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پرسش آغازین

یمطالعات اکتشاف

طرح نظری مسئله
تحقیق

لیساختن مدل تحلی

مشاهده

تحلیل اطالعات

نتیجه گیری

نتایج انتشار 



چیستی ، ساختار و عناصر: مقاله 



(Scientific Article)و مقاله علمی ( Article)تعریف مقاله

تعریف مقاله  :
منبع.) یک قطعه نوشتاری در زمینه یک موضوع خاص در یک روزنامه یا مجله است  :

(دیکشنری کمبریج
بندی و از حیث صورت. انشاء نوشتاری به نثر و معموال غیرتخیلی درباره یک موضوع است

:  منبع.)فرم می تواند، یک بخش مستقل از کتاب،یا یک روزنامه یا مجله باشد
http://dictionary.com)

تعریف مقاله علمی:
شودیک مقاله علمی نتایج تحقیقات را ارایه می کندو  توسط پژوهشگران نگاشته می.
پژوهشی منتشر می شود-مقاالت علمی در مجالت علمی.
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ساختار و عناصر سازنده مقاله
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ساختار مقاله

چکیده•

کلید واژه•

مقدمه•

(لبحث و تحلی) بدنه •

نتیجه گیری•

فهرست منابع•

انواع پاراگراف

پاراگراف مقدمه•

انپاراگراف پشتیب•

پاراگراف نتیجه •
گیری

جمله

جمله•



عناصر سازنده یک مقاله 
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مقدمه

شامل پاراگراف آغازین•

(Main idea)بیان ایده اصلی مقاله •

طرح پرسش و فرضیه احتمالی تحقیق•

هبدنه مقال

شامل پاراگراف های پشتیبان•

توسعه دهنده  ایده اصلی مقاله•

نتیجه 
گیری

(پایانی) پاراگراف نتیجه گیری •

شامل بیان مجدد پرسش، فرضیه ،خالصه کردن استدالل های اصلی•

فهرست 
منابع

ارائه فهرست منابع در انتهای مقاله•



چیستی پاراگراف



(Paragraph)تعریف پاراگراف 

یک بخش کوتاه از یک متن که شامل:
حداقل یک جمله است ؛

 به صورت یک خط جدید آغاز می شود؛

 (یجدیکشنری کمبر: منبع. ) می پردازد... به بررسی یک خبرتنها، یک ایده یا توصیف چیزی و

یک بخش متمایز از یک تکه نوشتاری که:
معموال یک مضمون واحد را بررسی می کند؛

(کسفورددیکشنری آ: منبع. )با شروع از یک خط جدید، تورفتگی یا با شماره بندی مشخص می گردد

راف اصلی ترین واحد سازنده ی مقاله و واحد های متنی بزرگتر، از هر نوعی که باشند، پاراگ
(سلطانی، اصول نگارش دانشگاهی. ) است

 به لحاظ محتوایی پاراگراف در بردارنده ی یک فکر واحد(Main idea )سلطانی، اصول . ) است
(نگارش دانشگاهی
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 سه نوع پاراگراف داریمپاراگراف درکل متن، نقشولی با توجه به:

 پاراگراف مقدمه(Introuduction Paragraph)

 پاراگراف پشتیبان(Supporting / body Paragraph)

 پاراگراف نتیجه گیری(concluding paragraph)

.

پاراگرافانواع 



عناصر سازنده یک مقاله 

14

مقدمه

شامل پاراگراف آغازین•

(Main idea)بیان ایده اصلی مقاله •

طرح پرسش و فرضیه احتمالی تحقیق•

هبدنه مقال

شامل پاراگراف های پشتیبان•

توسعه دهنده  ایده اصلی مقاله•

نتیجه 
گیری

(پایانی) پاراگراف نتیجه گیری •

شامل بیان مجدد پرسش، فرضیه ،خالصه کردن استدالل های اصلی•

فهرست 
منابع

ارائه فهرست منابع در انتهای مقاله•



Introuduction)پاراگراف مقدمه Paragraph)



چیستی و عناصر: پاراگراف مقدمه

ه خواننده را اولین بخش اصلی مقاله است؛ نویسنده اگر بتواند در پاراگراف مقدمه فرصت توج
.به مقاله جلب کنید می توانید مطمئن باشید که او به خواندن ادامه خواهد داد

محرک، عبارت انتقالی، مدعای مقاله، و طرح مقاله: عناصر یک پاراگراف مقدمه ی خوب.

ه خواندن در این بخش باید سعی کنید حس کنجکاوی خواننده را تحریک کنید تا ب: محرک
مار محرک می تواند یک داستان کوتاه، یک نقل قول جالب، آ. ادامه ی مطلب تشویق شود

.تکان دهنده،تعریف مفاهیم و یا یک پرسش تفکر برانگیز باشد
 ه سمت آنچه بعد از نوشتن محرک به کمک جمله های انتقالی تغییر جهتی ب: عبارت انتقالی

.که مدعای اصلی مقاله است ایجاد می شود
ه یک جمله خبری است که در بردارنده ی ادعایی چالش بر انگیز  است ک: مدعای مقاله

.قابل اثبات یا رد کردن است
ریق طرح مقاله توضیح بخش های سازنده بدنه مقاله است که مدعای مقاله از ط: طرح مقاله

.این بخش ها مرحله به مرحله تحلیل و در نهایت اثبات خواهد شد
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نمونه پاراگراف مقدمه
آموزشبرایزیادییهزینهایرانپرورشوآموزشوزارت

معلمانبیشمارتعدادحقوقتامین.کندمیصرفانگلیسیزبان
هایهزینهصرفودبیرستانوراهنماییمقاطعدرانگلیسی

تنهاانگلیسیزبانآموزشهایکتابچاپوتدوینبرایگزاف
استزمانیهمه،ازترمهم.هاستهزینهاینازکوچکیبخش

زبانیادگیریصرفتحصیالتشطیدرآموزدانشهرکه
.کندمیانگلیسی

.دهدنمینتیجهبایدکهطورآنهاهزینهایناما،
بهمتکلبهقادرمطلوبحددرگیردمیدیپلمکهآموزیدانش
نیستانگلیسیزبان
دیدجهاینظریهاساسبرانگلیسیآموزشیمتونتدوینزیرا

افیناکدرساینبهیافتهاختصاصزماننیست،زبانآموزش
زباننایبهتکلمبهقادرخودانگلیسیمعلمانبیشترواست

.نیستند
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محرک

طرح مقاله

جمله مدعا

یعبارت انتقال



نمونه پاراگراف مقدمه
آموزشبرایزیادییهزینهایرانپرورشوآموزشوزارت

معلماناربیشمتعدادحقوقتامین.کندمیصرفانگلیسیزبان
ایههزینهصرفودبیرستانوراهنماییمقاطعدرانگلیسی

انگلیسیزبانآموزشهایکتابچاپوتدوینبرایگزاف
زمانیهمه،ازترمهم.هاستهزینهاینازکوچکیبخشتنها

یادگیریصرفتحصیالتشطیدرآموزدانشهرکهاست
تیجهنبایدکهطورآنهاهزینهایناما،.کندمیانگلیسیزبان
قادرمطلوبحددرگیردمیدیپلمکهآموزیدانش.دهدنمی

موزشیآمتونتدوینزیرانیستانگلیسیزبانبهتکلمبه
زماننیست،زبانآموزشجدیدهاینظریهاساسبرانگلیسی

مانمعلبیشترواستناکافیدرساینبهیافتهاختصاص
.نیستندزباناینبهتکلمبهقادرخودانگلیسی
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محرک

طرح مقاله

جمله مدعا

یعبارت انتقال



نمونه پاراگراف مقدمه
بزرگهایجریانازیکیداعشتروریستیگروه◦

میمحسوبمنطقهدربزرگخطریککهاستافراطی
کشورهایدرناگواریهایفاجعهتاکنونداعش.شود

هدستکشتن.استدادهرخداعشبدستعراقوسوریه
تخریبوعاممالءدرآنانسربریدنومردمجمعی
نبنابرای.استداعشگروهجنایاتجملهازمساجدکردن

از.هستیمداعششدنپدیداردالیلبررسینیازمندما
هگروریزیبرنامهطبقداعشمقاله،نویسندگاننظر
رفتهگشکلعربیکشورهایوآمریکا،صهیونیستیهای
یدهپدزیرا.برسندشاناستراتژیکاهدافبهتا،است

.استزدهایرانمنافعبهراخسارتبیشترینداعش
ردهکعرضهسیاسیاسالمازنامناسبتصویریهمچنین

.است
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محرک

طرح مقاله

جمله مدعا

یعبارت انتقال
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تخابی یک پاراگراف مقدمه با توجه به یکی از موضوع های زیربطور  ان
.بنویسید

جمله موضوع های نمونه برای تمرین عملی
فعالیت های هسته ای ایران
تحصیل در دانشگاه
احزاب در ایران
داعش
انتخابات ریاست جمهوری
برجام

تمرین عملی کالسی



عناصر سازنده یک مقاله 
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مقدمه

شامل پاراگراف آغازین•

(Main idea)بیان ایده اصلی مقاله •

طرح پرسش و فرضیه احتمالی تحقیق•

هبدنه مقال

شامل پاراگراف های پشتیبان•

توسعه دهنده  ایده اصلی مقاله•

نتیجه 
گیری

(پایانی) پاراگراف نتیجه گیری •

شامل بیان مجدد پرسش، فرضیه ،خالصه کردن استدالل های اصلی•

فهرست 
منابع

ارائه فهرست منابع در انتهای مقاله•



(supporting/body paragraph)پاراگراف پشتیبان 
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یک پاراگراف  پشتیبان از  سه قسمت اصلی است :
 جمله موضوع یا  ایده اصلی پاراگراف
جمالت پشتیبان
جمله نتیجه گیری

چیستی و عناصر سازنده: پاراگراف پشتیبان 



ساختار یک پاراگراف پشتیبان
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(Main idea) بیان کننده ایده اصلی (  :  1)جمله موضوع 

پشتیبان ایده اصلی :  2جمالت

پشتیبانایده اصلی :  3جمالت

پشتیبان ایده اصلی :  4جمالت

(  و بیشتر 5)جمالت  پشتیبان ایده اصلی 

( Main idea restated)بازگویی ایده اصلی : جمله پایانی 
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 جمله موضوع
جمله ی موضوع در بردارنده ی فکر مرکزی پاراگراف است.
خصلت خبری دارد و ادعایی را مطرح می کند.

فعالیت های هسته ای ایران صلح جویانه است:مثال.

جمالت پشتیبان
از ادعای مطرح شده در جمله موضوع پشتیبانی می کنند .
زی را بسط جمله های پشتیبان از طریق استدالل، مثال، روایت، توصیف و روش های دیگر، فکر مرک

.  داده و از آن حمایت می کنند
تعداد جمله های پشتیبان ممکن است بسته به شرایط یک یا چند جمله باشد.

جمله نتیجه گیری
ک جمله اگر پاراگراف طوالنی باشد و نویسنده ضروری تشخصیص دهد می تواند پاراگراف را با ی

. ی نتیجه گیری جمع بندی کند
محتوای جمله ی نتیجه گیری درحقیقت بازگویی مجدد چیزی است که در جمله ی موضوع

.  بیان شده است

جمله موضوع: پاراگراف پشتیبان 



نمونه پاراگراف پشتیبان
یوهش.شده اندمطالعهمختلفیروش  هایبهسیاسیاندیشه های

روش،امروزه.استبودهتوصیفیعمدتااندیشه شناسیدرقدما
وس،اشتراپنهان نگاریروشاسپریگنز،شدهبازسازیمنطق

کینر،اسکوئینتنروش شناسیهرمنوتیکی،مختلفروش  های
جدیدیظرفیت  هایوقابلیت هادیگر،بسیاریوگفتمانتحلیل

علوممحققانرویپیشپسامدرن،چرخشازپسویژهبهرا
شرووسیاسیاندیشیدنروشتفاوت.داده اندقرارسیاسی

نیافتصدددراولحیطهدرکهاستآنسیاسیاندیشهفهم
بهومدمسئلهدرکهحالیدرهستیم؛سیاسیتفکربرایراهی
سیاسیاندیشهقرائتوفهمروش  هایکردنپیدادنبال

نتوامی،خالصهبطور.می باشیمآرایشانقرائتودیگران
،فیفلسوشناختیروشهاینگرشنوعبهتوجهباکهگفت
وجودیسیاسمتفکراناندیشهتحلیلبرایمختلفیهایشیوه
.دارد
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جمله موضوع 
(فکر اصلی) 

یجمله نتیجه گیر

ن جمالت پشتیبا
یا توسعه دهنده



نمونه پاراگراف پشتیبان
یوهش.شده اندمطالعهمختلفیروش  هایبهسیاسیاندیشه های

وشرامروزه،.استبودهتوصیفیعمدتااندیشه شناسیدرقدما
س،اشتراوپنهان نگاریروشاسپریگنز،شدهبازسازیمنطق

ینر،اسککوئینتنروش شناسیهرمنوتیکی،مختلفروش  های
جدیدیظرفیت  هایوقابلیت هادیگر،بسیاریوگفتمانتحلیل

علوممحققانرویپیشپسامدرن،چرخشازپسویژهبهرا
فهمروشوسیاسیاندیشیدنروشتفاوت.داده اندقرارسیاسی
یراهیافتنصدددراولحیطهدرکهاستآنسیاسیاندیشه

دنبالبهدوممسئلهدرکهحالیدرهستیم؛سیاسیتفکربرای
ودیگرانسیاسیاندیشهقرائتوفهمروش  هایکردنپیدا

باکهگفتتوانمی،خالصهبطور.می باشیمآرایشانقرائت
ایهشیوه،فلسفیوشناختیروشهاینگرشنوعبهتوجه

.دداروجودسیاسیمتفکراناندیشهتحلیلبرایمختلفی
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جمله موضوع 
(فکر اصلی) 

یجمله نتیجه گیر

ن جمالت پشتیبا
یا توسعه دهنده
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یربطور  یک پاراگراف پشتیبان با توجه به یکی از جمله موضوع های ز
.انتخابی بنویسید

جمله موضوع های نمونه برای تمرین عملی
فعالیت های هسته ای ایران صلح جویانه است.
انسان مدرن، انسانی ناآرام و همواره در جنب و جوش است.
یادگیری زبان خارجی در سنین پایین تر آسان تر است.
جهانی شدن مانعی برای کشورهای در حال توسعه است.

تمرین عملی کالسی



عناصر سازنده یک مقاله 
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مقدمه

شامل پاراگراف آغازین•

(Main idea)بیان ایده اصلی مقاله •

طرح پرسش و فرضیه احتمالی تحقیق•

هبدنه مقال

شامل پاراگراف های پشتیبان•

توسعه دهنده  ایده اصلی مقاله•

نتیجه 
گیری

(پایانی) پاراگراف نتیجه گیری •

شامل بیان مجدد پرسش، فرضیه ،خالصه کردن استدالل های اصلی•

فهرست 
منابع

ارائه فهرست منابع در انتهای مقاله•



(Concluding Paragraph)پاراگراف نتیجه گیری 



چیستی و عناصر: پاراگراف نتیجه گیری 

یک پاراگراف نتیجه گیری خوب از دو بخش مهم تشکیل می شود :
،بازگویی مدعا
خاتمه دهنده .

بازگویی مدعا:
اشدبازگویی مدعا یعنی بیان مدعا و ایده اصلی مقاله با کلمات تازه و جدید بدون تغییر در محتوا ب  .

خاتمه دهنده  :
برای خاتمه دادن به مقاله تان و به آرامش رساندن ذهن مخاطبانتان نوشته می شود.
کی از اگر برای نوشتن محرک به آمار و ارقام، یک مشکل خاص، ی. روش اول مبتنی بر اشاره به محرک است

ر به آن ویژگی های موضوع مقاله، یا هر چیز دیگری استفاده کرده اید در خاتمه نیز می توانید یک بار دیگ
.موضوع برگردید و، به این ترتیب، به مقاله تان خاتمه دهید

اشید که در این حالت باید بسیار مواظب ب. روش دیگر نگارش خاتمه دهنده، بیان نکته ای جالب توجه است
.نکته ای را مطرح نکنید که نیاز به شرح و بسط داشته باشد

که باید از ذکر مهمترین نکته ای که باید هنگام نگارش نتیجه گیری به آن توجه داشته باشید این است
.نکته های جدید یا ادعاهای جدید پرهیز کنید چون دیگر فرصتی برای دفاع از آن ها ندارید
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نمونه پاراگراف نتیجه گیری

انگلیسزبانآموزشناکارآمدیدرموثرعواملاین،بربنا
زمانمربوط،درسیمتوندرتوانمیراایرانمدارسدر

واستشدهدادهاختصاصدرساینبهکهایناکافی
چهاگر.کردخالصهانگلیسیمعلمانضعفهمچنین
شد،ذکرکهدالیلیبه،مدارسدرانگلیسیزبانیادگیری

ییادگیرولیدهدنمیمطلوبینتیجهواستدشواریکار
از.استآمیزموفقیتبسیاریخصوصیموسساتدرزبان
دروسکناردرآموزاندانشازبسیاریکهروستاین

بتمثینتیجهغالباوآورندمیرویموسساتاینبهمدرسه
.گیرندمیهم
وآموزشوزارتکهاستنرسیدهآنزمانراستیبهاما

بکند؟معضلاینبهفکریپرورش
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بازگویی مدعا

خاتمه دهنده



نمونه پاراگراف نتیجه گیری

سانگلیزبانآموزشناکارآمدیدرموثرعواملاین،بربنا
زمانمربوط،درسیمتوندرتوانمیراایرانمدارسدر

واستشدهدادهاختصاصدرساینبهکهایناکافی
چهاگر.کردخالصهانگلیسیمعلمانضعفهمچنین
شد،ذکرکهدالیلیبه،مدارسدرانگلیسیزبانیادگیری

رییادگیولیدهدنمیمطلوبینتیجهواستدشواریکار
از.استآمیزموفقیتبسیاریخصوصیموسساتدرزبان
دروسکناردرآموزاندانشازبسیاریکهروستاین

ثبتمینتیجهغالباوآورندمیرویموسساتاینبهمدرسه
توزارکهاستنرسیدهآنزمانراستیبهاما.گیرندمیهم

بکند؟معضلاینبهفکریپرورشوآموزش
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بازگویی مدعا

خاتمه دهنده
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یک پاراگراف نتیجه گیری بنویسید.

تمرین عملی کالسی
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الگوهای تحلیلی  



انواع الگوهای پرورش و تحلیل اطالعات
84توصیف ( 3طبقه بندی ( 2تعریف  ( 1: نوع الگوی نگارش مقاله وجود دارد که عبارتند از )

.ارزشیابی( 8تحلیل ( 7گزینش ( 6توالی ( 5مقایسه و مغایرت 

 تعریف(  : )
در این شیوه نگارش مقاله، هدف توصیف یک مفهوم یا عبارت است.
 است« دموکراسی » یا « انقالب » بطور مثال، مقاله در صدد تعریف مفهوم.

 طبقه بندی(  : )
ر کدام هدف دسته بندی یک مفهوم یا چیز در قالب طبقات مختلف، و بحث و بررسی در مورد ه

. است
بطور مثال، مقاله ای درصدد طبقه بندی انواع دولت یا انواع دموکراسی ها یا انواع نظام های

. حقوقی مختلف در جهان باشد

 توصیف(  : )
مقاله توصیفی قصد بررسی خصوصیات یک شخص، محل یا چیز را دارد  .
 لفن همراه گوشی ت» یا « اینترنت» یا « گروه داعش» بطور مثال، مقاله درصدد توصیف ویژگی های

.باشد... و « جزیره قشم» ، «اپل 
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انواع الگوهای پرورش و تحلیل اطالعات 
توالی(  : )

برای توصیف یک مجموعه رخدادها یا فرآیندها در یک مجموعه منظم بکار می رود .
 ن الگو از ای« نحوه ثبت نام و انتخاب واحد» بطور مثال، دریک دستورالعمل آموزشی ممکن است

اخر زمانی یا در تحلیل تاریخی ، رویدادهای سیاسی و اجتماعی  با رعایت تقدم و ت. استفاده شود
انند انقالب فهرست شوند تا در نهایت زنجیره تحوالتی که باعث پدید آمدن یک پدیده تاریخی م

.  توصیف گردد
عنصر مهم در الگوی توالی، رعایت تقدم و تاخر زمانی میان رویدادها است.

 گزینش(  : )
هدف، بیان دالیل مطلوبیت و ترجیح یک چیز یا موضوع نسبت به دیگری است  .
هیدبطور مثال، چرا به یک حزب یا کاندیدای خاص در مقاله حزب یا کاندیدای رقیب رای می د.
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انواع الگوهای پرورش و تحلیل اطالعات
مقایسه و مغایرت(  : )

مقاله مقایسه ای قصد شناسایی وجوه شباهت و تفاوت میان دو یا چند چیز را دارد  .
 و « باز جامعه» ؛ میان «حکومت سکوالر» و « حکومت دینی » بطور مثال، نویسنده ممکن است میان

.مقایسه انجام دهد«  اقتصاد بازار آزاد » و « اقتصاد دولتی » ؛ « جامعه بسته » 

تبیین و تحلیل(  : )
 هدف بیان چگونگی یا چرایی پدید آمدن یک رخداد، و اثرات و نتایج آن (  )

در این نوع مقاله شما در صدد کشف علت پدید آمدن یک چیز. مورد بررسی قرار می گیرد
.  هستید

؟ یا بطور مثال، چرا انقالب های عربی پدیدار شد؟ چرا آمریکا به افغانستان وعراق حمله کرد
تاثیر پدیدار شدن داعش بر منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه چیست؟

ارزشیابی(  :)
یابی در ارزش.در مقاله ارزشیابی درباره یک چیز یا  چند چیز دست به قضاوت و داوری می زنید

.  بایستی معیارهای روشن و معتبری را برای سنجیدن چیزها بکار گیرید
ه یا اینک. بطور مثال، ممکن است شما با معیارهای مشخص عملکرد مجلس را ارزیابی کنید

.بخواهید، عملکرد دولت را در اجرای برنامه های توسعه سنجش کنید
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مراحل آغاز نگارش مقاله



گام های  نگارش مقاله
:انتخاب موضوع 1.

چه مساله یا بحرانی وجوددارد، که شما قصد توصیف یا تحلیل آن را دارید؟

(طوفان مغزی) نگارش ایده های اولیه 2.
ایده های خود را بدون مانع و تالش برای سازماندهی بر روی کاغذ بنویسید.

تنظیم درخت واره ایده های اولیه3.
ایده های اولیه نوشته شده را در چارچوب یک الگوی درختی مرتب کنید.
 کنیدرا مشخص... ( از حیث تقدم و تاخر، یا ارتباط علی و ) نسبت میان ایده های مختلف.
کلید واژه های سازنده ایده اصلی مقاله را مشخص کنید.

مطالعه اکتشافی 4.
با توجه به ایده های اولیه مقاله، اقدام به مطالعه اکتشافی نمایید.
؛خوانیدمرتبط با ایده های اولیه  و یا کلید واژه های اصلی مقاله را بدو یا چند منبع اصلی

:تعیین چارچوب اولیه تحقیق 5.
پرسش اصلی و فرضیه خود را روشن کنید.
ضیه سیر منطقی استدالل خود را برای پاسخ گویی به پرسش مقاله و اثبات و رد فر

.تحقیق، با توجه به تنظیم درختی ایده های اولیه مشخص کنید
 را تعیین کنید... ( توصیفی، علی ، مقایسه ای و ) الگوی تحلیلی مقاله.



گام های نگارش مقاله
و جمع آوری اطالعاتفیش برداری 6)

 مرتبط با حوزه تحقیق را مطالعه کنیدجدید ترین کتب و مقاالت  .
وی تحلیلی جمع آوری اطالعات و فیش برداری می بایست متناسب با پرسش تحقیق و الگ

.مقاله باشد
 صورت(از حیث محتوا و رفرنس ) تهیه یاداشت ها به صورت دقیق فیش برداری و

.گیرد

نهایی کردن چارچوب مقاله7)
 (مقدمه، بدنه و نتیجه گیری ) مقاله تانبخش های مختلف چه چیزی می خواهید در

. بیاید

هتنظیم اطالعات اصلی مقاله به صورت درختی با توجه به چارچوب نهایی مقال8)

نگارش پیش نویس مقاله9)

ش های بازنویسی چندباره مقاله برای رفع ایرادات دستوری و ایجاد انسجام میان بخ10)
مختلف مقاله



نکات مهم در فرآیند نگارش
را می د بگوید؛ چیچه می خواه: زمانی نگارش مقاله اصلی را شروع کنید که می دانید1.

.خواهد بگوید ؛ چگونه می خواهد بگوید

.توجه کنیدبه انتقال مفاهیم و نه انتخاب جمالت زیبا2.

نی را رعایت مقاله نوشته شده را چند بار بازنویسی کنید؛ اصول ویرایشی و دستورزبا3.
.کنید

.  برای پرورش ایده خود استفاده کنیداز نگاه انتقادی دیگران 4.

.توجه کنید(اقتصاد نوشتاری ) به حجم الزم یک مطلب 5.

ها برای نوشتن منسجم، اصول پاراگراف نویسی را رعایت کرده، میان پاراگراف6.
.ارتباط منطقی ایجاد کنید

) ه بودن ساختن ، پریدن ، رفتن نه از افعال ریشمانند از افعال مثبت و کلمات فعال 7.
.استفاده کنید( هست ، بود ، است 
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اخالق در نگارش و مساله سرقت علمی



چیستی اخالق نگارش و سرقت علمی

یکی از نکات مهم در نگارش مقاله های علمی و دانشگاهی، رعایت معیارهای اخالقی است  .

باشدمهم ترین عنصر در این حوزه، جلوگیری از سرقت علمی و ادبی از نوشته های دیگران می .

 گفته می « انتحال» معموال به سرقت ادبی و استفاده از تولیدات دیگران بدون ذکر منبع و ارجاع
.شود
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نکات ضروری در بهره گیری از سایر منابع

 ضروری است ( انتحال) برای جلوگیری از محکوم شدن به سرقت علمی:
در هنگام نگارش مقاله میان فرآورده های فکری خود و دیگران خط روشنی بکشید.
ل قول ضروری است که در بهره برداری از مطالب منتشر شده توسط دیگران، تا حد ممکن از نق

د، تفکیک مستقیم استفاده کرده، با عالئم نگارشی آن را از متن اصلی که نوشته خود می باش
.نمایید

د در نوشته در صورتی که قصد استفاده از نقل قول غیرمستقیم را دارید، صرفا از ایده اصلی موجو
.در این حالت نیز بایستی به منبع ایده اصلی  اشاره کنید.دیگران استفاده نماید

از خالصه کردن دیدگاه دیگران و ارایه آن به عنوان  نوشته  خود حتی با دادن ارجاع خوداری
.کنید
ارجاع دادن هر با رجوع به کتب مقاله نویسی، تمایز میان نقل قول مستقیم و غیرمستقیم، و نحوه

.دو گونه نقل قول را در مطلب علمی یاد بگیرید
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شیوه ارجاع دادن به منابع دیگر
(دکتر محمود فتوحی: آیین نگارش مقاله علمی پژوهشیبرگرفته از کتاب) 



انواع نقل قول
یمنقل غیرمستقیم و نقل مستق: عموما نقل سخنان دیگران به دو روش صورت می گیرد

 نقل غیرمستقیم  :
به معنی نوشتن مفهوم و مضمون سخن دیگران است .
قل کنید، شما آزادید که مضمون یا فحوای مطالبی از یک نویسنده را به سبک خود و با بیان خود ن

.  فقط باید نشانی منبع اصلی را بیان کنید
می استنقل قول مستقیم نباید به صورت خالصه کردن متن اصلی باشد زیرا نوعی سرقت عل.

نقل قول مستقیم
ام پذیرد، حتی نقل مستقیم باید دقیق و بدون تصرف در جمالت و حتی شکل نوشتار متن اصلی انج

.یک واژه یا نشانه نگارشی را نباید تغییر بدهید
ا باال می برد ارزش علمی نقل مستقیم بیش از نقل غیرمستقیم است زیرا دقت و سندیت تحقیق ر.
نقل قول مستقیم حتی االمکان کوتاه و موجز باشد .
جمالت نقل قول شده کوتاه را می بایست داخل گیومه قرار داد.
 باید واژه چهلجمالت نقل قول شده بلند که از چند پاراگراف تشکیل شده یا نقل قول های بیش از

.متفاوت با قالب متن با قلمی ریزتر و با تورفتگی درج شود
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شیوه ارجاع نویسی
یشنهاد برای مستند سازی نقل قول ها و ارجاعات نوشته های تحقیقی شیوه های مختلفی پ

.  شده است

اله را به آن در نگارش نقل قول های مقاله پژوهشی، باید تابع شیوه نامه مجله ای باشید که مق
.ارسال می کنید

 شیوه نامه های مختلفی مانند شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا(APA ) شیوه نامه دانشگاه ،
.یا  دانشگاه هاروارد وجود دارد( CMS)شیکاگو 

 راهنمای سبک آنالین دانشگاه کلمبیا(CGOS )برای منابع اینترنتی جدیدتر و به روز تر است.

نامه ها از  با وجود شیوه نامه های مختلف برای نوشتن نشانی مآخذ مقاله تحقیقی، این شیوه
:  دو روش عمده پیروی می کنند

 (ذکر نام نویسنده و سال نشر در درون متن) ارجاع درون متنی
 (ذکر ماخذ در پانویس یا پی نوشت) ارجاع برون متنی
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ارجاع درون متنی
 ،است« تاریخ انتشار–روش نویسنده » یکی از روش های شایع ارجاع درون متنی.

این روش،در علوم طبیعی ، فیزیک و علوم اجتماعی به کار می رود  .

ن دراین روش، نشانی ماخذ پس از پایان آخرین جمله نقل قول داخل هالل به اختصار به ای
.ترتیب آورده می شود

 (صفحه کتاب: نام خانوادگی نویسنده، سال نشر)

مثال:
گفت،شامرتنها،ادبیاتقلمرودر»:معتقدندامرشگفتارزشدربارههاسوررئالیست

شههمیانگیزشگفت...سازدارزشمندراداستانورمانماننددودرجهآثاراستقادر
تون،بر)«زیباستشگفت،امرتنهاحقیقتدرزیباست،عجیبیچیزهر.زیباست

1924:15)

نکات مهم
قیم شماره اگر نام نویسنده در متن آمده باشد تنها تاریخ انتشار اثر و در صورت نقل قول مست

صفحه بالفاصله پس از نام بیاورید
موفقیت داروین را مرهون استعداد وی در خلق استعاره مناسب برای ( 1989)توکلی 

.بیان اندیشه هایش می داند
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ارجاع برون متنی
 ارائه می شود« پی نوشت» و « پانویس» ارجاع های برون متنی که به دو شیوه.

 پانویس:
 ن هر فصل پایا) در این شیوه، مولف نشانی منابع مورد استفاده را در پانویس یا در پی نوشت

.  را در پایان مقاله یا کتابفهرست کتابشناسی می آورد  و ( یا در انتهای متن
روش ارجاع برون متنی، بیشتر در نگارش کتاب و پایان نامه تحصیلی رایج است.
در پایین پانویس به توضیح ، اظهار نظر، یاداشت و یا ارجاعی گفته می شود که بیرون از متن

.نویشته ای پانویس، معموال کوتاه است. هر صفحه می آید

پی نوشت:
 پی نوشت در پایان متن می آید .
م و برای پرهیز از دراز گویی و گسستگی متن نوشتار، اطالعات و آگاهی های فرعی و الز

نتقل می مطالب طوالنی تر و توضیحات تفصیلی درباره هر نکته ای از متن را به پی نوشت م
.کننند

تاب و اما در ک. جای پی نوشت ها در مقاله پژوهشی، پیش از بخش کتابشناسی منابع است
.پایان نامه ، ممکن است پی نوشت ها در پایان هر بخش بیاید
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کتابشناسی مآخذ و منابع
آخرین بخش مقاله علمی، فهرست منابع و مآخذ در کتابنامه است.

فاده شده استکتابنامه فهرستی است از کتاب ها و مقاله ها و منابعی که برای نوشتن مقاله از آن ها است.

منابعی که در متن استفاده شده است، باید بطور کامل در بخش منابع مقاله بیاید.

و اصالت کار هرگونه تغییر و تفاوت و ناهمخوانی میان مشخصات منابع درون متن با کتابنامه، از اعتبار
.مولف می کاهد

 طی ، جزوه ، کتاب، مقاله ، دانشنامه، نسخه خ: مآخذ و منابع انواع گوناگونی دارند و به طور سنتی شامل
.گزارش ، و اسناد دولتی است

شیوه نگارش مشخصات کتاب ها در کتابشناسی
ناشر، نام خانوادگی، نام نویسنده ، عنوان کتاب، مترجم یا مترجمان، شهر محل انتشار ،

سال نشر

شیوه نگارش مشخصات مقاله ها در کتاب شناسی

 ،ترجم یا ، نام و نام خانوادگی م« عنوان مقاله» نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان
حاتی که ماه انتشار نشریه ، شماره صف/ مترجمان، عنوان نشریه، دوره، شماره ، سال ، فصل

.مقاله در آن درج شده است
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موجود برای آگاهی از جزئیات شیوه ارجاع نویسی به شیوه نامه های
.  در اینترنت یا کتاب دکتر محمود فتوحی مراجعه کنید


