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چكيده

ــريه، در نگارش مقاالت اهداف متفاوتى دنبال مى شود، در  در يك نش
ــاس محتواى علمى  ــريات علمى پژوهشى انتخاب مقاالت بر اس نش
ــاى جديد، و  ــث، عرضة يافته ه ــا، يعنى اصالت مباح ــى آن ه پژوهش
ابداعات صورت مى گيرد. در مقاالت با هدف بررسى متغيرهاى مسئلة 
ــرى و روش هايى به منظور  ــى در چهارچوب نظ ــق، ديدگاه هاي تحقي
ــود، بنا بر اين ساختارى نظام مند، به صورت  تحليل يافته ها بيان مى ش
روشن، قابليت عرضة اطالعات سودمند تحقيق را دارد، اطالعاتى كه 

در تعيين اعتبار مقاالت علمى پژوهشى قضاوت مى شود.
ــات علمى پژوهشى؛  در اين مقاله تالش گرديده كه، مقاالت و گزارش
ــا، و روش هاى تبيين  ــق، ديدگاه ه ــئله هاى تحقي ــاس نوع مس بر اس
ــخيص  ــاى  مورد بحث؛ توضيح داده و جنبه هايى به منظور تش يافته ه
مقاالت علمى پژوهشى از مقاالت غيرپژوهشى مطرح شود. همچنين 
ــتاندارد كردن، به ساختارى  جامعة بين المللى تحقيقاتى، به منظور اس

نظام مند نظر دارد، كه در انتها به آن پرداخته مى شود.

مقدمه
ــتفاده از روش تحقيق به منظور فهم  ــروع قرن بيستم اهميت اس در ش
روشمند فرايند طراحى براى بسيارى از طراحان و معماران شناخته شده 
بود. پيش از جنگ دوم جهانى مشاهداتى بر روى رفتار مردم در حال كار 
صورت گرفت. پيشرفت هاى علمى در خالل جنگ جهانى كمك ارزنده 
ــائل تحقيقاتى كرد، بخصوص در رشتة مهندسى كه، گروه هاى  به مس
ــاختمان، مهندسين  ــين معمار و س ــته اى با تركيبى از مهندس بين رش
صنايع، روان شناسان، و از همه مهم تر متخصصين آمار تشكيل گرديد.3 
اين تجربيات عامل مهمى در پيدا شدن گرايش هاى تحقيقاتى در 
معمارى، در دهه هاى بعدى در كشورهاى اروپايى و آمريكاى شمالى، 
ــوه4، كه معاون مديريت مهندسى  ــال 1984 نام س ــت. در س بوده اس
ــزى»5 را با هدف  ــود، تحقيق در «برنامه ري ــاد علوم ملى آمريكا ب بني
ــدن اين  ــتيابى به «مبانى نظرى طراحى»6 مطرح كرد.7 مطرح ش دس
ــاد روش علمى در طراحى بود،  ــوع نه تنها حركتى به منظور ايج موض
بلكه از سوى ديگر، طراحى را موضوعى تحقيقاتى معرفى مى كرد. در 

ــى  ــتار حاضر مقاله اى پژوهش 1. نوش
است. چنانچه محققين محترم نظرى 
در مورد هر بخش دارند، با ارسال آن 

نگارنده را مرهون خود مى كنند.
2. dr_ pourdeihimi@yahoo.
com

3. نك:
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7. نك:
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كليدواژگان: مقالة علمى، مقالة علمى پژوهشى. 

مقاالت علمى و مقاالت علمى پژوهشى1
شهرام پورديهيمى2
استاد دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى
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ــى را از  ــريات علم 1. چه وجوهى نش
ــز  ــى و پژوهشــى متماي ــريات علم نش

مى كند؟
2. چه وجوهى در مقاله اى سبب مى شود 

علمى و پژوهشى قلمداد شود؟
ــى،  ــا اعتبار مقالة علمى و پژوهش 3. آي
ــه آنها را به چاپ  ــرياتى ك ارتباط با نش

مى رسانند، دارند؟

ــتة معمارى، مى توان مسايل را از جنبه هاى مختلف  تحقيقات در زمينه هاى رش
مطالعه كرد، در واقع چهارچوب نظرى يا تئورى جنبه هاى مختلف را از يكديگر 

متمايز و مسير مطالعه در هر يك از آن ها را مشخص مى كند.
ــد  ــى ارش ــال هاى اخير، در پى اقدام به راه اندازى دوره هاى كارشناس در س
ــگاه هاى  ــيارى از دانش ــته هاى مختلف از جمله معمارى، در بس و دكترا در رش
ــى در اين دوره ها، پژوهش و انعكاس نتايج هر  ــور، بخشى از برنامة آموزش كش
ــت و يكى از شروط قبول رسالة نهايى  پژوهش در پايان نامه هاى تحصيلى اس
ــار مقاله اى پژوهشى در نشريات معتبر علمى  از دانش پژوهان مقطع دكترا انتش
ــار اين گونه پژوهش ها نه تنها سبب آگاهى عالقه مندان از  پژوهشى است. انتش
ــطح دانش عمومى نسبت به حرفه مى گردد،  يافته هاى جديد علمى و ارتقاى س
ــخ و تمايل ارتباط  ــگران و طراحان پاس ــؤاالت پژوهش ــيارى از س بلكه به بس
ــد. عالوه بر موارد  ــى را با محيط هاى علمى افزايش مى ده ــتگاه هاى اجراي دس
ــق، اكثراً اطالعات اوليه نظير، يافته هاى  ــروع به كار تحقي فوق، محققين در ش
ــق، و نظاير آن را از  ــى تحقي ــنايى با تجربيات ديگران، روش شناس علمى، آش
ــب مى كنند. در مقاالت نشريات  ــات و مقاالت علمى كس طريق مطالعة گزارش
ــى بايد اطالعات به ميزان كافى و به صورت روشن عرضه شود  علمى پژوهش
ــوى  ــا محققين ديگر بتوانند يافته هاى علمى آن ها را به خوبى ارزيابى، و از س ت

ديگر، آن يافته ها و اطالعات، بايد نتايج بخش نتيجه گيرى را نيز تأييد كنند.

انواع مقاالت علمى
ــريه ها به چاپ مى رسند، تبادل اطالعات  هدف در مقاله هاى علمى، كه در نش
علمى است. اين گونه مقاله ها در نشريه ها انواع متفاوتى دارند، زيرا در هر مقاله 
ــود و روش نگارش و عرضة اطالعات در هر يك  ــدف متمايزى دنبال مى ش ه
ــتفاده مى شوند، و در  با ديگرى اختالف دارد، هر كدام به منظوهاى مختلفى اس
ــتفاده از آن ها، يعنى ارجاعاتى كه به آن ها داده مى شود، اعتبار  نهايت هدف اس

علمى، و اعتماد به مباحثشان نيز با هم متفاوت است. 
ويژگى مقاله اى علمى بر اساس نوع اطالعات درون آن ها مشخص مى گردد 
و نشرياتى كه آن ها را به چاپ مى رسانند بر اساس اين ويژگى ها، اعتبار علمى 
متفاوتى كسب مى كنند. از سوى ديگر، محققين نشريات مورد استفادة خود را، 

بسته به نيازشان در مراحل مختلف تحقيق، پيدا مى كنند، به طور مثال:
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8. نك:
 Tallinn University website, 
2011.

9. نك: همان.
10. Research Quantitative
11. The phenomena 
properties.

12. نك:
Robert A. Day, How to Write 
and publish a Scientific 
Paper.
13. Qualitative Research
14. The properties

ــى دربارة  ــى، اخبار كوتاه ــريات علم ــاالت خبرى در نش مق ـ   
ــد. اين گونه  ــوم افراد دارن ــد علمى براى عم ــاى جدي يافته ه
ــال آخرين يافته هاى  ــاالت در مرحله اى كه محقق به دنب مق

علمى است مفيد واقع مى شوند. 
ــرح مختصرى  در خالصة مقاالت در كنفرانس ها، معموًال ش ـ   
ــود، كه در مرحلة  ــة اوليه تحقيقات علمى بيان مى ش از مرحل

مرورى بر ادبيات تحقيق استفاده مى شوند.
ــرحى كلى  ــه يا گزارش هاى علمى در كنفرانس ها، ش در مقال ـ   
ــى را بدون جزئيات آن ها، با هدف آگاهى از  از تحقيقات علم
ــود.  ــل ديگر محققان در كنفرانس ها عرضه مى ش عكس العم
ــر ادبيات تحقيق  ــز در مرحلة مرورى ب ــه مقاله ها ني اين گون
ــند. محققان مى توانند مقاله هاى  ــتفاده باش مى توانند قابل اس
ــى خود را، بعدا با شرح دقيق و روشن يافته هاى بديع  كنفرانس
ــرح مفصل ترى از نتايج به دست آمده و فوايد آن ها  خود و ش
ــى به چاپ  ــى مقاله، در مجله اى علمى پژوهش ــة اصل در بدن

برسانند.8 
ــرورى، ديدگاهى كالن در زمينة موضوع  در مقاالت علمى م ـ   
ــات در اختيار قرار  ــه اى از تحقيق ــود و مجموع ــم مى ش فراه
مى گيرد. اين مقاله ها در مرحله اى كه محققان در پى مرورى 
ــتيابى به  ــتر و دس ــوع و مراجع و منابع بيش ــر ادبيات موض ب

چهارچوب نظرى هستند، بسيار سودمند خواهند بود.
ــريات علمى پژوهشى به  ــى، كه در نش مقاالت علمى پژوهش ـ   
ــاى جديد و بديع علمى  ــند، جامع نتايج و يافته ه چاپ مى رس
ــئله اى دربارة موضوعى، در  ــتند. در اين گونه مقاله ها مس هس
ــى  ــؤالى مطرح، و مفاهيم، روش شناس زمينه اى، به صورت س
تحقيق، و شيوة گردآورى اطالعات را شرح مى شود، سپس در 
ــاس اطالعات گردآورى شده و از  اين مقاله ها فرضيه اى بر اس
طريق مباحثى نظرى يا بر اساس چهارچوبى تجربى آزمايش و 
تحقيق مى گردد. ابن نوع از مقاله  اصلى ترين گونة نگارش علمى 
دانشگاهى است.9 اين گونه از مقاله ها و گزارش هاى پژوهشى 

در مرحله اى كه محققان به دنبال منابع اوليه، يا در پى آشنايى 
ــتنند،  ــق و چهارچوب هاى نظرى هس ــى تحقي با روش شناس
مى توانند بسيار سودمند واقع شوند. در حقيقت يافته هاى جديد 
ــور واضح، به منظور  ــى بايد به ط در مقاله هاى علمى پژوهش
استفاده و آزمايش مجدد آن توسط پژوهشگران ديگر، عرضه 
ــوند. هدف در اين گونه مقاله ها توسعة علم و تأثيرگذارى بر  ش
جامعة علمى است، اين مهم از طريق ادعا، آزمايش يا بحث و 
جدل علمى،و اثبات و دستيابى به يافته اى بديع ممكن مى گردد 

و عمدتاً بر موازين زير نوشته مى شوند:
ــى تازه با  ــد، يا تركيب ــيرى جدي ــخنى نو، تفس داراى س  .1
ديدگاهى عرضه نشده در عرصة مورد مطالعه خود هستند.
ــده يا  ــق قابل قبول تجربه ش ــا روش هاى تحقي روش ي  .2

منطقى داشته باشند..
ــواب را طى كنند و  ــؤال به ج ــير از س زنجيرة منطقى س  .3

مجموعه اى منسجم را شكل بخشند. 
ــئله هايى «كمى يا كيفى»  در تحقيق هاى علمى، عمدتًا مس
ــى مى توان اظهار  ــوند. به عنوان يك قاعدة كل ــى مى ش بر رس
ــى ميزان و  ــًا به بررس ــت كه، در پژوهش هاى كمى10 اساس داش
ــل پديده ها11،  ــيوة تعامل چگونگى عم ــار ويژگى حاالت، ش معي
ــا ويژگى ها،  ــى در آن ه ــود. يعن ــئله پرداخته مى ش ــك مس در ي
ــيوة تعامل هاى بين و مابين پديده ها  مشابهت ها، تفاوت ها، و ش
ــدت اثر پديده ها، شيوة عمل، و روش تعامل  ــى و ميزان ش بررس
پديده ها در روش هاى تحقيق كمى بر اساس چهارچوبى تجربى 
ــى و  ــهيل بررس ــود. مزيت اين روش تس يا نظرى تحقيق مى ش
ــة انبوهى از اطالعات است. عالوه بر اين يافته هاى زياد و  مقايس

قابل تعميمى از آن ها حاصل مى گردد.12
ــى  ــص بررس ــر، مخت ــويى ديگ ــى»13 از س ــق كيف «تحقي
ــش و تحليل طبيعت پديده ها،  ــت، يعنى آزماي «ويژگى ها»14 اس
ــاس معيارهاى عددى، اندازه،  طرزعمل ها، و معانى. اما نه بر اس
يا تغييراتى كه حاصل مى گردد، بلكه در تحقيق كيفى اطالعاتى 
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15. نك: 
Adri Labuschange, 
“Qualitative Research Airy 
fairy or Fundamental”.
16. Open Research 
Question 

17. نك:
Glossary of Qualitative 
Research.
18. Strauss & Glaser
19. The development of 
theory ,or Grounded Theory

20. نك: 
Linda Groat & David Wang, 
Architectural Research 
Methods.
21. Interpretive
22. Interpretive Description
23. Logical argumentation
24. Explain

ــاى موردى، دربارة طبيعت و  ــيار زيادى از نمونه ه با جزييات بس
ــت به نقل قول  ــاالت و ويژگى ها، گردآورى و با دق ــات ح جزئي
ــتقيم و تشريح دقيق حالت ها و تحليل منطقى شيوة تعامل و  مس
ــه و نتايجى دربارة چرايى و چگونگى وضعييت و  رفتارها پرداخت
حالت هاى «ويژگى ها» عرضه مى شود.15 در روش تحقيق كيفى 
محقق هيچ گونه ايده يا دركى از قبل ندارد و مسئله و چهارچوب 
ــرفت مطالعات، با به دست آمدن اطالعات جديد،  نظرى در پيش
ــرفت تحقيق و به دست  ــوند و در ادامه و در پيش ــاخته مى ش س
ــؤال تحقيق و چهارچوب نظرى نيز  ــتر، س آوردن اطالعات بيش
ــه  ــد. اطالعات در روش تحقيق كيفى، به س ــن تر مى گردن روش

طريق گردآورى مى شوند:
ــؤال هاى بازـ سؤال باز، سؤالى  مصاحبه هاى دقيق با طرح س ـ   
ــود، كه يك پاسخ  ــت كه دربارة موضوع مطرح مى ش كلى اس

واحد ندارد. 
ــتقيم موضوعات و رويدادها و ثبت آن ها توسط  ــاهدة مس مش ـ   

عكس، فيلم، يادداشت هاى شخصى و نظاير آن.
يادداشت هاى شخصى محقق، يا پرسش نامه هايى كه سؤاالت  ـ   

باز، نظرها و تجربيات شخصى افراد را پرسش مى كند. 
ــؤاالت  ــه موضوعات كيفى مى پردازند، س ــى كه  ب مقاله هاي
ــى را به صورت باز16 مطرح مى كند، همان طور كه گفته  پژوهش
شد، سؤاالت باز سؤاالتى كلى هستند كه يك پاسخ واحد ندارند 
ــت آمده در پيشرفت  ــته به اطالعات به دس ــخ آن ها وابس و پاس
تحقيق است، چهارچوب نظرى نيز، كه به منظور تحليل مباحث 
ــير پيشرفت مطالعات  ــت، در مس ضرورت يك تحقيق علمى اس
ــت مى آيد و در آن سؤال تحقيق در شرايط به دست آمده  به دس
ــود.17 يعنى اينكه در اين روش محقق در جايگاهى  تحليل مى ش
قرار دارد، كه هيچ گونه ايده يا دركى از قبل نداشته و در پيشرفت 
ــت آمدن اطالعات جديد، مسئله و چهارچوب  تحقيق و با به دس
ــاخته مى شوند. با پيشرفت مجدد تحقيق و  نظرى از اطالعات س
به دست آمدن اطالعات جديدتر مى توان دريافت كه چهارچوب 

ــى را دارد يا خير. اين روش بر  ــت آمده اعتبار كاف نظرى به دس
ــاس تحقيقات گروه جامعه شناسانى به نام اشتراس وگالسر18  اس
و همكاران تحقيقاتى آن ها منتج شده است. آن ها روش دستيابى 
ــه تحليل كيفى و اطالعات را «نظريه پرورى»19 نام نهادند، كه  ب

همان توسعة تئورى است.20  
در اين روش، گردآورى اطالعات، تحليل آن ها، و در نهايت 
ــروع  نظريه در كنار يكديگر قرار دارند. محققان معموًال براى ش
تحقيق از قبل تئورى  خاصى را در نظر ندارندـ مگر اينكه هدف 
ــعة تئورى مطرح قبلى باشدـ و ترجيحًا مطالعه در  اصالح و توس
ــى  ــروع مى كنند و بعد از گردآورى و بررس زمينة مورد نظر را ش

اطالعات، ظهور يك تئورى ضرورت طبيعى در تحقيق است.

روش هاى تحليل و تحويل يافته ها
در نگارش گزارش هاى علمى پژوهشى، موضوعات از طريق مباحثى 
مانند «تفسيرى»21، «توصيفىـ  تفسيرى»22، «جدل منطقى»23 يا 

«توضيِح24 يافته هاى تجربى آزمايشى» طرح و بررسى مى شوند.

روش تفسيرى
محققان به كمك روش هاى تفسيرى غالبًا موضوعات تاريخى، 
ــى را به صورت  ــاى اجتماع ــا رويداد ه ــى، ي ــاى طبيع پديده ه

چندوجهى مطالعه مى كنند.
ــعى  ــات طبيعى يا اجتماعى محققان س ــى موضوع در بررس
ــروز پديده ها،  ــف در ب ــناخت عوامل مختل ــق ش ــد، از طري دارن
ــر و چگونگى بروز پديده ها يا  ــيوة تأثيرگذارى آن ها بر يكديگ ش
ــير كنند و ساختار نظام مند آن ها را  ــتگى بين آن ها را تفس همبس
توضيح دهند. در اين روش زمان وقوع پديده ها متفاوت از زمان 
ــت. يعنى مى توان وقوع پديده ها را از قبل  پژوهش و در آينده اس

پيش بينى كرد.
ــتيابى به  ــته، به دليل دس ــه دربارة عليت وقايع گذش مطالع
ــع تاريخى، صورت  ــدوث وقاي ــر وقوع و ح ــل تأثيرگذار ب عوام
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25. نك:
Groat, ibid.
26. ibid.
27. Phenomenology
28. Epistemology

29. نك:
R.I.G. Hughes, “Models and 
Representation”.
30. Denotation
31. Demonstration
32. Interpretation

ــرد، در حقيقت اين موضوع هدف اصلى از مطالعة تاريخى  مى گي
ــع اتفاق افتاده،  ــارة ملل و وقاي ــت، زيرا مطالعة تاريخى درب اس
ــان ها در گذشته، صورت  ــنايى با روال زندگى انس به منظور آش
ــرايط زمانى وقوع پديده ها در  ــت كه، ش مى گيرد. بايد توجه داش
ــته و قبل از زمان  ــات تاريخى، در گذش ــق دربارة موضوع تحقي
پژوهش قرار گرفته است. اين بدان معنا است كه شرايط علمى، 
ــرايط اجتماعى، و باألخره ديدگاه هاى انسان ها  تكنولوژيكى، ش
ــبت به ارزش ها و روش برخورد با طبيعت درطى زمان تغيير  نس
ــرايط متفاوت از  ــان تحقيق، اين ش ــد و بنا بر اين در زم مى كن
زمان وقوع پديده ها در گذشته خواهد بود. در اين گونه تحقيقات، 
محققان تالش مى كنند كه، از طريق آشنايى به شرايط متفاوت 
در هر دوران، و با نظر بر شواهدى منطقى و داليلى باوركردنى، 
ــازند و از طريق  از آن مدلى تئوريك و نزديك به واقعييت ها بس
ــير آن، عوامل مختلفى، كه سبب ايجاد پديده ها شده اند، را  تفس

جستجو كنند.25 
چنانچه در تهية گزارش تاريخى فقط به تعريف و توصيف وقايع 
گذشته پرداخته شود، يك بيوگرافى تاريخى تهيه شده است. در حالى 
كه، وقتى وقايع با يكديگر مرتبط مى گردند، محقق قادر خواهد بود 
ــبب بروز پديده ها در اجتماعات گذشته را به خوبى درك  عوامل مس
ــة وقايع تاريخى، آگاهى نسبت به  كند. در مطالعة تطبيقى و مقايس
ــت كه تاريخ را به جامعه شناسى  امور و وقايع تاريخى، جنبه اى اس
ــد. در اين گونه موضوعات درك صحيح از موضوع و  متصل مى كن

تفسير و تشريح بيان شده از آن كليد اصلى موضوع تحقيق است. 

روش توصيفى تفسيرى
ــيرى بهره  ــه از روش توصيفى تفس ــات علمى، ك ــاالت و گزارش مق
ــات كيفى مى پردازند، در اين نوع، همانند  مى گيرند، اغلب به موضوع
ــورت توصيفى بيان  ــه ص ــيرى، موضوعات ب ــاالت تاريخى تفس مق
ــد، كه از  ــف موضوعات تالش مى كنن ــان در توصي ــردد. محقق مى گ
ــترش داده و، با درك  ــق تجزيه وتحليل يك موضوع، آن را گس طري

ــل پديده ها» را  ــزا دركل، منطق چگونگى «عم ــش هر يك از اج نق
ــان ـ وضع  ــكل طبيعى ش ــن كنند، در اين روش موضوعات به ش روش
موجودشان ـ مطالعه مى شوند و زمان وقوع پديده ها زمان حاضر است، 
ــاب  پس گردآورى اطالعات به صورت تجربى يك امرطبيعى به حس

مى آيد.26
ــيرى با موضوعات  ــد موضوعات توصيفى تفس در واقع نباي
ــتباه گرفته شوند، زيرا مبحث هاى توصيفى  تاريخى تفسيرى اش
ــاس «پديدارشناختى»27  ــيرى در پژوهش هاى كيفى بر اس تفس
ــى وچگونگى عمل  ــه چراي ــتيابى ب ــد، كه امكان دس ــرار دارن ق
ــدگاه در روش هاى  ــم مى آورد، در حالى كه دي ــا را فراه پديده ه
ــود، بر  ــى مى ش ــيرى كه موضوعات تازيخى در آن ها بررس تفس
ــت، كه از طريق  ــده اس ــناختى»28، واقع ش ــاس «شناخت ش اس
مدل سازى مى توان به شناخت عوامل تأثيرگذار بر بروز پديده ها، 

كه ناشناخته هستند، دست يافت.
ــب دانش دربارة جهان و  ــازى ابزارى به منظور كس مدل س
ــان  ــناخت انس ــاى علمى و قوانين طبيعى و ارتقاى ش واقعيت ه
ــبت به موضوعات در نظر گرفته مى شود. بخش قابل توجهى  نس
از تحقيقات علمى از طريق مدل ها صورت مى گيرد، زيرا مطالعه 
در مدل ها، با هدف دستيابى به واقعيت هايى دربارة سيستم هايى، 
ــده، صورت مى پذيرد. مطالعه و  كه مدل به منظور آن مطالعه ش
تفكر بر شيوة عمل مدل ها به صورت وسيعى در ادبيات تحقيقات 
ــناخت محققان را  ــت. مدل ها نه فقط ش ــده اس علمى پذيرش ش
نسبت به موضوعات ميسر مى كنند، حتى برخى ادعا كرده اند كه، 
ــتدالل ها (اصطالحًا استدالل مدل محور  ــيوة نوين اس مدل ها ش

ناميده مى شود) را تبيين مى كنند.
ــناخت را طى سه مرحله  ــاس اظهار هاگز29 مدل ها ش بر اس
ــريح يافته ها31، و  ــحيص موضوع30، تش پديد مى آورند، يعنى تش
ــخيص موضوع محقق با  ــير آن ها32، در مرحلة تش ــپس تفس س
ــل مى كند. در  ــروع به عم ــه» بين مدل و هدف ش «درك رابط
ــاختارى مدل را، با هدف  ــريح يافته محقق ويژگى س مرحلة تش
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33. نك: 
Day, ibid.
34. Bertrand Russell

ــل، تاريخ فلسفة  35. نك: برتراند راس
غرب.

36. Speculative Knowledge
ــير  ــك: محمدعلى فروغى، س 37. ن

حكمت در اروپا.

38. نك: همان.
39. Propositional 
Knowledge

ــتيابى به نظريه اى مشخص دربارة ساختار يا مكانيزم درونى،  دس
ــى دقيق مى كند و ازطريق تشريح يافته ها شناخت خود را  بررس
نسبت به موضوع افزايش مى دهد. در نهايت اين يافته ها ادعاى 
صورت گرفته دربارة هدف اصلى تحقيق را تأييد يا اصالح، قابل 
درك، و معنى دار مى كند. هاگز اين مرحله را تفسير ناميده است. 
ــيرى در موضوعات ميان رشته اى با  روش هاى توصيفى تفس
ــيرهاى جديدى را براى  ــارى عموميت دارند و مى توانند مس معم
ــته فراهم آورند. الزم به ذكر است كه، مباحث عمومى  ارتقاى رش
ــتر  در ديگر روش هاى تحليل نيز وجود دارد، اما در اين روش بيش
«مباحث نظرى» مورد نظر است كه، در تحليل موضوعات بايد به 
صورت گروهى در نظر گرفته شود، كه دريك سوى محدوده اين 
ــتدالل ها قرار گرفته،  گروه، محكم ترين مباحث يعنى قوانين و اس
كه وابسته به قوانين پايه اى موضوعاتى با قابليت اثبات هستند و به 
طور معمول با زبان هاى آمارى و رياضى بيان مى گردند. در طرف 
ديگر اين گروه، زبان استداللى و بحث هاى جدلى واقع اند كه، سعى 
ــد چهارچوب نظرى جديدى را، به منظور تحليل اطالعات، از  دارن
ــات بيان كنند، يا تعريف  ــريح موضوع طريق تجزيه وتحليل و تش
ــا چهارچوب هاى نظرى را، كه ديگران بيان  جديدى از روش ها ي
كرده اند، مطرح مى كنند.33 چنانچه توضيحات رضايت بخش باشند، 

به صورت گسترده مقبول جوامع علمى خواهند بود.

روش فلسفى
ــفى اغلب مفهومى و معنايى  ــات فلس موضوع مقاالت و گزارش
است و از طريق تحليل آن موضوعات نسبت آن ها با يكديگر به 
ــود، پس انديشه و انديشيدن در روش هاى  مباحثه كشيده مى ش
فلسفى جايگاهى ويژه دارد. انديشيدن دربارة موضوعات در طول 
ــت.  تاريخ به روش هاى مختلف توجه متفكرين را برانگيخته اس
ــى «فلسفه» را حد وسط  ــل34 متفكر معاصر انگليس برتراند راس
ــيدن دربارة  ــاور او، الهيات انديش ــم مى داند و در ب ــات و عل الهي
ــت آوردن «دانش قطعى»  ــت كه، تاكنون به دس موضوعاتى اس

ــر تكيه دارد و نه  ــت، به عقل بش ــده اس ــر نش دربارة آن ها ميس
ــد، خواه وحى  ــنت باش به داليل «نقلى»ـ داليل نقلى، خواه س
ــل، هرگونه «دانش قطعى» علم است و  ــفه. از نظر راس و مكاش
ــش قطعى قدم فراتر  ــه «دانش جزمى»، كه از حدود دان هرگون
ــود، اما ميان الهيات و علم،  ــه طرف الهيات نزديك مى ش رود، ب
برزخى نيز هست نامكشوف براى هر دو و در معرض حملة هردو 
ــفه است. تقريبا همة مسائلى، كه  جانب، كه اين برزخ همان فلس
ــترين توجه را به آن ها دارند و علم نمى تواتد  مغزهاى متفكر بيش

به آن ها پاسخ گويد،از اين قبيل هستند.35 
ــش  ــفه در كلية اعصار و قرون در پى يافتن اين پرس فالس
ــوال آن ها پيدا  ــياء و اح ــان چگونه علم به اش بوده اند كه، «انس
ــخ به اين پرسش كلية امور را  مى كند». برخى از آن ها براى پاس
به دو بخش محسوس و معقول تقسيم كردند. «امور محسوس» 
پديده هايى را در بر مى گيرد كه، انسان به كمك حواْس آن ها را 
ــايى مى كند. «امور معقول» شامل مواردى است كه صرفًا  شناس
ــان،  ــود. از اين ديدگاه انس ــيلة عقل يا خرد دريافت مى ش به وس
ــش»36، به ادراك  ــروى درونى خوي ــيدن و ني به كمك «انديش
ــات و معقوالت نايل مى گردد. به همين ترتيب امورى  محسوس

كه علم به آن ها تعلق مى گيرد به دو دسته تقسيم شده اند.
امورى كه وجودشان به خود است، «ذات يا جوهر»   الف. 

ناميده مى شوند،
ــان عارضى است، كه وابسته به  امورى كه وجودش   ب. 

«وجود ذوات» هستند.37
ــانى نام برده  در همين دوران و قرون بعدى در يونان از كس
ــت و درك علم آفرينش و  ــان آثار طبيع ــود كه، در پى بي مى ش
ــتى و  ــد، تظاهرات آن، عالم هس ــتجوى وجود اصيلى بودن جس
ــفة غربى از  ــيدن فالس ــرات را پديد مى كند.38 روش انديش تغيي
ــتان همواره بر اساس «دانش قياس منطقى»39  زمان يونان باس
ــؤاالتى مفهومى را دربارة موضوعاتى ذهنى  ــت كه، س قرار داش
مطرح و، از طريق ايجاد رابطه اى منطقى بين آن ها و موضوعات 
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40. نك: 
D. P. Duerk, Architectural 
programming, Information 
Management for Design.

41. نك: 
Day, ibid.
42. Semantic

ــه آن و اثبات ادعاى  ــواهدى براى آگاهى پيدا كردن ب ديگر، ش
خود بيان مى كردند.40

ــائل را فقط با يكى از اشكال آن  محققين بعضًا اين گونه مس
ــته  ــر مى گيرند و آن ها را تجزيه وتحليل مى كنند. در گذش در نظ
ــول طبيعت و  ــريح اص ــى و به منظور تش از آن در كيهان شناس
ــائل ذهنى ـ عينى  ــا آن ها مس ــتفاده مى كردند، بعده ــان اس جه
ــتيابى  (مفهومى ـ واقعى) را با روش گردآورى اطالعات براى دس
به ريشه هاى مسئله ـ نظير روش شناخت شناسى ـ تغيير دادند، تا 
ــائل از اين طريق توليد و تنظيم شوند، از سوى ديگر، آن ها  مس
عمداً مفاهيمى دوجنبه اى را مطرح مى كردند كه، هم زمان امكان 
ــير جداگانه را فراهم مى كرد. براى نمونه، در يك ديدگاه  دو تفس
ــد، كه به طور  ــر فيزيكى در نظر گرفته مى ش ــان يك عنص انس
ــت، در حالى كه در ديدگاه ديگر، او  ــى از محيط اس كامل بخش
خارج از محيط و ناظر بر آن قرار گرفته است و بر طبيعتى، كه او 
خود را از آن جدا كرده، احاطه و نظارت دارد. بنا بر اين جدل هاى 

منطقى در اين روش موضوعيت پيدا مى كند.

روش مرورى 
مقاالت مرورى، اكثراً به منظور مرورى بر ادبيات تحقيق استفاده 
ــى را از تحقيقات  ــرورى اطالعاتى جامع ــوند. مطالعات م مى ش
ــر در اختيار قرار مى دهند. اين اطالعات  دربارة موضوع مورد نظ
مى توانند چهارچوبى نظرى يا فرضيه اى را براى تحقيقات بعدى 
ايجاد كند. رعايت ترتيب زمانى در گردآورى اطالعات و تحليل 
ــن و  ــه صورتى دقيق، ديدگاهى روش ــات مورد بحث ب موضوع

دركى واضح از روند تغييرات را ايجاد مى كند. 
ــات روشى مناسب به منظور ورود به مباحث  اين گونه گزارش
ــت.  ــروع به تحقيق اس ــت و نيازى ضرورى براى ش ــى اس علم
ــات، بايد  ــش از گردآورى اطالع ــرورى تحليلى، بي ــه اى م مقال
ــارة ارتقاى موضوع  ــا ديدگاهى تحليلى درب ــب ي نظريه اى مناس

مورد نظر عرضه كند.41 

روش تجربى و آزمايشى
ــاز تحقيق از  ــورد ني ــب اطالعات م ــى، اغل ــات تجرب در مطالع
ــوند. در تحقيقات علمى  ــاى عملى حاصل مى ش طريق روش ه
ــردآورى اطالعات از مراحل اصلى و  ــه، چهارچوب نظرى و گ ك
ضرورى تحقيق هستند، در كنار هم و وابسته به يكديگر هستند. 
ــوع در اين گونه تحقيقات نقش  ــع مرورى بر ادبيات موض در واق
بسيار سازنده اى در شكل گيرى چهارچوب نظرى دارد. مطالعات 
تجربى در موضوعات ميان رشته اى با معمارى مانند، روان شناسى، 
جامعه شناسى، علوم محض، يا نظاير آن بسيار استفاده مى شوند. 
ــاختار روش هاى تجربى ضرورتًا در موضوعات مختلف  اگرچه س
ثابت است، اما دقت اطالعات به دست آمده در آن ها با يكديگر 
ــات در موضوعاتى نظير  ــال انجام آزمايش ــد، به طور مث متفاوتن
ــت نسبت به موضوعات جامعه شناسى دقت باالترى  محيط زيس
دارد، پس كنترل اطالعات با استفاده از روش هاى ديگرى نظير 

مدل سازى نيز ضرورت پيدا مى كند.
ــه  ــورد توج ــى م ــاى علم ــا در پژوهش ه ــى از روش ه يك
ــيارى از علوم  ــت. مدل ها در بس ــازى اس ــگران مدل س پژوهش
ــيار زيادى را در  ــت ويژه اى يافتند و محققان زمان هاى بس اهمي
ساختن، آزمون، مقايسه، و اصالح مدل ها گذراندند و در بسيارى 
ــمند را تشريح كردند.  ــى اين ابزار ارزش از مقاالت علمى پژوهش
ــه، مدل ها يكى از اصلى ترين  ــت ك مختصراً مى توان اظهار داش

ابزار در علم مدرن به شمار مى آيند. 
متفكران نه تنها اهميت و ارزش مدل سازى را دريافتند، بلكه 
ــات مختلف نيز توجه  ــودن نقش مدل در موضوع ــب ب به متناس
ــپس  كردند و انواع گوناگونى از مدل ها را مطرح كردند. آن ها س
در تحقيقات خود دريافتندكه، مدل ها بايد مرتبط با مسئلة تحقيق 
باشد. به همين سبب، در يك طبقه بندى كالن مدل ها، در چهار 
گروه اصلى و بر اساس نوع مسئله شان به شرح زير مطرح شدند:

ـ مدل در عالم معنا يا معنا شناسى42:
ــب انتفال دهند و  ــى را به مخاط ــه مدل ها كه بايد معن اين گون
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43. Ontology
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45. Philosophy of Science

46. نك: 
Stanford Encyclopedia of 
Philosophy.

47. نك: همان.

ت 1. جدول روش تحليل و عرضة 
يافته ها.

ــؤالى مانند «چه مفهومى نمايانندة يك موضوع  بايد بتوانند به س
است؟»، كه مدل بايد پيام آن را برساند، پاسخ گويد.

ـ مدل در عالم وجود يا هستى شناسى43: 
اين گونه مدل ها بايد به پرسشى مانند «چه موضوعاتى يا اشيايى 

مى توانند مدل باشند؟»، پاسخ گويند.
ـ مدل در موضوعات تجربى يا در شناخت شناسى44: 

اين گونه مدل ها در پى اين پرسش هستند كه، «چگونه مى توان 
از مدل ها آموخت؟».

ـ مدل در فلسفة علم45: 
ــت كه، آيا مدل مى تواند  ــؤال مطرح اس ــفة علم اين س در فلس
ــتاوردهاى روش استفاده از  ــد، يعنى دس بازگوكنندة تئورى باش

ــريح قوانين  ــور مباحثه دربارة واقعيت ها و تش ــدل كه، به منظ م
طبيعى صورت مى گيرد، بر اساس چه مفاهيم يا موضوعاتى قرار 
ــؤالى مانند «مدل چگونه با تئورى ارتباط پيدا  گرفته و بايد به س

مى كند ؟»، پاسخ گويد.46
در مطالعات و پژوهش هاى تجربى مدل ها شامل مدل فيزيكى، 

مدل قياسى، مدل عملى، مدل رياضى، و مدل تئورى است.47 
ــتر در زمينه هاى فيزيكى  ــى بيش مدل هاى فيزيكى و قياس
ــتفاده مى شوند. مدل فيزيكى مربوط به مطالعة آزمون مصالح  اس
ــى به منظور ارزيابى يك سامانة  و محصوالت است. مدل قياس
ــًال فعال و واقعى  ــرايط فيزيكى كام واقعى انجام مى پذيرد و ش
ــه عكس العمل مردم در محيط  ــه مى كند. مدل عملى ب را عرض

روش تحليل و طرح مباحث 
چهارچوب نظرىديدگاه مسئلهپژوهش

(ديدگاه محقق در تحليل مسئله)
مباحث و دستاوردها

روش شناسى دستيابى به ديدگاه

تاريخى تفسيرى
Interpretive historical

تشريح عوامل تأثيرگذار در بروز 
پديده ها

1. توجه به تأثير شرايط «زمانى» بر بروز پديده ها
2. استفاده از روش هاى شناخت شناسى

1. تجزيه وتحليل موضوعات در جهت شناخت ديدگاه 
انسان ها نسبت به شرايط علمى، اجتماعى ، و ارزش هاى 

اعتقادى و محيطى
2. اِعمال قانون مندى ها در بروز پديده ها

توصيفى تفسيرى
 Interpretive description &

 Logical argumentation
 

 تشريح پديدارشناسانة شيوة عمل 
فرهنگ و آداب و رسوم بشرى 

1. تأكيد بر شرايط طبيعى
2. تمركز بر تفسير و معنى عوامل مختلف
3. تمركز بر چگونگى واكنش نسبت به

 شرايط موقعيت ها 

1. تجزيه وتحليل موضوعات از طريق مباحث پديدارشناسانه
2. اعمال قانون مندى چگونگى عمل پديده ها

فلسفى
Philosophical

تشريح مفاهيمى 
1. ذهنى

2. عينى  ـ ذهنى

1. تجزيه وتحليل موضوعات از طريق نيروى درونى ذهن.
2. ايجاد ارتباط منطقى با موضوعات ديگر 

3. ديدگاه «كل و جزء»نگرانه 
1. مباحث شناخت شناسانه و تحليل منطقى/
2. دستيابى به چگونگى قانون مندى پديده ها

مرورى ـ تحليلى

Analytical- Review

1. مرورى بر موضوعات
2. تشريح اجزا و تعيين نقش 

آن ها در كل
1. استفاده از روش هاى تجزيه وتحليل 
2. بررسى تطبيقى با ديگر موضوعات 

1. دستيابى به فرضيه اى جديد 
2. اعمال قانون مندى موجود در موضوعات يا ايجاد 

قانون مندى جديد در آن ها 

تجربى و آزمايشى
Empirical Experimental

1. تشريح علل بروز پديده ها
2. تشريح همبستگى بين پديده ها

مدل سازى هاى مختلف
1. مدل فيزيكى
2. مدل قياسى
3. مدل عملى

4. مدل رياضى 
5. مدل تيورى

1. مباحثى دربارة علت انتخاب مدل ها، چگونگى عمل و 
اعتبار آن ها 

2. اعمال قانون مندى دربارة علت بروز پديده ها و نوع رابطة 
همبستگى بين آن ها
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48. نك: همان.
49. نك: 

Day, ibid.

فيزيكى مربوط مى شود، مانند «آراى مردم دربارة دماى آسايش 
ــتمى  محيط»، يا «رفتارهاى خلبان در پرواز». مدل رياضى سيس
ــامانه را به  ــن اجزاى يك س ــداد و روابط بي ــدى اع از قانون من
ارزش هاى انتزاعى كّمى تبديل مى كند. مدل تئورى سيستمى از 
قوانين معنايى را تبيين مى كند، كه تفسيرى از مطالعة موشكافانه 

و جامع دربارة معانى علمى مدل مطرح مى كند. 
ــف با يكديگر متفاوتند.  ــته هاى مختل مطالعة نمونه ها در رش
ــيار  ــة مدل ها در معمارى جزئيات بس ــزارش تحليلى از مطالع گ
ــى ظاهر و  ــرايط عمل ــته اى را مى تواند از ش ــمگير و برجس چش
ــد. تحليل مدل ها  ــا را تجزيه وتحليل كن ــج آن ه ــم و نتاي مفاهي
نيازمند تجربيات قبلى است، در معمارى توجه به بستر محيطى، 
ــتر اجتماعى ـ اقتصادى، و بستر زمانى اطالعات جامعى را در  بس

اختيار قرار مى دهد.48
ــى معتبر معموًال بر مرورى بر ادبيات موضوع،  مقاالت تجرب
روش شناسى تحقيق، و تحليل آمارها تأكيد بيشترى دارد. مطالعه 
در اين زمينه مستلزم صرف وقت زيادى خواهد بود. محققانى كه 
در اين زمينه تجربيات كمترى دارند، بايد از تجربيات محققان با 

تجربه بهره مند گردند.
ــتجوى  ــر توليدى كه، به دنبال جس ــت به اينكه، ه با عناي
ــكلى يا بيان انديشه اى در موضوعى  حقايق و به منظور حل مش
ــت  ــق مطالعه اى نظام مند، به دس ــى از طري ــات علم از موضوع
ــد و نتايج  ــته باش ــد، بايد دو خصلت اصالت و بداعت داش مى آي
ــاهدات جديد در  ــا، مفاهيم، و مش ــا، روش ه ــا به كاربرده آن ه
ــبرد مرزهاى علمى و فن آورى منجر  ــة علمى، با هدف پيش زمين
ــده و نمى توان  ــى قلمداد ش ــردد. چنين توليدى علمى پژوهش گ
ــى اين گونه مقاالت را به طور جداگانه  روش هاى تحليل و بررس
ــدى كرد، زيرا در واقعيت اغلب تحليل ها، در مباحث اصلى  مرزبن
ــتفاده  يا در چهارچوب هاى نظرى آن ها، از روش هاى تركيبى اس
ــخيص وجوه افتراق  ــود. مطالعة جداگانة آن ها با هدف تش مى ش

مقاالت علمى پژوهشى از مقاالت غيرپژوهشى بوده است. 

گزارشات علمى پژوهشى
ــى با هدف معرفى نتايج به دست آمده  ــات علمى پژوهش گزارش
ــوند و بايد با روشى، كه در طى  از يك تحقيق علمى توليد مى ش
سه قرن در حرفه هاى نويسندگى، آداب نگارش علمى، و تعامل 

روش هاى نشر و چاپ به تكامل رسيده، تهيه شوند.
ــه اى علمى  ــراى مقال ــبى ب ــان تعريف مناس ــه منظور بي ب
پژوهشى، بايد مكانيزم خلق يك گزارش علمى پژوهشى و نشر 
ــريح گردد. خالصه مقاالت،  ــريات معتبر به خوبى تش آن در نش
ــات كنفرانس ها و بسيارى ديگر از  رساله هاى تحقيقاتى، گزارش
اين دست نوشته ها در نشرياتى به چاپ مى رسند كه، معيار معتبر 
ــه گزارش علمى  ــى را ندارند. چنانچ ــرية علمى پژوهش يك نش
ــى الزم در  ــتن همة معيارهاى علمى پژوهش ــى با داش پژوهش
مجله اى غيرمعتبر به چاپ برسد، اعتبار كافى را به منزلة مطلبى 
ــى كسب نخواهد كرد و از نظر جامعة علمى معتبر  علمى پژوهش
ــى نسبتًا ضعيفى  نخواهد بود.. اما چنانچه گزارش علمى پژوهش
ــى معتبرى به  ــرية علمى پژوهش معيار الزم را براى چاپ در نش
ــت آورد، در محل مناسب و درستى به چاپ مى رسد و اعتبار  دس
ــات مربوط به  ــب مى كند. اغلب گزارش ــى را كس علمى پژوهش
كنفرانس ها، گزارشات دولتى و نشريات روزانه، در مرتبة نشريات 

معتبر پژوهشى به حساب نمى آيند.
ــريات معتبر» كه اعتبار گزارشات  بسيارى دربارة معنى «نش
ــيرهاى متفاوتى دارند. «انجمن  پژوهشى را تأييد مى كنند، تفس
ــى» آمريكا، كه مؤسسه اى حرفه اى و  ــندگان زيست شناس نويس

معتبر است، معنى زير را بيان كرده است.49 
ــى قابل قبول و معتبر بايد داراى  ــرية علمى پژوهش يك نش
اطالعاتى باشد كه، محققين ديگر بتوانند از آن ها استفاده كنند، 
يعنى اطالعات آن بايد روشن و به ميزان كافى باشد، تا محققين 

بالقوة ديگر بتوانند:
مشاهدات و يافته ها را به خوبى ارزيابى كنند،  .1

آزمايشات انجام يافته را تكرار كنند،  .2
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50. Journal des Scavans
51. Transactions of the 
Royal Society Philosophical. 
52. Scientific Journal, 2011.
53. Ibid, Index

54. نك: 
Day, ibid.

ــد، يعنى اينكه  ــرى را ارزش گذارى كنن ــاى فك فراينده  .3
ــق مؤيد نتايج  ــده در فرايند تحقي ــت آم اطالعات به دس
بخش نتيجه گيرى باشند. عالوه بر اين نشريات تحقيقاتى 
ــاهدات دقيق، حساس باشند و  ــبت به عرضة مش بايد نس
ــترس جامعه علمى قرار  به طور دائم و بدون وقفه در دس

گيرند.
ــترش علم به  ــى معموًال با هدف گس مجالت علمى پژوهش
ــى جديد  ــند و گزارش هاى پژوهش صورت منظم به چاپ مى رس
ــال هاى 1665  ــريات علمى به س ــى مى كنند. تاريخ نش را معرف
ــوى زبان50 و ديگرى  ــى فرانس ــه، يك ــه دو مجل ــردد، ك برمى گ
انگليسى51 به طور منظم و دائمى شروع به انتشار نتايج تحقيقات 
ــته به چاپ رسيده اند و  ــيار زيادى در گذش كردند. مجله هاى بس
ــيار زيادى به چاپ مى رسند. اكثر اين  در حال حاضر مجالت بس
ــى از آن ها موضوعات  ــتند، اگرچه برخ ــريات تخصصى هس نش

متنوعى را نيز به چاپ مى رسانند.52 
مجله هاى علمى پژوهشى، مقاالت مرورى تحليلى، كه اعتبار 
ــب كنند، با شرط رعايت معيارهاى  علمى الزم را براى چاپ كس
ــار نتايج  ــانند. انتش ــه و حفظ كيفيت هاى آن به چاپ مى رس مجل
ــكيل  ــى اصلى از اين مجالت را تش ــات انجام يافته بخش تحقيق
ــبات  ــه مقاالت تجربيات، آزمايش ها، و يا محاس مى دهد. چنانچ
جديدى را معرفى مى كنند، بايد آن ها با جزئيات كامل ارائه شوند تا 
محققين ديگر بتوانند آزمايش ها يا محاسبات را مجدداً تكرار كنند. 
ــى و يافته هاى جديد  ــال اخير مجله هاى علمى پژوهش در چند س
آن ها در يكى از سيستم هاى بازيابى اطالعات نيز ثبت مى گردند.53

تنظيم گزارشات علمى پژوهشى
ــيار منظم تهيه  ــى بايد به صورت بس يك گزارش علمى پژوهش
ــن و واضح باشد.  ــاهدات و يافته اى آن روش ــود و بخش مش ش
ــامل مقدمه،  ــاختارى منظم ش ــى بايد داراى س ــات علم گزارش
روش شناسى تحقيق و روش گردآورى اطالعات، مباحث و يافته  

در بدنة اصلى، نتايج، و توصيه ها باشد. هر روش ديگرى مى تواند 
ــده موانعى پديد آورد.  ــايد براى نگارن ــراى خوانندگان و نيز ش ب
ــب،  ــن عامل جهت تهيه يك گزارش علمى مناس «كليدى تري

ساختارى نظام مند است».
در سال هاى اخير ساختارهاى متفاوتى نيز مطرح شده است، 
اما از دهة 1970، كه تمايلى براى يكدست شدن گزارشات علمى 
افزايش يافت، روشى استاندارد قلمداد و مقبول جوامع علمى شد.

ــد و به صورت  ترتيب اين روش كامًال منطقى به نظر مى رس
ــته هاى اقتصاد،  ــوم نظير، رش ــته هاى ديگر عل ــترده در رش گس
ــى، و... نيز استفاده شد. روش بسيار مفيدى  شيمى، جامعه شناس

است براى پاسخ گويى به چهار سؤال اصلى تحقيق يعنى: 
ــئلة مطرح است چيست؟ (در مقدمه به آن پاسخ داده  مس  .1

مى شود).
ــه مى كند؟  ــق» را مطالع ــئلة تحقي ــه محقق «مس چگون  .2

(روش شناسى تحقيق به آن پاسخ مى دهد). 
ــاهدات چه بوده اند؟ (در بدنة اصلى مباحث  يافته ها و مش  .3

تحقيق به آن پرداخته مى شود).
يافته ها چه فايده اى دارند؟ (محقق در بخش نتيجه گيرى   .4

به آن پاسخ مى دهد).54
ــاختار استانداردى را، شامل  ــى بايد س مقاالت علمى پژوهش
ــث اصلى، و نتيجه  ــى تحقيق، مباح چكيده، مقدمه، روش شناس
گيرى را رعايت كنند، مقدمه موضوع مسئله را معرفى مى كند و 
ــد بتواند نظر خواننده را جلب كند، بنا بر اين در مقدمه اهداف  باي
ــكلى كلى بررسى و مباحث اصلى به طور خالصه  موضوع به ش

بيان مى شود.
ــه در مقدمه به  ــتدالل هايى، ك در مباحث اصلى مقاله و اس
ــود و به طور  ــى مى ش ــده اند، را بررس صورت خالصه مطرح ش
ــا، و ديگر  ــا، واقعيات، نمونه ه ــة ايده ه ــل از طريق عرض مفص
ــنده آشنا  ــواهدى، كه مى توانند خواننده را با نظريه هاى نويس ش
كند، مطرح مى گردند. نتيجه گيرى به جمع بندى مقاله مى پردازد 
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ــواهد و ادله اى، كه نتايج از آن ها به دست آمده اند، را روشن  و ش
ــه كار را، بر  ــيوة ادام ــد. عالوه بر اين نتيجه گيرى بايد ش مى كن
ــيرهاى تحقيق  ــت آمده، تشريح و مس ــاس اطالعات به دس اس
ــخص كند و ديدگاه هاى بيان شده در مقاله را  براى آينده را مش
ــيع ترى از موضوع مطرح كند. «عنوان مقاله» بايد  در زمينة وس
ــدة زمينه و موضوع اصلى يا اطالعات مورد بحث در  منعكس كنن

مقاله باشد. 
ــواهدى از ادبيات موضوع تحقيق در  هر مقاله بايد حاوى ش
گذشته، همچنين ادبيات معاصر و مرتبط با موضوع و زمينة كالن 
آن باشد، پس مرورى بر ادبيات در مقاالت علمى پژوهشى، بايد 

به دو سؤال زير پاسخ گويد:
ديگران دربارة اين مباحث يا اين موضوعات چه گفته اند؟ 
براى دستيابى به پاسخ از چه روش هايى بهره گرفته اند؟

زبان مقالة علمى پژوهشى
ــات بديع به  ــى، اطالع ــب و كامل تحقيق ــزارش مناس ــك گ ي
ــب، در اختيار  ــى مناس ــده را، به طور منظم و به روش ــت آم دس
خوانندگان قرار مى دهد. مختصراً مى توان اظهارداشت كه، تهية 
ــه ارتباط زيادى با روش هاى «نگارش  ــى علمى فى النفس  گزارش
ــئلة اصلى به روش تنظيم  آن باز  ادبى» پيدا نمى كنند، بلكه مس
مى گردد. شايد بتوان اظهار داشت كه، «تهيه كنندة يك گزارش 

علمى يك نويسنده متون ادبى نيست».55
ــت حتى مى توان در بيان فراتر رفت، «چنانچه همة  در حقيق
ــه صورتى منظم و  ــك تحقيق علمى ب ــكيل دهندة ي عوامل تش
ــازمان يافته به انجام برسد، گزارش علمى به خودى خود تهيه  س
ــت، يعنى گزارش علمى در بطن تحقيق سازمان يافته  ــده اس ش

ايجاد مى شود. 
ــات علمى  برخى از محققين قديمى عقيده دارند كه، گزارش
ــد، به طورى كه سبك نگارش و  ــى ادبى داشته باش بايد نگارش
ــاهده  شود، اين تغيير در  خصوصيات نگارنده در آن به خوبى مش

ــيارى با  روش نگارش مى تواند نظر خوانندگان را جلب كند. بس
ــمندان و محققين عالقه مند  ــتند، زيرا دانش اين نظر موافق نيس
ــتند تا متون ادبى، مسلمًا برقرارى  به خواندن مطالب علمى هس
ارتباط با نتايج يك تحقيق علمى روش كسل كننده و خستگى آور 
ــده و مبالغه آميز  ــت نگارش هاى پيچي ــت. اما بايد اظهار داش اس
ــر محققين بايد  ــد. در حال حاض ــى در نگارش علمى ندارن جاي
ــيار زيادى را آزمايش كنند، پس ناشران  اطالعات در مقاالت بس
و دانشمندان به منظور تهية گزارشاتى از آن ها نيازمند سيستمى 

يكسان، مختصر، قابل استفاده، و قابل درك هستند.
ــكيل  ــاختار نگارش مقاالت علمى را تش ــى آنچه كه س يعن
ــخصى و  ــت. زبان علم به هيچ وجه ش ــد، زبان دانش اس مى ده
فردى نيست و به زمان و مكان منحصر نمى شود. اين بدان معنا 
است كه، امروز هر مقاله يا گزارش علمى، در هر زمينه اى علمى 
ــته شود، بايد در هر مكان و زمانى قابل استفاده باشد. زبان  نگاش
علم با اطالعات سروكار دارد و در پى انتقال معنا است. شفافيت، 
ــر ويژگى هاى زبان علم  ــايى، و گريز از ابهام و ايهام از ديگ رس
ــطحى گرايى يكسان شمرده شود.  ــاده گرايى نبايد با س است. س
ــن نوشتن و بار دشوار فهمى را از دوش خواننده برداشتن از  روش

مهم ترين مؤلفه هاى مقالة علمى است.
گرايش به محتوا و دادن مضمون، به رساترين شكل ممكن، 
امرى هنجارى شده، مسلمًا بيان محتوا و اصل مطلب بايد رسا و 
در عين حال علمى و متكى بر اصطالحات و زبان هر علم باشد. 
ــت،  ــفى نيس زبان مقاله اى در معمارى همانند زبان مقاله اى فلس

بلكه هركدام زبان و اصطالحات خاص خود را مى طلبد.
برخى اوقات به طنز گفته مى شود كه، «گزارشات علمى براى 
خواندن تهيه نمى شوند، بلكه براى چاپ شدن نوشته مى شوند». 
ــى حقيقتى در  ــت، ول ــوخى محض اس اگرچه اين جمله يك ش
ــى براى چاپ تهيه شود و  ــت. يعنى چنانچه گزارش آن نهفته اس
براى مطالعه زبان آن ساده و علمى باشد، اطالعات آن مى تواند 

به خوبى و سادگى براى خوانندگان قابل استفاده باشد. 
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ــريات گوناگون و  معموًال مقاالت متفاوتى با عنوان علمى در نش
در كنفرانس ها عرضه مى گردند، اين سؤال را مطرح مى شود كه 

«چرا بايد نوع متون علمى از يكديگر جدا گردند».
ــته و به صور  ــع مقاالت مختلف اهداف متفاوتى نوش در واق
مختلفى تهيه مى شوند، كاربردهاى متفاوت و موارد استفاده هاى 
ــبت به  ــد و مهم تر از همه اعتماد خوانندگان نس ــى دارن گوناگون
ــى  ــت. در حقيقت گزارش علمى پژوهش ــز متفاوت اس آن ها ني
ــع تحقيقاتى و  ــات يافته هاى بدي ــت براى گزارش اصطالحى اس
ــى، يا  ــات غيربديع، غيرپژوهش مى توان تفاوت آن ها را از گزارش
گزارشات ناموفق علمى، از طريق چاپ در نشريات غيرپژوهشى، 
به خوبى تشخيص داد. پس ضرورى است به معانى اصطالحاتى 
ــه در كنفرانس ها، يا  ــرورى، مقال ــر مقالة ترويجى، مقالة م نظي

خالصه مقاالت در اجالس يا كنفرانس ها، توجه گردد.

مقالة ترويجى
در اين گونه مقاله، اطالعات جامعى گردآورى مى گردد كه، حاوى 
آراى ديگران و اظهار نظرهاى مختلفى از منابع متفاوت هستند و 
در آن به ترويج يكى از رشته هاى علمى پرداخته مى شود و سطح 
آگاهى ها و دانش خواننده را ارتقا مى دهد و او را با مفاهيم جديد 
ــاعة دانش  ــنا مى كند. مقاالت ترويجى فقط براى اش علمى آش
ــت و هدف ديگرى  ــى آن به جهان پيرامونى اس ــرى و معرف بش
ــامل دستاوردهاى علمى يا فنى با روشى  ندارد. اين نوع مقاله ش
ساده است كه، براى قشر بيشترى از جامعه قابل استفاده باشد. 

مقالة مرورى
ــر موضوعى تهيه  ــت دربارة ه ــاى مرورى، ممكن اس گزارش ه
ــى دربارة  ــات مطالعات ــول اين گونه گزارش ــوند، به طور معم ش
ــخص، يا  تحقيقات اخير فرد يا گروهى خاص، در موضوعى مش
زمينه اى خاص، نگاشته مى شوند، بنا بر اين گزارشات مرورى با 

هدف تهية چكيده اى از مطالب، تجزيه وتحليل، و ارزيابى آن ها، 
ــات تحقيقاتى يا در  ــى از اطالعاتى كه در گزارش ــا تهية تركيب ي
ــرد. اگرچه بخش ها يا  ــيده، صورت مى پذي مجله ها به چاپ رس
ــيده، استفاده  همة مطالب يك گزارش مرورى قبًال به چاپ رس
ــت، زيرا طبيعت كارهاى  ــات مرورى مجاز اس از آن ها در گزارش
ــث آن ها قرار  ــنايى با موضوعات و مباح ــاس آش مرورى بر اس
ــت. اين گونه مقاالت معموًال به صورت تشريحى است  گرفته اس
ــى ندارند. چنانچه تحليل هاى تطبيقى در آن ها  و ارزش پژوهش
ــات جديد، چهارچوب،  ــورت گيرد كه، منجر به طرح موضوع ص
ايده، يا فرضيه اى جديد گردند، مقاله هاى مرورى تحليلى قلمداد 

مى شوند.

مقاله در كنفرانس
ــات در كتاب يا  ــوًال مجموعه اى از گزارش ــا معم در كنفرانس ه
مجله اى به چاپ مى رسد و بخشى از روند، اجالس، همايش هاى 
ــى، ميزگردها، و نظاير آن  ملى يا بين المللى، كارگاه هاى آموزش
ــال اطالعات بديع تحقيقاتى  ــت. چنين كنفرانس هايى به دنب اس
ــريه اى پژوهشى محسوب  ــتند و مجموعه مقاالت آن ها نش نيس
نمى گردد. گزارشات كنفرانس ها اغلب مرورى هستند، مرورى بر 
كارهاى برخى از محققين يا مرورى بر كارهاى آزمايشى ديگر.

ــات  ــكل گزارش ــى از مقاالت در اين كنفرانس ها به ش برخ
ــوند كه، اغلب  مقدماتى دربارة نتايج تحقيقاتى بديع عرضه مى ش
ــه اى بديع و جالب همراه هستند، اما معموًال  ارزشمند و با انديش
ــب  ــى در كنفرانس ها ارزش چندانى كس ــات مقدمات اين گزارش
ــى  نمى كنند، انتظار هم نمى رود كه آن ها گزارش علمى پژوهش
ــوند. اين گونه مقاالت معموًال بعد از آن كه در مجله هاى  تلقى ش
ــى و معتبر به چاپ مى رسند، كليه يافته هاى آن ها  علمى پژوهش
ــود تا در آينده مورد آزمايش محققين ديگر  با جزئيات ثبت مى ش
ــب  ــى را كس قرار گيرند و بدين روش اعتبار مقالة علمى پژوهش
ــه از كنفرانس ها به  ــريات زيادى، ك ــد كرد. بنا بر اين نش خواهن
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چاپ مى رسند، طبيعتًا مجموعه اى پژوهشى محسوب نمى گردند. 
ــوند، مى توانند در  ــى در آن ها مطرح ش ــه يافته هاى بديع چنانچ
ــتند، با ثبت يافته هاى  ــريات ديگرى كه علمى پژوهشى هس نش
ــند. درغير اين صورت اطالعات آن ها بدون  آن ها، به چاپ برس

ثبت خواهند بود و از بين خواهند رفت.56

خالصه مقاالت در كنفرانس ها
ــاوت زيادى  ــا، گونه هاى متف ــاالت در كنفرانس ه ــه مق خالص
ــات در  ــابه مجموعه گزارش ــى آن ها مش ــد. از  نظر مفهوم دارن
كنفرانس ها هستند و مى توانند حاوى اطالعاتى باشند. آن ها نيز 
ــرياتى علمى پژوهشى  ــند كه نش در مجموعه اى به چاپ مى رس
ــوب نمى گردند و چاپ خالصه مقاله در آن ها، مانعى براى  محس

چاپ مجدد مقالة كامل در نشريه اى ديگر نخواهد بود.
در گذشته براى دادن خالصه مقاله اى كوتاه در كنفرانس ها 
ــت، زيرا انتظار بر اين  و كنگره هاى بين المللى مانعى وجود نداش
ــه اجالس ها بعداً در  ــده در اين گون ــات عرضه ش بود كه، گزارش
ــند. اما اخيراً در كنفرانس ها خالصه  مجله اى علمى به چاپ برس
ــه اى كامل در  ــود، زيرا تحويل مقال ــة تفصيلى قبول مى ش مقال
ــت و به دليل  ــرون به صرفه نيس ــاى بين المللى مق كنفرانس ه
ــد كه، از خالصه  معتبر نبودن مقالة آن ها، منطقى به نظر مى رس
ــترى در اختيار  ــتند و اطالعات بيش ــى كه مفصل تر هس مقاالت

مى گذراند استفاده شود.
ــابه مقاله اى مرورى است كه در  خالصه مقالة تفصيلى، مش
ــوند.  ــريات آن ها پذيرفته مى ش ــالس فنى و نيز چاپ در نش اج
ــه در بر دارد  ــترى از خالصه مقال ــه مقاله اطالعات بيش اين گون
ــر، و متنى حاوى  ــداول، گراف ها و تصاوي ــامل نمودارها، ج و ش
ــاره به كارهاى  ــبب فقدان اش ــتند. اما به س موضوع اصلى هس
ــى نمى توان آن ها را در رديف گزارشات علمى  تجربى و آزمايش

پژوهشى به حساب آورد. 

مراحل تهية مقاالت علمى پژوهشى
ــات علمى هستة مركزى جوامع علمى هستند،  مقاالت و گزارش
ــى هستند كه، محققين مى توانند از طريق  آن ها اصلى ترين روش
يافته ها و ايده هايشان با يكديگر در ارتباط قرار گيرند. محققينى 
كه دربارة موضوعى شروع به تحقيق مى كنند، مرورى بر ادبيات 

دربارة موضوع مورد مطالعه يك «بايد» است.
ــات علمى پژوهشى انجام يافته حاوى اطالعات  زيرا گزارش
ــق مطالعه آن ها،  ــت كه، محقق از طري ــمند و جديدى اس ارزش
ــيعى پيدا مى كند، بلكه با  ــبتًا وس ــنايى نس نه تنها با موضوع آش

سؤاالتى كه بى پاسخ باقى مانده اند نيز آشنا مى گردد.
ــت كه، وقتى به  ــه اى جالب توجه دربارة «علم» اين اس نكت
ــخ گفته مى شود، «پاسخ» خود سؤاالت بسيارى را  سؤاالتى پاس
ــه دربارة ادبيات  ــت كه مطالع ــرح مى كند. اين بدان معنا اس مط
موضوع سؤال هاى بسيارى را كه بدون پاسخ مانده اند را مشخص 

كرده و مسير تحقيق را هموار مى كند.
ــات علمى حاوى اطالعاتى دربارة روش  عالوه بر اين گزارش
ــراى انجام كار،  ــايل و مواد، زمان الزم ب ــات، وس انجام آزمايش
ــا خواهد بود. اين اطالعات آگاهى  و جزئيات فيزيكى آزمايش ه
كافى براى هدايت و مديريت تحقيق را در اختيار قرار مى دهد و 

الزام ها و محدوديت ها را مشخص مى كند.
ــامل دو گونه «مقاالت علمى پژوهشى  ــات علمى ش گزارش
ــتند، كه حاوى دو نوع اطالعات هستند.  و مقاالت مرورى» هس
ــى حاوى اطالعات بديع، چگونگى انجام  مقاالت علمى پژوهش
تحقيق، و نتيجه گيرى هستند. مقاالت مرورى در شروع تحقيق 
ــؤاالت  ــتيابى به س ــى تحقيق، دس ــنايى با روش شناس براى آش
مناسب، و در فرايند تحقيق به منظور كنترل روش هاى تحقيق، 
ــى، و تحليل مى شوند،  ــى، آزمايش يا كنترل اطالعاتى كه بررس
ــتند، همچنين مرورى بر تحقيقات ديگران  ــودمند هس بسيار س
ــرى كامًال طبيعى  ــة يافته ها ام ــدف آگاهى از روش عرض با ه
ــتفاده  ــت. اطالع از نوع نمودارهايى، كه در عرضة يافته ها اس اس
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ــوند، يا اطالع از واحدهاى اندازه گيرى و نظاير آن گزارش  مى ش
تحقيقاتى را قابل استفاده تر مى كند. 

براى تشخيص مقاله اى علمى پژوهشى با مقاله اى مرورى، 
ــاى مختلفى را مى توان مد نظر قرار داد. مقاالت مرورى  روش ه
ــتند، اگرچه در  ــى تحقيق» هس معموًال فاقد بخش «روش شناس
ــت مباحثى دربارة روش هاى پيشرفته  مقاالت مرورى ممكن اس
ــرورى نمودارها، جداول، يا  ــد. عالوه بر اين در مقاالت م نيز باش
ــى دارند كه اطالعات اصلى را منعكس مى كنند و اين  عكس هاي
اطالعات از منابع مرجع گرفته مى شوند، در حالى كه در مقاالت 
ــداول، تصاوير، و  ــى براى اطالعات موجود در ج علمى پژوهش

يافته ها، به نگارنده مرجع داده مى شود.
ــات و مقاالت علمى پژوهشى به شش بخش شامل  گزارش
چكيده، مقدمه، روش شناسى تحقيق و روش گردآورى اطالعات، 
مباحث تحليلى دربارة يافته ها، نتيجه گيرى و توصيه ها، و مراجع 
ــريات به دالئل مختلف بخش  ــود. در بسيارى نش تقسيم مى ش
ــى و نتيجه گيرى را با يكديگر تركيب مى كنند. در  مباحث تحليل
ــد، كه براى به  ــدف ويژه اى را دنبال مى كنن ــر بخش مقاله ه ه
ــانيدن تحقيق مى توانند بسيار مؤثر باشند. عنوان مقاله  انجام رس
ــدف، و يافته هاى پژوهش و جامع و  ــب با موضوع، ه بايد متناس
مانع باشد، يعنى موضوع پژوهشى را به طور خالصه بيان كند و 

شامل كلمات اضافى و غير الزم نباشد.

چكيده
ــت و معموًال سؤال اصلى را كه  خالصه اى از گزارش يا مقاله اس
ــته در مقاله به آن پاسخ دهد، نتايج مهمى را  ــعى داش نگارنده س
ــت آورده است، و نكات اصلى دربارة مباحث و يافته ها  كه به دس
ــة چكيده بايد  ــد.57 مطالع ــرح مى كن ــدودا در 250 واژه مط را ح

ديدگاهى كلى از موضوع مقاله را در اختيار خواننده قرار دهد. 

مقدمه
ــى اطالعاتى دربارة موضوع  ــات  علم در مقدمة  مقاالت و گزارش
ــود، سپس مسئلة  ــته مى ش تحقيق، كه قبًال انجام يافته اند، نوش
ويژة مورد نظر محقق را مشخص مى كند. «مسئله» محور اصلى 
ــردد كه، محقق  ــاب مى آيد و وقتى مطرح مى گ ــق به حس تحقي
ــخص دارد، ولى  ــة موضوعى آن، هدفى مش ــنايى به زمين با آش
ــتيابى به آن را نمى  داند. در واقع هيچ مسئله اى به  چگونگى دس
ــابقه ايجاد نمى شود. تعيين جايگاه  ــتن س خودى خود بدون داش
مسئله در زمينة كالن آن، هدف مسئله را توجيح مى كند. مسئله 
ــت و  ــق همواره بازگويى روابط بين دو يا چند متغير اس در تحقي
ــؤالى مطرح مى گردد. مسئله بايد قابل اندازه گيرى  به صورت س
ــد و محقق بايد در طرح مسئله هدف را به  ــاهده باش و قابل مش
ــخص كند. بى هدفى و گنگ بودن موضوع  ــن مش صورت روش
ــود. در  ــردرگمى در امر تحقيق مى ش ــئلة تحقيق موجب س مس
ــنده مقدمه را با  ــئله، نويس ــنايى با مس مقاالت تئورى، براى آش
مرورى بر ادبيات و معرفى تئورى هاى مرتبط با مطالب موضوع 
مقاله شروع مى كند، سپس با مباحث جدلى نسبت به بى كفايتى 
ــد، در ادامه چگونگى  ــث ادامه مى ياب ــاى موجود، مباح تئورى ه
ــه، مى تواند منتج  ــود ك ــاى اين گونه تئورى ها مطرح مى ش ارتق
ــات معمارى نيز اغلب  ــردد. در مقاله و گزارش ــه ارتقاى علم گ ب
ــات و تجربياتى كه  ــئله بر محور مرورى بر ادبي ــنايى با مس آش
ــرد. در مقاالتى، كه بر  ــد، قرار مى گي ــت آورده ان ديگران به دس
اساس مطالعة موردى هستند، ضرورى است شرحى دربارة علت 
ــود. پس مقدمه مى تواند به  انتخاب نمونه هاى مورد نظر داده ش
ــد. اما هدف در همة آن ها يكسان است،  شكل هاى مختلف باش
ــرايطى را براى بيان منظم موضوعات فراهم مى كند، و  يعنى ش
ــان دادن اعتبار علمى مقاله، اعتبار پژوهشى  هدف اصلى آن نش
ــا ديدگاه هاى خواننده  ــئله، همچنين ايجاد ارتباط ب موضوع مس
است. مقدمه اى كوتاه معموًال مناسب به نظر مى رسد، اما در اين 
حالت، بايد در بدنة اصلى مقاله، عالوه بر بررسى تحليلى و جدلى 
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موضوع، هدف بخش مقدمه نيز دنبال شود، و اين افزودن بار بر 
ــاوت اصلى مقاالت مرورى با نوع  ــت. در واقع تف بدنة مذكور اس
ــى در همين نكته قرار دارد كه، در مقاالت علمى  علمى پژوهش
ــى موضوعاتى بديع در زمينه هاى مختلف بيان مى شود،  پژوهش
ــى كه مقاالت مرورى موضوعى بديع را مطرح نمى كنند.  در حال
ــود و  ــنهاد مى ش مقاالت جدلى، كه در آن نظرهاى جديدى پيش
تئورى هايى را به چالش و نقد مى كشند، معموًال مقدمه اى كوتاه 
ــى نظر  ــات علمى پژوهش دارند.58 چنانچه مقدمة مقاله و گزارش
ــلمًا بدنة  ــوش كند، مس خواننده را جلب نكنند و ذهن او را مغش

اصلى مقاله يا گزارش نيز مفيد نخواهد بود. 

روش شناسى تحقيق 
در بخش روش شناسى تحقيق، چگونگى انجام تحقيق با جزئيات 
ــى تحقيق دستورالعمل  ــى مى شود، در حقيقت روش شناس بررس
ــت كه، بايد به طور كامل و با جزئيات مطرح  هدايت تحقيق اس
ــرل اطالعات غيرمتعارف و نظاير آن  و روش ها و چگونگى كنت
توضيح داده  شود. مطالعة بخش روش شناسى تحقيق، روش كار 
ــخص مى كند. چنانچه روش ها مبهم باشند،  محقق را دقيقًا مش
قضاوت بر صداقت يافته ها و نتيجه گيرى غيرممكن خواهد بود. 
ــابهى،  ــى تحقيق مى تواند براى تحقيقات مش بخش روش شناس
ــيار خوبى  ــد، راهنماى بس ــتفاده مى كنن ــه از همان روش اس ك
ــد. درروش شناسى تحقيق معموًال اين موضوع ها زير بررسى  باش
ــبت به انجام تحقيق59، طرح تحقيق60،  ــود: «ديدگاه ها نس مى ش
ــايل مورد  ــركت كنندگان در انجام تحقيق61، ابزارآالت و وس ش
ــده63، روش تحليل  ــاى به كار گرفته ش ــاز تحقيق62، روش ه ني
ــى و گردآورى اطالعات عمومًا  اطالعات64». بخش روش شناس
ــند، در  ــس از مقدمه قرار مى گيرند. چنانچه در آن بخش نباش پ

انتهاى گزارش قبل از كتاب شناسى گذاشته مى شوند. 

مباحث و يافته ها
بخش  يافته ها مباحث اصلى در مقاالت تحقيقى هستند و حاوى 
ــت. تصاوير  تمام اطالعات، آزمايش ها، تجربيات، و تحليل ها اس
ــار خوانندگان قرار  ــا اكثر اطالعات و يافته ها را در اختي در آن ه
ــد و متون آن اطالعات مهمى، كه از نظر نگارنده اهميت  مى ده
ــريح،  ــت آورده اند، تش ــد و يافته هاى جديدى را كه به دس دارن
ــبب محدوديت  تحليل، و توصيف مى كنند. در اغلب اوقات به س
ــات علمى، تشريح همة يافته ها حجم  در حجم مقاالت يا گزارش
ــات علمى را بيش از حد معمول افزايش مى دهد.  مقاله يا گزارش
ــاى اصلى يافته ها و  ــريح بخش ه در اين صورت مى توان با تش
تصاوير آن ها و ارائة تصاوير بقية يافته ها، كه نتايج از آن ها قابل 
ــت، از اطالة كالم پرهيز كرد. لذا در بخش يافته ها،  ــتنتاج اس اس
ــداول، و راهنماى آن ها بايد با دقت كنترل  نمودارها، تصاوير، ج
ــب كرد،  ــه گونه اطالعات كس گردند. از بخش يافته مى توان س
ــت مى آيند. دوم  ــات تجربى به دس اول اطالعاتى كه از آزمايش
ــى ها مطرح مى شوند و سوم  ايده هايى كه در ارتقاى روش شناس
درك چگونگى روش هاى نمايش اطالعات مشابه در گزارشات.

ــا گزارش علمى كه  ــن بخش از مقاله ي ــق با مطالعة اي محق
ــن يافته ها را  ــت، مى تواند اي ــريح يافته هاى علمى اس دقيقًا تش
ــود در نظر گيرد، يا اينكه  ــه با يافته هاى خ معيارى براى مقايس
ــاس طرح فرضية خود قرار دهد. همچنين اين بخش  آن ها را اس
مى تواند چگونگى عمل روش هاى آزمايش را نشان دهد؛ به طور 
ــان دهند كه، نگارنده در آزمايش هاى  مثال چنانچه نمودارها نش
ــاعت اول  ــاعته را درنظر گرفته و در پنج س خود تغييرات يك س
ــده و بعد از آن تغييرات بسيار سريع بوده،  هيچ تغييرى ديده نش
ــاعت  ــريع در س ــرايط تغييرات س تكرار آزمايش فوق با تغيير ش
ــن كند. در انتها مطالعة تصاوير و  پنجم را احتماًال مى تواند روش
ــا در بخش يافته ها، به محقق كمك مى كند كه، چگونه  نموداره
ــح، دقيق، و با حفظ  ــكلى واض ــد اطالعات و يافته ها را به ش باي

استانداردهاى تحقيقى معين كرد. 
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روش  و  ــل  مراح ــدول  ج ت 2.   
ــات علمى  ــة مقاالت و گزارش تهي
پژوهشى.

بخش نتيجه گيرى و توصيه
ــده عقايد و نظرات  ــت كه، نگارن ــن بخش اين امكان هس در اي
ــث نتيجه گيرى  ــت كه مباح ــى اس ــود را نيز بيان كند. بخش خ
ــريح مى گردند. محقق ممكن است يافته هايى  دربارة يافته ها تش
ــته،  ــل آن ها در زمينه هاى يافته هاى گذش ــاب و با تحلي را انتخ
ــت  تئورى ها، يا فرضيه هاى جديدى را مطرح كند. يا ممكن اس

ــيرهايى را براى  ــدى را مطرح كند و مس ــؤاالت جدي محقق س
تحقيق مشخص كند كه نتايج آن ها ارزشمند باشند.

هدف از بخش مباحث در مقاالت و گزارش هاى علمى، تبادل 
نظر و تبادل ايده ها بين محققين است. پس محقق در اين بخش 
اغلب، ايده هايى بديع و سؤاالتى تحقيقى، كه هنوز پاسخى براى 
آن ها داده نشده، و مسيرهاى ادامة كار تحقيق را مطرح مى كند. 
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