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  55 / دیذاچه

 

 

 نوشتپیش
ــه مهــارتجصــاز  گرامــی ب ــهطــالب  ــرای اراح ــان جامــه جوحســی، ب ی هــای الزم در پاح
پاحان هر مقطع تحصصلی، ضرورتی اجکار جاپـذیر حافزه ارزشهشد   های تخصصی در

کارگصری از شصوهتذحر اسخ.  ی تحقصـق، های اراحـهها و روشحک پژوهشگر در به 
کـردبه اجزقـال صـحصی حافزـه کهـک شـاحان تـوجهی  ه؛ دسزرسـی هـای علهـی وی، 

کشـــــد. از ایـــــن رو اســـــاتصد و عالقهشـــــدان را بـــــه جزـــــاحج پژوهشـــــی تســـــهصل مـــــی
کوشــصده صــاحج هــای مطلــوب و معصــار و اصــول و اجــد روشجظــران ایــن عرصــه، 
هـــای پاحـــان جوحســـی را بـــه عالقهشـــدان عرضـــه داشـــزه، در جهـــخ اججـــام مهـــارت
 های مسذزی بردارجد.های روشهشد و سامان حافزه، قدمپژوهش

که با تالش محقق ارجهشد جشاب آقای دکتـر   سصدحسـصن اسـحاقیاثر حاضر 
ــألصف و  ــراوان از ت گــامی در ههــصن راسزاســخ. ضــهن ســراس ف ــده،  گردح ــدوین  ت

گرفزــه و آمــوزهاحشــان، امصــد مــی حــن مــورد اســزفاده طــالب محزــرم قــرار  هــای آن دار
ان حشـاد. بزواجد راهگشای جگارش پاحان جامه برای داجش آموخزگـان حـوزوی باشـ

کــه دراجزهــا ــرا یرگــذار و ارزشــهشدصتأث یها وســخیز، پصــکتــاب ج یذکــر اســخ   یب
ق آمــده صــطــرح تحق یســاز یاتصو عهل یســحجو جامه انحشــد پاحشــزر بــا فرآیب ییآشــشا

که احاسخ. رجاء واثق دار گصگ ن تذکار، مورد اسزفاده بهرهین   رد.صران ارجهشد قرار 

گراجســـشگ پژوهشـــگران حخ جظـــرات  ـــن مـــدیر ـــخ جهـــاده، را بـــر دحـــده ای ی مش 
یـــزان را در اراحـــه حـــاتر مــــورد پیشـــشهادات و اجزقـــادات ســـازجده شـــها عز ی آثـــار پو

 برداری قرار خواهد داد.  بهره
 معاونت پژوهش

 مدیریت ساماندهی امور پژوهشی واحدهای حوزوی
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 دیباچه
ِذ ی} ِذ َن َءاَمُنوْا یْرَفِع اهَّلُل اّلَ وُتوْا اْلِعْلَم َدَرَجاتیِمنُكْم َو اّلَ

ُ
 {؛  َن أ

ع یا اف [دا دي جهاان ]مان ي داوشمىدان عاام  اا  یخدايود مقام اهل ا»
 (11)مجادمه:  .«گرداود یم

ُُ ِملَن الَحْق  ۀال ُسنَّ »: فرهایذ هی 7اهام علی های  ايیای    ِق؛یلَاْفضل

 1«.بهتر از پژيهش ویست
کسـاجن جوشــزاریـا ک صــو جاجــد  یرصادگحعلــن و  یدر پـکــه شــود  ین محتقــد ی، بــه 

که با تحق یم آن را؛  ۀههـجـه  ،اجـدافزـهحقخ را صاز حق ییپرتو ، تشهاشحق خوصداجشد 
کــه افزــهحدر یآجهــا بــه خـــوب و اخـــال   یمظهــر تـــوان علهــ ،جامـــهانحــپاجوشـــزن اجـــد 

ش در حخـو یبـا تهـام تـوان و تعهـد علهـ ،ن رویاز ا .اسخ یپژوه داجشهر  یا حرفه
کـاروان داجـش خواهشـد  یآجهـا م .دارجـدیگـام بـر مـ ،رگـذارصامـا تأثسـخخ ن راه یا بـا 

گ یشـــرفزیپو ســـفر شـــوجد  هـــن و  دشـــبیازماحخ حـــخ و مادحـــر را در آســـهان معشوصـــفرا
 ی علهصه و جظام اسالمی را پاسخگو باششد.ها جصازی از حوزه

ن و مزعهــد مــ و تــوش و تــوان  یه علهــحســرماههــه کوشــشد تــا یپژوهشــگران عــال 
گو مولد  یجوراج ۀن چرخیابه خود را در خدمخ  کـار  ان صـو جـام خـود را در مرجـد صبه 

کهــال بخشــ یافــراد کــه در  هــر  یگــام یداجــش بشــر ۀبــه هشدســ یبــه ثذــخ رســاجشد 
                                                      

  .8631ر، تْراى یروثیرضا ترازغ، هعجن غرر الحىن ٍ درر الحىن، اًتؽارات اهیعل .1
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کـه یک مـصـجآجهـا اجـد.  برداشزهز اما مؤثر، صچشد جاچ افزخـار  ،شـان جامـه انحپاداجشـد 
کاحو ماآجها  یعله  اسخ.  بشرحخ یروان علهه مذاهات 

ـخ مقـدس خـود را بـه ظاهرسـازیقصعالهان حق !یآر و  یجگر یو صـور ی، هه 
ــه حــســازجد. رهرو یف جهوصــرم ییگرا و مــدر  یزیگر فصــتکل ان داجــش بــا توکــل ب

داجشـد  یو مگهارجـد  یههـخ مد داجـش صـو تول یعله یزال، به فرآوریعالن مطلق ال
گرچه ا  . بودخواهد ن و ماجدگار یرصش اش اما ثهره ،دشوار اسخبس  ین راهیکه 

گرامــ کــه مــ ههــان !یپژوهشــگران  مراحــل از  یکــح جامــه انحپان ید، تــدوصــداجیطــور 
جهـاد  ،یسـحجو جامه انحاسخ. پا یلصالت تکهصژه در تحصیبه و ،یلصتحص یضرور

وزاجــخ و  هجشــان دهشــدز صــو جطــالب  یلصو تحصــ یاز مجاهــدت علهــ یآشــکار
ـــر ،جامـــه انحـــ. پااســـخ پـــژوه داجشک حـــ یســـطی علهـــ ـــا و وســـ یاث ـــرا یا لهصماج  یب

خ حـد جهاحطالب با ،ن رویمخاطذان اسخ. از ا یطالب از سو یتواجهشدسشجش 
 ی، سـطحیزدگـ داشـزه باشـشد و از شـزابشـه صزمن یـرا در ا یعلهـ یدقخ و مساع

بـــه مذاحـــد  یعلهـــ یجگـــر و بـــا  رفزجــد صبـــه شـــدت ب ره یـــیگراو مـــدر   یجگــر
   .ب ردازجد

ک انحپا یغشـــپربـــار و  یچشـــد محزـــواهر  یاز فضـــل و وزاجـــخ علهـــ یجامـــه، حـــا
ــــــدوصــــــقواعــــــد، اصــــــول و ضــــــواب  تحقخ حــــــاســــــخ، امــــــا رعاطــــــالب  ن یق و ت

جـوع دارد. هر  یک رساله علهح یگذار در ارزش بسزاییز جقش صج یسحجو جامه انحپا
خواهـد جامه  انحمزن پا شزر یبهرچه خ یجذابو  یبه آراسزگ ،یو ادب یشخ شکلحز

و بـا مهـارت  باشـشدجوآور در عرصه قالج و محزوا باحد ههواره پژوهان  داجش .افزود
 .کششدسو با جصازها اراحه  در خور و هن یا رسالهتا بکوششد  افزایی،

کـرده اسـخ مهارت ۀامروزه دجصای بالشدگی، ارتذاط معشاداری با مقول ها پیـدا 
کـــر  و دوران  هداجشـــهشدی، ســـرری شـــد، عصـــر (Piter Druker)و بــه قـــول پیزـــر درا

حکــن آجــاجی جصســزشد  ســوادان قــرن بیسـخ وبــی»از جظـر او،  .روشـهشدی، شــروع شــده اســخ
 ۀهـزار سـوادانتواجشـد بشوحسـشد حـا مـدر  جدارجـد، بلکـه بـیتواجشـد بخواجشـد حـا جهـیکه جهی

که جهی کساجی هسزشد  کششـد و طذـق تغصیـر و تحـوالت سوم،  تواجشد مهارت آموزی 
 «.پیش بروجدروز، 
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ــه پ گفز کــه امــروزهیجا ــحجســل جــوان و جامعــه د ،داســخ  ــا هــزاران پرســش یش  ب
کشــده م یاز ســو یگــاهکــه ـ پاســخ  یبـ اجــد و از  مواجــه ـ شــود یدشـهشان القــاء و پرا

کز مشـد و   ، جظامیدرخـور، علهـ یها پاسـخ ن دغدغـهیـتواجد بـه ا یکه م یجهله مرا
کــز حــوزو یلــصالت تکهصمســزدل دهــد، پژوهشــدگان تحصــ  یو داجشــگاه یدر مرا

ــــابرا ــــه ج ییگو و پاســــخ یمســــضله ششاســــ ،نیهســــزشد. بش ــــزون یازهــــاصب از  ،روزاف
 ۀجهفزـ یروصن جیبه ا یهاسخ و جهخ ده جامه انحپااجزخاب موضوع  یها ظرافخ

دقــخ و بــه ک ســو حــاز ان، پژوهــ داجش یعلهــ ییشــه از تواجــاصبه یرصــگ بهرهو  یعلهــ
مراجعه بـه مشـابع  گر، بهحد ییاز سوو و مشاوره با اهل فن و تخصص  یکاف یتأمل

دارد. از صـج یپژوهشـ  یو عله یتخصص یها هو مجل یزالصجحو مزون مکتوب و د
گــر جزــواج ا حـــ یحــوزوو  یر علهــین ذخــایـــا یرا بــرا یر درســزصن مســصا جخـــواهحــن صا
 یدر جهزــروهــا صن جیــ، ا«یکن لشعع ّیاىّ سعع »از بــاب  ،نحرصــدر جظــر بگ یداجشــگاه

کار  کارآمد به  کاسـزه م یو از وجاهـخ علهـروجد  یمجادرسخ و جا شـود و  یمحقـق 
بصـج یو حــوزو یجامعـه اســالم کــن بهــره حــبهـره  ی، بــافزگـان خــودحخ یــز از وجــود تر ا 

کـار تـدوش یپسزه اسخ حشا ،نیبشابراماجد.  یم ، ابزـدا بـا جامـه انحپان یاز شروع بـه 
 یرصکــارگاز بــهن و پــس حشــوآشــشا  یســحجو جامه انحپا یضــرور یهــا اصــول و مهارت

برد ،ماجا یاثرآجها،   .نحگذارادگار حاز خود به  ،شهحاجدو مولد علن و  یکار
 ـی علهــی هــاتکصــه بــر حافزــهکــه بــا ن راســزا صاســخ در ههــ یتالشــ ن جوشــزار، یـا

در کــه جـــام آجهـــا ـ محزــرم ؤلفـــان پژوهشــی جگارجـــده و مشــابع پژوهشـــی اســاتصد و م
که در تار و پود ایـن ـ  جامه آمده کتاب بـه تشاسـج  ،جوشـزارتهصه شده اسخ. از آججا 

 و تلفصــق و بــه خــاطر درهــن تشصــدگی و ادغــام اســزفاده شــده،آجهــا هــای  از اجدوخزــه
حافــخ ــد از آجهــا بوســصله ممطالــج و در ــچشــصن رعاحــخ هــنلــف و ؤهــای جدح ح  ۀرو

 .جداشـــزه اســـخی آموزشـــی، امکـــان ارجـــاع دهـــی دقصـــق وجـــود هـــا کتاباغلـــج 
را ارج جهصن و آجچه از قـوت سشدگان حجوشاحسزه اسخ تا تالش علهی این  بشابراین

حخ در اثر دحده ن اثـر یـن ایآجها بداجصن و در تـدو یها تالششود را حاصل  یم و مز
کاسز  ن.حجگارجده بگذار ۀشود برعهد یده محد یاحزهال یآجچه از 

ن مسـضوال معاون محزـرم پـژوهش جشـاب آقـای خـالقی، یو ههراه یههگاماز 
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کل ساماجده ها  جامـه انحامـور پا ۀژه اداریـبه و ،واحدهای حوزوی یپژوهشامور  یاداره 
ـــاجی  ـــان ابوالفضـــل و ســـالک یلصاســـهاع ،افشـــار هـــاســـرکار خـــاجنو تحقصقـــات پاح ، آقاح

کرامزی و  کـوش  هراتصان و مرتضی  چـه م؛ ارکهـال سـراس را د« هـاجر»اجزشارات سـخخ 
گر جذود ههکـاری و رهش یـور طذـع آراسـزه ن اثـر یـاودهـای آجـان، هاحشکه ا . گردحـدجهـیبـه ز

که مقذول افزـد و صام و روزی بـه  ق علـن و داجـش ههـوار سـازدیـان طرحـرهرو یراه را بـراد 
که     :کارمان آحد 

 (88:شعرا) ﴾ٍ نیإِالّ هٓيْ أَتَى اللّهٓ بِقَلْبٍ سٓل ،نْفَعٔ هالٌ وٓ ال بٓنُوىَیوٕمٓ ال ی﴿



 

 
 
 
 
 

 مقدمه
مهــارت  ،داجــش یدن مرزهــاحــا و درجوردصــ  خــاد دجحبــا توجــه بــه شــرا ،امــروزه

گون  یها جشذهدر  ییافزا در ژه یـ، بـه واسـخ یو ضـرور یاتصـح ی، امـریزجـدگگوجا
کــه مشاســذ ۀهــزار ابعــاد  ،یبشــر ۀدصــچیپ یهــا یدگرگوجو  یاجزهــاع یها خســوم 
ــجد  یهــا یژگیوشــامل صــفات مهزــاز،  ،هــان مهــارتیــافزــه اســخ. اح ید و مزکثــرح

کــه فــرد بــه ههــراه دارد و بــه  ییو اســزعدادها یشخصــ گوجــاگون  یهــا مکانهســزشد 
جصــاز  ییهــا بــه مهــارت ل، شــغل و ماجشــد آن،صصــ، تحیدر زجــدگاجســان . کشــد یممشزقــل 

که در ط  .  دآموز یرا م ها آن ،یریپذ و جامعه یشد زجدگحفرا یدارد 

 هامهارت انواع
 شوجد: ین مصعهومًا به سه دسزه تقس ،هامهارت

 یعله یهامهارت  .1
کلـحا وظـاحـاججـام دادن امـور  یبـرا  ،هـان جوع مهـارتیا کـار حـ یف  ک شـغل بـه 

 ؛شوجد یگرفزه م

 محتوا ـ کار یهامهارت .2
کـه  یدار کتـابماجشـد  ؛شـوجد یک حرفـه خـاد محـدود محـها به ن مهارتیا

بـــه کـــه  یاورا  امزحـــاج یگـــذار ی و جهرهصا تصـــححـــدار آجشـــد و  عهـــده هـــادار کتاب
 ؛شود یم ها اججاممعلن ۀلصوس
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 یتیریمد خود ای یانطباق یهامهارت .3
ع، حسـر یرصادگحـ ییهسزشد. تواجـا یشخص یهاژه حا خصلخیشها صفات وحا

ـــرداخزن بـــه جزخ و حـــس  ی، ســـازگاری، خـــودگرداجیششاســـ فهصق، وظصـــات دقصـــپ
 جد.ا یاجطذاق یها از مهارت ییها جهوجه ،یو لذت معشو یههکار

که در عرصهههان گون  یها طور  از صـج ییافزا و مهارت یرصادگحبه  ،یزجدگگوجا
 یک ســـرحــداشـــزن ز بــه صــجامــه مطلـــوب ج انحک پاحــن و جگـــارش یدر تــدو ،نحــدار

کـه برخـن. حازمشـدصج یا هحپا یهامهارت پژوهـان از ههـان  از داجش یچگوجـه اسـخ 
کســاجحامــا در مقا ،کششــد یاســزفاده م یمــواد، محزــوا و ابــزار جوشــزار کــه از  یســه بــا 

ــام م یســحجامــه جو  انحــژه پایــو یهــامهــارت ک تواجشــد  یماجشــد و جه یبرخوردارجــد، جا
مـدر  اخـذ  یبـرا ،ن مهنیتوجه به ا. با کششدرا اراخه  یا محصول مقذول و پرجاذبه

 و کســج یششاســ روشبــه  یا داجشــگاهحــ یحــوزو یاز ســطوح آموزشــ یکــحدر  یلصتحصــ
از و صــمــورد ج یهــا ییقــخ، بــدون داشــزن مهــارت و تواجاصحقن. در حــاز دارصــجمهــارت 

 افخ.حدسخ  ین اهدافصبه چش توان ی، جهیقذل یز آمادگصج
را  یهـپژو هـر داجش یهر و جشان علهـکه ُم  یا جامه انحپا از چگوجه مهکن اسخ 

گــــذر کارجامــــکــــرد عذــــور  یبــــه ههــــراه دارد، آســــان و   یخــــود را ســــطح یعلهــــ ۀو 
کـــه  پشداشــخ!ه ههــان طـــالب و  یســشجش علهــ ۀلصجامــه وســـ انحپان، صگفزــطــور 

 ش اسخ.حخو یلصـ تحص یپژوه به رسالخ عله خ و اهزهام داجشصاهه ۀدهشد جشان
کـه جـز بـا باشـد شـه حد فکـر و اجدصـتول یعله ۀرصزججاز  یا تواجد حلقه یرساله م

کاروان علـن و داجـش، بـه سـراججام  یبرا یو عزم جد ییگرا فصتکل ههراه شدن با 
 یبــرارا  یا یجــد یو اجزهـاع یج فــردصآســ یهــر اقـدامن، یــد. جـز اصجخواهـد رســ

ک ســـو حـــ. هرگوجـــه ســـهل اجگـــاری، از خواهـــد داشـــخبـــه ههـــراه  ،رســـاله ۀســـشدحجو
ــده را سســخ و ب یکارجامــه علهــ کــاروان  ،گــرحد یســوســازد و از  یاعزذــار م یجگارج

ن یـدارد و ااز صـجافـراد  یخـود بـه تـالش علهـ یرشد و بالشـدگ یکه برا یبشر یعله
 ،نیســازد. بشـــابرا یبهـــره م یشــود را ب یاو محســـوب م یداجشــ یها هحاز ســـرما ،آثــار

کــه طــالب و داجشــجو بــه  یخــود و مددرســاج یعلهــ یتعــال یبــرا ،انحسـزاوار اســخ 
کوششصاز ه یبشر یقافله عله تواجـد  یکـه م یعـواملاز  یکـحفروگذار جذاششد.  یچ 
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 یهــابـا اصـول و مهـارت ییرسـاجد، آشـشا یارحـن مهـن یـبـه ا یابحـ را در دسـخآجهـا 
توان در پرتـو وجـدان  یم ،هان فشون و مهارتیا یرصادگحاسخ. با  یسحجو جامه انحپا

گرانیوز یو تالش جهادگوجه، اثر یعله گذاشـخ حش بـه حسـشگ از خـو ن و  ادگـار 
ن یخـــود مـــز ۀشـــحبـــر تـــار  اجد ،ش را بـــا افزخــارحخـــو یز مـــدال علهـــصـــشــده جحو در آ

مـان  یوجود یهـاداجش، جگـرش و ارزشن صتواج یمها مهارت یرصادگحبا ساخخ. 
ــــه تواجا ــــع، و ن صکشــــل یتذــــد یشــــصو ع یواقعــــ یهــــا ییرا ب ــــر یکــــح در واق ن یاز بهز

کشزـ یها روش  یمشـد بهره ،یکار از مسـامحه یرصجلـوگرل آن و اسزفاده از زمان و 
 اسخ.  یزیر از برجامه
 ۀجکتـ ،شـانحماجـده از ا جـاه ن بـحتقـو ،«یخ اهلل دکتـر بهشـزحـآ»از شـهادت پس 

کـرد یذـصعج  یزیر خـود، برجامـهشـده حشـش مـاه آ یبـراز، یـد عزصن شـهیـا ؛را آشـکار 
 یها برجامــهدارها و حــ، دیزهــالاح یهــاخصــفعال یگــر، بــراحبــه عذــارت د کــرده بــود.
کرده بـود. صیتع یشصمع یها خود، وقخ ق صـدق یو طراحـ یزیر برجامـهبـا  ،نیبشـابران 

دســـخ کارآمـــدتر بهزـــر و  ،یســـحجامـــه جو انحبـــه اهـــداف پا ،یجگـــر شـــدهحق و آصـــتحق
 افخ.حن صخواه

یــزی درســخ ج، صــن ترتیبــد ــا برجامــه ر بــه  ها مســصر پاحــان جامــهو ههــه جاجذــه، ب
بردی رهشهون شده و به معشـای واقعـی کار بـه تحقصـق  ،سوی تحقصقات بشصادی و 

 یا جوگراجهو جســـخ یهـــا خصبـــه فعالپـــژوهش  ،در واقـــع .شـــود یمو پـــژوهش جزدحـــک 
کــه براســاس  یاطــال  م آن، کشــف از هــدف  و رد صــگ یک روش معزذــر اججــام محــشــود 

 اسخ. مجهولامور به علوم و کشف  یابح دسخ احقخ و صحق
 :کرد عهده وجود داردحدو رو ،پژوهش یها فحدر تعر

 .یکرد هدفحرو (ب ؛یفصکرد توصحرو (الف 
ــادرصــدد ا «یفصتوصــ کــردحرو» ــه  یقــصف  دقصتوصــ ســخ ت از آجچــه در خــارج ب

خواهـد مشـخص  یم گـر، حکشـد. بـه عذـارت ده حـرد، اراصـگ یعشوان پژوهش اججام م
که  و چگوجـه د اججام شود حبا ییها خصفعالجوع شد چه حآن فریا یرصگ شکلدر کشد 

کـرد، روش حن رویـباشـد. در ا تـر  کارآمـد و اثربخشجه، صجزتا داد اججام آجها را د حبا
در صـدد  «یکـرد هـدفحرو» ،در مقابـل اسـخ. ار مهـنص، بسمراحل اججام پژوهشو 
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 . کشد یرا معرف یپژوهشخ صجه فعالصا جزحاسخ تا هدف 
گفخ یم در مجهوع کـه  یخ مـشظن و مـدوجصـفعال کح ،قصتحق که توان  اسـخ 

گســــزرش داجــــش و حق ،آناز هــــدف   ،و حاصــــل پــــژوهشاســــخ قــــخ صکشــــف و 
که برا یزصبه آن چ یابح دسخ از  یاطـالع اجـدکا حو گران مجهول اسخ حد یاسخ 

کـــه جـــوع خاصـــ ف آنحن تعـــاریـــشـــکال ااالذزـــه آن دارجـــد.  را از پـــژوهش  یاســـخ 
برمی  یتـر خ عـامصـد فعالحـبا ،ن چـارچوبیـعذور از ا یبرا ل،صن دلصبه هه .گصرددر

گرفخ گوجـه فعال ،ی. به عذارترا در جظر  در جهـخ کـه  یقـخ مشسـجن و خال  صـبـه هـر 
ن یـــو اســـزفاده از ای عـــص، طذیاجزهـــاع، ی، فرهشگـــیاجســـاجش ســـطی داجـــش حافـــزا

بردها یبرا ،هاداجش گ ،دحجد یکار گفزه مرد، صاججام   شود. یپژوهش 
کوشش ،قخصدرحق کـه صسـشجو  یعلهاسخ  یپژوهش   یا بـا طـرح و برجامـهده 
 مجهول اسخ.  یقزصکشف حق یبرا ههراه و 

کـه تحق یتر، م جامع یفحاما در تعر گفخ  خ مـشظن و صـق و پـژوهش، فعالصـتوان 
که به دسخ یمدوج گسزرش داجش و حقصمساخل مع یابح اسخ  کشف و  قخ صن، 

بردح یادصتواجد بش یاججامد و حاصل آن م یم کار  باشد.  یا 
ـــبا کـــه د ح ـــژوهش واقعـــداجســـخ  کـــه تحق یشـــروع م ییاز جـــا یپ قـــات صشـــود 

ق صـجـه تحقصشـود تـا جز یق، تـالش مصر تحقصدر مس .اجد به آججا خزن شدهن، صشیپ
 یز خـالصـج یشـصیو تذ یفصتوصـ یها اججامد. الذزه پژوهشیشه بحد فکر و اجدصبه تول

کش یبعد یها گاه خود را در رتذهحد جاشتواج یو م شدسزصج فاحدهاز   د.شحفظ 
ــرای مشاســج زمــان پاحــان جامــه جوحســی را فرصــزی  ،کــه طــالب ارجهشــد امصــد ب

ی علهـی خـود ها ظهـور و بـروز تواجهشـدیی خود و ههچشـصن ها سشجش داجسزشی
گراناز بداجشد و  ا و خـال  اسـزفاده حـپو یا ر تولصد فکر و اجدحشـهد ،بها این فرصخ 

که امروزه و  کششد  اسـالمیهن صو مـجصازهای فراواجی در ساحخ جظـام  ،جصک بداجشد 
کلـــ تذصـــین درســـخ معرفـــخ ششاســـی و جهـــان اســـالم وجـــود دارد در ، یو بـــه طـــور 

 ار صبســ ...اســالم، تفکــر اخالقــی و معشــوی، تفکــر فلســفی، اجزهــاعی، اقزصــادی و
کششــده و کــه الزم اســخ  ــاجع  ــد دقصــق، علهــی، ق ــا توجــه باح ــه اجدحشــهب ــج ها ب ی راح

گاجهـــان معاصـــر  ـــد و ههـــصججـــام  ـــه ها رســـالخ اساســـی حوزهشهـــا، حا ۀرج ک ســـخ 
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 .محقق خواهد شداجزهادی ـ تشها در پرتو حرکخ جهادی شک،  یب
کششـده داجـش باشـصن بلکـه باحـد از طریـق  در تـأمصن ایـن جصازهـا، جذاحـد مصـرف 
حشی، آزمـــاحش، شـــهامخ و  کـــاوش و بــازآفر پــژوهش، تطذصـــق، تحلصـــل، جقــد و جظـــر، 

حن. جهخدر گامی  ،مهارت  تولصد علن و داجش بردار
گــر بــه وضــع موجــود خــو بگصــرد و در   اجســان در زجــدگی روزمــره و عــادی خــود، ا

کشد، بشـابراین . رسـدمقصـود جهـی به سـر مشـزل چرخه تکرار و آرامش طلذی حرکخ 
که حا را داشزه باشد، باحد جـرتت و جسـارت » باحد بداجصن  که قصد فزی در هرکس 
 «.شدداشزه باز صجتر  ساحل را 

کوشــش جهــود  ــد حرکــخ و  ــا باح ــهت ــوآوری و بالشــدگی رســصد وگرج ــه ج ــار : »ب  از جویذ
که آب آن به حد، ای میچاله کوچک  کسی مروار یزد،  کرد گراجذهار  «.صصد جخواهد 

، بـــدون بـــه ایهـــای علهـــی در هـــر جامعـــهپـــژوهش و واپســـصن ســـخن احشکـــه،
جوامـع پیشـرفزه جشـان  ۀکارگصری و ههخ جسـل جـوان، امکـان پـذیر جصسـخ. تجربـ

حــاد و تواجــایی و امکــان تهرکــز بیشــزر و تحــخ مــی کــه جســل جــوان، بــا اجــر ی ز دهــد 
حهاحخ و هداحخ پژوهشـگران خذـره و بـا سـابقه و بـا آمـوزش صـحصی و روشـهشد، 

 باشد. ساز آحشده جوآفرین و تواجد تحول آفرین، می
حـابی بـه دسـخ ،هخلـل جاپـذیر طـالب فرهصخزـ ۀبه طور قطع در پرتـو عـزم و اراد

 .جخواهد بودای روشن، داجش بشصان و دین مدار دور از دسزرس آحشده
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 یها ستهیازها و باین شیپ 
نامه انیپا



 
 



 

 
 
 

 نامه انیپانگارش  یها ستهیبا 
ــپا رشجگــا یبرخــ کــار پژوهشــحــتشهــا جامــه را  انح پشدارجــد و  یمــ یقــصو تحق یک 
 یآن را مشــــارکخ در داجــــش بشــــر یا و پــــاره یپژوهشــــ یســــزگحآن را شا یتعــــداد

 دقـخر یـد به موارد زحبا ،یبه اهداف پژوهش یابح دسخ یبرااما کششد.  یم یمعرف
بـه  یابحـ دسـخ و  جامـه انحپا یفـصک یبـر غشـا ،ل آجهـاصن تا با تحصصداشزه باش یکاف

 ن:یابح یشزریبق صتوف ،اهداف

 یموضوع یازشناسین .1
 ،نیبشـابرادارد.  یارصخ بسـصـاههمخاطذـان هـدف،  یواقعـ یازهـاصپاسخ بـه ج

 ؛باشد یا عهلح یجظر ۀازها در عرصصبه ج ییگو پاسخ ید براحبا یتالش عله

وش .2  یشناس ر
قـخ، صدر حق .افـخحدسـخ  یج قابـل قذـولحتوان بـه جزـا یجه ،یبدون روشهشد

گون  یها موضوع و مخـزص بـه خـود  خـاد یازمشـد روشـصج ،هـا و جوع پژوهشگوجا
دسـخ ا حـک پرسـش حـافزن پاسخ ح یمشد برا  شد جظامحک فراحق صروش تحق .اسخ

از  یا ق مجهوعـهصـروش تحق ،گـرحاسـخ. بـه عذـارت د مسضلهک حراه حل حابی به 
هــا،  خصواقع یبررســ یافزــه بــراحو جظــام مطهــضن معزذــر و  یهــاو راه هــاقواعــد، ابزار

 ؛اسخمساخل به راه حل  یابح و دسخامور مجهول کشف 

 ینگر جامع .3
گون مسـضله  یها جشذهپرداخزن به  و  یارتذـاط و اجسـجام مشطقـ یو برقـرارگوجا

گون برا یها هحبر اساس جظر یل علهصه و تحلحتجز  ،به اهـداف یابح دسخ یگوجا
 ؛اسخ یار ضرورصبس
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 قیتحق سؤاالت به ییگو پاسخ در یهدفهند .4
ــرا ،یا جامــه انحپاهــر  کشــف حق ســؤالپاســخ بــه  یب  یمجهــول طراحــ یقزــصو 

ســؤاالت  ؛مــورد اجزظــار اســخ، پاســخ ســؤاالتبــه  یابحــ ، دســخنیبشــابرا .شــود یم
کل یم ،قصتحق  :مطرح شود یو فرع یتواجد به دو صورت 
 یزلسؤال  (الف

شــــود. در واقــــع  یمگرفزــــه پــــژوهش  مســــضلهن از صبــــه طــــور مســــزقن ســــؤال یــــا
 کشـد یمشخص مکه ق صتحق اسخ به مسضله ی، خود پاسخیکلسؤال  ییجو یپ

 .کشد یرا دجذال م یزصچه چ ،پژوهش
 (ی)ج خ یفکعسؤاالت  (ب

ک صـتفک مسـضله»تـوان آجهـا را  ید و مجرصگ یمجشضخ  یکلسؤال از سؤاالت ن یا
کــه در تحق یی محتصــرســؤاالت ن یــد. محقــق بــا اصــجام «از پــژوهش هشــد ق، صــکشــد 

سـؤال ن یتواجـد چشـد یهـر پـژوهش م .«شود یچه اججام جه» و «شود یچه اججام م»
کــدام از ا یفرعــ ــرا ییراهشهــا ز صــج یفرعــســؤال ن یــداشــزه باشــد و هــر  و  هصــته یب
گـردآورمحزـوا و ن یتدو بـه د حـبا یفرعـسـؤاالت  ،نیاطالعـات اسـخ. بشـابرا یابـزار 

کــه بــر علهــجان شــویــب یا گوجــه ــا ید  کحبــودن جز د و شد داشــزه باشــصــج پــژوهش تأ
 .دشاراخه ده یل آمارصه و تحلحتجز یمشاسج برا یچارچوب

 مناسب یاتیادب از یریگ بهره .5
 .دارداز صــج یمشاســذ یبــه قالــج ادبــ ،یعلهــ یها افزــهحبــه  یخ بخشــیجــذاب

کامل  یجگارش و اصول ادب نیید به آحن، بایبشابرا ر ن تـا در اثـصبشـد باشـ یپـابه طور 
 د.حاصوارد ج یاجحزاثر،  ییمحزوا یبه غشا ،ن مهنیغفلخ از ا

 علهی هایفعالیت انواع و مند منظا مطالعه به توجه .6
کـه  یدوره آموزشــ ،یلـصتکهالت صتحصــ یهــا دورهشـزر یب ک هشــزن حــهســزشد 

ن یتـــدو ، هشگـــامشـــود. داجشـــجو یم جامـــه انحپان یتـــدو یصـــرف پـــژوهش بـــرا ،آن
ز صــن عهــل پــژوهش جصحــ یرصادگحــق مشــارکخ در پــژوهش، بــه یــاز طر جامــه انحپا
ــا مشــابع تحق ییپــردازد. آشــشا یم  یها از آموخزــه یش مهــارت جوشــزارحق و افــزاصــب
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زصشـــیپ  ،قــــخصهاســــخ. در حق جامه انحـــن پاید تــــدوحــــاز فوا ،یذهشـــ یدگحــــن و ور
 مشد اسخ.  جظام ۀشد مطالعحبا فرا یعهل ییآششا یسحجو جامه انحپا

گروهـ یفـرد یهـا ییاصل تشاسج پـژوهش بـا تواجا ق صـاز اصـول مهـن تحق ،یو 
ار صبسـ یا مگـر در دامشـه ،سـخا داجشجو  یفراتر از توان فرد ،لصاسخ. پژوهش اص
قابــل  یفصمطالعـه توصـ شـزر ی، بها امـا در پاحــان جامـه .خـاد یطحمحـدود و در شـرا

گــــردآور یق و بررســــصــــتحق دور از دســــزرس  یها شــــهصاطالعــــات در زم یاســــخ. 
گوجـــهآجهـــا  یده ســامانمحققــان و  جهـــخ  یمحققـــان بعــد یکــه راه را بــرا یا بــه 

پژوهصاصـــ یهـــا پژوهش قابـــل ها  جامـــه انحپان جـــوع از یـــههـــوار ســـازد، در ا یل و بـــاز
ی در صـورت اجزخـاب صترجهـه و تصـح ی تذصیشـی،هـا پژوهش اسخ. الذزهوصول 

 تواجد اثربخش باشد. یداجشجو، م ییدرسخ و تشاسج آن با تواجا

 هاها و مطالعه علهی برای تدوین پایان نامهانواع فعالیت
کـــار عهلـــ یگزارشـــ ،جامـــه انحـــپا کـــه بـــا  یا محققـــاجحـــمحقـــق  یکامـــل از  اســـخ 
گـروه آموزشـحتصـو اسـزادان بـه  یو داور یضـخ علهـصه ییو راهشهـا خح، هـدایج 

 ده اسخ.صاتهام رس
اسـفار »کتـاب  یه فهرسـخ موضـوعصـته ،یسحجو هحتوان جها یا محآن، یابا وجود 

ب یماجشــد فرهشــگ اخالقــ ،یســحجو ا فرهشــگحــ «اربعــه مالصــدرا گــردآورحــ یزــیتر و  یا 
کلصتوض راث صـم یاصـاح یبـرا یی جسـخ خطـصا تصـحح، یفلسفه اسالم یی قواعد 

 یا آموزشـحـ یاطالع رساج یرصگ جهخکه  ییها ا موضوعحو ا ترجهه مزون حمکتوب 
کـردها  جامه انحپاموضوع به عشوان دارجد را  در  ،هـا ن پرسـشیـه پاسـخ بـه ااجزخاب 

ــواع فعالســخ. ها یه و بررسمطالعــ ییغــا یگــرو طذقــه بشــد کــه  یعلهــ یهــا خصاج
 :اجد از ، عذارتمشد اسخ  جظام یا مطالعه یبرا

پژوه .9 ؛لصپـــــژوهش اصــــــ .5  .ف صــــــرف(ص)توصــــــ ؛یابحــــــ شـــــهصزم .3 ؛یبــــــاز
 یمـرور. 6 ؛ی. مطالعه مرور5 .اطالعات( یده و سامان ی)گردآور یرساج اطالع.2

گ  .اثر کحترجهه  .9 ؛ین مزن آموزشیتدو .8 ؛سحجو ی اثر دسخصتصح .7 ؛رصفرا
ـــوع مطالعـــه ،اخـــزالف شـــدهشـــه، ســـذج صزمن یـــآجچـــه در ا کـــه در  یا ج اســـخ 
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گوج یالذزــه مطالعــه علهــ مجــاز شــهرده شــده اســخ. یســحجو جامه انحپا گوجــا  یاجــواع 
کـه تقسـ ههان ؛دارد ، یلـص، تحلیقـص، تطذیخحتـار یها هن پـژوهش بـه مطالعـصطور 

ز صـج ها همطالعـ یبشـد نصرد، تقسـصـگ ی، صـورت م...و یدار ششاخزح، پدیشحدرون د
ــ بـر اسـاس  یعلهـ یها ه. مطالعـشود یاججام مافخ و روش مطالعه صبر حسج ره

ذکـر آجهـا جـه بـه خـاطر اجحصـار کـه  دجشو ین مصبه ُجه قسن تقسهات ـ صاز تقس یبرخ
پژوهـان و طـالب  داجش یین اقسـام بلکـه بـه مشظـور آشـشایدر ا یعله یها مطالعه

ن یــرد. اصــگ یل اججــام میــبــر اســاس مطالعــات ذ یســحجو جامه انحارجهشــد بــا اجــواع پا
 :اجد از عذارتاقسام 

 لی. پژوهش اص1
ق صـتحق ،خ علنحاس تارصجو را در مق یا مسضلهمشد،   جظام یا در مطالعه محقق

که کش یم یو بررس شـد. در حگو یم «لصپـژوهش اصـ»بـه آن بعضی از اسـاتصد فـن، د 
کـه هـن مواجهـه و حاس تـارصدر مق یمعرفز یا رخشه ،مسضلهقخ صحق خ علـن اسـخ 

گــرو مطالعــ ،هــن پاســخ بــه آن ن یــا یمشــد اســخ. در صــورت اثربخشــجظــام یا هدر 
اس صــد علــن در مقصــن و تولیجــو یاهحــق، بــه جظرصــجــه و دســزاورد تحقصمطالعــه، جز

تــوان بــه یمــ یشــحدرون د یها هدر مطالعــجهوجــه،  یاججامــد. بــرایخ داجــش مــحتــار
 هان و عهل صالی پرداخخ.حان دو امر اصم یبسزگ هن

 ی. بازپژوه2
دوباره مـورد را  اجدکرده ین بررسیش از ایپکه  یامسضله ،ن روشیدر امحقق 

 یمجـددًا بررسـ یگـرحد یا مذـاجحـه صرا با فرض مسضلها ههان حدهد یپژوهش قرار م
گرفزـه بـود صـمـورد تحق یششاخز که از مشظر روان یارتداد مسضلهماجشد کشد؛  یم ق 

 کشد.یم یبررس یدگاه جامعه ششاخزحاز دگر حرا بار د
کشـد؛  یم یو بررسـمطالعـه  ،نیجـو یطحرا در شـرا هصهن ههان فرضـ یگاهالذزه 

ــیــشکــه دحماجشــد ا ــرار  یحصکــه در جامعــه مســ ین و بهداشــخ رواج مــورد مطالعــه ق
گـاه یم یبررسـز صج ی  اسالمصدر محبود را گرفزه  هـن  یقـصن روش تحقیـا یکشـد. 

 د علن مشجر شود.صو تول یتواجد به اثر بخشیم
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 یابحنهیا زمحصکف  یفی. مطالعه توص3
 یهــاها بــه مشظــور معشــا دادن بــه جشذــه دهحــپد همشــاهد ،«یابحــشــهصق زمصــتحق»

گون   : دارددو مرحله  ،قصن تحقیشد احفرااسخ.  شده یآور اطالعات  جهعگوجا
 مورد پژوهش در جامعه؛  یک پارامزرهاحق و جزدصدق ۀمشاهد (الف
 .اطالعات و معشا دادن به امور مشاهده شده یآورجهع (ب

ک حـع حـتوز ۀشـصدر زم یقصک جامعه تحقحف صمطالعه، توصجوع ن یهدف در ا
ع بحــد حــمحقــق در مــورد علــخ وجــود توز ،لصــن دلص. بــه ههــاســخن صمعــ ۀدحــپد
ن یـپـردازد. در ایآن در جامعـه مـورد پـژوهش مـ یبلکـه تشهـا بـه چگـوجگ ،کشـدیجه

 یبررســـ ؛ردصـــگیمـــورد آزمـــون قـــرار جهـــ یا هصفرضـــه، بـــه طـــور معهـــول، جـــوع مطالعـــ
 یا ، جهوجـهرصـات در ده سـال اخصاله یها الن رشزهصالزحص خ اشزغال فارغصوضع
ــوع مطالعــه اســخ. از آن گــردآورحک فراحــصــرف،  یفصپــس مطالعــه توصــ ج و  یشــد 

اطالعـات بـه  یابحـ دسـخسـذج اما حاصل آن  ،به اطالعات اسخ یسامان بخش
پژوهحل صاص یها پژوهش یبرادرخور  توجـه داشـخ د حـبان، یشود. بشابرا یم یا باز
 اججامد.ید علن جهصبه تول ییبه تشها یابح شهصق زمصکه تحق

 یاطالع رساجمطالعه به منظور . 4
ـــارکـــه  یهشگـــام ب ـــاز  «عالمـــه حلـــی» ۀدر ـــد ، لمعارفاۀریداک ح ـــماجش ـــح  ۀک فرق

ــــ، یکالمــــ ــــا حــــک شــــهر و حــــج، حــــک داجشــــهشد و ادح را  یا، مقالــــهیا هحــــک جظرح
گون بـه اســشاد آورده،  یرومشــد جظـام یابـه مطالعــهقــخ، ص، در حقنصسـحجو یم گوجــا

ـــیمـــ یهـــا را جقـــد و بررســـافزـــهحمراجعـــه و  آجهـــا  یدهـــ بـــه ســـامان ،ســـرسو  نصکش
ن یـش از ایکـه پـن یابحـ یدسـخ مـ یبـه اطالعـات ،ن مطالعـهیـن. الذزه در احپرداز یم
ا ما د.صخواهد رس یکشف و جوآوربه  ،ما یقصتالش تحقج، صن ترتیو بد دا جذودیپ

ــه  ــا ب ــمطالعــه م ــوبه صــســخ، بلکــه مــواد اولصمحــور ج مســضلهک معشــا، ح را در  یمطل
که اطالعات شاحقخ باصدهد. در حقیار محققان قرار مصاخز گفخ   یسـزه، بـراحد 

گــر  ،یجگــار و فهرســخ یســحجو هحــجهااجد.  شــده یگــردآور یل و بــازپژوهصاصــ یهــاپــژوهش ا
، تــا باشــدمشطذــق  یجگــار و فهرســخ یســحه جوحــجها یمشــد و بــا چــارچوب جظــر  جظام

 ک اسخ.حجزد یا ن مطالعهصبه چش یحدود
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 ی. مطالعه مرور5
ـــازخواج ـــر حـــروشـــهشد  یب ـــا دحـــک اث و  یاجزقـــاد یها هدگاه ههـــراه بـــا مالحظـــح

ل صـمهـن و قابـل تحل ید اثرحبا ،ن مواردیاسخ. الذزه در ا ی، مطالعه مروریلصتکه
ـــه تحل ـــا محقـــق ب ـــباشـــد ت ز، جقـــد و ییل محزـــواص ـــار ـــل در  یابح ـــف، تأم روش مؤل

کشف مذاجیدروج یسازگار  یشـصو آثـار ع یج معرفزح، جزای، توجه به لوازم مشطقی، 
عهــده در مطالعــه ب ــردازد.  یهــایرصــگه و جهــخحــظهــور جظر یمعرفزــ یو بســزرها

گــرو جقــد تحق ،شــک یبــ ــابرا .اســخ یقــات علهــصتوســعه علــن در  مطالعــه  ،نیبش
 اسخ.ار مهن صبس ،در جوع خود یمرور

گ ی. مطالعه مرور6  کیفکا
در  یمزفـــاوت یهـــا دگاهحـــد ،یمطالعـــات هشـــصا زمحـــ مســـضلهک حـــمـــورد در  یگـــاه

گون تــار یهــا دوره گون  یهــاشــهصن مطالعــه در زمیــشــود. ایه مــحــارا یخحگوجــا گوجــا
کالمیفلسف  یبشـد نصتقسـجهوجـه،  یمـؤثر اسـخ. بـرا یو فقهـ یرص، تفسـی، عرفاجی، 
کــــه از زمــــان  یامســــضلهموضــــوع، جظــــر ا از حقضــــا ــــه امــــروز «ارســــطو»اســــخ  ــــا ب  ،ت

 هسـحهـا، مقا دگاهحـن دیـبـر ههـه ا یآورده اسخ. مـرورد حپدرا  یخاص یها دگاهحد
گذشـــزگان و بازماجـــدگان و علهـــای دیـــروز و امـــروز و حـــد ـــا َاســـالف  دگاه َخَلـــف ب

 دهد. یبه دسخ م ییبها گران یج معرفزحجزا ،گرحکدحآجها با  یقصل تطذصتحل
 )تصحیح اثک دست جوحس( با هدف احیای میکاث مکتوبمطالعه . 7

ــو آثــار دســخ  یاصــدر ضــرورت احهســزشد.  یو فرهشگــ یراث علهــصــماز س، حج
ــه ،راث مکتــوبصــم ــات، تردصــاله یهــا و رشــزه یعلــوم اجســاج ۀژه در حــوزیــو ب  یدح

ـــــدارد.  ـــــه یـــــا یدر ارزش  پژوهشـــــجظـــــر اخـــــزالف شـــــه، صن زمیـــــدر اوجـــــود ج گوج ن 
کساج یعله یها خصفعال در جگرجـد،  یی مصر بـه تصـحصـتحق ۀدحـکه بـه د یاسخ. 

کـــاملواقـــع،  ک حـــآن از  یســـحی، اسزشســـا  و بازجوصتصـــح .از آن جدارجـــد یتصـــور 
کـار وحـتشهـا د آن را حـجذا یحزـ ؛سـخصح آن جحـا تاحـس و حجـو دسخ بـه  یراسـزاریک 

مطالعـه و بـه ک اثـر معزذـر، حـ یی روشهشد و اجزقـادصتصحدر اصل، حساب آورد. 
گــرو داجــش، مهــارت و  یان مطالعــهصچشــ ی. اثربخشــاز داردصــج یاجزهــاد علهــ در 

 اسخ.  یخاص یپژوهش ییتواجا
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دســـخ  یو اعزذارســـشج یابحـــجقـــد و ارزو  یید در اجزخـــاب اثـــر، ششاســـاحـــالذزـــه با
ن یتـــرن و مشاســـجیتـــرقصـــی مشاســـج، اجزخـــاب دقصهـــا، اجزخـــاب روش تصـــح سحجو

شــواهد، شــشاخخ مشــابع و مرخــذ مــورد اســزفاده ن و یاجزهــاد از قــرا یعذــارت بــر مذشــا
ــر، افــزودن تعل ۀســشدحجو در حــد  یو اجزقــاد یلــص، تکهیحصقــات و مالحظــات توضــصاث

در  داشـخ. یا ژهیـ، توجـه وخـاد یهادگاهحان دیل ساخزار اثر و بصو تحل یتوان عله
اســخ و  یمهــن و مــؤثر یشــد تصــحصی، مطالعــه علهــحن فرایــن صــورت و براســاس ایــا

 اسخ.شزر یبر صفراگ یاز مطالعه مرور ،خ آنصخ و اههصعوب یحز
 ین متون آموزشیتدومطالعه بکای . 8

کتـاب مـیبه تـدو ،با هدف آموزش و اجزقال داجش یگاه ن ین. تـدوحپـردازین 
ان بـــوده اســـخ. جگـــارش مزـــون صشصشـــیپ یهـــاشـــهحاز اجد ،ابحـــآســـان یجوشـــزارها

 از دارد.صافزه جح سازمان یمشد و جگارش  جظام یا مطالعهبه ، یدرس
سـشده حتخصـص جوبـه  ،از ههـه شیب یعله یها خصفعالاز ن جوع یا یاثربخش
کاریا یرصگ دارد. جهخ یبسزگ یسشدگحاو از فن جو یو برخوردار اجزقـال  یبـرا ،ن 

 اطالعات و آموزش اسخ.
 ک اثکحتکجهه مطالعه به منظور . 9

باجآثار برگردان  مهـن اسـخ. مـزن ترجهـه  یعلهـ یهـا خصاز فعال ،گـرحبه زبان د یاز ز
کالسـحـلسـوف بــا صک فحـمهکـن اســخ از  ،شـده ن یــباشـد و ا یخحک و اثـر تــارصک مــزن 

گون  یها ز به زبانصبرگردان ج کـه ترجهـهصـگاججـام گوجـا گفزـه جهاجـد  د صـاز ح ،رد. الذزـه جا
بــارصتحق گوجتواجــد درجــات  یز مــصــقــات( جصاثــر )مقدمــه و تعل ۀقــات مزــرجن در  یگوجــا

گفزه محصور یبه مطالج پتشها ترجهه  یگذار و ارزشداشزه باشد   .شود یجهش 

 قیتحق مسئله یابی بهدست 
ــق باصــموضــوع تحق ــه روشــشد ح ــتعرمشــخص و  یب  ،ف شــده باشــد. چــه بســاح

بــــارحآن و تشــــوع اجد یدگصــــچیاز پ یجاشــــ ،عالقــــه بــــه موضــــوع و  آن باشــــد ۀشــــه در
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ن راه، یبهزـرجرسـاجد.  یج جـامع و مطلـوبحما را به جزا ،ین موضوعصپرداخزن به چش
ــمشــد   جظام یبررســ ــه ســؤال صــک موضــوع، تقلح ــل آن ب ــل تحق ییها ا ســؤالح ــقاب ق ص

و ســـرس اصـــالح و  ها بـــه ســـؤال یکلـــ یها هـــا در موضـــوعشـــهحل اجدیاســـخ. تذـــد
 ش و خطاسخ. حآزماشد حفراک حق، شامل صتحق مسضلهدن به صش آجها و رسحرایپ

طــرح ســوال در پــی شــود و ســرس بــا  مــی آغــاز  یا هــر پــژوهش علهــی بــا مســضله
گویی به امور جاششاخزه و مذهن بر می  آحد.پاسخ 

که حبا  یها که به تتذـع موضـوع محوراجـه و موضـوع یاجامه انحپاد توجه داشخ 
 مسـضلهکه پژوهش  یدر حال اسخ. اما بدون عهق ،عصوس یظرف ،پردازدیع مصوس

رفـا، غشـا و جامــه انحپامحـور بـه  گـر بخشـد.  یم یا ژهیــو ی  گســزرده ا موضــوع رسـاله 
باشـد، ارزشـهشدتر تر  یو تخصصـتـر  یابـد و هـر چـه جزخح یجهـ یکـاف ییباشد، غشا

در پـژوهش جهوجـه، بـرای  تر خواهـد بـود. ز آسـانصـجبه اهـداف  یابح و دسخ شودیم
امـا هـداحخ ایـن موضـوع بـه سـوی مـأذون  ،شفاعخ، موضـوع محـوری اسـخمورد 

 یا مسـضلهتذدیل موضوع به  ،عخ در دجصا حا آخرتبودن در شفاعخ حا طلج شفا
کــه آحـــا در شـــفاعخ، اذن اســـخ؛  قابــل تحقصـــق و عشـــوان   خــاد بــه ایـــن صـــورت 

طلـج شـفاعخ  کششـده شـفاعخا هـن از صدر دجتوان  یم خداوجد جصز دخصل اسخ حا
بــه  موضــوع ،در ایــن حــالشــوده   ین امــر، تشهــا در آخــرت مهکــن میــشکــه احاحــا  کــرد

 تذـدیل سـؤالآن را بـه  ،مسـضلهتذدیل شده اسخ. محقق در برخورد با حک  مسضله
 بـه آزمـونسـازد و آجگـاه فرضـصه را  یمـ خود حک فرضصه سؤالکشد و ههچشصن از  یم
 الؤذون بـودن در شـفاعخ، ابزـدا آن را بـه سـأمـ مسـضلهماجشـد احشکـه در  ،گـذارد یم

 ذون بودن در شفاعخ الزم اسخهأآحا م که کشد یمل یتذد
کــه پاســـخ حدســـی  یمـــ بشــا یا فرضـــصه ،الؤســرس بـــر مذشـــای ههــصن ســـ جهـــد 

کتـاب و سـشخ، مـهـا بـر اسـاس آموزه دحشکه بگوح؛ ماجشد ااوسخ ذون بـودن در أی 
گـــذارد و بـــا  یمــ ههـــصن پاســخ حدســـی را بــه آزمـــون ،شــفاعخ الزم اســـخ. ســرس

 .کشد یا رد مح، آن را اثذات بررسی در مزون دحشی
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 هحَر هسئلِپصٍّص   هَضَع هحَرتتجغ 

 
 یابی مسئلهعناصر مهن در 

کــه بــا توجــه پاســخ  یب ییها ســؤالاز  یا ، تــودهمســضله  یهــا خصواقعبــه اســخ 
رد. الذزــــه ههــــه صــــگ یآن، در ذهــــن پژوهشــــگر شــــکل م یموجــــود و خــــالء معرفزــــ

کـه ارزش تحقمهـن ییها سزشد؛ سؤالصج، قابل پژوهش یذهش یها سؤال ق و صـاجـد 
 یابحـ دسـخ د و امکـانجرا بـرآورده سـاز یاز جامعه علهصخ داشزه و جحو اولو یتازگ

محقـــق  یوجـــود داشـــزه باشـــد. بـــا تواجهشـــد هـــاآجبـــه  ییگو پاســـخ یبـــه مشـــابع بـــرا
ــوده و قلهــرو و حــدود آن مشــخص باشــد. الذزــه تع ــیههاهشــگ ب ــوع ص ، مســضلهن ج

و  یباحـــه ص، فرضـــمســـضله یســـاز شهصشـــیعشـــوان مشاســـج و پق و صـــطـــرح دقن صـــیتع
 ز مورد اجزظار اسخ.صج مسضله یششاس روش

 مسئله یتبارشناس
کـــه ن صد بـــداجحـــبادارد.  یارصخ بســـصـــاههشـــشاخخ  جـــژاد، جســـل و خاســـزگاه، 

قابل بحـد اسـخ.  ییهادارد و در چه شاخهشه حر یدر چه علهمسضله مورد جظر 
را ها  یماجـد، مرزبشـد یهن محا ییخل  و خطاهر درسخ، محقق از  یبا تذارششاس

، یکشــد و چــارچوب جظــریمشد مــ  ق خــود را ســامانصــششاســد، تحقیمــ یبــه درســز
. دارد یمـ افـخحخـاد در ۀق را از ههان گسـزرصتحق یها و ابزارهااصول، ضواب ، روش
گــرو تذارششاســصــجدرواقــع، جــوآور بــودن  ــوآورمــال   رایــ؛ زق اســخصــدق یز در  در  یج

 یدن بــه امــرصرســ یبــه معشــا ،علــند صــخ علــن و تولحموشــکافاجه بــه تــار یق، تــوجهصــتحق
ــارحــجد ــ ،شکــهحا ی. جکتــه اساســاســخخ علــن حد در ت ــه  یوقز ــازهحب ــه ت  ،نحدصرســ یا افز

 تازه باشد. یا روشحه ح، جظرمسضلهن، یده جوحمهکن اسخ آن پد
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 مسئله اقسام
کالمــیبــه فقهــد بزــوان مســضله را حشــا ، یخح، تــاریرص، تفســیــی، روای، فلســفی، 

ن یـــــاکـــــرد. ن صو ماجشـــــد آجهـــــا تقســـــ یاقزصـــــاد ،یاســـــص، سی، فرهشگـــــیاجزهــــاع
 رد.یپذیدرسخ صورت م یک تذارششاسحدر اثر  یبشد نصتقس

گاه بـودن،  یبـودن، علهـ یشه، شخصـصشـیبـه اعزذـار، پ مسـضلهن صتقسـ یالذزه 
 ه اسخ.صو ماجشد آن هن قابل توج یهدفهشد

ح  مسئله طر
کــــه در چشــــد ســــطر اول بــــه حقــــایــــا مســــضلهن راه طــــرح یبهزــــر و ق ین اســــخ 

کشــ یهـا در قالـج چشــد جهلـه خذـر خصـواقع  یشــصن مقدمـه چیـن و پـس از اصاشـاره 
کلـصـعه سـؤالک ح ،یو مشطق یعصطذ یشکلماهراجه، به  کشـ یق و جسـذزًا  ن. صطـرح 

کـه اجزقـال از واقعصد توجه داشـزه باشـحالذزه با ن پرسـش، یـموجـود بـه ا یهـاخصـن 
 جذاشد. یجاجور ۀوصل، یبه عذارتاججام شود و  یعصد به صورت طذحبا
وهش مسئلهانتخاب  مورد در ییها ستهیبا  یپژ

کـه مهنحـبا ییها ، بـه جکتـهیدر اجزخـاب مسـاخل پژوهشـ ن یتــر د توجـه داشـخ 
 اجد از: آجها عذارت

کارص. پره5  ن؛صشیقات اججام شده پصبه تحق یقات و وفادارصدر تحق یز از دوباره 
ع بـودن حد و بـدحـداشـزن آن )جد یق و ارزش بررسـصـ. مهن بودن مسـضله تحق9

 خ(؛حخ و اولوصاز اهه یموضوع، حد و مرز داشزن، مذهن جذودن و برخوردار
کشجکاویمشد  . عالقه3  ششاخخ آن؛ یبرا یو کشش عله ی، 
مشاســـج  ی  و تواجهشـــدحاز شـــرا یاز آمـــوزش الزم و برخـــوردار یمشـــد. بهـــره2

 ، داجش و مهارت پژوهشگر(؛یی)مزشاسج بودن با تواجا
 ق؛صبودن روش تحق یسشجش و عهل ی. فراهن بودن اطالعات برا5
شـــان صق و اطهصـــاز تحقصـــل و امکاجـــات، مشـــابع و اســـشاد مـــورد جی. وجـــود وســـا6

 ز بودن آن؛صخ آمصبه موفق یجسذ
 ق؛صدر رابطه با تحق یاحزهال یها دادها و خسارتحمساخل، مواجع، رو یشیب شیپ .7
 ق؛صاججام تحق یوجود زمان الزم برا .8
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ُکشه و جشذه9  ر:یز یها به سؤال عشاحخق با صمسضله تحق یها . توجه به 
گسزردگصا زمح. آ9ـ 5 ق صـشه تحقصشـیآن بـا توجـه بـه پ یهـایژگـیو و یشه مسضله، 

 ان شده اسخهیب
 کشدهیمطالعه را محدود م ۀا مسضله، دامشح. آ9ـ  9
 کشدهیق را مشخص مصتحق یا مسضله قلهرو علهح. آ9ـ  3
 شده اسخ: یر بررسیا چشد مال  زحک حخ مسضله، بر حسج صا اههح. آ9ـ  2

 امور؛ یجو در اجرا ۀوصک شحبه  یابح الف( دسخ 
 ه؛حک جظرحن یب( تدو 
گسزرش داجش و جظرصخ بخشصج( عهوم   ؛یعله یها هحدن و 
 به مساخل جامعه؛ ییگو د( پاسخ 
 ق؛صدر تحق یشذرد روش ششاسیهـ ( پ 

کرده ییها هصدر مورد آن فرضتوان  یا مح. آ9ـ  5  مطرح 
مشد بــه  خ ســامانحو هــدا یده خ جهــخصــقابلق، صــتحق یها هصا فرضــحــ. آ9ـ  6
 هق را داردصتحق

 پژوهش در آن مشخص اسخه یرهاصا مزغح. آ9ـ  7
 ر اسخهیپذ آن امکان یرهاصمزغ یاتصف عهلحا تعرح. آ9ـ  8

 قیتحق مسئلهانتخاب  یهاراه
 رد:یر اججام پذیاز طر  ز یکح، مهکن اسخ به یششاس مسضله

 ؛یالف( تجارب شخص
کشجکاو  ها؛رساجه یدر اطالعات مشزشره از سو یب( 

 ؛یاز داجش تخصص یرصگج( بهره
 ک مسضله؛حل به حل ید( تها

 ش آمده؛یدات پحها و تهداز فرصخ یرصگ ( بهره ه
 روزمره؛ یع زجدگحو( وقا
ک  ؛یفرد یها ارزش یاصد بر احصز( تأ
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 ح( مشاوره با مزخصصان مجرب؛

 ؛یتخصص یها ط( مراجعه به مشابع و مقاله
 ؛یمجاز یها  صو مح یکص( مراجعه به مشابع الکتروجی

کـه درجامـه انحپا ییقسهخ اجزها ی ( بررس از موضـوع  یدحـجد یها چـهحهـا 
گشوده  اجد. را 

  مسئلهبه هنگام انتخاب  یاحتهال یخطاها
 یارصبســ یهــا و ابهام یدگصــچیق، از پصــتحق مســضلهکــه اجزخــاب  ییاز آججــا

ن یـشـوجد. ایص مسضله دچار مشکل مـصشزر محققان در تشخیبرخوردار اسخ، ب
کردن یمشکل، هشگام پ را در یـسـازد؛ زیشزر خود را آشکار مـی، بقصمسضله تحقدا 

ق را صــق مســضله تحقصــدهشده تحق شــزر، ســفارشی، بییرداجشــجوصغ یهــاپــژوهش
ن یف و تــدوحــتعر یششاســجصشــد آســحک فراحــشکــه مســضله در حا احــکشــد و یان مــیــب

جامـــه، خـــود معهـــواًل  انحپا مســـضلهشـــود. امـــا پژوهشـــگران بـــه هشگـــام اجزخـــاب یمـــ
که عذارت یمرتکج چهار جوع اشزذاه عهده م  اجد از: شوجد 

گون آن، شزاب یهال جشذهص. مسضله را بدون تحل5  کششد؛ یزده اجزخاب م گوجا
 کششد؛ یرا اجزخاب م یا مشابع مرتذ  با موضوع، مسضله . بدون مطالعه9
 کششد؛ یق را مشخص مصتحق ی، روش اجرایپژوهش ش از اجزخاب مسضلهی. پ3
ن موجـود در مسـضله، آن را بـه صـورت صق و روشـن مفـاهصف دقحتعر ی. به جا2

 کششد. یف مصتوص یکل
کل کـه بـداجص، آجچه اههیبه طور  بـه  ییگو پاسـخ ین در پـصخ دارد، این اسخ 

کـه پحد مطهـضن شـوحگر، باحن و به عذارت دصهسز یا چه مسضله ن حـامـدها و عالین 
 ن.حا در جظر جگرفزه یک مشکل را به عشوان مشکل اصلح

ــیشــک، شــشاخخ مســضله اصــل یب را یــخ دارد؛ زصــش از حــل مشــکل اههی، ب
کـن اهه یک مشـکل فرعـحـ یبرا یارصشه و زمان بسحمهکن اسخ هز کـار صـو  خ بـه 
کـه آجچـه توجـه مـا را بـه حشـان صد اطهحـز باصش از هر چین، پیگرفزه شود. بشابرا افـخ 

کـرده، ههـان مشـکل اصـل کـه  یا تشهـا جشـاجه و عالمزـحـاسـخ  یخـود جلـج  اسـخ 
 کرد. یابحرا رد یق آن، مشکل اصلید از طرحبا
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 قیتحق مسئله یهایژگیو
بــه آن ل، صــن دلصو بــه ههــاز آن اســخ  ی، صــورت مذههــمســضلهن ســطی از صاولــ
ــا .نییگــویمــ مســضله ــه صــورتصــن مشــکل جی ــه  یق مشطقــصــدق یبشــد از ب ــا ب دارد ت
گـرو  مسـضلهشود. اجزخاب موفق ل یتذد مسضله  یخاصـ یهـاو شاخصـهار صـمعدر 
د بـودن، مـورد عالقـه بـودن، سـازگار بـودن بـا صـمحدود و مشخص بودن، مقماجشد: 

توسـل  ۀرابطـبودن اسـخ )ماجشـد محدود ساخزار درسخ و  یدارامحقق،  ییتواجا
گـــر (ید عذـــادصـــبـــا توح کلـــمســـضله. ا  ین مزعـــددصرهـــا و مفـــاهصمزغ یا داراحـــو  ی، 

گوجـهحـن، مسـضله بای. بشـابراج آن دشـوار خواهـد بـودحر جزـاصباشد، تفس ان یـب یا د بـه 
که محدود باشد امامـخ در جـزد معززلـه،  یقـصکه درصدد مطالعه تطذ یکس .شود 

کشـد. یر مـصدرگ یار مزشوعصخود را با مساخل بس ،سشخ اسخ عه، اشاعره و اهلصش
ـــــل تحق مســـــضلهصـــــدها  ،ین مـــــواردصدر چشـــــ دچـــــار  ،ق اســـــخ و محقـــــقصـــــقاب
کردن موضوع و حصـر توجـه بـه  .شودیم یجگر یسطح ا چشـد حـک حـاما با محدود 
 ق دسخ بزجد.صق و دقصعه یقصتواجد به تحقیم، محقق مسضله

ــوحــبا مســضله ــاالخ حــو از اولو ر یپــذ هصتوج ،د ج ــو ییب ، برخــوردار باشــد. مســاخل ج
د علـن صـشـرط الزم تول ،مسـضلهمحقـق در طـرح  یشـود. جـوآورید علـن مـصتولسذج 

کار دشوار حاججام  یاسخ. برا کـافق صـتحق مسـضلهد بـه حباده، صچیو پک   یعالقـه 
ــه یــوجــود داشــزه باشــد؛ ز ــه مواجهــه مشفعالج گوج ــرا هــر  ــارایــا خــالف عالح ک  ییق، 

کاهش مق صتحق گـر بـا تواجـاز صجق صتحقمسضله دهد، یرا به شدت  و امکاجـات  ییا
 .دصجخواهد رس یجه دلخواهصبه جزساز جذاشد  محقق هن
در  ز باشــد.صــق جصـدها، بشـدها و دامشــه تحقصــ ، قحشـراههــه د واجـد حــبا مسـضله

جـدارد،  یخ و وضـوح خاصـصخود، ذو جاجج اسخ و شفاف یموضوع به خودواقع 
د و بـه حـموضوع را تحد ،ن، در واقعصکشیاز آن توجه م یکه به جشذه خاص یاما وقز

ـــ کـــردهیتذـــد مســـضلهک ح ـــه ین. بـــراحا ل  از  یکـــاریتـــورم و بماجشـــد  ی، مشـــکلجهوج
که به تجز ییاه موضوع  «بیکـاری»دارجد. از صج مسضلهل شدن به یه و تذدحهسزشد 

الزحصـصالن داجشـگاهی  فـارغجشدن جذب »ای به جام  مسضلهحک مشکل اسخ و 
کار جاههاهشگی بین فـارغ الزحصـصالن و » ،وجود دارد و پاسخ حدسی آن «به بازار 
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کـــار ی الزم ایـــن فرضـــصه در بســـزر عصشـــی ها اســـخ. پـــس از بررســـی «جصازهــای بـــازار 
توان به جزاحج تحقصق دسخ حافـخ و  یم ،ها جامعه و دسخ حابی به جزصجه بررسی

کـرد. ههچشـحـارارا  ییهاپیششهاداصالح،  یبرا مشـکل اسـخ و ک حـ« طـال »ن صه 
وجــود دارد و پاســخ حدســی  «ی جــوانهــا ازدحــاد طــال  در زوج»جــام ه بــ یا مســضله

کـه پـس « جواجان یش رویپ یها یصذور جذودن و تحهل جکردن سخز»آن،  اسخ 
 یا جادرســزحـ یدرسـزبـه  ،و تحلصـل جزـاحج آن یا ی مصـداجی و مصـاحذهها از بررسـی

حن و در جهاحـــخ یمـــ فرضـــصه تحقصـــق پـــی  و راهکارهـــای الزم را اراحــــه ها حافزـــه ،بــــر
 کشصن. یم

 ←پژٍّص هحَر ; هَاجِْ فعاب  ااب هطا      هسئلِک ی یٌذ کلیفرا

هحقق اِ  یب پبسخ حذسیّب ِیي فرضیتذٍ ← هسئلِ  هط   اِ یتبذ

 هسئلِهحقق اِ  ییب پبسخ ًْبیِ یًظر ←ِ یآزهَى فرض ← هسئلِ

گـر حن فرایـبا توجـه بـه ا کـار یجشـود و تشهـا بـا موضـوع محـور یابحـ مسـضلهشـد، ا  ،
کار تشها میپژوهش به اججام برسد، ا  یهـاپـژوهش یباشـد بـرا یا تواجد مقدمه ین 

را یـ؛ زاججامـدید علـن مـصـکهزـر بـه تول ،یموضـوع یهـارا پـژوهشیـمحـور؛ ز مسضله
، یموضــوع پژوهــ ،قــخصاســخ. در حق یکلــ ،دارد و پرداخــخ یارصبســ یها جشذــه

 مشاسج اسخ. یجحترو یآموزش و اطالع رساج یشزر برایب
گفزـه جهاجـد حزــ ه حــهـن از جظــر مکـان، محــل، زمـان و ال یدر موضـوع محــور یجا

ق صــآن تحق یرو یشــزریتــوان آن را محــدود و بــا دقــخ ب یم یو تذارششاســ یبشــد
کــرد و پرســش ســؤالطــرح بــا تــوان  یکــرد. موضــوع را م گــر خوشــهمحــدود  و  یاهــا ا

ــر تحدشباشــروار صــزجج ــد، موضــوع بهز ــح ــه ترت یرا مــها  . ســؤالشــودید م ــوان ب ــت ج ص
کرد.صچ یو راهذرد ی، جقدیقص، تطذیشصی، تذیهص، توجیفص، توصیمفهوم  دمان 
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 جد از:ا تحقصق عذارت مسضلهی ها ویژگی برخی از
 
 

 هٌبست ٕسبختبر ٕدارا  هحذٍدُ هطخص   ذٗجذ

 
 

 هسئلِ ّٕبٖ صگٍٗ 

 

 

 

 

 ّب ٖٗتَاًبثب  ٕسبزگبر  هَرد ػالقِ        ٕکبرثردذ ٍ ٘هف  

 محدود و مشخص بودن  .1

 یشـکلز بـه صـآن ج یمفهـوم یها د محدود و مشـخص باشـد و مؤلفـهحبا مسضله
گوجــه ابهـامیپـذفحــز تعریو مزهــاآشـکار  موجــج  ،مســضلهدر صــورت  یر باشــد. هــر 

ـــژوهش مـــحاجحـــراف در فرا ـــرایشـــد پ ـــردن موضـــوع یشـــود. ب ک تـــوان  یم ،محـــدود 
کــرد تــا موضــوع بــه  ییها ســؤال گــر  یخاصــ مســضلهرا طــرح   ،مســضلهمحــدود شــود. ا

ج آن مشکل خواهـد حر جزاصباشد، تفس ین مزعددصرها و مفاهصمزغ یا داراحو  یکل
خواهـد  یکـه م یپژوهـ داجشمحدود و مشـخص باشـد.  مسضلهد حبان، ی. بشابرابود
کشـد،  یبررسـ یقـصورت تطذعه و مـذاهج اربعـه اهـل سـشخ بـه صـصخ را جزد شحوال

دامشـه موضـوع  یسـزح، بان حـالیکشد. در ایر مصار مزشوع درگصخود را با مساخل بس
دگاه حـــاز د ،مـــأذون بـــودن در شـــفاعخ»ماجشـــد  ،خـــاد یا هحـــرا محـــدود و از زوا

 پژوهش را به اججام برساجد.« نصقحفر
 تازه بودن. 2

کـافصـتوج ،مجـدد آن یبررسـ یکـه بـرا یطور هب ؛د جو و تازه باشدحبا مسضله  یه 
مهـن در ار صـمعدو  ،یخ معرفزـحـو اولو یاجزهاع یها وجود داشزه باشد. ضرورت
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محقــق در طــرح  ید هســزشد. جــوآورحــجد یا مســضلهن امــر و اجزخــاب یــص اصتشــخ
 د علن اسخ.ص، شرط الزم تولمسضله

کـــــه ریمـــــ یتلقـــــ یتکـــــرار یقـــــص، تحقیســـــحجو جامه انحدر عـــــرف پا ز یـــــشـــــود 
و دسـزاورد کسـان حن، صشیقات پصو مذاحد تحق ها ز موضوعیآن با ر یها موضوع

و  دهحـــ، فایتکـــرار یها . پـــرداخزن بـــه موضـــوعجداشـــزه باشـــدبـــه ههـــراه  یدحـــجد
ــدارد یحاصــل کــه روحشا ،نی. بشــابراج ــه موضــوعحســزه اســخ  ــو و  ها کــرد محقــق ب ج
 باشد. یابزکار

 بودن  مورد عالقه  .3

گوجــه مواجهــه مشفعالجــه و  ــارآیــخــالف عالا حــهــر  ک ــاهش ق را صــتحق ییق،  و ک
کــه با آن کــاو مســضلهابعــاد  ،دحد و شــاحــگوجــه  را محقــق، یــ؛ زردصــگ یقــرار جه یمــورد وا
کافصاجگ کار جدارد. یبرا یزه   اججام 

کـه  یبـه طـور ؛ههـراه اسـخ یفراواجـ یها یق بـا دشـوارصـتحقاججـام د، حـتردیب
کـاهش مـ یرا بـرااجسـان  ۀزصـ، اجگیدگصـچیپو  یسـخز کـار  ن امــر یـدهـد و ایادامـه 
کــه موضــوع مــورد بررســید مــحتشــد یزمــاج محقــق  ۀقصق و ســلیــمطــابق عال ،یشــود 

خـــود  یاهـــ یمشـــدات و عالقـــهصـــبـــا روحمزشاســـج موضـــوع را  ،و او از ابزـــداجذـــوده 
حده باشد.  برجگز

 محقق یها یی. ههاهنگ با تواجا4
از صـش جیپـ یهـا آمـوزشش حپژوهش و افزا یق، مرحله بشدصد دامشه تحقحتحد

 مســضلهمحقــق بــا  یهــا ییشــزر تواجایدر جهــخ اجطذــا  ب ،مهــن یریرســاله، تــداب
گر صتحق گوجه مسضلهق اسخ. ا گروه یابه  کار  که   ،طلذد یرا م یو مشارکت یباشد 

 د به ههان سهخ و سو رهشهون شود.حبا
ــمحقــق با ــه ســوابق ح ــا توجــه ب ــا  مطالعــهد ب ــه اجزخــاب  ،خــود یعلهــ ییو تواج ب

ا حــجقاداجــه و  یپژوهــ مــزن بــه  ،یپژوهشــدگان مذزــدبــه طــور معهــول، موضــوع ب ــردازد. 
 .اجد مسزحدثه، جاآششا و جاتوان یها خاد آن در موضوع یبه معشا یپژوه مسضله
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 ساختار مناسج داشتن. 5
جــاد هــر حو از ان صکشــان یــب ار درســخق و ســاخزصــدق یرصــد بــا تعذحــبارا  مســضله
 .نحزصب ره یگوجه ابهام

گر اجزخاب موضوع  بـه اهـداف  یابحـ اججام شـود، دسـخ یبه درسز ،مسضلها حا
و  یاشـزذاه، دچــار ســردرگه یبـا اجزخــاب ،صــورت نیـر اصــمهکـن خواهــد شـد. در غ

 :جهوجه ین شد. براصخواه یراجصح
کـه بـه درسـز یشحر از جهلـه عشـاویـز یپژوهش یها موضوع اجزخـاب  یهسـزشد 
از مــوارد بــه  ی. مزأســفاجه در برخــهســزشد ییجقــاط ضــعف و جارســا یجشــده و دارا

ــبــه تحد یلــحدال کــافصــد موضــوع تحقح رد و چــه بســا در صــگ یصــورت جه یق توجــه 
که ههحد یموارد کلین عشاوصده شده  گرفزهصموضوع تحق ین   اجد: ق قرار 
 ران و جهانیل آموزش در ایو تحل یبررس الف(
کلصو بسجداشزه خ حمحدود ،ن موضوعیا ر یـچهار مشـکل زرا با یاسخ؛ ز یار 

 مواجه اسخ:
تـوان  یآمـوزش را م ؛مـوردجظر اسـخ یمقطـع آموزشـچـه سـخ صمشخص جک ـ ح

 کرد. یبررس یرسزان و عالیو دب یی، راهشهای، دبسزاجیش دبسزاجیدر مقاطع پ
کدام زمصمشخص جدوـ  که  آمـوزش را  ؛مـوردجظر اسـخ یا ُبعد آموزشـحشه صسخ 

زات صـل، حجـن، ابعـاد و عوامـل، تجهص، تر  تحصـیلصتوان از مشظر ُافخ تحص یم
کهـــک آموزشـــ برد آج یو لـــوازم  کـــار ن بـــه جســـذخ صههچشـــکـــرد.  یبررســـ هـــاو جحـــوه 

گ بصـــفرا ـــســـن، جـــشس، م :ا ههچـــونهـــآج یاساســـ یهـــایژگـــیان و ویـــران و مر زان ص
ز مــورد مطالعــه صــج ...و یعلهــ یهــاخصــزان فعالصــالت و ســابقه خــدمخ و مصتحصــ

 .ردصگ یمقرار 
کدام دوره در ا ،آموزشکه سخ صمشخص جسه ـ   ؛ران مورد توجه محقق اسخیدر 

که مشخص  چهار ـ کشور جشده  کدام  کشورهاسخ.حمشظور از جهان،   ا 
 یخ تهدن اسالمیتار ب(

 ر وارد اسخ:یز یها اشکالاین موضوع جصز به 
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 ؛مورد جظر اسخ یخ تهدن اسالمحکدام مقطع از تارجشده که مشخص کـ  ح
کدام حخ تهدن را از دحتار دوـ  ؛دهد یممورد مطالعه قرار  یک از مکاتج اسالمحدگاه 

کدام دوره مورد توجه اسخ یخ تهدن اسالمحتارسه ـ   ؛در 
کشور حدر تار یتهدن اسالمچهار ـ  کدام  کشورهاحخ   ؛اسخمورد جظر  یاسالم یا 

کــه چــه مســضله ــشج ـ مشــخص جکــرده  ــار یا پ  یتهــدن اســالمخ حرا در طــول ت
 کشد.یجسخ و جو م

 ثیخ و حدیوند تاریپ ج(
گوجر صتفاسـ ،افـرادرا یـ؛ زمـذهن اسـخ ین هن عشواجیا کـرد.  یگوجـا از آن خواهشـد 

کار رفزـه اسـخ. آ یشکلد به حخ و حدحهر دو واژه تار د، حا مـراد از حـدحـمذهن به 
کدام ادوار اسـخ  ،خحو تار هعهصا شحد مصطلی اهل سشخ اسخ ححد مربوط به 

کدام ح گسزره جغرافصو در  گحبا ییاصطه و   ه!ردصد مورد توجه قرار 
 ییرهـاهـا صـهصن جقیـتـوان از ایمـتر  عحبهزـر و سـرک مشـکل بـه ابعـاد آن، حـ ۀحـتجزبا 

گرفخ:صچشتوان یمابعاد مشکل را  ،رصن موضوع اخصدر ههجهوجه،  یافخ؛ براح  ن در جظر 
 ؛دحبر فهن حد یخحر فهن تارصتأثک ـ ح

 ؛یخحبر فهن تار یسحر فهن حدصـ تأث دو 
 ؛یجگار خح( بر تاریید )روش اسشاد رواحعلن حد یر روش ششاخزصـ تأثسه 

 .دحاز حد یاسالم ۀن در دوریآغاز یخ جگارحتار یر اسشادصـ تأثچهار 
توجــه ز صــجک مکتــج خــاد حــمــورد مطالعــه و جظرگــاه  ۀدوربــه د حــبادر ضــهن، 

کشدگ ،قصبه تحق یتا با تهرکزبخشداشخ   شود. یرصجلوگ یاحزهال یها یاز پرا

وری بر    تحقیقانواع  مر
گذشــخ، تحق کــه   یمــشظن در مزــون علهــ یقــخ، تتذعــصق در حقصــههــان طــور 

ــر یاصــاح یبــرا ق در صــن، لزومــًا تحقید اســخ. بشــابراحــجد یا خلــق اثــرحــکهــن  یاث
 دارد: یدو عشصر اساس یسخ، ولصحل مسضله ج یآن، برا یعرف یمعشا
 دحجد یکار ۀ. عرض9. تتذع 5 

در  یرا تتذعـیـشـود؛ زیق خواجده جهصاسزشسا ، تحق احن، صرف ترجهه یبشابرا
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که عرضـحرد. باصگیآن صورت جه د حـجد یا هحـجظر ۀد، عرضـحـکـار جد ۀد داجسخ 
ــا وجــود اصج ــا اصن، تصــحیــســخ. ب در آن اظهــار  یدحــشکــه مصــحی جظــر جدحی را ب

 خواجشد. یق مصکشد، تحقیجه
ـــه دارا یا، مســـضلهیعلهـــ یهـــا در پژوهش هـــن یمســـضله پژوهشـــ ک  یاســـخ 

کـاماًل حـ یـیار جزصاسـخ. مسـاخل شـشاخزه شـده و بسـ ی  خاصـحها و شـرا یژگیو ا 
د بـر حـوجوگراجه با خ جسـخصـن فعالیـد. احـآیبه حساب جه ی، مسضله پژوهشیفرد

 یهـا ش فـر یه و پـحـاسـزوار باشـد و چـارچوب، جظر یمشطقـ یاساس روش علهـ
کـرد.حـارا یعله یقالذج آن را هن بزوان در حداشزه باشد و جزا یمشاسذ ق از صـتحق ه 
گون  یها جشذه  شود:ین مصتقس یبه اجواعگوجا

زاربکد یادیبن .1  یو 
کـــه بـــا موضـــوع یقـــصتحق« یادصـــق بشصـــتحق» یربشـــایی در  یها اســـخ  ارتذـــاط  ز
برد یها قصتحق» ی. ولاسخ کـه در پاسـخ  ییهـا قص، از جهلـه تحق«یکار هسـزشد 

کـار مـ یآن بـرا جحرسـد و جزـا یبه اججام م یبه مساخل عصر رود.  یاصـالح امـور بـه 
 یادصـــبش یقـــصرآن، تحقجهوجـــه، جاســـخ و مشســـو  و ظـــاهر و بـــاطن و اعجـــاز قـــ یبـــرا

 یها و مسـاخل مسـزحدثه فرهشگـ و پاسخ به شـذهه یی، تحجرگراییاسخ. اما جوگرا
برد کار  اجد. یمعاصر، 

 اسنادیو  یداجیم .2
 یبــــرا یحزـــرد، صــــگ یصـــورت م یشــــصع یها دهحـــپد یرو« یداجصــــق مصـــتحق»

 یشـصع یها دهحـپد یآن را رو  د حجـن جهوجـهحـز باصـج ین اجززاعـصبه مفـاه یابح دسخ
 شود. یاججام م یمزون عله یبر رو« اسشادیق صتحق»که  یدر حالکرد.  یبررس

 یا ان رشتهیو م یا درون رشته .3
گون، در علـوم مزعـدد یها بـه اعزذارهـا از موضوع یارصبس مـورد بحـد  یگوجـا
ج حدن به جزـاصرس یبراکه اسخ  یقص، تحق«یا ق درون رشزهصتحق»رجد. صگ یقرار م

ان صـق مصـتحق»در  یشـود. ولـ یک علـن بسـشده محـبه مذاحـد مطـرح در  ،مورد جظر
 ا چشد علن مراجعه شود.حد به مذاحد دو ح، با«یا رشزه
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ــوم فقهــحن اســاس، مقایــبــر ا ان صــم یو حقــو ، موضــوع یســه قصــاد در عل
 شود. یمحسوب م یا ، درون رشزهیقصاد در فقه اسالماسخ. اما  یارشزه

 یپژوه مسئله، موضوع حا یمتن پژوه .4
ک حــق صــی و تعلصا تصــححــک اثــر و حــهــا ماجشــد: ترجهــه و جقــد  قصاز تحق یبرخــ

شــوجد، را یاججــام جهــ یا مســاخل خاصــحــک مســضله حــحــل  یکــه بــرا یخطــ ۀجســخ
پـردازد موضـوع خاصـی مـیهـا بـه بعضـی از پـژوهشد. صـجام« یمزن پژوه»توان  یم

که برا قصاز تحق دحگر  یاما برخماجشد شفاعخ حا توسل  بـه سـؤال  ییگو پاسخ یها 
شکــه حجــام دارجــد؛ ماجشــد ا« یمســضله پژوهــ»شــوجد،  یاججــام م یخاصــ یها ا ســؤالحــ

 هیعرف ا فراحاسخ  یا عرفحاسخه آ ین زبان قرآن، چه زباجصبداج
موضـوع محـوری و مسـضله محـوری هـن به این سه جوع پژوهش، مزن محـوری، 

 شود.گفزه می

 یده شناختحو پد یق معناشناختیتحق .5
ا معشا بـا حمعشا با لفظ،  ۀ، موضوع آن معشاسخ و رابطیق معشا ششاخزصدر تحق
کـه عذـارت صبسـ یشـود. معشـا هـن دو قسـن اسـخ: الـف( معشـایمـ یمعشا بررسـ   

که عذارت از قض یا تصور؛ ب( معشاحاسخ از: مفهوم   ق اسخ.یا تصدحه صمرکج 
ــ، موضــوع آن پد«یده شــشاخزحــق پدصــتحق»در  ــا رابطــه دو پدح ــده ح ــا  یده خــارجح ب

کــه آیمــ یبررســ ،گرحکــدح ق صــشــود )تحقیمــ یگــرح، ســذج وجــود دیکــحا وجــود حــشــود 
 ( و ماجشد آن.یفصق توصصا هن دارجد )تحقب یا اوصاف مشزرکح( و آیعل  
 ینییو تب یاجتقاد، یفیق توصیتحق .6

گـزارش دهـ« یفصق توصصتحق»در  ق صـاطالعـات حاصـل از تحق یپژوهشگر به 
ــه اظهــارجظرصپــردازد، بــدون آجکــه در مــورد آجهــا هــ یم گوج گــاه یچ   یبکشــد. الذزــه 

ک حــز محقــق از مشظــر صــج یف از مشظــر صــاحذان اقــوال و اجظــار اســخ و زمــاجصتوصــ
گـزارش «یق اجزقادصتحق»در  یجگرد. ولیبه اقوال م یروجیجاظر ب ، محقق عالوه بـر 

ز  پردازد.یو رد و اثذات آجها م یابحاطالعات، به ار
مواضع غفلـخ و  ییبزواجد با ششاسا یا شکه طلذهحا ی، برایق اجزقادصدر تحق 
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ــرا یارصجــاد هوشــحا کــار خــو یب گرفزــه و بــا فراحتکــرار جشــدن آجهــا، در  شــد حش بهــره 
و آجهـا را بـا  یگـران را بررسـحد یقـصثـار تحقسزه اسخ آحآششا شود، شا یسحرساله جو

ز یاح، از زوایتوجه به اصول عله گون جقد و ار  کشد. یابحگوجا
که محقق م« یشصیق تذصتحق»اما  پشهـان موضـوع  یاحـکوشد تا از زوایآن اسخ 

 ها، لوازم و عواقج آن پرده بردارد. زهصق، ماجشد: علل، اجگصتحق
 قیند تحقیفرا 

ک مســضله آغــاز حــا اجزخــاب حــک مشــکل حــبــا  ییاروحــرو یپــژوهش، در پــمشــد شــد جظــامحفرا
رسـد. الذزــه  یان مـحـشـده، بـه پا یاسـزشزاج از اطالعـات جهـع آور  و   رصتفسـ  بـا  و شـود یمـ
گوجحن فرایا گوجا که براساس جوع جگاه به آن، مزفاوت اسخ. یشد، مراحل   دارد 

اجــد از:  شــد عذارتحفرا نیــا یها دارد. مــدل یادهصــچیژه و پیــشــد وحق، فراصــتحق
گــــــام»، «یخطــــــ» شــــــد در مــــــدل حن فرایــــــا«. یحلزوجــــــ»و « یحلقــــــو»، «گــــــام بــــــه 

دهـد و بـه یاقـدامات را بـه محقـق مـ یر اسـخ و امکـان بـازجگریجاپـذ انحپا  یحلزوج
گوج گوجا د صـتواجل جهودار این فراحشدها را مییگرداجد. در ذ یاو را باز م یجقاط شروع 

 5د:صشصبذ
 )بورگس( یند خطحفکاالف( 

 
 
 
 

                                                      
، فراجکفورد، حاوا و جچصهاس، دیوحد، پژوهشی در علوم اجزهاعی های. برای تفصصل بیشزر جک: روش 5

حجاجی و رضا فاضلی، تهران، سروش،  بردی تحقصق روشو  5385ترجهه: فاضل الر کار ، داوسون، های 
 مس.زاده، تهران، اجزشارات هر کاترین، ترجهه: محهدرضا داوری، جهشصد اماجی، مصطفی قاضی

 

 ّبآٍرٕ دادُجوغ گ٘رًٕوًَِ عرح تحق٘ق
 تجسِٗ ٍ تحل٘ل

 دادّب
 گسارش

ث٘بى هسئلِ ٍ 

هفَْم سبزٕ 

 تؼرٗف

اًتخبة 

ٍاحذّبٕ 

 هَرد هغبلؼِ

ّبٕ اًتخبة رٍش

تحق٘ق ثرإ هسئلِ 

 هَرد هغبلؼِ 

ّبٕ تجسِٗ رٍش

ّب ٍ ٍ تحل٘ل دادُ

 تفس٘ر

ًگبرش ٍ 

 اًتطبر گسارش
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گام )زحب( فکا گام به  ن(یند   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فکر کلٖ تحق٘ق

 ّبٍ فرضِ٘ ث٘بى هسئلِ تحق٘ق

 ػٌَاى تحق٘ق

 آٍرٕ اعالػبتّبٕ جوغگ٘رٕ درثبرٓ رٍشتصو٘ن

 گ٘رٕ درثبرٓ هٌبثغ اعالػبتتصو٘ن

 عرح تحق٘ق

 کست اعالػبت

 ّبثجت ٍ ضجظ دادُ

  تجسِٗ ٍ تحل٘ل دادُ

 ًگبرش

هطبّذُ 
 کٌٌذگبىضرکت

 سبٗر ّبهصبحجِ
تجسِٗ ٍ تحل٘ل 

 اسٌبدٕ
 ّبًبهِپرسص
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 وتن(یق )رودستام و جیتحق یند حلقوحج( فکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

زستک و د یند حلزوجحفکاد(   گکان(ح)بال
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 ینحد یهاپژوهشفکاحند تحقیق در (  ه
ــحد یهــاپــژوهش ــرا ج یش ــص ــوان از جشذــهیز م گون طذقه یها ت ــا کــرد.  یبشــد گوج

آمــده،  یشــحخواهــد براســاس آجچــه در مشــابع و مزــون دی، مــیشــحپژوهشــگر علــوم د
بــاریشکـه مــحا احــباشـد و  یا بـه مســضله ییگو درصـدد پاســخ  یا هصفرضــ ۀخواهـد در

گروه اول،  کشد. به پژوهش  گـروه دوم، « یفصتوص»قضاوت   یلـصتحل»و بـه پـژوهش 
، یسح، حـدیرصتفسـ یهـابه پژوهش یشحد یها شد. الذزه پژوهشحگویم« یشصیو تذ
ــاج یو فلســف ی، اخالقــیفقهــ ــز طذقه یو عرف ــشــوجد. ا یم یبشــد و... جص ــژوهش ی ن پ

.اجزخــاب 5ههچــون:  یکشــد؛ مراحلــیمــ یرا طــ یهــا، مراحلــ گــر پژوهشحماجشــد د
. 2؛ یششاســــ شهصشی. پ3ن حــــدود مســــضله؛ صــــیف و تعحــــ. تعر9؛ یمســــضله پژوهشــــ

کـه توصـصـاجزخاب روش بر اسـاس جـوع تحق  یلـصاسـخ )در تحل یلـصا تحلحـ یفصق 
. 7اطالعـــات؛  یآور . مطالعـــه و جهـــع6؛ یششاســـ . مشذع5ه دارد(؛ صاز بـــه فرضـــصـــج

ر مطالـج ص.تفسـ9آجهـا؛  یها و اعزذار سشجافزهح یابح. ارز8اطالعات؛  یساماجده
زشذاط مجــدد از مجهوعــه ر و اســصو تفســ ی. جقــد و بررســ52هــا؛ افزــهحو اســزشذاط از 

گزارش پژوهش.ص. ته55اطالعات؛   ه 

وش آشنایی با  قیتحق یهار
ــــه، روش تحقحــــبا یهــــر محققــــ کشــــد. صــــد در طــــرح جام ق خــــود را مشــــخص 

 اجد از: رجد، عذارتصگ یها مورد اسزفاده قرار م که در پژوهش ییها روش
زتابخاجهالف(  )اسنادی(یا روش 

ق یــــق، از طرصــــتحق یها ز موضــــوعیـــر ن روش، اطالعــــات الزم در مــــوردیـــدر ا
کتاب کـه بـه طـور معهـول حها و د جامـه انحها و پا ها، مقالـه مطالعه  گـر آثـار مکتـوب 

کتابخاجه ز شـهحز بـا اجدصـموجـود اسـخ و ج یا تخصصح یعهوم یها در  و تـدبر  یور
 ید جـوعحـن اسـاس، پژوهشـگر جخسـخ بایآحد. بر ا یاطالعات، به دسخ م یبر رو

، محقــق را یفـراهن آورد. مشذــع ششاسـرا مزشاســج بـا پــژوهش خـود  یکتـاب ششاسـ
گــاه م کــه از هــر مشذــع در چــه موضــوع یآ د اســزفاده حــای باو بــه چــه اجــدازه یســازد 

 .کشد
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 یداجیم قیتحقب( 
کــه بــر رو یقــصتحق  گصــریمحســوس و قابــل اجــدازه یشــصع یهــادهحــپد یاســخ 

کلصگیصورت م کـوچکحـبـزر   ی، هر مطالعه علهیرد. به طور  کـه روابـ  را بـه  یا 
ــآزما یها را م هصکشــد و فرضــیافزــه دجذــال مــحطــور جظــام   ی  زجــدگحز در شــراصــد و جح

کارخاجهیماجشد: جوامع محل یواقع اجـرا کـه ها  ها و مؤسسه ها، سازمان ، مدارس، 
، محقــق از ســه یداجصــقــات مصاســخ. در تحق یداجصــشــود، از اجــواع مطالعــه م یم

گـردآوری اطالعــات مـورد جصــاز  یبـرا« پرسشــشامه»و « همصـاحذ»، «مشـاهده»روش 
 برد.یخود بهره م

گوجــهامــا روش یــر هــای تحقصــق بــر مذشــای هــدف و احجــاد شــشاخخ بــه  هــای ز
 شود:تقسصن می

گیری   روشآشنایی با   .1  هدف یق بک مبنایتحقو جهت 
ــر مذشــان روشصدر تقســ ــه بشصــهــدف، روش تحق یهــا ب بردیادصــق ب کــار و  ی، 

شود. چشاجچه محقـق روش تحقصـق خـود را بـر مذشـای هـدف  ین مصتقس ایتوسعه
کشد، باحد روش پاحه کار برد: گذاری  یر را به   های ز

  بنیادیهای الف( پژوهش
بردهایدر ا کار و اثذـات  ی، بـه بررسـیعلهـ ین پژوهش، محقق بدون توجه به 

 نیـــپـــردازد. ا یآن علـــن م یا اصـــل اساســـحـــه صک فرضـــحـــ یا جزخـــحـــکامـــل  یا جفـــحـــ
آن  یج عهلـحجزـا یشود و لزومًا در پـ یها اججام م هحجظر تذصینقات، با هدف صتحق

 سخ.صج
 کاربردیهای ب( پژوهش

ه صک فرضـحشدن  ی، در جهخ عهلیعله یهاشهصجاد زمحا یق براصن تحقیا
ــحــ یحــل مســاخل جــار یبــرا ــآن علــن و  یا آت کســج داجشــح ــا هــدف  ــا حــجد یا ب د ب

برد قــات صد شــده در تحقصــه تولحــن پــژوهش از جظریــرد. اصــگیژه اججــام مــیــو یکــار
کار م یواقع یاصکشد و آجها را در دجیاسزفاده م یادصبش  برد. یبه 
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 یاهای توسعهج( پژوهش
برد ا کشــف مطالــج جدیــکــار ه بــر صــســخ، بلکــه بــا تکصد جحــن روش، بــه مشظــور 

ا حـگذشـزه  یهـا ا بهذـود روشحـد حـجد یهـا جـاد روشحداجش موجود و بـه مشظـور ا
گسزره   رد.صگیک علن، صورت محوسعخ دادن به 

یرمجهوعموارد ذیل می گاجه باال باشد.حکی از روش ۀتواجد ز  های سه 
 های اجززاعیپژوهش .حک

که با  یپژوهش  ییها داشـزه باشـد. موضـوع یک مسـضله برخـورد اجززاعـحاسخ 
اجـد  لصن قذیـاز ا یاجزهـاع ۀفصو مفهوم وظ یاجسان، مفهوم آزاد ۀماجشد: جوهر اراد

 پردازجد.یکه تشها مزفکران بزر  به آن م
 تطجیقی هایپژوهش .دو

ماجشــد فلســفه بازگشــخ ارواح از مشظــر دو اجدحشــهشد  یا در ایــن روش مســضله
حقصن و حـا دحـدگاه  یا اسالم وغرب حا مسـضله بـین چشـد مـذهج ماجشـد طـال  در فـر

باره عالن ُمُسـل و برهـان صـدحقصن  دو شخصصخ علهی ماجشد ارسطو و مالصدرا در
 قـــرار  یا عالمـــه طذاطذـــایی مـــورد بررســـی تطذصقـــی و مقاحســـهابـــن ســـصشا و از مشظـــر 

 گصرد.  می
 یخیهای تارپژوهش . سه

که موضوع پژوهش، به  یدر صورت  در  یاا مسـضلهحـ یخحمسضله تـارک حاسخ 
 .:خیره اهل بصخ و سحپردازد؛ ماجشد: تار یخ محخاد تار ۀک برهح

 یهای اکتشافپژوهش چهار.
کتشافصدر تحق  کهزر شـشاخزه یم یدحر مسضله جدصمحقق درگ یق ا که  شود 

کـار جهیـجـدارد؛ ز یچشـداج ۀشـده و سـابق  یق مشاســذصـتـوان طـرح تحق یرا در شـروع 
کرد. چشصتشظ  شود.یه جهصها، توص جامه انحپا یبرا یقصن تحقصن 
 یهای تجربتحقیق پنج.

را  یقذلـــ یشـــشهادیپ یهـــا نصکوشـــد تـــا حـــدود تعهین روش، محقـــق مـــیـــدر ا
ــا ا کشــد. محقــق ب کــه جشذــه بشیــمشــخص  ــار  ک ــه وســ یدارد، م یادصــن  ــد ب  ۀلصتواج

کردن از موضوع تحقحف، اصالح و حتعر  کشد. ق، آن علن را مزکاملصا رفع ابهام 
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و علـوم مضـاف جصـز  یا مطالعـات مصـان رشـزهتحقصقات دحگـر، الذزه مهکن اسخ 
گصرد.روش  های خاد خود را داشزه باشد که در جای خود باحد مورد توجه قرار 

 گوییُبعد شناختی و پاسخاز  هان روشیتقس  .2
کار تحقصقی پژ گر  هـا بـه دو دسـزه  برای احجاد شـشاخخ باشـد، روش ،وهشگرا

 شوجد: یم تقسصن
 توصیفی قیدر تحق یروش بررس. 1

ک رشـزه حـا حـخ صـک موقعحـف جـزء بـه جـزء صهـا، توصـقصـاز تحق یهدف برخـ
کشــد و بــه یر مــصف و تفســص، آجچــه هســخ را توصــیفصق توصــصــ  اســخ. تحقحشــرا
ـــ  حشـــرا ـــ  موجـــود، عقاح ـــا رواب ـــار مشـــهود یجـــار یشـــدهاحد مزـــداول، فراح ـــ، آث ا ح

گسزرش توجه دا یروجدها به زمان حال اسخ؛ هـر چشـد  یرد. تهرکز اصلدر حال 
گذشـزه جحرو بـوط مـحز بـه شـراصـدادها و آثار  قـرار  یشـود و مـورد بررسـی  موجـود مر
کســ»، «چقــدره»ماجشــد:  ییهــاق بــه پرســشصــتحقروش ن یــرد. اصــگیمــ و « هیچــه 
 دهد. یپاسخ م« در حال ر  دادن اسخه یچه اتفاق»
  یعل  ق یدر تحق یروش بررس .2

خ و معلولیقات علصدر تحق  یشود. بـرا یم یر بررسصن دو مزغیب ی، رابطه عل 
پـذصدر تأث یشـحک مذلـ  دح یظاهر یاثر آراسزگ یجهوجه، در بررس مخاطذـان،  یریر
وابســـزه  مزغصـــر ( بـــا یر آراســـزگصیـــر مســـزقل و اثرگـــذار )تغصـــمزغ ۀســـشجش رابطـــ

پذص)تأث  خواهد بود. یق عل  صک تحقحن(، صمسزهع یریر

 مراحل تحقیق 
 د:جشومی یبشد عهومی و اخزصاصی تقسصن ۀبه مرحلق صتحقمراحل 

 قیتحق یعهوم مراحل  اول(
  :ن سه مرحله را پشخ سر بگذارجدیاد حشدن، با ییاجرا یبراقات صتحق

 .جگارش ج( ؛اجرا ب( ؛یطراح الف(
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 یطکاح الف(
 دهد: یر را اججام میز یها خص، فعالج طرححه و تصوصته یبرامحقق  ،ن مرحلهیدر ا

  ؛اجزخاب اسزادان راهشها و مشاوردو ـ  ؛اجزخاب موضوعک ـ ح
 ؛ شـشـ ف مصـطلحاتحـتعر ؛ پـشجـ اجزخـاب عشـوان؛ چهـارـ  ف موضـوعحـتعرسـهـ  

ـ ها موضـوعز یـر ۀمطالعـ؛ هشـخـ  قصـشه تحقصشـیپ ۀمطالعـ ؛ هفـخـ یمشذـع ششاسـ  ؛ جـه
؛ دوازده ـ قصـروش تحق نصـیتع ازدهـ حـ؛ ها موضـوعز یـن رصتشظـ ؛ دهـ ها موضـوعز یـد رحتحد

؛ د اسـزادان راهشهـا و مشـاورییـتأ ؛ چهـاردهـ قصـل فرم طـرح تحقصتکه زدهـ ص؛ سیزمان بشد
 .یلصالت تکهصتحص ۀزصج کهحتصو پاجزدهـ 

 اجکا ب(
گــردآور ،ن مرحلــهیــدر ا ــا و شــود  یمــ یاطالعــات الزم  ــتجز ،آجهــا یبررســب ه و ح

در دو مرحلــــه اججــــام ن بخـــش یــــا ،قـــخصدر حق .ردصــــگیصــــورت مـــالزم ل صـــتحل
 شود: یم

زحاجد دو ـ  ؛عذ  تو ت یگردآورک ـ ح رح یشه ور  .ا تدب 
گردآور کتابخاجهیبه و ،هاکتابخاجه ، بهیدر مرحله  مراجعـه  یتخصص یها ژه 

کاوصو مشابع مورد ج  یبشـد دسـزه ،سـرس .شودیم یبردار ادداشخحاز آجها و  یاز وا
گــردآور ــه دومشــوجد  یم یده شــده، ســامان یاطالعــات  ــر رو ،و در مرحل ــا یب ن ی

گفزـه جهاجـد  د.حـآ یبه عهل مـ یا مدبراجه یجگر و  رف یفکر یها یبررسها افزهح جا
کــه در جــای خــود بیــان  کــه روش اجرایــی در مطالعــات مصــداجی مزفــاوت اســخ 

 شده اسخ.
 جگارش ج(

 : ردصگین مرحله در سه فاز صورت میا
 ؛سحچر  جو  ک ـح

ب دو ـ  ؛یشیباز
 .سحپا  جو سه ـ
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 حــا تاحــح جوشــزه یمطالــج بــدون وســواس و بــازجگر ،سحدر مرحلــه چــر  جــو
بدجشو یم کـار والج چشد بار مرور مط ،یشی. در مرحله باز شـود  یمـاججـام ش حرایـو 

در کششـد.  یرا لحاظ م اتاصالححا تاحح پاحاجی، س حو سراججام در مرحله پا  جو
حـا تاحـح در محـص  ( one note)، «فـصش جـوحس»اسزفاده از جـرم افـزار  ،حال حاضر

(word) شود.توصصه می 
 عهومی پیش جیازهای تحقیق 

 ،گصـرد می عهومی تحقصق اججام ۀکه در مرحل قصتحق یازهاصش جیپبعضی از 
 جد از: ا عذارت

 1انتخاب استادان راهنها و مشاور .1
بـــا  «اســـزاد مشـــاور»شـــشهاد محقـــق و یبـــا پ «اســـزاد راهشهـــا»بـــه طـــور معهـــول، 

حــه مزــداول شــود یشــشهاد اســزاد راهشهــا اجزخــاب مــیپ کــه امــروزه ایــن رو هــر چشــد 
کهییـپــس از تأجصسـخ. اجزخـاب ایـن اسـاتصد  خ صــقطع یلـصالت تکهصتحصـ ۀزـصد 

ــد. اح یمــ ــاب  ،، اجــرا و جگــارشیاعــن از طراحــ ،قصــد در تهــام مراحــل تحقصن اســاتی
کشار محقق خواهشد بـودو جظارت دارجد  ییراهشها اسـخ  یضـرور ،نیبشـابرا .و در 

 ه شود.صتهآجها و مشورت کهک با  ،قصکه طرح تحق
 جد از:ا عذارت ،د داشزه باششدحد باصن اساتیکه ا یفح  و وظاحن شرایتر مهن

 ؛قصمربوط به موضوع تحق ۀدر رشز یاحاطه و اشراف عله الف(
 ؛قصالزم به روش تحق ییو آششا یپژوهش ۀاز سابق یبرخوردارب( 
 ؛محقق یق اجزخابصد موضوع تحقییتأ ج(
 ؛ه طرحصمحقق در تهاججام مشاوره با کهک و  د(

                                                      
از  یاریواار، تعا   یذ راٌّواا ٍ هؽااٍر در اتتاذا   ی. از آًجا وِ اًتخاب هَضَع ٍ هؽااٍرُ تاا اظاات   8

ِ هَضاَع  یظازد، تْتر اظت پصٍّؽگراى پط از اًتخاب اٍل یك را تر طرف هیضوي تحم یّا هؽىل
در ترداؼات   یك، دچاار دٍاااًگ  یا اتٌذ تا تعذّا در اًجاام تحم یذ هؽَرت ٍ تِ تَافك دظت یتا اظات

ي یای ٍ تع یهعاللِ هحاَر   یّا تِ ظَ ت هَضَعین ٍ هحتَا ًؽًَذ ٍ از ّواى آغاز وار در ّذایهفاّ
اًتخااب اظاتاد را    یًظراى، حتا  از صاحة یٌذ. تعضیل آیذ تِ تفاّن الزم ًایحذٍد ٍ داهٌةوار تا اظات

وٌذ، تلىِ تاا تعاهال ٍ   هحمك اًتخاب هَضَع  یٌىِ اظتاد ترایداًٌذ، ًِ ا یتر اًتخاب هَضَع همذم ه
 اتٌذ.یتِ هعللِ هؽترن دظت  یفىر ّن
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 ؛قصتحق یو جظارت مسزهر بر حسن اجرا ییراهشها ( ه
 .ق در چارچوب طرح مصوبصاتهام تحق ید و امضاییتأ و(

 انتخاب موضوع .2
کـه  ید بررسـحبا ،اسزاد راهشها و مشاور یارصبا هه ،ن مرحلهیدر ا چگوجـه کـرد 

کــرد و د حــباو اجزخــاب موضــوع  ییششاســا یبــرا یچــه مشــابعو بـا مراجعــه بــه  اقــدام 
 .(پــژوهش را جــدارد ، ارزشیهــر موضــوع)اســخ.  یبررســ ۀســزحشا ،کــدام موضــوع

 :ر را دارا باشدیز یها یژگید وحک موضوع قابل پژوهش، باح
 جه بخش بودنصالف( سودمشد و جز
بردا ح ین جوآمد بودن، مشکل مهن علهصدر ع یقصمهکن اسخ تحق  یا یکـار

در صدد برطـرف سـاخزن  ،یسزه اسخ موضوع اجزخابحشا ،نیبشابرا .را حل جکشد
برد یعله یازهاصج کار  باشد. یو 

 ب( تشاسج با فرصخ محقق
و شـــوجد د اججــام حــبا یشــصمع یزمـــاج ۀقــات در محــدودصاز تحق یبعضــ یگــاه

از  یجـاجذ یهـاخصرش مسـضولیو پـذ یشخصـ یهایرصدرگعلخ ز به صپژوهشگر ج
 د.حآیبرجه یشصمع یق در زمان بشدصن تحقیا ۀعهد

که  قصخ تحقصج( توجه به 
کهـــصو دامشـــه آن، بســـ یموضـــوع اجزخـــاب یگـــاه گســـزرده اســـخ و از جظـــر  ، یار 

ــ ــه تشاســج حــمحقــق با ،یزصن وضــعصدر چشــ .مطالــج را بــه ههــراه دارد یفراواج د ب
 توجه داشزه باشد. یخ و حجن درخواسزصکهبه موضوع 

کاف یابح دسخ د(  یبه مشابع 
ق صــجو در مشــابع تحقو تحقــق پــژوهش، تتذــع و جســخعوامــل مــؤثر در از  یکــح

کــه بــدون آن یه بــه قــدرحــن پایــخ اصــاســخ. اهه کــار وجــود صامکــان تتهــ ،اســخ  ن 
 یتوان ابعاد موضوع را مورد بررسـ یجه، یکافار داشزن مشابع صجدارد. بدون در اخز

 قرارداد.
 قصخ موضوع تحقص( صراحخ و شفاف ه

بــوده و چــارچوب و شــفاف  ی وحد صــرحــبا ،شــودیکــه اجزخــاب مــ یموضــوع
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ن صکـــه بزـــواجشـــود  یمحقـــق م ین در صـــورتیـــن باشـــد و اصآن معـــ یحـــدود و اجـــزا
 ن.صه دهحجامع و ماجع از موضوع ارا یفحتعر
 ف موضوعحتعر .3

ــه ارا ــپــس از اجزخــاب موضــوع، جوبــخ ب  .رســد یمشــفاف و  یمشطقــ یفــحه تعرح
گرفزه شوجدر ید موارد زحبا ،موضوع یمفهومن صیتذ یبرا  :در جظر 

د حـموضـوع جذاف حـدر تعر ،نیبشـابرا .د شـفاف و روشـن باشـدحف باحتعر (الف
کرد  ؛از الفاظ مذهن و چشد پهلو اسزفاده 

 یا هحــزاوموضــوع را از هــر  ۀگســزر ،یو بــه عذــارت د جــامع باشــدحــف باحــتعر (ب
 ؛پوشش دهد

کهی، بدد ماجع باشدحف باحتعر (ج جشـده در موضـوع  یشـیب شیپابعـاد  ن معشا 
 را شامل جشود.

 انتخاب عنوان .4
از آوردن الفـاظ  ،نیبشـابرا .ق باشـدصـموضـوع تحقاجگر یـب یبـه خـوبد حـعشوان با

شــعار بــه مذاحــد تحقیصــرفًا اد ز صــپرهبــه شــدت د حــق، باصــذاجــه و شــاعراجه بــدون ا 
اجزخــاب عشــوان  ی، بــرانیــافــزون بــر ا مــذهن و چشــدپهلو باشــد.د حــکــرد. عشــوان جذا

کلهات زاحجذا کرد.حد از   د و هن معشا اسزفاده 
 یمنجع شناس .5

کــه در زم ین آثــارین و معزذرتــریبــا آخــر یاجهــال ییآشــشا ،مشظــور  ۀشــصاســخ 
هــا،  الهعارف ۀداخــرتــوان بــه مــیج، صــن ترتیبــدق جوشــزه شــده اســخ. صــموضــوع تحق
کتـاب ششاسـیو تخصصـ یعهـوم یهـاکتابخاجه یموضوع یها فهرسخ برگه  ی، 

کــز یاخزصاصــ جشــر،  یهــا ، تازهیتخصصــ یها ه، مجلــیا اجــهحرا یرســاج اطــالع ، مرا
ــه کــز پژوهشــجامــه انحپاده صــها، چک مقال کتــاب جامــهیهــا، مرا ا حــهــا کتــاب یهــا، 
ـــ کتـــاب یتخصصـــ یها همقال ـــه انحپا یششاســـو  ـــکـــرد. هـــا مراجعـــه جام ن صههچش

گرفخ.ز صاهل فن و مزخصصان امر جاز توان  یم  کهک 
ـ بـه ی آن در ادامه آمـده ها که برخی از ویژگی ـدر اسزفاده از مشابع بهزر اسخ 
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کشیز یها جکته  د:صر توجه 
 ؛قصتحق ها موضوعتشاسج مطالج مشذع با  الف(
 ؛دسخ اول بودن مشذع ب(
 ؛دجظرحد با اضافات و تجدحچاپ جد ج(
 ؛مطالج یتازگ د(

 ؛ههچون آمار و ارقام و جداول و جهودارها ،یعله یارهاصوجود مع(  ر
 ؛گرحد یها هح، اعالم و جهایموضوع یها داشزن فهرسخ ز(

 ها؛سشده مشذع در ارجاع و اسزشادحدقخ جو ح(
 ؛ات روانیاز ادب یبرخوردار ن(
 ؛و عهومی یسشده در مجامع علهحخ جوصاعزذار و شهرت و مقذول و(
 ؛قصموضوع تحقبخش مشذع با ن یشزریبمرتذ  بودن  (ی
گون. یهادگاهحد یدار و مشحون از جقد و بررس خحآثار اولو (ّ   گوجا
 عذارتشد از: مشذع معزذر ک ح یهایژگیو

سـشده و مصـون از ح)مؤلف ششاخزه شده، صحخ اجزساب به جواصالخ مشذع 
ک بــه حــا جزدحـبــودن دســخ اول )قـدمخ ؛ مؤلــف یشـهرت علهــ؛ ف(حــجعـل و تحر

گون  یهــــادگاهحــــد ی)حــــاوخ صــــجامع؛ (یصــــاحج اصــــل اعــــن از موافــــق و گوجــــا
اتقـان محزـوا ؛ (دگاهحـمحقـق در جقـل د یدار)صداقخ و اماجخوثاقخ ؛ (مخالف

ــوآور؛ ل و اســزدالل و برخــوردار از مســزشدات و ارجاعــات معزذــر(صــ)قــوت تحل  یج
 .د(حجد یجو و داجش یدگاهحدداشزن )

که هر مشذعی تهام شراح   باال را داشـزه باشـد چـه الذزه این بدان معشا جصسخ 
جصسزشد بشـابراین مشظـور احشکه بعضی از علوم از سابقه و قدمخ آجچشاجی برخوردار 

 گردد.از سابقه به زمان روحش هر علهی باز می
 ینه شناسیشیپ .6

کــار یرصموضــوع، جلـــوگ ۀشصشـــیپ هفلســفه مطالعــ اســـخ.  یاز تکــرار و دوبـــاره 
کـار مصشـیدر پ یاز به بررسـصج یقصعهومًا در هر تحق گـر در اباشـد،  یشه  ن مرحلـه یـا
و مســاخل پاســخ پــژوهش جشــده  یها جشذــه ،موضــوع ۀشــصدر زمکــه مشــخص شــود 
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موضــوع  ی جشــده،صتشقــ یهــا بــه درســزا آن ابعــاد و پاســخحــوجــود دارد و  یاافزــهصج
کــاریــشــود. بــا ایاجزخــاب مــ یق بــه طــور قطعــصــتحق قــات گذشــزگان صحاصــل تحق ،ن 

ــرار مــ ــرد و زواصــگیمــورد اســزفاده ق مــورد در داده جشــده پاســخ  یها ســؤالمــذهن و  یاح
 :دصدهپاسخ  هان سؤالید به اح، باقصتحق ۀشصشیشود. در پ یموضوع روشن م

گرفزه، چ یکه بر رو یقاتصن تحقیآخر الف(  سخهصموضوع صورت 
 جداردها حدارد   ق ما ارتذاطصز موضوع تحقیبا ر ،قاتصن تحقیاز ا یچه بخش (ب
اتقـان از  ها ز موضـوعیـبـا ر ییسو ن هنصدر ع ،ن مشابعیاز ا ییها چه بخش ج(

کافصو تشق  سخهصج برخوردار ، یی 
ـــاز رهگـــذر ا ـــه ر ،ها ســـؤالن ی ـــهـــن ب کاو یها ز موضـــوعی ـــجا ـــه ده و هـــن ح ـــرب ز ی

ی جشـــده م ها موضـــوع کـــه صرســـ یمـــشق   یقابـــل بررســـن مـــوارد، یـــادر آن صـــورت، ن 
ــدالذزــه در جقــل اقــوال و  خواهــد بــود. ــبا ،انصشصشــیپ یهــا دگاهح خ اماجــخ حــد رعاح

گ یدار ــتقط شــان رد و مطالجصــصــورت  ــبــه وو ع جشــود ص ــه مقصــود ی ــه ب ک ژه آججــا 
آن مراعـات شـود.  یخحج تـارصـترت و  هحذکر اقوال و جظر سازد،یمؤلف لطهه وارد م

و در اسـزفاده ک بـه صـاحذان آجهـا حـمشـابع دسـزه اول و جزداز  ،ان اقـوال علهـایدر ب
کالم  ها،جقل جظر  .دصکشخ حرعارا جاجج اعزدال و عفخ 

 ز موضوعیمطالعه ر .7
 ر اسخ:ید زحفوا یدارا ،ات موضوعصاجزا و جزخ یبررس

 سازد؛یق را مشخص مصتحق ۀابعاد و محدودالف( 
 دارد؛یق باز مصر تحقصو اجحراف از مس یه روصاز حاشمحقق را ب( 
 شود؛یم یخ زماجذشدحرعاسذج  ج(
ز د(  .کشد یار عهل مص، به عشوان معتحقصق شرفخیپ یابحدر ار
گــرفزن د بــا حــباها،  ز موضــوعیــن رصــیتع یبــرا ی صا تشقــحــده صــابعــاد جاپژوهدر جظــر 

بـوط بـه آجهـا را  یشهار قابل توجه ۀبه مطالع ،افزهصج از مشابع پرداخخ و مطالج مر
 یها ز موضـــوعیــتواجـــد، ر یم ،هــاادداشـــخحن یــن ای. عشـــاوکــرد یبردار ادداشــخح

 ل دهد.صق را تشکصتحق
گـــر  آن اســـخ و  یآن اجـــزا یها ز موضـــوعیـــء باشـــد، ریشـــ ،قصـــموضـــوع تحقا
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گـر واقعـه باشـد، عوامـل پدیباشد، مصاد یکل یچشاجچه مفهوم د حـق و افـراد آن و ا
و اصـــول، ادلـــه و  یه باشــد، مذـــاجحـــآورجــده، مراحـــل وقـــوع و آثــار آن و چشاجچـــه جظر

 ها موضـوعز یـر آن مطرح شده اسـخ. ۀبارکه در اسخ یراداتیا ، شذهات و هادحمؤ
در  ،قصـــتحق یها ز موضـــوعیـــرجهوجـــه،  یبـــرا اجـــد. مزفاوت ،قصـــبســـزه بـــه جـــوع تحق

؛ اســــزخراج مرخــــذ ؛یصمقابلــــه تصــــح جــــد از:ا عذارتمــــزن محــــور،  یهــــا پژوهش
شــرح ؛ جحــی الفــاظ غرصتوضــ ؛شــرح اعــالم ؛اســزدرا  مطالــج؛ اســزدرا  مرخــذ

شـرح  ؛شـرح حـال مؤلـف؛ یسازهحجها ؛یگردآور ؛ترجهه ؛عذارات مجهل و مغلق
 .جقد و...؛ خ و آدرس آجهاصها و اعزذار و اههجسخه
خ صــذکــر اهه ؛مســضلهان یــب ز شــامل:صــجمحــور  مســضلهق صــتحق یها زموضــوعیر

ــیــب؛ ها دگاهحــطــرح د؛ مســضله ؛ دهحــدگاه برگزحــد؛ ها دگاهحــجقــد د؛ ها دگاهحــد هان ادل 
 .پاسخ شذهات ؛دهحدگاه برگزحشذهات د ؛دهحدگاه برگزحد ۀادل  

 ها ز موضوعیر دیدتح .8
 یفراواجـ یها موضوعز یموضوع، ر یمهکن اسخ بر اثر تتذع و تدبر رو ،چه بسا

که پرداخزن بـه تهـام آجهـاجشو ییششاسا از سـخ. صجو مقـرون بـه صـرفه مطلـوب  ،د 
کردصها را مشخص و بقخحد اولوحبا ،رون یا کار خارج   را:یز ؛ه را از چرخه 

ــو و جاپژوهشــده  ین بررســیــش از ایپــ ،ها موضــوعز یــاز ر یبرخــ الــف( ده صــو ج
 ؛شدزجصس

بردحو  یج علهحجزا ،یبعضب(  کار  ؛جدارجد یچشداج یا 
 ؛سخصمحقق ج یدر توان عله ،ها موضوعز یاز ر یبرخ یبررسج( 
ز یـامکان و مجال پـرداخزن بـه تهـام ر ،کار یبا توجه به فرصخ و زمان بشد د(

 وجود جدارد؛ ها موضوع
 ؛سخصمحقق ج ۀچشدان مورد عالق ،ها موضوعز یاز ر یشهار ن(

کافها موضوعز یاز ر یبرخ یبرا(  و  ؛سخصدسزرس جا در حوجود جدارد  ی، مشابع 
گسزردهصبس ۀ، خود دامشها موضوعز یاز ر یبرخ ( ه  دارجد. یا ار 
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 ها موضوعز ین ریظتن .9
 د:حبا ها موضوعز یر یخ بشدحپس از اولو

 ؛آشکار شود ،یر تقدم و تأخر آجها با جظام بخشصو س ها موضوعز یان رصرب  م الف(
کار و ا ب( کـه هشـوز اسـخ  ییزهاص، چه چها موضوعز یان رصشکه در محجواقص 

 شوجد؛ل شود، مشخص صد تکهحامده و باصج
 ؛کسان ساخخح توانیمزرادف را م یها موضوعز یتهام ر ج(
کلد حـــبا، ها موضـــوعز یـــن رصبـــا تشظـــد(  هـــا و  بخش، یو بـــه عذـــارتق صـــتحق ۀشـــا

 کرد.فصول را مشخص 
کار مهنحبا ها موضوعز ین رصتشظ یبرا  اججام داد: د دو 
در  ،ک عشـوان عـامحـبـا  یها موضوعز یتهام ر ،ن مرحلهیدر ا :یبشددسزهـ  کح

ک حــتحــخ عشــوان  ،هــر چشــد دســزه از آجهــا هــن ،ســرس .دجــرصگیک دســزه قــرار مــحــ
خزـه حهـا رز فصـلیـهـا و رطـرح فصـل ،جصـترتن یبدد و جرصگیقرار م یترعام ۀدسز

 د.جشویم
کـدام رصکشـیمشـخص مـ ،ن مرحلـهیـدر ا :یمرتج سازدوـ  کـه  ا حـز موضـوع یـن 

د. جـتقـدم دار یگـرحبـر د یا مشطقـح یخحبه لحاظ تار ،ها موضوعز یکدام دسزه از ر
هـر  ،ن حـالیـ. در انحپـردازیمـ یسـاز بـه مرتـج ،ن تقـدم و تـأخریـخ احـآجگاه بـا رعا

کل که در   یاز اجـزا یامـا در برخـ ،شـودیجـاد جهـحا یرصیتغ ،قصخ طرح تحقصچشد 
 دهد. یر  م یاترصیتغ ،ها موضوعز یاز ر یطرح و بعض

 ها ف اصطالحیتعر .11
کـــه معـــاج ییها چشاجچـــه در طـــرح، واژگـــان و مصـــطلی کـــار رفزـــه باشـــد  ـــه   یب

گوج ــا ــد شداشــزه باشــ یگوج ــرده باشــد،  یا ژهیــو یمعــاج ،ا محقــق از آجهــاح ک را قصــد 
روشـن سـاخزن مقصـود  ،هـا هـن فحن تعریـاز اهـدف اسخ.  یف آجها ضرورحتعر

ها  و مصـطلی دزص رهباز جعل اصطالح محقق باحد ق اسخ. صمحقق در طرح تحق
کــار  یدر ههــان معــاج را کــه محقــق را  یمفهــومشکــه حامگــر بذــرد؛ معهــود و آشــشا بــه 

کــرد کــه در ا یبــا معــاج ،هاراده   ،ن صــورتیــمعهــود و آشــشا مطابقــخ جداشــزه باشــد 
 اسخ. یضروری آن صو توضی حتصر
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 قین روش تحقییتع .11
ر»و  «تتذع» ۀدر دو مرحل ،قصتحق یاجرا  هـر مرحلـه یبـراو رد صـگیاججام م «تدب 

کـه حتتذع با ۀکرد. در مرحل یشیبشید روش خاد آن را پحبا هن د مشـخص شـود 
هـر و حـا  «یداجصـم»ا حـرد صـگیاججام م «یا خاجه کتاب» اسشادی به روش ،تحقصقا حآ

ی داد. در صـــــورت صتوضـــــد حـــــباز صـــــجک حـــــات هـــــر صـــــجزخدر مـــــورد  ،دو. ســـــرس
چگوجـــه اطالعـــات الزم کـــه د روشـــن شـــود حـــباق، صـــبـــودن روش تحق یا کتابخاجـــه

ادداشــخ ح یاوهصبــا چــه شــه ا فصــل بــه فصــلحــک مرحلــه حــدر  شــود یم یگــردآور
ـــمـــی یبـــردار ـــا چـــه  ییهـــاشصشـــوده چـــه ف ـــرار  ییهـــا یژگیوو ب مـــورد اســـزفاده ق

کتابخاجهجرصگ یم کدامشده و یها ده   ...مورد مراجعه 
ر ج ۀدر مرحلـــ کامـــل توضـــروش در مـــورد د حـــز باصـــتـــدب  شـــود و ی داده صبـــه طـــور 

کشد.از حک روش مشطقی  ،دسزاوردهای تحقصق  پیروی 
 یبند زمان .12

کــه هــر مرحلــه از تحقصد دقحــبا ،قصــتحق یبشــد در زمــان ق صــقــًا مشــخص شــود 
ــاعــن از اجــرا ) کــل تحقصــ( و جا جگــارشح  .رســدیبــه اججــام مــ یچــه مــدت یق، طــصــز 

 از:اجد  تد آن عذارحو فوادارد  یارصخ بسصق اههصتحق یبشد زمان
ن صق را در مـدت معـصـمراحـل تحق ،شـود محقـقیمـسـذج  یاز جظر رواجـ (الف

 ؛شده، اججام دهد
زیزان پصــمق، صــتحق یبشــد بــا زمان (ب کــار مــورد ار  .ردصــگ یمــقــرار  یابحــشــرفخ 

که یابح ی، درمشده یشیب شیمطابق زمان پ کار تحقصبه چه من  ش رفزـه و یق پصزان 
کـرد  یشـیب شیپ تـوان یمـ ،نصان داد. ههچشـحـتوان آن را به موقع پایم یبا چه شزاب

گـردآور یبراکه  ر و ، یمرحله  زحاجدتـدب  د حـبا ،از فصـولک حـو جگـارش هـر  یشـه ور
گرفخ. یچه زماج  را در جظر 

 قیپر کردن فرم طرح تحق .13
س جوشـزه شـود و حش جـویابزـدا در فـرم پـبهزـر اسـخ، اطالعات به دسخ آمده 

 یید جهــاییــو تأ ها خ اســزادان راهشهــا و مشــاور برســد و بــا اججــام اصــالححــؤبــه ر
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کز به طور معهول، مشزقل شود.  یبه فرم اصل ،دصاسات  یو داجشـگاه یحـوزودر مرا
 لحاظ شده اسخ. یفرمن مشظور یبد

 ادان راهنها و مشاورتد اسییتأ .14
اســزاد راهشهــا و  ید و امضــاییــن فــرم بــه تأیــد احــبا ،یل فــرم اصــلصــپــس از تکه

 مشاور برسد.
 یلیالت تکهیتحص ۀتیب کهیتصو .15

 ید و امضایید به تأحن طرح بای، ایلصالت تکهصدوره تحص یهان جامهییدر آ
ــه طــور معهــول، برســد.  یلــصالت تکهصتحصــ ۀزــصکه کهیــاب گــروه صن  زــه در ســطی 

 یبـه جـام شـورا ییشـورا ،در سطی داجشـگاه یا در سطی داجشکده و حزح یآموزش
 شده اسخ. یشیب شیپ یلصالت تکهصتحص

 قیتحق یاختصاص مراحل دوم(
کـدام از کـه  یپژوهـ مسـضلها حـاسـخ و  یا مـزن پژوهـحـ ،یق بـه اعزذـارصتحق هـر 

 .مراحل خاد خود را داردهن آجها 
 یپژوه مکاحل متن (الف

ز یـــر دحـــدتح.2؛ ها موضــوعز یـــن رصــیتع .3 ؛مـــزن یمعرفــ .9 ؛اجزخــاب مـــزن .5
کشـده باشـد( یمزن )در صورت یگردآور .5 ؛ها موضوع ن مـزن صتشظـ .6 ؛که مزن پرا

زحاجد.7 ؛(جذودن نص)در صورت تشظ  .جگارش .8 ؛بر مزن یشه ور
 یپژوه مسئلهمکاحل  (ب

ز یــرد حــتحد .2 ؛ز مســاخلیــن رصــیتع .3 ؛مســضلهان یــب .9 ؛مســضلهاجزخــاب  .5
ـــب .5 ؛مســـاخل ـــهان ی ح ـــب .6 ؛جظر ـــج یگـــردآور .7 ؛فرضـــصهان ی ـــتحل .8 ؛مطال ل و ص
 .جگارش .9 ؛اسزشزاج

وش  و شناخت معرفتبه  یابی دست هایمنابع، ابزار و ر
گوج یقـخ، ابزارهـاصبـه حق یابحـدسـخ یبرااجسان  کـه  یگوجـا مزشاسـج بـا دارد 
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 ؛. حـــواس5جـــد از: ا عذارتن ابزارهـــا یـــا :کشـــدیهـــا از آجهـــا اســـزفاده مـــجـــوع جاشـــشاخزه
 .گرانحد یگواه .5 ؛و الهام یوح .2عقل  .3 ؛(یجگرعرفان و شهود )درون .9

 هجـصدر جزرامـون، یپاز جهـان  مـا و در  از ششاخخ یا بخش عهدهحواس:  .5
 ییو بســاوا یی، چشــاییاحــ، بویی، شــشواییشــایب یو بــه عذــارتا مــ  گاجــه حــواس پــشج

کهـــک محش از دیبـــ ،ییشـــایالذزـــه از حـــس ب .اســـخ گرچـــه  .نحرصـــگ یگـــر حـــواس 
ـــا  یم یولـــ ،ههـــراه باشـــد ییمهکـــن اســـخ بـــا خطاهـــا یحســـ یهـــا ادرا  تـــوان ب

گون یها وهصابزار و ش یرصکارگ هب کاهش داد. یاحزهال خطا ،گوجا  آن را 
 یا حـس بـاطشح یدرون جگر ،ششاخخ یها گر از راهحد یکح :عرفان و شهود .9

که الذزه در صورت وجود شرا تـوان  ین ابزار میبا ا ،ر و سلو صماجشد س ،یطحاسخ 
 ز ششاخخ.صرون را جیفراتر از درون، ب

کـه د یاز ابزارهــاعقــل عقـل:  .3 گــر ابزارهــا و مشــابع حمسـزقل شــشاخخ ماســخ 
کلـصسـاخزن مفـاهبـا شـد. عقـل حآ یبه دسخ مکهک آن به  یششاخز ه و حـ، تجزین 

دهــد و مــا بــه  یار مــا قــرار مصــدر اخز ییها شــشاخخ ،، اســزدالل و اســزشزاجلصــلتح
 ن.صمجهول را بششاسامور از  یا ن پارهصتواج یبه صورت مسزقل م ،آن ۀلصوس

خـاد  یها اجسـان یجـز بـرا ،ن مشذـعیـبه ان صمسزق یدسزرس :و الهام ی. وح2
افــخ و بــه مــردم حدر :و اخهــه اصــاجذله صبــه وســو الهــام  یوحــ .ســخصجر یپــذ امکان
هــا بــه آن از پرســش یافزن پاســخ بــه برخــحــ یاز بــراصــشــود تــا در صــورت ج یابــالغ م

کششــد. در شــرا کشــوجحمراجعــه  گفزــار و دصامکــان شــش ی   کــالم و  دن اعهــال و حــدن 
و الهام، رجـوع بـه  یما به وح ین وجود جدارد و تشها راه دسزرسصصصصن خ  یرفزار ا

خ( اسخ. یاجصمشابع و مزون وح  )قرآن و سش 
گواه5 گـواه ها جوشـزه ،ها گفزـه گـران )اسـشاد و مـدار (:حد ی.  ز صـگـران جحد یو 

کشــوجیبرســاجد. شــشاخخ و معرفــخ مــا را بــه تواجــد  یم راث صــن مصههــبــا  ،در شــراح  
 ن.یابح هن راه و الهام  یبه وح تواجصن یم مکتوب
کســحــچهــار روش ج، در حــال حاضــر، صــن ترتیبــد معرفــخ و اججــام  جا ابــزار 

که عذارت  یکـه مزکـ «یجگـر درون»و « عقـل»و  «حـس»اجـد از:  پژوهش وجود دارد 
کــه  «ا رجــوع بــه اســشاد و مــدار  معزذــرحــگــران حد یگــواه»ه هســزشد و صــبـه مشــابع اول
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کـه شـد هرچ ؛از جوع چهـارم در حـال حاضـر محـرومصن .شودیه قلهداد محمشذع ثاجو
یـر ابـرن وجود صمسزق غصر  به طور   ،مذار  امام زمان ههچون خورشصدی پشهـان در ز
 . کشد یممداری  والحخ

رس وش یلیتفص یبر  معرفت کسب یها ر
ل از پژوهش بـحـ یکـه بـه آن پـژوهش حسـ هـاجوع او  براسـاس  ،شـدحگو یمـ یا تجر

گــــروه اصــــل ،نصکشــــیشکــــه چگوجــــه از حــــس اســــزفاده مــــحا  یهــــا پژوهش یبــــه دو 
 یشــــحد. پــــژوهش آزماجشـــو ین مــــص( تقســــیفص)توصـــ «یشــــحرآزماصغ»و  «یشـــحآزما»

خ بزواجـد معلـول را ششاسـایاز طر ،شکه پژوهشگرحبراساس ا شکـه حا احـکشـد  ییق عل 
خ و معلول ۀق معلول، علخ را بششاسد به دو دسزیاز طر ا معلـول حو  یپژوهش عل 
 هـایروش مههزـرینل، یـدر ذ هـا برای تذصـین بیشـزر روش شود. ین مصتقس یو عل  

 ن:صده یی مصمعرفخ و ششاخخ را توض کسج
  )حسی( یمکاحل پژوهش تجکب. 1

بـی یهـاپـژوهش گوجاجـواع  تجر کـه سـه جـوع معـروف آجهـا عذارت یگوجـا  جــد از:ا دارد 
 ل محزوا.صتحل ؛یبسزگ هن یها پژوهش ؛(یشحهای)پ یابحشه صزم یهاپژوهش

 رد:صگ یر اججام میمراحل ز یط ،ها ن پژوهشیا
 مسئلهانتخاب  الف(

بــ یشــحآزما یهــادر پــژوهش یپژوهشــ مســضله از  ســؤال، در واقــع یعلــوم تجر
 مســضلهن صــیبــا اجزخــاب و تذبــه طــور معهــول، عــخ اســخ و صعــالن طذ یهــا دهحــپد

ـ و  شود یآغاز م یپژوهش  ؛ ماجشـدهاسـخ دهحپد یو معلـول یدر ارتذـاط بـا روابـ  عل 
گ یاریر آبصتأث تواجـد یمـ مسـضله، یعلوم اجسـاج یها در مورد پژوهش .اهانصبر رشد 

کـه امکـان بررسـصـا چشـد مزغحـر دو صتـأث احـرابطـه  یبررسـدرصـدد  و  یشـصع یر باشـد 
ک درس بـر حـن یاثـر تهـر ی؛ ماجشـد بررسـز وجود داشـزه باشـدصق آجها جصدق همشاهد

گ یلصشرفخ تحصیزان پصم  .رانصفرا
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 مسئلهمنابع مربوط به  ۀمطالع ب(
گزارش پژوهش ،مرحلهن یدر ا گرفزـهصن زمیـکـه در ا ییهاپژوهشگر   شـه اججـام 
آشــشا  ،گــرانحد یپژوهشــ یهــاوهصبــا روش و شــ ،قیــن طریــکشــد تــا از ا یم یرا بررســ

 یبررسـجقـد و شـه وجـود دارد را صن زمیـکـه در ا ییهـاهحـهـا و جظرهصآجگاه فرضـ .شود
 .کشد یم

 قیتحق یهاهیا فرضی هیفرض یسامانده (ج
کشـــف روابـــ  علـــاز کـــه هـــدف  یشـــحآزما یهـــاپـــژوهشدر   یو معلـــول یآجهـــا 

 یابحـ و دسـخ یجـوع اطالعـات و ابـزار جهـع آور یجهـع آور یاسخ، پژوهشگر برا
، یرصگ جهـخها،  هصفرضقخ صدر حقدارد. از صج ییهاهصا فرضحه صبه فرض ،جحبه جزا

آزمـون را ل و صـه و تحلحـروش تجز ،خحـآن و در جها یوه اجراصچارچوب پژوهش، ش
کــه بــه صــورت جهلــه خذــر یان فرضــیــه بصکشــد. فرضــیمشــخص مــ ان یــب یاســخ 

ش حبا افـزاجهوجه،  یبراکشد. یم یشیب شیپر را صا چشد مزغحن دو یشود و رواب  بیم
 شود.یجاد محا یلص، افخ تحصیه بدجصتشذ

 رهایمتغ یاتیف عهلیتعر (د
که مقاد یزصر چصمزغ کـن  یا هصفرضرد. در هر یپذ یر مزفاوت میاسخ  دسـخ 
پژوهشـگر  .رو( وجـود داردیـوابسـزه )پ یگـرح( و دیشـحمسزقل )آزما یکحر صدو مزغ
کن و ز یر مسزقل، دسزکارصدر مزغ ر وابسـزه صکشد و مزغیا حذف محو اد حو آن را 

کشش جشان مصیز در اثر آن تغصج ش حن افـزاییگـویمـ یوقزجهوجه،  یبرا .دهدیرات، وا
ـــزا یلصشـــرفخ تحصـــیپ ،قیتشـــو ـــدر ادهـــد،  یش محرا اف ـــر ، ی ـــمزغ «قیتشـــو»ن ف ر ص

گــام بعــدصــمزغ «یلصشــرفخ تحصــیپ»و  مــا مســزقل د حــبا یر وابســزه مــا خواهــد بــود. در 
کشــصــآجهــا را ج یرصــگ اجــدازه ۀلصف و وســحــرهــا را تعرصمزغ جــوع  جهوجــه، ی. بــرانصز مشــخص 
کــه ق یتشــو و مــال   اســخ یا فــردحــ ی، جهعــی، رفزــاریکالمــباحــد مشــخص شــود 

 ن.صکشمیز جهره لحاظ صرا ج یلصشرفخ تحصیسشجش پ
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 ین جامعه آمارییتع(  ه
 ،ه پــژوهشصمشــخص شــود. فرضــ گصــرید حجــن و اجــدازهحــبا یدر هــر پژوهشــ 

کششــدصــیعشصــر تع گســزره  دهــد یجشــان مدامشــه و قلهــرو پــژوهش اســخ و  ۀن  کــه 
کشــ یرصــگ از جهوجــهد حــبازان اســخ و چگوجــه صــق مــا بــه چــه مصــتحق ن یــا .نصاســزفاده 

ف واقعد حبا ،جهوجه  تواجـد یهـا میرصـگن جهوجـهیـباشـد. ا یجامعـه مـورد بررسـ یمعر 
 باشد. ...و یا ، خوشهیا، طذقهیتصادف

 رهایمتغ یریمشخص ساختن ابزار اندازه گ (و
کهیهـا و تذـد داده یرصـگاجـدازه یبرا ییهاابزار و روش یطراح  ،اتصـل آجهـا بـه 

بـحـبا .ار مهـن اسـخصبسـ  یشــحآزما یهـارا در پـژوهش ید مشـاهدات و شـواهد تجر
کرد. در حـوزی)عدد و رقن( تذد یکه یهاو به داده یجهع آور  ،یعلـوم اجسـاج ۀل 

کصتحقشــزر یبن، صمشــاهده مســزقمهکــن جذــودن ل صــبــه دل . بــه هســزشد یفــصقــات 
ز یرد. بـراصـگید قـرار مـحـآجهـا ههـواره مـورد ترد ییاحاعزذار و پا ل،صن دلصهه  یابحـار

هــــا و معهــــواًل از پرســــش جامــــه، مصــــاحذه، آزمــــون ،یعلــــوم اجســــاج یهــــا پژوهش
قابلصــخ و  ییاحــپا ید داراحــهــا با ن ابزار یــکششــد. ایاســزفاده مــگــر حد یهــا اسصــمق

گر خصن معشا یباشد؛ بد اعزهاد ا صفخ مورد سشجش را با ههان ابزار حصه صکه ا
دسـخ کسـان و مشـابه ح یجحجزـابـه  ،نصکشـ یرصـگ دوبـاره اجـدازه ،مشـابه یا ابزارهاح
 ن. یابح
 یشین طرح آزمایه و تنظیته (ز

ـــ یاجـــرا ـــ یعهل ـــه آزماح ـــه طـــرح و برجام ـــژوهش ب ـــجهـــن  یشـــحک پ ـــه از ص ک دارد 
ــا ۀدهشــد جشــان گ ییتواج ــه  ــپژوهشــگر در جهوج مــورد  یمشاســج و جامعــه آمــار یرص

خ در تشظ  ر وابسزه با آن اسخ.صر مسزقل و رابطه مزغصن مزغصقذول و دق 
 نیشیپهودن مراحل یبا پ یشیآزما یاجرا (ح

پــردازد و بــا مشــاهده و اجــدازه  یش محآزمــا یپژوهشــگر بــه اجــرا ،ن مرحلــهیــدر ا
 کشد.یم یجهع آور ،ها هصآزمون فرض یاطالعات الزم را برا ،رهاصق مزغصدق یرصگ
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 هاافتهیل یه و تحلیتجز(  ط
کــه یا مرحلــه ــا اســزفاده از روش اســخ  ا حــ یفص)توصــ یآمــار یهــا پژوهشــگر ب

، Z ،T) یهـاآزمـوناسـزفاده از بـا و پـس از آن  یبشـدهـا را طذقـهافزـهح(، یاسزشذاط

F ،²X)  ـــا  یبـــراو حـــاجسجهوجـــه ب  جزـــاحجدر مـــورد  بـــه دســـخ آوردن مصـــاجگصن و وار
حه و تحلصل، ق به صتحق زتجز  شد.صجش یم یو داور یابحار

 یه گزارش پژوهشیه و ارایته (ی
کار یآخر ب یها در پژوهشن مرحله  گزارش پژوهشص، تهیتجر  .اسخ یه و اراخه 

 یا عکفاجح اگک درون یهاپژوهش .2
ن از از مساخل عـالن درو یکحههواره  ها،ن جوع از پژوهشیدر ا یپژوهش مسضله

 .سخصجی و تعهصن رو ههصشه قابل تس بوده ها و خواسزهل یتهال صقذ
 یعقل یها پژوهش .3

ـــرا تشهـــا از عقـــلکـــه  ییهـــا پژوهش کشـــف حـــحـــل مســـاخل  یب مجهـــول امـــور ا 
کهــک  ،هــا ن پــژوهشیــدر ا .گوحشــدمــی یعقلــ یهــا ، پژوهششــود یاســزفاده م بــه 

ن. صکش یمساخل را حل مـ یاز به شواهد خارجصبدون جو  یاسصشه و اسزدالل قحاجد
جصـــز هـــا پـــژوهش ،اســـخ یکـــه مســـاخل آجهـــا عقلـــ یا علـــومحـــبراســـاس جـــوع مســـاخل 

بـارحـخداوجـد و عـالن مـاوراء و در مـورد کـه  یسـففل یهـا پژوهشاجد؛  مزفاوت  ۀا در
 یهـــا پژوهشز صـــو جدشـــکش یمبحـــد علـــوم و موجـــودات  ین و مســـاخل عقلـــصمفـــاه

 اجد.دسزهن ی، از ایو مشطق یاضحر
 یهـا ا هدف پـژوهش بـه پـژوهشح مسضلهرا براساس سشخ  یعقل یهاپژوهش

ن صتقســـ یو اجزقـــاد یاســـهحو مقا یقـــص(، تطذیهصو تـــوج یشـــصی)تذ ی، اثذـــاتیفـــحتعر
ف حــرا تعر یاجززاعــن صو مفــاه یکوشــد معــاجیپژوهشــگر مــ ،ن حــالیــ. در اکششــد یمــ

گــاهحــســازد خ آجهــا را روشــن صــو ماهکــرده  را  ین اجززاعــصوجــود موجــودات و مفــاه یا 
کشــد و  ســه و حپژوهشــگران را مــورد مقا یهــا شــهحو اجددگاه حــدگــر، حد یا زمــاجحــاثذــات 

ـــتطذ ـــ .دهـــدقـــرار ق ص ـــاز تحق یگـــرحر جـــوع دن دصههچش و  یابحـــارز یدر پـــ ،یعقلـــق ص
 .دحآیبر م ،ها شهحو اجددگاه حه دقضاوت دربار
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گواه .4  گکانحد یپژوهش مستند به 
گـواهد حـبا یپژوهشـ مسـضلهحل  یبرا ،پژوهش جوع ازن یدر ا گـران اعـن حد یبـه 

گفزــار  کــردحــا جوشــزار حــاز  و دگاه حــداز تجــارب و  ق،یــن طریــتــا از ا ا آثــار آجهــا رجــوع 
 :انامامـو  9امذریـپکـه  یی؛ از آججـااسزفاده شـودگران حد یعله یها شهحاجد

ــه آجهــا مراجعــه داشــزه اجــد یو الهــام دسزرســ یبــه مشذــع وحــ ــا از ایــن  مــی ب کشــصن ت
که  ، آجها بـه طـور مسـزقصن دنصشش احدن حامکان دطریق، به اطالعاتی دسخ حابین 

 ما وجود جدارد. یبرا
کل گواه یابح دسخ یبرا ،یبه طور  مسـزشد بـه  احما  یها گران، پژوهشحد یبه 

اسـشاد مـورد در . و آثـار اصا مسزشد به اشحار  و ا مسزشد به اسشاد و مدح ،افراد اسخ
کـه مؤلـف آجهـا را از  ــ یا بـه اسـشاد و مـدار  حسـحـو  یاجصـحا به مشـابع وح ،و مدار 

کــه از روش  یا بـه مشـابع فلسـفحــ ــ دن( بـه دسـخ آوردهحــدن و دصق حـس )شـشیـطر
ــرا یتعقلــ گرفزــه شــده و حدر یب ــافــخ آجهــا بهــره  کــه  یاســشاد و مــدار  عرفــاج بــها ح
ک  .  نصکش یاسخ، مراجعه مسشده حر و سلو  جوصاز س یحا

گــزارش یخحتــار یهــا الذزــه پژوهش ا مســزشد بــه حــو  یخحتــار یهــامســزشد بــه 
کشــار پژوهشیز مــصــج یمشــابع علهــ اســشاد و  یهــا در پژوهش یشــحد یهــا تواجــد در 

 .شوداسزفاده  یمدارک
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ح تحقیته یها تیمز  قیه طر
ک حـق، بـه عشـوان صـدهـد تـا در مراحـل تحقیبه محقق امکـان مـ یطرح پژوهش

زحــکشــد و در جها یرویــدار از آن پجظــام ۀجقشــ ز براســاس آن صــق جصــتحق یابحــخ، ار
کـه صـاول ۀان، جقشین بیتربه ساده یرد. طرح پژوهشصگ یصورت م ه پـژوهش اسـخ 

 کشد.ین مصآن را به دقخ ترس یچارچوب جظر
کــه مــههــان  یشــد حــل مســضله اســخ. محقــق بــراحن پــژوهش، فراصداجــیطــور 

کـه شـامل کشـد یمـ یرا طراحـ یقـاتصتحق ۀدن به پاسـخ مسـاخل پـژوهش، جقشـصرس
 پژوهش اسخ. یبرجامه، ساخزار و اسزراتژ یسه عشصر اساس

گ یکلـ یمراد از برجامه، الگـو  کـه ههـه آجچـه بـه وسـ یرصـو فرا محقـق  ۀلصاسـخ 
 ییل جهـاصـآجها تا تحل یضهش یهاها و داللخهصاججام خواهد شد، از جوشزن فرض

 شود.یها را شامل مداده
کــه  یی، الگــویســاخزار پژوهشــ کله و بشــدی، صــورتاســخ  کــار را شــا جهــای 

هـا را در ل دادهصـو تحل یگـردآور یهـاروشپـژوهش جصـز  یاسزراتژ .دهدیمجشان 
ز صــکشــد و جیان مــیــق را بصــتحق یهــابــه هــدف یابحــ دســخ یرد و چگــوجگصــگیبــر مــ

پـژوهش احزهـااًل بـه  ین اجراصکه در ح ییهایروش حل مساخل و مواجع و دشوار
 سازد.یشد را روشن محآیان مصم

که از سه مرحله تشک یق ماجشد پروژه ساخزهاجصشد تحقحفرااما   شود. یل مصاسخ 
 جقشه و طرح؛ یطراح  .5
 مشاسج؛ یه و ابزارهاصه مواد اولصته  .9

 ج( ساخزن بشا.
 یاجــرا»، «یجقشــه و طــرح پژوهشــ یطراحــ»ز شــامل: صــج یقــاتصتحق یهــاپــروژه

گزارش تحقیتدو»اطالعات و پردازش آجها( و  ی)گردآور« پروژه  اجد. «قصن 
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کساج در واقع کـام انحن پایکه در تدو ی،  اجـد، دهصرسـ یو اثربخشـ یابحـ جامـه بـه 
برخــــوردار  یکـــاف یخ، ابزکــــار و دقزـــصـــپـــژوهش از خالق ۀجقشــــ یدر مقـــام طراحـــ

ـــوده ـــأث ب ـــد. ت کـــارآ یقـــاتصر طـــرح تحقصاج  یها جامـــه، جشذـــه انحپا یو اثربخشـــ ییدر 
گوج ـــا ـــه ابهـــام  یگوج گوج ـــو تکه یا اههـــال در طراحـــحـــدارد. هـــر  بر  طـــرح ص ـــار ک ل 

د حـگویاز داجشـهشدان مـ یکحشود. یق مص، سذج جقصان در اصل تحقیقاتصتحق
گــر مــرا مــأمور قطــع درخــخ  تشومشــد ــرا یکــه ا کــار هشــخ ســاعخ یــا یکششــد و ب ن 

کــردن تذـــر مـــصـــفرصــخ دهشـــد، شـــش ســـاعخ آن را صـــرف ت ن ســـخن یـــکـــشن. ایز 
شکـه حسـازد. مگـر جـه ایپژوهش را آشـکار مـ ۀجقش یخ درجگ و تأمل در طراحصاهه

کس گر  کافصبدون بص یا کسـی، در مورد امریرت  کشد، ماجشـد  کـه  ی، اقدام  اسـخ 
 کشد.یم ییهایراهه، راهریدر ب

ــــدق یطراحــــ ــــخ یارص، بســــیق طــــرح پژوهشــــص ــــار را حهــــا و عــــوار  زاز آف اجذ
 کشد. یو درمان م یرصگ شیپ

که هر رسال گفزه جهاجد   د:حبا یعله ۀجا
ه حــکن ههــراه بــا تتذــع و ارا ا دسـخحــا حــل مســضله و حـشــذهه و  یگــوالـف( پاســخ

 د باشد؛حجد یهاافزهح
 جو داشزه باشد؛ یو ابزکار و طرح یب( جوآور

 ان شود؛یب یات علهیبودن، به زبان و ادب  س و روانصسلج( ضهن 
 مشد و مقذول داشزه باشد.روش ید( ساخزار

ــ دســخ یبــرا ــرســاله با ۀ، جگارجــدیا جامــه انحن پاصبــه چشــ یابح د چهــار مرحلــه ح
کشد: یاساس  را طی 
 ق؛صه طرح تحقص. ته5
 اطالعات با مطالعه و تتذع؛ ی. جهع آور9
 ؛یرش مجامع علهیو مورد پذ یخ قواعد علهحرعا ن مطالج بایج و تدوصترک. 3
 ک پژوهش.ح ین مطالج در قالج رسهی. تدو2

گسارش تحق٘ق پبٗبى ًبهِ  اجرإ پرٍشُ تحق٘قبتٖ عرح پصٍّطٖ
 هقبلِ ٍ کتبة
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وهش ح تحقیق در فرایند پژ  نقش طر
موضــوع  ۀقلهــرو و محــدود ید ابزــدا بــه روشــشحــ، پژوهشــگر باتحقصــقدر طــرح 

کــه در واقــع، ههــان ســؤال اصــلصــتحق د حــی دهــد و بگوصاســخ را توضــ قصــتحق یق 
 اسخ. یبه چه پرسش ییگو پاسخ درصدد حل چه مشکل و 

هـــن کشـــد و  یخ را مشـــخص مصـــهـــر فعال یج زمـــاجصـــترتهـــن ، یطـــرح پژوهشـــ
گذشزهیاز ادهد.  یی مصتوض یبه جوعها را  خصاججام فعال یچگوجگ اسـاس  بـر ،ن 

شــود و  یمشــخص مز صــجپژوهشــگر  یو درجــه علهــ ییتواجــا ،قصــطــرح تحقخ صــفصک
کاســز ،یو مشــاوره علهــ یفکــر ن بــا هــنصههچشــ و بــه برطــرف طــرح  یها یاز ابزــدا 

 شود. یافزوده م یکار در پرتو خرد جهع یوزاجخ عله
کــردن طــرح تحق یســحجو جامه انحشــد پاحدر فرآ ،نیبشــابرا گــامصــآمــاده  مهــن و  یق، 

که: حبا پژوه داجشاسخ.  یششهادیدر طرح پ یاساس  د بداجد 
 ق را داردهصو تحق یارزش بررس ،ن موضوعیا احآ .5
 دارمهرا )مورد جظر( ق صاججام تحق یالزم برا ییا من تواجاحآ .9
 ق دارمهصن تحقیااججام به  یا ل و عالقهصا محآ .3
کافحآ .2  ن پژوهش در دسزرس اسخهیا ۀدربار یا مشابع و اطالعات 
بـه سـهخ  جامـه انحپاخ حهـدا یمسل  و مزخصص برا یاسزادتوان  یما حآ .5

کرد را مطلوب  یا جهصجز  و... هرصخا حاجزخاب 
برد کار تواجد بـر  یم یو ارزش هر موضوعوجود دارد  یارصبس یو جظر یمساخل 

گ یکــه دجذــال م یهــدف یمذشــا   موضــوعرد. بهزــر اســخ صــشــود مــورد قضــاوت قــرار 
کــه در حوزهمــرتذ   یها بــا مســاخل جامــه انحپا وجــود دارد. در  یتخصصــ یهــا باشــد 

 یبـــه اســـزاد یجامعـــه، دسزرســـاز صـــ، جپـــژوه داجش ییتواجـــا ،یابحـــ موضـــوعمرحلـــه 
 شـان از صبه موضـوع و اطه یمشد  عالقهآن، با موضوع و مهن بودن  ییسزه، آششاحشا

رب  و از ههـه یـذ یهـاق مراجعه به مشابع و دسزگاهیبه اطالعات از طر یابح دسخ
گرفزــه حــداجشـجو، با یلصتحصــ ۀبـا رشــز یع اجزخــابموضــوبـودن  مــرتذ تــر،  مهـن د در جظــر 

 یها یجــد بــا بررســا موظف ،یلــصالت تکهصتحصــ یزــه علهــصراهشهــا و کهاســزاد شــود. 
ان قــرار دهشــد. ارتذــاط حفــرا راه داجشــجو اجزخــاب موضــوع یرا بــرا یافــق روشــش ،نصشــیپ
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 یها شـرفخیو بـا پ یو پژوهشـ یآموزش یهاگروه یبا اعضا یزه علهصن کهیا یاعضا
کــاربرد ی، پژوهشـیعلهــ یها در ســطی کشــور و جهـان و ســازمان یعلهـ تواجــد  یم یو 

 ن امر مؤثر باشد. یخ احدر تقو
ــ  یعلهــ یها کــه ســازمانبهزــر اســخ  مــورد  یها شــهصاز زم ی، فهرســزیپژوهشـــ

ن و فرهصخود را در اخز یکار یها خحو اولوعالقه  خزه قرار دهشـد تـا صار طالب عال 
بردو از صمورد ج یها آجها در عرصه یرصکارگ هها و ب ن پژوهشیب یقصوثارتذاط   یکـار
 . دحفراهن آ

 طــرح اججــام یبــرا یمشخصــ یــیاجرا ۀبرجامــ ،پژوهشــگر قصــطــرح تحقدر واقــع، 
ــ. ااســخ ــا  .دهــد یپــژوهش را جشــان م یرصگ جهــخجهــا  ههاجشــد قطــج ،ن طــرحی ب

کاهش م یها از اخزالف یارصبس ،ید طرح پژوهشییتأ کار  بـا طـرح  .ابـدح یضهن 
کـدام در صکـار تشظـ یق، زمان بشدصتحق شـود.  یوقـخ خـاد خـود اججـام من و هـر 

کـــه آن حـــق جذاصـــجوشـــزن طـــرح تحق یپژوهشـــگر بـــرا در را د اجزظـــار داشـــزه باشـــد 
گــاهکشــد، ن ین زمــان مهکــن تــدویتــر کوتــاه ن بــار قالــج یالزم اســخ چشــد یبلکــه 
را بـردارد و  یا فصلحد حفزایرا ب یجو، فصول ییافزن محزواحا با حو زد یبرهن را درطرح 

دســخ  یزد تــا بزواجــد بــه اســلوب و طــرح قابــل قذــولیــهــن بر فصــول را در شش صــچا حــ
کشدیز ۀوصتواجد به شیم ،طرح ۀصته یابد. پژوهشگر براح  :ر عهل 

کشـدحکشد و قـرار اسـخ  یذهشش خطور مدر آجچه  .5 بـدون تقـدم و  ،ادداشـخ 
کشـد تأخر  کشـد یا سـطرحـش رو را در عذـارت یپـ یکارهـا .9 ؛ثذخ  بـا  .3 ؛مکتـوب 

که حدر یکاوش ذهش و محزـوا هـا  عذارت .2 ؛اجداخزه اسـخرا از قلن  یزصچچه ابد 
کشد کشـد رفصـلیه فصـل و زصـبه فکـر ته .5 ؛را مشظن   ؛ها باشـد و آجگـاه آن را مرتـج 

هــر  یو فرعــ ین اصــلیعشــاو ،ا عــددحــهــا بــا حــروف یگــذار بــا اســزفاده از جشــاجه .6
 شد.کرفصل را مشخص یفصل و ز

ح تحق  قیارکان طر
بر  یقــاتصتحق یهــا طــرحبــه طــور معهــول،  کــار ن شــده، صــیش تعیاز پــ یهــادر 

که باشویه محارا کرد. عشاصر علهحد  کـه در  یطـرح پژوهشـ ید براساس آجها اقدام 
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شــوجد، لحـاظ  یقــصک طـرح تحقحـد در حــو با اجـد پژوهش یاز ارکـان اصــل ،قـخصحق
 جد از:ا عذارت

کلصـدی( واژه دصکل .9 ؛یسصاجگل /یعشوان فارس  .5  5ان مسـضلهیـب .3 ؛)واژگان 
 و فرضــصه تحقصــق9؛یجظــر چــارچوب .5 ؛قصــتحق یها ســؤال .2؛ و تعصــین قلهــرو آن

 ؛یبشــــد زمــــان .9 ؛قصــــضــــرورت تحق .8 ؛قصــــروش تحق .7 ؛قصــــتحق ۀشصشــــیپ .6
مشـابع .59 ؛پـژوهش جامـه یهـا ساخزار و فصـل .55 ؛قصتحق یها خحمحدودمواجع و .52

 .)فهرسخ مشابع( پژوهش
 حاًل به توضصی بیشزر هر حک از ارکان طرح تحقصق خواهصن پرداخخ.ذ

 عنوان .1
 یگـذار ماجشـد جـامکشـد؛  یفـا محرا ا یاساسـ یجقشـ «عشوان» ،یقاتصدر طرح تحق

کــودک هــای خاصــی هــا و پیچصــدگیشــود، دارای ظرافــخیکــه تــازه مزولــد مــ یهــر 
عشـوان مصـوب طـرح گـذار باشـد. تواجد حاکی از مشوحات و دحدگاه جـاماسخ و می

 یسـوشکـه از حمگـر ا ،باشد جامه انحپاقًا عشوان صد دقحبراساس مقررات با یقاتصتحق
کششده، تغحمراجع تصو ابزـدا  ،از داورهـا یارصبسـن، یـبر ا. عالوه ابدحر مجدد صیج 

از هـدف و مسـاخل آن  ،یقـاتصرا عشـوان پـروژه تحقیـز ؛کششدیبه عشوان طرح توجه م
که حباخ دارد. ححکا و تـوان  یخذرگاجگر یب عشوان، یسزگحو شا یپخزگد داجسخ 
 .اسخمحقق  یعله

بـان فارسـبه طور معهول،  سـشد تـا امکـان حجویمـ یسـصو اجگل یعشوان را بـه دو ز
 د.حفراهن آ یکصالکتروج یوجو جسخو  یبه محافل عله ،یاطالع رساج
گرفزن  دحجامه با انحپاعشوان  ر بـودن بـه صمشـ :ههچـون ییهـاشاخصبا در جظر 

کوتـــاهیســـاخزارمشد، صــــراحخ یی و ، رســـامســـضله و جـــو بــــودن و ع ح، بـــدبــــودن ، 
 .اجزخاب شود یپژوهش یرصگبا جهخههاهشگ 

                                                      
 رد.یلرار ا یهَرد تررظ 4ا ی 6ظطح یاى ًاهِ ّایا چٌذ هعللة هرتثط در پایتَاًذ دٍ یه یااّ .1

ِ یؼاَد، در وٌاار فرضا   یًو یتَجْ یتِ چْارچَب ًظر یحَزٍ یّاًاهِ اىیوِ در پا ییاز آًجا. 2
اى یا از پا یداؼاتِ تاؼاذ. الثتاِ تعضا     یا گاُ جذاااًِیجا یعلو یّا پصٍّػتَاًذ در  یآهذُ، ٍارًِ ه

ح ٍ یي ٍ تَضا یای تث یا ترای یٍ ًظر یادیمات تٌیًذارًذ. اها در تحم یازیً یّا تِ چارچَب ًظر ًاهِ
 ن.یریك در هَرد آى ًااسیت تحمیه ٍ ّذایِ چارچَب تلَریِ، از ارایه ًظریل یتىو
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گـــر مشظـــور بررســـ  جهوجـــه، یرا  یدر عصـــر صـــفو یشـــحر امـــور دصگـــاه و تـــأثحجا یا

گوجهحعشوان را باباشد،  کـه بـه  یاد به  داشـزه باشـد؛ ق اشـاره صـتحق مسـضلهجوشخ 
موضــوع  یبــا تتذعــکــه دهــد یکــه جشــان مــ« ین در عصــر صــفویــد جاحگــاه»ماجشـد: 
ر صـ. امـا تعذنصباشـ یم رو روبـه یا آموزشـحـ یمعطوف به هدف اطـالع رسـاج ،محوراجه

کــه  ایمســضلهبــه  یضــهش یا اشــاره« ین و دولــخ در عصــر صــفویــرابطــه د» دارد 
سـخ صسـزه جحشا اسـخ، ین داللـخ ضـهشیـاچـون محقق در مقـام حـل آن اسـخ. 

 .عشوان از آن اسزفاده شود یکه برا
گوجه ابهام لفظحعشوان با ؛ باشـد. در اجزخـاب واژه یخـال ییا معشـاحو  ید از هر 

از  یبرخــ» :عشـوانجهوجـه،  یکـرد؛ بـرامعشـا اسـزفاده یا بـحـاز واژگـان جامـأجوس  دحـجذا
و اههـال سـذج ن عشـوان یـارا یز ؛سخصج جامه انحپاسزه حشا ،«اسالم یاحکام دفاع

 شود.یمهام ای
ز، لغزگوجـه و صـال اجگصـدار، خهـامیر اید از تعـابحجذا ،در اجزخاب عشوانن صههچش

ن یبـ سـذج ابهـام و عـدم تفـاهن ،جامه انحدر پا یا خطابح ی. جوشزار ادبکردمذهن اسزفاده 
 یا اجــدازهد بــه حــ. عشــوان باشــدو داوران خواهــد  یقــاتصطــرح تحق ۀدهشــد شــشهادیپ

زحصر که ار  رد.ذب یق پصو دامشه تحق مسضلهاب به هدف، حی و شفاف باشد 
ــج یجگارشــاز جظــر عشــوان  ــبا، زص هــن هــا درســخ ســاخخ و واژگــان و عذــارتد ح

 ػٌَاى
 ًبهِپبٗبى

هط٘ر ثِ 

ّوبٌّگ  هسئلِ
ثب جْت 
گ٘رٕ 
 پصٍّص

رسب ٍ 

 صرٗح

درست 

 سبخت

 کَتبُ

 ثذٗغ ٍ تبزُ



 77                                                                          طرحزحقصق                                                   سازی آماده
 

ز صــج یســحجو کوتاه د اصــل  حــبا ،اجزخــاب عشــوانمشطذــق بــر قواعــد جگــارش باشــد. در 
که ب یق مطالذصد عشوان تحقحخ شود. جذاحرعا کشد  اسـخ  یزصش از آن چیرا ادعا 

آن  یدر پـد آجچـه محقـق حـقـًا باصدقبلکـه  ،دحـآیق به دسخ مصاز تحق ،که در عهل
 کشد.ن صیتعاسخ را 

کـه  یجامـه م انحرا شـامل پا یخ فراواجحز مزصع و مذزکراجه بودن عشوان جحبد کشـد 
داشـخ. بـه  یا ژهیـوگـران بـه آن اهزهـام حز از تکـرار و تشـابه بـا آثـار دصـپره ید براحبا

ــا اجزخــاب عشــوان هــن با یپژوهشــ یرصــگجهــخ ــب ــرد و ح ک د حــن باصههچشــد دقــخ 
که   یهیبـد یا امـرحـامـور  و  یاساسـ یها ا سـؤالحـسؤال که در آن  یقصتحقداجسخ 

 سخ. صج یعله ۀجامعباشد، مقذول 
کردن عذارتن راسزا، یدر ا ، «بـر یدرآمـد»، «بـه یجگاه» :چون ییها از اضافه 

ــا ییآشــشا» ــه یجظــر»، «ب ــو ب ــه یگــذر»، «در یرصســ»، «ج ــزص... ب رهو «ب ــز د؛ح ــا اری ن ی
 .خواهشد بود یپژوهش رصغ یرصگالفاظ موهن جهخ

 قیعنوان تحق های انتخابظرافت
ق صــموضــوع تحق ۀاز حــوزق و روشــن صــدق ید شــشاخزحــق باصــعشــوان تحق (الــف

کشد و در عحارا  ،خ و اخزصـارصـصراحخ، قاطع: نههچو ییهایژگین داشزن وصه 
گوجه ابهام و پ یخال  ؛باشد یدگصچیاز هر 

برد صـــحصـــجظـــن و ترت ب( کـــار کلهـــات در عشـــوان تحقصج و  خ صـــاهه ،قصـــی 
 دارد؛ یارصبس

ــق باصــعشــوان تحق ج( ــات علهــح ــو امکاج ــو واقع ید در پرت ــا و هــا خص ــه ب توجــه ب
گـر، محقـق در اجزخـاب حبـه عذـارت دشـود. ن صه و تشظـص، تهین علهیاصول و مواز

گرا ییگرا واقع  دحباق، صا موضوع تحقحعشوان   ؛ی دهدصترج ییرا بر آرمان 
مورد که در  ییهاسؤالها و حدس از د حمحقق با، هشگام اجزخاب موضوعد( 

گاه باشد.یموضوع پ  ش خواهد آمد، آ
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زلیدی( د واژهیزل .2  )واژگان 
بـه  یدهـد و بـا جگـاهیجشـان مـ در ذهـن محقـقرا کار  یکل ی، جها«د واژهصکل»

محقـق  یشـود. جـاتواجیز مشـخص مـصـخواجشده ج یکار برا یکل یها، جهاد واژهصکل
کل خ حــحکاش حق خــوصــاز تحق یهــا، از جارســا بــودن تصــور ود واژهصــدر اجزخــاب 

 ،پــس .مهـن موجــود در طــرح اســخ یها جکتــه یراهشهــا ،در واقــعهــا  واژهن یـدارد. ا
ــبا کــه ماه ییهــا واژهد ح طــرح را بــه وضــوح روشــن  یخ و محزــواصــاجزخــاب شــوجد 

کلبه طور معهول، . کششد   کلهه اسخ.شش ها د واژهصاسزاجدارد غالج در 
کلصوجـــه تســـه کلصـــه   یجســـخ و جـــو یداشـــزن آجهـــا بـــرا یدصـــد واژه، جقـــش 

کتابخاجه یا اجهحرا کلیا ،قخصاسخ. در حق یاو  د صـکل»و اجـد دها از جشس واژهصن 
 ماجشد شفاعخ، تذر ، توسل، بداء، رجعخ و ماجشد آن. جام دارجد «واژه

 و تعیین قلهرو آن مسئلهان یب .3
درسخ سـاخخ و بـا  یرصد با تعذحق را باصتحق مسضلهف موضوع، حعالوه بر تعر

کـرد و پرسـشیب یق و مشطقصدق یبشدصورت بـا  .مزعلـق بـه آن را برشـهرد یهـا ان 
ص صتشـخ یخـود را بـه خـوب یرو شیتواجـد مسـضله پـ یجهپژوهشگر  یگاهتأسف، 

د قلهـرو حـپژوهشگر با ،نیبشابرا .دحبه آن پاسخ بگوتواجد یجهج، صن ترتیدهد و بد
کــه در واقــعصــموضــوع تحق ۀو محــدود را بــه ق اســخ صــتحق یاصــل ســؤالههــان  ،ق 

کشدیب یروشش  .ان 
ــتعربــه هشگــام  را از هــن « یمســاخل عهلــ»و  «یجظــرمســاخل »د حــف مســضله، باح

ا حــمجهـول و  ی، جسـذزیمعرفزـ یافشـک ،در واقـع «یمسـاخل جظـر» .ز سـاخخیمزهـا
در برابـر  یز مـاجعصـج یعهلـاسـخ و مسـاخل  نصداجـیبا آجچه از قذـل مـ یجظر یچالش

جـه در  مسضله اجد. خ مطلوبصخ موجود و وضعصن وضعیبشکاف جاد حا  هدف و
بـرخالف  ،طالـج پاسـخ اسـخ ،یاس محافـل علهـصـبلکـه در مق ،اس شخصصمق

که در مق مسـضله، دارد. از صـجبـه پاسـخ  یرصادگحـشـد حو در فرا یاس شخصـصپرسش 
مشــد جظــام یها مطالعــهن و قابــل پاســخ بــا صشــیمشــد پجظــام یها هاز مطالعــ برآمــده

 اسخ.برآمده ن صپس
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 1بکای جیل به اهداف قیتحق یها سؤالتعیین   .4
از اججــام پــژوهش معهــواًل ک محقــق حــکــه  یجزخــ یهــاجظــر از هــدفبــا صــرف

جامعه اسـخ.  یو عهل یعلهمساخل  ق، پاسخ و حل  صهر تحق یدارد، هدف اصل
کــــه هــــدف  یقــــصتحق یهــــاســــؤالد حــــق، پژوهشــــگر باصــــدر طــــرح تحق ،نیبشــــابرا

کشد.صبه آجهاسخ را مع ییگو پاسخاش  یاصل  ن 
کــه ین مــصتقســ یو فرعــ یبــه دو دســزه اصــلها  ســؤالن یــا گفزــه جهاجــد  شــود. جا

که پاسخ به آجها، مزوقف بر اججام تحق یا گوجه بهد حبا ،سؤال باشـد؛ ق صـطرح شود 
کــه ســؤالیبــد  ،ســؤالن پاســخ بــه آن صجذاشــد. ههچشــ ییروشــن و ابزــداها  ن معشــا 
کشـد و بـه  نصیتعمهـن و  یک مشـکل علهـحد حبا خ صـاز اهه، یعذـارتکششـده را حـل 

گوحهـا صـرسؤالد حبرخوردار باشد. الذزه با ییباال ا باشـشد و در آجهـا حـی، شـفاف و 
جادرســخ  یها برداشـخو خواجشـده را دچـار دارجــد  یکـه اشـزرا  لفظـ ییهـا از واژه

 .شودز صکششد، پره یم
ک ییگو پاســـخ، پژوهشـــگر بـــه ضـــرورت یقـــصتحق یهـــاســـؤالن صههـــبـــا  د صـــتأ

 :اجددو دسزهها  سؤالن یا .ورزد یم
و اسخ جامه پژوهش یرصگکه اصل و مششاء شکل :پژوهش یاصل سؤال (الف

کردن عشوان پاحـان جامـه  ،در حقصقخشود و  یمق اسزخراج صقاز عشوان تح اجشایی 
گـر عشـوان موضـوع تحق  جهوجـه، یبرا .اسخ حضـرت  یشـحاهـداف حکومـخ د ،قصـا
کـه ین میآن ا یاصل سؤال ،باشد یمهد حضـرت  یشـحاهـداف حکومـخ د»شود 
کـه بایپ یاصـل سـؤالاز عشـوان  «سخهصچ یمهد ک حـن قسـهخ یـد در احـداسـخ 

 ن.حچشدگاجه جشو یهایرصگ ن تا دچار جهخصداشزه باش یاصل سؤال
 سـؤالبرگرفزـه از و  یفرعـ یبـه جـوع ها سـؤالن یـ: ا(ی)جزخ یفرع یهاسؤال (ب

                                                      
س خَاستِ ضدذُ، در آى صدَرت ثدِ آرهدبى ّدب ٍ      ٘ق ً٘ق، اّذاف تحق٘تحق ٕاز عرح ّب ٖدر ثؼض .1

 ٍٖ فرػد  ٖق از دٍ ثخدص اصدل  ٘د س هبًٌدذ تحق ٘د ن. اّذاف ً٘کٌٖق اضبرُ ه٘ج هَرد اًتظبر از تحقًٗتب

س ٘د ذٓ ّذف ًٗق ثِ د٘ث ًَع تحق٘ضَد الجتِ از حٖن ه٘ضَد چَى ثر اسبض سَاالت تٌظ ٖل ه٘تطک

ذ ًدَع آى هطدخص   ٗد ضدًَذ کدِ ثب   ٖن ه٘تقس ٕاٍ تَسؼِ ٕکبرثرد، ٕبدّ٘ب ثِ سِ دستٔ ثٌ پصٍّص

 ذُ ّذف در ًظر گرفتِ ضذُ است[.ٗق ثِ دَ٘ست( اًَاع تحق٘ق )پ٘ضَد. ]در عرح ًبهٔ تحق
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کــه قصــتحق یاصــل ــاز جظــر اجــد  ــرا یجظــن مشطق و  یمذاحــد اصــل یرصــگشــکل یب
 سـؤالبـه پاسـخ  یابحـ دسـخ ،ابشـد و پاسـخ بـه آجهـاحیطـرح مـ یسـزگحشا ،هـافصل
بـر اسـاس عشـاوین فصـول بـه  سؤالاز طرح ها  سؤالاین  سازد.یرا مهکن م یاصل

کدامجهوجه، برای آحد.  یم دسخ کـدامصک از  اجـده مواجع دسخ حابی به اهداف  حـا 
 .و... هاخالقی از اههصخ بیشزری برخوردارجداهداف عقصدتی، سصاسی، اجزهاعی و 

 قیتحق ۀیفکضو  چارچوب جظری .5
کلــتواجــد  یم، تشهــا مســضلهان یــب کشــد و تهــام حپــژوهش را هــدا ،یبــه صــورت  خ 

گــر حچــه ا ؛را در بــر جــدارد یاطالعــات پژوهشــ را در  یاطالعــات پژوهشــههــه  شکــه ا
کشــ مســضله گوجــه مســضلهن، صطــرح  کــه یمــ گســزرده یابــه  خ آن حر و هــدایتــدبشــود 
حــل جخواهــد  یهرگــز بــه صــورت علهــ مســضلهدر آن صــورت، ســخ، صر جیپــذامکــان

 ،محقــق ،هصل شــود. بــدون فرضــیتذــد ییهــاهصا فرضــحــه صشکــه بــه فرضــحمگــر ا ،شــد
گر اسخ. سرگردان  که حریب ذا ه صجد، فرضـسـازیمحقق را روشن مـ ۀفصوظ مسضلهن 

کـه پژوهشـده بایمشخص مـ یدارد. اولیان میاججام آن را ب یچگوجگ د چـه حـکشـد 
محقـــق بـــه ســـازد.  یاججـــام آن را روشــن م ی، چگـــوجگیدومــو اججـــام دهـــد  یکــار
کلــن یبــه، از صله فرضــصوســ  ۀصکشــد. فرضــیرون مــیــرا ب یو عهلــ ی، مــوارد جزخــیروابــ  
که  مسضلهه محقق به صو اول یق پاسخ حدسصتحق  .از داردصج یآزمون و بررسبه اسخ 

گزاره گفزـه  جام دارد.« هصفرض»، که در دسخ آزمون اسخ یاهر  که  ههان طور 
ــر داجــش  یک حــدس مذزشــحــه صرضــفشــد و تکــرار آن خــالی از لطــف جصســخ،  ــب ا ح

 یو فرضـ یان حدسـیـب ،قـخصه در حقصاسـخ. فرضـ مسـضلهک حـحـل  یبرا ،تجربه
بــه طــور  ،اتصن حدســیــر اســخ. اصــا چشــد مزغحــن دو یبــ یدر مــورد روابــ  احزهــال

هـا سـو  خصـر شدن با واقعصدرگ یها را به سوهحد و جظرحآیها بر مهحاز جظر یمشطق
 .شوجد یان میب یخذر یهاشه به صورت جهلهصهه ،هاهصدهد. فرضیم

 ج اسخ:حر رایدو روش ز ،هاهصساخزن فرض یبرا
 یهیروش توج (الف

گون  یهــاان جشذــهیــن روش، بیــمشظـور از ا پژوهشــگر در  یو تصــور یذهشــگوجــا
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کـه از چـارچوب جظـرحپدمورد  گرفزـه اسـخ یده موردجظر اسـخ  ن یـا ماجشـد ؛الهـام 
کارکشانصم»: هصفرض  .«آجها مؤثر اسخ یزان تعهد سازماجصدر م ،زان درآمد 

 ان بریروش م (ب
کــردن پرســشیــمشظــور از ا بــوط بــه مســاخل علهــ یهــان روش، خــارج  از  یمر

 ،اجـد گرفزـهخوموضوع محوراجـه  یها یبررسکه به  یکساج .اسخ یحالخ اسزفهام
ــزا یجــد و آن را امــراخذریه بــصخ فرضــصــاز اهه ــرا یهــاا خــاد پــژوهشحــد ح ج در ح

گسزرهحه و حعلوم پا  یو علـوم اجسـاج ی، جامعه ششاسیچون روان ششاسهه ییها ا 
اجـداخزن اسـخ.  یکحدر تـار یرصـت ،هصق بدون فرضصکه تحق یاجگارجد. در حالیم

 یاسـخه او بـرا ید چـه امـرییـا رد و تأحاثذات و  ،یجف یپکه در د بداجد حمحقق با
 ،ج دارجـد و پـژوهشصرق یز پاسخصگران جحدارد و د یا پاسخ بخرداجه ،خود همسضل

اسـخ. محقـق بـه مـوارد جقـ  و  ییهـا ش فر ین پـصاثذـات چشـا حـ یدر صدد جف
گر از اصابطال فرض پژوهشـگر بـه  ،ه سـالن ماجـدصن مـوارد، فرضـیه خود توجه دارد و ا

ا حـرد  یق بـراصـشـد تحقحتهـام فران، یبشابرا .کشدیاز آن دفاع م ،قصجه تحقصجز ۀمشزل
 یبــه خــوبتحقصــق فرضــصه پــذیری، چ صرد و اساســًا هــصــگیه صــورت مــصاثذــات فرضــ

برخـوردار  یقـصدق و  دهصدرسـخ، سـشج ییهـا هصمگـر آجکـه از فرضـ ،شـودیاججام جه
توان به مهـارت، دقـخ، توجـه یم ،قصحقک طرح تح یها هصفرضمشاهده باشد. با 

 برد. یمحقق پ یو هوشهشد
ن معشـا ی؛ بدق هسزشدصتابع مساخل تحق ،جصتعداد و ترتاز جظر ها هصفرضالذزه 

گــر در  کــه ق صــمــورد تحق مســضله، ســه )ســطی ســه( ارشــد یکارششاســ ۀک رســالحــا
 .مطرح شود مسضلهسه ن یاجاظر به  ۀصسه فرضآن  ید براحباشد، با
درســخ  ید در جهلــه خذــرحــاســزاجدارد اســخ و با یداراز صــجســاخزار از جظــر ه صفرضــ

باج کهصدق یساخخ و با ز گوجـه اههـال،  و  ود و شروطصقههه و با اخذ  یق و  بـه دور از هـر 
در جهلـه  یو سـاخزار ی، مفهـومیابهـام لفظـن صههچشـان شود. یب یابهام و ارزش داور

کــاماًل روشــن باصفرضــ یجذاشــد و ســاخزار مشطقــ معصــوم  یجذــ» :ماجشــد یا جهلــه .شــده 
بـا سـاخزار د حـباه صن فرضـیـبلکـه ا ،ه را جداردصک فرضحخ طرح به عشوان صصالح ،«اسخ
ــ»شکــه: حاماجشــد طــرح شــود.  یمشطقــ ــصدر حــ یجذ ــ ین جذ ــه پ ــودن )ج ش از آن( از اججــام یب

کذیگشاهان عهد گاهاجه و   .«ره مصون اسخص، آ
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گوجـه خطـا و ش و پـس یپـشه )صهه یجذ»شکه: حگر احه دصو فرض از جذـوت( از هـر 
گاهاجه، صغ گاهاجه، جاآ  .«( مصون اسخیرعهدصو غ یره و عهدصگشاه )آ

ن صن اســخ. بــه ههــآ یریپــذ و آزمــون یریپــذ قصــتحق ،هصفرضــ یژگــین ویتــرمهــن
گــزاره بــدحــه جذاصفرضــ ،لصــدل ن یــالذزــه ا .از از اثذــات باشــدصــجیو بــ یهید مزضــهن 

بـ یمفهـوم ،یدر علـوم اسـالم یریآزمون پـذ  یهـا دارد و شـامل آزمـون یاعـن از تجر
 .خواهد بود یدار ششاخزحپد و  یرص، تفسیلصتحل

 فکاحند فکضیه سازی
 :اجد از عذارت یساز هصفرضشد حفرا
 
 
 

کــه  ین اســخ. محققــصشــیپ یهــاهصاز فرضــ یه فهرســزصــن مرحلــه، تهصجخســز
در ذهـــن  ییهـــاهصد فرضـــحـــابزـــدا با را اججـــام بدهـــد، یپـــژوهش خاصـــخواهـــد  یم

که آجها را پ هصن فرضیمشابع ا .داشزه باشد شـامل چـارچوب  خواجشـد،ین مـصشـیها 
بـــا  یزجــیقــات اســخ. راصر تحقین و ســاصشــه، مشطــق، مشــاهده مســـزقحاجد جظــری،

کسوت یمحققان پ  دارد. یپ ده را در حن فایشزریبز صجش 
کتشـافصـن اسـخ. تحقصشـیپ یهـاهصفرضـ یسـبررن مرحله، صدوم  ی، وارسـیق ا

هـا بـه فـر  شیپـ ،یا جهعـحـآزاد  ۀق مشـاهدیـسازد و از طریها را مهکن مهصفرض
 شوجد. یا به طور موقخ رد محخ و حتقو، جاجابه، یبررس یطور سطح
کشــیمــمطـــرح هــا داده یآورش از جهــعیپــ ،هصفرضــ  یمحققـــن صشــود. فــر  

ه صفرضــکــه افزــد  ین فکــر میــابــه  ،کشــد و براســاس آجهــا یم یآورجهــع ییهــا داده
کشـد.  یگرحد ع حـک توزحـ ،خـاد یها ههـر دسـزه از مشـاهدکـه  ییاز آججـامطـرح 

ــردن چشــمهکــن اســخ  ،دهــد یمــرا جشــان  ییاجزهــا کــار ب ــه  ــرا ین مشــاهداتصب  یب
ق از صــشکــه تحقحا یشجامــد. بــرایجادرســخ ب یرصــگجــهصک جزحــبــه  ،هصآزمــودن فرضــ

 یآورشــد جهــعحش از فرایه پــصباشــد، ســاخزن فرضــدر امــان  یرصــگهرگوجــه جهــخ

ّبٕ فْرست فرضِ٘
 پ٘ط٘ي

ّبٕ فرضٍِ٘ارسٖ 
 پ٘ط٘ي

ثٌذٕ دق٘ق صَرت
 فرضِ٘
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 یآورپـــس از جهـــع یاضـــاف یهـــاهصاســـخ. ســـاخزن فرضـــ یالزامـــ یامـــر ،هـــاداده
جـه  ،د آزمـوده شـوجدحـجد یهـاهـا براسـاس دادههصن فرضیکه ا یدر صورت ،ها داده

بــوده  یاضــاف یهــاهصن فرضــیــســاخزن ا یکــه مذشــاـ ن صشــیپ یهــابراســاس داده
 جدارد. یاشکال ـ اسخ

 یه علهیفکض یهایژگیو
 ،بـــــه صــــورت ســـــاده، بــــدون ابهـــــام و قابـــــل در د حــــباه صفرضـــــ :یســــادگ .5

 شود. یبشد صورت
ـــرمحافظـــه .9 ـــصفرضـــ :یگ ـــحبایه م ـــا شـــواهد عقل  ،یق علهـــیو حقـــا یســـخ ب

اسـزشذاط و  ،هـاهحـا جظرحـن و صشـیپ یهـاههاهشگ باشد و از تجربه ،ششاخزه شده
که فرضصن معشا جان بدیشود. الذزه ا یصورت بشد تواجد آجها را ابطـال یه جهصسخ 

 .کشدا جق  ح
ا حــ ی، درســزیریقابــل آزمــون و بحــد ابطـال پــذد حـباه صفرضــ :یریآزمـون پــذ .3

 باشد. یآن قابل بررس یجادرسز
، یمـــورد بررســـ ۀدحـــدر صـــورت وجـــود مـــوارد چشدگاجـــه در پد :یدامشـــه دار .2
ـــباه صفرضـــ ـــد دامشـــد ح ـــشـــهول خـــود را  ۀبزواج ـــل و صـــدخ یرهـــاصا در قالـــج مزغح ا ح
 کشزرل به آجها بس  دهد. یرهاصمزغ

کل کردن رواب : یشیبشیپ ییتواجا .5 رابطـه د بزواجـد حـباه صفرضک ح، یبه طور 
 شد.ک یشیبشیر را پصا مزغحده حا چشد پدحن دو یب

گوجهحه باصفرض بودن: یعهل .6 که پرداخزن بـه یصورت بشد یاد به  آن  شود 
و  یزمـــاج یهـــاییجـــود صـــرفهحـــه باصن فرضـــیباشـــد. در تـــدو یعهلـــ ،و آزمـــون آن

گر دشوجدمشظور  یاقزصاد کششـدگصـیه بـا تـوان و قـدرت تذصفرض و . ا  ،یکسـاجح ین 
تـر اســخ، مقـرون بـه صـرفه یو اقزصـاد یکـه از جظـر زمـاج یاهصفرضـ ،ن شـوجدیتـدو

 .شودیاجزخاب م
 هاهیاجواع فکض

کـــه پژوهشـــگر در پاســـخ بـــه  یاهصفرضـــ دار:ه پـــژوهش جهـــخصفرضـــ .5 اســـخ 



     جوحسی جامه های پاحان اصول و مهارت                                                                                         82 

کــه تأصــکشــد و امیمطــرح مــآن را پرســش خــود  ک حــ، لد شــود. در اصــییــدوار اســخ 
د ییـــتأ یمعشــاد آن بــه ییــو بــاور پژوهشــگر اســخ و تأشــه حاجد ،دارجهــخ ۀصفرضــ
الذزـه بعضـی اوسـخ. ا بـاور حـرد اعزقـاد  یو باور پژوهشگر و رد آن به معشـاشه حاجد

 کـــه در حصطـــه توصـــصف، تصـــحصی، تحشـــصه و ماجشـــد آن اججـــام ییهـــا از تحقصق
 :دصکشر دقخ یه زصفرض ۀبه جهوج .جدارد یازصجبه فرضصه  ،گصرد یم

گرایب  رابطه وجود دارد. ،ش به مصرف مواد مخدرحن شغل و 
کلصن فرضیا کـردجهـخ ،ریـز یهـاتوان به صـورتیرا م یه  کـه  یبـه طـور ؛دار 

 ن را جشان دهد:ییا پاحباال  یهاشحگرا
گراـ  کاهش محشاغل بودن فرد،   ؛دهدیش او را به مواد مخدر 
گرا ـ   دهد.یش محش او را به مواد مخدر افزاحشاغل بودن فرد، 

 دو دامشــه ۀصفرضــو  ک دامشــهحــه صبــه دو صــورت فرضــ ،ردا جهــخ یهــاهصفرضــ
 شوجد. ین میتدو

گـر  ک دامشه:ح ۀصفرض (الف ن را مشـخص صک جهـخ معـحـ ،شـها یشـیب شیپا
 ؛دار اســخه جهــخصآن فرضــ ،دحــایه بصبــا صــراحخ در فرضــ یشــیبشین پــیــشــد و اک

ش حزان طـــال  در جامعـــه افـــزاصـــم ،افـــزاحش بـــدحجابیبـــا » ن:ییشکـــه بگـــوحماجشـــد ا
ــدح یمــ ــا فرضــ شجــاحدر ا .«اب گفزــه ه خــود،صب کــرده و  ــاجهــخ را مشــخص  ــا ح کــه ب ن 

 ابد.حیش محطال  افزا افزاحش بدحجابی،
گر پ ه دو دامشه:صفرض (ب را مشخص جکشد و فق  به  یچ جهزص، هیشیبشیا

دار دو دامشـه ه جهـخصفرضـ ،ن صـورتیـدر ا ،باشـدمعزقـد  یرصیا تغحوجود رابطه 
رابطـه  ،رانیـا ۀزجان و طال  در جامعـ بدحجابین یب» :نییشکه بگوحا ماجشد ؛اسخ

 .«وجود دارد
 کرد: یبشد نصتقسهن ر یبه دو صورت زتوان یدار را مجهخ یهاهصالذزه فرض

ا حـن دو یبـ یبسـزگ ا هـنحـکـه ارتذـاط اسـخ  یدر صـورت :یارابطـه ۀصفرض (الف
 ،خ و هــوشصــن خالقیبــ» :بگــویین شکــهحماجشــد ا ؛ر وجــود داشــزه باشــدصــچشــد مزغ

 .«ابدحیش محخ افزاصش هوش، خالقحا با افزاحرابطه وجود دارد 
ــ :یتفــاوت ۀصفرضــ (ب ــه تفــاوت ب خــاد  یرهــاصمزغ ۀشــصهــا در زمین آزمــودجیب
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ــــان و مــــردان در زم» :نییشکــــه بگــــوحا ماجشــــد ؛پــــردازد یمــــ ــــجر ۀشــــصزج ــــا هــــن خ خ ب
 .«اجد مزفاوت

که پژوهشگر یموضوعان یب صفر: ۀصفرض .9 کـه صـبه واقـع ام ،اسخ  دوار اسـخ 
گوجـه ۀصفرضگر، حبه عذارت دد جشود. ییتأ کـه یمـ یصـورت بشـد یا صفر بـه  شـود 

ن یــا ماجشــد ؛پــژوهش شــود یهــاهصد فرضــییــا تأحــرش یرد آن مشجــر بــه پــذا حــابطــال 
و « رشـاغل برابـر اسـخصان افـراد شـاغل و غصـش به مواد مخـدر در محگرا» :ها هصفرض

گرایب» ن افـراد شـاغل و یبـ»ا حـو « وجود جدارد یا هش به مواد مخدر رابطحن شغل و 
 .«وجود جدارد یتفاوت ،ش به مواد مخدرحگرا ۀشصرشاغل در زمصغ

را جشــان  یچ جهزــصش بــه هــحگــرارا یــز ؛هســزشد یا خشســحــهــا، صــفر هصن فرضــیــا
که ب یجه گفزه جهاجد  تشها در قالـج شـعار  ،پژوهشگر یارزش یطرفیدهشد. الذزه جا

 ،هـا ر دادهصل و تفسـص، تحلیآورجهع ۀدر مرحلد پژوهشگر حبا یول .معشادار اسخ
گرا ه صـفر صفرضـ یتـوان جـایمـ ،لصن دلصبه هه  کشد وعهل خود  یهاشحفارغ از 
 افخ.ح باز یآمار یهالصرا در تحل

 یجاد چارچوب جظرحا
جـاد حکـه در ا ین عـواملیروابـ  بـ ۀ، درباریچارچوب جظر یپژوهشگر، بر مذشا

تواجد یم ،هحن جظریکشد. ایم یه پردازحاجد، جظرص داده شدهصمهن تشخ ،مسضله
گـــاه قـــات صج تحقحاز جزـــا یبـــه طـــور مشطقـــ یضـــرورتًا ســـخن پژوهشـــگر جذاشـــد و 

 .به دسخ آحدن صشیپ
 یرهـاصماجشـد مزغ ییرهـاصن مزغیبـ ۀبـه رابطـ یچـارچوب جظـر  کـه،نیـاخالصه 

کـه تصـور مـ ق جقـش دارجـد، صـتحق مسـضلهشـود در پاسـخ و حـل یمسزقل و وابسزه 
ل صـهـا و تکههصو سـاخخ فرضـ یدر برقـرار یچـارچوب جظـرن یـاجـاد حپردازد. ا یم

 یچـارچوب جظـر ،قـخصدر حقار مـؤثر اسـخ. صبسق صتحق مسضلهدر  پژوهشگر از 
که تهام تحق یاهحپا  ،قصـاججـام تحق یپژوهشـگر بـرا دارد.ه صـآن تک یق روصـاسخ 

 را جقــش دارجــد مســضلهکــه در  ییرهــاصمزغ ،را بششاســد و ســرس مســضلهد حــباابزــدا 
کشــد. صمعــ ن یبـــ هــا ارتذاطد شــذکه حــمشاســج، با یرهـــاصمزغ ییاز ششاســاپــس ن 
بـوط را ا یهـاهصکـه بزـوان فرضـ یا گوجـهبه  ؛کشدبشا  یبه درسزرا رها صمزغ جـاد و حمر

 بعدًا مورد آزمون قرار داد.
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ــ ــه حمهــن و مــؤثر در شــرا یرهــاص، مزغمطلــوب یک چــارچوب جظــرح بــوط ب   مر
رهـا را صن مزغیبـ هـا ارتذاطدهـد و یو جشـان مـ ییف شـده را ششاسـاحتعر یامسضله

 یرهـاصن مزغیروابـ  بـ ،یدر چـارچوب جظـر .کشـدیف مـصتوصـ یمشطق یبه صورت
گســزردگ ــه گــر و مداخلــهلیتعــد یرهــاصمزغ یمســزقل و وابســزه و در صــورت  گــر ب

را بـه ذهـن  ها سـؤالن یـا ،یشـوجد. دقـخ در چـارچوب جظـریبشا مـ یعله یاوهصش
کـه چــرا و چگوجـه مــا اجزظـار وجــود روابـ  معیمـ  ،لصــدل و بــه چـهن حـداررا  یشــصآورد 
رها، به شکل مـورد عالقـه باشـد. صن مزغین ایخ رواب  بصن جهخ و ماهصخواهیم

 وجود داشزه باشد: یاساس یژگید پشج وحبا ،یدر هر چارچوب جظردر واقع، 
بــوط بــه تحقو  یبررســمــورد  یرهــاصمزغد حــبا .5 و  ییششاســا یبــه روشــش ،قصــمر

 ؛شوجد یرگذا م جا
ر وابسـزه و مسـزقل صـا چشـد مزغحـن دو یارتذـاط بـ ید چگـوجگحـبا ،قصدر تحق .9

 ؛ان شودیب
حاصـل  یهـاافزـهحخ و جهخ روابـ  را براسـاس صبزوان ماهکه  یدر صورت .3
ــه صــورت جظــرن، صشــیپقــات صاز تحق کــرد، بایــب یب ــان   یاهــا، جشــاجهد در بحــدح

 ن رواب  آورده شود.یبودن ا یا مشفحبر مسذخ  یمذش
 ســؤالن یــبـه ا ید بـه روشــشحــن، باصشــیپقـات صتحق یهــاافزـهحبـا اســزفاده از  .2

که چرا ما اجزظار دار  هن رواب  وجود داشزه باشدین احپاسخ داد 
ـــ( بایلـــص)مـــدل تحل یک چـــارچوب جظـــرصجهـــودار شـــهات .5 ـــا شـــود ه حـــد اراح ت

 کشد؛را مجسن  یبزواجد رواب  جظر هخواجشد
کل بـده حـک پدحـی حتشـر یرا بـرا ی، سـاخزاریچـارچوب جظـر ،یبه طور   یتجر

که دامشـیفراهن م  ۀرجـدصبلکـه در برگ ،سـخصمحـدود ج یآن بـه قلهـرو خاصـ ۀسازد 
گون ن صمفاه  رد.صگیدر بر مرا هن  ییها و مفرو اسخ  یاتصو عهل یفصتوصگوجا

 یچارچوب جظر یزارزکدها
کارکرد اصل یچارچوب جظر  دارد: یدو 

ا بـــه صـــورت حـــ یبشـــدرا از جـــو فرمـــول نیدهـــد پرســـش آغـــازیاجـــازه مـــ الـــف(
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 ؛کشصنان یب یتر قصدق
ــرا یابــه عشــوان شــالوده ب( ــه اعزذــار آجهــا ییهــاهصفرضــ یب کــه ب کــار رود  ــه   ،ب

 ن خواهد داد.یبه پرسش آغاز یمحقق پاسخ مشسجه
کــه بــداجیــمهـن ا کــدام چــارچوب جظــرصن اســخ  ق صــتحق مســضلهطــرح  یبــرا ین 
 تر اسخ.  مشاسج
گزیتریمشطق گهـان مـ یا یاجزخاب چارچوب جظر ،ششحن  کـه  رود بـا یاسـخ 

کتشــاف یهــان و بــا اطالعــات فــراهن آمــده از مصــاحذهیپرســش آغــاز موجــود،  یا
کـردن  یاجزخاب شـده، بـرا ین رابطه را دارد. در پرتو چارچوب جظریشزریب مطـرح 

دا خواهــد یـقش را پصدقـ یو معشـا یصـورت قطعـ نیق، پرسـش آغـازصـتحق همسـضل
خواهـد شـد، مشــخص  وجو  جســخش حبـرا یکــه در آن، پاسـخ یرصمسـ ،نصکـرد. ههچشـ

گــر از شــود یم ــ. ا ــه صــورت دقن یش پرســش آغــازیپ جشــده باشــد،  یفرمــول بشــد یقــصب
 ییی و دادن معشـاصصـح یفرمـول بشـد یبـرا یی، فرصـخ جهـایاجزخاب چارچوب جظـر

 کشد.یز مشخص مصق را جصتحق ییهدف غا و ق به آن اسخ صخاد و دق
کــه پرســش  یجهزــ یدر پــ یاجزخــاب چــارچوب جظــربــه طــور معهــول،  اســخ 

کین مصترس نیآغاز کـه از مصـاحذه یخ اطالعاتصفصکشد و  کتشـاف یهـااسخ  و  یا
کش .موجود فراهن آمده اسخ یآمار که صفر   ن شـکل یـبه ا نیک پرسش آغازحن 

کــن  یهــاآمــوزان خـاجوادهمهــن داجـش یلصتحصــ یهـاشکســخ» ان شــده باشـد:یـب
کـــردهصـــیتـــوان تذیدرآمـــد را چگوجـــه مـــ کشـــ ن،صههچشـــ ،«ن  کـــه آمارهـــا و صفـــر   ن 

کتشـــاف یهـــامصـــاحذه ـــرا تأ مســـضلهن یـــا یا کـــه میی کشـــد   یهـــازان شکســـخصـــد 
گـر اسـخ. حآمـوزان د شـزر از داجـشیب ،آمـوزانن طذقه از داجـشیان اصدر م یلصتحص
گـز»ه حدو جظرن صورت، یدر ا مشاسـذات  یشحبـازآفر»و « یشش جظـام آموزشـحکارکرد 

 ین چـــارچوب جظـــریتـــدو یبـــرا یمعزذـــر یجظـــر یهـــا چـــارچوبهـــر دو  ،«ســـلطه
 ق هسزشد.صتحق مسضله

 کیمتغ یستیچ
که مصتحق یاز عشاصر اصل یکح «رصمزغ» ر صیـتغ یمقدارجظر تواجد از یق اسخ 

کــه مــ یزصــچبــه طــور معهــول، کشــد و  را  یمزفــاوت یعــدد یهــا تواجــد ارزشیاســخ 
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کـه مـصـک تحقحـدر  یده اصلحا ،رصرد. مزغیب ذ ر یکشـد. مقـادر صیـتواجـد تغیق اسـخ 
مزفــاوت  ،ک شــخصحــا حــز صــک چحــ یبــراگوجــاگون  یهــا تواجشــد در زمــانیمــر صــمزغ

 :ل در جظر گرفخیذ یها توان به صورت یرها را مصمزغ باششد.
 ر وابستهیالف( متغ
کــه هــدف محقــق یرصــمزغ ــی حتشــر ،اســخ  ــیب شیپا ح پــذصیتغ یش در آن  یریر

کـه  یگـرحد یرهـاصر و مزغصـمزغ نیـا یرصـگ ن مقـدار و اجـدازهصـیمحقق بـه تع .اسخ
 یریپـذسـکحقـدرت ر»ماجشـد:  .مشد اسـخعالقه ،گذارجدیر مصر تأثصن مزغیا یرو

کـردنحکـه قـدرت ر «یفرهشگ سـازماج ییاحپو یکارکشان برا ک حـبـه عشـوان  ،سـک 
گرفزه شده اسخ.صمزغ  ر وابسزه در جظر 

 ر مستقلیب( متغ

کــه  یاجزهــاعا حــ یکــحزص  فصاز محــ یژگــیک وحــر مســزقل صــمزغ از پــس اســخ 
رد تـا یپـذیرا مـ یریمقـاد ،محققله صبه وسشدن  یکار اجزخاب، دخالخ و دسخ

د حـک محصول جدحه حارا»: جهوجه یبراگر مشاهده شود. حر دصمزغ یرش بر روصتأث
 ک محصـولحـه حـشجـا اراحدر ا «ر دارد.صهـخ سـهام شـرکخ در بـازار تـأثصبر ق ،به بازار

 شده اسخ. ر مسزقل فر صک مزغح ،دحجد
 گرلیر تعدیج( متغ

کـه تـأث یرصمزغ  «دارد.ر مسـزقل و وابسـزه صـن مزغیبـ ۀبـر رابطـ یارصبسـر صاسخ 
کــه یبــد ن یه بـــصـــاول یمــورد اجزظـــار اصــل ۀرابطـــ ،ر ســومصـــک مزغحــحضـــور ن معشـــا 
گـاه رابطـحد یدهد. به عذـارتیر مصیمسزقل و وابسزه را تغ یرهاصمزغ ن یبـ ۀگـر، هـر 
ر سـوم در صـ، آن مزغباشـد یگـرحر دصـوابسـزه مشـروط بـه مزغر صر مسزقل و مزغصمزغ
کاتالصر شذصن مزغیا .کشدیفا محرا ا یگر لیجقش تعد ،واقع اسـخ  یهصزور در شـصه 

کشد، معن صبه طور مسزقکه بدون آجکه  کشش دخالخ  کـشش  ین مصدر وا که وا کشد 
کارکشـان در صسـطی تحصـ»جهوجـه:  یش خواهد رفـخ. بـرایچگوجه پ ،موردجظر  الت 
زان صـخ مـردان، محریبـا مـد ییهـا کهزـر از سـازمان ،خ زجـانحریبا مـد ییهاسازمان

 .«کشدیم یشیب شیپرا  یوربهره
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ر صـــمزغ؛ یورزان بهــرهصــر وابســزه: مصـــمزغ؛ التصر مســزقل: ســطی تحصــصــمزغ
 .رانیخ مدصگر: جشس لیتعد

 گرر مداخلهید( متغ

که محقق یرصمزغ ر صـر مسـزقل بـر مزغصـمزغر صتأث ۀاسزشزاج از جحو یبرا ،اسخ 
کـرد و جـه کشزـرل تـوان یگر را جه مر مداخلهصر مزغصتأث .دهدیوابسزه موردجظر قرار م

کـردصر مزغین و مسزقل از ساصطور مسزق هب ر در صن تـأثیـبـه ان، ی. بشـابرارها مشاهده 
و  یگر، بر اعزذـار دروجـر مداخلهصمزغبه طور معهول،  .شودیاشاره م ییل جهاصتحل

تــوان یگــر، اغلــج مــر مداخلــهصــص مزغصتشــخ یبــرا .گــذاردیق اثــر مــصــتحق یروجــیب
کـه چـه عـاملیـو ا یه مورد مطالعـه را بررسـصفرض کـرد  موجـج  ین پرسـش را مطـرح 

که جزیم  یراجیمـد ییکـارا» :جهوجـه یبـرا هدحـشده بـه دسـخ آ یشیب شیپجه صشود 
کارآیب ،دهشدیه مقررات اججام محف خود را بر پاحکه وظا اسـخ  یراجیمـد ییش از 

کهزر  .«به مقررات دارجد یکه توجه 
توجــه بــه یران بــیدر برابــر مــد یمقرراتــ شــشاس  فــهصران وظیمــد :زغصــر مســزقلم

کارآمزغصر وابسزه؛ مقررات  .رانیخ مدصشخص :گرمداخله زغصر م؛ رانیمد یی: 
 ر کنترلیهـ( متغ

ــدر  ــوان  یجه ،قصــک تحقح ــر تهــام مزغت ــر صاث ــه طــور حکــدحرهــا را ب ــان  هــن گر ب زم
گزمحقـق  ،نی. بشابراکردمطالعه  کـه یجـا کشزـرل و صاز مزغ یاثـر برخـر اسـخ  ا حـرهـا را 

کشزـــرل جامصـــرهـــا، مزغصن جـــوع مزغیـــا .کشـــد یآجهـــا را خشســـ فـــاوت شـــود. تیده مـــصـــر 
کـــدر  گـــرلیکشزـــرل بـــا تعـــد یرهـــاصمزغ ان صـــکشزـــرل از م یرهـــاصه اثـــر مزغآن اســـخ 

د حــباشــود.  یم یو بررســگــر مطالعــه لیتعــد یرهــاصمزغآثــار کــه  یدر حــال ،رود یمــ
که در ب  ؛شـودیکشزرل جهـ یرهاصبه مزغ یاها، الزامًا اشارههصان فرضیتوجه داشخ 

کلحـس قـاجون اســخ و باحجـوشیپــ ،هصفرضـرا یـز خ داشــزه باشـد و الزم اسـخ بــه صـد 
کـه مزغ یححا تلـوح یححتصر یاگوجه کشزـرل چـه بـوده و اثـر  یرهـاصمشـخص شـود 

 ر:یه زصدر فرضجهوجه،  یشده اسخ. برا یا خشسحآجها چگوجه حذف 
دارد،  وجـود یهصرابطـه مسـزق ،انجـدر ز یبـا بلـوغ سـازماج یسازماج یارتقابین »
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 .«وجود جدارد یاگوجه رابطه چصه ،ن مردانیر در بصن دو مزغین ایکه ب یدر حال
ــار ب ــاال، پژوهشــگر احزهــااًل صفرضــ ۀدر ــباه ب ــه عشــوان مزغ« ســن»عامــل د ح ر صــرا ب

  دارد.را گر لیخ جقش تعدصر جشسصمزغ یول ،ردصکشزرل در جظر بگ
که پژوهشگرحبا ش از یکـه پـ ییها یبررسـج حهـا و جزـایتضـور ۀحـبـر پا ،د داجسخ 

گـر،  لیمسـزقل، وابسـزه، تعـد یها ق او اججام شده، از اصطالحصشه تحقصدر زمن یا
کشزرل اسزفاده ممداخله رها را با هن جشان صین مزغیارابطه  ر، یشکل زکشد. یگر و 

 داده اسخ:
 

 
 
 

 

 

 هاا مفهومحکها یف متغحتعر
 یرهـاصا مزغحـاز مفهـوم  ییاحـگوق و صـف روشـن، دقحد تعرحبا ،در طرح پژوهش

کششد تـا پژوهشـگر براسـاس یرا فراهن م یها چارچوبفحن تعریل اراخه شود. اصدخ
اعزذـار  هسـخ بـه مسـضلحبا یمـ ،یب ردازد. در هر پژوهش یمورد بررس مسضلهبه  ،آجها

 شــود، یم پـژوهش مطـرح یکــه در بحـد اعزذارسـشج یاز مسـاخل یکـح .توجـه شـود
ـــم ـــرا .مســـزقل و وابســـزه اســـخ یارهـــصزان صـــراحخ مزغص ـــهحشکـــه حا یب  یهـــاافز

سـخ تـا حـد  حبایهـا مـا مفهومحرها ص، مزغباششد یشدجو تکرار ر یپذ نصتعه ،پژوهش
 شوجد.ف حی و روشن تعرحه صورت صرمهکن ب

 :شوجدیاراخه م یاتصا عهلح یبه دو صورت جظرها فحتعردر پژوهش 
ق اججــام صــی، روشــن و دقحد بــه صــورت صــرحــبا :یا مفهــومحــ یف جظــرحــتعر  .5

را شامل جشـود،  یرپوششصبه چشن جخورد، موارد غ یگوجه ابهام چصه ،رد و در آنصگ

 هتغ٘رّبٕ هستقل

 گرهتغ٘رّبٕ تؼذٗل

 هتغ٘رّبٕ کٌترل

 هتغ٘رّبٕ ٍاثستِ گرهتغ٘رّبٕ هذاخلِ
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ر مـوردجظر را صـا مزغحـجهفزـه در مفهـوم  یهـاان شـود و صـفخیـب یجـابحبه صـورت ا
کشد جه صـفخیب  یجوجـواجف حـتعر در جهوجـه ی. بـراکـه در آن وجـود جـدارد ییهـاان 
کـــودک ۀوان مرحلـــبـــه عشـــ ی: جوجـــواجنییگـــو یم ف حـــتعر یســـال بـــه بـــزر  یگـــذر از 
که ط یم  شود.یآماده م یسال جقش بزر  یدارعهده یبرا ،آن فرد یشود 

بـر  یک جظـام مذزشـحفرد در  گاهح: جانییگو یز مصج یگاه اجزهاعحپاف حتعردر 
افــخ حرا در یه مقزضــصــا تشذحــپــاداش  ،آن اســاس و بــراســخ  یاجزهــاع یقشــربشد

 دارد.یم
قابـل سـشجش و  یرهـاصبـه مزغ ین اجززاعصل مفاهی: به تذدیاتصف عهلحتعر  .9
گفزـه مـصن مزغیـا یرصـگ سشجش و اجدازه ۀن جحوصیو تع یرصگاجدازه شـود. در یرهـا 

ف حـدر تعر ،پـس .دشـویسشجش و ابعاد آن مشخص مـ یهاراه یاتصف عهلحتعر
ن صـیمشـاهده و تع یرها و چگوجگصمزغ یرصگاجدازه یات الزم براصبه عهل یاتصعهل

کردن آجها میپذمشاهده یبرا ییهامال  ک حـ یاتصف عهلحتعر ین. براحپردازیر 
 .دجشوز مشخص صر جصمزغ یهاشاخص دحباپژوهش، 

 هایتئور یلیساختن مدل تحل
طــــول واقـــع، در ن و در صکشـــین مـــیق را تـــدوصـــتحق یپرســـش اصـــلدر ابزـــدا، 

کتشــاف یها مطالعــه کــه  یا  یرد. محقــق بــراصــگ یشــکل مــ «یلــصمــدل تحل»اســخ 
بـه  یکشـد و در مرتذـه بعـدیها شـروع مـهصن فرضین مهن، ابزدا از تدویدن به اصرس

 کشد.یم یرا ط یشکه راه معکوسحا احپردازد و ین مصمفاه
ن یهـا بـهـخص، جشـگ قییوجود مقررات خـاد در خطـوط هـواجهوجه، با  یبرا

گون  ییخطــوط هــوا کــاهش هز یســعهــا،  ک از شــرکخحــآغــاز و هــر گوجــا هــا شــهحدر 
ک ســاجحه در حـو  ییچشـد تصــادف هـوان صک زمـحــجزد (5987)در سـال  .داشـزشد

 ۀهــــحرا بــــا جر «دلزــــا» ییجفــــر شــــد و خطــــوط هــــوا 537آســــهان مشجــــر بــــه مــــر  
در  ،چهار عامـلکه د صرسیبه جظر م ،انصن میکرد. در ا رو  روبه یهشحا یها تخلف

 :باششدن سواجی مؤثر یا
کاب ین خدمه پروازیضعف ارتذاط ب  .5  ؛ن خلذانیدر 
کارکشان زمیبجامطلوب  یههاهشگ .9  ؛یو خدمه پرواز یشصن 
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 ؛یه شده به خدمه پروازحآموزش اران یتر کن .3
که حریفلسفه مد .2  .کردیه مصرمزهرکز را توصصک ساخزار غحخ 

ن عوامـــل در یـــا احـــآ :شکـــهحا ق، عذـــارت اســـخ از صـــتحق ۀمســـضل یطحن شـــراصدر چشـــ
 زان بوده اسخهصر آجها به چه مصتأثد و اججقش داشزه یهشحا یها تخلف
 یک چارچوب جظرحجاد حا یچگوجگ

کـــه تـــالش  یهشـــحا هـــا تخلف ،قصـــن تحقیـــدر ا رگـــذار صتأث ر صـــن مزغصاولـــ اســـخ 
گصله چهار مزغصبه وس ،ر در آنصیشود تغ یم  رد.صر مسزقل مورد بحد قرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یپـرواز یهـا تخلفاحزهـال  ،کهزـر باشـد ین خدمـه پـروازیهـر چـه ارتذـاط بـ
کهــ ،شــزر اســخیب بــا  ،شــود. هــر دو عامــلین آجهــا مذادلــه مــیبــ یچــون اطالعــات 

 ؛شودید محتشد ،«عدم تهرکز» یاسزراتژ یاجرا
ــ کهزــر  هــا ارتذاطهــر چــه دامشــه ســطوح  کارکشــان پــروازیب کارکشــا ین خــود  ن و 

 ؛شود یشزر میب یهشحا یها تخلفزان صم ،جاد شودحا یو خدمه پرواز یشصزم
از  یاطالعــیدر اثــر بـ ،شـدشصخـوب آمــوزش جذ یخدمـه پــرواز یوقزــ ،نصــ ههچشـ

 ّبٕ اٗوٌٖ پرٍازتخلف

 پرٍازٕارتجبط ث٘ي خذهِ 

ارتجبط ث٘ي کٌترل زهٌٖ٘ ٍ 
 خذهِ پرٍازٕ

 ػذم تورکس سبزهبًٖ

 آهَزش خذهِ پرٍازٕ

  هتغیرّبي هستق  هتغیر ٍااستِ
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 ؛دشابحیش محافزا یهشحا یها تخلفن پرواز، صقواج
ــوان یمــ یگــاه ین چــارچوب جظــریــدر ا ــز گــر را ر مداخلــهصــمزغت وارد و آن را  جص

 کرد: یده سامان یگرحطور د هب
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 ٍااستِ يرّبیهتغ     گر ر هذاخلِیهتغ          هستق  يرّبیهتغ        

 
کـــافجذـــود ن یین بگـــوصتـــواجیمـــ ،ن حـــالیـــدر ا و  ی، خلذـــان را عصـــذیآمـــوزش 

کن بـه جوبـه خـودیـسـازد و ایبه خود ماعزهاد  بی پـرواز  یهشـحاز تخلـف در ا ی، حـا
کشزرل جخواهشد بود.را یز؛ اسخ  قادر به 

گــاه ــه حســاب آوردن آمــوزش ضــعیهــن مــ یالذزــه  ــا ب ــوان مــدل را ب ــه  ،فصت ب
کششـده بــه صــورت زیر تعــدصــعشـوان مزغ کــرد و فرضـیـل  ن صن چشــیــا یاهصر برگــردان 

کــه کــه خلذــان  یکــن، عــدم تهرکــز در مــوارد یف، ههــاهشگصارتذــاط ضــع ســاخخ 
کاف ،مسضول ن امـر یـشود و ایم یهشحا یها تخلفموجج احزهااًل  ده،حجد یآموزش 

بــه مــدل آن  .جشــده اســخمشجــر  یهشــحا یهــابــه خطر ،دهحــدر مــورد خلذاجــان آمــوزش د
 ل اسخ:یشرح ذ

 ّبٕ ث٘ي خذهِ پرٍازٕارتجبط

ارتجبط ث٘ي کٌترل زهٌٖ٘ ٍ 

 خذهِ پرٍازٕ )خلجبى(

 ػذم تورکس سبزهبًٖ

 آهَزش خذهِ پرٍازٕ

 اٗوٌٖ پرٍازّبٕ تخلف

ػصجٖ ثَدى ٍ 

 اػتوبدٕ ثِ خَدثٖ
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 ر ٍااستِیهتغ               گریر تعذیهتغ   هستق  يرّبیهتغ        
 

 قیتحق ۀنیشیپ .6
 یکـــه بـــرا یامســـضلهموضـــوع و در مـــورد ق، پژوهشـــگر صـــطـــرح تحق ۀصـــته یبـــرا

کرده، باصتحق کشد، حق اجزخاب  گـاهتا د به مدار  و اسشاد معزذر مراجعه  خـود  یآ
گســـزرش دهـــد  ق و صـــتحق مســـضلهبزواجـــد در پرتـــو اطالعـــات بـــه دســـخ آمـــده، و را 

ــاره خــود را  یرهــاصمزغ ــتعردوب ــهکف و محــدود ح کراج آجهــا را مشــخص  یهــاشــد و 
ــســازد. ا ــی کهــک م ــه او  ــا تحقین امــر ب  ۀمجهوعــ یقــات خــود را در راســزاصکشــد ت
گــران حد یقــاتصتحق یهــن خــاجواده قــرار دهــد و آن را بــا دســزاوردها یهــاپــژوهش

گشجاجدن بخش پ .کشد ههاهشگ  :اجد از ق عذارتصتحق ۀشصشیهدف از 
 مســـضلهبــا ن صشــیپ یهـــاان اطالعــات پــژوهشصـــم یارتذــاط مشطقــ یبرقــرار .5
 ؛قصتحق

بحو  یبه چارچوب جظر یابح دسخ .9  ؛قصتحق مسضله یبرا یا تجر
 .گذشزه یهاق مورد اسزفاده در پژوهشصتحق یهابا روش ییآششا .3

ــاهحــ، بــر پایپــژوهش علهــ ق و صــهــر تحقدر واقــع،  و  هج مطالعــحهــا، ارکــان و جز

 ّبٕ اٗوٌٖ پرٍازتخلف

 ارتجبط ث٘ي خذهِ پرٍازٕ

 ػذم تورکس سبزهبًٖ

ارتجبط ث٘ي کٌترل زهٌٖ٘ ٍ 

 خذهِ پرٍازٕ )کبث٘ي خلجبى(

 آهَزش
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 :اسخاز دو جظر مورد توجه ها  یبررسن یا .ن اسزوار اسخصشیپ یها قصتحق
 ؛قصتحق مسضلها حن با موضوع صمسزق ارتذاط (الف
 ؛قصتحق یاصل هن با موضوع و مسضلصرمسزقصارتذاط غ ب(

ـــهـــر پژوهشـــگر بادر مجهـــوع،    یآوردهـــا ن دســـخیتـــرکشـــد مـــرتذ  ید ســـعح
 .قرار دهد یو بررس ییمورد ششاسان را صشیپپژوهشگران  یها قصتحق

کحالذزه با هـا جقـل قـول یتـوالشه و اسزفاده از آن، فق  صشیپ یه بررسد داجسخ 
ر و جقـــد پژوهشـــگر از داجـــش صشـــده و تفســـ یق مطالـــج بررســـصـــبلکـــه تلف ،ســـخصج

بار سـزه حهـا، شاافزـهحشان از قوت صق اسخ. به مشظور اطهصتحق همسضل ۀموجود، در
تــر بــا موضــوع، معزذرتــر، ش را در مشـابع مــرتذ حخــو یوجو جســخگــر  اسـخ پــژوهش

ر و صیـها در معر  تغدگاهحاز د یارصشکه بسحچه ا ؛دتر اججام دهدحتر و جدلصاص
ابزــدا واژگــان  ،تــربهزــر و جــامع یوجو جســخ یبــرابهزــر اســخ تکامــل قــرار دارجــد. 

ن یبــه عشــاو یابحــ دســخ ق روشــن شــود تــا امکــانصــتحق همــرتذ  بــا مســضل یدصــکل
کتــاب ششاســحــه صــبــا ته یمــرتذ  بــا موضــوع در مشــابع اطالعــات ق صــورت صــدق یک 

 رد. یپذ
   :پژوهش ۀشصشیرجوع به پ

 ؛شودیصاخج م یها هدگاحل به دصج ،جهصتضارب آرا و در جزسذج   .5
 ؛شودیمن شکل اسزفاده یبهزرگران به حد یهااز تجارب و اجدوخزه  .9
 ؛شودیآششا م یقصتحق یهادر ضهن مطالعه با اجواع روش  .3
ش حافـزاجـامع و مزشـوع  یها هحـگـرفزن جظر یاجزخاب پژوهشگر را برا ۀگسزر  .2

 ؛دهد یم
ر صیـمحقـق تغ یطرح ذهشـ یافزه، صورت بشدحجو  یمهکن اسخ با اطالعات. 5

 ابد و...ح یارصبس
ا حــق اســخ. هــر مطالعــه ســابقه صــن عشاصــر تحقیتــر مهــناز  یشه ششاســصشــیپ

در  ،بلکــه هــر پــژوهششــود،  یاججــام جهدر خــالء  یقــصتحقهــصچ دارد.  یاشهصشــیپ
د حـابزـدا با یقـصدر هـر تحق ،نیرسد. بشابراین به اججام مصشیپ یهاتداوم پژوهش

ق صـتحق ،و آجگـاهکـرد،  یموضوع مورد جظـر را بررسـ ن مزشاسج باصشیپ یها قصتحق
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جشـان دادن  ،قصشه تحقصشیاز جوشزن پهدف آن قرار داد.  یمشطق ۀخود را در ادام
ــوف محقــق گســزرصــمــورد تحق مســضله یخحتــار ۀســابق در مــورد وق بوطــ ۀق در   همر

گـــاه جذـــودن بـــه پاســـخ.  و  یتکـــرارو  یمـــوازکـــار ق، ســـذج اججـــام صـــشه تحقصشـــیآ
 چشـصنهـنق اسـخ. صـار ارزشـهشد در تحقصبسـ یاطالعات ۀحاز سرماجکردن اسزفاده 

پـژوهش اسـخ. پـژوهش،  یخ جهعـحـق، هوصـتحق ۀشصشیتوجه به پ ن سر  یترعهده
در  یخحن تـارصان عظـحـک جرحـاز  یدارد و محقـق عضـو یخحو تار یجهع یزحهو
گســزرحــ تواجــد یمــ ،قصــتحق ۀشصشــیبــا پ ییق آشــشایــاســخ. محقــق از طر وســصع ۀک 

کشــف صــتحق هبــا مســضلن صشــیپ یهــان اطالعــات پــژوهشیبــ یارتذــاط مشطقــ ق را 
ــکشــد ــه مــ یراســز ه. ب گســزریچگوج ــوان در  ــرا یها همطالعــاز  ،یقــرآن پژوهــ ۀت ج در ح

، یجــوآور یبــود و ادعــااطالع  یبــک حــکــا و بلژحهلشــد، آلهــان، امرمصــر، مــالزی،  ران،یــا
 داشخ.را تهام  یاثربخشافخ و حا درحو  یابحکهال 

ــا جگــارش پ کــه هــر صج معشــا نی، بــدقصــتحق ۀشصشــیام  را ن صداجــیآجچــه مــســخ 
بـوط بــه  یقــاتصتحق یهـا د بــه خــ حـبلکــه بان، صسـحبشو ق صــتحق ۀصا فرضــحـ مســضلهمر

کشــــ کــــه در امعزذر یهــــا، پــــژوهشیقــــصتحق یهــــا از خــــ مشظــــور ن. صاشــــاره  ــــد  ج
خ و اعزذــار آجهــا در صــمشزشــر شــده و مقذول ،اســزاجدارد یـــ پژوهشــ یعلهــ یها مجلــه
، یسـحجو هصحاشـ  ،یاسـالم یها مطالعـهحاصـل آمـده اسـخ. در سـشخ  یعله ۀجامع
کحـو جقد الشقد  یسحجقدجو کتـاب، حـا کتـاب در محافـل علهـ یک   یاز اعزذـار آن 

 اسخ.
گـر محققـن، یـگذشزه از ا ، ردصـگقـرار  یا ل و جوآوراجـهصاصـ یدر مقـام پژوهشـ یا

کـه داشـخ د توجـه حـامـا با .افـخحق جخواهـد صـتحق ۀشصشیدر پ یاموارد قابل اشاره
ــصــ، عافیزدگــ شــزاب ،ن مقــامیــدر ا ــه یمــ یو ســهل اجگــار یخ طلذ ــرد را ب ــد ف تواج

 یرا بــه معشــا« افزنصــج»و شــدازد یب« اســزشزاج عــدم وجــود از عــدم وجــدان»مغالطــه 
ن راسـزا یـدر اکـه محقـق  ییهـا عذارت .شـودق صـر و رهـزن تحقصـتعذ« وجود جدارد»
ر بــا هــن یــمــوارد زجهوجـه،  ی. بــرااســخدقــخ محقــق دهشـده رد، جشــان صــگیکــار مــ هبـ

 :جدا مزفاوت
 ؛جشده اسخاججام  یکارجوع چ صه ،ن موضوعیـ در ا
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 ؛وجود جدارد ییها مطالعه ،ن موضوعیـ در ا
 ؛وجود جدارد یمشدجظام یها مطالعه ،مسضلهن یـ در ا

 مشزشر جشده اسخ. یمشدجظام یها مطالعهموضوع ن یـ در ا 
کــه  گفزــه جهاجــد   ۀخ حــوزحریمــد»مرکــز  یســحجامــه جوانحــطــرح پا یالگــوطذــق جا

 جد از:ا عذارت قصتحق ۀشصشین پصیاز اهداف تذ یبرخ« ه قنصعله
 ؛یک چارچوب علهحشزر با موضوع و اراخه آن در یب ییـ آششا
 گذشزه؛ یها قصل تحقصاز تکرار بدون دل یرصـ جلوگ
 جظر؛ ق موردصبا مشابع و مسزشدات تحق ییـ آششا
 برجسزه در آن موضوع؛گذاران و محققان هحبا پا ییـ آششا
 ق؛صتحق مسضلهبا گذشزه  یها ان اطالعات پژوهشصم یارتذاط مشطق یـ برقرار

 ق؛صتحق مسضلهحل  یبرا یا تجربحو  یبه چارچوب جظر یابح دسخ ـ
ن صـیو تعگذشـزه  یهـاق مورد اسـزفاده در پـژوهشصتحق یهابا روش ییآششا

 خ آن.صزان موفقصم
که  یگفزش  اسخ: یر ضروریز یها جکتهتوجه به  ،ن اهدافیدن به اصرس یبرااسخ 
 ؛قصتحق مسضلهمرتذ  با  یاجزخاب مشابع اطالعات (الف
کل ۀاراخ ب(  ؛(یو اخزصاص ی)عهوم یبه جزخ یمطالج از 
گاجه و ان مطالج به طور یاز بز صپره ج(  ؛گرحکدحرابطه با داشزن بدون جدا
 ؛یمشطق یشده، ههراه با روجدها یده ن مطالج به طور سازمانصتشظ د(
 و جقد آجها.گذشزه  یها مطالعهج حاراخه جزا هـ(

محقق را در اجزخـاب اطالعـات مهـن و  ییق، تواجاصشه تحقصشیپ یبررساساسًا 
 یاجـرا یبـرا یمشاسـذ دهـد و چـارچوبیق جشـان مـصتحق یهاافزهحارتذاط آجها با 

 آورد. یق فراهن مصتحق
که در ادبحبا کرد   یقـصو تحق یعله ین دسزاوردهایات موضوع، آخرید توجه 

مشــابه مــورد  یهــا قصتحق، قصــتحق ۀشصشــیشــود و در پیمــ یبررســ مســضلهدر مــورد 
 رد.صگ یقرار م یبررس
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 قیروش تحق .7
کاردر اصل،   7یامـام علـرا دارد. راه و روش مخصود به خود  یاججام هر 

از سـخن » 1؛«ق عه یالت لعن قق ق عه و  یوعا الت ع ط     یاک و الکالم فیا» د:حفرما یم
بار ، یداجـیقـخ آن را جهـصو حق یششاسـیکه روش اججـام آن را جهـ یکار ۀگفزن در

 .«زصب ره
ق و پـژوهش مـؤثر صـدر اجزخـاب جـوع روش تحق ،قصـو موضـوع تحق یرشزه عله

د بـه مشظـور حر و علـن حـدصعلـن تفسـ :ماجشـد یدر علـوم اسـالمجهوجـه،  یبرااسخ. 
ل محزــوا صــشــزر از روش تحلید، بحــقــرآن و احاد یهــاســورهام یــپ یمحزــوا یبررســ

کــالم و مشطــق هــن ب :ماجشــد یشــود و در علــوم عقلــیاســزفاده مــ شــزر از یفلســفه و 
ق صـشـزر از روش تحقیب ،خ اسـالم و لغـخحتـارماجشد:  ،یو در علوم جقل یروش عقل

گــر  ههــان ؛نحرصــگیبهــره مــ یو جقلــ یخحتــار کــه ا بــوط بــه علــوم یها موضــوعطــور   مر
بماجشد:  یاجساج  یداجصـق مصـتحق یهـاشـزر از روشیب ،باشـد یاسصو س یزیعلوم تر

کهک ارات آن بر مخاطذصسشجش آثار و تأث یبرا د حـبا ،نی. بشـابراشـود یگرفزـه من 
 .شود یجه یک روش و اسلوب واحد بررسحبا  ها قصتحقههه که توجه داشخ 

له صبـه وسـ قصـتحق یها موضـوعز یـرمـورد در هن اطالعات الزم  یگردآور ۀوصش
ــکتــاب ۀمطالعــ ــار مکتــوحهــا و دجامــه انحپاو  ها ههــا، مقال ــ  بگــر آث کــه معهــواًل در ـ

مطالعـه ق یـاز طر ،نصههچشـو ـ موجـود اسـخ  یا عهـومحـ یتخصصـ یها کتابخاجه
ر، اسـزشذاط، صی، ترجهـه، شـرح، جقـد، تفسـصتصـح :اطالعات به دسخ آمده ماجشـد

ا بـه صـورت حـآن اطالعـات و  ۀشصاسزشزاج در زمن و صیسه، تذحل، مقاصف، تحلحتعر
 رد.صگیاججام م ،یداجصو م یشحهایپ

گـردآور ،نیبشابرا کتابخاجـهحـ ،اطالعـات یتتذع و  ا بـه حـو  اسـخو اسـشادی  یاا 
ـــصـــورت م ـــاز طر یداجص ـــق مشـــاهده، مصـــاحذه و ی ـــا توزح ـــه ع پرســـشح اججـــام  جام

ه و حـتجز ،سـرسو  شـده ی، بررسـاطالعـات بـه دسـخ آمـده ،. در هـر حـالردصگ یم
 .شود یمل صتحل

                                                      
 .282ؾ  ف غرر الحىن، یتصٌ .8
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 قیت و ضرورت تحقیاهه .8
کــه اجزخــاب  یامســضلهق خــود را بــا جــوع صــخ تحقصــد بزواجــد اههحــپژوهشــگر با

کشــدیـکـرده اســخ، ب کشـد حـامــا با .ان   یاشــهصق در چــه زمصـن تحقیــاکــه د مشــخص 
تواجـد  یخ اسـخ و مـصـحـاخز اهه یق او از جظر تضـورصا تحقحآ ؛دارد یشزریخ بصاهه
کشد.د و خال  حجد یدگاهحاز د  قاجه به مساخل جگاه 
در مـورد ق را صـخ و ارزش تحقصـد بزواجـد اههحـق باصـخ موضـوع تحقصـان اههیب
گـاه یهــاهحـجظر تواجــد یمــ ،قصـج حاصــل از تحقحجزــا یموجــود بـه اثذــات برســاجد و 

گســزرش  گــر تضــور الذزــهگذشــزه شــود.  یتضــورو تکامــل موجــج  ر صســ ،نصشــیپ یا
از  یتواجـد آزمـون مههـیق مـصـن تحقیدر آن صورت ا ،کرده یز طصخود را ج یتکامل

برد و بـ ،قصـخ تحقصـهـن اهه یگـاهالذزـه باشد.  یآن تضور کـار  یرصکـارگ هاز جهـخ 
گون  یهـاق در حـل مسـاخل بخـشصـن تحقیـر اصشکه تأثحا ؛اسخآن  سـخه صچگوجـا

را حـل  یمشـکله چـه ن مقطع اججام شـودید در احچرا با هچرا ضرورت اججام دارد
 هشذرد علوم داردیدر پ یرصچه تأث کشده یم
 (قیتحق یقلهرو زماج) قیتحق یبند زمان .9

کــه ایی مــصپژوهشــگر توضــ ،ن قســهخیــدر ا  ۀدر چــه فاصــل ،قصــن تحقیــدهــد 
کـه بررسـ یاز آن جهـخ ضـرور ،مسـضلهن یـرد. شرح اصگیصورت م یزماج  یاسـخ 

 یرصکــــارگ ه، در مــــورد بــــیزمــــاج ۀن دوریــــق بــــا توجــــه بــــه اصــــج تحقحکششــــده جزــــا
 کشد. یرصگ نصتواجد تصهیم ،قصتحق یدسزاوردها

 قیتحق یهاتحمحدودمواجع و  .10
ا پاسخ به ح مسضلهک حبه جام حل  یدر جهخ هدف یشدححرکخ و فرا ،قصتحق

 ک پرسش اسخ.ح
و هـا خحمحـدودبـه عشـوان  یزـصواقعله صبـه وسـ، یهـر هـدف یاما حرکخ به سـو

کشــدمواجــع  گزارشــیمــ یدچــار   ،جامــه انحپاک پــژوهش، ماجشــد حــاز  یشــود. در اراخــه 
ق وجـود دارد، بـه صکه بر سر راه تحق ییهاخحان محدودیکشد با بیم یمحقق سع

که درباریپ خواجشده و  داشـزه باشـد یاق او قضاوت عادالجهصشد تحقحفرا ۀام دهد 
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کــاف مهکــن  یاحزهــال یهــاخحمحــدود .داشــزه باشــد یبـه مواجــع و تشگشاهــا توجــه 
 ر باشد:یاز موارد ز یکحاسخ 

ـــف ـــابع علهـــ (ال ـــود مش ـــاب یکهذ ـــدار  و یتخصصـــ یها مجلـــههـــا، )کت ، م
 ؛اسشاد...(
ـــــال ب( ـــــابع م ـــــود مش کهـــــک ،ی، ســـــازماجی)شخصـــــ یکهذ ـــــا،   یهـــــاکارفرم
 ؛...(ییداجشجو
 ؛با پژوهشگر یدر جامعه آماران حگو و پاسخن مسضوالن دجکر یههکار ج(
 ؛موضوعدر مورد  یقاتصجذود سوابق تحق د(
 ؛پژوهشگر یشخصمساخل و  هایگرفزار ( هـ
 ؛د راهشها، داور و مشاور(ص)اسات گر حکدحاسزادان با  بودن جاههاهشگ و(
 ؛جاخواسزه یرهاصمزغ یتعداد و چگوجگ ز(
 ؛ارصکهذود زمان در اخز (ح

 ....به آجها و یاز مدار  و اسشاد از جظر جوع دسزرس یبودن بعض یبشدطذقه ط(
که مـاجع پـژوهش روشـهشد و عه یمساخلها و خحمحدودگاهی  ق صـوجود دارد 

از اسزاد خذره، طذقـه  یق، عدم برخوردارصکهذود مشابع تحقجهوجه،  یبرا .شودیم
ی صتوضـــــن رو، یـــــاجد. از ا ن دســـــزهیـــــاز ااســـــشاد و مـــــدار  و ماجشـــــد آجهـــــا  یبشـــــد

را محقـق بـا یـز ؛اسـخ یشـده جگـرحک جـوع آحـ ،قخصدر حقمساخل، ها و خحمحدود
ی و درخـور را از ابزـدا صک پـژوهش صـححـ، علل اججام جشدن وگو با مسضوالن گفخ

 شود.یادآور مح
 جامهپژوهش یهاساختار و فصل .11

کــه در طــرح تحق یگــر از عشاصــرحد یکــحهــا ن فصــلیتعــداد و عشــاو ق صــاســخ 
 یهــابــه سـؤالتوجـه ق خـود بــا صــد در طـرح تحقحــد مشـخص شــود. پژوهشـگر باحـبا

کــه فصــلصق، توضــصــتحق ــژوهش جامــ یهــای دهــد  چــه  یچــه تعــداد و دارا ،او هپ
 ین فصــول بــا اجــدکیــا ،قصــهســزشده الذزــه مهکــن اســخ در ضــهن تحق یشحعشــاو

کـه اصیتغ ن یـا ،اسـخ. در هـر حـال یشـیب شیپو قابـل  یعـصن امـر طذیـر مواجه شـود 
کششدهیدال ید داراحز باصرات جصیتغ  باشد. یا ل قاجع 
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 )فهکست منابع( وهشمنابع پژ. 12
کـه تـا  ین مشـابعیتراز مهن یفهرسزطرح جامه،  یدر اجزهابهزر اسخ پژوهشگر 

کشد.یرا ب افزهحطرح به آجها دسخ  ۀصزمان ته کـار، تصـویـبا ا ان  کششـدگان بـه حن  ج 
برجــد و در صــورت اطــالع از وجــود یمــ یپژوهشــگر پــ یوجو جســخقــدرت تتذــع و 

 کششد.یمشابع محقق اضافه مگر، آجها را به فهرسخ حمشابع د



 

 

 

ح تحقیق آموزشی ۀنهون  یک طر
 )مسضله مورد بررسی(در جهاجی شدن فرهشگ اسالمی  راهذردهای تذلصغی عنوان:.1

جهــاجی شــدن، جهــاجی ســازی،  ،راهذــرد کلیدد : :)واژگدد نواژهکلیدد .2
 .5تذلص  دحشیفرهشگ، فرهشگ اسالمی، تذلص ، 

 راهبرد
کـه بـرای گاهاجـه اسـخ   راهذرد معادل فارسی واژه اسـزراتژی و جـوعی فعالصـخ آ

بیشـی مقابله با وضـعصخ حـا رخـدادی خـاد و حـا جصـل بـه مطلـوبی در آحشـده، پـیش
-هـای جهـخهـا و روشگصری از وسـایل، ابـزار، شـصوهشود. در واقع راهذرد، بهرهمی

 سخ.حابی به اهداف ادار برای دسخ

 شدن جهانی
کـرده کـه در آن بـه دلصـل جهاجی شدن را بسصاری به عشـوان فرآحشـدی تلقـی  اجـد 

گـذر از محـدوده ی مرزهـای جغرافصـا، فشردگی فزاحشده زمان و مکان مردم دجصا در 
گــراحشهــا، بیــششفــارغ از فرهشــگ ــه در جامعــه هــا و  گاهاج ــه صــورتی جســذزًا آ هــا ب

 9.شود ها به مکان واحد تذدیل میآنشوجد و جهان برای  جهاجی ادغام می
 نی سازیجها

ای از پـــیش طراحـــی شـــده و هـــداحخ شـــده ای پـــروژهجهـــاجی ســـازی را عـــده
کــه در پشــخ پــرده سصاســخ  مــی هــای بــزر  و هــا، اهــداف و مشــافع قــدرتداجشــد 

حخ آن شود. اما جهاجی شدن فراحشـدی طذصعـی ها تأمصن میاعهال رهذری و مدیر
                                                      

ؼَد. یّا اًجام ًوف آىیؼَد ٍ تعریّا تعٌذُ هذ ٍاشُیّا تٌْا تِ رور ول. هعوَالً در طرح ًاه8ِ
ا عذم یف یك، هثادرت تِ تعریپصٍّاى در طرح تحمصرفاً در صَرت درخَاظت از طالب ٍ داًػ

طالب تا هحتَا ٍ رٍح حاون  ییٌجا تٌْا جْت آؼٌایّا در اف ٍاشُین. تعارییًوایّا هف ٍاشُیتعر
 تاؼذ.یرّي آًاى ه ییهحتَا یك ٍ اًعجام تخؽیتر تحم

، ی. ظجاد02، ؾ 2282ضاء یرٍت دارالوحجِ الثیِ، تیهِ االظالیجیذ عثاض، االظتراتیحو . آل2
 .81ؼذى، ؾ یتر اظالم ٍ جْاً یدرآهذ
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کــه جــاظر بــه بســزر جدحــد جهــان و فرآحشــد طذصعــی و ههگرایــی  و غصــر ارادی اســخ 
گسـزرش علــن و فــن حــادی جهـاجی، بــه علـخ رشــد و  آوری بـه وجــود آمـده و فواحــد ز

 برای بشر دارد.
بشابراین جهـاجی شـدن حـک پروسـه طذصعـی اسـخ و جهـاجی سـازی حـک پـروژه 
هدفهشــد، جهــاجی ســازی فرآحشــد طذصعــی جهــاجی شــدن جصســخ بلکــه در جهــاجی 

هـای بـزر  تعصـین مسصر جهاجی شدن مزشاسـج بـا اهـداف و مشـافع قـدرت سازی
 5.شودمی

 فرهنگ
اوســـزایی بـــه معشـــای « هشـــگ»کـــه پیشـــاوجد اســـخ و « فـــر»فرهشـــگ مرکـــج از 

کـه علـن و هـن کشصدن و جصز به معشی تعلصن و تربیخ اسخ به معشی فرهشج  اسـخ 
 9داجش و ادب اسخ.

کوپر آمده: فرهشگ عذارت اسخ از شـصوه زجـدگی حـک قـوم،  ۀدایردر  الهعارف 
هـا، اعزقـادات قـواجصن و ی ارزششامل الگوهای مرسوم تفکر و رفزـار، در بردارجـده

که از طریـق  احکام و رفزار، سازمان سصاسی، فعالصخ اقزصادی و هر چصز دحگری 
حسزی از جسلی به جسل دحگر اجزقال می  3ابد.ححادگصری جه توارث ز

زان شحو اجــد جامعــه ششاســان از جظــر فرهشــگ عذــارت اســخ از تهــام عوامــل  ور
کلـی  مربوط به ششاسایی اعزقاد، هشر، اخالقصات، حقو ، آداب و رسوم و به طـور 

کســــج مــــی کــــه فــــرد در اجزهــــاع  مجهوعــــه »کشــــد و فرهشــــگ امکاجــــات علهــــی 
گصری  2«.های بشر برای خودحابی اسخ فرا

 اسالمی و دینی فرهنگ
کــه مششــأ اجــزای تشــکصل دهشــده آن )جظــام باورهــا و شــشاخخ آن هــا، اســخ 

                                                      
 .7، ؾی، هْذیٍ الؽٌ 80، 81َم ؾ ی، عثذالمی. ظجاد8
 .227، ؾ63اوثر، لغت ًاهِ، ج ی. دّخذا، عل2
.82، ؾ8674، تْراى، فلك ی، فرٌّگ ٍ هماٍهت فرٌّگیذ، هْذی. 6ًَ
کرماجی. د . صدر، سصد موسی، اسالم و 2  .92فرهشگ قرن بیسزن. ترجهه علی حجزی 
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گـــراحشارزش کردارهـــا( الهـــی و محزـــوا و هـــدفش جصـــز دحشـــی و هـــا و  هـــا، رفزارهـــا و 
که جظـام باورهـا و شـشاخخ فرهشگ اسالمی،و  5ملکوتی باشد. هـا، فرهشگی اسخ 

گراحشارزش کردارهـای آن اسـالمی و مطـابق بـاها و  حعخ اسـالم  هـا، رفزارهـا و  شـر
 باشد.

 تبلیغ
حان اجزقال اطالعات اسخ.  حخ هوشهشد جر گوحـد در می پسزهنتذلص ، مدیر

کـه، رسـاجه دارای هوحـخ فرهشگـی و  خصود تذلص  از طریـق رسـاجه باحـد داجسـخ 
یــــژه روی  خــــن فشــــی و کــــارگصری رمزهــــا و عال حــــک عامــــل فرهشگــــی اســــخ و بــــا بــــه 

کـــه قصـــد اجزقالشـــان را دار ـــأثصر مـــیمحزواهـــای فرهشگـــی  هـــا را از گـــذارد و آند، ت
 سازد.جهات مخزلف مزأثر می

 دینی تبلیغ
هـای جـوین بـه مشظـور تعهصـق های جهاجی شدن و رساجهبرداری از فرصخبهره

گوحشد.و توسعه فرهشگ و ارزش  های دحشی هوحخ ساز را تذلص  دحشی 
کـه رهای تذلص  دحشی از طریق رساجهدر مورد شصوه سـاجه حـک ها، باحد داجسـخ 

کــه  مشذــر صــرف دحشــی و مــذهذی جصســخ و مفــاهصن و معشــای خــاد خــود را دارد 
عدم توجه به آن مشـکل آفـرین خواهـد بـود و دیـن سـکوالر را پـرورش خواهـد داد. 
مسصحصخ با این مشکل روبرو شده و واتصکان با دحدگاهی مسذخ به ایـن موضـوع 

کــه کــرده اســخ  حســزه و رســاجه را حــک هدحــه الهــی خطــاب  آمــد آن تشــدحد  پــی جگر
که رساجه ها به ویژه تلویزیون حـک ابـزار دین سکوالر بوده اسخ. باحد توجه داشخ 

سـکوالر اسـخ. و ضــرورتًا ماهصـخ دحشــی جـدارد و پیـام دحشــی را در شـراح  خــاد و 
کرده اسخ. از جهله تعارضات برای رسـاجه هـای مزفاوت با شراح  واقعی آن اراحه 

ــودن آن اســخ ــد، و تهــام امــور را در ظــاهر و آجچــه مــی تصــویری، بصــری ب ــوان دح ت
کــه دیــن دارای جشذــه مــی هــای غصذــی و عرفــاجی اســخ و تصــور آن بیشــد در حــالی 

                                                      
حخ فرهشگ و تهدن اسالمی، قن. مرکز جهاجی علوم اسالمی، . 5  99، د5382کاشفی، محهد رضا، تار
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قابل تصویر بصـری جصسـخ و جخواهـد بـود. بصـری بـودن تـالزم بـا فرهشـگ مـادی و 
که بـه  که دین حاوی معارف الهی و حقاحقی اسخ  معرفخ تجربی دارد در حالی 

 5جصازمشد اسخ. خر  حجاب بصر 
 در تذلصــ  شــهودی و ماجشــد آنهــای عــاطفی، عقلــی، تواجــد از روشرســاجه مــی
کشـد. کشـد. و بـا بهـره اسزفاده  گصـر  کـه دارد، آن را فرا بـا گصـری از محورهـای جـذابی 
باحـد در صـدد رفـع  ها به علخ تأثصرگـذاری فـو  العـاده آن،، رساجهتهام مشکالت

کامــل باشــشدجقـاحص  رسـاجه پــیش از ورود بــه آن ضــروری اســخ و . لــزوم شــشاخخ 
کارکردهـای آن بـر اسـاس مشـابع باحسخ بعـد از شـشاخخ رسـاجه و قابلصـخمی هـا و 

کتاب و سشخ، رساجه کصفصخ بهرهاسالم،  بـرداری های جوین تحلصل و چگوجگی و 
 9از آن روشن شود.

و تعیین و مسئله بیان  .3  تحقیق قلهر
که بر اس اس آن ههه مردم جهان در حک جامعـه جهاجی شدن فرآحشدی اسخ 

گصر جهاجی با هـن پیوجـد مـی و جهـاجی شـدن اسـالم حعشـی جشـر  3خورجـد.واحد و فرا
گوشــه هــای جهــان و وارد شــدن بیشــزرین تعــداد مهکــن از دیــن اســالم در تهــام 

حخ بــه اجســان هــا بــه پــذیرش دیــن اســالم از ســوی بیشــزرین تعــداد مهکــن از بشــر
کراه و اجذارصورت اخزصاری و جه به صو  .2رت ا

ـــــرای  اســـــالم دیـــــن جهـــــاجی و خـــــاتن اســـــخ و ظرفصـــــخ و جامعصـــــخ الزم را ب
کـه بـا ارتذـاط تشگاتشـگ بـین  پاسخگویی به جصازهای اعصـار و امصـار دارد. احشـک 

هـــا و تعامـــل جـــدی آجـــان بـــا حکـــدحگر، امکـــان تأثصرگـــذاری هـــا و تهـــدنفرهشـــگ
که آن فرهشگ کـه باحـد و شـاحد از ابزارهـا و  گوجهها برهن احجاد شده، شاحسزه اسخ 

های تذلصغی بـرای بـاز جهـایی فرهشـگ غشـی و ارزشـی اسـالم در اقصـی جقـاط روش
ــوین تذلصغــی و تکشولــو ی جهــان فــراهن آحــد و در ایــن هــای راه باحــد از ابزارهــای ج

                                                      
ش یّات غربٍ  رظاًِی، هحوذ، هَجَدی. حع8ٌ ََل جن درتارُ تصَیتىٌ  .831-807ر، یه، فصل ٌپ
دراد، اعظن، رن تعاهل د2 ِ، ی. رٍا ِ یا ا دیا  یٌا یذ حعاي، رظااًِ د  ی، ظیٌیٍ حع 222ؾيٍ  رظاً ، یاي رظااً

 .843 -842ؾ
 .81ؼذى، ؾ  یتر اظالمٍ  جْاً یَم، درآهذی، عثذالمی. ظجاد6
 .62ِ، ؾیِ االظالهیجیذ، عثاض، االظتراتی. آل حو4



     جوحسی جامه های پاحان اصول و مهارت                                                                                         526 

حف ارزش گرفخ تـا دروازهمدرن در باز تعر هـای قلـوب های مزکامل اسالمی بهره 
ــه ســوی معــا گشــوده شــود و جهــاجی شــدن اســالمی جهاجصــان ب ــاب اســالمی  رف ج

 .تحقق حابد

 اصلی سئوال  .4
 ارتذاطی جهاجی شدن فرهشگ اسالمی چصسخه  ـهای تذلصغی کارها و شصوهراه
 سضوال فرعی 5-2

 جهاجی شدن چه معشایی دارده 

 جهاجی شدن غربی و اسالمی چصسخه 

 فرهشگ و فرهشگ اسالمی به چه معشاسخه 

کدام اسخهفرصختهدحدها و    ها برای جهاجی سازی فرهشگ اسالمی 

 گرفزشده می هایی بهرهچه بوده و از چه ابزار (ع)کارهای تذلصغی معصومصنراه 

کـه مـیشصوه  تواجـد در خـدمخ تذلصـ  دحشـی قـرار ها و ابزارهای جوین تذلصغـی 
کدامشده  گصرد 

کـه  کـه بـر اسـاس ایـن سـؤاالت، ابعـاد هـدف تحقصـق  گفزـه جهاجـد  شـشاخخ جا 
کــارگصری گســزرش فرهشــگ شــصوه ابعــاد فرهشگــی جهــاجی شــدن اســالم و بــه  هــای 

 گصرد.دحشی اسخ، جصز مورد توجه قرار می

 تحقیق فرضیه و نظری چهارچوب  .5
حــه زان اســالمی در هــای اجــدحشاز مههزــرین جظر  جهــاجی شــدن اســالم، ۀبــار ور

کـردتوان بـه تضـوری می یـر اشـاره  تواجشـد ارکـان تحقصـق پژوهـان مـیکـه داجـش هـای ز
خــود را  ۀفرضــص و و بــر اســاس آن ســضواالت 5هــا اســزوار ســازجدخــود را بــه حکــی از آن

کششد.  ساماجدهی 

                                                      
ات یاى فرضا یؼَد ٍ تٌْا تِ تیِ ًویتى یاز هراوس تِ چارچَب ًظر یاى رور اظت وِ در تعضیؼا

تعٌذُ ؼذُ ٍ چارچَب تٌاذی ٍ تعیایي هتغیرّاای     ٌذ. از ایي رٍ تٌْا تِ تیاى ًظریِ ّایًوایتعٌذُ ه
 ّا ٍ پایِ ٍ اظاض آى تاؼذ.تایعت چْارچَب ًظری همذم تر فرضیِآى اًجام ًگرفتِ اظت. ّر چٌذ هی



کردن طرح تحقصق                                              527                                                                      عهلصاتی 

 جظرحه آحت اهلل سید محهد شیکازی
ای جز حرکخ به سـوی حرکخ به سهخ جهاجی شدن امری الزم اسخ و چاره

یـامذران اولـوالعزم آن جصسخ و این حرکخ از امروز آغاز جشده بلکه با شروع جذوت پ
زمـام )عج( م مهدیآغاز شده اسخ. سراججام روزی اسالم راسزصن تحخ لوای اما

کـه جـوع بشـر را  امور عالن را در دسخ خواهد گرفخ. حقایق روشـن اسـالم بـر اجحرافـاتی 
حخ به بشـد کشـصده، پیـروز خواهـد شـد و ایـن وعـده کـه در تحقـق در طول تار ای اسـخ 

عدالخ طلذان و آزادی خواهـان ههـه اعصـار هـصچ تردحـدی آن برای روشن اجدحشان و 
 5.وجود جداشزه و جخواهد داشخ

 جظرحه محهد رضا حکیهی
هــا( بــه حگــاجگی و ســراججام در حــک دگرگــوجی الهــی و تحــول مردمــی )اجســان

برادری اجساجی دسـخ خواهشـد حافـخ و بـه حکرـارچگی و وحـدت در مـرام و بـاور و 
ــر حــک جظــام و حکومــخ حکســاجی جظــام حقــوقی و اقزصــادی  ی خواهشــد رســصد و ز

 9واحد الهی خواسزه شده از سوی ههه به سر خواهشد برد.

 جظرحه عباس آل حهید
گسزرش و رسو  و اصالخ بخشی فرهشگ اسـالمی )بـا تهـامی ملزومـاتش( در 
تهامی بشر، از حصـد درس و فهـن عقلـی، احهـان قلذـی و تطذصـق قلذـی و مهارسـخ 

 3گردد.عهلی مصسور می

 رحه سید قطججظ
داجـد و هـای جهـان مـیاسالم خود را خصر و برکـخ و رحهـخ بـرای تهـام اجسـان

گروه خاد جهی این خواهـد خواهد و در عصن حـال جهـیها را برای قوم خاد و حا 
کشد. که اجسان کراه فی الدین قد تذـصن ها را مجذور به پذیرش و تذعصخ از خود  ال إ

                                                      
، لان،  یّراتا ي یؼذى، ترجوِ عثذالحع یاظالم ٍ جْاً 33ذ هحوذ، فمِ العَلوِ، ؾی، ظیرازی. ؼ8
 ذ لطة.یِ ظیَظت ًظریپ 11اض زّرا ؾی
 .24، ؾ8613ل ها، ی، لن، دلیغرت یظاز ی، جْاًیؼذى هْذٍ ی، هحوذ رضا، جْاًیوی. حى2
 .62ِ، ؾیِ االظالهیجیذ، عثاض، االظتراتی. آل حو6
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که می 5الرشد من الغی خواهد آزادی و امکان دعوت و تذلصـ  مصـان و تهام آن چه 
کـه آن را بـه ارمغـان آورده و  کره زمصن اسخ تا آجان را به خصر مطلق  کشان  تهامی سا

گروهی قرار جداده برساجد. حه 9خاد  بـی هـای الذزه جظر دحگـری جصـز از مزفکـران غر
که به برخی از آن کرده ها ذحاًل در این راسزا طرح شده اسخ   3احن.اشاره 

                                                      
.233. الثمرُ:8
 .01، ؾ8012رٍت، دار الؽرٍق، یٍ االظالم، ت یذ هحوذ، العالم العالوی. لطة، ظ2
 هْن غرب: یّاِیاز ًظر ی. ترخ6
 ىگتًن:یسامًئل هاوت  .1

ِ ی، ًظرییىایپردازاى هؽَْر آهرِیاز ًظر یىیٌگتَى یاها، ظاهَئل ّاًتیفَوَ یِیف ًظریپط از تضع
در  یالدیها  8006ِ اٍ واِ در ظاال   یا جْاى ارائِ ورد. تر اظااض ًظر  یٌذُیي آییتث یرا ترا یذیجذ

ٌاذُ،  یىاا هٌتؽار ؼاذ، جْااى در آ    یآهر یرٍاتط خارج یاز اًتؽارات ؼَراسر یي افیفار یفصل ًاهِ
 ّا خَاّذ تَد.ىار توذىیپ یعرصِ

کــه مهــن بــ یهــاان تهــدنصــشــده محآ یهــایرصــن درگیتــربــه اعزقــاد او،  کشفســیغر ، ی، ژاپشــیشــصوس چص، 
تـ یکـاحارتـدکس، آمر ، هشدو، اسالو یاسالم ر  خواهـد داد. امـا چـرا  ییقـاحن و احزهـااًل تهـدن آفرصال

 ن اسخ:صشگتون چشصش خواهد آمده پاسخ هاجزیپ ین وضعصچش
خ، حهـا بـا تـاراسـخ. تهـدن ی، بلکـه اساسـیهـا جـه تشهـا واقعـان تهدنصکه، وجود اخزالف مجخسخ آن

بان، فرهشگ، سشخ و از ههه مهن کـه در طـول ن تفـاوتیشوجد. ایز میگر مزهاحکدحتر مذهج، از ز هـا 
-ن و خشـنیتـریهـا، طـوالجن اخـزالفصان جخواهـد رفـخ. ههـصـاز م ید آمده اسخ، به سادگحپد هاقرن

 د آورده اسخ.حها پدن تهدنیها را بیرصن درگیتر
ــر و گذاشــخ. از ایجهــ یفرهشگــ یهــاهــا و تفــاوتیژگــیدوم، ب ــوان ســرپوش  ــت هــا دشــوارتر از ن رو، آنی

ز یش از جـژاد، افـراد را از هـن مزهـایبـ یحزـ شـوجد. مـذهجی، حل و فصل مـیاسصو س یمساخل اقزصاد
خ مضـاعف داشـزه باشـد، صـتابع یا حزـحـهه عرب باشد صو ج یهه فراجسوصتواجد جیک جفر محسازد. یم
 ار دشوار اسخ.صهه مسلهان بودن او بسصو ج یحصهه مسصج یول

که اههیاقزصاد ییگراسوم، مشطقه شـود. از یتـر آشـکار مـشیشـده بـحخ آن در آصـ، در حال رشد اسخ 
گــاهیاقزصــاد یــیگراخ مشطقــهصــک ســوء موفقحــ  یکشــد. و از ســویخ مــحــرا تقو یتهــدج یهــای، خودآ
که در حیق مصتوف یتشها در صورت یاگر، اقزصاد مشطقهحد  شه داشزه باشد.حک تهدن مشزر ، رحابد 

ــحــگتون در پاصســاموخل هــاجز ــکــه مــردم، هو یرد: هشگــامصــگیجــه مــصن جزصان چش ــر مح  یذشــاخ خــود را ب
گـر، حد یهـاخصـا قومحـکششـد، در روابـ  خـود بـا افـراد وابسـزه بـه مـذاهج یف مـحـا مذهج تعرحخ صقوم

ش اخـزالف حدایـها و مـذاهج، موجـج پششد. تفاوت فرهشگیبیم« گرانحد»را در مقابل « ما»احزهااًل 
گوج یهاشهصدر زم  شود. یسخ و... مح  زصماجشد حقو  بشر، مهاجرت، داد و سزد، مح یگوجا

 پتربرگر ي همفکراوش:  .2
کشـون  یک فرهشـگ جهـاجحـقـخ صسخ در حقصکششد و چشدان جادرسخ هن جیآن چه ههه تصور م هـن ا

که رحدر حال تذلور  کشـورها یهـا حزـدارد. آن ییکـاحشـه و مـزن امرحافزن اسخ  ن یـز اصـج یاسـالم یدر 
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 فکضیه 1-5
در  5ضرورت جهاجی شدن اسالمی با توجه به آحات و رواحات و سصره مسـلهصن

کسی پوشصده جصسخ.  طول اعصار اسالمی بر 

 های تحقیقها با فکضیهتفاوت پیش فکض
کـه هــصچ حن. فـر گـاه پـیشتوجـه داشـزه باشـصن  هــا را بـه جـای فرضـصه جرشــدار

                                                                                                             
کرده و م  شد:حگویتجدد را مشاهد 

کشـورهایز در سـاصــه و جصـدر ترک یاسـالم یهـاجشـذش ن تجـدد بـه شــهار یگزحجـا یبـه خــوب یاسـالم یر 
کشـورهایم بـ یاسـالم یرود و تجـدد  گـزارش ی، مهـدیجـدارد. )گلشـش یافاصـله یبـا بطـن تجـدد غر  ،

، 5388، یو مطالعــات فرهشگــ یشــدن، تهــران، پژوهشــکده علــوم اجســاج یران و جهــاجیــا یپــژوهش ملــ
 .(55د

 رابرتسًن:  .3
کصاو ج گاه د بر صز با تأ  کشد:یف محن تعرصشدن را چش ی، جهاجیآ

گـاه یمفهوم جهاج کن آ ک حـجسـذخ بـه جهـان بـه عشـوان  یشدن به در هن فشرده شدن جهان و هن تـرا
کهــال یجهــاج یو فرهشگــ یاجزهــاع یهــایشــدن تضــور یکــل داللــخ دارد. )رابرتســون، جهــاج ، ترجهــه 

 (.5382، تهران، جشر ثالد، یپوالد
 ه آلبري:یمارت  .4

که بر اساس آن ههه مردم جهـاج یشدحشدن فرآ یججها گ ک جامعـهحـدر  یاسخ   یر جهـاجصـواحـد و فرا
 (.58، دید یشدن، س یخورجد. )اسالم و جهاجیوجد میبا هن پ

 گرفزه شده اسخ:  یشحو د ییروا یها ه براساس آموزهصن فرضی. ا5
اهلل بـک رجــاًل واحــدًا  یهــدیلــضن »ن حـق یــخ اجســان بـه اســالم و دحج مؤمشــان بـر هــداصــص و ترغحتحـر
 .525د، د حة الهرص، مش«هاصا و ما فصرًا لک من الدجصخ

واحـــآ ، 56، جیعه، حـــر عـــاملصاز مشکـــر: وســـاخل الشـــ یات وجـــوب و لـــزوم امـــر بـــه معـــروف و جهـــحـــات و ر
 .555-552د

، بـاب اسـزحذاب الـدعاء 586، د 56عه، جصهـان: وسـاخل الشـحاسـالم و ا یات ارشاد مردم به سوحروا
 هان و االسالم.حاال یال
ــروا ــواجح ــزوم تحقــق ق ــوریحــدود الهــ یو اجــرا ین و احکــام الهــصات ل ، 58، جی: مســزدر  الوســاخل، ج

 ، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامه.7د
وا تمرجـــا، صـــا امرجـــا، احصـــ، رحـــن اهلل مـــن تح535، دی، االمـــالیخ طوســـص: شـــ(ع)خیـــامـــر اهـــل ب یاصـــاح

.355، د75بحاراالجوار، ج
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کشـصن تـا تفـاوت هـا اشـاره مـیفـر به تعدادی از پیش برای تفکصک این دو از هن
حابین.آن  ها را با فرضصه در

کششـده  پیش فر  اول: حخ و تـأمصن  فرهشگ اسالمی، فرهشگی برای تهام بشـر
 جصازهای آجان، به علخ جامعصخ آن اسخ.

جهاجگصری تفکر غربی، به معشای دور شـدن از تفکـر الهـی و  پیش فر  دوم:
گصر شدن تفکر   مادی اوماجصسزی خواهد بود.فرا

کارهـای تحقـق جهـاجی سـازی فرهشـگ اسـالمی از حـافزن راه پیش فـر  سـوم:
 لوازم رسصدن به آن اسخ و این اتفا  به خودی خود ر  جخواهد داد.

حه پردازان تفکر غرب با اجواع اسـزراتژی و  پیش فر  چهارم: سردمداران و جظر
کتصک ی فرهشـگ خـود ساجهگصری از ربهره ها وها و پروژهتا های جهعی در پی تسر 

کشورها هسزشد.  به سایر 

 تحقیق پیشینه  .6
گـذر زمـان و جگـاه مکاتـج و ششاسـی در پیشصشه دو مفهـوم جهـاجی شـدن و در 

حج فرهشگ و جهـاجی شـدن بـه عشـوان حـک مذحـد مزفکران به آن و روش های ترو
کادمصــک و  گفزهــاجی آ هــا و ابزارهــای روشمطالعــاتی در علــوم اجســاجی و ادبیــات 

 گصرد.جوین تذلص  فرهشگی مورد توجه قرار می

گرفزـه  در رابطه با موضوع جهاجی شدن اسالمی تحقصقات ارزشـهشدی اججـام 
 اسخ. از آن جهله:

 اسالم و جهاجی شدن ترجهه )فقه العولهه(، آحخ اهلل العظهی سصد محهد شصرازی (5

 لقصوم سجادیدرآمدی بر اسالمی و جهاجی شدن، دکتر سصد عذد ا (9

 های جهاجی شدن، دکتر مصطفی ادحجتفکر شصعی و پدحده (3

 اسالم و جهاجی شدن، دکتر عهاد افروغ (2

 اسالم و جهاجی شدن یوسف قرضاوی، ترجهه االسالم و العولهه (5

 جهاجی شدن مهدوی، جهاجی سازی غربی، اسزاد محهد حکصهی (6
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گفزگوی تهدن (7 حد،   ن اسحاقیسصد حسص ها در بوته جقد و جظر،اصالخ جاو

 مهدوحخ و جهاجی شدن، بزول ده شصخی (8

حشج مزقی (9  جهاجی شدن و فرهشگ مهدوی، ز

 جهاجی شدن و آحشده جهان اسالم، فزحی حکن (52

کوشش محهد رضا جوادی  (55 تعامل دین و رساجه، اعظن راودراد، به 
 حگاجه و حهصد عذداللهصان

حشدال و جصن اولسون، ترجهه علی (59 حه ارتذاطات، مون و بردهای جظر  رضا دهقان کار

حک و فرهشگ و رساجهموجودحخ غرب و رساجه (53 های جوین، های تکشولو 
 محهد حسشی

 های جخسزصن اسالمی، محسن الویریارتذاطات مصان فرهشگی در دهه (52

گصدجزچشن (55  اجدازهای جهاجی، آجزوجی 

 تعامل دین و ارتذاطات، حسن بشصر (56

که می ی بررسی مسألهها را توان وجه مشزر  آنو بسصاری از آثار دحگر 
 جهاجی شدن اسالمی داجسخ.

کتاب های قرضـاوی و سـجادی بـر مسـأله اثذـات جهـاجی بـودن اسـالم، در در 
آثار آقای شصرازی و سایرین جشان دادن برتـری اسـالم بـر دحگـر تفکرهـا و فرهشـگ و 

گفزگـوی تهـدن حد بر برتری دیـن اسـالم در  هـا بـه علـخ غشـای کتاب اصالخ جاو
حــف معــارف آن و بــه  مســاخلی جظصــر جهــاجی شــدن در پرتــو حکومــخ مهــدوی، تعر

های فاضله و موعود بـا هـن جصـز توجـه جهاجی شدن غربی و اسالمی و تقابل مدحشه
)راهذردهـای تذلصغـی  ی مورد بررسیی مسضلهی پیشصشهشده اسخ. اما در زمصشه

گرفزـــه اثـــر خـــاد و  در جهـــاجی شـــدن فرهشـــگ اســـالمی( بـــر اســـاس تتذـــع اججـــام 
حــه مــورد توجــه جــدی قــرار مســزق لی حافــخ جشــد، بشــابراین شاحســزه اســخ ایــن زاو

کـه در خصـود ابزارهـا و روش گفزه جهاجـد  هـای اجزقـال فرهشـگ در عصـر گصرد. جا
هــای فراواجــی بــه ویــژه در غــرب هــا پــژوهشگصــری از رســاجهکشــوجی بــه ویــژه در بهــره

گرفزـــه و از بـــین شخصـــصخ  جـــی افکـــار و آراطـــرح در جامعـــه ایراهـــای قابـــل اججـــام 
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اجقــالب، شــهصد آوحشــی و دحگــر مزفکــران رســاجه دحشــی حضــرت امــام )ره(، رهذــر فرزاجــه 
ه قرار گصرد.اجد که میرهشهودها و آثار قابل توجهی اراحه جهوده  تواجد در این رساله مورد توج 

وش  .7  تحقیق ر
بردی بهره کار گرفخ. در بخش جظـری این پژوهش از دو روش جظری و   خواهد 

کتابخاجه حافخ آراء و مذـاجی دحشـی دسـخ خـواهصن حافـخ و در به صورت  ای به در
بردی با توجه به ششاخخ راه کار کارهای درون و برون دحشی جصـل بـه جهـاجی بخش 

زان شدن فرهشگ اسـالمی را از طریـق اسـشادی، مشـاهده و مصـاحذه بـا اجـدحش ور
حن و بعضًا از روش پی می گرفخ. جصز  های تحلصل محزواگصر  بهره خواهصن 

ورت و اههیت  .8  تحقیق ضر
هن احشـک محـص  جهـاجی بـه حـک محـص  فشـرده و درهـن تشصـده و بـه بیـاجی بـه 

هـای علهـی بـه واحـدهای مشـارکتی محـص  دهکده جهـاجی تذـدیل شـده اسـخ.
کــن تــأثصر و محــص  فــردی بــدون مــرز و  ههســو بــا فرهشــگ غالــج و محــص  خــاجواده 

گســـزرش فز یـــق تکشولـــو یقابـــل جفـــوذ شـــده و  هـــای جـــوین، احشـــده اطالعـــات از طر
حـه پـردازان در صـددجد تـا از ایـن فرصـخ  محص  امشی را بر جـا جشهـاده اسـخ و جظر
احجاد شده، در راسزای اجزقال فرهشگ خود و جهاجی جهودن آن بـا اجـواع ترفشـدها، 

که دحشی جـامع و خـاتن بهره کششد. از این رو شاحسزه اسخ تا دین اسالم  و برداری 
گـرو پیـروی از آن قـرار آموزه سرشار از که سعادت فرد و جامعـه در  های غشی اسخ 

یذــاییبهــره هــا و مزــدها و بــادارد بــا بهزــرین شــصوه  هــایگصــری از فــن آوری جــوین ز
های بیـدار عرضـه های دحشی را به جهاجصان و فطرت زجدگی دحشی و شعایر و ارزش

بـازد ر برابـر احـدخولو ی الهـی رجـگ مـیجهاحد. درآن صورت احدخولو ی اوماجصسزی د
گوحا مـی« های بشر جهاد بشصان» هایو زشزی گـر ایـن روش زجـدگی در کاماًل  شـود. ا

کشــورها تذعصــخ مــی کشــورهای اســالمی بــه وســصلهبعضــی از  ی شــود حــا بعضــًا در 
ــی قــرار مــیعــده ــا ای مــورد تأس  گــاهی از معــارف مزعــالی اســالم و ح گصــرد در اثــر جاآ

گصــری از باشــد. بشــابراین شاحســزه اســخ تــا بــا بهــرهص و جارســای آن مــیمعرفــی جــاق
هــای روزآمــد، ای و روشفشــون و ابزارهــای تذلصغــی و اســزفاده از تکشولــو ی رســاجه
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های مشاسج اراحه جهایین تا بـر آحـاد بشدیتصویر حقصقی و زالل اسالم را در بسزه
حن.های تأثصر الزم را بر جای ی جهاجی و قلججامعه  گذار

 تحقیق بندیزمان  .9

 هامراحل فعالصخ ردحف
 بشدی به ماهزمان

5 9 3 2 5 6 7 8 9 52 55 59 

             مطالعات مقدماتی و اکتشافی 5

             آوری اطالعاتجهع 9

3 
تجزحه و تحلصل اطالعات 

             آوری شده جهع

2 
تدوین گزارش تحقصق )با 

             اسزاد(راهشهایی 

 وضیحت
بشـدی واقعـی هـا تشهـا جشذـه آموزشـی دارد، تعصـین زمـانسصاه جهودن مسـزطصل

 ی طالب ارجهشد خواهد بود.برای هر حک از مراحل به عهده

 تحقیق هایمحدودیت و موانع  .11
کشـور مشزشـر مـی که در خـارج  کـه بـا عدم دسزرسی به مشابع به روز  گـردد چـرا 

ــه اههصــخ زان و مزفکــران اســالمی در مطلــج، جگــاه بســصاری از اجــدحش توجــه ب ور
مشاطق جغرافصایی مخزلف، به ایـن امـر معطـوف و هـر روز مطالعـات جدحـدی بـر 

باشــد. هــا بـه آســاجی مصسـور جهــیحــابی بـه آنشـود. امــا دسـخایـن حــوزه افـزوده مــی
هـا رسـاجههای جوین تذلصغی و ترفشـدهای روز آمـد شصوه یافزون بر احشکه در حصطه

کشــار آن دسـخ گــاهی الزم وجـود جـدارد. در  حــات جـوین جصـز آ حـابی بــه بـا اتکـا بـه جظر
حه حات جدحد جظر هـا جهاجی سازی در غرب و دسزرسـی بـه پاحـان جامـه پردازان جظر

هــا هــای آنهــای جدحــد بــه اعزذــار اجحصــاری بــودن و افشــا جشــدن حافزــهو پــژوهش
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حکردهــای کــه باحــد و شــاحد جهــیطــور ماجــد. در جزصجــه آندور از جظــر مــی تــوان رو
کــرد و جکتــه آخــر هــا در عرصـهتـدافعی را در برابــر آن بردی اتخـاذ  کــار هــای جظــری و 

هــای هــای تذلصغــی رســاجه ملــی و رســاجهکــه دسزرســی بــه اطالعــات و شــصوهایــن
گصری از ارباب رساجه کشور جصز امری صـعج و دشـوار جهعی و اطالع  ها در داخل 

کوشا بود.حابی به آنحد در دسخخواهد بود و با  ها، 

وهش هایفصل و ساختار  .11  نامهپژ
 گصرد.در مجهوع این پژوهش با ساخزار ذیل شکل می

حن به تذصین مفهوم جهاجی شدن از مشظر اسـالم و غـرب مـی فصل اولدر  پـرداز
ــدگاه واشــکافی مــی یزفصــلو مفهــوم فرهشــگ را از دو دح ــر  کشــصن. ر کصــد ب ــا تأ ــز ب جص

حــف پیشــصشه ی جهــاجی شــدن، ابعــاد جهــاجی شــدن، جهــاجی شــدن اســالمی، تعر
 فرهشگ و فرهشگ اسالمی خواهد بود.

ــارهبــه بررســی تهدحــدها و فرصــخ فصــل دومدر  ب ی جهــاجی هــای فرهشگــی در
حن. در ارتذـاط بـا تهدحـدها مـواردی از سـصاه جهـایی شدن اسالمی و غربی می پرداز

هـای اجحرافـی بـه عشـوان مزفکـران اسـالمی، محـدودحخ معرفی چهرهچهره اسالم، 
کاالهای فرهشگی، اجحصـارگرایی در  کاالهای فرهشگی و اجحصارگرایی در  در بازار 

بـی بـر مسـلهاجان و رساجه .. مـورد مداقـه قـرار خواهـد .هـای دجصـا، القـای فرهشـگ غر
گسـزرش ارتذاطـات جهـاجی، قابلگرفخ. و در ارتذاط با فرصخ هـا و غشـای صـخهـا، 

حــایی قــواجصن و  موجــود در معــارف دحشــی و ســطی وســصع جغرافصــای اســالمی و پو
دســـزورات اســـالمی، مشـــابع و امکاجـــات تذلصغـــی و تغصیـــرات فرهشگـــی اجزهـــاعی 
ـــرار  معاصـــر و آمـــادگی بـــرای پـــذیرش تفکـــرات اســـالمی و ماجشـــد آن مـــورد توجـــه ق

 گصرد. می
گصـــری آیــین فصــل ســـومدر  مقـــدس اســالم و جهـــاجی  بــه دجذـــال چگــوجگی فرا

کصیـد بـر آحـات و سازی فرهشـگ اسـالمی در پرتـو روش هـا و ابزارهـای تذلصغـی، بـا تأ
ــــود و در ایــــن فصــــل از ابزارهــــای تذلصغــــی معصــــومصن ــــات خــــواهصن ب در  (ع)رواح

گــویین و .. ســخن مــی.هــای تذلصــ  شــفاهی )گفزــاری( عهلــی، مکتــوب وســاحخ
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حچــه اســالمی در دو روش عــاطفی و عقلـــی هـــای تذلصــ  هــا و شــصوهای از روشدر
 ...گشایین ومی

کارهای مشاسـج بـرای جهـاجی شـدن فرهشـگ و در فصل چهارم جصز به اراحه راه 
حن و در خصود چگـوجگی بـاال رفـزن سـطی علهـی و بهـرهاسالمی می گصـری پرداز

هـــای جـــوین خـــواهصن از داجـــش ارتذاطـــات و تکشولـــو ی ارتذـــاط جهعـــی و رســـاجه
ازهای دحگر به جقش علها و اجدحشهشدان علوم اسالمی در تحقـق پرداخخ و در فر

هـای اسـالمی قدرتهشـد بـرای برقـراری مشاسـذات جهاجی سازی و تأسـصس سـازمان
افزایـی مسـلهاجان و بــازوان بهصشـه دحشـی و تقوحـخ تولصـدات فرهشــگ اسـالمی و هـن

بـاره –فرهشگی چگـوجگی ی ارتذاطی آن اشاره خواهصن داشخ و در فـراز آخـر جصـز در
گـویین و بــرای مقابلــه بــا هـا ســخن مــیبــرداری از فرصــخمقابلـه بــا تهدحــدها و بهـره

هــای اســالم و معرفــی اســالم واقعــی و جهاحاجــدن اســالم  تهدحــدها از تذصــین دحــدگاه
گســزرش و تقوحــخ فرهشــگ و محصــوالت اســالمی و مقابلــه بــا  خرافــی و اجحرافــی و 

ـــخاجحصـــار رســـاجه ح ـــا بحـــران هو و از خـــود بیگـــاجگی و بیـــزاری از  ای و مواجهـــه ب
گــراحش بــه فرهشــگ غصــر ســخن مــی گــویین و تــالش الزم را بــرای فرهشــگ خــودی و 
حابی مفاهصن صحصی دحشی به اججام می  رساجصن.بازسازی و باز
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وهش منابع  .12  مآخذ و منابع فهرست و پژ

گاه ها و مفهوم فرهشگ،تعرحف   .5376، داریوش آشوری، تهران، اجزشارات آ
م( عذــــاس، آل حهصــــد، بیــــروت، دارالهحجــــه 9252) اســــزراتصجصه االســــالمصه 

 .9252الذصضاء، 
حهصـد رضـا آحـخ  های جهـاجی شـدن دیـن،جقش رساجه در تهدحدها و فرصخ 

 .5386اللهی، تهران، طرح آحشده، 
کذــر.د.، ترجهــه فرهــاد فرههشــدفر، تهــران،  اســالم و پســخ مــدرجصزم،  احهــد ا

 .5382گفزهان،
 .5388تهران، داجشگاه عالی دفاع ملی،  پدحده جهاجی شدن،تفکر شصعی و  
حــه  گــرو، ترجهــه مســعود هــای جهــاجی شــدنجظر ــوجی مــک  حــد هلــد، آجز ، دیو

 .5388کرباسصان، تهران، جشر چشهه، 
گــرو، تهــران شــرکخ جهــاجی شــدن و مخالفــان آن  حــد هلــد و آجزــوجی مــک  ، دیو

 .5389اجزشارات علهی فرهشگی، 
کاجون اجدحشه جوان، عه اسالم و جهاجی شدن،   .5382اد افروغ، تهران، 
محســن الــویری،  هــای جخســزصن اســالمی،ارتذاطــات مصــان فرهشگــی در دهــه 

ــز تحقصقــات پژوهشــکده مطالعــات  (ع)تهــران، داجشــگاه امــام صــاد  و مرک
 .5387فرهشگی اجزهاعی، 

، محسـن الـویری، تهـران، ارتذـاطی پیـامذر در عهـد مکـیـ  هـای فرهشگـیشـصوه 
و مرکــز تحقصقـات پژوهشـکده مطالعـات فرهشگــی  (ع)امـام صـاد  داجشـگاه

 .5387اجزهاعی، 
ــازه در اجزظــار جهــاجی ســازی  ، عذــدالهادی بوطالــج، ترجهــه ا.زارع چالشــی ت

حه ترجهان اقزصادی، سال سوم، شهاره   .5379، سال 58زاده، جشر
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و مرکـز  (ع)حسن بشصر، تهران، داجشگاه امام صـاد  تعامل دین و ارتذاطات، 
 .5387تحقصقات پژوهشکده مطالعات فرهشگی اجزهاعی، 

پاســـزر مـــار ، ترجهـــه غـــالم حســـن صـــالحصار، تهـــران،  هـــا،عصـــر دوم رســـاجه 
 .5377مؤسسه ایران، 

کـــردنمخاطذـــان و رســـاجه  کوشـــش محهـــد رضـــا ای  ، اســـزوارت.ام.هوور، بـــه 
 .5386جوادی حگاجه، حهصد عذداللهصان، تهران، طرح آحشده، 

حه، االســـالمی و الشظـــام العـــالهیالفکـــر   ، حســـان، حســـان عذـــداهلل، الهشصـــور
 .9229دارالوفاء، 

، اســـزوارت.ام.هوور، جــات الجــدبای، ترجهــه مســـعود رســاجه، دیــن و فرهشــگ 
حایی جصا، تهران، سروش،   .5385آر

کوشـش محهـد رضـا جـوادی  ای،دین و رساجه، رساجه دحشی حا دین رسـاجه  بـه 
 .5386تهران، طرح آحشده،  حگاجه و حهصد عذداللهصان،

هـای اسـالمی محهـد حسـشی، قـن، مرکـز پـژوهش هـای جـوین،فرهشگ و رساجه 
 .5385صدا و سصها، 

حــــک،موجودحـــخ غـــرب و رســــاجه  محهـــد حســــشی، قـــن، مرکــــز  هـــای تکشولو 
 .5382های اسالمی صدا و سصها،  پژوهش

جهاجی سازی غربی، محهد رضا حکصهـی، قـن، دلصـل  جهاجی شدن مهدی، 
 .5385ما، 

ــه جهــان در اجزظــار اوســخ،  ک علــی دواجــی، قــن، ســازمان تذلصغــات  موعــودی 
 .5385اسالمی، 
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حخ و جهاجی شـدن،  بزـول ده شـصخی، تهـران، پژوهشـکده بـاقر العلـوم،  مهدو
5389. 

کوشـش محهـد رضـا جـوادی حگاجـه،  تعامل دحشی و رساجه،  اعظـن راودراد، بـه 
 .5386حهصد عذداللهصان، تهران، طرح آحشده، 

حه  ین ورجر و تاجکارد جصهز، ترجهه علی رضا دهقـان،  های ارتذاطات،جظر سور
 .5382تهران، داجشگاه تهران مؤسسه چاپ و اجزشارات، 

ــه  ح برد جظر حشــدال، جــصن اولســون، جذوســصگشاتصز، کــار هــای ارتذاطــات، ســون و
 .5376ها، ترجهه علی رضا دهقان، مرکز مطالعات و تحقصقات رساجه

سصد محهد شصرازی، ترجهه عذدالحسصن هراتی، قن،  دن،اسالم و جهاجی ش 
 .5378، (س)حاس زهرا

، علـــــی رضـــــا عظصهـــــی فـــــر، قـــــن، مهـــــر جهـــــان آحشـــــده در اجدحشـــــه اســـــالمی 
 .5388، (ع)امصرالهؤمشصن

یوســف قرضـــاوی، ترجهـــه موســی تصهـــوری، تایذـــاد اســالم و جهـــاجی شـــدن،  
 .5389سشخ، 

 .5982یروت، دارالشرو ، سصد محهد قطج، ب اسالم و العالهی و االسالم، 
گل محهدی، تهران، جشر جی،  جهاجی شدن فرهشگ،   .5383احهد 
ــوجی، ترجهــه محهــد رضــا جالیــی پــور،  اجــدازهای جهــاجی،چشــن  گصــدجز، آجز

 .5382تهران، طرح جو، 
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کسـ یسـحجو جامه انحمهـن در پا یبـر پـژوهش، اصـل یکافتقدم آموزش   یاسـخ. 

 ید بـا برخـوردارحـبا ،سـدحبشو جامه انحپا ،یششاخز روان مسضله ۀخواهد درباریکه م
کاف گسزر یاز آموزش  ابزارهـا، هـا، ، روشیبزواجد چـارچوب جظـر یروان ششاس ۀدر 

ــمق ــاجاسص خ صــاهه یپژوهــ نیــد ۀن امــر در حــوزیــا .آن علــن را بششاســد یهــا و مذ
ــرا .اجــدیچشــد تذــار ین حــوزه، مســاخلیــا یمســاخل معرفزــرا یــز ؛دارد یشــزریب  یب

خ صــتوکــل بــه خــدا و موفقن یمــورد رابطــه بــخواهــد در  یکــه مــ یپژوهــ داجشجهوجــه، 
که اح، باسدحجامه بشو انحپا ،یشغل  دارد. یشه در چه علومحرن مسضله ید بداجد 

ز صــج یو روش شــشاخز یمشطقــ یهــامحقــق از مهــارت یعــالوه بــر داجــش، برخــوردار
کام گوجـه داجسـخ:  یرا مـ یاسخ. مهارت روشـ جامه انحپان یدر تدو یابح شرط  تـوان دو 

 .افزاراجه سخخ یهامهارت .9؛ افزاراجه جرم یهامهارت .5
گــرفزن  یجــرم افزاراجــه، مهــارت در اخــذ رو یهــااز مهــارتمشظــور  کــار  کــرد و بــه 

و  یشــــحآورد درون د یق اســــخ. مهــــارت در اخــــذ روصــــمشاســــج تحق یهــــاروش
ــــ بــــیلــــص، تحلیخح، تــــاریقــــصتطذ یها مطالعــــه یهــــاروش یرصکــــارگ هب ، ی، تجر
 اجد.جرم افزاراجه یاز مهارت روش ییهاجهوجه یاان رشزهصو م یدارششاخزحپد

ـــه  یهـــاامـــا مهـــارت ـــد؛ داشـــزن  یشـــزریخ بصـــاز اههســـخخ افزاراج برخوردارج
کـــه یافزاراجه، بـــد ســـخخ یهـــا مهارت جامـــه چگوجـــه انحـــن پایدر تـــدون معشاســـخ 

ــده علهــصکشــ یخــذ ششاســامن صبزــواج ــردار ادداشــخحن، صل دهــصتشــک ین، پروج  یب
 هنصها را اججام دهادداشخحل صو تحلکرده 
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گـردآورحد صشد تولحق ههچون فراصشد تحقحفرا کاالسخ و آغاز آن،  هـا داده یک 
گـاه تذـدافزهحو   یرس پـردازش اطالعـات بـراسـهـا بـه اطالعـات و دادهل یهـا و آن 
 د علن اسخ.صتول

که صبس ق، واضـی صـ، صـاد ، دقمرتذ  قصتحق مسضلهها، با افزهحار مهن اسخ 
چرخـه پـژوهش  بـهورود  یسـزگحبزواجشـد شاه صـو مسزشد باششد تا به عشوان مواد اول

کششدیرا پ  .دا 
ــه یها مطالعــهدر  یقــاتصطــرح تحق یدر اجــرا ،نیبشــابرا گــام  ،یاکتابخاج ســه 
از مشـابع و  یبـردار ادداشـخح، یل پروجـده علهـصتشـک :نصکشـیمـ یطـد حباعهده را 

 .هاادداشخحل صسشجش و تحل

یعلمپرون هلیتشک.1
گــاممرکــج ، خــود یل پروجــده علهــصتشــک ، یابحــ، ارزییششاســا :چــون ییهــااز 

کـه با یخحشش تـارصـه مشابع و چص، تهیجقد و اعزذار سشج  یج طـصـبـه ترت دحـاسـخ 
 شوجد.
 
 
 
 
 
 
 
 

کتابخاجهصجخسز گام در مطالعه  اسـخ ق صـمشابع و مرخـذ تحق ییششاسا یان 
، ن مشـابعیـا .دهدیش محق افزاصاو را در تحق یین مشابع، تواجایو وقوف محقق به ا

 ٍجَ ٍ استقصبٕ کبهلجست

 اػتجبرسٌجٖ دق٘ق

 تِْ٘ هٌبثغ

 چٌ٘ص تبرٗخٖ
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 یهـاو مقالـه یلصتحصـ یهـاجامـه انحپاس، ح، دسـخ جـویچـاپ یها کتاب شامل:
 اسخ. یـ پژوهش یعله

گــامصدومــ کــه باحســشجش و پــاال ،ن  جظــر د از حــش مشــابع بــه دســخ آمــده اســخ 
گ ،قصتحق مسضله بااعزذار مشابع و ارتذاط آجها  رد. اسزشاد بـه مشـابع صمورد توجه قرار 

 سازد.یثهر میراصل و جامعزذر، تالش محقق را بصغ
کتـاب  .نحپردازیه مشابع معزذر مصبه تهمرحله، ن صسوم در  ر آن یا تصـوحـاصـل 

کتابحبا یجدارد. ول یآن تفاوت  CD  احو  کامل   ۀصـفحرا در  یششاس د مشخصات 
کتاب ضرورصتطذ ،مورد اسزفاده از جرم افزارهاو در آورد اول   اسخ. یق با اصل 

گــام چهــارم، چ ــارصــدر  ــه  ،یزمــاجج صــترتجظــر از  ،مشــابع یخحشش ت گذشــزه ب از 
و فهـن تطـور آرا از سـلف  مسـضلهک حـ یخحرا ذهن ما در مطالعه تاریز ؛شده اسخحآ

تواجـد تطـور آرا، یمشـابع مـ یخحشش تـارصـابـد. چحیخ خود را باز مـصبه خلف، خالق
ابزـدا  ،جشان دهد. پس یاتمطالع ۀها را در حوزین و بازسازصها و ترمهحتکامل جظر

کرد.یتریهحاز قدد حباکار پژوهش را   ن مشذع آغاز 

 یبردار ادداشتی .2
که  ق را اخـذ صـسـزه تحقحان آجهـا مـواد شاصـد از محـبا ،نحـاافزـهحمواد خـام را حال 

کــه صشحرا برگــز یاوهصد شــحــبا ،یبــردار ادداشــخحدر  .نصکشــ و  یگــردآوردر مرحلــه ن 
کنپردازش اطالعات کشد. یتر ،  باشـد  یاوهصشـ ،نصههچشـن زمان مهکن را طلج 

 مسـضله یادداشخ بـردارح ،شکهحگر احمحقق فراهن آورد و د یرا برا یکه تهرکز ذهش
اد داشـزه حـبـه خ، حـدر جهاموضـوع محوراجـه بهزـر اسـخ و  ۀوصجسذخ به ش ،محوراجه

که در صباش ادداشـخ حخ شـود. در مقـام حـرعا یخحج تـارصترت ،یبردار ادداشخحن 
ـــرا با یســـحوه اخزصـــار جوصشـــ یبـــردار کشـــح ـــا بصد اخـــذ  مـــوجز  یاجیـــن و مطالـــج را ب

بـه جـام مشذـع، جلـد و صـفحه را  ،ادداشـخحاز اتهـام پس و کرده  یادداشخ بردارح
 .نصسحشوباخزصار 

کـالم یسزصچ»در مورد د صخواهیم یوقز جهوجه، یبرا کشصـتحق «علن  آن  ،دصـق 
ــه مســاخل جز ــر تجزیــیرا ب ــت ــردهح ک ــاه  کــالم از مشظــر  ،از آن مســاخل یکــحد و ح ــن  عل
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خ، اقـــوال علهــا را تـــا زمـــان حج تــارصـــبــه ترت ،ن صـــورتیــشــهشدان اســـخ. در احاجد
 ن.صکشیم یادداشخ بردارحمعاصر 

 اطالعات پردازش .3
سزه حه شاصمحقق اطالعات به دسخ آمده را به عشوان مواد اول ،ن مرحلهیدر ا
کار م برسـد.  یبـه جـوآورخ، حد و در جهاحجدبه اطالعات  ،ق آجهایرد تا از طرصگیبه 

 هدر مرحلــــ .اســــخ مســــضلهز یــــو ر مســــضلهق، صــــواحــــد تحق ین مــــال  بــــرایبهزــــر
که صگفز ،یبردار ادداشخح بـوط بـه هـر  یهـاادداشخحن  ک حـل هـر یـرا ذ مسـضلهمر
صـورت مســزقل بــه را  مسـضلهز یــادداشـخ هـر رحکــه ن ییگـو یشجــا محد، امـا احـاوریب

 ن:صکشیمن صورت عهل ین و به اصدهیل و پردازش قرار مصمورد تحل
 

 
 

ن. حـامواجـه یخحج تـارصـمحـور بـا ترت مسـضله یهـاادداشـخحتـدبر بـا  ۀدر مرحل
دگاه خلـف و حـق دصـسـه دقحهـا بـه مقاادداشـخحن یـاسـخ بـا تهرکـز بـه ا یکافتشها 

گوجــه تفــاوتصکشــل صــتحل ،نحســلف ب ــرداز ن، صتشــابه، اخــذ، اقزذــاس، تــرم ،ن و هــر 
کشـ ی، جق  و جـوآوریبازساز گوجـه شـزاب حـبان مرحلـه، یـدر ان. صرا شـکار  د از هـر 

کرد.صپره یزدگ  ز 
هـا بـه سـرعخ ظهـور لصن تحلیا .اسخ یذهش یهالصتحلجوشزن  ،دوم ۀمرحل

ن یـــاد صصـــ یاســـخ بـــرا یکتابـــخ دامـــ ؛دجشـــویمـــ ید و بـــا شـــزاب ســـررشـــابحیمــ
گاجـه هن موارد را در برگـید احبا .اطالعات ن بخـش از یـد احـجوشـخ. الذزـه با یاجدا

گ یالن ذهشَو ن اوقات اججام داد تا َج یترق را در شادابصتحق  رد.صالزم اججام 
ــــخ  ۀدر مرحلــــ کــــه جوب ــــه ســــوم  ــــبارســــد،  یم یســــحبازجوب هــــا و ادداشــــخحد ح

ل صبه تحل مربوط ۀبرگ و در جظر داشخ  را یو اطالعات جاجذ یشخص یها لصتحل
، یسـحاصـالح، بازجو ،گـرحد یهـاافزـهحو آن را براسـاس  قـرار دادهاطالعات را محـور 

گر الزم  یحزکرد، ق صل و تدقصتکه کـ یبرا یبه مزن اصلکه دوباره  باشدا ار اتقـان 
 ن.صکشاز موارد مراجعه  یادر پاره

ٗبدداضت کردى تحل٘ل  ّبتذثر در ٗبدداضت

 رٌّٖ

ثبزًَٗسٖ اصالح ٍ تکو٘ل 

 ّبٗبدداضت
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 نامه انیپاساختار 
کــز و م  در واقــع، گون، یها هسســؤمرا بــر اســـاس را  یمزفــاوت یســاخزارها گوجـــا

ه واحـد حـک روحـبـه  یابحـ کششـد. آجچـه مهـن اسـخ دسـخ یششهاد میق خود پیسال
کافصپژوهان با خ اسخ تا داجش کششد.حبه ههان رو یال راحخ و آرامش   ه عهل 

هـا  جامـه انحپا یر برای، ساخزار زیشحد یها مطالعه  خاد در حبا توجه به شرا
 شود:یششهاد میها پو رساله

 .2 ؛دهصـــچک .3 ؛ن، اهـــداء و...(ح)تقـــدهـــا جوشـــخشیپـــ .9 ؛یعشـــوان فارســـ .5
گون  یهاشامل فصل ،یمزن اصل .6 ؛مقدمه .5 ؛ها فهرسخ )از فصـل اول تـا گوجا

 .52 ؛از(صــــــه )در صــــــورت جحــــــجها .9 ؛هــــــاوســــــخیپ .8 ؛یرصــــــگ جــــــهصجز.7 ؛آخــــــر(
بـحـ یسـصده اجگلصـچک. 55 ؛)مشابع و مرخذ( یششاس کتاب از( صـ)در صـورت ج یا عر

بح یسصعشوان اجگل .59  .از(ص)در صورت ج یا عر
کشواخـخ، حد سـاخزار حاسخ و با یو رسه یک سشد علهح ،جامه و رساله انحپا

گ ید در جــاحــبا یزصــهــر چ .داشــزه باشــد یمشســجن و اســزاجدارد رد و صــخــود قــرار 
ه حـک روحـد از حـبا ،نیبشـابرا مشـهود باشـد.ز صـجان سـاخزار آن صـدر م یارتذاط مشطق

 .کرد یرویپ یه و مورد توافق جهعصمزفق عل

 نامه انیپا عنوان .1
کــه در طــرح پژوهشــ یقــًا ههــاجصد دقحــبا ،عشــوان  یاز ســو ،یشــشهادیپ یباشــد 
کششده حمرجع تصو  ،یقـاجوج یشـدحق فرایـمگـر آجکـه از طر ،اسـخج شـده حتصـوج 

 داده شود.ر صیتغ
ــعصــعشــوان تحق ــا از طر یاچــهحدر ،ق در واق ــاســخ ت ــق و  ،ق آنی ــا اف خواجشــده ب

کشــد و یــپ یکلــ ییق آشــشاصــک تحقحــ یمحزــوا ا بــا تأمــل در آن بزواجــد قلهــرو و حــدا 
 ییهـاخصـجـاد اجزظـار و ذهشحسـاز اشـهصزم ،قصابد. عشوان تحقحق را درصتحق ۀگسزر

کــه موجذــات چگــوجگ فــراهن را  یپژوهشــ ۀخ رســالصــکل مــورد قضــاوت در  یاســخ 
کـه موضـوع  ۀد دغدغـحـمحققـان ههـواره با ،رو نیاز اآورد.  یم آن را داشـزه باشـشد 

گوجه که در خواجشده یبشدعذارت یاخود را به  کـنحـفراتر  ییهااجزظار ،کششد  تـر از ا 
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در جگـــاه اول، خواجشـــده را بـــه  ،گــرحد ییســـوجــاد جشـــود. از حآجچــه در جظـــر دارجـــد، ا
کشصق و ترغیتشو جامه انحپامطالعه   ر توجـهیـز یهـاهصد بـه توصـحـا، بنیبشابرا .دشج 

 :داشزه باشد یکاف
 ؛قصر دقیها و تعاباسزفاده از واژه .5
 ؛خاد در عذارت موضوع یجاد وزن و آهشگحا .9
 ؛مزرادف یهاهواژ یرصکارگ هبدون ببودن و کوتاه و مخزصر  .3
 ؛خ و بالغخسخ سالحرعا .2
 ؛عذارت و عشوان بودن   یسؤال رصغ .5
گـر مق )صــمزشاسـج بــودن بـا روش تحق .6 « یبررســ»چــون  ییهـاواژهخواهــد  یا

ق صـــبـــا روش تحقهـــا  ن واژهیـــا ،ردصـــجظـــر بگ را در« یطراحـــ»و « نصـــیتذ»، «مطالعـــه»
 داشزه باشد(. یخواج هن

کلــ ق را بــه صــتحق یهــاد فشــرده و مخزصــر باشــد و هـدفحـعشــوان با ،یبـه طــور 
ـــزر  یروشـــش مضـــاعف در  یو مذالغـــه در عشـــوان، اجزظـــار ییجهـــاجشـــان دهـــد. ب

ــد پاســخیجهــ ،جامــه انحپا یمحزــوا و کشــد یجــاد مــحخواجشــده ا آن باشــد.  یگــو تواج
ه صعشـوان شـذ ،قـخصدر جذب مخاطـج دارد. در حق یر فراواجصتأث ،عشوان مشاسج

که خواجشده را به اثر راهشهاح  کشد.یم ییک آدرس اسخ 

ین( های)صفحه نوشت شیپ .2  آغاز
و  یارزگــ اهــدا، ســراس :چــون یامــور یبــرا ،هــاهــا و مؤسســهاز داجشــگاه یبرخــ

گاجـــه یها هصـــفح ،یحقـــو  معشـــو ده صـــش از چکیرا در آغـــاز رســـاله و پـــ یا جدا
که مزشاسج با رویاخزصاد م کـرد. حـآجها با ۀحدهشد  در بـه طـور معهـول د اقـدام 

ــــاز حها ،هــــارســــاله ــــو یمــــاد یهــــاخح و  یو حقــــوق یقــــصاشــــخاد حق یو معش
گروه ،نصههچش  شود.یر مید تقدصا اساتح یو پژوهش یآموزش یهااز 
ــــبا ــــادح ــــه حقــــو  م ک ، ها مطالعــــهج حجزــــاجظــــر هــــا از جامــــه انحپا ید داجســــخ 
که به عشوان داجشجو  یاا مؤسسهحها از آن  داجشگاه یها و جوآور خصخالق ا حـاسخ 

ــه تــدو ــاپرداخزــه جامــه انحپان یطالــج علــن در آججــا ب ، یحقــو  معشــود مــورن. در ح
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بــوط بــه پژوهشــگر و برخــ یبرخــ اســزاد آن را بــه گــر عــالوه بــر داجشــجو، حد یآن را مر
کـه  ،یتـر بـه اخـال  پژوهشـکحـدگاه جزدحـ. دداجشـد یز مزعلـق مصـجراهشها  آن اسـخ 

 ،ن. بحد سـومصبداج یصاحذان حقو  معشوجصز را  هاسزاد راهشها و مؤسسه مربوط
ـــه معشـــو را یعلهـــ کـــه حاصـــل تـــالشاحش .ن اثـــر اســـخحتقـــد ـــه جشذ بـــه  ،دارد یک

کشـ اشخاصی ن حتکـر یبـرا ،مغزـشن یرا فرصـز ین اثـرصچشـ یاهـدا یبرخـن. صاهـدا 
بـ :چون ،یزاجیعز حاصـل  جامـه انحپاداجشـد. ی.. مـ.و یپدر، مادر، ههسـر، اسـزاد، مر
اســخ  یاو تحفــه پــژوه داجشک حــ یر و محصــول بضــاعخ علهــصــگیک تــالش پــحــ

کسـاجنصهسزشان حها زحهخکه مرهون  یکساجبه شکش یپ یارزشهشد برا کـه  ی؛ 
کـه هـر چـه احاسخ. باشده شان شامل حالهان حاجزها یلطف ب ن یـد توجه داشخ 

خ صـکـه اهلشـود  یکسـاج ۀخـارج شـود و تحفـ «یعرف یها تعارف»امر از چارچوب 
کـه جهـان در اجزظـار اوسـخ و بـا حتقد» :تر اسخ. ماجشدسزهحآن را دارجد، شا ن به او 

 .و...« شدصجشیم یبه روشش یزصگ ،جورش درخشش

 دهیچک .3
 دارد:ده دو جقش عهده صچک

. از سـازدیمهکـن مـ یاطالعـات یهـا را در شـذکه یکـصالکتروج یوجـو جسخ. 5
کــه،  ق یــســخ، محقــق از طرصر جیپــذخ امکــانحدر ســا جامــه انحپاآوردن ههــه آججــا 

ــارا ــه،صــه چکح ــ دســخ ده مقال ــه خالصــه پا یابح ــب ــا یمهکــن مــجامــه را  انح ســازد و ب
 ؛کشد یارتذاط برقرار م ،گرحمحققان د

ـــ. 9 ـــه عصـــر اجفجـــار اطالعـــات و فراواج ـــا توجـــه ب قـــات عرضـــه شـــده، صتحق یب
پـــژوهش اســـخ.  ۀدر حرفـــ یک اصـــل اخالقـــحـــدر وقـــخ خواجشـــده،  ییجـــو صـــرفه

کهــک مــ جامــه انحپاده صــچک  یوقــخ بــرا تخصــصص مــوردکشــد تــا در یبــه خواجشــده 
 رد.صن بگصتصه ،جامه انحپاههه  ۀمطالع

گوجه یشه تهام جهایید آحده باصپس چک کـه یتدو یاپژوهش باشد و به  ن شـود 
ج و صـرق یهـاهصه، ادله و شواهد، روش، جقد فرضـص، فرضمسضلهرساله اعن از  ۀهه
ــرا ق صــج تحقحجزــا که  کلهــه صده، در حــدود سصــچک یجشــان دهــد. اســزاجدارد  صــد 
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کشــ دحــبا ،یســحجو دهصــاســخ. بــه هشگــام چک ر مواجــه یــز یهــاجصن تــا بــا آســصدقــخ 
 :نحجشو

 .سخصبر مذاحد رساله ج یده هرگز مرورص؛ چکده به فهرسخصل چکیتذد (الف
ده بـــه شـــرح و صــدر چک ،از افـــراد یبرخــ؛ مســـضلهده بــه طـــرح صـــل چکیتذــد (ب

کــه پردازجـد  یم مسـضله، مسـاخل آن و ضـرورت بحــد از جامــه انحپال موضـوع صتفصـ
ا سـهن ما ،ده اسخصز از مذاحد چکصج مسضله یان اجهالیجادرسخ اسخ. الذزه ب

ده بر محـور صشکه اهن مطالج چکحجه ا ،ده اسخصآن، مزشاسج با سهن حجن چک
 بشا شده باشد. مسضلهان یب

ـــه مرخـــذ (ج ـــا یکـــردح: روارجـــاع ب ـــ ب  ،زصـــده جصـــمشـــابع و مرخـــذ در چک یمعرف
 جادرسخ اسخ.

در واقـع، ات رساله باشد. یادبهاجشد هد حبا ،دهصات چکی: ادبیان خطابیب (د
گزافی، بیزشصاسزفاده از زبان اجگ و خطابـه در شـأن رسـاله و  ییگـو ان شعارگوجه، 

 .سخصج یمقاله عله

 مطالب فهرست .4
ســازد. یآشــشا مــ جامــه انحپا یکلــ یهــافهرســخ مطالــج، خواجشــده را بــا عشــوان

گوجــهحــفهرســخ با کــه خواجشــده بــه آســاجصتشظــ یاد بــه  کــه  یبزواجــد قســهز ین شــود 
کشــد. یــپ را مــوردجظر اوســخ  یاز فهرســخ اجهــال جامــه انحپادر بــه طــور معهــول، دا 

 یتهـــام  ،حو بـــدون افـــراط و تفـــر کششـــدین مـــصرا تشظـــ یلصز و فهرســـخ تفصـــصـــپره
ن فهرســخ، یــدر ا ،هــاهــا و بخــشفصــل ۀل دهشــدصتشــک یهــاات و قســهخصــجزخ

 شود.یآورده م
کتــــاب جامــــه انحپا گوج یهــــافهرســــخ یدارا ،و رســــاله ماجشــــد  اســــخ.  یگوجــــا

ـــر عهـــده ـــد از: فهرســـخ اجهـــالا هـــا عذارتن فهرســـخیت ، یلص، فهرســـخ تفصـــیج
 .ین اخزصارحر و فهرسخ عالیها، جهودارها، تصاوفهرسخ جدول
ـــه فهرســـخ در آغـــاز  ۀجقـــش عهـــد ی ارتذـــاط صل و تصـــحص، تســـهجامـــه انحپااراخ

ــا  ــافیقــخ و د ،لصــن دلصبــه ههــاســخ.  جامــه انحپاخواجشــده ب ک کــاروســواس   ییآ، 
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، اشـعار، امسـال و ماجشـد آن را هـا خحها، روا هحـدهد. فهرسخ آیش محفهرسخ را افزا
 ن.حآوریه محوسخ و جهایتشها در بخش پ

 )کلیات( مقدمه .5
کرد:توان یر میمذاحد ز ، بهدر مقدمه ق و صـشه تحقصشـی، پمسـضلهان یب اشاره 

ه، سـاخزار مذاحـد و صروش آزمـون فرضـ، یچارچوب جظرها، هصضرورت آن، فرض
کن بر ترت  ق.صج تحقحج فصول و جزاصمشطق حا

تــا کشــد یبــا اخزصــاد چشــد صــفحه بــه عشــوان مقدمــه، تــالش مــ ،پــژوه داجش
گســزرده را بــر رو یکلــ یاچــهحدر مقدمــه در  ید. جقــش اساســحخواجشــده بگشــا یو 
گوجهجامه انحپا که به  کـه موضـوع  یـیو ضرورت قلهروخ ص، اههیکل یا، آن اسخ 

 یطحخ و شـراصوضـعشـزر بـه یب ،دهـد. در مقدمـهیرد را جشـان مـصگیدر آن شکل م
ــه موضــوع رســاله، رو ،کــه پژوهشــگرشــود  یاشــاره م ــا در  آجهــا ب  .آورده اســخ یب

از به طـور معهـول، جگر باشد.  یو جزخ یطوالجاجدازه ش از ید بحمقدمه جذا ،نیبشابرا
مزـــداول اســـزفاده  یگـــذارن صـــفحه، از شـــهارهیـــا یجلـــد تـــا اجزهـــا یرو ۀصـــفح

در  شـــود. یمآورده  یگـــرحد ۀا هـــر جشـــاجحـــ یرومـــ ،حـــروف ابجـــدکششـــد، بلکـــه  یجه
یر مورد بررسی قرار می ،مقدمه  د:جگصرموارد ز

 مسئلهطرح  الف(
ق یـــــدارد. از طر رســـــاله یدر ســـــامان مشطقـــــ یجقـــــش مههـــــ ،مســـــضلهطـــــرح 

کــاریمــ ،مســضله یبشــد صــورت کشــده  مصــون ماجــد.  یه زدگــصو حاشــ یتــوان از پرا
 .آن اسـخبـه ه راه حل مشاسـج حو ارا مسضلهان درسخ یب ،فه محققصن وظیترمهن

ان شــود. یــو پاســخ آن ب مســضلهن ید ارتذــاط بــحــبا مســضلهدر طــرح  ،لصــن دلصبــه ههــ
 یبـه خـوبد حـبامذاحد و تشاسـج ادلـه و مـدعا  ی، ارتذاط مشطقمسضلهق صطرح دق

کشـیق بصـتحق مسـضله. هر چه تصور خود و خواجشده را از شود نصتأم ، نصشـزر روشـن 
ان یــ، بمســضله یمشطقــ یشــود. صــورت بشــدیشــزر مــیرســاله ب یو اثربخشــ ییکــارآ

تــوان در یرا مــ مســضلهزه محقــق از اجزخــاب صــان اجگیــو ب یهــا و مســاخل فرعــپرســش
 آورد. مسضلهطرح 
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 قیتحق ۀنیشیپب( 
کهد حق باصتحق ۀشصشیدر پ  :مشخص شود 

ــا ســخ صدر چن صشــیپ یهــا قصو ضــعف تحقجقــاط قــوت  .5 ــژوهش شــها ب و پ
 دارده اججام  یبرا یچه ضرورت ،یاشهصشین پصتوجه به چش

 ده حا قرار داده یو مورد بررس ان آوردهصرا به م یدحجد مسضلهاساسًا ا حآ. 9
مطـــرح  یدحـــجد یهـــا و مذـــاجهصرا بـــا فرضـــ یق شـــده قذلـــصـــتحق ها مســـضلحـــآ .3
  هدحا کرده
کشصبه تحل یشح  جوحه را در شراصو فرض مسضلها ههان حآ. 2  دهحادهصل و آزمون 

 قیضرورت تحقج( 
ده مصـون حـفایو بـ یرا از پرداخزن بـه امـور تکـراراجسان  قصان ضرورت تحقیب

 .دحــآوریخ آن را مــصــو اهه جامــه انحپاق، هــدف صــان ضــرورت تحقیــدارد. در ب یمــ
گـزارش حـق را باصـ. ضـرورت تحقجدارد یماجعهن ق صد تحقحان فوایالذزه ب د در پرتـو 

 د.صق جشان دهصتحق ۀشصشیمسزشد و جقد مسزدل پ
 هیفرضد( 

ــه مســضل ۀصــو اول ی، پاســخ حدســهصفرضــ از  یق اســخ. بعضــصــتحق همحقــق ب
ــ ــصــتحق ۀصهــا را ههــان فرضــفــر شیپــ ان،محقق ن درســخ یــاکــه پشدارجــد یق م

کـه تحق یقحو تصـد یتصـور یو مذـاد همقدمـ ،هاش فر یسخ. پصج ق صـهسـزشد 
قـرار  یلصمـورد بحـد تفصـ ،مسـضلهاما محقق آجها را بـه عشـوان  .بر آجها اسزوار اسخ

گوجــه ؛اســخ مســضلهه، پاســخ محقــق بــه صکــه فرضــ یدر حــال .دهــدیجهــ کــه  یابــه 
 .خواهد شده صو آزمون آن فرض یابحارزصرف  ،قصتهام تحق

ر صـا چشـد مزغحـدو  ۀرابط ۀدربار یا بخرداجه ق را حدسصه تحقصفرض ،هن یبرخ
که به صـورت جهلـداجسزه ج مـورد اجزظـار حجزـااجگر یـبشـود و یان مـیـب یخذـر ۀاجد 
 اسخ.

قـــات صقـــات ماجشــد تحقصاز تحق یه در جــوع خاصــصف تشهـــا بــر فرضـــحــن تعریــا
کشــف  یبســزگ هــن گون  یرهــاصن مزغیبــ ۀن رابطــصــیا تذحــکــه بــه  بــا اســزفاده از گوجــا
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ـــ یبســـزگ ج هـــنحضـــر ـــژوهشیتوجـــه دارد، م ـــر پ ـــردازد و ب ـــد ،گـــرحد یهـــاپ  :ماجش
کصتحق  کشد.یصد  جه یل مشطقصو تحل یابحشهص، زمیفصقات 

ــ ۀالذزــه رابطــ مشــاهده ز قابــل صــج یشــحد یها مطالعــهر در صــا چشــد مزغحــن دو یب
ــه و ،اســخ ــار یهــاافــخصژه در رهیــب  یها مطالعــهو  یشــح، درون دیقــص، تطذیخحت
هـان و حا یبررسـ» :ماجشـد د؛دار  خحـاولو ییهـا قصتحقن صبـه چشـ، پـرداخزن یاخالق

ر را صـن دو مزغیجسـذخ بـ ،گـرحد یهـااز پژوهش یارصا بسما «.در قرآن یآرامش رواج
، یلـــصتحل یهـــا، پـــژوهشیفلســـف یها شـــزر مطالعـــهیبکششـــد. یجســـخ و جـــو جهـــ

گون مســاخل  یو حزــ ی، اصــولی، فقهــیکالمــ یها مطالعــه، یمشطقــ ــا ــرآن گوج در ق
 یریجاپـذ بحـد از ترجهـه :ماجشـد ؛سزشدصج یبسزگ اساسًا معطوف به هن ،یپژوهش

کاو قرآن گون. یها موضوعمساخل و  یو وا  گوجا
 قیروش تحق(  ه

 یهـاهصفرضـ یه خود و جفصد فرضییاثذات و تأ یبرا جامه انحپاتالش محقق در 
. دارد از صـج یمشاسـذ ی، روش و ابزارهـایچـارچوب جظـربه  ،ن امریاکه ج اسخ صرق

 هامــا در مقدمــ ،کشــدیمــ یبــه اجهــال روش خــود را معرفــ ،قصــدر طــرح تحقمحقــق 
 اتصـو بـا اشـاره بـه جزخ یلصبه جحو تفص قصتحق یعشاصر روش ششاس ههه ،رساله
هـا و  ن روشیـاجزخـاب امـورد ل خـود را در یدالمحقق  ،. عالوه بر آجهاشود یماراخه 

 9یدامشـه و شـعاع عصـهخ جذـ» مسـضله یدر بررسـجهوجـه،  یبـرا. آوردمیابزارها 
کـه صـید تذحبا کالمـن شـود   یها مطالعـها چـرا روش حـکشـد و یرا اخـذ مـ یچـرا روش 

-یاسـزفاده مـ یاان رشـزهصـم یهـاافـخصاز ره یا وقزـحشد. حگز یرا بر م یشحدرون د
کـه د جشـان دهـحبا ،کشد افـزون بـر  .اسـخ یاز مسـاخل چشـد تذـار ،قصـتحق مسـضلهد 

 .بشگارد یاان رشزهصافخ مصدر رهرا ود خ یپژوهش یالگود روش و حبا ،نیا
 مطالب یبند نش و فصلیچو( 

ج آجهـا و مشطـق صـ، ترتجامـه انحپا یهـاان فصـلیـمهـن در مقدمـه، ب یها جکتهاز 
کن بر ترت گوجـه ؛آجهاسخشش صچج صحا رسـاله  یکـه اجسـجام و ارتذـاط مشطقـ یابه 

ج ا ییرساله و چرا یها د فصلح. باشودمعلوم  ن ین فصول و به وجود آمدن ایترت 
 ن شود.صیجقشه راه تذ
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 (ییجه نهایحاصل پژوهش )نت یان اجهالیب( ز
ن. ادلـــه و صکشـــیبســـشده مـــ ،جـــه پـــژوهشصجز یان اجهـــالیـــبـــه بتشهـــا شجـــا حدر ا
 د.حآیم جامه انحپار مذاحد مربوط در مزن یو سا هامسزشد

 رساله یاصل متن .6
کـه از  یشامل تعـداد ،یمزن اصل گرفزـه شـده ش، یپـاز فصـول اسـخ  در جظـر 

 ،دور یها هد از پـــرداخزن بـــه مقدمـــحـــبا ،ها فصـــل یه محزـــواصـــتهالذزـــه در  .اســـخ
که ما را به هدف جزد یمطالذ یبررسو به کرده ز صپره  سازد.یم تر  کحپرداخخ 

 یبندجهع و جهینت .7
گـــزارش مســـزشد و  ،جامـــه انحپاج آن اســـخ. حه جزـــاحـــرســـاله، ارا یاجحـــبخـــش پا

کــه بــه تفصـصــمسـزدل از تحق ج حتــوان جزــایمـ ،انحــدر پا .شــودیان مـیــل بصق اسـخ 
 یدار اماجـخبـا د حـ. الذزـه بادادگزارش  ،ق را بدون اسزدالل، اسزشاد و ارجاعصتحق

 .کردد، بسشده حآیبه دسخ م جامه انحپابه آجچه از تشها  ،و صداقخ

 وستیپ .8
تواجشـد یهـا مـوسـخیآورد. پ جصـز هـا را وسـخیتـوان پیمـ ،جامـه انحپاپس از اتهام 

گوجشــواهد  کــه در  ییهــاعذــارتن و یعشــاواز  یگوجــا ل صــبــه دل جامــه انحپاباشــشد 
گون  یهـاادداشـخحشده اسـخ.  یاز آوردن آجها خوددار ،اخزصار و اجسجام گوجـا

 .آوردن بخش یتوان در ایمهن قابل تأمل را  یهاو جهوجه

 هینها .9
هــا دارجــد. الذزــه جامــه انحپادر ســهولخ اســزفاده از  یخ فراواجــصــاهههــا هحــجها

هــا، خصعــالم، مکاتــج، شخصــتــوان اَ یامــا مــ ،جــدارد یالــزام قــاجوج ،هــاهحــآوردن جها
کتابها ن و اصطالحصمفاه  ها و... را آورد. هحآ خ،حرواها، اشعار، ، 

 نامه کتاب .11
گزارشــ ــا ههــه  جامــه انحپامرتــج از مشــابع و مرخــذ مــورد اســزفاده در  یشــامل  ب
و بــه  ق، شــامل ههــه اســشاد قابــل مراجعــهصــمشــابع تحق .اســخ یمشخصــات چــاپ
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ــکتــاب اعــن از چــاپ شــده  یعشــح، یعذــارت ـ  یعلهــ یهــاس، مقالــهحا دســخ جــوح
 .جدا ششاخزه شده یمعزذر و جرم افزارها یهاخحسا ،یپژوهش

 ارجاع ۀویش با ییآشنا
ـــار علهـــ ـــه مســـزشد و  انحپا یاعزذ ـــه، ب ـــجام ـــودن مذاحـــد آن اســـخ. ح ا مســـزدل ب

رسـاله اسـخ.  یعلهـ یگـذار اسزدالل مزقن و اسزشاد معزذر، مال  سـشجش و ارزش
ــ ی، اراخــه مســزشدهایســحمشظــور از ارجــاع جو دگاه اســخ و حــا دحــک ســخن، اجگــاره و ح

راجعـه خواجشـده دگاه، سـهولخ محـدر حـق صـاحذان د یآن، اماجـخ دار ۀدحـجقش و فا
بوط اسخ. یهاشهصافخ زمحبه اصل سخن و در  آن در مرخذ مر

گون با انحپا ۀجگارجــد گوجــا ــردازد. بــه یــد بــه بحــجامــه در مواضــع  ان مســزشدها ب 
گزارش از حک سخن حهشگام جقل  زحـمشـد، جقـد دک پژوهش جظـامحا   یابحـدگاه و ار

الذزـه مـال  ارجـاع در ن خـود و صشـیپ یهادر مورد جوشزه یخاد و حز یاهحجظر
گراصخ دقحتهامی موارد، رؤ مرخـذ و اسـزفاده از  یش به اجذوه سازحق مشابع اسخ. 

گاه یراخالقصخ اصل اثر، غحگران، بدون رؤحمرخذ د  آور اسخ. خذ  یو 
گوج یهـاوهصز بـه شـصـارجاع ج ان هـر فصـل، حـشـود؛ ارجـاع در پا یاججـام م یگوجـا

وه، صن ســه شــیــان ایــاجــد. در بعهــده ۀوصشــ و ارجــاع در مــزن، ســه یارجــاع در پــاورق
وه، سـهولخ، صج زمان رواج آجها لحاظ شـده اسـخ. مـال  در اجزخـاب هـر شـصترت

د بشـا حـز باصج یارجاع ده ۀوصآن اسخ. الذزه ش یخواجشده و رواج جهاج یتهرکز ذهش
ـــجامه جگـــارش هـــر داجشـــگاه، پژوهشـــگاه، پژوهشـــکده، مؤسســـه  وهصبـــه شـــ ا مرکـــز ح
گ یپژوهش کتـاب و مقالـه بـه صـورت حکی از شـصوه رد.صصورت  هـای آدرس دهـی 

یر   .گصرداججام می ز

 مقاله یده آدرس
کشیوه زصد به شحمقاله، با یده هشگام آدرس  د: صر عهل 
ــام خــاجوادگ ــام جویج ــه )ترجح، ج کامــل »«(حــًا داخــل صســشده، عشــوان مقال ــام  ، ج

 صفحه. ۀجلد، شهار ۀمجله، سال اجزشار، شهار
ا حـراسـزار یبـه جـام و ،پـس از جـام مجهوعـه ،هاالمعارف ۀریدا یهـا مقالـهدر مـورد 
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 یاحـپور»ن، صحسـ جـاجی :ماجشـد .نصکشـیاشاره م یچاپ یها یژگیوراسزار و یسر و
کاظن موسوی، زیالهعارف بزر  اسالم هری، دا«یول ، تهران، مرکـز یبجشورد یرجظر 
 .722ـ723ص، ص5383، یبزر  اسالم المعارف ۀریدا

کت بیدهآدرس
 ن:صکش یر عهل میوه زصکتاب به ش یده آدرس یبرا

کتـاب، جـام مصـحی، محقـق، مزـرجن، ح، جام جویخاجوادگجام کامـل  سشده، جـام 
 محل جشر، جاشر، سال اجزشار.

 جگارش ۀویشبا  ییآشنا
ــا توجــه بــه جهــخجامــه  انحجگــارش پا ، جگــارش آن جامــه انحپا یپژوهشــ یرصــگب

مزـرو ، مشسـو  و  یار باشد. ورود عشاصر زباجصزبان مع ۀحد بر پاحدشوار اسخ و با
بــحــ گرتــه بــرداریــیزدا یا مهجــور، اصــرار در عر بــان ب ی،  برد عشاصــر یاز ز کــار گاجــه و 

 یها . اصـطالحشود یمار صاز زبان مع جامه انحپاجگارش  یسذج دور ،یزبان محل
خ و درسزحعلوم را با کار برد. درسخ جو ید با دق  سـاخزار الفـاظ خ حـو رعا یسحبه 

جامـــه اســـخ. پـــس از  انحـــن پایز دو اصـــل مهـــن در تـــدوصـــج یخ جظـــن جگارشـــحــو رعا
و آن  یهـا بـازخواجو دقخ عذـارت یدرسزجظر آن را از بهزر اسخ جامه  انحجگارش پا

کشحرایــجگــارش فرهشگســزان و ۀوصرا براســاس شــ مقذــول در  ۀجامــوهصهــر شــ. دصــش 
 رد.صال  اججام عهل قرارگتواجد م یم ،لصا داجشگاه محل تحصحمؤسسه 
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یابی و  ،اصول نقادی ز  ار
 ها آسیب شناسی پایان نامه

 



 

 



 

 

 

 

 

 ها نامه انیپا یشناس بیآسموانع، مشکالت و 
ــه اصــول و قواعــد پا گــر پژوهشــگر ب ــه قطــع یپا یســحجو جامه انحا ، بشــد جذاشــد، ب

کخواهــد شــد ش رو یپــ یهــا ها و چــالش جصآســ دچــار   یعلهــ ۀخ و درجــصــفصو از 
 جد از:ا ها عذارت جصن آسیاز ا یشود. برخ یکاسزه م یو قصتحق

 یسونگر کی .1
جد از: داشزن حـج ا عذارت ،شود یق مصدر تحق یکسوجگرحسذج  که یعوامل

رهـا صس و تکفحاطالعـات الزم، تقـدههـه بـه جداشزن  ی  به موضوع، دسزرسغو ب
کاجــــالیاســــصو س یو مــــذهذ یقــــوم یها و تعصــــج ــــع و ضــــررها و  زه شــــدن ص، جف

 اطالعات و ماجشد آجها.
گـر چـه  ،خزـه شـودصهـا آم ها و تهلق با احساسات، اهاجخ یجوشزار عله یوقز ا

ز تحـخ صـو خواجشده جخواهد شد ق آن مغفول واقع یهن باشد، حقا یقحشامل حقا
گ ،احساساتر صتأث  .افخحخواهد سو   درسخجا یرصبه موضع 

 یساز انهیعام .2
ها و مســاخل  را آجهــا بــا ســشخیــز ؛عــوام مطــرح شــود ید بــراحــق جذاصــحاصــل تحق

احساسـات و ، یاجد و به جـوع مخالف یسحجو شهحو با اجدگرفزه خو  ،یو عرف یعاد
که شان عواطف د بـه حـجذا یجوشزار عله ،ن علخصبه هه .خ داردصبر عقولشان حا
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 یخاصــ ین علهــصو مفــاه ها د از اصــطالححــبلکــه با ،اجــه باشــدصگفزــار عام یســادگ
ن مـورد، یـا رد امـا تـذکر صـگ یقـرار م یتوجـه جسـذن امـر مـورد یـهرچشد ا کشد. خصتذع

 ن مهن اسخ.یبه ا یبخش خصخ از اههححکا
 تفکر و تتبع در یکاهل .3

کــس بــا مراجعــه بــه صهــ  در واقــع، کتــابحــچ  ق صــشــود. در تحق یمحقــق جه ،ک 
 ،نصکــرد. ههچشــ یآور د تهــام مشــابع و اطالعــات الزم را تتذــع و جهــعحــبا ،یعلهــ
 ســخ و سراســر آن را جقــل قــول فــراصن جیجــو یا هحــل و جظرصــتحل یکــه حــاو یقــصتحق

 جدارد. یسخ و ارزش علهصبر آن مزرتج ج یا دهحگرفزه، چشدان فا
 قیحقا برابر در یریناپذ انعطاف .4

، محقـق یشخصـدگاه حدا اصرار بر ح یخ زدگصجهود بر اقوال بزرگان و شخص
ـــف آم کشـــد و او را یم یکســـوجگرحرا دچـــار  دارد.  یز وا مـــصـــبـــه مکـــابره و دفـــاع تکل 

که به صاساس تحق د حـشـک و ترد ۀدحـد، بـه گـرانحد یها هحـگفزه و جظرق آن اسخ 
 هسزشد. یهیبه بد یا مشزهحو  یهیکه بد ییمگر آجها ،سزه شودحجگر

 ها نامه پایان نبودن محور مسئله .5
بــا ار صبـودن آن، بســ یاز و توجــه بـه تخصصــصـمــورد ج مسـضلهاجزخـاب موضــوع و 

ف اسـخ حـار حساس و ظرصبس یامر یششاس مسضلهو  یابح خ اسخ. موضوعصاهه
کســاج کــه در عرصــحن مهــن دســخ یــتواجشــد بــه ا یم یو تشهــا  ا عهــل حــجظــر و  ۀابشــد 

بــــه  یازششاســــصو ج یو واقــــع جگــــر یموشــــکافالزم را داشــــزه باشــــشد و بــــا  ۀدغدغــــ
گــرههــا قصن تحقیــبــا اججــام اازجــد و حدســخ  ،بــه و مســاخل مذــزال ها موضــوع از  یا ، 

سـاحخ ژه در ید علن را به وصبردارجد و راه تول یها، غوام  و ابهام عله یدگصچیپ
ــحعلــوم د گــرا یش ــا  ــاگون  یهــاشحب ــدام بــه  ،آن یههــوار و بــا اطهصشــان از اثربخشــگوج اق

کــار  یاز وجاهــخ علهــ ،ن راســزایــدر ا ی. هرگوجــه تســامی و ســهل اجگــارکششــدپــژوهش 
 سازد. یم هحرو یب و تکرار  یکار یکاهد و آن را دچار مواز یم

که دچـار شـزر یشجامد، مـا بیبه طول بها  جامه انحپاه صتههر چقدر  باحد داجسخ 
ن. حشـو یق مصـو تحق یجـوآور ۀ، تکرار و خـروج از جـادیجگر ی، سطحیکار یمواز
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گفزــه پ گــر جیجا کــه ا ــؤثر ن صعظــ یروصــداســخ  کشــف و حــل  یبــه ســو ،طــالبو م
گرهپاســــخ یاز مســــاخل بــــ یارصمســــاخل رهشهــــون شــــود، بســــ  یو حالجــــ ییگشــــا ، 

ــو اجشــو یم ــار  یعلهــ یجــوآور یها ، شــکوفهین تــالش علهــیــد و در پرت ــه بــر  و ب ب
کـه در اثـر جاآشـشا بـودن  یو تـوان علهـ یمزعـال یها زهصاجگ اجدارصشد. چه بسصجش یم

دور  یا جـهصد و جزشـابح یسـو  مـراهـه یخ شده، بـه بحهدا یها موضوعبه مساخل و 
کشـــار تحقحد بـــه تـــدرحـــد. باشـــو ید مـــحـــاز اجزظـــار عا موضـــوع محـــور،  یهـــا قصج در 

محـور رهشهـون سـاخخ تـا  مسـضله یهـا قصتحق یها را بـه سـو جامـه انحپااز  یارصبس
کـاو ،یجگـر خـاد و بـا  رف یا هحاز زاون مساخل، یا بـه  یابحـ دسـخ شـده و بـا یوا

 یگـو و پاسـخ هد فکـر دامـن زدصـج بـه تولحن مساخل، به تدریپشهان ا یاحعهق و زوا
کارآمد بود. ییها سؤال  جوآمد و 

 متخصص و برمج اساتید کهبود .6
مجـرب و مزخصـص  یدصاسـاتوجـود ها، بـه  جامه انحپاخ حو هدا یساز یفصک 

آشـشا و از  ،ها جامـه انحپاق و روش جگارش صد با اصول تحقحد باصن اساتیدارد. ااز صج
اجــــدازه ش از یرش بــــیبرخــــوردار باشــــشد. پــــذ یجســــذ یو جــــوآور یعلهــــ یتواجهشــــد

بـاال بـودن  :چـون یلـحمزکثـر بـه دال یها جامـه انحا مشاوره پاح ییخ، راهشهاصمسضول
و  یبرتـر ۀهـای جشـاجرش رساله بـه عشـوان حکـی از شـاخصیان، پذحتعداد داجشجو

ــه ههکــاران دصــمقذول ژه و ُحســن معاشــرت یــات وصــاخالقگــر، حخ اســزاد جســذخ ب
خ در و دقـ یفـصک یو ماجشـد آن، از ارتقـااسزاد  یتخصص خ خادصاسزاد، وضع

گذشـزه، امکـان رشـد علهـ کاسـخ و از آن   ید راهشهـاصاز اسـاتز صـجرا  یکار خواهد 
گرفخ.حد  گر خواهد 
 اساتید بودن مشغله پر .7

 ،اسـزادان یاز سـوه مشـاوره حـو ارا ییراهشها یزمان الزم براجدادن اخزصاد 
 جذــودن ، آشــشایســحجو جامــه انحپاجگــرفزن  ی، جــدارصبســ سحتــدر :چــون یلــحبــه دال

 خصحساسـ ،جـهصق و در جزصتحقن یجو یها و روش یبرخی از اساتصد با مذاجق صدق
ق و عـدم اهزهـام جـدی بـه مهـارت افزایـی صاز قواعد تحق یارصآجها به بس جداشزن
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کــافی، جذــود مکــا گو و بحــد بــا و گفــخ ین مشاســج بــرابــه علــخ جداشــزن فرصــخ 
ن در یبشـــــابرا اســـــخ. یســـــحجو جامه انحدر پا یجـــــد یها جصاز آســـــ ،انحداجشـــــجو

زان صـد محبلکه باد توجه داشخ صاسات ید تشها به شهرت علهحجذا یسحجو جامه انحپا
گرفخ.  وقخ آجان را در جظر 

ویهبی گیریسخت یا شتابزدگی .8   تصویب در ر
ق صــروش تحق یهــا کصو تکش یبــا مذــاجر صگ افــراد تصــهصناز  یجذــودن برخــآشــشا 

ــاکشــد.  یم یاساســ ییها جصآســکــار را دچــار ز صــج ــه  ییآشــشاجان ی مهکــن اســخ ب
 ابد: ح یر تجل  یز یها صورت

کــردن ا( الــف ق صــتحق یهــا بــر طرح یو روش شــشاخز یرعلهــصغ یرادهــایوارد 
 ؛ه شده اسخحج اراحتصو یان براحداجشجو یکه از سو
کـه ابزـداصـتحق یهـا از طرح یزده برخـ شـزابج حتصو (ب ن اصـول یتـر ییق 

 خ جشده اسخ.حق در آن رعاصروش تحق
 اساتید بین ناههاهنگی .9

ق را صـمراحـل اججـام تحق یدر طـ یجحتـدر یههاهشگوه صشکه  یزمصمکاججذود 
در هـای جـدی ن اسـزادان راهشهـا، مشـاوران و داوران فـراهن آورد، جصـز از آسـصجیب
 اسخ.شه صن زمیا

گاه که جذود ذهش یمشاهده م یبا تأسف،  خ مشـزر  و وجـود اخـزالف صـشود 
ان را ســرگردان پژوهــ داجشها  ن اســزادان راهشهــا و مشــاور و داور، مــدتیق بــیســال

د بــا آجچــه داجشــجو از صاز اســات یکــح ،قصــتحق یاجحــشکــه در مراحــل پاحا احــ ،ســازد یم
پـــژوه  داجش یهـــا تـــالش رفـــزنهـــدر کـــرده و ســـذج مخالفـــخ  ،ابزـــدا اججـــام داده

 .شود یم
ــ ــا  ،اســزاد راهشهــا، مشــاور و داور یهــا دگاهحــن دیتشــاق  ب را داجشــجو طلذــه ح

کــار و ص. اساســًا جذــود تقســکشــد یســرگردان م مشــخص و  یار و شاخصــصــک معحــن 
گـــرفزن  یچگـــوجگ ـــاز آن زان صـــد و مصاســـات یاز رهشهودهـــابهـــره  ک ســـو و اجزظـــار ح
گــر، حد یق از ســوصــشــد تحقحن در فرآاو مشــاور د راهشهــاصان از جقــش اســاتحداجشــجو
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کشـــــدتفـــــاوت اجزظار جســــذ  ،ســـــزه اســـــخحد. شاشـــــو یق مصـــــروجــــد تحق یهـــــا و 
د صجامـــه، اعـــن از اســـات انحـــد در پاصاســـات یرگـــذارصزان تأثصـــممـــورد در  یا جامـــه نیـــیآ

مشـخص شـود تـا  یبه درسزشان  فحه شده و شرح وظاصور و داور، تهراهشها، مشا
شـــود  یشـــشهاد مید، جداشـــزه باشـــشد. پحـــفراتـــر از آجچـــه با یاجزظـــارز صـــجان پژوهـــ داجش

ـــورد در  یا کتابچـــه ـــل اســـزاد راهشهـــا، مشـــاور، داور و که یهـــااجزظارم ـــهصمزقاب  یها ز
گوجــه ســوء تعذحــو داجشــجو فــراهن آ یتخصصــ ان پژوهــ داجش یر و سرگشــزگصــد تــا از هــر 

 کاسزه شود.

 ها نامه پایان یکنواختی و شدن ایکلیشه .11
کـه بحهـداهلل تعـداد آجـان دـصاز اسات یبرخـ یذهشـ یهـا شدن قالج یا شهصکل ـ 

از  یبرخـرا یـاسـخ؛ ز یسـحجو جامه انحدر پا یجـد یها جصز از آسـصـجمحدود اسخ ـ 
 ها موضـوعههـه خـاد،  یک آزمـون آمـارحـا حک روش حبا  ییاسزادان به علخ آششا

 یتهـامکـه شـود  یمشـاهده م، نی. بشـابراگشجاجشـد یها را در آن قالج خاد  م هصو فرض
 ییگـــو ،اجـــد ان بردهحـــرســـاله را بـــه پا ،اســـزاد مـــذکور ییکـــه بـــه راهشهـــا یاجحداجشـــجو

ه حـها از سـذک و رو جامـه انحل پاصـن قذیـو ههـه ا !اجد کرده یساز هصشذا حو  یساز یکر
 شود. یده جهحدر آجها د یخاص یبرخوردارجد و جوآور یواحد

 ها صفحه کثرت و گرایی حجن .11
کثـرت صـفح ییگرا حجن  بـه  یخ بخشـصها، بـدون حساسـ جامـه انحپا یها هو 

ــاصــفصک کاســخ.  انحآن، از ارزش پا ییمحزــوا یخ و غش ش حن افــزایــاجامــه خواهــد 
گـــاهی در بخش یرا م ها هصـــفح ا حـــها  جامـــه انحپاق صـــات تحقیـــاز ادب ییهـــا تـــوان 

ح حـتاروش در  یو حزـ یپرداز هص، حاشیاصل مسضلهاز موضوع و  یخروج موضوع
کـــه الذزـــه  ز صـــج ها جامـــه انحـــپا یـــیآرا و صـــفحه کـــرد  ها و  هصاز حاشـــز صـــپرهمشـــاهده 

خ در اجزخاب قلن و صفحه یپرداخزن به مزن اصل تواجـد  یمشاسج، م ییآرا و دق 
کاغذ ج ییجو در صرفه  ز مؤثر باشد.صاز 

یابی هایمعیار از یبرخ بودن استاندارد غیر .12 ز  ها ار
ـــــر از مهـــــن  ـــــه انحپا یاه جصن آســـــیت ـــــودنصها، غ جام  بعضـــــی از  راســـــزاجدارد ب
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ز یارهــــاصمع گون ی ها ها، شــــصوه جامــــه انحپا یابحــــار جهــــره دادن  یا و ســــلصقهگوجــــا
گر سخ. هاآج کارششاسـصـجلسـه دفاع یابح فرم ارزش ا کـه مـزقن و  شـده باشـد و  یه 

بـــر اســـاس آن، مصـــاجگصن امزصـــاز  و هـــا آورده شـــود، در ابزـــدای صـــفحه پاحـــان جامـــه
، مشـخص شــود (بــر اسـاس جهــره داور، راهشهـا و مشــاور)ای داوران از هـر شاخصـه

. هــایی در ایــن زمصشــه در حــال اججــام اســخبســصار مطلــوب اســخ و اخصــرًا تــالش
کهگاهی دحده می  ۀمالحظـ احـ هادر اثر تعارف ،ها جامه انحپا شزریب ۀج جهرصش شود 

شـود  می دهصکش« الف»جهره سهخ د به صاز اسات یبرخ ییزمایکار یها خصشخص
کــه بــرای رفــع ایــن دهــد.  یها خــالف آن را جشــان م جامــه انحــپا یعلهــ یبررســ در حــالی 

ــابی در اجزهــای ها تعــدادی از شاخصــههــای احزهــالی جقصصــه ح ههــصن جوشــزار ی ارز
کــه حـــابی در شــکل فــرم  دحــد اجزخــاب و بــه تواجــد در صــورت صــالح یمــ آمــده  ز ار

 ،بــه جــوعیضــهصهه پاحــان جامــه شــود تــا  هــا، اســزفاده و حزــیهــای پاحــان جامــهداوری
در دقــــــخ ورزی داوران ، ســــــذج دحگــــــر یســــــوآمــــــوزش بــــــه دحگــــــران باشــــــد و از 

 باشد. ها و پاحان جامه ها به شاخص ترواقعیگذاری و جهره دهی  ارزش
 بودن یتکرار و یبردار یکپ .13

ها و محدود شدن آن بـه  جامه انحپاشزر یببودن موضوع  یو تکرار یبردار یکر 
 یجــد یز آفزــصــو ماجشــد آن ج« دگاهحــد»، «گــاهحجا»، «ها رابطــه»، «هــا جقش» یبررســ

گر تدب که هر  یریاسخ. ا از اجزخـاب  شیپـ موظف باشد یپژوه داجشاتخاذ شود 
ماجشــد مرکــز  یک باجــک اطالعــاتحــا حــو  یخ داخلــحک ســاحــموضــوع بــا مراجعــه بــه 

کشـد و  یدییران، تأیا یمدار  و اطالعات عله دال بر جو بودن موضوع خـود اخـذ 
کـه چشـد جفـر دح  یها موضـوعا بـا فاصـله اجـد  از او، حـزمـان و  گـر هـنحا روشن شود 

کاســزه  یتکــرار یها موضــوعاز  یارصبســ یبررسـاجــد، از  مشـابه را بــه اججــام رســاجده
ه خـواهران صـعله یهـا ا در حوزهحـع و صوسـ یسطحتواجد در  ین باجک میشود. ا یم
 جاد شود.حا

وه دانش با علهی مراکز نکردن ههکاری .14  انپژ
کــز و مؤسســ ها، داجشــگاه ســازمانجکــردن  یههکــار ــا  یپژوهشــ یها ههــا، مرا ب
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یـرا  دحـافزا یم یسـحجو جامه انحپا ۀصـتهموجـود در امـر مشـکالت به ز صان جپژوه داجش ز
اطالعــات الزم را بــه دســخ جصــاورد و بــا ســعی و تــالش  شــود داجــش پــژوه مــی باعــد

کـار  کـه ایـن امـر از اتقـان  کشـد  کسـج  فراوان آن اطالعات را از مشابع دسخ چشـدم 
ز از صــ، پرهیاعزهــاد یبــ ،تــرسچــون  یلــحن امــر بــه دالیــالذزــه ا کاهــد. مــی پژوهشــی
بـودن اطالعـات و ماجشـد آن صـورت  یاسصکردن س ی، تلقییداجشجو یدردسرها

 رد.یذپ یم
 

 دیگران وسیله به نامه پایان نگارش .15
کهــال تأســف کــه حــبا ،بــا  کــرد  کــز و مؤسســ، یبــه تــازگد اذعــان  پــا و  یها همرا  جو

کـــه از  یرصگ ا در ُشـــرف شـــکلحـــجـــاد و حا یا شـــهحر یبـــ گـــان بـــه  پژوهشـــد یســـواجد 
گذشــزه از ایــاشــزغال دارجــد. ا یســحجو جامه انحپا و  یوجــداج یبــ یجــوع ،شکــهحن امــر 
مــورد دهـد، در  یرجـده جشــان مصگ ســفارش دهشـده و ســفارشدر حـق را  یاخالقــ یبـ

کــه بــدون پا  یجــاشــود،  یســر جهصم یســحجو جامه انحــدرآمــد حاصــل از اخــذ مــدر  
بـه دســخ  یکــار جحـن مهـن از راه جادرســخ و فریــارا یـزدارد؛  یفقهــ یتأمـل و بررسـ

کن آمده و درآمد آن،  ن یـسزه اسـخ احشاج، صن ترتیدارد. بدخ صحل ۀشذهدسخ 
گحـــــکــــه با ییامــــر در اســــزفزا کــــن رد، مشـــــخص و صــــد صــــورت  پـــــس از دســــخ 

گاه گـذارصـن مداران و تعهدمشـدان بـا پرهی، دیبخش یآ ن یـجامـه، از ا انحپا یز از وا
 رجد.صان فاصله بگحسودجو

بردی غیر و تکراری یها نامه پایان .16  کار
ُک   ها  جامـه انحپا یرصگ جهخد و جوآوراجه و حجد یها موضوع یشد به سوحرکخ 

که ه یشصشیذًا پیتقر یها موضوع یبه سو کار شده،  بر آجها مزرتـج  یچ اثر عهلصو 
کســاجا اســخ. اجد  یجــد ییها جصز از آســصــجســخ صج ــد  ــا وجــود کــه  یج  یتهــامب

ر و تحـــول بـــه اججـــام صیـــجـــاد تغحا یهـــا بـــرا یها و جامراد ها، مشـــکل خحمحـــدود
ـــه م یهـــا پـــژوهش کـــه:  یحکاحـــخ تهسصلـــی و مشـــهوردر پردازجـــد.  یپرمؤوج آمـــده 

سـوزاجدن  یبـرا «انحجهرود»که در اطراف آتش  یزجذور عسلاز  7نصحضرت ابراه
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ا حــــه آیکشــــ یزجذــــور! در اطــــراف آتــــش چــــه م یا : »دصکــــرد، پرســــ یپــــرواز م شــــانحا
ن! مـن آمـده ام تـا آتـش را خـاموش صا ابـراهحـ»گفخ:  «هیکه سوخزه شو یترس یجه

بـر  یرصچ تـأثصز تـو، هـصکـه آب دهـان جـاچ یداجـ یمگر جه»گفخ:  7نصابراه «کشن.
 «ن آتش فراوان جداردهیا

 ،شــنحاجد یا جشــدن آتــش جهحــمــن بــه خــاموش شــدن »گفــخ: پاســخ زجذــور در 
گـر روز کـه ا کـه ابـراه یبلکه جگـران آجـن  ن در آتـش بـود، صاز مـن ب رسـشد، آن هشگـام 

کـــرد کـــاریـــه بـــا ایچــه  کـــردن آتـــش جقـــش ن مـــن هـــن در خـــاموش حبگـــون بزـــواج ،ن 
 .«ام داشزه

کشــوجحدر شــرا ،نیبشــابرا کــارکرد آن بــاال یــ، اجزظــار مــردم از دســوک حــاز  ی   ن و 
و  یشـــــحو معـــــارف د یپشهـــــان مذـــــاج یاحـــــاز زوا یارصبســـــ ،گـــــرحد یرفزـــــه و از ســـــو

بـه د حـباان پژوهـ داجشاسخ.  ، جامکشوف ماجدهیجامعه بشر یآن برا یکارکردها
ــــو یها موضــــوع یســــو گــــام یج ــــد و درن  ــــر روحــــجد یا چــــهحبردارج ههگــــان  ید ب

 یـیف جگاه جکششـد و آن را چـون داروصبه عشوان تکل فق  ها جامه انحپاشد. به حبگشا
که براصبذ و  یدتصـ، عقی، اخالقـیفکر یها یهاریاز ب یدرمان و بهذود بخش یششد 

کار م یاجزهاع  رود. یبه 
 کار فرایند در اساتید با نبودن ههاهنگ .17

شـــد حاســـزاد در طـــول فرآو ههاهشـــگ جذـــودن بـــا  ییجامـــه بـــه تشهـــا انحجوشـــزن پا
گـاه یسحجو جامه انحپا یاساس هایآسصجاز  ،یسحجو جامه انحپا  یاسخ. بـا تأسـف، 

گصد جصاسات بـا در مخالفـخ شـوجد و  ین مـوارد میدر ا یرصز دچار مهاشات و سهل 
ــاطشصــم کــار از بســتشهــا  ،خــود یل ب اغهــا   یمســاخل علهــ یارصبــه خــاطر اتهــام 
کـه توجه د حکه با یدر حال .کششد یم  ،قـخصدر حق یعلهـ جامـه انحپاداشزه باششد 

گوجـهحان در پژوه داجشد و صاسات یکارجها کار مشـزر  اسـخ و بـه  وجاهـخ  یا ک 
 خواهد رفخ. سؤالر یز زصج اسزادخود  یعله
وهشگر موفقی یها یژگیاز و یبرخ  ک پژ

 اجد از: عذارتک پژوهشگر موفق ح یهایژگین ویتر عهده
کاف5  خاد و هشر اقدام به پژوهش؛ یا در رشزه ی. داشزن اطالعات 
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 الزم؛ یها از مهارت یمشد  . بهره9
 اسخ(؛ یهیاو بد یها )جز آجچه برا هحدر اقوال و جظر یعله یدهاح. داشزن ترد3
کشجکاو و پرسش2  گر بودن و داشزن پشزکار الزم؛ . 
 ها؛داللخ. تواجا بودن بر اسزخراج ههه 5
کـــــــردن احســـــــاس و جل صــــــو دخ یداور شیو پـــــــ یزدگ ز از شـــــــزابصــــــ. پره6

 جا؛ یب یها تعصج
 جگر بودن؛ ش و ههه جاجذهحع داشزن، دوراجدصق و وسصفهن عه .7
 ز از تضاد و تشاق  در اظهارجظر؛ص، پرهیوحدت فکر .8
گردش عله یی. آششا9  ؛یابحقخ صحق یبرا یبا مشابع و تتذع و 
کارگ52  ن؛صتعه ۀقو یرص. به 
 مخالف؛ ی. سعه صدر داشزن در تحهل باورها55
 ز از تحجر و جهود؛ص. جوگرا بودن و پره59
 مخاطذان؛ یازهاصبا ج ییسو و هن یی. آششا53
 ؛یو فن آور یاز تکشولو  یرصگ. بهره52
 ....ز از غرور و تکذر وص. اعزهاد به جفس و پره55

وهشگران یاحتهال یها از لغزش بعضی  پژ
ــژوهشصدر مســمهکــن اســخ  یپژوهشــگرهــر  ــا چالش ،ر پ  یها جصهــا و آســ ب

در حـــوزه  هـــا برخـــی از ایـــن لغزشد حشـــامواجـــه شـــود.  یارصبســـ یروجـــیو ب یدروجـــ
گـــذراحـــال آمـــده باشـــد.  ،ی مـــزن و پاحـــان جامـــهها آســـصج حـــه دحـــد  ،بـــه طـــور  از زاو

ــه آجهــا، ی احزهــالی ها پژوهشــگران و آســصج خــواهصن  هــا لغزشاز  یبرخــمــروری ب
 داشخ:

گاه5  ق؛صتحقن یجوفشون  و  یلصتفص یها از روشجداشزن ق صدق ی. آ
پذصتأث .9  ؛یاسصو س ی، فرهشگیخ اجزهاعصاز موقع یریر
ز .3 گرا یتعصج ور  ؛یاسصو س ی، صشفی، فرقه ایقوم یها شحو 
 ؛یبه صورت خذر یشخص یو اظهارجظرها یش داوری. پ2
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 ق؛صکردن عواطف و احساسات در تحقل صدخ .5
 گران؛حل به جلج جظر دصها و م حج و بغ . 6
 ؛قصی تحقصاز روش صح یرویدر صورت عدم پ قصدر تحق ها هر اوهام و خرافصتأث .7
زان؛حاز اجد یبعض یخ زدگص. شخص8  ش ور
 ها؛ دهصقضاوت جادرسخ براساس شش .9
 جا؛ هن و توسعه جابص. تعه52
 ....گران وحد دحاساس عقا یب ر و سرکوبص. تحق55

وهشگر یت علهیتکامل شخصند یفرا  پژ
خ صو تکامــــل شخصــــ یرصــــگشــــد شــــکلحدر فرآ یهــــر طالــــج علهــــدر واقــــع، 

 کشد: یمرحله عذور ماز سه  ،اش یعله
 رتیح و بهت دوره  .1

 ،جگــرد و در واقــعیمــ یرت و شــگفزصــح یهــا از رودهحــبــه پد ،ن مرحلــهیــدر ا
ــــوع ــــجاحســــاس  یج ــــاز ص ــــوچکا ح ــــر آجچــــه د یک ــــد گــــران اججــــام دادهحدر براب ــــاج ا ح
 ؛کشدیش تجربه محدر خو ،اجد دهصشحاجد

 ینقاد دوره  .2
گـران را حد یابد تا دسزاوردهاحیمجرخخ جو رفزه رفزه  معرفخ ،ن مرحلهیدر ا

کار آجها را )فارغ از شخصصتحل کشد و مواضع ضعف و قوت   یزشان( بازششاسـصل 
کشدحو قدر و ارزش هر   ؛ک را مشخص 

 جادیا و لقخ   دوره .3
کشد ه حرا ارا ییجو را مطرح و سخن یدحشه جدحاجدتواجد  یمفرد  ،دورهن یدر ا

   .دحفزایب یزصچ ،به علن یحزو 
 و معیارهای ارزحابی ابعاد جقد

گــاه  .زمــان اججــام شــود خزــه و هــنصلــق در هــن آمو َخ  یجقــاد یالذزــه مهکــن اســخ 
در  ،یلصتحصـــ یهـــاجامـــه انحپابـــا جقـــد  ،یجقـــاد ۀبهـــخ و ورود بـــه مرحلـــ ۀخـــروج از دور
 شود:یاز دو ُبعد محقق م ین جقادیا .دحآیل به دسخ مصدوران تحص
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 یعد فکهنگبُ الف( 
 :کشد یملحاظ ر را یز یارهاص، معیفرهشگ یدر جقادجقاد 

 ؛جقاط ضعف و قوت اثر یخ اجصاف و عدالخ در بازششاسحرعاک ـ ح
ز یعله یارهاصمع یرصبکارگدو ـ   ؛مساخل یابحدر ار
 ؛افراد یزصن شخصحورود در حرز از صپرهسه ـ 

 ؛قصشده با ذکر آدرس دق یموارد جقاد یتهام یمسزشد سازچهار ـ 
 .یو شفاه یکل یها عذارتز از صپرهپشج ـ 

 یبعد عله ب(
کـار  هبـ یعلهـ یهـاجگـارش و روش ۀوصن بخش، ساخزار، محزوا، شیدر اجقاد، 

کشــد. یطــرح مــممشــد جظــام یخــود را بــه صــورت یهــادگاهحــو دکــرده  یگرفزــه را بررســ
 جد از:ا ن ُبعد عذارتیا یاجزا

 ینقد ساختار ک ـی
گرفزـه شـده در تـدو هو چـارچوب بـ یسـازماجده ،ن بخـشیدر ا  ،ن رسـالهیکـار 

 :دحآیر برمیز یها سؤالبه  ییگو پاسخ یو جقاد در پشود  یجقد مو  یبررس
 ن شده اسخهصق تشظصبه طور دق« عشوان ۀصفح» یا اجزاحـ آ
کل یبشد ا فصلحـ آ گرفزه اسخهصطور دق هب ،جامه انحخ پاصمطالج در   ق اججام 
ــ ک از حــموجــود در هــر  یطذــق اســزاجداردها ،هــر فصــل یعشاصــر و اجــزا احــآ ـ
گشجاجده شده اسخهفصل  ها 
 .و... هان شده اسخیب یدرسز همطالج ب یهافهرسخا حآـ 

 ینقد روش دو ـ
 یها سـؤالو به کرده  یق بررسصروش تحق ۀحرساله را از زاو ،ن بخشیر اجقاد د

 شد:کیر توجه میز

بــا رابطــه آن خ و حــرعا« دحــتحداصــل » ،مســضلهان یــق و بصــا در موضــوع تحقحـــــ آ
 هده اسخشحفظ  یاصل مسضله

 هاسخ خ شدهحالزم رعا یها جکته ،قصتحق یاصل مسضلهان یـ در ب
گرفزه اسخ یبه درسز« ییمحزوا»و « یساخزار»ها از جظر هصان فرضیا بحـ آ  هاججام 
 هی شده اسخحتشر یو به خوبتشاسج داشزه ق صتحق ، باحجن مطالجآحا ـ 
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 یینقد محتواسه ـ 
که بداجـد یجقاد در پ ،ن قسهخیدر ا رسـاله بـا عشـوان،  یا محزـواحـآ ،آن اسخ 

ــدارد تشاســج الزم را ق صــتحق یهــاهصموضــوع و فرضــ ــا خح ــه ههــرص ــه  ل،صــن دلص! ب ب
 دهد: یپاسخ مر یز یها سؤال
ـــ آ ــــ ـــابع اصـــلیا از آخـــرح ـــ ین مش ـــ یو داخل  یعلهـــ یدســـزاوردها ،نصو ههچش

 هشه مشاسج دارد(صشیپق، صتحق) اسخ شدهاسزفاده گر حمحققان د
که بهحد یهاا رسالهحـ آ  اجدهشده یجد، بررسا با موضوع مرتذ  یا گوجه گر 
گون اسزفاده خ اخزصار از مشابع حه محزوا، با رعاصته یا براحـ آ  شده اسخهگوجا
 یمشطقـ یها ها، اسـزشزاجهصقضاوت در مورد فرض یها برال دادهصا در تحلحـ آ

 رفزه اسخهیو مسزدل صورت پذ
 هن شده اسخصیتذ یق به خوبصتحق یا چارچوب جظرحـ آ
 ینقد نگارشچهار ـ 
 ،بـه مـزن مـوردجظر یراسـزاریاز مشظر اصول و قواعـد جگـارش و وشجا، حدر ااد جق  
 :دده یو به آجها پاسخ م یر را بررسیز یها سؤالکشد و  یمتوجه 
 خ شده اسخهحمربوط به جگارش رعا یعهوم یها جکتها قواعد و حـ آ
ـ اججــام  ام رســاله اسـخیـع پحســاز اجزقـال سـرشـهصکـه زمـ الزم  یبشـدا دسـزهحـــ آ
 اسخهشده 
 خ شده اسخهحرعا یا اصول دسزور زبان فارسحـ آ
 اجدهبودهمشاسج ح حتا یبراا ها حروف و اجدازه فوجخحـ آ

کل ها مـورد جامه انحپا یابحر در ارزیجدول ز یها ارها و شاخصهصمع ،یبه طور 
ز ،موارد ۀههالذزه  رد.صگیتوجه قرار م ک مرکـز، موسسـه، حـ یابحـمهکن اسـخ در ار
کـــز یبــا توجـــه بـــه ســال یولـــ ،ا داجشـــگاه لحــاظ جشـــودحـــپژوهشــگاه  گون، ق مرا گوجـــا

ز ۀهها ح یتواجد بعض یم گ یابحـآجهـا در دسـزور ار بـر اسـاس جظـر  ،رد و سـرسصـقـرار 
 گذاری شود.ارزشبشدی مصاجگصن جهرات آجان در جهعاساتصد راهشها، مشاور و داور 



حابی و آسصج ششاسی پاحان ز  529                            ها                                       جامه اصول جقادی، ار
 

زقابل توجه در  یارهاصمع جدول  5اهجامه انحپا یابحار

 (ییـ محتوا ی)شکلنامه  انیپا یابیارز یهاشاخص 
 فیضع
 0ـ  42

 متوسط
 42ـ  24

 خوب
 20ـ  42

 یعال
  42 ـ000

     ق اسخهصعشوان روشن و دق 5
     مشخص شده اسخه یمسضله به خوب 9
     ان شده اسخهیمطالعه ب یهاخحمحدود 3
2 

 
کامل توضراه حـل  یی داده شده و بـراصکارها، به طور 

     مسضله مشاسج هسزشده

     اجدهات قابل دفاعصفرض 5
     ق مشاسج اسخهصطرح تحق 6
     اجدهف شدهحمهن، تعر یها اصطالح 7
     اجده ی داده شدهصتوض یمهن به روشش یها سؤال 8

ق، حاصل مطالعه مشـابع صتحق یها ا سؤالحها  هصفرض 9
     اسخه موجود در موضوع

     مشخص شده اسخه گذشزه یها ق با مطالعهصارتذاط تحق 52

ارجـاع بـه آجهـا،  موضـوع و یو فرع یمشابع و مرخذ اصل 55
     اججام شده اسخه یبه خوب

کار به تفصحفرا 59      هحل مسضله مشاسج اسخ یل آمده و براصشد 
     شده اسخه جوشزه یاسخ و به روشش یا مطالج علهحآ 53
گرفزه شده یهاروش 52 کار       اسخه مشاسج به 
     طرفاجه اسخه یاسخ و لحن جوشزار ب ییگراخصبه دور از ذهش 55

                                                      
، رد٘د در ًظر ثگ ٖبثٗارز ٕبرّب را ثرا٘ي هؼٗاز ا ٖثرخ ٕب هَسسِ اٗهوکي است ّر هرکس  .1

 .ًبهِ خَاّذ افسٍد اهب رػبٗت اٗي هؼ٘برّب ثر اتقبى ٍ ارتقبٕ ک٘فٖ پبٗبى
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     خ مسضله چگوجه اسخهصخ و اههص، خالقیکل یبشددر درجه 56
     ی شده اسخهحها تشرافزهحخ صاهه 57

ــ 58 ــا اســزدالل قــوافزــهحق و صــن تحقیارتذــاط ب  یو مشطقــ یهــا ب
     جشان داده شده اسخه

     اجدهان شدهیب یج به خوبحجزا 59
گرفزه اسخه ین به خوبصتعه 92      اججام 

 ، هالصتحلو قوت ها و جقاط ضعف  محدودحخ 95
گرفزه اسخه توجهمورد       قرار 

     اجده شده ید بررسحگوجاگون و جد یهاهحجظر 99
     وجود دارده یها ارتذاط مشطقن فصول و بخشیب 93
     شده اسخه انیب یبعد یها مطالعه یبرا ییششهادهایپ 92
     ده داردهصمقدمه و چک 95
     ی اسخهص، صحیگذارو جقطه یبشدجهله 96
     دارده یو چاپ ی یتا یها اشزذاه 72
بان فارس 98      خ شده اسخهحرعا یدسزور ز

 

 نامه انیپادفاع از 
کـه  یک سخشراجحدر قالج را خود  ۀد رسالحبا ،انپژوه داجششزر یب کششد  اراخه 

گفزار هراس یالذزه برخ  یام مـورد جظـر را بـه خـوبیـپ تواجشـد یشـوجد و جه یم یدچار 
دچـــار مشـــکل قضـــاوت داوران و مخاطذـــان را ل، صـــن دلصاجزقـــال دهشـــد. بـــه ههـــ

ه یگام دفاع به موارد ذسزه اسخ به هشحشا ،نیبشابرا .سازجد یم  :کششدل توج 
که شد و بداجشگرا باشواقع .5 از ش یپـز صـن آجها جیتواجاتر یسخشراجان حزشزر یبد 

بــروز در اصــل، . هســزشدش و اضــطراب حتشــو یدارا یتــا حــدود ،یراد ســخشراجیــا
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کـه فـردیمـ، سـذج ن احساسیرا وجود ایز ؛اسخ یعصطذ ین حالخ امریا  ،شـود 
 ؛را از خود جشان دهد یشزریب یروصو جشود ک حتحر

 یموضـوعبه خود راه جدهشد و ههواره در مـورد  ی، هراسیبه هشگام سخشراج .9
که به آن آششاشحسخن بگو  ؛دجدارکامل و احاطه  یید 

گفزن اسخ ،و دفاع ید هدف از سخشراجشد بداجحبا .3 جـه خطابـه  ،تشها سخن 
 .یخواج

ــ .2 ــاز اش یپ ــر رویراد ســخشراجی ــز  یمطالــج ســخشراج ی، ذهــن خــود را ب مزهرک
ـــر خود ،دشـــکش ـــه ب ـــر ســـخشراجشـــج ـــصـــد موفقصـــکل ،یان. تهرکـــز ب و  یخ اســـخ. جگراج

گلــوحش از احاحســاس تشــو لــرزد و ین مــحهــا چــرا دســخن خشــک شــده، حشکــه، چــرا 
کرده ویشاجیپ  ؛ردصگیماجسان قدرت تهرکز را از ...، ام عر  

عاطفـه با  ییها اجسان، آجانههاجشد  جصزمخاطذان  که دشخاطر داشزه باشهب .5
 ؛هسزشد یاحساسو 

ن اطالعـات را از یشـزریبآجهـا خـود  دشـد و بداجشاعزهاد به جفـس داشـزه باشـ .6
کردهار صبسآن در مورد را یز ؛دججامه دار انحموضوع پا  ؛دجامطالعه 

بــان عــارشــحان سـخن بگوشــخود ۀوصد بــه شــشــکش یسـع .7 اســزفاده  یزحد و از ز
کاریشکه احچه ا ؛دشجکش گفزار هراسحج تشدسذ ،ن  کـه  فخرید پـذحبا .شودیم ید 

کدام از ما   ؛نحفرد دارهخاد و مشحصر ب یاوهص، شیسخشراجبه هشگام هر 
کشیتهر .8 گـر مـد شـن  بلشـد  یخـود را چشـد بـار و بـا صـدا ید سـخشراجشـتواجیو ا

کشحخود ارا یبرا د آن را بـدون شـتواجیمـ ید بـه راحزـجکه مطهـضن شـو ییتا جا ؛دشه 
کشیمزن هن ا یخواجدن از رو  ؛دشراد 

خ، صعصـذسـذج ن داروهـا یـا د.زجـصبه شـدت ب رهبخش آرام یاز مصرف داروها .9
کسالخ و سسز  ؛دجبرین میرا از ب یشور و جشاط سخشراجشوجد و یم یرخوت، 

ار صسـخشراجان بسـبـه طورمعهـول، د. شپوزش جخواه ین سخشراجصهرگز در ح .52
ــ ،یمضــطرب و عصــذ ــوزش م ــا ا ،طلذشــدیاز مخاطذــان پ ــاریــام ک ســذج فقــ   ،ن 

کهزـر از د آرامـش خـود شبکوشـ .شودیش آجها محد اضطراب و تشوحتشد را حفـظ و 
 د.صکش یخواه ششوجدگان معذرت
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گــزارش خــود را در وقــخ ح. مــدیر55 کششــد  خ زمــان را فرامــوش جکششــد و ســعی 
 مقرر به پاحان برساجشد و از حاشصه پردازی و خروج موضوعی ب رهصزجد.

کششـد تـا 59 کدهایی برای تذادر و راهشهـایی خـود آمـاده  . پیشاپیش خالصه و 
 به اصل مطالج رهشهون شوجد.با دحدن آجها 

 هـا ی تـازه و جوآوریها بـه ویـژه حافزـه ها اد پاحـان جامـهی خـها . روی ویژگی53
کصد جهاحشد.  تأ

گـوش فـرا دهشـد و بـرای . 52 به درسزی به سواالت اسزادان به ویژه اسـزاد داور 
گــویی جصــز بــا در برگــهکــه آجهــا را فرامــوش جکششــد ایــن کــرده و موقــع پاســخ  ای ثذــخ 

گــر  کششــد و ا آمــادگی قذلــی و جهــع بشــدی ذهشــی مطالــج را بــه طــور مســزشد بیــان 
گفزن سوالی را جهی بوط اسخ.بهزر از پاسخ« داجنجهی»داجشد،   های جادرسخ و جامر

د شـکش ید سـعحـبا ،دشباشـداشزه  رگذار صو تأث موفقدفاع شکه حا یبرادر مجهوع 
د. بـا شـحسـخن بگو ،زاجشـدهصو با جشاط و براجگ یرفزشیشن و شفاف، پذهدفهشد، رو

کشبلکـه  ،دشـوار صـحذخ جکشید را سـاده اججـام  هـا د. حرکخشـبـه شـشوجدگان جگـاه 
کش یشصو ســشگمزاجــخ د و شد، خوجســرد باشــشــده  یهــا د. از حرکخشــخــود را حفــظ 

کششده ب ره کل .دجزصمغشوش  کلهات  کش یکه یدصدر مورد  ان شـ امیـپ .دشـمکـد 
کش یکهکردن  سؤالهشگام  به و را مشزقل  کششـدمخاطذـان بـه پاسـخ د تا شمکد   .فکـر 

کلهـات راپاسـخ  ،ازصـدر صورت ج بهزـر در  د مخاطـج آجهـا را شـکش یکـه احسـاس مـ یبـا 
کشکششد،  یم . از مذالغـه شـدل جکشیتذـد یبـه روخـواجرا  یسـخشراجچ وجـه صد. به هـشتکرار 

کشتشها د و جها گن جشو د و در بحدجزصب ره ییو بزر  جها  .دشهدف را دجذال 
 یسـحجو جامه انحپا یها فشون و مهارت ، ما به اخزصار شها را بان مجهوعهیادر 

کـرد یده فراواجـحـکاوجا یاحـوز زواهشـ ،که صـد الذزـه  یعشـحو در ادامـه  نحدارد، آشـشا 
کتــاب جیپ قابــل توجــه در  یها، قواعــد و راهذردهــا جامــه نیین آیتــر  ز بــه مهنصــوســخ 

کــرده جامــه انحشــه پاصاججــام  به کــه مــورد اســزفاده فرزاجگــان و حا ها، اشــاره  ن، باشــد 
گ خزگان داجشصفره  رد.صپژوهش قرار 

ن ییگشا یسودمشدتان م یرهشهودها ین را به سوجهادگاحچه دحدر ،انحدر پا 
ن و صباشــ یهســز ۀگاجــحشــاهد حضــور  ،جــه چشــدان دور یا شــدهحدر آن حــدارد صــو ام
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کشارشــان بســذز  یبهــار ــایو پرثهــر را در  گشجصشــهییازم کــه  بهــای ن، روزی  هــای پر
گشــوده  بــه کهــال و داجــایی  یشــاءاهلل جامعــه بشــر انشــده و داجــش بــه روی ههگــان 

 شد. تر خواهدخوحش جزدحک
 

که در پرده دل خلق جهاجی بر باحد  آن 
 

 
که از پرده در آحد   چه قصامخ شود آن لحظه 
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، تهـــران، ســـراه یس رســـاله دکتـــرحتـــدرق و صـــروش تحقرضـــا، صج، علصعشـــدل 
 .5385، یپاسداران اجقالب اسالم

خ حری، قـن، مرکـز مـدجامه انحن پایتدوفرامرز قراملکی، احد و شالذاف، عذرا،  
 .5386، یه قن، معاوجخ پژوهشصحوزه عله

معاوجــخ پــژوهش حــوزه  ،قــناصــول و فشــون پــژوهش، ، احــد، یفرامــرز قراملکــ  
 .5385ه قن، صعله

حــــد،   ، یشــــحد یها مطالعــــه یروش شــــشاخزفراجکفــــورد حــــاوا وجچصهــــاس دیو
 .5385، یرضو یداجشگاه علوم اسالم

، های پژوهشـی در علـوم اجزهـاعیروشفراجکفورد، حاوا وجچصهاس، دیوحد،  
حجاجی و رضا فاضلی، تهران، سروش،   .5385ترجهه: فاضل الر

 تا. ی، ب7نصامام حس، تهران، داجشگاه نصق کشصچگوجه تحقدعذاس، ص، سیکاظه 

 .5383د، ص، مؤسسه اجزشارات امقصروش تحق یمذاجرضا، ص، علیمهاجر 
 .5385هاجر، ، قن، جشر راهشهای پژوهش جامه جوحسیزاده، حسصن، مهدی 
، تهـــــران، یســـــحجو جامه و پژوهش یپـــــژوهش و پژوهشـــــگرل، صـــــ، خلیـــــیرزاصم 

 تا. یآذرخش، ب
 یابحـارزش یق و چگـوجگصـتحق یهـاروش، نحمـر ،یف جراقـصاهلل، س عزت ،یجادر 

 .5372قات و اجزشارات بدر، ص، تهران، دفزر تحقیآن در علوم اسالم
 .5352ن، ی، تهران، اجزشارات فروردیق در علوم اجزهاعصروش تحق ، بهروز،یجذو 
 .5386، داجشگاه مفصد، روش تحقصق در علوم اجساجیجکوجام، جعفر،  
ــام، جعفــر،   ــروش تحقجکوج ــهص کتابخاج ک یاق  ــا تأ ــب ــوم اســالمص ــر عل ــن، ید ب ، ق

 .5389داجشگاه قن، 
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 (1وست )یپ  
رات ،نامه آیین  نامه  تدوین پایان ضوابط و مقر

 کلیات اول: فصل

 : تعارحف 1ماده 
ــــف    ــــز تخصصــــی (ال ــــه  یآموزشــــ: واحد مرک ک  یاز رشــــزه هــــا یکــــحاســــخ 

گراصمورد ج یتخصص  کشد. یه محمربوطه ارا یش هاحاز را با 
کـــه دو  یآموزشـــعـــالی : واحد موسســـه آمـــوزش (ب    رشـــزه ا چشـــد حـــاســـخ 

گراصمورد ج یتخصص   کشد. یه محمربوطه ارا یش هاحاز را با 
حخ اسزاجی :  (ج   در خ حریر جظـر مرکـز مـدیـزکـه اسـخ  یحـوزو یواحـدمدیر

کــز تخصصــصــمــدارس علهتشــکصل شــده و جظــارت بــر  یمحــدوده اســزاج و  یه ، مرا
 آن اسزان را بر عهده دارد. یحوزو یموسسات آموزش عال

کـه بـا وجـود آمـادگی طلذـه  یاطـال  مـ یواحد درسواحد معوقه : به  (د   شـود 
گذراجدن درس، به دال  ه جشده اسخ.حارا یواحد آموزش یاز سو یلحبرای 

 :  پاحان جامه2ماده 
ــاره مســضله ای مشــخص  ،پاحــان جامــه ب جزصجــه پــژوهش وتتذــع علهــی طلذــه در

که مزشاسج با  یـر جظـر رشزه اسخ  های تحصـصلی در سـطی سـه، برابـر ضـواب  و ز
 راهشها و مشاور به جگارش در می آحد . زاداناس

 :  3 ماده
ــابع  ــارگصری  مش ک ــه  ــان جامــه، ســشجش مهــارت طلذــه در ب ــدوین پاح هــدف از ت
حـــخ  اصــلی و اســـزفاده مطلـــوب از آجهـــا، عهـــق بخشـــی بـــه داجـــایی و تواجـــایی، تقو

 تحلصل و جقد علهی اسخ.، روحصه تتذع ، جهع بشدی اقوال
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 :  4 ماده
جامـه بـر عهـده معاوجـخ پـژوهش مرکـز محزوایی و اجرایی پاحـان مسضولصخ امور 

تواجـد اجـرای بخشـی از وظــاخف مربوطـه را بـر اسـاس ایــن اسـخ. ایـن معاوجـخ مــی
حخآیین گـذار جامه، به معاوجخ پژوهش مدیر های اسزاجی و واحـدهای آموزشـی وا
 کشد. 

 :5ماده  
 ی اسخ. های سطی سه، چهار واحد درس رشزه ارزش پاحان جامه در  
 :  6 ماده 
گذراجدن پاحان جامه  اجزخاب موضوع     4پس از 

 واحدهای درسی، الزامی اسخ.  3
گذراجــدنتذصــره:    3 طلذــه پــس از 

واحــدهای درســی ، مجــاز اســخ موضــوع   2
 پاحان جامه خود را اجزخاب جهاحد. 

 :  7 ماده 
یر برخوردار باشد:موضوع پاحان جامه    باحد از ویژگی های ز

 جزخی و مسضله محور ؛  – 5     
حا؛  –9      گو  شفاف و 
کز علهی   –3      پژوهشی؛ -جدحد و غصر تکراری در حوزه های علهصه و مرا
 مرتذ  با موضوعات دحشی؛   –2    

 تحصصلی طلذه؛ رشزهمزشاسج با   – 5     
کــه ســاخزار پیشــشهادی طلذــه    تذصــره: اجزخــاب موضــوع تکــراری، درصــورتی 

 جدحد در پژوهش احجاد جهاحد، بال ماجع اسخ.ابعاد کامال مزفاوت بوده و 
 :  8 ماده 
کشون ترجهه جشده اجد  یمزوجاجزخاب ترجهه   بـه  یی جسخ خطصا تصححکه تا

 عشوان موضوع پاحان جامه، بال ماجع اسخ.
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حــداقل الزم اســخ   ،صــورت اجزخــاب ترجهــه: در  5تذصــره   
5

ــان  1 حجــن پاح
 .تشکصل شود یعلهجقد ، از جامه

: در صورت اجزخاب تصحصی جسخ خطی، الزم اسـخ حـک مقدمـه  9تذصره    
و جقـد محزـوای اثـر در ، شـرح حاوی بررسـی A2صفحه  32حداقلعلهی به مصزان 

 .ابزدای پاحان جامه جگاشزه شود
 :  9ماده 

یر جظر اسزاد راهشها واسزاد مشاور  گردد.می تدوین  پاحان جامه ز
کـارگروه تخصصـصتذصره: درموضوعات خاد ، به تشخ ان جامـه ، از حـپا یص 

 شود. یدو اسزاد مشاور اسزفاده م
 :  10 ماده

پاحـان جامـه خـود را  عشـوان تواجـددر صورت تصوحج طرح تفصـصلی، طلذـه جهـی
 تغصیر دهد.
پــیش از تصــوحج طــرح تفصــصلی، طلذــه فقــ  حــک بــار بــا اراحــه دالیــل  تذصــره:

ـــد اســـأموجـــه و ت ـــا راهشهـــا و  زادیی ـــه درخواســـخ اطـــالع اســـزاد  ب مشـــاور، مجـــاز ب
 مصوب پاحان جامه اسخ. عشوانرصیتغ

 :   11ماده  
کثر تـا سـی درصـد بـا  کـارگروه تخصصـی، حـدا ساخزار طرح تفصصلی مصوب 

 اسخ. تشخصص اسزاد راهشها قابل تغصیر 
تذصره: تشخصص مصزان درصد تغصیرات اعهال شـده، برعهـده داور حـا داوران 

که این بررسی قذل از تشکصل جلسه دفاعصه اججام می شود.  اسخ 
 :  12ماده 

بـدون احزسـاب فهرسـخ مشـابع و ضـهاحن، جذاحـد ، حجن پاحان جامه سطی سـه
 بیشزر باشد.صفحه  922از  و کهزر کلهه با احزساب حروف(  322)صفحه  522از
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باشـد،  یی جسـخ خطـصان جامه، ترجهه وتصححکه موضوع پا یتذصره: درصورت
کثرحجن الزامحرعا  سخ.صج یخ حدا
 : 13ده ما

، جهــخ ابالغصــهدر زمــان تعصــین شــده در طلذــه موظــف اســخ پاحــان جامــه را 
 .ددهــاراحــه  یمعاوجــخ پــژوهش واحدآموزشــبــه  ، تعصــین اســزاد داور و زمــان دفــاع

 .  اسخاحان جامه در مهلخ مقرر، به مشزله اجصراف عدم اراحه پ
  :14ماده 

کثر سـشوات مجـاز تحصـصل طلذـه ، 1مهلخ دفاع از پاحان جامه، محدود به حدا
موعـد مقـرر، در  چشاجچـه طلذـه جزواجـد حسج آیین جامه آموزشـی مرکـز خواهـد بـود.

 شود. یافخ مدرك سطی سه محروم  محان جامه را بگذراجد، از درحواحد پا
 : 15  ماده

ن آیین جامـه و ی، مطابق ضواب  مشدرج در اهشدروشصورت پاحان جامه باحد به 
، بــه صــورت جامــه ضــهصهه ایــن آیــین« شــصوه جامــه جگــارش پاحــان جامــه ســطی ســه»

پـــس از تصـــو یفـــرد کثر 2ج طرحشامـــه ، ظـــرف مـــدت حـــداقل حو   مـــاه 59و حـــدا
 جگاشزه شود. 

ذـی طلذـه وتاییـد اسـزاد راهشهـا و کتبـا درخواسـخ ، : در موارد خاد 5 ذصرهت 
 ماه قابل تهدحد اسخ. 2، این مهلخ تا یمعاون پژوهش واحد آموزش

کسـر حـک امزصـاز از بیسـخ جهـره پاحـان  9تذصره  : تهدحد مهلخ بیش از چهار مـاه، بـا 
 جامه، با تایید اساتصد راهشها و مشاور و معاون پژوهش واحد آموزشی امکان پذیر اسخ.       

کـه تـاخصر از جاحصـه مجهوعـه اداری ، داور  3تذصره  ا واحدآموزشـی حـ:در مـواردی 
کثر زمان اضافه خواهد شد.   باشد، به حدا

 
                                                      

 11حداکثر سنوات تحصیل طلبه سطح سه براساس مقررات ، برای رشته فقهه   اوهو     -1  
 نیم سا   است. 11نیم سا    برای سایر رشته ها 
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 :   16ماده  
کثر   ـــان ســـشوات  5طلذـــه موظـــف اســـخ در هـــر حـــال ، حـــدا مـــاه پـــیش از پاح

 ه جهاحد.حتحصصلی، پاحان جامه خود را ارا
 :  17ماده 
که قذاًل  در مراپ   ، پذیرفزه جهی شود. اراحه شده  باشد  کز دحگراحان جامه ای 
 : 18  ماده

مذــدا و مقصــد ، پاحــان  آموزشــی تواجــد بــا موافقــخ واحــدهای طلذــه مههــان مــی
کشــد کــرده، از آن دفــاع  . در ایــن صــورت جــام جامــه خــود را در واحــد مقصــد تــدوین 

 واحد آموزشی مذدا روی جلد پاحان جامه درج می شود .
 :   19ماده 

 اسخ.چاپ پاحان جامه های تحصصلی، تابع آیین جامه ذیرب  

 ارکان : دوم فصل

 :  20  ماده 
 ارکان مؤثر، در فراحشد اججام مراحل پاحان جامه عذارتشد از:  

 معاوجخ پژوهش اسزاجی؛

 ؛یمعاوجخ پژوهش واحد آموزش
 طلذه؛ -3

 کارگروه تخصصی پاحان جامه؛ 
 اساتصد راهشها و مشاور؛

 اوران؛هصضخ د -2

 :  وظاحف معاوجت پژوهش استاجی 21ماده  
کــه معاوجــخ پــژوهش اســزاجی، حکــی از معاوجــخ حخ اســزاجی اســخ  هــای مــدیر

 ر را برعهده دارد :یجهخ اججام فراحشد پاحان جامه وظاحف ز
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کــه از واحـــدهای  حافــخ اســامی طــالب واجــد شــراح  جگــارش پاحــان جامــه  در
 شوجد؛معرفی می یآموزش

حافــخ موضــوعات ــدو ید پیشــشهادی طــالب مزقاضــصاســات یو اســام در ن یت
 ان جامه؛حپا

ن یتـدو یطالب مزقاض یششهادید پصو سوابق و مدارك اسات یافخ اسامحدر
که فاقد پروجده در معاوجخ پژوهش مدحپا  هسزشد؛ یخ اسزاجحریان جامه 

بررسی و تایید صالحصخ هـای عهـومی اسـاتصد راهشهـا و مشـاور، قذـل از طـرح 
کارگروه تخصصی پاحان جامه و ارسـال جزصجـه بـه صـورت مکتـوب بـرای معـاون  در 

 پژوهش واحد آموزشی؛ 

کارگروه تخصصی جهخ تصوحج موضـوعات و  یزی و تشکصل جلسه  برجامه ر
کثر  حافــخ موضــوعات و اســام 92تاییــد اســاتصد معرفــی شــده حــدا  یروز پــس از در

   اساتصد؛
کارگروه تخصصی پاحان جامه به عشو  ان دبیر جلسه؛حضور در جلسات 

کتذی موضوعات تصوحج شده و اسات  ید بـه واحـد آموزشـییـد مـورد تاصاعالم 
کثر تا   روز پس از تصوحج؛ 5حدا

حافخ موضوعات و اسام  اساتصد جدحد مشاور و راهشها از واحد آموزشـی  یدر
اولصـه  و طــرح مجــدد در  یشــشهادید پصدر صـورت عــدم تأییــد موضـوعات و اســات

 کارگروه؛ 

کثر تـا  صدور ابالغصه اساتصد راهشها و مشاور جهـخ راهشهـایی و مشـاوره حـدا
 د آجها؛ییاز تاروز پس  5

حافـخ  طـرح ، سـه مـاه پـس از یجامـه هـا  از واحـد آموزشـهـای تفصـصلی پاحـاندر
 ج موضوع؛حابالغ تصو

کـــارگروه تخصصـــی جهـــخ بررســـی و تصـــوحج طـــرح هـــای  تشـــکصل جلســـه 
کثر  حافخ شده ، حدا حافخ طرح تفصصلی؛     92تفصصلی در  روز پس از در

کـــارگروه  کتذـــی جزصجـــه بررســـی طـــرح هـــای تفصـــصلی مطـــرح شـــده در  اعـــالم 
کثر تا   روز پس از بررسی ؛  5تخصصی به واحد آموزشی   حدا
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حافــخ طــرح تفصــصلی مجــدد حــا اصــالح شــده از واحــد آموزشــ در صــورت  یدر
کارگروه و طرح مجد کارگروه؛عدم تأیید طرح تفصصلی پیششهادی در   د در 

ــه تأییــد اســاتصد راهشهــا و مشــاور  کــه ب بر  اعــالم آمــادگی دفــاع  کــار حافــخ  در
 رسصده باشد ، به ههراه حک  جسخه  از پاحان جامه تاحح شده وطرحشامه تفصصلی؛

کارگروه جهخ تعصین اساتصد داور ؛    تشکصل جلسه 

بر  اعالم آمادگحدر  کار      داور؛ یافخ 

ـــه ههـــراه  صـــدور و ارســـال ابالغصـــه  ـــاســـزاد داور ب ـــانح جامـــه و ك جســـخه از پاح
کثر  بر  اعالم آمادگحدرروز پس از  2طرحشامه مصوب ، حدا کار  داور؛ یافخ 

حــابی مقــدماتی اســزاد داور و اعــالم بــه واحــد آموزشــ ز حافــخ ار در صــورت  یدر
 جصاز به اصالحات احزهالی.

ــان حافــخ پاح ــه ههــراه تأییــد اصــالحات توســدر   اســزاد جامــه اصــالح شــده ب
کثر  حافخ اصالحات؛ 55داور،جهخ تعصین زمان دفاع ، حدا  روز پس از در

فـــراهن جهـــودن مقـــدمات الزم بـــرای برگـــزاری جلســـه دفـــاع ، از قذصـــل ارســـال 
بــه طــالب،  یضــخ داوران ، تعصــین مکــان ، اطــالع رســاجصه یاعضــا یدعوتشامــه بــرا

بر  ها و... ؛صته کار  ه 

  ه؛ صجلسه دفاعاداره ل و صتشک

ح حابی هصضخ داوران در جلسه دفاعصه؛در ز بر  تکهصل شده ار کار  افخ 

حافخ و مشظور جهودن جهره اخزصاص  -به پاحـان یمعاوجخ پژوهش واحد آموزش یدر

 ه؛صجامه در صورت عدم حضور معاون پژوهش واحد آموزشی در جلسه دفاع

کتذی جزصجه به واحد آموزش  ؛یتشظصن صورتجلسه دفاعصه و اعالم 

حافــخ  ــزوم از طریــق در ــه هشگــام ل ــه جزصجــه داوری ب بر  اعزــرا  طلذــه ب کــار
کهزر از حد جصاب باشد؛ حابی  ز که جهره ار  واحد آموزشی و در صورتی 

کارگروه تخصصـی پاحـان جامـه بـه مشظـور بررسـی اعزـرا  طلذـه تشکصل جلسه 
کثر تا  حافخ اعزرا ؛ 92حدا  روز پس از در

ــه واحــد آموزشــ ــارگروه ب ک کتذــی  ــا  یاعــالم جظــر  کتر ت روز بعــد از جلســه  2حــدا
 کارگروه؛  
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 پیگصری جهخ تکرار فراحشد دفاع از پاحان جامه در صورت جصاز؛

ارسال موارد خاد مربوط به پاحان جامه به معاوجخ پژوهش مرکز، جهـخ طـرح 
کهصسصون موارد خاد؛  در 

کهصسصون موارد خاد؛   پیگصری جهخ اخذ جزصجه و  مصوبه 

 ارسال جزصجه به ذی جفع و پیگصری تا حصول جزصجه جهایی؛  

حخ اسزان جهـخ   بر  حق الزحهه هصضخ داوران و ارسال به مدیر کار تکهصل 
 اقدام وپیگصری های الزم؛

حافـخ فایـل الکتروجصکــی بـه ههــراه دو جسـخه چـاپی  پاحــان جامـه از معاوجــخ  در
 یگــاجحهش مرکــز و باك جســخه بــه معاوجــخ پــژوحــپــژوهش واحــد آموزشــی و ارســال 

 ؛یخ اسزاجحریگر درمدحجسخه د

 ؛ یخ اسزاجحریاعالم جزصجه پاحان جامه دفاع شده به معاوجخ آموزش مد

گزارش اججام فراحشد پاحان جامه دفاع شده به معاوجخ پژوهش مرکز؛  ارسال 

 یمعاوجت پژوهش واحد آموزش وظاحف  : 22 ماده
اســخ  یمعاوجــخ هــای واحدآموزشــحکــی از  ،یمعاوجــخ پــژوهش واحــد آموزشــ

یر را بر عهده دارد :حکه جهخ اججام فراحشد پا  ان جامه وظاحف ز
ارســال فهرســخ طــالب واجــد شــراح  جگــارش پاحــان جامــه بــه معاوجــخ پــژوهش 

 اسزان ، اول تا پشجن آبان ماه و پاجزده تا بیسزن اسفشد ماه هرسال؛

 لذه؛ابالغ مکتوب شروع فراحشد پاحان جامه جوحسی به ط 

 مشاوره به طلذه جهخ اجزخاب اسزاد راهشها و اجزخاب موضوع؛
توجصه طلذه جهخ شروع جگارش پاحـان جامـه در زمـان مقـرر و مشاسـج )ماجشـد: 
ــا برگــزاری جلســه تــوجصهی بــا ههــاهشگی معاوجــخ  کتذــی ح جصــج اطالعصــه ، جامــه 

 پژوهش اسزان(؛

کتذـــ جـــخ پـــژوهش طلذـــه واجـــد شـــراح  جگــارش پاحـــان جامـــه بـــه معاو یمعرفــی 
 اسزان، جهخ شروع فراحشد پاحان جامه جوحسی؛

اظهار جظر مکتوب پیرامـون صـالحصخ هـای عهـومی اسـاتصد راهشهـا و مشـاور  
 معرفی شده توس  طلذه وارسال برای معاوجخ پژوهش اسزان؛
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 اراخه آخرین اطالعات از موضوعات پاحان جامه های اججام شده به طلذه؛

د راهشهـا و مشـاور صپژوهشـی اسـات -مـدار  علهـیگردآوری  و ارسال سوابق و 
 معرفی شده توس  طلذه برای معاون پژوهش اسزاجی؛

تایید عدم تکراری بودن موضوع پاحان جامه به صورت مکتوب و ارسال بـرای   
 معاون پژوهش اسزاجی؛

ان جامـه طلذـه  حـو طرحشامـه پا یشـشهادید پصافخ موضوعات، اسامی اسـاتحدر
 افخ؛حسال به معاوجخ پژوهش اسزان حک هفزه پس از دردر موعد مقرر و ار

کتذ کارگروه پا یتهام یابالغ  کثر سـه روز پـس حمصوبات  ان جامه به طلذه، حدا
 خ اسزان؛حریافخ مصوبات از مدحاز در

گزارش هـاحدر ان جامـه از طـالب در وقـخ مقـرر و حـن پایچهارماهـه تـدو یافخ 
 به آجها؛ یدگصرس

د راهشهـــا، صبـــه موقـــع ومشاســـج مکاتذـــات اســـات یرصـــگیوپ یافـــخ ، بررســـحدر
 ان جامه در طول زمان جگارش آن؛حا طالب در حال جگارش پاحمشاور 

ــا آیــین جامــه و ضــواب  و ارســال بــرای معــاون  تطذصــق پاحــان جامــه آمــاده دفــاع ب
 پژوهش اسزان در صورت تایید؛ 

ه جهــخ اعــالم مــوارد عــدم اجطذــا  پاحــان جامــه بــا آیــین جامــه و ضــواب  بــه طلذــ
 اججام اصالحات الزم ؛

 خ مقررات؛حه وتعصین  جهره طلذه در خصود رعاصحضور در جلسه دفاع

حافخ جزصجه پاحان جامه های دفاع شده از معاوجـخ پـژوهش پیگصری جهخ در
 اسزاجی؛ 

حافخ فایل الکتروجصکی و سه جسخه از پاحان جامـه صـحافی شـده از طلذـه و  در
حخ   اسزاجی و باحگاجی حک جسخه در واحد آموزشی؛ارسال دو جسخه برای مدیر

 3وظاحف طلبه سطح  : 23 ماده 
  :ر را بر عهده داردیجهخ اججام فراحشد پاحان جامه ، وظاحف ز 3طلذه سطی 
 ان جامه با اجزخاب واحد؛حجگارش پا یثذخ جام برا

، ههـــراه بـــا اســـاتصد راهشهـــا و موضـــوع حـــا موضـــوعات یاجزخـــاب و پیشـــشهادکتذ
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 ؛یمعاوجخ پژوهش واحد آموزش مشاور به

کـــــارگروه در خصـــــود موضـــــوعات واســـــات حافـــــخ مصـــــوبه مکتـــــوب  د صدر
 ؛یق معاوجخ پژوهش  واحد آموزشیپیششهادی از طر

کتذـــی بـــه  پیشـــشهاد مجـــدد موضـــوع حـــا اســـاتصد راهشهـــا و مشـــاور بـــه صـــورت 
کـــارگروه ،  معاوجـــخ پـــژوهش واحـــد آموزشـــی در صـــورت عـــدم تصـــوحج مـــوارد در 

کثر ظرف م  ماه؛ 9دت حدا

حافــخ  تهصــه طــرح تفصــصلی پاحــان جامــه ، اراخــه  بــه اســاتصد راهشهــا و مشــاور ، در
 جقطه جظرات واججام اصالحات الزم؛

کثر  یه طرح به  معاوجخ پژوهش واحد آموزشحارا حافـخ  3، حـدا مـاه پـس از در
کتذییتا  موضوع؛ ید 

کثر  کـارگروه تخصصـی حـدا اججام اصالحات طرحشامه در صـورت تشـخصص 
کارگروه؛ 25 حافخ مصوبه مکتوب   روز پس از در

حافخ ابالغصه جگارش پاحان جامه از معاوجخ پژوهش واحد آموزش   ؛یدر

اججام فراحشد تحقصق و جگارش پاحان جامه براساس دسزور العهل جگارش پاحـان 
 جامه؛

ارتذــاط مســزهر بــا اســاتصد راهشهــا و مشــاور در طــول جگــارش پاحــان جامــه و اراخــه 
کار به آجان؛گزارش پیشر  فخ 

 رعاحخ برجامه زماجی جگارش؛

گزارش مکتـوب پیشـرفخ پاحارا  یان جامـه بـه معاوجـخ پـژوهش واحـد آموزشـحـه 
 ك بار؛حهر چهار ماه 

کتذ  ان جامه در صورت لزوم؛حن پاید مهلخ تدوحتهد یدرخواسخ 

 اتهام فراحشد تحقصق و جگارش پاحان جامه به صورت مکتوب و جهایی سازی آن؛ 
ه حک  جسخه از پاحان جامه شده بـه اسـزاد راهشهـا و اعهـال اصـالحات حارا-52  

 احزهالی؛
بر  آمادگی دفـاع بـا تاییـد اسـاتصد راهشهـا و مشـاور و ارا -55  کار ه بـه حـتکهصل 

 معاوجخ پژوهش واحد آموزشی؛
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 ؛یه جسخه ای از پاحان جامه  به معاوجخ پژوهش واحد آموزشحارا - 56  
حافخ - 57     تایید اساتصد داور جهخ دفاع حا اصالحات احزهالی؛ در
گزارش شفاهی تحقصق؛حشرکخ در جلسه دفاعصه جهخ  ارا -58    ه 
 اعهال اصالحات احزهالی مطرح شده در جلسه دفاعصه؛  - 59  
بر  اعزرا  به جزصجه داوری در صـورت مـردود شـدن پاحـان  -92  کار تکهصل 

کثر جامه و تهایل طلذه به اعزرا  و تحو یل به معاون پژوهش واحد آموزشـی حـدا
 روز پس از جلسه دفاعصه؛ 3

 بازجوحسی پاحان جامه در مهلخ قاجوجی؛ – 95 
 پیگصری تجدحد فراحشد دفاع از پاحان جامه در صورت لزوم؛ – 99 
حـــابی هصضـــخ داوران مذشـــی بـــر قذـــول پاحـــان جامـــه از  -93   ز حافـــخ جزصجـــه ار در

 ؛یمعاوجخ پژوهش واحد آموزش
 مجلد جهودن پاحان جامه؛ -92  
شده پاحـان جامـه بـه  یه فایل الکتروجصکی و سه جسخه چاپی وصحافحارا - 95 

 .  یمعاوجخ پژوهش واحد آموزش
 زارگروه تخصصی پاحان جامه  : 24ده ما  

که اججام بخشی از فراحشـد پاحـان جامـه  کارگروهی اسخ مزشکل از مزخصصان 
 برعهده آجان اسخ .

 :  25ه  ماد
 عذارتشد از:تخصصی پاحان جامه گروه کار شراح  اعضای 

کامل با روش تحقصق ؛ – 5       آششایی 
 ذیرب ؛ رشزه تسل  بر مسایل جدحد مطرح در   - 9     
کار جهعی ؛ و  یعهوم یخ هاصصالحداشزن  – 3       روحصه 
    تحصصالت حوزوی سطی چهار؛اتهام  –2     

راهشهایی پاحـان جامـه مورد  9 و  مشاورهمورد  3حداقل داشزن سابقه ی  -5     
کارششاسی ارشد. در سطی  سه  حا 
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یر:  - 6      داشزن حکی از سوابق ز
حس در سطی سه  و در  -الف            ؛ذیرب  رشزهپشج سال سابقه تدر
 مقالــه ذیــرب  بــا اراحــه حــداقل دو رشــزه پــشج ســال ســابقه تحقصــق در  -ب        

 در مجامع علهی حا مجالت تخصصی؛ علهی مرتذ  با رشزه
 .ذیرب  رشزه داشزن سه اثر تالصفی علهی در  -ج       

 :  26ماده  
ــا تعــداد  ــان جامــه هــر اســزان ، مزشاســج ب کــارگروه هــای تخصصــی پاح تعــداد 

در اسزان وبا صالحدحد معاوجـخ پـژوهش های تخصصی سطی سه موجود  رشزه
 مرکز قابل افزاحش اسخ. 

 : 27ماده  
کارگروه تخصصی پاحان جامه به شرح ز   ر اسخ:یترکصج 

کارگروه،    حخ اعضا  کثر  مسضول : ازمصان اعضا با اجزخاب ا
حخ اسزاجی،   دبیر: معاون پژوهشی مدیر

کارششاس واجد شرا  ن جامه.یین آیا 95  مشدرج در ماده حاعضا : پشج جفر 

 : 28 ماده 
 عذارتشد از: تخصصی پاحان جامهگروه کاروظاحف 

 بررسی و تصوحج موضوعات پیششهادی مزقاضصان تدوین پاحان جامه؛
 صالحصخ علهی اساتصد راهشها و مشاور ؛د ییوتابررسی 

 تحقصق ؛ شامهبررسی و تصوحج طرح
 ؛تعصین اساتصد داور

 بررسی  و اعالم جظر پیرامون اعزراضات؛

ه تعصین موضوعات پیششهادی مشاسج بـرای تـدوین پاحـان جامـه و پیشـشهاد بـ
 معاوجخ پژوهش مرکز؛

 رسصدگی به امور محوله ازطرف معاوجخ پژوهش مرکز .

کثر  ــارگروه تخصصــی موظــف اســخ ظــرف حــدا ک ــه تهــامی  92تذصــره :  روز ب
 درخواسخ های واصله مرتذ  با وظاحف فو  پاسخ دهد.
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 : 29ماده 
 ف مدیرکارگروه:حوظا

 تعصین دسزور جلسات و اداره جلسات، 
کـــارگروه در  کارششاســـان غصـــر عضـــو جهـــخ شـــرکخ در جلســـات  دعـــوت از 

 صورت لزوم، 

کارگروه.  تایید و امضا مصوبات 

 : 30ماده  
کارگروه :  وظاحف دبیر 

کارگروه؛ صدعوت از اعضا جهخ تشک  ل جلسات 
کار جلسات؛   تهصه و تشظصن دسزور 

 برگزاری  جلسات وشرکخ در آن و تشظصن صورت جلسات؛ 

 اجرایی شدن مصوبات؛  پیگصری جهخ

کارگروه؛  گزارش عهلکرد   تهصه و تشظصن پیش جوحس 

کارگروه پس از صدور حکن؛  تشکصل و تکهصل پروجده برای اعضا 

کارگروه؛   تهصه وتشظصن برجامه و بودجه پیششهادی سالصاجه 

کارگروه.  پیگصری حق الزحهه اعضا 

 : 31ماده  
کارگروه :  وظاحف اعضا 

کارششاسی ؛شرکخ در جلسات   کارگروه و اظهار جظر 
کارگروه .یین آیا 98ف بر اساس ماده حاججام وظا  ن جامه و موارد محوله از طرف 

 : 32ماده  
کارگروه با پیششهاد مدیر اسـزاجی و تاییـد معاوجـخ پـژوهش مرکـز تعصـین  اعضا 

 می شوجد .
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 :  33ماده 
ــا  کــارگروه ب حــخ اعضــا مــدیرکارگروه در اولــصن جلســه، از مصــان اعضــا  کثر رای ا

 شود. یحاضر اجزخاب م
 : 34ماده  

حخ اسزاجی به عشوان دبیـر و بـدون حـق رای در جلسـات  معاون پژوهش مدیر
کشد .  کارگروه شرکخ می 

 : 35 ماده 
دارای  بـا حضـور حـداقل چهـار عضـو  تخصصـی پاحـان جامـه گروه کـارجلسـات 

حــخ اعضــا  حــق رای ،  کثر حاضــر بــه تصــوحج  رســهصخ  مــی حابــد و مــوارد بــا رای ا
 رسد. می

 :  36ماده  
کـه پشجـاه  که محزوای پاحان جامه مغایر با عشوان باشـد، در صـورتی  در صورتی 
کارگروه تخصصی داشزه باشد ،کـارگروه مـی  درصد مطابقخ با طرحشامه مصوب 

 تواجد عشوان را مزشاسج با محزوا تغصیر دهد. 
 استاد راهنها :  37 ماده 

که مسضولصخ علهی پاحان جامه بـر عهـده وی بـوده و اسزاد راهشها فردی ا سخ 
یر اسخ:  دارای شراح  ز

 ذیرب ؛ رشزهشصوه تحقصق در  کامل با ییآششا – 5    
کارششاسـی ارشـد حـداقل سـه داشزن سابقه مشاوره  -9     پاحـان جامـه سـطی سـه حا

 ؛9حا راهشهایی حداقل هفخ تحقصق پاحاجی سطی  مرتذ  رشزه داجشگاه در 
ا شـرکخ درحـداقل حـمـرتذ   رشـزهتحصـصالت حـوزوی سـطی چهـار در اتهام  – 3    

ــا اتهــام تحصــصالت حــوزوی ســطی  چهــار ســال درس خــارج و و داشــزن مــدر    3ح
 دکتری در رشزه مرتذ  .
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یر :شراح  داشزن حکی از  – 2  ز
 الف ( مدر  سطی چهار؛           
حس درحداقل (ب             ؛ذیرب  رشزهدر  و  سطی سه پشج سال تدر
کارششاسـی ارشـد داجشـگاه در ج(             سابقه راهشهایی پاحان جامه سطی سـه حـا 

 رشزه مرتذ ؛
ــه حــداق رشــزهپــشج ســال تحقصــق در حــداقل ( د            ــا اراخ ــه  لذیــرب ، ب دو مقال

 در مجالت و مجامع علهی؛مرتذ  با رشزه  یعله
 .مرتذ رشزه ( حداقل سه تالصف در هـ  
 :  38ماده  

 وظاخف اسزاد راهشها:
بر  و صــطلذــه بــا تکه ییخ راهشهــاصرش مســضولیپــذ یبــرا یاعــالم آمــادگ کــار ل 

 ه مدارك الزم؛ حارا

 راهشهایی طلذه جهخ اجزخاب موضوع؛

حافـــخ ابالغصـــه  ییراهشهـــا طلذـــه جهـــخ تهصـــه طرحشامـــه تفصـــصلی پـــس از در
 راهشهایی ؛

حافخ طرحشامه تفصصلی پیششهادی و بررسـی آن و راهشهـایی طلذـه جهـخ  در
کامل شدن طرحشامه؛   اججام اصالحات الزم تا 

بر  تایید طرح؛ کار  تایید طرح تفصصلی و تکهصل 

از طلذه و با صـرف صزان مورد جصراهشهایی طلذه در طول جگارش پاحان جامه به م
کارگروه تخصصی؛  ساعخ ، پس از تصوحج طرح تفصصلی  22حداقل   در 

کتذی؛ ه برجامه زمان بشدی جگارش فصلحارا  های پاحان جامه به طلذه به صورت 

تعصین برجامه زمان بشدی مشظن جهخ راهشهـایی طلذـه  بـه صـورت مکتـوب و 
 تذکر موارد اصالحی؛ 

کار پاحان جامه طلذه بـه معاوجـخ پـژوهش واحـد آموزشـحارا گزارش پیشرفخ   یه 
 ؛ماه حک بار 2هر 
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تذکرکتذی به طلذـه درصـورت عـدم پیشـرفخ پاحـان جامـه توسـ  طلذـه وارسـال 
 ؛ یحک روجوشخ به معاوجخ پژوهش واحد آموزش

ــک جســخه از  یه راهشهــاحــارا حافــخ ح ــس از در ی و جظــرات اصــالحی بــه طلذــه پ
 پاحان جامه تاحح شده؛

ــان جامــه پــس از یراهشهــا ــه اصــالحات احزهــالی پاح ــاز ب ی طلذــه در صــورت جص
 ر جظر اساتصد داور؛ اظها

بر  آمادگی دفاع؛ کار  تایید 

 شرکخ در جلسه دفاعصه و دفاع ازساخزار و محزوای پاحان جامه ؛

 یارهـــاصتاییــد پاحــان جامــه و اعــالم جظـــر در خصــود جهــره طلذــه براســاس مع
ز  ن جامه.یین آیمشدرج در ا یابحار

 : 39ماده  
ــد مســضولصخ راهشهــایی اســزاد راهشهــا جهــی   ــانتواج ــه فــرد دحگــری پاح جامــه را ب

گذار جهاحد.  وا
 :  40ماده 
ــان  ــان جامــه را ، اســزاد راهشهــا مــی تواجــد بــه طــور ههزم در  راهشهــایی پــشج پاح
 برعهده داشزه باشد. های علهصه خواهران  حوزه
کثر تـا هفـخ پاحـان  پـشج: پذیرش مسضولصخ راهشهایی بـیش از 5تذصره   و حـدا

 .اسخمجاز  تخصصیگروه کار با تشخصصمشحصرا جامه، 
د ییــج تــا تاحو مشــاوره هــر اســزاد از زمــان تصــو یی: مجهــوع راهشهــا 9تذصــره  

کثر ده مورد اسخ.حاتهام پا  ان جامه ، حدا
 :  استاد مشاور 41ماده 

که بخشی از مسـضولصخ علهـی پاحـان جامـه بـر عهـده  اسزاد مشاور فردی اسخ 
یر اسخ:  وی بوده ودارای شراح  ز

 ذیرب ؛ رشزهشصوه تحقصق در  با ییشاآش  – 5     
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ا شـــرکخ حـــمـــرتذ   رشـــزهتحصـــصالت حـــوزوی ســـطی چهـــار در اتهـــام   – 9      
وداشـزن  3درحداقل چهار سال درس خارج حا  اتهام تحصـصالت حـوزوی سـطی 

 مدر  دکتری در رشزه مرتذ ؛
یر : شراح  داشزن حکی از  –  3      ز

 داشزن مدر  سطی چهار؛ -الف(           
حس درحداقل  -(ب              ؛ذیرب  در رشزهوسطی سه پشج سال تدر
کارششاســی   -ج(              سـابقه راهشهــایی حــا مشــاوره پاحــان جامـه ســطی ســه حــا 

 ارشد داجشگاه در رشزه مرتذ ،
دو  اراخــه حــداقل بــا ، ذیــرب  رشــزهپــشج ســال تحقصــق در حــداقل  -( د             
 و مجامع علهی؛معزذر در مجالت مرتذ  با رشزه  یمقاله عله
 .مرتذ رشزه حداقل سه تالصف در   -( هـ            

 :  42ماده  
 وظاحف اسزاد مشاور عذارتشد از:

بر  و اراصـخ مشاوره طلذـه بـا تکهصرش مسضولیپذ یبرا یاعالم آمادگ کـار ه حـل 
 مدارك الزم؛ 

 برای اجزخاب موضوع؛ مشاوره به طلذه

حافخ ابالغصه مشاوره ؛ ییبررسی ، تکهصل وتا   د طرح تفصصلی پس از در

زان صـاز طلذـه و بـه مصـه مشاوره به طلذه درطول جگارش پاحان جامـه حسـج جحارا 
 ساعخ ، پس از تصوحج طرح تفصصلی درکارگروه تخصصی؛ 92حداقل 

 صورت لزوم؛حضور در جلسات مشزر  با اسزاد راهشها و طلذه در 

ه مشــاوره  و تــذکر مــوارد حــتعصــین برجامــه زمــان بشــدی مــشظن ومکتــوب جهــخ ارا
 ای به طلذه؛مشاوره

 جامه؛ شرکخ در جلسه دفاعصه و دفاع از ساخزار و محزوای پاحان

حابی مشـدرج در ا ز ن یـاعالم جظر در خصود جهره طلذه بر اساس معصارهای ار
بر  آمادگی دفاع.ییآ   ن جامه وتأییدکار
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 :  43 ماده 
در  مشـــاوره هفـــخ پاحـــان جامـــه را ، اســـزاد مشـــاور مـــی تواجـــد بـــه طـــور ههزمـــان

 برعهده بگصرد.های علهصه خواهران  حوزه
کثر تـا ده پاحـان جامـه بیش از هفخ و : پذیرش مسضولصخ مشاوره 5تذصره   حـدا

 .اسخ مجاز تخصصی گروه کار ، مشحصرًا با تشخصص
ــا تاحو مشــاوره هــر اســزاد از زمــان تصــو یی: مجهــوع راهشهــا9تذصــره  د ییــج ت

کثر ده مورد اسخ.حاتهام پا  ان جامه ، حدا
 استاد داور :  44  ماده 

حـابی پاحـان جامـه بـر عهـده وی بـوده  ز کـه مسـضولصخ ار اسزاد داور فـردی اسـخ 
یر اسخ :  ودارای شراح  ز

 ذیرب ؛ رشزهشصوه تحقصق در  کامل با ییآششا – 5     
 ؛پاحان جامه سطی سهحداقل سه  راهشهاییداشزن سابقه   -9     
ـــمـــرتذ   رشـــزهحـــوزوی ســـطی چهـــار در  تحصـــصالتاتهـــام  -3      ا شـــرکخ ح

وداشـزن  3درحداقل چهارسـال درس خـارج حـا اتهـام تحصـصالت حـوزوی سـطی 
 مدر  دکتری در رشزه مرتذ ؛

یر : شراح  داشزن حکی از  – 2       ز
 چهار؛الف(  مدر  سطی            
حس درحداقل  (ب             ؛ذیرب  در رشزه و  سطی سه پشج سال تدر
ه حـداقل دو مقالـه حـبـا ارا ذیـرب  رشـزهپشج سال تحقصق در حداقل  (ج            

 و مجامع علهی؛ معزذر  در مجالتمرتذ  با رشزه  یعله
 .مرتذ رشزه ( حداقل سه تالصف در د           

 : 45ماده  
 داور عذارتشد از:وظاحف اسزاد 

بر  و اراصبا تکه یخ داورصرش مسضولیپذ یبرا یاعالم آمادگ کار  ه مدارك الزم؛ حل 

حافخ ابالغصه داوری واعالم تاییـد حـا ارا ه حـبررسی پاحان جامه مکتوب پس از در



  577                                                                                                                                                   ها پیوسخ

حافخ پاحان جامه؛ 25جظرات اصالحی ظرف مدت   روز پس از در

حــابی پاحــان جامــ ز حــابی شــرکخ در جلســه دفاعصــه و ار ز ه بــر اســاس معصارهــای ار
 ن جامه؛یین آیمشدرج در ا

 خ مشروط دفاع شده اسخ. صکه با وضع یان جامه احپا ید اصالحات احزهالییتا

 هیئت داوران  :  46  ماده
حـابی پاحـان جامـه برعهـده آجـان اسـخ ، از اسـاتصد راهشهـا ،  ز که ار هصضخ داوران 

گردد  .مشاور و داور تشکصل می 
کـــه اســـزاد مشـــاور امکـــان حضـــور در  مـــوارد خـــاد، درصـــورتی : در 5تذصـــره  

، یخ اسـزاجحریمـد جلسه دفاعصه را جداشزه باشد ، به تشخصص معاوجخ پـژوهش
ــا لکن جلســه دفاعصــه بــدون حضــور وی تشــکصل مــی شــود. چشاجچــه پاحــان جامــه ب

مشورت  دو اسزاد تدوین شده باشد، حضور حکی از مشـاوران در جلسـه دفاعصـه 
 .اسخالزامی 

: چشاجچــه اسـزاد مشــاور جزواجــد در جلسـه دفاعصــه حاضــر شـود ، باحــد جهــره   9تذصـره 
 خود را قذل از جلسه به صورت مکتوب برای معاون پژوهش اسزاجی ارسال جهاحد. 

 :  47ماده  
،  تخصصــــیگروه کــــار بـــه تشاســــج موضـــوع پاحــــان جامــــه و بشـــا بــــه تشـــخصص 

 ضور می حابشد.دو داور در جلسه دفاعصه ح، دربعضی موضوعات 

یابی دفاعیه : سوم فصل ز   وار

  : 48ماده  
کصفصـخ تحق ق و احـراز تواجـایی علهـی محقـق، پاحـان جامـه صـبه مشظور سشجش 

گصـرد و طلذـه مـی باحسـخ در حضـور  در جلسه دفاعصه مورد جقد و بررسـی قـرار مـی 
 هصضخ داوران از پژوهش خود دفاع جهاحد.
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 :   49ماده    
بـــه صـــورت واحـــدهای درســـی تهـــام پـــس از قذـــولی طلذـــه در  هصـــجلســه دفاع 
 شود. یبرگزار م یو علش یرسه

ــا تشــخ یدر مــوارد اضــطرار تذصــره: کهصو ب جلســه ون مــوارد  خــاد، صســصص 
کثر  شش واحد معوقه دارد ،  دفاعصه که حدا  شود. یبرگزار مبرای طلذه ای 

 : 50ماده  
کثر   تکهصـــل از مـــاه پـــس 3مهلـــخ مقـــرر بـــرای تشـــکصل جلســـه دفاعصـــه ،حـــدا

بر  اعالم آمادگی دفاع و تحویل پاحان جامه   خواهد بود.  کار
 : 51  ماده
گردداسخ دقصقه   522زمان جلسه دفاعصه حداقل   حع می  یر توز  :که به شکل ز

 دقصقه برای اراحه توضصحات؛  طلذه :  پاجزده -    
 ه ؛دقصقه  برای بیان اشکاالت پاحان جام سخیاسزاد داور : ب-    
 دقصقه برای پاسخگویی به اشکاالت وارده از سوی داور؛  طلذه :  پاجزده -    
  دقصقه برای دفاع از طلذه؛اسزاد راهشها: پاجزده  -    

 برای دفاع از طلذه؛قه صاسزاد مشاور : ده دق -    
 ؛ حات الزمصان توضیب یبرادقصقه اسزاد داور : پاجزده  -    
 .یجهع بشد یقه براصدق اسزادراهشها : ده -    
 : 52ماده  

 جهـــرات اســـزاد داور، اســـزاد راهشهـــا و اســـزادن صاجگصـــماز ، ان جامـــه حـــاز پاصـــامز
خ مقـررات ، حبا جهره کسج شده از رعا جهعمحاسذه شده و پس از   95مشاور از 
 شود. یاعالم م ییجهره جها

 بـــه ،یآموزشـــواحــد امزصـــاز پاحــان جامـــه ، توســـ  معــاون پـــژوهش   5:   5تذصــره 
کصفصخ جظن محقق در روجد تدوین پاحان جامـه و اراحـه بـه  رعاحخ مقررات از قذصل :

گزارش  کار اخزصاد می حابد . موقع 
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ا دو اسـزاد مشـاور باشـد، حـدو اسـزاد داور  یان جامـه داراح: چشاجچه پا 9تذصره
 جهـــرات دو داور حـــا دو مشـــاور بـــه عشـــوان جهـــره داور حـــا مشـــاور محاســـذه نصاجگصـــم
 شود. یم

 : 53ماده  
هصضــخ داوران پــس از اتهــام دفاعصــات ، در غصــاب طلذــه ، وارد شــور شــده و  

حــابی حــاز پاصــ، جهــره و امزســرس در حضــور طلذــه  ز ان جامــه براســاس معصارهــای ار
ان جامه بعد از اتهام جلسه حشود.جهره پا یاعالم م ین جامه به ویین آیمشدرج در ا

 سخ.صر جصیه قابل تغصدفاع یرسه
 : 54  ماده

 اسخ.  92از  52ان جامه  حپا یحداقل جهره قذول
کــه  مشــروط بــه اصــالح   یان جامــه احــتواجــد بــه پا یضــخ داوران مــصه:  5تذصــره 

 شده اسخ، جهره  دهد.
 د اججام اصالحات بر عهده اسزاد داور اسخ.یی: تا 9تذصره 

 :  55ماده 
حابی پاحان جامه حکی از موارد ذیل  ز  خواهد بود :جزصجه ار

که بدون جصاز به اصالح مـورد قذـول هصضـخ داوران  قذول قطعی : پاحان جامه ای 
 واقع شده اسخ. 

کـه مشـروط بـه اصـالح  ، مـورد قذـول هصضـخ  -9  قذول مشـروط : پاحـان جامـه ای 
 داوران واقع  شده اسخ .

 مردود. -3
جامــه وی چشاجچـه طلذـه بـه جزصجــه داوری معزـر  بـوده و جهـره پاحـان تذصـره : 

ــاع مهلــخ دارد،  ــس از دف کثر  ســه روز پ ــر از حــد جصــاب قذــولی باشــد ، حــدا کهز
اراحـه  یمعاوجخ پژوهش واحـد آموزشـدالیل اعزرا  خود را به صورت مکتوب به 

  .دهد
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 : 56  ماده
شــود ،  شــد ، بــه طلذــه فرصــخ داده مــی مــردود اعــالمای  چشاجچــه پاحــان جامــه

کثر  کثر ســشوات مجــاز تحصــصل 3ظــرف حــدا ، جســذخ بــه بــاز  مــاه بــا رعاحــخ حــدا
کشد .   جوحسی پاحان جامه براساس جظرات هصضخ داوران اقدام 

 تارای وِ پایاى ًاهِ اغ هردٍد اعالم ؼذُ ، حذاوثر یه  تثصرُ : ترای طلثِ
 جلعِ دفاعیِ رظوی تؽىیل هی ؼَد ٍ فاصالِ تایي دٍ جلعاِ دفاعیاِ ،     دیگر

 .  اّذ تَددٍ هاُ خَحذالل 
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یــر  : 75ه  مــا  امزصــاز پاحــان جامــه بــر اســاس معصارهــای مشــدرج در جــدول ز
 محاسذه می شود:  

 

 از  معصار ردحف بخش
زصاز

ام
522 

هره
ج

صاز  
امز

ده
ج ش

کس
 

یی
حزوا

ور م
ام

 

  52 تطابق تحقصق با طرحشامه پژوهشی  5
کافی بودن مطالج )جامع بودن( 9   6 مفصد و 
موضـوع و پرهصـز از حاشـصه روی و ارتذاط محزوا با  3

کشدگی )ماجع بودن(   6 پرا
  8 اجسجام مشطقی مصان اجزا تحقصق 2
  7 تتذع و بررسی اقوال  5
  8 تحلصل و جقد اقوال  6
  8 پردازش مطالج به قلن محقق 7
ــه مســضله تحقصــق  8 ــه پاســخ روشــن و مســزدل ب اراح

  8 )اجزخاب قول مخزار(
کفاحخ 9   7 و تعدد مشابع معزذر اعزذار، 
گصـــری  52 بیـــان جزـــاحج در پاحـــان هـــر فصـــل و جزصجـــه 

جهایی تحقصق به صورت واضی و اراحه پیشـشهاد هـای 
 مشاسج

5 
 

  2 چکصده 55
لی

شک
مور 

ا
 

داشـــزن فهرســـخ هـــای مشاســـج )فهرســـخ مطالـــج و  59
  2 مشابع(

  6 رسایی مزن 53
  2 رعاحخ قواعد و عالحن جگارشی در مزن 52
ـــخ اصـــول علهـــی در جوشـــزن پـــاورقی و فهرســـخ  55 رعاح

  2 مشابع
  95 جهع امزصازات هصضخ داوری

رعاحــــخ 
 مقررات

اججــام بــه موقــع مراحــل تــدوین پاحــان جامــه و اراحــه  56
  5 ماهه 2گزارش های 
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 : 58ماده  
 ر اسخ:یان جامه مطابق جدول زحجهرات پا یبشددرجه  

 امزصاز جهره ردحف

 عالی 92تا   58از  5

 خوب 57.99تا  56از  9

 مزوس  55.99تا  52از  3

 مردود 52کهزراز  2

 تخلفات   : 59  ماده
ــین جامــه از  ــین شــده در آی تخلــف عذــارت اســخ از عــدم اججــام وظــاخف تعص
کـه در طـی فراحشـد پاحـان جامـه  سوی هر حک از ارکان پاحـان جامـه و حـا اججـام مـواردی 

کرــی راحــخ پاحــان جامــه جذاحــد اججــام دهشــد. هــای اججــام شــده، عــدم ذکــر ماجشــد: 
ـــین جامـــه  ـــق ضـــواب  آی ـــا مزخلفـــان طذ ـــر قـــاجوجی  و ... ب ـــه وجـــه غص ـــابع، مطالذ مش

 شود.اجضذاطی  برخورد می
زهیسیون موارد خاص :  60ماده   : 
گصری جسذخ به مـوارد ز  ر در یـکهصسصون موارد خاد جهخ بررسی و تصهصن 

گردد:   معاوجخ پژوهش مرکز تشکصل می 
 موارد پیش بیشی جشده در این آیین جامه؛ 

بــاره آجهــا ، براســاس ایــن آیــین جامــه ، برعهــده  گصــری در کــه تصــهصن  مــواردی 
گذاشزه شده اسخ؛  کهصسصون موارد خاد 

 برخی از تخلفات احزهالی.
 : 61ماده  
 کهصسصون  عذارتشد از: یاعضا 

 مرکز؛معاون پژوهش 
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 ؛یحوزو یواحدها یر امور پژوهشیمد

 ان جامه ها؛حمسضول اداره پا
 معاون پژوهش اسزان؛

 ان جامه؛حپا یکارگروه تخصص یك جفر از اعضاح

حضـور  یرب  بـرایـتذصره: در صورت لزوم از معـاون پـژوهش واحـد آموزشـی ذ
 د؛حآ یدر جلسه دعوت به عهل م

 : 62ماده  
زمـان از تذصـره ،  95مـاده و  69فصـل و  3در ات، ضواب  و مقـرر این آیین جامه

ــالغ ، الزم االجــرا بــوده و مقــررات ، ضــواب  ، دســزورالعهل هــا و بخشــشامه هــای  اب
گردد.                           مغایر با آن لغو می 



 

 
 (2وست )یپ

 

 

 

 
 شود. ل صاساتصد راهشها و مشاور تکه ید با ههصاری و راهشهاخح* توجه: این فرم با

بوط اطالعات (1 وهدانش به مر  :پژ
 هح  صذٍر:  ش: ش   :یٍ ًبم خبًَادگ ًبم

 تلفي ّوراُ:   تلفي هٌس :
 هح  تحصی :   ضوبرُ پرًٍذُ:
 :یتِ تخصصیًبم کو   رضتِ ٍ گرایص:

زهیته(  : موضوع رساله )مصّوب 

 :مشاور و راهنها اساتید (2

 استاد مشاور: یجام خاجوادگ جام و استاد راهنها: یجام و جام خاجوادگ
 جظک استاد راهنها )درخصوص طکح رساله علهی(:

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 جظک استاد مشاور )درخصوص طکح رساله علهی(:
................................................................................................ 

................................................................................................. 
................................................................................................. 

 امضا تارحخ: امضا :تارحخ
 
زهیته تخصصی:   جظک 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 دایر علوی کویتِ تخصصی اهضب

ح تحقیق رسـاله علهي  نهونه طر
 3 4 سطح:
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ح نهونه  قیتحق طر

 :طکح تحقیق ۀجهوجاطالعات مکبوط به 
 سبٗر ...            ػرثٖ  زثبى: فبرسٖ 

 إ تَسؼِ کبرثردٕ  ًَع تحق٘ق ثِ دٗذُ ّذف: ثٌ٘بدٕ 

 ( ػٌَاى 1
.................................................................................................................................................................................................................................. 

زلیدی (2  )زلید واژه( واژگان 

 ....................................................................................................................................................................................................................................( فارسی: 1بم 

 ....................................................................................................................................................................................................................................( عکبمی: 2بم 

 .......................................................................................................................................................................................................................................: سایک( 3بم 

 ان مسأله و تعیین قلهرو آن:ی( ب3
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 سؤاالت تحق٘ق( 4
 سؤال اصلٖ:

............................................................................................................................................................................  
 سؤاالت فرػٖ:

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 

 



     جوحسی جامه های پاحان اصول و مهارت                                                                                         586  

                                                      
وِ در حال حاضر چْارچَب ًظری در طرح ًاهِ تِ طَر جذاااًِ هَرد تَجِ لرار . تِ علت ایي 8

ایرد در وٌار فرضیِ آهذُ تا وعاًی وِ تِ صَرت اختیاری لصذ پرداخت را دارًذ، هَرد تَجِ ًوی
 خَاّذ تَد. 3ٍ فرضیِ ؼوارُ  3لرار ایرًذ، ٍارًِ چْارچَب ًظری ؼوارُ 

های پمژوهش  های احتهالی بکای پکسش( چهارچوب جظری و فکضیه تحقیق: )الگوی آغازین و پاسخ5
 1آحد(زه به صورت جهالت خبری می

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ( پیشینه تحقیق: 6
......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 روش تحقیق( 7
......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ( اّویت ٍ ضرٍرت تحقیق:8

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 اٌذي تحقیق )قلورٍ زهبًی تحقیق(:( زهبى9

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 



     جوحسی جامه های پاحان اصول و مهارت                                                                                         588  

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  .................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ّبي تحقیق:( هَاًع ٍ هحذٍدیت10

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ًبهِّبي پژٍّصسبختبر ٍ فص ( 11

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
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زنیرا تکث اتن صفحید ایتواج یم )در صورت لزوم،  د(یک 
  

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

ق اضمافه یمسماختار و هندسمه تحق یا چنمد صمفحه بمه اجتهماحمک حمتموان  یدر صورت لمزوم م *
 زکد.
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 :پژوهش منابع (12
ًبضر / هح   هترجن سٌذُیًَ عٌَاى )کتبة / هقبلِ( فیرد

 ًطر

سب  / ًَات 

 چبة

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
11       
11       
12       
13       



 

 
 (3)وست یپ

 شنهادییشیوه نامه پ

 تنظین و نگارش پایان نامه

ح .1  نامه پایان کلی طر
یر رارعاحخ جهاحشد. طالب  در تشظصن صفحات پاحان جامه ترتصج ز

  :روی جلد پاحان جامه 5– 5
حخ، پاحــان جامــه جهــخ اخــذ ســطی  ،رشــزه ،2ســطی احــ 3شــامل آرم مرکــز مــدیر

) جهوجـه .باشد می ماه و سال ،طلذه ،اسزاد مشاور ،اسزاد راهشها ،عشوان پاحان جامه
  (5شهاره 

 صفحه سفصد -5-9
 اهلل الرحهن الرحصنصفحه بسن . 3ـ5
کـادر و تزخصشـات مخزلـف در مرکـز صـفحه   بردن  کار به شکل ساده و بدون به 

  .گردد تشظصن
 صفحه عشوان فارسی. 2ـ5
  .در این صفحه تهام مشدرجات روی جلد پاحان جامه به ههان ترتصج آورده شود 
 صفحه صورتجلسه دفاعصه ) بعد از دفاع(. 5ـ5
 صفحه اهدا .6ـ5
 تقدیرصفحه . 7ـ5
 چکصده فارسی. 8ـ5

جزـاحج بـه دسـخ  ،بیان روش ،از مسأله مورد تحقصق یا چکصده شامل خالصه
ــا  مــی آمــده و پیشــشهادها کــه خواجشــده ب ــه جحــوی جگــارش شــود  باشــد و باحســزی ب

گـاهی حابـد کاماًل از محزـوای موضـوع مـورد تحقصـق در پاحـان جامـه آ در  .مطالعه آن 
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حخچـه گـردد ،چکصده از اشاره بـه تار تعـداد  .فصـل بشـدی و ذکـر مشـابع خـودداری 
کثر  گراف  322کلهــات چکصــده حــدا کلهــه بــوده و در حــک صــفحه و در حــک پــارا

گاجــه جوشــزه شــود و بهزــر اســخ  کلصــدی در حــک سـطر جدا کلهــات  تشظـصن شــود. و 
کلهه بیشزر جذاشد.  تعداد آجها از پشج 

 فهرسخ مطالج .9ـ5
کلصــه فصــول یــر بخش و  هــا بخش ،در فهرســخ مطالــج  ی بدجــه اصــلی و ســایر هــا ز

در ســـزون ســـهخ راســـخ عشـــاوین  .گـــردد مـــی ذکـــر  ها اجـــزاء از قذصـــل مشـــابع و پیوســـخ
   .آورده شود مطالج و در سزون چح مقابل عشوان شهاره صفحه آغاز آن مطالج

 جداول و جهودارها ) در صورت جصاز ( ،فهرسخ اشکال. 52ـ5
 مزن اصلی پاحان جامه . 55ـ5
 .باشد می و جزاحج و پیششهادها ها فصل ،شامل مقدمه )طرح تفصصلی( 
   )در صورت جصاز( هاها و جهاحهپیوسخ. 59ـ5
 فهرسخ مشابع و مأخذ. 53ـ5
 (  ABSTRACTچکصده به زبان اجگلصسی ). 52ـ5
کثر  مــزن  بــان اجگلصســی حــدا کلهــه در حــک صــفحه  322چکصــده فارســی بــه ز

 تشظصن شود. 
 صفحه عشوان اجگلصسی . 55ـ5
ــان اجگلصســی   ب ــه ز ــان جامــه ب در ایــن صــفحه تهــام مشــدرجات پشــخ جلــد پاح

  .آورده شود
 صفحه سفصد . 56ـ5
 قذل از پشخ جلد پاحان جامه حک صفحه سفصد قرارداده شود.  
 پشخ جلد پاحان جامه. 57ـ5

 (9جهوجه پیوسخ )
 عطف پاحان جامه . 58ـ5
ماه و سـال اراخـه  ،جام و جام خاجوادگی داجشجو ،شامل عشوان فارسی پاحان جامه 

   .باشد می پاحان جامه
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 (پاجوحس )تهیه توضیحات و ارجاعات  .2
که بـرای دادن اطـالع بیشـزر حـا اعزذـار  پاجوحس بخشی از جوشزه تحقصقی اسخ 

توان بـه  می را از لحاظ جوع اطالعات ها پاجوحس .شود می بخشصدن به جوشزه فراهن
گروه تقسصن   .کرد دو 

 :پاجوحس توضصحی. 9-5
ــزن را تکهصــل و توضــصی ــج م ــاجوحس توضــصحی مطال ــابراین در  مــی پ دهــد. بش

کــه حــک عذــارت حــا واژه جصــاز بــه توضــصی خاصــی داشــزه باشــد  توضــصی را ،صــورتی 
توان بصورت پاجوحس در ههان صـفحه اراحـه جهـود. در ایـن صـورت آن عذـارت  می

شـــود و در  مـــی و ســـهخ چـــح آن تاحـــحکوچـــک در بـــاال  یا حـــا واژه توســـ  شـــهاره
بــوط بــه آن اراحــه ،پــاورقی ههچشــصن درجگــارش پاحــان جامــه تــا  .شــود مــی توضــصی مر

بــان التـصن خــودداری جهـوده و معــادل  هــا حـدامکان از بکـار بــردن لغـات و جام بـه ز
ــر  ،فارســی آجهــا اســزفاده شــود و در صــورت جصــاز ــا ذک ــاجوحس ههــان صــفحه ب در پ

  .ده شوجدلغات التصن آور ،شهاره
 :پاجوحس ارجاعی. 9-9

کـار   کار تحقصقی به  رود  مـی پاجوحس ارجاعی هن به مشظور اعزذار بخشصدن به 
بشـــابراین ماخـــذ و مشـــابع مـــورد  .از اماجـــخ داری پژوهشـــگر اســـخ یا و هـــن جلـــوه

باحـد آن  .گـردد مـی اسزفاده داجشجو وقزـی بـرای اولـصن بـار در پاحـان جامـه از آن ذکـر 
کامل در پاجوحس ذکر شود اما در ارجاع بعـدی بـه ههـان اثـر  .مأخذ با مشخصات 

کامل مشذع الزم جصسخ  . ذکر مشخصات 
کتاب. 9-9-5  :اسزشاد به 

ــام خــاجوادگی جوحســشده ــام و ج کتــاب ،ج ــام  ــام مزــرجن / مصــحی/ شــارح/  ،ج ج
حخ چـاپ ،جام جاشر ،جام محل چاپ ،جوبخ چاپ ،ویراسزار، تعداد مجلدات  ،تـار

کتاب دارای چشد جلد بوده باشد( و شهاره صفحه که   .شهاره جلد )در صورتی 
راهشهـــای جگـــارش و  ،محهـــد جعفـــر حـــاحقی و محهـــد مهـــدی جاصـــی :مســـال 

 ،موسسـه چـاپ و اجزشـارات آسـزان قـدس رضـوی ،مشـهد ،چاپ هشزن ،ویراحش
 .526د  ،5368
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 جهوجه التصن:
Karl, Popper,Objevtivx Know qedjx. Oxford. Clarendon, 

5979,p55. 
 :اسزشاد به مقاالت مجالت علهی -9-9-9

گـر ترجهـه باشـد( جـام  ،عشوان مقاله ،جام و جام خاجوادگی جوحسشده جام مزرجن )ا
  .ماه حا فصل و سال اجزشار، شهاره صفحه ،شهاره مجله ،شهاره دوره ،مجله

حـدون بـدره ای :مسال کتابشامـه در جوشـزه ،فر  ،ی تحقصقـیها روش جوشـزن پـاجوحس و 
کتاب   .2-9د ،5329فروردین  9و 5شهاره  ،53سال  ،ضهصهه راهشهای 

کتاب -9-9-3 حات )   :مجله ( الکتروجصکی دارای جهوجه چاپی ،اسزشاد به جشر
کتـــاب و مقـــاالت چـــاپی عهـــل گـــردد ولـــی بـــه جـــای  مـــی ههاجشـــد اســـزشاد بـــه 

گرددآدرس دق ،مشخصات چاپ حخ دسزرسی به ساحخ ذکر    .صق ساحخ و تار
گــذاری در خــ  فارســی ،احهــد صــفار مقــدم ، 2 ،جامــه فرهشگســزان ،فاصــله 

  593د  5386زمسزان 
 http://www.Persianacademy.ir/fa/name. aspx ، 55  5392اردیذهشخ. 

کتاببه  اسزشاد -9-9-2   :های الکتروجصکی بدون جهوجه چاپی مقاالت و 
ــام خــاجوادگی جوحســشده ــام و ج ــل  Available at :کلهــه ،ســال ،عشــوان ،ج )قاب

حخ دسزرسی به ساحخ ،آدرس دقصق ساحخ ،دسزرسی در(  .تار
مجلـــه  ،ی اطالعـــاتیها پـــیش بـــه ســـوی شـــاهراه ،ســـصد علـــوی ،ســـصد بـــالل

کتابــــــــــــدار دوره پــــــــــــشجن شــــــــــــهاره   :قابــــــــــــل دسزرســــــــــــی در 5الکتروجصکــــــــــــی 
http://www.Ketabdar.org/magazine.asp، 55 5392اردیذهشخ. 

 :اسزشاد به پاحان جامه -9-9-5
شهر محـل  ،مقطع و رشزه تحصصلی ،عشوان پاحان جامه ،جام و جام خاجوادگی جوحسشده

 .شهاره صفحه ،سال ،جام داجشگاه ،داجشکده ،داجشگاه / حا مؤسسه آموزشی
کارششاســی  ،شــصوه خــ  فارســی ،غالمحســصن امصشــی :مســال ــان جامــه دوره  پاح

بـــان و ادبیـــات فارســـی داجشـــکده علـــوم اجســـاجی داجشـــگاه  ،تهـــران ،ارشـــد رشـــزه ز
 .7د ،5367 ،تربیخ مدرس

http://www.persianacademy.ir/fa/name
http://www.ketabdar/
http://www.ketabdar/
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 :تذکرات -9-9-6
کامل چاپ ضـرورتی  ،به آحات قرآن مجصد* در مورد ارجاع  دادن مشخصات 

جــدارد و تشهــا ذکــر ســوره و پــس از آن شــهاره ســوره )در داخــل پراجزــز( و ســر اججــام 
کفاحخ  .32( آحه97ماجشد سوره جهل ) .کشد می  شهاره آحه مورد جظر 

کلهـه  گر ارجاع بعدی بالفاصله پس از ارجاع جخسخ )مشذع قذلی( بیاحـد  ههـان »* ا
گر مشذع اجگلصسی باشد.شود می ذکر « شهاره صفحهو   .Ibid,p جوحسصن می و ا

گــر ارجــاع بعــدی بــا فاصــله بــه ههــان مأخــذ مــورد اســزشاد ارجــاع جخســزصن  * ا
 .شهاره صفحه ،جام و جام خاجوادگی جوحسشده ،باشد

گر مشابع مخزلفی از حک جوحسشده با فاصله اسزفاده شده باشد الزم اسـخ  * ا
کتــاب ،م و جــام خــاجوادگی جوحســشدهجــا» پــس از ذکــر ذکــر « شــهاره صــفحه، عشــوان 

  .شود

کتاب دارای دو حا سه جوحسشده باشد گر  جام و جام خـاجوادگی هـر سـه تـن را  ،* ا
کتـاب آمـده اسـخ که پشـخ جلـد  کتـاب بـیش  جوحسـشد؛ ، مـیبه ترتصذی  گـر  لکـن ا

کلهــه  کششــد مــی تشهــا جــام اولــصن جفــر را ذکــر  ،ازســه تــن جوحســشده داشــزه باشــد و »و 
 .آورجد می را به دجذال آن« دحگران

کتابی باشـد گر ارجاع تشها به حک صفحه از  فقـ  شـهاره ههـان صـفحه را  ،* ا
 .شود می جوشزه P 595و در اجگلصسی به صورت .595کشصن  د  می ذکر 

گـــر ارجـــاع بــــه چشـــد صــــفحه مزـــوالی باشـــد  در ایــــن صـــورت در فارســــی ،* ا
 595 در اجگلصسـی بـه صـورت و595 -592صـص حـا 595 -592صـفحات  جوحسصن می

- 592 PP شود.  می جوشزه 

  :فهرسخ مشابع  .3
کــه در مــزن اصــلی  کــاملی از مشــابع و مأخــذی  در اجزهــای پاحــان جامــه فهرســخ 

گرفزـه اراحـه پاحان طـرز جوشـزن فهرسـخ مشـابع بـا  .گـردد مـی جامـه مـورد اسـزفاده قـرار 
د و فقــ  بــه مشظــور رعاحــخ ترتصــج جحــوه ارجــاع در پــاجوحس تفــاوت چشــداجی جــدار

کشـصن و  ،الفذایی مشابع الزم اسخ آجها را بـه ترتصـج جـام خـاجوادگی جوحسـشده تشظـصن 
 :شود یجه ههچشصن شهاره صفحات مورد اسزشاد در فهرسخ مشابع ذکر 
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کتــاب ،جــام ،جــام خــاجوادگی  شــهاره  ،مزــرجن حــا مصــحی ،شــهاره جلــد ،عشــوان 
 .سال اجزشار ،جاشر ،محل اجزشار ،چاپ

 ،راهشهـای جگــارش و ویــراحش ،محهــد جعفــر و محهـد مهــدی جاصــی ،حـاحقی
 ،مشــهد ،موسســه چــاپ و اجزشــارات آســزان قــدس رضــوی ،مشــهد،چــاپ هشزن

5368. 
Popper , Karl , Objevtivx Know qedjx. Oxford. Clarendon, 5979. 

 :تذکرات
بـی و التـصن  ،در تشظصن فهرسخ مشابع جخسخ مشابع فارسی و سـرس مشـابع عر

گردد کتج جدا   .مجزا از هن جوشزه شوجد و ههچشصن مقاالت از 
( از جلــوی جــام مولــف ...عالمــه و ،اســزاد ،مهشــدس ،القــاب و عشــاوین )دکتــر 

 .شود می حذف
بـی آورده کـه در ابزـدای اسـامی عر حـف  شـود در تشظـصن  مـی الف و الم )ال(تعر

  .حسشدگان لحاظ جگرددالفذایی جام جو
گرفــخ گــر از حــک جوحســشده چشــد اثــر مــورد اســزفاده قــرار  بــه جــای تکــرار جــام  ،ا

کشـصده ،خاجوادگی و جام  .شـود مـی خ  تصره مهزد به طـول شـش حـا هشـخ حـرف 
گذاشزه شود:  پس از آن جقطه 

کتابخاجـه ،تهـران ،آیـین جگـارش علهـی ،عذـاس ،حری ی عهـومی ها دبیرخاجـه 
 .5387 ،کشور

کتابخاجهوه بهرهشص   .5356 ،مرکز اسشاد فرهشگی آسصا ،تهران ،گصری از 
کلهـه بـا حـروف بـزر   ها در جوشزن مشخصات مشابع خارجی حرف اول تهام 

مگر آجکـه در آغـاز عشـوان قـرار  ،به جز حرف اضافه و حرف تعرحف ،شود می جوشزه
 :گصرد

Roth,Audrey.The Research Paper. Belmont California: Wadsworth 

Publishing Co. 5989 
کتـابی معلـوم جذاشـد بـه ترتصـج بـه  حخ جشـر  گاه محل جشر حـا جـام جاشـر حـا تـار هر 

حن می [ات جا[ و ]بی ]بی ،جا[ ]بی جای آجها در داخل قالب  .آور
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 :گذاری شهاره – 2
 گذاری صفحات  شهاره – 2-5

گذاری  .شوجد یجه صفحات قذل از فهرسخ مطالج شهاره 
( ،.ب ،بــا حــروف ابجــد )الــف ها فهرســخ مطالــج و سایرفهرســخصــفحات 

   .شوجد می گذاری شهاره
)طـرح « مقدمـه»جامـه بـا اعـداد فارسـی از اولـصن صـفحه  صفحات اصلی پاحان

 .حابد می ادامه جامه شود و تا آخرین صفحه پاحان می تفصصلی( آغاز 
گذاری صفحات پاحان جامـه در پـایین وسـ  صـفحه بـوده و فاصـ له آن شهاره 

 باشد. می cm5/5  تا پایین صفحه
شـود امـا در شـهارش  یجهـ شـهاره صـفحه جوشـزه ،در جخسـزصن صـفحه فصـل 

  .شود می صفحات لحاظ
گذاری موضوعات: – 9 – 2  شهاره 
عشاوین اصلی در هر فصل پاحان جامه به عشاوین فرعـی و جصـز عشـوان فرعـی بـه  

کــدام از  .گــردد مــی عشــاوین فرعــی دحگــر تقســصن گــذاری هــر  بشــابراین بــرای شــهاره 
کــه بـا خـ  فـا صـله از حکــدحگر جـدا شـده اجـد اســزفاده  عشـاوین فرعـی بـا دو عـدد 

و عــدد ســهخ چــح  عــدد ســهخ راســخ بیــاجگر شــهاره عشــوان اصــلی .گــردد مــی
  .مورد جظر اسخ شهاره ترتصج عشوان فرعی

که هر عشوان فرعـی دارای یـر عشـوان باشـد در صورتی  یـر بعشـوان  شـهاره .ز هـر ز
 گصرد. می در سهخ چح عدد فو  قرار  فرعی
یزی پوحا برجامه»چشاجچه  :مسال  یر فرعـی از چهـارمصن عشـوان « ر دومصن عشوان ز

بوط به سومصن عشوان اصلی باشد. حا برجامه -9-2-3 :جوحسصن می فرعی مر یزی پو    .ر
گذاری اشکال – 2-3  جداول و جهودارها  ،شهاره 

گذاری  گـذاری موضـوعات اسـخشهاره   .اشکال و جداول جصـز ماجشـد شـهاره 
جهــودار  7-9بــه عشــوان مســال هفزهــصن شــکل در فصــل دوم بــه صــورت ) شــکل 

 . شود می تغصیرات ( جوشزه
  :حروف چصشی و صفحه آرایی -5
کاغذ مشاسج  -5-5  اجزخاب 
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کاغذ مـورد اسـزفاده جهـخ تاحـح مطالـج پاحـان جامـه باحسـزی سـفصد و از حـک 
گرمی به قطع  گردد A 2جشس و ترجصحًا ازکاغذ هفزاد    .اجزخاب 

در حــدامکان از صــفحات بــزر  در پاحــان جامــه اســزفاده جکشصــد و در صــورت 
 2آن را از طریق فزوکری به صورت اسزاجدارد به قطـع  وجود چشصن صفحات بزر 

A گــــرددت کــــه از  .ذـــدیل  در صــــورت غصــــر عهلــــی بــــودن آن را طــــوری تــــا جهاییــــد 
 .صفحات بیرون جزجد

 اجزخاب قلن مشاسج  -5-9
که در تاحح مزن پاحان جامه حـا رسـاله مـورد اسـزفاده قـرار ها قلن گصـرد بـه  مـی یی 

  .اسخ 5-5شرح جدول 
 جامه فوجخ و سایز مزن پاحان 5-5جدول 

 فوجخ و سایز موضوع ردحف
 58 تصزر سصاه عشاوین فصل 5
ر سصاه56مصزرا  عشاوین اصلی 9  52 حا ز
ر سصاه  52مصزرا  عشاوین فرعی 3  59حا ز
یر عشاوین فرعی 2 ر سصاه 59مصزرا  ز  52 حا ز
رجاز  مزن اصلی 5  52 لوتوس حا جازجصن حا ز
ر جاز  شکل و جهودار ،توضصحات جدول ـپاورقی  6  55 لوتوس حا جازجصن حا ز
 55سصاه  جازجصن چکصده 7

بـی چکصـده از فوجـخ بـدر و اجگلصسـی از فوجـخ  :تذکر کلهات عر  Timesبرای 

new گردد   .اسزفاده 

 صفحه آرایی  -5-3

کـادر و حـا سـر صـفحه  صفحات پاحان جامه بصـورت سـاده و بـدون اسـزفاده از 
   .تاحح شوجد

کاغـذ که از سـهخ راسـخ  ازسـهخ  ،cm 5/2 -2 مزن پاحان جامه طوری تشظصن شود 
   .فاصله داشزه باشد ،cm 3- 5/9از باالو پایین صفحه  ،cm 3- 5/9چح 
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بـــوده ولـــی در  cm 9/5 فاصـــله ســـطرها در تهـــام صـــفحات پاحـــان جامـــه برابـــر
گرفزه شـود. و در پـا جـوحس بـه اجـدازه جصـف فاصـله بـین  cm 5چکصده برابر  در جظر 

   .دو سطر در مزن اصلی اسخ
گراف صفحه اول هر فصل با حـد از سـطر پـشجن شـروع شـده و سـطر اول هـر پـارا

  .تورفزگی به سهخ داخل باشد cm 5 در صفحات پاحان جامه باحد شامل
و طول هر سـطر  .سطر باشد 92حداقل تعداد سطر تاحح شده در حک صفحه 

گرفزه شود cm 52 در صفحات اصلی  .در جظر 

 مــزن اصــلی جــدادر صــورت جصــاز بــه درج پــاجوحس بــا رســن حــک خــ  افقــی از 
  .گردد و ههه موارد فارسی به صورت راسخ چصن جوشزه شوجد می

گصومه آورده که طول مزن اصلی  .شود می جقل قول مسزقصن مصان  ودر صورتی 
ـــورفزگی مزهـــایز  ـــا ت ـــصن صـــفحه بیشـــزر باشـــد آن را ب کششـــد در  مـــی جقـــل شـــده از ج

گصومه جصسخ  .احشصورت جصازی به اسزفاده از 

که به صورت فارسی و هر جدول باحد  دارای شهاره و عشوان ) توضصی ( باشد 
ــاالی آن ــا  .شــود مــی جوشــزه وســ  چــصن در ب ــین اخــرین ســطر از مــزن ت و فاصــله ب

بوط به جدول باحسزی حدود دو برابر فاصله معهولی بین دو سطر باشد    .توضصی مر

کـــه در داخـــل مـــزن جوشـــزه و  ها شـــود ) غصـــر از جـــدول مـــی در مـــورد اعـــدادی 
کهزـر از جه گاه عدد  مسـل  ،شـود مـی باشـد آن عـدد بـا حـروف جوشـزه 52ودارها ( هر 

گــاه  ــشج و هــر  ــه صــورت عــدد جوشــزه 52و بزرگتــر از  52پ ــرای 59مســل  شــود مــی باشــد ب . ب
کردن اعداد اعشاری از ) / ( و برای درصد از عالمخ % اسزفاده    .شود می مشخص 

کـه بـه صـورت  هر شکل حا جهودار باحد دارای شهاره و عشوان ) توضصی ( باشد 
یـر جوشـزه بـوط بـه شـکل تـا اولـصن  مـی وس  چصن در ز شود.فاصـله بـین توضـصی مر

 .  سطر مزن پاحان جامه باحسزی حدود دو برابر فاصله معهولی بین دو سطر باشد
  :جلد پاحان جامه -6

گــالصشگور بــوده ومشــدرجات روی جلــد و پشــخ آن بــه  جلــد پاحــان جامــه از جــوع 
 کوب چاپ شوجد. صورت زر

بوط اججام :تذکر  .گصرد می صحافی پاحان جامه بعد از جلسه دفاعصه و تأیید اصالحات مر

که رساله بیش از حک جلد باشد الزم اسخ در پایین جلد شـهاره  ،در صورتی 
  .جلد جصز قصد شود
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 (5جهوجه شهاره )

 
 

 
 سه پاحان جامه سطی

 فقه و اصولرشزه: 
 

 موضوع:

 مهن در ترازوی عقل و جقلقاعده اهن و 
 

 :استاد راهنما

 سصدعلی رضوی حجخ السالم و الهسلهصن
 

 :استاد مشاور

 محهدی فاطههسرکار خاجن 
 

 :جگارش
 سزر  ذهصط

 
 5392سال تدوین 
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 (4وست )یپ
خن و جشاجه  های جگارشی جدول عال

 عالمخ جشاجه
کارکرد اصلی  مسال جقش و 

ویرگول حا درجگ 
 جها

، 
کوتاه و تابع جشاجۀ مکد 

 لحن کالم

امام، اسالم را 
کرد.  زجده 

جقطه ویرگول حا 
 جدایی جها

 ؛
جشاجۀ مکد طوالجی و حد 

 فاصل ویرگول و جقطه.

الهی، در جالل 
رحهاجی؛ در 

 کهال سذحاجی.

 جقطه حا احسخ جها

. 
کامل اسخ  جشاجۀ مکد 

های  و در پاحان جهله
 آحد.خذری و امری می

امروز به مسافرت 
حن. می  رو

دو جقطه حا هشدار 
 جها

: 
جشاجۀ توضصحات پس از 

 آن اسخ.

تشها ره سعادت: 
احهان، جهاد، 

 شهادت.

جشاجۀ عاطفی حا 
 هصجان جها

! 
های جشاجۀ بیان حالخ

د  احساسی و عاطفی موک 
 اسخ.

زی!  عجج هه 

جشاجۀ پرسش حا 
 پرسش جها

 ه
جشاجۀ حالخ سوال و 

که در پاحان جهله  پرسش 
 آحد.می

ات را چرا وظصفه
 اججام جدادیه
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جشاجۀ حذف حا 
 افزادگی جها

... 
کلهه،  جشاجۀ حذف 

عذارت حا جهله حا بخشی 
 از مزن اسخ.

فقر و بیکاری و... 
از عوامل فساد 
 جامعه اسخ.

گصومه حا برجسزه 
 جها

»« 
کردن  جشاجۀ مشخص 

عذارت و مزشی جظصر جقل 
 قول اسخ.

آحا »او پرسصد 
ی را  کتابخاجۀ مل 

 «احدهدحده

کهان  پراجزز حا دو 
)( 

های  جشاجۀ جدا کردن توضصی
 جسذزًا اضافی اسخ.

 -ای شهصد )ای
هصد(،  –ش 

 شهادتخ مذار .

کروشه  قالب حا 

[] 

کردن  جشاجۀ اضافه 
مطلذی حا توضصحی در 
ضهن جوشزه حا سخن 

 دحگری اسخ.

خاجواده [شها 
چشن و ]شهدا

 چراغ این ملزصد.

 خ  فاصله

- 
جداسازی جهله حا جشاجۀ 

عذارت معزرضه از مزن 
 اصلی اسخ.

حضرت 
محهد)د( 

خوش خوی و 
 خوش روی بود.

 مهصز
/ 

حاضی حا  جشاجۀ اعشار در ر
 هاسخ. جوشزه

حرف  -25/59
ایراجصک/ 

 احزالصک

  پیکان
کتاب... جشاجۀ ارجاع اسخ.  به 
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