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کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

دکتر     مسروره     مختاری 
هیأت علمی   دااگشنه   محقق    اردبیلی
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اهمیّت تحقیق و پژوهش

پژوهش عامل اصلی تولید دانش است.

پژوهش مادر علم است.

گیری  پژوهش توانایی انسان ها را در پیش بینی حوادث و پیش
.یا کنترل آنها افزایش می دهد

پژوهش موجب پیشرفت متوازن جوامع و کشورهاست.
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امررزه الاویررهیلفتهزشدررجلارر تلسعررکشولده رر  ل اررهز کل ز

( اعرررملا لترررش هلهلشز شرررعلهلاسدمرررک )دمرررکمل مهشرررجل رررکل

اویررهیلفهاررزشهلهلزارر ل ررز. ده رر  ل اشررکهولماررهزلا رره

هررهلهل ه هتررهلفررهه جل زل ررزلسکم ررجلای سکم ررجلایلا ل مت

.اثزلمولفتهز 
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داقهقرررهليرررجلهرررجلماقرررهلاشسرررکملمرررهل  ررر لا لا مهرررهل هرررک  ل

د رر ا ل هررک  لا لاشررزا ل  لزالبزخررهز ازلا ررهلهلمميرر لا رره

 ررک ليررجلا ليررکزلماقررهلجمطکو ررجليششرر لزه لاهرر لاترر لمقکورر

ملهل مرجلمشدازمهلاه لبکه لبجلاي لقکب لقبره لهلمشطقرهلدش ره

بررجلعبررکزهل هیررزلهررجل. ارره ا رردکش از  ک لم مل زل  لزعکهرره

مقکوررجلعيمررهلزال هز لدسزبررجلهلدمررزه ل زل ررک مکش  هلشيررز ل

 مرره  لدررکلشدررکه لاهرر لم شررهليررجلشهه ررش المقکوررجلمررهبررج.ا رره

  ليشر لطبقجلبش(  ه دمکدهج)فهه اعک لخه لزالبجلاي لمش م

.هلبجل ک الدزه لزهجلبهک ليش 



انگيزه هاي نوشتن
ه ها سهيم کردن ديگران در انديش

و آرا خويش
تبديل دانش شخصي به دانش

اجتماعي
تملک يا شخصي کردن دانش
 و زنده بمانبنويس»شعار   »

Publish or Perish

نوشتن به قصد آموختن
ضوع نوشتن به قصد بررسي مو

تحقيق
ازينوشتن به قصد مستند س
نوشتن به قصد گزارش دهي
ردن  نوشتن به قصد متقاعد ک

ديگران
نوشتن به قصد سرگرمي
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چگونگي ايجاد عادت به نوشتن

ه که  نگارش درباره آنچه مي خوانيد و پيوند آن با آنچ
.انجام مي دهيد

اولويت بندي نگارش.
اختصاص زماني خاصي به نوشتن.
نوشتن همزمان با خواندن.
عدم همزماني نگارش و ويرايش.
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توجه به چند نکته:

ننوشتن بهتر از بد نوشتن است.

کم نوشتن بهتر از زیاده نوشتن است.

کوتاه نوشتن بهتر از طوالنی نوشتن است.



فواید مقاله نویسی

کندادراک شما را متمرکز مي.

تر دهد که در يک موضوع بخصوص عميقبه شما امکان مي
.جستجو کنيد

انگيزدذهن شما را با گرد آوردن داليل بر مي.

کندکار بردن اصطالحات علمي و فني ورزيده ميه شما را در ب.

سازد تا افکارتان را به صورت روشن و منطقي شما را قادر مي
.بيان کنيد

کند تا به طور گسترده و عميق تفکر و شما را تشويق مي
.  مطالعه کنيد
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اهداف آموزشي اين كارگاه

:در این جلسه، با موارد زیر آشنا خواهید شد
نحوۀ انتخاب موضوع
شروع مقاله
لهنوشتن مقدمه، بیان مسأله و ضرورت و هدف مقا
نوشتن پیشینۀ مقاله
نوشتن بحث و نتیجه گیری
نوشتن منابع
طرز نوشتن چکیدۀ مقاله
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:مراحل مقاله نويسي

سازيآمادهPreparing

آوريجمعGathering

ساختارسازيStructuring

نوشتنWriting

 چک کردن و تجديد نظرChecking & 

Revising 
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Information skills in higher educationهفت اصل سواد اطالعاتي بر گرفته از



پایگاه های اینترنتی مرتبط با پژوهش های ادبی

کتابخانه ها. 1

(www. Nlai.ir). سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

(www.alibrary.com)

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ایران  

(www.malekmuseum.org)

(http:// rira.ir/riria/php)ری را 
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مراکز اطالع رسانی علمی. 2

اتصالحلقهعلمی،رسانیاطالعمراکزهایپایگاه
یگاهپااین.استآناننیازموردمنابعبهپژوهشگران

کلشبهوبندیطبقهشناسایی،راعلمیمنابعها،
.دهدمیقرارپژوهشگراناختیاردرمختلفهای

میکمککاربرانبههاپایگاهاینجستجویامکانات
.کنندپیدایدسترسدرخواستیمنابعبهترسریعتاکند
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مهم ترین مراکز اطالع رسانی
مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری( www. Ricest.ac.ir)    

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران

( www. Irandoc.ac.ir)

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم(www.isc.gov.ir) 

 پرتال جامع علوم انسانی(www.ensani.ir)

 بانک اطالعات علمی کشور(www.sid.ir)

 پایگاه مجالت تخصصی نور(http://www.noormags.com)

 بانک اطالعات نشریات کشور(http:// www.magiran.com)

 مجالت و مقاالت علمی ایران(www.ismags.com/ Persian)

 خانۀ کتاب( www.ketab.ir)
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انواع مقاله

ستهدترینمهم.كردبندیدستهتوانمیدیدگاهچندازرامقاالت

رمنظاینازكهاستمقالهاطالعاتمحتوایاساسبربندی

گردآوریومروریتحلیلی،پژوهشی،:نوعچهاربهمقاالت

.شوندمیتقسیم
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بههكاستتحقیقیازبرگرفته:پژوهشی-علمیمقالة.1
قاتیتحقیهاییافتهبرمتكیچونواستیافتهپایانتازگی
.شودمیگفتهآنبهنیزتحقیقگزارشاست،

شناختهیزننظریمقالهنامبهكهمقالهنوعاین:تحلیلیمقالة.2
شیپژوهمنابعازاستفادهبامؤلفكهاستایمقالهشود،می

رد.نمایدمیمطرحخودكارحوزهدرراخاصینظریةپیشین،
سترشگراقبلیهاینظریهاستممكننویسندهمقالهنوعاین
بهراهاآنبخشد،استحكامشواهدازاستفادهباراهاآندهد،
.دهدقرارتردیدوتأملموردراهاآنیاكندبیاندیگریشكل
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“

”

نوشتهدیانتقاارزیابیوكالنتحلیلبهمقالهاین:مروریمقالة.3
طریقازمروریمقالهمؤلف.استشدهمنتشرقبالًكهپردازدمیهایی
سیریشین،پشدةمنتشرمتونارزشیابیوسازییكپارچهبندی،مقوله

ایمسئلهساختنروشنجهتدرراجاریهایپژوهشپیشرفت
.كندمیدنبالمشخص

قطهنانعكاسوگردآوریبهصرفاًمقالهنوعاین:گردآوریمقاله.4
میخاصموضوعیبامرتبطهاینوشتهدرمندرجمختلفنظرهای
حلیلیتمقالهباآنتفاوت.كندنمیعرضهراایتازهكارواقعدروپردازد
مروریالهمقبانیزوشودنمیمنتهیجدیدینظریهارائهبهكهاستاین
.پردازدنمیقبلیآثاركلیهارزیابیوسنجشبهالزاماًكهداردراتفاوتاین

ISIمقاالت.5

ISCمقاالت.6

كهدارندوجودمجالتهاینوشتهازدیگریهایگونهشده،ذكرمورد4برعالوهالبته
كوتاهشگزاربررسی،ونقدانتقادی،هاییاداشتنظیربرخوردارند؛كمتریفراوانیاز
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تعریف مقاله علمی پژوهشی

ازبخشیکشفبرایوحقایقجستجویدنبالبهكهتولیدیهر
بیانیامشکلیحلقصدبهومردممیاندرآننشرومعارف

نظامایمطالعهطریقازعلمی،هایموضوعازموضوعیدرایاندیشه
تخصلدوازوآیددستبههاپدیدهمیانروابطیافتنبرای،مند

ومفاهیمکاربردها،بهآننتایجوباشدبرخوردارابداعواصالت
جرمنآوریفنوعلممرزهایپیشبردهدفباعلمیجدیدمشاهدات

.شودمیقلمدادپژوهشی–علمیشود

دورهندانشجویاها،دانشگاهاساتیدپژوهش،مجالتگونهایناصلیمخاطبین
واتیتحقیقعلمی،مراكزدرشاغلپژوهشگرانارشد،كارشناسیودكتریهای

.هستنددانشمندانكلیطوربهوتولیدی

(ناوریفوتحقیقات،علوموزارتنشریاتکمیسیونتوسطشدهارائهتعریف)
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چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

میجراتبهواستبرخوردارایویژهاهمیتازپژوهشوتحقیق
وكنولوژیتپژوهشیصنعتیعلمیهایپبشرفتهمهكهگفتتوان
وتریناصلی.استاستوارپژوهشوتحقیقپایهبرشناسیجامعه

پژوهشیهمقالتهیهتحقیق،ومطالعهیکنتایجارائهشیوهمهمترین
بتواندهكاستموفقعلمیانتشاروتولیدصحنهدرمحققیواست
از.دبرسانچاپبهپژوهشیمعتبرمجالتدرراخودپژوهشنتایج
برایاساسیركنیکمقالهیکمناسبوصحیحنوشتنكهآنجا
یبررسبهكهاستشدهسعیاینجادراست،علمیمقاالتچاپ
طوربه.شودپرداختهپژوهشیمقاالتنگارشصحیحهایروش
:استزیراصلیاجزایشاملوهشیپژمقالههركلی
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ساختار مقاله
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واضح و گویا باشد

محتویات چکیده
کلیدواژه ها

بیان مسئله،  : شامل
ضرورت و پیشینه
و روش پژوهش

عنوان مقاله

چکیده

مقدّمه

بحث و بررسی

نتیجه و منابع خالصه یافته های 22
پژوهش

ارائه دالیل و 
...مستندات و



اجزاء يک مقاله علمي

      عنوانtitle

نام و مشخصات نويسندگان

    چکیدهAbstract

    کلید واژه هاKeywords

    مقدمهIntroduction

 (مواد و روش ها، روش مطالعه، روش کار) روش بررسی

Materials/Patients & Methods

 بحثDiscussion

  نتیجه گیری نهايیConclusion

   منابعReferences
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انتخاب موضوع

درپژوهشیهایجریانومحورمسئلههایپژوهش
ادبیاتقلمرو

ادبیآفرینشباادبیپژوهشتفاوت
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مایزتبهتوجهیبیادبی،هایپژوهشازبسیاریناباروریعللازیکی
ارآثخلقکارگیریبهوادبیآفرینشحوزهوادبیپژوهشحوزۀمیان

.استادبیتحقیقاتدرهنری
.اندمتفاوتباهمزبانوفرمروش،قلمرو،ماهیت،جهتازحوزه،دواین

کهحایدر.رودمیشماربههنرجزء(شعردیوانمثل)ادبیآفرینش
بادومیوعاطفهوذوقباولی.استشناختودانشنوعازادبیپژوهش

.استعلمیمنطقواستدالل،محققابزار.داردکاروسرعلموعقل
بدونی،شاعروشعرباداشتنکارسرودلیلبهادبیپژوهشگرانازبرخی
هکایشیوههمانازادبیتحقیقاتوادبیاتحوزۀدوتمایزبهتوجه

میبهرهادبیهایپژوهشدرکنند،میاستفادهشعرآفرینشدرشاعران
آنباپژوهشمقولۀبامندنظاموعلمیعقالنی،مواجهۀجایبهوگیرند
.کنندمیبرخوردعاطفیوذوقی

بهداختنپرجایبهواستتالشنتیجهبودنتوصیفی:اینکارپیامد
.شودمیپرداختههاچگونگیبهها،چرایی



عنوان مقاله

بهوباشداشتهدتحقیقاصلیموضوعبااشتراكاتیبایدكهاستعنوانمقالهیکبخشاولین
:هستندتوجهقابلمقالهعنوانانتخابدرزیرنكات.باشدشدهجملهبندیجذابشكلی

بردنكاربهازوبودهرساودقیقبایداالمكانحتیمقالهعنوان.1
.شودخودداریاختصارییاشناناآاصطالحات

عمدهویاصلنكاتكهباشدخاصیجملهبایداالمكانحتیمقالهعنوان.2
.باشدداشتهبردرراموضوع

درنكاتاینهاتحقیقاكثرنامگذاریدرو(همیشهنه)معمولطوربه.3
عهجامچهدركنیم،بررسیخواهیممیراچیزیچه:شودمیگرفتهنظر
.زمانیچهدروكجادرای،
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لیدیکنقششمامطالعهویژگیتوصیفدرکلماتیاگر
مطالعهمثل.بگنجانیدراآنخودعنواندرحتمادارند
....نتایجترسیمنگر،آینده

هبراپژوهشنتیجهمقالهعنواندرنبایدگاههیچ
.کردذکرشدهثابتصورت
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:یردگقرارنویسندهكاردستوردرزیرنكاتاستضروریخالصهطوربه

روزنامهایوكلیعنوانهایازپرهیز.
وانعننمودنگویاتربرایالزمموصوفهایوصفتازاستفاده.
مخاطبجذببرایجذّابیتبودندارا.
یادآوردنیومختصروفشرده.
اختصارونامأنوساصطالحاتازپرهیز.



نویسندگان و آدرس ها

املذكراسامینویسندگانوهمكارانیكهدرمطالعهشركتداشتهاندبایدبطورك
مشخصشدههمچنیننویسندهاصلیكهمسئولارتباطباخوانندگاناستباید.شود

.وآدرسكاملویدراختیارخوانندگانقرارگیرد

ر، در يك سط… نام و نام خانوادگی نويسنده اول، نام و نام خانوادگی نويسنده دوم

مرتبۀ علمی، محل كار، نشاني پست الكترونيك نويسنده اول

دكترمسرورهمختاری

استادیاردانشكدةادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیلی،ایران

mmokhtari@uma.ac.ir:نویسندةمسئول

..................نویسنده دوم

..................نویسنده سوم 
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چکیده تحقیق

قالهمیکهایبخشسایرازتربیشعنوان،ازپسچكیده
مقالهمختلفهایقسمتچكیدهدروشودمیخوانده
صورتبهتحقیقنتایجوهاروشاهداف،مقدمه،شامل

املكطوربههامقالهازبسیاریمتن.شودمیذكرخالصه
تمامخواندنبرایفرصتگاهیونیستمادسترسدر

در.داردزیادیاهمیتمقالهچكیدهرواینازونداریممقاله
محدودكلمه250تا150چكیدهكلماتتعدادمجالتاكثر
.است
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:گیردقرارنویسندهكاردستوردرزیرنكاتاستضروری

درهاندیبجمعونتایجرویكرد،مسأله،بیانتحقیق،هدفیاانگیزه
.شودمیمطرحچكیده

لمروقوهدفبیان/تحقیقگویایوكلیمعرفی)دربرگیرنده•
اشارهمقاله،ساختاربرفشردهمروریتحقیق،كلّیاهمیتتحقیق،

.(مقالهدستاوردهایونوآوریهابهكلّی

.ویژهعالمتهایوفرمولمراجع،آوردنازجدیپرهیز•

250تا200سقفوبندیکحددر)بودنفشردهوكوتاهیرعایت•
(كلمه



نمونه چکیده

«اهجایگمعرّفیکهاستایدوزبانهشاعرانیزمرهاز«شهریارحسینمحمّد
ترکیوفارسیآثارتطبیقییمطالعهمستلزمشاعری،یعرصهدرویواقعی

هزار3حدوددروفارسیزبانبهشعربیتهزار28ازبیشوی.استاو
برجستارنایشعر،درتخیّلاساسینقشبهتوجّهبا.داردترکیزبانبهبیت
هایهسروددررا«تخییلنظام»،«ژنتژرار»ینظریهکاربستباتااستآن

عرصهدوهردرشهریار،اگرچه.دهدقرارمطالعهموردمادریزبانبهشاعر
ارائهان،انسوجهانازنودریافتیودیداستتوانسته(ترکیوفارسیزبان)

ترکیشعردرویکهدهدمینشانایشان،هایسرودهیمطالعهامّادهد،
قوّیزاگیریبهرهبا،«ترکیغزلیّات»و«سهندیه»،«سالمحیدربابایه»خود؛
ینهمچنومادریزبانحالوتباآنترکیبوخودتأثیرپذیرروحوخیال

قوی،شعردرهاآنکردنپیادهوعامیانهتعبیراتولغاتاستخداموانتخاب
عاطفهواحساسازرنگینیتابلوهایفارسی،هایسرودهازتأثیرگذارتروتر
وستارودرویبالندگیازبرخاستهغالباًکهـراخویشزاللوپیرایهبی

.استدادهارائهـاستوینوستالژیکحسّ
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واژگان کلیدی

ایندربرخوردارند،مطالعهدرزیادیاهمیتازكهكلیدیواژهچند
دركلیدیهایواژهذكرباكهاینضمن.شودمیذكرقسمت

معمولورطبه.گشتنیزمقالهدنبالبهتوانمیعلمیسایتهای
.شودمیگرفتهنظردركلمه5-6حدودهاواژهاینتعداد

یترکغزلتخیّل،شهریار،حسینمحمّد:هاکلیدواژه.
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مقدمه. 1

پاسخئلهمسآنبهموضوعتشریحومسئلهبیانضمنپژوهشیمقالهیکمقدمه
ابحقیقتدر.استبودهچهآنانجامبرایحاضرمطالعهارزشکهدهدمی

وهشدآشناتحقیقمسئلهباخوانندهپژوهشی،مقالۀیکمقدمۀمطالعۀ
یحتوباشدروانبایدمقدمهمتن.کندمیدرکراپژوهشانجامضرورت
.شودتایپصفحه2درحداکثروخالصهصورتبهاالمکان

.تحقیققلمروومسئلهتعریف•

.تحقیقاهمیتوضرورتطرح•

(تحقیقپیشینۀ)موضوعتاریخیسوابقطرح•

.اختصاراتوعالئمواصلیاصطالحاتتعاریفارائه•

.مقالهبقیهبرکلیمروری•
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به این شکل

1 .مقدمه

1-1 .بيان مسئله

1-2 .ضرورت پژوهش

1-3 .پيشينه پژوهش
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مبانی نظری تحقیق. 2

.پردازدمیقتحقیموضوعتاریخچةوتعاریفمفاهیم،تشریحبهنظری،مبانییاتحقیقادبیات
طوربهراودختحقیقموضوعنظریمبانیوبودهمسلطتحقیقادبیاتبربایدمقالهنویسنده
یک.شودآوردهعلمیارجاعواستنادبابایدتحقیقنظریمبانی.نمایدبیانكاربردیولیمختصر
.باشدداشتهقبولیقابلنظریمبانیبخشبایدخوبمقاله

بیاننقاطقوّت،ضعفومحدودیتهایادبیاتموضوع؛• 
صرفنظرازطرحمطالبشخصیوتعصبآمیز؛• 
طرحیافتههایموافقومخالف؛• 
ارائهروندوسیرتحقیقوطرحجهتگیریآن؛• 
نقدوبررسیتئوریهاونظریههایطرحشده؛• 
مشخصكردنمحدودهزمانیموردبررسی؛• 

...و
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(یافته های تحقیق)بحث و بررسی . 3

شودمیذكرپژوهشازآمدهدستبهنتایجقسمتایندر.
بزرگدونبودقیقوروانكلماتبابایدمطالعهكلیدینتایجی
تفادهاسنتایجارائهبرایمختلفیهایروشاز.شودذكرنمایی
بهایارزندهكمکنمودارهاوجداولاعداد،ازاستفاده.شودمی
هایدادهاستالزمامانمایدمیترسادهطوربهمطلبارائه

وتجزیهموردوشدهتشریحكاملطوربهنمودارهاوجداول
.گیرندقرارتحلیل

37



نکته

بهاتدارندتالشبحثقسمتنگارشدرنویسندگان
نمخاطبیوخوانندگانذهندرکهسؤالیمهمترین

:دهندپاسخاستگرفتهشکلمقاله
“که چی؟” 

ادیزیبسیارنقشحساس،ومهمسؤالاینبهپاسخ
.ددارپژوهشیمقالهازمخاطبیننهاییقضاوتدر

خ به  از این رو چگونگی نگارش متن بحث و روند پاس
.  این سؤال از اهمیت بسزایی برخوردار است
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«بحث»ساختار 
با  عنوان مقاله« بحث»برقراری ارتباط 

قدمه  اگر الزم شد م«مقدمه»با « بحث»برقراری ارتباط نزدیک 
.را بازبینی و اصالح نمائید

ه  در قسمت مقدم« بحث»از تکرار منابع  اشاره شده در 
.اجتناب کنید

:مطالب به گونه ای تهیه کرد که به این سواالت پاسخ دهند
؟.تحقیق من جه کمکی به پیشبرد علم کرده است-1
تحقیق من در حل مسئله ای که در بخش مقدمه مطرح -2

شده چه کمکی کرده است؟
چه نتیجه گیریها و تلویحات نظری از تحقیق من قابل -3

؟.استخراج است



The Result section
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Result

 Common mistakes

 -Redundancy ... دوری از اطناب و حشو و

 -Discussion and interpretation of data

 -No figures or tables 

Methods/materials reported
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نتیجه گیری

میچنینهم.پردازیممیشدهارائهنتایجتفسیربهقسمتایندر
سایرتایجنباحاضرمطالعهازآمدهدستبهنتایجمقایسهبهتوان

گیرینتیجهشواهدمجموعهبهتوجهباوپرداختهامطالعه
العاتمطانجامبرایپیشنهادهاییتوانمیلزومصورتدر.نمود
طرحوبندیجمعضمنودادارائهآیندهدرتركاملوبهتر
وهادامبرایراتحقیقاتیافقهایهاآنپیامدهایومهمنتایج
.دادنشانتحقیقتوسعه
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...(دانش حیرانی: )نمونه نتیجه گیری مقاله
حالدرعارف.استمنزلوطریقبینجمعوسلوکوسیریعصارهحیرانی

حیرانیعاقبتوکندمیسیرامکانووجوبمیانبرزخیدرحیرانی،
کنزنای.دانندمیمؤمنیشدهگمترینبزرگرامعرفتمابزرگان.حیرانیست

کسهیچبرهست،وبودهدوستکویسالکانیشدهگمهموارهکهمخفی،
د،رسنمیوحدتبهگاههیچکثراتافتراقوجداییاین.استنشدهآشکار
.یابدراهقدمبهکهنیستآنتوانراحدثواستحادثاوست،جزهرچهچون

بینارتباط.شوداوشناختدرانسانتکاپویوتالشمانعنبایدعاملهمینامّا
ترشبیبندگیهرچهواستمعبودوعابدومخلوقوخالقارتباطخدا،وانسان
وسیرهایوادیدرگامکهمرد،مردان.بودخواهدترقوینیزحیرانیباشد

تالش،ومجاهدهوخوردندلخونوپریشانیهاسالازبعداند،نهادهسلوک
واندهنرستحیرانیاینازاند،بودهزندهکهزمانیتاوزدهپاودستحیرانیدر

مرحلهدرحیرانی،یمرحلهدرعارف.ببرندپیهستیمعمّاهایبهاندنتوانسته
زمانیتاندهبوحیرانیستحیرانیعاقبت.استسرگرداننیستیوهستیمیانای
شروحکه،رهدمیسرگشتگیایناززمانیوبودخواهدحیراناست،بندهکه

.گیردآرامالهیروحجواردروگویدترکراخاکیجسم
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توضیحات الزم برای روشنگری نکات)پی نوشت
(مبهم مقاله

نوشتپی
1.کتاب»وترمذیحکیماز«األولیاءختم».ک.رتربیشاطالعکسببرای

وربیعبنالدینمحییاز«الحکیمالترمذیعنهسألعماالمستقیمالجواب
.«األولیاءختم»بریحییعثمانضمیمۀ

2.«حضرتخاصاوصیایو(ص)محمدحضرتمختص«خاصهوالیت
.استالسالمعلیهمعترتوبیتاهلاز

3.وآیدقضاشوی،غایبتواگر.آمدیخوش!پسندیدهوگزینیارای
.شودتنگفضا

4.دستاعراضاینازونخواهدراتوکسهر.سالکانقومسرورتویی
.شدخواهدتباهکهبراستیندارد،بر
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فهرست منابع

وردمتحقیقدرکهمنابعیکلیهاستالزمپایاندر
.شوندرذکمطلوبایشیوهبهاند،گرفته قراراستفاده

استمتفاوتمختلفنشریاتدرمنابعنگارششیوه
ارشنگشرایطونشریاتاینراهنمایازاستبهترو

.بگیریمکمکمقاالت
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مثال

1.کریمقرآن.

2.والسنّهوالکتابفیالغدیر.(1366).احمدعبدالحسینالنّجفی،األمینی
.اإلسالمیدارالکتب:تهران،1و2ج،األدب

3.،تک:قم،غدیرخطابه.(1379).محمّدباقرانصاری

4.،1و2ج،کبیردیوان.(1386).بلخیحسینمحمّدبنالدّینجاللموالنا،
.گیفرهنمفاخروآثارانجمن:تهرانسبحانی،.هتوفیقتوضیحاتبا

5.نسخۀاز،معنویمثنوی.(1371).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.محمدنشر:تهرانکاسب،عزیزالهتحقیقونقدنیکلسون،

،عیدسابیالشیخمقاماتفیاسرارالتوحید.(1367).منورمحمدبنیهنی،م.6
.آقاانتشارات:تهراندوم،چاپکدکنی،شفیعیمحمدرضاتصحیح

7.،بنگاه:تهران،الحقایقکشف.(1344).محمدعبدالعزیزشیخنسفی
.کتابنشروترجمه
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نکته

 اعم از کتاب، مجموعه مقاالت، مقاله، )جدا کردن منابع مختلف
(سایت ها 

منابع

کتاب ها( الف

مجموعه مقاالت( ب

مراحل عشق در ادوار آغازین تصوّف ایران »(. 1389. )ارنست، کارل
، چاپ دوم، ویراسته ی 1، میراث تصوّف، ج «از رابعه تا روزبهان

.مرکز: لئونارد لویزُن، ترجمه ی مجدالدّین کیوانی، تهران

مقاالت( ج

متن ترامتنیّت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر»(. 1386. )نامورمطلق، بهمن
.98-83، ص 56، پژوهشنامۀ علوم انسانی، شمارۀ «ها
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پیوست ها 

انی از ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیب• 

.  مطالب اصلی مقاله
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فایده ارائه نتایج به شکل جداول، نمودار و تصویر

ارائهوارخالصهوکمفضاییکدرودقیقطوربهرانتایج
.ندکمیمطابقتآماریهایتحلیلباراحتیبهودهدمی

متقابلکنشومتغیرهاتأثیرروشنیبهتصاویروهاشکل
.دهدمینشانراهاآنمیانتعاملیا

رینبیشتنموداریکدهیدمیرانشانعمدهتغییراتاگر
.داردراتأثیر

واهمیتدارایمقادیرکهجاییدررانتایجخواهیدمیاگر
زااستفادههرابهتریندهیدنشاندقتاست،بهارزش
.استجدول

نمودارهاوجداولدرمتندرشدهذکرنتایجتکراراز
.کنیدخودداری

49



ارائه داده در جدول 

نمتاز کوچکتر فضاییکدر رازیادعددیهایدادهتواندمیجدول یک
.نمایدارائه

کیازکمتربسیارجدولبخشیاثراوقاتازبسیاری
.استنمودار

روشنومشخصعنوانوشمارهدارایبایدجدولهر
.باشدهادادهبهنسبت

شودرعایتفارسیدرجدولبودنچینراست.

همجلمتنگذاریستونبامتناسبوجدولبودنساده.
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مثال

51
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نموداری برای نشان دادن جایگاه اپیزودها
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معیارهای یک مقاله علمی پژوهشی مناسب

علمیمقالههردرزیرمعیارهایكهمیشودجدّیتوصیه-

سجامانباعثمعیارهااینرعایت.قرارگیرندرعایتموردپژوهشی

میعلمجلهیکدرراآنپذیرشامكانوشدهمقالهاستحكامو

.میدهدافزایشپژوهشی-
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...داور مقالۀ خود باشيم

بودنکاملومطالببودنمرتبط-الف

.شدهاندمطرحموضوعاتتمام•

.هستندمرتبطمتنكلیتدربحثهاواستداللها•

.شدهاندآوردهتحقیقادبیاتمراجعومنابع•

.استشدهرعایتاستداللهابینپیوستگیومنطق•
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:برخورداری از یک سازمان منسجم-ب
.مقالهازیکساختارشفافمفهومیبرخورداراست• 
.عنوانهاوزیرعنوانهایمناسب،صحیحومرتبطیبهكاربردهشدهاند• 
.نظامارجاعدهیباثباتومناسباست• 

:برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله-ج
.تفكرخالق،تركیبواستداللظهوروبروزدارد• 
.دقتفكریدربارهعنواناصلیدیدهمیشود• 
.مفاهیممرتبطبهنحومناسبیتحقیقشدهاند• 
استداللهاواثباتهابهوسیلهمدارکومستنداتیاارجاعاتپشتیبانی• 

.شدهاند
.شواهدكافیبرایفهمموضوعوجوددارد• 
.ادبیاتتحقیقموردنقدوتحلیلقرارگرفتهاند• 
.ارتباطالزمبینادبیاتتحقیقوموضوعموردتحقیقمقالهارائهشدهاست• 



موارد ویرایشی

.ارعایتمالحظاتدستوریدرجمالتوسعیدرنوشتنجمالتكوتاهوگوی• •
.شمارهگذاریعنوانبخشهاوزیربخشها• 

.شمارهگذاریروابطوفرمولهاونمودارهاوجداول• 

.ارائهشرحمفیدوگویادرباالیجداولوپائینشكلها• 

.شمارهگذاریجداولوشكلهابهطورجداگانه• 

ماننداندازهحروف،)سعیجدیدرثباترویههایاتخاذشدهدرنوشتارمقاله• 
ضخامتخطوطدرجداولوشكلها،نوعخطوطالتیندركلماتالتین،فاصله

(شمارههابامتن

الگوبرداریازساختارآخرینمقاالتمنتشرشدهدرنشریهیاژورنالهدف• 
(نشریهایكهقصدداریدمقالهخودرابرایانتشارارسالدارید)

.رعایتامانت،صداقتواخالقازاصولمهمهرفعالیتعلمیوتحقیقیاست•
.مراعاتنمودنایناصولازضرورتبسیارباالئیبرخورداراست
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چند نکته اساسی در ارسال مقاالت به نشریات علمی

یکهبخودمقالهچكیدهارسالازقبلكهباشیدداشتهیادبه
مودهندریافتمجلهآنازرامقالهنگارشنحوهفرمابتدامجله،

نوانعبه)نماییدتایپوتهیهفرمآنقالبدرراخودچكیدهو
ارهكنازخطوطفاصلهخطوط،تعدادفونت،كلمات،تعدادمثال
(…وصفحههای
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بخوانيد،  

بخوانيد،     

بخوانيد، 

بنويسيد،

بنويسيد،

بنويسيد

! موفق شويد...تا
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