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 ابرش فکری   

یکی از هممرتین مسائل در حتقیق ، پژوهش ، مس ئهل ایب ، نوشنت کتاب ، مقاهل ، حل مسائل ،     

ایده پردازی ، مجع آ وری اطالعات و حیت برای اس تفاده در امور روزانه ، اس تفاده از ابرش فکری  

 است.  

هایی  ابرش فکری تکنیکی است برای به دست آ وردن راه حل ها و ایده ها و سوال و جواب     

 جدید. 

در روش ابرش فکری ابتدا ابید موضوع اصل و حمور ابرش را مشخص کنید و سپس بر طبق      

 نوع ابریش که برای موضوع اصل انتخاب کرده اید ،مطلب را ابرش فکری دهید. 

 

 ابرش فکری میتواند انواع خمتلفی داش ته ابشد مثل پرسشی ،راه حل،جواب،ایده،و...    

توان گفت که ابرش فکری در ریز ریز مسائل مرتبط اب حتقیق و حیت امور روزانه  اب قطعیت می    

 اکربرد دارد. 

در ابرش فکری قرار است ذهن خود را روی موضوع مورد نظر ممترکز کنمی و اب توجه به نوع     

 ابرش فکری ، متام سوالات و جواب ها و طرح ها و… را مجع آ وری منایمی. 

 

 مس ئهل ادامه مطلب را توجه کنید( )برای واحض شدن  

موضوع اصل و حمور ابرش،دین اسالم   پس ،  بدهیدشام میخواهید )دین اسالم( را ابرش پرسش    

و نوع ابرش نزی ابرش پرسش میباشد. حاال شام ابید سعی کنید متام سوالات و پرسش های  است؛

 نید: حوِل حموِر موضوع اصل)دین اسالم( را پیدا کرده و ایداشت ک 
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 چیست؟ دین

 چیست؟ اسالم

 اسالم چیست؟ دین

 اجیاد دین اسالم؟  اترخی

 اصل دین اسالم چیست؟  مباین

 کیست؟  اسالم دینرهرب 

 است؟  الهیی اسالم،دیینآ ای دین 

 است؟  معروف اسالمچرا دین اسالم به 

 و..... 

لف ابرش فکری ی ساخنت ساخامتین چند طبقه میتوانید در طول ساخت و ساز از اقسام خمتابر     

اس تفاده کنید و ای برای بیان مطلب در جلسه ای علمی از ابرش سوال ، جواب و...اس تفاده منائید و  

 سپس از بنی موارد به دست آ مده گزینه های مورد نیاز خود را انتخاب کنید. 

شام میتوانید اب توجه به احتیاج خوداتن مطالب خمتلفی را ابرش فکری بدهید و حیت میتوانید گزینه     

های منتخب از ابرش های فکری را ابرش فکری در انواع خمتلف بدهید، برای مثال : بعد از اینکه  

انتخاب را ابرش ایده  مطلیب را ابرش پرسش دادید و گزینه مورد نیاز را انتخاب کردید ،میتوانید گزینه 

 ای راه حل بدهید .

ابرش فکری میتواند به صورت های خمتلفی صورت بگرید؛ میتوان از کتب خمتلف و اشخاص     

میتوانید جلسه ای را   خمتلف اس تفاده کرد و ای اینکه خوداتن به تنهایی مطلیب را ابرش بدهید ای حیت

 که این هبرتین حالت ابرش فکری است.   تشکیل داده و به طور گروهی مطلیب را ابرش دهید
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شام میتوانید برای نوشنت اهداِف مقاهل ی )بررس آ اثر زهد در اسالم( از ابرش پرسش و ای     

 ابرش اهداف اس تفاده کنید. 

به این شلک که متام اهداف لکی و جزیئ که مقاهل فوق میتواند داش ته ابشد را مینویس ید و هممرتین 

 ردی و مورد نظر را انتخاب میکنید. ها و ای موارد اکرب

 ناکت همم در ابرش فکری     

 سعی کنید در هنگام ابرش فکری، رشایط مطلوب و ذهین آ ماده داش ته ابش ید.  ●

 حامت ایده های به دست آ مده را بنویسد.  ●

 خوب،بد،جعیب،منطقی،معقول،انمعقول،و...را بنویس ید. متام ایده ها امع از  ●

ات میتوانید مس ئهل را ابرش فکری دهید)هرچه ایده های بیشرتی به دست بیاورید نتاجی و   ●

 حاصل اکر شام هبرت خواهد بود( 

 حامت ابرش فکری را به پااین برسانید و سپس به برس ایده های بدست آ مده بپردازید.  ●

انه ای دیوانه وار را سانسور نکنید و از نقد کردن ایده ها در موقع  ایده های به ظاهر امحق  ●

 ابرش فکری بپرهزیید.

 هبرت است ابرش فکری را در جلسه ای اب چند نفر اجنام دهید.  ●

قبل از رشوع ابرش فکری الزم است اب توجه اب ابرش فکری اطالعایت اجامیل ای تفصیل   ●

 پریامون موضوع ابرش داش ته ابش ید. 

 ردن ایده های جدید ابعث میشود ذهن شام برای کشف ایده ای نو ابز شود.مرور ک ●

در پیشربد ابرش فکری نباید از حمور اصل خارج شوید و به موضوعات انمربوط و  ●

 حوایش بپردازید. 
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 حارضین در جلسه روشن و واحض ابشد. مس ئهل ابرش فکری ابید برای شام و ●

 را طبق نیاز خود انتخاب منایید.  بعد از اجنام ابرش فکری هبرتین ایده ها ●

 برای انتخاب ایده حامت مشورت بگریید.  ●

 سعی کنید از نرم افزار ها،اینرتنت و جس تجو در ابنک های مقاهل و کتاب اس تفاده کنید.  ●

 هبرتین حتقیق آ ن است که هبرتین ابرش فکری را داش ته ابشد.  ●
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 مس ئهل ش ناس 

صوریت قابل توجه است که اب رصف حداقل زمان و مکرتین نریوی انساین و  ارزش اکر حمقق، در    

 مایل، بتواند موفق به کسب بیشرتین و هبرتین نتیجه شود. 

 مس ئهل چیست؟      

مس ئهل عبارت است از یک جمهول ای سؤایل که از چند معلوم مرتبط به مه به وجود می آ ید و اب  

و جواب مس ئهل، ابلفعل روشن و آ ماده نیست؛ ویل   پاخس دادآ ن اطالعات راجی و متداول منیتوان به 

 پژوهشی، میتوان آ ن را از منابع موجود کشف کرد. فرآ یندیاب طی 

مس ئهل یعین چه سوال و مشلکی وجود دارد و ما چه اکری می خواهمی اجنام دهمی و انتظار ما از  

 اجنام این پژوهش چه خواهد بود . 

می پرسد چه رابطه ای بنی دو ای چند ویژگی ای صفات ای عوامل  مس ئهل یک مجهل سوایل است که  

 که مقادیر مکی ای کیفی خمتلفی دارند وجود دارد؟ 

 مثال: 

 ای وجود دارد؟های تدریس معلامن، رابطه آ ای بنی پیرشفت حتصیل و روش  .1

 هبره هویش، چه رابطه ای اب موفقیت حتصیل دارد؟  .2

 ت ادعای حمقق دارد؟ تکرار یک آ زمایش، چه تأ ثریی در اثبا .3

 

 

 مس ئهل ایب        
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متام مشالکت و امور انش ناخته ای که روزانه اب آ ن مواجه می شومی نوعی مس ئهل است اما چه     

 مس ئهل ای را انتخاب کنمی؟ 

مس ئهل ای انتخاب میشود که ارزش و امهیت اکیف برای رصف وقت و انرژی و هزینه را داش ته      

 ابشد و از مهنی هجت ش ناخت دقیق مس ئهل و تبینی حصیح آ ن هممرتین رکن مس ئهل ایب است. 

یقینا حتقیق و پژوهش وقت زایدی میگرید و نیاز به منابع مایل و مادی و...دارد، پس انتخاب مس ئهل  

 مناسب گامی همم در پژوهش است. 

 . )تبینی اکرهای احصاب کهف در غار( منونه مس ئهل غلط:   

ژوهش ظهور  یك پ ای اصل در قالِب ایب برای مس ئهل حلراه  و پاخسگویهر پژوهش اب قصد     

ابید در  برای اینکه انسجام و هدمفندی و اکربردی بودن خود را حفظ کند، و  شودكند و آ غاز می می

 ای اصل سازماندهی شود.راس تای مس ئهل 

 تبار ش ناس مس ئهل 

تبارش ناس مس ئهل یعین اینکه موضوع حتقیق در اصل متعلق به چه علمی است و عالوه بر آ ن در چه  

 علومی حبث می شود. 

 تبینی مس ئهل 

 ناکت همم در مس ئهل حتقیق: 

شود و هبرت است جواب آ ن بهل  مس ئهل ابید به صورت پرسشی و بدون هیچ اهبامی بیان  ●

 ای خری نباشد. 

 عالقه به مس ئهل حتقیق حائز امهیت است.  ●

 مس ئهل ابید قابل برس و جتزیه و حتلیل ابشد  ●
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 مثال حصیح: 

 پیرشفت حتصیل دانش آ موزان، چه رابطه ای اب حتصیالت وادلین آ هنا دارد؟

 مثال اشتباه: 

 کنند؟ آ ای وادلین آ زاداندیش، فرزندان خوب تربیت می  

مس ئهل حتقیق نباید مس تلزم داوری ها و رای های اخالیق ابشد زیرا اعتبار علمی آ ن از   ●

 بنی خواهد رفت. 

 مثال اشتباه: 

 آ ای مردم، ابید غالباً گناهان خود را کامتن کنند؟ 

 مس ئهل حتقیق ابید جزیئ ابشد:  ●

 مثال اشتباه: 

 آ موزش از راه دور، چه اتثریی بر ایدگریی دارد؟

 : مثال حصیح

آ موزش از راه دور، چه اتثریی در ایدگریی درس راییض دانشجواین رش ته راییض  

 دانشگاه پیام نور شهر جریفت دارد؟ 

 اس تفاده شود.  و روشن از واژه های واحض ●

پیشینه حتقیق را ابید در نظر گرفت و اطالعایت اجامیل پریامون حتقیق های قبل و نتاجی   ●

 حاصل شده کسب کرد. 
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 متغری ها: انواع    

 از نظر حنوه اندازه گریي:  ●

 ( :قابل اندازه گریي بطور مس تقمی. مثل: حرارت، رسعت،... Quantitativeمکي )-1

( :قابل اندازه گریي بطور غری مس تقمی. مثل: هوش، مزیان رضایت  Qualitativeكیفي )-2

 از یك نرم افزار،... 

 از نظر نوع رابطه:   ●

 هنا بدون ارتباط اب سایر متغریهاي حتقیق قابل ( :مقدار آ  Independentمس تقل ) -1

 . به عنوان علل اتثری گذار مطرح يم شوند –تغیری است. مثل ساعات اکركرد 

 (:مقدار آ هنا اتبعي از تغیری در مقدار سایر متغریهاي حتقیق  Dependentوابس ته )-2

 به عنوان تأ ثریات متغریهاي مس تقل مطرح يم شوند  –است. مثل حقوق 

 ( :دو متغری وابس ته به یكدیگر. مثل روش مدیریت واحد  Correlatedس ته )مهب -3

 آ موزيش و كیفیت آ موزش یك مؤسسه. 

 سوال جواب بهل دهمی:   چهار در صوریت مس ئهل ای قابل حتقیق است که در جواب این    ●

 آ ای این مس ئهل به شلک مطلوب قابل حل شدن است؟ -1    

 آ ای مس ئهل ای جدید است؟ -2    

 ؟ ریامون این مس ئهل اماکن پذیر است آ ای حتقیق پ -3    

 آ ای این مس ئهل ارزش وقت گذاشنت را دارد؟ -4   
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 اب بیان مس ئهل چند چزی ابید دانس ته شود:       

 نواین است؟ حمقق، دقیقاً به دنبال چه موضوع و ع -1

 . دغدغه های اصل حمقق در مؤلفه های طرح شده، چه می ابش ند؟ 2

 .حمقق، چه رابطه ها ای اتثریایت را میخواهد بس نجد؟ 3

 . حمقق، به دنبال حتلیل ای تبینی چه ابعاد و متغریهایی در حتقیق است؟ 4

 

 های انتخاب مسأ هل حتقیق راه     

 جتارب خشیص  ●

 هامنترشه از سوی رسانه کنجاکوی در اطالعات  ●

 گریی از دانش ختصیص هبره ●

 متایل به حل یک مسأ هل  ●

 ها و هتدیدات پیش آ مده گریی از فرصت هبره ●

 وقایع زندگی روزمره ●

 های فردی احیای ارزش  ●

 مشاوره اب متخصصان جمرب ●

 های ختصیصمراجعه به منابع و مقاهل  ●

داک ای رساج  مگریان ای ایران   جمازی مثل سایت هایمراجعه به منابع الکرتونیکی و حمیط  ●

 و... 
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 اندهای جدیدی از موضوع را گشودهها که درچیه انمه بررس قسمت انتهایی پااین ●

 و… ●

 

 روشن سازی دقیق مس ئهل و بیان مراحل حتقیق در طرح انمه پژوهشی صورت می گرید. 

 طرح انمه    

نتیجه طرح انمه ای حرفه ای ، مقاهل ای  که لکی حتقیق و مقاهل شام می ابشد   طرحنامه نقشه    

 علمی و حرفه ای خواهد بود.

 گونه برمشرد: توان این بریخ از فواید طرح انمه حتقیق را می    

 انمه تأ ثری زایدی در نظم و انسجام امور مربوط به حتقیق دارد.نوشنت طرح ـ 1    

نظمی نوشنت افاکر و اساساً یکی از راههای ممترکز کردن ذهن و رها ساخنت آ ن از تشویش و ب 

 های پراکنده و تنظمی مکتوب آ هناست. ایده 

انمه ارزایب دقیقی از مراحل و روشهای اجنام حتقیق به دست  از آ جنا که در هنگام نوشنت طرح ـ 2    

 ف اجرای طرح، هبرتین روش را برگزینمی. توانمی از میان روشهای خمتلآ ورمی، می می

انمه اب ترس مِی  افزاید، زیرا حمقق در هنگام نوشنت طرحانمه بر جامعیت و دقت حتقیق می طرح ـ 3    

بیین و تأ منی  کند هر آ چنه را برای این اکر الزم است پیشتصویِر اکمل از مراحل حتقیق تالش می 

شود از غفلت نسبت به اکرهایی که در رشایط عادی  می انمه ابعث کند. عالوه بر آ ن، وجود طرح 

 احامتل فرامویش آ هنا زاید است جلوگریی گردد. 

کند اب کنرتل عوامل و متغریهایی که دارای آ اثر مثبت ای منفی در نتیجه  این اکر به حمقق مکک می  4    

 اکر هستند، مشالکت اکر را به حداقل اکهش داده و ابزده آ ن را افزایش دهد.
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کند. بر این  ها ترتیب زماین هر فرآ یند و فعالییت را مشخص می انمه اب تعینی اولویت  طرح ـ 5    

شود که هر اکر در کدام مرحهل و چه زماین ابید اجنام شود. در نتیجه از اجنام  اساس مشخص می

 های زاید و ارساف جلوگریی خواهد شد. امور تکراری، هزینه 

ای فهرس یت از متامی نیازها، اماکانت و بودجه الزم برای حتقیق هتیه و زمینه انمه  اب تنظمی طرح ـ 6    

شود که حمقق اب س نجش توان و اماکانت خود تصممی درس یت درابره آ ینده اکر بگرید. علت  فرامه می

 انمتام ماندن بس یاری از حتقیقات عدم دقت در مقدمات اکر است. 

ق رشط اساس برای صدور جمّوز و جلب حامیت و  انمه حتقیسازی و ارائه طرح آ مادهـ 7    

تسهیالت حتقیق است. هبرتین راه برای توجیه افراد، مراکز و مؤسسات نسبت به امهیت و ابزده 

 شود. انمه ارائه می یک طرح حتقیقایت تبینی و ترشحی موضوعایت است که در یک طرح 
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 نگارش طرحنامه       

 منونه طرحنامه     

 مشخصات جمری طرح: 

 مشخصات اس تاد راهامن: 

 : عنوان حتقیق 

 واژه های لکیدی: 

 تعریف و تبینی موضوع: 

 رضورت حتقیق: 

 اهداف حتقیق: 

 پیشینه حتقیق: 

 سوالات حتقیق: 

 : سازماندهی حتقیق 

 روش حتقیق: 

 فرضیه های حتقیق: 

 منابع حتقیق: 

 نظر اس تاد مشاور: 

 انم،امضاء 

 داور: نظر اس تاد 

 نتیجه:

 انم، امضا 
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 مشخصات جمری طرح)حمقق(. - 1       

در این قسمت ابید مشخصایت مانند انم و انم خانوادگی و اترخی تودل و آ درس و امییل ای شامره    

متاس و مزیان حتصیالت و درجات و سابقه علمی و پژوهشی و حمل حتصیل و سوابق مثبت خویش  

 را ذکر منایید. 

 

 مشخصات مشاورین و اساتید راهامن. - 2       

در این قسمت ابید انم و مشخصات فردی و سوابق علمی و پژوهشی اس تاد راهامن و مشاور خود   

 را بنویس ید.
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 عنوان حتقیق. - 3  

)اماکانیت مثل  حمقق ابید اب توجه به اماکانیت که دارد موضوع و عنواین را برای مقاهل انتخاب کند    

دسرتس به کتاب،اس تاد راهامن،منابع علمی،انگزیه اکیف،وقت و زمان اکیف ،اکمپیوتر،نرم افزار،بودجه ای 

 هرچزیی که به آ ن نیاز دارد(. 

کننده لکیایت از حمتوای حتقیق ابشد. چننی عنواین  گرااینه و بیان عنوان ابید مشخص، حمدود، واقع    

 ، فرضیه ای پرسشهای حتقیق اس تخراج کرد. توان از موضوع، هدفرا می

 انتخاب عنوان اصل مقاهل که بر مقاهل درج میشود در پااین نگارش مقاهل صورت میگرید.     

 

 ناکت انتخاب عنوان     

پختگی عنوان، حایک از توان علمی نویس نده است و عنوان انمناسب ارزش مقاهل را مک   ●

 ق و پرسش اصل است. کند. این عنوان انظر به مسأ هل حتقیمی

تواند در ابتدا و ای پس از تمکیل مقاهل ابشد و در صورت متایل زمان انتخاب عنوان می  ●

 توان آ ن را در انتها تعویض کرد.می

عنوان حتقیق ابید رصحی و واحض ، دقیق و به دور از اهبام، در مجالیت کواته و عاری از   ●

 زوائد و در حمدوده خاص انتخاب گردد. 

 قیق نباید خیل لکی ای خیل جزیئ ابشد. موضوع حت ●

 موضوعی را انتخاب کنید که جتربه و توان علمی و معل پرداخنت به آ ن را داش ته ابش ید.   ●
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 داوری ابشد عنوان ابید فاقد پیش  ●

اگر لکامیت در توصیف ویژگی مطالعه شام نقش لکیدی دارند حامتً در عنوان خود آ ن را  ●

 بگنجانید. 

مناقب نگاری اهل بیت)ع(؛ مطالعه موردی: گزارش بریون کش یدن ) آ سیب ش ناس 

 تری(

 اس تفاده از فرمول ها و لکامت اختصاری در عنوان مقاهل حصیح نیست.  ●

 گاه نباید در عنوان پژوهش نتاجی پژوهش را به صورت اثبت شده ذکر منود.هیچ ●

 عنوان پژوهش حيت الاماکن ابید دقیق و رسا و جذاب ابشد.  ●

مطالعات مقدمایت و ایفنت منابع برای حتقیق نقش اساس در انتخاب موضوع و عنوان   ●

 پژوهش دارد. 

 عنوان مقاهل نباید امع ای اخص از حمتوای مقاهل ابشد.  ●

 موضوع حتقیق ابید موضوعی جدید و ای اب رویکردهای نو ابشد.  ●

 لکمه ابشد.  8ات  3ت بنی عنوان مقاهل نباید بس یار کواته و ای بس یار طوالین ابشد و هبرت اس  ●

 پوس یدگی دندان کوداکن.  عنوان کواته و غلط:

اثرات تغذیه انمناسب، فرهنگ مسواک نزدن، اس تفاده از خن دندان و آ موزش  :عنوان طوالین و غلط 

 های انمناسب وادلین بر پوس یدگی دندان های شریی کوداکن مدارس ابتدایی.

 ی موثر بر پوس یدگی دندان کوداکن.عوامل فرهنگی و اجامتع عنوان اس تاندارد:

 

 عناوین اندرست:      
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 .اکر از نظر آ ایت و رواایت؛ 1

 .موفقیت از نظر قرآ ن؛ 2

 .پژوهشی در ابره والیت فقیه؛ 3

 .رشایط منتظر واقعی؛  4

 .کفر از نظر آ ایت و رواایت؛ 5

 .صرب در اسالم؛ 6

 .تقوا و آ اثر اخروی آ ن؛  7

 دهه های اخری؛.عوامل افزایش طالق در  8

 .نگاهی به والیت فقیه؛  9

 .نمی نگاهی به حبث خامتیت؛  10

 .نگاهی دوابره به مس ئهل رّش؛  11

 .درامدی بر شفاعت از نگاه ش یعه؛ 12

 .پژوهشی در ابب روجعت؛  13

 .پژوهشی خمترص در ابره تربیت فرزند. 14

 

 عناوین درست:     

 رواایت؛.ارزش اکر فکری و معنوی از نظر آ ایت و  1
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 .راه های موفقیت علمی از نظر قران؛  2

 .نقد ادهل مطلق بودن والیت فقیه از نگاه متلکامن معارص؛  3

 .رشایط معنوی منتظر واقعی از نگاه شهید مطهری؛ 4

 .معیار اکفر شدن از نظر رواایت ش یعی؛ 5

 .آ اثر صرب بر گناه از نگاه اسالم؛  6

 غه .آ اثر اخروی تقوا از نگاه هنج البال  7

 .عوامل افزایش طاق در پنج سال اول زندگی بنی زوج های  8

 حتصیل کرده در مق، در دهه اخری )حتقیق میداین( 

 .وجوه امهیت والیت فقیه از منظر قرآ ن و رواایت 9

 .حبث تطبیقی خامتیت از نگاه شهید مطهری و اقبال الهوری  10

 مس ئهل رّش؛ .نقد و بررس ادهل فالسفه قرون وسطا در تبینی   11

 .رشایط شفاعت شوندگان از نگاه ش یعه؛  12

 .طبقه بندی ادهل رجعت در متون اسالمی  13

 .بررس نقش نوجوان در تربیت خویشنت از نگاه متون اسالمی.  14
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 واژه های لکیدی - 4       

ن واژه ها  واژه های لکیدی مانند فهرس یت لکی از مقاهل شام هستند که معده مطالب شام پریامون ای   

 است.

به آ هنا اکماًل مشخص شود در این پژوهش در   ای انتخاب شوند که اب نگاهگونه این لکامت ابید به    

 هایی خسن گفته خواهد شد و قرار است به چه چزیی پرداخته شود.چه زمینه 

 

 ناکیت در مورد لکیدواژه           

را که جنبه غریختصیص دارند، به اکر برد؛  در هتیه واژگان لکیدی، نباید واژه های خیل عام  ●

ترتییب« است، لکامیت مانند   عنوان آ ن »تقدم تفسری موضوعی بر مثال در مقاهل ای که

»تقدم«، »معیار« ، »معیار برتری« ، »رابطه« و...، لکیدواژه های خوب نیستند؛ البته اب  

کنمی؛ مثال بگویمی:   ترکیب وصفی ای اضایف، میتوانمی، ات حدودی این مشلک را برطرف

 »تقدم تفسری« 

 لکید واژه ابید دارای نقش مفهومی و ارتباطی اب مقاهل ابشد.  ●

 لکید واژه به جس تجوی اینرتنیت مقاهل های مورد نظر پژوهشگران مکک میکند.   ●

 لکید واژه اس تفاده کرد.  7و حداکرث  3ابید از حداقل  ●

 نباید از واژگان مرتادف اس تفاده کرد.   ●

 ها، یک لکمه ای و ای ترکییب از دو ات سه لکمه هستند.  لکیدواژه  ●



                                                                                          23                       المللی                                          با رویکرد بین شیوه نگارش مقاله 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 منونه لکیدواژه:          

مکیس یون حقويق و   1389الحيه حامیت از خانواده )مصوب  23نقد و بريس ماده   عنوان مقاهل:   

 قضايي جملس شوراي اساليم(. 

از خانواده ،تعدد زوجات،چند مهرسي،رشایط ازدواج   حامیتالحيه  23 ماده  واژه:لکید  

 جمدد،خانواده. 
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 تعریف و تبینی موضوع: - 5       

قبل از اجنام حتقیق ابید هر موضوع و اصطالیح که به حنوی در روند حتقیق دخالت دارد در    

 تبینی شود ات هیچ امر انش ناخته و مبهمی در روند حتقیق وجود نداش ته ابشد.  طرح انمه

ها و منابع  انمه اصطالح ها، انمه های برگزیده را اب اس تفاده از لغت برای این اکر دست مک ابید لکیدواژه 

 ختصیص مربوط به آ ن موضوع به صورت دقیق تعریف کرد. 

حمقق ابید تعریف اصطالیح موضوع انتخاب شده را بیان کند و سوال اصل را که به دنبال پاخس     

توضیح دهد و به صورت واحض و دقیق بیان کند که درصدد حل چه مشلک و  را ن است دادن به آ  

 رسشی است. پاخسگویی به چه پ

موضوع ممکن است در علوم خمتلف و حیت در یک عمل، از زاویه ها و جنبه های خمتلف   یک   

 قابل حبث و بررس ابشد بنابراین ابید گفته شود که از چه هجایت به موضوع پرداخته میشود.

 به نسبت اب موضوع حتقیق  قسمت هایی که الزم به مطالعه هست ابید تعینی شود.  
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 رضورت و امهیت موضوع - 6       

در این قسمت ابید توضیح داده شود که اجنام این حتقیق چه امهییت دارد و چه رضوریت ابعث     

شده است که این موضوع به عنوان حتقیق انتخاب گردد و اب نوشنت این مقاهل چه مشلکی برطرف  

 ... ومکبودی جربآ ن میشود؟چه میشود ای چه خلل رفع میشود ای 

برای مثال رضورت مقاهل ای که ابزی های فکری در مدرسه را تروجی میدهد »نبودن ابزی های   

 «است. و جذاب و متناسب اب نسل های جدیدترفکری حصیح 

ای که به نتیجه رس یدن این حتقیق برای  حمقق اب اشاره به مشالکت، نیاز جامعه و نقش و فایده    

 کند ارزش و امهیت این حتقیق را نشان دهد. مهه ای گروهی از افراد جامعه دارد، تالش می 

    

 : تواند در مزیان امهیت و رضورت یک حتقیق مؤثر ابشدعبارتند ازبریخ از مالکهایی که می    

رشد و توسعه یک مکتب ای جامعه، گسرتش آ گاهی و دانش، حل مشالکت و معضالت، هببود   

 ها و امثال آ ن. روشها، اکهش هزینه 

امهیت عبارت است از این که چرا ابید این مس ئهل حل شود و رضورت یعین اینکه اگر این      

 مس ئهل حل نشود، چه پیامدهایی خواهد داشت. 

 ره به آ هنا میتوانند امهیت مس ئهل را بیشرت روشن سازند، عبارتند از: بریخ مواردی که اشا    

اختالف آ را و رسدرگمی حاصل از آ ن، پیامدهای مثبت حل مس ئهل، وجود خل  معرفیت در این  

 زمینه، انسازگاری دو مطلب و لو در ظاهر، اهبام ای خلط حاص شده در یک زمینه. 
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 اهداف حتقیق - 7       

 در این قسمت ابید بگویمی انتظار دارمی بعد از نوشنت این حتقیق به چه نتاجیی دست پیدا کنمی؟     

نتاجی حاصهل از این حتقیق چه مشلکی را حل خواهد و   نیت حمقق از اجنام چننی حتقیقی چیست؟و 

چگونه  و به درد کدام یک از موسسات و مراکز خواهد خورد و کیفیت اس تفاده از آ ن ؟ کرد 

 خواهد بود؟

 

معموال اب تبدیل سؤالهای    و   اکرهایی که حمقق در منت حتقیق اجنام میدهد، هامن اهداف او است     

 فرعی به ش به مجهل،میتوان بیشرت اهداف را به دست آ ورد. 

 ش به، توجیه، تبینی و زمینه سازی برای ....  دفعمانند توضیح، رفع اهبام، اثبات، تعریف، 

 

 پیشینه حتقیق - 8      

کتاب ها و مقاالیت که در موضوع انتخاب نوش ته شده است را معریف    ،حمقق، در این قسمت    

میکند و بیان میکند که چه اشاکالت و ایرادایت در آ ن ها وجود داش ته و ای چه نو آ وری وجود دارد 

 گرفته است برای ابر چندم چننی پژوهشی را اجنام دهد.  تصممیکه 

دقیق و جدی مورد وآاکوی و مطالعه انتقادی  از مهنی هجت الزم است که پیشینه حتقیق به صورت 

 قرار بگرید.
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 سوالات حتقیق - 9       

 سوالات حتقیق به دو دس ته اصل و فرعی تقس می میشوند.    

 سوال اصل       

دغدغه نویس نده بوده و در  که  ای حتقیق به صورت سوایل می ابشد سوال اصل هامن عنوان مقاهل   

 ل این سوال است . پیی حتقیق خود به دنبال ح

توجه داش ته ابش ید که سوال اصل ابید یک سوال بوده و در وسط آ ن از حرف” واو” اس تفاده     

 نامنیید و مهچننی اب آ ای رشوع نشود و جواب آ ن اب بهل و خری داده نشود.

مثال اگر عنوان مقاهل این ابشد: »راه های مبارزه اب جنگ نرم از نگاه قرآ ن کرمی« ، سوال اصل این  

 ه های مبارزه اب جنگ نرم از نگاه قرآ ن چیست؟«. خواهد بود:»را

 سوال فرعی:        

ریز موضوع ها و شاخه   سوالاتکه این  بر پایه سوالات فرعی شلک میگرید فصل های حتقیق    

 های سوال اصل هستند. 

و مثل این مامیند که سوالات فرعی   هستندسوالات فرعی در برگرینده متام مباحث سوال اصل    

 ای سوال اصل ابش ند و اب مجع سوالات فرعی به سوال اصل مریس می. قسم ه

 )اگر انین را چند قسمت کنید و دوابره هر قسمت را کنار مه بگذارید یک انن اکمل دارید(. 



                                                                                          28                       المللی                                          با رویکرد بین شیوه نگارش مقاله 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

که   منظور از سوالهای فرعی، هامن اراکن و اضالع  و شاخه های بالفصل سوال اصل می ابشد    

نیازی   و از مهنی هجتو شاخه ای از سوال اصل می ابش ند پدر راس تای سوال اصل و فرع 

 نیست سوالایت مثل معنای لغوی و اصطالیح و اینگونه موارد را در فصل جدا بنویس ید.  

نویس نده برای اینکه به سوال اصل جواب دهد آ ن را به چند سوال جزیئ و فرعی جتزیه می کند     

که هر سوال فرعی خبش ها ای فصل های حتقیق را   سوال اصل ابشدی که در رابطه و حمدوده 

 تشکیل می دهد.

سوالات فرعی ابید مربوط به ابعاد خمتلف موضوع حتقیق بوده و شایس تگی طرح در ابتدای      

 فصل ها را داش ته و پاخس به آ هنا، دستیاب به پاخس سوال اصل را ممکن می سازد.

وجود داش ته ابشد به حنوی که ورود به هر فصل  ین سوالات فرعی ابید رابطه و نظم منطقی   

 متوقف بر عبور از فصل قبل ابشد. 

 منونه مثال ها        

 سوال اصل: آ اثر عبودیت از نگاه رواایت چیست؟ (  1مثال      

 سوالهای فرعی: 

 .آ اثر معرفیت عبودیت از نگاه رواایت چیست؟ 1

 .آ اثر عاطفی عبودیت از نگاه رواایت چیست؟  2

 .آ اثر رفتاری عبودیت از نگاه رواایت چیست؟  3

     

 سوال اصل: روش حتقیق در علوم حوزوی چگونه است؟ ( 2مثال  

 سوال های فرعی: 
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 .روش حتقیق در ادبیات عرب چگونه است؟   1

 .روش حتقیق در اترخی اسالم چگونه است؟   2

 .روش حتقیق در اصول فقه چگونه است؟   3

 است؟ .روش حتقیق در فقه چگونه  4

 .روش حتقیق در علوم قرآ ین و تفسری چگونه است؟  5
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 روش حتقیق - 10       

حمقق بر چه اساس و معیارهایی به مجع آ وری مطالب خود خواهد  این قسمت یعین اینکه    

 پرداخت:

 حتقیق بنیادی: حتقیقی که به قصد کشف حقایق بیشرت اجنام می شود.  -1

 حتقیق اکربردی: حتقیقی که به قصد رس یدن به وضع هبرت اجنام می شود  -2

 حتقیق اترخیی:به قصد بررس گذش ته اجنام می گرید.  -3

 حتقیق توصیفی: حتقیقی که فقط در سطح توصیف و تبینی موضوع اجنام می شود. -4

حتقیق حتلیل: حتقیقی است که برای کشف علل و عوامل خایص در رابطه اب موضوع اجنام می   -5

 شود.

 حتقیق جترب: حتقیقی که از طریق جتربه و آ زمایش به هدف می رسد.  -6

 حتقیق میداین: حتقیقی که از طریق مشاهده و منونه برداری آ ماری قصد رس یدن به هدف را دارد.  -7

ای: حتقیقی که از طریق بررس مدارک و اس ناد و منابع متون به دنبال دستیاب به   حتقیق کتاخبانه -8

 هدف خود است. 

 سازماندهی حتقیق: - 11       
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در این قسمت ابید فصل بندی ها و تقس می بندی ها و تعینی ماکن و ش یوه چینش مطالب در     

ه شلکی و براساس چه تقس می بندی  در واقع شام ابید ذکر کنید که مطالب را به چبیان شود و مقاهل 

 در مقاهل قرار می دهید مثال اول ابید کدام مطلب را بیاورید و سپس کدام را و.. 

 )میتوانید تیرت هر مطلب را ردیفی پشت رس مه بنویس ید،مثال شامره هرکدام از فیش ها را(. 

 

 فرضیه های حتقیق - 12       

  حتقیق مشخص شد، حمقق ابید اب توجه به اطالعات قبلِ پس از آ نکه پرسشهای اصل و فرعی    

داند  تر میخود پاخسهایی احامتیل را برای آ ن پرسشها در نظر بگرید و از میان آ ن پاخسها آ چنه را مناسب 

 انمه بنویسد. های خود در طرحبه عنوان فرضیه 

 

 منابع حتقیق - 13       

  بداند و  و اولیه پژوهش خود را ش ناسایی کندپیش از آ غاز حتقیق الزم است حمقق منابع اصل   

 ترین منابعی که الزم است در طول حتقیق مورد اس تفاده قرار گرید کدام است. ترین و اصلهمم

منابع حتقیق میتواند به صورت ِمیداین)مصاحبه،گزارش،تست،پرسش و..( ای کتاخبانه ای)رجوع به     

 کتاب( ابشد. 

میتوان از اساتید ، کتب مرجع ، جس تجوی اینرتنت ، اس تفاده از مقاالت  برای ایفنت منابع حتقیق    

 مشابه و... اس تفاده کرد. 

بعد از مجع آ وری منابع ، آ انن را در برگه ای بنویس ید و اب توجه به امهییت که دارند اولویت بندی     

 کنید و سپس به ترتیب اولویت بندی ، آ انن را بنویس ید. 
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ایی مثل نرم افزار های نور و پایگاه های اینرتنیت مثل کتاخبانه فقاهت و قامئیه و  اس تفاده از نرم افزاره

ویکی فقه و ویکی ش یعه و ویکی نور و پایگاه مقاالت و کنفرانس های ختصیص و.... بس یار حائز  

 امهیت است و رسعت بس یاری به پژوهش شام میدهد. 

 

 فیش برداری چیست؟        

اندازه ای  که خالصه مطالعاِت همِم حتقیقات در آ ن ایدداشت می برگه های یک شلک و یک    

 سلوب خاص و منظم از آ ن هبره بُرد.ا شود ات بتوان به آ ساین و در زماین کواته و اب

 هممرتین مراحل پژوهش است.و از فیش برداری مثل ایدداشت برداری است 

نوشنت اکمل مطلب و ای نوشنت مطالب   یش ها را ابید اب توجه به نیاز خود به صورت خالصه ایف   

 همم نگاشت. 

فیش ها در بردارنده هر یک از مطالب همم و لکیدی و ای سوالات و مطالیب است که در بدنه     

 مقاهل می آ ورید. 
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 منونه برگه فیش برداری       

 انم و انم خانوادگی: 

 فیش:عنوان 

 منبع: 
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 نگارش مقاهل        

 مقاهل، از ریشه  لغوی »قول« و در اصل به معین گفتار است.    

ای است که بر گرد یک »سوال« ای »مسأ هل« شلک میگرید و در حبیث  منظور از مقاهل، نوش ته  

به پاخس آ ن سوال ای مسأ هل اس تدالیل، اب ارائه  مستندات و ارجاعات و به شلکی جزیئ نگر و شفاف  

 مریسدچ 

 اجزای مقاهل 

   عنوان مقاله -1

 مؤلفان م مؤلف یا ان -۲

 چکیده-3

 کلید واژه  -4

 مقدمه  -5

 بدنه تحقیق -6

 نتایج تحقیق -7
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 بحث -8

 نتیجه گیری  -9

 تقدیر و تشکر  -10

 منابع -11

 

 عنوان 

 در این قسمت عنوان انتخاب پاایین نوش ته خواهد شد. 

 امللل نیب در جمالت چاپ یبرا ییجا.. .  و فرقه گرایی نه،ایگرا  تعصب ،جنجایل موضوعات

 ندارند.  

هبرتین راه های انتخاب موضوع مناسب مطالعه عناوین مقاالت و جمالت نرش شده در نرشیه  یکی از

 های معترب است.  

WOS   وISI  وISC  .سه موتور همم جس تجوی جمهل هستند 

  انگریب  تنها و موضوع اکمل فو معِر  ابشد جزیئ لیخ  نه و یلک  لیخ نه ، ایگو کواته، دیابعنوان 

 ابشد.  پژوهش اصل یهاری متغ

 .گردد مشاهده رتیمغا مقاهل  موضوع و عنوان انیم  نباید

   نوشت. مه نقطه دو حیت ای یخرب ، سؤایل صورت به را عنوان توان می

 : مثال چند منونه  

 ث یحد  فهم در واژگان ییمعنا تطور و صدور یفضا  یخیاتر  یابزساز شقن -1
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 ( «املکرمات من البنات دفن»ثیحد: یمورد  مطالعه  )                   

 ( اکدلر رمنو ن )اسالم صدر تایروا در میابراه حیذب : آ سامین  کتاب  اتاز میدراش  -2

 ( هوس میل . اف)متقدم قرآ ین پسا تایروا در میابراه پرس رابینق -3

 ( رس تونیفا رئون)اسالمی یریتفس تایروا در سارا تیهو  شلکم  -4

 در ریتفس تطور  و نیتکو  در یعطف نقطه مسلامانن، یریتفس سنت در میابراه دروغ  -5

 ( ویل ی ژ  لکود)اسالم

 قرآ ین اکربرد تک واژگان یبند  فهرست وش ناسایی   -6

 جنم  سوره در اءیانب ویح به -7

 

 مشخصات حمقق  

 در این قسمت عنوان و انم و انم خانوادگی خود و اس تاد راهامن و امییل خود را بنویس ید.

  که مولف  موسسه ای انم دانشگاه ای آ ن، نیر یز  سطر و در ذکر، فانم مؤل پژوهش، عنوانِ  از دبع

 . شودی م  دی ق است، راکبه  مشغول آ ن در

انم موسسه   آ انن، از هر یک انم  از بعد نفر اجنام گرفته ابشد  چند ای به وس یهل ی دو اگر پژوهش

 . دیای ب  ،اند وابس ته  که به آ ن ای

  انم مهراه به لیحتص  مدرک نیآ خر   ستند،ی ن  وابس ته یا موسسه  ای سازمان به مولفان،  ای مولف گرا

 .حتصیل نوش ته میشود رش ته

 اشاره شود دیاب خبش  نیمه راست, د...   پروژه حتقیقایت ای از صورتیکه مقاهل مس تخرج در  •

 . دری گیمقاهل، در سطر بعد از عنوان و در مست چپ آ ن قرار م انم نویس نده ی  . •
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عنوان، به صورت  ری انم مهه، در مست چپ و ز  دیدارد اب چند نویس ندهاگر مقاهل،   •

 شود.  مه نوش ته ریز  یجداگانه و در سطرها 

 مس ئول مقاهل مشّخص شود.  نویس ندهدارد،  س ندگاینی اگر مقاهل، نو  •

  ریدر غ د،یأ  یبه شامر م اصل ە  س ندی مشرتک، نو  مقاهل هادر  س ندگانی نو  اولنفر  معموال •

 شود مشّخص  در پاوریق ستی بای صورت م  نیا

 شود.  معریفمقاهل و خماطبان،    ە  س ندی نو  انیم  یراه ارتباط ،پاوریقدر  •

 د. ر یمقاهل صورت پذ ە  س ندی نو   لیحتص  ه  و رش ت  یمِسَت علم  ل،یمی ا معریف •

 است.  یاریاخت  س نده،ی ذکر تلفن و آ درس نو  •

 یحمتوا ایاو بوده و  ە  اجنام شده بر عهد  قی است که اصل حتق مس ئول مقاهل، کیس ە  س ندی و ن •

 است.  زیمقاهل ن ی علم  یحمتوا یپاخسگو قتی در حق ی ابشد. و درآ مدهاو نگارش  ریز  یعلم

 :   مثال   چند 

 ان یملکوت  یصطفم

   mjja@gmail.com هتران دانشگاه ،اسیس   علوم آ موزیش گروه متام اس تاد

 ارمجند   یجواد جعفر محمد 

  hshh@gmail.comهتران  دانشگاه ، اسی س   علوم  آ موزیش گروه اریدانش  

 ی امحد عل 

 a@gmail.com ثیحد و قرآ ن علوم یدکرتا

 

 چکیده        

mailto:mjja@gmail.com
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 . دری بگ اجنام ی علم مقاهل هر یبرا دیاب که است هرنمندانه و فین اکر کی دهیچک  هیهت    

  هاروش ها،پرسش  ها،هدف که  است یپژوهش گزارش کی یحمتوا از یجامع خالصه ده،یچک   

  منابع،  نوع ذکر روش،  شده، رفتهی پذ مباین ه،یفرض  ، اصل سوال مس ئهل، به اشاره ت،یامه  نه،یش ی ،پ 

  ص یحتر  را خماطب و است پژوهش نهییآ   و بردارد در اختصار به را پژوهش یهافته ای و جینتا امه انیب 

  300 ات 150 در مقاهل عصاره  ،  لکامت  از اس تفاده اب د یاب دهیچک  در .کندی م خواندن به قیتشو  و

 .شود آ ورده لکمه

  توجه مورد مقاهل در که  است یمشلک انی ب  و نگارش لیدال مسأ هل، انیب  شامل دهیچک یاجزا    

  و بررس راس تا هامن در اکیف  شواهد و ادهل و شده بررس  آ ن امونری پ  خمتلف ینظرها  و گرفته قرار

 فعل صورت به( قول نقل نه ) پژوهشگر خود زابن از دیاب و دیمنا  یم ابز را آ مده بدست یعلم جینتا

  مقدمه ای فهرست از ریغ  دهیچک . د یایب  مه یدیلک  لکامت  است هبرت دهی چک در. شود آ ورده مایض

  فهرست مطالعه  قیطر   از و  است آ ن لیتفص  مطالب از  اجامیل و مقاهل یحمتوا از  جزیئ و است

 . شود یم نوش ته جینتا و مقدمه  مطالب،

  حیتوض  و  مثال ،خطاب انیب  از و شود اجنام   یارجاع مأ خذ، و منابع به ستی ن  الزم  دهیچک در   

  مرور و مطالعه همم مقاالت  دهی چک است هبرت رابطه، نیا در ییافزا همارت یبرا شود،ی م  زیپره میمفاه

  .ابشد حمققان راه فرا ییالگو ات شود

  گزارش از ش یپ دینبا پس   است، گزارش اصل از  مس تقل و  جامع یخبش  قت،ی حق  در دهیچک   

 است.  ده یارتباط خماطبان پس از عنوان مقاهل، اب چک نیشرت ی شود. ب  هیهت  پژوهش

 . کنندی مقاهل را ندارند، ابتدا به آ ن مراجعه م  ه  که فرصت مطالع  کساین •

 . دری گی است که توسط داوران مورد توّجه قرار م یخبش  نیمقاهل، اّول بایدر ارز •

  ذاریگ ابر  ختّصیص یگاههایاز مقاهل است که در پا یموارد، تنها خبش شرتی در ب  •

 .  دری گی مخماطبان قرار  اریشده و در اخت 
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 ده ی چک   ی حمتوا 

 ق یحتق مسأ هل   فیتعر  •

 ق ی هدف حتق •

 ق ی حتق ە  دودحم •

   ق یحتق وهیروش و ش   •

 ق یحتق یدس تاوردها •

 .  ابشد مقاهل مسمل یها فتهای نیهممرت  و  اصل مطالب یحاو دیاب چکیده •

 و یلک   یها فتهای, روش, هدف, پژوهش  مس ئهل  طرح به دهیچک  در است نیاز •

 .  شود پرداخته یریگ جهینت 

  مقاهل از  خارج اطالعایت ای و اضایف حیتوض  هرگونه ذکر از  دیاب دهیچک رد •

  نقد و  ابیارزش   بدونو  گزارش صورت به فقط آ ن مطالب و شود یخوددار

 .  شود هیهت  مایض فعل صورت به (قول نقل نه)پژوهشگر خود زابن از

 .میآ ور یمن Reference دهی چک در هرگز •

 

 عبارتند از:    اجزای اصل چکیده 

 هدف و بیان مس ئهل و رضورت  •

 بیان روش •

 بیان ایفته لکی  •



                                                                                          40                       المللی                                          با رویکرد بین شیوه نگارش مقاله 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 نتیجه گریی و تفسری ایفته لکی  •

 

 

 

 

 یس ی نو   ده ی چک   نواع ا 

 ا متام من   ە  د ی چک 

و  پردازدیم  قی جوانب حتق  ه  که در مضن اختصار به مه چکیده نوییس اصول  یمتام یدارا

 . دیآ   یبه شامر م دهینوع چک  نیهبرت 

 راهامن   ە  د ی چک 

  و ساده دهدیرا به صورت رصفاً گزارش به خماطبان ارائه م  قی که روند حتق ،یلکّ  ییراهامن

 بوده و از اعتبار   دهینوع چک نیتر 

 . ستی برخوردار ن  یدایز

 تلگرایف   ە  د ی چک 

چکیده نوش ته شده راهامن ای متام منای خود، هتیه می   یاز رو س ندهی نو  کیکه  چکیده ای 

 کند. 

   ی آ مار   ە  د ی چک 

را به خماطبان ارائه   اطالعایت جدول و به صورت آ مار،  کینوشنت منت، در قالب  یجا به

 علوم   ە  که البته در حوز دهدیم

 ندارد. اکربرد چنداین انساین
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 ده ی چک   می همم در تنظ ناکت     

 . نباشد هگزارش گون .1

 کند.   قیحتق  ە  مسأ هل، هدف، روش و حمدود فیشاره به تعر ا .2

 حذف شود.  لکامت زائد .3

 . و واژگان ختّصیص میمفاه حیو توض  فیاز تعر  زیرهپ .4

 لکمه   200ات  150 نیب دهیجحم چک .5

   گرانیمطالب د میاز نقل قول مس تق  زیپره .6

 از آ وردن منابع، مستندات و پاوریق  زیپره .7

 ها و عبارات مجهل یوس تگیپ  .8

 پاراگراف   کیدر  ماکنالا حیت .9

 مجهل ها.   میدر تنظ یاس تفاده از حلن خرب .10

 

 : اشتباه   یس ی نو   ده ی چک 

 نیبنابرا. ستی ن  رساهل و ی قی حتق  اثر مباحث بر یمرور هرگز دهیچک:  فهرست به دهی چک لیتبد  (1

 . گرفت  اشتباه اثر  فهرست گزارش اب را آ ن دینبا

  مقاهل، موضوع لیتفص  و  رشح به دهیچک  در افراد، از بریخ: مس ئهل طرح به دهی چک لیتبد  (2

  از زین مس ئهل   اجامیل ان یب  .است  اندرست که پردازند،ی م مس ئهل از حبث رضورت و آ ن مسائل

  دهیچک  مطالب امه نکهی ا  نه است، دهیچک  جحم سهم اب متناسب آ ن  سهم اما  است، دهی چک مباحث

 . ابشد شده بنا مس ئهل  انیب  حمور بر

 . است اندرست ،زین دهی چک در مأ خذ  و منابع معریف به پرداخنت: ماخذ  به ارجاع  (3



                                                                                          42                       المللی                                          با رویکرد بین شیوه نگارش مقاله 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

  انیب  از اس تفاده واقع، ر د .ابشد مقاهل ای رساهل اتیادب  هامنند دیاب دهی چک اتیادب : خطاب انیب  (4

 . ستی ن  یعلم مقاهل شأ ن در خطاب یپردازعبارت و شعارگونه

 

 منونه چکیده 

وا   تیروا صدور حصت از سوال به را پژوهشگر هر که است آ فیت, تایروا در جعل  پدیده ی -1

  اریبس   شود، مهراه عقل  یها قضاوت اب تی روا خمالفت ای اهبام اب که یهنگام, مس ئهل نیا دارد.می

انگزیر   ، ممتقدّ  منت کی لمعنای اصی فنتای و ممتلکّ  یواقع مراد به ابیدست  اما. کند یم جلوه پررنگرت

  یخیاتر  یابزساز زین و زمان  گذرواژه در مجهل توجه به تطور معنایی  از ،ی اریبس   توجه به قرائن زا

 کردن  گور به زنده  یدگیپس ند  بر آ ن یظاهر الفاظ که  یثیحد. است آ ن صدور یفضا

 اب آ ن یحمتوا یانهامهنگ لیدل  به پژوهشگران ە  معد که  است یثیاحاد  مجهل از کند یم داللت دخرتان

  اب ،ش یوه کتاخبانه ای  هحارض ب پژوهش. کرده اند حمک بودنش جعل  به, عقل و ینید یها فتهای

  نایمنا ییپ در ت، یروا از موجود   ممتقدّ  یخیاتر  یها گزارش لیحتل  زین عرب و استناد به ادبیات کهن

 . است ت یروا نیا فهم در مذکور نیقرا ریاتث یساز

  شائبه  که  است الفاظ از د یجد یفهم به ابیدست  و تیروا منت  از متفاوت یخوانش نگرش، نیا مثره

  ە  واژ  مفهوم لغوی  تفاوت و شده گزارش یخیاتر  عیوقا به توجه اب. دیزدا یم را آ ن بودن جعل

  به تنها  نه ثی حد نیا متقدم، زابانن عرب انیم  رد د(وآ  ) کردن  گور  به زنده ە  واژ اب)دفن( یخاکس پار

عرب   اندرست فرهنگ مبارزه اب یراس تا  در بلکه ندارد، اشاره دخرتان کردن گور به زنده بودن موجه

 .ورزد یم دیاتک  دخرتان نیتدف در مرامس پدر حضور به پس ندیده بودن،جاهل 

 ان میا فیتضع  اب مس متر  هیتق رابطه:   عنوان   - 2

 برابر در دیعقا داشنت نگه ی خمف یمعنا  به شود،ی م  مشرده ییفقه همم، مباحث از و ملکف فعل که  هیتق

 . است خطرانک دمشنان
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  و طوالین مدت است انچار یو که دهدیم  قرار یتیوضع  در را نیمتد خشص  خمتلف گاهی طیرشا

 خود یکردها معل در را خود انمیا و  دیعقا اتیمقتض  و نکند ابراز را خود دیعقا گوانگون، حمافل در

 .ندهد نشان

  یمقتضا به زین اعضا و اراکن در و شود یجار زین زابن به دیاب قلب  بر عالوه انمیا گر،ید یسو از

 .شود معل آ ن

 فراواین  ارتباط ابطن و ظاهر  نیب روانش ناخیت و یفلسف واقعیت های اساس بر که نیا به توجه اب

  که  دیآ   ی م شیپ سؤال نیا شود،  نهی هناد زین او دل در است ممکن انسان یظاهر اعامل و دارد وجود

  بهنجامد؟یب  خشص  دل  در نشده معل و هنفته  انمیا یرسد و ضعف به است ممکن مس متر هیتق ایآ  

 ؟ ستی چ  انمیا ضعف و هی تق تداوم رابطه گر،ید عبارت
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 لکید واژه  

  موضوعات انعاکس در را ییمعنا ابر نیشرت ی ب  که هستند لکامیت, ی دیلک لکید واژه ای لکامت 

.  دربردارند , مقاهل در مطرح  

.  وند ری م  شامر به پژوهش در شده مطرح موضوعات  ندهی منا رو نیا از  

. ابشد دیاب لکمه  7 ات 3 نیب, مقاهل  جحم به بس ته  واژگان نیا تعداد   

  مقاهل  دنبال به واژگان آ ن اب  یلمع سایت های در بتوان که  شوند انتخاب یا  گونه  به دیاب واژگان نای

 . گشت

 

 : مقدمه 

مقاهل و در حمک   یایورود خواننده به دن  یبرا روزنه ایاست که  یهمم مقاهل علم یها  از خبش یکی

مقدمه، روشن ساخنت موضوع، مشخص منودن هدف و بدست دادن  اصل فینقشه راه است. وظا

 خواندن لک مقاهل است.  یمطالب برا  هیطرح و نقشه ارا
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P ًکنندی آ ن نظر م جهیمقاهل، تنها به مقدمه و نت  یش ناخت قوت علم یبرا ابنایداوران و ارز معموال  

پاخس به   ،ای مقدمه حرفه  کی . هدف اصلمیس ی و مناسب منت مقاهل بنو  قیآ ن را دق دیاب نیبنابرا

به حل   یازیچه ن  شوند؟یمند م از آ ن هبره  دارد؟ چه کساین یتیچه امه  قیحتق  نیچون، ا ییهاپرسش

  قیمقاهل نوش ته شود؟ در مقدمه مقاهل، مس ئهل حتق  نیابعث شد ات ا یاه زی و چه انگ  ؟میمسأ هل دار نیا

. و از ذکر شودی م انیبه صورت خمترص ب  یو اکربرد  یادیو رضورت اجنام آ ن و اهداف آ ن از نظر بن

 شود. می  زیپره اتیجزئ 

  است مرتبط قی حتق  عبه موضو  می مس تق  طور هکه ب یپژوهش سوابق به بررس سپس 

  پیشنیهای  گزارش ی منطقیادامه  قی حتق  نیا چرا هگردد ک یم انیب  وشود  پرداخته می

 .چه تفاویت دارد راس تا های در این اب دیگر پژوهش و است

  خالصه)حداکرث و روان, کند  یم انیب  را قی حتق  راساس د منطق کاینکه ی نیع در دمقدمه ابی  منت

ششم  کی ایرت است حداکرث دو صفحه و هب ابشد مفصل و طوالین دی مقدمه نبا( ابشد. صفحه 2

 لک مقاهل ابشد. 

و  شودی رشوع م یلک یهاعام به خاص است، از جنبه   طالبنگارش مقدمه از م ریس 

پژوهش خود را به  یهاپرسش دی. حمقق ابپردازدیم ترختصیص یهارفته به خبش رفته 

 بپردازد.  ایتیبه صورت معل  ق یحتق یهاری متغ فیکرده و به تعر  انیب  یصورت اس تفهام

 

: نگاه   ک ی   در   مقدمه   نگارش   ی ها   گام های  

   نوش ته آ ن در موضوع  درابره هی اول  حاتیتوض  که است  مقدمه آ غاز یچگونگ:  اول گام. 1

.شود یم  

  ید یلک  واژگان ابشد الزم اگر. میده یم خواننده  به یلک  و نهی زم  شیپ اطالعات: دوم  گام. 2

. ابشد جزیئ  ای یلک تواند یم  اطالعات نیا که شود یم فیتعر  نزی عنوان و متغریهای  

. یمیگو  یم را فعل پژوهش موضوع ای و یلک  نهی زم : سوم  گام. 3  
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  خبش نه،ی زم  نی ا در یقیحتق  یها پروژه معده مطالب اجامیل بررس  ارائه اب: چهارم گام. 4

  نه،یش ی پ  در د یاب است دی جد لیخ شام اکر  اگر. شود یم  نوش ته  نیشپی  قاتیحتق  مرور

. دیاوریب  را ان اب مرتبط مقاالت  

:شود یم  نوش ته صورت دو به نهیش ی پ  که دیابش   داش ته توجه  

. شود یم نوش ته آ اثر زماین بیترت به ای-1  

 . شود یم  نگاش ته نهی زم  نیا در ی لک قاتیحتق به اشاره اب ای-2

 خلل  ها آ ن دراکر که دیده  نشان و دی کن  اشاره نیشی پ   قاتیحتق در خاص مس ئهل کی به: پنجم گام. 5

 . دارد وجود

 .کشد  یم  چالش  به را  فعل  قاتیحتق  و  ابورها  چگونه  شام  پژوهش  که  دیکن   فیتوص   دیتوان   یم  ( ایالف

 قرار  بررس  مورد  نیا  از  شی پ  که  پردازد  یم  یموضوع  به  چگونه  شام  پژوهش  که  دیده   نشان  ای  (ب

 . است  نگرفته

 . دیدار  را آ ن به ییگو پاخس قصد که  دیکن  طرح را سؤایل د یتوان  یم ( ایج

 .  دیده  یم ادامه را آ ن شام که است قبل یها پژوهش از یخبش شام پژوهش نکهی ا ای (د

 . دیس  ی نو  یم  را پژوهش هیفرض  و پرسش و دیکن  یم انیب  را خود هدف: ششم گام. 6

 

 سری نگارش مقدمه خالصه   

آ ن،   ە  و حمدود فیتعر  ق،یحتق پاراگراف اّول: مشخص شدن مسأ هل   ایش اول خب •

 ریو علّت انتخاب آ ن، اشاره به س  پژوهش کردیرو  حیتوض  ،تبارش ناس انیب 

 . قی موضوع حتق  یخیحتّول اتر 
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و   قی حتق  ه  نیش ی پژوهش، پ  تیّ رضورت و امهّ   انیپاراگراف دّوم: ب  ایخبش دّوم  •

 ق یو نو بودن حتق زیوجه متا حی توض و  قبل قاتیآ ن اب حتق  زیوجه متا

 یفرضها  شیاجنام شده و پ ه  روش مطالع انیب : پاراگراف سّوم ایش سّوم خب •

 . ق یحتق

و بدنه  منت، مقاهل اصل یپاراگراف چهارم، اشاره به حمورها  ایخبش چهارم  •

 دارد.  مقاهل اصل
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 بدنه مقاهل 

 تیرت های شام در مقاهل هامن سوالات فرعی هستند. 

پاخس    لیبه طور تفص  قیمنت مقاهل است که در آ ن به س ئوالات حتق  ایو  بدنه، قسمت اصل

اقدام به   دینشده نبا ک یبه آ ن نزد ایکه حمقق مسأ هل خود را حل نکرده و  . پس ات زمایندهدیم

  مستند به منابع معترب و مس تدل به برهان ابشد و از آ وردن عبارایت دینگارش کند، عبارات بدنه اب

 .دیمنا زیآ هنا شک دارد، پره که در درس یت

  تیخمتلف را تقو  یهاقسمت نیب یدر بدنه مقاهل، ارتباط و انسجام منطق داخل یحمورها ینیتع    

مکک گرفت و هر کدام از   یاز س ئوالات فرع توانی مقاهل م داخل نیعناو  ینیدر تع  دیمنایم

  یهاعنوان  توانیم ازیابشد. در صورت ن  یس ئوال فرع کیپاخس به  تواندی م داخل یهاعنوان

تر که پاخس آ هنا، تنها  و ساده زتریکرد و به س ئوالات ر  لیتبد ترجزیئ   نیرا به موضوعات عناو  داخل

دارد اّما   ی دهنده آ ن، بس تگبه نوع جمهل و سفارش  زی. جحم مقاهل ند یدارد، رس   ازی به چند پاراگراف ن 

  یاو به حل مسأ هل دیرا تول  یعلم یحمتوا نیشرت ی لکامت، ب  نیاست که اب مکرت  ی مقاهل، نوش تار نیهبرت 

از منت مقاهل   است. اگر مجالیت یمنت علم کی تایاز رضور حیو حص  ایساده، گو یها. مجهل اجنامد یب 

بر خماطب و اعامتد او گذارده و لک مقاهل   یندی انخوشا ریاس توار نباشد تأ ث یعلم ای یبه حلاظ دس تور

  اکیف ی مقاهل علم کی دیتول  یبرا یدازپر و عبارت یساز. پس تنها همارت در مجهلبردی سوال م ریرا ز 

  رس،ی م  نیدرست آ هنا را آ موخت، گام خنست در ا بیمجالت و ترک  حیحص  نشیچ  دیبلکه اب ستی ن 

 اس تاندارد است.  یهانگارش پاراگرف 
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 .  دیگو یخسن م  موضوع جزیئ کیمنت است که درابره  کیاز  یخبش کواته پاراگراف،  

پاراگراف ابشد.   اصل یدهیا  یحاو دیو هامن مجهل اب میشودرشوع   مجهل اصل کیهر پاراگراف اب 

 مجهل قبل است.  یخواهند آ مد که هر کدام ادامه منطق یحیدر ادامه، مجالت توض 

کوچک ابشد. شامر لکامت هر   دداشتای کیبرخوردار و مانند  س تقالل نس یباز ا  دیهر پاراگراف اب 

هر  یآ ور ابشد. در ابتداو مالل  طوالین دیلکمه است. هر بند )پاراگراف( نبا  150 ریپاراگراف، ز 

اس تفاده   ستی ن  بند مس تقل دهدی »که« که حروف ربطند و نشان م ایبند از حروف »واو» 

 . شودیمن

از آ اثر مرتبط اب موضوع   یااب مجموعه  یابر اس تدالل و تأ مالت حمقق، الزم است هر مقاهل  افزون   

  ،یس ی)ابزنو   میمس تقری غ ای  میاب نقل و قول مس تق  شود می یسع مهنی هجتخود، در ارتباط ابشد از 

حمقق   اتبرقرار شده و از منابع معترب دست اول اس تفاده شود. البته ارجاع یترابط علم نی( اص یتلخ 

در  بیرق تای. انگفته مناند که اشاره به نظردیمنا مکرنگنگارنده را  لیابشد که حتل  دایز یبه قدر دینبا

مباحث بدنه   نیتر و دفاع از آ ن، معده   دهیبرگز  هینظر  انیحل مسأ هل، نقد مستند و مس تدل آ هنا اب ب 

و مباحث   مباین ها،ضفر  ش یپ لیاز هرگونه حبث مفصل در حتل  دیاب نیمقاهل است. بنابرا کی

ذکر کند. توجه داش ته   آ ن را در پاوریق ،یمطلب فرع کیبه  ازیشود و در صورت ن  زیپره مقدمایت

آ ن توجه   جیادهل و حصت نتا تیمنابع و کفا  یمقاالت، معموالً به اعتبار علم  بایکه در ارز میابش 

 .میشود
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 نتاجی حتقیق 

وحتلیل  ها و جتزیه های همم حتقیق شام ابشد که فقط دادهای از ایفته خالصه خبش نتاجی ابید ارائه 

ها ارائه دهید بلکه، ابید ات حد  دهد. در خبش نتاجی شام نباید تفسریی از داده آ ماری شام را ارائه می 

 . اندآ مدهدستاماکن بدون تفسری گزارش شوند؛ بدون ذکر اینکه نتاجی به چه معناست و ای چگونه به 

 حبث 

شود و درادامه ابتدا تفسری نویس نده  این خبش اب معریف خمترصی از مطالعه و نتاجی اصل آ ن آ غاز می 

   گردد.میاز هممرتین ایفته های مطالعه ارائه  

الزم است اس تدالل   و نتاجی اب ایفته های پژوهش های مشابه داخل و خاریج مقایسه شودابید 

ه ی مطالعه حارض اب مطالعات مرور شده توضیح داده  نویس نده از تفاوت ها و ش باهت های نتیج

شود . از حبث در مورد ایفته های جدیدی که در قسمت نتاجی به آ ن اشاره نشده خودداری شود.  

در انتهای حبث به نقاط قوت و ضعف و حمدودیت های مطالعه اشاره شود. حمدودیت ها ممکن 

متغری مس تقل برمتغری وابس ته، مزیان ابزگشت  است در ارتباط اب تعممی پذیری نتاجی، اثر خبشی 

پرسش نامه ، دستیاب به منونه ها و مشالکت ابزار ومشالکت مجع آ وری اطالعات ابشد .  

 . پیش نهادایت اکربردی بر اساس نتاجی مطالعه ی کنوین و مطالعات آ ینده ارائه گردد

 

 نتیجه گریی 

 .ابید حاصل مقاهل را ذکر منایید و بیان کنید که مقاهل شام چه مشلکی را حل کرد 
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  بیرق یهادگاه یذکر ادهل و د ق،یمسأ هل، رضورت حتق  انیو ب  فیمتضمن تعر  دهی برخالف چک جهینت 

 .ستی ن 

 

 منابع 

 بنویس ید: منابع مقاهل را به این شلک 

 ارجاع به کتاب:          

 انم) بزرگ(.) سال(. عنوان کتاب)ایتالیک(. شهر: انتشارات.انم خانوادگی، حرف اول 

 

 ارجاع به مقاهل:         

انم خانوادگی، حرف اول انم)بزرگ(.)سال(. انم مقاهل. انم جمهل)ایتالیک()متام حروف اول، بزرگ(،  

 شامره نسخه،شامره صفحه.  

 

 ارجاع به کتاب مجموعه مقاالت:          

زرگ(.)سال(. عنوان مقاهل چاپ شده. انم نویس نده کتاب،  انم خانوادگی نویس نده، حرف اول انم)ب

 امس کتاب)ایتالیک(. شامره صفحات مقاهل. شهر: انتشارات.

 

 ارجاع به پااین انمه:          
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انم خانوادگی، حرف انم اول)بزرگ(.)سال(.عنوان پااین انمه)ایتالیک(.مقطع) ارشد ای دکرتی(. انم  

 دانشگاه،کشور.

 

 کنفرانس: ارجاع به          

)ایتالیک(. حمل  –انم خانوادگی، انم.)سال(. انم مقاهل. انم مجع آ وری کنندگان. انم کنفرانس  

 برگزاری)شهر: ماکن(. 
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 علوم انسانی و اسالمی  منابع اینترنتی مهم در تحقیق

 

 مگز نور 

 www.noormagz.ir 

 عهیش یکیو

 https://fa.wikishia.net/ 

 فقه یکیو

 https://fa.wikifeqh.ir / 

 ( یاسالم دانشنامه)ت یالب اهل  یکیو

 https://wiki.ahlolbait.com 

 نت حوزه

  www.hawzah.net 

   قرآن  معارف و  فرهنگ مرکز

   www.maarefquran.com 

 ی زدی  مصباح هللا ت یآ آثار 

  www.mesbahyazdi.ir 

 ی رضو قدس آستان  ی ها پژوهش  ادیبن

https://irf.razavi.ir/   

http://www.noormagz.ir/
https://fa.wikishia.net/
https://fa.wikifeqh.ir/
https://wiki.ahlolbait.com/
http://www.hawzah.net/
http://www.maarefquran.com/
http://www.mesbahyazdi.ir/
https://irf.razavi.ir/
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 واشنگتن یاسالم ماتیتعل مرکز

  www.islamicecenter.com  

 ان یتب یتالیجید کتابخانه 

 www.library.tebyan.net 

 معارج یانیوح علوم  پژوهشگاه 

  www.hikmat.isramags.ir 

 یفرهنگ مطالعات و  یانسان علوم  پژوهشگاه یعلم اتینشر 

 www.journals.ihcs.ac.ir 

   یانسان علوم جامع پورتال

 www.ensani.ir   

 ینیخم امام مؤسسه اتینشر 

 www.pajohesh.nashriyat.ir 

 دانشگاه و  حوزه پژوهشگاه 

 www.hawzeh.ac.ir 

 نت ث یحد ت یسا 

  www.hadith.net 

 نور  تالیجید کتابخانه

  www.noorlib.ir 

 ث یحد و  قرآن  علوم   یتخصص کتابخانه 

 www.aqlibrary.ir 

 العلوم  باقر  پژوهشکده 

  www.pajoohe.com 

http://www.islamicecenter.com/
http://www.library.tebyan.net/
http://www.hikmat.isramags.ir/
http://www.journals.ihcs.ac.ir/
http://www.ensani.ir/
http://www.pajohesh.nashriyat.ir/
http://www.hawzeh.ac.ir/
http://www.hadith.net/
http://www.noorlib.ir/
http://www.aqlibrary.ir/
http://www.pajoohe.com/
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 یدانشگاه جهاد ی علم اطالعات گاهیپا

   www.fa.journals.sid.ir  

 هیقائم یتالیجید کتابخانه

 https://www.ghbook.ir 

 یآمل  یجواد هللا ت یآ آثار 

 www.esra.ir 

 نور  ابر

https://abrenoor.ir 

 ت یالب اهل معارف نشر و قاتیتحق موسسه

https://ahlolbait.com 

 رانیمگ ت یسا

https://www.magiran.com 

 فقاهت مدرسه کتابخانه

https://lib.eshia.ir 

 فقاهت مدرسه

https://www.eshia.ir 

   رانداک یا

https://irandoc.ac.ir 

 گوگل محقق

https://scholar.google.com/  

 بانک مقاالت اسالمی

 https://isc.ac 

http://www.fa.journals.sid.ir/
https://www.ghbook.ir/
http://www.esra.ir/
https://abrenoor.ir/
https://ahlolbait.com/
https://www.magiran.com/
https://lib.eshia.ir/
https://www.eshia.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://scholar.google.com/
https://isc.ac/
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 sidبانک مقاالت 

 https://www.sid.ir 
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(.  1381و مهرداد، سید مرتضی ) محمد نبیاعتماد، شاپور؛ حیدری، اکبر؛ سربلوکی، -۱

معرفی نظام ارزیابی مجالت علمی. تهران، مرکز تحقیقات علمی وزارت علوم، تحقیقات و 

 فن آوری.
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 در  موجودپژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، کتاب  معاونت-4
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https://www.sid.ir/
http://www.whc.ir/modules/system/assets/uploads/c24572e96f4199d36e11cd96d1bd7835.pdf
http://www.whc.ir/modules/system/assets/uploads/c24572e96f4199d36e11cd96d1bd7835.pdf
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