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  نامه و نگارش مقاله براي پايان نتخاب موضوع تحقيقنحوه تعيين ا
  1رامين صادقيان

  چكيده

در مقـاطع و  و محققـين  اسـاتيد  ، ، رساله و نوشتن مقاالت از نيازهاي عمده دانشجوياننامه پايانبا توجه به اينكه انجام تحقيق، 
بسيار حـائز اهميـت اسـت. در ايـن مقالـه       اي تحقيق،و صنعتي است، انتخاب موضوع مناسب بر يي مختلف دانشگاهها رشته

نامـه يـا مقالـه     روشي به صورت گام به گام جهت انتخاب موضوع تحقيق براي دانشجويان و اساتيد در انتخاب موضوع پايـان 
  گردد.   ارائه مي

  

  كلمات كليدي

  جستجوي فيلتريروش ، مقالهنامه،  پايانتحقيق،  ايدهموضوع تحقيق، 

  

  مقدمه .1

تـوان   مـي ي تحقيـق  هـا  زيـادي بـا عنـاوين روش   و مقـاالت   رد مراحل انجام تحقيقات علمي در كتابهادر مو
را در اجـراي تحقيـق    بـه تحقيـق   منـد  عالقهمحقق و يا تواند  مياطالعات مناسبي را يافت، كه تا حد زيادي 

به نظـر  كه يا فلسفي  اند همعموالً به صورتي به نگارش در آمديا مقاالت  ها كمك نمايد. وليكن اكثر اين كتاب
كه خواننده بتواند واقعاً به صورت گـام بـه    اند و يا به صورتي عملي و كاربردي وارد جزئيات نشدهرسند  مي

نيز به نحـوه  و تحقيقات اين كتابها از گام و با اجراي آنها تحقيق خود را انجام داده و به پايان برساند. برخي 
كـاربرد و   در زمينـه انجـام تحقيـق   نيـز   دسته از مطالـب ، از اينرو اين اند هنگارش و ادبيات تحقيقات پرداخت

  توانند مفيد واقع شوند.   مستقيم نداشته و فقط در مورد نگارش تحقيقات انجام شده، ميقابليت استفاده 

ا در و روشهاي تحقيق ر اند به بحث در مورد روش تحقيق پرداخته ي كهاز كتابها و مقاالتبرخي عه لبراي مطا
 مراجعـه نمـود.   ]1-18[ توان به منـابع  مي ،اند حالت كلي و صرف نظر از رشته علمي مورد نظر توصيف كرده

و روش تحقيـق در   انـد  ي خاصي محدود كردهها برخي كتابها و مقاالت ديگر بحث روش تحقيق را به رشته
ه نگـارش تحقيقـات، روشـهاي    همچنين كتابها و مقاالت بسـياري نحـو  . ]19-47[كنند  ميآن رشته را تشريح 

توانند در تهيه مقاالت و نوشـتن گزارشـات    ميكه  اند و گزارشات تحقيقي را توضيح داده ها نامه پايانتحقيق، 
  . ]48-57[ند قابل استفاده باشتحقيق 
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توانـد خواننـدگان و    مـي مبحث مهم در مورد انجام تحقيـق بپـردازيم كـه     چندما در اين مقاله قصد داريم به 
ان به انجام تحقيقات را تا حد زيادي به مسير درست رهنمون سازد. ما در اين تحقيق نحوه انتخاب مند قهعال

حـائز اهميـت   ، رساله و يا مقالـه را دارنـد   نامه پاياندانشجوياني كه قصد نگارش براي كه  راموضوع تحقيق 
تـا هـر چـه     دهيم ارائه ميسير در اين م جهت راهنمايي محققينچندين راهكار ، و است، بحث خواهيم كرد

  خود را آغاز نمايند. اتسريعتر بتوانند موضوعات خاص و مورد عالقه خود را برگزيده و تحقيق

 ان بـه تحقيـق  منـد  عالقـه ما در اين مقاله، نحوه اجراي تحقيق و مراحل انجام آن اسـت. چنانچـه    ديگربحث 
يـك   ،ايـن مراحـل   انند اميدوار باشند كـه در پايـانِ  تو ميبتوانند اين مراحل را به درستي پشت سر بگذارند، 

  .  اند ، رساله و يا مقاله علمي مناسبي را تهيه كردهنامه پايان

در حين، قبل و يا بعـد از انجـام تحقيـق بـا آنهـا مواجـه       اصطالحات و اموري را كه محققين در ادامه برخي 
  خواهند شد، معرفي خواهيم كرد.  

  

  تعاريف: .2

  :تحقيق ايده .2.1

تواند مشكلي از جامعه، صنعت و يا  ميتحقيق، يك فكر نو يا نشأت گرفته از تحقيقات گذشته است كه ايده 
 هـا  باشـد. ايـده   2داراي علم افزاييبايست  ميالح علمي و تحقيقاتي طاز علم را حل نموده و به اص شاخههر 
كه براي تحقيقـات معتبـر    اي هاهميت قرار گيرند. وليكن ايد توانند دسته بندي شوند و در سطوح مختلف مي

ي مهم آن ايـن اسـت كـه در    ها بايست داراي علم افزايي باشند و يكي از شاخصه ميعلمي نياز هستند، حتماً 
  گذشته تحقيقي به صورت عيني و دقيقاً شبيه آن انجام نگرفته باشد.  

  موضوع تحقيق: .2.2

شـود. موضـوع تحقيـق نيـز ماننـد ايـده        كنـد ايجـاد   ميكه به ذهن خطور  اي هتواند از ايد ميموضوع تحقيق 
بايسـت   مـي بايست نو بوده و علم افزايي داشته باشد و تحقيقي مشابه آن در گذشته صورت نگرفته باشد.  مي

توانند از درجـه سـختي متفـاوتي برخـوردار باشـند.       ميتوجه داشت كه موضوعات تحقيق در علوم مختلف 
جـذاب و مـورد    ،است نو بوده و علم افزايي داشته باشدهمچنين موضوعي كه براي يك رشته علمي ممكن 

است ممكن است نه تنها علم افزايي موضوع ديگري كه مرتبط با آن  اي هعالقه محققان آن علم باشد در رشت
از  اي هنداشته باشد بلكه آن را به عنوان يك موضوع پيش پا افتاده تلقي كنند. بنابراين اينكـه بـراي چـه رشـت    
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گيرد بسيار مهم  مياز علم صورت  اي هكنيد و تحقيق انجام شده براي چه رشت ميقيق تعريف علم موضوع تح
  بايست با توجه به اين جنبه تعريف شود. مياست و موضوع تحقيق 

  رساله: و نامه پايان .2.3

ز توانند يكسان تلقي شوند وليكن در ايـن مقالـه ا   ميرساله  و نامه پاياناصطالحات  ،تحقيق از لحاظ موضوعِ
بـه حاصـل    نامـه  پايـان بـريم.   ميآنها را دسته بندي كرده و براي مقاصد خاصي به كار  ،لحاظ سطوح استفاده

كنيم كه در آن موضـوع تحقيـق نـه لزومـاً از      ميالق تتحقيق دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد يا پايين تر ا
ي داشته داشـد. معمـوالً از دانشـجويان    تواند نوآور ميبلكه حتي در نحوه استفاده و نوع كاربرد  ،بابت علمي

آيند فقط مـورد   ميشود مباحث خاصي را كه از عهده آن بر  ميخواسته  نامه پايانسي جهت تحقيق در شناكار
اسـت  فيد آنها در كاربرد متحقيقات نتايج گرچه  .استفاده قرار داده و نحوه كاربرد آن را تحقيق و اجرا نمايند

شود. براي دانشجويان كارشناسي ارشد معموالً تحقيقاتي قابل  ميعلمي محسوب ن دستاورد ،نتايج اينوليكن 
داراي  ،قبول است كه حتي اگـر خـود موضـوع داراي نـوآوري علمـي نيسـت ولـي نتـايج پيـاده سـازي آن          

دستاوردهاي مناسب و نتايج مفيد علمي باشد. ما در اين مقاله اصطالح رساله را براي تحقيقـات دانشـجويان   
بايسـت نـه تنهـا داراي نتـايج و      بريم. تحقيقات انجام شده در مقطـع دكتـري مـي    ميقطع دكتري به كار در م

از  اي هبايست علم افزايي داشته باشد و شـاخ  ميدستاوردهاي مفيد علمي باشد بلكه خود موضوع تحقيق نيز 
و نيز درجه سختي آنهـا   علم را تحت پوشش قرار دهد. البته نوع تحقيقات در هر مقطع و در هر رشته علمي

تـا حـد امكـان    با برخي مالحظات و تواند  ميحدود تعريف شده فوق وليكن  ،ديگر نيستيكقابل مقايسه با 
كه محل قرارگيري آنها و فرمت آنها ممكـن   شوند ميو رساله از بخشهايي تشكيل  نامه پايانهر رعايت شود. 

توانـد   شـان مـي   ليكن برخي از آن اجزا و محل قرارگيرياست از دانشگاهي به دانشگاه ديگر متفاوت باشد. و
  شوند: تر توضيح داده مي به صورت زير باشد، كه در بحث مقاله برخي از آنها به صورت كامل

 عنوان فارسي - 1

نامـه، نـام دانشـجو، عبـارتي      شامل نام دانشگاه به همراه آرم دانشگاه محل تحصيل، عنوان موضوع پايان
اي است، نـام اسـتاد راهنمـا و مشـاور، سـال و مـاه        نامه براي اخذ چه درجه يانمبني بر اينكه اين پا

نامـه نيـز    تواند براي روي جلد پايان نامه. مشابه اين متن به جز نام اساتيد مي نگارش يا دفاع از پايان
  به كار رود.

 چكيده فارسي - 2

  د.نامه و نتايج اخذ شده آورده شو اي از مطالب مورد بحث در پايان خالصه

 تقديم - 3
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  .كند نامه را معموالً به يك فرد يا گروهي تقديم مي محقق در اين صفحه، پايان

 تشكر و قدرداني - 4

انـد   داشته و كمك شـاياني نمـوده  پررنگي نامه نقش  محقق در اين صفحه، از افرادي كه در هدايت پايان
نامـه   ا معنـوي از پايـان  كند. ممكن است افراد يا گروهي پشتيباني علمي، مالي ي تشكر و قدرداني مي

  داشته باشند، كه اين صفحه جاي مناسبي براي تشكر از اين افراد است.

 فهرست مطالب - 5

نامـه در   فقط فهرست بخشهاي اصلي و زيربخشهاي اصلي آورده شوند. لزومي ندارد تمام تيترهاي پايان
 فهرست جاي گيرند.

 فهرست جداول - 6

 در صورت وجود آورده شوند.

 فهرست اشكال - 7

  صورت وجود آورده شوند. در

 مقدمه - 8

 مروري بر ادبيات موضوع يا تحقيقات پيشين - 9

 سازي و حل مدل ها، پياده هاي مدل، جمع آوري داده هاي مربوط به مدل، اعتبارسنجي فصل -10

 نامه و تحقيقات آتي نتايج پايان -11

  به صورت زيربخشهاي مجزا از يك فصل آورده شوند.

 ها پيوست -12

  .در صورت وجود آورده شوند

 مراجع -13

توانند قرار گيرند كه به فرمت دانشـگاه محـل تحصـيل بسـتگي دارد. شـكل اول بـدين        به دو شكل مي
شوند. در اين صورت معمـوالً مراجـع    صورت است كه تمام مراجع به ترتيب حروف الفبا آورده مي

كه در درون  آيند. در شكل دوم، مراجع بر اساس ترتيبي فارسي در ابتدا و مراجع التين بالفاصله مي
  شوند. شوند آورده شده و مرتب مي نامه اشاره مي متن پايان

 چكيده التين -14
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  بايست به زبان التين ترجمه شده و قرار گيرد. چكيده فارسي مي

 عنوان التين -15

  صفحه عنوان فارسي، عيناً به زبان التين ترجمه شده و قرار گيرد.

  :3مقاله .2.4

يافته علمي خود را در قالب يك مقاله ان رسانده باشد، قادراست به پايرا خود چنانچه فردي تحقيقات علمي 
به چاپ برساند. به يافته محققين كـه   ان ديگرمند عالقهو علمي تهيه و تنظيم نموده و جهت استفاده محققين 

هر مقاله شود.  مي گفتهشوند مقاله  ميچاپ  ،در مجالت علمي مرتبطبه صورت يك متن كامل علمي بوده و 
بايست داراي علم افزايي بوده و حتماً داراي نتايج و دستاوردهاي مفيد علمي در رشـته مـورد نظـر     يمعلمي 

در طـي سـالهاي   باشد. مقاله متناسب با موضوع تحقيقش نبايد تكراري و يا مشابه تحقيقات ديگـران باشـد.   
ند. وشـ  مـي ته بنـدي  دسـ در سه رده علمي رسند  ميعلمي در آن به چاپ مقاالت اخير در ايران، مجالتي كه 

تمام اين مجالت به زبان التين بوده و اكثراً در خارج از ايـران  هستند كه  4ISIبا نمايه معتبرترين آنها مجالت 
هـر  . 5موجـود اسـت   هـا  در برخي از رشـته  ISIرسند، وليكن در ايران نيز مجالت علمي با نمايه  ميبه چاپ 

است كه ميزان اعتبار مجله مورد نظـر را از لحـاظ    6ب نفوذ مجلهداراي ضريبي به نام ضري ISIمجله با نمايه 
دهد. دسته ديگري از مجـالت، مجـالت    ميتعداد مراجع استفاده شده از آن در ساير مقاالت و مجالت نشان 

بـه نـام    اي هعلمي پژوهشي هستند كه طي سالهاي اخير با تالش وزارت علوم اكثر اين مجـالت داراي نمايـ  
ISC پردازد و سعي شده اسـت   مييشتر به چاپ مقاالت و تحقيقات دانشمندان كشورهاي اسالمي شدند كه ب

برابري و رقابت نمايند. چاپ مقاله در اين مجالت به زبان فارسـي   ISIاز لحاظ اعتبار تا حدودي با مجالت 
از  خـر آدسـته   تعريـف و معـين شـده اسـت.     يضـريب نفـوذ  نيز  ISCنيز امكان پذير است و براي مجالت 

توان تحقيقات علمي و حتي دانشجويي را در آن به چاپ رسـاند و از لحـاظ اعتبـار و سـطح      ميمجالتي كه 
علمي پايين تر از دو دسته قبلي است، مجالت علمي ترويجي هستند كه اگر چه طـي سـالهاي اخيـر وزارت    

ميـزان رجـوع بـه ايـن      علوم سعي داشته است براي اين مجالت نيز ضريب نفوذ تعيين كند ولـيكن معمـوالً  
مجالت در ساير مقاالت آنقدر پايين است كه تقريباً اين ضريب نفوذ براي آنها معـادل صـفر در نظـر گرفتـه     

به زبان فارسي نگارش و چاپ شوند. به هر حال هـر  توانند  در اين دسته از مجالت نيز، مقاالت ميشود.  مي
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تواننـد   مـي د و بسته به نوع اسـتفاده و سـطح محققـين    يك از اين دسته از مجالت داراي اعتبار خاصي هستن
  مورد استفاده قرار گيرند.

از مجـالت كـه چـاپ     سطحيهر مقاله علمي چه به زبان التين نگارش شود و چه به زبان فارسي، و در هر 
بايست داشـته باشـد    كه هر مقاله مي اجزايياز جمله بايست داراي ساختار مناسب و مشخصي باشد.  شود مي

  ند:باش مي به صورت زير و

 :7عنوان مقاله - 1

عي كه بر روي آن تحقيق انجام گرفته است داشـته  وبايست عنواني متناسب و مرتبط با موض هر مقاله مي
بايست نه زياد كوتاه باشد كه فقط موضـوع كلـي را نشـان دهـد و نـه آنقـدر        باشد. عنوان مقاله مي

لغـت   15عنوان مقاله بهتـر اسـت كمتـر از    باشد. اشته طوالني باشد كه تمام جزئيات مقاله را در برد
در غيـر ايـن صـورت    ، خط از مقاله را با فونت متوسط به خود اختصـاص ندهـد   2بوده و بيش از 

  عنواني شيوا نخواهد بود. گرچه پذيرفته است وليكن 

 :8نام نويسندگان - 2

و يـا حتـي پرسـنل يـك     شجويان شامل اساتيد دانشگاه، دانتوسط تعدادي از محققين تواند  ميهر مقاله 
ن بر حسب بيشـترين زمـاني   اش شود. در اين صورت نام نويسندگان به ترتيب اهميت سازمان نوشته 

گشـايي را در مقالـه و تحقيـق مـورد نظـر       و يا بيشترين گره اند كه بر روي مقاله مذكور صرف كرده
و توضـيحاتي  قـرار گيـرد   ويسندگان نام نكافيست در زير عنوان مقاله فقط  شود. نوشته مي اند داشته

در پاورقي صـفحه اول مقالـه آورده شـود.    تواند  ميمانند نام سازمان مربوطه و يا ايميل نويسندگان 
فردي به عنوان نماينده آنها مسؤليت  ،براي ارسال هر مقاله به يك مجله نياز است از بين نويسندگان

ابتدا تا انتهاي كار برعهده گيرد تا مديرمسؤل هر  پذيرش و چاپ مقاله را از ،داوريپيگيري  ،ارسال
الح التـين  طآگاه سازد. در اصـ  داوريتمامي آنها را از نتيجه  ء،مجله بتواند با تماس با يكي از اعضا

  شود. مياتالق  9مذكور، نويسنده مسؤلبه نماينده 

 :10چكيده مقاله - 3

حقيق را در چند سطر بـراي خواننـدگان بـه    از ت اي هچكيده يا خالص ،بايست در ابتداي كار هر مقاله مي
قصد جستجو براي موضـوع مـورد نظـر خـود را دارد نيـاز بـه        اي هنمايش گذارد تا چنانچه خوانند
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بايسـت حـد متعـادلي     مـي مطالعه تمامي يك مقاله نداشته باشد. چكيده مقاله نيز مانند عنوان مقالـه  
ا نرساند و نه بسيار طوالني باشد كه تمام اجزاي داشته باشد و نه بسيار كوتاه باشد كه هدف مقاله ر

از موضـوعات مـورد بحـث در مقالـه مـورد نظـر و        اي همقاله را در برگيرد. در چكيده مقاله خالص
كه البته آوردن نتايج در خالصـه مقالـه الزامـي نيسـت      ،شود مياز نتايج اخذ شده آورده  اي هخالص

ه تا چه حد نويسـندگان و محققـين در ايـن مقالـه بـه آن      به هدف كلي مقاله و اينك اي هوليكن اشار
  ضروري است. اند دستيابي پيدا كرده

 :11كلمات كليدي - 4

و مـرتبط بـا    از اينرو برخي كلمات علمـي  ،گرددمتمركز حول چندين موضوع ممكن است  اي ههر مقال
ي گفتـه  شوند، كه به ايـن كلمـات، اصـطالحاً كلمـات كليـد      تكرار موضوع، ممكن است به مراتب 

برخـي   ،مقالـه  مـتن كامـل  نويسندگان مقاله بهتر است جهت آگاهي بيشـتر خواننـدگان از   شود.  مي
ـ ند در ايـن قسـمت بياور  وشـ  مـي بيشـتر تكـرار   در متن كامل مقالـه  كلمات مهم علمي را كه  د تـا  ن

  پي ببرند.كامل قبل از مطالعه  ،مقاله اصلي خوانندگان و جستجوكنندگان راحت تر به موضوع

 :12قدمهم - 5

  ي زير داده شود:  ها در مورد آيتم اتيتوضيح بايست مي اي هدر هر مقال

 ؟چرا اين موضوع انتخاب شده است -

 ؟چرا اين موضوع براي تحقيق اهميت دارد -

 ؟كدام شاخه از علم را در بر گيرد -

 ؟علم افزايي آن كجا و كدام است -

 واب مثبت است، تحقيقات پيشيناگر ج ؟آيا در گذشته نيز تحقيقي بر روي آن صورت گرفته است -
 .كدامند؟ مراجع آنها و تا حدي خود آنها اشاره شوند

 آنها را معرفي نماييد. اضر از چه بخشهايي تشكيل شده است؟مقاله ح -

شود. چنانچه تعاريفي در مقاله مـورد   ميتمام توضيحات مربوط به سؤاالت فوق، در بخش مقدمه آورده 
، بهتر است آن را در بخشـهاي ديگـر بياوريـد، گرچـه     ها گذاري نشان ياز است و يا معرفي عالئم ون

  شوند.   ميشود در بخش مقدمه نيز آورده  ميگاهاً ديده 
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12  Introduction 

WWW.GhadamYar.com



 :13تعاريف و نمادها - 6

 اسـتفاده مـورد  مقالـه   گذاريهاي خاصي است كه در متن چنانچه مقاله حاوي لغات، اصطالحات و نشان
كند، بهتر است ايـن   ميو دشواري مواجه مقاله را با ابهام ندانستن آنها فهم  گيرد به طوريكه قرار مي

  تعاريف در قسمتي جداگانه بعد از مقدمه آورده شوند.

 :14مدلسازي و بدنه مقاله - 7

آغاز نمـوده  توانند مدل مورد بحث خود در اين تحقيق را  ميسندگان يبعد از بخش تعاريف و مقدمه، نو
معرفي نمايند و تمام دفاعيات خود از مدل معرفي شده و در دو يا چند بخش، مدل را به طور كامل 

 اي هتواند از مقال ميبه مدلسازي دلخواه بوده و  بخشهاي مربوطو يا موضوع تحقيق خود را بياورند. 
در تمـام  تغير باشـد، ولـيكن   و از يك بخش تا چند بخش مبه رشته ديگر  اي هز رشتا ،به مقاله ديگر

  د:نيست رعايت كنبا ميدو خاصيت مهم را حاالت 

 دفاع از نو بودن و صحيح بودن مدلمعرفي مدل به طور كامل و  ،اول -

پشتيباني مدل و اثبات صحيح بودن يا كامل بودن مدل به كمك مراجع معتبر يا مثالهاي عددي دوم،  -
 15قابل قياس

  

 "بارسـنجي مثال عددي يـا اعت "و  "مدلسازي"تواند در دو بخش جداگانه با نامهاي  ميدو خاصيت فوق 
  آورده شوند.  نيز 

 :16بحث و بررسي - 8

مثال عددي پرداخته و نتـايج را بـه صـورت     و مباحث اعتبارسنجي بهوجود اين بخش اختياري است و 
دهد. چنانچه نمودارها، شكلها و يا فرمولهايي نيز براي فهم بيشتر نيـاز   ميتر مورد تحليل قرار  جزئي

  بيشتر توصيف گردند.  بايست در اين بخش آورده شده و  است مي

  

  

  
                                                            

13  Definitions and Notations 
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 :  17نتايج تحقيق - 9

از مقاله آورده شده و اين كه چه مراحلي را  اي هدر اين بخش كه وجود آن الزامي است، بار ديگر خالص
بـراي  تواننـد   مهـم تحقيـق مـي   كنيـد. نتـايج    مياشاره  ،طي كرديد و به چه نتايجي در انتها رسيديد

اينكه اين تحقيق چه مشـكلي از جامعـه يـا علـم را حـل      شوند.  بار ديگر آورده و توضيحات بيشتر 
يي از تحقيق را گشوده و اطالعـاتي مشـابه را در ايـن بخـش بياوريـد. نتـايج       ها هكرده است، چه را

  تحقيق بايد كامالً محكم و قابل پسند محققين ديگر بوده و از روي فرض و گمان آورده نشود.  

 :18ها پيوست -10

وليكن اهميت چنداني ندارند، و يا حجم زيادي دارند بايست آورده شوند  ميچنانچه اطالعاتي در مقاله 
، خواهـد داد مقاله شكل طبيعي خود را از دست  ،آورده شونددر درون متن اصلي مقاله چنانچه  يا و

پيوست و با عنوان د و در انتهاي مقاله بعد از نتايج به طور كامل نبهتر است در حين مقاله اشاره شو
    شوند. ذكر

 :19مراجع -11

در اين بخش به طـور كامـل   بايست  تمام منابع و مراجع مورد استفاده و اشاره در اين تحقيق و مقاله مي
 ISI ،ISCبراي مجالت در سـطوح  . بايست معتبر باشند آورده شوند. منابع و مراجع مورد استفاده مي

داراي ظ اعتبـار، منـابعي كـه    كم اعتبار و يا مورد ترديـد از لحـا  منابع اشاره به  ،و علمي و پژوهشي
نشاني كامل نيستند و يا نشاني آنها كامل است ولي توسط مجله يـا محقـق خاصـي داوري و تأييـد     

بهتـر  شوند، چندان علمي و قابل قبول نبوده و  و نامعتبر محسوب ميجزو منابع نامطمئن  و اند نشده
، يـا كتابهـايي كـه توسـط ناشـران      است مورد ارجاع قرار نگيرند. همچنين آدرس سايتهاي اينترنتـي 

اعتبار يا كم اعتبار محسوب شده و عالوه  بيجزو مراجع  ،رسند ميبه چاپ بدون داوري خصوصي 
آورد. در  مـي مقاله را زير سوال ببرد، ارزش مقاله را نيز پايين  ،بر اينكه ممكن است از طرف داوران

هيد و هر منبعي را براي هر قسـمت از  ي به خرج دصبايست وسواس خا مورد استفاده از مراجع مي
مورد استفاده قرار ندهيد. براي مباحثي كه به صورت تعاريف هستند و يا اصولي هستند كه  تان مقاله

ها نيز مطمئناً بدرستي اشـاره  تو در تمامي كتابها و ساي اند ه علمي مورد نظر قابل قبول همگاندر رشت
بدون اشكال است ولي در مورد مباحـث   ،صوصي يا سايتهاخواهند شد، استفاده از منابع كتابهاي خ

يا شـواهد خاصـي    ، يا نياز به اثبات، اعتبارخاصي كه مورد تأييد علمي از ديد تمامي محققين نيست
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و علمـي   ISI ،ISCمقـاالت داوري شـده ماننـد مقـاالت      بـر و ر است حتماً از كتابهـاي معت تبهدارد، 
نسـبت بـه   يجي كه در حال حاضـر داراي شـرايط بهتـري    پژوهشي و نيز برخي مجالت علمي ترو

و ساير منابع كه بيشتر جنبه  ها در اين شرايط ارجاع به سايتها، روزنامه گذشته هستند استفاده نماييد.
  .يستنه علمي، صحيح نو اطالعاتي دارند 

بايسـت   آنهـا مـي   دسته هستند: مقاالت علمي، كتابها و كنفرانسها، كـه در تمـامي   3معموالً مراجع معتبر 
  داده شود.  مناسبي كه خواننده در صورت تمايل بتواند به آن مرجع دسترسي يابد  نشاني

نـوان  ، اطالعات مورد نياز در مراجع عبارتند از: نـام نويسـندگان، عنـوان مقالـه، ع    مجالت براي مقاالت
  و شماره صفحات. مجله، سال چاپ، شماره مجله 

ياز در مراجع عبارتند از: نام نويسندگان، عنـوان كتـاب، عنـوان انتشـارات،     براي كتابها، اطالعات مورد ن
، شماره صفحات، نام كشور محـل انتشـارات، نـام شـهر محـل      ويرايش يا چاپسال چاپ، شماره 

  انتشارات

براي كنفرانسها، اطالعات مورد نياز در مراجع عبارتند از: نام نويسندگان، عنوان مقاله، عنوان كنفـرانس،  
  ي كنفرانس، نام شهر محل برگزاري كنفرانسربرگزاري كنفرانس، نام كشور محل برگزا سال

بايسـت توسـط    ترتيب اطالعات در مورد هر مرجع، بستگي به فرمـت پيشـنهادي هـر مجلـه دارد، كـه مـي      
  نويسندگان و قبل از ارسال آن به مجله مورد نظر رعايت شود.

چشم بخورند كه البتـه در همـه مقـاالت ثابـت نبـوده و بـه       در مقاالت ممكن است دو بخش ديگري نيز به 
  شوند.   ميدلخواه نويسندگان و در موارد نياز قرار داده 

ارتباط با ممكن است تحقيقاتي را كه در  است كه نويسندة مقاله، 20بخش تحقيقات آتي ها يكي از اين بخش
توانند  ميپيشنهاد كند. اين موضوعات به آن موضوع  مند عالقهموضوع همان مقاله است براي ساير افراد 

توانـد در   مـي اشاره بـه تحقيقـات آتـي    باشند. با موضوع آن و يا موازي همين مقاله تعميمي از موضوع 
بهتر است قبل از  ،يدوربه صورت مجزا بيابخواهيد آن را ولي چنانچه  ،بخش نتايج مقاله نيز آورده شود

  .داده شودبخش نتايج قرار 

است. اين بخش زماني  21بخش تشكر و قدرداني ،در برخي مقاالت ممكن است ديده شود بخش ديگري كه
شان، از سازمان متبوع بـه   ي علميها گيرد كه نويسندگان بخواهند از داوران مقاله به دليل توصيه ميقرار 

كمـك   و يا از هر فرد يا گروهي كه هر نحوي در تكميل و پربارتر شدن مقالـه  اش دليل حمايتهاي مالي
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بخـش  تشكر و قدرداني نمايند. محل اين بخش بهتـر اسـت بعـد از بخـش نتـايج و قبـل از        ،اند نموده
  قرار گيرد. ها پيوست

  

  :22طرح پژوهشي .2.5

، صـنعتي، فرهنگـي   ،ي اجتمـاعي هـا  علمي در يكـي از زمينـه   يك شاخهتحقيق در مورد كاربرد يك چنانچه 
از ساير نتـايج آن اهميـت داشـته باشـد، بـه آن       حقيق بيشاين تو جنبه عملي و كاربردي  و ... باشد ورزشي

شود. معموالً در طرحهاي پژوهشي دسـتاوردهاي حاصـل از آن، از جهـت كـاربرد و      ميطرح پژوهشي گفته 
شـود، مگـر    مـي نتايج بدست آمده حائز اهميت است و كمتر در طرحهاي پژوهشي علم افزايي محض ديـده  

ي نـادر متمركـز شـده و از پشـتيباني     هـا  اع، اكتشاف و يا يـافتن پديـده  اينكه آن طرح پژوهشي بر روي اختر
مند گردد. تفاوت عمده طرحهاي پژوهشي با ساير انواع تحقيقـات اينسـت    ي خاصي بهرهها سازمانها و گروه

و  ها سازمان متبوع تمام اين هزينهيك يي در قبل، بعد و حين تحقيق متحمل شود، ها كه چنانچه محقق هزينه
در حاليكـه در سـاير انـواع تحقيـق     كند،  پرداخت مي ،قبال حق استفاده از نتايج تحقيق خشي از آن را دريا ب

  ق شخصاً پرداخت خواهد نمود.  يحقترا گروه  ها شود و تمام هزينه ميبه محقق پرداخت ن اي همعموالً هزين

ي را تهيـه كـرده و بـه    فرمهـاي  ،23سازمانهاي مختلف جهت پذيرش پيشنهادهاي طرح پژوهشـي (پروپـوزال)  
موضـوعات و   و پـس از داوريِ شـود. فرمهـاي تكميـل شـده داوري شـده       داده مـي متقاضيان جهت تكميل 

به صورت حقيقـي و يـا حقـوقي قـرارداد بسـته و طـرح       تحقيقِ انتخاب شده، با گروه  ،ي پيشنهاديها هزينه
طرح پژوهشي شـكل منحصـر بـه فـردي     شود. فرمهاي پيشنهاد  ميپژوهشي و يا پروژه مورد نظر رسماً آغاز 

ي كـه در طرحهـاي   مهمـ  كنـد، ولـيكن مـوارد    مـي ندارد و هر سازماني فرم خاص خود را طراحي و استفاده 
را در مورد محقـق مناسـب تـر در هـر طـرح       گيري تصميمتا بايست آورده شود  پژوهشي و در پروپوزال مي

كـه برخـي از آنهـا مشـابه      شـوند  اشاره مـي  رد زيربه صورت موا ،تر سازد پژوهشي براي سازمان متبوع ساده
  خواهند شد: و بنابراين مجدداً توضيح داده ن اند ي موجود در مقالهها آيتم

 عنوان طرح - 1

 نوع طرح - 2

بايست تعيين كند طرح پيشنهادي جزو كدام دسته از تحقيقات است. سـه دسـته از تحقيقـات     ميمحقق 
ن را آبايسـت   گيرد كه محقـق مـي   ميو محققين قرار  ها نمعموالً بيشتر از سايرين مورد توجه سازما
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آن را منظـور نمايـد.   طرح پژوهشي، پيشنهاد  هاي بايست آن را در فرم تعيين نموده و سازمان نيز مي
  اشاره نمود.   اي هقات توسعيبه: تحقيقات بنيادي، تحقيقات كاربردي و تحقتوان  از جملة آنها مي

گيري است  ز تحقيقاتي اشاره دارد كه به صورت يك ايده نو در حال شكلبنيادي به آن دسته ا تحقيقات
د گرفت. اختراعات، اكتشـافات،  نبه عنوان اساس و پايه تحقيقات مهم ديگري قرار خواه آيندهو در 

  .اند حل نشده جزو اين دسته از تحقيقاتحل قضاياي اساسي و مسائل تا كنون 

و نتايج حاصل از كاربرد آن مورد توجه طرفين اسـت جـزو ايـن     تحقيقاتي كه بيشتر جنبه كاربرد داشته
  نيز از اين نوعند.گيرد كه معموالً اكثر طرحهاي پژوهشي  ميدسته از تحقيقات قرار 

نيسـت و نيـز   مدنظر تحقيقاتي كه از تعميم و توسعه تحقيقات گذشته بدست آمده وليكن كاربرد صرف 
محسـوب شـده و    اي هجزو تحقيقـات توسـع   ،ري نيستگي به صورت ايده اوليه و نو در حال شكل

  تواند برخي از طرحهاي پژوهشي را در برگيرد. مي

 عات مربوط به مجري طرح و همكارانشالاط - 3

  ي از قبيل:حاوي اطالعات

 حقيقي يا حقوقي بودن طرح -

 نام و نام خانوادگي مجري يا مسؤل طرح -

 مجري طرح و رشته تحصيلي ميزان تحصيالت -

 جري طرحم مرتبه علمي -

 مجري طرح و دورنگار محل كار ،نشاني و شماره تلفن منزل -

 مجري طرح پست الكترونيك -

  در اين طرحمجري طرح مسؤليت اجرايي  -

  به صورت زير براي همكاران:همچنين اطالعاتي و 

 نام و نام خانوادگي همكاران -

 همكارانتحصيالت و رشته تحصيلي  -

 همكاران غلش -

 همكاراننوع همكاري  -

  مفيد واقع شود.براي سازمان متبوع، تواند  ميزومه مجري طرح و ساير همكاران نيز ارسال ر
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 اطالعات مربوط به طرح - 4

  از قبيل:حاوي اطالعاتي 

 پيشينه طرح -

آنچه در گذشته مشابه اين طرح در اين سازمان يا سازمانهاي مشابه، در اين كشور و يـا سـاير كشـورها    
  اشاره گردد.انجام شده است با ذكر منابع مناسب 

 بيان مسأله -

  در اين قسمت توضيح دهيد.تحقيق به دنبال آن هستيد اين مشابه مقدمه در مقاله است. آنچه در 

 ضرورت و اهميت انجام طرح -

بايست انجام شود.  ميداليل اينكه چرا انجام اين طرح از ديد محقق و يا از ديد سازمان اهميت داشته و 
الت احتمالي را ايجاد خواهـد  كدر پي دارد و انجام ندادن آن چه مش انجام دادن آن چه نتايج مثبتي

  نمود.

 اهداف طرح -

 فرضيات طرح -

در اين قسمت بيـان شـوند.    ،كه محقق از انجام طرح و يا حين انجام طرح دارد اي هي اوليها پيش فرض
  .تواند در اين قسمت آورده شود ميهمچنين شرط و شروطهاي محقق نسبت به سازمان متبوع 

 دامنه طرح -

گيرد، در اين قسـمت توضـيح داده    انجامجغرافيايي قرار است  يااينكه طرح در چه بازه زماني و مكاني 
انجام همچنين اگر طرحي قرار است فقط براي يك قسمت از سازمان يا يك واحد از سازمان  شود.

  .گردددر اين قسمت تشريح شود، بهتر است 

 ها روش و ابزار گردآوري داده -

ـ  مشخص كنيد نكه اي ، اي هاز چه روشهايي از جمله: مصاحبه، پرسشنامه، جستجوهاي اينترنتي يـا كتابخان
جهـت كسـب    ،و ايده آفريني، نرم افزارها و يا نظـام پيشـنهادات و انتقـادات    گيري تصميمروشهاي 

  شود. مياستفاده  ها اطالعات و داده

 ي طرحها محدوديت -
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 فهرست مراجع -

 زمان بندي اجراي طرح - 5

مراحل انجام طرح، نتايج هر مرحله، مدت زمـان مـورد نيـاز در هـر مرحلـه و      قبيل حاوي اطالعاتي از 
  هزينه مورد نياز به صورت تخميني در هر مرحله باشد.

 ي طرحها هزينه - 6

  در طرح شامل: ي موجودها حاوي اطالعاتي از انواع هزينه

 هزينه نيروي انساني -

كاران، ميزان تعداد كل ساعات مورد نياز در اين طرح به ازاي هـر  نام همدر اين قسمت اطالعاتي مانند: 
همكار، ميزان حق الزحمه هر همكار به ازاي هر ساعت فعاليت و هزينه كل بـه ازاي هـر همكـار و    

بـه  نيـز  بايست بـراي مجـري طـرح     مي ها تمام اين هزينه گيرد. قرار مي نيز هزينه كل نيروي انساني
  اسبه شود.عنوان يكي از همكاران مح

 هزينه مسافرتهاي برون شهري و در صورت نياز درون شهري -

، به ازاي چه تعـداد از همكـاران، بـه ازاي چنـد روز يـا شـب       اي هاينكه چه تعداد مسافرت، با چه وسيل
  شود. مشخصبايست  ميگيرد،  مياقامت و به كدام مقاصد صورت 

 هزينه تجهيزات، وسايل و مواد مورد نياز -

  ا مواد مورد نياز، تعداد مورد نياز، قيمت هر واحد و قيمت كل آورده شود.نام كاالها ي

 ها ساير هزينه -

ي قبلـي  هـا  مانند هزينه چاپ و تكثير، تهيه نشريات و كتابهاي مورد نياز و ساير مـواردي كـه در هزينـه   
  .اند گنجانده نشده

 ها جمع تمام هزينه -

  بايست با هم جمع شده و هزينه نهايي و كل تعيين گردند. ميي چهارگانه فوق ها تمام هزينه

  

صحت تمـام مطالـب    ،در پايان طرح پژوهشي امضاي مجري طرح و تاريخ تكميل و اينكه مجري طرح
  باشد.و پيشنهاد طرح پژوهشي تواند پاياني بر تكميل فرم مربوطه  ميفوق را قبول دارد، 
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تواند براي كسب ايده تحقيق و يافتن موضوع مناسب براي تحقيـق اسـتفاده شـده و     ميپيشنهادي، اين روش 
ابتدا زمينه مورد عالقـه خـود را   در بايست  محقق مي ،بسيار كارآ باشد. براي انجام اين روشبراي اين هدف 

داراي  ،حقـق م نمايد. لزومي ندارد زمينه علمي مورد نظرِخود به طور شفاف تعيين شته علمي مورد نظر ردر 
و يا اينترنتي، كه البته جستجوي اينترنتي بدليل  اي هحقق به كمك جستجوي كتابخانممحدوده كوچكي باشد. 

سادگي و سرعت بااليش در اولويت قرار دارد، اقدام به يافتن تعداد بسيار زيادي مقاله در زمينه مورد عالقـه  
، مؤسسات معتبر علمـي  ها ايست به كتابخانه دانشگاهب مي، محقق اي هكند. در مورد جستجوي كتابخان ميخود 

و اكثـر مجـالت داخلـي و خـارجي مـرتبط بـا       وده تا حد امكان به صورت كامل مراجعه نم ها و پژوهشكده
مقاالت بسيار زيـادي كـه بـرايش از     ،ها تا بتواند به كمك عناوين مقاالت و يا چكيده ،موضوع را بررسي كند

انتخاب كنـد. در روش جسـتجوي اينترنتـي، محقـق      و مورد عالقه وي است، لحاظ موضوعي جذابيت دارد
جسـتجو نمـودن كلمـات    بـا  ي اسناد علمي مراجعـه نمـوده و   ها بايست به سايتهاي معتبر علمي يا پايگاه مي

كه نام و آدرس اينترنتـي بعضـي از آنهـا در ادامـه آورده     خود، از اكثر اين سايتها  ع مورد نظرِوكليدي و موض
دسترسي يابد. در اين مرحله هر  اند شان برگزيده شده شود، به تعداد بسيار زيادي مقاله كه از روي عناوين مي

محقق بيشتر خواهد شـد. پـس از    گيري تصميمانتخاب شده بيشتر باشد، قدرت انتخاب و  چه تعداد مقاالت
قاالت را تهيه كـرده و مطالعـه   بايست چكيده م ميشان، در گام بعدي محقق  انتخاب مقاالت به كمك عناوين

شود متفاوت اسـت. از اينـرو محقـق ممكـن      ميآن يافت  متن كاملا آنچه در ب همقاليك نمايد. گاهي عنوان 
% يا كمتر از مقاالت مناسب را به كمـك  25حدود  ،از بين مقاالت مرحله اول ،ها كيدهاست پس از مطالعه چ

مقاالتي هستند كه محقق هم از عنوان و هم  اند ن مرحله باقي ماندهشان انتخاب نمايد. مقاالتي كه تا اي چكيده
. در مرحله آخـر محقـق   اند از چكيده آنها رضايت داشته و مورد پسند محقق از لحاظ علمي و كاربردي بوده

بايست متن كامل مقاالت باقي مانده را تهيه نموده و به صورت كلي آنهـا را مـرور نمايـد. پـس از مـرور       مي
برگزينـد. در ايـن    انـد  % از آنها را كه از لحاظ محتوايي نيز مورد پسند نويسنده25كامل مقاالت، حدود متون 

كه از لحاظ عنوان، چكيده و محتوا مورد پسـند او   ،خواهد داشتصورت محقق تعداد اندكي مقاله در دست 
االت انتخاب شده از مرحلـه  . به مقنمودي خواهد مند عالقهبوده و از تحقيق بر روي آنها احساس رضايت و 

توانند در روشهاي ادغام مقاالت، تعميم مقـاالت و ايـده از مقـاالت كـه در      ميمقاالت نهايي گوييم كه  ،سوم
 100شوند مورد استفاده قرار گيرند. براي مثال اگر در مرحلـه اول محقـق حـدود     ميبخش بعد توضيح داده 

مقاله منتخـب شـوند و در مرحلـه سـوم      30-25ست كه حدود مقاله را انتخاب كند، در مرحله دوم مناسب ا
  مقاله به عنوان مقاالت نهايي برگزيده شوند. 7يا  6حدود 
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توان به مـوارد زيـر    مي ،توانند در روش جستجوي اينترنتي مورد استفاده قرار گيرند ميكه ي ياز جمله سايتها
  اشاره نمود:

Elsevier        www.elsevier.com 

Sciencedirect      www.sciencedirect.com 

Springer        www.springerlink.com 

Wiley         www.wiley.com 

Jstore         www.jstor.org 

Taylor & Francis       www.tandf.co.uk/journals 

 سازمان اسناد و مدارك ايران   www.irandoc.ac.ir 

  

  :25ارسال مقاله .2.7

بايسـت جهـت    مـي شتن تحقيق در قالب يك مقاله انجام شـد،  بعد از اينكه مراحل تحقيق به پايان رسيد و نو
مناسب ارسال گردد. ارسال مقـاالت بـه مجـالت در حـال حاضـر بـه دو شـيوه ارسـال          اي هبه مجل 26داوري
گيرد. برخي از مجالت فقط يكي از ايـن دو   ميصورت به صورت پستي  28و يا ارسال كپي مقاالت 27اينترنتي

مقالـه  كپـي  بايسـت   مـي . براي ارسال پسـتي  اند را براي محققان آزاد گذاشته شيوه و برخي ديگر هر دو شيوه
به تعداد مورد نياز مجله تهيه نموده و به آدرس آن مجله پست نمود و يا بـه صـورت دسـتي آن    ورد نظر را م

سايت ه ببايست  ميصورت اينترنتي، به له مقاارسال امكان . در صورت ادتعداد كپي را به دفتر مجله تحويل د
مجله مورد نظر رفت و پس از عضويت در آن سايت، بـه بخـش مربـوط بـه نويسـندگان مراجعـه نمـوده و        

ارسال، به  آيتمهاي مربوط به ارسال آنالين را يافته و بر اساس نكات گفته شده آن مجله، مراحل را تا تكميلِ
نويسـندگان اسـت،    مسـؤل ده كـه  رساني به فرسـتن  پيش برد. پس از تكميل ارسال مقاله، ايميلي جهت اطالع

شود و در صورتي كه مشكلي وجود نداشته باشد، مقالـه از طـرف مـدير مسـؤل آن مجلـه بـراي        ميفرستاده 
  .گردد ميارسال به داوران منتخب آن مجله داوري 
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  نحوه انتخاب موضوع تحقيق: .3

در مقطـع كارشناسـي الزامـي     هـا  تهنامه در مقاطع كارشناسي ارشد و در برخي رش با توجه به اينكه ارائه پايان
قصـد انتخـاب موضـوع تحقيـق و ارائـه       ،مناسبي است و دانشجو گاهاً بدون هيچ پيش فرض و زمينه علميِ

تواند موضوع دلخواه خويش را انتخاب كنـد و يـا    ميكند، در اكثر موارد دچار مشكل شده و يا ن مينامه  پايان
بسيار دشوار بوده و يـا مـورد   شود،  مييا اطرافيان به وي پيشنهاد  موضوع انتخابي كه از طرف استاد راهنما و

دانشجو كه از طرفي موضوعي براي تحقيق ندارد و از طرف ديگر فشار دانشـگاه و   از اينرو ؛عالقه او نيست
شود، مجبور است چنين موضـوعاتي را انتخـاب كـرده و در     مياستاد راهنما براي شروع تحقيق به وي وارد 

ده شـده اسـت كـه دانشـجويي بـه خـاطر       هشود. حتي بارها مشا مييق با مشكالت فراواني مواجه حين تحق
زند و يا تحصيل او در يك مقطع چندين برابر حالت متعارف  ميموضوعات نامناسب از ادامه تحصيل سرباز 

  انجامد.   ميبه طول 

نشـجويان مقـاطع مختلـف، تـا     به خصوص براي دادر كشور ما، بحث انتخاب موضوع تحقيق  در اكثر موارد
بايست حتماً در اين زمينه تصميمات مناسـبي   ميكه وزارت علوم  ،حدود زيادي با فلسفه تحقيق منافات دارد

بايست زماني صورت گيـرد كـه فـرد يـا      ميرا اتخاذ نمايد. به هر حال بر هيچ كس پوشيده نيست كه تحقيق 
مشـكل همـت كـرده و تحقيقـي را آغـاز      آن براي رفع  ، وندشاب مشكالتي را احساس يا لمس كرده ،گروهي

موضوع تحقيق بوده و روش تحقيـق، راه   ،مشكل رسم بر اين است كه خود از لحاظ علميكنند. در واقع  مي
در گيرد. وليكن متأسفانه در جامعـه مـا    ميحلهاي پيشنهادي و ... متناسب با آن مشكل پيشنهاد شده و انجام 

. دانشجو يا محقق به دليل اينكه مشكلي را لمس يا احساس نكرده اسـت  شود مي عملبرعكس برخي موارد، 
شود، به جاي اينكه مشكلي را مشـاهده نمـوده و    ميو انجام تحقيق جهت تكميل تحصيل او اجبار محسوب 

ه دهد، كـ  ميتدا موضوعي براي تحقيق پيدا كرده و سپس محل استفاده آن را پيشنهاد ببراي آن راه حل يابد، ا
بايست داشته باشد. وگرنه انتخاب موضوع تحقيق به  دقيقاً عكس همان چيزي است كه يك تحقيق علمي مي

تواند يك موضوع تحقيق براي دانشجو و محقق باشـد.   ميخودي خود بسيار پوچ است، چرا كه هر مشكلي 
انشجويان مقطع دكتـري  ناخواسته موجود است و حتي در بين دبه طور به هر حال به دليل اينكه اين شرايط 

هر يك به نوعي براي تحقيق خود ممكن است دچار الزام و اجبار باشند بـه وفـور يافـت    كه و برخي اساتيد 
تواند تا حدي محققين را در انتخاب موضوع مناسب ياري رسـاند معرفـي    ميشود، در ادامه روشهايي كه  مي
  شوند. مي

  باشند:   مييق به صورت ذيل برخي از روشهاي مناسب جهت انتخاب موضوع تحق
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 ي نوها ايده .3.1

ممكن است ايده جهت تحقيق و موضوع تحقيق بر اثر مطالعه يك اثر، ايده پردازي، مشاهده صـحنه يـا   
، رويداد خاصي و ... به ذهن خالق و ايده پرداز محقق خطور نمايد. در اين صورت محقق اي هحادث

اكتشـاف و يـا مقالـه پـرورش داده و بـر روي آن       سعي خواهد كرد اين ايده را به صورت اختـراع، 
و ، دقـت  هوشـي  ،تحقيق نمايد. اين روش آموختني يا آموزش دادني نيست و به خصوصيات ذهني

    رد.گذشته هر فرد بستگي و ارتباط مستقيم دا

 مشاهده مشكالت اطراف .3.2

، فرهنگي، روانشناختي از جمله جامعه ما مشكالت اقتصادي، اجتماعي اي هبا توجه به اينكه در هر جامع
نقص نيست، هر يك از اين مشكالت  بيكامل و  اي هخورد و هيچ جامع ميو ... بسيار زياد به چشم 

 يروشهاي حل علمي و راهكارهـاي مناسـب  تواند  باشد، و محقق ميتواند موضوعي براي تحقيق  مي
چنانچه  د تحقيق دارد،هر محقق در هر رشته و مقطعي كه قصد. هپيشنهاد د هابراي برطرف شدن آن

كـه  موضوعات بسـيار جـالبي    ،بتواند به اطراف خود با دقت بنگرد، مطمئناً در رشته مورد نظر خود
ايـن  شايد حتي كسي به آنها فكر نكرده و يا بر روي آنها تحقيق نكرده باشد، دست خواهـد يافـت.   

ـ  راي دانشـجويان مقطـع   روش و موضوعات انتخابي ممكن است اكثراً به صورت كاربردي بوده و ب
توان از مشكالت پـيش رو مطالـب    ميكارشناسي و كارشناسي ارشد مفيد باشند. البته با دقت بسيار 

 علمي مفيدي استخراج نموده و حتي تحقيقات مفيد علمـي و نـه فقـط كـاربردي را نيـز ارائـه داد.      
  بيعت هستند.رياضي نشأت گرفته از مشكالت اطراف و طمهم از مدلهاي  برخي همانطور كه

 ر علمي ده از كتابهاي معتباستفا .3.3

ي مختلـف و  هـا  كتابهاي درسي خود در زمينه هتوانند حتي با مراجعه ب ميدانشجويان در مقاطع مختلف 
با خواندن فصلهاي مختلف كتاب، فرمولها و مباحث مختلف، براي آنها محل كاربرد پيدا كرده و يـا  

ناسبي بـراي تحقيـق خـود ايـده آفرينـي نمـوده و مسـائل و        فرمولها را تعميم دهند و به هر شكل م
مباحثي را كه در كتاب بزرگنمايي شده و يا براي آنها جواب مناسبي پيدا نشده و يا حتـي برخـي از   
مباحث آنها براي دانشجو و يا استادان مورد سؤال است، به دنبال پاسخ مناسبي به صورت محض و 

وع مناسبي جهت تحقيق تعريف نمايند. اين روش حتي بـراي  يا كاربردي بگردند و براي خود موض
بـه   منـد  عالقـه ولي  اند دانشجويان مقطع كارشناسي كه هنوز دوره تحصيلي خود را به اتمام نرسانده

  تواند همانند روش قبل بسيار مناسب و كارآ باشد. ميتحقيق هستند نيز 
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 تركيب مقاالت .3.4

 يـا ، روش جسـتجوي فيلتـري   اتانجـام تحقيقـ  حقيق و يافتن موضوع تجهت  يكي از روشهاي مناسب
 ،جستجوي فيلتـري روش كاربردهاي يكي از كه در بخش تعاريف معرفي شد. سلسله مراتبي است 

است. يعني بعـد از اينكـه محقـق بـه كمـك       نهايي تركيب مقاالتبه كمك  انتخاب موضوع تحقيق
يقش مناسب بوده و به آن موضوع رسيد كه جهت تحقنهايي روش جستجوي فيلتري، به چند مقاله 

عنواني مناسب براي موضوع خود تهيه  ،تواند از عناوين مقاالت نهايي مياست،  مند عالقهو مقاالت 
پيش رو به موضوع و تحقيقي جالب دسترسي يابـد. ايـن روش چنانچـه     نموده و از تركيب مقاالت

توليد نمايد ولي در حـاالت معمـولي   نيز  ISCو  ISIمقاالتي در سطوح تواند  ميخوب پرورش يابد 
توانـد قابـل ارائـه بـه برخـي مجـالت علمـي پژوهشـي، علمـي ترويجـي و            مـي حاصل اين روش 

ارشد و دكتـري  كارشناسي تواند براي دانشجويان مقاطع  ميكنفرانسهاي بين المللي باشد. اين روش 
كـه   اي هت و رسيدن بـه نتيجـ  مناسب باشد. البته ادغام مقاالنيز ي درسي و سمينارها ها جهت پروژه

براي ارائه داشته باشد ممكن است به راحتي امكان پذير نبـوده و   اي هارزش علمي داشته و نتايج تاز
تواند از لحـاظ علمـي بسـيار ارزشـمند باشـد. تهيـه        مي آنحاصل  است ونيازمند تجربه و پشتكار 

رار گيرند كـه از لحـاظ علمـي جـزو     توانند جزو اين دسته ق مي 29مروري بر ادبيات موضوع مقاالت
  شوند. ميمقاالت بسيار گرانبها محسوب 

 تعميم مقاالت .3.5

 .رسـيد ببا ارزش خواهيـد  نهايي و به كمك روش جستجوي فيلتري به چند مقاله ابتدا در اين روش نيز 
چنانچـه   30در اين صورت با توجه به عنوان مقاالت نهايي و نيز مطالعه چكيده و متن كامل مقـاالت 

اندكي نيز داشته باشـيد قـادر خواهيـد بـود آن مقـاالت را در       تجربه و تخصصِ ،ر آن رشته علميد
هر تعميم از مقاالت معتبـر قبلـي   ي مختلف به صورت قابل قبول و ارزشمند تعميم داده و ها جهت
تواند موضوعي براي تحقيق آتي شما باشد. حتي برخي از مقاالت در بخش نتايج خـود و يـا در    مي
توانند شما را در انتخاب موضوعات تحقيقـي در   مي، به كمك پيشنهادات خود ش تحقيقات آتيبخ

  نمايند.موضوع آن مقاله راهنمايي رابطه با 

 ايده از مقاالت .3.6

بعد از اينكه به كمك روش جستجوي فيلتري به چند مقاله نهايي رسيديد، با مطالعه چكيده و متن كامل 
، ايـده  هسـتند وضوعات ساير مقاالت كه مسلماً مورد عالقه شـما نيـز   مقاالت قادر خواهيد بود از م
                                                            

29  Literature Review Papers 
30  Full Text 

WWW.GhadamYar.com



گرفته و به موضوعات نويي كه ممكن است نياز به پرورش و تقويت بيشتري داشته باشند دسترسي 
اسـاتيد و  توانـد بـراي    مـي يابيد. اين روش نيز نياز به تجربه و تخصص در رشته مورد نظـر دارد و  

  ب بوده و كاربرد داشته باشد.دانشجويان مقطع دكتري مناس

  

  مراحل انجام تحقيق: .4

آيـد، كـه در    نامه مي هر مقاله يا پايان بايست مشابه با بخشهايي كه در ميبراي انجام هر تحقيق علمي، محقق 
بخشهاي قبلي به طور كامل توضيح داده شد، گامهايي را جهت تكميل تحقيق خود اجـرا نمـوده و بـه پـيش     

بايست به ترتيب صورت گيرد تـا محقـق در پايـان بتوانـد      ميهت انجام تحقيقات علمي ببرد. گامهايي كه ج
  ند:باش مي تحقيق خود را با موفقيت به نتيجه برساند به صورت زير

 انتخاب موضوع مناسب - 1

گانه مطرح شده در بخش قبلي و يـا بـه صـورت تعمـيم تحقيقـات قبلـي،        6به كمك يكي از روشهاي 
  سب جهت تحقيق انتخاب نمود.  توان يك موضوع منا مي

 انتخاب عنوان مناسب - 2

بايست عنواني منحصر به فرد كه در عين حال نشان دهنـده عملكـرد آن تحقيـق اسـت،      ميهر تحقيقي 
  داشته باشد.

 مروري بر ادبيات موضوع و تحقيقات پيشين - 3

مطالعـه نمايـد تـا     بايست تا حد امكان به طور كامل، تحقيقات مشابه با تحقيق خود را مرور و ميمحقق 
و  هشود تحقيق او تكراري نيست، بتواند به عنـوان مرجـع از آنهـا بهـره بـرد      عالوه بر اينكه مطمئن 

دهد. همچنين اشاره بـه تحقيقـات پيشـين     مينشان دهد كه تحقيق او كدام شاخه از علم را پوشش 
بتواننـد در جريـان كامـل     ،خوانند ميكند افرادي كه در آينده گزارش تحقيق يا مقاله او را  ميكمك 

حاضر را با توجه به تحقيقـات پيشـين پـي     قرار گرفته و سير تكامل موضوع تحقيقِموضوع تحقيق 
ببرند. بررسي تحقيقات پيشين در هر تحقيقي حائز اهميت بوده و محققين نبايـد ايـن مرحلـه را نـا     

حقيقـي بتوانـد بـر روي مطالعـه     % از هر ت 50ديده گرفته و يا به سادگي از آن بگذرند. شايد حدود 
  تحقيقات پيشين متمركز گردد.
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 مدلسازي - 4

بدنه اصلي هر تحقيق مدلسازي و يا ارائه ايده تحقيق و انجام روش تحقيق بر روي موضوع مـورد نظـر   
بايست ادعاي تحقيق خود را بيان نموده و در صورت نياز آن را مدل  مياست. در اين مرحله محقق 

بايست فرضيات يا ادعاي اصلي خـود   ميثبات نمايد. در اين مرحله معموالً محقق سازي كرده و يا ا
اثبات نمايد و يا نمايش دهد. براي مثال اگـر محقـق    ،را به صورت منطقي و نه فقط با اعداد و مثال

بايست آن مدل را به صورت  ميمدل رياضي جديدي ساخته و قصد ارائه آن در اين تحقيق را دارد، 
در صورت نياز، كارآيي آن را اثبات نموده و يا الگـوريتم مربـوط بـه آن را در    رش داده و كامل پرو

  اين قسمت ارائه دهد. 

  ها جمع آوري داده - 5

بـه  نياز به تكميل پرسشنامه و يا كسب داده و اطالعات و يـا نمـايش    ،اگر بيان ادعاي محقق و اثبات آن
بـه   هـا  اسـت. گـاهي داده   هـايي  د جمـع آوري داده مثال عددي داشته باشد، احتماالً او نيازمنـ كمك 

ي تحقيقـات  هـا  شوند و گاهي محقق ممكن است از داده ميصورت نو و توسط محقق جمع آوري 
ناپذير  يي جهت ادامه تحقيق براي برخي تحقيقات اجتنابها پيشين بهره ببرد. به هر حال داشتن داده

  است.

 اعتبار سنجي و مقايسه - 6

ات نمايد كه تحقيق او ارزشـمند اسـت و نسـبت بـه تحقيقـات گذشـته كـارآيي و        براي اينكه محقق اثب
 ،ي منطقـي هـا  آوري شده و يا اثبـات  جمعي ها اثربخشي بهتري دارد، نيازمند آنست كه به كمك داده

ي موجود اجرا نمـوده  ها تواند مدل خود را براي داده ميدهد. به عنوان مثال او  شاناين موضوع را ن
. همچنين همين عمل را براي بهترين مدل از تحقيقات پيشـين نيـز بررسـي    كندشاهده و نتيجه را م

ي پيشـين جـواب   هـا  تواند به اين نتيجه برسد كه مدل او همواره بهتر از مـدل  مينمايد. در پايان او 
  دهد و يا مدل پيشنهادي او لزوماً نتيجه بهتري را نخواهد داد. مي

 نوشتن گزارش تحقيق و يا مقاله - 7

باشد نتايج تحقيـق خـود را بـه     مند عالقهاين مرحله پس از اتمام اجراي تحقيق، محقق ممكن است  در
. در ايـن  نمايـد چـاپ  ارائـه داده و يـا   ان برساند و يا در كنفرانس يا مجله معتبـري  مند عالقهاطالع 

. بنويسـد بايست تمام مراحل تحقيق خود را بـر اسـاس مراحـل مختلـف يـك مقالـه        ميصورت او 
ممكن است محققي كه تالش بسيار زيادي بر روي تحقيق خـود   ، زيراوشتن مقاله بسيار مهم استن

هيچوقت بـه ارزش واقعـي ايـن     ،مقاله تحقيقي خود را بنويسد كه خوانندة كرده است طوري مقاله
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 ،بايست در مقاله خود براي خواننده ايجاد انگيـزه نمـوده و هماننـد رمـان     ميتحقيق پي نبرد. محقق 
بايست بسـيار روان و سـليس    ميعالقه او را براي پيگيري نتايج تا پايان مقاله برانگيزد. نوشتن مقاله 

بوده و در عين حال فرم علمي خود را حفظ نمايد. بهتر است نويسندگان مقاله، اثر نوشته شده خود 
بـت  را جهت ويرايش به چندين متخصص ديگر جهت مطالعـه و رفـع نقـايص احتمـالي چـه از با     

  ايرادات متني و چه از بابت ايرادات علمي نشان دهند.  

 ارسال مقاله جهت چاپ - 8

به يك كنفرانس ملي يـا بـين المللـي، يـك مجلـه      براي داوري شدن بايست  مي ،مقاله علمي نوشته شده
ارسال شود. پـس از داوري بـر    باشد، ميكه در حد تحقيق انجام شده  اي هعلمي معتبر و يا هر نشري

تواند در نشريه مورد نظـر در اولـين    ميرفع نقايص موجود، مقاله  انجام شده و له و تحقيقِروي مقا
  فرصت به چاپ برسد.

  

  نتايج: .5

در اين مقاله، قصد بر آن داشتيم كه توضيحي نسبتاً جامع در مورد مسأله تحقيـق كـردن از ابتـداي آن يعنـي     
اپ رساندن آن، ارائه نماييم. محققيني كه تـا كنـون   موضوع تا انتها يعني انجام مراحل تحقيق و به چ باخانت

ولـيكن   انـد  تجربه انجام تحقيقات علمي، انتخاب موضوع، نوشتن مقاله، ارسال مقاله و يا چاپ آن را نداشـته 
توانند به كمك اين مقاله سطح دانش خود را در مورد تحقيـق بـاال    ميند در اين زمينه فعاليت كنند، مند عالقه
تواند به كمـك اطالعـات موجـود در خـود، بـراي تمـام        مياين مقاله تحقيق را آموزش يابند.  و مراحلبرده 

داشـتن  اين مقالـه بـه دليـل    مناسب و قابل استفاده باشد.  ،محققين در هر رشته علمي، در هر مقطع تحصيلي
كه قصد اعطـاي   تواند مورد استفاده و ارجاع سازمانها و شركتهايي مي ،اطالعاتي در مورد طرحهاي پژوهشي

منـدان بـه اجـراي طرحهـاي پژوهشـي و نوشـتن        و نيـز عالقـه  ي خود به خارج از سازمان را دارند ها پروژه
پروپوزالهاي پژوهشي قرار گيرد. به عنوان آخرين نكتـه، در مـورد تحقيـق و نتـايج حاصـل از آن، محققـين       

يجه آن تحقيق نبايد لزوماً بهتـر از نتيجـه   گيرد، حاصل و نت بايست توجه نمايند كه وقتي تحقيقي انجام مي مي
تحقيقات قبلي باشد. برخي از محققين از ترس اينكه كسي به خاطر اين مسأله، به آنها خرده نگرفته و تحقيق 

هـاي تحقيـق را دسـتكاري     آنها را زير سؤال نبرد، براي بهتر نشان دادن جواب مدلهاي پيشنهادي خـود، داده 
شان بهتر از مدلهاي پيشين تلقـي شـود. ايـن     دهند كه جواب مدل پيشنهادي تغيير ميكنند و طوري آنها را  مي

دهـد، بلكـه از لحـاظ علمـي      برد و تمام زحمت محقق را برباد مـي  كار نه تنها فلسفه تحقيق را زير سؤال مي
و مـدل يـا    ،نيازي به اين عمل وجود ندارد. زيرا هر تحقيق در علم نبايد لزومـاً بـه نتيجـه مسـاعد بيانجامـد     
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تواند بسيار ارزشمند باشد، زيرا محققـان در   تحقيقي كه نتواند جواب بهتري از تحقيقات پيشين بدهد نيز مي
  يا مدلهاي مشابه نخواهند رفت.   ديگر سراغ آن مدل ، براي يافتن جوابها و نتايج بهتر،تحقيقات آتي خود

  

  مراجع: .6
  1362امير كبير، چاپ چهارم، ، انتشارات "پژوهش"آريانپور، امير حسين،   ]1[

  1382زرين،  ، انتشارات لوح")پژوهي اقدام(  عملي تحقيق روش"بختياري، ابوالفضل،  و ايراني، يوسف  ]2[

  17 ، شماره1375 ، مجله مصباح، بهار"تحقيق روش در پانل تكنيك"برات نژاد، محمد رضا،   ]3[

  53 ، شماره1381 كليات، ارديبهشت ماه مجله كتاب ،"شناسي مرجع و تحقيق روش"پاشايي زاد، حسين،   ]4[

، انتشـارات مركـز تحقيقـات علمـي كشـور بـا       "نامـه نويسـي   روش تحقيق با رويكردي به پايان"خاكي، غالمرضا،   ]5[
  ، چاپ اول1378همكاري كانون فرهنگي انتشاراتي درايت، 

  1374ن، تهرا دانشگاه ، انتشارات"تحقيق روش"نوري، عباسقلي،  خواجه  ]6[

  1376، انتشارات رويان، "تحقيق و مطالعه روشهاي و آموزش"پور، علي،  رستمي  ]7[

  ، تهران1383، انتشارات اساطير، "ماخذشناسي و تحقيق روش"رنجبر، احمد،   ]8[

  27 ، شماره1364 ارديبهشت و دانش، فروردين ، مجله نشر"تحقيق روش كتابشناسي"رونق، محمد علي،   ]9[

، ")پـژوهش  بـراي  متـون  بررسي راهنمايي(  تركيبي پژوهش"رفيعي، محمدعلي،  حميد: ترجمه ،.ام پر، هرنيسكو  ]10[
  1379فرهنگي،  پژوهشهاي انتشارات دفتر

  81 ، شماره1370 اسفند معلم، ، مجله رشد"تحقيق روش"شاهگلي، رحيم، : الس، اچ. ابراهام، مترجم  ]11[

  82 ، شماره1371فروردين  معلم، ، مجله رشد"تحقيق روش"هگلي، رحيم، شا: الس، اچ. ابراهام، مترجم  ]12[

  83 ، شماره1371ارديبهشت  معلم، ، مجله رشد"تحقيق روش"شاهگلي، رحيم، : الس، اچ. ابراهام، مترجم  ]13[

، "فـي كي تحقيـق  روش"اعرابي، سـيد محمـد،    و پارسائيان، علي من، ترجمه راس، ب. و گرچن، ،مارشال، كاترين  ]14[
  چاپ سوم، تهران ،1386 فرهنگي، هاي پژوهش انتشارات دفتر

  ، چاپ يازدهم1386، انتشارات قطره، "تحقيق روش و ادبي شناسي مرجع"ماهيار، عباس،   ]15[

  1380دانش،  و ، انتشارات ادب"كيست؟ محقق چيست؟ تحقيق"مجري، محسن،   ]16[

  55 ، شماره1381 معرفت، تير ، مجله"تحقيق و پژوهش روش شناسي كتاب"مهدي زاده، حسين،   ]17[

  289 و 288 ، شماره1355 شهريور و ، مجله سخن، مرداد"تحقيق روش و شيوه"ناتل خانلري، پرويز،   ]18[

  40 ، شماره1380 ، مجله مصباح، دي"فلسفي با رويكردي مديريت در تحقيق روش"ازگلي، محمد،   ]19[
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كاشـاني،   ، انتشارات فيضي"معلمان به ييها توصيه و امتحان يادگيري، تحقيق، العه،مط روشهاي"اكبري، ابولقاسم،   ]20[
1384  

  ، تهران1361، انتشارات الهام، "بر روش تحقيق در علوم تربيتي اي همقدم"اوانز ك. م.، ترجمه فرجاد، محمد علي،   ]21[

  2 شماره ،1374توسعه،  و ، مجله دانش"حسابداري در تحقيق روش"بقايي، جواد،   ]22[

  1380، انتشارات قو، "پژوهشگران براي راهنمايي و آموزان دانش ويژه تحقيق و مطالعه روش"ثاقبي، حسين،   ]23[

  ، چاپ اول1385شيراز،  ، انتشارات نويد"تاريخ بر تاكيد با تحقيق روش"ثواقب، جهانبخش،   ]24[

اسـالمي،   ارشـاد  و فرهنـگ  ، انتشارات وزارت"انساني ومعل در تحقيق روش بر اي مقدمه"نيا، محمد رضا،  حافظ  ]25[
1381  

  1383، انتشارات ساواالن، "رفتاري علوم در تحقيق روشهاي"زاده، رمضان،  حسن  ]26[

  1375كتاب،  يادواره انتشارات ، مؤسسه"انساني علوم در تحقيق روشهاي"شوريني، سياوش،  خليلي  ]27[

، ")عمل تا نظريه از( رفتاري علوم در پژوهش روشهاي"موفق، فرشيد،  الدين و خورشيدي، عباس، غندالي، شهاب  ]28[
  1378پژوهش،  انتشارات نوين

   1382، انتشارات رشد، "اجتماعي و انساني علوم در پژوهش عملي و نظري مباني"دالور، علي،   ]29[

  1384انتشار،  سهامي ات شركت، انتشار"اجتماعي علوم در تحقيق خاص يها تكنيك"پور، فرامرز،  رفيع  ]30[

  )2( و )1( ، جلد1373فرهنگي،  انتشارات علمي ،"اجتماعي علوم در تحقيق روشهاي"ساروخاني، باقر،   ]31[

  1383، انتشارات آگاه، "رفتاري علوم در تحقيق هاي روش"حجازي، الهه،  بازرگان، عباس و سرمد، زهره،  ]32[

، 1372 ، مجلـه مصـباح، بهـار   "اسـتراتژيك  پژوهشهاي در تحقيق روش بر آمديدر پيش"سنجقي، محمد ابراهيم،   ]33[
  5 شماره

  1375، انتشارات دوران، "تربيتي علوم و روانشناسي در پژوهشنامه تهيه روش"اكبر،  سيف، علي  ]34[

  4 ، شماره1374 دانشگاه، پاييز و ، مجله حوزه"انساني علوم در تحقيق روش"صدري، احمد،   ]35[

، 1384 مـرداد  و فنـون، تيـر   و علـوم  مـاه  ، مجله كتاب"بهداشت و پزشكي علوم در تحقيق روش"قريب، مرضيه،   ]36[
  88 و 87 شماره

، مجله نامه علـوم  "ايران در اجتماعي علوم در تحقيق انساني مسائل شناسي: روش"كتبي، مرتضي و سپهري، ليال،   ]37[
  ، شماره اول1347اجتماعي، پاييز 

  17 ، شماره1377 اجتماعي، اسفند علوم ماه ، مجله كتاب"اجتماعي علوم در تحقيق يها روش"، مرتضي، كتبي  ]38[

، انتشـارات  "اجتماعي علوم در تحقيق روش"گهر، عبدالحسين،  نيك: وان، مترجم و كامپنهود، لوك كيوي، ريمون  ]39[
  1371معاصر،  فرهنگ
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 ، انتشارات آواي"رفتاري علوم در پژوهش مباني"زند، جعفر،  نجفي سن وپاشاشريفي، ح: ان، مترجم .فرد ،كرلينجر  ]40[
  1376نور، 

، انتشارات بـدر،  "انساني علوم در آن ارزشيابي چگونگي و تحقيق روشهاي"نراقي، مريم،  سيف و... ا نادري، عزت  ]41[
1374  

، انتشـارات كتابخانـه   ") اجتمـاعي  علـوم  رشته(  اجتماعي علوم در نظري تحقيق روش بر اي مقدمه"نبوي، عزيز،   ]42[
  1369فروردين، 

، 1384 ، مجلـه تـدبير، مهـر   "نوآوري خلق در توسعه و تحقيق نوين روش تكنولوژيك؛ ادغام"نبي آبكنار، مهدي،   ]43[
   161 شماره

، انتشـارات  "رفتـاري  علـوم  در تحقيق روش"(ترجمه)،  كاكاوند، عليرضا و دارايي، هلن نژاد، عبدالمجيد، نگارش  ]44[
  1383سرافراز، 

  78، شماره 1385 ، مجله مبلغان،")1روش تحقيق مفهومي در متون اسالمي ("هادي منش، ابوالفضل،   ]45[

  79، شماره 1385، مجله مبلغان، ")2روش تحقيق مفهومي در متون اسالمي ("هادي منش، ابوالفضل،   ]46[

  1368، انتشارات ديبا، "رفتاري معلو در پژوهش هاي پايه"علي،  هومن، حيدر  ]47[

  1381رشد،  ، انتشارات آرمان"نگارش آيين"دولتي، رحيم،   ]48[

  1362، انتشارات دانشگاه تهران، "طرز تهيه گزارش تحقيق"رستا، پال، ترجمه عابدي، جمال،   ]49[

توانبخشـي،   و بهزيسـتي  علـوم  گاه، انتشارات دانش"نامه پايان نگارش راهنماي"و بيگلريان، اكبر،  سجادي، حميرا  ]50[
  ، چاپ اول1384

    1387 قلم، تير ، انتشارات آهنگ"نگارش اصول و علمي تحقيق روشهاي"شاقلي، ريحانه،   ]51[

  1384، انتشارات مرسل، اسفند "تحقيق نگارش آيين"شريفي، محمدرضا،   ]52[

  1384 هدي، خردادال المللي ، انتشارات بين"نگارش آيين" زاده، فروغ، شوشتري  ]53[

  1384 ، انتشارات ارسباران، اسفند"ويرايش و نگارش آيين"صافي، قاسم،   ]54[

  1387 ، انتشارات سخن، شهريور"پژوهشي – علمي مقاله نگارش آيين"فتوحي، محمود،   ]55[

  )2) و (1، جلد (1386 ، انتشارات پلك، شهريور"نگارش آيين"محمدي، محتشم،   ]56[

  ، چاپ اول1383شيراز،  ، انتشارات نويد"مقاله و نامه پايان و نگارش تحقيق روش راهنماي"ين، هادي، نگ  ]57[
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