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پايان  يافتى  ازت  و چون  بى  تازگی  ازت  كى  تخقيقی  برگرفتى  از 

ازتيافتى های  تخقيقاتی  بر متكی   ، گزارش  تخقيق  نيز بى  آن   

. می سودگفتى  
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ً سود، سناذتى  نيز نظری  مقالى  نام  بى  كى  مقالى  نوع  اين   م

 پسوهسی  منابع  از ازتفاده  با مؤلف  كى  ازت  مقالى ای 

ً  نظريۀ  ، پيسين  مطرح  ذود كار خوزۀ  در را ذاش

ً نمايد    .م

 را قبلی  نظريى های  ازت  ممكن  نويزنده  مقالى  نوع  اين  در

 بذسد، ازتخكام  سواهد از ازتفاده  با را آنوا دهد، گزترش 

 و تأمل  مورد را آنوا يا كند بيان  ديگری  بى سكل  را آنوا

 .دهد قرار ترديد
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ارزيابی  انتقادی  نوستى هايی  اين  مقالى  بى  تخليل  كالن  و 

كى  قبالً منتسر سده  ازتمی پردازد  مروری  مؤلف  مقالى  .  

مقولى  بندیاز طريق   متون  ارزسيابی  و يكپارچى  زازی ،  

پيسينسدۀ  منتسر  را پسوهش های  جاری  پيسرفت  زير ،  

ً كندمزئلى ای  در جوت  روسن  زاذتن   .مسذص  دنبال  م
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  در مندرج  مذتلف   نظرهای  نقطى وانعكاس  گردآوری  بى  شرفاً  مقالى  نوع  اين 

ً  با مرتبط  نوستى های   را تازه ای  كار واقع  در و  پردازد می ذاص  موضوع

 جديدی  نظريى  ارائى  بى  كى  ازت  اين  تخليلی  مقالى  با آن  تفاوت  .نمی كند عرضى 

 و زنجش  بى  الزاماً  كى  دارد را تفاوت  اين  مروری  مقالى  با نيز و نمی سود منتوی 

 . پردازد نمی قبلی  آثار كليۀ  ارزيابی 
6 



 اجزاء مقالى
1 .عنوان 

2 .اسامی نویسندگان

3 .چكيده

4 .كليدواژه

5 .(مقدمى)طرح مسألى

6 .بدنى اصلً مقالى

7 .نتيجى

8 .تقدير و تشكر

9 .منابع و مآخذ
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 عنوان
  عنوان مقالى باید متناسب با موضوع، اهداف و نتایح پژوهش

 .   باشد

 موضوع پژوهش را بى طور خالصى برای خواننده ارائى بتواند
 .كند

 كلمات یا عبارات اضافى نباشد شامل   

 المقدور از یك سطر بیشتر نباشد و تا خد امكان جامع و مانع ختی
 .  باشد

 بايستی  تكراری نباشدعنوان مقالى 

  نداشتى باشدنارسايی و ابوام  . 

   يا شعرگونى نباشدخطابی.
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.ازامی نویزندگان معمواًل در زیر عنوان مقالى درج می سود   

علمی نویزنده بى شورت زیرنویس رتبۀ كسور ما مرزوم ازت كى عنوان دانسگاهی با در 

. نوستى سود
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مقالى پسوهسی ازت كى با ذواندن آن اطالعات ازازی در چکیده، عشارۀ  

) ازت کلمى  400تا 150بین معموالً ذشوص پسوهش بى ذواننده منتقل می سود 

در چكیده ابتدا موضوع و یا هدف پسوهش در خداكثر (. شفخى نیم تا یك از 

روش پسوهش كى سامل جامعى، نمونى،روش آنگاه . سودمی دوزطر توضید داده 

در مجموعًا اجرا، زمان و مكان اجرای پسوهش و ابزار جمع آوری داده ها ازت 

خداكثر زى تا چوار زطر توضید داده می سود و آنگاه سرح تخلیل یا نتایح كلی 

.  پسوهش در دو تا زى زطر انجام می گیرد
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 اهمیت چکیده 
 چكيده بايد . از طرح موضوع و ضرورت موضوع ازتآميزه ای مقالى، چكيدۀ

 .  مقالى باسدآئينى تمام نمای 

 ازت آوردن چكيده، دو مطلب فلزفى:

1 . تا زاير می گيرد اينترنت قرار پايگاه های اطالع رزانی مقالى در چكيدۀ
.مخققان از خاشل تالش نويزنده بوره مند و مطلع گردند

2 . ،تشميم بگيرد وی تا می دهد مقالى را در اذتيار ذواننده قرار مختوای چكيده
بی جوت نبايد وقت ذواننده خرفى ای بى لخاظ اذالق نى و كى مقالى را بذواند يا 

.تلف سود

 ،بى چند پرزش پازر داده سده بايزتی و در آن می ذواهد موارت چكيده نويزی
زوم اينكى كرده ام ؟ اول اينكى مزألى ام چيزت؟ دوم اينكى چرا طرخش : باسد
رزيده ام؟ نظريى ای من بى چى وچوارم، در اين زمينى وجود دارد؟ نظرياتی چى 

چكيده بايد نظر جامع را نسان دهد، نظريات رد سده و علت رد سدنسان را بى 
.ذواننده ارائى كند

 
11 



فورزت جای كليدواژه بى . مقالى برذالف كتاب، فورزت ندارد

.  واژه های كليدیازت، كليدواژه، كليد ازت از جنس واژه، نى 

جزتجو تك  واژه نويزنده بايد مباخث موم ذود را بى شورت 

خدود كليد واژه ها تعداد . نسان دهدكليد واژه كند و بى شورت 

.ازت( كلمى6+1)كلمى  6
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(مقدمى )طرح مزألى   
1-  پسوهشهدف از انجام 

2-  تعریف دقیق اشطالخات و مفاهیم بكار رفتى در

 پسوهش

 3-  سامل مبانی نظری و تخقیقات ) پسوهش پیسنۀ

انجام سده قبلی در زمینى پسوهش كى در آن نقاط قوت 

و یا اخیانًا ضعف این پسوهسوا تخلیل سود و چگونگی 

ارتباط آنوا با تخقیق خاضر مسذص گردد و تفاوت 

 (تخقیق خاضر با آنوا تبیین سود

 4-  زواالت یا فرضیاتی كى تخقیق در پی پازر گویی

بى آنوا ازت 

  نكات اشلی و كلیدی كى باید در مقدمى یك مقالى

پسوهسی مورد توجى قرار بگیرد عبارتند از موضوع یا 

پسوهش وهدف از انجام پیسینۀ مزالى پسوهش ، 

پسوهش كى باید بى شورت زاده و روسن ارائى سوند 

بى روبرو، در واقع نویزنده باید در مقدمى بى موارد 

.شورت سفاف بپردازد
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 بدنۀ اشلی مقالى
 كند مباخثی اشلً مقالى سامل بدنۀ ً سما را بى فرضيۀ ازت كى تالش م

مزتدل ذوبی ذود را بى نظريۀ بنساند، نظريات رقيب را نقد و كرزی 
:ازت چند نكتى موم بدنۀ اشلی، در مورد عناوين . كند

1 . زيرمجموعۀ عنوان زرگردان نداستى باسيد؛ معلوم سود هر عنوان
.آنازت يا زيرمجموعى قبلی كدام عنوان ازت، در عرض عنوان 

2 . يعنی رقيب فرضيى های همچنين بى سوند و بايد مطرح پيش  فرض ها
.پرداذتى سودسده، بى مزألى مقالى داده تا كنون كى پازر هايی 

3 . نويزنده مطرح و اثبات گرددفرضيۀ.

4 . مطرح و پازر سود، بر مقالى وارد می تواند كى اختمالی اسكاالت
.سوند و روش تخقیق نیز بى شورت سفاف بازگو سودداده 
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 و ارجاع چينی، مقدمى نتيجى، در .داده ايم مزألى بى كى ازت جوابی نتيجى،

 زپس و نتيجى و چكيده زراغ بى نذزت داورها برذی .نمی آوريم را دليل

.می روند مقالى اشلی بدنۀ زراغ بى
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 مباخث موم در نتیجى گیری
 در تدوین این بذش از مقالى باید بى مباخث زیر بى شورت دقیق و ذالشى

 . پرداذتى سود

1-  ذكر اهداف انجام پسوهش 

2-  تبیین میزان ارتباط یافتى های خاشل از پسوهش با اهداف در نظر گرفتى
 پسوهشسده از انجام 

 3-  پسوهشتعمیم پذیری یافتى های 

 4-  مقایزى یافتى های پسوهش با پسوهش های قبلی وذكر دالیل اختمالی برای
 نتایحتوافق یا عدم توافق بین 

 5-  پسوهشمخدودیت های 

6– ذشوصپیسنواد برای پسوهسوای آینده در این. 

7– نوایی كى از پسوهش خاشل سده ازتنتیجۀ .
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در شورت نياز بى تقدير و تسكر از افراد يا مؤززات، اين 

ً سودمقالى، عمل در پايان  .قبل از منابع و مآذذ آورده م
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 منابع و مآذذ
نگارش مقالى ها در فورست نخوۀ 

 منابع 
نگارش منبع كتاب نخوۀ   

 زال )نام ذانوادگی،نام و یا خرف اول نام

، عنوان مقالى، نام مجلى (انتسار مقالى

،سماره مجلى، شفخى سروع و پایان مقالى 

، آزیب سنازی (1385)طباطبایی، فرزانى 

تربیت دینی دانش آموزان مدارس سور 

  43-54، شص21توران، دانسور رفتار

. اگر مقالى بیش از یك نویزنده داستى باسد

رهنما، اكبر وطباطبایی، فرزانى و علیین 

، آزیب سنازی تربیت دینی ( 1385)،خمید

دانسور دانش آموزان مدارس سور توران، 
  43-54، شص21رفتار

 

 زال )نام ذانوادگی ،نام یا خرف اول نام

، عنوان كتاب ، نام سور (انتسار كتاب 

انتساراتی موززۀ مخل انتسار ، نام 

، روش تخقیق در (1382)دالور،علی 

ویرایش )روان سنازی و علوم تربیتی 

، توران ، نسر ویرایش (زوم

اگر كتاب بیش از یك نویزنده داستى 

باسد بى ترتیبی كى در مورد مقالى نیز 

عمل می سود می سود، باید گفتى 
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منابع قابل ازتناد 

 در مقالى
 هنابعی كه در تنظین یك هقاله پژوهشی هی تواى به آنها استناد و از آنها

. استفاده نوود به ترتیب اولویت به شرح ریل هستنذ
و به روزتر هرچه كتابها : پژوهش هورد نظر زهینۀ كتابهای هنتشر شذه در  -1

از هنابع دانشگاهی و تحقیقاتی شناخته شذه تر باشذ و از وزى علوی باالتری 
.  در پژوهش با اطویناى بیشتری هی تواى از آنها استفاده نوود باشذ، برخوردار 

هقاالت علوی هنتشر شذه در هجالت علوی ـ پژوهشی و علوی ـ  -2
ترویجی 

پایاى ناهه ها ی دكتری و كارشناسی ارشذ دانشجویاى دانشگاه ها  -3
هقاالت هنتشر شذه در هوایشها و كنفرانسهای علوی هعتبر  -4
اینترنت  شبكۀ سایت های علوی  -5

هطالب هنتشر شذه در روزناهه ها و نشریات غیر  "الزم به ركر است كه هعووال
علوی و غیر تخصصی قابل استناد و یا استفاده در یك پژوهش علوی و یا 

.  تنظین یك هقاله پژوهشی نیستنذ
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معیارهای 

 داوری داوران

داورها و 

چى ارزيابوا 

معيارهايی 

را در رد يا 

قبول مقالى 

دخالت 

:می دهند 

 

1 .است اهميت از چند جوت کى اين  اولويت يا اهميت است يا نى؟ دارای كى مسألى مقالى : اولويت مسألى:

معرفتی خألهاي پاسخگوی  -ج. داشتنتطبيقی جوت گيري تاريخً يا  -ب. بى روز بودن و مبتال بى بودن -الف

ارائى دهد، " الموضوعات"از كتاب " خديثانگاری موضوع "را در ابن جوزی كى مبانً ای  بودن مثالً مقالى

آن مبانی موم بودن اينگونى مقاالت بى خاطر آنست كى با شناخت . را پر نموده استمعرفتی يك رخنى 

مثاًل اخالق جوانی؛ و پاسخگوی نيازهای اجتماعی  -د. می گرددباز و هموار وی انديشمند، راه براي نقد 

".همىبرای خير ": نمونى را طرح كند؛ بى عنوان جوانی 

2 . بى اين مطلب پرداختى شد" عنوان مقالى"در مبخث : عنوان استاندارد بودن.

3 . موم اين است كى دليل، . خرفی می زنيدموم نيست چى : خطاهای منطقی خساسيت داورها بى رخنى ها و

.باشدكافی درست، صالخيت دار و دليلی 

4 .عدم تعصب نويسنده.

5 .بايد است تاريخی اگر مسألى . می طلبدروش خاص خود را مسألى ای هر : متناسب بودن روش با مسألى ،

.مسألى طرح و خل گرددتاريخی، بى روش خاص تخليلگر 

6 . بى . و ژرف باشد و نيز خضور نويسنده و تخليلگر بى چشم بيايدغنی تخليل بايستً : تخليل غنا و عمق

.هم داشتى باشد" اقول"بلكى بى نخو چشمگير نباشد، " يقول"و " قال"عبارت ديگر، سرتاسر مقالى 

7 . دو مورد، مطلب يكی با ذكر نمی توان . استمصاديق، خطای منطقی تعميم ناروا از : تعميم ها ناروا نبودن

.را بى همى موارد تعميم داد

8 . بايد فرق بين اصطالخات دقيقًا روشن باشد مثالً در يك مقالى فقوً : غيرفنً بى كار نبردن اصطالخات

.نويسنده مشخص باشدبرای دقيقًا " مطلقو  عام "فرق 

9 . باشدعلمی زبان مقالى بايد دقيق و مطابق با همان رشتى : خطابی نداشتن زبان.

10 . بايستی گويندۀ . اشتباه است" می گويند"، "گفتى شده"عباراتی چون ؛ گزاف با ادعاهای : كلی گويً عدم

.سخن معين و مشخص باشد

11 . استفاده از منابع دست چندم ج -فقدان منابع ب -الفاز؛ مصاديق فقر منابع عبارتست : منابع عدم فقر- 

منابع ديگر، لشكركشی سوء استفاده از منابع بى عبارت  - استفاده از منابع غيرمعتبر ه -فقدان منابع بى روز د

.نبايد تكثير بدون جوت منابع باشديعنی هدف، نباشد 

برخی و نيز بى . ارجاع دهيدسايتی می توانيد در مورد مراجعى بى اينترنت، در مقام نقد، بى هر : تذكر

.ارجاع دادمی توان ... ( وآماری و پژوهشی مراكز )آكادميك سايت های 

12 . بلكى باشد، " بايد و نبايد"لخن مقالى نبايد بر اساس : داوری توأم با ارزش جوت گيری های تجويزی عدم

نى اينكى گردد ، مثالً بايد بگوييم انبياء معصوم هستند و داليلش ذكر . باشد" هست و نيست"بايد بر اساس 

.انبياء بايد معصوم باشند
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بنويزيد، بنويزيد، اشالح  كنيد و باز . نوستن  بايد از همين  امروز سروع  كردبرای  

.  برزيدورزيدگی  بنويزيد و اشالح  كنيد تا ترس  از نوستن  را از بين  برده  و بى  مرخلى  

ً عيب  و نقص  نوستۀ  ، اولين   عملیانتظار نداستى  باسيد كى  بدون  تمرين  هيچ  وقت   سما ب

كى  امروز با آثار ارزسمند آنوا آسنا زرسنازی  از كار درآيد و مطمئن  باسيد نويزندگان  

در اين  راه  می ذواهيد بنابراين  اگر . كرده اندزپری  اين  مراخل  را گام  بى  گام  نيز، هزتيم  

از همين  خاال قلم  را برداريد و سروع  ترديدی  ، بدون  هيچ  وقفى  و نمائيدكزب  موفقيتی  

 .  بى  نوستن  كنيد

.آذر اينكى  بنويزيد، بنويزيد، اشالح  كنيد و باز بنويزيدزذن  
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