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 كارگاه خواهيم آموختآنچه در اين 

  ها مقاله انواع�
 مقاله ارائه مكان يا نشريه�
 موضوع، انتخاب( پژوهشي مقاله يك نوشتن عمده مراحل�

 نتيجه ها، يافته پژوهش، روش مسئله، بيان ،پيشينه مقدمه،
 )ماخذ و منابع گيري،

 عملي كار�



 انواع مقاله  

 )Report paper( گزارشي مقاله�

 )Descriptive paper( توصيفي مقاله�

 )Analytical paper( تحليلي مقاله�

 )Theoretical/conceptual paper( نظري مقاله�

 )Critical paper( انتقادي مقاله�

 )Review paper( مروري مقاله�

  )Research paper( پژوهشي مقاله�
   انواع اين از تركيبي�



 بخش هاي معمول يك مقاله پژوهشي

   عنوان�
 نويسندگان /نويسنده نام�
 نويسندگان سمت و مدرك�
 ها نشاني�
 ها كليدواژه و چكيده�
 مشكل يا و مسئله بيان - پژوهشي و نظري پيشينه مرور - مقدمه( متن�

 نتيجه –ها يافته -پژوهش روش -فرضيه يا و سئوال -پژوهشي
   )گيري

   )ها پيوست و( منابع�



 ساختار مقاله پژوهشي

 نوشته .باشيد داشته كلي طرح يك بايد ابتدا در نوشتن خوب براي�
   .باشند مي مشخص نظم و ساختار داراي موثر و رسا جالب، هاي

  مقاالت ساختار به توان مي پژوهشي، مقاله ساختار با آشنايي براي�
  ها آن از و كرد مراجعه غيره و ها همايش معروف، مجالت برخي
   .گرفت الگو

  تعيين و شناسايي را مقاله ارائه مكان است بهتر مقاله نگارش از قبل�
   .نماييد

 نموده تعيين نظر مورد همايش يا مجله كه اسلوبي و شيوه براساس�
   .نماييد تنظيم را خود مقاله

 



 دسئوال هايي كه در حين طرح ريزي ساختار مقاله بايد به آن ها پاسخ دا
 چيست؟ پژوهشي كار اين انجام دليل�
  و بوده مجهول چيزهايي چه و معلوم چيزهايي چه پژوهش انجام از قبل�

   نمود؟ طي بايد مطالعه انجام و طراحي براي را منطقي سير چه
 از نتايجي چه و گرفت خواهد قرار مطالعه تحت فرضياتي و ها سئوال چه�

   رود؟ مي انتظار ها آن بررسي
   است؟ كدام بررسي مورد جامعه�
   چيست؟ نظر مورد پژوهش مفهومي مدل و طرح�
   است؟ مناسب ها فرضيه يا و ها پرسش به پاسخ براي روش كدام�
   شد؟ خواهد آوري جمع چطور اطالعات�
   است؟ مناسب آماري تكنيك كدام و اطالعات تحليل براي روش كدام�
   شد؟ مطمئن نتايج صحت و اعتبار از توان مي چگونه�
  داريم؟ انتظار ها يافته از جالبي نتايج چه�
   چيست؟ مشابه هاي پژوهش با پژوهش تفاوت وجوه�



 انتخاب موضوع

   مهم و عالقه مورد هاي زمينه برخي در اجمالي مطالعه�
 زيرمجموعه هاي عبارت تحت اينترنت و ها پايگاه برخي در جستجو�

 ... پژوهشي؛ هاي اولويت ... پژوهشي؛ موضوعات ...( :نظر مورد حوزه
 )بيشتر هاي پژوهش براي پيشنهادهايي ... پژوهشي؛ مباحث

 پايان آخر فصل در آينده هاي پژوهش براي پيشنهادهايي وارسي و مطالعه�
   .مناسب بالقوه هاي موضوع از آگاهي براي ها نامه

 علمي مجالت مندرجات فهرست در كنجكاوي و مرور�
 المللي بين و ملي هاي همايش پيشنهادي محورهاي مرور�
 ها همايش مقاالت فهرست در كنجكاوري و مرور�
 مثل جستجويي موتورهاي و ها سايت وب موضوع راهنماهاي به رجوع�

 ياهو
 موضوع مورد در منتقد و آگاه همكاران ساير و نظران صاحب با مشورت�

   مطرح و قبول قابل هاي
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 مقدمه

   .است مهم بسيار مقدمه داوران، و خوانندگان بيشتر براي�
 توضيح گويا زبان به را مقاله رويكرد و دامنه ها، هدف چارچوب،�

   .دهيد
   .دهيد ارائه را مقاله توجه مورد نظري زيربناي�
   .كنيد چيني زمينه پژوهش، مسئله بيان براي�
 خواهيد مي و ايد داده انجام آنچه به را خواننده بايد مجموع، در�

   .دهيد سوق كنيد گزارش
 پيش تخصصي موضوع سمت به و كنيد شروع كلي هاي بحث از�

   .برويد



 مرور مباني نظري و پيشينه پژوهش
 .  خالصه نظريه هاي مطرح و نيز پژوهش هاي گذشته را در يك ساختار مناسب ارائه دهيد

  :پژوهش پيشينه بررسي مقاصد
 مسئله تحديد و تعريف .1
 قبلي هاي پژوهش چارچوب در پژوهش هاي يافته قراردادن .2
 كاري دوباره از اجتناب .3
 تر دقيق گيري اندازه ابزارهاي و ها روش انتخاب .4

  :پژوهش پيشينه بررسي انجام چگونگي
 مرتبط هاي واژه كليد شناسايي و كشف .1
   واژه كليد هر به مربوط مدارك و اسناد به بردن پي .2
 )زمان و موضوع نظر از( مرتبط مدارك و اسناد انتخاب .3
 اطالعات بازيابي و منابع در جستجو .4
 )مفهومي يا و غيرمستقيم مستقيم، قول نقل( برداري فيش و مطالعه .5
 پژوهش پيشينه تدوين .6



 اجزاي پيشينه پژوهش

 موضوع اهميت به اشاره و مقدمه .1
 كاربردي و نظري لحاظ از موضوع به توجه سابقه بيان .2
 ها پژوهش وضعيت از كلي تصوير يك ارائه .3
 مورد هاي روش ها، آن عمده هاي يافته به اشاره و مهم هاي پژوهش معرفي .4

 ... و استفاده
  پژوهش خالي نقاط بيان و مهم هاي يافته به اشاره و پيشينه مرور از استنتاج .5



 )PROBLEM(با مسئله ) QUESTION(تفاوت پرسش 

   سئوال�
 .شود مي ايجاد ندانستن و جهل اثر بر�
 .است پذير امكان منابع يا و افراد به رجوع با آن به گويي پاسخ�
  .داند نمي را آن پاسخ فرد، كه است مجهولي�

  مسئله�
   .شود مي ايجاد زمينه يك در موجود اطالعات كليه دانستن اثر بر�
  اطالعات ديگر، منابع يا و افراد به مراجعه با آن، پاسخ يافتن براي�

  .آيد نمي دست به سودمندي
  را آن پاسخ و است نپرداخته آن به علمي ي جامعه كه است مجهولي�

  .داند نمي
 



 چهار نكته در مورد مسئله پژوهش

 مسئله شدن مطرح پژوهش، يك آغاز و گيري شكل اساسي شرط�
   .هاست مسئله به گويي پاسخ فرآيند پژوهش، .است

 مسئله پژوهش، گيري شكل شرط .است همراه نوآوري با پژوهش�
   .است آن موضوع بودن نو نيز، مسئله شرط و است

  و علم كاروان كه شود مي موجب نوآوري، با پژوهش بودن همراه�
   .باشد داشته جلو به رو حركت علمي هاي پژوهش اثر بر دانش،

 علمي هاي مسئله به گويي پاسخ براي روشمند كوششي پژوهش،�
  بشر پيشرفت آن تبع به و علمي پيشرفت و نوآوري به منجر كه است

   .شود مي



 برخي ويژگي هاي مسئله علمي
  و ابهام و اجمال گونه هيچ بدون و روشن صريح، بايد علمي مسئله�

   .شود مطرح اصلي، پرسش قالب در
   .باشد داشته وابسته و مستقل متغير دو حداقل بايد مسئله�
 دقيق بررسي و گيري اندازه قابل بايد متغيرها، بين شده مطرح رابطه�

   .باشد
 در آن، حل راه ارائه كه گيرد مي بر در را موضوعي علمي، مسئله�

   .باشد وي پيرامون محيط و انسان مشكالت به پاسخگويي صدد
  را محقق و گردد پژوهش فرآيند در تمركز نهايت موجب بايد مسئله�

   .برهاند پيراموني و اي حاشيه مسائل در افتادن از
 استنباط و استنتاج مورد پژوهشگر سوي از بايد علمي مسئله پاسخ�

   .گيرد قرار



 به هنگام تشريح مسئله بايد به شش مورد زير پرداخته شود

 كه اي مسئله شود، مي اعالم جمله دو در حداكثر :چيزي چه يا چه�
 كه شود مي يادآور .چيست دارد نظر در را آن به پرداختن پژوهش
   .نمايد مي نادرست كه است حالتي يا چيز اساساً مسئله،

  قرار حمايت مورد را مسئله وجود كه روز به معتبر منبع سه :كسي چه�
  آن هاي ويژگي يا خصلت فشرده طور به و شود مي ذكر دهد مي

  .كند مي توصيف را ها حمايت
  مي توصيف مسئله تأثير جمله دو يا يك در :كي و كجا كسي، چه�

  به پژوهشگران يا مردم فهم و درك چگونه كه شود مي مشخص .شود
  در و ها زمان چه در نيز و گرفته قرار مسئله تأثير تحت منفي اي گونه
   .است آشكار امر اين هايي مكان چه

 



 به هنگام تشريح مسئله بايد به شش مورد زير پرداخته شود

 پژوهش كه اي مسئله منفي تأثير كه روز به معتبر منبع سه :كسي چه�
 مي ذكر دهد، مي قرار حمايت مورد را است آن به پرداختن صدد در

 توصيف ها حمايت اين هاي ويژگي يا خصلت فشرده طور به و شود
   .شود مي

 مسئله خاص مفهومي بنيان جمله دو يا يك در :چگونه يا چرا�
 داليلي چه مربوط ادبيات در كه شود مي بيان يعني .شود مي مشخص

   .اند شده مطرح مسئله بروز براي
  را مسئله حامي مفهومي بنيان كه روز به و معتبر منبع سه :كسي چه�

  يا خصلت فشرده طور به و شود مي ذكر اند داده قرار حمايت مورد
   .شود مي توصيف حمايت آن هاي ويژگي

 



 نكات قابل توجه در بيان مسئله 

 مطالعه مورد موضوع مورد در اي زمينه اطالعات ارائه�
 مسئله دقيق توصيف�
 وقوع يا بروز نحوه�
 جامعه در آن از ناشي عوارض و مسئله شدت و وسعت�
  مسئله بروز در دخيل عوامل�
   مسئله با فعلي برخورد نحوه�
 شود مي انديشيده مسئله حل راه مورد در آنچه�
 رود مي انتظار مسئله حل از كه نتايجي و پژوهش فوايد�



 روش پژوهش  

   )اي توسعه بنيادي، كاربردي،( پژوهش نوع�
  )... و نمونه ها، ويژگي( بررسي مورد جامعه�
  -توصيفي محتوا، تحليل اي، كتابخانه تاريخي،( استفاده مورد روش�

  )تركيبي اي، مقايسه -علي ميداني، تجربي، پيمايشي،
 پژوهش مفهومي مدل�
   )نشود اشتباه مشكالت با( پژوهش هاي محدوديت�
 وارسي سياهه مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه،( اطالعات ابزارگردآوري�

 )... و
 پژوهش ابزار روايي�
 پژوهش ابزار پايايي�



 تدوين مدل مفهومي پژوهش

  در دخيل عناصر نمودن بصري مفهومي، مدل تدوين اصلي دليل�
 باشد مي هم با ها آن ارتباط دادن نشان و پژوهش

 پژوهش مفهومي مدل نمونه�
 
 
 
مهارت هاي سواد  

 اثربخشي معلمان اطالعاتي

 مهارت هاي تدريس

 شخصيت حرفه اي

 كنترل جو كالس

شناسايي نياز 
 اطالعاتي

شناسايي منابع و 
 توانايي جستجو

ارزيابي منابع و 
 اطالعات

 سازماندهي

مسائل اخالقي 
 استفاده از اطالعات



 )نتايج(تحليل داده ها و ارائه يافته ها 
 است پژوهشي كار هر مهم بخش�
 ها داده ارائه براي نمودار يا و جدول از استفاده�
 ها داده آماري تحليل�
 برداشت و توصيف با همراه تحليل�
   ها يافته از گيري نتيجه�
 ها تحليل سطح و نوع�



 بحث و نتيجه گيري نهايي

   پژوهش اهداف راستاي در عمده نتايج ارائه�
 نو دانش توليد و نتايج تفسير و بحث�
   مشابه هاي پژوهش ساير نتايج با نتايج مقايسه�

  ها تفاوت دادن نشان�
 نو دانش دادن نشان�



 چند نكته در تدوين نتايج

   .نيست كافي ها آن خالصه يا نتايج ارائه تنها�
 شكل به ها فرضيه يا و ها سئوال ها، هدف پژوهش، مسئله به دوباره�

  .كنيد اشاره كوتاه
  خود كار با را ها آن و كنيد استفاده موقع به نيز ها نظريه و متون از�

   .بزنيد پيوند
  .كنيد بيان نو دانش توليد در را خود سهم�
  .كنيد اشاره هم باز خود كار هاي محدوديت به نهايت، در�
   .پژوهش هاي يافته و نتايج براساس كاربردي پيشنهادهاي ارائه�
 بيانگر كه دهيد ارائه پيشنهادهايي آينده هاي پژوهش براي نهايت در�

   .است موجود پژوهشي هاي خالء



 چكيده

   :از عبارتند چكيده اجزاي
 به شما پژوهش كه اي مسئله يا علمي شكاف كه دهيد توضيح :)Background(زمينه�

   شود؟ پرداخته مسئله اين به كه دارد اهميت چرا و چيست؟ است، شده انجام آن دنبال
 .چيست پژوهش اجراي هدف كه كنيد بيان روشن طور به :)Purpose( هدف�
   .كنيد بيان را خود پژوهش اجراي كامل روش :)Method( روش�
  .پژوهش هاي داده تحليل از شده حاصل ها يافته مختصر بيان :)Findings( ها يافته�
   .شود بيان روشن صورت به چيست؟ پژوهش نتايج كلي طور به :)Results( نتايج�
  يا ها زمينه چه در پژوهش اين از حاصل نتايج :)Implications( احتمالي كاربردهاي�

   .دارد كاربرد هايي سازمان
  است؟ كدام شده انجام پژوهش نوآوري جنبه :)Value/Originality( ارزش /اصالت�

   دارد؟ برتري يا تفاوت مشابه كارهاي با هايي جنبه چه از
 محتواي بيانگر كه كنيد استفاده اصطالحاتي و كمالت از :)Keywords( ها واژه كليد�

   .كنيد استفاده اصطالح 5 حداكثر و 3 حداقل .باشد شما كار اصلي
 



 رويكرد و سبك نگارش مقاله

 ببريد كار به درست را هاي فعل
  گذشته زمان :مقاله خالصه و چكيده�
 حال زمان :مقدمه�
 نقلي گذشته يا و گذشته زمان :پيشينه مرور�
   گذشته زمان :پژوهش شناسي روش�
 حال و گذشته زمان :ها داده تحليل�
   حال و گذشته زمان :بحث و گيري نتيجه�

 



 تنظيم منابع و ماخذ  

  :مثل مختلف هاي استاندارد و ها شيوه به توجه با�
 )Vancouver Style( ونكوور نامه شيوه�
 )Chicago Citation Style(شيكاگو نامه شيوه�
 )APA( )اي .پي .اي( آمريكا شناسي روان انجمن نامه شيوه�
 )MLA( )اي .ال .ام( آمريكا مدرن زبان انجمن نامه شيوه�
 

 
 



 منابع و ماخذ
  .پژوهشي -علمي مقاله نگارش شيوه كارگاه اساليدهاي .)1390( اهللا رحمت فتاحي،�

  .مشهد فردوسي دانشگاه

 :مشهد .پژوهش در مسئله تشريح و بيان شيوه .)1389( محمدحسين دياني،�
   .اي رايانه كتابخانه انتشارات



 
 

 دست به دست هم دهيم به مهر 
 ميهن خويش را كنيم آباد  


