عنوان
عنوان مقاله بايد متناسب با موضوع ،ھدف و يافته ھای پژوھش باشد .عنوان بايد تا حد امکان جامع و
مانع باشد .يعنی موضوع پژوھش را به طور خالصه ارائه کند ،اما شامل کلمات اضافی و غير الزم
نشود و بھتر است از يک سطر بيشتر نباشد.

اسامی نويسندگان) نويسنده(
اسامی نويسندگان زير مقاله ارائه می گردد .بدين ترتيب که در باالی اسامی افراد شماره يا ستاره گذارده
و در زيرنويس ،آدرس نويسندگان ذکر می شود .در مورد نويسندگان دانشگاھی بھتر است آدرس دانشگاه
شود.
ذکر

چکيده
معموالً چکيده مقاالت پژوھشی حدود نيم صفحه تا يک صفحه می باشد .حاشيه صفحه ای که چکيده در
آن قرار می گيرد ،کمی بيشتر از صفحات ديگر است تا موجب بر آمدی ادراکی اين بخش شود .در
چکيده ،ابتدا موضوع يا ھدف پژوھش به طور مختصر در يکی دو سطر توضيح داده می شود .سپس
روش پژوھش که شامل نمونه ،روش اجرا ،زمان و مکان اجرای پژوھش و ابزار جمع آوری داده ھا می
باشد ،مجموعا در دو تا سطر توصيح داده می شود .ھمچنين نتايج پژوھش با اشاره و روش ھای آماری
مورد استفاده در سه تا چھار سطر ارائه می گردد .گاه به منظور روشن ساختن نتايج ،ميانگين گروه ھای
مورد بررسی ارائه می شود .در پايان با توجه به اين يافته ھا ،تحليل کلی و يا نتيجه نھايی در دو تا سه
سطر ارائه می گردد .چکيده بايد حاوی اطالعات کلی در مورد موضوع ،ھدف ،روش ،نتايج و تحليل
يافته ھا باشد .بديھی است جذاب بودن چکيده موجب می شود مطالعه کننده عالقه بيشتری به مطالعه مقاله
کند.
پيدا
در تدوين چکيده نويسنده با  ۶سوال روبه رو است که بايد اين سؤال ھا بطور خالصه و دقيق پاسخ داده
شوند:
-١
-٢
-٣
-۴
-۵
-۶
-٧

ھدف از انجام پژوھش چيست؟
پژوھش با استفاده از چه روشی انجام پذيرفته است؟
نمونه مورد بررسی ) آزمودنی ھا ( چه کسانی بوده اند؟
ابزار جمع آوری داده ھا چه بوده است؟
از چه روشی مداخله ای استفاده شده است؟
يافته ھای اصلی چه بوده است؟
از اين يافته ھا به چه نتيجه گيری می توان رسيد؟

مقدمه
در مقدمه مقاله ،موضوع يا مسأله مورد پژوھش ،پيشينه پژوھش و ھدف از انجام پژوھش با بيان ساده و
روشن ارائه می گردد .در بيان مساله ابتدا بايد از مطالب کلی مربوط به موضوع پژوھش شروع کرد و
بعد از چند سطر به موضوع خاص پژوھش رسيد و ھدف از انجام پژوھش را مشخص کرد.
در مقدمه بايد گذری بر مبنای نظری مربوط به موضوع و نتايج پژوھش ھای پيشين مربوط به موضوع
پژوھش داشت .در مواقعی که تعداد پژوھش ھای انجام شده زياد باشد ،نتايج مشترک اين پژوھش ھا بيان
می گردند و اسامی پژوھشگران ھمراه با سال انتشار مقاالت آن ھا در پرانتز آورده می شود تا افرادی
که عالقه بيشتری دارند بتوانند با پيدا کردن عنوان و آدرس اين مقاالت از بخش فھرست به آن مقاالت
مراجعه کنند بھتر است ترتيب ارائه اسامی پژوھشگران بر اساس سال پژوھش باشد .معموال به دنبال
ارائه مبنای نظری موضوع تحقيق و نتايج پژوھش ھای پيشين ،به نقاط قوت و ضعف آن نيز به طور
خالصه اشاره شود .ارزيابی پژوھش ھای پيشين ذھن خواننده را آماده خواھد ساخت تا در بخش روش
تحقيق علت انتخاب روش خاص از طرف پژوھشگر را بھتر دريافت دارد .به دنبال اين ارزيابی،
سواالت جديد و يا فرضيات جديدی که پژوھشگر درصدد است در پژوھش خود برای آن ھا پاسخی پيدا
کند ،مطرح می شود و ارتباط پژوھش با پژوھش ھای مشخص می گردد.
در تدوين مقدمه ،نويسنده با چھار سوال روبه رو می شود که بايد اين سوال ھا را به طور خالصه و
دقيق پاسخ داد:
 -١ھدف از انجام پژوھش چه بوده است؟
 -٢برای فھم بھتر موضوع پژوھش چه اصالحاتی و چه مفاھيمی بايد تعريف شود؟
 -٣پژوھش ھای پيشين مربوط به موضوع تحقيق کدامند و نقاط ضعف و قوت اين پژوھش ھا چيست
و اين پژوھش ھا چگونه به پژوھش حاضر ارتباط پيدا می کند؟
 -۴سواالت يا فرضياتی که پژوھش حاضر می خواھد به آن ھا پاسخ دھد چيست؟

روش
بعد از مقدمه ،روش انجام پژوھش توضيح داده می شود .اين قسمت شامل توضيحاتی در مورد روش
نمونه گيری و نمونه مورد تحقيق ،ابزار تحقيق ،پرسشنامه ھای مورد استفاده ،توضيح در مورد مداخالت
انجام گرفته و روش انجام تحقيق می گردد .در اين قسمت ابتدا جامعه آماری ،روش نمونه گيری و
ويژگی ھای عمومی نمونه مورد تحقيق ھم چون سن ،جنس ،تحصيالت و وضعيت اجتماعی – اقتصادی
به طور خالصه توضيح داده می شود .به منظور آسان نمودن دسترسی به خالصه اطالعات مربوط به
نمونه تحقيق ،می توان شاخص ھای آمار توصيفی مربوط به ويژگی ھای نمونه را در جدولی با عنوان
ويژگی
کرد.
ارائه
پژوھش
مورد
نمونه
خانوادگی
و
فردی
ھای

مشخصات ابزار تحقيق) در مورد پرسشنامه ھا مؤلف ،سال تدوين ،تعداد سواالت ،نحوه اجرا ،نحوه نمره
گذاری و نقطه برش (و ويژگی ھای آماری آن ھمچون روايی و اعتبار نيز در قسمت روش تحقيق بطور
خالصه توضيح داده می شود .از آن جا که در بعضی از پژوھش ھای ويژگی ھای آماری پرسشنامه
ھای مورد استفاده از اھميت زيادی برخوردارند و حتی موضوع اصلی پژوھش ممکن است ويژگی ھای
آماری نسخه ترجمه شده و يا کوتاه شده يک پرسشنامه باشد ،نتايج پژوھش ھايی که قبال در مورد
ويژگی ھای آماری اين پرسشنامه انجام شده ،می تواند به طور خالصه و منسجم در جدولی ارائه شود.
در تدوين روش ،نويسنده با  ۴سوال روبه رو است که بايد اين سوال ھا به طور خالصه و دقيق پاسخ
دھد:
 -١روش انجام پژوھش چه بوده است؟
 -٢جامعه آماری شامل چه افرادی بوده است و روش نمونه گيری ،تعداد و مشخصات نمونه مورد
پژوھش چه بوده است؟
 -٣جمع آوری داده ھا با استفاده از چه ابزارھايی انجام پذيرفته است و روايی و اعتبار ابزارھای مورد
استفاده چگونه بوده است؟
 -۴در صورت استفاده از مداخالتی ھمچون اجرای روش درمانگری خاص ،اين روش از کجا اقتباس و
شامل چه مراحلی و ويژگيھايی بوده است؟

نتايج
معموال نتايج تحقيق با استفاده از روش ھای آمار توصيفی) ھم چون ارائه ميانگين ،انحراف معيار)
فراوانی و درصد فراوانی ( و آمار استنباطی) ھمچون آزمون تی و آزمون تحليل واريانس (ارائه می
گردد .به منظور ارائه روشن تر نتايج از جداول و نمودارھا استفاده می شود.
در بخش نتيجه نويسنده با  ۴سوال روبه رو است که بايد به اين سوال ھا به طور دقيق و خالصه پاسخ
داد:
 -١يافته ھای پژوھش چيست؟
 -٢چگونه می توان اين يافته ھا را به شيوه ای دقيق و روشن ارائه کرد؟
 -٣آيا آنچه در اين بخش ارائه شده است به روشنی پاسخگوی سواالت و فرضيات تحقيق است؟
 -۴آيا يافته مھمی ھست که در اين بخش ارائه نشده باشد؟

بحث و نتيجه گيری

در اين قسمت ابتدا ھدف پژوھش و نتايج به دست آمده به طور خالصه ارائه می شود ،سپس يافته ھای
پژوھش با يافته ھای پژوھش ھای قبلی مقايسه می گردد .در صورت تناقص يافته ھای پژوھش با يافته
ھای پژوھش ھای ديگر ،علل احتمالی اين تناقص توضيح داده می شود .در پايان ،يافته ھای جديد مورد
بحث و بررسی قرار می گيرد و پيشنھادھايی در ارتباط با يافته ھای پژوھش ارائه می گردد .معموال
بخش بحث و نتيجه گيری در مقاالت پژوھشی حدود يک تا دو صفحه را به خود اختصاص می دھد .در
بحث و نتيجه گيری می توان به ابھامات و سواالت حوزه مورد پژوھش پرداخت و از نتايج پژوھش
برای پاسخ به اين سواالت استفاده کرد .در صورتی که نتايج نتوانند در اين مورد پاسخ مناسبی فراھم
آورند ،نويسنده يا نويسندگان می توانند به نقد پژوھش خود پرداخته و برای پژوھشگران ديگر سؤاالت و
پيشنھادھايی ارائه کنند .در حقيقت نويسنده يا نويسندگان می توانند در بخش بحث با ارائه پيشنھادھايی،
پژوھشگران ديگر را در انجام پژوھش و رسيدن به پاسخ و سؤاالت مطرح در آن حوزه پژوھشی ياری
بخشند .اين پيشنھادھا می تواند حاوی تغييراتی در روش انجام پژوھش ھمچون نمونه پژوھش) روش
نمونه گيری ،تعدادی نمونه مورد نظر ( ،ابزار پژوھش) پرسشنامه و يا ابزار اندازه گيری متغيرھا
(روش مداخله ) ھمچون روش درمان (و روش انجام آزمايشات باشد .ارائه پيشنھادھا به پژوھشگران
ديگر موجب خواھد شد از انجام اشتباھات مشابه در انجام پژوھش ھا جلوگيری شده و محققان بتوانند با
صرفه جويی در وقت امکانات پژوھش ،سريعتر به نتايج دست يابند.
در تدوين بخش بحث و نتيجه گيری ،نويسنده با  ٩سؤال روبه رو است که بايد اين سؤال ھا را به طور
دقيق و خالصه پاسخ داد:
 -١ھدف از انجام پژوھش چه بوده است؟
 -٢آيا نتايج به خوبی با اھداف پژوھش ارتباط دارند؟
 -٣يافته ھای پژوھش تا چه اندازه معتبر و قابل تعميم ھستند؟
 -۴آيا يافته ھا پژوھش با يافته ھای پژوھش ھای قبلی ھماھنگی دارد؟ در صورت تناقص يافته ھا با
نتايج پژوھش ھای قبلی چه تفسيری برای يافته ھای جديد می توان داشت؟
 -۵در بين يافته ھای پژوھش ،چه چيزی جالب و غير منتظره است و می تواند به دانسته ھای قبلی
چيزی اضافه کرد؟
 -۶راه ھای مختلف تفسير يافته ھا چيست؟ آيا می توان نتايج به دست آمده را به گونه ای ديگر تفسير
کرد؟
 -٧محدوديت ھای پژوھش حاضر کدامند؟
 -٨اصالحاتی که می توان در پژوھش ھای بعد مؤثر باشند ،کدامند و چه پيشنھاد ھايی می توان برای
پژوھشگرانی که می خواھند پژوھش ھای مشابھی انجام دھند ،ارائه کرد؟
 -٩چه نتيجه ای نھايی از اين يافته ھا می توان گرفت؟

تقدير و تشکر

اين بخش معموال در آخر مقاله ،قبل از منابع و يا در زيرنويس صفحه اول ارائه می شود و در آن از
افراد و مؤسساتی که پژوھشگران) نويسندگان مقاله (را در انجام پژوھش ياری کرده اند تقدير و تشکر
می گردد .اگر مقاله بر گرفته شده از نتايج طرح تحقيقاتی باشد معموال در زيرنويس صفحه اول و يا در
آخر مقاله) قبل از فھرست منابع (به اين موضوع اشاره می شود و از مؤسسه حمايت کننده طرح تقدير و
شود.
می
تشکر

فھرست منابع
فھرست منابع فارسی و التين بايد به طور جداگانه ارائه شوند .معموال فھرست منابع بر اساس حروف
الفبا ارائه می شوند و يا در صورتی که نظرات و يا نتايج پژوھش ھای ديگران در پايان يک بند مقاله با
شماره مشخص شود ،فھرست منابع نيز بر اساس شماره ارائه می شود که جھت تفکيک اين شماره ھا از
شماره ھای مربوط به يادداشت ھای اين مقاله اعداد داخل}{ قرار می گيرند .معموال نحوه ارائه فھرست
منابع در مجالت مشابه است .مشخصات منابع بسته به نوع آن ھا به صورت ذيل ارائه می گردد:

نحوه نگارش منبع مقاالت
نام و نام خانوادگی ،نام و يا حرف اول نام ).سال انتشار ( .عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره مجله ،صفحه
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نام خانوادگی ،نام و يا حرف اول نام ).سال برگزاری کنفرانس يا کنگره( .موضوع مقاله يا پوستر ارائه
شده در اولين يا چندمين کنفرانس يا کنگره ،.....شھر و کشور محل برگزاری کنفرانس يا کنگره.
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نحوه نگارش منبع برگرفته از شبکه اينترنت
نام خانوادگی نويسنده ،نام يا حرف اول نويسنده ،موضوع مقاله ،در تاريخ .............از شبکه اينترنت
گرفته شده :آدرس سايت اينترنت که مقاله از آن برگرفته شده است.
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در تدوين بخش فھرست منابع با چھار سؤال روبه رو است که بايد به آن ھا پاسخ داده شود:
 -١آيا تمام مقاالت و کتب مورد استفاده در مقاله در بخش منابع آمده است؟

 -٢آيا فھرست منابع از نظر اماليی و نگارشی به طور صحيح تدوين شده است؟
 -٣آيا ترتيب منابع بر اساس حروف الفبا و يا شماره ھای مشخص شده در متن رعايت شده است؟
 -۴آيا نام مقاله ای به طور اشتباه در فھرست آمده که در مقاله از آن استفاده نشده باشد؟
الزم به توضيح است که اگر مقاله ،کتاب ،فصلی از يک کتاب و يا مقاله ارائه شده در کنفرانس يا کنگره
علمی از شبکه اينترنت گرفته شود ،بايستی مرجع اصلی آن يعنی مقاله ،کتاب و ...ذکر شود .در اين
صورت ذکر منبع به عنوان منبع برگرفته از شبکه اينترنت الزم است.
الگوھای دستوری زبان در نگارش مقاالت
• ساده نويسی يکی از مواردی است که معموال در مقاالت علمی ترجيح داده می شود.
• استفاده از اصطالحات علمی شناخته شده در متون علمی برای ايجاد ھماھنگی بين مؤلف و
است.
ضروری
و
الزم
بسيار
مقاله
خوانندگان
• در گزارش ھا و متون علمی معموال از به کار بردن ضماير اول و دوم شخص) من و ما(خودداری
می شود و متن بيشتر به صورت متعدی يا مجھول نوشته می شود ،به عنوان مثال » :ھدف اين پژوھش
اين است که  » ،«...آزمون...روی شرکت کنندگان در تحقيق اجرا شد« » ،نتايج مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت« » ،به نظر می رسد که  » ،«...می توان چنين نتيجه گرفت«...
• در خصوص به کارگيری زمانھا در متون علمی نيز بايستی با دقت عمل کرد و از پيچيدگی و تعدد
غير ضروری پرھيز گردد .معموال برای توضيح علمی که در گذشته مشخص صورت گرفته است ) مثال
يک آزمايش خاص در جريان يک تحقيق ( از زمان گذشته ساده استفاده می شود .برای توضيح برداشت
ھا و نظريه ھای علمی و ساير موارد ،عمدتا از زمان حال استمراری يا حال ساده استفاده می شود.
• تعميم بی محابا و غير مشروط نتايج يک تحقيق ،نتيجه گيری ھای قاطع ،برداشت ھای قطعی و
استفاده از احکام و تاکيدھای صريح مانند » بايد «  » ،اثبات شد « و ...مخالف روح تجربه و روش
علمی بوده و احساس خوشايندی را در داوران مقاالت ايجاد نمی کند.
• بايستی بالفاصله اين نکته نيز مورد تاکيد قرار گيرد که سعی در نشان دادن نکات برجسته تحقيق و
اھميت آن و با حرارت آن و با حرارت بحث کردن از نتايج بدست آمده و ارزش آن ھا ،به شرط آنکه به
اغراق کشيده نشود ،به معنای خودستای نيست و در واقع برای تحت تاثير قرار دادن خواننده و داوران
است.
ضروری
و
موثر
نيز
مقاالت
• پرھيز از تکرار و تطويل بی دليل کالم و متن ،يا ارائه توضيحات اضافی و حواشی غير ضروری،
نيست.
پذيرفتنی
علمی
مقاالت
در
خصوص
به
• معموال به منظور اجتناب از تکرار و طوالنی کردن بحث در مقاالت علمی از حروف اختصاری
استفاده می شود) مثال  .(... PTSD, ADHDاگر در متن مقاله از حروف اختصاری استفاده می شود،
بايستی در نخستين کاربرد خود به وضوح مشخص شود که به نمايندگی از چه کلمات يا اصطالحاتی به
است.
رفته
کار
• از ديگر نکات مھم در دستور زبان تھيه مقاالت علمی توجه و دقت در استفاده درست و به کاربردن
نکات دستوری می باشد .عالمت گذاری متون معموال با ھدف روشن و واضح تر کردن متن انجام می
شود .استفاده صحيح و بجا از عالمت گذاری در متون علمی بسيار مورد تاکيد می باشد.
• در ارتباط با جدول ھای مقاالت از آنجا که برخی از جدول ھا از متون خارجی ترجمه می شود.

متاسفانه توسط مترجم نحوه تدوين ھم به روال اصل مقاله صورت می گيرد يعنی از چپ به راست در
صورتی که بر اساس نگارش فارسی ،بايستی کليه جدول ھا از راست به چپ تنظيم شوند.

.١

اصول نوشتن مطالب تحقيق از لحاظ نگارش:
اصول مربوط به نوشتن مطالب در تحقيق مشتمل بر دو موضوع مي باشد كه به توضيح ھر كدام
مي

پردازيم:

الف( واژه بندي :ھر نوشته بايد اوالً دقيق باشد و انديشه ھا و پيام ھاي نويسنده را بخوبي برساند
و ثانيا ً براي خواننده روشن و رسا باشد تا بتواند بآساني آن را درك كند .بنابراين نويسنده بايد
ويژگي ھاي زبان خود را به خوبي بداند و بتواند واژه ھاي آن ھا را درست به كار ببندد.
ب( نشانه گذاري :نشانه گذاري در نويسندگي حائز اھميت بسيار است .نشانه ھايي وجود دارد كه
براي تفكيك مطالب يا كمك به خواننده در درك و فھم بھتر جمله ھا استفاده ميشوند.
چند نمونه عالئم نگارشي :در اين جا به صورت اختصار به چند نمونه از عالئم نشانه گذاري
اشاره مي شود.
نقطه) :(.نشانه ي توقف كامل است.
ويرگول) :(،نشانه ي توقف كوتاه است.
نقطه ويرگول)؛( :نشانه ي توقفي بيشتر از ويرگول و كمتر از نقطه است.
دونقطه) :(:نشانه توضيح است.
نشانه عاطفي يا عالمت تعجب)!( :براي نشان دادن حالت ھاي شديد عاطفي و احساسي به كار
مي رود.
نشانه پرسشي يا عالمت سؤال)؟( :بعد از به كار بردن جمله ي پرسشي گذاشته مي شود.
پرانتز يا دو ھالل)) (( :براي جدا كردن توضيح ھاي اضافي به كار ميرود.
خط فاصله) ـ ( :نشانه ي جداسازي است و بيشتر در دو طرف جمله يا عبارت معترضه مي آيد
تا آن را از متن اصلي جمله جدا كند و خواننده  -در صورت تمايل  -مي تواند آن را نخواند.

گيومه)»«( :در بيشتر موارد براي نشان دادن آغاز و پايان سخن كسي غير از نويسنده به كار
ميرود.
كروشه يا قالب)][( :نشانه ي اضافه كردن مطلبي يا توضيحي در متن نوشته يا سخن شخص
ديگري است.
نشانه حذف) :(...نشانه ي حذف يا سه نقطه به جاي يك يا چند كلمه ي محذوف مي آيد.
مميز) :(/در بين كلمات يا تاريخ ھا به معني »يا« است.

 .٢فھرست مطالب:

فھرست مطالب ،پس از اتمام اثر)تصحيح چاپخانه ای و صفحه آرايی كامل(نوشته شده و تنظيم می
شود تا چيزی از قلم نيفتد و ھماھنگی كامل بين متن و فھرست مطالب وجود داشته باشد.
بھترين روش فھرست نويسی ،روش پلّه ای است يعنی ھر عنوان فرعی ،نسبت به عنوان اصلی
خود ،كمی داخل تر شروع می شود.

 .٣فھرست منابع:
در آخر ھر نوشته پژوھشی بايد كليه منابعی كه در اين پژوھش استفاده كرده ايم در آخر به ترتيب
حروف الفبا از روی نام خانوادگی نويسندگان تنظيم كرده و ذكر كنيم.

شكل فھرست منابع:
• كليه منابع را به ترتيب حروف الفبا مرتب می كنيم.
• ھر منبع را از سرسطر شروع كرده و سطرھای بعدی مربوط به ھمان منبع را با فاصله ای
كمتر از سطر قبلی می نويسيم .منبع بعدی را با فاصله بيشتری از سرسطر شروع می كنيم.

اطالعاتی كه بايد در قسمت منابع يا كتابنامه ذكر گردد در يکی از لينک ھای وب سايت نويسنده
وجود دارد که می توانيد به آن مراجعه کنيد.

