
  مقدمه
  

  :هاي زير پاسخ دهيم به پرسشبر آنيم كه ما در اين كتاب 
اگـر كسـي در   هاي خود بهتر و كارآمدتر استفاده كنـيم؟   تحقيق را از كجا و چگونه آغاز كنيم؟ چگونه از آموخته

، چـه  گـام بگـذارد  پـژوهش   ةو بخواهـد بـه عرصـ    شناختي را نياموخته باشـد  هاي روش مهارتدوران تحصيل خود 
هـاي   شدن با قواعـد متعـدد و مفصـل دسـتوري، مهـارت     رو  روبهتوان بدون  راهكارهايي را بايد اجرا كند؟ چگونه مي

رد؟ از هنگـام  اد و مـوانعي  راهكارهـا  ،هـا  ويژگـي چـه  پژوهشي  ةكافي آموخت؟ مطالع حد دربراي تحقيق نگارش را 
اسـت و  نيـاز  هاي كوچك و بزرگي  چه مهارتبه ازي آن، س نويس و نهايي نويس و پاك پيش ةبرخورد با مسئله تا تهي

  نويسي چگونه است؟  روش و فرايند مقاله؟ چيستترين راه كسب مهارت در آنها  بهترين و سريع
   ين كتابتدوضرورت 

نگاشـته و عرضـه   روش پـژوهش و نگـارش و مطالعـه     ةدرزمينهاي خود،  با محاسن و كاستي ،تاكنون منابع متعددي
تـوان   ازسوي ديگر، نه از آثار پيشين و نه از اثر حاضـر نمـي  . اند كه تقريباً همة آنها ارزش مطالعه و مراجعه دارند شده

يـم كـه آن   ا هكمتـر ديـد  حـال،   بااين. انتظار داشت كه صدها مهارت الزم براي تحقيق را در يك جلد گرد آورده باشند
در يـك   ،گام به و گام  مرحله به مرحله، مطالعاتي و پژوهشي و نگارشي ةسه حوزدر  ،ي الزمها با تلفيقي از مهارت ،منابع

ند و با بسيارپژوهش  ةازسوي ديگر، متقاضيان ورود به عرص. يند پژوهش شونداوارد جزئيات فر ،يند شفاف عملياتيافر
هـر   و اي است يندي و چندمرحلهافر اي  هيدپد ،پژوهش. رسند خواهند نمي به آنچه مي ي،آسان بهو سرعت  بهاين منابع، 

 بنابراين. طلبد مهارت خاص خود را مي ،گام كوچك در تحقيق هر. تر تقسيم شود آن نيز بايد به مراحل كوچك ةمرحل
 ةهـاي ثانويـ   مهارت برخيهاي اوليه و  مراتبي الزم است كه بتواند مهارت سلسله ةنام يك منبع درسي خودآموز و درس

  .تمرين بگيرداز آنان براي آنها بيان كند و تحقيقي را 
ان، پژوهـ   دانـش بسـياري از  ازسوي ديگر،  ؛ وها بايد عملي و كارگاهي آموخته شوند مهارت  گمان همة بيسو،  ازيك

صـورت   ، با اين مباحث نخسـتين بـار بـه   )تقريباً پنج سال اول حوزه و مقطع كارشناسي دانشگاه( مقطع اولويژه در  به
منزلـة بهتـرين و مـؤثرترين     ، بهبگذاريم، امكان تدريس كارگاهيهم اگر اين دو واقعيت را كنار . شوند رو مي جدي روبه

، نـاظر بـه مقطـع تحصـيالت     خـود اي هـ  از كاستيگذشته منابع روش تحقيق، بيشتر . شود منتفي مي روش تدريس،
اين در حالي است كه نظام آموزشي و پژوهشي حوزه . اند نامه همراه زودگذر پايانو با تب شديد  اند كه معموالً تكميلي

تجربه ثابت شده است كه بسـياري از   به. نشان دهدبيشتري توجه حساسيت و نيز مقطع كارشناسي به و دانشگاه بايد 
كارشناسي و . داردپيشين مقطع در ريشه  ،در مقطع تحصيالت تكميلي ،پژوهشي ةدر عرص ها رگميها و سرد نارسايي

نردباني است كه موفقيت  ةمنزل تدريج تثبيت شود، به و به ،هاي مقدماتي كه بايد در اين دوره آموخته مهارتهمچنين 
. اند اين عرصهمقطع كارشناسي از مظلومان وهان پژ دانشتوان گفت كه  رو، مي ازاين. سازد در مقاطع باالتر را مقدور مي

هاي متعدد و ضـروري مقـدمات    مهارتدورة و نه  ،نامه ندارند زيرا پايانآموزند،  ميهاي پژوهش اصيل را  آنها نه مهارت
هـا   برخـي مهـارت   ـ  شاءاهللا انـ و يا   !استبسيار هايشان  زيرا حجم درسكنند،  طي ميپژوهش و پژوهش مقدماتي را 

گمان، اگر محقـق بخواهـد بـر سـهم خـود در       بي. اند آموختههاي مطالعه را در دبيرستان  روش و نويسي خالصهمانند 



برداري درنيفتـد، بايـد شـيوة مطالعـة      آميز و كپي هاي افراط پژوهش بيفزايد و نقادانه بنگرد و به ورطة نقل قول كردن
هـا در   هاي مطالعه كـه بـيش از ديگـر شـيوه     آن دسته از شيوه رو، ازاين. پژوهشي را در بطن مراحل تحقيق اجرا كند

  .اند فرايند تحقيق مؤثرند، در اين كتاب مطرح شده
  

  هاي اين كتاب ويژگي
 استفاده از زبان خطابي، و حاضر و موجود انگاشتن مخاطب؛  .1
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 نامه و حتي پس از آن؛ ز نخستين گام تا مرحلة دفاع از پايانهاي تحقيق ا آموزش مهارت .3

  نياز مهم براي پژوهشگر؛  منزلة يك پيش هاي مطالعة مؤثر به آموزش و تأكيد بر روش .4
 هاي نگارش در فرايند تحقيق؛ هاي مطالعه و مهارت  آميختن شيوه .5

 ؛مباحث ةو بيان سادپيشين هاي  فرض نگرفتن مهارت پيش .6

  ؛ها مهارت تجزيه و تفكيك .7
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  ؛ها هر درس براي تثبيت مهارتپايان هاي عملي متنوع در  عاليتداشتن پرسش و ف .11
 هاي اخالقي؛ منظور تأثير بهتر آموزه طور غيرمستقيم به سعي در حفظ اخالق پژوهش به .12

 ؛تدريسبودن در قابل استفاده  .13

  معرفي و هموارسازي مسير طبيعي براي گذر از آموزش به پژوهش؛ .14
 .نويسندگينويسي و  بر درست نشان دادن راه ميان .15

 

  كتابو ساختار روش 
هاي  شيوه«و » نويسندگي«، »روش تحقيق« كارگاه 120بيش از مطالب اين اثر حاصل تجربيات نويسنده در بيشتر 
شـود؛ زيـرا   شمرده تواند يكي از منابع  ، ميشده  و آثارشان ديده قانخطاهايي كه در اين مدت از محق. است» مطالعه
از همچنـين،  . ايـم  كـرده و تعريـف  را خـالي ديـده،   يك مهـارت  جاي مراحل پژوهش،  هر خطا در هريك از در ازاي
 ةدر همـ . ايـم  بهره بـرده  آن، منطقي مباحث ةو توسعاين اثر وري  براي افزايش بهره ،هاي متعدد روش تحقيق كتاب
  . ودكه كاربردي و خودآموز بودن است، در حد امكان حفظ ش كتاب،ويژگي اصلي ايم تا  كوشيدهموارد 

دهـد   گام و فرايندي، با زبان ساده، توضيح مي به رود كه مراحل پژوهش را گام ترتيب پيش مي اين ساختار كتاب به
كنـد و در   صـورت دسـتوري تجـويز مـي     همچنين، فراينـدهاي تحقيـق را تحليـل، و اصـول را بـه     . و خودآموز است

  . كند باحث را كاربردي طرح ميها با مخاطب، با صيغة خطاب، ارتباط برقرار، و م دستورالعمل
تـا كنجكـاو   . هاي حاكم بر ساختار اين كتاب آن است كه آموزش بر پژوهش مقدم است يكي از اصول و سياست

توانيم مقايسه كنـيم و تـا    رويم و تا نياموزيم، نمي نمي) اوليه(نشويم، به سراغ آموزش و يادگيري و مطالعات پيشين 



همچنين، تا مسئله نداشـته باشـيم،   . شود كنار هم نگذاريم، پرسش و مسئله طرح نمي ها را مقايسه نكنيم و آموخته
آوري اطالعـات پـس از مسـئله، بايـد      هـا و جمـع   در يادگيري. شود مطرح نمي) بعدي(ها و مطالعات پسين  يادگيري

  . تحليل، تركيب، نقد و توليد كنيم
يادگيري . تنظيم شده است) ها ها و ترتب مهارت هارتكفايت آموزش، تجزية م(گانه  اين كتاب براساس اصول سه

هـاي پژوهشـي،    اين، ما از مقـدمات مهـارت   بر  افزون . كند كه مهارت بعدي بهتر آموخته شوند هر مهارتي كمك مي
هـاي پـژوهش اسـت،     هاي مطالعه و تأكيد بر اصول نگارشي و بندچيني، كه بستري براي باردهي مهارت يعني شيوه

هاي متعـددي   توجهي به هريك از اين سه اصل، آسيب بي. و آن را به مربيان يا منابع ديگر وانگذاشتيم طفره نرفتيم
پژوهـان را   رعايت نكردن اصـل اول، دانـش  . اند پژوهان از آن در امان نمانده آورد كه امروزه بسياري از دانش به بار مي

شـود كـه    تـوجهي بـه اصـل دوم سـبب مـي      بـي . سـازد  مي رو ها روبه نويسي با نارسايي مهارت نامه در آستانة پژوهش
عوارض اين غفلت فقط در ميانة عمـل  . هاي مؤثري از قلم بيفتند و در هنگام آموزش سربسته، مغفول بمانند مهارت

هـاي   ها يا حتي كارگـاه  ايم كه چند بار در كالس پژوهان بسياري را ديده دانش. شود و بروز رفتار پژوهشي نمايان مي
شـناختي در كـار آنهـا     هاي فـاحش روش  اند؛ اما هنوز ذهن و قلم آنها كارايي ندارد و غلط تحقيق شركت كردهروش 

  .شود نظمي و اختالل در آموزش مي رعايت نكردن اصل سوم سبب بي. شود ديده مي
  

  هاي كتاب  چكيدة بخش
  : اجمال اشاره كنيم ها به ها و درس براي سهولت مطالعة اين كتاب، الزم است كه به چكيدة محتواي بخش

هـا، ضـمن دعـوت محقـق بـه       ايـن درس . هاي يك تا سه را دربرگرفته است ، درس»كليات«بخش اول با عنوان 
تـرين   تـرين و رايـج   بزرگ. سازد شن ميبينانه، مفهوم تحقيق و اصطالحات وابسته به آن را بر وي رو ريزي واقع برنامه

همچنـين، وجـوه   . ايـم  صـراحت بازگفتـه   ها بـه  خلط، تميز ندادن موضوع از مسئله است كه اين نكته را در اين درس
شـناختي و اخـالق    هاي ارزش پژوهان امروزي، و همچنين بايسته را براي محققان و دانش  اهميت و ضرورت پژوهش

  . ايم پژوهش را يادآور شده
هاي چهـارم تـا ششـم، ضـمن      ، در قالب درس»شناسي يابي و مسئله شناسي، مسئله موضوع«بخش دوم با عنوان 
نگـري را از طريـق طوفـان     سازي براي جامع شناسي، يكي از راهكارهاي كنجكاوسازي و زمينه تفصيل بيشتر موضوع

. رسـاند  بندي مي سؤاالت به مهارت مقوله بندي شناسي و طبقه آموزد و ذهن او را از طريق سؤال به محقق مي 1فكري
عنـوان نخسـتين    هاي مسئلة پژوهشي، مسئلة خود را، بـه  تواند، با توجه به شرايط و ويژگي در اين صورت، محقق مي

  . نامه آماده كند گام مهم و اساسي در عرصة پژوهش، تشخيص دهد و با شناخت بيشتر مسئله، خود را براي طرح
نويسي و ابعاد و اجزاي آن را بـا   نامه ، در سه درس هفتم تا نهم، فرايند طرح»نويسي نامه رحط«بخش سوم با عنوان 

نامـة خـود را،    سازد تا با تجسـم همـة مراحـل كـار، پـژوهش      دهد و او را آماده مي جزئيات الزم براي محقق شرح مي
  . صورت جامع، معماري و طراحي كند به

هـاي دهـم تـا     طور نسبي، مفصل اسـت و درس  به» خواني شناسي و منبع نبعيابي، م منبع«بخش چهارم با عنوان 
                                                      

1. Brain Storming. 



هاي تحقيق كه از مـا پاسـخ    ، اين ماييم و فهرست مفصلي از پرسش پس از طراحي پژوهش. گيرد مي بر پانزدهم را در
ر اعتبار و ارزش، نظ چگونه منبع را بيابيم؟ چگونه از. رسد ترتيب، نوبت به محل پاسخ يعني منابع مي بدين. طلبند مي

مطالعـة آنهـا     آنها را بازشناسيم؟ پس از شناخت منابع، چگونه محتواي درون آنهـا را بشناسـيم و بـدانيم كـه روش    
خـواني، انتخـابي    هاي مطالعة اجمالي، تندخواني، عبارت ها، روش چگونه است؟ اين بخش، ضمن پاسخ به اين پرسش

هاي مهـم پـردازش ضـعيف و ناپختـه، نداشـتن       شويم كه يكي از علت يادآور مي. خواني را معرفي كرده است و دقيق
سـبب   دهي و مستندسـازي، بـه    همچنين، روش ارجاع. ايم مهارت در مطالعه است كه در اين بخش بدان اشاره كرده

  . تناسب آن با منابع، در همين بخش آمده است
اصـول و  . هاي شانزدهم تا نوزدهم را دربرگرفته است درس» آوري و تحليل اطالعات جمع«پنجم با عنوان  بخش

پـس از  . محور، در اين بخش توضيح داده شده است  برداري پرسش ويژه روش فيش آوري اطالعات، به هاي جمع روش
وجه به سطوح مختلف پردازش كه از محقـق  عنوان كااليي كمياب در تحقيقات، با ت اين مرحله، پردازش اطالعات، به

سـازي و   پارچـه  توجـه بـه سـطوح پـردازش و چگـونگي چيـنش و يـك       . درسـتي انجـام شـود    رود، بايد به انتظار مي
شودـ راهكار اصـلي كارآمدسـازي و    هاي روش تحقيق از آنها بسيار كم بحث مي دهي اطالعات ـ كه در كتاب  سازمان
  . كند نويس مناسب آماده مي بر آن، محقق را براي تدوين يك پيش فزون بخشي به تحقيق است و ا انسجام

. شـود  را شامل مي 25تا  20هاي  س در» نگاري، ويرايش و دفاع هاي تدوين، درست مهارت«بخش ششم با عنوان 
نويسي يكي از معضالت مربيان پـژوهش در كشـور ماسـت كـه در مراحـل       پژوهان بر انواع غلط عادت و تسلط دانش
دهد و به قيمـت اسـتفاده نكـردن از تحقيـق يـا عقـيم        كامالً خود را نشان مي) نويسي گزارش(پاياني فرايند تحقيق 
ناچار و با توجه به نياز مبرم بسياري از محققان، انـواع خطاهـاي قلمـي را     اين بخش، به. انجامد ماندن اين فرايند مي

ازآنجاكـه محتـواي گـزارش تحقيـق حتمـاً بايـد       . دهد ست ميكند و راهكار تصحيح آن را به د تفصيل بررسي مي به
هـا مهجـور    بندچيني دقيقي داشته باشد، الگوهاي متعدد بندنويسي نيز كه با وجود اهميـت آن در منـابع و كـالس   

در درس آخـر  . نهايت، روش تدوين مقدمه، چكيده و نتيجه نيز بيـان شـده اسـت    در. است، در اين بخش آمده است
همچنـين در  . ارة مديريت زماني و اجرايي، و نحوة دفاع از آن در جلسة دفاعيه نكاتي را بيـان كـرديم  اين بخش، درب

نويسـي بـراي محققـان و     سبب اهميت مقالـه   نويسي و فرايند آن را، به انتهاي كتاب، در قسمت ضميمه، شيوة مقاله
نامـه   نامـه را آغـاز   ميدواريم كه محققان مـا پايـان  بينانه ا ايم، و خوش استقبال فراوان آنها از اين مهارت، ضميمه كرده

  .بدانند و پس از دفاع يا حتي قبل از آن، مسير پژوهش و نويسندگي مقاله را در پيش گيرند
  

  اين كتابو روش استفاده از  خاطبم
. نـد ا كننـد، امـا مقـدمات و لـوازم آن را ندارنـد، مخاطـب ايـن كتـاب        آغـاز  خواهنـد پـژوهش را    افرادي كه مي  همة
هاي فلسفه، كالم، منطق، تفسير، علوم قرآني و حديث، تاريخ، فقه  هاي علوم اسالمي، مانند رشته پژوهان رشته دانش

آنها در ايـن كتـاب خواهنـد آموخـت كـه چگونـه       . هاي اين كتاب استفاده كنند توانند از مباحث و روش و اصول مي
پژوهـان مقـاطع    برخي دانـش . و تحقيق را به هم پيوند زنندمرحلة گذار از آموزش به پژوهش را بپيمايند و تحصيل 

. آموختنـد  ميها را  اين مهارتتر بايد  پيشآنها گرچه  ؛توانند از اين كتاب استفاده كنند باالتر حوزه و دانشگاه نيز مي



مقـاطع  ن پژوهـا  دانـش ما  ةو مخاطب ثانوياند  مقطع اول حوزه و دانشگاهپژوهان  دانشما نخست مخاطب  روي،هر به
رو،  ازايـن  .اند ها در زمان خود نشده ها و مهارت و تمام كساني هستند كه به داليلي موفق به آموختن اين دانش باالتر

هـاي علمـي و كتـاب و تحقيـق پايـاني و       محور و براي تهية مقاله محور و مسئله هاي موضوع اين كتاب براي پژوهش
  .نويسي مناسب است نامه پايان

شـما بايـد در   . ترتيب خوانده شوند؛ زيرا هر درسي بر درس پيشين مترتب اسـت  ها به ود كه درسش پيشنهاد مي
بـا  . نامـه بنويسـيد   خواهيد يك مقاله يا تحقيق پاياني و يا پايان مراحل استفاده از اين كتاب، فرض كنيد كه مي  همة

پـژوهش كنيـد و   » امامـت «خواهيد دربارة  ميها را اجرا كنيد؛ مثالً فرض كنيد كه  توانيد مهارت اين فرض، بهتر مي
هـايي بـه شـما     روند كمك اين كتاب به شما در نوشتن اين پـژوهش آن اسـت كـه نخسـت مهـارت     . بنويسيد  مقاله
خواهد كه زاويـة خاصـي از آن را برگزينيـد و بـه      آشنا شويد و سپس از شما مي) مطالعه(آموزد تا با اين موضوع  مي

ترتيـب،   بدين. برد گام در مراحل تحقيق به پيش مي به هاي معين، شما را گام قالب مهارتسپس در . برسيد» مسئله«
هـا و   تمـرين «ها، بخشي را با عنوان  در پايان درس. نامه همراهي خواهد كرد تدريج شما را تا تدوين نهايي پژوهش به

. جد به اين قسمت اهتمام ورزند ها، به مهارتكنيم كه مخاطبان كتاب، براي تثبيت  ايم و توصيه مي آورده» ها فعاليت
ايـم كـه از    آنچه در پايان درس از شما خواسته شده، با اهداف هر درس هماهنگ است و در ذيل اهـداف، نخواسـته  

فقط بر آنچه بيشتر مورد انتظار و معمول است بسـنده  . ها نام ببريم اهداف مربوط به دانش، درك و فهم مهارت  همة
  . ايم كرده
  

  قدرداني و سپاس 
و همـة   دانم كه از مديريت محتـرم تـدوين متـون مؤسسـة آموزشـي و پژوهشـي امـام خمينـي         در اينجا الزم مي

در ميـان ايـن اسـتادان، از اسـتاد     . سازي اين كتاب بنده را ياري دادند، صميمانه قدرداني كنم استاداني كه در آماده
. شان موجب ارتقاي اين اثر شدند، صميمانه سپاسگزارم ي تخصصيحسين شريفي كه با ارزشيابي و پيشنهادها احمد

االسالم والمسلمين دكتـر احمـد احمـدي، رئـيس محتـرم سـازمان مطالعـه و         همچنين از استاد عزيز، جناب حجت
االسالم والمسلمين جناب آقاي احمـد ديـاني، معـاون محتـرم      و حجت) سمت(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

االسـالم والمسـلمين    از نظرهاي اصالحي استاد گرامـي، جنـاب حجـت   . ق آن سازمان، بسيار سپاسگزارممركز تحقي
از همـة اسـتادان و   . كـنم  هاي حاضر بودند، صـميمانه قـدرداني مـي    نحوي آغازگر تالش دكتر مجيد طرُقي نيز كه به

هـاي كتـاب را بـا     نهنـد و ضـعف   پژوهان و خاصه استادانم در روش تحقيق خواهشمندم كه بر اين بنده منـت  دانش
شكل بهتـري تقـديم دانشـجويان و طـالب      هاي منطقي كافي گوشزد كنند تا اگر توفيق خدمت ادامه يافت، به دليل
 .عصر همة ما را به سربازيِ خود بپذيرد و اين اثر ناچيز را مبارك گرداند اميدواريم كه حضرت ولي. شود
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