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  هفدهم چاپ پيشگفتار
  

اي اسـت كـه طـي قرنهـاي متمـادي       دانش و معرفت بـشر حاصـل تـالش كاوشـگرانه        
صورت گرفته و از طريق انتقال به نسلهاي بعد و افزوده شدن بر آن به صورت كنوني                 

يابنـده برخـوردار     اين دانش و معرفت از خصلت افزايـشي و گـسترش          . در آمده است  
رة تاريخي از زندگي بـشر، معلومـات جديـدي حاصـل      است؛ يعني در هر مقطع و دو      

. گرديده كه بر معلومات قبلي او افزوده شده و اين روند تاريخي همچنـان ادامـه دارد             
اما اين روند سرعت و شـتاب يكنـواختي نداشـته، زيـرا در بعـضي از قـرون و اعـصار             

عرفت بـشر  با اين حال، دانش و م. سرعت آن زياد و در زمانهاي ديگر كند بوده است    
ده و در   و افزايش چشمگيري پيدا نم    سه بعد از رنسان   ژوي هاي اخير تاريخي به     در دوره 

  .اي برخوردار شده است سابقه قرن اخير از گسترش بي
منشأ تالش كاوشگرانة بشر براي دستيابي به معلومـات بيـشتر را عـواملي نظيـر                

ايـن  . دهـد   او تـشكيل مـي     و نيـز تـأمين نيازهـاي زنـدگي           ،نياز فطري انسان به دانستن    
بنـابراين،  . انـد  عنوان موتور محركة كسب معلومات بشر عمـل كـرده       عوامل همواره به  

بشر به دليل نياز به ارضاي كنجكاوي و آگاهي از رموز جهان، و نيز به دليـل نيـاز بـه                     
ي آن تـأمين    دبايست از جهان خلقت و مواهـب خـدادا          رفع احتياجات زندگي كه مي    

.  زيادتر اطالعات خود را گـسترش دهـد        هرچه بيشتر بداند و     هرچهده  گردد، ناچار بو  
براي دانستن و كسب آگاهي و معلومات، روشها و ابزارهاي متناسبي الزم اسـت كـه                
بشر در حركت كاوشگرانة خود به ابداع و استخدام آنها اقدام كرده اسـت تـا بتوانـد                   

بـرايش مـؤثر و مفيـد باشـد     طور كه هست بشناسد و از آن به صورتي كه   جهان را آن  
  .استفاده نمايد
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سينه  به تجارب بشر و آگاهي او در هر دورة تاريخي به صورت مكتوب يا سينه             
 و  تجـارب و معلومـات جديـدي كـسب كـرده           نسلهاي بعد سپرده شده و آنهـا نيـز        به  
انـد تـا بـدين طريـق مجموعـة            م آن را افزايش داده و به نسل بعد از خـود سـپرده             حج

  .هاي مختلف فراهم آمده است ري در قالب ادبيات و فرهنگ علمي رشتهمعارف بش
توان گفت كه بشر در هر دورة تاريخي به آگاهي از روش و ابزار                ، مي بنابراين

اين روش و ابـزار نيـز      . كسب معلومات و به عبارتي روشهاي تحقيق نياز داشته و دارد          
ل و توسـعه بـوده اسـت؛         و تكامـل معلومـات بـشري در حـال تكامـ             توسـعه  به تناسب 

مـدتر از روشـهاي گذشـته اسـت و طبعـاً        آتـر و كار     نحوي كه روشهاي امروز كامل      به
  .تر از روشهاي امروز خواهد بود روشهاي آينده كامل

. طوري كه گفته شد، كسب معلومات نيـاز بـه ابـزار و روش و آگـاهي دارد                   به
خواهد بدانـد و      ساً هر كس مي    دانشجويان و اسا   اين، الزم است محققان، استادان،    بنابر

مجهولي را كشف نمايد و بر دامنة معلومات بشر بيفزايد، از روشهاي تحقيـق آگـاهي        
  .يافته، فنون كشف واقعيتها و شناخت حقايق را فرا گيرد

خـصوص در     هخوشبختانه به دنبال تحوالت علمي كه در كشور و جامعة مـا بـ             
ر قالب تأليف و ترجمه به چاپ رسيد، كـه      سالهاي اخير به وجود آمده، آثار زيادي د       

هـا   كـرده  ويژه تحصيل مند، به  هر يك به سهم خود توانسته دانش و معرفت افراد عالقه          
نحوي كه هـر كـدام        و دانشگاهيان را در زمينة روشهاي تحقيق علمي افزايش دهد؛ به          

 روش تحقيق علمي و ارتقاي فرهنگ تفكر علمـي          تنقش مؤثري در غني شدن ادبيا     
، زيرا خـدمتي    اند كه جا دارد از تالش همة آنها تشكر به عمل آيد             در جامعة ما داشته   

بزرگ براي آشنايي دانشجويان و جوانان و جامعة ما كه در آغاز مرحلة خيز علمي و                
شـك، در آينـده نيـز         بـي . انـد    قرار گرفته با روشهاي تحقيق علمي، انجام داده        فناورانه

ش تحقيق علمي در كشورمان خواهيم بـود و مقامـات و       تر شدن ادبيات رو     شاهد غني 
ل و  آن انجـام دهنـد، زيـرا تحـو         اي را براي    جانبه  ربط بايد تالش همه     دستگاههاي ذي 

خيز علمي بدون آشنايي با روشها و آداب تحقيق علمي و بدون برخورداري از ابـزار                
  .مد، مقدور نيستآمورد نياز و كار



  3      مهفدهچاپ پيشگفتار 

  

 تهيـه   اي بر روش تحقيق در علـوم انـساني          مقدمهكتاب حاضر كه تحت عنوان      
حاصـل  ايـن كتـاب     . شده، گام كوچكي است كه در همين راستا برداشته شده اسـت           

برخورداري از منابع، آثار و تجارب ارزشمند ديگران و نيز تجارب چندساله نگارنده             
از . در زمينه تحقيقات، آموزش روش تحقيق و مسئوليتهاي پژوهشي دانشگاهي اسـت   

هاي گوناگون علوم انـساني     مندان و دانشجويان رشته     تواند براي اكثر عالقه     و، مي ر  اين
  .و اجتماعي مفيد باشد

فصل اول به بيان تشريح مفاهيم كلي نظيـر         :  فصل است  سيزدهاين كتاب شامل    
مفهوم، فلسفه و قواعد تحقيـق علمـي؛ رابطـه تحقيـق علمـي بـا آمـار و رايانـه؛ و نيـز                        

يه، قانون علمي، روشـهاي اسـتدالل، متغيـر، تعريـف عمليـاتي و              از قبيل نظر  مفاهيمي  
فصل دوم انواع تحقيقات علمي را از حيث هـدف          . فرايند تحقيق علمي پرداخته است    

 تحقيق و نحـوة  مسئلهفصل سوم به بيان مفهوم   . نمايد   روش آنها معرفي مي     و و ماهيت 
رضـيه، انـواع و شـيوه       فصل چهـارم مفهـوم ف     . پردازد  تعريف و تبيين و نگارش آن مي      

گيـري پرداختـه،    م بـه بحـث نمونـه   فصل پنج. دهد گارش آن را توضيح مي    تدوين و ن  
فـصل شـشم   . كنـد  مفهوم نمونه و انواع آن و روشهاي برآورد حجم نمونه را بيان مـي             

در فصل هفتم درباره روشـها      . دهد  گيري را مورد بحث قرار مي       ابزار سنجش و اندازه   
. اي و ميداني بحـث شـده اسـت          عات اعم از روشهاي كتابخانه    و ابزار گردآوري اطال   

ها و تشريح روشهاي دستي       بندي داده   فصل هشتم به بيان كدگذاري، استخراج و طبقه       
ها و انواع و روشهاي آن مورد         فصل نهم تجزيه و تحليل داده      در. پردازد  و ماشيني مي  

نگارش گزارش تحقيق و در فصل دهم نحوة تنظيم، تدوين و  . بحث قرار گرفته است   
فصل يازدهم طرح    در. شود  حصيلي دانشجويان تشريح مي   تنامه    نيز شيوة دفاع از پايان    

در فــصل . گيــرد تحقيــق و نحــوة تهيــه و تنظــيم آن مــورد بحــث و بررســي قــرار مــي
و نيـز پايگاههـاي   دوازدهـم دربـارة تهيـه و تنظـيم مقالـه علمـي، سـاختار و انـواع آن         

 و سـرانجام در فـصل سـيزدهم روش ارجـاع و             شـود   داده مي  توضيحاطالعات علمي   
  .استفاده از آثار ديگران معرفي شده است

نكتة قابل ذكر اينكه، در كتاب حاضر سعي شده از بيان معادلهاي انگليسي در              
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نامة فارسي به انگليسي به پايـان كتـاب           اري شود و در عوض يك واژه      دپاورقيها خود 
  .افزوده شده است

 ضمن اظهار تشكر از سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انـساني                خاتمه، در
سـرمد كـه    ، كه به چاپ كتاب اقدام كردند و جناب آقـاي دكتـر              )سمت(دانشگاهها  

انـد و نيـز بـا تـشكر از همـسر و فرزنـدانم كـه         خوبي انجام داده  كار مهم ويرايش را به    
شـود   ن گرانقـدر تقاضـا مـي   مجال نوشتن اين كتاب را به اينجانب دادند، از خوانندگا        

كاستيهاي اين اثر را به نگارنده گوشزد نمايند تا نـسبت بـه رفـع آن در چاپهـاي بعـد                     
  .اقدام شود
  

  نيا محمدرضا حافظ
  1388 ،   تهران




