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ح باشد. با توجه اهمیت نگارش صحینامه میچکیده نویسی یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق، به ویژه در مقاله و پایان

 .شودمطالبی ارائه می نحوه نوشتن چکیده و آموزش چکیده نویسی این بخش، در ادامه پیرامون

  

 اهمیت بخش چکیده

 باشد. از جمله در داوری ونامه است و از جهات مختلفی دارای اهمیت برخوردار میچکیده در حقیقت نمای کلی مقاله یا پایان

شود و در صورتی که این بخش مفید تشخیص ها و مطالب مالحظه می بررسی مقاله، غالبا این قسمت، پیش از سایر بخش

 .گیردداده شود، متن اصلی مقاله در دستور کار مطالعه و بررسی قرار می

همچنین، چکیده دربردارنده خالصه تحقیق است و مخاطب با مطالعه این بخش، از مسأله، روش و دستاوردهای تحقیق مطلع 

 .شودبهتر مخاطب نیز میشود. بنابراین، نگارش صحیح این بخش باعث جذب می

  

 ساختار چکیده

کلمه تشکیل شده است. و از نظر ساختار و محتوا دارای چارچوب خاصی است.  ۰۱۱ – ۰۵۱چکیده به لحاظ حجم، معموالً از 

 شود؛ها و مباحثی که الزم است در چکیده مطرح شوند، معرفی میدر ادامه، به ترتیب بخش

  

 مقدمه و زمینه مسأله -۱

« اهمیت موضوع»به ماهیت مسأله اصلی و اهمیت آن)جهت روشن شدن هدف مقاله(. معموال در این بخش ابتدا  اشاره

 .شودمطرح می« مسأله تحقیق»گردد، سپس مشخص می

  

 روش -۲

 (.است تحلیلی -توصیفی غالباً قرآن و حدیث رشته علوم نحوه بررسی مسأله و پاسخگویی به آن)روش مقاالت در

  

 دستاوردها و نتایج -۳

 .شوداطالعات، نتایج یا پاسخ های به دست آمده برای مسأله. در این بخش مهمترین نتایج به دست آمده در تحقیق، مطرح می
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 ادعا -۴

امتیاز  تواند به عنوانطرح ادعای نو و جدید با توجه به دستاوردها. نوشتن این بخش معموال الزامی نیست ولی نگارش آن، می

 .مثبت برای چکیده در نظر گرفته شود

  

 واژگان کلیدی -۵

 [.کلمه یا اصطالح ۵-۰ها و اصطالحات اصلی و تخصصی مسأله]معموالً واژه

  

 :ل شدهچند نمونه چکیده تکمی

 گردد؛های الزم در آن مشخص میشود و بخشدر ادامه برای نمونه دو چکیده مقاله نوشته می

  

 :نمونه اول؛ عنوان مقاله -۱

 بررسی مبانی اخالق پزشکی از منظر قرآن و حدیث

  

 چکیده

بررسی مبانی اخالق پزشکی از مهمترین مسائل مورد توجّه محافل علمی است و طرح مبانی اخالقی این حرفه و تحلیل آنها 

تواند پاسخی به چرایی دانش پزشکی و بستری برای نهادینه کردن این دانش ارزشمند و نافع باشد. اخالق پزشکی و می

م دین مبین اسالم است و نیز مسأله مبانی آن در فرهنگ و تعالیم دین های مختلف آن یکی از موضوعات مورد اهتماجنبه

ه رو، در این پژوهش تالش شداز این. ه(مقدمه و زمینه مسأل)باشدای برخوردار میاسالم مورد تأکید بوده و از جایگاه ویژه

بیین و حلیلی، مبانی اخالق پزشکی تت –است با تدبّر و تعمّق در آیات قرآن و روایات اهل بیت و با تکیه بر روش توصیفی 

براساس نتایج این تحقیق که از مطالعه آیات و روایات انجام شده است به دست آمد که: (. روش)مورد بررسی قرار گیرد

شناسی شناسی و هستیاخالق پزشکی مبتنی و متّکی بر مبانی خاصی از جمله: خداشناسی، خودشناسی، جامعه

ست بررسی، تبیین این مبانی و شناخت بهتر نسبت به این مبانی، نقش بسیار مهمی در نهادینه بدیهی ا ا(.دستاورده)است

 (.ادعا)کردن این مسأله در مجامع پزشکی و ارائه آن به عنوان الگوی جهانی خواهد داشت

 .اخالق پزشکی، مبانی اخالقی، مبانی اخالق پزشکی، اخالق اسالمی :واژگان کلیدی



3 
 

  

 :وان مقالهنمونه دوم؛ عن -۲

 بررسی اصول مردم ساالری دینی از منظر قرآن و روایات

  

 چکیده

های آن است. این نوع شیوه حکومتی دارای اصول مردم ساالری دینی الگوی نوینی از مردم ساالری برآمده از دین و ارزش

مقاله تالش شده است که به این  کند. از این منظر، در اینو ضوابطی است که آن را از سایر نظام ای حکومتی متمایز می

می های دین اسالکه دو منبع اصلی آموزه_مسأله پاسخ داده شود که: از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السالم 

در این راستا، تحقیق حاضر با (. مقدمه و زمینه مسأله)مردم ساالری دینی دارای چه اصول و ضوابطی است _هستند

نتایج به  ش(.رو)تحلیلی کوشیده است به این مسأله پاسخ گوید -گیری از روش توصیفیای و بهرهع کتابخانهاستفاده از مناب

های قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السالم در مردم ساالری دینی دست آمده حاکی از آن است که براساس آموزه

و « امر به معروف و نهی از منکر»، «خدمتگزاری»، «دیآزا»، «عدالت»، «حاکمیت قانون»، «محوری و خردورزیدانایی»

البته، بجز این اصول،  ا(.دستاورده)شودبه عنوان اصول و ضوابط مردم ساالری در نظر گرفته می« نفی سلطه و طاغوت»

صول نیز وجود دارد، اما این موارد، در ا« مشارکت عمومی»و « تکریم مردم»، «برابری و مساوات»ضوابط دیگری همچون 

باشند. در نتیجه این اصول هفتگانه به عنوان اصول محوری و ضوابط اساسی هفتگانه مزبور مستتر هستند یا به آنها متکی می

 .ا(ادع)شوندمردم ساالری دینی شناخته می

 .مردم ساالری، مردم ساالری دینی، دموکراسی، اصول مردم ساالری :های کلیدیواژه

_______ 

  

  .دباشمی رشته علوم قرآن و حدیث – مقاله نویسی کاربردیبسته آموزش   :این مطلب آموزشی بر گرفته از

توانید از طریق های آموزشی مرتبط، میسایر بسته تهیهجهت روی عنوان باال کلیک نمایید. جهت تهیه فایل کامل این بسته 

 .اقدام نمایید معارف نت به آدرس زیر وب سایت پایگاه
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