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 مقدمه .1

عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چنـد مقاله علمی معموالً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری،
اعتمـاد. (گردد می رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر  و بانفر در یک موضوع تازه

های علمی و نتایج اقـدامات گزارشی است که محقق از یافته ای در واقع چنین مقاله) 2، ص1381و همکاران، 
 .دهد می مندان به دست خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و عالقه پژوهشی

تـرین مراحـل پژوهـشگری بـه شـمار مهـم  های انجام شده، یکی از ه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهشتهی
پـژوهش او هـر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، رود؛ زیرا اگر پژوهشگر می

هر عملی از طریق ارائـه وکرد؛ چون رشد و گسترش  اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد
 .یابد می دانشِ فراهم آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق به هم پیوستن

های علمی پژوهشگران قبل از بررسی یافته همان طور که پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و
هـای پژوهـشی او یافتـه  یز باید بتوانند بههای علمی خود را گسترش بخشد، دیگران ن یافته خود است تا بتواند

 .بکوشند های علمی خود را سازمان داده، در ترمیم و تکمیل آن فعالیت دسترسی پیدا کنند و با استفاده از آنها

بِروز بودن و جـامع بـودن آن اشـاره کـرد؛ زیـرا توان به مختصر ومفید بودن، از امتیازهای مهم یک مقاله می
کتـاب را بـه نامه، پژوهش، یا حتی یـک  چندین ساله پژوهش خود در یک رساله، پایان تواند حاصل محقق می

بتوانند با مطالعه آن مقاله از کلیات آن آگاهی یابند و اختصار در یک مقاله علمی بیان کند تا پژوهشگران دیگر
 .نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه کنند در صورت

های به چاپ یابد و مقاله پژوهشی نشر می -های مختلف علمی گوناگونی در زمینهبدین منظور، امروزه نشریات
بـا شـیوه تـدوین الزم است محققان. دهند فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می رسیده در آنها، اطالعات

ات و مطالعـات خـودهای صحیح، با سهولت، نتایج تحقیق شیوه مقاالت علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از
 .مندان قرار دهند صورت مقاله در اختیار عالقه را به

 .ساختاری و نگارشی است نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف محتوایی،



 

 

 (2)های محتوایی مقاله مالک .2

های مهمـی را همقاله باید یافت. است ترین ابعاد مقاله علمی، محتوای علمی و ارزشمندیِ کیفی آن مهم یکی از
از خود بپرسـد دارای پیامی آشکار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید در دانش بشر گزارش نماید و

آیا دیگران از آن بهـره خواهنـد بـرد؟ و آیـا. توجیه باشد قدر مهم است که انتشار آن قابل که آیا مطالب او آن
  .(82 ، ص1378هومن، (ار خواهد داد؟ پژوهش او، کار آنها را تحت تأثیر قر نتایج

گردد که توجـه بـه آنهـا علمی اشاره می در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهای محتوایی پژوهش
 .نماید کیفیت آن کمک می قبل از تهیه مقاله به ارتقای

،1368غرویـان،  . (د استاستفاده از علوم موجو تفکر، تالش برای معلوم کردن مجهول با: »تفکر«فرایند ) الف
بر ایـن. روشن نماید ترین محور محتوایی یک پژوهش علمی، آن است که مجهولی را اساسی بنابراین) 11ص

هایی است که تـاکنون بـرای مخاطبـان کـشف نـشده پرسش اساس، هر پژوهش علمی در پی پاسخ دادن به
صدد پاسـخگویی شود که محقق در از میپژوهش علمی همیشه با طرح یک یا چند سئوال آغ از این رو. است

 .به آنهاست

آموزانـد، را مـی ) تـصدیق (استدالل آوردن  و صحیح) تصور(منطق که راه درست اندیشیدن : منطقی بودن) ب
 ضروری یک مقاله علمی است و محقق بایـد شایـستگی الزم را در اسـتدالل    ابزار) 21، ص 1372مطهری، (

هـای قیاسـی و اسـتقرایی، بندی، اسـتنباط  طبقه قواعد تعریف،. ی داشته باشدگیر آوردن، تحلیل محتوا و نتیجه
که محقـق بایـد بـه های منطقی یک مقاله علمی است برداری و غیره همه از ویژگی نمونه های مختلف روش

  )19، ص 1374هومن، . (آنها توجه داشته باشد

همدیگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان بامرتبط بودن اجزای مختلف مقاله : دار بودن انسجام و نظام) ج
.بخـشد  انسجام می فرعی با همدیگر، از جمله مواردی است که به تحقیق، یکپارچگی و مقاله و ارتباط عناوین

هـا را با نظمی منطقی از یکدیگر مجزا کرده، ارتباط بخـش  بر این اساس، محقق باید عناوین فرعی مقاله خود
 .نماید را مشخص

که تا آن زمان دست کم از نظر محقق، از آنجا که هدف پژوهش پاسخ به سئوال هایی است: تراکمی بودن) د
جدید، و نداشته است، هر پژوهش علمی باید از یک سو به منظور کشف دانش پاسخی منطقی برای آن وجود

یـا تکمیـل دانـشاصلی یـک مقالـه، کـشف     بنابراین هدف. از سوی دیگر، برای تکمیل دانش، صورت پذیرد
 .)20، ص 1374هومن، . (با عبارات مختلف بشری است، نه تکرار دوباره آن

باید نیازهای اساسی جامعه علمـی خـود را هر پژوهش علمی: تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی) ر
برخـوردار قـی آن مسایل برآید؛ بنابراین از طـرح موضـوعاتی کـه از اولویـت تحقی     در نظر گرفته، در صدد حل

 .نمود نیستند و جامعه علمی، بدانها نیاز ندارد، باید احتراز

سطح دانـش، موفـق و مـوثر باشـد کـه از تواند در ارتقای هر تحقیق علمی زمانی می: خالقیت و نوآوری) س



 

 

ای هسهم عمـد  توانند کنند، نمی مقاالتی که به جمع آوری صِرف بسنده می. باشد فکری بدیع و خلّاق برخوردار
 .در پیشرفت دانش بشری داشته باشند

بایـد) مقالـه (نویسی پژوهش خـود   از جمله مواردی که محقق در گزارش: توضیح مطلب در حدّ ضرورت) ص
باشـد گویی نباید به حدّی گوییِ افراطی است؛ همچنان که خالصه و زیاده روی بدان توجه کند، پرهیز از حاشیه
حدّی مطالب را تبیین کند کـه مقـصود وی بـرای  بر این اساس محقق باید بهکه به ابهام و ایهام منجر شود؛

 .شود خواننده، روشن

نظران و قوانینی است که مورد اتفاق صاحب ها هر رشته علمی، متشکل از نظریه: ها متناسب بودن با نظریه) ط
اسـت،  اسـالمی -نـسانی تحقیقات علمی در این پژوهشگاه در حیطه مشترک علـوم ا  آن فن است؛ از آنجا که

با اصول مبانی دینی و همچنین با قـوانین کلـی های به دست آمده در تحقیقات میدانی یا توصیفی نباید یافته
 .داشته باشد آن رشته تخصصی منافات

 یکی از اصـول  (4)«تبیین کردن«و  (3)«نظریه» هدف نهایی علم، صورتبندی یک: اجتناب از کلی گویی) ع
مباحث علمی خود را به روشنی توضـیح از این رو محقق باید بتواند) 33، ص 1371دالور، (. مهم نظریه است

 .تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید دهد و با زبان گویا آن را

هـا بـه توان درباره ناشـناخته  که از طریق آن می فرایندی است (5)«تحقیق«: شناسی تحقیق گزارش روش) ف
شواهد و تبدیل آنها در این فرایند چگونگی گردآوری.  شناخت الزم را کسب کرداز آن، جست و جو پرداخت و

مـورد تفـسیر ها باید گردآوری شود و این سئوال که چگونه داده. شود نامیده می (6)«شناسی روش«ها  به یافته
. علمی اسـت از موارد مهم تحقیق» ممکن کاهش یابد؟ قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل

اثبات برسـاند کـه از تواند مطالب خود را به یک تحقیق علمی زمانی می). 22، ص 1379 سرمد و همکاران،(
 .مقاله به خوبی بیان شده باشد ها در روش گردآوری مناسبی برخوردار، و آن روش

  ساختار مقاله علمی .3

هـای محتـوایی را نه تنهـا بایـد ارزش   در گزارش یک تحقیق. نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی مدون است
شـود، امـا تنهـا می امروزه تحقیقات فراوانی انجام. ساختار روشمندی نیز پیروی کرد مراعات کرد، بلکه باید از

یکی از دالیل آن، عدم مهـارت محقـق در تهیـه و تـدوین .گردد بخش کوچکی از آنها در مقاالت منتشر می
 .علمی است ساختاری مقاله

به کار گرفته شـده در پـژوهش، متفـاوت  مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمی، با توجه به روشساختار
.کننـد  مـی  های استفاده شده در علوم را به دو دسته تقـسیم  بندی کلی، روش دانشمندان در یک تقسیم. است
های کیفـی و روش) دانیتحقیقات می(شود  استفاده می های کمّی در تحقیق های کمی که در آنها از داده روش

 .(78، ص 1379همکاران،  سرمد و.(شود استفاده می) ای تحقیقات کتابخانه(های کیفی  داده که در آنها از

 .گردد تحقیق، با تفاوت هایی بیان می با توجه به روش اتخاذ شده در) مقاله(مراحل گزارش یک پژوهش



 

 

از تکرار در اینجا مراحل مقـدماتی را بـه  برای پرهیزبه دلیل یکسان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتی، و
 .آوریم صورت مجزا می

 مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی. 3-1

 موضوع یا عنوان مقاله3-1-1

عنوان. مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد دهد و باید به طور خالصه، عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می
فهرسـت عنـاوین ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمـوالً ابتـدا   نهبه گو مقاله باید جذاب باشد، یعنی

همچنین عنوان باید کوتـاه و گویـا و تنهـا بیـانگر. نماید خوانند به خود جلب مندرج در یک مجله علمی را می
، ص1375سـیف،  . (اند بیان کرده تعداد کلمات در عنوان را حداکثر دوازده واژه. اصلی پژوهش باشد متغیرهای

12(. 

 نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته 3-1-2

زیر آن، نام دانشگاه یا مؤسسه که هر یک از شود و در سطر بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف یا مؤلفان ذکر می
همه آنهـا بـه یـک اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و. آید کارند، می مؤلفان در آن مشغول به

اما اگر هر یـک. شود بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذکر می یک گاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسهدانش
ای کـه بـه آن آنان، بالفاصله نام مؤسـسه  مؤلفان به سازمان خاصی وابسته باشند، باید بعد از نام هر یک از از

میزان مـشارکت آنـان یکدیگر، معموالً متناسب باترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال  .اند، ذکر شود وابسته
افراد در اجرای پژوهش یکـسان باشـد، اسـامی آنـان بـه در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشارکت همه

 .(84، ص 1378هومن، . (گیرد الفبا در دنبال هم قرار می ترتیب حروف

 (7)چکیده 3-1-3

شی است که همه مراحل و اجرای اصـلی پـژوهش را دریک گزارش پژوه چکیده، خالصه جامعی از محتوای
در مـتنِ. شـود  اختصار، در چکیده آورده می ها و نتایج پژوهش، به ها، یافته ها، روش ها، پرسش هدف. دارد خود

بـدون(گـزارش   مطالب چکیده باید فقط به صـورت . هرگونه توضیح اضافی خودداری شود چکیده باید از ذکر
  .به صورت فعل ماضی تهیه شود (نه نقل قول(زبان خود پژوهشگر از ) ارزشیابی و نقد

شود و نباید پـیش از انجـام گرفته می چکیده در حقیقت بخشی کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر
بـین های خاص هر مجله دارد و معموالً چکیده برای مقاله، بستگی به روش طول. گزارش، پژوهش تهیه شود

 .ه پیشنهاد شده استکلم150صد تا 

 (8)واژگان کلیدی. 3-1-4

کننـد، پـس از خوانـدن کنند تا به خواننده کمک چکیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می معموالً در انتهای
چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجـه قـرار گرفتـه چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد



 

 

سـرمد،. (شـود  در هر مقاله بیان مـی  ه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدیمعموالً با توج .است
  .)321، ص 1379

 ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی .3-2

رونـد علوم، تقریبا به طور خاصی به کار مـی  های ها و اصول کلی ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشی شاخه روش
تسهیل در امـر انتقـال به منظور (APA) انجمن روان شناسان. است (9)«علمی روش«که همگی متکی بر 

در اختیار مؤلفان قرار داده تا در موقع تهیه گـزارش پژوهـشی ای را روش نتایج پژوهش، الگوی استاندارد شده
هـای انـسانی در تهیـه و تنظـیم نوشـته     هـای معتبـر علـوم    آن اصول را به کار گیرند و تقریبا همه مجله خود،

.گردد اشاره می که در زیر به اختصار به مراحل آن) 10،ص 1378هومن،. (کنند می ژوهش خود از آنها پیرویپ

 (10)مقدمه. 3-2-1

هاسـت رسـاله  ها و ای از فصل اول و دوم پایان نامه شود و آن، خالصه شروع می هر مقاله علمی با یک مقدمه
پردازد؛ بنابراین در مقدمه مقاله از پیشینه آن می تصریکه به طور مختصر به بیان کلیات تحقیق و بررسی مخ

گـردد و مختصر بیان مـی  ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادی و کاربردی به صورت مسئله تحقیق و
مقدمـه. شود مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته می سپس به بررسی سوابق پژوهشی که به طور

ایـن تحقیـق ادامـه منطقـی را در تحقیق بیان کند و به خواننده نشان دهـد کـه چـرا   منطق اساسی  باید یک
هـای بررسـی شـده، محقـق بایـد گیـری از پـژوهش   نتیجـه  در این بخـش پـس از  . های پیشین است گزارش
صورت عملیـاتی خود را به صورت استفهامی بیان کرده و به تعریف متغیرهای تحقیق به های پژوهش پرسش
  .(87، ص 1378هومن، . (بپردازد

 (11)روش. 3-2-2

 ای دقیق، چگونگی انجام پژوهش، گزارش گـردد تـا خواننـده    که به گونه هدف اساسی از بیان روش آن است
کند؛ بنابراین مؤلـف بایـد همـه مراحـل اجـرا، از بتواند آن را تکرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوری

  .بیان کند ها را ژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحلیل دادهابزارهای پ ها، جمله آزمودنی

ها و مشخـصات آن از نظـر تعـداد، سـن، جنـسیت، میـزان ویژگی جامعه مورد مطالعه و (12):ها آزمودنی) الف
هـا و مقـدار افـراد هـر گروه بندی شدن تعداد همچنین چگونگی انتخاب آنها و در صورت گروه... و تحصیالت
 .شود  میگروه بیان

چنانچه ابـزار سـنجش،. گردد پس از آن بیان می... تست و ابزارهای آزمایش، مثل پرسشنامه، (13):ابزارها) ب
یک مقیاس خودساخته باشد، باید مشهور و استاندارد شده باشد، اشاره به نام آن کافی است، اما اگر یک وسیله

 .روایی بودن آن گزارش شودمربوط به اعتبار و  چگونگی طراحی و تهیه آن و شواهد

ابتـدا متغیرهـای. شـود  مسئله پژوهش، طرح گفته می به نقشه کار پژوهشگر برای حل (14):طرح پژوهش) ج



 

 

آزمـودنیِ هـای پژوهـشی، مثـل طـرح تـک      شـود، سـپس طـرح    بیان مـی ... تعدیل کننده و مستقل، وابسته و
همچنـین. گـردد  ه کار گرفته شده، بیان مـی ب ، که در روش... پس تست، تحلیل واریانس عاملی و-تست پیش

غیره مورد توجـه قـرار متغیرهای نامربوط و ناخواسته، مانند تصادفی ساختن، همتاسازی و های کنترل تکنیک
 .گیرد می

اند، به صورت آزمودنی و آزماینده در طول مطالعه انجام داده در این قسمت همه مراحلی که (15):شیوه اجرا) د
هـای پژوهش، چگونگی تـشکیل گـروه   های اجرای ها، دستورالعمل گردآوری داده. گردد شریح میبه گام ت گام

توضـیح ها و امثال آن، به طور خالصه و دقیـق  آزمایش و شیوه ثبت پاسخ آزمایشی و کنترل، چگونگی اجرای
 .شود داده می

هـا کـردن داده  کردن و تحلیـل  بندی، مرتب کردن، خالصه طبقه در این قسمت چگونگی (16):ها تحلیل داده) ر
ها، درصدها، نمودارها، مقادیر فراوانی های آماری توصیفی به کار گرفته شده مثل شود؛ همچنین روش می بیان

در تحقیـق بیـان ، استفاده شدهfیا t ،z های آماری استنباطی، مثل اجرای آزمون روش مرکزی و پراکندگی؛ و
 .(89 - 87، ص 1378هومن، . (گردد می

 (17) نتایج  3-2-3

کالمی این توصیف. شود است، ارائه می مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده در این بخش، توصیف کالمیِ
ها از طریق شکل و نمودار یـا آن است که داده شود و بهترین روش با اطالعات آماری مورد استفاده، کامل می

هـا و نیـز یـا فرضـیه   ها  مبتنی بر ترتیب منطقی پرسشساختار بخش نتایج، معموالً. شوند جدول، نمایش داده
ترتیب بیان نتایج نیز یـا برحـسب ترتیـب تنطـیم. هاست فرضیه وابسته به تأیید شده بودن یا تأیید نشده بودن

روش متداولِ بیان نتـایج، آن .یا برحسب اهمیت آنها) 30، ص 1375سیف، (های آنهااست،  یا فرضیه ها سؤال
هومن،) .شود تر ارائه می های کم اهمیت ها و سپس به ترتیب، یافته یافته ترین ترین و جالب  مهماست که ابتدا

  .(90، ص 1378

 (19)و تفسیر (18)بحث 3-2-4

هـای ترکیـب و پیونـد بخـش    شوند و محقق با بخش، تمام اجزای گزارش تحقیق به هم ربط داده می در این
هـای ها و تفـاوت  بنابراین الزم است شباهت. کند کلی هدایت می ریگی مختلف، خواننده را به سوی یک نتیجه

های پژوهش، بـه روشـن شـدن یافته های قبلی روشن گردد و نیز معلوم شود که این پژوهش با پژوهش نتایج
  .است چه کمکی کرده مسئله مورد بررسی و زمینه دانش آن

مسئله پژوهش و بیان نتـایج تحقیـق، بـه ربارهشود در این بخش، ضمن توضیح کوتاهی د بنابراین توصیه می
گـاه توضـیح داد آن .های نتایج پیشین مقایسه کرد این کار باید این نتایج را با یافته برای. تفسیر نتایج پرداخت

است، و در ضـمن آن، کـاربرد احتمـالی چه کمکی کرده که پژوهش حاضر، به گسترش دانش زمینه مورد نظر
خواهنـد آینده می ط ضعف پژوهش را همراه با پیشنهادهایی برای پژوهشگرانی که درنقا آن را مشخص کرد و



 

 

 .(33، ص 1375 سیف،. (در این زمینه پژوهش، کار کنند، بیان کرد

 ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی 3-3

های پژوهشبه کارگرفته شده، با اصول  های های توصیفی باتوجه به روش اصول به کارگرفته شده در پژوهش
 هـای مختلـف تحقیقـی و    هر چند این اصول ممکن است با توجه به موضـوع  .میدانی، مقداری متفاوت است

های توصیفی بایـد در قالـب آن درآینـد، پژوهش ای که تقریبا همه های مختلف، تغییر نماید، ساختار کلی رشته
 .به شرح زیر است

 مقدمه 3-3-1

 کلیاتی است که محقق-همانند تحقیفات میدانی  - گیرد ای قرارمی بخانهآنچه در مقدمه یک مقاله تحقیق کتا
تحقیـق، تبیـین ضـرورت بحث، آن را برای خواننده روشن نماید؛ مانند تعریف و بیان مسئله باید قبل از شروع

بـه کـه  -ای از سابقه بحـث را   همچنین محقق باید خالصه. دارد انجام آن و اهدافی که این تحقیق به دنبال
این مقاله به دنبال کـشف یـا بـه  بیان کند و در نهایت توضیح دهد که-مستقیم مرتبط با موضوع است  طور
 های مورد نظر چیست که ایـن مقالـه درصـدد    عبارتی، مجهوالت یا سؤال ای است؛ به آوردن چه مسئله دست

 .بیان آنهااست

 )متن(طرح بحث  3-3-2

توجه به موضوعی که مقاله در پـی تحقیـق آن در اینجا باید با. شود در این بخش، مؤلف وارد اصل مسئله می
قواعـد محقق در تبیین ایـن قـسمت از بحـث، بایـد اصـول مهـم      . هم متمایز گردند تر از است، عناوین فرعی

منطقی و مستدل بـودن،: مراعات نماید؛ اصولی مانند محتوایی مقاله را مورد توجه قراردهد و سعی کند آنها را
تر در مـسئله، خالقیـت و فرعی بودن، تناسب بحث با عنوان اصلی، ارتباط منطقی بین عناوین منسجم م ومنظ

روی حاشیه های علمی و دینی، جلوگیری از گویی، مستندبودن بحث به نظریه کلی نوآوری در محتوا، اجتناب از
شود و همچنـین پرهیـز از ه میموجب خستگی خوانند انجامد و افراطی که به انحراف بحث از مسیر اصلی می

مؤلفـان، اجتنـاب از انجامد، رعایـت امانـت حقـوق    موجزگویی تفریطی که به ابهام در فهم می گویی و خالصه
 .ابعاد مختلف مسئله و امثال اینها داشتن به استناددادن به صورت افراطی، توجه

 (20)گیری نتیجه 3-3-3

غیرمنصفانه در نداشتن تعصب و سوگیری. طقی و مستدل برسدبه نتیجه معقول، من در این قسمت محقق باید
در پیشینه، ارائه راهبردها و پیشنهادهایی بـرای تحقیقـات دادن نتایج با مباحث مطرح شده گیری، ارتباط نتیجه
آن، از جملـه مـواردی اسـت کـه کردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادی و کاربردی و امثال مشخص آینده،

  . به آنهاتوجه داشته باشدمحقق باید

 (21)ارجاعات  -4



 

 

است ها و استدالل حاصل از آنها، به منابع و مراجعی بر صحت و دقت داده اعتبار یک گزارش پژوهشی عالوه
موارد مهم ساختار یک مقاله علمـی اسـت، بـه ارجاعات از. که از اطالعات آنها در پژوهش استفاده شده است

این قسمت بـه دو بحـث در. نماید های دیگران را به خواننده معرفی می ه از اندیشهاستفاد وسیله آن، چگونگی
 .دادن در متن است و دیگری شیوه ذکر منابع در پایان مقاله شود که یکی شیوه ارجاع مهم ارجاعات اشاره می

 (22)ارجاعات در متن -4-1

باید مـستند گـردد؟ چه چیزی: ن است کهدرباره استناددادن در متن باید مشخص بشود، ای نخستین چیزی که
  :است استنادآوردن را به شرح زیر بیان داشته موارد (1990) (23)مک برنی

و با ذکر مأخذ نشان داد که از آنِ چه کسانی هایی را که به دیگران تعلق دارند، مشخص کرد باید اندیشه) الف
 ؛)داری امانت) باشند می

دیگری همخوانی دارند، موارد را بایـد بـا ذکـر هایی با چهارچوب فکری کسان هر زمان که افکار و اندیشه) ب
 منبع مشخص کرد؛

منبع آن را باید ذکرکرد تا اگر خواننده خواست گیرد، ای موردبحث قرار می هر زمان که نظریه، روش یا داده) ج
 درباره آن کسب کند، بتواند به آن مراجعه کند؛ اطالعات بیشتری

شود، دخل و تصرف، داخل گیومه آورده می هایی را که از یک متن به صورت مستقیم و بدون قولباید نقل ) د
 .(39، ص 1375، به نقل از سیف، 1990 مک برنی. (مستند ساخت

نویسنده،. آیند، الزم نیست مستند شوند می بنابراین اطالعاتی که برای خوانندگان، اطالعات عمومی به حساب
نقـل از خـود، معنـا به آثار خود ارجاع، دهد که این ارجاع برای مطالعه بیشتر باشـد و  واندت تنها در صورتی می

 تنها زمانی به منابع. به منبع مستقیم یا ترجمه آن استناد کرد االمکان باید همچنین در استنادکردن، حتی. ندارد
 که در آن صورت باید مشخصنداشته باشد شود که محقق دسترسی مستقیم به اصل اثر را دیگران استناد می

 .(40، ص 1375سیف، . (دست دوم گرفته شده است کرد که آن مطلب از یک منبع

 شیوه ارجاع در متن 4-1-1

مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پـس از به صورت.. هرگاه در متنِ مقاله مطلبی از یک کتاب یا مجله یا
هـایی از آن بخـش  های مختلفی دارد که در اینجا بـه  ازی شیوهاین مستندس. مستند ساخت بیان مطلب، آن را

 .شود اشاره می

،»پروفــسور«، »دکتــر«، »اســتاد» ،«خــانم«، »آقــا«در اســتناد، نــام مؤلــف و صــاحب اثــر، بــدون القــاب  
 شود، مگـر در جـایی کـه لقـب جـزو نـام مـشخص شـده         امثال آن آورده می و»  اللّه آیت«، »االسالم حجت«

، ص1377دهنوی، . (خراسانی، امام خمینی، عالمه طباطبایی نند خواجه نصیرالدین طوسی، آخوند، ما(24)باشد



 

 

89). 

 :یک اثر با یک مؤلف) الف

آیـد و پـس از آن، نقطـه صفحه به ترتیب مـی  نام مؤلف، تاریخ انتشار، شماره: پس از آوردن متن، داخل پرانتز
 .(27، ص 1382منطقی، ) :شود؛ مانند آورده می

 : یک اثر با بیش از یک مؤلف)ب

شده در اثر، به همراه سال انتشار و شماره صفحه اگر تألیف دارای دو یا سه مؤلف باشد، نام آنها به ترتیب ذکر
و» و همکـاران «آن عبـارتِ   شود و به دنبـال  آثار با بیش از سه مؤلف، نام اولین مؤلف ذکر می آید؛ ولی در می

 نـوربخش و (یـا  ) 50، ص 1379سرمد، بازرگان و حجازی، : (مانند آید؛ ه میسپس سال انتشار و شماره صفح
 .(75، ص 1346همکاران، 

 :ها و نهادها آثار با نام سازمان) ج

مانند اینها انتشار یابنـد، در اسـتنادکردن، بـه ها، مؤسسات، ادارات و ها، انجمن در صورتی که آثار به نام شرکت
 .(34 ، ص1382فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، : (ید؛ مانندآ سازمان می جای نام مؤلف، نام

 :دو یا چند اثر یک مؤلف) د

آینـد؛ پرانتز، و به ترتیب تاریخ نشر پشت سرهم می هرگاه به دو یا چند اثر مهم اشاره شود، همه آنها در داخل
یک سال منتـشر  درو اگر چند اثر یک مؤلف). 5، ص 1990؛ 27، ص 1988؛ 15، ص 1980 واالس،: (مانند

ب،1365؛ 22الـف، ص 1365احمـدی،  : (گردند؛ مانند متمایز می شده باشد، آثار مختلف او با حروف الفبا از هم
 .(16 ص

 :استناد آیات و روایات) ر

البالغه، ابتدا نام کتاب درباره روایات نهج. شود می در استناد دادن به آیات، ابتدا نام سوره، سپس شماره آیه ذکر
نام گردآورنده روایـات، تـاریخ البالغه، شود، و روایات غیر نهج خطبه، نامه یا کلمات قصار ذکر می س شمارهسپ

ص ،56، ج 1403مجلـسی،  (؛ )33البالغـه، خطبـه    نهـج (؛ )39بقره، : (مانند آید؛ نشر، شماره جلد و صفحه می
198). 

 توضیحی) پاورقی(زیرنویس  4-1-2

تواند آن را در متن بیاورد، انسجام متن نمی طالحاتی را که نویسنده برای حفظتوضیحات اضافی، یا توضیح اص
توضـیحات بایـد نکته قابـل توجـه اینکـه، ایـن    . کردن شماره آنها بیان کرد با مشخص توان در زیر صفحه می
هـای مقالهترجمه آیات و روایات باید در متن . متن باشند االمکان خالصه ذکر شوند و نباید تکرار مطالب حتی



 

 

جایی که آوردن مـتن عربـی در مـتن اما در. بیاید و در صورت نیاز، متن عربی آن در پاورقی ذکر شود فارسی
توضـیح شود و به تطویل در متن علمی، از آوردن ترجمه در متن، اجتناب می ضروری باشد، به جهت پرهیز از

 .شود و تبیین آن اکتفا می

ترجمه شود و در صورتی که متـرجم بـرای  در زیرنویس آورده، باید عینادر ترجمه متون توضیحاتی که مؤلف
جلوی آن لفظ تواند آن را در پاورقی ذکرکند و در توضیحی را ضروری ببیند، می بیان اصطالح یا تبیین مطلبی

 .بیاورد -برای متمایز ساختن آن از توضیحات مؤلف-را » مترجم«

 ها معادل 4-1-3

صورت خارجی آنها در پـاورقی ذکـر گـردد و اخل متن حتما باید به فارسی نوشته شود وهای بیگانه در د کلمه
صـورت چنانچه در موارد خاصی الزم باشد که. تخصصی یا اسامی اشخاص است این، منحصر به اصطالحات

اده،ز غالمحـسین . (فارسـی در داخـل پرانتـز نوشـت     خارجی آنها در داخل متن بیاید، باید آنها را مقابل صورت
 .(17، ص 1372

هر متن یا مقاله یا کتاب، فقـط یـک بـار معـادل ها این است که اوالً در توجه در استناد دادن معادل نکته قابل
در صـورت آوردن و. هـای بکـار گرفتـه شـده بایـد یکنواخـت باشـند        شود؛ ثانیا معادل می انگلیسی آنها آورده

در نوشـتن اسـامی. در مـتن توضـیحی دربـاره آن داده شـود     یـد، با... های دیگر، مثل فرانسه، آلمانی، و معادل
 . C،Jung مانند شود نام بزرگ، سپس حرف اول نام کوچک او با حروف بزرگ نوشته می اشخاص، ابتدا

 ارجاع در منابع 4-2

وفبه آنها استناد کرده است، به ترتیـب حـر   محقق باید در پایان مقاله فهرستی از منابع و مراجعی که در متن
فهرست منابع، بـه مقصود از. بیاورد) عربی یا انگلیسی در صورت استفاده(منابع فارسی  الفبای نام خانوادگی در

هـدف از ارائـه. اسـت  در متن مقاله به آنها استناد شده دست دادنِ صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که
گوناگون، احترام به حقوق سـایر ده از منابعنشان دادن میزان تالش پژوهشگر در بررسی و استفا این فهرست،

مراجـع و دستیابی خواننده به منابع موردنظر اسـت؛ عـالوه براینکـه تمـامی     نویسندگان و مؤلفان و نیز راحتی
منابع آورده شود، پس در بخـش منـابع، فقـط منـابعی مĤخذی که در متن به آنها استناد شده، باید در فهرست

 .به آنها استناد شده استدر متن  شود که آورده می

 :اند رسند که در همه ارجاعات مشترک می در ذکر هر منبع، حداقل پنج دسته اطالعات، ضروری به نظر

 .نام ناشر. 5؛ )ایالت(نام شهر .4عنوان اثر؛ .3تاریخ انتشار اثر؛ . 2نام مؤلف یا مؤلفان؛  .1

صـورت) ،(هر یـک از آنهـا بـا ویرگـول       مختلفو جداسازی اجزای(.) جداسازی این اطالعات از هم با نقطه
 .گیرد می



 

 

 ارجاع کتاب در منابع. 4-2-1

شـود، در صـورتی کـه اثـر بـاال ذکـر مـی    در ارجاع کتاب با یک مؤلف، اطالعات ضروری ذکر شـده در ) الف
 :آید، مانند عنوانِ کتاب، شماره چاپ آن می باشد، پس از تجدیدچاپ شده

 .مرکز نشر فرهنگی رجاء: تهران .(چاپ سوم(هدایت در قرآن ). 1372 ( جوادی آملی، عبداللّه

بـا شـماره (ed) دی باشـد، عالمـتِ ای   شـده  در ارجاعات انگلیسی در صورتی که چاپ جدید مجددا ویرایش
 :شود، مانند داخل پرانتز آورده می آن، (25)ویرایش

.Wadsworth:CA،Belmont.An introdoction to the history of psychology 
(2nded).(1993) .R .B،Hergenhahn  

شود و بین ترتیبِ نامِ ذکرشده در کتاب، ذکر می در ارجاع منابع دارای دو مؤلف یا بیشتر، اسامی مؤلفان به) ب
 :مانند آید؛ می) ؛(نام آنها ویرگول و بین اسامی مؤلفان نقطه ویرگول  خانوادگی و نام

:تهـران ). چـاپ سـوم  (در علوم رفتاری  های تحقیق روش). 1379(، زهرهسرمد،زهره؛ بازرگان،عباس و حجازی
 .نشر آگاه

اثر، نام مترجم و تاریخ انتشار ترجمـه ذکـر های ترجمه شده، پس از ذکر نام مؤلف و تاریخ در معرفی کتاب) ج
)؟(سـؤال   تاریخ نشرشان مشخص نیست، داخل پرانتز بـه جـای تـاریخ نـشر، عالمـت      در آثاری که. شود می
 :آید؛ مانند می

 .انتشارات سروش: چاپ دوم، تهران. مصلح شواهد الربوبیه، ترجمه جواد). 1375(صدرالدین شیرازی، محمد

اند، به جای نام اشخاص، نام مراکـز ذکـر شده ها یا نهادها منتشر هایی که با عنوان سازمان در معرفی کتاب) د
-فارسی : پرورش نامه آموزش و واژه). 1362(ش و پرورش، مدارک علمی، وزارت آموز مرکز اسناد و: شوند می

 .نشر مؤلف. تهران.  فارسی-انگلیسی، انگلیسی 

مقاالتی بوده که بـه وسـیله افـراد مختلـف هایی که به جای مؤلف، ویراستاری یا به صورت مجموعه کتاب) ر
 :آیند ت میاند، بدین صور چند نفر آنها را گردآوری کرده است؛ اما یک یا نوشته شده

انتـشارات. تهران. اولین سمینار راهنمایی و مشاوره مجموعه مقاالت). 1374(، )گردآورنده ( آبادی، عبداللّه شفیع
 .طباطبایی دانشگاه عالمه

 ارجاع مقاله در منابع 4-2-2

ان، پس ازرسند، ابتدا نام مؤلف یا مؤلف می تخصصی به چاپ-های علمی هایی که در مجله برای ارجاع به مقاله
شـود، سـپس شـماره مـی  بعد عنوان مقاله، و به دنبال آن، نـام مجلـه و شـماره آن ذکـر     آن، تاریخ انتشار اثر،



 

 

 :شود؛ مانند در انگلیسی آورده می pp فارسی و صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در

 .35-41، صص 9فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش .تواند عینی باشد آیا انسان می). 1375(حداد عادل، غالمعلی 

 نامه و رساله در منابع ارجاع پایان 4-2-3

نامـه کارشناسـی ارشـد یـا ذکرشود که آن منبع پایـان  ها، پس از ذکر عنوان، باید نامه ها و پایان در ارجاع رساله
التحـصیل فـارغ  صورت چاپ نشده، است؛ سـپس بایـد نـام دانـشگاهی را کـه مؤلـف در آن       رساله دکترا و به

 :است، آورد شده

.نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه قم پایان مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان،). 1371(ایزدپناه، عباس 

 ارجاع از یک روزنامه در منابع 4-2-4

خنرانیرسـد، یـا اسـتنادهایی کـه از مـتن سـ       مـی  ها به چاپ ها و روزنامه هایی که در خبرنامه در معرفی مقاله
را آورده سـپس شود، همانند ارجاع مقاله در مجله، تمام اطالعـات ضـروری   آورده می اشخاص در یک روزنامه

 :مانند. کند را ذکر می سال انتشار، روز و ماه، نام روزنامه و شماره صفحه

 .6کشاورزی، روزنامه کیهان، ص ، موانع ساختاری توسعه بخش)مهر21، 1375(محقق کجیدی، محمدکاظم

 المعارف در منابع نامه و دائرۀ ارجاع فرهنگ 4-2-5

اطالعات ضـروری، هماننـد کتـاب بـه ترتیـب ها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه المعارف در ارجاع دائرۀ
 :آید؛ مانند می

فالمعـار  مرکز دائـرۀ : ، تهران)چاپ دوم(اسالمی  المعارف بزرگ ، دائرۀ)1377(بجنوردی، سیدکاظم و همکاران
 .بزرگ اسالمی

 ها ها، سمینارها و گزارش ارجاع کنفرانس 4-2-6

 .(19، ص1363سلطانی، : (گردد ها و سمینارها باید به شکل زیر بیان ارائه گزارش از همایش

مقاالت اولین همایش بین المللی نقش دین چکیده). 1380(المللی نقش دین در بهداشت و روان  همایش بین
 .دانشگاه علوم پزشکی ایران :ندر بهداشت روان، تهرا

 (اینترنت(نقل منابع الکترونیکی  4-2-7

ذکر آن، اطالعات ضروری بـه ترتیـب زیـر بیـان امروزه نقل از منابع اینترنتی یکی از منابع ارجاع است که در



 

 

 .(1380، ترجمه قنبری، 1987 ترابیان،(گردد  می

،)1992(، 1، ش 8، ج)خـط اینترنـت   روی) CORE لرزد، در مجلـه  درخت یوشع می). 1996(بارلو، جان پی 
 :دسترسی در ، قابل1996 مارس 25نقل شده تاریخ 
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 آیین نگارش -5

 آنچـه.نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد که بیان شد، محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی، ساختاری و چنان
بررسی اصـول کلـی اکنون به. ای از اصول محتوایی و ساختاری یک مقاله علمی بود خالصه تاکنون بیان شد،

 .پردازیم رسد، می ضروری به نظر می آیین نگارش که رعایت آن در تحریر مقاله علمی

هـای نقـل قـول  جهت الزم اسـت از آوردن   به همین. متن علمی تا حدّ ممکن باید مختصر و مفید باشد) الف
 .اجتناب شود نویسی های عاطفی واحساسی و گزافه های شاعرانه و ذوقی، بیان تفنن افزا، غیرضروری و حجم

 .نامأنوس باید احتراز گردد های های مبهم، مغلق و پیچیده و واژه از آوردن عبارت) ب

 .شود های بلند خودداری باید از ذکر بندهای طوالنی و جمله) ج

 .بیان گردد ای صریح و روشن د ساده، روان، جذاب و به گونهمطالب بای) د

هر چند در این بـاب. منبع رعایت نمود داری را با ذکر مشخصات دقیق در نقل مطالب، ضروری است امانت) ر
 . افتاد-انگاری است که حمل بر فضل فروشی یا سهل - نباید به دام افراط و تفریط

 .آورده شود) پاراگراف(در یک بند  ندیشه و مطلب خاصی است، بایدهر بخش از نوشته که شامل یک ا) ش

 .شود باید از به کاربردن کلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب) ص

 .پرهیز گردد باید از به کاربردن افراطی حروف اضافه و حروف ربط در متن) ط

 .فاظ ناروا، رکیک و غیراخالقی احتراز شودال باید از به کاربردن تعبیرهای نامناسب و عامیانه و استعمال) ع

گـذاری الخط فارسی و دیگـری آیـین نـشانه    رسم یکی: دونکته را در آیین نگارش باید به صورت مجزا بررسید
 :شود اشاره می است که مختصرا به آنها

 الخط فارسی رسم -5-1

از آنجـا کـه خـط. کنـد  وی مـی قواعدی پیر خط، چهره مکتوب زبان است و همانند زبان، از مجموعه اصول و
در استفاده های جدید ای را برگزید که نسل فرهنگ یک جامعه دارد، نباید شیوه نقش مهمی در اصالت و غنای



 

 

بنابراین نباید چهره خط فارسی به صورتی تغییر. شوند از منابع کهن و ذخایر فرهنگی خود، دچار مشکل جدی
 .قدیمی از دست بدهدمشابهت خود را با ذخایر فرهنگی  کند که

وظیفـه نظـارت، تـدوین، تنظـیم و فرهنگستان زبان وادب فارسی که یک نهاد رسمی اسـت و طبـق قـانون،   
 عهده دارد، اصول و قوانینی را در این باره تصویب کرده است که ما تصویب قواعد و ضوابط خط فارسی را به

 .کنیم الخطی را به اختصار بیان می رسم ، نکاتدر این بخش از مقاله، با عنایت به مصوبات این فرهنگستان

 (26)ها قواعد امالیی برخی واژه-5-1-1

و» همـین «ای خـدا؛  : ، ماننـد »ای» انـد از  شـود، عبـارت   هایی که همواره به صورت جدا نوشته می واژه (الف
 د و همـی رو مـی : ، ماننـد »همـی «و » می«هیچ یک؛ : مانند: »هیچ«کتاب؛  همین جا، همان: مانند» همان«

  .گوید

 :دارند شود، اما استثناء هایی که همواره جدا نوشته می واژه) ب

 .اینکه، اینها، آنها، اینجا، آنجا، وانگهی آنچه، آنکه،: شوند، مگر در همواره جدا نوشته می» آن«و » این»

  .چطور، چنان چرا، چگونه، چقدر،: شود، مگر در همواره جدا نوشته می» چه»

بیهوده، بیخود، بیراه، بیچـاره، بینـوا،: باشد، مثل گونه شود، مگر آنکه کلمه، بسیط جدا نوشته میهمواره » بی»
 .بیجا

 :شود، مگر در از کلمه پس از خود جدا نوشه می» هم»

 .همدیگر، همچنین، همچنان، همین، همان همشهری، همشیره، همسایه،: گونه باشد، مثل کلمه، بسیط .1

 .همراه همدرس، همسنگ، همکار،: باشد، مثلجزء دوم، تک هجایی  .2

 .هماهنگ همایش، هماورد،: شروع شود، مثل» آ«جزء دوم با حرف مصوّت  .3

 :شود، مگر در همواره جدا نوشته می» به»

 .بروم، بنماید، بگفتن بگفتم،: ، مثل)بای زینت(وقتی بر سر فعل یا مصدر بیاید  .1

 .به کار رودبه صورت بدین، بدان، بدور، بدیشان  .2

 .بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام: هرگاه صفت بسازد .3

 :دارند شود، اما استثنا هایی که همواره جدا نوشته می واژه) ج



 

 

 .آنکه، اینکه بلکه،: شود، مگر در همواره جدا از کلمه قبل نوشته می» که»

 .چنانچه آنچه،: شود، مگر در از کلمه پیش از خود جدا نوشته می» چه»

 .چرا، مرا: شود، مگر در همواره جدا نوشته می» را»

 .کمتر، بیشتر بهتر، مهمتر،: شود، مگر در همواره جدا نوشته می» ترین«، »تر»

 :دارند شوند، اما استثنا هایی که همواره به ماقبل متصل می واژه) د

 :چسبد، مگر در همواره به کلمه ماقبل می» ها»

 .ها درس ها، کتاب: ، مثلبخواهیم صورت مفرد کلمه مشخص شود .1

 .ها ها، خانه میوه: غیرملفوظ ختم شود، مثل» ه«کلمه به  .2

 عالیم همزه 5-1-2

  شود، مگر آنکه پس از آن مصوّت می نوشته» ا«اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد، روی کرسیِ ) الف

 :شود می نوشته» ی «باشد که در این صورت روی کرسی » ب«یا » او«، »ای»

 . تأسف، مأنوس، شأن و خأل، مأل، مبدأ، منشأرأفت،

 .رئیس، لئیم، رئوف، مئونت، مطمئن، مشمئز

»او«شود، مگر آنکـه پـس از آن مـصوّتِ     می نوشته» و«اگر حرفِ پیش از آن مضموم باشد، روی کرسی ) ب
 :شود نوشته می» ی«کرسی  باشد که در این صورت روی

 .رئوس ت، لؤلؤ، تأللؤ، شئون،رؤیا، رؤسا، مؤسسه، مؤذّن، مؤثر، مؤانس

نوشـته» ی«قرار داشته باشد، روی کرسی  اگر حرفِ پیش از آن مکسور باشد، یا ساکن ولی در وسط کلمه) ج
 :شوند نوشته می» ی «فرنگی همواره با کرسی  شود و همچنین کلمات دخیل می

 .استثنا است لئام، رئالیست، سئول، نئون، مسئله، جرئت، هیئت، و در توأم

 .ء متأللی: شود نوشته می ( ی(اگر حرفِ پیش از آن مکسور و در آخر کلمه باشد، روی کرسی ) د

بوده و در آخـر کلمـه نوشـته» ای«یا » او» ،«آ«های بلندِ  اگر حرفِ پیش از آن ساکن و یا یکی از مصوّت) ر



 

 

 .نشاءء، سماء، ماء، امالء، ا ء، بط جزء، سوء، شی: شود می شود، بدون کرسی نوشته

و یـا) »ا«با کرسـی  (پایانی ماقبل مفتوح  یا همزه) بدون کرسی(در صورتی که همزه پایانی ماقبل ساکن ) س
کرسـی گیرد و می» ی«به یای وحدت یا نکره متصل شود، کرسی)»و«با کرسی ) همزه پایانی ماقبل مضموم

 :قبلی آن نیز حفظ شود

 .جزئی، شیئی، منشائی، مائی، لؤلؤئی

 :شود باشد، به صورت ـĤ و آ نوشته می «آ«فِ پیش از آن مفتوح یا ساکن و پس از آن حرف اگر حر) ص

 .مĤخذ، آللی، قرآن، مرآت

رفع ابهـام در کلمـاتی کـه دشـواری ایجـاد شود، مگر برای نشانه کسره اضافه در خط فارسی آورده نمی) الف
 .سواری اسب/ اسبِ سواری: کند می

)ی کوتـاه شـده شـبیه همـزه    (» ء«عالمت   بیان حرکت، در حالتِ مضاف، ازبرای کلمات مختوم به های) ب
 .نامه من، نوشته او خانه من،: شود استفاده می

»الـف «دراضافه به کلمه بعد از خود بـه   (شود تلفظ می» آ«که (» ی«های عربیِ مختوم به  در کلمه» ی«) ج
 . قیاسموسای کلیم، هوای نفس، کبرای عیسای مسیح،: شود تبدیل می

 ها و عبارات مأخوذ از عربی واژه 5-1-4

 :آید در عبارات مأخوذ از عربی به چند صورت می» ۀ«) الف

 .رحمت، جهت، قضات، برائت، مراقبت :شود نوشته می» ت«اگر در آخر کلمه تلفظ شود، به صورت  (1

 .عاینه، مراقبه، نظاره، آتیهعالقه، م: شود می نوشته» ـه«یا » ه«اگر در آخر کلمه تلفظ نشود، به صورت  (2

االمـر، االسالم، خاتمۀ القدر، ثقۀ لیلۀ:شود می نوشته» ـۀ«یا » ۀ«در ترکیبات عربی رایج در فارسی به صوت  (3
 . استثنا در کلمات حجت االسالم، آیت اللّه المعارف؛ دایرۀ

نوشـته» الـف «بـه صـورت   در فارسـی   .شود تلفظ می» آ«صورت  های عربی به که در برخی از کلمه» و«) ب
 .زکات، حیات، مشکات: قرآنی آن مراد است الخط شود، مگر در مواردی که رسم می

برخی حـروف اضـافه و اسـامی خاصـی کـه شود، مگر در الف، نوشته می«همیشه به صورت » الف کوتاه«) ج
اسماعیل، رحمـان، ، تقوا،شورا، موال: ترکیباتی که عینا از عربی گرفته شده است آید و در آخر کلمه می» الف«

 .هارون، یاسین



 

 

 .المنتهی، طوبیلک سدرۀ الهدی، بدرالدّجی، الی، حتی، عیسی، یحیی، مرتضی، اعالم

 تنوین  5-1-5

در متـون آموزشـی الزامـی اسـت و بـه هـای رسـمی و نیـز    در نوشته) در صورتی که تلفظ شود(آوردن تنوین 
 :شود های زیر نوشته می صورت

کلمه مختوم به همزه باشد، همزه آنهـا روی شود و اگر نوشته می» ـا/ ا «صب همیشه به صورت تنوین ن) الف
 :گیرد بعد از آن قرار می» الف«تنوین روی  آید و سپس می» ی «کرسی 

 .ابتدائا نسبتا، واقعا، موقتا، عجالتا، طبیعتا، عمدا، جزئا، استثنائا،

شود و فقط در ترکیبات مأخوذ از عربـی می نوشته» ــٍ « و  » ــٌ« تنوین رفع و جر در همه جا به صورت ) ب
علیـه، فیـه، متفـقٌ   مختلـفٌ  عنـه،  الیـه، منقـولٌ   مـشارٌالیه، مـضافٌ  : رود است، به کار می که در زبان فارسی رایج

 .نحوٍکان اُخری، ای بعبارۀٍ

 .گاها، زبانا: های فارسی اشتباه است آوردن تنوین در کلمه

 ترکیبات 5-1-6

 :شود آورده می باشد که به صورت زیر اد در اینجا کلمات مرکب و مشتق میمر

 :شوند کلمات مرکبی که الزاما پیوسته نوشته می. 5-1-6-1

 :اند هایی که بسیط گونه مرکب) الف

 .بیستگانه آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخواب، یکشنبه، سیصد، یکتا،

 : باشدآغاز شود و تک هجایی» آ«جزء دوم با ) ب

 .گالب، پساب، خوشاب، دستاس

 :آوایی در داخل آنها روی داده باشد جایی هرگاه کاهش یا افزایش واجی یا ابدال یا ادغام یا جابه) ج

 .ولنگاری، شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبین: چند، هشیار

 .رنگرز، کهربا: غمخوار :مرکبی که دست کم یک جزء آن، کاربرد مستقل نداشته باشد) د

به(، بهنام )به روز(، بهروز )به یار(بهیار : کند می هایی که جدانوشتن آنها التباس یا ابهام معنایی ایجاد مرکب) ر



 

 

 .(نام

یا نیمه رسـمی یـا جنبـه سـازمانی، های مرکبی که جزء دوم آنها تک هجایی باشد و صورت رسمی کلمه) س
 .لیشو، آشپزاستاندار، بخشدار، کتابدار، قا :اداری و صنفی یافته باشد

 :شود کلمات مرکبی که الزاما جدا نوشته می 5-1-6-2

 (الیه شامل موصوف و صفت یا مضاف و مضاف(های اضافی  ترکیب) الف

 .احساس کم افتادگی، انگیز، عقب دل: آغاز شود» الف«جزء دوم با ) ب

 :مخرج باشد حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم، همانند یا هم) ج

 .مند نظام پرده، بری، چوب مصرف، چوب کن، کم نامه، پاک آیین

 .هق تک، هق مول، تک رنگین، پول سنگین :های متشکل از دو جزء مکرر های اتباعی و نیز مرکب مرکب) د

 .داشتن گفتن، نگاه سخن: مصدر مرکب و فعل مرکب) ر

 .دار پاگون: پوش شیک پز، خوش: هایی که یک جزء آنها کلمه دخیل فرنگی باشد مرکب) س

 .حال ایّ تعالی، علی ، باری شاءاللّه هذا، ان علی بعد، ذلک، من مع: های عربی که شامل چند جزء باشد عبارت) ص

 .چرخه فلک، ده بهشت، نه هشت گنبد، تن، هفت پنج: های مرکب، عدد باشد یک جزء از واژه) ط

حـذف» هـا «شود؛ مگر اینکه در ترکیـب،   بیان حرکت ختم» های«های مرکبی که جزء اول آنها به  کلمه) ع
 .بچگی گیر، تشنگان، خفتگان، هفتگی، دار، کناره گیر، پایه بهانه: بیاید میانجی» گ«شده به جای آن، 

ضـمیر، بـین، پـاک   طلبـی، مـصلحت   عافیـت  :نویسی، طوالنی یا نامأنوس یا پردندانـه شـود   کلمه با پیوسته) ف
 .جو حقیقت

کننـده، پـرورده، اخـالل   رسـیده، نمـک   اجـل  : مفعولی یا صـفت فـاعلی باشـد   یک جزء کلمه مرکب، صفت) ق
 .کننده پاک

 .بافته مریم رشته، دم، عیسی صفت، عیسی سعدی: یک جزء آن اسم خاص باشد) ک

 .چشم نشین، سیه پیکر، شاه هفت بخت، نیک: جزء آغازی یا پایانی آن بسامد زیاد داشته باشد) ل

دامـن، نـام، پـاک   پـاک : ابهام معنـایی پدیـد آیـد    اجزای ترکیب معلوم نشود و احیانانویسی،  هرگاه با پیوسته) م



 

 

 .رأی پاک

 :شود کلمات مرکبی که به دو صورت نوشته می 5-1-6-3

دیگـر تـابع قاعـده خاصـی نیـست و بـه دو به جز کلماتی که الزاما پیوسته یا جدا نوشته شود، کلمات مرکـب
 :شود آنها اشاره میاز  شود که به برخی صورت نوشته می

وار، وار، فردوسـی  طـوطی : شـود  نوشـته مـی   در برخی کلمات جدا و در برخی دیگـر پیوسـته  » وار«پسوند ) الف
 .سوگوار، خانوار وار، بزرگوار، طاووس

 .جایز است به هر دو صورت» تعالی بسمه«و » تعالی باسمه«نوشتن کلمه ) ب

یکسویه، یک سویه؛ یکشنبه،: جایز است ن آن به هر دو صورتاگر واژه مرکب، عدد یک داشته باشد، نوشت) ج
 .پارچه یکپارچه، یک سره؛ یک شنبه؛ یکسره، یک

 الخط نکات تکمیلی در رسم 5-1-7

هـا، پیـشنهادات، کـه صـحیح آن گـزارش     باشد، مانند گزارشـات،  غلط می» ات«های فارسی با  جمع واژه) الف
 .باشد پیشنهادها می

 وجوه، سطوح اطالعات،: شود، مانند مت عربی جمع بسته میکلمه عربی با عال) ب

رهبریت، شهریت کـه صـحیح آن: رود؛ مثل نمی مصدرساز عربی، برای کلمات فارسی به کار» یت«پسوند ) ج
 .است رهبری و شهری بودن

 (27)ها گذاری نشانه 5-2

در کـه -هـا    یـا اشـاره  مکتوب، عواملی همچـون مکـث، تکیـه، آهنـگ و لحـن کـالم       از آنجا که در جمالت
مقـصودش یـاری دهنـد، بـرای رفـع ابهـام و  وجود ندارند تا گوینده را در انتقال-شود گفتن استفاده می سخن
از عالیـم اسـتفاده . شود گذاری استفاه می روان خواندن نوشته، از عالیم نقطه ترکردن مقصود نویسنده و روشن

کنـد وجود این، گاهی از اصول و قواعدی پیروی مـی  است، باویرایش، بیشتر تابع لحن کالم و سبک نویسنده 
  .موارد مهم آنها بیان گردد شود که سعی می

 (،) ویرگول 5-2-1

مخاطب، برای درست و روان خواندن نوشته، در ویرگول نشانه مکث کوتاه است که با توجه به نوع متن و نوع
:گردد آنها اشاره می ده از آن ضرورت دارد که به برخی ازدر برخی موارد استفا. شود می حد اعتدال به کار برده



 

 

 :اضافه کند در بین دو کلمه که احتمال دارد خواننده آنها را به هم) الف

 .امام، امت اسالم را زنده کرد

 :رود در دو طرف عطف بیان و بدل نیز معموالً به کار می) ب

 ...گفت  جاریشریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، درباره مسائل

دستوری دارای یک نقش باشند، از ویرگـول اسـتفاده بین چند کلمه یا گروه که در کنار هم بیایند و از نظر) ج
 :شوند به هم عطف می» و«آخری با  شود و دو واحد می

 .مردی مؤدب، فروتن، مهربان و نیکوکار بود

 :های غیرمستقل یا وابسته ها و جمله میان عبارت) د

 ...پیش مردم ظاهربین، دانشمند واقعی کسی است کهمعموالً 

 :ها برای جداکردن اجزای آدرس) ر

 .و دانشگاه قم، بلوارامین، روبروی راهنمایی و رانندگی، مؤسسه پژوهشی حوزه

 :برای جداکردن ارقام در جمله) س

 .است  اشاره شده420 و 115، 95، 70های  به این موضوع در صفحه

 :های ربطی مانند  عبارتها و بعد از کلمه) ص

 ...بلی، خیر و اوالً، ثانیا،: و قیدی، مانند... با این همه، به هر حال و

 (؛(ویرگول  نقطه 5-2-2

نقطه است و به نقطـه نزدیکتـر اسـت کـه تر و حدّفاصل بین ویرگول و های طوالنی نقطه ویرگول برای مکث
 :است موارد کاربرد آن به شرح زیر

 :اگر به مفهوم جمله قبل برگردد...) اما و مثالً، یعنی،: (های توضیحی مانند ها و عبارت قبل از کلمه) الف

؛ یعنی اینکـه از قدرتمنـد»دارد و عقل ندارد ترسم؛ برای اینکه گاو شاخ از گاو می«: الرئیس گفته است که شیخ
 .گریخت کم عقل باید



 

 

 :متعددِ ظاهرا مستقل بیان شود های اجزای وابسته به یک موضوع کلّی، هرگاه به صورت جمله) ب

 کند؛ پس با این دل ضعیف چون کند؟ فراق، کوه را هامون کند؛ هامون را جیحون کند؛ جیحون را پرخون

متعدد به کار رفته باشـد، نقطـه ویرگـول های های مختلف یک جمله، ویرگول هرگاه در بین اجزای قسمت) ج
 :رود گر به کار میها از یکدی قسمت برای جدا کردن مجموعه آن

 .محمد، احمد، حسن؛ علی و محمود را زدند

پس از پایان هر دسته، نقطـه ویرگـول، و بندی شده باشد، وار دسته هرگاه موضوع یک جمله کامل، فهرست) د
 :آید؛ مانند می در آخرین دسته، نقطه

 :های فارسی، چند صورت است ساختمان واژه

 گل، دل، خرد؛: ساده (1

 همدل، بینوا، نادان؛: پیشوندی (2

 کارگر، شنونده؛: پسوندی (3

 گلخانه، دلنواز، سخنگو؛: مرکب (4

 .بی دست و پا، آب از سرگذشته: گروهی (5

 (.) نقطه 5-2-3

 :و موارد کاربرد آن به شرح زیر است آید های خبری و امری می نشانه مکث کامل است که در پایان جمله

 .ها، نمودارها جدولها،  پس از توضیحات پاورقی) الف

 :شده است؛ مانند در پایان جمله و پس از ذکر مشخصات منابع که در متن استناد) ب

 .(25، ص 1377مطهری، )

نقطـه گذاشـته) به جز حـرف آخـر  ) های اختصاری، الزم است پس از هر حرف برای مشخص کردن حرف) ج
 :شود؛مانند

 (قبل از میالد(م .، ق)هجری قمری(ق .ه



 

 

 (:) قطهدون 5-2-4

رود، بـه کـار مـی   ...) مانند، مثل، ازقبیـل و  نظیر،(های توضیحی  ها و عبارت نشانه توضیح است و به جای کلمه
 :از دونقطه آمده توضیح مثالِ قبل است؛ مانند بدین معنی که آنچه بعد

 .ایمان، جهاد، شهادت: تنها ره سعادت

 :آید ها دو ْنقطه می قبل از نقل قول) الف

 .«...شما بودید که رفتید«: ب خود گفته استاو در کتا

هـای فارسـی رقـم کلـی در در متن(کنند  می های جزئی از کلی نیز از دونقطه استفاده برای جداکردن رقم) ب
 «41 :3«، مثالً جلد سوم صفحه چهـل و یـک، را بـه صـورت،     )آید چپ می سمت راست و رقم جزئی سمت

 .دهند نشان می

 .فرعی و امثال آن الزم نیست های کتاب، مقاله، عنوان اصلی، ز عنوانگذاشتن دونقطه پس ا) ج

 (؟(عالمت سؤال . 5-2

 موارد دیگر استفاده از عالمت آید؛ همچنین های پرسشی مستقیم، عالمت سؤال می در پایان جمله

 :سؤال عبارت است از

 :های استفهام انکاری پس از جمله) الف

 داند چه خواهد شد؟ چه کسی می

 :بیایند هایی که به جای جمله پرسشی ها یا عبارت بعد از کلمه) ب

 علم یا ثروت؟: کدام بهتر است

 :گردد استفاده می) ؟) برای بیان مفهوم تردید یا استهزا این عالمت در داخل پرانتز) ج

 .است به مشهد رفته) ؟(آقای محمدی، استاد نمونه دانشگاه تهران 

 :آید پایان تک تک آنها نشانه پرسش می ر هم قرار گیرند، معموالً درهرگاه چند جمله سؤالی پشت س) د

 روند؟ می اند؟ به کجا اند؟ چه آورده هیچ معلوم نیست از کجا آمده



 

 

 :پرسشی حتما در داخل گیومه قرار گیرد ای پرسشی نقل شود، باید جمله اگر در ضمن جلمه خبری، جمله) ر

 .همین متاع دارم منِ بیچاره در جهان: فت؛ گ»اشتها داری؟«طفیلی را پرسیدند که 

 «» گیومه.6.2.5

 :رود می در موارد زیر به کار» مشخص کردن«ای است که برای  نشانه

 :ای نقل شده باشد هرگاه عین عبارت نویسنده یا گوینده) الف

 «ای؟ آیا کتابخانه ملی را دیده«او پرسید 

 :عبارتی در متن مشخص و متمایز شود مانند د کلمه یاهرگاه برای تأکید یا به دلیل دیگر خواسته شو) ب

 .را بیاور» کتاب«گفتم 

 جـایی کـه در چـاپ-در مـتن ... ها و اشخاص، کتاب ها، ها، مجله ها، فصل ها، سخنرانی آوردن عنوان مقاله) ج
 .آید  در داخل گیومه می-به کار نرفته (ایرانیک(حروف کج 

 () پرانتز.7.2.5

 :هایی از قبیل رود؛ توضیح های نسبتا اضافی به کار می برای جداکردن توضیح

 :دهنده کننده و توضیح های تکمیل عبارت) الف

 .گرفتند می) خاص پیغمبر است نه وحی که(احکام دینی را گاهی از راه الهام ) ع(امامان معصوم

  :ها ها و کلمه معنای لغت) ب

 .دارد  اختصاص)های خاص اسم(جلد پنجم و ششم فرهنگ معین به اعالم

 :ها تاریخ) ج

 .ترین شاعران سبک هندی است از برجسته)  ه ق1081-986(صائب 

 :ها ذکر مثال) د

 ...در متن) مثل پیمایشی(های تحقیق به کار گرفته شده  روش

 :ها و ذکر منابع در متن ارجاع) ر



 

 

 .(54، ص 1377جوادی آملی، )

 :برای آوردن عالیم اختصاری در متن) س

 (ره(؛ )م.ق)

 (-) خط فاصله .8.2.5

آید تا آن را از مـتن اصـلی جملـه جـدا می نشانه جداسازی است و بیشتر در دو طرف جمله یا عبارت معترضه
خواننـده حتمـا تر است؛ به ایـن معنـی کـه    تر و از پرانتز ضعیف از ویرگول قوی کند، خط فاصله در جداکردن،

تفاوت آن با پرانتـز در ایـن. تواند نخواند فاصله را می ب دو خطمطلب بین دو ویرگول را باید بخواند، ولی مطل
تـوانیم آن را جملـه مـی   رود و در روال طبیعـی  عبارت بین دو خط فاصله، جزء جملـه بـه شـمار مـی     است که

ای زاید بر متن است و ممکن است از نظر ترتیب کلمات بـه گونـه   بخوانیم، ولی عبارت داخل پرانتز، توضیحی
 :(50، ص 1372زاده،  غالمحسین(بتوانیم آن را بخوانیم که  نباشد

 فرزنـد-شـود  آنچه که تصور و تبلیغ می برخالف-ها در بسیاری از کشورهای اسالمی  نهضت بیداری مسلمان
 .است انقالب نیست، برادر آن

 نقطـه قـراربندی عددی و حرفـی بعـد از دو   دسته گذاری یا در آغاز بندهای کوتاه فرعی که بدون شماره) الف
 :کسی است که کارمند خوب: گیرند می

 اهداف کارش را بداند؛ -

 ...نیازهایش را بشناسد و -

 :برای پیونددادن یک ترکیب دو وجهی) ب

 مشهد-اسالمی؛ قطار تهران-فرهنگ ایرانی

 :در بین دو عدد» تا«به معنی ) ج

 . درس دارم8-9ساعت 

 تایپ مقاله -6

پذیرند، بـدین روی و بـرای تکمیـل شده می لمی، مقاالت خود را به صورت تایپامروزه تقریبا اکثر مجالت ع
 .گردد مؤلفان محترم، برخی از اصول تایپ، بیان می شدن بحث، برای آشنایی

 .گردد باال با قلم یاقوت، شماره شانزده تایپ می متر از عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهار سانتی) الف



 

 

متـر، بـا قلـم ترافیـک، شـماره ده تایـپ  سـانتی 5/1یر عنوان و در وسط سطر و با فاصله نام مؤلف در ز) ب
 .شود می

شماره در پاورقی همان صـفحه و بـا قلـم یا() رتبه علمی و محل خدمت مؤلف یا مؤلفان با عالمت ستاره ) ج
 .گردد متناسب با قلم پاورقی است، تایپ می لوتوس نازک شماره دوازده که

، با قلم لوتوس سیاه، شـماره چهـارده...، و.3، .2 ،.1: کننده مانند های تفکیک  فرعی مقاله با شمارهعناوین) د
 .گردد می تایپ

.گردد قلم لوتوس سیاه، شماره سیزده تایپ می با...  و2,1، 1,1های تفکیک کننده  تر با شماره عناوین فرعی) ر

ابتدای هر پاراگراف یا بند بـا کمـی تـورفتگی ایپ شده ومتن مقاله با قلم لوتوس نازک، شماره چهارده ت) س
 .گردد سانتی متر آغاز می 5/0با فاصله ) اشپون(

 .های فرعی دو سانتی متر است عنوان  سانتی متر و فاصله آنها از5/1فاصله بین سطرهای متن ) ص

نتی متر است و فاصله آخـرینپایین نیز دو سا ها از هر طرف دو سانتی متر و از باال و فاصله حاشیه صفحه) ط
 .سانتی متر است سطر با پاورقی یک

 .گردد شماره دوازده تایپ می های مستقیم در داخل گیومه با قلم لوتوس نازک، نقل قول) ع

 .گردد می شماره صفحات در گوشه سمت چپ و باالی صفحه تایپ) ف

 .شود مقاله فقط بر یک طرف صفحه تایپ می) ق

 .اجتناب شود های متنوع و متفاوت اله از به کاربردن قلمباید در تایپ مق) ک

هـشت اسـت و همـین قلـم بـرای با شـماره Times Mediumقلم انگلیسی الزم برای تایپ پاورقی، ) ل
 .شود استفاده می انگلیسی در متن و منابع با شماره ده

 ویرایش متن 7

هرچنـد. نشر و ضوابط علمی صورت دهـد   بهویرایش متن بر عهده ویراستار است که باید طبق قوانین مربوط
 :پردازیم آشنایی محققان، به توضیحی اجمالی در این رابطه می ویرایش، وظیفه محقق نیست، برای

 .محتوایی ویرایش فنی و ویرایش: شود هر اثر تحقیقی دو نوع ویرایش می

 ویرایش فنی -7-1

یا معادل فرنگی اصـطالحات فنـی، تعیـین ها  نامدر ویرایش فنی مسائلی از قبیل به دست دادن ضبط التینی



 

 

فهرسـت شناسـی، تهیـه   ها، مراعات شیوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب جدول محل تصاویر، اشکال و
هـای عنوان و صفحه حقوق، اعراب گذاری نامه، فهارس دیگر، تنظیم صفحه مندرجات، فهرست تفصیلی، واژه

اعـالم در یح الزم برای برخی از اصطالحات، معرفـی اجمـالی بعـضی از   سنوات، توض ها و الزم، تبدیل مقیاس
 .شود صورت نیاز انجام می

 ویرایش محتوایی 7-2

اگر اثر تحقیقی، متن تـصحیح شـده. شود می هر نوع کاستی و نادرستی نحوی و زبانی در این ویرایش اصالح
اختیار قـرار دادن ورت همکاری مصحح و در در ص-مصحح توجه و با مراجعه به منابع  های باشد، به بدخوانی

در مورد آثار ترجمه شـده مطابقـت. شود اطمینان حاصل می  از درستی واعتبار توضیحات و تعلیقات وی-منابع
 .(100، ص 1377دهنوی، (ترجمه با متن اصلی الزم است  تمام وکمال

 ها پیوست 8

هـا، ضروری نیست، مؤلـف آن را در پیوسـت   علمیاگر مقاله علمی دارای مطالبی باشد که در گزارش پژوهش 
کند، ماننـد یاری می طور کلی آنچه پرسشنامه را در درک، ارزشیابی و تکرار پژوهش به .نماید ضمیمه مقاله می

توانـد در پیوسـت ، مـی ...های آمـاری آنهـاو   نشده و شاخص های چاپ ها یا پرسش نامه نسخه کاملی از آزمون
 .شود آورده

 :است های مربوط به این مقاله آورده شده ، برخی از پیوستدر این بخش

 .(1 شماره(فرم ارزیابی مقاله مربوط به تحقیقات میدانی  8-1

 .(2 شماره(ای  فرم ارزیابی مقاله مربوط به تحقیقات کتابخانه. 8-2

 .(3شماره (فرم ارزیابی مقاله مربوط به ترجمه  8-3

 .های ویراستاری نشانه 8-4
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