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 نوان پژوهشع .٥
 

 به نکند برداشت آن عنوان از را اينوشته اهمیت ايخواننده اگر. است مقاله یک عبارت ترینمهم عنوان
 جلب کمتري توجه ولی هستند بیشتري اطالعات حامل طوالنی هايعنوان. دهدنمی ادامه آن خواندن

 مقاله مجالت، فهرست در موجود عناوین روي از گذرا و سریع نگاه با که افرادي در خصوصبه کنند،می
 .نرسانند را کامل مفهوم است ممکن ولی هستند ترجذاب کوتاه هايعنوان. کنندمی انتخاب را نظرشان مورد

 
 ده پژوهشیچک .٦
کار  یان روند کلیفشرده به زمان گذشته ساده است که درآن پژوهشگر، خواننده را در جر ياده خالصهیکچ

رند و سپس پژوهشگر یگیت و هدف پژوهش را دربرمی، اهمییدهد، معموال جمالت ابتدایقرار متحقیق 
د یه بادیکند. چکیج به دست آمده را اعالم مین نتایت مهمتریو درنها کندیذکر مپژوهش را  يروش اجرا

 150شود و حداکثر شامل  يخوددارباید  م در آنیاز نقل قول مستق باشد، يدیشامل اصطالحات مهم و کل
 ساختاري نوع و است پاراگراف یک شامل که آزاد نوع شود؛می نوشته شکل دو به مقاله خالصه کلمه باشد.

 تهیه مقاله نوشتن از پیش خالصه است بهتر کهاین مورد در. شودمی رعایت آن در مقاله قسمت چهار هر که
 روش سپس و قرارگیرد آزمایش و ارزیابی مورد باریک روش دو هر که است بهتر آن، اتمام از پس یا شود

 .کنیم انتخاب را ترمناسب
  واژه 5حد اکثر  :کلیدي واژگان .۷
 

 مقدمه .۸
د با ین قسمت خواننده بایدر اسازد، یپژوهش آماده م یورود به موضوع اصل يقدمه ذهن خواننده را برام

و  ياهیرنده مطالب حاشیو دربرگ یش از حد طوالنید بیات پژوهش آشنا شود. مقدمه نبایو کل یمبان
 مقدمهتا به واسطه آن ذهن خواننده را آماده ارائه مطالب جدیدي سازد که ارائه خواهند شد. د.رمرتبط باشیغ

 ابتدا نویسنده که است نقشه یک طراحی آن اصلی هدف بپردازد متون مرور به دارد امکان که جایی تا نباید
 که اصلی سؤال یک به هاروش دادن نشان با سپس و کندمی عنوان را موضوع بررسی لزوم عام طور به

 قبلی اطالعات و کندمی عنوان را مطالعه اهمیت که کوتاه تاریخچه یک. رسدمی است، مقاله هدف همان
 بین .شودمی آورده مقدمه در عموماً سازد،می نمایان را موجود نقایص و کرده بیان را زمینه این در موجود
 متون مرور به دارد امکان که جایی تا نباید مقدمه دارد، وجود زیادي اختالف مقاله مقدمه و متون بررسی
 عنوان را موضوع بررسی لزوم عام طور به ابتدا نویسنده که است نقشه یک طراحی آن اصلی هدف بپردازد

 تاریخچه یک. رسدمی است، مقاله هدف همان که اصلی سؤال یک به هاروش دادن نشان با سپس و کندمی
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 موجود نقایص و کرده بیان را زمینه این در موجود قبلی اطالعات و کندمی عنوان را مطالعه اهمیت که کوتاه
 .شودمی آورده مقدمه در عموماً سازد،می نمایان را
 

 پیشینه (سابقه) تحقیق .۹
 : رانیا در پژوهش یشینهپ

 :جهان در پژوهش پیشینه
او وجود دارند،  در قلمرو موضوعکه  هاي قبلیو پژوهشدر این قسمت پژوهشگر در مورد اطالعات  

اي که تعاریف مفهومی ضروري، نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط به گونهکند. مطالبی را ارائه می
هاي انجام شده ضروري بازنگري منابع و پژوهش کننده فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق باشد.پشتیبانی 

هاي قبال فرد دیگري پاسخی براي سوال پژوهشی یافته باشد. عالوه بر این مرور پژوهش ، چه بسااست
هاي قبلی شتواند در چگونگی انجام پژوهش و عدم تکرار اشتباهات گذشته بسیار مفید باشد. پژوهقبلی می

اي ارائه هاي انجام شده در این بخش باید خالصههاي دقیق بسیار سودمند هستند. از پژوهشدر ارائه فرضیه
گردد و از ذکر کامل آنها خودداري شود و همچنین به نتایج مختلف (چه موافق فرضیه پژوهش و چه 

 مخالف آن) اشاره شود. 

۱۰.  

 بانی نظري تحقیق م .۱۱

رچوبی نظري است. این چارچوب، الگویی است که فرد پژوهشگر ر تحقیق نیازمند چاه
شوند، براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می

وابسته، متغیرهاي مستقل، کند. بر مبناي چارچوب نظري متغیرهایی مانند پردازي مینظریه

شوند. ، بررسی میو حل مساله تحقیق نقش دارند شود در پاسخگر و متغیرهایی که تصور میمداخله
 اي از موضوع مورد پژوهش را نیز ارائه داد. توان در این قسمت تاریخچهمی

 مسئله انیب و پژوهش اهداف .۱۲
یا عنوان پژوهش است که باید به آن پاسخ داده  همان پرسش اولیه پژوهشگردف یا اهداف کلی، معموال ه

 شود.
راي پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش است، این مقاصد هدفهاي کوچکتري پژوهشگر ب فرعیمقاصد 

 اند.هستند که در متن هدف کلی و سوال اصلی پژوهش واقع شده
 بیان مساله  .۱۳
سازد، به طرح مساله و ر این قسمت پس از آنکه پژوهشگر با توجه به عنوان طرح توضیحاتی را مطرح مید

بیان  است، یک مشکل بروز کردهه چرا این موضوع به صورت را کعلت این پرسش خود پرداخته و 
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به درك بیشتر موضوع کمک نماید.  هاي داخلی و خارجیپژوهشبا مرور مطالعات و  محقق بایدکند. می
 گردد.همچنین محدوده علمی و محتوایی پژوهش در این بخش به طور دقیق و تبیین می

 
 ضرورت پژوهش  .۱٤
همیت بیان اوجه به آنچه در بیان مساله گفته شده است و با ذکر دلیل به ر این مرحله پژوهشگر با تد

 نتایج این پژوهش در جهت رفع مشکالتسازد که چگونه از پردازد و روشن میموضوع پیشنهادي خود می
در  کاربردها و مزایاییاستفاده خواهد شد و چه (کاربردي، نظري، بنیادي، نظریه پردازي، ...) موجود 
پژوهش او قرار گرفته است. در بیان ضرورت باید نکاتی چون نیازهاي جامعه، عوامل فرهنگی،  محدوده

 مذهبی و اقتصادي جامعه و ... در نظر گرفته شوند. 
  پژوهش روش .۱٥
، روایی و پایایی ابزار(ضریب پایایی براي کلیه متغیرهاي مکنون ها، ابزار و روش گردآوري دادهرح تحقیقط

ها (در صورتی که روش مورد بناي نمونه نهایی گزارش شود)، معرفی روش تحلیل دادهجداگانه و بر م
در این بند نوع مطالعه گیري. استفاده جدید بوده و رایج نیست) جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه

هاي بنديتقسیمچنین نوع ارتباط متغیرهاي تحقیق و اهداف تحقیق (بنیادي و کاربردي) و همبراساس 
ضمناً فرآیند اجراي  شود.اسنادي، مطالعات تجربی، پیمایشی و ...) معرفی می اي،شناسی (کتابخانهروش

  پژوهش به تفکیک توضیح داده شود.
 گیري نمونه و روش نمونه .۱٦
ذکر فرمول محاسبه حجم نمونه  اجم گروه نمونه براساس تعداد افراد جامعه و چگونگی تعیین آن (مثال بح

ي در گیرگیري و روش انجام نمونهو آوردن دالیل کافی براي اعداد به کار گرفته شده) و همچنین نوع نمونه
  د.شواین قسمت توضیح داده می

 آوري اطالعات ابزار جمع
ه دست آمده است و اعتبار در این قسمت ابزارهایی که اطالعات مورد نیاز از گروه نمونه با استفاده از آنها ب

 شود. و روایی آنها توضیح داده می
 تجزیه و تحلیل اطالعات 

هاي شامل: گزارش مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، نتایج تحلیلهاي آماري مدل و فرضیه
 Lisrel, AMOSتحقیق. در صورت خوانا بودن خروجی نرم افزارهایی که به صورت نمودار هستند مانند:

و...)، خروجی عیناً به صورت عکس با کیفیت در متن ارایه شود. در غیر این صورت نمودارها به صورت 
دستی تایپ و در انتهاي مقاله در بخش ضمایم خروجیهاي اصلی نرم افزار به صورت عکس جهت تطابق 

راي توصیف بهاي آماري پژوهشگر باید مشخص سازد که در سطح آمار توصیفی از چه شاخص ارایه شود.
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اي افزاري رایانهدر صورتی که از نرماست. استفاده کرده ها و پاسخ به سوالهاي پژوهشی و تحلیل آنها داده
چنانچه پژوهش  مورد استفاده ذکر شود. (Version)افزار و روایتاستفاده شده، باید در این قسمت نام نرم

ازنوع کتابخانه اي یا اسنادي است اطالعات و یافته ها با روش توصیفی در پاسخ به سواالت یا فرضیه هاي 
  تحقیق ارائه شود.

 
 
 
 

 

 

 

 
 تحقیق چارچوب اجرایی-1شکل

 
 
 
 

  تحقیق آماري جامعه .۱۷
هاي پژوهش در آن محدوده تعمیم داده امعه تحقیق عبارت از محدوده فرضی و ذهنی است که یافتهج

ها و ... باشد. محقق با بیان دقیق سازمانتواند شامل آمار، اعضاء، رویدادها، متون، شود. این جامعه میمی
 نماید. یپذیري نتایج خود را تعیین مها و مشخصات جامعه تحقیق حدود تعمیمویژگی
 : هاي تحقیق و فرضیه کلی سوال
دربرگیرنده اهداف  کهام هستند هپذیر، ساده، منطقی، روشن و بدون ابها جمالتی مختصر، آزمون سوال

محقق در طول تحقیق، قصد یافتن پاسخ به این سؤال ها را  باشند.جزئی و درنهایت هدف کلی پژوهش می
 گردد.کلی پژوهش در صورت لزوم بیان می دارد. لذا در این بخش فرضیه

 
 
 

اح  ط
 

ای ا شنا  دل

ه ا فا قای  /  دل

ای  شنا
 

ق  ا دل تط
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 ق یتحق يهاافتهی .۱۸
 ن فصل ارائه خواهد شد.یکه در ا یکوتاه است بر اطالعات ين قسمت مروریا

 ها): ف اطالعات (ارائه دادهیتوص
جداول و نمودارها و یا به صورت  یتوصیفف اطالعات در قالب یبه توص پژوهشگر صرفاًن قسمت یدر ا

انس، انحراف ین، نسبت، درصد، واریانگی، میچون جداول فراوان یفیآمار توص يهاپردازد و از شاخصیم
 شود. یار و ... استفاده میمع

 : شیمایپي ها یافته دهیچک ه)یل اطالعات (آزمون فرضیتحل
 يهاد به سوالیبا یمناسب در قلمرو آمار استنباط يآمار يقسمت پژوهشگر با استفاده از آزمونها نیدر ا

ا رد کردن یرفتن ید به پذی، پژوهشگر بایل اطالعات در قسمت قبلیپژوهش پاسخ دهد. با توجه به تحل
ن شود که با خواننده روش ين بخش برایان ایپژوهش (در صورت وجود) مبادرت ورزد. در پا يهاهیفرض

 پژوهش داده شده است.  يبه سوالها یتوجه به اطالعات به دست آمده چه پاسخ
 از نه و کند پیروي منطقی توالی از باید یافته ها بیان شوند، ارایه منظم توالی و نظم یک با باید یافته ها 

 بسیار تواندمی که است هم کنار در پازل قطعات چیدن مانند هاآن درك صورت این غیر در. زمانی ترتیب
 خواننده تا شود پرهیز باید ندارند بحث در چندانی تأثیر که ضروري یافته هاي غیر ارایه از. باشد کنندهگیج

 و فرضیه یک ارایه تحقیقاتی، مقاله یک نوشتن از هدف. نشود تررنگکم نیز اصلی پیام و نشود سردرگم
 با و نتایج با مرتبط و روان کامالً باید مقاله یک بحث بنابراین. است آن مورد در تفسیر و تفصیل و بحث

 مستند و مستدل دالیل با باید تحقیقاتی هاياندیشه و تفکرات. باشد مختلف منابع ذکر و کامل تفسیرهاي
 برقرار ارتباط آن با بتواند خواننده تا گیرند قرار ارزیابی مورد روشن و واضح کامالً طور به و شوند حمایت

 .کند
 شنهاد یو پ يریگجهینتبحث و  .۱۹
ن یدوباره ب یرد و ارتباطیگیکوتاه صورت م يمرور ین قسمت دوباره بر موضوع و سوال پژوهشیر اد

هاي اصلی تحقیق، مقابله و مقایسه نتایج تحقیق با ارایه یافته گردد.یبرقرار م ییجه نهایموضوع پژوهش و نت
هاي تحقیق (کلیه پیشنهادهاي کاربردي، پیشنهاد تحقیقات آتی، محدودیتهاي پژوهشهاي مرتبط، یافته

 موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

  يریگجهیبحث و نت  .۲۰
ر یج را تفسینه پژوهش به دست آمده است، نتایشیکه در پ یبا استفاده از اطالعات ن قسمت پژوهشگریر اد
ن یسازد. چنیمنه را مطرح یشیج به دست آمده شواهد موافق و مخالف در پینتاک از یهر  يکند و برایم
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 ا عدم مشابهتیمورد مشابهت خواهد بود. در  یق به جامعه اصلیتحق يم دستاوردهایساز تصمنهیزم يکار
 نیستند اصلی موضوع به مربوط که نتایجی ارائه شود. یل کافید دالیبا یقبل يهاجه پژوهش با پژوهشینت

  شوند حذف است بهتر باشند، جالب که هم قدر هر
  شنهادهایپ .۲۱
کند. یق را ارائه میج تحقیها و نتاافتهیبر  یمبتن يشنهادینموده است پ یکه پژوهشگر ط يا توجه به روندب

 ارائه کند. ییهاهیشنهادها و توصید پیبا يیا هدایت تحقیقات بعد يپژوهشگران بعد ين برایهمچن
 فهرست منابع 

هر د. ق نوشته شونید در فهرست منابع به صورت کامل و دقیاند باذکر شده یکه در متن اصل یتمام منابع
فهرست منابع(ابتدا  بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد.مرجع بایستی حداقل یک

شده به ترتیب حروف الفبا. نحوه منبع منابع فارسی و سپس منابع خارجی با شماره گذاري پیوسته و منظم 
: مقاله) و منابع فارسی به صورت: APAنویسی منابع خارجی مطابق فرمت انجمن روان شناسی آمریکا (

نشریه، دوره (جلد)، محل نام» عنوان مقاله داخل گیومه«(گان) (تاریخ انتشار)، نویسندهخانوادگی، نامنام
هاي ، نام مترجم (براي کتاب»کتابنام«نویسنده (سال انتشار)، انوادگی، نامخنامکتاب: انتشار، دامنه صفحات. 

نامه، مقطع، خانوادگی دانشجو، (سال دفاع)، عنوان پایاننامو نام نامه: پایانترجمه)، محل ناشر، نام ناشر. 
 دانشگاه.)، تنظیم شوند.

  :کتاب با یک نویسنده  
 .شیراز: دانشگاه شیراز . ايپوسته ساختمانهاي، ) 1364(مهديفرشاد،  :نگارش در فهرست منابع  

 ) 98، 1364فرشاد (             :استناد درون متن
 

  Adams, Hanry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton.  
                        (Adams 1918)  

  :کتاب با دو نویسنده  
مشهد: دانشگاه فردوسی،  .اي ایرانهاي رایانهاطالعات در نظامهاي کتابخانه مفاهیم و روشهاي بازیابی،) 1364(دیانی، محمدحسین، و محمدرضا داورپناه  

 .چاپ و انتشارات مؤسسه
 ) 1381و داورپناه  یدیان (

 
  Unwin, Liam P., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press.  
  (Unwin and Galway 1984, 23, 28-29)                    

   
  :کتاب با سه نویسنده

  .تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور .ایران هايموزه،) 1364(صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی  
 ) 98، 58-56، 1372امانی صارمی، رفیعی، و                               (

  Brett, R. D., S. W. Johnson, and C. R. T. Bach. 1989. Mastering string quartets. San Francisco: Amati 
Press.  

  (Brett, Johnson, and Bach 1989, 33)                        
  
  :کتاب با بیش از سه نویسنده 

فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن اسالمی: انگلیسی ـ ،) 1364(نمایی فر، و احمدحسن سلطانی رضوانی، محمدتقی منشی طوسی،اکبري، محمدتقی، احمد   
  .بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي :مشهد .فارسی
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 )            1372و دیگران  ياکبر (
  Sanders, G. S., T. R. Brice, V. L. de Santid, and C. C. Ryder. 1989. Prediction and prevention of famine. Los 
Angeles: Timothy Peters.  
  (Sanders et al. 1989)                    

 
  :کتاب ترجمه شده به فارسی  
تهران: دفتر پژوهشهاي  .1381ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدي.  .مدیریت تکنولوژي: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت،) 1364(خلیل، طارق  

  .فرهنگی
 )53، 1993خلیل (

  
  :کتاب الکترونیکی 

 .مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران :حسین قاسمی. تهرانویراسته علی .نشر الکترونیکی،) 1364(بابایی، محمود  
)http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm  9/5/1385دسترسی در(.  

 )                1382 یبابای (
 
  :فصلی از یک کتاب  
 ، ویراسته محسنرسانی ایرانهاي انجمن کتابداري و اطالعمقاالت همایش مجموعه جامعه اطالعاتی و جهانی شدن. در،) 1364(نوروزي چاکلی، عبدالرضا  

  .. تهران: کتابخانه ملی153-121العابدینی، زین
 )140، 1384نوروزي چاکلی             (

  Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In The other side of time: A combat surgeon in 
World War II, 117-63. Boston: Little, Brown.  
  (Phibbs 1987)                        

   
 :مقاله با یک نویسنده  
  .96-65 :(2) 34 شناسی و علوم تربیتیمجله روان .آموزانمدنی دانش ریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعهمدی،) 1364(اسدي، نازنینبنی  

 )1383اسدي یبن (
  Bennett, John W. 1946. The interpretation of Pueblo culture: A question of values. Southwestern Journal of 
Anthropology 27 (3): 361-374.  
  (Bennett 1946)  

  :مقاله الکترونیکی  
 .(2-1) 16 رسانیعلوم اطالع .رسانیاي و اطالعکتابخانه افزارهايطراحی سیستمهاي بازیابی اطالعات بهینه در نرم،) 1364(گزنی، علی  

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/ 16/16_1_2_7_abs.htm  3/7/1385دسترسی در. 
  

 )1379گزنی (
  
  :مدارك پیوسته 

دسترسی در ) http://www.bpums.com/bimariha/ diabet/diabet.htm .(اي بر دیابت (مرض قندمقدمه،) 1364(پازکی ، زهرا  
18/7/1385(. 

 )1384 یپازک (
Ajzen, Icek. 2002. The theory of planned behavior. http://www.people.umass.edu/ aizen/tpb.diag.html  

 
(Accessed 20 Feb. 2005). 

(Ajzen 2002) 
 

 یچکیده به زبان انگلیس .۲۲
 است. يبه همراه واژگان کلید یین بخش شامل عنوان طرح، مجریان طرح، ترجمه چکیده فارسا
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 متن فارسیهاي خارجی در واژه .۲۳
هاي فارسی مصطلح و مصوب استفاده نمائید. در مورد االمکان از معادلهاي خارجی، حتیها و نامبراي واژه

هاي غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بالفاصله پس از ذکر این هاي خارجی غامض یا معادلنام
 همان صفحه قید نمائید. در پایین ۱پاورقیها، معادل التین آن را به صورت گونه واژه

 جدول  .۲٤
 داول بایستی در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند.ج

 ها و نمودارهاشکل .۲۵
چین در زیر آن و به ترتیب هر شکل و نمودار باید داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط

 شود.گذاري میشماره 1از 
 در بـاال و عنوان نمـودارهـا در پایین آن درج شود.عنـوان جداول 

 حداکثر طول مقاله .۲٦
ها که منطبق با ها و جدولا توجه به محدودیت در چاپ مقاالت، حداکثر طول هر مقالۀ کامل شامل شکلب

 صفحه تهیه شود . 20االمکان در حتیشود، این دستورالعمل تهیه می

                                                 
1 endnote 
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