ -

 ؟آمده استدست بهچه چیزهایی در پژوهش  -

 توان گرفت؟ای میها چه نتیجهاز این یافته -

 د؟دارنچه چیزی  از و در نهایت، این نتایج حكایت -

ها، شزمینه، اهداف، رو، پیشپژوهشهدف نویسنده را از انجام این  فوقپاسخ به سؤاالت 

 . (7۵ ص، ۱۳۸۹)میرزایی،  دهدمی قرار خواننده دراختیار پژوهش فرجام و یجنتا دستآوردها،

ی دهی ساختارنیافته. چكیی ساختاریافته و چكیدهشود: چكیدهچكیده از نظر ساختار به دو نوع تقسیم می

ی چكیده شود. درنوشته می چند پاراگرافیا شده و در یک پیش تعیینساختاریافته بدون ساختار از

گیری ها و نتیجهها، یافتهشده وجود دارد و اغلب حاوی، مقدمه، ابزار و روشقبل تعییناختاریافته، ساختار ازس

 (.7۱، ص ۱۳۸۹؛ میرزایی، ۱۳، ص ۱۳۹6باشد )اسدی و دیگران، و غیره می

  عبارت است از:ساختار اصلی یک چكیده 

   ؛(جمله یک درحد) لهامسانگیزه و بیانالف. 

 ؛ر حد یک جمله(هدف )دب. 
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 ؛راهكارها )در حد دو جمله( و هارویه ،هاروشپ. 

 و محصوالت )در حد یک یا دو جمله( و دستاوردها ،نتایجت. 

 .گیری )در حد یک جمله(نتیجهث. 

 مقاله عبارتند از: یچكیده ی در نگارشنكات اساس

 شود.نوشته میکار آخر در آید اما میمقاله در ابتدای  چكیده -

 به نیاز برای درک آن،شود که نوشته می جزئیات بیان بدون و مقاله اصلی متن از مستقلكیده چ -

 (. 74، ص ۱۳۸۹)میرزایی،  گر باشدتبیین خود یعنی چكیده باید نباشد، متن به مراجعه

)حسنلو،  منسجم باشد روان و مختصر، مفید، خوانا، شفاف،صریح و کامل، دقیق، چكیده باید پیوسته،  -

 (.۱27، ص ۱۳۸۵؛ فتوحی، 7۳، ص ۱۳۸۹؛ میرزایی، ۱4، ص ۱۳۹4

شود )اسدی ها و استنتاج مقاله آورده میشناسی، یافتهر چكیده بیان مختصری از مقدمه، هدف، روشد -

 (.4۳، ص ۱۳۹6بان، کریمی و دیده؛ ۱4، ص ۱۳۹4؛ حسنلو، ۱4، ص ۱۳۹6و دیگران، 

 د.شواده استف نویسنده بایدم، از تعبیر و تفسیر های مستقیقولجای استفاده از نقلبه -

 (.44، ص ۱۳۹6بان، کریمی و دیدهنوشته شود ) بهتر است چكیده در یک پاراگراف -

در واقع بدون و چكیده  باشدنمی شخصی دیگران عقاید و افكار یارائه و داوری به نیازی چكیده در -

 (.۱27، ص ۱۳۸۵ی، )فتوح باشدیک گزارش کلی از کار می قضاوتی هیچ

 .گونه تجزیه و تحلیل سایر مقاالت نبایستی در چكیده ذکر شودهیچ -

؛ 44، ص ۱۳۹6بان، کریمی و دیده) داده نشود دهیارجاعزیرنویس )پانویس( و  گونههیچ در چكیده -

  .(22، ص ۱۳۸2سیف، 

 ده نشود.عكس، جدول، نمودار، نقشه و پالن استفا در چكیده از شكل، -

 .شود استفاده شخصومس ضمیر االمكانحتی و مجهول یگذشته زمان از ر نگارش جمالت چكیدهد -

 نرسیده پایانبه مطالعه که شودمی برداشت طوراین زیرا شود استفاده بخش این در آینده افعال از نبایستی

کار هب ا از این قبیلیو  «و استدالل خواهم کرد» یا «من تجزیه و تحلیل خواهم کرد»عباراتی مانند  است.

کریمی و ؛ ۱4، ص ۱۳۹6توان استفاده نمود )اسدی و دیگران، . از زمان حال معلوم نیز میبرده نشود

 (.22، ص ۱۳۸2؛ سیف، 44، ص ۱۳۹6بان، دیده

کار ین قبیل را در چكیده نباید بهو عباراتی از ا« امیدوارم»یا « انتظار دارم»: کار بردن عباراتی مانندهب -

 .دهدمقاله را نشان می ینویسندهعتماد به نفس پایین برد چون ا
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اخل متن در ددر نگارش چكیده از کلمات جدید استفاده شود و از کپی کردن جمالت  شود سعی -

 .چكیده خودداری شود

کریمی و ؛ ۱4 ، ص۱۳۹6)اسدی و دیگران،  شودکلمه نوشته می 2۵0تا  ۱۵0چكیده معموالً بین  -

 (.4۳، ص ۱۳۹6 بان،دیده

 (.22 ، ص۱۳۸2)سیف،  ۱2ای دوازده بنویسید جاز ارقام استفاده شود، مثال: به هابرای شماره -

کار بردن عبارتی همعنی پرهیز شود. بیها و عبارات و جمالت باز حشوها، مترادفدر نوشتن چكیده،  -

 بنابراین» و «...که  است رذک قابل البته» ،«...نماند  ناگفته» ،«...بگویم  باید» ،«...مقاله  این در» چون

 باید پرهیز نمود. «...که  گیریممی نتیجه

 (Key Words) کلیدواژه .4-2

ها در هستند که با توجه به جستجوی آن عبارات اصلی و کانونی مقالهدر واقع کلمات یا  هاکلیدواژه

توانند چارچوب کلی ها میواژهن کلیدشده دست یافت. ایانجام پژوهشتوان به های اطالعاتی میبانک

خواننده کنند تا بهمعموالً در انتهای چكیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می. را نشان دهند مباحث پژوهش

و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی مقاله  یچكیدهکمک کنند پس از خواندن 

 در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

 :ن به موارد زیر اشاره کردتوامی هاهای کلیدواژهاز نقش

 ؛مقاالتی کنندههای اطالعاتی نمایههپایگا توسط مجالت و مقاالتسازی مناسب کمک به نمایهالف. 

  و پژوهشگران توسط ترسریع و ترراحت افزایش شانس یافتن مقاله در جستجویب. 

 مقاله. به دهیارجاع افزایش و انتشار از بعد مقاله بازدید بیشترپ. 

های به انتخاب کلیدواژه روش اول ها وجود دارد:ای انتخاب کلیدواژهمعموال دو روش اصلی بر

ی علمی صورت های موضوعی و تخصصی هر رشتهنامهکمک اصطالحشده معروف است که بهکنترل

شود، براساس تصمیم نویسنده صورت گیرد. در روش دوم که تحت عنوان انتخاب آزاد شناخته میمی

ترین و نزدیک یرد. در هر یک از دو روش الزم است ترکیبی از واژگان اعم و اخص که بیشترینگمی

 (.44، ص ۱۳۹6بان، ؛ کریمی و دیده۱2۹، ص ۱۳۸۵ی معنایی را با محتوای مقاله دارد انتخاب شود )فتوحی، رابطه

   مقاله عبارتند از: یکلیدواژه نكات اساسی در نگارش

آن مجله  ه درارش کلیدواژهای نگجله در نوشتن صحیح مقاله به دستورالعملشرایط م جهت رعایت -

 .توجه نمایید



 آیین نگارش مقاالت علمی  32

 .نباید بسیار کلی باشند هاکلیدواژه -

 .شوند؛( ازهم جدا می)و با عالمت نقطه ویرگول بوده کلمه  6الی  ۳ ها حدودواژهکلیدتعداد این   -

، هبهترین کلیدواژ. ده قرار گیرندها مورد استفاتا در بازیابی ها باید از واژگان اصلی مقاله باشندکلیدواژه -

ی وان برای جستجعباراتی باشند که سایر پژوهشگربوده و شامل عنوان مقاله مرتبط است که به عبارتی

 .کنندها به وفور استفاده میمقاله از آن

 استفاده شود. واژهکلیدشده به عنوان  در مقاله استفاده  نام تكنیک یا روش خاصی کهاز  -

 (. 44، ص ۱۳۹6بان، ی کمتری در کلید واژه استفاده کرد )کریمی و دیدهاضافهسعی شود از کلمات ربط و  -

 استفاده شود.  واژهکلید یکنندههای تولیدسایتوبدر انتخاب کلیدواژه از  -

 (Introduction) مقدمه. 5-2

ی نكته مقاله، تشریح سه یمقدمه د. هدف از نگارشدهی مقاالت را مقدمه تشكیل میبخش اول همه

شده در مقاله و پ. انعكاس بخشی از ی نگارش مقاله؛ ب. اهمیت موضوع مطرحاساسی است: الف. انگیزه

 (.46، ص ۱۳۹6بان، دیده کریمی وی قبلی )دانش نویسنده در مورد موضوع با بررسی ادبیات منتشر شده

دهد که ارزش پاسخ می سوال این ، بهلهابیان مسو ن تشریح موضوع ضم ی علمییک مقالهی مقدمه

یک مقاله، خواننده با  یمقدمه یدر حقیقت با مطالعه ؟حاضر برای انجام آن چه بوده است یمطالعه

تواند یكی از نگارش این بخش میکند. آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک می پژوهش یلهامس

دهند مقدمه را در انتهای مقاله باشد، تا جایی که بسیاری از پژوهشگران ترجیح می هایقسمت ینترسخت

 .کار بنویسند تا مطمئن شوند نكات مهم مقاله جا نیفتاده باشد

ی گردد. مقدمهصورت جزئی بررسی میشود و سپس بهصورت کلی آغاز میی مقدمه بهجریان اولیه

 شود:ام میی پژوهشی از طریق سه مرحله انجمقاله

 ی کار چیست؟ چرا این زمینه مهم است؟ قبالً چه کاری انجام شده است؟(؛یجاد قلمرو )زمینها -

مرو را یجاد موقعیت مناسب )شكاف را نشان دهید، یک سوال مطرح کنید و یا کار قبلی در این قلا -

 به چالش بكشید (

و پژوهش فعلی را اعالم کنید، به موقعیت مناسب )هدف را مشخص کنید  در اختیار گرفتن این -

 .(Swales, 1990, p 140- 166) .دلخواه نتایج را خالصه کنید

مقاله از پنج بخش اصلی تشكیل شده است و دقت در نگارش هر بخش از اهمیت ی مقدمهاساسا 

 عبارتند از:  هاای برخوردار است. این بخشویژه
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، قابل سنجش ن بودن اهداف، رعایت اصل ایجازروشدر این بخش به اهداف )کلی و اختصاصی(:  -

 .باید توجه نمود بودن و اجتناب از نوشتن اهداف آرمانی

 .مساله منطقی و پرورش پژوهش یلهامس -

 .عملی وی نظر بعد از اهمیت و ضرورت پژوهش -

 ،نظری یپشتوانه عنوانبه نظریه یک از استفاده و نظریب چارچو آوردن :شامل سوابق پژوهشی -

های پژوهش های کلی و رسیدن بهوار به مطالعات مرتبط انجام شده، شروع از پژوهشخالصه اشاره

گیری در بندی و نتیجهدهی و باالخره جمعماخذاستناد و  ،اختصاصی، استفاده از منابع دست اول و جدید

 آخر و توجیه چرایی انجام پژوهش و تبعات مثبت انجام آن.

 .ساده جمالت لبدرقا هاطرح فرضیه -

 مقاله عبارتند از: یمقدمه نكات اساسی در نگارش

 .یج مقاله استنتا مشخص شدنبعد از تكمیل ساختار مقاله و  ،وشتن مقدمهن برای زمان بهترین -

 .سمت جزئیات حرکت کند به و شروع کلیات از مقدمه -

 .ودش بیان خودمساله سپس و مساله یمقدمه سعی شود زمینه ابتدایدر  -

 هایپژوهش نتایج یا و متخصصان نظرات به بااستناد مساله وجود له باید شواهدی دال برامس یزمینه -

 .کند مطرح پژوهشگران

 را مشخص سازد. های آنویژگی و مساله یمحدوده ،مساله بروز احتمالی علل باید لهامس یزمینه -

را ل آن حو ه لامسچگونگی پژوهش و  نجاماهدف و ضرورت  و کوتاه بوده ومتن مقدمه باید روان  -

 .تشریح کند

  شود.می های مرتبط با موضوع مقالهنظریهها و یک نگاه اجمالی و مختصر بر نتایج پژوهشدر مقدمه  -

انتظار موردمطالعاتی  یهای حوزهروزترینهسوی بمقدمه باید طوری نوشته شود که خواننده را به -

 .خود هدایت کند

 شود.مییر و با این کار ذهن خواننده درگشود ال آغاز ومقدمه با طرح یک یا دو سشروع  -

 باشد.مهم  مقالهوضوع مکه برای  برده شودکار به مقاله قولی مرتبط با موضوعنقلدر مقدمه  -

که به شود از موضوع ارائه ای و منطقهجهانی  های، آمارشودجلب  مقالهبرای آنكه نظر خواننده به  -

 .جسته کردن موضوع کمک کندبر

 در. کند زدهشگفت خواننده را با بیان حقیقتی که کمتر کسی از آن آگاه استنویسنده در مقدمه،  -

 بداند. موضوع مقاله مورد در بیشتر بخواهد مخاطب یا خواننده شاید صورتاین
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 شود.میدر مقدمه به نتایج حاصل از مطالعه اشاره ن -

ای است که کلمه« من»ی واژهد. شواستفاده زبان حال به و ان از افعال معلومتا حد امكدر مقدمه  -

 شود.پرهیز  خوشی ندارند، لذا در استفاده از ضمیر اول شخصاز آن دلو خوانندگان اکثر داوران 

 .دشوهای نادر و نامانوس استفاده نمخفف از تا حد امكان -

 .زندزیرا به زیبایی مقدمه لطمه می شوداز تكرار فراوان واژگان کلیدی پرهیز  -

 ترین منابع باشند.اید از معتبرترین و در دسترسبمراجع مقدمه  -

 ششم مقاله باشد.مه بهتر است دو صفحه یا تقریبا یکمقد -

 (Problem Statement) بیان مساله .6-2

شود بیان مساله میهم گفته « ی آغازینایده»شود و به آن شروع می با آنکه پژوهش  موردیاولین 

 (.۱7، ص ۱۳۹۵شود )ناصری و حضرتی، ی آغازین با یک رویكرد علمی شروع میاست. ایده

 ی اساسی پژوهش عبارت است از: طرح مشكل، نقص و ایرادی که پژوهشگر در فرایند تكمیلمساله

راهكارهای رفع آن  نهایت ی آن مشكل و دروجود آورندهیابی، یافتن علّت یا علل بهپژوهش درصدد ریشه

 (.2۸، ص ۱۳۹6است )کریمی و دیگران، 

ر بیان مساله دنگارش بیان مساله است. ی پژوهشی مقالهترین مرحله در نگارش یک اولین و مهم

کند. خواهد تا به آن پاسخ دهد را مطرح میای را که تصمیم به حل آن دارد و سوالی که میمساله پژوهشگر

 ایدیدهپهر خاص، شكاف موجود در علم یا  یامل یک دغدغه در یک حوزهسوال پژوهش ممكن است ش

شود که یک مشكل یه میباشد که نیاز است تا مورد بررسی قرار گیرد. بیان مساله معموالً به این جهت ارا

 یا سوال را برجسته سازد و ضرورت انجام یک پژوهش را تبیین کند. 

ی اطالعات صورت روشن، دقیق و برپایهبهمساله ات پیشین بایست براساس اطالعدر طرح مساله، می

پژوهشی ی ویژه در مقالهعنوان بخش محوری هر پژوهش بهکلی مطرح گردد. در اصل، بیان مساله به

ی آغاز هر پژوهش اختن به آن، نقطهی دارای ارزش پژوهشی یا مهم برای پردسخن دیگر، مسالهاست. به

ا به پرسش یا یدر آن نویسنده قصد دارد مساله یا مشكلی را حل نماید و علمی و هر مقاله است که 

 (.۱0۵، ص ۱۳۸۹هایی پاسخ دهد )میرزایی، پرسش

ی اصلی نگارش یک مقاله و اجزای طرح پژوهشی مورد نظر ای که انگیزهتبیین دقیق و روشن مساله

توجهی به کند و بیقیت مقاله کمک میای دارد. موفقیت در چگونگی بیان مساله به موفبوده، اهمیت ویژه

ی مقاله کاهش خواهد داد. در این بخش باید مساله و موضوعی ی مطالعهآن نیز رغبت خواننده را در ادامه
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اختصار تبیین شود ساز پژوهش شده است، همراه با حدود، ابعاد و جوانب آن به روشنی و بهکه زمینه

 (. 2۹-26، ص ۱۳۸۵پور و علوی، )موسی

مورد  یهمیت مسالها .ب؛ به شكافی موجود در علم اشاره کند .الفبتواند: خوب باید  ییک بیان مساله

راهنمای  .ج؛ ه الزامی بوده استطبررسی را نشان دهد تا مشخص سازد که انجام پژوهش در این حی

 .ی باشددهد رویكردی اخالقله ارایه میارویكردی که برای حل این مسو  های آتی باشدپژوهش

تعریف ؛ پ. الهتعریف مس؛ ب. مقدمهالف.  بیان مساله خود از چندین بخش تشكیل شده است که شامل:

 .باشدمی های اساسیپرسشو ت.  مساله یعملیاتی و مفهومی اجزا

 شود:توضیح در خصوص هر کدام از موارد باال پرداخته می در ادامه به

دور از مساله  لی وآن را کشود و نباید ای آغاز میا مقدمهبیان مساله ب: مقدمه در بیان مساله. الف

الل درجهت پرداختن به اصلی و نوعی توجیه و استد یبرای ورود به مسالهای وازهمقدمه در. انتخاب کرد

مساله غلبه کند  مطلب اصلی یعنی تعریف طول مقدمه نباید چنان باشد که بر .است مورد بررسی یمساله

با متن، شاید  برای اطمینان از ربط مستقیم مقدمه باشد. «د بر متنیزا یمقدمه» رو به عبارت دیگ

گاه یین کنیم، آناصلی را درقالب تعریف مساله مشخص و تب یترین شیوه آن باشد که ابتدا مسالهمناسب

 به تدوین مقدمه بپردازیم.

قیق مورد توجه رار است در تحای که قدر این بخش، مطلب اصلی یا درواقع مساله: تعریف مسالهب. 

عنوان موضوعی مورد بررسی و دالیل پرداختن به آن به یاهمیت مساله شود.قرار گیرد باز گشوده می

 گیرد. ضروری از جمله مطالبی است که در این بخش مورد اشاره قرار می

 باید در بیان مساله و تعریف آن به نكات زیر توجه کند: پژوهشگر

 .(۳۹، ص ۱۳۹۵وند، )یوسف باید شكل سوالی داشته باشدصورت مساله  -

 روشن و بدون ابهام باشد. محدود، مساله باید -

 .از کاربرد اصطالحات و واژگان ارزشی خودداری شود -

 .باید نوشته شود پژوهش یسواالت ویژه -

مشترک از  منظور تصریح کار و ایجاد شرایط مناسب جهت درکبه: تعاریف مفهومی و عملیاتیپ. 

 د.نپردازمیش مهم و کاربردی در پژوهاصطالحات مفهومی و عملیاتی اصطالحات و مفاهیم، به تعریف 

بعدی پژوهشگر  پژوهش تعیین و بیان شد کار یکه مسالهپس از این: های اساسی پژوهشپرسشت. 

دهد. ان میپژوهش را نش یمجموع سواالت پژوهش درواقع همان مساله. بیان سواالت پژوهش است
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پژوهش خواهند بود. معموال برای بیشتر  برابریعنی اگر سواالت باهم ترکیب شوند به لحاظ مفهومی 

سوال خیلی زیاد  داگر تعدا پژوهش دارد. یسوال کافی است ولی باز هم بستگی به مساله 6تا  2ها مساله

 شد مساله در واقع وسیع و مبهم است و باید در آن تجدید نظر شود.

 و نگارش آن باید به این ترتیب اقدام کند: پژوهش یبرای بیان مساله پژوهشگر

 .(۳۹، ص ۱۳۹۵وند، )یوسف بنویسد پرسشیصورت مساله را به صورت  -

 .(۸، ص ۱۳7۹اهلل، )قوجق و پورفتح کلی بنویسد ییک مقدمه -

 ها و صفات مورد مطالعه را شرح دهد.ابعاد و ویژگی -

 .(۳۹، ص ۱۳۹۵وند، )یوسف را بیان کند پژوهش یمساله ادبیات و سوابق -

 های مورد مطالعه را ذکر کند.متغیرها و معرف فهرست -

 را فهرست کند. پژوهش یسواالت ویژه -

 .(۳۹)همان، ص کند تعریف  را  کار رفته در پژوهشهای بهواژه -

 را اظهار کند. پژوهش یشدهبینیو دستاوردهای پیش نتایج -

 (Aim or Objective) تبیین هدف .7-2

دگان شكل ها که پس از انتخاب یک مقاله براساس عنوان آن در ذهن خواننیكی از اولین سوال

کند. بنابراین، باید قبل از آنكه خواننده گیرد، کسب آگاهی نسبت به هدفی است که پژوهش دنبال میمی

این پرسش شكلی باید نظر کند، بهسبت به هدف آن صرفگاهی نآ نبوددلیل ی مقاله بهی مطالعهاز ادامه

 خواهدای است که پژوهشگر میو نتیجهانداز چشم اهداف پژوهش، (.7۱، ص ۱۳۸۸را پاسخ داد )منصوریان، 

 (.۹، ص ۱۳7۹اهلل، به آن برسد )قوجق و پورفتح در نهایت

 شود.جام پژوهش قید میرای انبهای خاص الزم در این بخش، اهداف علمی، کاربردی و ضرورت

 توان نوشت:اهداف پژوهش را در دو سطح میشكل کلی در

ی اصلی طور مستقیم از مسالهالف. هدف کلی: عبارت است از مقصد نهایی اجرای پژوهش که به

که  باشدمیلی پژوهش، رسیدن به موضوع پژوهش کعبارت دیگر، هدف شود. بهپژوهش استنتاج می

 ر اصلی پژوهش است.ی مسیکنندهتعیین

ی ی از هدف اصلتری پایینشده از هدف اصلی بوده که در مرتبهب. هدف ویژه: زیرمجموعه یا مشتق

ی بایدها و نبایدها کنندهنیز نامید. هدف ویژه، تعیین« دستیاهداف پایین»توان آن را گیرد که میقرار می

 در اجرای پژوهش است.
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گیری و چگونگی بیان مساله شود که بر شكلهای خاصی دنبال میفها، هددر هریک از انواع پژوهش

صورت متفاوت دستاوردهای آن بهمتناسب با  های هر پژوهشپذیرد. هدفتاثیر می گذارد و از آن نیزمیاثر 

های ناشناخته تواند کشف و توصیف و بازنمایی عرصههای یک پژوهش اکتشافی میشود. هدفارزیابی می

های های موجود و انجام تبیین و ذکر رابطه در پژوهشهای یک پژوهش قیاسی، آزمون فرضیهباشد. هدف

 (. ۱74، ص ۱۳۸۹های آزمایشی است )میرزایی، توصیفی و ذکر علّت و معلول در پژوهش

  عبارتند از: اهداف پژوهش نكات اساسی در نگارش

و  طی این اهداف: چگونگی، زمان، مكانتواند دارای چندین هدف ویژه باشد که در هر پژوهشی می -

 شود.گذاری میتعیین و هدف ... پژوهش

آوری اطالعات است. بنابراین الزم است اهداف دف ویژه، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار جمعه -

بی مناسب برای بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش تاکید داشته باشند و چارچو شكلیبهویژه 

 ل آماری ارایه دهند.تحلی

شود )کریمی و ر میرسید در قسمت اهداف ذکآن  بهمواردی که باید با انجام پژوهش نوشتن  -

 (.۱0، ص ۱۳7۹اهلل، ؛ قوجق و پورفتح۳۱، ص ۱۳۹6دیگران، 

شود. مانند: تعیین کردن، محاسبه کردن، مقایسه ر نوشتن اهداف معموال از افعال اقدامی استفاده مید -

 .(۱0، ص ۱۳7۹اهلل، و پورفتح )قوجقکردن 

 (Teoretical Framework)نظری  چارچوب .8-2

ژوهش عنوان بنای پهای علمی است که پژوهشگر بهها و مدلاز مبانی نظری پژوهش، نظریه منظور

 طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در القای آزمون نظریه یا مدل مورد نظرنماید تا بدینخود انتخاب می

 هاییفرضیهمون سواالت یا آزبه اساس یک پژوهش پاسخ  (.6۸، ص ۱۳۹۵تبیین نماید )ناصری و حضرتی، 

ا تنها پژوهش در اولین ی پژوهشجا که این مورد مطالعه مطرح شده است. از آن یاست که در بیان مساله

ای ه به مسالهکن است همواره باید احتمال داد که پژوهشگران دیگری نیز ممك ،خاص نیست یزمینهاین 

 اساسرح پژوهش برط تمام که است ایپایه چارچوب یک ،نظری . مبانیمانند این موضوع پرداخته باشند

گیری ه ابتدای شكلبباشد. رسیدن ها و مطالعات دانشمندان پیشین میشود و براساس نظریهآن چیده می

شود میپژوهش عمل این کار باعث سرعت کند.در شناخت بهتر موضوع کمک میپژوهشگر به  ،پدیدههر 

کند تا به اصل موضوع ندارد کمک می نسبت به آن و به او هنگام مواجه شدن با موضوعی که شناختی

 برسد.
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پردازد. می پژوهشموضوع  ییا مبانی نظری، به تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه پژوهش ادبیات

طور مختصر ا بهخود ر پژوهشلط بوده و مبانی نظری موضوع مس پژوهشمقاله باید بر ادبیات  ینویسنده

خوب  یود. یک مقالهشباید با استناد و ارجاع علمی آورده  پژوهشولی کاربردی بیان نماید. مبانی نظری 

 .باید بخش مبانی نظری قابل قبولی داشته باشد

 :گیردهای نظری و تجربی پژوهش با اهداف زیر صورت میبررسی پشتوانه

 در نهایت و آن عاداب و مساله بهتر هرچه شناسایی منظورپژوهش به یلهاتعریف و تحدید مسلف. ا

 آن؛ ابعاد تشریح و مساله باب در موجود هایبندیطبقهبه دستیابی

 ؛با رویكرد مطالعات گذشته پژوهشایجاد چارچوبی جهت قرار دادن نتایج ب. 

 ؛های پژوهشیزینهنیروی انسانی و ه جویی در زمان،رفهمنظورصبه کاریجلوگیری از دوبارهپ. 

 ؛تروشی مناسبرنظور انتخاب مبه قبلیهای پژوهشرفته در کارهب هایبررسی و شناسایی ابزارت. 

 ؛طور مجزا و بدون رابطه با یكدیگرپرهیز از بیان مطالب به ث.

 و هانطور سازماندهی شده همراه با روابط منطقی بین آتنظیم مطالب به ج.

 .(6۹-6۸پژوهش )همان، ص مورد مطالعه و  یلهامرتبط با مس یمنابع اطالعات . انتخابچ

 :توان به دو دسته تقسیم کردارکان اساسی در مبانی نظری و تجربی را می

بنای پژوهش عنوان سنگاست که پژوهشگر به های علمیها و مدلمنظور نظریه :الف: مبانی نظری

 .وردنظر تبیین کندمبتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل د تا کنخود انتخاب می

مشخص آن تا قبل  یمطالعاتی است که در باب موضوع پژوهش و در حیطهمنظور : ب: مبانی تجربی

 . (۱۳7 -۱۳۳، ص ۱۳۸۸)میرزایی،  از انجام پژوهش صورت گرفته است

 ارتند از:عب نكات اساسی در نگارش مبانی نظری

 پژوهش انجام بگیرد. موضوع مورد در موجود یاههبررسی نظریدر نگارش مبانی نظری باید  -

 .استموضوعی پژوهش  یموجود در حیطهی اههنظریپژوهشگر موظف به نقد  -

های مادر و اصلی دیگر ظریهخود را از طریق ن مبنایی در پژوهش ینوع نظریهپژوهشگر باید  -

 مشخص نماید. 

 (Literature Review) ی پژوهشپیشینه. 2-9

 ییكی از کارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه پژوهش است.های مهم از بخش ی پژوهشپیشینه

. ها کاوش کردآن یتوان در پیشینهعلوم را می یاست؛ زیرا سرچشمه پژوهشمنابع مربوط به موضوع 
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 پژوهشهای مختلف موضوع ینش عمیقی نسبت به جنبهکند تا بکمک می پژوهشگرمنابع، به  یمطالعه

ارتباط  پژوهشغیرمستقیم با موضوع  یاطور مستقیم که به ی، باید از منابعهای پیشینهپیدا کند. مطالعه

 انتخاب شود. ،دارند

توان به این موارد اشاره ی پژوهش وجود دارد که از آن جمله میدالیل متعددی برای اشاره به پیشینه

ی مورد ی پژوهشگر به حوزههای قبلی، نشان دادن احاطهود: نشان دادن پیوند پژوهش حاضر با پژوهشنم

ی تصویر کشیدن رویكردهای حاکم بر حوزهی منابع بیشتر و بهمطالعه، رهنمون ساختن خواننده به مطالعه

توان مرور ی پژوهش میشینهها با رویكرد مقاله. بسته به جامعیت پیموضوعی موردنظر و ترسیم ارتباط آن

 یی توصیفی و تحلیلها به دو دستهی جامع و گزیده و براساس رویكرد تحلیلی آنرا به دو دسته هانوشته

 (.7۱، ص ۱۳۸۸بندی کرد )منصوریان، تقسیم

    :باید بتواند ی موثریک پیشینه

 دهد.را توضیح می پژوهش ی کلیمساله -

 کند.ریح میمشكل یا خال موجود را تش -

 کند.های دقیق را ارایه میداده -

 دهد.را نشان می اهمیت مساله -

 (.۵0، ص ۱۳۹۳کند )علیدوستی و ناخدا، انجام مطالعه را بیان می دلیل -

ی گزارش اجمالی از های پژوهش است که هدف از آن ارایهترین بخشپژوهش یكی از مهم یپیشینه

های آن و در نهایت بهبود موضوع، اهمیت و ضرورت پژوهش و نوآوری مراجع مورد استفاده در انتخاب

 بندی کرد:توان خالصهصورت زیر میبه چهار هدف مذکور را بهروش دستیابی روش پژوهش است. 

وضوع و جلوگیری از مرور ادبیات گذشته با هدف انتخاب م ینتیجهترین الف. انتخاب موضوع: مهم

وعات کارشده و خارج ی مراجع مرتبط با موضوع، بررسی مقاالت از نظر موضاست. در بررس کاریدوباره

 کردن این موضوعات از پیشنهادهای اصلی پژوهش، باید در اولویت باشد.

های پژوهشی را که تكرار بیشتری در بین مراجع مرورشده دارند و ضرورت پژوهش: زمینه اهمیتب. 

میزان اهمیت و ضرورت ی دهندهنشانداد کرد. هرچند مراجع دارای اولویت و فوریت بیشتری قلم توانمی

 پژوهش نیست، اما یكی از عوامل مهم برای قضاوت در این زمینه است.

شود که ضعف، بندی مراجع مرورشده، منجر به انتخاب موضوعاتی میهای پژوهش: دستهپ. نوآوری

گذاری نهایی برای مرور ادبیات هدف . در حقیقت،ی آن پژوهش وجود داردنقصان یا کاستی در زمینه

 های پژوهش باشد.گذشته باید با هدف انتخاب و پیشنهاد نوآوری
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ها برای ارتقای روش پژوهش، استفاده از مراجع ت. بهبود روش پژوهش: یكی از بهترین روش

است ه مشخص شددر مراجع منتشر آن و چگونگی رسیدن بهپژوهش منتشرشده است. در واقع افق نهایی 

 (.۳0 -2۹، ص ۱۳۹6کند )کریمی و دیگران، تكمیل پژوهش می بهکه این امر کمک شایانی 

 پژوهش عبارتند از: یاهداف پیشینه

 .ی پژوهش داردلهاسازی مسکند که هر کدام از آثار چه تاثیری بر درک و شفافمشخص می -

 .کندمیهای مرتبط توصیف آثار را با سایر پژوهش ی هر کدام ازرابطه -

 .کندهای جدیدی را شناسایی میهای گذشته، شیوهبرای تفسیر پژوهش -

 .کندهر نوع کمبودی را که در منابع پژوهشی موجود است آشكار می -

 .کندهر نوع تضادی را که میان مطالعات ظاهراً ضدونقیض گذشته وجود دارد رفع می -

 .شودخودداری کاری کند تا از دوبارهاند مشخص میگرفتهمورد پژوهش قرار را که پیش از این  هاییحیطه -

 .شودچگونه رفع می ،های بیشتربه پژوهش پژوهشگراندهد که نیاز نشان می -

 .دهدرا در میان منابع پژوهشی موجود نشان میموجود  پژوهشجایگاه  -

های بانکو اینترنتی  هایسایتاطالعات موجود در  ی پژوهش عبارتند از:هامنابع مربوط به پیشینه

و  و فرهنگی پژوهشیهای مراکز سالنامه؛ هانظریه؛ هانامهپایان؛ هامقاله؛ هاترجمه ؛هالیفات؛ اطالعاتی

 .مورد بررسی موضوع ابط بتمر نظرانهای صاحبتجربه

  عبارتند از: ی پژوهشپیشینه نكات اساسی در نگارش

 د شود.گذشته و جاری معرفی و نق هایسال متون -

 ها یا خالهای پژوهشی مشخص شود.شكاف -

ای از متون مرتبط باشد تا خواننده، هدف مقاله را از پرداختن ی پژوهش باید شامل خالصهیشینهپ -

  (.4۱، ص ۱۳۹6و دیگران،  خوبی درک کند )اسدیبه این موضوع به

 مورد بررسی از نظر علمی قدیمی و کهنه نباشد. متون -

 (Question & Hypothesis) فرضیه پرسش و. 10-2

هایی است که متناسب با هدف پژوهش تدوین درصدد پاسخگویی به پرسش یا پرسشای فرضیههر 

هایی نیز مطرح است که باید های قیاسی و کمّی فرضیهاند. عالوه بر پرسش در بسیاری از پژوهششده

دهد و معموال به ش نشان میر را از نتایج پژوهبینی و انتظارات پژوهشگ، پیشدقت تبیین شوند. فرضیهبه

 (.7۱، ص ۱۳۸۸دو یا چند متغیر اشاره دارد )منصوریان،  یرابطه
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 پرسش

صورت سوال بیان شود. سواالت همان اهداف تواند  بهدر مطالعات کیفی و کّمی میپژوهش ی مساله

ای و پ. ب. رابطه لف. توصیفی؛ی ادسته چهارتوان به است. سواالت پژوهش را میپژوهش اختصاصی 

 بندی کرد:تقسیم معلولیوعلّتو ت.  تفاوتی

 عبارتند از: پژوهش هایپرسشانواع 

چگونه »و « چیست؟« »باشد؟چه می»ها معموال از کلمات گونه سوالتوصیفی: در این هایسوالالف. 

ونه بوده است؟ سطح پیشرفت ای علمی و کاربردی چگهشود. مثال: گسترش دانشگاهاستفاده می« است؟

 ی سوم ابتدایی مدارس اردبیل در آزمون پیشرفت تحصیلی چگونه است؟آموزان پایهدرسی دانش

گیرد. ی دو یا چندمتغیر موردنظر قرار میها، چگونگی رابطهگونه سوالای: در اینرابطه هایسوالب. 

رضایت و اثربخشی اجتماعی ای بین چه رابطه ؟رمندان وجود داردای بین هوش و عملكرد کامثال: چه رابطه

 وجود دارد؟ تفاوتی اجتماعیبا بی

ها با تفاوت سطوح متغیرها سروکار دارد. مثال: آیا بین درآمد اعالم های تفاوتی: این سوالپ. سوال

رضایت  ودن افراد با میزانمجرد و یا متاهل بآیا بین و درآمد واقعی تفاوتی وجود دارد؟  هاشرکتی شده

 (.۳2، ص ۱۳۹۵وند، )یوسف؟ تفاوت وجود دارد شغلی

ورد نظر قرار م معلولی بین متغیرهاوتعلّ یها رابطهگونه سوالمعلولی: در اینوتعلّ هایسوال ت.

 شود؟کارکنان در یک سازمان میارتقای سطح آموزشی گیرد. مثال: چه عواملی باعث می

   عبارتند از: سوال پژوهش در نگارش اساسینكات 

 پژوهش را باید مبتنی بر اهداف پژوهش نوشت. اصلیسوال  -

 اصلی پژوهش شامل یک نوع متغیر است.سوال  -

از هتر است در ابتدای سوال چندان جالب نیست و ب...« آیا، چرا و »ستفاده از کلمات پرسشی مانند ا -

 آن کلمات استفاده نشود.

 رسد.نظر میعمیق باشد. طرح دو تا چهار سوال کافی به ها کم، امابهتر است تعداد سوال -

 لیدی عنوان پژوهش در طرح سوال استفاده شود.کحتما از کلمات  -

 (.2۸، ص ۱۳۹6ماهیت چالشی داشته باشد )کریمی و دیگران،  سوال -

 فرضیه

یک پاسخ دهد. این پاسخ میپاسخ های پژوهشی خود طرح مساله، پژوهشگر به مساله یا پرسشپس از 

های های پیشین و نظریهها تجربههای مقدماتی که انجام گرفته و در آنعامیانه نیست، بلكه براساس مطالعه
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شود. فرضیه پاسخی اصطالحا فرضیه نامیده می که شودبندی میاند، صورتحاکم مدنظر قرار گرفته

های بعدی پژوهش آزمون حلههای پژوهش است که در مر، منطقی، احتمالی و موقت به پرسشآگاهانه

ی اولیههای حدسحقیقت همان ها دردیگر فرضیهعبارت (. به۱76-۱7۵، ص ۱۳۸۹خواهد شد )میرزایی، 

پژوهش طی انجام اش آن را مطرح نموده و در های گذشتهپژوهشگر است که باتوجه به دانش و آگاهی

ی فرایندهای کند. کلیهخاصی هدایت میدهد و آن را در مسیرهای سنجد. فرضیه به پژوهش جهت میمی

شود. در ها باتوجه به اهداف و چارچوب نظری مطرح میوهش برای رد یا اثبات فرضیه است. فرضیهژپ

، ص ۱۳۹۵فرضیه معموال دو متغیر وجود دارد: الف. متغیرمستقل و ب. متغیر وابسته )ناصری و حضرتی، 

۳۸.) 

 ارتند از:ی علمی یا پژوهشی عبهای فرضیهویژگی

 بندی شود.رتساده، بدون ابهام و قابل درک صو شكلبایست به: فرضیه میالف. سادگی

شده هماهنگ باشد و از حقایق علمی شناخته بایست با شواهد عقلی وگری: فرضیه میمحافظهب. 

ست که فرضیه معنا نین بدینبندی شود، البته ایتاستنباط و صور ی موجودهاهای پیشین و یا نظریهتجربه

 ها را ابطال یا نقض نماید.تواند آننمی

پذیری بوده و درستی یا آزمون باشد و مبتنی بر بحث ابطالبایست قابلپذیری: فرضیه میپ. آزمون

 نادرستی آن قابل بررسی باشد.

ی امنهبایست بتواند دی مورد بررسی، فرضیه میداری: درصورت وجود موارد چندگانه در پدیدهت. دامنه

 ها بسط دهد.به آن، خود را یا در قالب متغیرهای دخیل و یا متغیرهای کنترل  شمول

 بینی نماید. ندپدیده یا متغیر را پیشچای بین دو یا بایست رابطهطور عمده میبهکنندگی: فرضیه بینیث. پیش

د بای باشد و در آنآن عملی  دنآزموبندی شود که ای صورتگونهج. عملی بودن: فرضیه باید به

 (.۱7۸ -۱77، ص ۱۳۸۹)میرزایی،  های زمانی و اقتصادی منظور گرددجوییصرفه

  عبارتند از: ی پژوهشفرضیه نكات اساسی در نگارش

تر از پرسش ای است که بدیهیفاوت فرضیه با پرسش اصلی در مراتب این دو است. فرضیه مسالهت -

ی آن و قبل از نگارش اولیه ضمنه در قدر محتمل است کده آنآن برای نگارن به اصلی بوده و رسیدن

 تواند آن را ادعا کند.اتمام پژوهش می

 شوند.و وابسته( دیده می لدمتغیر )مستقای است که در آن دو یا چنی خبری سادهفرضیه جمله -

 های پژوهش نوشته شوند.سو و در تعادل با پرسشپژوهش باید هم هایفرضیه -
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ین اتوقع رسیدن پژوهش به  ،برای اینكه در زمان داوری . بینانه نوشته شوندصورت واقعبه هاهفرضی -

 ها است.فرضیه

 های اصلی پژوهش است. های پژوهش، تعداد پرسشمعیار اصلی تعداد فرضیه -

 رسد.نظر میمعموال دو تا چهار فرضیه برای هر پژوهش کافی به -

، ۱۳۹6ها و سواالت پژوهش وجود داشته باشد )کریمی و دیگران، یهنباید اختالف جدی بین فرض -

 (.۳0، ص ۱۳۹6دیگران،  می و(.۳0ص 

 (Methodology) شناسیروش. 11-2

دانشگاهی  ینامه و رساله، بخشی است که در هر کار پژوهشی )چه پایانپژوهششناسی روش یمساله

فش را با این ، تكلیپژوهشباید از ابتدای هشگر پژومطرح است و  (ISIعلمی پژوهشی و  یو چه مقاله

 پژوهشش بخش معلوم کند. در نگارش مقاالت پژوهشی همیشه بخشی از مقاله مربوط به معرفی رو

دآوری شود؟ کنیم، یعنی اینكه با چه روشی قرار است اطالعات گرشناسی بحث میوقتی از روش است.

ر عی است که اگگیرند؟ پس طبیتحلیل قرار میوتجزیهد بندی و مورشده طبقهچگونه اطالعات گردآوری

. دقت در انتخاب ادتوان کار پژوهشی خوب و باکیفیتی ارائه دشناسی خوبی نداشته باشد، نمیروش پژوهش،

 اتفاق بیافتدرآیند فنچه هر اشتباهی در این اچناست و اهمیت دارای  یکمّ  وکیفی  هایدر پژوهش روش

ست که ابه این  پژوهشاز طرفی اهمیت روش  .زیرسوال خواهند رفتهای آن و یافته پژوهشتمام 

 خود را به اثبات برساند.  یتواند حرف یا ایدهاز این طریق می پژوهشگر

شناسی مناسب است که پژوهشگر را به اجرای طرح مورد هر طرح پژوهشی مستلزم یک روشاجرای 

های متعددی وجود دارد ی علمی روشسازد. در هر رشتههای پژوهش قادر مینظر و پاسخگویی به پرسش

های آن رشته مورد استفاده قرار ها مقبولیت و عمومیت بیشتری دارند و در اغلب پژوهشکه برخی از آن

رد. درواقع گیرند. البته معیار گزینش یک روش قبل از هرچیز به تناسب آن با اهداف پژوهشی بستگی دامی

کند. با این حال توانایی پژوهشگر در های آن است که نوع روش را تعیین میسشاین هدف پژوهشی و پر

ق روش مورد استفاده و بیان دالیل انتخاب روش خود و دفاع از آن کامال اهمیت دارد. بنابراین تبیین دقی

 وردمشود و در زمان داوری مقاله ی علمی محسوب میهای مهم هر مقالهدالیل انتخاب آن از ویژگی

 .(72، ص ۱۳۸۸گیرد )منصوریان، توجه داوران قرار می

توان آن را شود که میهای مختلف پژوهش معرفی و تشریح میشناسی، مراحل و گامدر بخش روش

 گیرد:یكی از ارکان اصلی پژوهش معرفی کرد. این بخش اساسا در پنج گام زیر صورت می
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 گام اول معرفی روش پژوهش؛ -

 ها؛آوری دادهوش و ابزار جمعگام دوم معرفی ر -

 گیری و حجم نمونه؛آماری، روش نمونهیی نمونهمعرفی جامعه گام سوم -

 معرفی اعتبار و روایی پژوهش و  گام چهارم -

 ها.وتحلیل کّمی و کیفی دادهپنجم معرفی روش و ابزار تجزیهگام  -

  ز: شناسی پژوهش عبارتند انكات اساسی در نگارش بخش روش

دهید بسیار مهم است؛ زیرا سایر پژوهشگران شده در مقاله پاسخ میاینكه چگونه به پرسش مطرح -

 ی شما قادر خواهند بود درصورت نیاز، پژوهش شما را تكرار کنند. با خواندن مقاله

تر، استفاده از جدول، نمودار، عكس و ... برای تبیین بیشتر بسیار های پژوهش پیچیدهرای روشب -

 اسب است.من

 شود.در این بخش به نتایج اشاره نمی -

 شود.م کار و دلیل انتخاب روش یا ابزار خاص ذکر میچگونگی انجا -

 شود.با زمان گذشته بیان می روش پژوهش -

 سعی شود جمالت بیشتر معلوم باشد تا مجهول.  -

نویسی، جای دوبارهتوان بهمی، ای شرح داده شده استورد استفاده، پیش از این در مقالهماگر روش  -

 خوانندگان را به آن مقاله ارجاع داد.

 های فرعی مناسب تقسیم شود.تواند به بخشامكان، این بخش می در صورت -

 (. ۵4-۵۳، ص ۱۳۹6یازی به بیان نام و فهرست تجهیزات مورد استفاده نیست )اسدی و دیگران، ن -

 شود. تنها روش مورد استفاده در مقاله بیان -

 ود.شهای آماری توجه ریاضی و آزمون به معادالت -

 (&Results Findings) هانتایج و یافته .12-2

 شناسی و بیانشده در بخش روشهای توصیفها، رویهکارکرد اصلی این بخش، گزارش نتایج و یافته

کند. برخی پشتیبانی می ها را در قالب متن، جداول، نمودار یا تصاویرها و یافتهشواهدی است که داده

کنند. قبل از نوشتن نتیجه، مهم است تا گیری را با هم ادغام میها و بحث و نتیجهمجالت، بخش یافته

ها ای که بتواند پاسخگوی پرسش مقاله باشد. یافتهگونهها و نتایج فكرکنید بهی نوشتن یافتهی نحوهدرباره

کند ها را تایید مینظر از اینكه آیا نتایج فرضیهمقدمه باشد، صرفشده در هایی مطرحباید تنها شامل پرسش
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یا خیر. خواننده باید با خواندن این بخش دریابد که دستاورد اصلی پژوهش چیست. بعد از اینكه پژوهشگر 

ی نتیجه سودمندتر صورت، ارایهی مقاله را بنویسد ، باید بررسی شود که به چهتصمیم گرفت که نتیجه

 (.6۹، ص ۱۳۹6د بود، )در قالب یک متن، شكل، نمودار و یا حتی جدول( )اسدی، خواه

ی نتایج استفاده وتحلیل شوند. در توصیف و ارایههای پژوهش ابتدا باید توصیف و سپس تجزیهیافته

عات نحوی تنظیم شوند که بیشترین اطالشود. این جداول و نمودارها باید بهاز جداول و نمودارها توصیه می

 (. ۹6 -۸۵، ص ۱۳۸۵پور و علوی، را با اشغال کمترین فضا در اختیار خواننده قرار دهند )موسی

   د از: های پژوهش عبارتننكات اساسی در نگارش نتایج یا یافته

 (. ۹2ب، ص ۱۳۹7نژاد پاریزی، ز آوردن کلمات اضافی در نتایج باید پرهیز نمود )ایرانا -

توان از شكل و شود. برای تبیین بهتر نتیجه میها و نتایج بیان مییافتهاین بخش جایی است که  -

 جدول استفاده کرد. 

 ها توضیح داده شود.نتک مراحل انجام آهای اولیه و تکنیازی نیست کل داده -

ها همان چیزی ی نهایی دستكاری نشود. یافتهها، نتیجهی مناسب یافتهعد از انتخاب روش ارایهب -

 که با تكرار پژوهش دوباره حاصل خواهد شد. باشد

 ست.داوری یا تفسیر اها، خالصه کردن روند کلی نتایج بدون اظهارنظر، پیشقش بخش یافتهن -

ها مطرح های پژوهش در بخش یافتههای آماری مورداستفاده و پاسخ به فرضیهگزارش نتایج آزمون -

 شود.

شده، توضیح مختصری از تصویر مورد نظر و روند بررسی ارایه ههای استفاددر پایین تصاویر و جدوال -

 شود تا قابل فهم باشد.

 ص یابد.های مناسب به هر بخش اختصابندی شود و عنوانطالب این بخش تا حدممكن طبقهم -

 ها بیان حقیقت، تفسیر نوسانات، عقایدشود، یافتهها انجام نمیها، بحث و تفسیر یافتهر بخش یافتهد -

 و دانش جاری است.

، ۱۳۹6شود )اسدی، ها در بخش بحث و نتایج مطرح ها با سایر پژوهشی یافتهها و مقایسهعلّت -

 (.70ص 

 .مایش دهیدنهای خود را در متن خالصه نموده و در صورت امكان به شكل جدول و شكل یافته -

 شود.ه نمیگنجاند مقاله درهای خام یا محاسبات متوسط داده -

 .ه ندهیدیبار اراگاه یک داده را بیش از یکهیچ -

 .شودمیزمان گذشته استفاده افعال ارجاع به نتایج از  در هنگام -
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 (Discussion& Conclusion) گیریبحث و نتیجه .13-2

کند، اما باید چیزی بیشتر از یک خالصه باشد. ای از نتایج و بحث را ارایه میگیری خالصهبخش نتیجه

ها تاکید کرد و شده در مقدمه، باید بر نتایج یافتهنشان دادن چگونگی پرداختن به سوال مطرح پس از

ها با توان از آنترین ادعاهایی است که میی کلیجا هدف، ارایهکار را شرح داد. در این اهمیتچگونگی 

یا « من»یزهایی که مام چشواهد پشتیبانی کرد. تمرکز این بخش باید بر روی خواننده باشد و از فهرست ت

گیری باید شانش خواندن را فراهم کند. هنگام نوشتن این اند، اجتناب شود. بخش نتیجهانجام داده« ما»

کند و سپس به بخش ها را بررسی میخواند، شكلای را تصور کنید که مقدمه را میبخش، خواننده

د که نویسنده تمایل به انتقال ای کلیدی را ارائه کنهطور خالصه پیامرسد. این بخش باید بهگیری مینتیجه

ترین ترین و نهاییهای نتیجه و بحث را تكرار کند و صرفاً باید کلیها دارد. این بخش نباید استداللآن

گیری معموالً کوتاه نتایج را ارایه کند. بخش بحث و نتایج اغلب طوالنی است، درحالی که بخش نتیجه

  . (Mack, 2018, p 9)است 

های و تئوری هاشپژوهها با و ارتباط میان یافته گیری به تفسیر نتایجبحث و نتیجهبخش در نوشتن 

شروع و به سمت  شود. ساختار این بخش برعكس مقدمه است، از جزئیات نتایج پژوهشمی پرداختهپیشین 

نتایج »که:  اده شوددخ ال پاسو، باید به این سگیریو نتیجه قسمت بحث در .گرددمیکلیات حرکت 

اله است و دشوارترین قسمت مق گیرینگارش بحث و نتیجه«. آمده چه کاربردها و معنایی دارد؟دستبه

 .باشد متنسوم کل نیاز به تفكر دقیق دارد. حجم این بخش نباید بیش از یک

ی پژوهش باشد. هاها و دستاوردگیری دقیق و صحیحی از گامو نتیجه خالصهبا همراه هر مقاله باید 

کنند. ر همراه میدیگ پژوهشگرانی برای یها و پیشنهادهابعضی مواقع خالصه را همراه با بیان محدودیت

مقاله است اما به شكل  ی. درواقع این بخش مشابه چكیدهاستاین قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله 

ای مشخص و شفاف از نتیجه ل مقاله و اعالمبندی کندارد. جمع محدودیت در تعداد کلمات تر، زیراکلی

ردی اشاره نمود گیری نباید به موامطرح شود. در نتیجه گیرینتیجه بایست در قسمتمواردی است که می

شده در قسمت . مطالب نوشتهاستها به آن اشاره نشده مقاله و یا در مواد و روش یکه در چكیده

ست تا از کلماتی نیاز ا بنابرایناست زمان انجام پژوهش ر طول د پژوهشگرگیری، نمایانگر تالش نتیجه

 دست آمده استفاده شود. بیان نتایج به برایروشن و علمی  کامال

ی مطالب به پذیرش یا های موافق و مخالف است و در ادامهجمالت ابتدایی این بخش شامل فرضیه

دنبال یكدیگر هم یا جدا ازهم و معموال بهاهشود. این دو بخش گاهی همرمی پرداختههای فوق رد فرضیه
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های پژوهش و برداشت نهایی خود رود که پژوهشگر در این بخش پاسخ پرسششوند. انتظار میارایه می

آمده در مقاله با آثار دستای بین نتایج بهرا از موضوع پژوهش مطرح کند. در این قسمت باید مقایسه

 (. ۸7 -۸۵، ص ۱۳۸۱ها استناد شده است، صورت پذیرد )ابوالحسنی، آن دیگران که در مرور نوشتارها به

  از:  گیری پژوهش عبارتندنگارش بحث و نتیجه درنكات اساسی 

 .کاررفته گذشته استهزمان افعال ب -

توان قبل از آن نیز . میشودمیآمده شروع دستهبحث ابتدا با بیانی کلی راجع به ماهیت نتایج ب -

 .یگر هدف اصلی پژوهش را ذکر کردبار دیک

 های مهم در یک پاراگراف در ابتدای بحث آورده شود.خالصه یافته -

ها شروع تفسیر آن وهاست. از بحث در خصوص نتایج و تعبیر تر از سایر بخشیساختار این بخش فن -

 آید.عمل میها بهگیری از یافتهشود، سپس یک نتیجهمی

رار گیرد. تلویحات قدانش موجود  یحاضر در بدنه یشود نتایج مطالعهسعی می گیریدر قسمت نتیجه -

 شود. ها بیان میشناختی یافتهنظری، عملی، تجربی و روش

 ایو مقایسه شود و اشارهر های دیگران تفسیو نتایج پژوهش هاهای جدید را در مقایسه با یافتهیافته -

 نیز شود. به آنچه یافت نشده است

 .هایی کاربرد دارددر چه بخش مقالههای که یافته شودمشخص  -

 خودداری شود. هاهای شخصی و آوردن تفسیرهای ورای دادهقضاوت یهیاز ارا -

 پرهیز شود. های با شواهد اندکهای فاقد شواهد و تعمیمتعمیم یهیاز ارا -

 د.رفته مورد بحث قرار گیرکارهای بهه با روشآمدمشكالت پیش -

   (uggestionS) پیشنهادها. 14-2

دهد. پیشنهادها باید از بخش اختیاری پیشنهادها، راهكارهای مبتنی بر نتایج مطالعه را ارایه می

ترتیب اهمیت فهرست ها باید بهبندیهای پژوهش پشتیبانی کنند. همچنین پیشنهادها مانند جمعبندیجمع

ی دوم قابل تمایز باشند آسانی از پیشنهادهای درجهد بهی اول بایشوند. پیشنهادهای مهم و درجه

 (.۵۳، ص ۱۳۹۳)علیدوستی، 

گردد. لذا ه مییا اراهدر قسمت پیشنهاد پژوهشنجام حاصل ا توان انكار نمود کهین واقعیت را نمیا

 یاهپیشنهاد یهیو اراپژوهش های برگرفته از ادبیات گوییاز کلی بخش،بایست در این میپژوهشگران 
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ا باید هارائه نمایند. این پیشنهاد پژوهشهای نتایج یافتهبا خود را مطابق  هایای بپرهیزند و پیشنهادکلیشه

 یبایست دربرگیرندهمرتبط باشند. این قسمت می پژوهشآمده از دستها و نتایج بهطور مستقیم با یافتهبه

عنوان یند پژوهش برای پژوهشگر بهباشد که در فرآ پژوهشهای پژوهشی مرتبط با موضوع پرسش

 .اندشدههای پژوهشی جدید مطرحها یا موضوعپرسش

های عملی و شود که نتایج حاصل از پژوهش در موقعیتنفعان توصیه میبراساس پیشنهادها به ذی 

ن بی ین فاصلهکه هما پژوهش یمساله یعنی باید. کار گرفته شوندبرای حل مسایل و مشكالت موجود به

ید و مؤثر برای ی مفیاهبخش باید پیشنهاداین همچنین در وضع موجود و وضع مطلوب است را حل نماید. 

 ه شود. یرااهستند  در این زمینه پژوهشمند به انجام که عالقه پژوهشگران آینده

 باشند:به شرح زیر می آینده ی پژوهشیاهی مشخص برای ارائه پیشنهادرویه دو

تواند ها میمحدودیت این پژوهش:وجودآمده در فرآیند های بهبرمبنای محدودیت ییاهپیشنهادالف. 

مهم در  تغیرهایم رخییده نشدن بکنترل تأثیر برخی متغیرهای مزاحم و یا ناشی از سنجنبود  ناشی از

 .دنتایج غیرواقع باش یناشی از خطاهای آزمون و یا مشاهده نیزموضوع و 

شوند. مشابه مشخص می هایپژوهشبا  پژوهشنتایج  یاز مقایسها هدیگر پیشنهاد یدستهب. 

ی مشابه موجود در پیشینههای پژوهشخود را با  پژوهشنتایج و فرآیند اجرای ، مطالعهدر پایان  پژوهشگر

آید که یكی از دست میهای مختلفی بهو افتراق وجوه تشابه ،کند. از انجام این مقایسهمقایسه می پژوهش

، هاپژوهششود که در سایر است. مثالً با مقایسه مشاهده می ی پژوهشیاهپیشنهاد یهیین منابع اراترمهم

که مقایسه یا این. استحاضر رد شده  یخاص مورد تأیید قرار گرفته، ولی تنها در پروژه ایفرضیه آزمون

رد. مثالً رابطه براساس نتایج وجود دا پژوهش آمده از چنددستخاصی میان نتایج به یرابطه دهدنشان می

یت جغرافیای، سطح شناختی )مانند جنسیت، موقعهای جمعیتمشابه در فرضیات با یكی از ویژگی

 .توانید پژوهشگران آینده را به آن موضوع جدید سوق دهید، لذا می(… تحصیالت و

 (Acknowledgement) و تشکر تقدیر. 15-2

نحوی در اجرای پژوهش نقش هایی که بهی به نام افراد یا سازمانطور معمول در پایان مقاالت علمبه

(. برای مثال، موسسه یا سازمانی که پشتیبان مالی پژوهش ۱۳۸، ص ۱۳۸۵شود )فتوحی، اند اشاره میداشته

ها پاسخ داده یا در نامهاند، افرادی که به پرسشها کمک کردهبوده، افرادی که در گردآوری یا تحلیل داده

دلیل تذکر نكات مفید اند و گاهی نیز از داوران مقاله بهی مربوط به آن پژوهش مشارکت داشتهصاحبهم

دلیل نقشی که شود. در مواردی از این افراد با ذکر نام و زمانی که این امكان وجود ندارد فقط بهتشكر می
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کنندگان در مصاحبه برای اجرای کتتوان نام شرشوند. مثال براساس اخالق پژوهش نمیاند تقدیر میداشته

اند تشكر یک پژوهش را ذکر نمود و فقط کافی است از آنان برای نقش مثبتی که در اجرای پژوهش داشته

شود اجازه گرفته شود و نحوی از تمام کسانی که نامشان در این قسمت ذکر میکرد. در هر صورت باید به

 (.۹4، ص ۱۳۸۱لحسنی، با موافقت آنان این کار صورت گیرد )ابوا

 نكات اساسی در نگارش تقدیر و تشكر عبارتند از:

 بخش قدردانی باید خالصه نوشته شود. -

 ری ساده استفاده گردد.ی نام افراد و از نثزیبا و شایسته از کلمات -

اده های پژوهشی، استفای )اعم از پرداخت هزینهگونهام افراد، سازمان، موسسه و دانشگاهی که بهن -

 شود.اند، تقدیر میای و ...( در انجام پژوهش کمک کردهاز امكانات آزمایشگاهی، کتابخانه

شده در سازمان، موسسه یا دانشگاه ر صورتی که پژوهشگر خواهان استفاده از مزایای پژوهشی انجامد -

 (.۵۸، ص ۱۳۹6بان، دیدهکریمی و ها را ذکر نماید )تواند نام آنمحل کار، تحصیل یا تدریس خود باشد، می

 ست.گزاری یكی از نكات مهم اتواضع بودن در بخش سپاسقدردانی و م -

 (.۱00ب، ص ۱۳۹7نژادپاریزی، باشد )ایراناجازه از افراد، قبل از درج در مقاله الزامی می گرفتن -

 (Reference/ Bibliography) منابع. 16-2

نحوی مورد استفاده قرار گرفته اختی تمامی منابعی که بهشنمشخصات کامل کتاب باید مقاله پایاندر 

نام می همیشه بخشی بهدر نگارش تمام مطالب علی موردنظر فهرست شوند. ی مجلهنامهبراساس شیوه

ای ز اهمیت ویژها پژوهشگرانوجود دارد. این بخش برای دانشگاهیان و اساتید و فهرست منابع و ماخذ 

ی یک مقاله ون وجود این بخش، مطلب هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت.بد ،برخوردار است چراکه

 منابعاراست بایستی دارای دیگر مقاالت دانواع و پژوهشی با توجه به اینكه از اعتبار باالیی در میان  علمی

 قوی و بدون ایراد باشد. 

متنی، که استنادهای برونمتنی و ی اصلی استناد عبارتند از: استنادهای درونکلی دو شیوهطور به

دهی موجود است )حری و شاهبداغی، های استناد و ارجاعنامهجزئیات مربوط به هر یک در انواع شیوه

 (.2۸، ص ۱۳۸۵

  نكات اساسی در نگارش فهرست منابع عبارتند از: 

 .تنظیم گردندفبا لترتیب حروف ابهبایستی  دنشومی فهرستکه  منابعیتمامی  -

 باشد.فهرست منابع در انتهای مقاله میمحل درج  -
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 باشد.ضور هر منبع در این فهرست، استفاده از آن در متن مقاله میشرط ح -

داوری  ی خود را برایدهی را برای مجالتی که قرار است مقالهژوهشگر بایستی شكل مناسب منبعپ -

 . رعایت کند ارسال نماید هابه آن

 ده است.ش)استناد( همین کتاب معرفی  4ل ها در فصاز این روش هرکدام -

 (Appendexs) هاپیوست .17-2

ی دوم اهمیت آورد تا اطالعات جزئی یا اطالعاتی که در درجهپیوست گزارش این امكان را فراهم می

خاطر حفظ اطالعات برای خوانندگانی که قرار دارند، از بخش اصلی ارایه خارج شوند ولی در عین حال به

توان ده از قسمت پیوست مینیاز داشته باشند، در گزارش جای گیرند. بنابراین با استفا هاآنت به ممكن اس

ی گزارش فراهم اختصار و وضوح را در نوشته حفظ کرد و امكان یافتن آسان نكات مهم را در متن اصل

 (. ۵7 -۵6، ص ۱۳۹۳ناخدا، و  نمود )علیدوستی

سازند. تر میکنند یا آن را روشنپشتیبانی می ن را تكمیل وها شامل اطالعاتی هستند که متپیوست

رد. در این بخش این بخش به فراخور نیاز ممكن است توسط پژوهشگر در مقاله مورد استفاده قرار بگی

نامه، معرفی نویسندگان و موارد مشابه که بتواند ی اطالعات تكمیلی مثل متن پرسشنامه، واژهچنانچه ارایه

ها معموال در آخر مقاله و صورت منظم آورده شود. پیوستیشتر موضوع کمک کند، الزم است بهبه تبیین ب

 شوند.بعد از فهرست منابع آورده می

 شوند:ها ذکر میطور معمول در بخش پیوستمطالبی از قبیل موارد زیر به

 اضی؛های ریها، ابزارهای پژوهش یا آزمایش و تحلیلیح و توصیف برخی تكنیکتوض -

 های مدیریتی؛های استاندارد آزمون و قواعد و دستورالعملمتن برخی اسناد مانند شیوه -

 ی پژوهش؛متن پرسشنامه -

 نامه در صورت نیاز؛واژه -

 برخی اطالعات در قالب اشكال و جداول؛ -

 ها وها و خروجیها، ورودیای برنامههای رایانهبرخی فهرست -

 وارد مشابه به تناسب نیاز.، نقشه، پالن و معكس -
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شود ای پیدا میندرت مقالهشوند. بهی علمی محسوب میاشكال و تصاویر بخش بسیار مهم هر نشریه

 از یک ی نظری، غالباًنظری هستند، هرچند که یک مقالهدر مواقعی مقاالت که دارای هیچ شكلی نباشد )

جا که تقریباً تمامی نشریات علمی شامل اطالعات کمّی برای استدالل کند(. از آننمودار خوب استفاده می

 . (Tufte, 1983, p 6)باشند ها در مقاالت علمی تقریباً ضروری میهستند، لذا گنجاندن شكل

ی اطالعات، مناسب انتقال لهعنوان نوعی از مبادهای کّمی، بهویژه نمایش گرافیكی دادهاشكال و به

باشند. هدف تحلیل آماری، کاهش صورت سریع و کارآمد میهای پیچیده، بهاطالعات از مجموعه داده

کند. نمودارها از قدرت ها را حفظ میها است و این در حالی است که رسم نمودار، اطالعات کامل دادهداده

سرعت از یک تصویر برند و تمرکز را بهضایی بهره میف -باالی مغز انسان برای تشخیص الگوهای بصری

   . (Mack, 2018, p 19)دهند بزرگ به جزئیات کوچک تغییر می

شود، بلكه با هدفی مشخص مورد استفاده قرار تصاویر و اشكال در مقاله به قصد زینت متن فراهم نمی

« ش یک تصویر برابر با هزار کلمه استارز»گویند گیرد و مجرایی برای ایجاد ارتباط است. اینكه میمی

دهد. اشكال و تصاویر هر تصویر انبوهی از اطالعات را با بیانی ساده و موجز ارایه می کهبه این دلیل است 

ای از اطالعات فشرده است که گاه ظرفیتی بیش از نوشته دارد. امكانات تصویری نه تنها ما را از خزانه

کند، بلكه گاه انتقال اطالعات غیر از نشان دادن به شكل نیاز میکلمات بی ی مطالب در قالببیان دوباره

نقش مهمی در افزایش کیفیت کلی و تاثیر (. تصاویر و اشكال ۱26، ص ۱۳۸۱تصویر ممكن نیست )حری، 

عیب و نقص، با کیفیت خوب و جذاب باشند. در مقاله بایستی بیرفته کارهباشكال یک مقاله دارند. تمامی 

از نیاز مقاله به تصاویر و اشكال اقدام به تولید اقالم موثر تصاویر و اشكال اطمینان  پژوهشگر باید پس از

 استفاده در مقاالت عبارتند از:و اشكال مورد تصاویرترین مهم نماید.

 جدول .1-3

ها که دیفها و رای از ستونصورت مجموعهی اطالعات بهیافتهجدول عبارت است از: تنظیم سازمان

آسانی خواند ای تدوین شود که بتوان آن را بهگونهرود. جدول باید بهکار میسریع به ارزیابیبرای مطالعه و 
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ها، انتخاب عناوین و محل مناسب قرار ی فاصلهی تنظیم، اندازهتفسیر کرد. بنابراین، باید شیوه و و تعبیر

مطالب آماری و موضوعی  یهها برای ارای)همان(. جدولیت شود بینی و رعاگرفتن آن در متن کامال پیش

های جداگانه را بازشناسد. ها، روندها و کمیتروند که خواننده بتواند اهمیت مقایسهکار میدر چارچوبی به

 اطالعات مهم تاکید و آن را در قالبی خالصه ارایه کرد. یتوان بر همهبا کاربرد جدول می

سازد مقادیر عظیمی از داده را در یک فضای کوچک و محدود گر را قادر میاستفاده از جداول پژوهش

های عددی دارای ویرایش سطری و ستونی ای از دادهی مجموعهارایه کند. معموال جداول دربرگیرنده

ها را (. جداول، داده26، ص ۱۳۹4کند )حسنلو، ها را تسهیل میی بین دادههستند که این امر مقایسه

ها، نسبت به نمودار ارجحیت دارند. با کنند و هنگام نیاز به مقادیر عددی دادهت مستقیم ارایه میصوربه

ها دادهی یسهپذیر کردن مقای اشكال دارند که همان امكاناین همه، جداول اغلب هدفی مشابه هدف همه

توانند های جدول مینوشته ی اطالعات در دو یا چند بعد، طرح کلی و ترتیباست. هنگام ارایه اطالعاتو 

ی ی نكات مهم ایجاد کنند. مقایسهی مناسب و مشاهدهتفاوت زیادی در توانایی خواننده برای مقایسه

ی اعداد ستون برای خواننده است. همچنین، مقایسهها در یکی آنتر از مقایسهردیف، آساناعداد در یک

 . (Mack, 2018, p 31)تر است هم )ترجیحاً در کنار یكدیگر( آساننزدیک به

 نمودار .2-3

. نمودارها برای در بهترین حالت ابزارهایی برای استدالل در خصوص اطالعات کمّی هستند نمودارها

. نمودار تصویری است که (Tukey, 1977, p. XVI)گیرند ها مورد استفاده قرار میتحلیل داده

دهد و دارای انواع متغیر دیگر با خط یا نقطه نشان می های یک متغیر را نسبت به یک یا چنددگرگونی

درصد،  ۱00ای یا گرد یا ای، دایرهمختلفی از جمله: نمودار پراکندگی، خطی، چندضلعی یا منحنی، میله

باشد. نمودارها نشانگر روابط ای میتصویری یا پیكتوگراف، گردشی )فلوچارت(، درختی یا شجری و شبكه

کار ها هستند و معموال برای نمایش مقادیر مطلق، درصدها یا اعداد شاخص بهدهدر یک مجموعه از دا

یار زیادی در شوند. نمودارها، به این دلیل ساده که کارکرد بسیار خوبی دارند، دارای محبوبیت بسگرفته می

 .(Cleveland, 1984)باشند ادبیات پژوهشی علمی می

سازی مورد استفاده تنها برای شرح و روشنتوانند نهودارها میهای تبادل اطالعات، نممانند تمامی شكل

قرار گیرند، بلكه موجب سردرگم شدن فرد و فریب او نیز شوند. از همین رو، قانون اول نمودارها، قانون 

نظمی که بایست به افشای حقیقت کمک کنند. همانند نگارش نامرتب و بیای است: نمودارها میساده

ها را ارائه کند، معموالً به این معنی ی تفكر آشفته است، نموداری که نتواند طرح دادهدهدهناغلب نشان
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ی داند که چه طرحی را باید بیان کند. بنابراین، همانند طراحی و اجرای مقالهاست که نویسنده نمی

استفاده از نمودار برخی از اهداف مهم شده، باید در طراحی و ترسیم نمودارها نیز توجه کافی شود. نوشته

 ی علمی عبارت است از:برای تبادل اطالعات در یک مجله

 ها است(؛ها )نمودار اغلب تنها مكان انتشار دادهداده کردنمستند  -

 ها و روندها(؛)نظیر نمایش گرایش مقایسه -

 علّت و معلول؛ استنتاج -

 از داستان وناپذیری یعنوان بخش جدایداستان و یا حداقل حضور به بیان -

 .(Mack, 2018, p 19- 20)با متن جهت بهبود تبادل کلی اطالعات مقاله  ادغام -

 . عکس3-3

ها دارای توان کمک گرفت. عكسنشان دادن یک دستگاه، شیء یا رویداد تنها از عكس می برایگاه 

 اند استفاده شود. تهیه شدهی وضوح باالهایی که با کیفیت و درجهبنابراین باید از عكسی بصری هستند، جاذبه

 نقشه .4-3

ی اطالعاتی خاص مورد استفاده نقشه برای نمایش تمام یا بخشی از یک ناحیه و معموال به منظور ارایه

یر نشان گیرد. نقشه عالوه بر کاربردهای معمول آن در جغرافیا، برای مقاصد بسیار گوناگون نظقرار می

رود و کار میهای دامی، گیاهان و غیره نیز بهبع یا صنایع، فراوردههای فرهنگی، محل منادادن فعالیت

 (.۱4۳، ص ۱۳۸۱شود )حری، ی موضوعی گفته میها نقشهمعموالبه آن

 پالن .5-3 

گویند، نموداری باشد. پالن که به آن زمینه نیز میمی تصویرى از برش افقى فرضى از ساختمانپالن، 

ی برای نشان دادن زمینه اال یا پهلو یا روبرو ترسیم شده باشد. پالن معموالاست از یک شی یا محل که از ب

 گیرد.بنا و یا روابط درونی اجزاء آن با یكدیگر مورد استفاده قرار می

  طرح صنعتی یا زیستی  .6-3

کاررفته در یک کاال های مربوط به شكل، ساختار، نقش و تزیینات بهمعنای ویژگیطرح صنعتی به

نوازی و ایجاد چشم ،یافتهنحوی که در کاالی نهایی و خاتمهبه ، یک فرآیند صنعتی است یاسطهوبه
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. گاه برای نشان دادن اجزاء درونی یا نوع کار یک دستگاه صنعتی یا زیستی، برشی از آن را جذابیت نماید

 شود.  گاه پرهیز میکنند. با این کار، از شرح مفصل در باب چگونگی وضع و کار اجزای دستترسیم می

الن، طرح صنعتی در طراحی و استفاده از اشكال اعم از: جدول، نمودار، عكس، نقشه، پنكات اساسی 

 عبارتند از:   مقاله یا زیستی و غیره در

تواند مستقل از متن قابل درک خودکفا بوده و می مقالهدر  اشكال و تصاویرکه  شودحاصل  اطمینان -

 .باشند

 . شودپیروی  شكال و تصاویری اهدف برای تهیه یمجله لعملدستورااز  -

بندی اطالعات و درک مفهوم زیاد اشكال و تصاویر در متن باعث سردرگمی خواننده در طبقه تعداد -

 شود.یبندی مقاله ماصلی متن و همچنین موجب ایجاد مشكالتی در صفحه

حقوق معنوی آن  یدهز دارنباید ا منتشر شده، د که قبالًشواستفاده می اشكال و تصاویریاگر از  -

 د. راشاره ک آن )معموال ناشر( و به منبع اخذمكتوب  یاجازه

 شود. های جداول و نمودارها استفادههای ساده و خوانا برای مولفهفونت از -

گذاری مارهترتیب نمایش در متن با ارقام ریاضی شصورت پیوسته و بهاشكال و تصاویر باید به تمامی -

 شود.

دار یا زیرخط اشكال و تصاویر، خالصه و در عین حال تشریحی و واضح و با حروف مایل عنوان -

 نوشته شود. 

 متن عنوان اشكال و تصاویر نقطه گذاشته نشود. انتهایدر  -

تی ر جدول چه نوع اطالعااشكال و تصاویردر داخل متن اشاره و به خواننده گفته شود در ه تمامبه  -

 قابل جستجو است.

 آن است. ایراد در ارایه و ترسیم اشكال و تصاویر، گنجاندن اطالعات زیاد در بدترین -

 رج نشود.ها روشن نیست در مقاله دویری که کارکرد آناشكال و تصا -

 ای مجالت ارسال گردد.صورت رنگی برای اشكال و تصاویر مورد استفاده در مقاله بهایل رایانهف -

 با وضوح و کیفیت باال استفاده شود. تصاویر از -

 ترین محل نخستین ارجاع به آن قرار گیرد.حل قرار گرفتن اشكال و تصاویر بهتر است در نزدیکم -
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ها، ارجاعات قوللمی به نقلی عشود. اعتبار هر مقالهمستند کردن نوشته باعث اعتبار و اطمینان آن می

. مستندسازی (۳۳، ص ۱۳۹2خدایار و ذوالفقاری، اول آن بستگی دارد )اندازه و دستهای بهو پانویس

بند اصول اخالقی و قوانین حاکم بندد و پژوهشگر را پایها و اقوال راه را بر سرقت علمی و ادبی میاندیشه

 (. ۱۳۹، ۱۳۸۵کند )فتوحی، بر مجامع علمی می

 . پانویس4-1

گیرد. پانویس، در ی متن جای میپانویس یا پانوشت، شرح، اظهارنظر، یا ارجاعی است که در حاشیه

شود. می ی پژوهشی است که برای دادن اطالع بیشتر یا اعتبار بخشیدن به نوشته تهیهواقع بخشی از نوشته

توان آن را در داخل ای است که نمیگونهی پژوهشی است، ولی ماهیت آن بهگرچه جزو ضروری نوشته

 متن نوشته جای داد. 

ها یا در پایان نوشته آورده شود. ترتیب پانویس ممكن است در داخل متن، پایین صفحات، انتهای فصل

دار برای تمام صفحات صورت ادامهصورت مستقل برای هر صفحه و یا بهتواند بهگذاری پانویس میشماره

 انتخاب شود.

توضیحی؛  توان به سه گروه عمده تقسیم کرد: الف. پانویسها میها را از لحاظ نوع اطالعات آنسپانوی

 (.67، ص ۱۳۸۱ب. پانویس ارجاعی و پ. پانویس ترکیبی )حری، 

 * الف. پانویس توضیحی 

بخواهد چیزی را که احیانا برای اگر نویسنده نكاتی را که به روشن شدن مطالب متن کمک کند و یا 

 توضیحی نویسشكل پاصورت اطالعات جانبی )معترضه( توضیح دهد به واننده گنگ و مبهم است بهخ

 .شودمی دارای چند نوع است که در زیر به آن اشاره پانویسآورد. این می
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ی مشكل، فنی یا غیرمصطلح از عبارت یا اصطالح یا نكته پانویساین نوع  در: تشریحی پانویس -

 شود.می ان تشریحنظر بعضی خوانندگ

 را که الزم بداند مورد تفسیر قرار نویسنده مطالبی از متن پانویسگونه ینا درپانویس تفسیری:  -

 د.عنی و مفهوم مطلب کمک بیشتری نمایدهد تا به روشن شدن ممی

توانیم می دیگری را ذکر کنیم یا مكان و چیزشخصی اگر در متن نوشته نام پانویس توضیحی:  -

 (.۱۳۵ -۱۳۳، ص ۱۳7۳)طوسی،  ضیح الزم را در زیرنویس بیاوریمتو

 نكات اساسی در خصوص پانویس توضیحی عبارت است از:

های خاصی چون طور مثال، ذکر نامهای خاص نباید افراط کرد. بهویژه نامگذاری، بهدر معادل -

 غیرضروری است.و امثال آن  انیشتین، نیوتن

ندارد؛ مانند ذکر تاریخ  ست ضرورتیی که برای خواننده معمولی بدیهی اهایشرح و توصیف پدیده -

 . زیاد لزومی نداردستن آن مربوط به گذشته که دانوقایعی که پیوسته در منابع تكرار شده یا توصیف رویدادهای 

ر . اگدهدجویی قرار میگیرد و بعضاً مورد عیبکند به نقد میپژوهشگر گاه مطلبی را که نقل می -

شود و این پرسش را به ذهن خواننده می فروشی تلقیادامه یابد، نوعی فضلاین کار در سراسر نوشته 

به عنوان شاهد استفاده  مورد سرزنش پژوهشگر بوده چرا از آنبه این اندازه که اگر آن مأخذ تا  آوردمی

یک یا دو منبع  ارزیابیبر نقد و  ی پژوهشیموجه است که نوشته هنگامیکاری تنها  چنینشده است. 

صورت جای آن در متن  سازد که در این ناپذیراجتنابرا  آن چنین برخوردی استوار باشد و ماهیت نوشتن

 (.6۸، ص ۱۳۸۱)حری،  است نه در حاشیه

 * ب. پانویس ارجاعی

به دو  توانمی راس پانویاین  .ذکر منابع مورد استفاده در متن نوشته استپانویس منظور از این نوع 

 یذکر کلیهحه؛ ب. ی همان صفذکر منابع مربوط به هر صفحه در زیر متن نوشته: الف. صورت آورد

منظور به س ارجاعی هم(. پانوی۱۳۸ -۱۳7، ص ۱۳7۳)طوسی،  در آخر نوشته و یا پایان هر فصلها پانویس

پانویس  ژوهشگر است. بنابراین،داری پنمایانگر امانترود و هم کار میاعتبار بخشیدن به کار پژوهشی به

هستند.  ی پژوهشی است. تنها متون درسی و راهنما از این قاعده مستثنیارجاعی جزء ضروری هر نوشته

و در بخش  ای اثرگونه متون، منابعی که مورد استفاده قرار گرفته معموالً در پایان هر فصل یا در انتهدر این

دو گروه عمده  به پانویس ارجاعی را از لحاظ محل قرار گرفتن آنگردد. فهرست منابع و مآخذ منعكس می

 (.6۹، ص ۱۳۸۱کنند )حری، متنی تقسیم میمتنی و ارجاع درونارجاع برون



 61  دهیبخش چهارم: مستندسازی و ارجاع

 * پ. پانویس ترکیبی

مده باشد و عموما آپانویس ترکیبی پانویسی است که از تلفیق پانویس توضیحی و پانویس ارجاعی پدید 

گونه موارد، پس از توضیح پانویس خود از منبعی دیگر اخذ شده باشد. در این گیرد کهزمانی شكل می

 (.۸0 -7۹آید )همان، ص توضیح، اطالعات کتابشناختی متن مورد استفاده در داخل کمانک می

 . استناد4-2

کسی سوی چیزی، پناه بهمعنی، پشت دادن، پشت نهادن بهی استناد به( کلمه۱۳77در فرهنگ معین )

(. دهخدا 260، ص ۱کسی بردن، نسبت کردن بر و چیزی را سند قرار دادن آمده است )ج دن، پناه بهدا

چیزی باز کسی بردن، پشت بهکسی دادن و پناه بهچیزی واگذاشتن، پناه به( این واژه را پشت به۱۳7۳)

ناد کردن به آیتی یا ردن، استچیزی، آن را سند آوسوی چیزی، استناد کردن بهدادن، پشت باز نهادن به

 (.۱۸4۸، ص 2ای تعریف نموده است )ج حدیثی یا گفته

ه ربط موضوعی با کاستناد اشاره به سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است و نویسندگان به آثاری 

تفاده ها اسعنوان شاهد از آنبخشند. بهدهند و بدین وسیله کار خود را اعتبار میی آنان دارد ارجاع مینوشته

 دارند.نظر خویش بیان میرا با نقطههاکنند تا سخن خود را تایید کنند یا تفاوت رویكرد آنمی

رود نسبتا جدید است. در عین کار میهایی که امروزه برای استناد بهعمر تالیف است، اما شیوهاستناد هم

اند و از نویسندگان ی کار خود قرار دادههای متفاوتی را در برنامههش و نشر شیوههای مختلف پژوحال، نظام

ی الف. توان به دوگروه عمدهها را میی این شیوهکار گیرند. اما کلیهرا به خواهند که آن شیوهخود می

 (.۹6، ص ۱۳۸۱، متنی تقسیم نمود )حریمتنی و ب. استناد دروناستناد برون

 متنی* الف. استناد برون

 -فصل یا انتهای متن پایین صفحه، پایان –رد ارجاع در جایی خارج از متن در این نوع استناد، سند مو

کند. بدیهی شود و در متن تنها نشانه و نمادی که معموال عدد است، سند موردنظر را مشخص میدرج می

 یی میان نشانهترتیب رابطهاینگردد و بهها و نمادها در آغاز هر سند نیز درج میاست که همان نشانه

ی ارجاع و نیز ترتیب عناصر شود. در این نوع استناد، شیوهکاررفته در متن و سند مورد ارجاع برقرار میبه

ی استناد پذیرفته شد باید عنوان شیوهکند که هرگاه بهای پیروی میهاطالعاتی فهرست ماخذ از قواعد ویژ

 (.۹7 -۹6، ص ۱۳۸۱کار بست )حری، آن قواعد را به

عاتی که در این استناد باید مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از: نام پدیدآورنده، عنوان، اجزای اطال 

مترجم، گردآورنده، مصحح ...، ویرایش، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر،شماره جلد و صفحه. نگارش هریک 
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المللی هی علمی و بیندهاس استنادها تابع اصول و قواعد مشخصی است که در هرکدام از روشاز این بخش

 باشد.که در ادامه معرفی خواهد شد، متفاوت می

 متنی* ب. استناد درون

رد استفاده شامل: در این شیوه، پس از نقل مطلب در متن نوشته، مشخصات کوتاهی از ماخذ و منبع مو

، ص ۱۳۸۱د )حری، آیی صفحه به ترتیب در داخل پرانتز میخانوادگی پدیدآورنده، تاریخ نشر و شمارهنام

دهی های استناد(. نگارش این بخش نیز تابع اصول و قواعد مشخصی است که در هرکدام از روش۹7

 باشد.دامه معرفی خواهد شد، متفاوت میالمللی که در اعلمی و بین

 های علمیاستناد در نوشتههای مختلف معرفی روش

علمی برای  یدر دسترس است و هر مجلههای بسیاری برای استناد به منابع مختلف علمی روش

ان و مولفان خود دهی سبک خاص خود را دارد. اما مجالت بسیاری نیز وجود دارند که به نویسندگارجاع

. گیرندبهره می ها برای چاپ مقاالت در نشریاتهای معتبر و شناخته شده را توصیه کرده و از آنروش

 ی عبارتند از: نویسهای متداول و پرکاربرد ارجاعروش

  شناسی آمریکا(ی انجمن رواننامه)شیوه APA روش* 

شد. این ابداع ، شناسی آمریكاهای دانشگاهی توسط انجمن روانبرای موسسهدهی ارجاعروش این 

وکار، شناسی، علوم بیولوژیک، کسب، رواندهی بیشتر برای کارهای پژوهشی اجتماعیروش ارجاع

عات منبع در متن نوشته دهی قسمتی از اطالروش ارجاع در اینگیرد. ده قرار میمورد استفا شناسیزمین

 شود. یا مآخذ، قید می قسمت منابعتری از مشخصات منبع در انتهای فایل متنی یا همان آید و شكل کاملمی

 ست:ادهی دارد به شرح زیر های ارجاعبر سایر روش روشاین دالیلی که باعث برتری 

 .معرفی شده است شناسان آمریكاروان نجمناوسط ت -

 .المللی استهای علمی معتبر بینها و انجمنبسیاری از مجله قبولمورد  -

 .گیردمداوم مورد بازنگری قرار می طوربه -

 سازگاراست. EndNote افزارهای مدیریت منابع علمی ماننداز نرم بسیاریبا  -

تجوی اطالعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جس های اطالعاتتوسط بسیاری از پایگاه -

 .اطالعات را براساس آن دریافت کرد توانمی
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  ی انجمن زبان مدرن(نامه)شیوه MLA روش* 

هایی از علوم سازگاری انجمن زبان آمریكا تدوین شده است، بیشتر با حوزهی وسیلهبه نامهشیوهاین 

اً برای سبک عموماین  دلیل استناد به اعتبار گوینده، اهمیت دارد.اص، بهقول مستقیم از اشخدارد که نقل

ن روش از استناد، برای گیرد. ایی ادبیات و علوم انسانی مورد استفاده قرار میهای مربوط به شاخهنوشته

یعنی بخش ،ههر منبع، نیاز به دو قسمت دارد. یک قسمت در متن اصلی و یک قسمت به انتهای نوشت

 بالفاصله باید درج شود.، منبع ادشدهبعد از تمام شدن متن استنطور دقیق بهابع یا ارجاعات. در متن اصلی من

 ی انجمن پزشکی آمریکا(نامه)شیوه AMA روش* 

به  دهیارجاعروش  شود. در اینپزشكی استفاده میهای پژوهشاین سبک از استناد برای مقاالت و 

نبع مورد نظر اشاره ها در متن نوشته، به مشود و با آوردن این شمارهمی هر منبع یک شماره نسبت داده

ی اطالعات، همراه کلیهبه منابعگذاری شده از . در بخش منابع یا ارجاعات هم یک لیست شمارهشودمی

 د.گیردر اختیار خواننده قرار می

  دانشگاه شیکاگو( ینامهشیوه) Chicagoیا  CMS روش* 

شده است که ن یومریكا تدآ یشیكاگوه نشگادر دانسانی م اعلوی نامهی شیگاگو یا شیوهنامهشیوه

ر کابهای نحو گسترده( بهتبیاادجز های علوم انسانی )بهی هنرهای زیبا، تاریخ و برخی رشتههزحودر بیشتر 

 رود.میر کامتنی بهو درونمتنی ونبررت صودو  بهد ستناا یهین شیورود. امی

  انتشارات الکترونیکی() ای .تریپل.آییا  IEEE Documentation Style روش* 

 دهیارجاعبک باشد. این سمی IEEEها و مجالت انجمن استانداردی برای تمامی ژورنال سبک،این 

 ین روش مانند سبکاشود. در ی مهندسی و علوم کامپیوتر استفاده میاکثر مواقع برای مقاالت در زمینه

 ند.نمایدر متن از اعداد استفاده و در انتها فهرست منابع را لحاظ می ،دهی شیكاگوارجاع

  Iso 690 روش* 

ضوعی مورد استفاده دهی متون با هر مویک استاندارد ایزو است که برای ارجاع دهیارجاعاین روش 

هایی که از المان ارددشتر کاربرد های متنی الكترونیكی بیدهی برای فایلارجاع یگیرد. این شیوهقرار می

باشد، ن روش نمیها و سبک خاص در نوشتن، جزو قواعد ایگذاریبرد. نقطهخاص برای ارجاع، بهره می

 20۱0در سال این سبک شده هیارای نسخهآخرین  ای برای بهتر ارائه دادن مطلب است.بلكه تنها وسیله

 .اطالعاتی را دارد منابع یباشد که قابلیت ارجاع به کلیهمی
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   دانشگاه هاروارد( ینامه)شیوه AGPS روش* 

ی دهی در درجهسبک ارجاعرود. این کار میها و کتب علوم اجتماعی بهاین سبک بیشتر در پژوهش

 شود:تناد را شامل میدهی هاروارد دو نوع اسگیرد. روش ارجاعمیقرار استفاده  مورد اول توسط دانشجویان

 .فهرست منابعی اطالعات کامل در و ارایه ر متناستناد د

  ی آمریکایی فیزیک(ی موسسهنامه)شیوه AIP روش* 

ی آمریكایی باشد که توسط موسسهدهی میهای مورد استفاده در ارجاعروشاز دیگر یكی این سبک 

 گیرد.فیزیک طراحی و مورد استفاده قرار می

 ()سبک ونکوور Vancouver روش* 

ه ترتیب استفاده در لیست منابع بباشد که سیستم ونكوور میدهی ارجاعهای رایج در سیستم یكی از

پزشكی و فناوری پزشكی مورد استفاده های مربوط به پزشكی، زیستو بیشتر در پژوهش شودآورده میمتن 

ا آمدند ت ر گردهمودر ونكو ۱۹7۸گروه کوچكی از سردبیران مجالت علومپزشكی در سال گیرد. قرار می

این گروه . شد تدوین و تنظیم نمایندمقاالتی که به مجالت ارسال میساختار مقررات مشخصی را برای 

 . ر شناخته شدندونام گروه ونكوبه

 معرفی منابع بیشتر

های استناد به لحاظ حجم زیاد مطلب های مربوط به شیوهالعملذکر است که آوردن تمامی دستوالزم به

م برای آگاهی در کتاب حاضر مقدور نیست. بنابراین از خوانندگان محترم خواهشمندیدر این خصوص، 

ی مخصوص هر کدام از این شدههای اینترنتی معرفیها و سایتخصوص به کتابکامل و بیشتر در این

 ها مراجعه فرمایند.سبک

 های استنادتمامی سبک برای* سایتی مفید 

http://www.citationmachine.net/chicago 

  شناسی آمریكا(انجمن روان ینامهشیوه) APA روش* 

https://www.apa.org/ 

https://apastyle.apa.org/ 

  انجمن زبان مدرن( ینامهشیوه) MLA روش* 

https://www.mla.org/MLA-Style 

https://style.mla.org/ 
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  انجمن پزشكی آمریكا( ینامهشیوه) AMA روش* 

https://www.amamanualofstyle.com/ 

  دانشگاه شیكاگو( ینامهشیوه) Chicagoیا  CMS روش* 

https://www.chicagomanualofstyle.org/  

  ی در انتشارات الكترونیكی(نامه)شیوه IEEE Documentation Style روش* 

http://www.citethisforme.com/citation-generator/ieee 

  Iso 690 روش* 

http://www.citationmachine.net/iso690-numeric-en 

http://www.citethisforme.com/guides/iso690-numeric-brackets-

cs/how-to-cite-a-report 

  Harvard روش* 

http://www.citethisforme.com/harvard-referencing 

http://www.citethisforme.com/citation-generator/harvard 

  ی آمریكایی فیزیک(ی موسهنامهشیوه) AIP روش* 

kmh-lanl.hansonhub.com/AIP_Style_4thed.pdf 

https://guides.lib.vt.edu/find/citation-style-manuals/aip 

https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/aip 
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. المللیهای علمی: رهنمودهای بینهای استناد در نگارششیوه(. ۱۳۸۵حری، عباس؛ شاهبداغی، اعظم )

 تهران: دانشگاه تهران.

 لک.زنجان: آذرک .APAبه شیوه  ISIالت اصول و مبانی نگارش مقا(. ۱۳۹4حسنلو، حمیدرضا )

اردکان، محمد؛ و سنگری، محمود علیدوستی، سیروس؛ محمدی، فخرالسادات؛ کشاورز، حمید؛ ایوبی

نامه شیكاگو ی شیوهنامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسی برپایهشیوه(. ۱۳۹۱)

 ناوری اطالعات ایران: چاپار.. تهران: پژوهشگاه علوم و ف۱6ویرایش 

 شناسان.جامعه . تهران:نویسیی عملی مقالهشیوه(. ۱۳۸۹میرزایی، خلیل )
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های نگارش بسیار زیادی وجود دارند: ساده، علمی، کالسیک، عاشقانه، متفكرانه، سخنورانه و سبک

 رش باید پنج ویژگی و موضوع زیر را تعریف کند:غیره. هر سبک نگا

توان آن را شناخت و الف. حقیقت: موضع فلسفی نویسنده درخصوص حقیقت چیست و چگونه می

 منتقل کرد؟

 شوند؟ب. ارایه: نویسنده و خواننده در زمان ارایه، برای چه چیزی ارزش قائل می

 چیست؟ پ. زمینه: الگوی انتقال افكار نویسنده به خواننده

 پندارد؟ی خواننده چه میی موردنظر چه کسی است؟ نویسنده دربارهت. عوامل: خواننده

 شده برای بیان این تفكرات چیست؟ی بین تفكرات نویسنده و زبان انتخابث. تفكر و زبان: رابطه

 .  (Thomas, 1994)ای در این پنج ویژگی متفاوت است گونههر سبک نگارشی به

ها برای تصحیح و بهبود ای است که از آنشده، اصول و قواعد استاندارد و تعیینو ویرایش آیین نگارش

آیین نگارش فارسی، مراحل و اصول مشخصی دارد که با توجه به نوع متن  شود.انواع متون استفاده می

سمی و یا ادبی و مكاتبات و اسناد رعنوان مثال، نوع ادبیات و نثری که برای متونمتفاوت است. به

ی حال، اصول و قواعدی نیز در بین همهبا این گیرد، با هم تفاوت دارد.سیاسی مورد استفاده قرار میمتون

ی تسلط و آگاهی از اصول و تمایل به دهندهها، نشانفارسی مشترک است که رعایت کردن آنانواع متون

ق فعل با فاعل، استفاده از ی صحیح، تطاببنداین اصول مواردی مانند جمله. جذب خوانندگان بیشتر است

و سلیس و روان نوشتن  ارتباط جمالت یهای صحیح، رعایت ترتیب اجزای جمله، نحوهگذارینشانه

 .جمالت است

 تست از:ررسد عبای علمی ضروری به نظر میاصول کلی آیین نگارش که رعایت آن در نگارش مقاله

های قولهمین جهت الزم است از آوردن نقلبه .و مفید باشدالف. متن علمی تاحد ممكن باید مختصر 

 . نویسی اجتناب شودهای عاطفی و احساسی و گزافههای شاعرانه و ذوقی، بیانغیرضروری، زایدزا، تفنن

 . های نامأنوس باید اجتناب کردهای مبهم، پیچیده و واژهب. از آوردن عبارت
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 . های بلند خودداری شودپ. باید از ذکر بندهای طوالنی و جمله

 . ای صریح و روشن بیان گرددگونهت. مطالب باید ساده، روان، جذاب و به

هرچند در  .داری را با ذکر مشخصات دقیق منبع رعایت نمودث. در نقل مطالب، ضروری است امانت

 این باب نباید به دام افراط و تفریط افتاد.

آورده ( بند) و مطلب خاصی است، باید در یک پاراگراف ج. هر بخش از نوشته که شامل یک اندیشه

 . شود

 . جهت افزایش حجم اجتناب شودمترادف به کار بردن کلماتچ. از به

 . کار بردن افراطی حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز گرددح. از به

 . حتراز شوداک و غیراخالقی کار بردن تعبیرهای نامناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا، رکیخ. از به

 . دستور خطّ و امالی فارسی5-1

دستور »نامِ ی اصول و قواعدی بهگونه که زبان از مجموعهی مكتوب زبان است و همانخطّ چهره

دستور »کند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که مجموع آن اصول و ضوابط پیروی می« زبان

موجب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، خطّ رسمی ارسی، بهشود. خطّ فنامیده می« خطّ

های درسی باید به این خط نوشته شود و طبعا چنین ی اسناد رسمی و مكاتبات و کتابکشور است و کلیه

د ها، هویت خطّ را تثبیت کننخطّی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدون داشته باشد تا همگان، با رعایت آن

 (.۱، ص ۱۳۹4و محفوظ دارند )فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

های انتشاراتی عمده، مراکز ی دستور خطّ فارسی متون و منابع گوناگونی تهیه شده و سازماندرباره

فان و ی خاصی را تدوین کرده، در اختیار مولنامهها و مجالت علمی هریک شیوهالمعارفپژوهشی، دایره

کند. ی خود پیروی میشدهبینیذارند و معموال تولیدات علمی هر سازمان از الگوی پیشگپژوهشگران می

ها شود، نقاط مشترک فراوانی نیز میان آنها مشاهده مینامهگونه شیوههایی که در اینبا وجود اختالف

 (.۱۱۳، ص ۱۳۸۱توان یافت )حری، می

مربوط به دستور خطّ فارسی و فرهنگ امالیی های العملذکر است که آوردن تمامی دستوالزم به

ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به لحاظ حجم زیاد مطلب، در کتاب حاضر مقدور نیست، شدهپذیرفته

های زیر مراجعه فرمایند. خصوص به کتاببنابراین از خوانندگان محترم خواهشمندیم برای آگاهی در این

به آدرس « ستان زبان و ادب فارسیفرهنگ»ر سایت اینترنتی شده دهای معرفیگفتنی است که کتاب

https://apll.ir/ ی الكترونیكی صورت نسخهبهPDF باشد.قابل دریافت و استفاده می 
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خّط فارسی براساس دستور خطّ فارسی  فرهنگ امالیی(. ۱۳۹4مقدم، زهرا )زندی ؛اشرف، علیصادقی

 ثار.: فرهنگستان زبان و ادب فارسی: نشر آ. تهرانمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

. تهران: دب فارسیدستور خطّ فارسی. مصوب فرهنگستان زبان و ا(. ۱۳۹4فرهنگستان زبان و ادب فارسی )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی: )نشر آثار(.

 گردد:می اشارهیرد، که در نگارش علمی باید مدنظر قرار گ امالیی فارسی هایقاعده برخیدر ادامه به

 همزه، الف* 

های صامت است و در فارسی اشتباه کرد. همزه در فارسی جزو واج «الف»عربی را نباید با  یهمزه

بی )آبی(، ءاسان آید. مانند ءارامش )آرامش(، ءاکه در در اول کلمات و پیش از مصوت آغازین میچنان

فتحه، کسره و ضمه در اول، وسط و  تاهِهاست و با صداهای کوجزو مصوت عربی در اما همزه. )آسان(

 . رود. مانند أحمد، رأفت، ضیاءکار مییان کلمات بهپا

پایان هیچ  وعربی در وسط  یاین است که همزه کردای که باید به آن توجه به این ترتیب، نكته

سی که به اشتباه ارفعربی است. بنابراین برخی کلمات  قطعاای چنین بود آید و هر کلمهفارسی نمی یکلمه

بنویسیم  آئینجای ؛ بهزسیم پاییبنوی پائیزجای مثال: بهها آمده نادرست است و نباید به کار رود. همزه در آن

 پائینجای ؛ بهینهیآبنویسیم  آئینهجای ؛ بهییجابنویسیم  جائیجای ؛ بهیدیبگوبنویسیم  بگوئیدجای ؛ بهنآیی

 ل.و مواردی از این قبی ینیپابنویسیم 

 مقصور« الف* »

جای تقوی بنویسیم شود. مثال: بهنوشته می« ا»مقصور در زبان فارسی با « الف»های مختوم به کلمه

جای مستثنی جای مبتلی بنویسیم مبتال؛ بهجای فتوی بنویسیم فتوا؛ بهجای شوری بنویسیم شورا؛ بهتقوا؛ به

 اردی از این قبیل.وجای منتهی بنویسیم منتها و مبنویسیم مستثنا و به

 «آن»و « این* »

 ، اینكه.شود مگر در: آنكههمواره جدا نوشته می« آن»و « این»

 «هست»و « است* »

« هست»دهد؛ اما کند و اسناد میفعل ربطی و اسنادی است و میان دوچیز نسبت برقرار می« است»

جای یكدیگر غلط نیست، و کلمه بهکار بردن این ددهد. بهمی« وجود دارد»ی تاکید است که معنی نشانه

 کار رود.اما بهتر است هر کدام در جای خود به



 آیین نگارش مقاالت علمی  72

 «تعالیباسمه»و « اهلل* »

« تعالیباسمه»های رسمی و علمی پسندیده نیست. در نوشته« ا...»صورت به« اهلل»ی نوشتن کلمه

 استفاده نشود.« تعالیبسمه»درست بوده و از شكل 

 «ای* »

 شود.مواره جدا نوشته میه« ای»حرف ندای 

 «بایستی»و « باید* »

سوم شخص مفرد مضارع است که بهتر است برای زمان حال و آینده « بایدمی»و « باید»های صیغه

 کار رود.به

به زمان گذشته اختصاص دارد و با فعل ماضی « بایستیمی»و « بایستمی»و « بایست»های صورت

 .رودکار میاستمراری به

 «به»و « بـ* »

 موارد جدانویسی شامل: -

 تدریج.ندرت، بهکلی، بهویژه، بهجز، بهپیشوند قیدساز: به

 جان عزیزت.خدا، بهحرف قسم: به

 سوی.وسیله، بهصورت، بهطور، بهحرف مرکب: به

 عبارت غیرفعلی: سر به هوا، سر به زیر، نیاز به خدا.

 جا آوردن.وجود آوردن، بهکار بردن، بهعبارت فعلی: به

 ترتیب.سرعت، بهعبارت قیدی: به

 ترتیب زیر.طور کلی، بهگروه قیدی: به

 دو.بهرو، دوبهجا، روجزء، جابهبهمیانوند: جزء

 نما: به تو، به نام، به مدرسه.نقش

 نویسی شامل:موارد سرهم -

 د، بسزا.بهنگام، بخر ساز: بهوش، بنام، بجا،پیشوند صفت

 گفتم، بخوری، برفت، ببینم.پیشوند فعلی: ب

 العین.الفاصله، بشخصه، بعینه، برایبهای قالبی عربی: ترکیب

 در اتصال به مصدر: بگفتن، بیاسودن، بنمودن.
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 «بی* »

قرار، شعور، بیسواد، بیدرنگ، بیآنكه، بیشود. مثال: بیی بعد نوشته میمعموال جدا از کلمه« بی»

 . گناه و مواردی از این قبیلبی

شود: بیچاره، بیخود، بیداد، بیدل، بیراه، بیراهه، بیزار، بیعار، بیكار، ها پیوسته نوشته میدر این کلمه« بی»

 بیگاه، بینوا و بیهود

 «ترین»و « تر* »

 ، کمتر، کهتر و مهتر.های: بتر، بهتر، بیشترجز کلمهشود بههمواره جدا نوشته می« ترین»و « تر»

 * تشدید

های نامانوس یا است که تا حد امكان از عالمت تشدید استفاده نشود، مگر در کلمهحكم کلی این 

 د.هایی که دو صورت دارند. مثال: بنّا، صدّیق، طیّب، مصدّر، معّظم، معیّن، کمّی و مولّکلمه

 * تنوین

و بیگانه های فارسی کار بردن آن در کلمههای عربی است، بهبا توجه به این نكته که تنوین خاص واژه

جای خواهشاً بنویسیم جای تلفناً بنویسیم تلفنی؛ بهناچار؛ بهجای ناچاراً بنویسیم بهدرست نیست. مثال: به

 اینكه و مواردی از این قبیل. جای دوماً بنویسیم دوم جای گاهاً بنویسیم گاهی؛ بهکنم؛ بهخواهش می

 «ها»ی جمع * نشانه

ها، ها، تشبیهها، اینشود. مثال: آنی پیش از خود جدا نوشته میمهی جمع، همواره از کلنشانه« ها»

 ها و مواردی از این قبیل.ها، میانگینشیرینی

 «جات»* جمع به 

ای فارسی و خارجی را نباید با آن جمع بست. های عربی است، پس کلمهخاص کلمه« جات»جمع به 

جای سفارشات ها؛ بهپیشنهادات بنویسیم پیشنهاد جایها؛ بهجای آزمایشات بنویسیم آزمایشمثال: به

 ها و مواردی از این قبیل.بنویسیم سفارش

 «چه* »

شود، مگر در برخی کلمات مرکب مانند: آنچه، چنانچه، ی قبل و بعد خود جدا نوشته میاز کلمه« چه»

 بیل. قکه و مواردی از این چطور، چقدر، چگونه، چكاره، چنان
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 «را* »

ه بدر پاسخ « آری»و در معنای « برای چه»چرا )در معنای جز: شود بهجا جدا نوشته میمهدر ه« را»

 .پرسش منفی( و مرا

 «که* »

 .شود به جز در سه مورد: بلكه، اینكه، آنكههمیشه جدا نوشته می« که»

 «ط»* طای مولِّف  

ثال: مسته نیست. های غیرعربی شایکار بردن آن در کلمهخاص زبان عربی است و به« ط»حرف 

جای امپراطور بنویسم جای اطو بنویسم اتو؛ بهجای اطریش بنویسم اتریش؛ بهجای اطاق بنویسم اتاق؛ بهبه

 اتری و مواردی از این قبیل.جای باطری بنویسم بامپراتور؛ به

 «همی»و « می* »

گفت نویسم، همیم، میخورانداخت، میآمد، میشود. مثال: میهمواره جدا نوشته می« همی»و « می»

 و مواردی از این قبیل.

 «هم* »

جز در مواردی که سرهم نوشتن سبب شود، بهی بعد پیوسته نوشته میهمواره به کلمه« هم»ی کلمه

 ز این قبیل.ادشواری در خواندن و نوشتن گردد. مثال: هماهنگ، همچنان، همچون، همكار و مواردی 

 «همین»و « همان* »

گونه، طور، همانجا، همانشود. مثال: همانی بعد جدا نوشته میهمواره از کلمه« ینهم»و « همان»

 طور و مواردی از این قبیل.جا، همینهمین

 «هیچ* »

 یک و مواردی از این قبیل.کدام، هیچکس، هیچشود. مثال: هیچی بعد جدا نوشته میاز کلمه« هیچ»

 «گزار»و « گذار* »

 گذار و مواردی از این قبیل.گزار، بنیانشود. مثال: قانوننوشته میجدا « گزار»و « گذار»
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 «شناسی»و « شناس* »

شناس و شناسی، جامعهشوند. مثال: روانی پیش از خود نوشته میجدا از کلمه« شناسی»و « شناس»

 مواردی از این قبیل.

 «ه»* 

 :آیددر عبارات مأخوذ از عربی به چند صورت می

 .رائت، مراقبتبرحمت، جهت، قضات، . مثال: شودنوشته می« ت»صورت ه تلفظ شود، بهاگر در آخر کلم

 .، مراقبه، نظاره، آتیه: عالقه، معاینهمثال. شودنوشته می« ـه»یا « ه»صورت اگر در آخر کلمه تلفظ نشود، به

االسالم، در، ثقهالقلیله :. مثالشودنوشته می« ـه»یا « ه»صوت در ترکیبات عربی رایج در فارسی به

 .اللّهاالسالم، آیتالمعارف؛ استثنا در کلمات حجتاالمر، دایرهخاتمه

 گذاری )سجاوندی(. نقطه5-2

فهم درست  هایی است که خواندن و در نتیجهها و نشانهکاربردن عالمتگذاری بهمقصود از نقطه

س عناصر گفتاری در که ناشی از عدم انعكا هاییها ازجمله ابهامای ابهاممطالب را آسان و به رفع پاره

دو قرن اخیر به  چندانی ندارد و در یكی یها در زبان فارسی سابقهاین عالمت کند.نوشته است کمک می

ستفاده از این بدیهی است در ا های مغرب زمین در زبان فارسی نیز معمول شده است.پیروی از نوشته

ها را نآبندی زبان فارسی تفریط پرهیزکرد و باتوجه به ساختمان و جملهها باید از افراط و و نشانه عالیم

 این قرار است:ها به اختصار بهو کاربرد آنهای معمول و متداول در زبان فارسی نشانه کار گرفت.به

 ).( * نقطه

 :موارد استفاده از نقطه به قرار زیر است

 : مانندقیم. یِ غیرتاکیدی و پرسشی غیرمستعاطف های کامل خبری یا انشایی،ایان جملهپدر  -

 )کامل خبری(. دانشمندان بزرگ استایران مهد 

 هرکه بامش بیش، برفش بیش )انشایی(.

 لطفا آرامش خود را حفظ کنید )عاطفی غیرتاکیدی(.

. اصول کلی ۱های ارجاع در پانویس، مانند: های متن یا شمارههای ترتیب در سرفصلس از شمارهپ -

 . فصل اول: تربیت.۱ه، یا مقال
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ی اسم است، مانند: م. آزاد )محمود نگام مختصرنویسی اسامی، پس از حرف یا حروفی که نمایندهه -

 مشرف آزاد تهرانی(.

 .O.N.P.E.یا  )قبل از میالد مسیح( ق.م. ۳22 :، ماننداختصاری هاینشانهپس از  -

 )،( کامایا ویرگول * 

 :قرار زیر استاز آن به است و موارد استفاده درنگ کوتاه یهنشانویرگول 

 مانند:، دهدیتشكیل م کامل را یدر مجموع یک جمله های غیرمستقلی کهجمله یا هامیان عبارت -

 کرده از راه رسید.آن عزیز سفر باالخره دیروز بعدازظهر، ها انتظار،پس از سال

بارتی دیگر آورده ع ضمن جمله یا بدل در یان یاعطف ب عنوان توضیح،که کلمه یا عبارتی به جاآن -

 است. نظیرنثر مسجع کم گلستان، در شاهكارسعدی،: مانند، شود

مثنوی معنوی، شاهنامه،  مانند:سنگ، مالت همجهایی از کلمات، عبارات یا سلسله برای جداکردن -

 ترین متون فارسی هستند.مهم دیوان حافظ از گلستان و

ه چشم، انسان عاقل ب مانند:، ی اضافه بخواندکسره با را هارود خواننده آناحتمال میبین دوکلمه که  -

 کند.مال مردم نمی طمع در

 ومجنون، نظامی گنجویای جدا کردن نام اثر از اسم نویسنده، مانند: لیلیبر -

 ای جدا کردن بخش خبری و بخش سوالی جمله، مانند: روز خوبی است، مگر نه؟بر -

 .2۵ماره شجدا کردن اجزای نشان، مانند: اصفهان، امیرآباد، خیابان صفویه،  برای -

 تكرار شدند. ۱۳۹۳و  ۱۳۸۹، ۱۳۸۸، ۱۳۸6های رای جدا کردن ارقام، مانند: این دیدارها در سالب -

 ویرگول )؛(* نقطه

 رود:کار میاست که در موارد زیر بهطوالنی عالمت وقف یا درنگی  یرگول،ونقطه

ی با یكدیگر در معن یی طوالنی که ظاهرا مستقل ولهای مختلف یک جملهای جدا کردن عبارتبر -

 .مشک آن است که خود ببوید؛ نه آنكه عطّار بگوید مانند: باشد،مربوط می

عبارت دیگر، مثال، یعنی، به :هایی از نوعز کلمههای توضیحی و پیش امعموال در جمله -

ای پر از ای به مادرش نوشت؛ نامهو نامه مانند: شود،گذاشته می« ویرگول»ها ناز آ و بعد «ویرگولنقطه»

 .درد با وعده و وعید بسیار
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مثنوی  عبارت است از:وی ولآثار م :هم، مانندهنگام برشمردن و تفكیک اجزای مختلف وابسته به -

 .... و کلیات شمس یا دیوان کبیر؛ مافیه؛فیه معنوی؛

 ممیّز ) / (* 

 رود:کار مییز در موارد زیر بهمم 

ماه و  و وزرهمچنین جدا کردن  قمری و شمسی و میالدی یا های هجری وبرای جداکردن تاریخ -

 افتتاح شد. 26/06/۱۳۸7 شنبه مورخ روز سهی تولید آهن شیراز کارخانه: مانند، سال

تخفیفی صورت گرفته  اِبدال یا اهنآحروفی از  حرف یا در های معادل که تنهابرای نشان دادن کلمه -

 قفل /زبان، یا قلف /زفان مانند:، است

 یالر ۳۵۹/۱42رای جدا کردن واحدهای پول یا اعداد دهگان، صدگان و هزارگان، مانند: ملبغ ب -

 (-تیره )* خط

 موارد استفاده از این عالمت به شرح زیر است:

 معلم بود -جمهورئیسر -انند: شهید رجایی مجزا کردن عبارت معترضه، م -

های ی دوجزیی مرکب، مانند: برنامههم پیوستن اجزای یک کلمهها یا بهین اجزای برخی از ترکیبب -

 سیاسی -اقتصادی

 ها(جای تكرار نام گوینده در ادبیات نمایشی و داستانی )در دیالوگبه -

 ۱۳4۸ -۱۳46ل سا ، مانند:«به»و « تا»معنی ادن حدفاصل دو عدد بهبرای نشان د -

 نجانز -دفاصل دو محل، مانند: قطار تهرانبرای نشان دادن ح -

 ):( دونقطه* 

را خواهد  ی توضیح است و آنچه بعد از دونقطه قرار دارد، حكم توضیح و بیان اجزا یا معنادونقطه نشانه

 موارد استفاده از این عالمت به شرح زیر است:داشت. 

 :فرمایدیم( ص)پیغمبر اکرم  :قول باشد، مانندنقل که حاکی از شرح یاپس از اصطالحات یا عباراتی  -

 طلب علم بر هر مسلمانی فریضه است.

 طابی در مكاتبات رسمی، مانند: استاد ارجمند:پس از عبارات خ -

 خرداد اردیبهشت، ،از: فروردین های فصل بهار عبارتندماه مانند:، هنگام برشمردن اجرای یک چیز -

 گروه، دسته، جماعت :زمره :ها، مانندمعنی کردن کلمه هنگام -
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 ۸: 2ی آیه، مانند: بقره: ی سوره از شمارهدا کردن اسم و شمارهجبرای  -

 های زبان فارسیرای جدا کردن عنوان فرعی از عنوان اصلی، مانند: غلط ننویسیم: فرهنگ دشواریب -

 * عالمت سوال )؟(

 شرح زیر است: موارد استفاده از این عالمت به

ی اصلی، مانند: حاصل ی اصلی باشد با بخشی از جملهی سوالی مستقیم، خواه جملهر پایان جملهد -

 ها چه بود؟این تالش

 (۵06؟  -دان ایران )؟ ر موارد تردید، مانند: حكیم عمرخیام، شاعر و ریاضید -

پسندی؟ می دام رامانند:ک، بگیرد استفهامی مستقیم را یعد از هرکلمه یاعبارتی که جای جملهب -

  صلح؟ یا جنگ؟

 » « (قول ) گیومه یا عالمت نقل* 

 موارد استفاده از این عالمت عبارت است از:

کس همه»گوید: ی میسعد مانند:، یر از نویسندهغمستقیم کسی انتهای قول برای نشان دادن ابتدا و -

 .«به جمال فرزند و نماید عقل خود به کمال را

« حفظ اسرار»، «اخالق»، «نظم»برای متمایز کردن عنوان موضوعات، مانند: جلسه با موضوع  -

 تشكیل گردید.

 «.ج» ،«ب»، «الف»رای نشان دادن ترتیب و توالی که با عدد یا حرف مشخص شده باشد، مانند: ب -

ی عالمه شتهنو« امثال الحكم»کتاب  مانند:، اصطالحی ویژه کیدکردن روی کلمه یاابرای ت -

 باشد.می «دهخدا»

 (  ) پرانتز یا دوهالل* کمانک، 

موارد های جداسازی است. های اضافی یا تكمیلی بوده و از نشانهپرانتز برای مشخص کردن توضیح

 شرح زیر است:استفاده از این عالمت به

از ( حرف 44 ل برمشتم) الفبای اوستایی :رود، مانندکار میهای توضیحی بهرتبرای نشان دادن عبا -

 .ترین الفباهای جهان استساده

 نماید.ت میکارمند( فعالی ۱00ر دوسوی جمالت یا عبارات معترضه و توضیحی، مانند: این شرکت )با د -

 ( روز است.2۹ونه )مانند: اسفندماه بیستهرگاه بخواهیم عددی را هم با حرف و هم با رقم نشان دهیم،  -
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 م.( ۱۹۱۸ -۱۹۱4ار، مانند: جنگ جهانی اول )تولد و وفات، یا وقوع یک روید برای نشان دادن تاریخ -

ا حضرت یرای نشان اختصار تحّیت و سالم در مورد پیامبران و امامان، مانند: حضرت محمد )ص(، ب -

 علی )ع( 

 * ستاره )*(

استفاده از این عالمت موارد رود. کار میدار کردن، بیان نكته یا رجوع به پانوشت بهستاره برای نشان

 شرح زیر است:به

ها و بندهایی که موضوعشان باهم تفاوت دارد از ستاره رای ایجاد فاصله میان اشعار، پاراگرافب -

 شود.استفاده می

جز در موارد بسیار معدودی، برای این رود. ولی بهتر است بهکار میجای شماره بهاه در ارجاع بهگ -

کاظمی،  ؛ سنجری و22 -۵، ۱۳۹۵ ؛ رضوان،۱۱4 -۱00، ص ۱۳۸۱نشود )حری،  منظور از آن استفاده

 (.۱7۱ -۱4۵، ص ۱۳۸0؛ طوسی، ۱۳۹2یاحقی، ؛ ۱27 -۱0۳، ۱۳۹2؛ خدایار و ذوالفقاری، 70 -۵۳، ص ۱۳7۹

 . ویرایش5-3

ی علمی است که با همكاری و سازی هر نوشتهترین بخش از فرایند آمادهطور کلی ویراش مهمبه
شود. برای یسر میفكری نویسنده، بررسی متن از نظر علمی و زبانی و آماده کردن آن از نظر فنی مهم

بندی کلی ویرایش ضروری کاری و اتالف وقت تقسیمتعین نوع ویرایش در هر متن و اجتناب از دوباره
حجم اثر و  ر،است. عوامل گوناگونی در تعیین حجم کار ویرایشی دخیل هستند. نوع ویرایش، نوع اث

 اند.ی این عواملمخاطبان آن از جمله
شود، چهار مورد را دنبال نویسی که به مجله ارسال میی دستویراستاران مجالت برای هر نسخه

نویس برای مجالت، ی دستکنند: محدوده، کیفیت، نوآوری و اهمیت. پژوهشگر پیش از ارسال نسخهمی

 بندی، ارزیابی کنید. فاده از این چهار طبقهاش را با استباید سعی کند که نوشته

 ژوهشگر باید خواندن مقاله برای خواننده و منتقد را جهت ارزیابی کارش ساده کند. پ-

 ی کارش چیست؟واضح بنویسد که محدوده -

 و چرا مهم است.  ی پیشین تناسب داردکار با اثر منتشرشدهه چیزهایی جدید هستند و چگونه اینچ -

درستی قضاوت ی کافی باال ببرد تا خواننده بتواند کیفیت علم را بهت نگارش خود را به اندازهکیفی -

 .(Mack, 2018, p 55)کند 

ویراستار است که باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمی صورت دهد.  یویرایش متن برعهده

به توضیحی اجمالی در این رابطه  ،پژوهشگراننیست، برای آشنایی  پژوهشگرهرچند ویرایش، وظیفه 
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. ویرایش در شكل کلی شامل سه نوع: الف. ویرایش محتوایی و ب. ویرایش زبانی و پ. ویرایش پردازیممی

 شود:باشد. در ادامه به شرح هر کدام پرداخته میفنی می

 محتواییویرایش * الف. 

توایی و ساختاری ند. ویرایش محگویبه ویرایش محتوایی، ویرایش تخصصی و ویرایش علمی نیز می
 شود:متن، کاری بسیار دقیق و ظریف است. در ویرایش محتوایی به این نكات توجه می

 طور کلی؛ها بهت و نادرستیپیراستن متن از اشتباها -

 حذف، تقلیل یا تلخیص مطلب؛ -

ای اصالح و توضیح ب از متن به زیرنویس برتناسب موضوع یا انتقال مطالجا کردن مطالب بهابهج -
 ها اطالعی ندارد؛ی آنزند خواننده دربارهها ابهام است یا مطالبی که ویراستار حدس میمطالبی که در آن

ا فراموش رفزایش مطلب در متن، البته با موافقت نویسنده، در مواردی که نویسنده ذکر مطلب مهمی ا -

 کرده باشد؛

 ها؛قولبازبینی و بررسی صحت نقل -

 ازبینی ارجاعات؛ب -

 ها ورفع تناقض -

 ح مطالب و بازگویی وقایع.رعایت ترتیب زمانی در طر -

 زبانیویرایش * ب. 

گویند. الخطی و از این قبیل نیز میبه ویرایش زبانی، ویرایش ادبی، ویرایش دستور زبانی، ویرایش رسم
 شود:در ویرایش زبانی بر نكات زیر تاکید می

 ای دستوری؛برطرف کردن خطاه -
 مبنا قرار دادن زبان معیار؛ -
 روشنی و شفافیت عبارات؛رفع ابهام و رسیدگی به -
 حذف عبارت لغو و سبک؛ -
 های سبكی؛برطرف کردن ناهماهنگی -
 نویسی وکوتاه -
 دستی زبان متن.حفظ یک -
دستی سبک و یکطور کلی در ویرایش زبانی به قواعد دستور زیان، ضوابط زبان معیار و تناسب به

دستی سبک آن است که نوشته به زبانی متناسب با موضوع و مخاطبان شود. منظور از تناسب و یکتوجه می
 تر منتقل شود.اثر باشد، تا پیام نویسنده به خواننده بهتر و راحت
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 * پ. ویرایش فنی

آراستگی زبانی  واردویرایش فنی یا صوری یا شكلی به اثر، نظم و آراستگی ظاهری و حتی در بعضی م

 گیرد:دهد. در ویرایش فنی این نكات مورد توجه قرار میو نظم محتوایی می

 الخط در متن؛عبارتی اعمال رسمی امالیی یا بهدست کردن شیوهیک -

 های سجاوندی؛کاربرد صحیح نشان -

 بندی؛پاراگراف -

 های توضیحی و ارجاعی؛تنظیم زیرنویس -

 ها )اعالم( و اصطالحات فنی و مفاهیم علمی آوانویسی؛التینی نامدست کردن ضبط یک -

 ها؛تنظیم فرمول -

 ها؛ها و زیرعنوانمراتب عنوانبندی و تعیین سلسلهدرجه -

 بندی سطرها؛فاصله -

 شناسی؛نامه و کتابتنظیم کتاب -

 های الزم؛ی فهرست مطالب و دیگر فهرستتهیه -

 نامه؛تنظیم واژه -

 ی منابع و ارجاعات؛بررس -

 ی اثر؛تنظیم صفحات اولیه -

 گذاری الزم؛اعراب -

 ها وتبدیل مقیاس -

 (7 -2، ص ۱۳7۹ی فهرست راهنما )سنجری و کاظمی، تهیه -

 * معرفی منابع بیشتر

گذاری ی خطّ فارسی، نقطهنامهپژوهشگران عزیز برای آگاهی بیشتر در خصوص مباحث نگارش، شیوه

 ه کنند:توانند به کتب زیر مراجعون علمی میو ویرایش مت

 .تهران: قطره. ویرایش زبانی(. ۱۳۹4 ) نگ، غالمرضاارژ

 .تهران: امیرکبیر. ویرایش و ترجمهدرباره (. ۱۳۹4) الدیناعلم، امیرجالل

 .یاهگشر دانشز نرک: مرانهت. درباره ویرایش(. ۱۳7۳) هلرالص، نوادیورجپ

 های عمومی کشور.: دبیرخانه هیات امنای کتابخانهتهرانآیین نگارش علمی. (. ۱۳۸۱اس )حری، عب
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. تهران: دانشگاه رسی ویرایش دانشگاه تربیت مدنامهشیوه(. ۱۳۹2ذوالفقاری، حسن ) ؛خدایار، ابراهیم

 تربیت مدرس.

 .تهران: علم. نویسیراهنمای ویراستاری و درست(. ۱۳۹2) ذوالفقاری، حسن

 . تهران: دانشگاه تهران.راهنمای ویرایش و نگارش(. ۱۳۹۵ان، فرشاد )رضو

 .شگاه علوم انتظامی امینتهران: دان. نویسیهفتصد نكته درباره ویرایش و درست(. ۱۳۹6) زندی، غالمرضا

. شگاه شهید بهشتیی انتشارات داننامهراهنمای ویرایش: شیوه(. ۱۳7۹سنجری، آذرمه؛ کاظمی، فروغ )

 دانشگاه شهید بهشتی. تهران:

همراه ...  ،یسوینزارش، گیسوینهالق، میسوینابتکایمنراهو ویرایش:  آیین نگارش(. ۱۳۹2) ماس، قیافص

 . ویرایش دوم. تهران: ارسباران.کتابشناسی

فرهنگ امالیی خّط فارسی براساس دستور خطّ فارسی . (۳۹4۱مقدم، زهرا )اشرف؛ زندیصادقی، علی

 ثار.. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی: نشر آمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مرکز چاپ و نشر دفتر ) بوستان کتاب سسهوقم: م دوم. یشویرا. انواع ویرایش (.۱۳۹۱) دار، ابوالفضلطریقه

 .(تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 . تهران: سمت.شرایوی ایمنراه(. ۱۳۹6) نیسحالم، غزادهنیسحالمغ

. تهران: دب فارسیدستور خطّ فارسی. مصوب فرهنگستان زبان و ا(. ۱۳۹4فرهنگستان زبان و ادب فارسی )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی: )نشر آثار(.

 فارسی فارسی همراه با متن کامل دستور خطّفرهنگ موضوعی دستور خط (. ۱۳۹۳قاسمی، مرتضی )

  . تهران: سروش.)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

 .تهران: نشر نخستین. نویسی و ویراستاریهای درستهرا(. ۱۳۸۱) ابوالفتح ،قهرمانی

 انازم، سیالماد اسو ارش گنهرف : وزارترانهتجلد.  7. شرایوی هامنوهیش(. ۱۳۸6) ادرضمحر، مفدیمحم

 .اراتشتو ان اپچ

 آها. . تهران:آراییویراستاری و صفحه(. ۱۳۹۳فر، اکرم )وحدانی

با اصالحات جدید و تجدیدنظر  شرایو وی ارشگن ایمنراه(. ۱۳۹2یاحقی، محمدجعفر؛ ناصح، محمدمهدی )

 .نشرشرکت به: د: آستان قدس رضویهشم. ارسیفنامه فرهنگستان زبان و ادب کلی براساس شیوه
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 چاپ مقالهنگارش و دالیل . 6-1

اگر آن کار سخت به چاپ و انتشار نوشتن یک مقاله و انتشار آن در یک مجله کار سختی است، حتی 

دهند؟ چه چیزی نویسندگان را تشویق به انجام فرآیند نگارش پس چرا افراد این کار را انجام می بیانجامد.

دوستی و منافع شخصی و بیشتر نویسندگان ترکیبی وجود دارد: نوع ی اصلی و مهمکند؟ دو نوع انگیزهمی

 .(Mack, 2018, p 1)از این دو را دارند 

 دوستینوع* 

شوند. علم ازطریق های علمی محسوب میامروزه، مجالت علمی محمل غالب انتشار پیشرفت

و  یابدطور مداوم به چالش کشیده شده، تجدیدنظر شده و گسترش میی جمعی از دانشی که بهمجموعه

 .(Merton, ۱۹7۳; Kuhn, 1996)رسد به رشد و پیشرفت می

امر دلیل ی دانش خود دارند که اغلب همینقوی برای کمک به پیشرفت حوزه اکثر دانشمندان تمایل 

ترین راه برای این نوع مشارکت است و لذا شدن است. نشر، معموالً سادهاصلی برای تبدیل به دانشمند

 .(Mack, 2018, p 1)بخش است کننده و رضایتبرای بسیاری از دانشمندان ترغیب

 منافع شخصی* 

ای برای نویسنده به ارمغان مالحظهتواند منافع قابلمیی علمی و پژوهشی در یک مجلهله مقا انتشار

سازد. نشر مقاله ممكن میی شخصی برای نوشتن و انتشار یک مقاله را فراهم انگیزه رواز اینبیاورد و 

مالی همراه است. های مستقیم یا غیرمستقیم ای موردنیاز باشد و اغلب با پاداشاست برای پیشرفت حرفه

 .  (Ibid)های علمی خود دارند ها تمایل زیادی برای نشر افكار و عقاید و یافتهتقریباً اغلب انسان

 ها عبارتند از:ترین آنوجود دارد که مهمتوسط پژوهشگر چاپ مقاله نگارش و دالیل مختلفی برای 
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 نگارش مقاله برای آموختن مطلب جدید *

پیدا  تری نسبت به آنیک موضوع خاص، درک عمیق ا نوشتن در خصوصبرخی افراد هستند که ب

عث شناخت یک موضوع خاص، با ییابد. درواقع، نگارش دربارهها افزایش میکنند و یادگیری آنمی

 شود.بیشتری نسبت به آن موضوع می

 پژوهشنگارش با هدف بررسی موضوع * 

ست تا در خصوص آن مطالعات الزم انجام گیرد و ا افتد و الزمخود اتفاق نمیهیچ پژوهشی خودبه

در یک موضوع  پژوهشی یشینهپتمامی ابعاد آن موضوع مورد بررسی قرار گیرد. گاهی نوشتن در خصوص 

نگارش مقاالت کند تا بتوانند به ای ایجاد میخاص، برای بسیاری از نویسندگان مقاالت علمی انگیزه

 ی ترویجی بپردازند.یا علممروری 

 سازیمنظور مستندنوشتن به* 

کند، امكان مستندسازی وقتی پژوهشگری درخصوص یک موضوع خاصی تصمیم به نوشتن مقاله می

توان با نگارش فرایند پژوهشی در طی انجام همچنین می. شوددر آن زمینه نیز برای پژوهشگران فراهم می

 ه چاپ رساند.مستند کرده و بر های معتبرا در مجلهآن، نتایج آن

 یک گزارش یهینوشتن با هدف ارا* 

ی علمی و پژوهشگران ی گزارشی از یک فعالیت پژوهشی به جامعهاز دیگر علل نگارش مقاله، ارایه

ی آن تواند در ایجاد انگیزه برای ادامهمی پژوهشنتایج یک . باشددیگر برای استفاده از نتایج آن می

 موثر باشد. جدیددر مسیر  پژوهش

 منظور متقاعد کردن دیگران درخصوص یک موضوع خاصنوشتن به* 

ن های رایج در ارتباطات علمی بین پژوهشگران در سراسر جهان، پاسخگویی به منتقدایكی از روش

های نه در مجلهازطریق نوشتن و انتشار مقاله در آن زمی باشد کهدرخصوص یک موضوع خاص می

 شود.می المللی میسربین

 .تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی* 

 .تملک یا شخصی کردن دانش* 

 .تنازع بقا در محیط دانشگاهی و پژوهشی* 

کند، باید قبل از شروع نوشتن به نكات زیر ای میای که تصمیم به نوشتن مقالهپژوهشگر با هر انگیزه

 توجه نماید:
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 پژوهش و قطعاً پیش از نوشتن مقاله انجام دهد.ز انجام جستجو در ادبیات پژوهشی را پیش ا -

اید، کرده هترین مقاالت برای خواندن، اغلب مقاالتی هستند که در مقاالت مرتبطی که قبالً پیداب -

 اند.ذکر شده

 ی خود توجه کند.های خارج از رشتهبه زمینه -

 .(Mack, 2018, p 3)د دنبال انتشارات جدید در مورد موضوع مورد پژوهش خود باشهمیشه به -

 قولبرداری و نقل. نکاتی درخصوص یادداشت6-2

توانند ذکر شوند، شامل مقاالت باشد. مواردی که میها میقول، ارجاع به منبع اطالعات یا دادهنقل

یر ها، منابع غیرچاپی )نظهای دانشجویی، روزنامهنامهها، پایانهای کنفرانس، کتابها، برنامهمجله، گزارش

-CDها و یا سایر منابع آنالین، اطالعات کامپیوتری )نظیر سایتشده(، وبهای ضبطفیلم یا سایر رسانه

ROM ای گونهقول باید بهافزاری( و ارتباطات شخصی هستند. نقلی نرمها و یا قطعهمنتشرشده از داده

قول در بیشتر موارد، نقل ند. درقول هستدر متن قرار داده شود که مشخص باشد چه محتوایی مستلزم نقل

بایست در وسط جمله باشد تا وضوح آن را افزایش دهد. گیرد، اما گاهی اوقات میپایان جمله قرار می

را بتوان یافت و  ای که محتوای منابعگونهها باید جزئیات کافی را ارائه دهند؛ بهقولبدیهی است که نقل

ها ایجاد ای قالب خاصی را برای نقل قولبه این ترتیب، هر مجلهفردی شناسایی کرد. شكل منحصر بهبه

 کند که باید از آن تبعیت کرد.می

 :های علمی عبارتند ازقول در نوشتهپنج هدف مهم نقل

 ی ساختار کافی از کار برای فراهم کردن امكان تحلیل و قضاوت نوشته توسط دیگران؛* ارایه

ی کنونی توسط مخاطبان ای که نوشتهگونهی مرتبط به خواننده بهی منابع پیشینه و محتوا* ارایه

 گردد؛میای از علم ایجاد هدف درک شود که در این صورت شبكه

های خود را انجام ژوهشپ* ایجاد اعتبار با خواننده )مثال: نویسندگان از زمینه و شرایط آگاهی دارند، 

 هاست؛ه که مقاله، متعلق به مكتب خاصی از اندیشهاننداند و غیره( و یا اطالع دادن به خوداده

 های جایگزین برای مقایسه با این کار وها و یا نتیجهها، دادههایی از ایدهی نمونه* ارایه

ها ها تكیه کرده است )یعنی، تایید استفاده از ایده* تایید و اعتباربخشی به منابعی که این نوشته بر آن

 .(Mack, 2018, p 35- 36)لذا حفظ صداقت فكری یا اطالعات دیگران( و 

کند و این امر ناشی شده در مقاله را برآورده نمیدالیلی وجود دارند که یک منبع خاص، اهداف تعیین

 گردد:باشد. در ادامه به تعدادی از این مشكالت اشاره میقول میاز برخی مشكالت مربوط به نقل
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 های جعلی ولقنقل *

ی ها گاهی اوقات در دقیقهقولاند. این نقلی که موردنیاز نیستند اما به هر حال ذکر شدههایقولنقل

دست بدهند که جستجوی ادبیات پژوهشی شوند تا این تصور را بهآخر، پس از نوشته شدن مقاله اضافه می

ا در نوشته خاصی ر ها غالبا زاید هستند و هیچ ارزشقولقول مناسب، انجام شده است. این نوع نقلو نقل

 .(MacRoberts & MacRoberts, 1984) کنند ایجاد نمی

 غرضانه مهای سوگیرانه یا قولنقل *

هایی شوند. سوگیریقول اضافه و یا حذف میدالیلی غیر از برآورده کردن پنج هدف نقلمنابعی که به

های بدون قولکارهای رقبا و نقل هایقولمثل، بیش از حد ذکر کردن کار دوستان یا همكاران، حذف نقل

 .(Mack, 2018, p 38)یس یا داور یتوجیه و دلیل در تالش برای جلب توجه ر

 های شخصیقولنقل *

ی شده در یک مقالهقول از کار فرد در پژوهش وجود ندارد. با این همه، کار ارائههیچ مشكلی با نقل

قول از کار پیشین دردست انجام است. به این ترتیب، نقل تر وای بزرگی پروژهمجزا غالباً آخرین نتیجه

های شخصی درصورتی مشكل قولباشد. نقلفرد، اغلب کامالً مناسب بوده و حتی گاهی اوقات موردنیاز می

های بسیاری از شوند که جعلی یا مغرضانه باشند. با دانستن این نكته که تمایالت و گرایشتلقی می

های شخصی ممكن قولتبلیغ شخصی داریم، این نگرانی نیز وجود دارد که نقل دانشمندان را در جهت

جای افزایش ارزش مقاله برای خواننده، طراحی شده باشند است برای افزایش شناخت نویسنده، به

(Hartley, 2012). 

 حذف شواهد مغایر  *

ها یا گیریتیجهنشین که هایی از کارهای پیقولها نقلهای مغرضانه که در آنقولشكلی از نقل

ها تضاد آشكار قولجا که یكی از پنج هدف نقلگردند. از آنهایشان مغایر با کار فعلی است، حذف میداده

هایی های مغایر است، لذا دوری کردن از چنین مغایرتگیریها یا نتیجهکار جدید با کار پیشینِ دارای داده

 نیست.به هر دلیلی مورد پذیرش و توجه علم 

ی ادبیات های بسیارکم بیابند. پایهقولهای بسیارزیاد و نقلقولنویسندگان باید تعادلی میان نقل

قول ای کوچک برای نقلپژوهشی، حتی در موضوعات بسیار دقیق غالباً گسترده است و انتخاب زیرمجموعه

قول را از طریق پرسیدن دو ت نقلتوانند مشكالتواند امری دشوار باشد. در حالت کلی، نویسندگان میمی

 سؤال رفع کنند:

 ام که این مقاله را تا حد ممكن مفید کند؟آیا من منابعی را ارائه کرده



 89  بخش ششم: نكاتی مفید درخصوص نگارش و چاپ مقاالت

ــتجوی او بهاگر خواننده به ــت، آیا زمان جس ــخص اس ــد؟ دنبال منبعی مش ــپری خواهد ش خوبی س

(Mack, 2018, p 38). 

نظام پژوهشگر نچه اخود یک هنر است. چن قوللو نق برداریهای مختلف یادداشتفراگیری تكنیک

اقدام به های مختلف، و در موقعیت آموختهخود  یبرداری را متناسب با نوع مطالعهمنظمی از یادداشت

برای  . هنگام مطالعهستاخود برداشتهپژوهش ، گام بزرگی در موفقیت و پیشرفت دبرداری نماییادداشت

ها غیرممكن است. بنابراین مهارت یادسپردن تمامی آن، ولی بهیدآیدست مه، اطالعات زیادی بپژوهش

آوری منابع گیرد که پژوهشگر کار جمعبرداری زمانی صورت مییادداشتخواهد بود. مفید برداری در یادداشت

 باشد.خود می ها از منابع به پژوهشی انتقال آن نوشتهپایان رسانده و در مرحلهمورد نیاز برای نگارش مقاله را به

 ی ضبط اطالعات به چهار گروه عمده تقسیم کرد: الف. نقل لفظتوان از لحاظ شیوهها را مییادداشت

 ؛ پ. خالصه و ت. نقد و نظر.)نقل غیرمستقیم(؛ ب. نقل فكر )نقل مستقیم(

 الف. نقل لفظ یا نقل مستقیم* 

نقل  . بعد ازگویندىن اصلى نقل مستقیم مخذى را به زبااهاى کتاب یا مانتقال یا چسباندن عین عبارت

)موگهی،  شودمحسوب ن علمیکنند تا سرقت ذکر مى (» «)بالفاصله داخل گیومه خذ آن را ام ،مستقیم

گونه نقل، ایندر  کند.(. در این نوع یادداشت، پژوهشگر عین عبارات و جمالت متن اصلی را نقل می۱۳۸6

ای باشد که اصل گونهتری جدا و نقل شده بهاز قسمت مفصل باید توجه داشت که بخش مورد نظر که

 یست به این دلیل صورت گیرد که نویسندهانقل مستقیم ممكن  .ی نویسنده را دگرگون نسازداندیشه

نه دخل و تصرفی اصلی چنان با دقت به توصیف پدیده پرداخته یا تعریفی را ارائه کرده است که هرگو

 (.46، ص ۱۳۸۱)حری،  دار کندشهممكن است اصل فكر را خد

 داشت: قول باید به موارد ذیل توجهدر این نوع نقل

 قرار گیرد.( » «)نتهای متن داخل گیومه اشده باید از اول متن تا دهمطالب استفا -

 قول، اصل منبع ذکر گردد.بالفاصله بعد از نقل -

 شود.ی آن دو باهم آمیخته میمحتوا قول دیگری را آغاز کرد، زیراقول نباید نقلپیش از نقل -

 شود.اممكن مینها برای خواننده قول نباید با هم تلفیق شوند زیرا جداسازی آنو نقلد -

ای حذف شود، باید عالمت قول مستقیم، اگر از اول یا وسط یا آخر آن مطلب عبارتی یا واژهر نقلد -

 نقطه )...( گذاشته شود.سه

پژوهشگر برای تكمیل مطلب خواست واژه یا عبارتی به متن اصلی بیفزاید، در  قول،اگر در حین نقل -

 (.46 -4۵، ص ۱۳۹۱آزادی، قرار گیرد ) [ ]این صورت واژه یا عبارت اضافه شده باید داخل عالمت کروشه 
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 ب. نقل فکر یا نقل غیرمستقیم* 

شده طرح ممكن است فكرهرگاه عین کلمات و عبارات متن اصلی چندان اهمیتی نداشت، پژوهشگر 

گر باید توجه داشته باشد در منبع مورد استفاده را به زبان و بیان خود بازگو کند. در این نوع نقل، پژوهش

 (.46، ص ۱۳۸۱که با تغییر کلمات و عبارات، اندیشه اصلی را دگرگون نسازد )حری، 

یم نشانه گیومه در نقل مستق تفاوت نقل غیرمستقیم با نقل مستقیم از لحاظ ظاهری در این است که

شده از ن اصلی نقلگیرد. هرگاه در نقل مستقیم، طول متشده قرار میدر ابتدا و انتهای مطالب نقل» « 

نویسند. در این صورت نیازی کنند و با حروف ریزتر می، آن را با تورفتگی متمایز میبیشتر باشدصفحه نیم

 ییومه بالفاصله گیومهگقیم نباید چنان افراط کرد که پس از بستن به استفاده از گیومه نیست. در نقل مست

ردی استفاده شود که کند. درواقع نقل مستقیم باید در موامیخسته دیگری باز شود، این کار خواننده را 

 امكان استفاده از نقل غیرمستقیم وجود ندارد.

 پ. خالصه* 

اى که بیانگر گونهنند آن را به زبان اصلى و بهمطالب کتاب و ما یگزیده یادداشت و ثبت فشرده و

(. گاه ۱۳۸6)موگهی،  گویندبردارى مىاصول اساسى و مطالب مهم محتواى آن باشد تلخیص یا خالصه

ی پژوهشگر تنها به بیان یک اندیشه در منبع مورد استفاده با ذکر مثال و توصیف و شرح همراه است، ول

کند که نقل تمام آن بخش، تنها بر حجم احساس می سطرها نیاز دارد والی آن ی اصلی در البهاندیشه

شكل انجام زند که ممكن است به دوآن بخش میکردن الصهافزاید. در این صورت دست به خنوشته می

 گیرد: 

شده: در این روش پژوهشگر قصد ندارد لحن نوشته اصلی را تغییر دهد، در این قل مستقیم خالصهن -

های حذف شده کند، و بخشهایی را حفظ میهایی را حذف و بخشگذاری بخشستفاده از نقطهصورت با ا

 قل مستقیم ولی تلخیص شده است.گردد، که این در واقع نوعی ننقطه )...( مشخص میبا عالمت سه

که آن را کند و پس از اینا مطالعه میرشده: پژوهشگر بخش موردنظر م خالصهنقل غیرمستقی -

شده است الصهخسازد، که این در واقع نوعی نقل غیرمستقیم خوبی دریافت، با بیان خود منعكس میبه

 (. 47 -46، ص ۱۳۸۱)حری، 

 ت. نقد و نظر* 

رسدکه الزم است ثبت و ضبط شود و احتماال نظر پژوهشگر میبرداری نكاتی بهگاه در حین یادداشت

کار گرفت زیرا برداری پیوسته بهه را باید در تمام طول یادداشتنوشته منظور گردد. این دقت و توجدر دست

ای . در هر زمان که نكتهیابدحضور  جدیمؤثر و  ایگونهبهی خود پژوهشگر خود نیز الزم است در نوشته
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کرد، زیرا به احتمال واگذار شود. نباید ضبط آن را به زمانی دیگر  درنگ یادداشتبیرسد باید به ذهن می

 .(47)همان، ص  از یاد خواهد رفت دزیا

 نویسی )بندنویسی(. اصول پاراگراف6-3

ساختار جمله در زبان  از ،های نگارش و ویرایشدستور زبان فارسی و کتابمربوط به در بیشتر آثار 

از  غیرهای دیگر نوشتن، یعنی راهكارهایی برای چگونگی نگارش سطحگردد و بحث میفارسی 

نویسی و رعایت نظم منطقی ی سادهشود. در بیشتر این آثار فقط چند سفارش دربارهنمی نویسی، دیدهجمله

اگراف، که نخستین سطح نگارشی پس از جمله است فقط به تعریف پار ها درها وجود دارد. بیشتر آنجمله

های نگارش ابدر کتگویند. اما ی مرتبط با هم را پاراگراف یا بند میچندجمله :اند کهاین جمله بسنده کرده

های فراوان گام و با آوردن نمونهبهصورت گامیافته بههای سازمانزبان انگلیسی چگونگی نگارش پاراگراف

 شود. آموزش داده می

طور معمول این دهند. بهای از چندجمله است که یک مفهوم اصلی را شرح مییک پاراگراف مجموعه

ی پاراگراف است و اندکی با شود که اغلب نخستین جملهن میبیا« ی موضوعجمله»مفهوم اصلی در 

که  ی موضوع کمک کنندهای پاراگراف، باید به شرح و گسترش جملهشود. دیگر جملهتورفتگی نوشته می

هم دارند که نظر « گیریی نتیجهجمله»ها، یک گویند. برخی پاراگرافمی« های پشتیبانجمله»ها به آن

طور معمول شود. این جمله بهی آن یادآور میی مهمی را دربارهکند یا نكتها خالصه میاصلی پاراگراف ر

ها باید مفهوم واحدی را با نظم منطقی بیان ی این جملهآید. نویسنده در نوشتن همهدر پایان پاراگراف می

 .کند و شرح دهد

 :پاراگرافی که سازماندهی خوبی داشته باشد، سه بخش اصلی دارد

مل و کا. ۱ی موضوع: جمله .کندرا بیان میسخن اصلی پاراگراف و مرکز توجه آن: ی موضوعجمله -

صورت پرسشی اهی بهگ. 4؛ روشن است و ابهام ندارد. ۳؛ نه زیاد کلی و نه زیاد خاص است. 2؛ کوتاه است

 .گیردگاهی در جاهای دیگری از پارگراف جای می. ۵و  شودبیان می

ی موضوع را شرح و هایی، جملهی اطالعات بیشتر و یا آوردن نمونهبا عرضه: شتیبانهای پجمله -

 .دهندگسترش می

شود که ی مهمی را یادآور میکند که پاراگراف به پایان رسیده و نكتهمشخص می: ی نتیجهجمله -

 .(۱۳۸6خاطر داشته باشد )ساالری، خواننده باید به

ای واحد است. هر بند باید به یک موضوع بپردازد. در این ی اندیشهد ارایهنقش اصلی هر پاراگراف یا بن

بند باید آنچه مهم است نوشته شود و آنچه مهم نیست نوشته نشود. طول بند باید آن اندازه باشد که مطلبی 
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عقول ای را بندی مجملههای فنی معموال بند پنجطور جامع و مانع در آن بیان شود. در نوشتهواحد به

تر یا توان در یک نوشته بندهای کوتاهدانند، اما باید توجه داشت که این حد متوسط است. یعنی میمی

ای طوالنی که هر یک تشكیل بندی واحد تر از آن نیز داشت. با این همه باید تا حد ممكن از جملهطوالنی

 دهد پرهیز کرد.را می

بط علّت و معلولی، یا و عناصر یک پدیده، بیان روای اجزا ترکیب بند ممكن است ازطریق مقایسه

رود که پیوسته بر تمامی این اقسام، گام یک رویداد و نظایر آن حاصل شود. اما انتظار میبهتوصیف گام

برند. الف. قیاسی؛ ب. استقرایی کار مینوعی توالی منطقی حاکم باشد. برای حفظ این توالی سه شیوه را به

 و پ. ترکیبی.

ی اصلی هدر این روش که حرکت اندیشه از عام به خاص است، معموال نخست اندیش ف. قیاسی:ال

ی اصلی گردد. در چنین ساختی جملهصادیق آن تلقی میممثابه شواهد و ی بند بهگاه بقیهشود، آنبیان می

 گیرد.در آغاز بند قرار می

یابد تا به گردد و ادامه میعناصرآغاز می در این روش، بند با بیان و توصیف اجزا و ب. استقرایی:

انجامد ای میرسد. در واقع تمام بند شواهد موردنیاز برای استداللی است که به نتیجهی اصلی میاندیشه

ای است که گونهی اصلی بند است. بدیهی است که ساخت چنین بندی بهو همین نتیجه در واقع اندیشه

 خواهد بود.  ی بندی اصلی آخرین جملهجمله

جا در بندی یک« ب»و « الف»ممكن است نوع استدالل ایجاب کند که هر دو روش  پ. ترکیبی:

 استقرایی باشد.  -یاسی یا قیاسیق -صورت استقراییکار رود. این ترکیب ممكن است بهواحد به

آید و سپس خود ی اصلی در میان بند میشود، جملها اجزا آغاز میبقیاسی، بند  -در روش استقرایی

های پیچیده و بسیار مستدل ویژه برای نوشتهبه استقرایی که -گیرد. ترکیب قیاسیمبنای استدالل قرار می

آید و سپس به استنباطی عام دل آن بیرون می شود، اجزا ازی اصلی آغاز میرود، با اندیشهکار میبه

 (.62 -60، ص ۱۳۸۱انجامد )حری، می

 ک مقاله علمی ی ویژگی . بیست6-4

موضوع  یهای علمی و پژوهشی مستلزم دانش تخصصی پژوهشگر دربارهموفقیت در انتشار مقاله

ادامه به بیان معیارها و  باشد. لذا درنویسی و نگارش میموردنظر و همچنین آشنایی با اصول و قواعد مقاله

د داوری قرار در آن مقاله مور کهمجالت علمی برای ارسال به  یهای مهم و اساسی یک مقالهویژگی

 شود:پرداخته میگیرد، می
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لت موضوع و جدید های علمی اصاهای مهم ارزیابی و امتیازدهی به مقالهاز مالک اصالت موضوع:. 1

ای نو باید در ایده. فال باشد:موارد برای اثبات اصالت یک اثر کافی میاین بودن آن است. حداقل یكی از 

به پویایی موضوع مورد  ای نو کههای دیگران از زاویهتحلیل و استنتاج ایده. ب؛ فته باشدموضوع مقاله نه

كنیکاستفاده از ت ؛ ت.بار انجام شده باشدکه در یک کشور برای اولین پژوهشیاجرای ؛ پ. کندنظر کمک می

 الزم برای آیندگان. یآوری زمینههمافرو ث.  بر خالقیت و نوآوریی موضوعی تازه با تكیههای موجود برا

ه معموال کشود عنوان است در هر مقاله نخستین بخشی که توسط خوانندگان دیده می عنوان:. 2

. با توجه به شوداین بخش حاصل می یمحتوای مقاله نیز از مطالعه ینخستین قضاوت خواننده درباره

لذا دقت در  ،دگیرمقاله صورت می های اطالعاتی مقاالت براساس عنواناینكه معموال جستجو در بانک

ویت و هدف آن را های برخوردار است. عنوان مقاله که درواقع انتخاب کلمات در عنوان از اهمیت ویژه

 دهد باید روشن، گویا، جامع، مانع و تا حد ممكن مختصر باشد.نمایش می

توای مقاله است که باید محی درباره چكیده، ایجاد تصویری کلی و روشن یهدف از تهیه چکیده:. 3

له بحث شده است صورت یک بند منسجم و به زمان گذشته نوشته شود و حاوی مطالبی باشد که در مقاهب

 متن اصلی ترغیب کند. یو خواننده را به مطالعه

ست که بیشترین و ها مستلزم ترکیبی از واژگان عمومی و تخصصی اانتخاب کلیدواژه ها:کلیدواژه. 4

 معنایی را با محتوای مقاله دارد. یین رابطهترنزدیک

باید از رو این ازسازی ذهن خواننده برای ورود به بحث اصلی است آماده ،هدف از مقدمه مقدمه:. 5

 مطالعه متن اصلی ترغیب کرد. یپردازی پرهیز و با تبیین اهمیت موضوع مقاله خواننده را به ادامهحاشیه

اصلی  ییزهساز پژوهش شده و انگله و موضوعی که زمینهاباید مس در این بخش له:ابیان مس. 6

 شود. بیانروشنی و اختصار نگارش مقاله مورد نظر بوده است به

دوین شود، تله اشود، متناسب با بیان مس بیانروشنی توصیف و به هدف مقاله باید هدف: بیان. 7

 ه آن دست یابد.در پایان مقاله، نویسنده براحتی در متن قابل رویت باشد و بینانه باشد، بهواقع

ها فرضیه وشوند بیان روشنی و متناسب با هدف مقاله ها باید بهاین پرسش های پژوهش:پرسش. 8

 پذیر باشند.نیز روشن و بدون ابهام و آزمون
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رین گیرد. بهتیمرور نوشتارها و تشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را دربرم پژوهش: یپیشینه .9

د نویسنده روند رعایت اختصار، خوهمراه با روش مرور نوشتارها روش تحلیلی و گزیده است که در آن 

 کند.موضوعی را تحلیل می یحاکم بر حوزه

 سازد.ص میمشخ ها رابا سایر پژوهشهای اصلی پژوهش و موارد مشابه ویژگی معرفی پروژه:. 10

 دهد.یح میشده در پژوهش و دالیل انتخاب آن را توضکارگرفته هبپژوهش روش  :شناسیروش. 11

ها ایا و معایب آنروشنی معرفی شده و مزها باید بهابزار گردآوری و تحلیل داده ابزار پژوهش:. 12

 دقت تشریح شود.به

ل انتخاب های آن و همچنین دالیمورد مطالعه و ویژگی یبه معرفی جامعه پژوهش: یجامعه. 13

 پردازد.با هدف مقاله میو ارتباط آن 

یا  )ناشی از عوامل محیطی( و آنچه پژوهشگر را محدود کرده ها:محدوده و محدودیت. 14

 دهد.محدودیتی که خود پژوهشگر در پژوهش خود اعمال کرده است را نشان می

 کند.نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین می ها:یافته. 15

آن با  یایسهدست آمده و همچنین مقهحلیل نهایی پژوهشگر و تفسیر نتایج بت بحث و نتیجه:. 16

 دهد.سایر کارهای مشابه را نشان می

موضوعی  یکاربردی، مسیر سایر پژوهشگران در حوزه یاهپیشنهاد یهیبا ارا پیشنهادها:. 17

 شود.مربوطه هموار می

اند وهش نقش داشتهیی که به نحوی در اجرای پژهادر پایان نام افراد یا سازمان تقدیر و تشکر:. 18

 شود.ها ذکر میبا کسب اجازه از آن

 پردازد.دارد میهای استاننامهبه ذکر تمام منابع مورد استفاده براساس یكی از شیوه منابع:. 19

صورت اطالعات هآنچه را که متناسب با محتوای مقاله و موردنیاز خواننده است ب ها:پیوست. 20

 .(76 -66، ص ۱۳۸۸)منصوریان،  دهده مییكمیلی ارات
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 موضوع مقاله اصالت. 6-5

م آن محسوب یكی از امتیازهای مه های پژوهشی اصالت موضوعدر ارزیابی و امتیازدهی به مقاله

ای از این موارد پاره. چگونگی بیان این اصالت و دفاع از آن است توجه در این زمینهی قابلنكته .شودمی

نحوی که قبالً انجام ی تازه به. بیان یک ایده2. اجرای پژوهشی که قبالً انجام نشده است؛ ۱ارتند از: عب

. اجرای یک پژوهش در یک کشور برای 4؛ وهای نهای دیگران از زاویه. استنتاج از ایده۳است؛  نشده

 یشناسی رشتهمرزهای روش از . گذر6تازه؛  های موجود برای منظوری. استفاده از تكنیک۵بار؛ اولین

 پژوهشگران دیگر. . استمرار یک کار اصیل دیگر برای آینده از طرف۸. مشارکت در دانش و 7پژوهشگر؛ تخصصی 

ز: اصالت موضوعی، اصالت که عبارتند ابرد را نام مینوع اصالت در پژوهش  ( ده۱۳۹۱دکتر منصوریان )

 انی، اصالت زمانی، اصالت در دستاورد/مك لت جغرافیایی/مورد مطالعه، اصا یشناختی، اصالت جامعهروش

ها و های پژوهش، اصالت در محصوالت جانبی پژوهش، اصالت در ترکیب دادهبرونداد، اصالت در داده

 :شوده مییهریک ارا یت ترویجی که در ادامه توضیحاتی دربارهها و سرانجام اصالایده

شود. به این معنا ل اصالت در موضوعِ پژوهش منعكس میمعموالً بارزترین شك :اصالت موضوعی* 

ای از گیرد، یا حداقل به وجه تازهکه موضوع پژوهشی اصیل یا برای نخستین بار مورد بررسی قرار می

ها یافتن موضوعی که قبالً هیچ رشتهبیشتر دلیل رشد دانش در پردازد. البته بهموضوعات پیشین می

س، در بیشتر مطالعات اصیل وجود بسیار دشوار است. بر این اسا ،ورت نگرفته باشدآن ص یای دربارهمطالعه

 رای اثبات اصالت کافی است. ب -تر مورد توجه بوده است که قبالً کم -فقط وجهی از وجوه مورد بررسی 

نیاز از روش علمی نیست. زیرا اساساً پژوهش فرایندی هیچ پژوهشی بی :شناختیاصالت روش* 

های متداول و منسجم است و باید در چارچوبی مشخص انجام شود. چارچوبی که در روش منظم و

های یژگیبراساس وپژوهشی علمی مدون شده است. بنابراین، بخشی از هویت هر طرح  یشدهپذیرفته

د ویكرای تازه با رشده، مطالعه وهشپژموضوعی که قبال پیرامون آن  یگیرد. اگر دربارهروش آن شكل می

 شناختی برخوردار خواهد بود. از اصالت روشپژوهش یا روشی جدید انجام شود، این 

 مورد مطالعه یدر مطالعات علوم انسانی و اجتماعی انتخاب جامعه :مورد مطالعه یاصالت جامعه* 

 است های مهمی است که بر روند پژوهش و نتایج آن بسیار موثر خواهد بود. بنابراین، ممكناز تصمیم

اه پژوهشگری مختلف به نتایج متفاوتی منجر شود. به این ترتیب هرگ یموضوع یكسانی در دو جامعه

 دهد. ان میجدیدی انجام دهد به نوعی اصالت پژوهش خود را نش یخود را در جامعه پژوهشبتواند 
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ه را احاطه ی مورد مطالعبافتی که پدیدههای علمی در بسیاری از حوزه :مکانی/جغرافیاییاصالت * 

دیده متاثر از بافت آن است. پکه اساساً ماهیت آن  نحویگذارد، بهشدت بر ماهیت آن تاثیر میکند بهمی

ختلف به مدر دو بافت  -مورد مطالعه  یتی در یک جامعهح -به این دلیل، ممكن است موضوعی یكسان 

تواند موضوعات یم پژوهش باشدت در اگر در جستجوی اصال پژوهشگر نتایج متفاوتی منجر شود. بنابراین

د که با تغییر محل موجود را در محلی متفاوت بررسی کند. البته اصالت جغرافیایی فقط زمانی معنا دار

و ای باشد که آن ددازهتغییری در متغیرها و وجوه موضوع مورد بررسی ایجاد شود و این تغییر به ان پژوهش

 . را از هم متمایز و مجزا سازد پژوهش

مورد مطالعه  یاست. زیرا پدیده پژوهشمعموالً زمان عنصر بسیار تاثیرگذاری در  :اصالت زمانی* 

ف ترتیب با تغییر این ظراینگیرد. بهدهد و شكل میظرف زمانی مشخصی رخ می در هر پژوهش ناگزیر در

 .باشدپژوهش اصالت  تواند دلیلی برمی تغییراتی در آن پدیده رخ خواهد داد که

ی یا مشابه قدیم پژوهشیبتواند از نتایج  پژوهشگریهرگاه  پژوهش:برونداد  اصالت در دستاورد/* 

 . برونداد است او دارای اصالت در دستاورد/ یگاه مطالعه، آنکندای استفاده تازه

ه عوامل موثر بر نتیجه از جمل پژوهشهای هر یت و کیفیت دادهکمّ پژوهش:های اصالت در داده* 

هایی بیشتر و با ست دادهاموضوعی که قبالً مورد مطالعه قرار گرفته  ین است. بنابراین، اگر بتوان دربارهآ

 د. وب پژوهشتوان مدعی اصالت در گاه مید، آنرتر از گذشته گردآوری ککیفیتی افزون

ت. سابا دو دسته از نتایج همراه  پژوهشمعموالً هر  پژوهش:اصالت در محصوالت جانبی * 

های دقیقی است های اصلی پاسخهدوم نتایج ثانویه است. یافت یهای اصلی و دستهنخست یافته یدسته

دهد. اما اغلب در کنار محور اصلی هر پژوهش می پژوهشیهای اصلی و اولیهبه پرسش پژوهشگرکه 

ای مستقل باشد. لعهساز مطاتواند زمینهشود که هریک میهای تازه یا محورهای جدیدی مطرح میپرسش

های اصلی خود به نتایجی جانبی منتهی شود که هریک بر یافتهبتواند عالوه پژوهشیچه نبر این اساس، چنا

ت اعتبار محصوالای را نیز بهتوان چنین مطالعهگاه میارزش و سودمندی خاص خود را داشته باشد، آن

 یار علمی در حوزهمولد هستند و به رونق ک زاینده و هاییپژوهشجانبی آن اصیل تلقی کرد. چنین 

 .کنندموضوعی خود کمک می

بندی کالن هر پژوهش را ترکیبی از اگر در یک تقسیم :هاها و ایدهاصالت در ترکیب داده* 

ها را به دو گروه قدیمی و جدید تقسیم کنیم، بدانیم و هر یک از آن و اندیشه های مبتنی بر واقعیتداده
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های های جدید و ایدهاین ماتریس عبارتند از: داده یماتریسی چهار قسمتی مواجه خواهیم شد. اجزاگاه با آن

های ها و ایدههای قدیمی و سرانجام دادههای جدید و ایدههای جدید، دادههای قدیمی و ایدهجدید، داده

های قدیمی( و ایده هاقدیمی. در این ماتریس سه بخش نخست اصیل و فقط بخش پایانی آن )داده

پژوهشگر حداقل کمی خالقیت و نوآوری  پژوهش،معنا که کافی است در هر اینشود. بهغیراصیل تلقی می

های های قدیمی را با دادهتواند ایدهکه می پژوهشگریدر یكی از دو بخش اصلی کار خود داشته باشد. مثالً 

های قدیمی بنگرد، نخستین گام را برای تازه به داده ایجدید مورد آزمون قرار دهد یا بالعكس از زاویه

 رسیدن به اصالت پژوهش برداشته است. 

ختیار عموم ازبانی ساده در بتواند دانش تخصصی موجود را به پژوهشگریهرگاه  :اصالت ترویجی* 

ته است که دانش برداش یمند شوند، گام بلندی در اشاعهمردم قرار دهد که غیرمتخصصان نیز از آن بهره

یرا دانش تولیدشده فقط زمانی مفید است که مورد را به ارمغان آورد. ز پژوهشتواند برای او اصالت در می

بیشتر  پژوهشتر باشد امكان استفاده از نتایج آن کنندگان وسیعاستفاده یاستفاده قرار گیرد و هر چه جامعه

 .خواهد شد

 ی علمی و پژوهشی قالههای مختلف م. معیارهای ارزیابی قسمت6-6

ی علمی و پژوهشی پرداخته های مطلوب هر یک از اجزای یک مقالهدر این بخش به بیان ویژگی

ی های علمی امكان تدوین ساختاری واحد که بتواند برای همهدلیل تنوع رشتهشود. بدیهی است که بهمی

ی موضوعی مقاالت، شود فارغ از جنبهجا سعی مینیست. با این حال در این ها مفید باشد، میسررشته

 ند.های مختلف دارها مطرح شود که بیشترین عمومیت را در رشتهعناصری از ساختار آن

 د از:معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی میزان اصالت یک مقاله عبارتن * اصالت موضوع:

 الف. آیا مقاله گزارش پژوهشی است که قبال انجام نشده است؟

 ی مورد بررسی دارد؟نتایج این پژوهش مشارکتی در دانش حوزهب. آیا 

 ای استفاده شده است؟های تازهپ. آیا در این مقاله از تكنیک

 شود؟ت. تا چه اندازه تفكر انتقادی در مقاله دیده می

 ث. آیا این پژوهش استمرار یک کار اصیل دیگر است؟

 رد آن های عنوان مقاله با کارکتناسب ویژگی * عنوان:
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 الف. عنوان مقاله بیانگر محتوای آن است؟

 یابی آن وجود دارد؟هاست و امكان بازب. عنوان حاوی کلیدواژه

 پ. در عنوان از اختصارات مبهم استفاده نشده است؟

 ت. عنوان مقاله گویاست و هیچ ابهامی ندارد؟

 ر عنوان پرهیز شده است؟کاربردن کلمات اضافه دث. از به

 ی یک مقاله عباتند از:عیارهای ارزیابی چكیدهم * چکیده:

 کند؟الف. آیا چكیده تصویر روشنی از محتوای مقاله را ترسیم می

 ی اصلی است؟ب. آیا اجزای چكیده متناسب با ساختار مقاله

 کند؟ی متن کمک میگیری برای مطالعهبه خواننده در تصمیم پ. آیا چكیده

 کند؟ب میی متن اصلی ترغیالعهت. آیا چكیده خواننده را به مط

 باشد؟دستی الزم میث. آیا چكیده دارای انسجام و یک

 های مقاله با کارکرد آنهای کلیدواژهتناسب ویژگی * کلیدواژه:

 وضوعی الزم با محتوای مقاله را دارند؟شده ارتباط مهای انتخابالف. آیا کلیدواژه

 اند؟ی تخصصی و موضوعی انتخاب شدهنامهحطالهای مرجح اصها از واژهب. آیا کلیدواژه

 ها لحاظ شده است؟های اعم و اخص در انتخاب کلیدواژهپ. آیا ترکیبی از واژه

 ها همان توصیفگرهای مورد استفاده در پایگاه هستند؟ت. آیا کلیدواژه

 اند؟اب شدهترین کلیدواژه انتخث. آیا تعداد کافی از دقیق

 ی مقاله با کارکرد آنهای مقدمهتناسب ویژگی * مقدمه:

 ای پرهیز شده است؟الف. تا چه اندازه در مقدمه از تكرار جمالت کلیشه

 کند؟اده میی متن اصلی آمی مقاله، ذهن خواننده را برای مطالعهب. آیا مطالعه

 ی موضوع وجود دارد؟پ. آیا در مقدمه، استنادهای الزم برای تبیین سابقه

 ی مطالعه ترغیب کند؟لیس و روان است که خواننده را به ادامهت. آیا مقدمه س

 های مقاله وجود دارد؟ث. آیا تناسب منطقی بین حجم مقدمه با حجم سایر بخش

 رکرد آن های بیان مساله با کاتناسب ویژگی * بیان مساله:
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 روشنی بیان شده است؟هی اصلی مقاله بالف. تا چه اندازه مساله

 کند؟ی پژوهش خواننده را در این زمینه قانع میمسالهب. آیا تبیین 

 ی موضوعی مقاله دارد؟ایل جاری حوزهشده پیوندی با مسی مطرحپ. آیا مساله

 ی مستقل باشد؟ی مقاله در حدی است که محور یک مقالهت. آیا اهمیت مساله

 ث. آیا در بیان مساله ایجاز و صراحت الزم لحاظ شده است؟

 د آن های هدف مقاله با کارکرتناسب ویژگی :* تبیین هدف

 است؟ روشنی توصیف و تبیین شدهالف. آیا هدف مقاله به

 ب. آیا هدف مقاله متناسب با بیان مساله تدوین شده است؟

 بینانه است و با سطح مقاله تناسب کافی دارد؟پ. آیا هدف مقاله واقع

 لی بیابد؟را در متن اص تواند هدف مقالهت. آیا خواننده بدون دشواری می

 ث. آیا در پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده رسیده است؟

 های پژوهش با کارکرد آن ها و فرضیهتناسب پرسش ها:ها و فرضیه* پرسش

 اند؟روشنی در مقاله ذکر شدههای پژوهش بهالف. آیا پرسش
 ی مورد بررسی است؟سالهمو های پژوهش متناسب با هدف مقاله ب. آیا پرسش
 اند؟نویسی تنظیم شدههای صحیح فرضیهها براساس شیوهپ. آیا فرضیه
 پذیرند؟ونها روشن، بدون ابهام و آزمت. آیا فرضیه

 جود دارد؟ها مثل اهداف مقاله وها و سایر بخشث. آیا انسجام الزم بین پرسش

 وهش با کارکرد آن ی پژهای پیشینهتناسب ویژگی ی پژوهش:* پیشینه

 ی پژوهش تحلیلی است؟الف. تا چه اندازه رویكرد پژوهشگر در تدوین پیشینه

 روشنی ترسیم شده است؟ی پژوهشی آن بهب. آیا پیوند موضوع مقاله با سابقه

 اند؟روز در موضوع پژوهش مورد استناد قرار گرفتهپ. آیا منابع معتبر و به

 شنا شود؟با منابع مرتبط با موضوع از طریق مقاله آ تواندت. تا چه حد خواننده می

 ی پژوهش وجود دارد؟ث. آیا انسجام الزم در منابع مورد استناد در پیشینه

 ی پژوهشی با کارکرد آن هاتناسب معرفی ویژگی پروژه ی پژوهشی:* معرفی پروژه

 یان شده است؟ی پژوهشی از موارد مشابه بی پروژههای متمایزکنندهالف. آیا ویژگی
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 ی پروژه ارایه شده است؟ی سابقهب. آیا اطالعات الزم درباره

 پ. آیا تصویر روشنی از مراحل اجرای مطالعه ذکر شده است؟

 های مقاله تناسب منطقی دارد؟ت. آیا حجم مربوط به معرفی پروژه با سایر بخش

 ر شده است؟کذاند به اختصار ث. آیا مشخصات کسانی که در پروژه نقش داشته

 شناسی  مقاله با کارکرد آن های روشتناسب ویژگی شناسی:* روش

 ه است؟روشنی تبیین و توصیف شدالف. آیا روش مطالعه به

 ب. آیا دالیل انتخاب روش مورد استفاده ذکر شده است؟

 پ. آیا تناسب کارایی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر شده است؟

 ر شده است؟های مشابه دیگر ذکب نشدن روشت. آیا دالیل انتخا

 کارگیری این روش از سوی سایر پژوهشگران آمده است؟ث. آیا شواهدی از به

 ها با کارکرد آن های ابزار گردآوری و تحلیل دادهتناسب ویژگی ها:* ابزار گردآوری و تحلیل داده

 اند؟ی معرفی شدهروشنها بهها و روش تحلیل آنالف. آیا ابزار گردآوری داده

 شده مورد توجه نویسنده بوده است؟ب. آیا میزان روایی و پایایی ابزار استفاده

 دقت تشریح شده است؟شده بهکار گرفتهپ. آیا مزایا و معایب ابزار به

 ها ذکر شده است؟هایی از کاربرد ابزار در سایر پژوهشت. آیا نمونه

 ی خواننده از این ابزار باشد؟برای استفادهتواند راهنمایی ث. آیا متن مقاله می

 ی آماری با کارکرد آن های جامعهتناسب ویژگی ی آماری:* جامعه

 دقت معرفی شده است؟های آن بهی آماری مورد مطالعه و ویژگیالف. آیا جامعه

 ی پژوهش و ارتباط آن با هدف مقاله ذکر شده است؟ب. آیا دالیل انتخاب جامعه

 روشنی تشریح شده است؟نتخاب این شیوه بهاگیری و دالیل ی نمونهوهپ. آیا شی

 شناسی مقاله مورد توجه بوده است؟گیری با روشی نمونهت. آیا تناسب شیوه

 بخشی نتایج حاصل از نمونه به جامعه بیان شده است؟ث. آیا چگونگی تعمیم

 شامل:های پژوهش محدودیتارزیابی محدوده و  های پژوهش:* تبیین محدوده و محدودیت

 روشنی تبیین شده است؟ی پژوهش و دالیل انتخاب آن بهالف. آیا محدوده
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 ها ذکر شده است؟های پژوهش و چگونگی مقابله با آنب. آیا محدودیت

 ست؟ی مورد بررسی ای پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسالهپ. تا چه اندازه محدوده

 های پژوهش خود آگاه بوده است؟دوده و محدودیتت. آیا نویسنده از تفاوت مح

 بینی شده است؟ها پیشث. آیا روشی برای به حداقل رساندن تاثیر محدودیت

 آن  های مقاله با کارکردتناسب یافته حلیلی:های توصیفی و تی یافته* ارایه

 اند؟روشنی توصیف و تبیین شدههای پژوهش بهالف. آیا نتایج و یافته

 شده در بخش نتایج گویا و روشن هستند؟نمودارها و جداول ارایه ب. آیا

 های مقاله است؟ها و فرضیههای مقاله متناسب با پرسشپ. آیا یافته

 کند؟ی مقاله را تامین میهای اولیهفهای مقاله هدت. آیا یافته

 ها اختصاص داده شده است؟ث. آیا پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آن

 د آن گیری مقاله با کارکرهای بحث و نتیجهتناسب ویژگی گیری:* بحث و نتیجه

 ی کافی مستدل و مستحكم است؟اندازهگیری پژوهشگر بهالف. آیا نتیجه

 های آن وجود دارد؟ی مقاله با یافتهب. آیا پیوند و انسجام الزم بین نتیجه

 قق شده است؟های اصلی مقاله محگیری هدفپ. آیا در بخش نتیجه

 سه شده است؟های مشابه دیگر مقایهای پژوهش با نتایج پژوهشت. آیا یافته

 شود؟ث. آیا سهم پژوهشگر مقاله و نگاه تحلیلی او در نتیجه دیده می

 تناسب پیشنهادهای مقاله با کارکرد آن  * پیشنهاد:

 همراه است؟ ی مورد بررسیمسالهالف. آیا مقاله با پیشنهادهای کاربردی برای حل

 گیری نهایی مقاله مطرح است؟ها و نتیجهب. آیا پیشنهادها مبتنی بر یافته

 رسد؟پایان میهای بعدی بهپ. آیا مقاله با پیشنهادهای کاربردی مفیدی برای پژوهش

 وهشگران و کارهای بعدی مطرح شده است؟ای برای سایر پژهای تازهت. آیا ایده

 شده تحلیلی و عملی است؟ث. آیا پیشنهادهای  مطرح

 با کارکرد آن  های تقدیر و تشكرتناسب ویژگی * تقدیر و تشکر:

 الف. آیا اطالعات تكمیلی مربوط به مقاله در بخش تقدیر و تشكر آمده است؟

 ب. آیا به نقش حامی مالی پژوهش در پایان مقاله اشاره شده است؟
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 اند ذکر شده است؟شتهپ. آیا نام کسانی که در امور پژوهش نقش مهمی دا

 ت. آیا نویسنده به مسیری که در تكمیل مقاله طی کرده اشاره کرده است؟

 ث. آیا به انتشارات دیگر برگرفته از پژوهش مورد بررسی اشاره شده است؟

 تناسب منابع و ماخذ مقاله با کارکرد آن  * منابع  مورد استفاده:

 با موضوع مقاله است؟ الف. آیا منابع مورداستناد روزآمد و مرتبط

 شناختی تمام منابع مورداستناد در فهرست منابع آمده است؟ب. آیا اطالعات کتاب

 دقت رعایت شده است؟پ. آیا الگوی استنادی مجله به

 ت. آیا نشانی اینترنتی کامل و تاریخ آخرین بازدید منابع آنالین ذکر شده است؟

 ابع لحاظ شده است؟ث. آیا دقت کافی در بیان اطالعات دقیق من

 های مقاله با کارکرد آن تناسب پیوست ها:* پیوست

 ده آورده شده است؟های موردنیاز خواننالف. آیا تمام پیوست

 د دارد؟ها و محتوای مقاله وجوب. آیا تناسبی بین پیوست

 جود نداشته است؟ها در داخل متن وی آنارایهکنند که امكان رایه میها اطالعات تكمیلی اپ. آیا پیوست

 ها بر جامعیت و گویایی مقاله افزوده است؟ی پیوستت. آیا ارایه

 (.77 -66، ص ۱۳۸۸منصوریان، کنند؟ )بهتر مقاله کمک می ها به خواننده در درکی پیوستث. آیا ارایه

 مجالتاصول اخالقی چاپ مقاله در . 6-7

ی کافی اندازهلمی نیز کمک کند، باید بهیک نتیجه، علمی باشد و به ساختار دانش ع کهبرای آن 

ها را اصول های مقاله، مورد تایید دیگران قرار گیرد. این ویژگیگیریکه نتیجهطوریتوصیف شود؛ به

نامند. این اصول مستلزم روراستی، صداقت و درستی نویسندگان است. های علمی میی نشریهاخالقی اولیه

باشند. این اصول اخالقی امكان افزودن دانش جدید علمی به ا دارا میها راکثر پژوهشگران این ویژگی

 کند.دانش فعلی و نیز پیشرفت علم را فراهم می

چاپ و نشر را دانسته و به آن متعهد باشد. اصول اخالقی  یتمام اصول اخالقی در زمینهباید  پژوهشگر

مجالت ، پژوهشگر نبودن رصورت پایبندشده بوده و دتعریف ،و منشور اخالق در تولید محصوالت علمی

دانستن  یمنزلهبه پژوهشگرد. ارسال مقاله توسط ندانالمللی را حق خود میهرگونه اقدام حقوقی ملی و بین

سردبیر مجله، اعضای هیات ) فعال در نشریه عالوه بر نویسندگان مقاله، افرادباشد. این حقوق میرعایت و 
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در آن به قوانین و اصول اخالقی نشریه را قبول کرده و  بایدار و ناشر( نیز راستتحریریه، مدیرداخلی، وی

  .توافق رسیده باشند

 عبارت است از:پژوهشگران  برای اخالقیمنشور 

 نویسندگان باشد. و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا مجلهتخصصی  یمقاالت ارسالی باید در زمینه -

 نزمان در جریاطور همهای در داخل یا خارج از کشور بمجله نباید در هیچ هیا بخشی از مقالکل  -

 داوری و یا چاپ باشد.

ی و خارجی که ها، سمینارهای داخلها، سمپوزیوممقاله در کنگره یچكیدهصورت به مقاالتی که -

 شوند.منتشر توانند در قالب مقاله کامل شده باشند، می چاپ

 ت.های دریافتی آزاد اسخیص یا اصالح مقالهیا قبول، ویرایش، تل نشریه در رد -

وای مقاالت لیت صحت محتئوشود و مسکردن مطالب با نظر نویسندگان انجام میاصالح و خالصه -

  نویسندگان است. یعهدهبه

از آرشیو نشریه خارج  (ماهشش از چندماه )معموال شده پسهای ردشده یا انصراف دادهمقاله اصل -

 آن نخواهد داشت.مورد لیتی در ئوگونه مسریه هیچخواهد شد و نش

 ارجاع داده شود.شده ذکرمنبع  با اطالعات کامل در استفاده از مطالب دیگران، منبع موردنظر -

رفته کارکنند. روش به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آمادهنویسندگان مقاالت را به -

  صورت صحیح گزارش شود.ها بهو داده در مقاله با دقت انجام گرفته

عات جعلی و ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطالموضوعات حساس و غیراخالقی، سلیقه بیاناز  -

 نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

های ها، نشریات و پایگاهکتاب یدرستی و کامل انجام شود که شامل ذکر کلیهدهی مقاالت بهارجاع -

 اشخاص در کتابنامه است. هایپژوهشاینترنتی و سایر 

ن و عدم وجود بایست نسبت به وجود نام و اطالعات تمامی نویسندگااصلی مقاله می ینویسنده -

 نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. 

بایست شود، میا و یا سایر موجودات میهمتوجه انسان ،ی پژوهشواسطههرگونه خطراتی که به -

 .وضوح در مقاله ذکر شده باشدبه

 .را معرفی نمایند های مالی مقالهپشتیبان یبایست کلیهنویسندگان می -

دقتی در مقاله شود نشریه را در جریان آن قرار داده نسبت زمانی که متوجه خطا و بی نویسنده در هر -

 له را بازپس گیرد.به اصالح آن اقدام و یا مقا
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 اعضای مجالت )داوران، سردبیر و ...( عبارتند از: منشور اخالقی برای

فراد در هنگام انتشار اتكثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی توسط نشریه رعایت شده و حق  قوانین حق -

 باشد.محفوظ می

نسی، باورهای سیت، گرایش جای بدون توجه به نژاد، جندر هر مرحله مقاالت یگیری دربارهتصمیم-

 .سیاسی نویسندگان انجام خواهد شد یمذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه

سردبیر،  د مانندآن دسترسی دارن اطالعات شخصی نویسندگان مقاالت برای تمامی افرادی که به  -

مانند: داوران، ( همربوط یغیر از نویسنده) تحریریه و مدیرداخلی نشریه و سایر عوامل فعالاعضای هیات

 شود.فظت میمشاوران، ویراستار و ناشر، کامالً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محا

ها و سایر ابزار مهها و یا پرسشناهای خام، مصاحبهداده ز نویسنده خواسته شودا در صورت نیاز -

بود کار مقاالت کمک العات به بهه و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطیرا ارا پژوهشکاررفته در به

  . (Mack, 2018, p 79- 82) نمایدمی

  ی آثار علمی  . سرقت علمی و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه6-8

ست امعنای استفاده از آثار دیگران بدون ذکر نام منبع است. سرقت محتوایی ممكن سرقت محتوایی به

اطالعی از این قوانین توجیهی برداری رخ دهد. البته بیبا حقوق نسخهدلیل ناآشنایی عمدی یا سهوی به

خاطر داشته باشند که چنین برای ارتكاب سرقت علمی نیست. بنابراین، پژوهشگران باید دقت کنند و به

ی یک کلمهبهتواند شامل نوشتن کلمهعملی پذیرفتنی نیست و عواقب جدی دارد. سرقت محتوایی می

مثال جایگزینی تعدادی )منبع بدون استناد و یا نوشتن پاراگراف و انجام تغییرات اندک باشد  پاراگراف از

حذف یک یا دو جمله  لغت و صفت مترادف، بریدن و چسباندن پاراگراف با استفاده از جمالت اصلی، اما با

ند تا هر مطلبی د دقت کقول(. پژوهشگر بایشكل دیگر و بدون عالمت نقلو گذاشتن یک یا دو جمله به

منتشر  های مرتبط به آن، تصاویر و نمودارها( که در گذشته از سوی فردی دیگر ارایه و)مانند کلمات، ایده

درستی مستند شوند. به شده و وی در اثرش استفاده نموده است را مورد استناد قرار دهد. تمام منابع باید

 (. ۹۹، ص ۱۳۹6ران، این امر جزو آداب و اخالق پژوهش است )اسدی و دیگ

های علمی وجود دارد. سرقت علمی تحت عنوان ای مهم و دشوار در نشریهعنوان مسالهسرقت علمی به

شود. ی خود فرد تعریف میعنوان ایدهها بهی آنهای فردی دیگر و ارایهها، تصاویر و یا واژهسرقت ایده

کاری فكری. اصل اساسی علم آن ی است تا فریبی تنبلی فكرسرقت علمی، بیشتر نتیجهدر اغلب موارد، 

ای که استفاده از گونهشود؛ بههای پیشین ایجاد میی نوشتهی جدید براساس پایهاست که هر نوشته
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گیرد. خطای اخالقی های فردی دیگر نه تنها مجاز است، بلكه تشویق به انجام این کار نیز صورت میایده

   . (Mack, 2018, p 91)گیرد های خود فرد نشات میعنوان ایدهها بهدهاز تفسیر و تعبیر غلط این ای

قانون  ۳۱/0۵/۱۳۹6ی آثار علمی، در تاریخ برای جلوگیری و کاهش میزان تخلفات و تقلب در تهیه

ی آثار علمی به وزارت علوم، اسالمی درخصوص پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیهمصوب مجلس شورای 

گیری و مقابله با پیش متن قانونفناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ابالغ شد.  تحقیقات و

 ی آثار علمی عبات است از:تقلب در تهیه
، طرح پژوهشی، کتاب، نامه، مقالهتهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان ماده واحده:

نری اعم از الكترونیكی و یا غیرالكترونیكی علمی و یا ه -وهشیشده پژو یا ضبط گزارش یا سایر آثار مكتوب

ه کل اثر و یا با هدف ارای -عنوان حرفه یا شغلقصد انتفاع و بهتوسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به

افتی عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب یا مرتكبان عالوه بر واریز وجوه دریبخشی از آن توسط دیگری به

 باشند:ولت مشمول مجازات به شرح زیر میی دبه خزانه

ز حقوق و محرومیت ا ۳ یالف. ارتكاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه

 است. 6 یاجتماعی درجه

نندگان ب. درصورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقی عالوه بر مجازات مرتكب و مدیران و گردا

سالمی مصوب ا( قانون مجازات 22( و )2۱(، )20ابق مواد )مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مط

 گردد.تعیین می 0۱/02/۱۳۹2

 باشد.( مستوجب حداقل مجازات مقرر می2( و )۱. معاونت در جرایم موضوع بندهای )۱ی تبصره

رونیكی و یا در قالب درصورتی که ارتكاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الكت. 2ی تبصره

شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن نوان دیگر( اعم از ثبتعشرکت یا هر  -)شامل موسسه بنگاه 

ق محكوم حداکثر مجازات مقرر فوتبلیغ به هر نحو گردد، مرتكب یا مرتكبان به میانگین حداقل و اقدام به

 شوند.می

( به درخواست یكی از وزارتخانه2ی )بنگاه و یا پایگاه الكترونیكی مندرج در تبصره . محل۳ی تبصره

ربوطه و با دستور و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سایر مراجع م های علوم، تحقیقات

 شود.مراجع قضایی حسب مورد مهروموم )پلمپ( یا متوقف می

پزشكی در ان و آموزش های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمبازرسان وزارتخانه .4ی تبصره

های ری مهارتپس از فراگی 04/۱2/۱۳۹2اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.الزم عنداالقتضاء می
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ها توسط علمی و هنری، انجام آن –ی آثار پژوهشیر جریان تهیهی خدماتی که دارایه .۵ی تبصره

ا، ترجمه، تكثیر هارف است از قبیل: خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری دادهاشخاص ثالث متع

 و ویراستاری اثر، مشمول حكم مقرر در این قانون نیست.

ی موضوع این قانون توسط اعضای هیات علمی، صورت استفاده از آثار متقلبانه در .6ی تبصره

ب بر آن و ملغیگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتدانشجویان، کارکنان اداری و طالب، ضمن سلب هر

ی علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات االثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه

ه تخلفات های رسیدگی بهای انتظامی، اعضای هیات علمی، هیاتنامبردگان حسب مورد توسط هیات

های ی روحانیت رسیدگی شده و به مجازاتو یا دادسرا و دادگاه ویژه های انضباطی دانشجویاناداری، کمیته

 شوند:زیر محكوم می

انتظامی هیأت  ( قانون مقررات۸( ماده )۱۱( تا )7های ردیف )هیأت علمی به یكی از مجازات الف(

ات و اصالحات و الحاق 22/۱2/۱۳64ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب علمی دانشگاه

 بعدی آن.

ی انضباطی دانشجویان نامه( آیین7ده )( ما۵ -( تا )ب۱ -های ردیف )بدانشجو به یكی از مجازات ب(

ی انقالب فرهنگی و شورای عال ۱4/06/۱۳74مورخ  ۳۵۸ی جمهوری اسالمی ایران مصوب جلسه

 اصالحات و الحاقات بعدی آن.

( قانون رسیدگی به تخلفات ۹ی )د( تا )ک( مادههای ردیف )کارکنان اداری به یكی از مجازات پ(

 و اصالحات و الحاقات بعدی آن. 07/0۹/۱۳72اداری مصوب 

 ی روحانیت.طالب براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه ت(

زش پزشكی مكلفند جهت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آمووزارتخانه .7ی تبصره

 ز جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:پیشگیری ا

ح سرفصل ربط و اصال* ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالكیت فكری از طریق گنجاندن دروس ذی

 های آموزشی؛های درسی و برگزاری کارگاهبرنامه

مالكیت  قوقها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت ح* الزام دانشگاه

 های دانشجویی؛ ها و رسالهنامهفكری در آثار علمی و پایان

حصیلی در صورت احراز نامه و رساله یا مدرک ت* اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان

 جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف؛
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اد در صورت احراز ی، اخراج، لغو قراردعضو هیات علم ی* اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه

 جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف.

های دولتی و عمومی غیردولتی مكلفند درصورت احراز جرم موضوع این قانون سایر دستگاه .۸ی تبصره

قانون  ۹ یمنظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند )د( مادهتوسط کارکنان خود به

 رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتكب اعمال نمایند.

های آموزش عالی، پژوهشی، ها، موسسهها، پژوهشگاههای علمیه و همچنین دانشگاهحوزه. ۹ی تبصره

ت، درمان و آموزش های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشفناوری دولتی و غیردولتی زیرنظر وزارتخانه

های آموزش عالی سهله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسالمی، جهاد دانشگاهی، موسپزشكی از جم

های های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسههای وابسته به دستگاهغیردولتی غیرانتفاعی، موسسه

(، هاپروپوزالهای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها )وابسته به دستگاه

های ندی هستند در سامانهبهای دانشجویان تحصیالت تكمیلی خود را که فاقد طبقهها و رسالهنامهپایان

متن و نتیجه فایل تمام اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( ثبت و تایید کرده و

ی همانندجویی این مدارک متن و نتیجهمامتفایل  ی گواهی ثبت و بارگذاریرا همانندجویی کنند. ارایه

ها و رفیع و ارتقای آنبرای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ت

 همچنین دانشجویان الزامی است.

هاد ماه پس از ابالغ این قانون به پیشن ۳ی اجرایی این قانون ظرف مدت نامهآیین .۱0ی تبصره

ا همكاری وزارت بهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مشترک وزارتخانه

 رسد.شود و به تصویب هیات وزیران میدادگستری تهیه می

یكم مردادماه وشنبه مورخ سیواحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر ماده

 رسید )ایران. به تایید شورای نگهبان 0۸/06/۱۳۹6می تصویب شد و در تاریخ مجلس شورای اسال ۱۳۹6

 (.۱۳۹6، قوانین و مقررات

 نامه استخراج مقاله از پایان. 6-9

باشد. تا یک موضوع خاص می یپژوهشی حاصل یک کار پژوهشی در زمینه -علمی ییک مقاله
نگارش مقاله با  یعلمی پژوهشی نوشت. نحوه یتوان مقالهنمی هدیزمانی که یک پژوهش به نتیجه نرس

دنبال آن شود و بهه میاینامه یک توضیح مفصل از موضوع پژوهشی ارنامه متفاوت است. در پایانپایان
نتایج  ،شود و در نهایتجز نوشته میصورت جزبههشود. تمامی مراحل کار بمطرح می ی پژوهشییشینهپ
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نامه شوند. یک پایانشده در گذشته مقایسه میبا نتایج کارهای مشابه انجامشود و حاصل از کار گزارش می
 صفحه یا بیشتر داشته باشد. ۱00تواند حجمی حدود می

باشد. یک نامه مییانای از مطالب پانامه دارد و در واقع خالصهاما مقاله حجم بسیار کمتری از پایان

نامه پایان هایداده وصفحه باشد. این مقدار بستگی به موضوع  ۱2تا  ۵تواند بین علمی پژوهشی می یمقاله

باشد. هرکدام از این منابع می، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و چكیدههای: یک مقاله شامل بخش دارد.

کلمه تعریف  2۵0 ها مقدار مشخصی دارد که نباید بیشتر از آن باشد. مثال چكیده در اکثر مقاالتبخش

 شده است.

 :نامه ضروری استاز پایان استخراج مقاله مهم ذیل درخصوص نكاتجه به تو

 باشد.مقاله قابل استخراج می 2نامه حداقل معموال از هر پایان -

 باشد. صفحه ۱۵الی  ۱0در  باید  نامهکلی پایان یچكیدهی تهیه -

شانس پذیرفته شدن مقاله روز که هب هایپژوهشتوجه به موضوعات و و  تكراری نبودن عنوان مقاله -

 .بردرا بسیار باال می

انجام  یی نو در موضوع و شیوهو داشتن حرفهای دیگر پژوهشها و قول از مقالهاکتفا نكردن به نقل -

 . مقاله

تواند مفید اله میقبل از نگارش مق ISI یپژوهشی ومقاله یمقاله چندنمونه یمشاهده و مطالعه -

 باشد. 

تانداردهای آن مجله جهت رعایت اس ینامهموردنظر و گرفتن شیوه یانتخاب مجله شناسایی و -

 باشد. نگارش مقاله ضروری می

بهتر اســت به محض باشــد، بنابراین میطوالنی  ISIی چاپ مقالهفرایند داوری برای جا که از آن -

ستخراج مقالهشكل گرفتن پایان شود )کریمشرنامه از پایان نامه و قبل از دفاع ا ، ۱۳۹6ی و دیگران، وع 

 .(۱۱6 -۱۱۵ص 

 علمی پژوهشی تمقاله در مجال رددالیل  .6-10

ا مشكالت یترین دالیل رد شدن مقاله از سوی مجالت علمی پژوهشی، محتوای ضعیف یكی از اصلی

 شود:در ادامه به تعدادی از این دالیل اشاره می باشد.نگارشی مقاله می

ر نگارش مقاله دمجله  ساختارمجله قرار نداشته و یا  یخصصی و یا مورد عالقهت یمقاله در حوزه* 

 (.۱۳۹2)رضائیان،  رعایت نشده است
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شده های چاپالهنوعی با دیگر مقو بهنیست جذاب  شموضوع مقاله برای آن مجله و حتی خوانندگان* 

  رد.تضاد دا

 شده نیست. علمی پذیرفتهساختار * مقاله دارای 

و برای  باشد دیگریی مقاله یا تكراری یا موازی باقدیمی علمی  مطلب مقاله دارای است نممك* 

 خوانندگان جذابیت نداشته باشد.

 (.همان) مین نمایندااند تمامی نظرات داوران را تنویسندگان در بازنگری خود نتوانسته* 

 نیست.تعمیم نبوده و قابل نظر آماری معتبراز  مقاله دست آمده دربه نتایج* 

 .کندیرا بیان نمشده در مقاله هیعنوان ارامتن مقاله، مقاله کمبود اطالعات دارد و * 

 باشد.شده در مقاله، تكراری میهای پرداختهها و حوزه* مقوله

ــی از*  ــه بخش ــه مقال ــه در مقال ــت ک ــژوهش اس ــک پ ــایج ی ــری  ینت ــ دیگ ــده اس ــر ش  تمنتش

(Thrower, 2012). 

 .(Ibid) نده استکنمقاله خسته* 

 باشد.شناختی دارای ایرادات اساسی میروش* پژوهش از نظر 

 شود.هایی از مقاله مشاهده میدر بخش سرقت ادبی* 

 .خیلی قدیمی هستند ندارند یاکافی ( Impact Factor) ضریب تاثیرفاکتور  شده در مقالهاستفادهمنابع * 

 .لهمقادستورزبان در زبان نوشتاری و  کلی ضعف* 

 .رسندمیوضوح نوشته نشده یا نامعتبر و غیرمنطقی به نظر مباحث به* 

 .بیان ناکافی مشكالت طرح* 

 .مقاله* نبودن نوآوری در 

 باشد.زمان ارسال شده طور هممقاله برای چندین مجله به* 

که احتماالبه نمایدای را رد میدالیلی غیر از ضعف محتوایی و نگارشی مقاله* در مواردی هم مجله به

 .شودهای داخلی مجله مربوط میسیاست

 . انتخاب مجله برای چاپ مقاله6-11

ی مخصوص به شوند که سبک و شیوهمجالت و نشریات علمی زیادی در سراسر جهان منتشر می

باشد و به خود را دارند. بنابراین انتخاب مجله قبل از اقدام به نگارش مقاله یک امر مهم و ضروری می

 یانتخاب یک مجله ی درستی برای نگارش مقاله داشته باشد.کند تا بتواند برنامهژوهشگر کمک میپ



 آیین نگارش مقاالت علمی  110

ضعیف  یترین کار در طول یک پژوهش باشد. انتخاب یک مجلهمناسب برای چاپ مقاله شاید سخت

باعث از دست تواند ی بسیار معتبر نیز میکار پژوهشی خوب را در سایه قرار دهد. انتخاب مجله ممكن است

 . شود رده و طی فرایندهای داوری، مقاله رفتن زمان شود و پس از مدت طوالنی مكاتب

پژوهشگر ش پژوهعلمی معتبر که متناسب با موضوع  نشریاتهای مختلفی برای یافتن مجالت و راه

چاپ  یزمینه کافی در یها مشورت با اساتید و متخصصان است که تجربهباشد وجود دارد. یكی از این راه

ر از منابع مهم در مقاله دارند. بررسی فهرست منابعی که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته، یكی دیگ

چاپ مقاله  یباشد. راه دیگر کمک گرفتن از موسسات معتبری است که در زمینهی معتبر مییافتن مجله

 کنند.فعالیت می

  معیارهای مهم در انتخاب مجله عبارتند از: 

 ت مجلهیکیفالف. 

ست. برای تعیین اعلمی مناسب برای چاپ مقاله  یدر انتخاب مجله عاملترین مهم ،ت مجلهیکیف

ترین روش این است که ببینید آیا مجله در های مختلفی وجود دارد. بهترین و سادهراه مجلهکیفیت 

شود یا خیر. همچنین نمایه می پوسه اسكویا تامسون رویترز و همچنین پایگاISI  های معتبری مانندپایگاه

مد و برخی پرینگر، جان وایلی، پابشری مانند ساینس دایرکت، اهای معتبر دیگنمایه شدن مجله در پایگاه

 .اعتبار مجله است یدهندههای معتبر نشاندیگر از پایگاه

  کاری مجله یب. هدف و حیطه

ی که موضوع نماید و در صورته چاپ مقاله میمشخصی اقدام ب یای در یک زمینه یا حیطههر مجله

د. از طرفی برخی شارسالی متناسب با فعالیت مجله نباشد، آن مقاله از سوی سردبیر رد خواهد  یمقاله

مروری را به  یرسانند و اگر پژوهشگر یک مقالهمجالت هستند که فقط مقاالت پژوهشی را به چاپ می

  د.شرد خواهد ب بودن محتوای مقاله، از سوی سردبیر این مجالت ارسال نماید با وجود خو

  پ. دفعات انتشار مجله در سال

بار در سال منتشر  4ای دفعات انتشار مجله در سال در فرایند چاپ مقاله تاثیرگذار است. اینكه مجله

ای که مجله هد بود.ابد، از لحاظ فرایند چاپ مقاله متفاوت خوایهرماه انتشار می کهای شود با مجلهمی

کند و این امر شانس چاپ شود، طبیعتا تعداد مقاالت بیشتری در سال پذیرش و چاپ میهرماه منتشر می

 دهد.مقاله را افزایش می
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 در آن مجله شدههای چاپت. نوع مقاله

ها فقط کارهای بعضی از مجله خاصی برای چاپ مقاله دارند، مثال یبرخی از مجالت هستند که شیوه

کنند. این مورد نیز بسیار حایز پایه خودداری میهای علومکنند و از چاپ مقالهرا چاپ می کلینیكیهشی پژو

 اهمیت است که حتما بایستی آن را مدنظر قرار داد.

 آن مجله ث. دستورالعمل نگارش مقاله در

ل شود. مثال تواند در برخی از مجالت در بخش دستورالعمل نگارش مقاله اعماهای جزئی میتفاوت

دیگر  یر مجلهدبخش نتایج و بحث جداگانه نوشته شود اما  مجالت خواسته شود که برخیممكن است در 

شود شده نوشته میبندیصورت بخشمقاله در برخی مجالت به یاین دو بخش ادغام شود. یا بخش چكیده

نویسی نیز در مجالت متفاوت منبع یو در برخی دیگر خیلی ساده و جزئی. حتی تعداد صفحات مقاله و نحوه

مقاله رد خواهد شد. این  صورتبا فرمت مجله تطبیق نداشته باشد، در این ی پژوهشگرهستند. اگر مقاله

ر نگارشی مقاله علت عدم رعایت ساختارد شدن مقاله در واقع به علت ایرادات محتوایی نیست بلكه به

 باشد.براساس فرمت مجله می

 مقاالت یا سرعت داوری زمان پذیرشج. 

 فرایندارد زمان علمی مناسب برای چاپ مقاله د یکننده در انتخاب مجلهعامل دیگری که نقشی تعیین

سال یک تا دو است فرایند داوری و پذیرش مقاله تا حتی ممكنداوری هر مجله است. در برخی مجالت 

 .دهندا میپاسخ نویسندگان ر تریطول بكشد درحالی که برخی دیگر از مجالت در زمان کوتاه

   دریافتی توسط مجله یهزینهچ. 

ــا عــدم ــه ی ــهپرداخت آن یكــی از مهمپرداخــت هزین ــرای انتخــاب مجل ــرین عوامــل ب علمــی  یت

االتر را دالر و بـ هزارسـه اکنـون مجالتـی وجـود دارد کـه بـیش ازمناسب برای چاپ مقالـه اسـت. هم

 سـتندکننـد و از سـوی دیگـر برخـی مجـالت رایگـان همی برای چاپ مقاله از پژوهشـگران دریافـت

(Mack, 2018, p 57- 62). 

 های مهم مقاالت و اطالعات مجالت . پایگاه6-12

تعداد بسیاری زیادی از مجالت علمی و پژوهشی وجود دارند که ساالنه تعداد زیادی مقاله را چاپ و 
ی خود برای ی مورد نظر برای ارسال مقالهلهنمایند. الزم  است پژوهشگران جهت انتخاب مجمنتشر می

اینكه درج عناوین و اطالعات مربوط به هریک از داوری چاپ، فهرست مجالت را بشناسند. با توجه به 
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ها های مهم و برتر که در این خصوص فهرستباشد، به معرفی سایتاین مجالت در این کتاب میسر نمی
 پردازیم.دهند، میی علمی قرار میرا در اختیار جامعه

 * الف. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

ان، فهرست در سایت اینترنتی این وزارتخانه، فهرست تمامی مجالت علمی و پژوهشی معتبر ایر

فهرست نشریات  و همچنین المللیهای استنادی و تخصصی معتبر بینیهفهرست نمانشریات معتبر خارجی، 

 باشد. آدرس اینترنتی این سایت عبارت است از:شده موجود میصورت فهرستفاقد اعتبار خارجی به

https://rppc.msrt.ir/ 

 * ب. پایگاه اطالعات نشریات کشور

شده ین شناختهرسند که عموما به دالیل مختلف برای مخاطبدر کشور ما نشریات متعددی به چاپ می

چنین بسیاری از عالقمندان باشند. هماطالع میا بیهنیستند و حتی متخصصین آن رشته نیز از انتشار آن

های مختلف نشریات هستندکه مقاالت و مطالب مندرج در شماره یو مطالعه و پژوهشگران نیازمند جستجو

، ایجاد مرجعی کامل هدف از طراحی این سایت .ها جز با استفاده از فنآوری اطالعات مقدور نیستپاسخ آن

قمندان و معرفی عناوین منظور رفع نیاز پژوهشگران و عالشور )ایران( در اینترنت، بهو کارآمد از نشریات ک

غاز گردید و ضمن آ ۱۳۸0متنوع و گاهی دور ار دسترس نشریات است. در این راستا فعالیت سایت از سال 

ریه در نش ۳000ز امكاتبه و رایزنی با مدیران نشریات، تاکنون موفق به پوشش و ارایه خدمات به بیش 

مطالب هر  نشریه، طرح روی جلد و فهرست یحال انتشار شده است. این خدمات شامل درج شناسنامه

توانند با استفاده از باشد. کاربران میها با استفاده از مندرجات نشریه میشناختی آنشماره و اقالم مقاله

ات دیگری چون ت یابند. امكانفهرست الفبایی، فهرست موضوعی و جستجو به نشریات مورد نظر خود دس

توسط  های مورد عالقهچاپی نشریات همراه با پرداخت الكترونیک، ایجاد فهرست یاشتراک آنالین نسخه

خبار مطبوعاتی اگردآوری و آرشیو  یهای مختلف از انتشار نشریات و بخش ویژهاعضا، دریافت خبرنامه

اینترنتی این سایت  کاربرانش تبدیل کرده  است. آدرس کشور این سایت را به پایگاهی با تعامل مثبت با

 عبارت است از:

http://www.magiran.com/ 

 پزشکی کشور* پ. بانک اطالعات نشریات علوم

کامل اطالعات مجالت علمی پژوهشی  یهیپزشكی کشور با هدف ارابانک اطالعات نشریات علوم

عنوان، شاپا، آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس  :مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی شامل
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ی های اطالعاتناشرمجله، تاریخ اعتبار، موضوع و بانک مدیرمسئول، سردبیر و پستی، نام صاحب امتیاز،

حال حاضر اطالعات  اندازی شده است. درطور رسمی راهبه ۱۳۹6مجله، در تاریخ اول خرداد  یکنندهنمایه

وزارت بهداشت، در این بانک موجود و قابل  یی پژوهشی کشور در حوزهعلم یعنوان مجله 400بیش از 

سایت طور روزانه اقدام به رصد وبپزشكی کشور بههوشمند نشریات علوم یسامانه. ای استبازیابی لحظه

ها را استخراج و در منتشرشده و مقاالت آن یپزشكی کشور نموده و اطالعات آخرین شمارهمجالت علوم

های هنگام یا تعداد شمارهکند. بدین ترتیب اطالعات وضعیت انتشار بهای اطالعاتی مربوطه ثبت میهبانک

حراز اعتبار، ا این سامانه مبنای سنجش و. شودضبط می وتاخیردار هر مجله نیز توسط سامانه رصد، ثبت 

 رنتی این سایت عبارتست از:. آدرس اینتاستپزشكی کشور مجالت علوم یکنندهرتبه و بانک اطالعاتی نمایه

http://journals.research.ac.ir 

 ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسالمی یسامانه* ت. 

انشگاه آزاد اسالمی دارزیابی نشریات علمی با هدف ارزیابی و نظارت بر ارتقای نشریات علمی  یسامانه

راحی و طیكپارچه مدیریت نشریات علمی  یههمراه ساماناندازی شده است. این سامانه بهنصب و راه

همچنین ارزیابی، تمدید اعتبار،  وشده طالعات آخرین شماره نشریات منتشرسازی شده است. ثبت اپیاده

 عبارتست از:ین سایت آدرس اینترنتی ا رسد.میانجام حمایت مالی از نشریات علمی از طریق این سامانه به

http://eval.journals.iau.ir 

 * ث. پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

رسانی به اطالعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطالع یاین پایگاه با هدف ترویج و اشاعه

ابع اطالعاتی های علمی و دستیابی آسان پژوهشگران به آخرین منپژوهشگران، سرعت بخشیدن به کاوش

 ۱۳۸۳ها در کشور، در سال ی و افزایش اثربخشی پژوهششده در نشریات و دستاوردهای پژوهشمنتشر

ها و خدمات همراه سرویسبه« جامعیت و روزآمدی»اندازی گردید. این پایگاه منابع علمی را با دو ویژگی راه

یار پژوهشگران فرهنگ مطالعه و پژوهش به صورت دسترسی آزاد در اخت یویژه و کارآمد در جهت اشاعه

 دهد. آدرس اینترنتی این سایت عبارت است از:ر میپژوهان قراو دانش

https://www.sid.ir/ 

 پرتال جامع علوم انسانی* ج. 

 یهای علمی و پژوهشی در حوزهافزایی  فعالیتمنظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هماین پرتال به

خصصی پژوهشگران و اساتید ایجاد بانک اطالعات جامع و روزآمد مقاالت، معرفی ت: با اهداف یعلوم انسان
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سازی بستری برای جریان ، فراهم نمودنهای تخصصی علوم انسانی جهت تقویت حقوق معنویدر حوزه

علمی کشور در  یانسانی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعهو مدیریت محتوای علوم

آغاز  ،انسانی در کشورسازی علومی بومیمساعد برا یایجاد زمینهو  ای کنونیروندهای تكراری و کلیشه

بندی موضوعی های مشابه، دستهوجه تمایز پرتال جامع علوم انسانی با سایر پایگاه داده. کار نموده استبه

انسانی را شامل های مختلف علومموضوع حوزه ۳200 باشد که در قالب بیش ازهای علمی در آن میداده

انسانی دسترسی آسان و رایگان مخاطبان به منابع پرتال جامع ع علوممزیت دیگر پرتال جام. شودمی

متن در علمی تمام یهزار داده 2۹0انسانی با بیش از در حال حاضر پرتال جامع علوم .باشدانسانی میعلوم

 . آدرس اینترنتی این سایت عبارت است از:باشدعلمی کشور می یخدمت جامعه

http://ensani.ir/ 

  )نورمگز(  یگاه مجالت تخصصی نور پا* چ. 

شناسایی  یظیفهوهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی است که از مجموعه پایگاهاین پایگاه 

سته به مرکز جهانی نور واب یشبكه. انسانی و اسالمی را برعهده داردمجالت تخصصی علوم یو عرضه

اسالمی و ممجالت مربوط به علو یقدام به عرضها ۱۳77تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی از سال 

 ه است. آدرس اینترنتی این سایت عبارتست از:انسانی بر روی پایگاه حوزه نمودعلوم

https://www.noormags.ir/ 

   ISI یا اطالعات علمی یسسهوم* ح. 

 یوجین توسط ۱۹60و انتشارات علمی است که در سال  سنجیعلم ای با تمرکز برسسهمو

 عنوانخریداری و به ۱۹۹2در سال  علمی تامسون یسسهوم سسه توسطوسیس شد. این مات گارفیلد

Thomson ISI شناخته شد و اکنون نیز با نام Thomson Scientific این شودشناخته می .

ی طور اختصاصدهد. بهو مقاالت را ارائه می هافهرست کتاب یهای دادهخدمات مربوط به پایگاه سسهوم

است. این گذاری شدهها است که توسط خود گارفیلد پایهها و تحلیل آنقولسازی نقلاین خدمات نمایه

است. این خدمات از  دانشگاهی ینشریه های مقاالت هزارانقولهای نقلخدمات شامل نگهداری داده

به  اه دادهپایگ در دسترس است. این ISI's Web of Knowledge  یطریق سرویس پایگاه داده

ها بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و چه مقاالتی از این دهد که بدانند کدام مقالهپژوهشگران این امكان را می

« گزارش استنادی مجالت علمی» ساالنه گزارشی را تحت عنوان ISI. اندقول کردهمقاله مطلبی را نقل

)Journal Citation Reports( خود  بانک اطالعاتی شده درالت نمایهکند که در آن، مجه مییارا
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کند. در حال حاضر ضریب تأثیرگذاری یكی بندی میرتبه ضریب تأثیرگذاری را براساس شاخصی با عنوان

 . آدرس اینترنتی این سایت عبارتست از:شودعلمی مجالت علمی محسوب میهای اصلی برای اعتبار از شاخص

https://www.webofknowledge.com/ 

 ISCیا پایگاه استنادی علوم جهان اسالم . * خ 

ر نهمین مجمع د 2007تاسیس گردیده است. در سال  ۱۳7۸پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در سال 

در نشست  همچنین تصویب رسید. عمومی وزاری آموزش و پرورش کشورهای اسالمی در رباط مراکش به

به تصویب  ن اسالمپایگاه استنادی علوم جها 200۸وزاری آموزش عالی کشورهای اسالمی در باکو در سال 

این  ۱۳۸7ر سال د ISC رسید و در نهایت با موافقت قطعی شورای گسترش وزارت علوم با تأسیس

و  (Scopus) ین کشور دنیا بعد از هلندسوم بنابراین ایران. کار کردطور رسمی شروع بهموسسه به

ه این است که عالوه بر پایگااین از اهداف . بود که تولید نظام استنادی را آغاز کرد(ISI)  آمریكا

زیه و تحلیل سنجی معتبر مجالت علمی کشورهای اسالمی را تجرسانی، بكوشد تا معیارهای علماطالع

خود کرده و اطالعاتی  پایگاهمجالت معتبر )داخلی و خارجی( در این پایگاه اقدام به پذیرش برخی از  .کند

اطالعات  زاکنون این پایگاه با استفاده ا. همکندمی بندی مجالت نظارتبر کیفیت و رتبه مرتب

زیابی مجالت و در تحلیل محتوا، ار علمی مجالت یویژه در زمینههشده از انتشارات فارسی بآوریجمع

 فعالیت دارد. آدرس اینترنتی این سایت عبارت است از: علمی بندی موسساترتبه

https://isc.gov.ir/ 

 Scopus* پایگاه 

 یچكیده جهان است که عالوه بر« استنادی»و « چكیده»ترین پایگاه اطالعاتی اسكوپوس بزرگ

تنادات برای هر تعداد اس یبنابراین امكان محاسبه .دهدمقاالت، فهرست منابع هر مقاله را نیز نشان می

جایی دهد و از آنناشر را پوشش می ۵000عنوان و  22000اسكوپوس بیش از . شودپذیر میمقاله امكان

های ا در زمینهرها و اطالعات علمی روز شود تا جدیدترین پژوهشروزرسانی میصورت روزانه بهکه به

. کندتغییر می رقم مرتبخود جا دهد، این اجتماعی و هنر در تكنولوژی، پزشكی، علوم :مختلف ازجمله

یلی سریع به خاندازی شد و راه «الزویر» توسط یک ناشر هلندی به نام 2004اسكوپوس اواخر سال 

مقاله یک پروفایل  یمعتبرترین پایگاه اطالعاتی تبدیل شد. پایگاه استنادی اسكوپوس برای هر نویسنده

 ایت عبارتست از:س. آدرس اینترنتی این گذارددر آن به نمایش می گیرد و اطالعات مهم راشخصی درنظر می

https://www.scopus.com/ 
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 منابع و ماخذ
. ۸6. شماره 2۵. دوره رشد آموزش معارف اسالمی«. برداری در تحقیقیادداشت(. »۱۳۹۱آزادی، پرویز )

 .46 -44صص.: 

. تهران: انستیتو پاستور می بنویسیم و آن را به چاپ برسانیمچگونه مقاله عل(. ۱۳۸۱ابوالحسنی، محسن )

 ایران.

 .تهران: قطره. ویرایش زبانی(. ۱۳۹4 ) نگ، غالمرضاارژ

. زنجان: دستورالعمل تدوین گزارش نهایی تحقیقات کاربردی(. ۱۳۸۳نیری، کریم )ارشادی، فریبا؛ حنفی

 ریزی.سازمان مدیریت و برنامه

. راهنمای نگارش مقاله علمی از چكیده تا نتیجه(. ۱۳۹6ی، علی؛ و اسدی، اکرم )سهاسدی، مریم؛ قادری

 تهران: کتابدار.

 .تهران: امیرکبیر. ترجمه ویرایش ودرباره (. ۱۳۹4) الدیناعلم، امیرجالل

مصوب  -قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»(. ۱۳۹6ایران. قوانین و مقررات )

 /258941http://qavanin.ir/Law/PrintText: آدرسقابل دستیابی در  .«۳۱/0۵/۱۳۹6

 . تهران: مدیران.نویسی تحقیقاتیاصول مقالهالف(. ۱۳۹7نژاد پاریزی، مهدی )ایران

 . تهران: مدیران.اصول نگارش و نشر مقاالت علمیب(. ۱۳۹7نژاد پاریزی، مهدی )ایران

 های عمومی کشور.ان: دبیرخانه هیات امنای کتابخانه. تهرآیین نگارش علمی(. ۱۳۸۱حری، عباس )

. المللیهای علمی: رهنمودهای بینهای استناد در نگارششیوه(. ۱۳۸۵حری، عباس؛ شاهبداغی، اعظم )

 تهران: دانشگاه تهران.

 زنجان: آذرکلک. .APAبه شیوه  ISIاصول و مبانی نگارش مقاالت (. ۱۳۹4حسنلو، حمیدرضا )

 . زنجان: نیكان کتاب.یابیفرهنگ تحقیق و اطالع(. ۱۳۸4یم )نیری، کرحنفی
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. انگلیسی به فارسی :علوم انسانی فرهنگ واژگان اصول و روش تحقیق در(. ۱۳۹7نیری، کریم )حنفی

 تهران: اساطیر دانش: چاپار.

دانشگاه  . تهران:رسی ویرایش دانشگاه تربیت مدنامهشیوه(. ۱۳۹2خدایار، ابراهیم؛ ذوالفقاری، حسن )

 تربیت مدرس.

 .۱۳. جلد . تهران: دانشگاه تهراندییهر شفع، جنیعم محمد ظررنزی. نامهلغت(. ۱۳7۳) رباکیلدا، عخده

شناسان: ش. ترجمه فردین قریشی. تهران: روفنون نگارش مقاالت پژوهشی(. ۱۳۹6رزاکیس، لوری )

 شناسان.جامعه

لوم پزشكی دانشگاه ععلمی مجله «. شده چه باید کرد؟ با یک مقاله رد(. »۱۳۹2رضائیان، محسن )

 .۱74-۱7۳ (. صص.:۱۳۹2خرداد ) ۳. شماره دوره دوازدهم. رفسنجان

 . تهران: دانشگاه تهران.راهنمای ویرایش و نگارش(. ۱۳۹۵رضوان، فرشاد )

 918content//http://jazirehdanesh.com :آدرس(. قابل دستیابی در ۱۳۸6ساالری، حسین )

. شگاه شهید بهشتیی انتشارات داننامهراهنمای ویرایش: شیوه(. ۱۳7۹سنجری، آذرمه؛ کاظمی، فروغ )

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

تربیتی: براساس راهنمای انتشارات روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم(. ۱۳۸2اکبر )سیف، علی

 دوران. . تهران: انجمن روانشناسی آمریكا

فرهنگ امالیی خّط فارسی براساس دستور خطّ فارسی (. ۱۳۹4مقدم، زهرا )اشرف؛ زندیصادقی، علی

 ثار.. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی: نشر آمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اپ ونشر مرکزچ) بوستان  کتابسسه وقم: م دوم. یشویرا. انواع ویرایش (.۱۳۹۱) دار، ابوالفضلطریقه

 .(اسالمی حوزه علمیه قم تبلیغات دفتر

 ن.. مشهد: تابرانویسیراهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله(. ۱۳7۳طوسی، بهرام )

 . مشهد: تابران.نویسیهنر نوشتن و مهارتهای مقاله(. ۱۳۸0طوسی، بهرام )

نامه ایران: شیوه(. ۱۳۹۱)اردکان، محمد علیدوستی، سیروس؛ محمدی، فخرالسادات؛ کشاورز، حمید؛ و ایوبی

ری اطالعات ایران: . تهران: پژوهشگاه علوم و فناوراهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگلیسی

 چاپار.

ن: پژوهشگاه . تهراراهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی(. ۱۳۹۳علیدوستی، سیروس؛ ناخدا، مریم )

 علوم و فناوری اطالعات ایران: چاپار.

 . تهران: سخن.پژوهشی -آیین نگارش مقاله علمی(. ۱۳۸۵محمود ) فتوحی،
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. تهران: دب فارسیدستور خطّ فارسی. مصوب فرهنگستان زبان و ا(. ۱۳۹4فرهنگستان زبان و ادب فارسی )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی: )نشر آثار(.

فارسی  دستور خطّ فرهنگ موضوعی دستور خط فارسی همراه با متن کامل(. ۱۳۹۳قاسمی، مرتضی )

  . تهران: سروش)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

. های پژوهشیراهنمای نگارش طرحهای تحقیقاتی و رساله(. ۱۳7۹اکبر )اهلل، علیقوجق، دردی؛ پورفتح

 تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 نگر.. تهران: آتیمقاالت علمی نگارش آموزش کاربردی(. ۱۳۹6بان، محمدحسین )کریمی، محمد؛ دیده

پروپوزال،  آموزش کاربردی نگارش(. ۱۳۹6وند، محمد )اجیحبان، محمدحسین؛ و کریمی، محمد؛ دیده

 نگر.. تهران: آتینامه و سمینارپایان

 .4و  ۳: امیرکبیر. جلد . تهرانفرهنگ فارسی(. ۱۳77معین، محمد )

 ۱4۵. شماره کتاب ماه )کلیات(«. ژوهشی خوبپ -ه علمیصد ویژگی یک مقال(. »۱۳۸۸منصوریان، یزدان )

 .77-66(. صص.: ۱۳۸۸)دی 

 .۸6شماره  .ن هفتهسخ. خبری لیزنا پایگاه تحلیلی«. اثبات اصالت در پژوهش. »(۱۳۹۱) منصوریان، یزدان

 https://www.lisna.ir: آدرسقابل دستیابی در  .(۱۳۹۱ تیر ۱۹)

نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، (. ۱۳۸۵یدرضا )ماهلل؛ علوی، سیدحپور، نعمتموسی

 هید باهنر کرمان.ش. کرمان: دانشگاه نامه، رساله و گزارش پژوهشپایان

. ویرایش دوم. بطالم دینبهتو دس رداریبتادداشی روش: رداریبشیف روش(. ۱۳۸6) میرحدالب، عیهوگم

 .ابتک انتوس: بمق

 شناسان.جامعه . تهران:نویسیی عملی مقالهشیوه(. ۱۳۸۹میرزایی، خلیل )

 . تهران: کتاب آوا.هاروش تحقیق کاربردی برای تمامی رشته(. ۱۳۹۵ناصری، سهیال؛ حضرتی، سپیده )

 orgpedia.https://fa.wiki: آدرسقابل دستیابی در «. پژوهش»(. 20۱۹پدیا )ویكی

با اصالحات جدید و تجدیدنظر  شرایو وی ارشگن ایمنراه(. ۱۳۹2ناصح، محمدمهدی ) ؛یاحقی، محمدجعفر

 .شرکت به نشر د: آستان قدس رضوی،هشم. ارسیفنامه فرهنگستان زبان و ادب کلی براساس شیوه

 انشگاه.. تهران: اساتید دش تحقیق مقدماتیرو(. ۱۳۹۵وند، عیسی )یوسف

 . تهران: چاپار.شناسی در ادبیات فارسی(پژوهش و نگارش )روش تحقیق و مرجع(. ۱۳۸2علی )یوسفی، حسین
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