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 ساختار تحقیق

 

 مجله  ت  رری  فرمت مقاالساختار و 

 یک داراي استخراج شده از یک طرح تحقیق که مراحل فوق را طي کرده است علمي مجالت 

. باشندمي آن رعایت به ملزم پذیرش گرفتن براي مقاالت که هستند نوشتن سبک یا معین فرمت

، چه گزارش ارائه شده در باید جداولي و نمودارها ها،بخش چه که کندمي تعیین نوشتن سبک این

فونت هایي باچه سایزي استفاده شود،حداکثر تعداد کلماتي یا کاراکترهایي که یک مقاله مي تواند 

که در بخش مقاله براي کنفرانس ها و چه قوانیني باید در نوشتن مقاله لحاظ شود.  داشته باشد

 توضیح داده شد.
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 :به صورت زیر است  ساختار یک مقاله علمي

  عنوان

  مولف یا مولفان با ذکر موسسه وابسته 

  چکیده

  هاکلیدواژه

 مقدمه 

 ادبیات تحقیق

 تحقیقروش 

 یافته ها یا نتایج 

 و پیشنهادات نتیجه گیريبحث و  

 )اگر نیاز بود( تأیید و تصدیق

 یا ارجاعات منابع

 

البته ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمي، با توجه به روش به کار گرفته شده در 

 .، متفاوت استو روش تحقیق که کمي است یا کیفي است پژوهش

 

 پر شود:مثل زیر که باید هر قسمت با توجه به کار تحقیق 

 
 (:   ............... (Research Titleعنوان تحقیق

 

 2، دکتر الهام فریبرزی*عهده دار مکاتبات1مهندس ثریا تفکر

 ،هیات علمي گروه معماري آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد مشهد -1

  sorayya.tafakkor@mshdiau.ac.ir ، sorayyatafakkor@gmail.com  

 ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد استادیار -2

 e-fariborzi@mshdiau.ac.ir elhamfariborzi@gmail.com,   

mailto:e-fariborzi@mshdiau.ac.ir
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 (Abstract)چکیده 

جامعه/نمونه/روش نمونه گیري/ ابزار جمع -روش تحقیق -اهداف-شامل بیان مساله و اهمیت آن
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 :(Title)مقالهتحقیق یا عنوان عنوان 

 
  مي تواند شامل عنوان تحقیق

چه چیزي را تا مشخص کند  )موضوع تحقیق + جامعه آماری + دوره زماني مورد بررسي(

ساده، روشن، خالصه و فشرده، بسیار گویا عنوان باید  خواهید در چه شرایطي مطالعه کنید. مي

 کلمه نباشد. سعي کنید کلمات غیر ضروري را به کار نبرید. 24باشد و بیشتر از 

 نکاتي را باید در تعیین عنوان مقاله رعایت کنیم: 

 

 

 باشد. و تحقیق مرتبط با مقاله  مطالعه هدف عنوان باید حاوي - ۱

 

که معموال واژه هاي کلیدي تحقیق نیز شامل باشد تحقیقعنوان باید حاوي متغیرهاي اصلي - ۲

 این متغیرها مي باشند.

 

 باشد و از سرنام یا مختصر شده ي عبارات استفاده نشود. عنوان باید روشن و بدون ابهام- 3

 

 .نباشد سوالي خبري یا - 4

 

 

 کلمه باشد و بهتر است تا جاي ممکن کوتاه و مختصر باشد. 24عنوان باید معموال زیر - 5

 :بررسي رابطه عزت نفس و رضایت زناشویي بر سازگاري شغلي کارکنان دانشگاه هاي  مثال

 شهرستان قوچان 

این عنوان پایان نامه اتمام یافته در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان است که شامل 

 کلمه است. 41

 

نگوییم و «بررسي رابطه ي....» هاي مترادف و آوردن کلمات اضافي ماننداجتناب از تکرار واژه -6
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 ايمطالعه» ،«…پژوهشي درباره » فقط عنوان با رابطه ي ...شروع شود و یا کلماتي مثل 

 . در مقاالت انگلیسي  theو  anو  aنظیر شروع کلمات و «…پیرامون

 

به مکان و زمان: از آوردن نام مکان و زمان مطالعه خودداري شود مگر آنکه مطالعه عدم اشاره  -7

 . از نوع شیوع شناسي باشد یا آنکه زمان یا مکان مطالعه جزء مسئله پژوهشي پژوهشگر باشد

 

هاي اثربخشي، کارایي و کارامدي خود جزء متغیرهاي وابسته استفاده از حروف اضافه: واژه -8

 . همراه با متغیرهاي وابسته خودداري شود« بر»ها همراه با حرف ند. از آوردن آنشومحسوب مي

 

نادرست است. و باید به صورت « اثربخشي درمان فراشناختي بر افسردگي دانشجویان»بنابراین 

 نوشته شود.« اثربخشي درمان فراشناختي در دانشجویان افسرده خو»

 

معموال کلماتي در عنوان تحقیق ذکر مي گردد مثال : وابسته به نوع روش تحقیق، نکته

اگر یک تحقیق از روش نیمه تجربي استفاده کرده است، عنوانش با کلمه ی تاثیر...شروع 

و اگر از نوع توصیفي باشد معموال رابطه مي شود زیرا تحقیق از نوع مداخله ای بوده است.

 ای است و عنوان تحقیق با کلمه رابطه شروع مي شود.

 ند مثال از عنوان تحقیق:چ

 بررسي روش هاي نوین بازاریابي در جذب نیروي انساني ماهر 

 بررسي تاثیرخصوصي سازي بر عوامل انگیزشي کارکنان 

  دانشگاه مهرالبرز مطالعهتعیین ویژگي هاي یادگیري همراه )در بستر موبایل( مورد : 

  بررسي رابطه عزت نفس و رضایت زناشویي بر سازگاري شغلي کارکنان دانشگاه هاي

 شهرستان قوچان 

 

 Determinants of Attitude towards Laptop Use among Science Teachers in Malaysia 
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 ARCHITECTURE AND URBANISM   

 Duality Role of Computer in Human Life            

 

 

 

 :به عالوه پاسخي برای سواالت زیر داشته باشیم نکته:

وجود دارد؟   ایا کار شما مرتبط با  نگیزيچالش برا مسالهیا کار شما جدید است؟  آیا در کار شما آ

خواهد فراهم و ارائه  مهم شهر و کشورهایي براي مشکالت  آیا راه حل یک موضوع داغ روز است؟

 ؟شد

 

 

 

  (Authors)نام مولفان

 
 زیر دراین بخش ذکر مي شود: موارد

 

عنوان و رتبه نویسندگان و  -نام دانشگاه یا مؤسسه مربوطه -نام نویسنده یا نویسندگان تهیه مقاله

دار مکاتبات و آدرس پستي، الکترونیکي و نمابر وي در صفحه عنوان در نهایت نام نویسنده عهده

 .ذکر شود

 

رود. بیشتر مولفان بدون توجه به این هاي مقاله به شمار ميترین بخشاین بخش یکي از مهم

کنند. باید توجه شود که وابستگي سازماني که نویسنده مقاله بخش نام و ایمیل خود را قید مي
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 باعضاي هیئت علمي و یا کستواند در مواردي همچون دفاع از پایان نامه، ارتقاء کند ميذکر مي

 ود.شنمره در یک آزمون یا سازمان اثرگذار باشد. بنابراین در این بخش باید به دقت عمل 

 

 مولف یا مولفان پژوهش نام اصول نوشتن

 

 . ابتدا نام، اولین حرف از نام میاني و سپس نام خانوادگي نوشته شود- ۱

 

 

و نظایر این خودداري  از ذکر القاب نظیر دکتر، مهندس، استاد، پروفسور، مدیرعامل، رئیس- ۲

 . شود

 

 

باید با یا عهده دار مکاتبات در مقاالتي که بیش از یک نفر نویسنده دارد، نویسنده مسئول - ۳

عالمت * مشخص گردد، در غیر اینصورت نفر اول به عنوان نویسنده مسئول به حساب خواهد 

 . آمد

 

ها مشخص داگانه براي هریک از آنهاي جمؤلفان با شماره  (affiliation)وابستگي سازماني- ۴

 .مانند استادیار، مشهد، ایران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، دانشکده علوم تربیتي .شود

به طور معمول نفر اول هر پژوهش امتیاز  نحوه تقسیم بندي امتیازات مولف یا مولفان پژوهش

جدید، بخشي از نمره نفر اول کاهش برد. البته با اضافه شدن نام هر نویسنده کامل از مقاله مي

باشد. نفر اول یابد. همچنین باید توجه شود که امتیاز نفر اول و نویسنده مسئول مقاله یکي نميمي

معموالً باالترین جایگاه را در بین نویسندگان یک مقاله دارد و نویسنده مسئول صرفًا به عنوان 

 شود.مسئول مکاتبات در نظر گرفته مي

 که متعلق به آیین نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالميتوانید جدولي راميدر زیر 

ترتیب تعداد افراد ومشاهده نمایید که امتیاز نویسندگان مقاله بر حسب  است را 5335در سال 

و شما در هر سازمان یا شرکتي که کار مي کنید باید قوانین امتیازبندي را دهد.اسامي شرح مي

 پرسش کنید.
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 (Abstract)چکیده یا خالصه مقاله

 

که در ادامه آنچه باید  رگیرنده فشرده اي از مقاله شماستشامل یک توصیف کامل و در بچکیده 

 در چکیده قید شود؛ شرح داده شده است.

 

به ترتیب شامل عناصر زیر  دارای ساختار ساختار چکیده یک مقاله علمي

 است:

 

 در حد یک جمله(: که شواهدي را دال بر وجود مسئله با استناد به نظرات  زمینه مسئله(

 متخصصان و یا نتایج پژوهش ها مطرح مي کند.

 

  کند.)در حد یک جمله(: که قصد و منظور از انجام پژوهش را تعیین ميتحقیقهدف 
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  چه بوده است؟  روش تحقیقیعني چگونه مشکل را حل نمودید؟  )در حد دو جمله(:تحقیقروش

اطالعات مربوط به جامعه، نمونه و ابزار ذکر ؟ومتغیرهایي که اندازه گیري یا کنترل کرده اید

 شود.مي

 

 شود.هاي اصلي و مهم گزارش را شامل مي)در حد یک یا دو جمله(: که یافته یافته ها 

 

 روش  یعني )در حد یک جمله(: در نهایت نتیجه گیري از پژوهش نوشته مي شود. نتیجه گیری

فواید یافته هاي تحقیق تان را پس  هایي که یافته هاي شما قرار است براي افراد مفید واقع شود.

 تا نتیجه گیري خوبي داشته باشید. بنویسید

و  خصوصیاتي که یک چکیده خوب داردکه البته ممکن است تمام  در زیر دو مثال ذکر شده است

 :را نداشته باشددر ادامه شرح داده ایم 

، سال سوم و جلد سوم، مجله فناوری آموزشچکیده زیر مربوط به مقاله کاملي است که در  -

 چاپ شده است.  87شماره دوم، زمستان 
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 در روان شناسي چاپ شده است.چکیده بعدي متعلق به مقاله اي است که در مجله یافته هاي نو  -
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چکیده  -

بعدي متعلق 

مقاله اي است 

که در مجله 

آي اس آي به 

نام 

International Journal of Academic Research   چاپ شده است. 2155در سال 
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هاي اطالعاتي همانند در بسیاري از بانک و هاي مقاله استترین بخشچکیده مقاله یکي از مهم

بنابراین در نگارش شود. پاب مد و در برخي موارد گوگل اسکوالر، تنها چکیده مقاله نمایه مي

 :را رعایت کنید شرح داده شدهاین بخش باید اصول 

 

 ختصر اما کامل باشد. محدوده کلمات را رعایت کنید. از کلمات عامیانه استفاده نکنید. م

یان نتایج از کلماتي نظیر مقداري، بیشترین و ... اجتناب کنید. اگر مطالعه کمیتي دارید اعداد ب در

 را بیان کنید.  قبال از نگارش چکیده مطالعه تان را تکمیل نمائید. 

 نوشتن چکیده در یک نشست اجتناب کنید. سعي کنید در چند زمان متوالي آنرا بازبیني نمائید.  از

 استفاده کنید و خواننده را با کلمات احساسي تحت تاثیر قرار ندهید.کلمات ساده 

ز ا یازي نیست در خالصه مقاله یا ابسترکت، لیست مراجع گفته شود مگر اینکه ناشر بخواهد.ن

 ترکیب زمانهاي جمله بندي اجتناب کنید. همه را در قالب یک زمان بگوئید. 

 قبل از تحویل یک کپي چاپ شده از متن را کامال بخوانید. 

 
 
 

 بعالوه:

  .نوشتن چکیده باید به بعد از اتمام کامل فرایند پژوهش موکول شود-

 

  .هاي مستقیم، از تعبیر و تفسیر خودتان استفاده کنیدبه جاي استفاده از نقل قول-

 

 نیاز سازد. اي نوشته شود که خواننده را از مراجعه به متن اصلي مقاله بيچکیده باید به گونه- 

  .گر باشدیعني چکیده باید خود تبیین

 

تا  ۱۲۱کلمه و در مقاالت پژوهشي بین  ۱۱۱تا  ۵۷طول چکیده در مقاالت نظري و مروري بین -

  .خاص خود را در نگارش چکیده دارد اي شیوهباشد. البته معموالً هر مجلهکلمه مي 055
 

  .در چکیده نیاز به نوشتن منبع نیست-
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  .هاي تخصصي مقاله باید در چکیده توضیح داده شودها و واژهاختصارها، نام-

 

 . سعي کنید در چکیده از کپي کردن متون داخل مقاله خودداري کنید -
 

 :اھنباید و اھباید خوب، ابستراکت یک ایھویژگي 

 مترینھترین نکات در نگارش ابستراکت و م کاربردي از اي پاره لیست به مقاله این ايھدرانت

 :کنم مي اشاره اھنباید و اھباید قالب در خوب ابستراکت یک ايھ ویژگي

 :اھباید -الف

 

درمتن باشد. صرف لیست کردن  بکاررفته (Key words) کلیديچکیده باید حاوي کلمات 1 .

 .نیست کافي اھکي ورد این کلمات در بخش

 

 کنید از شما درخواستSubmit آنجا به را مقاله یدھحتي اگر مجله اي که مي خوا2 .

Unstructured Abstract کرده باشد شما ابتدا ابستراکت خود را بصورت

Structuredبعد درمرحله و کنید یهھت Subheadingمربوطه را حذف نمایید. توصیه اي ھ

 .بگیرید جدي را ایمني ايھ

 

 (سیستم از اھورد کي ترینھب انتخاب تھاگر مقاله شما مرتبط با علوم پزشکي است، ج3 .

MESHدسترسي از طریق وبسایت  قابل(PubMedاستفاده کنید. 

 

 (اھآندي از شکل عدTwelveدرابستراکت بجاي نگارش اعداد با استفاده از حروف نظیر 4 .

 .کنید مگر آنکه جمله با عدد شروع بشود،که البته این حالت را توصیه نمي کنم استفاده12)نظیر 

 

 .کنید استفاده گذشته زمان از حتما ايھدرنگارش بخش متدلوژي و بخش یافته 5 .

 

ني الت را بدون دلیل طوالباشید. یعني اینکه جمConciseو Clearدرنگارش ابستراکت 6 .

 .بیشترین معنارا با کاربرد کمترین تعداد کلمات منتقل کنید نکنید و
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در ابستراکت باشید حتما دراولین نوبت Abbreviationدرصورتي که مجبور به استفاده از 7 .

 .بکارگیري آن،ترمینولوژي تخصصي مربوطه را بکار ببرید

 

 .باشد شما مقاله و شھپژو محتواي ندهھاطمینان حاصل کنید که ابستراکت شما انعکاس د8 .

 

 .را حذف کنید" of" تا حد امکان سعي کنید آنجایي که مي شود حرف اضافه9 .

 

 خود بعد و قبل جمله به ومتکي باشد داشته کاملي معناي ایيھتن به رجملهھسعي کنید 10 .

 .نباشد

 .کنید استفادهVs .ازVersusبجاي 11 .

 

دراینترنت و فیس بوک گردي به جستجوي ابستراکت اوقات بیکاري خود را بجاي چت کردن 12 .

 درنگارش باسابقه نویسندگان و خبره شگرانھتي که پژوالت بگذرانیدو از ساختار جمالمقا

 .اند بیاموزید تشان بکار بردهالمقا ابستراکت

 

ت المقا ايھابستراکت از زیادي تعداد در را ابستراکت مختلف ايھبخش نگارشي ايھساختار13 .

 و کنید ذخیره مجزا فایل یک در شده بندي دسته بصورت خودتان شيھباموضوعات پژو مربتط

ت الجم ساختار از استفاده. کنید استفاده اھساختار آن از ایتانھابستراکت درنگارش کنید سعي

 .استGeneral Knowledgeمحسوب نمیشود و جزو (Plagiarism) دیگران سرقت ادبي

 

 خود مقاله ابستراکت درنگارش باسابقه افراد نمایيھرا و کمک به نیاز رگاهھخجالت نکشید! 14 .

 .باشید داشته

 :اھنباید -ب

 

  .نکنید استفاده لوھدوپ و مھازکلمات داراي معناي مب1 .

  .داخل ا بستراکت خودداري کنید در (Title) مقالهازتکرار جمله عنوان 2 .

  .منتقل نکنیدت داخل متن را عینا به ابستراکت مقاله الجم3 .

  .کنید یزھپر کنیم مي استفاده اھدر سخنراني  اله معموچازنگارش محاوره اي و آن4 .
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  .یزیدھبپر اید نکرده اشاره اھعات جدیدي که درمتن مقاله به آناطالاز ارائه 5 .

  .یزیدھابستراکت بپر دردرون (Citation) مقاالتاز ارجاع به سایر 6 .

  .کنید خودداري درابستراکت اھAbbreviationحتي المقدور از کاربرد 7 .

  .یزیدھت بپرالازتکرار جم8 .

  .نکنید استفاده مھازکلماتي نظیر خیلي، زیاد، کم، بسیار و امثال9 .

  .باشد (Table) جدولمتن ابستراکت نباید شامل 10 .

  .باشد (Figure) شکلمتن ابستراکت نباید شامل 11 .

 .باشدFootnoteباشد و فاقد standing aloneمتن ابستراکت باید 12 .

 

 
 
 

 (Keywords) واژگان کلیدی

کنند تا به خواننده کمک کنند پس از در انتهاي چکیده، واژگان کلیدي پژوهش را بیان ميمعموال 

خواندن چکیده و آشنایي اجمالي با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتي در این مقاله مورد 

تا  ۳توجه قرار گرفته است. با توجه به حجم و محتواي مقاله، واژه هاي کلیدي در آخر چکیده بین 

آیند و با عالمت نقطه ویرگول )؛( از هم جدا مي شوند. کلیدواژه ها باید از واژگان اصلي واژه مي ۶

 مقاله باشند تا در بازیابي ها مورد استفاده قرار گیرند. 

 

: بررسي کنید که آیا واژگان کلیدی سه مقاله فوق داری خصوصیات زیر توجه

 است.

 

 به موارد زیر توجه کنید: یکلید هایدر نگارش واژه

 

هاي اطالعاتي الکترونیکي کاربرد دارند و هرچه واژگان واژگان کلیدي براي درج در بانک -۱
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پس در  افزایش مي یابد. علم مناسب تري استفاده کنید شانس دیده شدن مقاله شما در جهان

 انتخاب آن باید بسیار دقت نمود.

 

 

 

مورد نیز قابل قبول  ۶تا  ۳مورد باشد. البته در برخي مجالت  ۷تا  ۳ها باید بین تعداد کلید واژه- ۲

 . است

 

 . مقاله باشدیا متغیرهاي اصلي تحقیق در آن ها باید از واژگان اصلي کلید واژه- ۳

 

تواند شامل کلماتي باشد که در عنوان و چکیده نیامده است ولي در بدنه مقاله کلیدواژه مي- ۴

 . استاستفاده شده

 

 ها را با عالمت ؛ از هم جدا کنیدکلید واژه- ۷

(Introduction)مقدمه 

 
که اگر مقاله مستخرج از پایان نامه باشد، برداشتي از بخش هایي در  شودمقاله با مقدمه آغاز مي

 مقدمه معموال شامل بیان مساله، ضرورت و اهداف تحقیق است.. فصل اول پایان نامه است

و بستر این تحقیق نخستین عملکرد مقدمه، کمک به خوانندگان براي درک علت انجام پژوهش 

کنند مقدمه مقاله بخش بي ارزشي از مقاله است، گمان مي است. برخالف تصور برخي از افراد که

باید بدانید که این قسمت نشان دهنده ارزش کار شماست. در این بخش باید دالیلي ارائه دهید که 

 پژوهش شما را ضروري ساخته است. بیایید ابتدا یک توضیح کلي درباره مقدمه ارائه بدهیم:
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واقعیت علمي پذیرفته شده شروع مي کنند. )فعل زمان معموال مقدمه را با یک جمله از یک 

هر چند که ممکن است در ادامه با افعال ماضي کامل نیز ادامه یابد) براي حقایقي که . حال(

 .موجود بوده و اتفاق افتاده است(

سپس  با زیرکي از این موضوع عام به زیر مجموعه آن موضوع سوق داده مي شود ودر ادامه به  

 .  اصلي مورد نظر محقق خاتمه مي یابدموضوع 

 
شود. سپس گوید. مقدمه معموالً با یک جمله کلي شروع ميمقدمه دلیل انجام پژوهش را به ما مي

باید بیان شود که مشکل اصلي کجاست )متغیر وابسته(. پس از بیان مشکل باید بگوییم که علم 

به دنبال آن مشکلي که باقي مانده و ما موجود درباره این مشکل چه راهکارهایي داده و االن 

سعي شود مقدار حجم مقدمه خالصه مبسوط %  تا اهمیت تحقیق شناسایي شود. هستیم چیست

 .از کل مطالب نگارش شده باشد ۲۱

 

 

 که در زیر آمده است اشاره مي شود:3و  2و  5در مقدمه معموال به موارد بنابراین  

 مشکل چیست و چرا جالب است؟  -4
ذات و قلمرو جغرافیایي یا موضوعي مقاله / ابعاد و چشم انداز/ قلمرو / میدان/ حیطه/ وسعت و 

 دامنه مشکل/ مباني نظري موضوع مقاله را توصیف کنید. 

 چه مشکلي بود که شما آنرا بررسي نمودید؟

 براي چه کسي این کار را انجام دادید؟ مشتري چه کسي بود؟ یک پروژه داخلي؟

 

 پرداختن به موضوع ضرورت -2
 چرا ارزش پیگیري داشته؟

 چرا این کار اهمیت داشت؟ چرا انجام این کار مهم یا ضروري بود؟ اهمیت مسأله و موضوع
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چه مشکلي را حل مي کند؟ به چه پرسشي پاسخ مي دهد؟ چه پروسه هایي را بهبود مي بخشد؟ 

حمایت مي کند؟ نتایج این کار چه نتیجه گیري هایي را رد مي کند؟ چه نتیجه گیري هایي را 

 براي چه سازمان هایي و افرادي سودمند است؟

 

 

تحقیق اهداف )کلي و اختصاصي(در پاراگراف پایاني مقدمه معموال به بیان  -3

 پرداخته مي شود که باید خصوصیات الزم را داشته باشد.

  

 

 (Literature Review)ادبیات تحقیق 

 
آوردن چارچوب نظري و استفاده از یک نظریه به  با مساله تحقیق یعني  وریهاي مرتبطئشامل ت 

در زمینه تحقیق مي باشد که  تحقیقات مرتبط داخلي و خارجي و بعالوه عنوان پشتوانه نظري

کوتاه باشد و صرفًا نتایج مطالعات کامالً مرتبط و اصلي به  باید پژوهش داخلي و خارجي پیشینه

شود . ذکراین نکته ضروري است که منظور از بررسي ادبیات پژوهش نقل گونه انتقادي بازنگري 

. شودآن نیست، بلکه یک بازنگري انتقادي است که ازخالل این بازنگري مسأله پژوهشي تصریح مي

هاي انجام شده و بیان شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهشباید  اي پیشینه تجربي به گونه

هاي قبلي تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساس شکاف در یافتهعبارت فنيبهتر قرار دهد. وسیع

 . توجیه کنید
 

روش های نکته: برای دستیابي و پیدا کردن تحقیقات مرتبط باید از فایل 

کمک بگیرید و یا اگر مقاله مستخرج از پایان نامه هست؛  جستجوی اطالعات

 باید اطالعات فصل دوم را بیاورید.
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 که در زیر شرح داده شده است پرداخت: 2و  5در قسمت ادبیات تحقیق باید به موارد بنابراین 

 

گزارش مختصري از افراد موثر در شکل گیري ادبیات تحقیق و بررسي سوابق تحقیق:  -4

 خالصه کردن وضعیت حوزه تحقیق وقتي تحقیق را شروع نمودید. 

مربوط که به خواننده امکان مي دهد زمینه کار شما را مرور سابقه تحقیق، خالصه کردن پژوهش 

 به همراه هر اصطالح علمي یا متدولوژي خاص درک کند.

  شرح تئوري ها و مفاهیم مرتبط با کار.

 شرح مختصری از روش های تجربي که بکار گرفته اید.  -2
 ند شد.توصیف قدم به قدم روش هایتان الزم نیست چرا که در بخش روش ها آورده خواه

 هر اطالعات ویژه اي که خواننده براي پیگیري مقاله ممکن است نیاز داشته باشد.

بیان کنید چه کار خواهید کرد که قبال انجام نشده است؟ )رویکرد تجربي جدید، داده هاي جدید؟ 

 مدل جدید؟(

 

 (Method/Methodologyتحقیق )روش 

 
آوري اطالعات و روش هاي گردگیري، روش آماري، نمونه ، جامعهروش تحقیقدر این قسمت 

و اگر مقاله مستخرج از پایان شودر مسائل مربوط توضیح داده ميتجزیه و تحلیل اطالعات و سای

 نامه است؛ از فصل سوم پایان نامه استفاده مي شود.

 

Research Design--What to do>>چه انجام شود 

Research method->How to do>>چطور انجام مي شود 

 
گیرد. اگر شما تجربه روش کار بخشي از مقاله است که معموالً بیشترین توجه به آن صورت مي

اید که این بخش بیشتر مورد توجه اید، حتماً متوجه شدهاي را داشتهارسال یک مقاله به مجله
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هاي مقاله قابل داوران مجالت است. دلیل اهمیت زیاد بخش روش کار این است که سایر بخش

وهش صورت گرفته باشد، این اشتباه قابل پژح هستند اما اگر اشتباهي از جانب شما در فرایند اصال

جبران نیست. براي مثال اگر شما در تخمین حجم نمونه دچار اشتباه شده و نصف میزان مورد نیاز 

 توانید این بخش را اصالح کنید.اید، حاال دیگر نمينمونه داشته

 

منطق زیربنایي انجام پژوهش و بیان فرضیات در مقدمه پرداخته شد، باید به پس از آنکه به تشریح 

صورت دقیق براي خوانندگان مشخص شود که پژوهش به چه روشي انجام شده است. این مباحث 

ها و مواد و شود. روش به صورت جزئي و دقیق، ویژگي آزمودنيمطرح مي” روش“در بخش 

ان صورت و ترتیبي که در فرایند تحقیق مورد استفاده قرار هاي استفاده شده را به همدستگاه

اي باشد که هر فرد دیگري دقیقا کند. دقت در ارائه جزئیات مطالب باید به گونهگرفته، تشریح مي

 بتواند پژوهش شما را تکرار نماید. در کل روش بایستي طوري نوشته شود که اگر افراد دیگر
لي نداشته باشند. اعتبار نتایج تا حدود زیادي بستگي به انتخاب بخواهند کار را تکرار کنند مشک

 روش درست دارد.

 چارچوب بخش روش کار یا مواد و روش ها

 

هاي مختلف مانند روش روش تحقیق: اشاره به روش تحقیق مورد استفاده از بین روش- ۱

تاریخي، توصیفي، پیمایشي یا زمینه یابي، تحلیل محتوا، میداني، مورد پژوهي، همبستگي، 

 . اي مقایسه –آزمایش میداني، آزمایشي یا تحقیق علّي و روش عّلي 

 

 

جامعه آماري به تفکیک مشخصاتي مانند سن، جنس  جامعه آماري: ارائه توضیحاتي درباره- ۲

  … و

 

نمونه و روش نمونه گیري: آوردن حجم نمونه همراه با مشخصات دموگرافیک یا جمعیت - ۳

توان از ها. در این بخش ميشناختي، روش نمونه گیري مورد استفاده و افت احتمالي نمونه

 دهد. در هر مرحله از پژوهش را نشان مي هانمودارهایي استفاده کرد که میزان افت آزمودني

ها از جمله روایي و ابزارهاي جمع آوري داده ها: اشاره به ابزارها همراه با مشخصات آن- ۴
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پایایي، زماني که از ابزارهاي استاندارد استفاده مي شود. همچنین توضیح فرایند ساخت ابزار و 

 . شودمشخصات آن زماني که ابزار جدید ساخته مي

 

 

ها: اشاره به مراحل متوالي طي شده در راستاي جمع آوري هاي جمع آوري دادهشیوه- ۷

 . اطالعات و چگونگي انجام کار توسط پژوهشگر

 

 

توصیفي و هاي آماري ها: اشاره به عنوان آزمون یا آزمونهاي تجزیه و تحلیل دادهروش- ۶

 . هامورد استفاده براي تجزیه و تحلیل دادهاستنباطي 

 مورد استفادهنام برنامه هاي رایانه اي آماري -7

 مالحظات اخالقي-8

 

 

 

 اصول اساسي در نوشتن روش کار یا مواد و روش ها

 

بخش روش خود شامل سه قسمت نسبتاً مجزا است، که به ترتیب عبارتند از: الف( شرکت - ۱

هاي غیر ها )براي طرحدادهکنندگان و طرح پژوهش؛ ب( ابزار یا تکالیف؛ ج( شیوه گردآوري 

هاي آزمایشي(. بنابراین بخش روش سه آزمایشي( یا مراحل اجراي آزمایش یا مداخله )براي طرح

 . سر عنوان دارد

 

 . اي را بیان نکنیدگونه نتیجهدر بخش شرکت کنندگان و طرح پژوهش هیچ- ۲
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هایي تعدادي و با چه ویژگيابتدا مشخصات شرکت کنندگان را ذکر کنید. چه کساني، چه - ۳

 . اندانتخاب شده

 

 . ها ذکر شودنحوه انتخاب شرکت کنندگان و داوطلب بودن یا نبودن آن- ۴

 

کنندگان بیان شود. براي مثال، تعداد دختر و هاي جمعیت شناختي شرکتتا حد ممکن ویژگي- ۷

 اجتماعي –قه اقتصادي ها، سطح تحصیالت و طبپسر شرکت کننده، میانگین یا دامنه سني آن

 . هاآن

 

 . هایي که براي جلوگیري از اریب انتخاب افراد صورت گرفته باید ذکر شودتمام کنترل- ۶

 

اگر پژوهش از نوع آزمایشي است، نحوه دستکاري متغیر )هاي( مستقل و شیوه کنترل - ۵

طبقه بندي صورت ها و اگر غیر آزمایشي است نحوه متغیرهاي مزاحم براي شکل گیري گروه

هاي پیمایشي و هاي از قبل شکل گرفته دقیقاً تشریح شود. براي طرحگرفته یا انتخاب گروه

 . کندهمبستگي ذکر نوع مطالعه در ابتدا یا انتهاي توصیف مشخصات شرکت کنندگان کفایت مي

 

هاي استوانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مقیابزار استفاده شده در پژوهش مي- ۸

ها باشند. در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا این ابزار توصیف شوند، سپس بندي و آزموندرجه

ها مورد هاي روانسنجي )نظیراعتبار و روایي( آنها ذکر شود و در پایان ویژگيگذاري آنشیوه نمره

 .اشاره قرار گیرد

 

ها باید هر عملي را که قباًل توصیف در قسمت مراحل اجراي آزمایش یا شیوه گردآوري داده- ۹
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نشده و پژوهشگر )ان( دیگر براي تکرار مطالعه به دانستن آن نیاز دارند توصیف شود. ترتیب خاص 

هاي برداشته شده براي مطالعه، نحوه آموزش پرسشگران )یا آزمونگران یا آزمایشگران( گام

ها بندي پژوهش، دستورالعمل داده شده به شرکت کنندگان و اطالعات اولیه داده شده به آنزمان

درباره هدف پژوهش و یا نحوه اجراي مطالعه )اجرا فردي بوده یا گروهي، طول مدت زمان اجرا، 

 .شودمکان اجرا و مواردي از این قبیل( نکاتي است که در این قسمت بیان مي

جدید است باید قدم به قدم شرح داده شود. اگر از روش اگر روش تان نکته: 

استانداردی استفاده مي کنید کافي است به نام آن و یک مرجع ارجاع دهید.از 

 زمان گذشته استفاده کنید.

 (Findings) یافته ها

 

که معموال شامل  شوداید ذکر ميها، نتایجي که شما در پژوهش خود به دست آورهدر بخش یافته

هاي مقاله است. اگر از . مهمترین هدف این بخش گزارش یافتهمطالب  فصل چهارم پایان نامه است

ها استفاده شده است، باید در اولین پاراگراف توضیح اي براي تجزیه و تحلیل دادهروش پیچیده

کوتاهي درباره نکات تئوري این روش ارائه داده شود وتشریح شود چه روش آماري را به کار رفته و 

ه است. اگر از روش آماري استفاده شده باشد که در دسترس عموم قرار علت استفاده از آن چه بود

توانند توانند آن را به دست آورند و چگونه ميندارد، براي خوانندگان توضیح داده شود از کجا مي



 

25 
 

هاي زیربنایي هاي موجود فرضاطالعات درباره آن کسب نمایند. سپس نشان داده شود که داده

ها یا نرمال بودن(. رد نظر را دارا است )به عنوان مثال شرط همگني واریانساستفاده از آزمون مو

ها اعمال شده باشد، باید گزارش داده شود. پس از ارائه این هر نوع تغییر و تحولي که در داده

هاي آمار هاي به دست آمده از کاربرد روشاطالعات مقدماتي، نتایج گزارش داده مي شود. داده

 شود.نوشته مي Pتوصیفي در پژوهش همراه با مقدار استنباطي و 

 

 مقاله یافته هاینکات اساسي در نگارش قسمت 

 

 .ها در دو قسمت توصیفي و استنباطيآوردن یافته- ۱

 

 . ها در یک پاراگراف ارائه شودهاي جمعیت شناختي آزمودنيقبل از ارائه جداول، ویژگي- ۲

 

 . ها و نتایجدر این قسمت و اکتفا نمودن به ارائه یافته اجتناب از هر گونه تفسیر و بحث- ۳

 

 . بندي نتایج در قالب جداول و اشکالخالصه- ۴

 

  شماره گذاري و درج عناوین براي جداول ارائه شده در باالي آن- ۷

 

 

 . ها در زیر آنشماره گذاري و درج عناوین براي شکل- ۶

 

 . خالصه وار بودن محتویات جداول- ۵

 

 . هاي آورده شده در جدولاجتناب از تکرار داده- ۸
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 . هاي خام، مگر در مواردي که روش تحقیق از نوع تک آزمودني باشداجتناب از آوردن داده- ۹

 

 . نداشتن سوگیري در ارائه نتایج و ارائه کل نتایج، نه فقط نتایج تایید شده- ۱۱

 

 . هاآنارائه نتایج آماري با ذکر دالیل تایید یا رد - ۱۱

 

ها را شود، متغیرهاي وابسته باید سر عنواناگر ضرورتي بر عنوان بندي این بخش احساس مي- ۱۲

 . تشکیل دهند و فرضیات

 

 . کلمات اختصاري و نمادهاي استاندارد را براي ارائه نتایج به کار ببرید- ۱۳

 

 .گاه جمله را با عدد شروع نکنیدهیچ- ۱۴

 

 جداول و نمودار)ها( اشاره نمائید.به شماره جدول یا -55

 

در بیان نتایج از فعل زمان گذشته ساده استفاده کنید و فقط در ارجاء نتایج به جداول یا -56

 نمودار از فعل زمان حال استفاده مي شود.

 

 ازبکاربردن اعداد و اعشار و اختصارات در شروع جمالت خودداري نمائید.-57

 

 تفسیرذکر مفاهیم آماري بدون -58

 

 توصیف متغیر ها با تعداد / درصد/حداقل/حداکثرو..-53

 

 



 

27 
 

 

 پیشنهاداتو  (Discussion &Result)گیری بحث و نتیجه

(Recommendations) 

 

 

ها گیري و ارتباط میان یافتهدر نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیري به تفسیر نتایج، بحث و نتیجه

که معموال شامل مطالب  فصل پنجم پایان نامه  شود.ميهاي پیشین پرداخته با تحقیقات و تئوري

و بعالوه پیشنهادات است که شامل پیشنهادات کاربردي تحقیق  و پیشنهادات پژوهشي براي  .است

 تحقیقات بعدي است.

 

از جزئیات نتایج پژوهش شروع و به سمت ساختار این بخش بر عکس مقدمه است، 

 :ساختاربه صورت این  کنیم.کلیات حرکت مي

 

 : توان این بخش را با ذکر دوباره هدف پژوهش شروع کرد. به مثال زیر توجه کنیدمي- ۱

 

زمین و تغییرات اقلیمي در  هپژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بین گرم شدن هواي کر

 هاي شمال غربي ایران انجام گرفت.دشت

 

 : شود. به مثال زیر توجه کنیدآورده مي زبان غیر آماريها به صورت خالصه و به یافته- ۲

 

هاي اي که از پژوهش حاضر به دست آمد، این بود که گرمایش زمین سبب کاهش آباولین یافته

 سطحي شده است.

 

هاي پیشین مقایسه کنید و ذکر کنید که آیا این یافته نتیجه به دست آمده را با نتایج پژوهش- ۳

 . است یا خیرهاي دیگر همسو بوده با پژوهش
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اي به دست آمده است. براي این کار یافته به دست آمده را تبیین کنید. چرا چنین نتیجه- ۴

 . ها یا نظریات مختلف استفاده کنیدتوانید از مدلمي

 

 . گیري خالصه کنیدهاي به دست آمده را در بخش نتیجهتمام یافته- ۷

 

 هاي پژوهش را ذکر کنید محدودیت- ۶

 

 اساسي در نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیریاصول 

 

توان قبل از آن نیز یک بار ابتدا با بیاني کلي راجع به ماهیت نتایج، بحث را شروع کنید. مي- ۱

 دیگر هدف اصلي پژوهش راذکر کرد

  

ها ها است. از بحث در خصوص نتایج و تعبیر و تفسیر آنتر از سایر بخشساختار این بخش فني- ۲

 . آیدهاي به عمل ميگیري از یافتهشود، سپس یک نتیجهميشروع 

 

شود نتایج مطالعه حاضر در بدنه دانش موجود قرار گیرد. گیري سعي ميدر قسمت نتیجه- ۳

ها مطالعه شود. در پایان محدودیتها بیان ميشناختي یافتهتلویحات نظري، عملي، تجربي و روش

 . گیردآتي مورد بحث قرار مي حاضر و پیشنهادهایي براي مطالعات

 

اگر ساختار نگارش مقدمه را به مثابه قیفي در نظر بگیریم که از کلیات یعني زمینه بحث شروع - ۴

شود؛ ساختار نگارش بحث مشابه یک قیف شود و به جاي باریک قیف یعني فرضیات ختم ميمي
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شود و به نتایج شروع مي بر عکس است که از جاي باریک یعني بحث و تفسیر در خصوص تک تک

 . شودباالي قیف یعني نتیجه گیري و بسترسازي براي ارائه نظریه و بسط دانش ختم مي

 . هاي ارائه شده را به نکاتي که در مقدمه به آن اشاره کردید ربط دهیدتبیین- ۷

 

 . نتایج را با کلمات متفاوت دوباره در این قسمت تکرار نکنید- ۶

 

 . هاي دیگران تفسیر کنیدید را در مقایسه با یافتههاي جدیافته- ۵

 

 . هاي احتمالي همسویي و ناهمسویي نتایج مطالعه خود را با مطالعات دیگران بیان کنیدتبیین- ۸

 

هاي هاي مطالعه خود اشاره کنید. به مواردي اشاره شود که در ارتباط با یافتهبه محدودیت- ۹

هاي پژوهشگر در این سازد. گرفتاريرا با اشکال مواجه مي هاپژوهش است و تعمیم پذیري آن

 . قسمت جایگاهي ندارد

 

 . ها و قابل اجرا باشدپیشنهادهاي ارائه شده در راستاي حل محدودیت- ۱۱

 

 .ذکر کمک هایي که این یافته به گسترش دانش نظري نموده است- ۱۱

 

 . برد داردهایي کارهاي شما در چه بخشمشخص کنید که یافته- ۱۲
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 . ها و ادبیات پژوهش قبل از اقدام به تدوین این قسمتاحاطه یافتن بر نظریه- ۱۳

 

 . هاهاي شخصي و آوردن تفسیرهاي وراي دادهخودداري از ارائه قضاوت- ۱۴

 

 .هاي با شواهد اندکهاي فاقد شواهد و تعمیمخودداري از ارائه تعمیم- ۱۷

به موارد  و نتیجه گیری و پیشنهادات قسمت بحثبنابراین به طور خالصه در 

 زیر دقت کنید:

 یک مرور سریع بر روي یافته هاي مهم ، خصوصا اهمیت آماري آنها-

 آیا آن اطالعات فرصیه تحقیق را تائید مي کنند؟ سواالت پژوهش را پاسخ مي دهند ؟ یا اهداف-

 محقق را برآورد کرده اند؟  

 همخواني دارد؟آیا با نتایج دیگر محققان -

 را با استفاده از مطالعات دیگران حمایت کند. جنتای-

 محدودیت هاي پژوهش و چگونگي تعمیم پذیري نتایج را بیان کنید.-

 کاربرد نتایج مطالعه -

 پیشنهاد براي  پژوهش هاي آتي-

 و بعالوه

 اصول، روابط و کلیات را استخراج کنید.  -
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 تحلیل، مدل ، تئوري ارائه کنید. -

 رابطه میان نتایج و )تحلیل، مدل، تئوري( را نشان دهید. -

 مفهوم نتایج و اهمیت داده هاي بدست آمده را بگویید.  -

 آیا نتایج با انتظارات شما سازگاري داشت؟  -

 آیا خطاي تجربي دلیلي براي هر اختالف میان نتایج و انتظارات شما به دست مي دهد؟ -

 شما وجود دارد؟ آیا الگوها یا روابط پنهان در نتایج -

 آیا این نتایج فرضیه که شما داشتید آزمایش مي کردید را حمایت مي کند؟ -

 هاي ادبیات تحقیق را حمایت مي کند؟ یا این نتایج پیش بینيآ -

 مهمترین نتایج و تبعات آنرا شرح دهید.  -

 هر محدودیت یا استثناء یا قید و شرطي را لیست کنید.  -

نتیجه گیري، پیشرفت هایي در دانش که از آن ظهور کرده را خالصه و جمع بندي مي کند.  -

 قابل قبول است.  Pointed-Bulletارائه کردن نتیجه گیري ها به عنوان یک لیست 

 بحث خود را با یک یا چند نتیجه گیري درآمیزید.  -

 توانید بکنید؟شما با انتظارات شما سازگار است چه نتیجه گیري مي  جاگر نتای -

 اگر نتایج شما با انتظارات شما متفاوت است آیا مي توانید توضیح ممکني براي آن ارائه دهید -

 یعني نتایج را باید تبیین نمود.

 دارند؟ بر نتایج شما چه مفاهیم نظري و تئوري در -

 چه کاربردهاي عملي ممکن است از کار شما جریان یابد؟ -

 به یک حوزه وسیع تر تعمیم دهید؟ را مطالعه تاننتایج حاصل ازیا مي توانید آ -

 آینده پیشنهاد مي کند؟پژوهشي دیگري را در آیا نتایج شما نیاز به کار  -

 و فقط واقعیت نتایج را شرح دهید.از نتیجه گیري هاي منفي نترسید -
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 )اگر نیاز بود( Acknowledgement-تأیید و تصدیق -

 

معموال براي تشکر از حمایت هاي معنوي و مالي افراد یا سازمان هایي مي باشد که از تحقیق ما 
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 بخاطر مرور یادداشت ها تشکر مي کنند. 
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قسمت باید تمامي منابع فارسي و انگلیسي که در مقاله به آن اشاره کرده ایم قید شود، که  در این 

که به صورت خالصه در  استفاده شود MLAیا   APAباید از یکي از روش هاي مرجع نویسي مانند 

زیر قید شده است و به صورت کامل در فایل روش منبع نویسي براي مقاالت فارسي و انگلیسي با 

 آمده است. APAenglishو  APAfarsiدر  APAروش 

 

ها و استدالل حاصل از آنها، به منابع و اعتبار یک گزارش پژوهشي عالوه بر صحت و دقت داده

مراجعي است که از اطالعات آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار یک 

هاي دیگران را به خواننده معرفي از اندیشهمقاله علمي است، به وسیله آن، چگونگي استفاده 

که یکي شیوه ارجاع دادن در شود نماید. در این قسمت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره ميمي

 متن است و دیگری شیوه ذکر منابع در پایان مقاله.

 

 
نخستین چیزي که درباره استناددادن در متن باید مشخص بشود، این است که: چه چیزي باید 

 است: ( موارداستنادآوردن را به شرح زیر بیان داشته5331مستند گردد؟ مک برني )

 

هایي را که به دیگران تعلق دارند، مشخص کرد و با ذکر مأخذ نشان داد که از آِن باید اندیشه -

کنیم تا دزدي یا سرقت ادبي که در فایل؟ شرح داده شده   داريباشند )امانتچه کساني مي

 (؛است؛ انجام ندهیم

 

هایي با چهارچوب فکري کسان دیگري همخواني دارند، موارد را هر زمان که افکار و اندیشه -

 باید با ذکر منبع مشخص کرد؛

 

رکرد تا اگر گیرد، منبع آن را باید ذکاي موردبحث قرار ميهر زمان که نظریه، روش یا داده -

 خواننده خواست اطالعات بیشتري درباره آن کسب کند، بتواند به آن مراجعه کند؛
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هایي را که از یک متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف، داخل گیومه باید نقل قول

 (.33، ص 5375، به نقل از سیف، 5331شود، مستند ساخت. )مک برني آورده مي

 

آیند، الزم نیست مستند براي خوانندگان، اطالعات عمومي به حساب ميبنابراین اطالعاتي که 

تواند به آثار خود ارجاع، دهد که این ارجاع براي مطالعه بیشتر شوند. نویسنده، تنها در صورتي مي

االمکان باید به منبع مستقیم یا باشد و نقل از خود، معنا ندارد. همچنین در استنادکردن، حتي

شود که محقق دسترسي مستقیم به اد کرد. تنها زماني به منابع دیگران استناد ميترجمه آن استن

اصل اثر را نداشته باشد که در آن صورت باید مشخص کرد که آن مطلب از یک منبع دست دوم 

 (.41، ص 5375گرفته شده است. )سیف، 

 

 چه منابعي معتبر هستندمعموال 
 به ترتیب اولویت

 ، علمي پژوهشي، علمي ترویجي و..( ISIمجالت معتبر )مقاالت چاپ شده در  -1

 کتب علمي )ترجیحاً کتب مرجع و تخصصي التین( -2

 مقاالت ارائه شده در همایش ها  -3

 پایان نامه ها -4

 پتنت ها  -5

 و .. WHO  FAO   IEEE  UNESCOوبسایت هاي معتبر مانند  -6

 گزارش طرح هاي پژوهشي مستند و معتبر -7

 

 هستندمعتبر کمتر  چه منابعي 
مقاالت چاپ شده در روزنامه ها و مجالت غیر علمي )مجالت تبلیغاتي، مجالت مدل، مجالت  -1

 سرگرمي، روزنامه هاي محلي و ..( 

 برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني  -2

 مکالمات شخصي -3

 نامه هاي اداري -4



 

35 
 

 وبالگ ها و وبسایت هاي غیر رسمي  -5

 معتبري که از تاریخ انتشار آن ها بیش از چندین دهه سپري شده است منابع  -6

 و ..... -7

 

 مقاله شیوه ارجاع در متن -

 
به صورت مستقیم یا غیر  وب سایتي و .... هرگاه در متِن مقاله مطلبي از یک کتاب یا مجله یا

هاي مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت. این مستندسازي شیوه

 شود.هایي از آن اشاره ميمختلفي دارد که در اینجا به بخش

 
،آورده «پروفسور»، «دکتر»، «استاد»، «خانم»، «آقا»در استناد، نام مؤلف و صاحب اثر، بدون القاب 

د، مگر در جایي که لقب جزو نام مشخص شده باشد، مانند خواجه نصیرالدین طوسي. شومي

 (.83، ص 5377)دهنوي، 

 

 یک اثر با یک مؤلف:

 

آید و پس از پس از آوردن متن، داخل پرانتز: نام مؤلف، تاریخ انتشار، شماره صفحه به ترتیب مي

 (.27، ص 5382شود؛ مانند: )منطقي، آن، نقطه آورده مي

 

 

 یک اثر با بیش از یک مؤلف:

 

اگر تألیف داراي دو یا سه مؤلف باشد، نام آنها به ترتیب ذکر شده در اثر، به همراه سال انتشار و 

شود و به دنبال آن آید؛ ولي در آثار با بیش از سه مؤلف، نام اولین مؤلف ذکر ميشماره صفحه مي
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آید؛ مانند: )سرمد، بازرگان و حجازي، حه ميو سپس سال انتشار و شماره صف« و همکاران»عبارتِ 

 (.75، ص 5346( یا )نوربخش و همکاران، 51، ص 5373

 

 

 

 ها و نهادها:آثار با نام سازمان

 
ها، مؤسسات، ادارات و مانند اینها انتشار یابند، در ها، انجمندر صورتي که آثار به نام شرکت

آید؛ مانند: )فرهنگستان زبان و ادبیات فارسي، استنادکردن، به جاي نام مؤلف، نام سازمان مي

 (.34، ص 5382

 

 

 

 دو یا چند اثر یک مؤلف:

 

هرگاه به دو یا چند اثر مهم اشاره شود، همه آنها در داخل پرانتز، و به ترتیب تاریخ نشر پشت 

(. و اگر چند اثر 5، ص 5331؛ 27، ص 5388؛ 55، ص 5381آیند؛ مانند: )واالس، سرهم مي

گردند؛ مؤلف در یک سال منتشر شده باشد، آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متمایز ميیک 

 (.56ب، ص 5365؛ 22الف، ص5365مانند: )احمدي، 

 

 زیرنویس )پاورقي( توضیحي

 
تواند آن را در توضیحات اضافي، یا توضیح اصطالحاتي را که نویسنده براي حفظ انسجام متن نمي

کردن شماره آنها بیان کرد. نکته قابل توجه اینکه، توان در زیر صفحه با مشخصميمتن بیاورد، 

 االمکان خالصه ذکر شوند و نباید تکرار مطالب متن باشند.این توضیحات باید حتي
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در ترجمه متون توضیحاتي که مؤلف در زیرنویس آورده، باید عینا ترجمه شود و در صورتي که 

تواند آن را در پاورقي ح یا تبیین مطلبي توضیحي را ضروري ببیند، ميمترجم براي بیان اصطال

 براي متمایز ساختن آن از توضیحات-را « مترجم»ذکرکند و در جلوي آن لفظ 

 

 

 هامعادل

 

در داخل متن حتما باید به فارسي نوشته شود و صورت خارجي آنها در  غیرفارسيهاي کلمه

اصطالحات تخصصي یا اسامي اشخاص است. چنانچه در موارد  پاورقي ذکر گردد و این، منحصر به

خاصي الزم باشد که صورت خارجي آنها در داخل متن بیاید، باید آنها را مقابل صورت فارسي در 

 (.57، ص 5372زاده، داخل پرانتز نوشت. )غالمحسین

 

مقاله یا کتاب، ها این است که اوالً در هر متن یا توجه در استناد دادن معادلنکته قابل

 های بکار گرفته شده بایدشود؛ ثانیا معادلفقط یک بار معادل انگلیسي آنها آورده مي

های دیگر، مثل فرانسه، آلماني، و... باید، در یکنواخت باشند. و در صورت آوردن معادل

شود. در نوشتن اسامي اشخاص، ابتدا نام بزرگ، سپس  درباره آن دادهمتن توضیحي 

 . C،Jungشود مانند حرف اول نام کوچک او با حروف بزرگ نوشته مي

 

 

 

 در پایان مقاله منابعبخش ارجاع در  -

 

محقق باید در پایان مقاله فهرستي از منابع و مراجعي که در متن به آنها استناد کرده است، به 

ترتیب حروف الفباي نام خانوادگي در منابع فارسي )عربي یا انگلیسي در صورت استفاده( بیاورد. 

له مقصود از فهرست منابع، به دست دادنِ صورت دقیق و کامل همه مراجعي است که در متن مقا

است. هدف از ارائه این فهرست، نشان دادن میزان تالش پژوهشگر در بررسي و به آنها استناد شده
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استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق سایر نویسندگان و مؤلفان و نیز راحتي دستیابي 

ا استناد خواننده به منابع موردنظر است؛ عالوه براینکه تمامي مراجع و مآخذي که در متن به آنه

شود که در متن شده، باید در فهرست منابع آورده شود، پس در بخش منابع، فقط منابعي آورده مي

 به آنها استناد شده است.

 

رسند که در همه ارجاعات در ذکر هر منبع، حداقل پنج دسته اطالعات، ضروري به نظر مي

 اند:مشترک

 

 . نام ناشر.5. نام شهر)ایالت(؛ 4.عنوان اثر؛ 3. تاریخ انتشار اثر؛ 2. نام مؤلف یا مؤلفان؛ 5

 

جداسازي این اطالعات از هم با نقطه ).( و جداسازي اجزاي مختلف هر یک از آنها با ویرگول )،( 

 گیرد.صورت مي

 

 

 

 ارجاع کتاب در منابع

 
شود، در صورتي که اثر در ارجاع کتاب با یک مؤلف، اطالعات ضروري ذکر شده در باال ذکر مي

 آید.باشد، پس از عنوانِ کتاب، شماره چاپ آن ميتجدیدچاپ شده

 

( با edدي )باشد، عالمتِ ايدر ارجاعات انگلیسي در صورتي که چاپ جدید مجددا ویرایش شده

 نوشته زیر که یعني چاپ دوم است. شود، مانندآن، داخل پرانتز آورده مي ششماره ویرای
(2nd ed) 

 

 

دو مؤلف یا بیشتر، اسامي مؤلفان به ترتیبِ نامِ ذکرشده در کتاب، ذکر در ارجاع منابع داراي 

 آید؛ مانند:خانوادگي و نام آنها ویرگول و بین اسامي مؤلفان نقطه ویرگول )؛( ميشود و بین ناممي
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هاي تحقیق در علوم رفتاري )چاپ (. روش5373سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس و حجازي، زهره)

 آگاه. سوم(. تهران: نشر

 

هاي ترجمه شده، پس از ذکر نام مؤلف و تاریخ اثر، نام مترجم و تاریخ انتشار در معرفي کتاب

شود. در آثاري که تاریخ نشرشان مشخص نیست، داخل پرانتز به جاي تاریخ نشر، ترجمه ذکر مي

 آید؛ مانند:عالمت سؤال )؟( مي

 

جمه جواد مصلح. چاپ دوم، تهران: (. شواهد الربوبیه، تر5375صدرالدین شیرازي، محمد)

 انتشارات سروش.

 

اند، به جاي نام اشخاص، نام ها یا نهادها منتشر شدههایي که با عنوان سازماندر معرفي کتاب

نامه (. واژه5362شوند: مرکز اسناد و مدارک علمي، وزارت آموزش و پرورش، )مراکز ذکر مي

 فارسي. تهران. نشر مؤلف. -انگلیسي انگلیسي،  -آموزش و پرورش: فارسي 

 

هایي که به جاي مؤلف، ویراستاري یا به صورت مجموعه مقاالتي بوده که به وسیله افراد کتاب

 آیند:اند، بدین صورت مياست؛ اما یک یا چند نفر آنها را گردآوري کردهمختلف نوشته شده

 

قاالت اولین سمینار راهنمایي و مشاوره. (. مجموعه م5374)گردآورنده(، ) آبادي، عبداللّهشفیع

 تهران. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي.

 

 ارجاع مقاله در منابع

 
رسند، ابتدا نام مؤلف یا تخصصي به چاپ مي-هاي علميهایي که در مجلهبراي ارجاع به مقاله

مؤلفان، پس از آن، تاریخ انتشار اثر، بعد عنوان مقاله، و به دنبال آن، نام مجله و شماره آن ذکر 
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در  ppشود، سپس شماره صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسي و مي

 شود.گلیسي آورده ميان

 

 

 

 نامه و رساله در منابعارجاع پایان

 
نامه کارشناسي ها، پس از ذکر عنوان، باید ذکرشود که آن منبع پایاننامهها و پایاندر ارجاع رساله

ارشد یا رساله دکترا و به صورت چاپ نشده، است؛ سپس باید نام دانشگاهي را که مؤلف در آن 

 ت، آورد:اسالتحصیل شدهفارغ

 

نامه کارشناسي ارشد، چاپ نشده (. مباني معرفتي مشّاء و اهل عرفان، پایان5375ایزدپناه، عباس )

 دانشگاه قم.

 

 ارجاع از یک روزنامه در منابع

 
رسد، یا استنادهایي که از متن ها به چاپ ميها و روزنامههایي که در خبرنامهدر معرفي مقاله

شود، همانند ارجاع مقاله در مجله، تمام اطالعات روزنامه آورده ميسخنراني اشخاص در یک 

 کند. مانند:ضروري را آورده سپس سال انتشار، روز و ماه، نام روزنامه و شماره صفحه را ذکر مي

 

مهر(، موانع ساختاري توسعه بخش کشاورزي، روزنامه 25، 5375جیدي، محمدکاظم )ممحقق 

 .6کیهان، ص

 

 المعارف در منابعمه و دائرهناارجاع فرهنگ
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ها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه اطالعات ضروري، همانند کتاب به المعارفدر ارجاع دائره

 آید؛ مانند:ترتیب مي

 

المعارف بزرگ اسالمي )چاپ دوم(، تهران: مرکز (، دائره5377بجنوردي، سیدکاظم و همکاران )

 المعارف بزرگ اسالمي.دائره

 

 هاها، سمینارها و گزارشکنفرانس ارجاع

 

 (.53، ص5363ها و سمینارها باید به شکل زیر بیان گردد: )سلطاني، ارائه گزارش از همایش

 

(. چکیده مقاالت اولین همایش بین 5381المللي نقش دین در بهداشت و روان )همایش بین

 ران.المللي نقش دین در بهداشت روان، تهران: دانشگاه علوم پزشکي ای

 

 

 

 منابع الکترونیکي )اینترنت(ارجاع از 

 
امروزه نقل از منابع اینترنتي یکي از منابع ارجاع است که در ذکر آن، اطالعات ضروري به ترتیب 

 (.5381، ترجمه قنبري، 5387گردد )ترابیان، زیر بیان مي

 

، 5، ش 8)روي خط اینترنت(، ج COREلرزد، در مجله (. درخت یوشع مي5336بارلو، جان پي )

 ، قابل دسترسي در:5336مارس  25(، نقل شده تاریخ 5332)

 

 Zine File:Ptp.etext.org Directory-Corel.08.g2.:pub/Zines/CORE 
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یک نمونه از بخشي از منابع در پایان مقاله اي علمي و پژوهشي که ممکن است همه موارد و 

 جزییات مرجع نویسي صحیح را رعایت نکرده باشد: 

 

نرم افزارهاي خوب مدیریت رفرنس است  که براي؟ از فایل مرجع نویسي یا درس توجه:

 آسان تري بر منبع نویسي داشته باشید.استفاده کنید تا هنگام نوشتن مقاله مدیریت  بهتر و 

 

 ؟بدهم self-citationارجاع به خود یا توجه:

 
 کاهد مي مقاله ارزش از کار این ٬باشد مقاله خود نویسندگان پژوهش ٬اگر منابع ذکر شده در مقاله

معموال کمتر از  ISIبه خود مجالت  ارجاع درجه. کند مي ضعیف را آن بودن المللي بین جنبه زیرا

 است. ۲۱٪

 

 مقاله آیین نگارش

 
محقق باید ابعاد سه گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. آنچه تاکنون 

اي از اصول محتوایي و ساختاري یک مقاله علمي بود. اکنون به بررسي اصول کلي بیان شد، خالصه
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که مراجعه  پردازیمرسد، ميضروري به نظر ميآیین نگارش که رعایت آن در تحریر مقاله علمي 

  که آیین نگارش در آن شرح داده شده است.فایل شود به 

 
 

 تایپ مقاله

 
که  پذیرندميو بر اساس فرمت تعیین شده اکثر مجالت علمي، مقاالت خود را به صورت تایپ شده 

 شرح داده ایم.ه ارسال مقالدر قسمت 

 

 ویرایش متن

 
ویرایش متن بر عهده ویراستار است که باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمي صورت 

 دهد. 

 

 

 هاپیوست

 
اگر مقاله علمي داراي مطالبي باشد که در گزارش پژوهش علمي ضروري نیست، مؤلف آن را در 

 نماید. ها، ضمیمه مقاله ميپیوست

 

 

 

 


