




پژوهش چیست؟؟؟
پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و سامانمند برای •

. یافت، بازگویی و بازنگری پدیده ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است

پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده های موجود برای دست یافتن به 

به طور معمول پژوهشگر نتایج . راهکارهای عملی و فناوری ها به کار می رود

یافت »پژوهش در دو بعد . پژوهش خود را در مجله های علمی ارائه می دهد

.می باشد« پاسخ دادن به آن»و دیگر « پرسش پژوهش



...نظر رهبر درباره پژوهش در حوزه ها
امروز شما باید بدانید، در جریان باشید که مثال در مقوله جامعه شناسی، در دنیا چه •

گاهی در این فکرها . نظراتی و چه ایده هایی هست و چه فکرهایی دارد می جوشد

د، عناصر مطلوبی هست، آن را جذب کنید، عناصر نامطلوبی هم هست، قبل از آنکه بیای

دفاع مناسبش را آماده کنید و ذهنیت جامعه را آماده کنید و ذهنیت جامعه را واکسینه 

اینطور نباشد که وقتی آمد و یک عده رفتند و خواندند و طرفدار شدند، ما . کنید

بگوییم بله، فالن کس در فالن قضیه این طور گفته و این مطلب به این دلیل درست

پس تحقیق و پژوهش و اطالع و آگاهی از حقایق و معارف عالم و وضع علمی . نیست

.دنیا، از چیزهایی است که برای حوزه علمیه الزم است



آیت اهلل خامنه ای بر این مسأله تاکید دارند که در امر پژوهش، می باید هدف ها •

ت توصیه ایشان این اس. مشخص باشد و بدون التفات به هدف، قدمی برداشته نشود

شما هدف را این قرار بدهید که ملت و کشور شما در یک دوره ای بتواند »: که

شما کاری کنید که در یک دوره هایی . مرجع علمی و فناوری در همه دنیا باشد

هر دانشمندی اگر بخواهد به آخرین فراورده های علمی دست پیدا کند، ناچار 

.  ردیاد بگی-که شما اثرتان را به زبان فارسی نوشته اید-باشد زبان فارسی را 

همچنان که امروز شما برای دستیابی به فالن علم مجبورید فالن زبان را یاد 

ه در بگیرید تا بتوانید کتاب مرجع را پیدا کنید و بخوانید، شما کاری کنید ک

«.آینده کشور شما یک چنین وضعی پیدا کند و می توانید



پژوهش در احادیث

:مام صادق ـ علیه السالم ـ ا•
«.اکتب فکتب ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامة: أوّل ما خلق اللّه القلم فقال له»•

د، بنگار، و قلم آنچه را بود و تا روز رستخیز خواهد بو: به او فرمود. قلم نخستین آفریده کردگار است»•
«.همه را در نوشتار آورد

398، ص 5تفسیر نورالثقلین، ج •

:پیامبر خدا ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ •
... و نوح ( و هو ادریس و هو أوّل من خطّ بالقلم)آدم و شیت و أخنوخ : یا أباذرّ أربعة من األنبیاء سریانیّون»•

.»

آدم و شَیت و اُخنوخ و نوح، و اُخنوخ همان ادریس است که : چهار تن از پیامبران سریانی اند! ای ابوذر»•
«.نخستین بار با قلم نوشت

32، ص 11بحاراالنوار، ج •



چگونه پژوهش کنیم؟
یک روش گام به گام برای انجام پژوهش، از شروع تا پایان•

ایده•
ا می توانید درباره موضوع مورد نظر ب. ابتدا موضوع و ایده ای را در نظر بگیرید•

.داستاد خود مشورت کنید یا از بخش مرجع کتابخانه و یا اینترنت استفاده کنی

موضوعشناسایی یک •
مات یا کلمفاهیمسپس . سعی کنید موضوع خود را به صورت یک سؤال مطرح کنید•

.کلیدی اصلی آن موضوع را شناسایی کنید



آزمودن موضوع. •

، قدری قبل از اینکه یک موضوع مشخص را برای تحقیق خود انتخاب کنید•
ر شما در اینترنت جستجو کنید و اطمینان حاصل کنید که موضوع مورد نظ

ررسی همچنین ب. قبالً در مقاله دیگری به طور کامل پوشش داده نشده باشد
. هکنید که آیا اطالعات کافی برای انجام پژوهش مورد نظر وجود دارد یا ن

د، از مخصوصاً اگر قصد دارید که از داده هایی در پژوهش خود استفاده کنی
.قبل مطمئن شوید که امکان دسترسی به داده های مورد نظر وجود دارد

ه اگر اطالعات زیادی در مورد موضوع مربوطه وجود دارد سعی کنید که ب•
در مقابل اگر . یک جنبه خاص از آن بپردازید تا موضوع محدود شود

اطالعات کمی در مورد موضوع مورد نظر وجود دارد می توانید با استفاده
.از اصطالحات و عبارات کلی تر، موضوع خود را گسترش دهید



پیدا کردن اطالعات پایه و پیش زمینه. •

بعد از اینکه موضوع اصلی پژوهش و کلمات کلیدی آن را مشخص•
نه و کردید، یک یا چند منبع پایه را جهت برداشت اطالعات پیش زمی

تحقیق خود این منابع پایه به شما کمک می کنند تا زمینه. پایه پیدا کنید
درباره را بیشتر درک کنید و به طور کامل تری از مفاهیم شناخته شده

این منابع ایده ای در مورد میزان و نوع . موضوع اطالع پیدا کنید
همچنین فرهنگ لغات موضوع . اطالعات موجود به دست می دهند

معموالً یک سری مقاالت مروری در مورد . مورد نظر را پیدا کنید
منابعی که در این مقاالت فهرست شده اند . هر موضوع وجود دارد

.نقطه آغاز خوبی برای تحقیقات بعدی هستند



پیدا کردن کتاب ها و مقاالت مرتبط. •

نه ها یا برای پیدا کردن کتاب ها و مقاالت مرتبط می توانید به کتابخا•
در بسیاری از سایت ها . سایت های مجالت پژوهشی مراجعه کنید

برای دانلود مقاالت این گونه سایت ها. دانلود مقاله رایگان نیست
می توانید از حساب کاربری که دانشگاه محل تحصیل شما در 

.اختیارتان قرار داده استفاده کنید

نک آن اگر چنین امکانی هم ندارید بعد از پیدا کردن مقاله مورد نظر لی•
یا به آی دی تلگرام  danesh118@gmail.comبه ایمیل 

danesh118 ما بفرستید تا به صورت رایگان دانلود و در اختیار ش
!قرار داده شود



ارزیابی منابع.•

:بعد از اینکه مقاالت یا کتاب ها را شناسایی کردید چند نکته را در مورد آن ها بررسی کنید•

قاالت آیا در م. در مورد کتاب ها به تحصیالت و سابقه پژوهشی مؤلف دقت کنید: نام مؤلف یا نام مجله–•
نام مجله دیگری هم از آثار این مؤلف نام برده شده است؟ در مورد مقاالتی که از اینترنت پیدا می کنید به

برای مثال سایت های. و سایت دقت کنید

•https://www.sciencedirect.com

•https://www.elsevier.com

.هستندمعتبرترین سایت ها و زیرمجموعه های آن ها از جمله •

.به سال نشر و ناشر نیز توجه کنید–•

د بار اگر ویرایش چندم باشد نشان دهنده این است که کتاب چن. به شماره ویرایش کتاب دقت کنید–•
وزه مورد ویرایش و بازنگری شده و همچنین بیانگر این است که این کتاب به یک منبع استاندارد در ح

.نظر تبدیل شده است و قابل اطمینان است



تحلیل محتوای منابع. •

فهرست . را مطالعه کنید تا هدف نویسنده را تشخیص دهید( مقاله)یا چکیده ( کتاب)مقدمه : هدف نوشتار–•
.مطالب را مرور کنید تا یک دید کلی در مورد مطالب پیدا کنید

، مخاطب هدف نویسنده چه نوع مخاطبی بوده است؟ آیا نوشتار مربوطه بسیار مقدماتی: مخاطب هدف–•
بسیار فنی، یا بسیار پیشرفته است و یا اینکه متناسب با نیاز شما است؟

:نوع اطالعات –•

قعیت آیا اطالعات درج شده نظر شخصی هستند یا واقعیت؟ البته همیشه تشخیص نظر شخصی از وا* •
.آسان نیست

ه شواهد آیا به نظر می رسد اطالعات ارائه شده به خوبی معتبر هستند یا مورد تردید هستند و به وسیل* •
تجربی پشتیبانی نمی شوند؟

آیا دیدگاه مؤلف بی طرفانه  و با بیانی عاری از احساسات ارائه شده یا متعصبانه است؟* •

…این نوشتار ادامه دارد و به روز رسانی خواهد شد•



میبد ( سالم اهلل علیها )تهیه شده از مدرسه علمیه حضرت زهرا 


