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اهمیت مرور مبانی نظری



امتیازات مرور خوب



دریافتن سیر پژوهش



پرهیز از دوباره کاری



رسیدن به مرز دانش در موضوع



بازپردازی برنامه پژوهشی



افزایش سطح خالقیت
و  

طوفان ذهنی



آسیب های مرور بد



جریان زدگی و روند زدگی



یشیالگوگیری کلیشه ای و قالب اند



گمراهی در انبوهه اطالعات



روش صحیح مرور مبانی نظری



انتخاب کلیدواژه مناسب. 1

واژگان رهنما                 تفسیر مسیر و مقصد                 هدایت

کلید                گشایش راه 

رهنمایی                هدایت



فیش برداری صحیح. 2



سندآوری دقیق. 3

ازذکر نام، سال، صفحه و مشخصات ضروری متمایزس



سندآوری داخل متن گزارش

:مثال

(62، 1394پورعزت، )



سندآوری در پایان متن گزارش

:مثال

، مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای1394پورعزت، علی اصغر، 
.رفتهدایت مسیر پیشرفت جامعه، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیش



:مثال

ارزشیابیاگر»بنویسیددولتهیئتدرببر
.(1394،62پورعزت،)«نشویدواردنمی دانید،



آرایش فیش ها. 4



مرور فیش ها. 5



گزارش مبانی نظری: ابداع خالق روایت. 6



 شدهنگارش روایت برگزیده یا ابداع. 7



جاسازی فیش ها در روایت نگارش یافته. 8



جمع بندی و نتیجه گیری از روایت. 9



حذف موارد زائد و بی ربط. 10



ویرایش و نو روایی متن گزارش. 11



بازآرایی متن گزارش. 12



اشتباهات متداول



نگارش با روش چسب و قیچی

فقدان خالقیت



سهل انگاری در امانت داری

گم شدن سلسله سندها و مدارک



دنسبت دادن آثار دیگران به خو

سرقت علمی



زیادنویسی آزاردهنده



کم نویسی نارساکننده



ضعف در جمع بندی                     جمع بندی بی حوصله



شیوه طراحی روایت یا داستان



روایت یا داستان

هر مقاله یا پژوهش حتما یک روایت یا داستان دارد



حثخاستگاه بحث، روایت گری، به ثمر رساندن ب



ویژگی های روایت گری خوب

کم حرف•

مستدل•

پرمغز•



روایت گری گیج

شیوه  های درهم و برهم نگارش



مراحل تدوین روایت



تعیین هدف از نگارش. 1



تعیین رئوس مطالب. 2



نگارش چهارچوب اولیه روایت. 3

مثل اسکلت بندی در ساختمان سازی



درج فیش ها در روایت. 4

مثل آجرچینی در ساختمان سازی



ویرایش و آرایش متن. 5

مثل ظریف کاری در ساختمان سازی 



ویرایش



ویرایش دوباره



ویرایش چندباره و 
استقرار روایت در گزارش  

مبانی نظری پژوهش



سواالت مهم



:1سوال مهم 

اگر هیچ منبعی درباره موضوع پیدا نشد، چه کنیم؟



:پاسخ

.ردیددرست بگ. بسیار بعید است که هیچ منبعی نیابید

.در حاشیه و پیرامون بحث بگردید



:2سوال مهم 

نیم؟چطور مطالب بی ارتباط یا کم ارتباط را جستجو ک



:پاسخ

.کنیداگر روایت مشترک نیافتید، روایت های مستقل را رصد



:3سوال مهم 

چطور مطالب کم ارتباط را پیوند بزنیم؟



:پاسخ

ی با خالقیت روایت غالب را طراحی کرده، روایت های فرع
.مستقل را در آن ها جای دهید



:4سوال مهم 

این همه کتاب و مقاله را چگونه بخوانیم؟



:پاسخ

با کلیدواژه مناسب
مطالعه خالصه ها 

تمرکز بر موضوع محوری پژوهش



:5سوال مهم 

الگوی نگارش ما چه باشد؟



:پاسخ

.یدبسته به هدف از تدوین گزارش، آن را مشخص کن



تباور کنید که خواننده متن شما بسیار مهم اس



استباور کنید که خواننده متن شما بسیار محترم



ما،  باور کنید که متن شما همچون امضا یا اثر انگشت ش
متمایزساز است



:نهج ابالغه140حکمت 

(.869ترجمه آیتی، )آدمی در پشت زبان خود پنهان است 



:نهج البالغه373حکمت 

وری، سخن در بند توست، تا آن را بر زبان نیاورده ای؛ چون بر زبانش آ
(.989ترجمه آیتی، )تو به بند او درآمده ای 



:نهج البالغه384حکمت 

هان است سخن بگویید تا شناخته شوید که آدمی در پشت زبانش پن
(.995ترجمه آیتی، )



:نهج البالغه293حکمت 

تررساتونامه یوتوستعقلترجمانمی فرستی،کهفرستاده ای
.(951آیتی،ترجمه.ک.ر)می گویدسخنتوسویازکهاستچیزی



:نهج البالغه224خطبه 

گفتنسخنیارایراآدمیاگرپساست،انسانازپاره ایزبان
دهد،ندرنگمهلتزبانبهسخنونکندسخنگورااوزباننباشد،

دومگفتاریفرمانروایانما.باشدتواناگفتنسخنبهآدمیاگر
امبرپرمیوه اششاخه هایوروئیدهریشه هایشکهماسترمیان

.(531-3آیتی،ترجمه.ک.ر)فروافتاده



پایان


