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 چیستی مقاله و آشنایی با انواع مقاالت

 عنوان 

 و واژگان کلیدی ( خالصه)چکیده 

 (زمینه و هدف)مقدمه 

 (روش تحقیق( )روش کار( )روش بررسی)مواد و روش ها 

 یافته ها

 بحث

 نتیجه گیری

 (تشکر و قدردانی)تقدیر و تشکر 



 هدف از مقاله نویسی و آشنایی با انواع مقاالت



 مقاله نویسی چه فایده ای دارد؟

تولید و توسعه علم از طریق پژوهش و با انتقال یافته های علمی صورت 
 .  می گیرد

یکی از مهمترین روش های انتقال یافته های علمی، تدوین و انتشار مقاله 
 .  است



 انگيزه هاي نوشتن

 نوشتن به قصد آموختن و یادگیری

 نوشتن به قصد بررسی یک موضوع

 نوشتن به قصد مستند سازی

 نوشتن به قصد گزارش دادن

 نوشتن به قصد متقاعد کردن دیگران

 بقا و ادامه فعالیت در محیط های دانشگاهی و علمی

 Publish or Perish“  نوشتن یا انحطاط”عمل به شعار 



 انواع مقاله هاي علمی

 (پژوهشی اصیل)مقاله پژوهشی 

 مقاله مروری

 مقاله توصیفی صرف یا زمینه یابی

 مقاله آموزشی

 مقاله دانشنامه ای

 (تألیفی)مقاله گردآوری 



 (پژوهشی اصيل)مقاله پژوهشی 

 و نو ای مسئله بررسی به محقق که شود می گفته ای مقاله به
  متکی و داده انجام خود که پردازد می نوین پژوهشی از برخاسته

 .نیست دیگران های یافته بر

 را یافته انجام پژوهش های یافته که آن دلیل به مقاله نوع این 

 .شود می خوانده نیز «پژوهش گزارش» کند می منعکس



 مقاله مروري

 به نقد، ارزیابی و تحلیل نوشته هایی می پردازد که قبالً منتشر شده است

بازخوانی روشمند یک اثر به همراه مالحظات انتقادی و تکمیلی است که روند 
 .  پژوهش را در میان نوشته های مرتبط با یک موضوع، بررسی و مشخص می کند

 . هدف از این نوع مقاله، عالوه بر اطالع رسانی و ارزیابی، تفسیر موضوع نیز هست

به همین دلیل . نقش مهم مقاالت مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است
 .دقیق و کامل بودن استنادهای ارائه شده، امری ضروری است

معموالً به وسیله نویسنده ای تهیه می شود که با متون و نوشته های رشته خود آشنا 
 .است و به مسئله مورد بررسی نیز احاطه کامل دارد



 مقاله توصيفی صرف یا زمينه یابی

مشاهده دقیق پدیده ها در جامعه مورد تحقیق به منظور معنا دادن به جنبه های  
 مختلف اطالعات جمع آوری شده 

 مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در جامعه

 جمع آوری اطالعات و معنا دادن به امور مشاهده شده

در این نوع مقاالت هیچ گونه استدالل و قضاوتی و صورت نمی گیرد و تنها به   
 .  گزارش آنچه هست، پرداخته می شود

 .این مقاالت اطالعات شایسته ای برای پژوهش های اصیل فراهم می آورند



 مقاله آموزشی

 هدف از تدوین مقاله آموزش و انتقال دانش است

مقاله آموزشی میتواند بر حسب گروه های سنی مخاطبان و یا 
 . تخصصی و عدم تخصصی آنان تنوع یابد

چنین فعالیتی فاقد جهت گیری پژوهشی است و به تولید علم نمی 
 .انجامد، بلکه جهت گیری آن انتقال اطالعات و آموزش است



 مقاله دانشنامه اي

مقاله دانشنامه ای یا دائره المعارفی درباره یک موضوع واحد با تکیه بر اطالعات روشن و 
 . طبقه بندی شده با هدف اطالع رسانی نوشته می شود

مؤلف اطالعات جامعی درباره موضوع از منابع موثق گرد آوری می کند و با ترکیب و  
 .تلخیص آنها فشرده ای از معتبرترین اطالعات را درباره هر مدخل به نگارش در می آورد

 .  سبک نگارش را دائره المعارف ها مشخص می کنند

آنها بر اطالعات موثق و دانش . دانشنامه نویسان کمتر در پی پژوهش های ابتکاری اند
 .  تثبیت شده و مقبول اهل علم، اصرار دارند

 .تکیه بر منابع اصیل از اصول اساسی مقاله دانشنامه ای است



 (تأليفی)مقاله گرد آوري 

صرفاً به گردآوری و انعکاس نظرات متفاوت و مختلف درباره یک 
 موضوع خاص می پردازد و در واقع کار نویی را عرضه نمی کنند

اختالفش با مقاله مروری آن است که الزاماً به سنجش و ارزیابی 
 . کلیه آثار پیشین نمی پردازد

ارزش چنین مقاالتی می تواند در نوع تقسیم بندی و طبقه بندی 
.مطالب و نحوه معرفی آنها باشد  



 عنوان مقاله



 چرا انتخاب عنوان مقاله مهم است؟

 . عنوان مقاله یکی از مهمترین عناصر یک مقاله علمی است

 هزاران نفر عنوان را می خوانند، اما تنها عده کمی به خواندن مقاله می پردازند

پس از چاپ مقاله، . اولین قسمت از مقاله که نگاه سردبیر مجله بدان می افتد، عنوان مقاله است
هنگامی که خوانندگان صفحه فهرست مجله را باز می کنند یا مجله را ورق می زنند، اولین 

 .قسمتی که به چشم می خورد، عنوان است

در مرحله مرور منابع  به وسیله پژوهشگران، اولین قسمتی که چشم محقق بدان می افتد، عنوان 
 .مقاله است



 چگونه عنوان مقاله را بنویسيم؟

 .برای نوشتن عنوان مقاله باید روی سوال اصلی پژوهش متمرکز شد

 .ویژگی های کلیدی پژوهش را باید در عنوان گنجاند



 عنوان مقاله چه انواعی دارد؟

در جمعیت مورد ( y)بر متغیری وابسته ( x)بررسی اثر یک متغیر مستقل 
 zدر  yبر  xتاثیر (: z)مطالعه 

بررسی اثرات روش های تدریس روان شناسی عمومی بر روی نگرش ها و  
 سازش با محیط در دانشجویان دانشگاه تهران

 

 

 

 

 



 عنوان مقاله چه انواعی دارد؟

 .عنوان مقاله سوالی را مطرح می کند که منعکس کننده هدف پژوهش است

 استفاده از مواد دیداری و شنیداری چه تاثیری بر یادگیری دانشجویان دارد؟



 عنوان مقاله چه انواعی دارد؟

  .عناوینی که به سوال مورد پژوهش پاسخ می دهند

این عناوین به صورت جمالتی نوشته می شوند که در نتیجه مطالعه را منعکس 
 . می کنند

استفاده از وسائل کمک آموزشی در مدارس غیر دولتی بیشتر از مدارس دولتی 
 .است



 یک عنوان مناسب چه ویژگی هایی دارد؟ 

 .قابل فهم و واضح باشد

 .جذاب باشد

 .در برگیرنده واژگان کلیدی مربوط به پژوهش باشد

 .حاوی مخفف، عالیم اختصاری و اصطالحات پیچیده نباشد

 .فاقد کلمات اضافی و بیهوده باشد

از کلماتی که نشانه تعصب باشند یا باعث برانگیختن احساسات شوند، 
 .استفاده نشده باشد



 چه نکاتی باید در نگارش عنوان رعایت شوند؟

اگر جمعیت منحصر به فردی در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است یا پژوهش  
انجام شده از نوع مبتنی بر جمعیت بوده و یا این که اشاره به جمعیت مورد پژوهش  

 .  دارای اهمیت خاصی می باشد، ذکر آن در عنوان الزم می باشد

 .  در غیر این صورت اشاره به جمعیت مورد مطالعه ضرورتی ندارد

مکان و زمان مطالعه نیز تنها در صورتی در عنوان ظاهر می شوند که واقعاً حائز 
 .اهمیت باشند



 چه نکاتی باید در نگارش عنوان رعایت شوند؟

 . اکثر مجالت در مورد طول عنوان، محدودیت قائل می شوند

  15الی  10معموالً از نویسندگان خواسته می شود که طول عنوان بیش از 
 .کلمه نباشد

خط چاپی   2برخی از مجالت از نویسندگان می خواهند که عنوان مقاله از 
 .بیشتر نشود

 عنوان موجز نوشته شود

مفهوم موجز نوشتن، استفاده از حداقل کلمات برای رساندن معنای مورد نظر 
 .در حد کافی می باشد



 چکيده

 



 چرا چکيده اهميت دارد؟

 .  چکیده، خالصه و عصاره مقاله می باشد

طیف افرادی که به چکیده مقاله دسترسی دارند، بسیار وسیعتر از افرادی است 
 .که به متن کامل مقاله دسترسی می یابند

اکثر خوانندگان معموالً پس از مطالعه چکیده، در مورد مطالعه متن کامل مقاله 
 .  یا ارجاع به آن تصمیم گیری می کنند

 .  پس از عنوان، مقام دوم از لحاظ اهمیت، از آن چکیده است



 چکيده چند نوع است؟

 ساخت یافته

امروزه در بسیاری از مجالت، چکیده ها از نوع ساختار یافته و دارای بخش 
 .  بندی مشخصی می باشند

 .کار تدوین چکیده را آسان می کند

 غیر ساخت یافته

 معموالً در یک پاراگراف نوشته می شود

 .فاقد بخش بندی مخصوص چکیده های ساخت یافته می باشد

الزم است محتوا و ترتیب و توالی مطالب آن به همان ترتیب چکیده ساختار  
 .یافته تنظیم شود



 ؟  چکيده ساخت یافته چه بخشهایی دارد

 بخش های یک چکیده ساخت یافته

 (زمینه و هدف)مقدمه •

 روشها•

 یافته ها•

 نتیجه گیری•

 

این عنوان بندی در واقع شبیه به عناوین بخشهای اصلی مقاله می باشد؛ با این  •
 .تفاوت که در چکیده به جای بحث، نتیجه گیری مطرح می شود



 ؟  چکيده ساخت یافته چه بخشهایی دارد

در این بخش اهمیت موضوع پژوهش و هدف اصلی آن آورده می  : مقدمه
 .شود

در این بخش خالصه ای از روش انجام پژوهش به اختصار بیان : روشها
 .  می شود



 چکيده ساخت یافته چه بخشهایی دارد؟  

معموالً با ذکر معنی )در این بخش یافته های اصلی پژوهش : یافته ها
 .آورده می شوند( داری آماری

تفسیر و نتیجه گیری نهایی در مورد یافته های پژوهش در : نتیجه گیری
 .این بخش جای می گیرد



 در نگارش چکيده باید به چه نکاتی توجه شود؟

معموالً در نگارش چکیده، افعال مجهول و زمان گذشته به کار برده می   -1
 .  شود

 .  اکثر مجله ها برای حجم چکیده محدودیت قائل می شوند -2

 .تجاوز کند 250معموالً نباید تعداد کلمه چکیده از 

 .ترجیحاً از کلمات مخفف در چکیده استفاده نکنید -3

از لحاظ ترتیب نگارش، قاعدتاً چکیده باید آخرین بخشی از مقاله باشد  -4
 .که نوشته می شود زیرا چکیده، خالصه مقاله می باشد



 واژگان کليدي

 



واژه یا عبارت   10تا  3معموالً در پایان چکيده، 
کوتاه کليدي در ارتباط با موضوع اصلی مقاله 

 .ذکر می شود

 روش انتخاب واژگان کليدي در مقاله



 مقدمه

 



 ؟چرا مقدمه اهميت دارد

 .  یکی از بخش های مهم مقاله پژوهشی است

 . در حکم راهنمایی برای خواندن کل مقاله می باشد

چرا پژوهش انجام »هدف اصلی از بیان مقدمه پاسخ به این پرسش است که 
 . «شده است

بیشتر اوقات مقدمه مقاله ای که برای مجله فرستاده می شود، تنها قسمتی 
 .است که خوانده می شود



 ساختار کلی و محتواي مقدمه چگونه است؟

 ایجاد زمینه درباره موضوع پژوهش و اهمیت آن

 مروری کوتاه بر متون علمی موجود

 بیان منطق منجر به انجام پژوهش

 بیان هدف پژوهش



 اولين پاراگراف مقدمه چگونه نوشته می شود؟

در پاراگراف اول مقدمه معموالً موضوع اصلی پژوهش معرفی می شود و 
 .اهمیت آن تبیین می گردد



 سير ارائه مطالب در مقدمه چگونه است؟

 سیر ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص است

نویسنده، مطلب را از جنبه های کلی شروع می کند و رفته رفته به قسمتهای 
 .خاص تر می پردازد تا در نهایت هدف انجام پژوهش را روشن نماید



 یک مقدمه مناسب چگونه نوشته می شود؟

 نویسنده در مقدمه تأکید نماید که چگونه فرضیه را تدوین کرده است

تأکید نماید کاستی های پژوهش های قبلی چه بوده و پژوهش حاضر چگونه  
 .می تواند پاسخگوی پرسش هایی باشد که هنوز به جواب نرسیده است

چه انگیزه ای باعث انجام این پژوهش شده و  هدف از انجام این پژوهش 
 .  چیست

 روشن نمودن ارتباط پژوهشهای قبلی با پژوهش فعلی



در مقدمه بيشتر از چه 
 مراجعی استفاده شود؟

ارجاع به یک مقاله پژوهشی به  
اندازه چندین کتاب مرجع و  

دایرۀ المعارف ارزش دارد؛ چرا 
که مطالب کتب مرجع عام تر 
هستند؛ در حالی که مطالب  
مجالت از تازگی بیشتری  

برخوردار بوده، نزدیکی بیشتری با 
 .پژوهش فعلی دارند

پاراگراف آخر مقدمه 
 چگونه تدوین می شود؟

پاراگراف آخر مقدمه، محلی  
. برای بیان هدف مطالعه است
این قسمت همچنین محل  
نوشتن مزایای تکنیک یا 

اگر پژوهش  )متدولوژی جدید 
نیز می  ( در این مورد است

 .باشد



حجم یک مقدمه مناسب 
 چقدر است؟

  مرز و حد اما باشد کوتاه باید مقدمه
  می پیشنهاد .ندارد وجود آن برای دقیقی

 یا صفحه دو حداکثر مقدمه طول شود
  که کدام هر) باشد مقاله کل ششم یک

 .(است کمتر

اشکاالت شایع در نوشتن مقدمه 
 چيست؟

 عدم بیان هدف از انجام پژوهش 

 .عدم اشاره به مراجع مرتبط

شرح پژوهشهایی که ارتباط دوری 
 .با پژوهش فعلی دارند

عدم توضیح ساختار کلی پژوهش که 
خواننده را در خواندن سایر قسمت 
 .های مقاله فاقد دیدگاه نگه می دارد



 چه نکاتی را باید هنگام تدوین مقدمه رعایت نمود؟

 .در مقدمه نباید به نتایج حاصل از مطالعه اشاره نمود

در استفاده از ضمیر اول شخص  . تا حد امکان از افعال معلوم استفاده شود
 .پرهیز شود

به هنگام نوشتن، آنجا که از موضوعی پذیرفته و اثبات شده سخن به میان  
آورده می شود، از زمان حال و آنجا که به پژوهشها و مطالعات قبلی اشاره می  

 .شود از زمان گذشته استفاده می شود

 .تا حد امکان از مخفف های نادر استفاده نشود



 مواد و روشها

 



 هدف از بخش مواد و روشها در یک مقاله چيست؟

بخش مواد و روشها متنی است که اگر سایر پژوهشگران قصد تکرار 
پژوهش را داشته باشند، می توانند مطابق با آن تمامی مراحل کار را 

 .تکرار نمایند



 بخش مواد و روشها از چه اجزائی تشکيل شده است؟

 زمان و مکان پژوهش

 جمعیت مورد پژوهش

 روش پژوهش

 شیوه جمع آوری داده ها

 نحوه تجزیه و تحلیل داده ها 



 زمان و مکان پژوهش

ذکر جزئیات مکان و زمان  
منوط به میزان تأثیر این 
 .فاکتورها در پژوهش است

 جمعيت مورد پژوهش

ذکر شیوه انتخاب افراد 
برای پژوهش، ضروری  

 .است

روش نمونه گیری و  
مالحظات اخالقی نیز در 
 .این قسمت بیان می شود



 روش پژوهش

   است ضروری جزئیات بیان شود، می استفاده جدیدی روش اگر

   .نیست الزم جزئیات ذکر شود، می استفاده ای شده شناخته روش اگر

  .شود می ذکر بخش این در بررسی مورد فرضیه

  از است شده انجام آنچه مورد در توضیح برای ها روش قسمت در
 .شود می استفاده گذشته زمان با افعال



 شيوه جمع آوري داده ها

 چگونگی اندازه گیری متغیرها

   گیری اندازه و آزمایشگاهی وسایل نظیر استفاده مورد ابزار 

  پرسش همچون ها داده آوری جمع مختلف های روش از استفاده نحوه
 مصاحبه و نامه



 تجزیه و تحليل داده ها

 ها داده بندی دسته های روش

 شود می ایجاد ها داده تحلیل و تجزیه منظور به که مهمی تغییرات بیان

   تحلیل و تجزیه جهت گوناگون آماری های آزمون از استفاده



 یافته ها

 



 بخش یافته ها چگونه تدوین می شود؟

پاسخ به پرسشهای پژوهش و اهدافی که در بخش مقدمه مطرح شده 
 .است

این پاسخ ها معموال مطابق انتظار پژوهشگر هستند ولی اگر مخالف با •
 . ایده اولیه وی باشند باید آنها را گزارش نماید

، شکلها  (خالصه ساختن شواهد)، جدولها (روایت مطلب)ترکیبی از متن •
حمایت کردن از  )و آماره ها ( برجسته ساختن یافته های مهم)

 .  می باشد( اظهارات

تنها نتایجی گزارش می شود که مرتبط با پرسش و فرضیه مطرح شده  •
 .  در بخش مقدمه باشد



 ساختار بخش یافته ها چگونه است؟

 

 یافته های توصیفی
 

 یافته های اصلی



 توصيفی هاي یافته

 تا شود می شروع پژوهش مورد نمونه توصیف با ها یافته نگارش
 های ویژگی نمایانگر حد چه تا نمونه که شوند متوجه خوانندگان

 .است آماری جامعه

 و نژاد، و سن جنس، مانند پایه خصوصیات بر مشتمل نمونه توصیف
  .باشند می ...



 اصلی هاي یافته

   .یابد می ادامه پژوهش سواالت با مرتبط های یافته ارائه با بخش این

  یک پیام یا موضوع که عنوان جمله با و شود می ارائه مستقل پاراگراف یک در موضوع هر
   .گردد می شروع کند، می بیان را پاراگراف

 تمایز بین یافته ها و اطالعات

که از اندازه گیریها و مشاهدات به دست می  ( غالباً اعداد)اطالعات یافته های واقعی هستند 
در مقابل، یافته  . باشند( میانگین و انحراف معیار)آیند و می توانند خام باشند یا خالصه شده 

 .و تفسیری از یافته ها ارائه می دهند. ها مفهوم اطالعات را روشن می کنند



 . اطالعات عددی اغلب در جدول ارائه می شوند

چنانچه ذکر مقادیر دقیق اعداد از اهمیت کمتری برخوردار است و الگو یا روند اطالعات 
 .مهم است، استفاده از شکل انتخاب بهتری است

جداول برای ارائه چکیده یافته ها و اعتبار آماری یافته ها و شکلها برا ی تأکید بر نکات  
 .مهم بکار می روند

جدول ها و شکل ها باید به تنهایی  . متن، جدول ها و شکل ها باید مکمل یکدیگر باشند
قابل فهم باشند و اطالعات کافی در آنها موجود باشد خواننده در موقع خواندن آنها 

 .مجبور به مراجعه به متن نگردد

 .  اعداد ارائه شده و درجدول ها و شکل ها نباید در متن تکرار شوند 

 شود؟ می استفاده شکلها و جدولها از زمانی چه



 گردد؟ رعایت باید جدول از استفاده در نکاتی چه

 نشان دادن مقادیر زیادی از اعداد یا اطالعات مرتبط با هم

 خالصه کردن اطالعات

 نمایش ساده تر اطالعات در مقایسه با متن

در صورتی که داده ها عددی باشند عنوان ستون ها و ردیف ها باید 
 واحد اندازه گیری را هم نشان دهد

باید پرهیز شود چون   Cو  A ،Bاز به کار بردن اصطالحاتی مثل گروه 
به جای آن واژه ای کوتاه . خواننده برای فهم آنها باید به متن رجوع کند

 جهت توصیف گروه ها انتخاب گردد



 گردد؟ رعایت باید جدول از استفاده در نکاتی چه

 .  باید به جدولها شماره داد و در متن مقاله به جدول ارجاع شود

جدولها به گونه ای نوشته شوند که خواننده آنها را عمودی بخواند نه 
 (اطالعات همسان در ستون ها قرار گیرد نه در ردیف ها)افقی 

عنوان جدول در باالی آن قرار می گیرد در حالی که توضیح مربوط  
 .به شکل در پایین شکل درج می گردد



 دارد؟ اهميت تصاویر و شکلها چرا

 .ناتوانند جزئیات انتقال از ولی کنند می عمل خوب بسیار کلی مفهوم انتقال در تصاویر•

 ؟چه موقع از شکل استفاده می کنيم
  می استفاده تصاویر و ها شکل از دهیم بیشتری تأکید و سندیت نوشته به بخواهیم وقتی•

 نماییم

  ممکن .کنند می حمایت را ها یافته که است شواهدی ارائه شکل از استفاده اصلی هدف•
 .(نمودار نظیر) عددی شواهد یا (تصاویر نظیر) باشند اولیه شواهد این است

   .برند می باال را متن کارآیی عددی های داده با تصاویر•

  استفاده دو این از دارد وجود شکل و جدول مطالب مشابه مطالبی متن در که شرایطی در•
 .نشود

 تهیه قسمتی چند تصویر یک شود سعی دارد وجود تصاویر ادغام امکان که شرایطی در•
 .گردد



 .شامل عکس، دیاگرام و نمودار می باشد•
 شکلها چه انواعی دارند؟

 نمودار از عبارتند روند می بکار عددی اطالعات ارائه در که هایی نمودار مهمترین•
 .خطی نمودار و ای میله نمودار ای،     نقطه پراکندگی نمودار ای، دایره

 نمودار

  مقایسه یا کنندگان شرکت متفاوت های گروه حسب بر نتایج دادن نشان برای•
 .است ارزش با بسیار مداخله انجام از بعد و قبل شرایط

  می آورده هم کنار در شود می مقایسه هم با آنها اطالعات که هایی گروه معموالً•
 .شوند

 نمودار ميله اي

  یا مطالعه مورد فرد برای که اتفاقاتی دادن نشان در کند می وصل هم به را نقاط•
 است مفید بسیار افتاده، افراد از گروهی

 نمودار خطی



 چاپ مجدد شکل ها تابع چه الزاماتی است؟  

این امر . ابتدا باید از دارنده کپی رایت که معموالً ناشر است اجازه گرفته شود
 .التزام قانونی دارد

 .  معموال از نویسنده نیز اجازه گرفته می شود

باید به منبع اخذ و  . فرمهای کسب اجازه استاندارد از ناشرین در دسترس هستند
ناشر استناد نموده، مرجع را در راهنمای شکل آورد و ذکر نمود که اجازه مجدد 

 .داریم



 شود؟ می آورده مطالبی چه بحث قسمت در

 به و ساخته روشن مخاطبین برای را هایش یافته اهمیت پژوهشگر
 در گذشته های پژوهش در آمده دست به نتایج تفسیر و تشریح

 .پردازد می خاص زمینه آن

 در که قبلی های پژوهش و فعلی پژوهش بین واضح ارتباطی باید
  .گردد قرار بر شده انجام زمینه این

 هایی پژوهش به اشاره و پژوهش جدید و مهم های جنبه بر تأکید
 .گیرد انجام آینده در است الزم که



 ساختار بحث چگونه تنظيم می شود؟

  اختصاصی موضوعات از که افتد جریان به مسیری در مخاطب ذهن
 های یافته) عمومی موضوعات سمت به آرام آرام (خود های یافته)

 .کند حرکت (شده پذیرفته و قبلی

 های یافته بیان ضمن و آغاز پژوهش اصلی های یافته بیان با بحث
 فعلی نتایج با آنها ارتباط به شده، اشاره آنها به نیز مقدمه در که قبلی
 .دهد می قرار قضاوت مورد را آنها قوت و ضعف نقاط و پردازد می



 ساختار بحث چگونه تنظيم می شود؟

  پاسخ است شده بیان مقدمه در که «پژوهش پرسش» به باید بحث نخست بخش
   دهد؛

 بخش در حاصل اطالعات از که (پاسخ) اصلی گیری نتیجه بحث، اول پاراگراف در
   .شود می ارائه جمله دو تا یک قالب در است شده کشیده بیرون ها یافته

 فعلی پژوهش از حاصل نتایج برای تدریجاً دیگران، مطالعات از حاصل نتایج ذکر با
  واقع در .شود متبلور مخاطب ذهن در آنها شود می سعی و کرده فراهم اعتبار

  می شکل خواننده ذهن در نتایج ارائه پی در که هایی پرسش به باید بحث قسمت
 .کنید تکرار دوباره را نتایج اینکه نه دهید، پاسخ گیرد



 ساختار بحث چگونه تنظيم می شود؟

 این با نویسندگان هستند، گویا خود خودی به نتایج آنکه بدلیل اوقات گاهی
 .بیافزایند مطلب بر جدیدی چیزی چه بحث قسمت در که شوند می مواجه مشکل

 استخراج آماری محاسبات درون از که پژوهش نتایج صرفاً ها، یافته قسمت در
 عبادات و رقم و عدد سری یک شامل عمدتاً که گردند می بیان است گردیده

 .است آماری تحلیلهای از منتج

  یابد می معنایی و مفهومی بعد گرفته، قرار شرح و تفسیر مورد نتایج این بحث، در
  .گیرد می قرار مقایسه مورد قبلی های یافته کنار در حال عین در و

 در آنها مضامین و معانی و آید می در نمایش به نتایج صرفاً ها، یافته قسمت در
 .شود می ارائه بحث بخش



 اثبات فرضيات در بحث چگونه صورت می گيرد؟

   .کنند می اثبات را فرضیات آمده دست به اطالعات چگونه که شود مشخص باید

 باید گیریها نتیجه که معنا این به است؛ الزم گیریها نتیجه تمام برای مدرک ارائه
   .گردد پشتیبانی آمده دست به های یافته با واقعاً

 از حاصل اطالعات اساس بر مستقل و وابسته متغیرهای بین ارتباط واضح بیان
 شود می حمایت فرضیه داد نشان توان می صورت دراین تنها و ضروریست پژوهش

 به منتظره غیر یا متناقض هایی یافته پژوهش، یک پایان در که است محتمل بسیاری
 .است ضروری متناقض های یافته گونه این بیان .آید دست



 آیا باید محدودیت هاي پژوهش را ذکر کرد؟

ذکر محدودیت های پژوهش، نشان خواهد داد که پژوهشگر از محدودیت 
های اجرایی، مالی و امکانات با خبر است و با وجود این محدودیتها پژوهش 

 ..را به انجام رسانده است

در اشاره به محدودیتها نباید آنقدر افراط کرد که ذهن خواننده این سوال 
شکل گیرد که چرا این پژوهشگر با وجود این همه محدودیت که بر کیفیت 

بنابراین سعی . پژوهش اثر منفی داشته، دست به انجام چنین کاری زده است
شود ضمن اشاره به محدودیتها، گفته شود چگونه آنها را در مسیر پژوهش 

 .تعدیل کرده یا به حداقل رسانده ایم



 مقایسه پژوهش فعلی و سایر پژوهشها چگونه باید صورت گيرد؟

مقایسه دقیق پژوهش حاضر با سایر پژوهش هایی که در گذشته صورت 
 .گرفته، بخش عمده ای از بحث را به خود اختصاص می دهد

اینکه به شرح کاملی . تبدیل شود« بررسی متون مجدد»مقایسه نباید به یک  
از تک تک مطالعات قبلی، آن هم به صورت روایتی دنبال هم پرداختهکار 

 .صحیحی نیست

در این مقایسه نباید به گونه ای عمل شود که روش فعلی به صورت مطلق، 
جامع و کامل جلوه داده شود، زیرا هیچ روشی خالی از عیب و ایراد نیست؛ هر 

 .چند دفاع جدی از روش مورد نظر، به ویژه اگر جدید باشد مورد قبول است



 مزیتهاي پژوهش حاضر و نتيجه گيري چگونه بيان می شود؟

ذکر مزیتهای حاصل از پژوهش و کاربردهای تئوری و عملی آن از تأثیر گذارترین 
 .بخش های بحث است که به عنوان نتیجه گیری در پایان آن ارائه می شود

، از «نتیجه گیری»بسیاری از مجالت با در نظر گرفتن بخش جداگانه ای با عنوان 
 .نویسنده می خواهند پیام نهایی مقاله را در این قسمت بیان نماید

ارائه نظریه یا پاسخ به سوال پژوهش، دو موضوع مهمی هستند که در اینجا مطرح 
 .می گردند

بحث و نتیجه گیری باید در محدوده یافته های پژوهش باشد، نه اینکه به چیزی 
 .فراتر از آن بپردازد



در انتهای بحث باید دقیقاً اشاره نمود که به چه پژوهش هایی در این زمینه  •
 .نیاز است

 در انتهاي بحث چه مطلبی آورده می شود؟

یافته های پژوهش خود و یافته های حاصل از مطالعات دیگری را که •
هنوز ابتدایی بوده یا با مطالعه شما مورد شک واقع می شوند با زمان 

 گذشته ارائه می شود

نتایج حاصل از مطالعات گذشته که بخوبی شناخته شده، مورد تأیید  •
 .همگان هستند و نیز تفسیر نتایج پژوهش خود را با زمان حال نماییم

 زمان فعل ها چگونه باشند؟



 شود؟ تشکر و تقدیر باید کسانی چه از

در واقع مجالی برای تشکر رسمی از کسانی است که در انجام 
مطالعه کمک کرده اند اما معیار های الزم را برای ذکر نامشان به 

 .  عنوان نویسنده مقاله را دارا نمی باشند



 از چه مواردي باید تقدیر و تشکر شود؟

 حمایت کلی از جانب رئیس دانشگاه یا موسسه

 کمک در جمع آوری داده ها

 کمک در زمینه آماری یا گرافیکی

 حمایت مالی از جانب سازمان تأمین کننده بودجه پژوهش

 بازبینی متن مقاله

 کمک در نگارش مقاله



 چه نکاتی را باید در بخش تقدیر و تشکر رعایت نمود؟

 .نقش افرادی که از آنها تقدیر و تشکر می شود ذکر گردد

برخی مجالت از نویسندگان مقاالت می خواهند از کلیه افرادی که 
نام آنها را در بخش تقدیر و تشکر ذکر نموده اند، اجازه نامه کتبی 

علت آن است که بعضی از خوانندگان ممکن است . دریافت نمایند
چنین استنباط کنند که آن مقاله مورد تأیید افرادی که نامشان در 

لذا در این مورد . بخش تقدیر و تشکر ذکر شده است نیز می باشد
 .نیز باید طبق اسلوب مجله عمل نمود



 محتویات بخش ضميمه چيست؟

قسمت ضمیمه، این فرصت را در اختیار قرار می دهد تا بدون آنکه جریان 
مقاله را قطع نمود، اطالعاتی هر چند غیر ضروری را که می تواند به روشن  
 .  ساختن مطلبی در مقاله کمک نماید، مطرح کرد

در واقع اطالعات این قمست، مکمل یا اضافی محسوب می شوند و ذکر آنها 
 .برای درک اصل مقاله الزم نمی باشد



مواردي که در بخش 
ضميمه جاي می 

 گيرند

 اطالعات خام

 نقشه ها

 تصاویر اضافی

 توضیح فرمولها  

برنامه کامپیوتری تخصصی برای یک 
 روش خاص

نمودار های مربوط به یک وسیله 
 خاص
























