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  پیشگفتار
  

انسانی، چه در حوزة مناسبات فردي  روابط و مناسباتامروزه پیچیدگی هاي حاکم بر 
کند که هم افراد و هم هر   و چه در حوزة روابط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایجاب می

یک از گروه ها، سازمان ها و نظام هاي موجود با تکیه بر شناخت گذشته و بررسی و 
اندازي روشن براي سیاستگذاري، راهبرد گزینی و ه چشم تحلیل وضع موجود، ب

 رسیدن به چنین چشم اندازي، صرف نظر از عوامل مختلف آن،. ریزي دست یابند نامهبر
پژوهشی در دانشگاه ها و نهادهاي علمی و طرح هاي اجراي  تدوین و قطعاً در گرو

 .، و انتشار نتایج و دستاوردهاي این پژوهش ها خواهد بودتحقیقاتی
نخستین گام عملی پژوهشگر براي اجراي  ،نقشۀ اولیه، به منزلۀ پژوهشطرح    

چنانچه این طرح ساختاري ضعیف داشته باشد، نتیجۀ نهایی آن  .علمی است هاي پژوهش
نیز سست و نامطمئن خواهد بود؛ اما اگر داراي ساختاري استوار و منسجم باشد، احتمال 

به . بیشتر خواهد بودبرخوردار شود،  التربا یاینکه نتیجۀ پایانی آن از ارزش علمی و اطمینان
منسجم، تا حد می کوشند با تدوین طرحی محکم و  همین دلیل، پژوهشگران همواره

به طور طیبعی، دستیابی . خود بیفزایند پژوهشامکان، بر اطمینان بخش بودن دستاوردهاي 
. به این قابلیت و مهارت، مستلزم آگاهی از اجزا و مشخصه هاي اصلی چنین طرحی است

هبران جامعۀ علمی و مدیران نهادهاي پژوهشی، با آگاهی از این واقعیت به از سویی ر
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هاي مختلف، زمینه ها و امکانات الزم را براي کسب  ها و شیوه دنبال آنند که با برنامه ریزي
  .ها براي پژوهشگران فراهم آورند ها و مهارت مداوم و مطلوب این قابلیت

اعم از کتاب،  گزارش علمی،انتشار نتایج و دستاوردهاي پژوهش در قالب انواع    
گام دوم و مکمل پژوهشگر در ، ...و  ، پایان نامۀ تحصیلیمقاله، گزارش تحقیق، سخنرانی

نظام رویج اهمیت برداشتن چنین گامی که به ت. زمینۀ تولید و توزیع دانش به شمار می رود
تمان علمی در جامعه می انجامد، اگر مهم تر از گام نخست نباشد، مند دانش و توسعۀ گف

   .قطعاً کم اهمیت تر از آن نیز نیست
بر همین اساس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در صدد برآمد با    

در دسترس قرار دادن جدیدترین منابع علمیِ  گیري روش هاي گوناگون، از جمله کار به
مرتبط با روش تحقیق، برگزاري دوره هاي دانش افزایی براي اعضاي هیأت علمی و 

به تقویت مهارت هاي عملی  کارشناسان پژوهشی و تشکیل کارگاه هاي آموزشی،
پژوهشگران خود در زمینۀ اجراي طرح هاي پژوهشی و انتشار هماهنگ نتایج آنها در 

تهیه و تدوین . اقدام کندالب گزارش هاي علمی و فنی، مقاله، کتاب، سخنرانی و مانند آن ق
پژوهشگاه که  استجزئی از مجموعه اقداماتی  نیز ،پژوهش و نگارش علمی شیوه نامۀ

  .انجام داده استدر این زمینه 

حاضر، به پیشنهاد رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و  شیوه نامۀتهیه و تدوین    
 و مشاورة آقایان ، و راهنماییدکتر حمیدرضا آیت الهی جناب آقايمطالعات فرهنگی، 
رئیس محترم  ،دکتر ابوالقاسم رادفر ومعاون محترم پژوهشی، ، فر دکتر شهرام یوسفی
کارشناس و عنوان   ، بهريمطه سرکار خانم مهندس سمانهو همکاري  پژوهشکدة ادبیات،

همکاران استادان و افزون بر این، تعدادي دیگر از . همکار اصلی طرح، انجام شده است
دکتر  ،دکتر عبدالحسین فرزاد، آقایان دکتر تقی پورنامداریانارجمند پژوهشگاه، به ویژه 

این مجموعه را مطالعه و رهنمودهایی  ،تاجداري دکتر علیرضاو  عبدالرحمن حسنی فر
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  .این بزرگواران سپاسگزارم از همۀ. فرموده اند
                                                   

  یوسف محمدنژاد عالی زمینی
عضو هیأت علمی پژوهشکدة ادبیات



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  

  مقدمه
  

گسترش تولید و  ،شناختراه هاي ، یکی از مهم ترین پژوهش و نگارش علمی
      رویکرد را  این ؛ چنانکهبه شمار می رودمعاصر جهان  درو فناوري و جز آن علم 

رویکردي که  .دانست ي مختلفدر کشورها ...، فنی و شالودة توسعۀ علمیمی توان 
و کشف هایی ادراکات  با استفاده از انواع شیوه ها و ابزارها در آن طی یک مرحله

، و در مرحله اي شکل می گیردجدید تازه روي می دهد و مبتنی بر آنها نظریاتی 
گزارش پژهش، کتاب، مقاله، پایان نامۀ  این نتایج و دستاوردها در قالبدیگر 

جامعۀ به ویژه  همگان، مدون به پذیرفته شده ومنسجم،  به صورتی... تحصیلی و 
دستیابی به چنین فرایندي افزون بر به طور طبیعی، نتیجۀ . دشو عرضه می ،علمی

سهیم کردن دیگران در بهره  و هگسترد، توزیع فناوري در عرصۀ علم و نوین شناختی
این خود ، که تئوري هاي جدید استنقد گذاردن در معرض مندي از آن و نیز 

   . جدیدتردستاوردي مقدمه اي است براي اجراي پژوهش و احیاناً 
فرایند صه هاي عمدة خبا این رویکرد تدوین شده است که مش کتاب حاضر   

. تشریح کند علمی »نگارش«و  »پژوهش«اصلی یاد شده را در چارچوب دو مبحث 
ضمن  در آن هک داده شدهاختصاص  پژوهشفصل اول این کتاب به  اساس، همینبر 

هاي اصلی  مشخصهعلمی و طرح پژوهش،  پژوهش، روشمفاهیم بارة در بیان کلیاتی
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ضرورت، هدف، فرضیه ها،  طرح پژوهش، یعنی موضوع، بیان مسئله، بیان اهمیت و
پرسش ها، متغیرها، سنجش و اندازه گیري، روایی و پایایی، طبقه بندي انواع 

ه گردیدتوصیف پژوهش، پیشینه، زمان بندي اجرا و برآورد هزینه هاي پژوهش، 
  .است

در است که گزارش پژوهش ابعاد مختلف  یبررسشامل  ،کتابفصل دوم    
طبقه بندي گزارش، اعم از : است اصلی پرداخته شدهبه این موضوعات آن 
ح نامه و گزارش رسمی، گزارش شفاهی، گزارش کتبی، طررسمی و غیر  شگزار

اصر و اجزاي گزارش، ارزیابی و مقابله و بازخوانی نهایی تحقیق، ساختار، عن
  .گزارش
عالوه بر بیان اختصاص دارد، مقالۀ علمی  بحثبه  که کتاب فصل سومدر    
به طبقه  ،پیشینۀ مقاله نویسی در ایران و جهانو » مقاله«بارة مفهوم در کلیاتی
پژوهشی، علمی ـ هاي علمی ـ انواع مقالۀ عمومی، مقاله و توضیح بندي 

  .ه استگردیداشاره  سی.اس.و آيآي .اس.اي، آي ترویجی، مروري، دانشنامه
اختصاص دارد که در  پایان نامۀ تحصیلیبه مبحث  کتاب نیز فصل چهارم   

آن از مراحل مختلف پایان نامه نویسی، از جمله پژوهش و نگارش پایان نامه، 
برداري حینِ مطالعه، بررسی، دسته  ده بندي و بازیابی منابع، یادداشتشامل ر

بندي و تجزیه و تحلیل یادداشت ها، نگارش پایان نامه، ارزیابی پایان نامه، 
  .شده استتدوین خطابه و ساختار و اجزاي پایان نامه، بحث 

، دربردارندة گزیده اي از برخی قواعد کتاب فصل پنجمسرانجام اینکه    
عنوان بندي، پارگراف : آنها عبارتند از نگارش علمی فارسی است که مهم ترین

بندي، شماره گذاري صفحات، کاربردهاي اعداد و ارقام، شکل ها و جدول ها، 
هاي ریاضی، نقل قول ها، شیوه هاي ارجاع، انواع استنادهاي   فرمول ها و عالمت
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علمی، پانوشت ها و پی نوشت ها، مشخصه هاي کتابشناختی، قواعد تنظیم 
  .     مالي فارسی و نشانه گذاريفهرست منابع، ا

     

  
  





 

  

  
  
  
  

  فصل اول
  پژوهش

  
  مقدمه

، یکی از مهم ترین ابزارهاي انسان براي کسب آگاهی و کشف پژوهش
در دوران  هویژحقیقت است و رشد و توسعۀ جوامع بشري در طول تاریخ، به 

پژوهش در غرب و پی ریزي تمدن جدید در آن سامان، نتیجۀ  پس از نوزایی
امروزه نیز اغلب برنامه ریزي ها و فعالیت هاي معمولِ انسانی . علمی است هاي

علمی  پژوهشمی توان گفت که . انجام می شود این نوع پژوهش هابر پایۀ 
اهمیتی اساسی در مناسبات فردي و اجتماعی انسان امروزي دارد و به طور 

 گونهاین از این رو . طبیعی در همۀ ارکان زندگی او ساري و جاري است
بیش از پیش محل توجه و تحلیل متفکران و  در دنیاي جدید پژوهش ها

یف این اندیشمندان بزرگ جهان است؛ چنانکه هر کسی از منظري خاص به تعر
  . مفهوم پرداخته است

عموماً از  است که آن ویژگی اصلی چنین رویکردي روشمندي و نظام یافتگی
مزیت این روش، فراهم کردن  مهم ترین. یاد می کنند» روش علمی«آن با عنوان 

شیوه نامه هاي کاربرديِ استاندارد و پذیرفته شده در زمینۀ فرایند علمی کارها و دستور
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بیان مسئله، تعریف هدف ها، پرسش ها و  است که موضوع یابی، پژوهشی و فنّ
آنها، شیوه ها و و سنجش  گیري  ، تعیین متغیرها و چگونگی اندازهها  فرضیه

چگونگی ها، طبقه بندي و روش تحلیل اطالعات،   ابزارهاي گردآوري داده
و مانند آن را در برمی گیرد و هر پژوهشگري ناگزیر  پژوهشگزارش  نگارش

است در پژوهش خود به چنین موضوعاتی توجه کند و فعالیت پژوهشی مورد 
به طور طبیعی، انجام دادن چنین کاري . ددهنظرش را براساس آن سامان 

یا » طرح نامه«که  امکان پذیر خواهد بود» پژوهشطرح «قالب تدوین یک   در
عناصر  براي تشریحشده ، چارچوبی است پذیرفته »پیشنهادیۀ طرح پژوهشی/ فرم«

  .پژوهشاصلی طرح 
  
  پژوهشتعریف  - 1

تعاریف اصطالحی  جهانتاکنون بسیاري از اندیشمندان و صاحب نظران 
حتی نقل  که بررسی اجمالی و به دست داده اند» پژوهش«گوناگونی از مفهوم 

 ،شیوه نامهاین در  ؛ اماعبارتی آنها حجم زیادي را به خود اختصاص خواهد داد
  . به ضرورت رعایت اختصار، به چند تعریف اصطالحی کوتاه بسنده می شود

فرایند جستجوي منظم براي مشخص کردن یک «را  پژوهش )1983(دیویی
اندرسون و . )22: 1376سرمد، بازرگان و حجازي، (تعریف کرد »موقعیت نامعین

» ناشناخته«به واسطۀ آن می توان در بارة  نیزآن را فرایندي دانسته اند که) 1989(بارنز
. )همان(به پرسش ها و ابهامات موجود در مورد آن پاسخ داد به جستجو پرداخت و

عکس، افته هاي تحقیقات بنیادي و یا براین پاسخ ممکن است کلی و ذهنی، نظیر ی
 .تجربی، مانند یافته هاي تحقیقات کاربردي باشدجزئی و 

پاسخگویی به  پژوهشهدف  با اشاره به موضوع باال که و همکاران مارکزیک




