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مقدمه
بشر از آن روز كه پا به عرصه حيات گذاشت ،خود را در مقابل مجهوالت بىشمارى ديد ،فكر
و توان تجزيه و تحليل كه برترين نعمت خداوند به او شمرده مـىشـد و مـا بـهاالمتيـاز او از
ساير مخلوقان بود ،او را وامىداشت كه در برابر مجهوالتش به كاوش بپردازد .اما اختراعـات و
اكتشافات او در اين عرصه با توجه به گستره عظيم هستى ،هرقدر بيشتر مىشد و مجهـوالت
اوليه او به هرميزان كه به معلومات تبديل مىگشت ،شاخههاى بسـيارى از مجهـوالت ديگـر
كه قبالً نسبت به آنها در جهل مركب بود ،خود را آشكار مىساخت.
اينك براى بشر قابل ترديد نيست كه هيچگاه همه معلومات براى وى كشف نخواهد گشـت و
علم هرگز به نهايت خود نخواهد رسيد ،بنابراين هرچند پردههـاى جهـل ،هـرآن بـا سـرعتى
بيشتر از نور ،كنار زده شوند و علم و دانش قلههاى مرتفع را فتح نمايد اما همواره مجهـوالت
او بيش از معلوماتش خواهد بود.
البته عشق به دانستن و آرزوى رفع حوائج و نيازهاى بشـر كهپابـهپـاى پيشـرفت او افـزايش
مىيابد ،موجب مىشود كه يأس از كشف همه حقايق ،هرگـز باعـث قطـع كـاوش و تحقيـق
نشود و لذا آدمى همواره در پى كشف و اختراع جديد است و هر لحظـه بـر تحقيقـات خـود
مىافزايد.
بىترديد عامل ترويج علم و دانش ،پژوهش و تحقيق و ارائه نتايج حاصله آن به انديشـمندان
ديگر است .طبعا انتشار انديشهها ،موجب تلؤلؤ انديشههـاى مترقـى و مترقـىتـر شـده و بـر
بالندگى علم و دانش مىافزايد.
از اينرو تنها انديشيدن كافى نيست ،بلكه بايد حاصل اين انديشههـا در اختيـار جامعـه قـرار
گيرد و به نسلهاى بعد منتقل گردد ،كه چهبسا انديشهاى در اكنون زمان ،قابـل همـم سـاير
انديشمندان نباشد ،اما در پى سالها و قرنها به عنوان تفكرى مدرن تلقى شود.
معلوم است كه هر محقق ،به فراخور كار و شناختى كه از مخاطبين دارد ،حاصل تالش خـود
را با سليقهاى شخصى ارائه مىدهد و بر همين اساس يك روش انحصارى براى همه تحقيقها
وجود ندارد.
اما انديشمندان براى يكسانسازى امر تحقيق ،راههاى تحقيق را با نام «روش تحقيـق» ارائـه
دادهاند.
روش تحقيق ،نقشهاى است هدفمند كه حاصل كار محقق را بـراى رفـع مجهـوالت و كشـف
قوانين طبيعت و تعالى بشر نمايش مىدهد ،پس در واقع مىتوان از روش تحقيق بـه عنـوان
چارچوبه اصلى تحقيق ياد كرد كه تحقيق در محدوده آن شكل مىگيرد و از دايره آن خـار
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نمىگردد.
مجموعهاى كه شما اينك مالحظه مىكنيد ،حاصل سالها تحقيق در برخى رشتههـاى علـوم
انسانى و روشى منسجم در امر تحقيق مىباشد ،اميد كـه مـورد قبـول خداونـد متعـال قـرار
گرفته و محققان را كارائى مماعف بخشد.
ضمنا بر خود الزم مىبينم كه از جناب آقاى دكتر كاميار صداقت كـه در پـردازش اطالعـات
اين مباحث ،و نيز جناب آقاى احمد رضوانى كه در ترجمـه متـون ،زحمـات بـىشـائبهاى را
متحمل شدهاند ،تشكر نمايم.
على غمنفرى
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نوشتار

1

دين مقدس اسالم به نوشتار اهميتى ويژه مىدهد .قرآن كريم قلم و آنچه را كـه مـىنويسـد،
مىستايد و خداوند به همان سوگند ياد مىكند و كالم خويش را به آن تأكيد مىنمايد.
ن وَالْقَلَمِ وَ مايَسْطُرُونَ

2

در اخبار و احاديث هم فميلتى غيرقابل توصيف براى قلم ذكر شده است ،از جمله اينكه امام
صادق عليهالسالممىفرمايند :خداوند اولين چيزى را كه خلق كرده است ،قلم است.
اوّل ما خلقاللّه القلم ،فقال له اُكْتُبْ فكتب ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة
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اولين چيزى كه خداوند آنرا آفريد قلم بود .خداوند به او فرمود :بنويس و او هرچه شده و تا قيامت خواهد شد،
نوشت.

از سوى ديگر ،نفس نوشتن نيز از ارزشهائى است كه دين بر آن پـاى فشـرده اسـت و داليـل
عمده تأكيدش را نيز بيان كرده است تا ايجاد انگيزه نمايد و رغبت به نوشتن افزايش يابد.
از جمله علل تأكيد اخبار و احاديث بر نوشتن ،عبارتند از:

1ـ حفظ و بقاء
كتابت موجب حفظ علم مىگردد .علمى كـه در سـينههـا نهـان اسـت بـا خـرو روح از آن
سينهها محو مىشود ،اين علم را بايد به وسيله كتابت حفظ كرد.
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهبه اصحابش فرمودند :علم را بـه زنجيـر درآوريـد .عـر كردنـد چگونـه
حمرت فرمودند :به وسيله كتابت
قَيِّدُوا العلمَ :قيل وما تقييده قال :كتابَتُهُ.

4

2ـ دفع اضطراب
انسانى كه علوم را در سينه خود مخفى كرده است ،چه بسا همواره نگـران از بـين رفـتن آن
است .اما اگر علم خويش را بر كاغذها ضبط نمايد ،بـه خـاطر وجـود يـك پرونـده پشـتيبان

-1
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 -2سوره قلم ،آيه .1
-3بحاراالنوار ،محمد باقر مجلسى ،متوفى 1111ق ،ط مؤسسه الوفاء بيروت لبنان ،54 ،1414 ،ص.311
 -4بحاراالنوار ،2 ،ص.151
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آرامش مىيابد و نگرانى او رفع مـىگـردد .بـر همـين اسـاس اسـت كـه امـام صـادق
مىفرمايد :قلب آدمى بر نوشتهاش اتكاء دارد.
اَلْقَلْبُ يَتَّكِّلُ عَلَى الْكِتَابَةِ.

عليـهالسـالم

1

3ـ يارى مستمر
حافظه آدمى آنچنان قوى نيست كه هر لحظه به معلوماتى محتا شد سريعا حاضر گردنـد.
چهبسا برخى مؤنهها بايد شكل گيرد تا محفوظات چندين ساله انسان رو شود .ولى آنچه كـه
مكتوب شود ،گاه نياز ،فورا به يارى انسان برمىخيزد و حافظه را در يادآورى گذشـته كمـك
مىكند.
امام صادق عليهالسالممىفرمايد:
2

اِحْتَفِظُوا بِكُتُبِكُمْ فَاِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتاجُونَ اِلَيْها.
نوشتههايتان را حفظ كنيد كه شما به زودى به آنها محتا مىشويد.

4ـ زكاة
زكات ،اضافى دست رنج است كه بايد در امورى خاص مصرف شود و صـرف آن مايـه حفـظ
بقيه دسترنج و استفاده صحيح از آن مىباشد كه همين را اصطالحا «بركت» گويند.
علم نيز حاصل زحمت انسان است و آن هم هر چند ثروتى معنوى بوده و قابل قياس با مـال
نيست ،ولى بايد زكاتش ادا گردد.
زكات علم ،نشر علم به انحاء مختلف و از جمله كتابت است.
امام صادق عليهالسالممىفرمايد:
عَلى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزائِكَ زَكاةٌ واجِبَةٌ لِلّه عَزَّوجلَّ ...،وَ زَكاةُ الْيَدِ اَلْبَذْلُ وَالْعَطاءُ وَ السَّخاءُ بِما أَنْعَمَاللّه عَلَيْكَ بِهِ وَ
3

تَحْريكُها بِكِتابَةِ الْعِلْمِ.
هرچيز زكاتى دارد كه پرداخت آن نزد خداوند متعال واجب است .زكات دست بـذل كـردن و عطـا نمـودن و
سخى بودن به آنچه خداوند عطا فرموده و نيز حركت دادن آن به نوشتن معارف است.

به هر حال علم و دانش به وسيله كتابت مىماند و به نسلهاى آتى منتقل مىشود و مايههائى
قوى براى آيندگان بشمار مىرود.
 -1اصول كافى ،ثقهاالسالم كلينى ،متوفى 339ق .ط دارالكتب االسالميه ،تهران.1315 ،
 -2اصول كافى ،1 ،ص.52
 -3مستدرك الوسائل ،محدث نورى ،متوفى 1331هـ ،.مؤسسه آلالبيت ،قم1418 ،هـ ،7 ،ص.45
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عالوه بر آنچه گفته شد ،نوشتار راهى براى كسب معيشت مشروع مىباشـد و موجـب اعتبـار
علمى و شهرت اجتماعى نويسنده مىگردد ،و البته اين دو اگر در طـول چهـار عنـوان اوليـه
قرار گيرند و به قصد رضاى حقتعالى صورت پذيرند ،منافاتى با اخالص ندارند ناگفتـه نمانـد
كهاهميت نوشتار ،براى هيچ صاحب خردى قابل انكار نيست ،بگـذريم از كسـانى كـه بعـد از
ارتحال پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلـهبه بهانهاى واهى و بيان احاديثى مجهول ،يكصد سال مانع كتابـت
معارف شدند و به اين وسيله كريهترين و سنگينترين ضربه را به پيكره علوم مترقى اسـالمى
1
نواختند.

زمينههاى الزم براى نگارش
كار نگارش همانند هر فن ديگرى ،صرفا با دانستن قوانين تئورى ،عملى نمىشود.
اولين حرف در نگارش بعد از شناختن قوانين نگارش ،اين است كه قلـم را بـه كاغـذ نزديـك
كنيد و از هرجا كه دوست داريد كار را شروع كنيد ،از توصيف فصول سـال گرفتـه تـا طـرح
آرزوها و اميال انسانها و داستان گذشته زندگى و حوادث و اتفاقات آن تا هرچيز ديگر .طبعـا
مىبايست از موضوعى شروع كنيد كه بيشتر به آن عالقمند هستيد و از قبـل بـا آن آشـنائى
اجمالى داريد.
گام ديگر اين است كه ضمن مشورت علمى با كسانى كه در اين مسير هستند و راهى را طى
كردهاند ،نوشته خود را به آنان نشان دهيد تا مورد نقد قرار گيـرد و حتـى ملتمسـانه از آنهـا
درخواست كنيد تا نوشته شما را مورد نقد قرار دهند.
انتقادها را بايد دقيقا مورد بررسى قرار داد ،چهبسا برخى از اين نقاديها ،حسادتهائى باشد كـه
قابل اعمال نيستند ،برخى نيز ذائقههاى مختلـف افـراد هسـتند و البتـه اگـر بيشـتر نقـدها،
ذائقهاى خاص را ترجيح مىدهند بايد بـه آن توجـه نمـود ،برخـى نيـز اشـكاالت و ايراداتـى
هستند كه حتما بايد مرتفع شوند.
مايه اوليه نوشتن ،دانستن است ،دانستن نيز از طريق يكى از حـواس پنجگانـه و يـا تعقـل و
تدبّر پيش مىآيد ،پس بايد حواس را بكار گرفت ،بيشتر ديد ،بيشتر شنيد و ...سـپس آنهـا را
مورد ارزيابى قرار داد ،صحت و سقم آنها را معين نمود.
بعد از دانستن و تدبّرهاى ممتد و پيوسته ،بايد از آموختهها بهره برد و سـوژههـا و طرحهـا را
براى نوشتن ابداع نمود .اين طرحها مىتواند در آغاز بسـيار ابتـدائى بـه نظـر رسـند ،امـا بـا
 -1ر .ك :بحاراالنوار ،22 ،ص.473
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ممارست به طرحهاى خالقانه ،علمى و با كيفيت عالى مبدل خواهند شد.
الزم به ذكر است كه نگارش مقاالت و رسالههاى علمى ،عـالوه بـر روشـهاى عمـومى ،داراى
شيوهاى خاص نيز مىباشند كه اين شيوه توسط همان مراكز علمى منتشر مـىشـود و البتـه
رعايت آن الزم بوده و معيار پذيرفته شدن تحقيق در آن مؤسسه خواهد بود.

اخالق نگارش
رعايت محسنات اخالقى خاص نگارش ،براى هر نويسندهاى امرى الزم و حياتى است و عامل
سنجش ميزان تقواى او شمرده مىشود.
بخشى از اين محسنات ،مربوط به سلسـله علـومى مـىگـردد كـه نويسـنده از انديشـمندان
گذشته و آثار آنان فراگرفته است.
برخى از اين محسنات عبارتند از:
1ـ ذكر نام مؤلف و اثر وى
2ـ تحريف ننمودن محتواى كالم ديگران
3ـ تغيير ندادن الفاظ در صورت نقل قول مستقيم از آنان
4ـ ترجمه مورد قبول عموم از واژههاى چند پهلو
5ـ ذبح ننمودن محتواى مقاله افراد به بهانه اقتباس و تلخيص
1ـ نقد منصفانه در صورت نياز
7ـ هتك نكردن حرمت افراد به بهانه نقادى
8ـ پرهيز از ذكر الفاظ كنايهآميز
همچنين ،رعايت محسنات اخالقى مربوط به نوشته و نيز آنچه كه مرتبط بـا خـود نويسـنده
است ،امرى حياتى شمرده مىشود .چه اينكـه نوشـته اثـرى مانـدگار از نويسـنده محسـوب
مىشود و در طول اعصار نشان دهنده شخصيت واقعى او براى همه مخاطبان مىباشد.
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پروژه تحقيقاتى

1

تحقيقات علمى به دو شيوه كلى ،فردى و گروهى قابل اجراست.
در تحقيقات گروهى ،جمعى پيرامون موضـوع واحـدى كـه نتيجـهاى واحـد خواهـد داشـت،
تحقيق مىكنند.
شيوه كار اين گروه ،به وسيله خودشان تنظيم مىشود و غالبا ،شخصـى را بـه عنـوان رئـيس
گروه برمىگزينند ،كار او هماهنگى بين اعماى گروه و تعيين كـار هـر عمـو در هـر مقطـع
تحقيقى است.
شيوه كار اعماء گروه بستگى به توافق گروه دارد .آنهـا مـىتواننـد همگـى روى يـك بنـد از
موضوع كار كنند و سپس كارهاى خود را با هم مقايسه نمايند و بهترين و جامعترين آنهـا را
برگزينند.
نيز مىتوان موضوعات را طبقهبندى كرده و هركس روى موضوعى خاص كار نمايد همچنين
چه بسا منابع را تقسيم كنند و هر عمو منبع يا منابعى خاص را برگزيند.
گروه مىبايست هرچند وقت و با فاصله زمانى معـين ،جلسـه برگـزار كننـد .دسـتور جلسـه،
پىگيرى مصوبات گذشته و بررسى كارهاى انجام گرفته جديد خواهد بود.
در نوشتن پاياننامههاى دانشجويى جز در برخى رشتهها (نظير علوم پزشكى و مهندسى) ،از
اين نوع كار استقبال نمىشود .هرچند آثـار ايـن شـكل تحقيـق در صـورتى كـه مبتنـى بـر
جنبههاى تفكر قياسى محكمى باشد ،بسيار زياد است.
شكل دوم تحقيق ،تحقيق فردى است .در اين نوع تحقيـق ،شـخص راسـا و يـا بـا راهنمـائى
محققى برجستهتر ،در موضوعى خاص به مطالعه مىپردازد و نتيجهاى از آن اخذ مىكند.
اين نوع تحقيق كه اكنون شيوه تحقيقـات علمـى در غالـب مراكـز آمـوزش عـالى و نگـارش
پاياننامه مقاطع مختلف تحصيالت عالى است ،بسيار روا دارد.
ناگفته نماند كه اگر در تحقيق گروهى كوچكترين ضعفى در هـر كـدام از متغيرهـاى شـكل
دهنده آن وجود داشته باشد ،تحقيق فردى از آن بهتر خواهد بود و نتيجهاى قوىتـر خواهـد
داشت.
نوشتن رساله يا ارائه طرحهاى عملى يا نظرى در دانشگاهها و حوزههاى علميه و نيـز مراكـز
تحقيقاتى پژوهشى كشور ،عملى مرسوم است و سند دانش و قدرت علمى دانشپژوه و بلكـه
1

research project-

11

مؤسسهاى كه وى در آن تحصيل كرده و يا به فعاليت علمـى پرداختـه اسـت ،مـىباشـدو در
واقع آخرين امتحان كتبى و شفاهى دانشپژوه محسوب مىشود.
هدف چنين تحقيقاتى افـزايش اعتمـاد بـه نفـس دانشـجو ،تشـويق او بـه ادامـه ابـداعات و
اختراعات ،و ادامه فعاليت در همان زمينه ،آشنائى دانشپژوه به آخرين پيشرفتهاى علمى در
كشور و جهان ،رفع نواقص فرهنگى ،اجتماعى و صنعتى كشور ،تدوين كتـب و ايجـاد زمينـه
براى تحقيقات جديد مىباشد.
پس در واقع پاياننامه ،ماحصل كار دانشـجو و عصـاره فعاليـت او در دوران تحصـيل بـوده و
سادهترين روش ارزيابى كار دانشجو و مايه علمى اوست.

عوامل دخيل در اجراى پروژههاى تحقيقاتى
براى اجراى هر پروژه تحقيقاتى در سطح مؤسسههاى آموزش عالى ،عوامل ذيل دخيلند:

1ـ مؤسسه آموزش عالى

1

مؤسسههاى آموزش عالى بر اساس اهدافى معين ايجاد شدهاند .در اين راستا ،افزايش سـطح
فرهنگ عمومى و تخـصصى جامعه ،تربـيتبخشـى از ممتـازين جـامعه ،ايجاد زمينـه بـراى
فعـاليتـهاى علـمى و تحــقيقى آنـان و نيز انتقـال اطالعـات عمومـى بـه سطــح جامعه به
وسيــله آنان از اهداف مهم مراكز آموزش عالى مىباشد بـه طـورى كـه هـر مؤسسـهاى بـه
فراخور همان هدف در پى نيل به مراحل كاملتر و ابداع و خالقيت بيشتر در زمينههاى مـورد
نظر مىباشد.
پس يكى از فعاليتهاى آموزشى مراكز آموزش عالى در كنار ساير واحدهاى درسى ،واحـدهاى
مختص به پرژههاى تحقيقاتى است كه دانشجويان غالب رشتههـاى تحقيقـى آمـوزش عـالى
مؤظف به اجراى آن مىباشند.

2ـ شوراى آموزشى و پژوهشى مؤسسه

2

هر مؤسسهاى مطابق چارت تشكيالتى خود ،از سوى شوراى آموزشى يـا شـوراى پژوهشـى و يـا
تركيبى از هر دو ،ضوابطى به عنـوان آئـيننامـه اجرائـى پايـاننامـههـا تـدوين مـىنمايـد .ايـن
آئيننامهها ،دانشجو را قدم به قدم يارى مىرساند تا مراحل تـدوين و دفـاع رسـاله را بـه شـكل
مطلوب طى كند.
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3ـ دانشجو

1

محقق به كسى اطالق مىشود كه در پى كشف حقيقتى است.
شرط ارائه يك تحقيق صحيح و همه جانبه ،اين است كه محقق:
1ـ خوش ذوق و كنجكاو باشد.
2ـ از معلومات خوبى برخوردار باشد.
3ـ پركار و پرتالش و خستگىناپذير باشد.
4ـ دقيق بوده و سطحى به دادهها ننگرد.
5ـ انگيزه پيشرفت و رسيدن به سطوح باالتر را دارا باشد.
1ـ روحيهاى انتقادپذير داشته باشد.
7ـ منصف بوده و حقوق مؤلفان و محققان را ضايع نكند و چيزى كه فرآورده ذهن او نيست،
به نام خود مطرح ننمايد.
8ـ معلوماتش و نيز دانستنىهاى جديدش ،موجب غرور علمى او نشود.

4ـ استاد راهنما

2

شخصيتى علمى و استاد ارشدى از بين اساتيد مؤسسات عالى علمى (برپايه تعريف آئيننامـه
پژوهشى وزارت علوم) است كه وقت خاصى را صرف هدايت فكرى محققان مىنمايد.
مدرك و رشته تحصيلى استاد راهنما مىبايست مورد قبول مؤسسه تحصـيل دانشـجو باشـد.
بديهى است كه مـدرك او نبايـد از استاديار كمتـر بـوده باشـد مگـر در شـرايط خـاص كـه
مؤسسه مربى را نيز بپذيرد.
استاد راهنما مسئول اصلى راهنمائى دانشجو در تمام مراحـل تنظـيم پايـاننامـه بـوده و در
جلسه دفاعيه ،يكى از اركان اصلى محسوب مىشود.
به دانشپژوهان توصيه مىشود كه استاد راهنمائى را برگزينند كه:
1ـ دسترسى به او آسان بوده و اخذ راهنمـائى از وى بـدون رودربايسـتى بـه راحتـى ممكـن
باشد.
2ـ وقت او در طول هفته به تدريس پر نشده باشد.
3ـ راهنمايى به صورت تشكيل جلسه در محيطى آرام و در پى تمركز فكرى ،صورت پذيرد.
4ـ سختگير بوده و دقت كافى در ديدن فيشها و شيوه چينش آنها داشته باشد.
1
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 5ـ به موضوع عالقمند و نسبت به آن ،سيطره كافى داشـته باشـد مـثالً قـبالً در آن زمينـه
فعاليتى علمى ارائه يا همان موضوع گرايش تحصيلى او بوده باشد.

5ـ استاد مشاور

1

در تحقيقاتى كه به چند تخصص نياز دارند ،و يا در تحقيقات سطوح برتر ،استاد و يا اسـاتيد
مشاور ،بعد از استاد راهنما ،كار راهنمائى را عهدهدار مىشوند.
استاد مشاور نيز شخصى علمى از بين اساتيد و يا ساير محققان و انديشـمندان اسـت كـه در
خصوص موضوع پاياننامه ،داراى فكر و انديشه و يا تحصيالت عاليه باشد.
استاد مشاور به پيشنهاد راهنما و تأييد مؤسسه علمـى انتخـاب مـىگـردد و وظيفـه او ارائـه
شيوههاى علمى و اجرائى دستورات استاد راهنما است.

6ـ ناظر و داور

2

مؤسسه آموزشى ،تحقيق دانشپژوه را بعد از تكميل و اعالم رأى مثبت استاد راهنمـا مبنـى
بر آمادگى براى دفاع ،به يك يا چند نفر از اساتيد برجستهاى كه تخصص در همـان موضـوع
داشته باشند عرضه مىكند تا آنان ضمن حمور و نظارت در جلسـه دفاعيـه ،رأى خـويش را
نيز ارائه دهند .هئيت داوران كه مركب از نظّار و اسـتاد راهنمـا مـىباشـند ،در جلسـه دفـاع
حاضر و در مورد موضوع پروژه با محقق به بحث مىنشينند.
غالبا داوران اشكاالت رساله را مطرح مىكنند و رساله را نقد مىنمايند و دانشجو بـه دفـاع از
فعاليت و نتيجه كار خود مىپردازد ،و در صورتى كه نقد وارد باشد و اساتيد راهنما و مشـاور
(كه با ارائه مجوز دفاع به دانشجو آنرا تأئيد نمودهاند) بپذيرند ،ممكن است دفاعيـه بـه زمـان
اصالح تحقيق موكول گردد و يا داورى مشروط به اصالحات الزمه گردد.
طبيعى است كه بايستى اساتيد راهنما ،مشاور و داور به خاطر اينكه قماوت در مـورد رسـاله
را عهده دار مىباشند ،از عدالت كافى برخوردار بوده و هيچ پيش فهمى را در بيان حكم خود
مؤثر قرار ندهند و جز رساله و تسلط محقق در جلسه دفاعيه ،چيزى را معيـار قمـاوت خـود
نبينند.

1
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7ـ تحقيق

1

تحقيق فرايندى است كه از طرح سئوال درباره موضوعى معين و تـدوين متغيرهـائى خـاص
براى رسيدن به پاسخ آن سئوال آغاز شده (مرحلـه قيـاس) ،و بـا انجـام اسـتدالل بـه پاسـخ
منطقى مىرسد.
هدف تحقيق ،فهم يا تفهيم پاسخ سئوال مىباشد هر چند پاسخ سئوال ،عدم پاسخ باشد.
در اين مجموعه به حول و عنايت الهى ،مراحل تحقيق را به تفصيل شرح خـواهيم داد و گـام
به گام تا اتمام تحقيق پيش خواهيم رفت.

مندرجات رساله علمى

2

مندرجات يك تحقيق ،از آغاز تا پايان عبارتند از:
عنوان ،بسمله ،اهداء ،شكر ،فهرست ،چكيده ،كليات ،متن ،نتيجه ،پيشنهادات ،منابع و مآخذ.

1ـ عنوان

3

در اولين صفحه رساله ،مىبايست آرم مؤسسه تحصيل ،نـام مؤسسـه ،عنـوان رسـاله ،مقطـع
تحصيلى ،استاد راهنما ،استاد يا اساتيد مشاور و مرتبه علمى آنان و نيـز سـال تحقيـق آورده
شود .البته بهتر است از ذكر عنوان خوددارى شود و تنها معنون ذكر شود.
در صورتى كه استاد راهنما يا مشاورين مربى محسوب مىشوند مدرك و رشته تحصيلى آنها
ذيل نامشان آورده شود.
نيز بهتر است براى حفظ زيبائى شكلى ،هر مؤسسهاى تصويرى از صفحه اول رساله را تنظيم
و در اختيار دانشپژوهان قرار دهد.
عين همين صفحه مىبايست بر جلد رساله مكتوب گردد.

-1
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2ـ بسمله

1

آغاز هر چيزى بدون نام و ياد خداوند ،به نتيجهاى كه موجب خير و سعادت باشد ،نمىرسد.
پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآلهدراينباره مىفرمايند:
2

كُلُّ اَمْرٍ ذى بالٍ اليُذْكَرُ بِسْمِاللّه فَهُوَ اَبْتَ ُر
هر امرى مهم كه با بسمله آغاز نگردد ،ناتمام خواهد بود.

محقق ،تحقيق خود را چون هر عمل ديگر با قصد تقرب بـه خداونـد و بـراى تعـالى و ترقـى
علمى جامعه خود آغاز نموده است و بر اين اساس مـىبايسـت نـام و يـاد خـدا را در مطلـع
تحقيق خود ذكر كند و لذا اختصاص يك صفحه به اين مهم ضرورى مىباشد.

3ـ شكر

3

از آن تشكر از كسانى است كه محقـق را در انجـام

صفحه سوم رساله ،صفحه شكر است و غر
رساله يارى رساندهاند.
اساتيد راهنما ،مشاور و ديگر اساتيد ،محققان ،دانشپژوهان ،مراكز علمى ،كتابخانـههـا ،سـاكنان
مناطق خاص و...در تحقيقات ميدانى ،از جمله كسانى هستند كه محقق از آنان تشكر مىكند.
تشكر مىبايد متين و سنگين مطرح شود .هرگز نبايد مبالغه مشروع جاى خود را به گزافگـوئى
دهد و نيز نبايد از شأن رساله علمى خار گردد.

4ـ اهداء

4

معموالً محققان علوم انسانى ،حاصل تحقيقات خود را به شكل مقاله ،رساله و كتـاب بـه
فرد يا افراد خاصى كه از جهتى بيشتر مورد توجه محقق بودهانـد ،اهـداء
مىكنند.
اين افراد مىتوانند چهرههائى معنوى كه محقق آنان را به عنوان اسوه و الگوى زندگى شناخته و
يا عامل حركت متعالى خود مىداند ،باشند.
اختصاص يك صفحه به اين امر توصيه مىشود.

-1
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 5ـ فهرست

1

فهرست مندرجات رساله ،در آثار فارسى غالبا در آغـاز و در آثـار عربـى غالبـا در پايـان تحقيـق
منتشر مىشود.
آنچه الزم است در فهرست طرح شود ،عناوين تيترهاى بحث شده در رساله است و اكتفا كـردن
به ذكر فصلها و بخشها كافى نيست.
پس الزم است ضمن تفكيك فصلها و بخشها از عنوان موضوع ،عناوين اصلى با قلم درشتتر و
سياهتر ذكر شده و عناوين فرعى با قلم كوچـك و نـازكتـر آورده شـود و بـا ايجـاد برآمـدگى و
فرورفتگى نسبت به حاشيه ،سرعت ديد مطالعه كننده را نسبت به موضوع مورد نظر خود فزونـى
بخشد.
اگر پاياننامه مشتمل برعكس ،نمودار ،نقشه و مثـل آن اسـت ،الزم اسـت فهرسـت آنهـا بعـد از
فهرست مطالب آورده شود.
چون احتمال دارد محقق بخواهد ،بعـدا رسـاله را بـه صـورت كتـاب منتشـر كنـد ،بـراى اينكـه
حروفچينى و صفحهآرائى تحقيق به هم نخورد ،بهتر است فهرست از صفحه  5شروع شـود ،در
اين صورت صفحه اول نـام كتـاب ،صـفحه دوم سـفيد ،صـفحه سـوم بسـمله و صـفحه چهـارم
شناسنامه و فهرستنويسى پيش از انتشار (فيپـا) چـاخ خواهـد شـد و سـاير صـفحات كتـاب و
شمارههاى آن تغيير نخواهد كرد.

6ـ چكيده

2

چكيده ،خالصه رساله و حاوى برجستهترين نكات آن است كه مشتمل بر تمـامى موضـوعات
رساله و نتيجه حاصله از آن مىباشد .اين بخش را نبايد كـمبهـا تلقـى كـرد ،چـرا كـه نگـاه
محققان و انديشمندان در بررسىهاى اوليه به همين بخش معطوف مىشود ،و نيز انتشار آن
از سوى مؤسسات آموزشى و در سطح جهانى ،به عنوان نمونـه رسـالههـاى تـأليف شـده بـر
اهميت آن مىافزايد.
الزم به ذكر است كه چكيده رساله در حداكثر يك تا دو صفحه تنظيم مىشود ،چكيده بايـد
بدور از برهان ،تحليل مطالب ،تصوير ،جدول و نمودار باشد.
چكيده رسالههاى مراكز آموزش عالى ،در بانك اطالعاتى آنها ذخيره شده و شـيوه دسـتيابى
دانشجويان و ساير محققان را به آنها آسانتر مىسازد.
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7ـ كليات طرح تحقيق

1

عن وان رساله گوياى محتواى رساله نيست چرا كه بسيارى عنـاوين مشـترك هسـتند و چـهبسـا
صدها موضوع ،ذيل عنوان واحد بگنجند.

بنابراين قبل از شروع به كار تحقيق ،مىبايست ساختار تحقيق را بصورت مقدمهاى كلى مطابق
آنچه كه در طرح موضوع آمده اسـت ،برنامـهريـزى كـرد .ايـن كـار قبـل از انجـام مطالعـات
اكتشافى دقيق امكانپذير نمىباشد .با مطالعات اكتشافى است كه درمىيابيم:
 سئوال اصلى تحقيق چه خواهد بود. فرضيه اصلى و فرضيه رقيب چه مىباشد( .اصوالً بدون مطالعات اوليه ،درك فرضـيه اصـلىو رقيب امكانپذير نمىباشد).
بنابراين با اين مطالعات درك صحيحى پيرامون موضوع تحقيق بدست مىآوريم و از كارهـاى
انجام گرفته و حوزههايى كه نيازمند تحقيق هستند ،آشنا مىشويم.
مراد از كليات ،مقدمهاى كلى است كه محقق ضمن تعريف موضوع تحقيق و بيان تاريخچه و
ذكر اهميت آن و بيان شيوه كار تحقيق خود ،اهداف خويش را برشمرده و سئواالتى كـه وى
در تحقيق در پى پاسخ به آنها بوده و نيز آنچه كه او بدنبال اثبات آن است ،مطرح مـىكنـد،
او در اين مقدمه تنگناههـاى تحقيـق خـود را ذكـر و بـه عنـوان صـاحبنظـرى در موضـوع،
پيشنهاداتى نيز براى محققين آينده كه در اين موضوع كار مىكنند ،ارائه مىدهد.
پس در واقع كليات ،همان مقدمه است كه موضوعات آن به تفكيك مطرح مىشوند.
در كليات رساله ،موضوعات ذيل بايد بررسى شوند.

الف) بيان مسئله

2

در ذيل عنوان بيان مسئله مىبايست تعريف موضوع و جايگاه آن در بين علوم مربوطه معـين
شود.
همچنين مىبايست به منشاء و جوانب مسئله پرداخته شود و در نهايت موضوع تحقيق بطور
كامل منقح گردد تا با گرايشهاى ديگر موضوع كه خار از تحقيق است ،آميخته نگردد.
بنابراين بيان مسئله موجب تحديد و تمركز فرايند تحقيق مىشود.
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ب) اهميت مسئله

1

از ديگر نكاتى كه در كليات مىبايست به آنها اشاره نمود ،ذكر اهميت مسئله است.
در مورد انتخاب موضوع ،خواهيم گفت كه موضوعى بايد انتخاب شود كه جاذبـه كـار تحقيـق را
بيشتر كند و محقق را به اتمام كار تشويق نمايد .بهترين موضوع ،موضوعيست كه بيشتر با امـور
روزمره مرتبط باشد و مشكلى از مشاكل جامعه رفع و يا دفع كند.
طبيعى است كه بيان اهميت تحقيق ،محقق را بيشتر وادار بـه انجـام كـار مـىنمايـد و او را بـه
اهدافش از تحقيق نزديكتر مىكند .وقتى او اهميت كار خويش را درك كند ،به ادامه كار و اتمام
آن اميدوارى بيشترى مىيابد.

البته اهميت موضوع را مىتوان از دو جنبه متفاوت پىگيرى نمود.
1ـ جنبه شخصى كه شخص محقق را از مجهوالت نسبت به موضوع خار مىسـازد و بـه او
بينش جديد مىبخشد و چه بسا در طول تحقيق به مطالبى دست يابد كه بـراى اسـاتيد وى
نيز قابل مالحظه و جديد تلقى شوند.
2ـ جنبه عمومى كه هدف دراز مدت از هر تحقيقى مىباشد .استفاده انديشمندان و محققان
ديگر و پايهگذارى تحقيقات آينده بر آن تحقيـق و ذكـر آن تحقيـق بـه عنـوان منبـع قابـل
استفاده محققان در همين راستا قرار مىگيرد و چهبسا يك كار تحقيقى در زمانه خود كارى
عادى تلقى شود ،اما اصولى بر آن بنا نهاده شود كه پس از صدها سال ارزش آن كار را عيـان
سازد.

ج) پيشينه و تاريخچه تحقيق

2

مراد از پيشينه تحقيق ،تمام تحقيقات گذشته است كـه در زمينـه موضـوع بـه طـور خـاص
صورت پذيرفته است .پس تحقيقاتى كه با موضوعى عام ،موضـوع مـوردنظر محقـق را در بـر
مىگيرند ،جزو پيشينه موضوع محسوب نمىشوند.
اين تحقيقات مىبايست بر اساس زمانى تقسيمبندى شوند و به ترتيب به اولين تحقيقـات تـا
تحقيقات عصر محقق اشاره شود.
در پيشينه تحقيق الزم است كاستيها و نقائص هر تحقيق بـا رعايـت امانـت و عـدالت ،و بـه
اختصار بيان شود .همچنين الزم است كه شيوههاى تحقيقى هر محقق معلوم گردد.
بايد متوجه شد هر تحقيقى بر پايههائى استوار است كـه گذشـتگان آن را بنـا گـذاردهانـد .و
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حتى تحقيقى كـه خـالف آراء گذشـتگان را ثابـت نمايـد ،بـاز تحقيقـات گذشـته بـىتـأثير
نمىباشند ،چرا كه زنجيرههاى علوم انسانى پى در پى ايجاد شدهاند و هـيچ حلقـهاى از ايـن
زنجيره بىارتباط با گذشته نيست .حتى اديان الهى نيز هركدام تكميل كننده ديـن گذشـته
بودهاند و هر كدام جز اسالم كه اتمّ و اكمل اديان و آخرين آنهاست نقائص داشـته و تكميـل
آن را به اديان جديد سپردهاند.
الزم به ذكر است كه نبايد محقق در موضوعاتى كه كارهـاى وسـيعى صـورت گرفتـه اسـت،
فهرستى بلند از كتابها و مقالهها و تجربيات گذشته را در مورد موضوع تيتر نمايد.بلكه اشـاره
به اولين نمونههاى آنها و نيز مهمترين آنها تا بدان حد كه هـدف محقـق از ارائـه پيشـينه را
بيان كند ،كافى است.
ذكر پيشينه تحقيق موجب مىشود كه فرضيههاى اثبات نشده گذشـته كـه محقـق بـا آنهـا
مخالف نيست بصورت پيشفر تلقى شوند و تكرار مباحث كـه متأسـفانه يكـى از آفتهـاى
علوم انسانى است پيش نيايد.
ارائه پيشينه و بيان كاربرد آن ،حكايت از مهارت محقق در امر تحقيق و همچنـين احاطـه او
به علوم و معارف مرتبط با موضوع خود دارد .عالوه اينكه بـر امانـتدارى محقـق نسـبت بـه
زحمات انديشمندان گذشته افزوده و مانع ادعاى غلوآميز وى مبنى بر بـديع و جديـد بـودن
تحقيق ،مىشود.

د) اهداف

1

هدف را مىتوان به دو بخش كلى و جزئى تقسـيم كـرد .هـدف كلـى ،آرمـان كلـى تحقيـق
مىباشد كه تحقيق براى تحقق آن شكل مىگيرد.
به عنوان مثال هدف اساسى از تحقيق در موضوعات اخالقى ،ايجـاد ملكـات فاضـله و از بـين
بردن ملكات رذيله است.
بخش ديگر اهداف كه هدف خاص از همان موضوع محدود مىباشد ،به دو قسم قابل تقسـيم
است.
قسم اول طرح سئوال يا سئواالتى است كه قبل از تحقيق ،مطـرح اسـت ،مـثالً چـرا در ايـن
زمينه تحقيق مىكنيم
قسم دوم ،فرضيه يا فرضياتى است كه در پاسخ به آن سئواالت مطرح مـىشـود و محقـق در
جهت نفى و اثبات آنها مىباشد و اساسا رساله را براى نفى و اثبات آن فرضيهها مىنويسد.
پس فرق سئواالت و فرضيات تحقيق اين است كه سئوال تحقيـق ،سـئوال از تحقيـق اسـت،
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چرا تحقيق مىكنيم چـرا ايـن موضـوع محتـا تحقيـق اسـت ولـى فرضـيات ،پاسـخهاى
سئواالت مىباشد ،چه مىخواهيم بدست آوريم.

ه) اصول موضوعه (پيشفرضها)

1

مراد از پيشفرضها يا اصول موضوعه ،فرضيهها و يا قوانينى است كه محقـق در پـى اثبـات آنهـا
نيست .بلكه آنها را حقائق غيرقابل انكار و بديهى مىشـمارد و رد و اثبـات آنهـا جايگـاه ديگـر و
مبحث ديگرى را مى طلبد كه خار از محدوده رساله محقق است و لذا محقق بحث در آنها را به
علوم مربوط به خودشان واگذار مىكند.
طبيعى است كه پيشفرضها ،راستاى تفكر محقق را تبيين مىكنند و بايد قابليـت اقامـه برهـان
داشته باشند و بحث نشدن از آنها در ضمن تحقيق ،تنها بـه جهـت محـدوديت امـر تحقيـق در
موضوع معين است.

و) روش كار

2

در ذيل اين عنوان بايد مطرح شود كه محقق در تحقيقش ،چه شيوهاى را اعمال كردهاسـت .بـه
عنوان مثال بايد بگويد كه كار او از نوع تحقيق كتابخانهاى ،آزمايشگاهى ،ميدانى و يا تركيبـى از
آنهاست.
در بيان روش تحقيق ،نوع كار و محيطى كه دانشپژوه در آن مشغول مطالعـه بـوده اسـت آورده
مىشود.
در اين رابطه ،كتابخانههاى مورد استفاده در كار كتابخانهاى و محـدودههـاى جغرافيـائى ،نـوع و
تعــداد گروههــا ،شــيوه كــار بــه صــورت مشــاهده ،مصــاحبه و يــا پرسشــنامه در كــار ميــدانى و

همچنينآزمايشگاهها و ادوات قابل استفاده در كار آزمايشگاهى ،مىبايد مطرح گردند.
شيوه فيش بردارى از مطالب ،شيوه اندازهگيرى و نمونهگيرى از نمونهها ،و روش بهرهبـرى از
آمار و ارقام و نيز شيوه استفاده از هرچه كه در تحقيقات خاص مورد ارزيابى قرار مـىگيـرد،
بايد در روش تحقيق بيان گردد.

ز) تنگناه تحقيق

3

در ذيل اين عنوان محدوديتهاى كار ،از حيث زمان ،مكان ،موضوع ،منابع ،وضعيت اجتمـاعى
و فرهنگى جامعه ،شرايط خاص سياسى و اقتصادى حكومت و ...و هرچه كه بـه نظـر محقـق
مانع سر راه او در امر تحقيق شده است ،مىتواند مطرح شود .البته اين محدوديتها مىبايست
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خار از قدرت محقق باشد و االّ بيان هر مشكلى در محدوده تـوان او ،حكايـت از ضـعف وى
در تحقيق و ناتوانى در بررسى كامل موضوع مىنمايد.

ح) پيشنهادات

1

ذيل اين عنوان امورى كه مىتواند راهگشاى كار محققان در تحقيق همـان موضـوع يـا همـه
موضوعات و نيز امورى كه مؤسسات آموزش عالى مىتوانند براى رفع محـدوديتهاى تحقيـق
انجام دهند پيشنهادمىشود.
ضمنا محقق مىتواند گرايشهاى مورد نياز موضوع را كه در طول تحقيق خود به آنها آگـاهى
يافته براى بررسىهاى جديد در اختيار محققان قرار دهد.
2

ط) منابع

محقق در طرح موضوع خود مىبايست بخشى از منابع موضوع خودرا كه با آنها آشـنائى دارد
مطرح كند .اين عمل نشاندهنده ميزان آگاهى محقق از منابع موضوع خود است و چـه بسـا
موجب حذف منابع تكرارى و در نتيجه مانع بيان مسائل تكرارى از سوى او شود.

8ـ متن

3

متن رساله ،اصلىترين بخش رساله محسوب مىشود كه مشتمل بر فصلها و بخشـها و سـاير
زيرمجموعههاى آن مىشود .در اين باره مفصل بحث خواهيم كرد.

9ـ نتيجه

4

پس از پايان متن تحقيق ،مىبايست محقق نتيجهاى كه از تحقيق خود اخذ كـرده اسـت بـا
توجه به سئوالهاى تحقيق خود ،بيان كند.
بايد توجه داشت نتيجه نهائى رساله ،مىبايست فرضيه محقق را اثبات و فرضـيه رقيـب را رد
نمايد.
از نشانههاى نتيجه خوب اين است كه تحميل بر متن نشود بلكه به راحتى از متن اسـتخرا
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گردد .به بيان ديگر مىبايست متن قدم به قدم ،مخاطب را به سوى نتيجه رهنمون سازد.
ناگفته نماند كه ذكر استدالل ،مدرك ،نمودار و ...در نتيجه الزم نيسـت و تنهـا بيـان مـدعى
كافى است.
اين مدعى ،پاسخ سئواالت تحقيـق و اثبـات فرضـيه اصـلى بـوده و پـس از بطـالن و حـذف
فرضيههاى رقيب و نادرست ايجاد مىشود.

11ـ فهرست

1

مىتوان فهرستهاى مختلفى را در آخر پاياننامه و قبل از منابع و مآخذ ذكر كرد از جمله:
1ـ فهرست اماكن :مراد مكانهائى اعم از روستا ،شهر ،كشور و منطقه خاص است كه در رساله نام
آنها ولو به اشاره به كار رفته است.
2ـ فهرست اعالم :در فهرست اعالم يا نامنامه ،نام شخصيتهائى از قشرهاى مختلف جامعه اعـم از
معاصرين و گذشتگان كه اسم آنها در رساله مطرح شده است ،ذكر مىشود.

3ـ فهرست واژهها :مراد واژههاى تخصصى و فنى ذكر شـده در مـتن رسـاله كـه مـىبايسـت
توضيح اجمالى در مورد آنها آورده شود.
4ـ فهرست مطالب :اين فهرست حاوى اصول مطالب هر بخش و هر فصل از رساله اسـت كـه
بنابه سليقه محقق و يا حروفچين ،با استخرا تيترهاى اصلى و فرعى و فرعىتر ،در تحقيـق
تنظيم مىشود.

11ـ منابع و مآخذ

2

منابع و مآخذ يا كتابنامه ،بخشى از رساله است كه حـاوى اطالعـات اختصـارى از تأليفـات و
تحقيقاتى است كه محقق از آنها استفاده مىكند.
همانطور كه قبالً متذكر شديم بهترين شكل كتابنامهنويسى اين است كه از آغاز كار تحقيـق،
آدرس اختصارى تمامى كتب مورد استفاده در صفحهاى خاص منابع و مآخـذ ضـبط گـردد.
اين كار هم در صرفهجوئى وقت مؤثر است و هم مانع احتيا دوبـاره بـه منـابع كـه گـاه بـه
سختى از برخى كتابخانههاى دور از دسترس بدست آمده است ،مىشود.
شيوه نوشتن منابع مىبايست اختصارى و كامل باشد .شكلى از نوشتن منابع در ذيل خواهـد
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آمد .همچنين بايد تنها منبعى را بنويسدكه محقق از آنها بهره برده است ،به عنوان مثال اگر
1
از بحاراالنوار بيروتى استفاده كرده است ،بحاراالنوار ايرانى را به عنوان منبع ذكر ننمايد.
در مورد تحقيقات ميدانى زمان دقيق و مكان مشاهدات در مصاحبههـا ،نـام و سـمت افـراد،
محل و زمان مصاحبه در شود.
اگر منابع مجله و يا روزنامهاست بايد نام آن و نيز شماره و سـال و صـفحه و سـتون آن در
2
شود .اگر منبع مقاله يا گزارش از شخصى خاص بوده بايد نام او و ساير ملزومات در گردد.

موضوع

3

موضوع مناسب بهترين نقش را در ارائه رسالهاى مفيد و موفق بازى مىكند و لذا بايد در انتخاب
آن نهايت دقت به عمل آيد .همين امر يعنى اهميت موضوع در كيفيت رساله باعـث شـده اسـت
غالب محققان ،يافتن موضوع را براى پروژههاى تحقيقاتى از مهمترين مشكالت تحقيقى خود در
ترمهاى پايانى بدانند.
هر مشكلهاى كه پيش مىآيد ،مىتواند موضوعى باشد كه محقق با طـرح سـئواالت و راهحلهـاى
خود در پى كشف حقيقت آن است ،ولى در تحقيقات سيستماتيك گاهى تحقق مشكل ،موجـب
حدوث موضوع نيست ،بلكه برخى براى سهولت كار در پى موضوعاتى كه گاه عام و داراى منـابع
بسيارى مىباشند ،هستند ،البته حاصل چنين تحقيقاتى غالبا ضـعيف بـوده و گـاهى جـز تكـرار
مكررات چيزى نخواهد بود .چون تحقيقى به بالندگى ذهن كمك مىكند كه ذهـن در انجـام آن
به كار افتد و محصولى بيافريند كه حاصل كار وى باشد.

به بيان ديگر يك تحقيق خوب زائيده ميل به تحقيق از سوى محقق مىباشـد و اگـر محقـق
ميل به تحقيق نداشته باشد و تنها شرايط اجتماعى و يا مثالً كسب مدرك و تكميل تحصيل
گذشته ،موجب آن شده باشد ،تحقيق سطحى و غيرقابل استفاده خواهد گشت.
براى پرهيز از اين آفت و بدور ماندن از اثرات مخرّب آن ،پيشنهاد ما بـه دانـشپژوهـان ايـن
است كه از آغاز ورود به مؤسسه آموزشى و شـروع تحصـيل در پـى يـافتن موضـوع مناسـب
باشند.
چهبسا با بررسى عناوين درسى و سرفصلهاى قابل تدريس و نيز تحقيقات مقطعـى و كالسـى
 -1بحار االنوار ،عالمه محمد باقر بن محمد تقى مجلسى ،الوفاء ،بيروت ،چاخ سوم.1413 ،
 -2روزنامه اطالعات ،سال  ،1381شماره ،...صفحه  ،1ستون اول ،مقاله ،محقق...
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و همچنين بيانات اساتيد ،ذهن انسان بـا انـدك تـأملى شـكوفا شـود و اسـتعداد خـود را در
موضوعى خاص بيابد.
از اين گذشته ،مشورت با اساتيد مختلف ،مرور سرفصـلهاى تحقيقـى سـنوات قبـل ،مطالعـه
عناوين رسالههاى تحقيقاتى ،بازديد از نمايشگاههاى كتاب و ...مىتوانـد محقـق را در يـافتن
سوژه مناسب تحقيق يارى دهد .چرا كه مهمتـرين دليـل تحيّـر دريـافتن موضـوع مناسـب،
كمبود اطالعات است كه بايد به شيوهاى از جمله اين راههاى پيشنهادى جبران شود.
ويژگيهاى موضوع مناسب

هر موضوع مناسب ويژگيهاى ذيل را بايد داشته باشد:
1ـ از تكيهگاه نظرى مناسب برخوردار باشد.
2ـ موضوع و يا شيوه تحقيق تكرارى نباشد.
3ـ تا حد امكان محدود به گرايشى خاص باشد.
4ـ ارتباط با مسائل روزمره داشته و مشكلى از مشكالت و شبهات موجود را حل كند.
5ـ پژوهشگر به آن عالقه داشته باشد و يا در آن زمينه قبالً مطالعاتى داشته باشد.
1ـ امكانات موجود اعم از كتابخانه و ميـدان و سـاير ابزارهـاى تحقيـق ،بـه او اجـازه بررسـى
موضوع را بدهد.
7ـ متغيرهاى آن شفاف و معين باشد.
8ـ عنوان نيز شفاف بوده و نقاط ابهام آن زدوده شود ،موضوعى كه نقـاط ابهـام دارد و دايـره
كارى آن مشخص نيست ،دانشپژوه را در بين تحقيق دچـار دلسـردى مـىكنـد و دائمـا بـه
حذف محصول تحقيق خود وامىدارد.
9ـ چكيده موضوع رساله بوده ،بطورى كه كليات مـتن را سـريعا بـه ذهـن مخاطـب متبـادر
نمايد.
11ـ توسعه آن براى مقاطع باالتر ممكن باشد.
در توضيح موارد  7و  8مىتوان گفت كه مثالً عنـاوينى مثـل «اسـالم در ايـران» اوالً :بسـيار
مبهم است و نمىتواند مسأله تحقيق را روشن سازد ،ثانيا :مشخص نيست كه روش نويسـنده
تاريخى است يا جامعهشناختى و يا ادبى و ،...ثالثا :حدود مطالعه را مشخص نمىكند آيا مراد
عصر صفويه به بعد است آيا دو قرن اول اسالم مد نظراست و يا اينكه قـرن پـنجم هجـرى
مراد بوده است
همچنين عنوان «بررسى ادبى سورهى يوسف» نيز صحيح نيست چـرا كـه :اوالً :واژهى ادبـى
كامالً مبهم است و شامل ادبى به معناى ادب فارسى نظير اسـتفاده از ايـن سـوره در اشـعار،
امثال ،و داستانهاى عاميانه فارسى مىشود و نيز بررسى نظام ربـط و ارتبـاط در آيـات ايـن
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سوره و يا اصوالً اعراب قرآن از ابتدائا تا انتهاى سوره را شامل مىشود و...
ثانيا :انتخاب سوره يوسف ،مطالعهاى موردى بوده و به انتخاب محقق صـورت گرفتـه اسـت و
مىتوانست هر سورهى ديگرى به جاى آن قرار گيرد.
براى اصالح اين عنوان مىتوان يكى از گرايشهاى فوق را برگزيد.
فر كنيم منظور از بررسى ادبى ،بررسى نظام ربط و ارتباط در آيات اين سوره بـوده اسـت.
بنابراين مىتوانيم اين عنوان را به كار ببريم« :بررسـى نظـام ربـط و ارتبـاط در آيـات قـرآن
مطالعه موردى سورهى يوسف.
و نيز عنوان «دارالقرآن در ايران» هم نادرست است.
چراكه بسيار كلى بوده و حوزه اصلى تحقيق را نشان نمىدهد .پس بايد اين عنوان را اصـالح
كرد.
فر مىنماييم محقق در تحقيق خويش ،درصدد بررسى نقش اوقاف بر شكلگيرى و ايجـاد
دارالقرآن در كشور مىباشد .پس بايد عنوان را چنين اصالح كند:
«مطالعه نقش اوقاف بر ايجاد دارالقرآن در ايران» و يا «بررسى كاركرد اوقاف در شكلگيـرى
دارالقرآن در ايران».
اين عنوان مىرساند كه منظور از «اوقاف» به منزلهى متغير مستقل؛ مفهوم عام «وقف» و نه
«سازمان اوقاف» است .اگر منظور محقق سازمان اوقاف و امور خيريه باشد ،حتما مىبايسـت
عنوان كامل سازمانى آن آورده شود و در تعاريف خود بدان تصريح نمايد.
اما هنوز عنوان فوق كامل نشده است.
چرا كه بايد محدوده زمانى تحقيق را روشن سـازيم و معـين كنـيم كـه در چـه دورانـى بـه
بررسى علمى فوق مىپردازيم .فر كنيم محقق عالقهمند بـه مطالعـه در ايـن خصـوص در
دهه اول انقالب اسالمى است .پس الزم است موضوع به ايـن شـكل اصـالح شـود« .مطالعـه
نقش اوقاف بر ايجاد دارالقرآن درايران (1358ـ 1318ش)».
در انتخاب موضوع به اين نكات نيز توجه شود:
1ـ دو طرف مقايسه حتما بايستى متناسب باهم بوده باشـند ،نمـىتـوان يـك شـركت را بـا
وزارتخانهاى مورد مقايسه قرار داد؛ و مثالً نمىتـوان تفسـير الميـزان را بـا يـك مقالـه مـورد
مقايسه قرار داد.
عنوان ذيل شرط شفافيت متغيرها را دارد و لذا قابل قبول است.
«بررسى مقايسهاى روش تفسير قرآن در تفاسير اطيب البيان و الميزان».
زيرا :اوالً :هرگاه واژه مقايسه در عنوان بكار برده مىشـود ،حتمـا دو طـرف مقايسـه بايسـتى
مشخص شوند در اين عنوان دو طرف مقايسه تفسير اطيـب البيـان (مرحـوم آيـهاللّـه طيـب
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اصفهانى) و الميزان (مرحوم عالمه طباطبايى) مىباشند.
ثانيا :هرگاه واژه مقايسه در عنوان بكار برده مىشود ،بايسـتى وجـه مقايسـه مشـخص شـود،
وجه مقايسه در اين عنوان روش تفسير است
طبعا كسى كه عنوان را مطالعه مىكند ،درمىيابد كـه روش تفسـير قرآنـى دو تفسـير فـوق
بررسى و تحقيق شده است.
2ـ در مطالعات جامعهشناسانه و تاريخى حتما مكان و زمان تحقيق بايستى مشخص گردنـد،
در صورت لزوم مىتوان در پرانتز در زير عنوان اصلى از عنوان فرعى استفاده نمود.
مثالً اگر محقق فوق از شهر قم باشد و بخواهد تحقيق خود را بر شـهر خـود متمركـز نمايـد،
موضوع خود را چنين مطرح مىكند:
عنوان اصلى :مطالعهى نقش اوقاف بر ايجاد دارالقرآن
عنوان فرعى در پرانتز( :مطالعه موردى شهر قم 1358ـ 1318ش).

طرح موضوع

1

طرح تحقيق را مىتوان جهت تحقيق و استراتژى آن ناميد و نيز مىتوان از آن به نقشـه كـار
تعبير نمود .همانند نقشه ساختمان كه اساس كار معمار بوده و او را گـام بـه گـام بـه پايـان
مطلوب كار نزديكتر مىسازد .بديهى است سهولت كار محقق و شايسته بـودن كـار او و نيـز
نتيجه حاصله از تحقيق وى بستگى تام به تمام و كامل بودن طـرح تحقيـق او دارد ،و البتـه
كوتاهى محقق در اين امر موجب مىشود شالوده كار او منظم نبوده و تحقيق مناسـبى ارائـه
نشود و همين امر جايگاه و اهميت طرح موضوع را واضح مىسازد.
عالوه اينكه طرح موضوع معيار اعطاء امتياز به كار محقق هم خواهد بود .اگر محقـق مطـابق
طرح ،كار خود را به پايان رسانده باشد ،بايد نمره كامل به او اعطاء گردد .چرا كـه محقـق در
دايره طرح خود كه به تصويب مؤسسه آموزشى رسيده است ،مكلف خواهد بود .و بـر همـين
اساس ،هئيت داوران نمىبايست اشكاالتى ،خار از طرح را در جلسه دفاعيه مطرح نماينـد و
نيز نبايد بواسطه وارد بودن آن اشكاالت ،نمرهاى از محقق كم گردد.
بنابر آنچه گفته شد ،مهمترين بخش تنظيم يك پاياننامه طرح موضوع است.
الزم به يادآورى است كه در طرح موضوع مىبايست اهـداف دانـشپـژوه از انتخـاب موضـوع
1
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سئواالت تحقيق ،فرضيه ،پيشفرضـها ،اصـول موضـوعه ،منـابع تحقيـق و مخصوصـا فصـول
پيشنهادى مطرح شود.
همه اين مراحل با كمكهاى پى در پى استاد راهنما و مشاورين صورت مىپـذيرد و طبعـا در
اين مرحله كه زيركارهاى يك پروژه و چارچوبه اصلى آن را تشكيل مـىدهنـد و خـطمشـى
دانشپژوه را معين مىنمايند ،رابطه و هماهنگى بين دانـشپـژوه و اسـاتيد راهنمـا و مشـاور
بايستى بسيار زياد باشد و شايد بتوان گفت دقت در تنظيم طرح چنان اهميت دارد كه نصف
ساعاتى كه راهنما و مشاور در اختيار دانشجو مىگذارند بايد در اين مرحله مصرف شود.
الزم به ذكر است كه هرچند بايد تالش نمود ،طرح تحقيق كامل ارائه شود .اما گـاهى حـين
تحقيق ،انديشهاى نوين مطرح مىگردد و محقق و استاد راهنما مجبور مىشوند طـرح اوليـه
را تغيير دهند.
اين تغييرات نبايد در چارچوبه اصلى طرح خلل ايجاد كند مگـر اينكـه بـه تصـويب مؤسسـه
آموزشى برسد چرا كه اگر اهداف مؤسسه آموزشى در تغييرات جديد رعايت نشود ،چـه بسـا
موجب گردد رساله پذيرفته نشود .قابل ذكر است كـه تغييـرات جزئـى كـه ماهيـت طـرح را
تغيير ندهد ،المحاله پيش مىآيد و با اعالم نظر مثبت استاد راهنما اشكالى ندارد.
به هر حال ارائه طرح تحقيق ضرورى مىباشد و استراتژى معينى را پـيش روى محقـق قـرار
مىدهد .و حتى اگر بعدا بطور كلى تغيير كند ،باز مفيد مىباشد چرا كه وارد شـدن بـه كـار
تحقيق بدون هيچ ذهنيت از قبل طراحى شدهاى جز به ابهام بيشتر كار منجر نمىشود و اگر
كار هم به پايان برسد ،لجام گسيخته مىباشد.
بعد از تصويب طرح تحقيق و تأئيـد آن از سـوى مؤسسـه آموزشـى و يـا معاونـت پژوهشـى
مؤسسه ،تقريبا نيمى از كار انجام گرفته است .اينك دانشپژوه با خيال راحت از دغدغههـاى
يافتن موضوع مناسب و استاد راهنما و نيز بدور از تشويش حاصل از تصويب نشدن موضوع و
طرح آن و همچنين با داشتن الگوئى مناسب در امر تحقيق ،كار خود را پى مىگيرد

انواع تحقيق
تحقيق 1مصدر باب تفعيل و به معناى بررسـى متغيرهـاى موجـود در جهـان هسـتى ،و نيـز
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روابط حاكم بر آنها براى نيل به نتيجهاى جديد يا اطمينان بيشـتر بـه نتـائج گذشـته اسـت.
محقق در پى اين بررسيها و ثبت و نقل نتايج حاصله از آنها ضمن ارائه آراء جديد راه را براى
تحقيقات ديگر هموار مىكند ،تا از علوم موجود ،معارف بيشترى آشكار شود.
تحقيق را در آغاز مىتوان به دو تحقيق بنيادى و كاربردى تقسيم نمود.

تحقيق بنيادى

1

تحقيق بنيادى ،تحقيقى است كه هدف اصلى آن افزايش علم دانش بـا بهـرهگيـرى از علـوم
موجود مىباشد .پس تحقيق بنيادى از ارتباط متغيرهـاى موجـود حاصـل شـده اسـت .ايـن
تحقيق را كه تحقيق پايـه نيز مىنـامند ،به دو گونه شكل مىگيرد1 :ـ تحقيق پايـه تجربـى،
2ـ تحقيق پايه نظرى.

كاربردى

2

تحقيق كاربردى تحقيقى است كه در پى نتيجهاى عملى بوده و موجب سعادت و رفاه دنيوى
مردم شود ،اساسا هدف از تحقيق كاربردى رفع نياز بشر مىباشد .تحقيقات كاربردى نيـز بـه
دو صورت محقق مىشود.
1ـ تحقيقات عملى همانند تحقيق در صنانع الكتريكى و الكترونيكى و...
2ـ تحقيقات توسعهاى ،مانند تحقيق در توسعه فعاليت ،بهبود بهرهورى و...
بنابراين حاصل تحقيق كاربردى ،رفع نياز موجود مىباشد ،نيازى كه شرايط زمـانى و مكـانى
خاص آن را خلق كرده است .در صورتى كه حاصل تحقيـق بنيـادى كلـى بـوده و منحصـر و
محدود به شرايط آنى نيست.
البته اين دو تحقيق بىارتباط با هم نيستند ،همانطوريكه همه علوم به انحاء مختلف بـه هـم
مربوط مىباشند .چرا كه تحقيق بنيادى در واقع ريشه تحقيق كاربردى محسوب مـىشـود و
تحقيق عملى برپايه فرضيههاى بنيادى رشد مىكند و بر اساس آن شكل مىگيرد.
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شيوهاى تحقيق
هر تحقيقى ،چه بنيادى و يا كاربردى به دو صورت ذيل محقق مىشود.

1ـ تحقيق تاريخى

1

مراد شيوه تحقيقى است كه به مرور و بازنگرى در حوادث گذشته مىپردازد.
در اين شيوه ،وقايع گذشته در يك زمان معين از تاريخ يا موضوعى خاص از زمانهاى مختلف
جمعآورى و تجزيه و تحليل مىشود و با دورانهاى ديگر مقايسه مىگردد.
مطالعه و تحليل تاريخ به سادگى امكانپذير نيست .محقـق قبـل از هرچيـز بايـد خـود را در
همان فماى اجتماعى و ...تاريخ گذشته فر كند كـه چنـين فرضـى گـاهى بسـيار دشـوار
مىشود عالوه اينكه يكى ديگر از مهمترين آفات تحليل تاريخ ،انتقادهاى غيرماهرانـه بـه آن
است.
هدف تحقيق تاريخى روشن است ،محقق تحقيق خود را به زمـان حـال سـرايت مـىدهـد و
گذشته را الگوى مثبت يا منفى حال قلمداد مىكند.
پژوهشهاى تاريخى را مىتوان در زمينههاى ذيل انجام داد:
1ـ بيوگرافى افراد و اشخاص خاص.
2ـ تفسير و تحليل وقايع گذشته.
3ـ بيان مصاديق وضع فعلى در گذشته.

2ـ تحقيق توصيفى

2

مراد از تحقيق توصيفى ،تحقيق نظرى از شرايط خـاص يـا مـوقعيتى از موضـوعات عينـى و
خارجى و وضع موجـود اسـت .برخـى تحقيقـات توصـيفى محـم متوجـه چرائـى موضـوع
نمىباشند و نظير فرهنگها و فعاليتهاى آمارى محم قبل از آنكه نيازمند فرضـيه باشـند،
به روششناسى مىپردازند.
در شيوه تحقيق توصيفى ،آنچه موجود است اعم از عقايد و آراء موجود ،آثار و تبعات موجـود
و ...چه آنچه مربوط به زمان حالند يا گذشته ،گردآورى مىشوند.
در اين شيوه پس از جمعآورى اطالعات ،روابط بين متغيرها بررسى مىشود و چه بسا نتـائج
1

historical research -

2

descriptive research -
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تازهاى تحصيل شود پس در اين تحقيق هرگز متغيرها تغيير نمىكنند.
بنابراين مىتوان گفت تحقيق توصيفى ،تجزيه و تحليل روابط متغيرهاى ثابت است.
يادآورى اين نكته الزم است كه تحقيقات توصيفى محم ،احتيا به فرضيه ندارند ،چـرا كـه
چيزى در معر آزمون قرار نمىگيرد ،بر همين اساس است كه تحقيقات آمارى محتـا بـه
فرضيه نيست.
مطالعاتى كه براى تدوين يك تحقيق توصيفى صورت مىپذيرد مىتواند به اشكال ذيل باشد:

1ـ مطالعات برآوردى

1

همانطورى كه از اسم آن پيداست ،مراد مطالعاتى است كـه از مـواد متعـددى از دادههـاى كلـى
انتزاع مىشود.
مثالً تحقيق در علل و عوامل آشوبهاى مقطعى يك جامعه ،يا بررسى وضعيت سياسى و اجتماعى
آنها و يا مطالعه عوامل پيدايش خُلقى خاص و رفتارى معين.
طبعا اين برآورد نبايد با آنچه كه قبالً در ذهن محقق وجود دارد خلط شود كه اين از آفات مهـم
مطالعات برآوردى است.

2ـ مطالعات پىگيرى

2

اين سير مطالعاتى ،خاص مؤسسات و حوزههائى است كه براى رفع نواقص احتمالى خود ،كار
تحقيق را برگزيدهاند.
در اين روش تحقيقى ،كار مطالعه روى كسانى كه از يك قانون كلى بازمانـدهانـد و يـا پـيش
افتادهاند ،آغاز مىشود و علل عقب افتادگى و يا پيشروى آنان بررسـى مـىشـود تـا جبـران
گردد.
مطالعه افت تحصيلى گروهى از دانشآموزان ،كند شدن خـط توليـد يـك شـركت ،افـزايش
پيش بينى نشده سطح راندمان يك بخش ،ركود اجتمـاعى و يـا سياسـى يـك جامعـه و يـا
عوامل رغبت بخشى از يك جامعه به دين يا جزئى خاص از آن ،از انواع مطالعـات پـىگيـرى
است.

3ـ تحقيق تجربى

1

-1
2
exploration -
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مطالعه تجربى ،خاص موضوعاتى است كه امكان ايـنگونـه مطالعـه يعنـى امكـان اسـتقراء و
مطالعه عينى را مىدهند .همانند تغيير در ميزان متغيرهائى كه قـبالً نتيجـهاى از آنهـا اخـذ
شده براى حصول نتيجهاى جديد و يا مانند مطالعه بر افراد يا اشياء در مقابل كنشهاى معين
براى فهم واكنش آنها .تحقيـق تجربـى هـم در حـوزه علـوم طبيعـى و هـم در حـوزه علـوم
اجتماعى چون روانشناسى ،تعليم و تربيت،اقتصاد و غيره جارى است.

4ـ تحقيق زمينهياب

2

يكى از انواع پژوهشها ،پژوهشهاى زمينهياب است .در اين نوع تحقيق ،به منظـور معنـا دادن بـه
اطالعات ،پديدههاى جمعآورى شده مشاهده مىگردند .پس تحقيق زمينهياب در واقـع دو ركـن
اصلى دارد:
1ـ مشاهده متغيرهاى مورد پژوهش.
2ـ معنا دادن به اطالعات جمعآورى شده.
هدف از پژوهش زمينهياب ،درك زمينه مناسب براى فهم ميزان نفوذ تصـميمات روبنـائى ديگـر
است .به عبارت ديگر پژوهش زمينهياب ،فرايندى است جهت جمـعآورى اطالعـات از مـردم در
مورد اينكه آنان چه فكرى مىكنند ،تا بوسيله برنامه ،كتاب ،تبليغات و ...طرز فكر آنان را اصـالح
كنند يا تقويت بخشند .همانند پژوهش در خصوص علل افسردگى جامعه ،نظر جامعـه در مـورد
حكومت ،ميزان محبوبيت مسئولين و يا مقبوليت يك برنامه فرهنگى و...
پژوهش زمينهياب به شيوههاى مختلف امكانپذير است و شيوههاى مصـطلح آن پرسـشنامـه و
مصاحبه و مطالعه اسنادى مىباشند.

5ـ تحقيق همبستگى

3

تحقيق را از نگاه ديگرى مىتوان به تحقيق همبستگى و تحقيق علّى تقسـيم نمـود .تحقيـق
همبستگى نوعى از تحقيق است كه براى كشف رابطه بين دو يا چند متغير انجـام مـىگيـرد
بدون اينكه به رابطه علّى و معلولى بپردازد

1

empirical research -

2

sarvey research -

3

correlation research -
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6ـ تحقيق علّى

1

در تحقيق علّى ،محقق با بررسى رابطه بين متغيرهـا ،علّـت يـا سلسـله علـل يـك متغيـر را
بررسى مىنمايد.

7ـ تحقيق ارزشيابى

2

اگر تحقيق عالوه بر بيان موارد به ارزيابى آن موارد بپردازد و آنها را مورد قماوت قرار دهـد و
فوائد و ممارّشان را بشمارد و در پايان حكم صادر كند ،تحقيق ارزشيابى ناميده مىشود.

ضوابط تحقيق خوب
يك تحقيق علمى بايستى به موارد ذيل توجه داشته باشد:

1ـ نظام يافتگى و انسجام تحقيق
تحقيق علمى مىبايست به صورتى تنظيم شود كه گام به گام محقق و مخاطب را بـه سـوى
نتيجه سوق دهد .تحقيقات علمى نبايستى داراى مقدماتى بىربط باشند ،بلكه تمام مقـدمات
بايد به نحوى دخيل در نتيجهگيرى باشند .عالوه بر اين ،اجزاء تحقيق مركب از هـر فصـل و
يا بخش نيز بايد از انسجام كافى برخوردار باشد.

2ـ جامع و مانع بودن
تحقيق علمى بايد جميع ابعاد موضوع را دربرداشته باشـد ،محقـق نمـىتوانـد تحقيقـى كـه
عنوان آن عام است محدود كند ،براى اين كار مىبايست ،عنوان را محدود نمود نه تحقيق را.
بديهى است همانطورى كه بحث از جزء موضوع كافى نيست ،ارائه تحقيقى كه غير موضوع را
هم در بر مىگيرد ،صحيح نمىباشد.

3ـ ذكر پيشينه تحقيق
تحقيق بايستى به همه تحقيقات گذشـته و پيشـينههـاى سـابق اشـراف داشـته باشـد ،اگـر
انديشهاى جديد را ارائه مىكند ،انديشه سابق را رد كند و اگر همان انديشه را بيان مـىكنـد
1

causal research -

2

causal comparative research -
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مبانى و تيترهاى آن را گسترش دهد و يا اگر با همان تيترها كار مىكنـد مقـدمات آن را بـه
شيوهاى زيباتر طراحى كند و طراحى گذشته را نقم نمايد.

4ـ بيان حقائق
محقق بايد حقايق را آنگونه كه هست بيان كند .محققى كه از در گزارش خود مىهراسـد و
يا بايد نكتهاى خاص را حتما در تحقيق خود بگنجاند ،خيانت به تحقيق نموده است.
هر كدام اين امور موجب انحراف تحقيق از راستاى خود شده و اذهان محققان را دچار ترديد
و احيانا انحراف نموده و در واقع به منزله سد باب تحقيق است.

 5ـ مستدل و برهانى
تحقيق بايد داراى متغيرهائى باشد كه محقق را حتما به نتيجهاى معـين برسـاند .تحقيقـاتى
كه از استدالل منطقى به دور بوده و نتايج آنها بر مبناى وهم ،ظن و استحسان هستند ،و يـا
بر پايه آراء و نظريات غيرمتخصصين بيان مىگردند ،اثر علمى ندارند.

6ـ نظم و چينش
كار مهم محقق چينش صحيح موضوعات و عناوين و پى در پى بودن آنهاست .در اين راسـتا
فصول و بخشها بايد كامالً مرتبط با هم و هركدام مقدمهاى براى فصل آتى تا حصـول نتيجـه
نهائى باشد.
امتياز يك تحقيق به پردازش اطالعات آن بستگى دارد نـه حجـم و كيفيـت اطالعـات ،يـك
رساله پرحجم اگر تنها جمع مطالب كرده باشد نسبت به رسالهاى كمحجـم كـه اطالعـات را
براى رسيدن به انديشهاى خاص پردازش و تحليل مىكند ،قابل قياس نيست.

7ـ نگارش صحيح
تحقيق علمى بايد نكات ادبى و نگارش را نيز لحاظ نمايد .مراد از نكات نگارشى ،رعايت همـه
آنچه كه ارباب فن دراينباره مىگويند ،نيست ،چه اينكه برخـى از آنهـا ذائقـههـاى شخصـى
است.
قابل ذكر است الفاظ و شيوه استعمال آنها ،تابع قرارداد نيستند بلكه تابع استعمال مىباشـند
و كسانى كه به زبانى خاص به عنوان زبان مادرى تكلم كنند ،به هر شكل مفهوم كه بگوينـد
يا بنويسند حجّت شمرده مىشود و البته فرهنگستانها نمىتوانند بـدون حجّـت ،شـيوهاى را
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تحميل نمايند ،آنها تنها مىبايست در مقابل واژههاى جديد معادلسازى كنند.

8ـ ارائه پيشنهاد
نتيجه تحقيق بايد گونهاى باشـد كـه راه را بـر محققـان آينـده نبنـدد ،بلكـه محقـق خـود،
حوزههائى كه كار بيشتر مىطلبد را روشن نمايد و به عنوان پيشنهاد به محققان ديگـر ارائـه
دهد.

آفات تحقيق
روش تحقيق نيز چون هر كار ديگر بدور از آفات نيست .از اينرو چـهبسـا اسـباب و عـواملى
موجب شوند نمادهاى مهم كه در نتيجه تأثيرگذارند ،به كار گرفته نشوند و يا اطالعـاتى كـه
جمع شده به روش صحيح پردازش و تحليل نگردند.
برخى از اين عوامل را مىتوان چنين فهرست نمود:

1ـ تعصب
تعصبهاى مختلف چون مذهبى ،ملّى ،نژادى و جنسىو ...مىتوانند هم در نپرداختن به همه
زواياى بحث و هم تحليل ناقص مؤثر باشند و به همين خاطر «عصبية» در اسـالم بـه شـدت
مورد نكوهش قرار گرفته است.
خداوند متعال ،تعصب مشركان عرب را در مقابل دعوت پيامبر به اسـالم مـورد مـذمت قـرار
مىدهد و اعتقادات كور كورانه آنان را نكوهش مىكند و مىفرمايد:
وَ اِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا اِلى ما اَنْزَلَاللّه وَ اِلى الرَسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ اباءَنا اَوَ
لَوْ كانَ اباؤُهُمْ اليَعْلَمُونَ شَيْئا وَ اليَهْتَدُونَ

1

چون به آنها گفته شود به آنچه خدا فرو فرستاده است و به پيامبر روآوريد ،گويند :آنچه نياكان را معتقد به آن
يافتهايم برايمان كافى است ولو آنكه نياكانشان چيزى نمىدانستند و هدايت نشده بودند.

دستور اسالم اين است كه تمامى حواس خود را به كارگيريد ،ببينند و بشنوند و از ميـان آن
شنيدهها و ديدهها آنچه را كه حق است برگزينند.
فَبَشِرْ عِبادِالَذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ
 -1سوره مائده ،آيه .114
 -2سوره زمر ،آيات  11و .17

35

2

بشارت ده بندگانم را ،آنان كه گفتهها را مىشنوند و از بهترين آن پيروى مىكنند.

2ـ محيط بسته
يك تحقيق در صورتى جامع افراد است كه نمونهها و ساير متغيرهاى آن محدود نباشد .اگـر
تحقيق در محيطى خاص شكل گيرد و نظر محقق به همان محيط محدود شود ،به نتيجهاى
مىرسد كه خالف نتيجه تحقيق در سطح كالن مىباشد و يا حداقل با آن همسـوئى نـدارد و
لذا اثر تحقيق در تمام حوزهها كارائى ندارد.

3ـ اطالعات عمومى محدود
بديهى است بواسطه ارتباط علوم بـا يكـديگر ،تحقيـق در يـك حـوزه ،بـدون دسترسـى بـه
حوزههاى ديگر و يا عدم توان دسترسى ،تحقيقى همه جانبه نخواهد بود.
برهمين اساس اطالعات عمومى به يارى محقق مىشتابد و تحقيـق او را بـه سـاير حـوزههـا
مربوط مىسازد.

4ـ بودجه ناكافى
از ديگر آفات تحقيق ،ناكافى بودن بودجه و يا سوء مديريت در هزينه آن است .هزينه خريـد
و تهيه كتب مورد نياز ،بهرهبرى از يارانه و اينترنت ،سير و سفر براى تهيه مصاحبه و گزارش،
مواد و ابزار كار و ...كه غالبا از عهده برخى محقيقين خار است ،عامل بسـيارى از نـواقص و
ايرادات طرحهاى تحقيقاتى انجام گرفته مخصوصا در حوزههاى علوم انسانى است.

 5ـ استفاده از منابع تحقيق نابجا
از ديگر آفات تحقيق استفاده از منـابع نابجاسـت .محقـق در مرحلـه اول مـىبايسـت منـابع
صحيح و اصيل را كشف كند و در اين راستا راهنمائى استاد راهنما ضرورى به نظر مىرسد.
البته الزم است محقق عالوه بر اخذ نظريات استاد راهنما بـا اسـاتيد ديگـرى كـه در آن فـن
صاحب رأى و انديشه هستند ،مشورت نمايد.
اهميت اين مسئله ،مانع انحراف اوليه در تحقيق كه حاصـل نشـناختن منـابع بواسـطه درك
ناصحيح از موضوع است ،مىشود.
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6ـ شيوه تحقيق نادرست
شيوه تحقيق همانطور كه گفته شد چارچوبه تحقيق را ترسيم كند ،بديهى است بعد از نصب
چارچوبه ،كار تحقيق به مراتب آسانتر و رسم حدود و صغور آن سهلتر خواهـد شـد ،كـارى
كه بدون روش تحقيق چه بسا موجب انحراف از موضوع شده و يا باعث رشـد كاريكـاتورى و
يكجانبه ،برخى موضوعات جزئى گردد.

سئوال تحقيق

1

طرح صحيح سئوال ،اساسىترين عامل تسهيل جواب اسـت .و لـذا الزم اسـت بيشـتر مـورد
توجه قرار گيرد .طبعا براى كسى كه سئوال مطرح نيست ،معرفت مطرح نمـىباشـد .سـئوال
به معناى حقيقى آن عبارتست از ابراز اشتياق به تحصيل معرفت درباره يك مجهول.
به اين مثال توجه كنيد:
شما يك وسيله برقى را در نظر بگيريد .روزى اين وسيله را احتيا داريد ،آن را آماده كرده و
دو شاخه را به برق مىزنيد ،كليد آن را مىفشاريد ،امـا بـا كمـال تعجـب مـىبينيـد روشـن
نمىشود! سئوالى كه به ذهن شما خطور مىكند اين است كه چرا روشن نمىشود اين يـك
سئوال تحقيق است ،پس از اين سئوال شما در پى پاسخ آن برمىآئيد.
در علوم انسانى نيز مراد از سئوال اصلى ،همان اسـت كـه عامـل اصـلى تحقيـق در موضـوع
تحقيق شده است و سئوال يا سئواالت فرعى ،همانها هستند كه فصول و بخشهاى رسـاله در
پاسخ آنها آمدهاند.
به عبارت ديگر هر تحقيقى از يك مسئله تحقيق آغاز مىشود ،برخى موضوعات پاسخ سئوال
) (whatبوده و برخى ديگر پاسخ سئوال ) (whyهستند.
دسته اول اساسا به فقدان اطالعات بازگشته و توصيفىاند در حالى كه دسته دوم از مسـائلى
آغاز مىگردند كه اساسا معمامىباشند .معما فقط فقدان اطالعات نيست بلكه شكافى در فهم
ماست.
بخش مهمى از فرآيند توليد علم در علوم قرآنى عبارت است از تشخيص صحيح معمّاها.
به بيان ديگر ،پژوهش توصيفى تنها به اين پرسش پاسخ مىدهد كه در اينجا چه مىگـذرد
ولى پژوهش تحليلى و معماگشا به ما كمك مىكند تا بفهميم چرا رويـدادها آنگونـه كـه در
-1
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عمل اتفاق مىافتند رخ مىدهند.
در مهندسى سئوال موارد سهگانه ذيل بايستى رعايت گردد:
الف) براى طرح سئوال ،زمينهيابى در حوزه مورد نظر اساسى است .دانستن اينكه تاكنون چه
سئواالتى مطرح شده است چه سئواالتى در موضوع مورد نظر ،حل شده تلقى مـىشـوند و
چه سئواالتى بديع و سرمنشاء سلسله مباحث طوالنى در زمينه مورد نظر شدهاند در ترسيم
استراتژى تحقيق الزم است .بعنوان مثال ما در زمينهيابى اوليه متوجه شدهايم كه تاكنون در
خصوص تفاوت نظر مرحوم عالمه طباطبائى(ره) و مرحوم آيهاللّه صدر(ره) پيرامون «تأويـل»
و تفاوت آن با تفسير سئوالى مطرح نشده است پس ما تالش مىنماييم با طرح ايـن سـئوال
در تكاپوى معرفت به آن باشيم.
ب) سئوال تحقيق به دو بخش اصلى و فرعى تقسيم مىشود .سئوال اصلى آن است كه همـه
پاياننامه جواب آن باشد و مراد از سئوال فرعى ،بخشها و فصلهائى است كـه مـىبايـد بـراى
حصول نتيجه مورد نظر ترسيم شوند ،بديهى است هر فصلى پاسخ يك سئوال فرعى خواهـد
بود.
) بايد بين سئوال تحقيق و فرضيه تحقيق و فصـول مختلـف آن بگونـهاى تناسـب منطقـى
رعايت گردد كه هركس كه عنوان تحقيق را با سئوال اصلى و فرضيه تحقيـق مـورد مقايسـه
قرار دهد به نظم و انسجام موجود در تحقيق اعتراف نمايد.
سئوالهاى زير را با يكديگر مورد مقايسه قرار دهيد:
ـ آيا نظريه تأويل مرحوم عالمه طباطبـايى(ره) بـا نظريـه تأويـل مرحـوم سـيد محمـد بـاقر
صدر(ره) متفاوت مىباشد چه اختالف نظرى ميان آنها موجود است
ـ چرا نظريه تأويل مرحوم عالمه طباطبايى(ره) بـا نظريـه تأويـل مرحـوم سـيد محمـد بـاقر
صدر(ره) متفاوت مىباشد
ـ آيا از ديد مرحوم عالمه(ره) و سيد محمد باقر صدر(ره) هرمنوتيك قرائتى در تفسير اسـت
يا قرائتى در تأويل
سئوال اول مربوط به يك تحقيق توصيفى است و نشان مىدهـد كـه مطالعـات زمينـهيـاب،
متفاوت بودن نظريه تأويل مرحوم عالمه و مرحوم صدر(ره) را به صـورت اثبـات شـده نشـان
نداده است ،پس بدنبال اين امر هستيم كه آيا اصوالً اين دو با يكديگر متفاوت اند
در سئوال دوم ،ما داراى پيش فر (با توجه به مطالعات زمينـهيـاب) مـىباشـيم و آن ايـن
است كه اين دو شخصيت انديشمند اسالمى در نظريه تأويل داراى اختالف نظـر مـىباشـند.
سئوال از وجود اختالف نظر نيست بلكه از چرايى آن است .در اين سـئوال بـه يـك فصـل از
تحقيقمان بطور تلويحى اشاره شده است و آن فصلى است كه به وجود اخـتالف نظـر ميـان
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آنها در خصوص تأويل مىپردازد .اول اختالف نظـر را نشـان دهـيم و سـپس بـه چرايـى آن
بپردازيم.
در سئوال سوم هم عنصـر مقايسـه موجـود اسـت و هـم وجـه مقايسـه و در آن بـه موضـوع
هرمنوتيك نيز اشاره شده است.
بنابراين ،در اين نوع پرسش هم به فرضيه اصلى و هم به فرضيه رقيب اشاره شده است:
1ـ هرمنوتيك از ديد آنان قرائتى در تفسير است.
2ـ هرمنوتيك از ديد آنان قرائتى در تأويل اسـت ،هريـك را فرضـيه اصـلى بـدانيم ،ديگـرى
فرضيه رقيب مىباشد.
به تعبير ديگر در عبارت يك سطرى سئوال سوم ،تلويحا به كليه فصول پاياننامه اشاره شـده
است1 :ـ طرح تحقيق 2ــ پيشـينه موضـوع (مشـترك در همـه پايـاننامـههـا) 3ــ مفهـوم
هرمنوتيك و هرمنوتيك در مطالعات قرآنى 4ـ نظر مرحوم عالمه و مرحوم صدر در خصـوص
هرمنوتيك بعنوان قرائتى در تفسير 5ـ نظر آندو پيرامون هرمنوتيك بعنوان قرائتى در تأويـل
1ـ نتيجهگيرى.
ويژگيهاى يك سئوال خوب اين است كه:
1ـ بايستى تاحد امكان از ابهام فاصله گرفته و كامالً واضح باشد.
مثال :چه اختالف نظرى ميان مرحوم عالمه طباطبايى و مرحوم سيد محمـد بـاقر صـدر(ره)
موجود است اين سئوال بىنهايت مبهم است آيـا اخـتالف نظـر فلسـفى مـدّ نظـر بـوده يـا
اختالف نظر فقهى و يا تفسيرى حال سعى مىنمائيم سئوال را از ابهـام خـار سـازيم :چـه
اختالف نظر تفسيرى ميان مرحوم عالمه طباطبـايى و مرحـوم سـيد محمـد بـاقر صـدر(ره)
موجود است
آيا سئوال فوق از ابهام خار گرديد هنوز خير! زيـرا اخـتالف در تفسـير ،زيرمجموعـههـاى
بسيارى دارد و چه بسا همه آنها به يكباره در ذهن مخاطب منعكس شود .مثالً آيـا اخـتالف
نظر تفسيرى فوق در «تواتر و يا عدم تواتر قراءآت» است و يا در «جواز تفسير قرآن به خبر
واحد» و يا اصوالً در روششناسى و روش تفسير قرآن و...
بار ديگر سعى مىكنيم سئوال را از ابهام خار سازيم و مىگوئيم :آيا از ديـد مرحـوم عالمـه
طباطبايى و سيد محمد باقر صدر(ره) تفسير قرآن به خبر واحد جايز است يـا خيـر اكنـون
ابهام در تشخيص مسئله تا حدود بسيارى برطرف شده است.
راه تشخيص آنكه ابهام و يا عدم ابهام در سئوال خود را بيابيم آن است كه پرسش خود را بـا
ديگران در ميان گذاشته ،بدون آنكه كوچكترين شرح و تفسيرى بدان بدهيم ،بخـواهيم كـه
مخاطب موضوع تحقيق را بر اساس سئوالمان بازگو نمايد.
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پرسش وقتى دقيق و روشن است كه تفسيرهاى مخاطبين با مقاصد طراح پرسـش ،همگـرا و
همسو باشد.
2ـ پرسش بايستى در عمل قابل اجرا باشد .به عبارت ديگر صـالحيت علمـى ،ميـزان وقـت،
وضعيت اقتصادى ،امكانات جانبى الزم و ...با سئوال محقق مىبايست در يـك سـطح باشـند.
غالبا پاياننامههاى دوره كارشناسـى و كارشناسـى ارشـد فاقـد پشـتيبانى مراكـز تحقيقـاتى
مىباشند ،لذا دانشجويان بايستى از طرح سئواالتى بسيار وسـيع كـه مطالعـه چنـدين سـاله
مجموعهاى از كتب حجيم را مىطلبد خوددارى نمايند.
همچنين اگر دانشجويى به زبان انگليسى تسلط كامل ندارد به هيچ وجـه نبايسـتى پرسـش
تحقيق خود را از نحوه ترجمه قرآن به زبان انگليسى قرار دهد.
3ـ يك پرسش خوب مىبايست حقيقى باشد نـه مجـازى ،يعنـى بايـد فهـم جـواب آن يـك
ضرورت محسوب شود .تحقيقى كه پاسخ سـئوال آن ضـرورت محسـوب نمـىشـود ،كـارائى
چندان نخواهد داشت.
4ـ موفـقيت تحقـيق به سئـوال مطـرح شده بستــگى دارد .هرچــه سئــوال تـحقيــق بـه
صورت منطقى و علمى از بـاورهـاى معمول فاصله گرفته باشـد و باعـث پيـدايش ديـدگاهى
نوين در حوزه مورد بررسى شود ،براهميت تحقيق مىافزايد.

40

فرضيه

1

محقق در پى سئوال تحقيق ،فرضيهاى را مىسازد و آن را در معر آزمون قرار مىدهد.
در مثال پيش ،پس از آنكه متوجه شديد وسيله برقى روشن نمـىشـود ،عللـى را مـىتوانيـد
براى آن برشماريد:
نبودن جريان برق ،خراب بودن پريز ،خراب بودن دوشاخه ،قطع شدن سـيم حامـل جريـان،
خراب شدن كليد ،سوختن موتور و...
اينها همه فرضيههائى است كه شما بعد از اين بايد يك يك آنها را امتحان كنيـد و صـحت و
سقم هركدام را بسنجيد.
از اين لحظه به بعد كار تحقيق شما شروع مىشود.
پس فر  ،برداشتى است انتزاعى از متغيرهائى كـه اسـتدالل محقـق را در مـورد نظريـهاش
تشكيل مىدهد و فرضيه گذارهاى است كه رابطه بين متغيرهـا بصـورت پـيشبينـى مطـرح
مىكند تا بعدا در معر نفى و اثبات قرار گيرد.
به عبارت ديگر فرضيه تحقيق ،پاسخ فرضى و حدسى به پرسشهاى تحقيق است كـه محقـق
در ضمن تحقيق خود ،آن را در بوته آزمايش قرار مىدهد و صحت و عدم صحت آن را اثبات
مىكند و به بيان آخر ،فرضيه در عبارتى كوتاه عبارت است از :نظريهاى ظنى و حدسـى كـه
محقق در پى اثبات آن است و يا حكمى است كه به نظر محقق ،واقعى تصور مىشود.
پس فرضيه اوالً :بايد مبتنى بر تئورى قياسى قابل قبولى باشد ،ثانيا :پاسخى به پرسش اصلى
اعطاء كند ،ثالثا :رابطه بين متغيرها را بيان كند ،رابعا :به صورتى باشـد كـه امكـان صـحت و
عدم صحت داشته باشد ،خامسا :قابل بررسى و تحقيق و استدالل علمى باشد ،سادسا :مـتقن
بوده و خالى از عبارات تعارفى چون بايد ،بهتر است ،خوب است ،بـد اسـت و ...باشـد ،سـابعا:
كلى نباشد ،اثبات فرضيه كلى دشوار و امكان آزمون آن كم است ،ثامنـا :عبـارات و واژههـاى
آن واضح بوده و چند پهلو نباشد ،تاسعا :پاسخ سئوال باشـد و لـذا نبايـد بـه صـورت سـئوال
مطرح شود ،عاشرا :به صورت جمله خبـرى مثبـت باشـد .پـس فرضـيههـاى ذيـل نادرسـت
محسوب مىشوند1 :ـ محور سوره حمد معاد نيست 2ـ آيا روش تفسيرى قرن هفـتم و دهـم
يكسان است و فرضيههاى ذيل درست محسوب مىگردند:بين ميزان حفـظ قـرآن و نمـرات
-1
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درسى دانشآموزان فالن نقطه ارتباط وجود دارد .يا رويكرد تفاسير اهل سـنت در رابطـه بـا
آيه شريفه تطهير و جريان اخبارى گرى بين شيعه مرتبطند و...
نا گفته نماند كه در هر فرضيهاى ممكن است واژه هايى توصيفى يا محتوايى به كار رود كـه
نزد همه مخاطبان مفهوم واحد نداشته باشند و لذا قابليت اسـتنباط متفـاوت بيابنـد و افـراد
مختلف برداشتهاى گوناگون و گاه متناقم بنمايند.
به اين مثال توجه كنيد :در مباحث عملـى ميـان مرحـوم «آيـت اهلل سـيد شـرف الـدين» و
«مرحوم شيخ سليم بشرى» در مصر كه كتاب ارزشـمند «المراجعـات» نتيجـه آن اسـت ،در
ضمن بحثى پيرامون واژه «ولى» در حديثى از پيامبراكرم صلىاهللعليهوآلـهكـه دربـاره حمـرت علـى
عليهالسـالممطرح مىنمايد «انت ولى كل مؤمن بعدى» در نامه سى و هفتم سئوال شيخ سليم بشرى
چنين آمده است« :ولى» مشترك است بين نصـير (يـاور) ،صـديق (رفيـق) ،محب(دوسـت)،
صهر (داماد) ،تابع (پيرو) ،حليف (هم قسم) ،جار(همسايه) و هر كسـى كـه سرپرسـتى امـور
كسى رابه عهده گيرد ،ولى اوست ،بنابراين شايد معنى احاديثى كه آوردهايـد ايـن باشـد كـه
على ،نصير و ياور شما يا صديق شما يا محب شما بعد از من است پس كـدام اسـت نصـى را
1
كه ادعا مىكرديد
در اين مثال شاهديم كه :واژه «ولى» يك واژه توصيفى است .فماى مفهومى آن چه از لحاظ
لغوى و چه برداشتهاى ذهنى ،در موارد گوناگون متفاوت است .لذا امكـان سـوءتفاهم و ارائـه
آراء مختلف بسيار باالست .
از سؤال مرحوم شيخ سليم برمى آيد كه در فمـاى مفهـومى «ولـى» بـا سـيد شـرف الـدين
همداستان نيست .پس تا اين دو مفهوم براى آنان روشن نشود ،نمىتوانند وارد بحث آيـات و
احاديث واليت گردند.
نامهى سى و هشتم سيد اشرف الدين تماما اختصاص به روشن نمودن فماى مفهـومى ولـى
دارد .در نامه سى و نهم مشخص مىشود كه با داليل شرف الـدين مفهـوم ولـى ميـان آنـدو
بينالذهنى شده است پس مىتوانند وارد بحث واليت گردند.
4ـ بنابراين براى برسى و آزمايش فرضيههـا ،چـارهاى نيسـت جـز اينكـه كليـه واژههـاى آن
طورى مشخص شوند كه براى همه افرادى كـه بـا آن گفتـار سـروكار دارنـد داراى مفهـوم و
معنى و تعبير واحد باشد و منجر به سـوء تفـاهم نگـردد .مشـخص شـدن اينگونـه واژههـا را
تعريف مىنامند.
 -1رهبرى امام على ع ازديدگا ه قرآن و پيامبر ،سيد شـرف الـدين ،ترجمـه محمـد جعفـر امـامى بـى جـا،بى
تا،انتشارات اسالمى ،ص .239
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خالصه اينكه ،واژههاى يك فرضيه را بايد كامال حساب شده و با دقت انتخاب نمود .هـر چـه
از واژه هايى اسـتفاده گـردد كـه قابليـت بـين الـذهنى شـدن را دارا نباشـند اعتبـار چنـين
فرضيهاى زير سؤال مىرود .

تعريف

1

گذشت كه براى روشن شدن واژههاى توصيفى فرضيه ،چارهاى جز تعريف آنها نـداريم .حـال
بايستى ديد كه تعريف علمى به چه تعريفى اطالق مىشود
اساسا تعريف ،فرآيندى است كه طى آن معنا و فماى مفهـوم يـك واژه ،بـه وسـيله صـفاتى
مشخص و بر مبناى قواعدى خاص ،معين مىگـردد .در جريـان تعريـف ،صـفاتى بـا معنـاى
آشكار و بدون برداشتهاى متفاوت جستجو و برگزيده مىشوند كه بوسيله آنهـا بتـوان فمـاى
مفهومى واژه اصلى را مشخص نمود.

معيار تعريف خوب
هر تعريف خوب بايد از دو شرط اساسى بهرهمند باشد:
1ـ پايدارى :تعريف بايستى بتواند فماى مفهوم واژه را به طور پايدار تثبيت نمايد تا همگان
از آن واژه فقط يك مطلب را بفهمند و امكان تغيير مفهوم و تعبير گوناگون آن وجود نداشته
باشد.
2ـ وضوح اصطالحات :واژهها و اصطالحات بكار برده شده در تعريف بايستى واضح باشند و
وجوه و احتماالت مختلف را نپذيرند.

شيوه تعريف:
دانشجو در حين تعريف متغيرها و واژههاى بكار رفته در فرضيه بايد آگاهانه بـر اسـاس نيـاز
تحقيق خويش از شيوههاى تعريف استفاده نمايد .در اينجا به ذكر برخى شـيوههـاى تعريـف
مىپردازيم:

-1

definition
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1ـ تعريف اسمى

1

در اين شيوه از تعريف ،معناى يك واژه بوسيله صـفات مشـخص ،بـه طـور قـراردادى تعـين
مىگردد .همانند آنچه كه در فرهنگستانهاى اسمى در مورد واژهها انجام مىدهند .ايـن نـوع
تعريف را تعريف شرحى نيز مىگويند .فرهنـگهـا و موسـوعههـاى قرآنـى معمـوال تعـاريفى
استاندارد و قراردادى در خصوص واژههائى چون ايمان ،كفر ،جهاد ،و ديگـر واژههـاى قرآنـى
ارائه مىنمايند .چنين تعاريفى صرفا قراردادى بوده و با آنچه در خـار وجـود دارد چـه بسـا
هماهنگ نباشد.
مثال :مىخواهيم بدانيم فماى مفهومى واژه «ايمان» در قرآن چيست
از جوامع لغوى در مىيابيم كه اين واژه به معناى «تصديق»« ،وثوق»« ،اطمينان»« ،خموع»
و «انقياد» استعمال شده است ،بنابراين ايمان را اين چنين تعريف مىنمـاييم :ايمـان يعنـى
تصديق و وثوق.
اين تعريف اسمى نمىتواند واژه «ايمان» رابه طور كامل و واضـح تعريـف نمايـد .لـذا از يـك
تعريف ديگر استفاده مىنماييم كه فرضا در يك دائرة المعارف يافتهايم و آن ايـن اسـت كـه:
ايمان عبارت است از تصديق و اعتقاد به مبدأ و معاد .آيا اين تعريف از ايمان صـحيح اسـت
در ادامه بحث به تكميل اين تعريف مىپردازيم.

2ـ تعريف تحليلى

2

واژهها از حيثهاى مختلف ممكن است معانى گوناگون بپذيرند بطورى كه مثال لفظ «عـين»
بيش از هفتاد معنى دارد .در اين صورت اگر شخصى بخواهد آن واژه را بكار بگيـرد ،بـا سـوء
تفاهم يا عدم تفاهم روبرو خواهد شد چرا كه تعريف تحليلى بر خالف تعريف اسمى كه امرى
قراردادى است امرى تحقيقى محسوب مىشود.
مثال در تعريف اسمى قراردادى ،تركيه كشورى است در خاورميانه ...ولى در تعريـف تحليلـى
(تحقيقى) در مىيابيم كه دولت و بخش قابل توجهى از مردم كشور تركيه خود را اروپـايى و
نه آسيايى مىدانند.
عالوه اينكه برخى واژهها مابهازاء خارجى ندارند ،اين واژهها بايد كامال تجزيه شـوند تـا مـورد
-1

nominal definition

-2
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بحث معلوم گردد .واژه هايى چون آزادى تمدن ،حقوق و ...از اين دستهاند.
پىگيرى مثالى كه گذشت :چه بسا بين علماى شيعه و علماى اهل سنت در خصوص تعريف
ايمان اختالف نظر وجود داشته باشد در اينكه آيا ايمان مجرد اعتقاد قلبى است يا اقرار زبانى
نيز الزم است و يا عالوه بر آنها اعمال جوارحى نيز نقش دارد به عبارت ديگر آيا ايمان تنهـا
اقرار زبانى و يا مركب از اقرار زبانى و اعتقادقلبى است يا اعمال جـوارحى هـم الزم اسـت در
تعريف ايمان گنجانيده شود و دراين صورت آيا عمل جزء اكمال ايمان است يا شرط تحقـق
آن
اينك در تعريف ايمان نزد علماء شيعه مىبايست چيـزى مطـرح شـود كـه آنـان بپذيرنـد و
انتظاراتشان را برآورده كند ،چنين تعريفى كه صرفا با قرارداد محقق نمىشود بلكه به خـار
و فهم ديگران نظر دارد ،تعريف تحليلى گويند.
اصل ايمان عبارت از تصديق و اعتقـاد قلبـى بـه مبـدأ و معـاد اسـت(بدليل آنكـه ايمـان در
بسيارى از آيات قرآن به قلب نسبت داده شـده اسـت) و اقـرار زبـانى كاشـف از آن اعتقـاد و
اعمال جوارحى شرط ثبوت و بقاى آن مىباشد.
در قرآن هر كجا ذكر ايمان كرده ،عمل صالح را به آن مقرون نموده و اين نشانه آن است كه
عمل جزو ايمان نيست بلكه شرط آنست وگرنه احتيا به عطف عمل به ايمان نبود.
اينك مىتوانيم تعريف تحليلى ايمان را به صورت ذيل بيان نماييم:
ايمان از نظر علماى اماميه عبارت است از :اعتقاد قلبى و واقعـى بـه مبـداء و معـاد بطوريكـه
اعمال جوارحى كاشف از آن اعتقاد باشد.
البته اين تعريف هنوز هم قابل استفاده در يك تعريف علمى نيست .در ادامه بحـث بـاز هـم
اشكاالت ديگر اين تعريف را بررسى مى كنيم.
مثال ديگر :تصور نمائيم شخصى مىخواهد سير آموزش و پرورشى قرآنى در كشور از دورهى
قاجاريه را مورد بررسى قرار دهد .او حتما بايستى معلوم سازد كه مـردم دوران قاجاريـه چـه
كسى را به عنوان معلم قرآن و چه مكانى را به عنوان مدرسه (مكتب) قرآن مىشناختند در
دوران پهلوى چهطور پس از انقالب اسالمى چهطور آيا تعريف از «معلـم قـرآن» در زمـان
فتحعلىشاه قاجار همان تعريفى است كه امروزه از آن مىنماييم
بـه هر حـال در يك تعريف تحـليلى ،بــايستى واژه را نه مطـابق قـرارداد اهل لغـت و بلكـه
مطـابق فهم مـردم از آن بررسى كرد.
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3ـ تعريف تجزيهاى

1

تعريف تجزيهاى ،مبتنى بر روشى دقيق بوده كه واژهى مـورد نظـر را بطـور صـريح و مشخصـى
محدود مىسازد .تقريبا همهى سئواالت يك پرسشنامه و خصوصا مقياسهاى سنجشى ،تعـاريف

تجزيهاى مىباشند .نكتهى مهم از تعريف تجزيهاى اين است كه از بهترين محـركهـا اسـتفاده
مىشود تا عكسالعمل در مقابل آنها جواب مطلوب را افاده كند.
مثال :مىخواهيم فماى مفهومى افراد باايمان را در جامعه مشـخص نمـاييم .بـراى ايـن كـار،
ممكن است كسى سئوال خود را چنين مطرح كند:
محرك ( 1سئوال) آيا شما هر روز براى انجام عبادات يوميه به مسجد مىرويد
عكسالعمل :بلى OخيرO
در مثال فوق مسجد رفتن به منزلهى مؤمن بودن تلقى شده است اگر شخصى پاسـخ مثبـت
بدهد ،در تعريف سئوال مؤمن است .اينك شما مىتوانيد افراد مسجدى را افراد مؤمن بدانيد،
ولى اين (تعريف تجزيهاى) بر مبناى تحليل علمـاى ديـن تنظـيم شـده اسـت زيـرا «نمـاز
خواندن در مسجد» از لوازم ايمان است و محرك فوق نمىتواند اعتقاد قلبى شخص را نشـان
دهد .پس به يك محرك ديگر نياز داريم و اين محرك جواب مطلوب را بيان نمىكند.
محرك ( :2سئوال) اگر دين شما مورد هجمه كفّار قرار گيرد ،آيا شما حاضريد به نفع اسـالم
اسلحه برداشته و به جنگ برويد
عكسالعملهاى فرضى1 :ـ بلى 2ـ مشروط :اگر والدينم اجازه دهنـد 3ــ بـدون عكـسالعمـل
مثبت يا منفى (فعالً كه هنوز جنگ نشده و انشاءاللّه هم نخواهـد شـد) 4ــ نـه (مسـتدل):
مسئوليتهاى من به همان اندازهى جنگ مهم است  5ـ نه( :بدون دليل)
در اين مثال ،گروه اول و تا حدودى گروه دوم يعنى كسانى كه پاسخ مثبت بدون شرط يا بـا
شرط شرعى مىدهند افراد باايمان تلقى خواهند شد ،البته جهاد و جنگ بـرخالف رفـتن بـه
مسجد چيزى بيشتر از التزام به لوازم ايمان است ،زيرا در آن بـا يـك امـر كميـاب و گرانبهـا
(جان و زندگى) سروكار داريم فداكردن جان در راه اسالم مىتواند عالوه بر عمل منطبـق بـا
ايمان ،اعتقاد قلبى وى را نيز نشان دهد .جهـاد در صـدر اسـالم نيـز بـه عنـوان معيـارى در
شناسايى مؤمنان راستين از منافقين (كه با عذر و بهانه از جهاد مىگريختنـد) قابـل بررسـى
است ،پس با يك محـرك فقـط قسـمتى از فمـاى واژه مشـخص خواهـد شـد .لـذا تنظـيم
محركهاى متعددى براى تمييز و تعريف يك واژه الزم است.
1

reduced definition -
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4ـ تعريف مشترك

1

برخى واژهها داراى معانى متعددى هستند ،اگر معناى خاص از آن معانى موردنظر نباشـد و كـل
واژه بخواهد مورد بحث قرار بگيرد ،راه چاره آن است كه از آن معانى وجه مشتركى اخذ گـردد و
همان به عنوان تعريف مشترك انتخاب گردد.
مرحوم عالمـه حسـينى طهرانـى(ره) بـا ذكـر انـواع اسـتعماالت واژههـاى واليـت و ولـىّ ،قـدر

مشتركشان را به عنوان معناى آن بيان مىدارد:
بارى از اين بيانى كه نموديم معلوم مىشود كه هرجا كه واليت يا ولىّ استعمال مىشود يك
نوع جنبهى اتحاد و وحدتى بين دو چيز وجود دارد كه برآن اصل ،ايـن لفـظ را مـىآورنـد و
استعمال مىكنند مثالً نسبتى كه بين مالك و مملـوك اسـت و آن نسـبت آن دو را بـه هـم
دوخته و پيوند زده است ،باعث مىشود كه به هر يك از آنها ولى گوينـد و نسـبتى كـه بـين
حبيب و محب است ...و صهر (داماد) را نيز ولى گويند زيرا به واسطهاى قرابت و خويشاوندى
2
پيدا كرده است و...
قبل از بررسى نظرى نظريه ،عناصر اصلى يك نظريه كه عبارتنـد از مفهـوم واژه يـا واژههـاى
متغير مورد توجه قرار مىدهيم.

بحث لغوى

3

در ابتــداى هــر مــتن تحقيقــى در علــوم انســانى ،بايســتى واژههــاى اصــطالحى و واژههــاى
غيرسليس و صريح و نيز واژه هائى كه به زبانهاى ديگرند ،بايد مورد بررسى لغوى قرار گيرنـد
و معناى لغوى و اصطالحى و نيز ارتباط لغت و اصطالح آنها مطرح شود.
استفاده از كتب لغوى مختلف و با ديدگاههاى متفاوت و نيز كتب لغوى معاصر همان واژه ،يا
نزديك به زمان پيدايش موضوع ،توصيه مىشود.
فايده بحث لغوى و تعريف واژهها اين است كه محدوده بحث معين مىگردد و از پرداختن به
مسائل جانبى خوددارى مىشود.
-1
 -2واليت فقيه در حكومت اسالمى ،سيد محمد حسين حسينى طهرانى ،مشهد ،چـاخ اول ،انتشـارات عالمـه
طباطبايى ،1 ،ص.21
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مفهوم

1

مفهوم عبارت است از :يك يا چند واژه كه معنائى را حمل و به ذهن مخاطب القاء كنند.
مفاهيم را به دو بخش كلى مىتوان تقسيم كرد :مفاهيم تجربى 2و مفاهيم نظرى.3
دسته مفاهيمى كه به زمان و مكان خاص محدود مىشوند مفاهيم تجربى مىباشند و آن دسـته
كه بدور از انحصار در مكان و زمان ،معنائى را به ذهن مخاطـب القـاء مـىكننـد مفـاهيم نظـرى
ناميده مىشوند.

متغير

4

متغير ،مفهوم و مشخصهاى قابل تغيير ،بوده كه قابليت مشـاهده يـا انـدازهگيـرى و بررسـى
داشته باشد .به عنوان مثال واژه «كتاب» يك مفهوم است ،تعداد صفحات ،حجم ،قطع و نيـز
ارزش آن و ...متغيرهاى مربوط مىباشند.
متغير را مىتوان به دو دسته مستقل 5و وابسته 1تقسيم نمود.
متغيرى كه محقق تاثير آن را بر ساير متغيرها مورد ارزيـابى قـرار مـىدهـد و در پـذيرش و
سنجش آن دخيل است ،متغير ناوابسته يا مستقل يا درونداد 7مىنامند.
محقق اين متغير را در تحقيق آزمايشگاهى تغيير مىدهد و كم و زياد مىكنـد و در تحقيـق
غيرآزمايشگاهى هرچند قابل تغيير نيست ولى تأثير آن برمتغير وابسته ،پـيشفـر محقـق
محسوب مىشود.
8
متغير وابسته يا برونداد به متغيرى اطالق مىشود كه متغير مستقل بر آن اثر كند و نتيجـه
متغير مستقل باشد.
به بيان ديگر هر فرضيهاى از مقدمه يا مقدمات و معلول حاصله از
-1
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آنها تشكيل مىشود ،مقدمه را كه در واقع ،علت يا عامل خوانده مىشـود ،متغيـر ناوابسـته و
نتيجه را كه معلول و اثرپذير است متغير وابسته مىخوانند .به عنوان مثال در مـورد فرضـيه:
اگر دانشآموزان حافظ قرآن باشند موفقيت آنهـا در امتحانـات بيشـتر اسـت .دانـشآمـوزان
حافظ ،متغير ناوابسته و موفقيت در امتحانات ،متغير وابسته تلقى مىشود.
و يا مثالً در مورد اين فرضيه ارجاع آيات متشابه به محكم ،موجب محكم شدن آيات متشـابه
مىشود .ارجاع آيات متشابه به محكم ،متغير ناوابسته و محكم شـدن آيـات متشـابه ،متغيـر
وابسته شمرده مىشود.
و يا در فر تأثير اعتقاد به معاد در كاهش گناه جامعه ،اعتقاد به معاد متغير مستقل اسـت
و كاهش گناه متغير وابسته است و همچنين اگـر گفتـه شـود ،هرچنـد كودكـان منـزوىتـر
باشند ،هنجارشكنى آنها بيشتر اسـت ،انـزوا متغيـر ناوابسـته و هنجارشـكنى متغيـر وابسـته
مىباشد.
به اين مثال نيز توجه فرمائيد:
ابنخلدون در مقدمه خود مىنويسد:
«در اينكه ناز و نعمت در آغاز نيرويى بر نيروى دولت مىافزايد زيرا هرگاه قبايل و طوايف بـه
كشوردارى و ناز و نعمت برسند در ميان آنان توالد و تناسل و خاندانهاو خويشـاوندى فزونـى
مىيابد و در نتيجه بر تعداد افراد قبيلهها افزوده مىشـود و يكايـك اوالد و اعمـام و دودمـان
سلطنت موالى و پرورش يافتگانى برمىگزينند و نسلهاى آنان در آن محيط پرنـاز و نعمـت و
آسايش پرورش مىيابند و به سبب زندگى در چنان محيطى عده كثيرى بر جمعيـت دولـت
افزوده مىشود و نيرويى ديگر بدان مىپيوندد .ليكن اگـر نسـل نخسـتين و دوم درگذرنـد و
دولت را فرسودگى و پيـرى فروگيـرد ايـن مـوالى و پـرورش يافتگـان نخواهنـد توانسـت در
پايهگذارى و استحكام دولت به استقالل اقدام كنند ،زيـرا از (خصـايص) فرمـانروايى در آنـان
1
چيزى يافت نمىشود».
آيا در اين نوشتار متغيرى موجود است شـايد در وهلـه اول متغيـرى در آن نيـابيم ولـى بـا
اندك تأملى در اين عبارات كوتاه به متغيرهاى متعددى برمىخوريم كـه آن را در ايـن مـدل
علّى بيان مىداريم:
تشكيل پادشاهى و رسيدن به رفاه فراوان ــ افزايش توالد و تناسل ــ كاهش نيروى دولت ــ
ايجاد نسل نازپرورده ــ افزايش جمعيت ــ (با درگذشت نسل اول و دوم) ــ افـزايش نيـروى
 -1مقدمه ابن خلدون ،عبدالرحمن بن خلدون ،ترجمه محمد پروين گنابـادى ،تهـران ،چـاخ هشـتم،1375 ،
شركت انتشارات علمى و فرهنگى ،ص.332
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دولت ــ (پيش از درگذشت نسل اول و دوم).
بايد توجه داشت كه چه بسا متغيرى در يك گفتار وابسته باشـد و در گفتـار ديگـر ناوابسـته
باشد .مثالً در گفتار زير هنجارشكنى در جمله اول وابسته و در جمله دوم ناوابسته مىباشد.
هرچه اشخاص منزوىتر باشند ،پس بيشتر هنجارشكنى مىكنند.
هرچه اشخاص بيشتر هنجارشكنى كنند ،پس بيشتر احزاب افراطى را انتخاب مىكنند.
هر متغيرى مىتواند به نوبه خود هم علت واقع شود و هم معلول ،و لذا:

متغير مستقل

1

متغير مؤثرى است كه تغييرات مقدار آن بر تغيير مقدار متغيرهاى ديگر اثر مىگذارد.

متغير وابسته

2

متغير اثر پذيرى است كه مقدار آن با توجه به تغييرات متغير ديگر تغيير مىيابد.
با توجه به آنچه گذشت ،مىتوان يك متغير ديگر را فر نمود و آن متغير ميانجى است.

متغير ميانجى

3

متغيرى است كه در تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته مؤثر است .بعنـوان مثـال در مثـال
نظريه ابن خلدون شـاهد بـوديم كـه متغيـر مسـتقل «افـزايش جمعيـت» و متغيـر وابسـته
«افزايش نيروى دولت» بود ولى در ايـن ميـان متغيـر ديگـرى ،بـه صـورت متغيـر ميـانجى
«درگذشت نسل اول و دوم» بر رابطه متغير مستقل بر وابسته تأثيرگذار بود.

نكته مهم:
در هر يك از قوانين يك تئورى ،متغيرها و رابطه آنها با يكديگر همواره و تحت هر شـرايطى،
يكسان و بدون تغيير مىمانند.
به هر متغير حداقل دو ارزش منسوب مىشود و البته مىتواند چندين ارزش منسوب گردد.
پس ارزش هر متغير مىتواند حداقل دو بخش داشته باشد ،مثالً به متغير گندم مـىتـوان دو
بخش خوب و بد نسبت داد .و نيز مىتوان چندين بخش رابه يك متغير نسـبت داد .هماننـد
درجه اعتقاد به معاد كه درجات متعددى به آن منسوب مىشود.

-1
2
 dependent variable3
mediator variable -

independent variable

50

متغيرى كه تنها دو بخش داشته باشد متغير دو بخشى يا دو ارزشى مىنامند و متغيـرى كـه
چندين بخش داشته باشد متغير چند بخشى يا چند ارزشى مىگويند.
برخى متغيرها كه نقش در تحقيق محقق ندارند و به واسطه برخـى ارتباطهـاى غيـر صـريح
ممكن است اعالم وجود كنند ،متغيرهاى مزاحم تلقى مىشوند و لذا مىتوان متغيرهـا را بـه
دو دسته مزاحم و مفيد تقسيم نمود.

چند تقسيم ديگر
متغير را از نگاه ديگر مىتوان به متغير كمى 1و كيفى 2تقسيم نمـود ،متغيـر كمـى متغيـرى
است كه كميت آن تغيير كند و قابل ثبت عددى اسـت و متغيـر كيفـى متغيـرى اسـت كـه
تغيير آن كيفى است و تعيين آن با اعداد رياضى امكانپذير نيست.
متغير را نيز مىتوان به گسسته 3و پيوسته 4تقسيم كرد .متغير گسسـته متغيـرى اسـت كـه
واحدهاى آن ارزش و اندازهاى مشخص رابـه خوداختصـاص دهنـد و بـين آن ارزشـها ،ارزش
ديگرى وجود نداشته باشد مثالً انسان يا مؤمن است يا كافر ،بنابراين فـر كـه بـين كفـر و
ايمان مرتبهاى ديگر نيست .و متغير پيوسته متغيرى است كه بـين واحـدهاى آن ارزشـهاى
ديگرى را بتوان برگزيد ،همانند ميزان اعتقاد به معاد كه مىتواند از درجات ضعيف تا اعتقـاد
كامل ادامه يابد.

1
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نظريه

1

هر نظريهاى بر اساس دو حاجت و نياز عمده مطرح مىشود كه عبارتند از:
1ـ نظريه به ساده شدن واقعيت كمك مىكند و درك واقعيت را آسان مىسازد.
2ـ نظريه راهنمائى براى آزمودن درستى و نادرستى برداشت از يك واقعيت است.
به عبارت ديگر بعد از اتمام كار تحقيق كه فرضيه در بوته آزمايش قرار داده شـد و صـحت و
سقم آن بررسى شد و مثالً صحت آن اثبات گرديـد ،نظريـهاى عمـومى كـه ماهيـت كلـى و
منطقى دارد از آن فرضيه يا فرضيهها اخذ مىشود (پـس در واقـع نظريـه حاصـل تحقيـق و
نتيجه اثبات فرضيه است و نظريهپرداز بعد از تحقيق خود آن را به عنوان حاصل كار خـويش
ارائه مىدهد.
بر همين اساس مىتوان در تعريف نظريه گفت :نظريه برداشت عقالنى از واقعيتهاى هستى با
استفاده از مجموعهاى به هم پيوسته از واژههاسـت كـه حكايـت از انديشـه ارائـه دهنـده آن
مىنمايد.
به بيان ديگر نظريه قميهاى است مطابق قوانين حاصل شده از دادهها و انبـوه اطالعـات كـه
نظريهپرداز آنها را تدوين ،پردازش و تحليل كرده است.
تدوين يك نظريه بآسانى ممكن نيست و بستگى به آگاهى همه جانبه از متغيرهائى دارد كـه
نظريه بر آنها بنا نهاده مىشود .عالوه بر اين فرضيههاى يك تحقيق نيز بايد موشكافانه مـورد
بررسى قرار گيرند تا نظريه همه جانبه طراحى شود ،چرا كه در واقع فرضيههـا بـراى تعيـين
درجه اعتبار نظريه منظم مىشوند .در كنار اين عوامل هرگز نبايد اغرا غيرعلمـى و منـتج
شده از عقدههاى خاص در نظريه دخيل گردد.
پس با توجه به آنچه گفته شد :خصوصيات يك نظريه خوب را مىتوان چنين فهرست نمود:
1ـ رعايت قواعد منطقى در آن شده و بدور از هرگونه تماد و تناقم باشد.
2ـ بليغ و فصيح بوده و قابل تفهيم به مخاطب باشد.
3ـ جامع افراد و مانع اغيار باشد.
4ـ با كمترين عبارات طرح شده باشد.
5ـ قابل آزمايش و يافتن صحت و سقم آن باشد.
1ـ جديد و غيرتكرارى باشد.
7ـ رافع مشكلى از مشاكل علمى موجود باشد.
1

theory -
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بنا بر آنچه گفته شد براى ساخت يك تئورى حداقل به  3قـانون نيـاز داريـم .دو قـانون اول
بصورت ناوابسته( ،يعنى از قوانين ديگر مشتق نشده باشند) و قانون سـوم مشـتق شـده از دو
قانون ديگر باشد.
مثال :در اينجا مثالى صرفا آموزشى بيان مىگردد:
قانون 1ـ اگر فرمان هدايتى ،از انسان صادر نشود ،پس آن فرمان ،فرمانى بشرى نيست.
قانون 2ـ اگر فرمانى بشرى نباشد ،پس مرجع تفسير آن نيز بشر نخواهد بود.
قانون 3ـ اگر مرجع تفسير ،بشرى نباشد ،پس تنها مرجع تفسير آن فرمان ،مرتبطين بـا آن
فرمان خواهد بود.
قانون  4ـ اگر مرجع تفسير فرمان ،مرتبطين با آن فرمان باشد پس مرجـع تفسـير آن ،تنهـا
خود همآن مرتبطين خواهد بود.
در مثال فوق ،سه قانون اول در يك زنجيره اشتقاق قياسى بصورت ناوابسته قرار گرفتـهانـد و
قانون چهارم ،در واقع نتيجه و تئورم 1ناميده مىشود كه از سه قانون اول كه گاه آگزيوم 2نيز
ناميده مىشوند استنتا شده است.
قانون چهارم را با قوانين اول و سوم مقايسه نمائيد .با توجه به آنچه گفته شـد رعايـت مـوارد
ذيل در ارائه نظريه الزامى است:
3
1ـ شرط عارى بودن از نقم :در يك تئورى قياسى كليه آگزيومها و تئورمها بايـد بگونـهاى
تنظيم گردند كه يكديگر را نقم و يا

1
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نفى ننمايند.
2ـ شرط ناوابستگى :آگزيومها نبايد به يكديگر وابسته باشند بطورى كه يك آگزيـوم خـود از
آگزيوم ديگرى استنتا شود.
3ـ شرط كفايت :تعداد آگزيومها براى استنتا مورد نظر كافى باشد.
4ـ شرط عدم بيهودگى :در يـك نظـام آگزيوماتيـك نبايسـتى قـوانينى اضـافه بـر آنچـه در
استنتا مورد نياز است وجود داشته باشد .هيچ قانون اضافى كـه بـا ديگـر قـوانين رابطـهاى
نداشته باشد بعنوان جزئى از تئورى قياسى پذيرفته نمىشود.
از آنجا كه در سطوح كارشناسى انتظار نظريهپردازى از دانشجو نمىرود؛ در تدوين پاياننامـه
نيازى به طراحى نظريه توسط شخص دانشجو نمىباشد اما حتما فرضيه دانشجو مـىبايسـت
متكى بر يكى از نظريات مطرح باشد.
در خاتمه توجه محققان را به نكات ذيل جلب مىنماييم:
1ـ تا زمانى كه جنبه قياسى تحقيق را استوار نسـاختهايـد ،وارد مرحلـه اسـتدالل و اسـتقراء
نگرديد.
2ـ سعى نمائيد محور نظريات مورد توجه خود را كامالً شناسايى نمائيد .بـا شناسـايى محـور
نظريه ،حوزه تحقيق از لحاظ دامنه (خرد ،ميانبرد ،كالن) مشخص مىشود .بعنوان مثـال در
تعيين محور نظريه ابنخلدون در فلسفه تاريخ« ،دكتر ساطع الحصرى» ،محور آنـرا عصـبيت
مىداند .در حالى كه دكتر طه حسين بر «دولت» و دكتر علـى الـوردى بـر «باديـهنشـينى و
شهرنشينى و كنش متقابل بين آنها» تأكيد دارد .هر يك از اين نظرات را پايه تفسـير نظريـه
1
ابنخلدون قرار دهيم در نتيجهگيرى نهايىمان تأثيرگذار خواهد بود.
به جهت تمرين در شناسائى نظريه ،حـداكثر در مـدت يـك مـاه يكـى از ايـن موضـوعات را
انتخاب و بررسى نموده و به شكل قوانين قياسى آنرا بازگو كنيد.
1ـ نظريه سيبويه در الكتاب در خصوص روش اعراب قرآن را شناسايى نماييد.
2ـ نظريه عالمه طباطبايى(ره) در خصوص روش تفسير قرآن را بيان نماييد.
3ـ دو نظريه در خصوص تفسير به رأى را به دلخـواه انتخـاب نمـوده و بـا يكـديگر مقايسـه
نمائيد.
4ـ دو نظريه در خصوص ترجمه قرآن را به دلخواه انتخاب نموده و با يكديگر مـورد مقايسـه
قرار دهيد.

 -1منطق ابنخلدون ،على الوردى ،لندن ،چاخ دوم 1994 ،دار كوفان ،ص.74

54

 5ـ آيا مىتوانيد (با استفاده از تفسـير الميـزان) دسـتگاه منطقـى در خصـوص حقـوق بشـر
تدوين نمائيد( .آيات مربوطه را در مطالعات زمينهياب جستجو نمائيد)
1ـ (با استفاده از تفسير نمونه) نظريهاى در خصوص انحطاط دولتها تدوين نمائيد.
شايد در ابتداى كار ،طرح چنين نظرياتى و يا مقايسه آنها با يكديگر بسيار مشكل باشد .ولـى
هيچگاه مأيوس نشويد ،بلكه با ممارست جنبه قياسـى تفكـر خـود را پـرورش داده و تقويـت
نمائيد .سعى نمائيد حاصل تالش خود را با هدايت اساتيد تحقيـق ،تكميـل كنيـد در مـدت
زمانى نه چندان طوالنى تأثير تفكر قياسى را در نحوه نگرش به پژوهش خود خواهيد يافـت.
نظريهسازى اگر بر پايه عقل خدادادى و منطقـى و علمـى صـورت پـذيرد ،آفرينشـى فكـرى
محسوب مىشود.
الزم به ذكر است كه نظريه هر چند حاصل پژوهش و تحقيق است امـا مـىتـوان ابتـدا آن را
ساخت و سپس پژوهش نمود.
البته اگر محقق بخواهد قبل از تحقيق ،نظريهاش را بسازد ،چهبسا بواسطه نقص در اطالعات،
نظريهاى كامل ارائه ندهد و يا افكار وى پويائى خود را از دست بدهـد و در نقطـهاى متمركـز
گردد و از ساير جهات تحقيق باز بماند و اين آفت زمانى كـه او بخواهـد نظريـهاش را بعـد از
تحقيق ارائه دهد از بين مىرود .ناگفته نماند كه در اين صـورت چـهبسـا بـه خـاطر معـين
نبودن هـدف جزئـى ،جمـعآورى اطالعـات او بـه درازا بكشـد و يـا اطالعـات غيرمفيـد نيـز
جمعآورى شود.
قابل ذكر است كه نظريههاى علمى را با در نظر گرفتن زيرساختهاى آن مىتوان به دو بخش
كلى تقسيم نمود.
1ـ نظريههائى كه واقعيتهاى علمى را تبيين مىكنند و ارزش علمى دارند .چنين نظرياتى در
صورت موفقيت از آزمايش به قانون و سپس اصل تبديل مىشوند.
2ـ نظريههائى كه بر اساس پيشفرضى اعتقـادى يـا سياسـى تنظـيم شـدهانـد و بـر اصـول
موضوعهاى خاص بنا نهاده شدهاند ،اعتبار اين نظريات بر فر صحت آنها بـه ميـزان اعتبـار
همان اصول موضوعه خواهد بود.
«قانون» گفتارى است كه داراى خصوصيات ذيل باشد:
1ـ از نظر زمان و مكان نامحدود باشد.
2ـ داراى تعداد مفعولهاى نامحدود باشد.
3ـ به صورت جمالت:ـ اگر ...پس ...هرچه بيشتر ...پس بيشتر( ...و نظاير اين جمالت) بوده تـا
رابطه متغيرها با يكديگر مشخص شود .بدين ترتيب كـه در قسـمت :اگـر ...متغيـر ناوابسـته
(علّت) و در قسمت پس ...متغير وابسته (معلول) مىآيد.
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4ـ به لحاظ استقرايى قابل بررسى و باارزش باشد.
بايد توجه داشت كه استقراء در هر علمى از امور جزئى آن علم نشأت مىگيرد و در نهايت به
امر كلى مىانجامد.
مثال :اگر كالمى توسط انسانها صادر يا (همانندسازى) نتواند گردد ،پـس :آن كـالم ،كالمـى
بشرى نيست.
در اين مثال مشاهده مىشود كه:
1ـ قانون فوق بصورت مفهومى عام بدون در نظر گرفتن زمان خاصى يـا مكـان خاصـى و يـا
زبان و كالم خاصى بيان شده است .پس بر همه زمانها ،مكانها و زبانها صادق است.
2ـ در اسلوب تعليل ،اگر ...پس ...بكار رفته است .از اينرو مىتوان متغيرها را شناسـايى نمـود
كه در اينجا روابط علّى متقابل است .از سويى عدم توانايى انسانها در همانندسازى «كالمـى»
به معناى فوق بشرى بودن آن كالم است و از سوى ديگر به دنبال فوق بشـرى بـودن كـالم،
باعث عجز انسانها ،در همانندسازى مىشود.

فرضيه تا اصل
دانستيم كه هر تحقيقى با سئوال تحقيق شـروع مـىشـود ،محقـق در پـى سـئوال تحقيـق،
فرضيهاى را مىسازد و آن را مدتها در معر آزمون قرار مىدهد.
پس از مدتها تحقيق ،آن فرضيه تبديل به نظريه مىشود .محقق با اين نظريـه مـىتوانـد بـه
واقعيتهاى نظام يافته دست يابد .پس در واقع ،فرق فرضـيه و نظريـه ايـن اسـت كـه نظريـه
فرضيهاى بسط داده شده و به عبارت ديگر حاصل آزمودن فرضيه است.
اگر نظريه در معر آزمون تجربى قرار گيرد تبديل به قانون مىشـود و قـانون اگـر بـه بـاور
عمومى تبديل گردد به اصل مبدل مىشود.
البتــه قــانون و اصــل را بيشــتر در علــوم تجربــى بكــار مــىبرنــد ،در علــوم انســانى بواســطه
غيرمحسوس بودن ابزارهاى آزمايش ،كمتر از اين دو واژه اسـتفاده مـىكننـد و لـذا اصـول و
قوانين علوم انسانى ،زياد نيستند.
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جمعآورى اطالعات

1

محقق را مىتوان به زنبور عسلى تشبيه كرد كه از شهد گلها بهره برده و با فعاليت بدن خـود آن
را تبديل به عسل مىنمايد.
او نيز از البالى كتابها و مقاالت و نيز مطالعه محسوسات و مجربات و با استفاده از ساير ابزارهاى
تحقيق چون اينترنت ،و سپس پردازش و تحليل آنها ،نتايجى بهتر از عسل را ارائه مىدهد ،چـرا
كه حاصل كار او تهيه غذاى روح است و آن با عسل قابل قياس نيست.
اطالعات مورد نياز محقق از سه طريق كتابخانهاى ،ميدانى و آزمايشگاهى قابل جمعآورى اسـت.
محقق مىبايست منابع خود را از بين منابع دست اول برگزيند.

1ـ كتابخانهاى

2

از جمله منابع دست اول را مىتوان آيات ،روايات ،كتب تفسيرى ،كتـب لغـت ،مراجـع علـوم
خاص ،و ...برشمرد .همچنين آراء و نظريات مقامـات ذيصـالح چـون رأى دادگاههـا ،صـورت
جلسهها ،وصيتنامهها ،اعالميهها و نيز نقشهها و تصويرهاى منتشر شده از سـوى مؤسسـات
رسمى و امثال اينها ،منابع اوليه محسوب مىشوند.
علت تأكيد بر اين مطلب اين است كه چه بسا مؤلفين منابع دست دوم ،مطابق پيشفهمها و
نيز ساليق خود ،منبع دست اول را تفسير كرده باشند ،چيزى كه اگر دانشپـژوه آن را بدانـد
چهبسا در مسيرى متماد با فهم آن مؤلف قرار گيرد.
اولين مرحله در اين رابطه شناسائى كتابخانههاى جامع (و يا كتابخانههاى مجازى) است ،هـر
چه كتابخانهاى ،معتبرتر باشد ،اميد بيشترى را در محقق ايجاد مىكنـد .چـرا كـه مهمتـرين
همّ محقق ،كمبود اطالعات است و وجود كتابخانههاى عظيم و يافتن منابع غنى اين غصـه را
از او دور مىسازد.
كتابخانهها عموما به دو شكل باز و بسته اداره مىشوند .در سيستم كتابخانهاى بسـته ،كتـاب
موردنظر بايد از متصدى كتابخانه مطالبه شود و او آن را در مقابل كارت يا تممينهاى ديگـر
تحويل دهد.
-1
2
library method -
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در سيستم كتابخانهاى باز محقق مىتواند وارد محل قفسههـاى كتـاب و مخـازن آن شـود و
مطابق جدول راهنمائى كه از سوى متصديان كتابخانه به او ارائه داده شـده ،جـاى كتابهـاى
موردنظر خود را بيابد و از آنها استفاده نمايد.
اين سيستم براى امر تحقيق مناسبتر است .چرا كه گاه براى دانستن معناى يـك واژه بايـد
مجلدهاى مختلف يك عنوان كتاب را بررسى كرد و اين كار در روش بسته به سختى صورت
مىگيرد و وقت زيادى نيز هدر مىرود.
هر كتابخانهاى مىبايست سه فهرست مجـزا در برگـهدان خـود داشـته باشـد .فهرسـتى كـه
براساس عناوين كتابها به طريق حروف الفبا تنظيم شده است ،فهرستى كه بر اساس مـؤلفين
آنها نظام يافته و فهرست سوم ،فهرستى است كه بر اساس موضوعات نوشته شده است .ايـن
اطالعات بر كاتالوگهاى كارتى ثبت شده و در كشوهاى مخصوص قرار داده مـىشـود .برخـى
كتابخانهها ،عالوه بر كاتالوگهاى كارتى ،مجهز به سيستم رايانهاى هستند و محقق با ورود در
آن سيستم ،كتاب موردنظر خود را كه با همان سه شيوه طبقهبندى شدهاست ،مىيابد.
طبعا فهرست سوم ،محقق را در يافتن منابع مطالعاتى خود بيشتر يارى خواهد داد.
طبقهبندى كتابها در كتابخانهها بر اساس نظامهاى مشخصى است كه از جملـه مشـهورترين
آنها ،نظام ديوئى و كنگره است.

1ـ نظام دهدهى ديوئى

1

اين نظام در سال  1871توسط ملويل ديوئى طراحى شد بر اساس اين نظام موضوعات عمده
داراى كد مخصوص صدتا صدتا هستند و جزئيـات آنهـا داراى كـدهاى جزئـىتـر دهتـا دهتـا
مىباشند .و البته هر دهه نيز به فروعات ديگرى قابل تقسيم است.
كد كتابهاى عمده بر اساس اين نظام عبارتند از:
مراجع ،مجالت و111
فلسفه111
مذهب211
علوم اجتماعى311
زبان411
علوم ناب511
علوم كاربردى111
-1
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هنر711
ادبيات811
تاريخ911

2ـ نظام كنگره

1

اين نظام در سال  1881در كنگره آمريكا به تصويب رسيد و كتابخانههاى بسـيار بزرگتـر بـر
اساس اين نظام اداره مىشوند.
در اين نظام به جاى ده طبقه اصلى ،بيست طبقه اصلى به طريق حروف الفبا بكـار مـىرود و
هر طبقه به اعداد جزئى تقسيم مىشود.
بعد از انتخاب كتابخانه ،منابع مرتبط با موضوع گردآورى مىشود.
اين منابع از چند راه بدست مىآيند.
1ـ منابعى كه دانشپژوه از قبل با آنها آشناست و يا در حين كار با آنها آشنا مىشود.
2ـ منابعى كه استاد راهنما و مشاورين ارائه مىنمايند.
3ـ منابعى كه از طريق فهرستهاى موضـوعى و احيانـا الفبـائى از فايلهـاى كتابخانـههـا و يـا
سيستم رايانهاى آنها در ميان كتب و پايان نامههاى نگارش يافته قابل استخرا است.
4ـ منابعى كه منابع گذشته از آنها استفاده نموده و به آنها اسـتناد جسـتهانـد و بـه صـورت
پاورقى و يا در متن به آنها اشاره شده است.
5ـ ارتباط با مؤلفان منابع استفاده شده به جهت كسب نظريات جديد آنها و يا اطالع از آثـار
جديد منتشر شده آنان يا افراد ديگر.
1ـ اطلسها و آرشيوها و كتابهاى دائرة المعارف.
7ـ در كشورهاى پيشرفته ،جديدترين اطالعـات از تحقيقـات در زمينـههـاى مختلـف و نيـز
چكيده رسالههاى دفاع شده را در برنامههائى خاص ارائه مـىدهنـد .ايـن كـار در كشـور مـا
اكنون شكل ابتدائى خود را آغاز نموده است.
الزم به ذكر است برخى از كتابهائى كه حجم وسيع آنها قابل اسـتفادهاسـت و يـا در مراحـل
مختلف تحقيق قابل مراجعه هستند و يا داراى نكات ريز زياد مـىباشـند ،بهتـر اسـت تهيـه
شوند تا با صرف وقت كمترى نسبت به مراجعه به كتابخانه از آنها استفاده نمود.

-1
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2ـ ميدانى

1

اگر موضوع تحقيق مسئلهاى اجتماعى است ،بايد عالوه بر تعيين جغرافيائى تحقيـق ،بخشـى
از گروههاى غير همفكر برگزيده شود ،انتخاب گروه يا گروههاى خاص ،بر اساس طرحهاى از
قبل معين شده نتيجهاى قابل پذيرش ارائه نمىدهد .اين محدودهها بايد بـه شـكلى انتخـاب
شوند كه نتيجهاى عام را حاصل نمايند.
به عبارت ديگر نتيجه حاصل شدن از تحقيق ميدانى ،بستگى تام به افـراد و گروههـائى دارد
كه براى نمونهگيرى برگزيده شدهاند ،لذا بايد اوالً :نمونه يـا نمونـههـا بـا توجـه بـه موضـوع
تحقيق برگزيده شوند و ثانيا نمونههاى مورد نظر ،تسلط كافى بر موضوع داشته باشند و ثالثا:
آن نمونه يا نمونهها از بين گروههاى مختلف و جغرافياى متفاوت بـا رعايـت انصـاف انتخـاب
شوند.
شيوه نمونهگيرى را مىتوان به سه قسم تقسيم كرد.

 -1نمونهگيرى تصادفى

2

اگر واحدهائى كه قابليت نمونهگيرى دارند همه به يك شكل اين قابليـت را داشـته باشـند و
برخى از آنها بدون هيچ پيششرطى گزيده شوند ،نمونه برگزيده را نمونه تصادفى مـىنامنـد.
براى تحقق اين امر ،نمونههاى قابل را كه مىتوانيم نمونه مادر بناميم ،در شـرايط مسـاوى و
معين شمارهگذارى مىكنيم و با بيان شماره آنها از سوى كسـى كـه بـه آن شـمارههـا آگـاه
نيست ،مواردمورد نياز را برمىگزينيم و يا از جدول ارقام تصادفى كه كـامپيوتر در كنـار هـم
چيده است ،بهره بريم.
نيز مىتوان نمونهها را از تمام نمونـههـاى موجـود انتخـاب شـوند و يـا نمونـههـاى مـادر را
طبقهبندى و از هر طبقهاى بخشى را انتخاب كرد.

 -2نمونهگير خوشهاى

3

اگر تعداد واحدهاى قابل ،بسيار باشند ،برخى شيوههاى نمونهگيرى تصادفى وقـت زيـادى را
مصروف به خود مىكنند ،در اين موارد مىتوان از شيوه ديگرى بنام نمونـهگيـرى خوشـهاى
استفاده كرد.
در شيوه نمونهگيرى خوشهاى ،واحدهاى قابل را مطابق معيارهاى جغرافيائى ،تاريخى ،قـومى
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و ...طبقهبندى مىشوند و از هر دستهاى نمونهاى اخذ مىشود.
طبعا نتيجه حاصله از نمونهگيرى خوشهاى برخالف نمونهگيـرى تصـادفى ممكـن اسـت بـه
راحتى ،قابل تعميم نباشد.

3ـ نمونهگيرى داوطلبانه

1

يكى ديگر از شيوههاى نمونهگيرى ،شيوه داوطلبانه است ،ايـن نـوع از نمونـهگيـرى بواسـطه
رغبت داوطلبان به آزمون موردنظر و نيز رغبت آنان به ورود در عرصههـاى اجتمـاعى و ورود
در تحقيقات محققين ،قوىتر به نظر مىرسد و حاصل آزمون مستندتر است.
كار بررسى ميدانى را مىتوان به اشكال ذيل انجام داد:
1ـ مشاهده

2

برخى از پديدههاى اجتماعى با مطالعه نوشتهها قابل بررسى نيستند .اين پديدهها را بايـد بـا
چشم مشاهده نمود تا آگاهى دقيقى از آنهـا بدسـت آيـد .درايـنبـاره بـراى مسـتند كـردن
مشاهدات مىتوان از ضبط صدا و عكس و فيلم استفاده نمود.
كار مشاهده بهتر است گروهى انجام گيرد تا زواياى مختلف مشاهدات ثبت شـود .نيـز بهتـر
است بدون وقت قبلى صورت پذيرد تا واقعيات چنان كه بوده مشـاهده شـوند و احيانـا قلـب
حقيقت نشده باشد .همچنين مىبايست از مشاهدات به عمل آمده گزارش تهيه كرد.
الزم به ذكر است كه گزارش بايد مستند به آمار و ارقام و يا فيلم و اسـاليد باشـد و از اظهـار
نظر در مورد مسائل مبهم و چند پهلو خوددارى شود.
2ـ مصاحبه

3

مصاحبه به صورت كتبى يا شفاهى از راه دور يا نزديك صورت مىپذيرد و بهتـرين شـيوه آن
مصاحبه شفاهى حمورى است.
مصاحبه شونده بايد از نخبگان علمى و فرهنگى باشد ،بطورى كه در مورد موضـوع مصـاحبه
صاحبنظر بوده و يا حداقل تحقيقاتى در آن زمينه داشته باشد.
محقق بايد قبل از حمور در جلسه مصاحبه پرسشهائى را از قبل تعيين كند و البته چـهبسـا
در بين مصاحبه پرسشهاى ديگرى به ذهن او برسد و يـا بـراى شـنيدن پاسـخهاى تكميلـى
مجبور به سئواالت ديگرى شود.
1
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سئواالت مصاحبه بايستى روشن و صريح بوده و محقق آن را در راسـتاى نتيجـه مـأخوذه از
رسالهاش تهيه ببيند.
ايجاد محيطى طبيعى و بدور از التهاب ،شرط صحت نتائج مصاحبه مـىباشـد ،عـالوه اينكـه،
حال مصاحبه شونده لحاظ شود و ادب در مقابل او كامالً رعايت گردد ،لغو مصـاحبه و تغييـر
آن از سوى او بواسطه كثرت مشاغل و يا به هر علت ديگر ،پذيرفته شود.
سئواالت نيز مؤدبانه مطرح و از اصرار بيجا بر اخذ پاسخ خوددارى شود.
البته برخى چيزها ،از درجه علمى مصاحبه مىكاهد و يا مصـاحبه را بـه برنامـهاى صـورى و
تشريفاتى تبديل مىسازد كه اين كار تحقيق را با دشوارى روبـرو نمـوده و نتيجـه حاصـله از
تحقيق را دچار انحراف خواهد ساخت.
همچنين مصاحبه كننده بايد با اجازه مصاحبه شـونده بصـورت شـفاف و ظـاهرى ،اقـدام بـه
ضبط مصاحبه كند و البته به همان اكتفاء ننمايد و از موارد مهم ،يادداشت بردارد.
شيوه يادداشتبردارى بايد بطورى نامحسوس باشد كه مصاحبه شـونده خـود را در موضـعى
ببيند كه براى نظراتش اعتبار قائلند ،و به حرف او گوش مىدهند ،مصاحبه كننده اين اثـر را
مىتواند با حركات و اشارات و احيانا احترامات لفظى ايجاد كند.
3ـ پرسشنامه

1

سومين شكل تحقيق ميدانى مصاحبه كتبى و به اصطالح پرسشنامـه اسـت .در ايـن شـيوه
سئواالتى خاص تهيه شده و ارسال مىگردد و پاسخ آنها اخذ مىشود.
سئواالت پرسشنامه بر دو بخش تنظيم مىشـوند .بخـش اول سـئواالتى كلـى بـراى تعيـين
ميزان اطالعات است و بخش دوم مىبايست هدفمند بوده و از متغيرهائى باشد كه محقـق را
در رسيدن به نتيجه مطلوب يارى دهد.
پاسخ به سئواالت نيز به دو روش صورت مىگيرد .پاسخ باز :كه پرسش شده هرچـه بخواهـد،
مىتواند در پاسخ سئوال بنويسد و پاسخ بسته :كه مىبايـد گزينـهاى از چنـد گزينـه نوشـته
شده را انتخاب نمايد.
سئواالت اين بخش بايد به گونهاى تنظيم شود كه پاسخ دادن آنها براى پرسش شـده آسـان
باشد ،احساسات او را جريحهدار نكند ،او را مجبور به بيان نكردن واقعيت و يا غلو ننمايـد و...
.
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4ـ گزارش

1

گزارش شرح يك واقعه و عوامل ايجاد و يا موانع بر سر راه آن مىباشد.
گزارشگر مىبايست براى حصول گـزارش مطلـوب ،تمـامى عناصـر تأثيرگـذار در موضـوع را
بررسى كرده و شرحى دقيق و همهجانبـه از موضـوع مـورد مطالعـه را ارائـه دهـد و زوايـاى
مختلفى كه چهبسا از ديد مخاطبان مخفى شده باشد ،مطرح كند.
بعد از يافتن مواد خام گزارش و توجه به تمامى جوانب آن ،الزم است ،اطالعات فـراهم شـده
تجزيه و تحليل شده و براى حصول نتيجـه مـوردنظر محقـق طبقـهبنـدى شـوند .اطالعـات
طبقهبندى شده مىتواند گزارشگر را به نتيجهاى همهجانبه سـوق داده و او را از برداشـتهاى
غير واقعبينانه دور كند.

يادداشتبردارى

2

اطالعات هر منبعى از منابع تحقيق ،به سه دسته تقسيم مىشوند:
1ـ نكاتى كه با موضوع ارتباطى ندارند .اين نكات قابل استفاده نيستند و نبايد نوشته شوند.
2ـ نكاتى كه حتما با موضوع مرتبط هستند ،مىبايست حين مطالعه و بعد از آن ،ارتباط آنها
را با موضوع يافت و عنوانى كه مىتواند اين نكات را در خود جمـع نمايـد ،معـين كـرد ،ايـن
اطالعات در ذيل همان عنوان يا كد مخصوصى كه به آن عنوان اختصاص يافته است ،نوشـته
شوند.
3ـ نكاتى كه احتماالً با موضوع مرتبط باشند ،اين نكـات بايـد تحـت عنـاوين متفرقـه آورده
شوند ،چهبسا در پاسخ به سئواالت جديد قابل استفاده باشند يا بتوانند فصـلهاى جديـدى را
بسازند.

شيوه آمادهسازى فيشها
در آمادهسازى فيشها نكات ذيل رعايت شود:
1ـ بر هر فيش تنها يك موضوع بايد ثبت شود تا كار جداسازى آنها به سهولت انجام گيرد.
2ـ بر هر فيش ،شماره فيش (شماره مسلسل) ،تاريخ ثبت و مكان ثبت ،نوشته شـده و مـتن
اصلى يا ترجمه يا تلخيص آن بدون غلط ثبت

1

report -

-2

note taking

63

گردد .نوشتن موضوع كلى و جزئى آن و يا ثبت كدهائى كه از قبل بـراى هـر موضـوع وضـع
شده ،الزم است.
3ـ فيشها را بر اساس كدهاى خاص خود در جعبهاى مخصوص يا پاكت ،و يا پوشه مجزا قرار
داده شود.
الزم به يادآورى است كه اگر قصد نقل قول داريم آنچه را كه مىخـواهيم ثبـت نمـائيم بايـد
دقيقا نگاشته شود و بعد از نوشتن ،نسخه دستنويس با متن اصـلى تطبيـق داده شـود تـا در
صحت استنساخ ترديدى حاصل نشود ،البته بـه خـاطر پرهيـز از خطاهـاى احتمـالى ،كپـى
نمودن متن مورد نياز توصيه مىشود .ضمنا نقل قول حتما بايد در گيومه قرار گيرد تا آغاز و
پايان آن معلوم باشد.
اما اگر قصد تلخيص متن را داريم بايد تمام متن مورد نظر مطالعه شود و سپس ماحصـل آن
در عبارتهائى كوتاهتر كه مفهـوم مـوردنظر صـاحب مـتن را تـأمين كنـد ،بـا رعايـت قواعـد
خالصهنويسى ثبت شود.
الزم به ذكر است ثبت برخى جمالت و حذف بعمى ديگر ،خالصه محسوب نمىشود.
اقتباس آن است كه بخشى از عبارات متن و يا مفهوم موردنظر نويسنده ،ثبت شود بطوريكـه
مراد و مقصود صاحب متن را ابالغ كند.
قبل از خالصهنويسى و اقتباس ،در متن ،عبارت «با تلخيص» و يا «بـا اقتبـاس» قيـد شـود،
مىتوان اين عبارتها را بعد از خاتمه خالصه و يا اقتباس و در پاورقى ذكر نمود.

سندنويسى

1

در تحقيقات علمى ،هيچ چيزى بدون استناد به اسناد قابل توجه ،نبايد ذكر شود .متنـى كـه
حاوى ادعاهاى بىسند و نسبتهاى نامشخص به گروههـا ،افـراد و ...مـىباشـد فاقـد هرگونـه
وجاهت علمى است.
بهترين شيوه براى نوشتن اسناد اين است كه از همان آغاز فيشبردارى ،سـند هـر فـيش در
دو جا مكتوب شود.
1ـ در برگه فيش
2ـ در بخش منابع و مأخذ
بنابراين پژوهنده در آغاز پژوهش خود بايد پابهپاى تحقيق ،منـابع و مآخـذ خـود را تكميـل
نمايد و اين كار را به انتهاى تحقيق و آماده شدن رساله واگذار نكند.
-1
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اسناد را به چهار بخش كلى مىتوان تقسيم نمود:
1ـ اسنادى كه بدون تغيير و تحول مورد استناد يا استشهاد محقق واقع شده است.
2ـ اسنادى كه محقق از آنها اقتباس نموده و يا آنها را تلخيص كرده است كه در اين صـورت
واژه اقتباس يا تلخيص بايد در آدرس سند آورده شود.
3ـ اسنادى كه اصول موضوعه تحقيق را شرح و بسط دادهاند كه در اين صورت كلمه «رجوع
كنيد به »...يا عبارات مشابه آن بايد در آدرس سند آورده شود.
4ـ اسنادى كه محقق از آنها بهره مستقيم نبرده ولى در رسـيدن او بـه نتيجـه وى را كمـك
كرده است اين اسناد نيز بايد مطرح شوند تا محققين ديگر بتواننـد در بررسـىهـاى خـود و
امكان رسيدن به همان يا منابع ديگر از آنها بهره برند .به اين اسناد نيز مـىتـوان بـا عبـارت
«رجوع كنيد»« ،نگاه كنيد» و غيره اشاره نمود.
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پردازش اطالعات

1

بعد از جمعآورى اطالعات ،نوبت به پردازش آنها مىرسد كه اهميت بسيار بيشترى نسبت به
جمعآورى دارد .چه اينكه جمعآورى اطالعات پراكنده ،بدون اينكه بين آنها ارتبـاطى ايجـاد
شود و صغرى و كبراى منظمى را تشكيل دهد ،كارى دشوار نبوده و البته قابل اسـتفاده هـم
نيست ،بلكه مهم اين است كه اين اطالعات به شكل صحيحى به هم مربوط شوند و گـام بـه
گام مخاطب را به سوى نتيجه سوق دهند.
محقق مىبايست در فمائى كامالً آرام و بدور از هرگونه دلمشغولى ،تمام دادهها در موضـوع
واحد را كنار هم بگذارد و روابط آنها را بررسى كند و بر اساس يك تفكر قياسى منسجم و بـا
روش علمى متناسب با قياس ،به بيان استدالل بپردازد و فرضيه خود را به اثبات برسـاند.اين
كار بايد به شكلى صورت گيرد كه هر بحث ضـمن رعايـت اصـول نگارشـى صـحيح ،حـاوى
تمامى مفاهيم قابل انتقال باشد به طورى كه هر بحث و لو مبحثى كوتاه ،داراى مقدمه ،متن
و نتيجه بوده و نسبت به بحث قبل گامى خواننده را به نتيجه نزديكتر كند.

فصلبندى

2

در هر پاياننامه دو نوع فصل وجود دارد ،فصولى كه در همه پايـاننامـههـا ثابـت و غيرقابـل
تغيير هستند و فصولى كه بسته به موضوع متغيرند.
فصول غيرقابل تغيير عبارتند از :مقدمه يا كليات كه مشتمل بر ساختار تحقيق اسـت ،و نيـز
نتيجه و منابع و مآخذ.
الزم است اين عناوين به همين صورت تيتر شوند و تحت عنوان بخش يا فصل نيايند چرا كه
متن رساله قابليت تقسيم به فصل و بخش را دارد و اينها متن رساله را تشـكيل نمـىدهنـد،
بلكه مقدمه و مؤخره رساله محسوب مىشوند.
فصول متغير كه با عنوان فصل و يا بخش مىآيند و متن رساله را تشكيل مىدهنـد ،بنـا بـه
نوع موضوع و چگونگى كار محقق ،از نظر كمّى و يا كيفى قابل تغييرند .چيزى كه رعايت آن
ضرورى مىباشد اين است كه:
1ـ تعداد فصلها به ميزان كافى باشد.
2ـ هر فصل نسبت به ساير فصول ،قسيم هم باشند ،بطورى كه
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رابطه اعم و اخص بين آنها نباشد.
3ـ هر فصل شرايط آمدن فصل بعد را فراهم كند.
4ـ هر فصل گامى مخاطب را در رسيدنش به فرضيه مورد نظر محقق ،به پيش ببرد.
البته مىتوان يك بخش را به چند فصل و يا يك فصل را به چند بخش تقسـيم نمـود ،ولـى
شكل اول بهتر است.

شمارهگذارى تيترها
همان طور كه قبال متذكر شديم ،عموميت بخش يا فصل به درستى واضـح نيسـت و محقـق
مىتواند رساله را به بخشهاى مختلف تقسيم نمايد و هر بخـش را در چنـد فصـل پـىگيـرى
نمايد و يا به عكس عمل كند.
اما شيوه شمارهگذارى مىبايست همسان بوده و مخاطب را سريعا به موضـوع اصـلى هـدايت
نمايد .در اين رابطه مىتوان از اعداد و ارقام و يا حروف ابجدى و يـا تركيـب هـر دو اسـتفاده
نمود.
مثالً مىتوان عناوين را چنين شمارهگذارى كرد:
1ـ
الف....................
ب ......................و يا
1ـ
1ـ....................1
2ـ....................1
و نيز ذيل رديف دوم آورده شود
1ـ2ـ.......................1
2ـ2ـ.......................1
در اين صورت از چپ به راست ،دو به معناى موضوع فعلى و دو وسط نشانه سرموضوع و يك
نشانگر موضوع اصلى است .برخى رقم سمت راست را موضوع اصلى مـىشـمارند ولـى آنچـه
گفته شد در قرائت متن فارسى راحتتر است.
ترتيب حروف ابجدى عبارتند از :ابجد ،هوز ،حطى ،كلمن ،سعفص ،قرشت ،ثخذ ،ضظغ.
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نقل قول

1

مطالعه هر موضوعى مىتواند معلوماتى را افاده كند كه محقق را در ارائه تحقيق قوىتر يارى
رساند .ذكر اسناد اين مطالعات اگر كلى باشند و منحصـر بـه موضـوعى معـين نگردنـد ،الزم
نيست ولى اگر محقق در تحقيق خود بطور مستقيم از آنها بهره مىبـرد ،مـثالً عـين مـتن را
ذكر و يا آن را تلخيص مىنمايد و يا از آن اقتباس مىكند ،در اينگونه موارد ذكـر سـند الزم
است.
محقق مىبايد متن مورد استفاده را در گيومه قرار دهد و يا با قلم كـوچكتر آن را از تحقيـق
خود جدا سازد.

ترجمه

2

تمام متن رساله بايد به لغت واحد نوشته شود و اگر محقق چيزى را به زبان غيـر مـتن نقـل
قول مىكند مىبايست ترجمه آن را ذيل نقل قول بياورد ،مثالً اگر متن به زبان فارسى است،
ترجمه فارسى آيات و روايات الزامى مىباشد .بايد توجه داشت كه ترجمه بـه لهجـه مشـهور
صورت پذيرد و نيز سليس و روان بوده و مراد لفظى را عيان سازد .همچنـين اگـر ترجمـه از
مترجمى خاص اخذ شده ،ذكر اسناد ترجمه ضرورى است.

پاراگراف بندى

3

پاراگراف مشتمل بر يك يا چند جمله است كه به بيان يك مطلب مىپـردازد .هـر پـاراگراف
چون حلقهاى از يك سلسله زنجير ،مىبايست اوالً :مرتبط با پارگراف قبـل و بعـد باشـد و يـا
حداقل با جمالت ربطى به قبل مرتبط گردد.
ثانيا :زاويهاى جديد را نسبت به پاراگراف قبل و بعد تبيين كند.
پس اگر پاراگراف مرتبط با قبل و بعد نباشد ،كالم از هم گسيخته محسـوب مـىشـود و اگـر
زاويهاى جديد را از مطلب مورد نظر بيان نكند ،بىمورد تلقى شده و يـا حـداقل ذكـر آن بـه
صورت پاراگراف مستقل و جدا از قبل و بعد غيرضرورى شمرده مىشود.
پس در واقع هر پاراگراف حاوى انديشهاى يا شاهدى يـا دليلـى جديـد اسـت كـه در ضـمن
پيوستگى جمالت آن با هم مىبايست با قبل و بعد از نظر بيان مطلب جديد متفاوت باشـد و
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با قبل و بعد در يك مسير براى رسيدن به هدف تحقيق سهيم باشد.

پاورقى

1

پاورقى يا پانويسى يا ذيلنويسى در متون تحقيقى در موارد ذيل امرى الزم است:
1ـ متن ،غامم بوده و توضيح آن و رفع غمم ،مملّ شـود ،در ايـن صـورت توضـيح بيشـتر در
پاورقى مىآيد.
2ـ متن ،تلخيص نظريه يا عقيدهاى باشد كه در اين صورت در پاورقى تفصيل آن مطرح مىشود.
3ـ واژههاى نامأنوس در متن بكار رود كه بايد در پاورقى ترجمه شود.
4ـ متن از مطالبى است كه امكان تحقيق بيشتر را داراست كه در اين صورت به متون ديگـر در
پاورقى ارجاع داده مىشود.
5ـ در متن اصطالحى خاص بكار برده شود كه واژه اصلى آن به زبان ديگر غير از زبان متن نـافع
باشد.
1ـ نقل قولى كه در متن به زبان غيرمتن آمده است ،در پاورقى بايد به زبان متن ترجمه شـود و

نيز نقل و قولى كه در متن ترجمه شدهاست ،اصل آن در پاورقى ذكر شود.
7ـ اسناد تمام منابع استفاده شده در متن ،دقيقا آورده شود.
8ـ اسناد ديگر هم در رديف سند متن بـراى ايجـاد زمينـه تحقيـق قـوىتـر از سـوى ديگـر
محققين ارائه شود.
پاورقى را همانطور كه از اسم آن پيداست در ذيل صفحه با قلم ديگر و با جدا شـدن از مـتن
بوسيله نيم خط افقى مىآورند ،البته آوردن پاورقى با قلم غيرمتن در ضـمن مـتن و نيـز در
پايان بخش يا فصل و يا آخر تحقيق نيز مـانعى نـدارد ولـى بهتـرين روش كـه كـار مطالعـه
ديگران را آسانتر مىسازد ،آوردن پاورقى در ذيل متن است.

اسامى أعالم

2

اسامى مورد استفاده در پروژه تحقيقاتى ،اعم از اسامى اساتيد راهنما و مشاورين ،كسانى كـه
رساله به آنها اهداء شده و كسانى كه از آنها تشكر مىشود و نيز اسامى مؤلفين بكار رفتـه در
پاورقى يا منابع و مآخذ ،مىبايد بـدون القـاب و عنـاوين چـون جنسـيت ،مـدرك تحصـيلى،
موقعيت ،جايگاه علمى و ...ذكر شوند ،مگر در موارد خاص كه ذكر عنـوان در توضـيح مـتن،
مؤثر باشد.
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مثال اگر ارتباط زناشوئى از ديدگاهى خاص بررسى مىشود و در همين راستا نظريه شخصـى
خاص مطرح مىگردد ،بايد جنسيت او ذكر شود.
الزم به ذكر است كه در غير صفحه منابع و مآخذ كه اسامى پديدآورندگان بايد بطـور كامـل
نوشته شوند:
1ـ در آثار ترجمهاى تنها يك بار نام مترجم ذكر مىشود و در مراحل بعد تنهـا بـه ذكـر نـام
مؤلف اكتفاء مىشود مگر اينكه بيان نام او الزم شمرده شود ،مثالً ترجمههـاى مختلـف يـك
منبع بررسى مىشود كه در اينگونه موارد ذكر مجدد نام مترجم مانعى ندارد.
2ـ اگر اثرى داراى چندين محقق و مؤلف باشد ،بار اول به اسامى همه آنها اشاره مـىشـود و
براى مراحل بعد نام مؤلف اول ذكر و با قيـد «و همكـاران» از ذكـر نـام سـايرين خـوددارى
مىشود.
3ـ در صورتى كه نام صاحب اثر معين نباشد و اثر به نام مؤسسهاى خاص تدوين شده باشـد،
همان مؤسسه بعنوان نام صاحب اثر شناخته مىشود.
4ـ آثارى كه نام اثر و يا نام مؤلف و مترجم آن طوالنى است مىتـوان آنهـا را در غيـر مرتبـه
اول تلخيص نمود.
5ـ آثارى كه مؤلفين آنها نام مستعار خود را در كردهاند بـه همـان نـام مسـتعار بايـد ذكـر
شوند و از ذكر اسامى حقيقى آنان بايد خوددارى نمود.
1ـ احيانا محقق با آثارى روبرو مىشود كه نام مؤلف آنها معين نيست ،در ايـن صـورت تنهـا
آوردن عنوان كتاب كافى است و البته تصريح به مجهول بودن صاحب اثر الزم است.
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عالئم اختصارى

1

مطالبى كه بسيار تكرار مىگردند ،بهتر است با يك كد اختصـارى معرفـى شـوند و در تمـام
موارد از آن كد استفاده شود.
البته تعريف كدهاى اختصارى ،الزم بوده و بايد در صفحهاى مشخص و در آغـاز رسـاله و يـا
پايان آن آورده شود ولى برخى از اين عالئم اختصارى كه مصطلح بوده و همه به آن واقفنـد،
احتيا به تعريف ندارد ،چون : :جلد ،ص :صفحه ،ف :فصل ،ر.ك :رجوع كنيد بـه ،...ن.ك:
نگاه كنيد به ،...خ :پاراگراف و...
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تهيه مقاله علمى
يكى از كارهائى كه الزم است دانشپژوه بعد از تدوين رساله خود انجام دهد ،تهيـه و تنظـيم
يك يا چند مقاله علمى از متن رساله خود است تا در مجالت علمى ،پژوهشى كـه بـه تأييـد
وزارت علوم و فناورى رسيده باشد چاخ گردد.
اين كار كه امروزه شرط پذيرش رساله علمى در سطح دكترا مىباشد ،هم موجب مـىگـردد
ماحصل رساله در سطحى قوى و كافى نسبت به چكيده تنظيم شود و هم موجب ارتقاء شأن
علمى صاحب اثر خواهد بود.
الزم به تذكر است كه در هر مقالهاى چون تمام پـروژه ،بايـد ضـوابط روش تحقيـق مراعـات
شود.
بنابراين هر مقاله به كليات حاوى تمام زير مجموعههاى آن  ،متن ،نتيجه و منـابع نيـاز دارد.
البته طبيعى است كه حجم هر بخش متناسب با مقاله تنظيم مىشود.
در آغاز مقاله ،چكيده مقاله و نيز واژههاى اساسى به كار گرفته شده (كليد واژه) خواهد آمد.

دفاع

1

هر آزمونى توأم با اضطراب است و مقدار اضطراب به مؤلفههائى از جمله نـوع آزمـون ،تـأثير آن،
ميزان آمادگى آزموندهنده ،شرايط محيطى و اجتماعى و ...بستگى دارد.
دفاع از رساله تحقيقى نيز كه حاصل مدتها كار و فعاليت دانش پژوه بوده و آخرين مرحله علمـى
براى اخذ دانشنامه مىباشد ،طبعا با اضطراب و نگرانى محقق همراه است.
از اينرو بر مؤسسات آموزشى است كه شرايطى را بيافرينند تا اين نگرانى به حداقل ممكن برسد
و البته مهمترين اين شرايط ،شفاف بودن قوانين و ضابطههاى مربوط به دفاع و جلسه دفاعيـه و
معيار پذيرش و عدم پذيرش پاياننامه و معين بودن ضوابط نمره است.
در اين مورد الزم است مؤسسات آموزشى ،آئيننامه جلسه دفاعيه را به اطالع محقق برسانند.

در برخى مؤسسات آموزشى براى رفع نگرانى و اضطراب دانشپژوهـان ،جلسـات دفاعيـه بـه
صورت خصوصى هم تشكيل مىشـود و در جلسـه دفاعيـه خصوصـى تنهـا محقـق و هيئـت
داوران و مجريان شركت مىكنند .در چنين مراكزى محققـين مـىتواننـد تقاضـاى تشـكيل
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جلسه دفاعيه خصوصى نمايند.
استاد راهنما و مشاورين نيز در اين راستا وظيفهاى مهم بر عهـده دارنـد .الزم اسـت قبـل از
جلسه دفاعيه استاد راهنما پروژه را كامالً مطالعه نمايد و همچنين جلسهاى صـورى تشـكيل
دهد و اهم مواردى كه دانشپژوه بايد به آن اشاره كند به وى يادآورى نمايد.
دانشپژوه نيز بايد قبل از جلسه دفاعيه بر رساله خود كامالً مسلط باشد و بتواند بـه سـهولت
به قسمتهاى مختلف آن دست يابد.
وى در جلسه دفاعيه مىبايست گزارشى از فعاليتهاى خود ارائه نمايد و بهتر است وقت اوليـه
خود را به دو بخش تقسيم نمايد ،بخشى به توضيح اصول كلى رسالهاش بپردازد و در بخـش
ديگر مسائل بسيار مهم كه او در ضمن تحقيق به آن رسيده و نيز مشكالت بر سر راه خود را
بيان نمايد و البته در ابتداى كار با رعايت ادب نسبت به همـه حاضـرين و مخصوصـا هيئـت
داوران ،زحمتهاى اساتيد راهنما و مشاورين خود را ناديده ننگارد.
حوصله شنيدن نقدهاى داوران ،يادداشت آنهـا و بيـان پاسـخ علمـى تـوأم بـا رعايـت ادب و
خموع از ديگر بايستههائى است كه بايد محقق رعايـت نمايـد .طبيعـى اسـت كـه در تمـام
مراحل جلسه ،استاد راهنما ،كمكهاى الزم را مبذول مىدارد.

جلسه دفاعيه

1

اركان اصلى جلسه دفاعيه عبارتند از:
1ـ دانشجو
2ـ استاد راهنما
3ـ استاد مشاور يا مشاورين
4ـ يك يا چند ناظر و داور با انتخاب مؤسسه كه قبالً از طريق مؤسسه پايـاننامـه را دريافـت
كرده و مطالعه نمودهاند.
حمور افراد ديگر از همان مؤسسه يا خار آن بـا هـر تحصـيالتى در جلسـه دفاعيـه ممكـن
خواهد بود.
جلسه دفاعيه بعد از حمور اعماء اصلى با قرائت قرآن كريم رسميت مىيابد.
زمان جلسه دفاعيه به چند بخش اصلى قابل تقسيم است:
1ـ زمان ارائه موضوع از سوى دانشپژوه
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2ـ زمان دفاع استاد راهنما و مشاورين
3ـ زمان طرح اشكاالت و پاسخ آنها
4ـ زمان مشورت اعماء
دانشجو در يك چهارم وقت جلسه دفاعيـه بنـا بـه تشـخيص اسـاتيد حاضـر در جلسـه ،بـه
تنگناهاى تحقيقى خويش و موارد مهم رساله و اثبات تز خـود مـىپـردازد .اسـاتيد مشـاور و
راهنما نيز هر كدام زحمتها و تالشهاى دانشجو را كه وى به آنها اشـاره نكـرده اسـت مطـرح
مىنمايند و از تز او دفاع مىكنند.
نظار و داوران نيز اشكاالت خود را مطرح مىنمايند و دانشپـژوه بـا كمـك اسـاتيد راهنمـا و
مشاور فرصت خواهد داشت كه اشكاالت را پاسخ گويد و يا آنها را بپـذيرد و در صـورت لـزوم
اصالح نمايد.
و در انتها ،جلسه به هيئت داوران واگذار مىشود تا پس از مشورت ،رأى نهـائى را بـه توافـق
اكثريت يا همه اعماء و يا ميانگين نمرات پيشنهادى صادر نمايند.

هيئت داوران

1

تعيين درجه علمى رسالههاى علوم تجربى و فنى چهبسا خيلى مشـكل نباشـد .امـا در علـوم
انسانى تشخيص قدرت علمى رساله به سادگى امكانپـذير نيسـت و محتـا بـه امعـان نظـر
بيشتر و دقت مماعف است ولى به هر حال بررسى سطح علمى رسالههاى محققان به عهـده
هيئتى بنام هيئت داوران سپرده مىشود.
هيئت داوران ،عبارت از هيئتى است كه كار نهائى رسيدگى به رسـاله و تعيـين امتيـاز آن را
بر عهده دارند ،اين عده در هر مؤسسهاى متغيّر هستند و غالبا از افراد ذيل تشكيل مىشوند:
1ـ استاد راهنما
2ـ استاد مشاور يا مشاورين
3ـ معاونت پژوهشى يا نماينده وى
4ـ مدير گروه آموزشى
5ـ يك يا دو استاد ناظر جهت داورى
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معيار اعطاء نمره
امتياز هر تحقيق علمى ،به رعايت اصولى است كه عبارتند از:
1ـ روش تحقيق
2ـ شكل مقبول
3ـ اهميت موضوع
4ـ كليات مناسب
5ـ متن مستدل
1ـ نتيجه صحيح
7ـ انسجام مطالب
8ـ اسناد صحيح
9ـ منابع دست اول
در همــين رابطــه مــىتــوان معيارهــائى را بــراى اعطــاء نمــره و نيــز همســان بــودن نمــرات
پاياننامههاى مختلف و دور شدن از نمرات گترهاى و بدون ضابطه معين نمود و البتـه تـذكر
اين نكته الزم است كه مؤسسات آموزشى بر اساس اصول برنامـههـاى خـود نيـز مـىتواننـد
معيارهائى خاص را ابداع و از قبل به اطالع دانشپژوه برسانند.
هر مؤسسهاى به فراخور مسائل مورد نيازش ،بارم نمـرهاى را بـراى تعيـين درجـه رسـالههـا
منظم مىنمايد .غالبا عناوين اين بارم عبارتند از:
1ـ رعايت اسلوبهاى شكلى و نگارشى ارائهشده از سوى مؤسسه.
2ـ رعايت اخالق نگارش و تحقيق.
3ـ رعايت شيوه تحقيقى مشخص.
4ـ اهميت موضوع و تناسب آن با نيازهاى جامعه.
5ـ نوعآورى و ابتكار در ارائه فصلها يا مطالب و تفكر قياسى.
1ـ ارتباط پاراگرافها و پيوستگى مطالب.
7ـ هماهنگى بخشهاى مختلف رساله و پرهيز از لجامگسيختگى
8ـ مقدار منابع اوليه استفاده شده.
9ـ نتيجهگيرى صحيح.
11ـ نحوه استدالل و اثبات تز خود و رد نظريههاى احتمالى ديگر.
11ـ دقت كافى در ارائه اسناد و منابع و فهرستها.
12ـ پرهيز از بيان مطالب حاشيهاى ممل.
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اين بارم به ضعيف ،متوسط ،خوب ،بسيار خوب ،عالى و ممتـاز طبقـهبنـدى مـىشـود كـه از
متوسط به باالتر پذيرفته شده و پاياننامه با درجه ضعيف رد و براى كار مجـدد بـه دانشـجو
عودت داده مىشود.
اگر پذيرفتن رساله مشروط به اصـالحات و يـا تغييـر كلـى شـود ،مـوارد اصـالحى در مـتن
صورتجلسه دفاعيه مكتوب مىشود و داورى در تحقق شروط و يا رفع نواقص به كل يا برخى
از اعماء هيأت داوران سپرده مىشود.
محقق مؤظف است در مدت معين شده از سوى هيأت داوران و در صـورت مشـخص نشـدن
زمان اصالحات ،در مدتى كه از حداكثر مجاز دوران تحصيل وى تجاوز نكند ،اصـالحات الزم
را صورت دهد و صحت كار را به امماء كسانى كه در صورت جلسه دفاعيه رأى آنهـا در ايـن
مورد نافذ شمرده شده است برساند.
اگر رساله محقق حد نصاب الزم را كسب نكند و پذيرفته نشود ،وى ملزم به ارائه كـار جديـد
خود قبل از زمان مجاز براى تحصيل مىباشد.
محقق و اساتيد راهنم و مشاور مىتواننـد بـه رأى صـادره از سـوى داوران اعتـرا نماينـد.
دراين صورت مؤسسه آموزشى ،زمان جديدى را براى دفاع معين خواهد نمود .بـديهى اسـت
اين جلسه با درخواست آنان تكرار نخواهد گشت.
هيأت داوران جديد مطابق مقررات مؤسسه و يا با حمور حداقل يـك نفـر از داودان فعلـى و
يك يا چند داور جديد رسميت مىيابد.
دانشپژوه مؤظف است پس از پذيرفتـه شـدن رسـالهاش ،بـه درخواسـت مؤسسـه نسـخ يـا
نسخههائى از رساله خود را مطابق آخرين اصالحات به عمل آمده به همان شكل كه مؤسسـه
اعالم نموده است ارائه دهد.

وفقكم اللّه تعالى
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