
www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir
www.edub.ir

www.edub.ir



 درآمدي بر روش پژوهش علمی
 (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن)

 نویسنده

 علی اصغر پورعزتدکتر 
 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 انتشارات میدانچی 

 1393 پاییز



 

 
 ؛1345، اصغر، علی پورعزت : سرشناسه

علمی (فراگرد تدوین رساله  درآمدي بر روش پژوهش : وان و نام پدیدآورنع
 ؛ پور عزت اصغرعلی  نویسنده/ پژوهشی و دفاع از آن)

 . 1393تهران: انتشارات میدانچی،  : مشخصات نشر
 ؛ 978-600-93893-3-9، رایگان : شابک

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست
 یادداشت
 عنوان دیگر

: 
: 

 کتابنامه
 فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن

 موضوع
 موضوع

: 
: 

 روش شناسی –تحقیق  
 نامهشیوه –ها نامهپایان

 آثار علمی و فنی –نگارش علمی و فنی   : موضوع
 180Q/ 55ر/ 9پ  85 1393 : بندي کنگرهرده
  42/001 : بندي دیوییرده

 شماره کتابشناسی ملی
 

: 3582354 

 

 شمالی ديرسهرو دفتر مرکزي: تهران،
 2 طبقه ،29 پالك خیابان خرمشهر،

 
 پایگاه اینترنتی

WWW. MEIDANCHI. IR 
 
 

 88 5151 50تلفن: 

 

 درآمدي بر روش پژوهش علمی
 (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن)

 

 علی اصغر پورعزتدکتر : نویسنده
 استاد دانشگاه تهران

 

 حسین کریمی مدیر تولید:
 مرضیه حیدري مدیر اجرایی:

 اخلی:آتلیه انتشارات میدانچیطراح جلد و صفحات د
 انتشارات میدانچی آرایی:حروفچینی و صفحه

 ، عطیه رسولیمعصومه غالمیعاطفه سوري،  ارتباطات:
 رقعی قطع:

 1393 پاییز -اول نوبت چاپ:
 نسخه 1000 شمارگان:

 رایگان بهاء:
  978-600-93893-3-9  شابک:

 . حق چاپ براي ناشر محفوظ است
منوط بـه  ،ي و درج مطالب این کتاب در منابع دیگربردارهرگونه کپی

اجازه کتبی ناشر بـوده و طبـق قـوانین حمـایتی وزارت فرهنـگ و 
 .د گرفتناد اسالمی، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهـارش

 
 خواهشمندیم جهت دریافت امتیاز پخش ن هااهاي تهران و شهرستاز مراکز پخش کتاب و کتابفروشی

 .تماس حاصل نمایند 88515150فقط با تلفن  انتشارات میدانچیهاي کتاب
 



  
 

 
 

که یک حرفـه باشـد، یـک مـنش اسـت. بنـابراین  ، پیش از آنحقیقت پژوهشگري
کـه گري اسـت اي پژوهشـآموختن اخالق پژوهشگري مقدم بر آموختن اصول حرفه

مترصد یـافتن  تواند با پژوهشگري کهکند، هرگز نمیبراي پول، مقام یا نمره کار می
اي ساخته شود، ولی حقیقت است، مقایسه شود. از گروه نخست شاید پژوهشگر حرفه

 1شود.هرگز پژوهشگر امین و صادق پرورده نمی
یـک پژوهشـگر  ترین ویژگـیپس از اخالق و تعهدات اخالقی پژوهشگر، شاید مهم

باشـد، خوب، منطقی بودن است! پژوهشگري که با مبـادي منطـق پـژوهش بیگانـه 
 تواند همسنگ یک پژوهشگر متعهد به آداب منطقی پژوهش ارزیابی شود.هرگز نمی

شود که پژوهشگري کوشا و ساعی، در تالش براي رعایت گام به گام بسیار دیده می
اصول پژوهش طبق یک روش علمی خاص، به لحاظ عدم رعایت اصول منطقـی در 

گیـرش، ماند و تالش پیوفق میتدوین مدل پژوهشی، در عین موفقیت ظاهري، نام
 مانند.تأثیر میعقیم و ابتر و بی ،کند و آثارشچون آب در هاون کوبیدن جلوه می

پژوهشگري است! اگر عرصه آمـوزش بـا از سویی، خالقیت، شرط مهم اثرگذاري در 
شـود، شـک نیسـت کـه با موفقیت قرین می ،مداومت و تالش مستمر براي مطالعه

گري خالقیت است. نیازي به تأکید ندارد که آزمـایش و ن جلوهعرصه پژوهش، میدا
ارزش است که متأسـفانه بخـش قابـل هاي آزموده شده، تالشی بیبازآزمایی تجربه

 توجهی از ظرفیت پژوهشی کشور را منحرف ساخته است.
عالقه به نوشتن و منتشر کردن و کسب شهرت نیز آفت دیگـري اسـت کـه عرصـه 

 هـاي کنتـور علمـی بـا سیستمآنگاه که ویژه، کند. بهتهدید میپژوهشگري کشور را 
بر طبل این جنـگ یـا رقابـت باطـل بـین پژوهشـگران  ،هاي ادواريگزارش يارائه
بـر متـورم مهـم ر یثرغم تـا علیبسیاري از آثار علمی، امروزه د؛ تا حدي که نکوبمی

 . کنندپسند جلوه میهاي علمی، احمقساختن کارنامه
تر بـه نظـر مبتذل  آماري،هاي رویه بر آزمونویژه با اکتفا یا اعتماد بیبه ،ایلاین تم

کند تالش می ،هاي علمی اصیل. در این مقام، پژوهشگر با استفاده از شیوهمی رسند
کنـد که تـالش مـی که دستگاه نظري بدیهی یا نادرستی را ارزیابی نماید و در حالی

ــب ــژوهش علمــی را در مکت ــا  "شــبه پوزیتیویســم" همــه اصــول پ ستایشــگر "ی
 دـارزشمنع و ـها یا تدوین سؤاالت بدیهـریزي فرضیرعایت نماید، از پی "گراییاثبات

اندیشـد، پژوهشـگر می و حرمت امانت دیگران گاه که پژوهشگر صادق به خدمت. آن1
 ، نگران نام و نان و نمره است! بی صداقت

                                                           



 
 
 

 که ارزش بررسی یا اثبات ندارند!اثبات چیزهایی  ،حاصل کار چنین پژوهشگري کند!غفلت می 
اي کـه پژوهشـگر را طـهشود؛ مغلدر این رویکرد، نوعی مغلطه ساختاري موجب انحراف اذهان می

 دارد که چیزي را اثبات نماید که ارزش بررسی ندارد!برآن می
ي هشی، مفتـون و شـیفته ایـن اثبـات شـدگی هـاهاي علمی و پژوکه بسیاري از مجله جالب آن

 شوند.حاصل میارزش و تکراري و بیبی
است که حیات واقعـی  هاییمجموعه مسئله ماند، اعتنا باقی میمتولی و بیچه بی آندر این میان 

ماننـد؛ اقبال و مغفول میویژه در ساحت علوم انسانی، کمبه ،گونه مسائلد. اینننمایمردم را تهدید می
 که: شعر شاعر به درستی مصداق می یابددر این باره، 

 خانــــه از پــــاي بنــــد ویــــران اســــت
 

 خواجــــه در بنــــد نقــــش ایــــوان اســــت
 ن ـ باب ششم)(سعدي، گلستا                     

متـولی د، بیکنهاي حیات اجتماعی را تهدید میها و بنیانچه پایه آنبدین ترتیب، پژوهش درباره 
ي ایندکس که پژوهشگر ما مترصد حل مسائلی است که جایگاهی در شمار مجله ؛ در حالیمی مانده
 هاي داخلی داشته باشد!المللی یا پژوهشنامهشده بین
انـدوزي کشـور را تهدیـد چه ظرفیـت علمـی و دانـش آن« خالصه کالم بتوان گفتي منزلهشاید به

هویـت زده در توسعه دانـش بـیسازد، تقلید و مد رایج پارادایمکند و روند پژوهشگري را گمراه میمی
 »است.

صورت هم به ،صورت الکترونیکی منتشر شد و این نسخه آناین کتاب که ویرایش اول آن صرفاً به
گیرد، با هدف کاهش رنج پژوهش صورت چاپی در دسترس پژوهشگران قرار میونیکی و هم بهالکتر

بـه تـدوین رسـالۀ  ،یـابیپژوهـی و حقیقـتبراي پژوهشگرانی نگارش یافته است که با انگیزه دانش
 ویژه انگیزه نویسنده از نگارشدانند. بهراه پژوهش را نمیو ولی مسیر  ،گمارندپژوهشی خود همت می

آن بود که از رنج گمراهـی هموطنـان  ،صورت الکترونیکیآن به گسترده و رایگاناین کتاب و انتشار 
 1خود در مسیر پژوهش بکاهد.

اندوزي در محضر استاد دکتر علی رضائیان، به جهت طرح ایده ه دانشـاین هدف و تجرب
، 1382(ر.ك. رضائیان،  انیـتار سازمـرف) در تدوین کتب 1379رایی ایشان (ر.ك. رضائیان، ـگسلول
هاي کوچک و مختصـر ق تدوین کتابـاً موفـه نسبتـ) و تجرب1386و  1384ب، -1383الف، -1383

الف، ب، ج، و د)، او را برآن داشت که این تجربه را  -1393و  1392، 1391نگارنده (ر.ك. پورعزت، 
 تسري دهد. "ژوهششناسی و روش پروش"هاي کوچک آموزشی در قلمرو به تدوین کتاب

کـه فـراوان از  یشود و این اثر در حـالارزشی میکه گویا انتشار رایگان، گاهی حمل بر بی . غافل از این1
گویا ایـن کتـاب  ،شود! به هر حال، ولی کمتر خوانده میگرددبرداشت و ذخیره می ،محیط شبکه بر خط

 به لحاظ در دسترس بودن، مورد غفلت واقع شده است!تاکنون 

                                                           



 
 
 

این مهم در مشاوره با آقاي علی سعدآبادي آرانی مورد تأکید قرار گرفت؛ ولی نگارنده 
داند و تکمیل آن را به عهـده ایشـان و سـایر خود را صرفاً متعهد به آغاز این راه می

 گذارد.پژوهشگران جوان وامی
یـن جـزوه را تقویـت پژوهانی که انگیزة تدوین و تکمیـل ادر مقام تشکر از دانش

آرا سالمی، خانم محدثه عظیمـی، آقـاي سـید وحیـد اند، جا دارد که از خانم گلکرده
پژوهـانی کـه بـا کریمیان، آقاي هاشم سوداگر، آقاي حبیب میدانچی و سـایر دانـش

 شود.اند، یاد این ویرایش را تقویت کرده تکمیلهاي خود، انگیزه ها و دغدغهپرسش
توسط خانم ها ملک مکان، زینـب خـوش مشـربان و وحیـده نسخه نهایی کتاب 

 مطالعه و غلط گیري شد که بدین وسیله از ایشان نیز قدردانی می شود.مقصدلو 
ویژه در سمت راهنمـایی نگارنده خود را همچنین وامدار استادان ارجمند خویش به

ت از دکتـر داند و بـدین جهـنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري میو مشاوره پایان
تسلیمی، دکتر علی اکبر فرهنگی به لحاظ راهنمایی  سعید علی رضائیان، دکتر محمد

نامه کارشناسی ارشد و دکتر سید مهدي الوانی، دکتر علی رضـائیان و و مشاوره پایان
وند، به لحاظ راهنمایی و مشاوره رساله دکتري و دکتـر عـادل آذر، دکتر صادق آیینه

اهللا نبـوي و دکتـر ور فرد، دکتر حسن عابدي جعفري، دکتـر لطـفپاهللا نقیدکتر ولی
ن له دکتري و همچنین مرحوم دکتـر حسـبه لحاظ داوري رسا ،حمید خداداد حسینی

میرزایی اهرنجانی، دکتر منوچهر محسنی، دکتـر محمـدجواد عاصـمی پـور و دکتـر 
 یروش تحقیـق و روش شناسـ ابوالحسن فقیهی، به جهت اسـتفاده از محضـر درس

آنان در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري و همکاران بزرگوار جنـاب آقـاي 
دکتر محمدرضا مهرگان، دکتر ابراهیم برزگر، دکتر ابراهیم مقیمی، دکتر حسن دانایی 

بـه  ،پور و دکتـر ابوالفضـل محمـديفرد، دکتر محمد ابویی اردکانی، دکتر آرین قلی
 ،هاي تحصیل و تـدریسهاي ایشان در دورههنماییمندي از انتقادات و راجهت بهره

 شود.سپاسگزاري می
صـورت چـاپی به همت انتشارات میدانچی به پس از انتشار الکترونیکی ،این کتاب

از این رو جا دارد که از پژوهان قرار گرفت؛ نیز منتشر شد و به رایگان در اختیار دانش
نه در عصر سودجویی، به لحاظ پرهیـز از ویژه به جهت رفتار کریماناشر محترم نیز به

ایـن منافع مالی و اهتمام به انتشار دانش، بدون دغدغه اقتصادي تشکر شود؛ ضـمن 
و سـایر همکـاران در  سرکار خانم مریم نائینی ،پرداز کتاباز حروفچین و صفحه که

 شود.تشکر و قدردانی می ،به لحاظ دقت نظر و سرعت عمل انتشارات میدانچی،
 

 ︎﹢ر︻︤ت ︻﹙﹩ ا︮︽︣︣ د﹋︐
 دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان دا﹡︪﹊︡ه ﹝︣︡️ا︨︐︀د 

︑︤﹫︀︎ 1393︣ان، 
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 مقدمـه

 
هـاي پژوهی است که با انگیـزه کسـب مهـارتترین دستاورد علمی هر دانشرساله پژوهشی، مهم 

شـود. ایـن رسـاله بازنمـاي بسـیاري از هاي تحصیالت تکمیلی مـیوارد دوره ،آموزشی و پژوهشی
پژوه است و هر چند به لحاظ مشارکت استادان راهنمـا و هاي دانشها و قابلیتها، ظرفیتتوانمندي

اثـر  صـرفاً توان آن را کاري گروهی تلقی کـرد، ولـی در نهایـت، ایـن رسـاله، میوي مشاور و داور
امکان دارد که اعضاي  به ویژه آنکه هموارهکه آن را تدوین کرده است!  تلقی می شود پژوهیدانش

 أت مشاوره و راهنمایی نیز نقدهایی بر آن داشته باشند. هی
 هاي پژوهشی مبنایی آن است؛ ضمن ایناعتبار علمی هر رساله پژوهشی، در گرو اعتبار علمی یافته

هاي ابتدایی یا مبنـایی خـود که واضح است که هر پژوهش علمی، تحت تأثیر ساخت منطقی گزاره
اید قبل از تدوین رساله، درباره اهمیـت و مراتـب اسـتحکام منطـق دانشجو ب ،گیرد. بنابراینقرار می

زیربنایی پژوهش و ارزش دستاوردهاي علمی خویش بیاندیشد و سپس بـه رعایـت نکـات ظـاهري 
 تدوین رساله بپردازد.

مایه و خمیرة پژوهش است و همه مالحظات روشی، تحت تأثیر آن این منطق زیربنایی، درواقع جان
 گیرد؛ در ایـنداربن خالقیت و نوآوري نیز از همین منطق زیربنایی ریشه میدر واقع، . گیرندقرار می

الزمه جذابیت پژوهش اسـت. بنـابراین، پـیش از  ،خالقیت و نوآورياهتمام به شود که جا تأکید می
آغاز مراحل اصلی پژوهش، پژوهشگر باید تکلیف خود را روشن نماید. او باید براي خود روشن سازد 

خواهد یک کار پژوهشی اصیل و نوآورانه انجام دهد یا صرفاً مترصد به انجام رساندن ه آیا واقعاً میک
 پژوهش پایانی دوران تحصیل خویش است!

ج ه  :152، خطبه البالغهن
گمان بینا، کسی است که بشـنود و دربـاره آن بی

هـا بیاندیشد و بنگرد و بصـیرت یابـد و از عبـرت
بهره گیرد، سپس به راهی روشن گام نهـد (ر.ك. 

 ).217عفري، ؛ و ترجمه ج347ترجمه آیتی، 
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خواهند به کارهاي پژوهشی اصیل و خالقانه بپردازند، هاي ذیل مربوط به کسانی است که میتوصیه
 3!گروه دوم به راحتی راه خود را خواهند یافت

 براي انجام کار پژوهشی اصیل و نوآورانه، پژوهشگر باید متعهد به رعایت نکات ذیل باشد:

 داري در مستندسازي و رعایت حقوق مادي و معنوي دیگران؛ امانت )1
 4بودن؛ "قیّم دانش"هاي شخصیتی هاي علمی و ترك ویژگیپروا و دقیق یافتهبیان بی )2
 ک به توسعه دانش.ها و کمصادقانه یافته و ترویج انتشار )3

 ، بـااي تنظیم کنـد کـه کـار پـژوهشگونهدانشجو باید وقت خود را بهآن است که  نکته بسیار مهم
طور مسـتمر بـه اسـتادان راهنمـا و نشود؛ وي باید به مواجهتنگناهاي زمانی در پایان دوره تحصیل 

مـد  ،در ماه تابستانبه ویژه ها را در میان دو  نیمسال و  مشاور مراجعه نماید و عدم دسترسی به آن
 نظر قرار دهد. 

نماینـد؛ بنـابراین، در کنند، معموالً وقت خود را تلف مـیدانشجویانی که کار را با وسواس شروع می
دقـت و بـا عجلـه جمـع کننـد و شـرایطی بسـیار شوند تا کار پژوهشی خود را بـیپایان مجبور می

 تجربه نمایند. پُراسترس و مملو از عوامل افزایش تنیدگی را
مسئولیت تنظیم وقت در رسیدن به زمان بندي بر عهده دانشجوست. وي باید توجه داشته باشد کـه 
پژوهش او، دغدغه زندگی اوست و استادانش، هر یک دغدغه هاي متعدد و متنوعی در زندگی خـود 

 دارند. پس رعایت نظم و انضباط و زمان بندي پژوهشی، وظیفه دانشجوست.

رد، بـا هـاي اسـتانداهـا و رسـالهنامـه. متأسفانه رویکرد بازاري به دانش، کار را بـه جـایی رسـانده اسـت کـه پایـان3
طـوري کـه شوند؛ بـههاي حراجی شعور و معرفت عرضه شده، خرید و فروش میهاي گوناگون، در بورسموضوع

حیثیتـی علمـی را نیـز کسـب کننـد. حتـی توانند در کنار سایر رکوردها، رکورد بـیامروزه دانشمندنمایان نادان می
ایی از پژوهش دانشجو را در ازاي چیزي یا مبلغی ههویت، انجام بخششود که برخی از استادنمایان بیگزارش می
تر شـود، تأکیـد ها سالماندیش، فضاي دانشگاهگیرند! با امید به آن که با اخراج این دانشمندنمایان آلودهبرعهده می

 گردد که هرگونه قرار این چنینی بین استاد و دانشجو، از منظر شرف، شرع و اخالق، مطرود است. می
شود که دانشجو به جهت عالقه به یک فرضیه یا ه نباید خود را قیّم دانش تلقی نماید. گاهی مشاهده میپژو. دانش4

پـردازد؛ گـاهی نیـز از حـریم علـم و دانـش ها مـیمنطق یافتهتابد و به توجیه غیرعالمانه و بینظریه، رد آن را برنمی
 آورد.می سازي و تحریف اطالعات رويبازانه به دادهخارج شده، سیاست

                                                           



 

 سازيدر مستند اريامانت د

 
هاي پژوهشـی دیگـران، دارایـی معنـوي و هاي ابتکاري یا یافتهپژوه باید مراقب باشد که ایدهدانش

د؛ بنابراین عدم رعایت امانـت در اسـتفاده از آراء آنـان، نـوعی دزدي نشوگاهی مادي آنان تلقی می
ي در دزدي عالمانه، بیش از گردد! قابل تأمل است که وقاحت و ضریب خطاکارعالمانه محسوب می
 دزدي ناآگاهانه است!

شـود کـه به هر حال، براي پرهیز از دزدي (آگاهانه یا ناآگاهانـه) در فراگـرد پـژوهش، توصـیه مـی
 پژوهشگر به موارد ذیل حساس باشد:

 ها مواجه شده است؛ براي طور شفاهی با آنهایی که بهها و اندیشهالف) ذکر منابع و مآخذ همه گفته
شود و استادان حاضر میبرخی از مثال، گاهی پژوهشگر در مراحل تحصیل خویش در کالس درس 

بدیل و بسیار جدید بوده، حاصل اندیشه و تالش نوآورانه و خالق آموزد که بیها می مطالبی را از آن
همکـارانی  ها وايدورهها، همهاي دوستانه، نبوغ همکالسیآن استادانند. همچنین گاهی در محاوره

گـر اند، در سخنانی بـدیع جلـوههاي طوالنی آموزش، تفکر و پژوهش را طی کردهکه هر یک برنامه
آموزنـد! در برانگیزي میشود. گاهی نیز استادان از دانشجویان خود نکات جدید و خالقانه و تأملمی

هاي خود را ثبت نماید. شتهها و نوهمه این موارد، پژوهشگر (استاد یا دانشجو) باید مآخذ اصلی گفته
توان این مهم را در متن یـادآوري توان از زیرنویس استفاده کرد و هم می، هم  میمقصود این براي
  کرد:
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 مثال:
 الف) تذکر در زیرنویس:

اي طراحی نماید که از اسـتحکام و قـوام خود را به گونه 1... محقق باید کاخ استداللی متن:
شود که هر یک بایـد چـون خشـتی هایی تشکیل میین کاخ از گزارهکافی برخوردار باشد. ا

 به استحکام کل بنا کمک کنند. ،محکم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حاصل استفاده آزاد از کـالس درس اسـتاد "کاخ استداللی". استفاده از اصطالح 1 زیرنویس:
هاي مبانی فلسفی تئوري"ر حسن میرزایی اهرنجانی، با عنوان فقید و دانشمند فرزانه، مرحوم دکت

 ) است.1378در دوره دکتري دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (در سال  "سازمان

 ب) تذکر در متن: 
به قول دکتر ابراهیم برزگر (در محفل دوستانه برخی پژوهشگران علوم انسانی ـ سال  متن:
سـازد و پژوه را متمایز میپیشرفت علمی، یک دانش) آنچه در مسیر کسب موفقیت و 1379

 دهد، خالقیت و نوآوري است.  نظري قرار میاو را در موقعیت مرجعیّت و صاحب

مآخذ و تاریخ و بهتر آن است که  استناد کنیدگونه مباحث شفاهی توانید به اینبدین ترتیب، شما می
 ذکر نمایید.نیز را  آن هاتقریبی اخذ 

کننـدگان و گیري اندیشـه خـویش، بـه طـوري کـه مطالعـههاي اصلی شکلانی و ریشهب) ذکر مب
گونه مـوارد، هاي نویسنده رهنمون گردد. در اینها و اندیشهپژوهشگران را به مآخذ اصیل برخی ایده

کند که جرقه اولیه فهم یک موضوع هایی اشاره میها یا شنیدهپژوهشگر (نویسنده) به حوادث، گفته
 اند:ایجاد کردهدر ذهن او شنایی با یک مفهوم را یا آ

 مثال:
شـود کـه در ابعـاد مکـان و زمـان سازمانی به تصویر کشیده می 1در پرتو استعاره راه، متن:

گیـرد کـه گویـا بعـد زمـان را یابد؛ بدین ترتیب راهی فراروي انسان قـرار مـیگسترش می
یر ذهنی، سازمان همچون راهی اسـت کـه شود. در پرتو این تصوشکافد و وارد آینده میمی

 یابد.در امتداد آینده گسترش می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. توسعه مفهوم استعاره راه براي فهم سازمان، تحت تأثیر ابداع این استعاره براي فهم 1 زیرنویس:
عالمه طباطبایی ـ رشته علـوم سیاسـی) روش سیاسی، توسط دکتر ابراهیم برزگر (استاد دانشگاه 

و  1376هـاي عالمانه ایشـان در سـال مشاوره هايبوده، کاربست آن براي فهم سازمان، در پرتو 
(بـه  1384نامه کارشناسی ارشـد، در سـال تالش علمی دکتر سید محمدحسین هاشمیان در پایان

  راهنمایی اینجانب) میسر گردیده است.
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کننده را از اي ذکر شود که مطالعهها، باید به گونهها و دیدگاهایدههریک از بدأ بدین ترتیب، منشأ و م

در اندیشه پژوهشگر، آگاه سازد. یـک فایـده مهـم ایـن دقـت در  آنگیري سیر توسعه و نحوه شکل
سندآوري، راهنمایی پژوهشگران بعدي به امکان استفاده از مآخذ اصلی است؛ براي نمونه، در مـورد 

برزگـر یـا آثـار وي، بـه مباحـث ابـراهیم تواند با مراجعـه بـه دکتـر وق، پژوهشگر بعدي میمثال ف
 دست یابد.» استعاره راه«تري درباره عمیق

ها استفاده شده است، اعم  طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنج)  ذکر مآخذ و منابع همه مباحثی که به
 از مباحث منتشر شده یا مباحث منتشر نشده.

 مثال:
 الف) براي ارجاع غیرمستقیم:

تـوان )، مـی274، 1387پـورعزت،  ر.ك.در تالش براي بازشناسی هویت مدیریت دولتـی (
 چنین اظهار نظر کرد که ...

 ب) براي ارجاع مستقیم:
 ,Scott & Davisنظران، سـازمان در شـأن فاعـل (در حالی که از دیدگاه برخی صاحب

نظـران نیـز شـود، برخـی صـاحبحیطی ظاهر میهاي مدهنده واقعیت) و شکل1 ,2007
 ... دهدبرآنند که محیط، سازمان را شکل می

 ج) براي نقل قول دقیق:
؛ )Raz, 1990, 153» (هیچ عدالتی بدون حقیقت، وجود ندارد«ژوزف راز بر آن است که 

 یعنی عدالت باید ...

هـا، تشـدید هـا و شـکلداول، مـدلدر سندآوري، دربارة تصاویر، نمودارها، ج امانت دارياین شیوه 
نمودار یا مدل طراحی شده توسـط دیگـران اسـتفاده جدول یا که اگر پژوهشگر از طوريشود! بهمی

نماید، باید مشخصات کامل سند آن را دقیقاً باالي جدول یا زیر شکل یا نمودار یا تصـویر یـا مـدل 
مجوز اسـتفاده از آن را مـورد اسـتناد و  ذکر نماید؛ ضمن اینکه طبق قانون حق مالکیت معنوي، باید

 اشاره قرار دهد.



 

 

  
14 |  

ی 
لم

ش ع
وه

پژ
ش 

رو
بر 

ي 
مد

رآ
د

 

 
 ﹝︊ـ︀﹡﹩در کتاب  1387بازشناسی هویت مدیریت دولتی (منبع: پورعزت، علی اصغر. . 1نمودار 

️﹞﹢﹊ ؛ این نمودار در اینجا بر اسـاس مجـوز شـماره ...... بـه 274، ص دا﹡︩ اداره دو﹜️ و
 ن کتب علوم انسانی، بازتولید شده است).تاریخ ......... از سازمان مطالعه و تدوی

 دهد،می تغییر را آن و نمایدمی تصرف و دخل استفاده، مورد شکل در پژوهشگر که مواردي در البته
 و دخـل ایـن. نمایـد ذکـر دقت به را خود اقتباس منابع یا منبع باید ولی! نیست مجوز اخذ به نیازي

 هـر در پـذیرد؛ انجـام آن، بـر افـزودن یـا اصلی لشک ابعاد از کاستن طریق از است ممکن تصرف
 اسـت بهتـر و داد قرار ارجاع مورد مستقیماً را اصلی سند تواننمی دیگر تغییر، اعمال از پس صورت،

 مـورد در و »:از برگرفته« یا »:از اقتباس« یا »:براساس« نظیر اصطالحاتی از فارسی، منابع مورد در
 .گردد استفاده "based on:" و "adapted:" یرنظ اصطالحاتی از انگلیسی، منابع
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 )274، 1387رصد هویت آینده خدمات دولتی الکترونیک (بر اساس: پورعزت، . 2نمودار 

 ،)1نمـودار( مـتن در کاهنـده ابتکاري تغییرات لحاظ به شود،می مشاهده مثال این در که طورهمان
 آن بازتولیـد بـراي مجـوز کسب دیگر بنابراین، اد؛د ارجاع اصلی نمودار سند به دقیقاً را آن تواننمی

 یـا مـدل در تغییـر یا نوآوري بروز لحاظ به که این ضمن ندارد؛ ضرورت ،)2 نمودار( جدید صورتبه
 شود مشخص تا است یافته تغییر اولیه سند که گردد تصریح شده، اشاره مهم این به باید اولیه، طرح

 . است حاضر یا پژوهشگر یسندهنو برعهده ،تغییرات این مسئولیت که

 آن صـرفاً توانمی موارد گونهاین در یابد؛می ضرورت مهم نمودار یک از بخشی از استفاده نیز گاهی
 بـر یـک هـر که ذیل نمودار چهار به مثال، براي. داد قرار استناد مورد و کرد جدا را نظر مورد بخش
 :دفرمایی توجه دارد، داللت اصلی نمودار یک از بخشی

 آینده خدمات دولتی الکترونیک

 رویکرد خدمات دولتی نوین رویکرد حکومت الکترونیک

 اداره دولتی نوین

 اداره دولتی سنتی
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: اي از دانشدولت به مثابه بدنه اداره نمودار الف.

 چیستی اداره 
)adapted: Raadshelders, 1999, 292( 

 
اي از دانش: دولت به مثابه بدنه اداره نمودار ب.

 کیستی اداره کننده 
(adapted: Raadschelders, 1999, 292) 

 
 اي از دانش:دولت به مثابه بدنه اداره نمودار ج.

 چرایی اداره 
(adapted: Raadschelders, 1999, 292) 

 
: اي از دانشدولت به مثابه بدنه اداره .2-4نمودار 

 چگونگی اداره 
(adapted: Raadschelders, 1999, 292) 

 در قالب چهار نمودار جداگانه ايهاي تفکیک شده از یک نمودار دایره. بخش3نمودار 

 ولی! است شده ترسیم بزرگ ايدایره صورتبه نمودارها، این اصل ،کرد تصور توانمی که طورهمان
. اسـت گرفتـه قـرار اسـتفاده مـورد جداگانـه صـورتبه بخش هر استفاده، موارد برحسب جا این در

 "Adapted:" یا ":اساس بر" صطالحا از ارجاع، هنگام جا، این در شود،می مالحظه که طورهمان
 .است شده استفاده
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 مـورد نمودارهـا سـایر از جدا و مجزا طوربه است ممکن فوق، نمودار چهار از یک هر که شود توجه
 مـورد نمـودار کـل کـه نیست شایسته موارد، گونهاین در که است بدیهی. بگیرد قرار استناد و اشاره

 .است کافی اصلی نمودار از بخش یک به اکتفا و گیرد قرار استفاده
 قبلی، نمودار چهار در که داشت توجه باید ولی شود، سندآوري صورت همین به باید نیز 4 نمودار در

 افـزوده آن بـه هـاییبخـش ،4 نمـودار در کـه حالی در بودند، شده حذف اصلی سند از هاییبخش
 بـر دال هـايبخـش بـه فقـط اسـت، شده طراحی رادشلدرز ژوز توسط که اصلی نمودار در. اندشده

 عرصـه،« بـر 4 نمـودار در کهحالی در است؛ شده اشاره اداره »چگونگی و چرایی کیستی، چیستی،«
 اقتبـاس توسعه یافتـه و نموداري 4 نمودار ،بنابراین. است شده تأکید نیز اداره »زمان و وسیله سطح،

 .است رادشلدرز نمودار از شده

 
 اي از دانشحکومت به مثابه بدنه . اداره دولت و4نمودار 

 (adapted: Raadschelders, 1999, 292) 
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 نیز مآخذ و منابع فهرست در ارجاع، مورد مآخذ و مدارك و اسناد اصل مشخصات فوق، موارد همه در
امانت  با و دقیق صورتبه را پایانی فهرست المقدور،حتی تا کند تالش باید پژوهشگر. شوندمی آورده
 نشـده منتشـر ايجـزوه از نظـر، مورد پژوهش در که مواردي در. نماید تهیه الفبایی صورتبه ،داري

 .گیرد قرار اشاره مورد پرانتز داخل در نیز نکته این سند، نام ذکر از پس باید باشد، شده استفاده

 مثال:
 ).1363(میرزایی اهرنجانی، الف) در متن اثر: 
 ﹝︣︡️ ︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان رو︨︐︀﹩. 1363، حسن. میرزایی اهرنجانیب) در پایان اثر: 

 دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.. (︗︤وه ﹝﹠︐︪︣ ﹡︪︡ه)

 "مـدیریت دانشـکده") 1393 سـال( اکنـون و یافتـه تغییـر ناشر نام اثر، این مورد در که شود توجه
 مـدیریت و اداري علـوم دانشـکده( قـدیمی نـام به باید اثر این مورد در حال، این با شود؛می خوانده

 .شود ارجاع) بازرگانی



 

 و داريامانت با خالقیت رابطه
 افراطی گراییروش

 بر داريامانت" که است مهم این پژوهشگري، منش و داريامانت و خالقیت درباره مهم بسیار نکته
 و علمـی دارایـی به اندازيدست از و آوردمی بار الطبعمنیع را آدمی زیرا ؛"افزایدمی خالقیت مراتب

 خـود پیشه را نفساعتمادبه که شوندمی مجبور دار،امانت افراد بنابراین،. داردبازمی دیگران فرهنگی
 رو، ایـن از. نماینـد تـالش خود خالق و جدید هايدیدگاه ابراز براي یکتا، خالق به توکل با و سازند

 نـوعی صـرفاً آن، بـه توجـه عـدم و اسـت تـر نزدیک خالقیت به داريامانت که کرد ادعا توانمی
 .شودمی سبب متخلف پژوهشگر براي را ناپایدار و موقت صدرنشینی

 حتـی کاهـد؛می خالقیت از که است عواملی ازجمله نیز روش بر افراطی تأکید که داشت توجه باید
 بـر کارانـهفظـهمحا تمـایالت سـلطه از ناشـی روش، بـر حـد از بـیش تأکیـد که کرد ادعا توانمی

 مـورد ،جهـت همـین به و شودمی تقلید افزایش موجب کاري،محافظه از حد این. است پژوهشگران
 سـاحت در تقلیـد وخـیم عواقـب بـر دانشمندان این زیرا گردد؛می واقع دانشمندان از بسیاري انتقاد
 !انجامدمی علمی رکود به تقلید این که دانندمی و دارند وقوف اندوزيدانش

 



 

 



 

 

 پژوهشی رساله تدوین و پژوهش فراگرد

 
شـود، شایسـته اسـت کـه ابتـدا دربـارة هنگامی که پژوهشگر با عزم راسخ، وارد مرحله پژوهش می

 رسالت خطیر خویش بیاندیشد و اهمیت کار خود را در نظر آورد.
شود ظه میچنان که مالحاو باید بیاندیشد که آثار محققان و پژوهشگران گذشته، جهان حاضر را آن

هایی نامعلوم از دوران آینده، اثرگذار خواهند بود! آثاري اند! احتماالً اثر یا آثار او نیز تا دورهشکل داده
که ممکن است شـدید، متوسـط، ضـعیف یـا خنثـی که ممکن است مثبت یا منفی باشند؛ ضمن این

تأثیري بـر جامعـه علمـی و  باشند. منظور از اثر خنثی، حالتی است که بود و نبود یک پژوهش، هیچ
اثري است! اثر اتالف منابع پژوهشی است! حیات اجتماعی آن نداشته باشد! بنابراین، اثر خنثی، اثر بی

شود که پژوهشگر باید هنگام انتخاب موضوع پژوهشی خود، دقت کنـد تـا به همین جهت تأکید می
بندي نماید. انسانی را انتخاب و صورتالمقدور موضوعی مفید، جدید، جذاب و اثرگذار بر جامعه حتی

نامـه و کند: دانشگاهی که در آن سالیانه از شش هـزار پایـانچنین تأکید می 5نظرانیکی از صاحب
آن را برطرف سازد یا از شدت  جامعه شود، باید بتواند سالی شش هزار مسأله و مشکلرساله دفاع می

 بکاهد.  ها
در هر سه حالت جامعه را تحت تـأثیر  ،هاي خوب یا بد یا خنثینکته مهم این است که آثار پژوهش

پذیرد و از آثار بد یا خنثی، اثر جامعه علمی نیز از آثار خوب، اثر خوب می این کهدهند؛ ضمن قرار می
 آن هـامخرب دارند و حمایت از  پیامدهايدر جامعه علمی نیز  آثار خنثی به ویژه از آن حیث کهبد؛ 

  شود.دررفت استعدادها و منابع جامعه علمی میموجب تضییع و ه

 .1386-92هاي . دکتر فرهاد رهبر، رئیس سابق دانشگاه تهران در سال5
                                                           



 

 

  
22 |  

ی 
لم

ش ع
وه

پژ
ش 

رو
بر 

ي 
مد

رآ
د

 

 توان به شرح ذیل فهرست کرد:مراحل اصلی تدوین رساله پژوهشی را می
 یک) کسب آمادگی اخالقی براي پژوهش علمی؛

 دو) انتخاب موضوع پژوهش؛
 سه ) طرح یک یا چند سؤال پژوهشی؛
 چهار) انتخاب استادان راهنما و مشاور؛

 فی؛پنج) مصاحبه اکتشا
 شش) مطالعه اکتشافی؛

یـا  هفت) طراحی یا انتخاب طرح یا مدل اولیه پژوهش (ویرایش نخست) و تـدوین سـؤاالت و
 ها، بر اساس آن؛فرضیه

 هشت) تهیه فهرست واژگان راهنما؛
 نه) ترسیم نقشه ادبی پژوهش؛

 ده) تدوین مبانی نظري یا ادبیات پژوهش؛
 ویرایش دوم مدل پژوهش)؛یازده) طراحی مدل برخاسته از ادبیات (

سازي مدل برخاسته از ادبیات و تدوین مدل خـام پـژوهش (ویـرایش سـوم مـدل دوازده) ساده
 پژوهش)؛

 ها بر اساس مدل خام پژوهش؛سیزده) بازنگري سؤاالت و/ یا فرضیه
 شناسی پژوهش؛چهارده) تدوین طرح روش

منتخـب (ویـرایش چهـارم مـدل پانزده) بازنگري طرح یا مدل خام پژوهش با توجـه بـه روش 
 پژوهش)؛

 شانزده) انتخاب یا طراحی ابزار گردآوري اطالعات؛
 هفده) اعتباریابی ابزار گردآوري اطالعات؛

 هجده) گردآوري اطالعات؛
 ها؛نوزده) تحلیل اطالعات و تدوین یافته

 به زبان علمی متداول؛ آن هاها و بیان بیست) تفسیر یافته
 گیري؛ه و نتیجهویک) تدوین خالصبیست
 کاربردي؛ ودو) ارائه پیشنهادهايبیست
علمـی بـه پژوهشـگران بعـدي  طرح پژوهشی بـراي ارائـه پیشـنهادهاي وسه) بازنگريبیست

 (ویرایش پنجم مدل پژوهش)؛
 (پیشنهاد به خود براي عبرت آیندگان)؛ یهاي علمی و پژوهشوچهار) مستندسازي عبرتبیست
 ؛هاي ابتکاريقی و ایدهوپنج) پیشنهادهاي ذوبیست
 وشش) تنظیم فهرست منابع و مآخذ؛بیست
  وهفت) تدوین گزارش قابل ارائه به مجامع علمی.بیست
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 علمی پژوهشیک) آمادگی اخالقی براي 
کند؛ داستانی کـه هر پژوهش علمی، داستانی دارد که بخش مهمی از زندگی پژوهشگر را روایت می

نماید. بدیهی است که هرچه سازد و گاهی نیز منتشر میآن را میپژوهشگر در جریان پژوهش خود، 
رعایت اصول اخالقـی در  این کهتواند زندگی بهتري بسازد؛ ضمن تر باشد، او میاین روایت اخالقی

 نماید.جریان پژوهش، موجب قوام و اعتبار آن شده، اصالت پژوهش را تضمین می
از ورود به پژوهش، خود را متقاعد سازد که در کل جریان شود که پژوهشگر پیش بنابراین توصیه می

 پژوهش به اصول اخالقی دانشگاهی متعهد بماند.
گونه که قبالً مطرح شد، رعایت اصول اخالقی، موجب توسعه روحیـه توکـل، افـزایش سـطح همان

بهبود  مراودات اجتماعی دانشمندان را این کهشود؛ ضمن نفس و افزایش سطح خالقیت میاعتمادبه
 شود. تري را سبب میبخشد و ساخت و زمینه ارتباطی اخالقیمی

نکته بسیار مهمی که باید در این مرحله مدنظر پژوهشگر باشد، تأثیر پژوهش بـر سـاخت اجتمـاعی 
 8سـازيگفتمان پژوهش علمی، نوعی ظرفیت است؛ زیرا 7و به تعبیري ساخت واقعیت آینده 6واقعیت

استمرار تـأثیر بـر  با کهایندهد؛ ضمن هاي اجتماعی را سمت و سو میقعیتدارد و وا 9و معنابخشی
 دهد. را تحت تأثیر قرار می آیندهجامعه، 

 دو) انتخاب موضوع پژوهش 
پژوه باید موضوع پژوهش خود را از میان مسائل و مشکالت اجتماعی، برحسب عالیق خود، در دانش

اي خـود برگزینـد. بایـد توجـه گرفتن مسیر پیشرفت حرفهارتباط با رشته تحصیلی خود و با در نظر 
دهـد و هاي بعدي فرد را تحت تأثیر قرار مـیداشت که انتخاب موضوع پژوهش، بسیاري از انتخاب

طالعـه و سازد؛ بنابراین، بهتر اسـت بعـد از مویژه حریم انتخاب سؤاالت پژوهشی او را محدود میبه
 مشاوره کافی، صورت پذیرد.

طور جدي مد نظر پژوهشگر قرار ویژه شایسته است که نیازها و مصالح اجتماعی بهمرحله، بهدر این 
 گیرند تا موضوعی انتخاب شود که پژوهش دربارة آن، براي جامعه نیز مفید باشد.

شناسـی، مشـی علـم، فـنهـاي خـطهـایی از موضـوعات پژوهشـی خـوب، در رشـتهمثابه نمونهبه
 ها و موارد ذیل را مد نظر قرار داد: توان مقولهرگانی و مدیریت دولتی، میپژوهی، مدیریت بازآینده

 و ساخت؛ شناسیهاي علم و فنالف) عوامل پیشرفت در عرصه
 ها؛ب) عوامل انحطاط کشورها و فرهنگ

6. Social Construction of reality (SCR) 
7. Construction of Future reality (CFR) 
8. Discourse making  
9. Sense making  
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 ج) نقش سیستم اداري در کامیابی کشورها؛
 د) عوامل مؤثر بر توسعه تجارت سالم؛

یا راهبـرد، در متـون  10پشتیبان استراتژي شکل دهنده سیستم هايهشناسایی و معرفی گزاره) 
و  11، شهریار، رودکیادب فارسی؛ نظیر آثار فردوسی، مولوي، عطار، نظامی، حافظ، سعدي، اعتصامی

 هاي بزرگمهر و امیرکبیر.حکمت
 هنگام انتخاب موضوع، بهتر است مفاهیم ذیل مد نظر قرار گیرند:

د، خروجی، پیامد و اثـر نهـایی خـاص خـود را دارد. بهتـرین موضـوعات ورودي، فراگر ،هر پژوهش
 اند که احتمال دارد اثر نهایی بهتري داشته باشند!مواردي ،پژوهشی

 مثال:
 ریزي راهبردي براي ارتقاي سطح سالمت جامعه، از طریق رسانه ملی.برنامه

 ورودي
Input 

 فراگرد
process 

 خروجی
Out put 

 پیامدها
outcome 

 ر نهاییاث
impact 

 دانش فنی 
 دانش پزشکی

 شناسیدانش روان

ـــــژوهش  پ
درباره نحـوه 
ســــاخت و 
 پخش برنامه

فنــاوري ســاخت 
برنامه/ آمـوزش 
اصــول ســالمت 

 به عامه مردم

مثبـــت: شـــیوع 
ــول و  ــار معق رفت
خردمندانــــه در 
 میان آحاد جامعه

افــزایش ســطح 
 سالمت عمومی

ــزایش  ــی: اف منف
 ناامیدي و ترس

ــطح  ــاهش س ک
 سالمت روانی

 

 زحمات که باشد آن اندیشه در همواره باید مسئول پژوهشگر پیامدها، تسلسلی سیر گرفتن نظر در با
 ! شوند منجر هدف جامعه در مفید و پایدار تأثیر به ،او پژوهشی هايفعالیت و

 ،مثال براي. رنداثرگذا و مفید بسیار هاکتاب و مقاالت نمودارها، ها،شکل نظریه ها، دیدگاه ها، برخی
 .کرد اشاره اندشده اقتباس) 1999( رادشلدرز مقاله از که 4 و 3 نمودارهاي به توانمی

 مـدیریت رشـته موضوعات توانمی شود،می مالحظه 3 نمودار گوناگون هايبخش در که طورهمان
 چگـونگی و کیسـتی چرایـی، چیسـتی، اساس بر متفاوت، حوزه چهار به رادشلدرز، تعبیر به را دولتی
 اقدام ابزار و اقدام زمان اقدام، عرصه اقدام، سطح چون ابعادي که است آن من پیشنهاد. کرد تقسیم

 ،1390 پـورعزت،( شـوند اضافه رادشلدرز پیشنهادي هايحوزه به دیگر مهم حوزه چهار منزله به نیز
44 .( 

10. Strategy support system (3S) 

 . نظیر کلیله و دمنه11
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 اشاره مورد حوزه هشت از یکی قلحدا تواندمی دولتی مدیریت پژوهدانش ،4 نمودار گرفتن نظر در با
 . برگزیند خود پژوهش موضوع مثابه به را آن در

 تحلیـل قابـل رویکـرد دو با که است موضوع انتخاب در گراییآرمان به تمایل دیگر، مهم نکته یک
 : است

 پرداخـت؛ ساده و آفاقی و عینی هايمقوله و موضوعات به فقط و بوده بینواقع باید که برآنند برخی
 از تـوانمـی و شـوندمـی پژوهیدهبررسی و مطالعه شده،  سرعت به موضوعاتی چنین که ادعا این با

 پیچیـده، و انفسـی و ذهنی هايمقوله به پرداختن که حالی در کرد؛ دفاع هاآن دربارة پژوهش نتایج
 .سازدمی خود اسیر را پژوهشگر و است دشوار

 درواقـع،! بـد نـه و اسـت خوب نه خود ذات در گراییانآرم که است تأمل قابل مهم، این تحلیل در
 .سازدمی نمایان را آن کژکارکردهاي گاهی و کارکردها گاهی که است گراییآرمان با مواجهه نحوه

 یکشف و ترسیم اهداف پژوهش مقام در ولی شود؛ پرهیز گراییآرمان از است بهتر ،پژوهش مقام در
 که است مجاز و تواندمی پژوهشگر کشف مقام در یعنی کرد؛ دفاع گراییآرمان فوائد از توانمی حتی

 .کند عمل گراواقع و صادق دقیق، کامالً که کند سعی باید پژوهش مقام در ولی! باشد گراآرمان

 باشد، گرایانهواقع که هرچند ها،شده کشف مکرر و دوباره کشف که است مهم نیز نکته این به توجه
 یـا بررسی مورد نمونه یا آماري جامعه تغییر مثال، براي! است تحقیرآمیز حتی ته،نداش بر در ايفایده
 در کارانـهفریـب تمـایالت امتـداد در معموالً و انجامدنمی افزاییدانش به الزاماً آماري، تحلیل روش

 و اسـت مهـم بسـیار افزاییدانش در خالقیت سهم که شودمی تأکید. پذیردمی انجام دانش، ساحت
 تعبیـري بـه و سـاخته منـددغدغـه را او کـه برگزینـد را موضوعی باید دانشجو که گرددمی صیهتو
 در را شـوقی و کنندنمی ایجاد او براي ايدغدغه که موضوعاتی زیرا نماید؛ "مشتاق" و "خواببی"
 شـوند؛می پژوهیده حوصلگیبی با احتماالً و ندارند پژوهش و مطالعه ارزش او براي انگیزند،برنمی او

 با تا برانگیزاند و آورد هیجان به را پژوهشگر و باشد برانگیزچالش کافی حد به باید موضوع بنابراین،
 هـیچ موضوعی، اگر کهاین خالصه. برآید پژوهش يروپیش هايچالش مهار عهده از بیشتر، تالش
 نیست پژوهش و تحقیق درخور احتماالً نکند، ایجاد پژوهشگر براي خاصی نگرانی و هیجان و چالش

 . مندندعالقه بدان که شود سپرده پژوهشگرانی به یا شود رها است بهتر و

  پژوهشی سؤال طرح) سه

 دوره طـی از پـس ، بـه ویـژهپژوهشـگر هر دستاوردهاي ترینمهم ازجمله خوب، پژوهشی سؤاالت
 را پژوهش سیرم از مهمی بخش خوب، سؤال به دستیابی کهاین ضمن شوند؛می محسوب آموزشی،

 یابـد، دسـت خـوب سؤال به پژوهشگر اگر که شودمی اظهار گاهی دلیل، همین به. نمایدمی روشن
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 در معمـوالً کـه دارند ریشه هاییایده در سؤاالت این! است کرده طی را پژوهش راه از مهمی بخش
 طـوربـه یا گیرندمی شکل افراد زندگی جریان حین مطالعه ادبیات و نظریه هاي پیشین و یا حتی در

 و دارنـد تـأثیر هاواقعیت بر هاایده که است این مهم نکته. شوندمی مطرح آن ها حضور در تصادفی
 دربارة پردازيایده هنگام پس). Scott & Davis, 2007, X( سازندمی را هاایده نیز هاواقعیت
 دهنـدمـی شـکل را ردایمـانف هـايواقعیت ما، امروز هايایده که کرد دقت باید پژوهشی، موضوع

)Pourezzat, 2010 .(احتمـاالً برگـزینم، خـود پژوهش براي را بهتري موضوع من اگر بنابراین 
 باید پژوهشگران که شودمی تأکید رو این از کرد؛ خواهد تجربه را بهتري زندگی آینده در من، جامعه
 .  ایندنم انتخاب ترمسئوالنه را خود سؤاالت و موضوعات تا کنند تالش

 :باشد برخوردار زیر هايویژگی از باید پژوهش، براي خوب سؤال

 باشد؛ صریح و واضح روشن،) الف
 باشد؛ جدید) ب
 باشد؛ برانگیزچالش) ج
 نماید؛ حل را مشکلی یا مسأله) د
 .باشد گرفته شکل) پذیرسنجش( بررسی قابل مفاهیمی یا متغیرها از استفاده با) ه

وجود یک نارسایی در جریان واقعی زندگی و امور اجتماعی است؛ در حالی  شکلم از منظور اینجا در
 هرگـاه اساس، این بر! است علمی سؤال یک به پاسخ در نارسایی یا ابهام وجود مسأله، که منظور از

 "ناشناخته" یا "تحلیل غیرقابل" یا "فهم غیرقابل" ايمقوله معرفتی، حوزه یا دانش یک ساحت در
 بـه پاسـخ بـراي تـالش که شودمی تأکید! دارد وجود مسأله یک باشد، داشته وجود "هنشد حل" یا

 . پذیردمی انجام بنیادي هايپژوهش ساحت در معموالً مسأله،

 به "مشکالت حل" و "بنیادي هايدانش مجموعه مرزهاي" توسعه به "مسائل حل" ترتیب، بدین
 .نمایدمی کمک "کاربردي هايدانش مرزهاي" توسعه

 او کـه هسـتند سؤاالتی دانشمند، هر علمی سرمایه ترینمهم که شودمی تأکید مبحث، این پایان در
 زیـرا! اسـت رسـیده آن هـا بـه که هاییپاسخ نه دارد، را هاآن حل دغدغه یا ستآن ها حل مترصد

 او، امـروز هـايپاسـخ که حالی در سازند؛می را جهان آینده واقعیت و آینده دانش او، امروز سؤاالت
 بنـابراین،! انـدسـاخته را امـروز علمـی واقعیـت و امـروز دانش که اویند گذشته سؤاالت به واکنشی
 ! دارند ما آینده ساخت در تريمهم نقش ،ما علمی جامعه امروز سؤاالت

 بـا ارتبـاط در سـنگینی مسـئولیت دانشـجویان، و دانشـگاه استادان که شودمی تأکید امتداد، این در
 تحـت شـدت به ،)Pourezzat, 2010( آینده واقعیت ساخت فراگرد زیرا دارند؛ برعهده نآیندگا
 . گیردمی قرار هاآن امروز اندوخته مهارت و دانش و هاپژوهش سؤاالت، تأثیر
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 :داد قرار نظر مد را موارد این توانمی خوب، سؤاالت از هایینمونه مثابه به

 کدامند؟ ساخت و فناوري و علم هايعرصه در کشور یک تپیشرف بر مؤثر عوامل ترینمهم) الف
 کدامند؟ هافرهنگ و کشورها انحطاط عوامل ترینمهم) ب
 دارد؟ تأثیر کشور آن کامیابی مراتب بر حد چه تا کشور هر اداري سیستم) ج
 کرد؟ توانمی چه سالم، تجارت شرایط تحقق براي) د
 سـاختارهاي گیـريشـکل رونـد بر حد چه تا جامعه، کی آحاد میان در رایج ادبیات غالب ساخت) ه

 است؟ اثرگذار جامعه آن اداري

 مشاور و راهنما استادان انتخاب) چهار

 ارتباطـات و هـاتـنش انـواع تأثیر تحت اجتماعی، واحدهاي سایر مانند نیز هادانشگاه و هاپژوهشگاه
. کننـدمی سرایت نیز پژوهشی و شیآموز هايفعالیت به گاهی که هاییتنش! گیرندمی قرار سیاسی

 و علمـی سـیره به رجوع مشاور، و راهنما استادان انتخاب براي خردمندانه طریق موقعیتی، چنین در
 . دارد حکایت استادان علمی دستاوردهاي از تبلیغات، و دعاوي از دور به که ايسیره ست؛هاآن عملی

 :که برگزیند را استادي تا کند تالش باید دانش، و اخالق به متعهد دانشجوي هرحال،به

 باشد؛ اخالقی مبادي رعایت به متعهد دانش، توسعه سیر در) الف
 باشد؛ متخصص و نظرصاحب پژوهش، مورد موضوع در اول، شرط تبع به) ب
  باشد؛ برخوردار دانشجو با همکاري براي کافی فرصت و وقت از) ج
 .باشد مندعالقه دانشجو پیشنهادي موضوع درباره پژوهش به) د

 اسـت، ايچندرشـته یـا ايرشـتهبـین و جدید کامالً پژوهش، مورد موضوع که صورتی در بنابراین،
 از یکـی بـا کـمدسـت هریک، که شوند انتخاب ايگونهبه مشاور و راهنما استادان که است شایسته

 .باشند آشنا نسبی طوربه دانشجو، به کمک براي نیاز مورد علمی هايرشته

 نیسـتند مـا دانشـی مرزهاي و هامحدوده تابع واقعی، جهان مسائل و مشکالت که شودمی یادآوري
)Scott & Davis, 2007, 15(،مسائل حل و تحلیل به اهتمام موارد، از بسیاري در ؛ از این رو 
اثربخش تر خواهد  ايچندرشته یا ايرشتهمیان علمی هايحوزه در هستی، جهان واقعی مشکالت و

 .بود

 را خـود راهنمـاي استاد تکمیلی، تحصیالت دوره آغاز در بتواند دانشجو است بهترکه نکته دیگر آن
 پروپـوزال مقدماتی طراحی به وي، همکاري با آموزشی، دوره طی در که بیابد فرصت تا کند انتخاب

 دانشجو اگر. مایدشناسایی ن نیز را داوران و مشاوران تیم حتی و بپردازد پژوهش نظري مبانی مرور و
 دارد، ارتبـاط معـین استادي پردازينظریه حوزه یا فعالیت تجربی حوزه با که کندمی کار ايزمینه در
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 بـراي. دهـد انجام اند،بوده او محضر دانشجوي قبالً که استادانی با یا او خود با را کار این است بهتر
 بهتر دهد، انجام "سازمان نظریه در شاخگی سه" مقوله درباره را پژوهشی خواهدمی کسی اگر مثال،
 . دهد انجام اهرنجانی میرزایی حسن دکتر مرحوم شاگردان راهنمایی به را پژوهش این است

 اکتشافی مصاحبه) پنج

 خبرگـان به مراجعه ضمن پژوهدانش مرحله، این در. است اکتشافی مطالعه مقدمه اکتشافی، مصاحبه
 نقشـه اساس بر را پژوهش اولیه سیر خطوط و دهدمی شکل را خود پژوهش اولیه مدل دسترس، در

 سـؤال و موضـوع با آشنایی براي استفاده قابل اصلی منابع که این ضمن کند؛می ترسیم ،خود ادبی
 .نمایدمی شناسایی را پژوهش

 لیاص هايراه بتواند پژوهدانش تا یابدمی اختصاص شنیدن به اکتشافی، مصاحبه مرحله ترتیب، بدین
 و فراگیـرد ،دسـترس در نظرانصاحب از شکل، ترینسریع و ترینصحیح به را خویش علمی حرکت

 از برخـی کـمدست خبرگان، با مراوده افزایش ضمن و شود آماده فرعی و اصلی متون خواندن براي
 .نماید شناسایی را موضوع با مرتبط منابع

 "خوانـدن" یـا اکتشـافی مطالعـه مرحلـه در زیـادي حـد تـا پذیرد، انجام درستی به مرحله این اگر
 ممکـن آن هـا به مستقیم مراجعه و زیادند بسیار موجود مطالعاتی منابع زیرا شد؛ خواهد جوییصرفه
 ! شود پژوهشگر سردرگمی موجب است

 اکتشافی مطالعه) شش

 نظـر مـد پـژوهش، مـورد مبحـث از تـريواضـح نسـبتاً تصـویر علمـی، خبرگان با مصاحبه از پس
 را خـویش دسترس در علمی منابع توانندمی پژوهاندانش امتداد، این در. گیردمی قرار پژوهاننشدا

 بـا پژوهشـگر، کـه اسـت آن بهتـر. بپردازنـد آن ها از برداريفیش و مطالعه به نموده، بندياولویت
 مطالعـه و خوانـدن حاصل. بپردازد مطالعه به خویش اساسی سؤاالت بر تأکید با و کلی ايپرسشنامه
 مورد بعد مرحله در تحقیق، روش و پژوهش منطق برحسب که باشد اولیه مدلی به نیل باید اکتشافی

 در شده مطرح بنیادین هايگزاره و اصلی متغیرهاي باید مرحله این در. گیردمی قرار آزمون و بررسی
 پیشین هايپژوهش مجموعه از بهتري درك زمینه تا شوند استخراج موجود، علمی منابع از یک هر

 اکتشافی مصاحبه مرحله پرسشنامه همان است ممکن اکتشافی مطالعه مرحله پرسشنامه. آید حاصل
 علمـی منـابع و هـاگـزارش اسـناد، به ،به جاي صاحب نظران مرحله این در که تفاوت این با باشد؛

 . دشومی مراجعه مکتوب

 اصـالح را خود سؤال که بگیرد تصمیم گرپژوهش است ممکن اکتشافی مطالعه و مصاحبه جریان در
 ،خردمنـد آموزشی هايسامانه. کند نظر تجدید خود مشاوره و راهنمایی گروه اعضاي درباره یا نماید

 موضـوع با ناآشنا مشاوره و راهنمایی کادر تحمیل از و کنندمی حمایت هاییتصمیم چنین از معموالً
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 دانشـجو بـه خـود تحمیـل از نیـز دانـش بـه مندقهعال استادان این که ضمن پرهیزند؛می پژوهش
 . پرهیزندمی

مراحل مصاحبه و مطالعه اکتشافی، مراحلی بسیار مهم بوده، به دانشجو کمک می کند تا  هرحال، به
 اسـت بهتـربهترین استادان و منابع علمی مرتبط با پژوهش خـود را بشناسـد. نکتـه دیگـر آن کـه 

 اگـر مثـال، بـراي. شود انجام پژوهش موضوع درباره اولیه و ساده ايپرسشنامه با اکتشافی مصاحبه
 زیـر پرسشـنامه از تـوانمی باشد، "جوامع کامیابی در اداري سیستم نقش بررسی" پژوهش موضوع
 :کرد استفاده

 براي مصاحبه اکتشافیخوب نمونه یک پرسشنامه 

 د؟نقش دار آنحد در موفقیت چه تا  هر کشور سامانه یا سیستم اداري .1
 دهد؟را تحت تأثیر قرار می آنچگونه سیر پیشرفت هر کشور سامانه یا سیستم اداري  .2
 ند؟ترهاي سیستم اداري، در موفقیت و پیشرفت جوامع مؤثرکدام عوامل یا ویژگی .3
تواننـد ها) بهتر مـیها، تصاویر یا سخنرانیها، مقاالت، گزارشکدام منابع علمی (کتاب .4

 و پیشرفت جوامع کمک کنند؟ به فهم رابطه سیستم اداري
 ترین موضوع یا سؤال پژوهشی بررسی نشده در این باره کدام است؟مهم .5

 بـر هـا،فرضـیه یـا و سؤاالت تدوین و پژوهش اولیه مدل تدوین یا طراحی) هفت
 )پژوهش مدل نخست ویرایش( آن اساس

 تواندمی پژوهشگر اکتشافی، هايمطالعه و هامصاحبه از حاصل هايگزاره و متغیرها استخراج از پس
 پـژوهش اولیـه مدل ها،گزاره این میان ارتباط ایجاد طریق از و نماید تدوین را خود اولیه هايگزاره
 .کند بازیابی علمی، ادبیات گستره در موجود هايمدل میان از را آن یا بسازد را خود

 مـدل کـه کرد مطرح پژوهشی ؤالس یا فرضیه یک قالب در را گزاره هر توانمی که شود توجه باید
 قالـب در را پژوهشـگریک  نظر مورد هايفرضیه و سؤاالت مجموعه میان احتمالی روابط پژوهشی،

 دارد داللـتاز گزاره ها  دستگاهی بر مدل هر ،بنابراین. دهدمی نشان نظري، سامانه یا دستگاه یک
 تـوانمـی مـازلو، نظریـه اسـاس بر مثال، براي دهد؛می نشان را پژوهش متغیرهاي میان روابط که
 :کرد تدوین شرح بدین انسان، انگیزش مراتب تبیین براي را "نیازها مراتبیسلسله روابط مدل"

 شود؛می برانگیخته خود فیزیولوژیک نیازهاي تأمین براي ابتدا انسان) الف
 ابد؛یمی اولویت او براي ایمنی نیازهاي تأمین فیزیولوژیک، نیازهاي ارضاي با) ب
 یابد؛می اولویت او براي تعلق و محبت نیازهاي تأمین ایمنی، نیازهاي ارضاي با) ج
 یابد؛می اولویت او براي احترام به نیاز تأمین تعلق، و محبت نیازهاي ارضاي با) د
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 ,Maslow( یابـدمـی اولویـت او بـراي خودشـکوفایی به نیاز تأمین احترام، به نیاز ارضاي با)  ه
1943.( 

هاي مطرح شود، گزارهطور که مشاهده میتوان در قالب نمودار ذیل نشان داد؛ همانمدل را می این
نظریه "توان از مجموعه آن، با عنوان سازند و میشده توسط مازلو، یک مدل یا دستگاه نظري را می

 12یاد کرد. "مراتب نیازهاي انسانیسلسله

 

 

 

 

 )adapted: Maslow, 1954(انسانی  مراتبی نیازهاي. روابط سلسله5نمودار 
 

گردد تا پژوهشگر تر معین و محدود میدقیقطور نسبی، قلمرو پژوهش براي مطالعه بدین ترتیب، به
مانده  یابد که باقیپژوهشگر درمی این کهتر و ژرفانگرتر بدان بپردازد؛ ضمن اي عمیقبتواند به گونه

 اي و چگونه هدایت نماید. زمینه سیر مطالعاتی و پژوهشی خود را باید در چه

اگر پژوهشـگر بخواهـد دربـارة نقـش سیسـتم اداري حکومـت هخامنشـیان یـا  در یک مثال دیگر،
را  زیرخوارزمشاهیان در کامیابی جامعه ایران آن روزگار، مطالعه کند، ممکن است مجموعه سؤاالت 

 مد نظر قرار دهد:

 

: مطالعـه مورد( جوامع کامیابی در يادار سیستم نقش درباره پژوهش اصلی سؤاالت
 )خوارزمشاهیان حکومت

 بود؟ مؤثر سلسله آن هايموفقیت در حد چه تا ،خوارزمشاهیان دوران اداري سیستم) الف
 بود؟ مؤثر آنان قدرت ساختار فروپاشی در خوارزمشاهیان، سلسله اداري سیستم ویژگی کدام) ب
 دارد؟ تأثیر جوامع فروپاشی یا کامیابی مراتب بر اداري، سیستم هايویژگی کدام) ج
 جوامـع پیشـرفت و موفقیت مسیر اداري، سیستم گوناگون هايظرفیت از استفاده با توانمی چگونه) د
 ترین موضوع یا سؤال پژوهشی بررسی نشده در این باره کدام است؟مهم کرد؟ تقویت را

 شود. تر میبر این مثال، مفهوم گزاره، مدل یا دستگاه نظري و نظریه واضح . با تأمل12

 نیاز به خودشکوفایی

 نیاز به احترام

 نیاز به محبت

 نیاز به امنیت

 نیازهاي فیزیولوژیک

 

رفتارهاي 
معطوف به 
 ارضاي نیاز
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 پژوهشهشت) ترسیم نقشه ادبی 
را  13توان نقشـه ادبـی پـژوهشها، مینحوه داللت سؤاالت و فرضیه بر اساس مدل اولیه پژوهش و

طـور تقریبـی، دهـد کـه بـهاي مقدماتی است که نشان مـیترسیم کرد. نقشه ادبی پژوهش، برنامه
آغاز شود و در  "چه واژگانی"تر متون در مرحله مطالعه مبانی نظري، بهتر است حول خواندن عمیق

نحـوه داللـت "طور کلی، بر شود تا بهگام ترسیم این نقشه، تالش میامتداد یابد. هن "چه مسیري"
 هاي زیر را مد نظر قرار دهید:، تصریح گردد؛ در این باره، مثال"هر متغیر به متغیر دیگر

شود و تا طرح بحـث از الف) نقشه ادبی پژوهش درباره فراگرد انگیزش آدمی، از مفهوم نیاز آغاز می
 یابد.هر یک، امتداد میانواع انگیزش و آثار 

ب) نقشه ادبی پژوهش درباره نقش سیستم اداري در کامیابی جوامع، از مفهوم اداره و مدیریت آغـاز 
هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی و مفاهیم توسعه اجتماعی و عوامل شود و تا اثر اداره بر عرصهمی

 یابد.ماندگی و پیشرفت، ادامه میعقب

 »فراگرد انگیزش آدمی«ه ادبی پژوهش نشان داده شده است که براي مطالعه ، یک نقش6در نمودار 
یابـد. بـدین ترتیـب، تـالش هاي انگیزش امتداد می، از مفهوم نیاز تا بررسی انواع مدلهطراحی شد

انـواع «هـاي گونـاگون براي طی مسیر بر اساس این نقشه ادبی، امکـان تأمـل بـر ابعـاد و ویژگـی
  آورد.را فراهم می »مدل انگیزشی جامع«ا ایجاد کرده، مقدمات طراحی یک ر »هاي انگیزشیمدل

وگو با آقاي دکتر حسن دانـایی فـرد مـد نظـر نویسـنده ، در مراوده و گفتآن . این مفهوم و ضرورت13
 قرار گرفته است. 
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 . یک نقشه ادبی پژوهش درباره فراگرد انگیزش آدمی6نمودار 

 اداري سیسـتم یـا سـامانه" انگـاره درباره که دهدمی نشان را پژوهش ادبی نقشه یک نیز 7 نمودار
 و "اداري هـايسیسـتم انواع آثار" بررسی تا "ارياد سیستم" مفهوم از و است شده طراحی "خوب

 .یابدمی امتداد "موجود اداري هايمدل معتبرترین"

 
 
 
 
 

 . یک نقشه ادبی پژوهش درباره نقش سیستم اداري خوب در پیشرفت جامعه7نمودار 

شایان توجه است که ممکن است بتوان براي یک موضوع، چندین نقشه ادبی خـوب طراحـی کـرد! 
ین، همواره باید امکان تجدید نظر در نقشه ادبی موجود را مد نظـر قـرار داد! یعنـی پژوهشـگر بنابرا

هاي خود آماده باشد. براي مثال، دربـاره ایـن نقشـه همواره باید براي اصالح، توسعه و تکمیل یافته
یـز هـاي اداري نادبی، ممکن است بعدها این پیشنهاد مطرح شود که مسیر توسعه و تکامل سیسـتم

 هاي اداري جدید متمایز گردند!هاي اداري کهن، از سیستممورد مطالعه و تأمل قرار گیرد یا سیستم
باید صبور بود و آن را با حوصله تدوین کرد. شایسته است که پژوهشگر در  ،هنگام تدوین نقشه ادبی

کانـات محـدود کنـد تـا امترسیم نقشه ادبی، حساسیت و دقت داشته باشد؛ زیرا این نقشه کمک می
تر و کارآمدتري به کاوش هدفمند در مجموعه نسبتاً نامحدود ادبیات علمی، موجود، به نحو اثربخش

برانگیز است که امروزه اگر کسی بخواهد صرفاً نام و عنوان آثار اختصاص یابند. این نکته بسیار تأمل
ت خود را صرفاً به مرور عنـاوین ها وقادبی و علمی موجود را درباره یک موضوع مرور کند، باید سال

مفهوم 
سیستم 
 اداري

انواع 
هاي سیستم

 اداري

نقش اداره در 
توسعه و پیشرفت 

 جوامع

نقش اداره در 
حفظ وضع 
 موجود جامعه

مختصات 
اداره 
خوب 

 

پیامدهاي  آثار و
هاي سیستم

اداري در جوامع 
 

نقدهاي 
 شدهمطرح

معتبرترین 
هاي مدل

 موجود

مفهوم  مفهوم نیاز
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ناپـذیر اسـت. راه، ضرورتی اجتناب بنابراین، داشتن نقشه راهنما و بلد؛ 14مربوط به آن اختصاص دهد
ها و مطالعات اکتشافی و در جریان نقشه راهنماي پژوهشگر، همین نقشه ادبی است که طی مصاحبه

 گردد. راه) حاصل می مراوده با افراد خبره (بلد

 تهیه فهرست واژگان رهنمانه) 
آید که فهرست واژگان رهنمـا و کلیـدي بـراي پـژوهش با ترسیم نقشه ادبی، این امکان فراهم می

هاي واژگان، هاي اطالعات علمی، تدوین گردد. فهرستهدفمند در منابع اطالعاتی موجود در پایگاه
شـوند. فهرسـت واژگـان میترین هدایتگرهاي سیر پژوهش در ادبیات علمی محسوب از جمله مهم

جویی قابل توجهی در برنامه پژوهشگر شده، به تخصـیص بهتـر وقـت و منـابع خوب، موجب صرفه
را  توسعه دهد و به  »15نامه خودواژه«طور مستمر کند. البته بهتر است پژوهشگر، بهموجود کمک می

 دازد.اي از واژگان و اصطالحات مترادف یا متضاد نیز بپروجوي مجموعهجست
براي مثـال، هنگـام پـژوهش دربـاره نقـش سیسـتم اداري خـوب در پیشـرفت جوامـع، واژگـان و 

عرصه هاي سه گانـه " ،"هاي اداريشناسی سیستمنوع"، "مفهوم سیستم اداري"اصطالحاتی مثل 
پیشـرفت سیاسـی و "، "یشرفت اقتصادي و رفـاهپ" ،"اداره کالن جامعه: اقتصاد، سیاست و فرهنگ

، "هـاي اداريهـا و سـبکمطالعه تطبیقی انواع سیسـتم"و  "پیشرفت فرهنگی و آگاهی"، "امنیت
 بسیار هدایتگرند. 

  پژوهشده) تدوین مبانی نظري یا ادبیات 
در این مرحله، باید فصل ادبیات یا مبانی نظري پژوهش تکمیل شود. پژوهشگر نباید این فصل را به 

ارد، اختصاص دهد. بلکه باید با توجه بـه هویـت ویـژه هاي دیگر وجود دبازنویسی آنچه در پژوهش

کـه  است ه، چنین یادآور شدکندوکاو در مسائل تربیتی ایراندر کتاب  1344. صمد بهرنگی، در سال 14
هـاي عمـومی را صـرفاً ورق بزنـد، هاي موجود در کتابخانه) اگر کسی بخواهد کتاب1350امروزه (دهه 

(دوران توسـعه  1370). ایـن ادعـاي او کـه بـراي پـیش از سـال 1344دهد (بهرنگی، عمرش کفاف نمی
تـوان ) مـی1393(سـال  هاي اطالعاتی) نیز کامالً صحیح بود، امروزه باید تعدیل گردد. زیرا اکنونشبکه

گفت که عمر یک انسان معمولی، حتی براي مرور عناوین اسناد و مدارك علمـی موجـود دربـاره یـک 
موضوع (در شبکه جهانی) کافی نیست؛ بنابراین پژوهشگران باید بیشتر دقت کنند تا با مشورت، دقـت و 

 را براي مطالعه عمیق خود برگزینند. افزارهاي گوناگون، بهترین منابع موجود ها و نرماستفاده از مدل
منظور از واژه نامه خود، واژه نامه اي است که هر چند نگارش نیافته باشد، ولـی در ضـمیر پژوهشـگر . 15

تعریف شده و مفهوم یافته است. بر این ساس، دانش هر فرد بر حسب کمیت و کیفیت واژگان فهم شده 
 مقوله اي بسیار عمیق است.» همکیفیت ف«او قابل سنجش است. البته مقوله ي 
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 آن ها، اش از مبانی نظري موجودبه مجموعه برگزیده خود  بخشی جدید ما، طی نظخویشپژوهش 
تشـریح بهتـر موضـوع "یـا "تـر بـر ادعـاي پـژوهشداللت وثیق"طور منظم و هدفمند براي را به

 کار گیرد.خود، به "پژوهش
نویسـی اجتنـاب نمایـد و فقـط المقدور از بـازگویی و زیـادهید تالش کند تا حتیویژه بااز این رو، به

ترین مباحث را در ارتباط با هم و با در نظر داشتن مدل پژوهش و ادعاهاي صریح خود، مطـرح مهم
 کند.

باید منسجم و مرتبط باشند و پیام واحدي را روایت کننـد.  ،دهنده متن مبانی نظريهاي شکلبخش
اي تدوین شود که گویا هر مبحث جدید در رتیب، محتواي مبانی نظري پژوهش باید به گونهبدین ت

کند که در مبحث بعدي، باید بـه و سؤالی را مطرح می 16شودآن، در پاسخ به مبحث قبلی مطرح می
فرازهاي گوناگون مبـانی نظـري بایـد همنـوا و مـرتبط و  این کهآن سؤال پاسخ داده شود. خالصه 

با  ، در چهارچوب مدلی جامعباید خالصه مبانی نظري این کهر ذهن خوانندگان باشند؛ ضمن هدایتگ
 منعکس گردد. "مدل برخاسته از ادبیات"عنوان 

توان عناوین زیر را به مثابه فهرست مبانی می "مطالعه تأثیر سیستم اداري بر توسعه کشور"در مثال 
 نظري مد نظر قرار داد:
 یستم اداري؛الف) مقدمه: اهمیت س

 ب) تاریخچه توسعه سیستم اداري در جهان و ایران؛
 ج) ابعاد سیستم اداري؛

 د) کارکردها و کژکارکردهاي سیستم اداري؛
 مطالعۀ تطبیقی عملکرد سیستم اداري در کشورهاي گوناگون؛ه) 

 و) ترازیابی سیستم اداري خوب براي توسعه؛
 هاي سیستم اداري خوب.ز) شاخص

 )پژوهشمدل برخاسته از ادبیات (ویرایش دوم مدل  یازده) طراحی
شوند. بنابراین، هاي اولیه و خام پژوهشگران تدوین میهاي اولیه پژوهش، برمبناي ایدهمعموًال مدل

اگر پژوهشگر مجاز نباشد که مدل اولیه پژوهش خود را مورد بازنگري قرار دهـد، فراگـرد پـژوهش 
 چندان خردمندانه طی نخواهد شد. 

دل برخاسته از ادبیات، حاصل مطالعه مبانی نظري اسـت و بـه شناسـایی مرزهـاي دانـش کمـک م
نماید؛ درواقـع ایـن مـدل، حاصـل تلفیـق کاري را تسهیل میکند؛ ضمن اینکه اجتناب از دوبارهمی

تـوان هاي پیشین با مدل ذهنی اولیه پژوهشگر است و به تعبیـري مـیهاي حاصل از پژوهشیافته
دسـت آورده اسـت؛ وگذار ادبی خود بـهاي است از آنچه پژوهشگر در گشتزارش خالصهگفت که گ

 بیگی است.دکتر مینا ددهنحوه تدوین مبانی نظري پژوهش، حاصل مشاوره با . این تعبیر درباره 16
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پس به عبارتی، مدل برخاسته از ادبیات، سفرنامه اولیه پژوهشـگر در سـیاحت علمـی وي محسـوب 
 شود.می

 )پژوهشدوازده) تدوین مدل یا طرح انگاره خام پژوهش (ویرایش سوم مدل 
متغیرها، از میان مجموعه متغیرهاي انتخاب شده و مدون شده در مدل برخی از صرفا در این مرحله، 

مورد ارزیابی قرار گیرد؛  آن هاشوند تا رابطه تر انتخاب میبرخاسته از ادبیات، با هدف پژوهش دقیق
. قابل تأمل است که بـا توجـه بـه محـدودیت 17شوداین مدل منتخب، مدل خام پژوهش نامیده می

بی و آزمون همه روابط تعریف شده در مدل برخاسته از ادبیات میسـر نیسـت! از زمان و هزینه، ارزیا
پژوهش، مشتمل بر سلسله متغیرهایی  خامشود. مدل پژوهش تأکید می خاماین رو، بر بررسی مدل 

را بررسی نماید. این مدل معموالً مدلی خالصـه اسـت  آن هااست که پژوهشگر قصد دارد تا روابط 
یح میان متغیرهاي مورد بررسی داللت دارد. همین مدل است که به مثابه مبنـاي که بر روابطی صر

گیرد و به توسـعه و هاي پژوهشی، مد نظر قرار میطراحی، تدوین، تفسیر و توسعه سؤاالت و فرضیه
 پژوهش می انجامد. "مدل تفضیلی"ی طراح

  پژوهشها، بر اساس مدل خام سیزده) بازنگري سؤاالت و/ یا فرضیه
پس از بازپردازي مدل برخاسته از ادبیات و تدوین مدل خام پـژوهش، بایـد زمینـه تجدیـد نظـر در 

 ها یا سؤاالت پژوهشی، فراهم آورده شود.فرضیه
)، در این باره از اصطالح بازسـازي 1365-6هاي استاد فقید دکتر حسن میرزایی اهرنجانی (در سال

ها و سؤاالت، جا منظور از بازپردازي فرضیهکرد. در اینمیهاي پژوهشی، استفاده یا بازپردازي فرضیه
تجدیدنظر در ساخت هر گزاره و نیز تجدیـد نظـر در نحـوه بیـان روابـط مفـروض میـان مجموعـه 

 هاي پژوهش است.گزاره

بـازپردازي تدوین مدل خام پژوهش و جدیت در این سه مرحله (از تدوین مدل برخاسته از ادبیات تا 
دهد! قابل تأمل است که در غیر ایـن قیق)، مطالعه مبانی نظري را سودمندتر جلوه میهاي تحگزاره

و  18اي براي پژوهش دربر نخواهد داشتصورت، حذف بخش مبانی نظري، هیچ گونه خسارت جدي
نوعی اتالف وقت و سـرمایه  پرداختن به تدوین مبانی نظري، توان گفت که در آن صورت،حتی می

 است!
توان هم در بافت هر گزاره (فرضیه یا سؤال) پژوهشی تجدید نظر کـرد و ر این مرحله میبنابراین، د

ها را بر اساس مدل خـام، مـورد بـازبینی قـرار داد. بـدین هم ساخت روابط میان مجموعه این گزاره

 شهرت یافته است.» مدل مفهومی«مدل به طور مصطلح و به طور اشتباه، به  . این17
بـانی نظـري پـژوهش تـوان بـه راحتـی از بخـش م. به قول دکتر عبـاس منوریـان، در ایـن صـورت مـی18

 نظر کرد!صرف
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شوند و زمینه طرح بحـث ها و سؤاالت آن، بازسازي یا بازپردازي میترتیب، طرح پژوهشی و فرضیه
تـوان ، مـی"تأثیر اداره بر پیشـرفت ملـی"آید. در مثال هاي پژوهش فراهم مینحوه آزمون گزارهاز 

 گانه پژوهشی را پس از مطالعه ادبیات، بدین صورت بازپردازي کرد:سؤاالت سه
 ترین موانع توسعه و پیشرفت در کشور کدامند؟الف) مهم

 طرف ساخت؟توان موانع توسعه و پیشرفت کشور را برب) چگونه می
 هاي یک سیستم اداري خوب و اثرگذار بر مراتب پیشرفت و توسعه کشور کدامند؟ج) ویژگی

 شناسی پژوهشچهارده) طرح روش
شـود هاي مبنایی پژوهش، با دقت بیشتري مشخص میپس از تدوین مدل خام و نهایی شدن گزاره

ن از روش نهـایی پـژوهش، که هدف از پژوهش چیست! بنابراین، پیش از این مرحلـه، سـخن گفـت
از ذهـن  این مرحلـه، طـرح کلـی پـژوهش، صـرفاچندان مقرون به خردمندي نیست! زیرا پیش از 

 پژوهشگر یا مشاوران وي برآمده و هنوز قوام نیافته است!
شود؛ بنابراین، تري مشخص میطور دقیقبه دیگر سخن، در این مرحله است که مقصد پژوهشگر به

توان از آدرس دقیق و مختصات راه مناسب براي رسـیدن بـه تر میبهتر و دقیق در چنین مرحله اي
 مقصد، سخن گفت!

توان خط سیرهاي کلی (آدرس کلی مقصـد البته هنگام طراحی مدل اولیه (مقصد اولیه و ذهنی)، می
هاي پژوهشی خوب، صرفاً روش اولیه) را تا حدودي مشخص نمود. به همین جهت، معموالً در طرح

گردد. بایـد شود و تعیین جزئیات روش، به مراحل بعدي پژوهش موکول میاولیه پژوهش مطرح می
هاي پژوهشی دانشجویان، با توجه به تجارب استادان راهنما و مشـاور، توجه داشت که در مورد طرح

یکند. با این حال، شایسته اسـت نزد ، بسیاربینی شده به روش نهایی پژوهشهاي پیشمعموالً روش
ها، برحسب نیازهاي سازي روشکه روش دقیق هر پژوهش، صرفاً پس از این مرحله، در فراگرد ویژه

روشی انتخاب یا طراحی شود که بـا اسـتفاده از آن بتـوان  ،پژوهشگر، بازتعریف شود تا بدین ترتیب
ضی، به آزمون مدل خام منتخب بینی مشکالت هر پژوهش خاص، به نحو مناسب و مقتضمن پیش

 پژوهشگر همت گماشت.
ي روش شناسی، چیزي جـز مستندسـاز«البته باید از بت شدن روش پرهیز کرد و در نظر داشت که 

 19».راه طی شده در یک پژوهش، نیست

. شاید این عبارت افراطی به نظر برسد، ولی راه معتـدلی اسـت کـه بـین نفـی روش و ضـدیت بـا آن و 19
 هویت عمل بخشیدن به آن و حتی مطلق انگاري آن، مدنظر قرار می گیرد.
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، با توجه بـه روش منتخـب (ویـرایش پژوهشپانزده) بازنگري طرح یا مدل خام 
 )پژوهشچهارم مدل 

شـود؛ از ایـن رو، در ایـن هاي قابل مطالعه مدل پژوهشی بهتر مشـخص مـیش، جنبهبا انتخاب رو
مرحله شایسته است تا بار دیگر مدل پژوهش مورد بازنگري قرار گیرد تا زمینه افزایش هماهنگی در 

هـا (سـؤاالت یـا اي از گـزارهپژوهش فراهم آید. معموالً در ساختار هـر مـدل پژوهشـی، مجموعـه
توان قضاوت کرد که آیا تناسب کافی میان مدل پژوهشی و روند. اکنون بهتر میکار میها) بهفرضیه

 روش ارزیابی آن وجود دارد یا خیر! 
دهنـدة مـدل خـام پـژوهش، بـر هاي شکلنکته بسیار مهم آن است که ممکن است برخی از گزاره

ژوهشـگر بایـد تصـمیم جاست که پ هاي موجود قابل بررسی نباشند! در ایناساس اطالعات و روش
هـا را بـه صـورت اي از روشمجموعـه"یـا  "مدل خود را برحسب روش تعدیل نماید"بگیرد که یا 

 !"هاي مدل، اصالح کندروش خود را متناسب با ویژگی"یا  "کار گیردآمیخته به
اگر هاي موجود بهره بگیرد و مدل خود را تعدیل کند؛ اگر پژوهشگر مبتدي است، بهتر است از روش

هاي ترکیبی و آمیخته استفاده نماید؛ و اگر از توانایی تواند از روشاز تجربه نسبی برخوردار است، می
تواند به تعدیل روش مبادرت نماید یا به ابـداع یـک روش و تجربه طراحی روش برخوردار است، می

 20جدید همت گمارد!
اعتبار، روایی و پایایی روش جدید خود را به  البته در صورت ابداع روش، او باید خود را ملتزم سازد تا

 نحو مقتضی، بررسی و ارزیابی نماید.
هاي موجود را بنابراین، پژوهشگر حق دارد و مجاز است که برحسب ضرورت و با دلیل منطقی، روش

توانـد بـدون دلیـل بـه تغییـر ترکیب کند یا حتی روش جدیدي را ابداع و طراحـی کنـد؛ ولـی نمـی
موجود، باید  یهاي پژوهشود بپردازد؛ یعنی هرگونه تالش براي اعمال تغییر در روشهاي موجروش

 هاي جدید، آزموده شود. باید اعتبار و روایی روش این کهمنطقی و خردمندانه باشد. ضمن 

 شانزده) انتخاب یا طراحی ابزار گردآوري اطالعات 
عـات، در امتـداد تکمیـل طـرح مطلوب آن است که مجموعه ابـزار مناسـب بـراي گـردآوري اطال

شناسی پژوهش، طراحی یا بازپردازي شود. این مجموعه ممکن است مشـتمل بـر پرسشـنامه، روش
هرحال، ابزارهاي مورد استفاده باید شرح سؤاالت مصاحبه، یا ابزارهایی براي ثبت مشاهدات باشد. به

پژوهشگر برخوردار باشـند و بتواننـد هاي مورد نیاز هاي مناسبی براي شناسایی و ثبت دادهاز ویژگی

و بـه نـدرت  هاي دکتـريهاي پژوهشی فوق دکتري و گاهی در دوره. طراحی روش معموالً در برنامه20
هـاي پذیرد. به هرحال در بیشـتر مـوارد، صـرفاً یکـی از روشهاي کارشناسی ارشد، صورت میدر دوره

شود. اگر پژوهشگر به طراحـی روش مـی اندیشـد، بایـد کار بسته میموجود و شناخته شده، انتخاب و به
 مقدمات آن را فراهم آورد. یکی از این مقدمات تسلط بر مبادي منطقی است.
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اي از فراهم آورند و مجموعـه ،شواهد کافی را براي قضاوت دربارة ادعاهاي پژوهشی مورد نظر وي
 هاي کارآمد و اثربخش را در اختیار او قرار دهند.اطالعات و یافته

ده از ابزارهـاي شود که در هر برنامه پژوهشی، هر چند هم که امکـان اسـتفابدین ترتیب، تأکید می
عملکرد و بازده ابزار موجـود، مفیـد و بلکـه الزامـی و تلفیق ، ترکیب استاندارد فراهم باشد، بازنگري

در همین امتداد، گاهی از طریق ترکیب کردن ابزارهاي موجود و گـاهی از طریـق طراحـی  21است!
کار گرفته شود تـا د بهشود که مجموعه مناسبی از ابزارهاي موجود و جدیابزارهاي جدید، تالش می

ترین ترکیب اطالعـات مـورد نیـاز ترین، بیشترین و مناسب، دقیقاین مجموعه روش ابزاراز طریق 
 پژوهشگر، به دست آید.

 ابزار گردآوري اطالعات روش و هفده) اعتباریابی 
یی کـافی ابزارهاي انتخاب شـده، از روایـی و پایـا روش ها و در این مرحله، باید بررسی شود که آیا

 برخوردارند یا خیر!
ابزارهـا همـان چیـزي را  روش هـا و آیـا ایـن"منظور از آزمون روایی، بررسی این مهم اسـت کـه 

ایـن "و منظور از آزمون پایایی نیز بررسی آن اسـت کـه  "سنجند که در پژوهش مد نظر است؟می
جـه یکسـانی را گـزارش هاي متفـاوت سـنجش، نتیابزارها تا چه حد، در شرایط یا دورهروش ها و 

 ."کنند؟می
ها و ابزارها، مجموعه سازهروش ها و  "23اعتماد یا پایایی"و  "22اعتبار یا روایی"تاکنون براي آزمون 

اند که برحسب روش پـژوهش و ابـزار انتخـابی، هاي مفیدي مورد استفاده قرار گرفتهمجموعه روش
 تري را طراحی کرد.بسود جست یا برحسب نیاز، روش آزمون مناس آن هاتوان از می

ابزارهاي مورد استفاده، فاقد روش ها و به هر حال، باید توجه داشت که بدون آزمون روایی و پایایی، 
  24وجاهت علمی بوده، غیرقابل اعتماد خواهند بود.

 هجده) گردآوري اطالعات 
ارشان بررسی و تأییـد ها و ابزارهایی که قبالً اعتبدر این مرحله، پژوهشگر باید تالش کند تا با روش

شده است، به گردآوري اطالعات بپردازد. شیوه گردآوري اطالعـات برحسـب نـوع پـژوهش و ابـزار 

. بحث از آزمون روایی و پایایی روش، ویژه روش هاي جدید یا روش هـاي ابـداعی خـود پژوهشـگر 21
 است.

22. Validity 
23. Reliability  

هاي روش تحقیق مراجعه نماییـد. . براي آشنایی با نحوه آزمون روایی و پایایی ابزار پژوهش، به کتاب24
 .  1386و  1385براي مثال، ر.ك. هومن، 
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شود، بایـد قـبالً تمایـل پاسـخگو بـه متفاوت خواهد بود. اگر از ابزار پرسشنامه استفاده می ،انتخابی
اي بـه افـراد کـاردان و باتجربـه شود، حتماً بایدهمکاري جلب شود. اگر از ابزار مصاحبه استفاده می

 شوندگان، فراگرد مصاحبه را جدي بگیرند! ضـمن ایـنکننده انتخاب شوند تا مصاحبهمنزله مصاحبه
تر آن است که خود پژوهشگر، مستقیماً در فراگرد گـردآوري اطالعـات مشـارکت که بهتر و مطلوب

گر مستقیم ماجراي مورد بررسی هدهنماید و حتی در برخی موارد، الزم است که پژوهشگر، خود مشا
 باشد.

ها و تبدیل کدها به اطالعات ضرورت دارد، این مهم ها، اگر رمزگشایی از دادهپس از گردآوري داده
بندي و تحلیل صحیح و مدبرانه اطالعات فراهم آید. باید با دقت و حوصله انجام پذیرد تا زمینه طبقه

هشگر در تبدیل کدها به اطالعات، ممکن است بـه همـه گاهی اوقات، حتی یک اشتباه کوچک پژو
تري را سـبب گـردد. بنـابراین طور مستمر، اشتباهات بزرگمراحل بعد از این مرحله سرایت کند و به

کدگذاري و خروج از کد یا رمز، باید بسیار مدبرانه و با تأنی و تأمل صـورت پـذیرد تـا از اشـتباهات 
 بعدي جلوگیري شود.

 پـژوهشها و تدوین مدل یا طـرح تفصـیلی ل اطالعات و تنظیم یافتهنوزده) تحلی
 )پژوهش(ویرایش پنجم مدل 

فراهم  آن هابندي کرد تا امکان تحلیل بهتر توان اطالعات رمزگشایی شده را طبقهدر این مرحله می
ویـژه سـت؛ بـهآن هااي ضروري براي تحلیـل بندي اطالعات، مقدمهآید. در بسیاري از موارد، طبقه

هنگامی که گستره و تنوع اطالعات زیاد باشد. براي تحلیل اطالعات نیز شایسـته اسـت تـا ضـمن 
ها و ابزارهـاي مشاوره با استادان راهنما و مشاور و در صورت لزوم، مذاکره با مشاور آماري، از روش

 مناسب تحلیل استفاده شود.
توان به توصیف اکتفا نمـود و گـاهی نیـز یها، مهاي کمی، گاهی با توجه به ماهیت دادهدر پژوهش

برحسب ضرورت، الزم است به تخمین و برآورد پرداخت و بحث از احتماالت و تعمیم به میان آورد. 
هـاي توصـیف آمـاري گیرد، معمـوالً از روشجامعه آماري مورد بررسی قرار مییک در مواردي که 

هـاي تحلیـل گیـرد، روشرد بررسی قرار مـینمونه آماري مویک شود و در مواردي که استفاده می
 25شوند.کار گرفته میآماري به

یـک رابطـه "هـاي زبـانی خبـري دال بـر هاي کیفی، اطالعات معموالً به صورت گزارهدر پژوهش
گونه شوند. در اینیا نظایر آن، ارائه می "یک شرط"، یا "یک حالت"یا  "یک موقعیت"یا  "منطقی

ها، امکان کشف روابط جدید یـا اخـذ است که با به سامان آوردن این گزاره موارد، کار پژوهشگر آن
هاي کیفی، گاهی حاصل مشاوره با خبرگـان، ایـن نتایج بدیع را فراهم آورد. براي مثال، در پژوهش

طوري که با رعایـت الزامـات نظریه مدیریت باید منطقی، معقول و اقتضایی باشد؛ به"مهم است که 

 .1392و  1390هاي توصیف و تحلیل آماري، رجوع کنید به: آذر و مؤمنی، آشنایی با روش ي. برا25
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؛ بدین ترتیب، گـاهی حاصـل "ت حاالت و شرایط متفاوت تصمیم و تحلیل را دریابدخردمندي، تفاو
 شود. پژوهش کیفی، صرفاً در تدوین چند گزاره مکمل و خبري خالصه می

 به زبان علمی متداول آن هاها و بیان بیست) تفسیر یافته
اول علمی بیـان شـود؛ چه از تحلیل اطالعات حاصل شده است، باید به زبان متد در این مرحله، آن

هـاي پـژوهش هاي کمی یا با اصطالحات متـداول در روشچه به زبان آماري در پژوهش یعنی آن
شود، باید به زبان عادي و متـداول دانشـمندان علـم مـورد نظـر (بـراي مثـال علـم کیفی بیان می

نتایج "نظر بتوانند  پژوهان رشته علمی مورداي که استادان و دانشمدیریت)، بازگویی گردد؛ به گونه
هاي علمی رشته خود، حاصل از پژوهش را دریابند و برآیند نظري آن نتایج را در بافت مجموعه یافته

 ."تلفیق کنند
توانند نتایج پژوهش خود را به زبان ساده بیان کنند، هنوز بر فراگرد پـژوهش مسـلط کسانی که نمی

علمی را به زبان قابل فهم بیان کنند، احتماالً خـود آن توانند مباحث اند! درواقع کسانی که نمینشده
پس هرگـاه شخصـی بـه زبـان  26اند.را درنیافته آن هااند و مفهوم مباحث را به درستی درك نکرده
یک احتمال آن است که خود نیز چندان سخنان خـود را فهـم  ،کمگنگ و دشوار سخن گفت، دست

گونـه مـوارد، خـویش، اسـیر شـده اسـت؛ در ایـن معنـایی سـخنانهـاي بـینکرده و در پیچیـدگی
هـاي خـود، بسـیار درخـور ها و گفتـههاي نویسندگان و پژوهشگران براي توجیه نوشتهگوییتناقض
 تأملند.

 گیريویک) خالصه و نتیجهبیست
تـرین تـرین نتـایج و اصـلیشـود و مهـمطور خالصه، فراگرد پـژوهش مـرور مـیدر این مرحله، به

 گردند.طور صریح و مستدل اظهار مین، بهدستاوردهاي آ
نگارش این بخش از پژوهش بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا بسـیاري از افـراد، ابتـدا بخـش خالصـه و 

نمایند! حتی برخی ها مراجعه میکنند و سپس در صورت نیاز، به بقیه بخشگیري را مطالعه مینتیجه
بینند و بعـد، فرازهـایی از آن را بـراي یج اثر را میاز داوران و ارزیابان نیز ابتدا فهرست و خالصه نتا

کنند. بنابراین، ممکن است نحـوه نگـارش ایـن بخـش از اثـر، تر انتخاب میمطالعه و ارزیابی دقیق
شـود کـه ایـن توصیه می ،قضاوت ناظران و داوران را درباره کل اثر تحت تأثیر قرار دهد! از این رو

هاي ارزشمندي که به جهـت نگارش درآید؛ زیرا چه بسا پژوهشبخش، با حوصله و درایت کافی به 
 اند!انگاري در این مرحله، ضعیف انگاشته شدهسهل

فهمد کـه چـه نویسد، خود نیز نمی. به قول استاد دکتر سید مهدي الوانی، فردي که دشوار و گنگ می26
 نوشته است. 
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 ودو) پیشنهادهاي کاربرديبیست
هاي پژوهش وي باشند! منظور از پیشـنهادهاي پیشنهادهاي کاربردي پژوهشگر، باید مبتنی بر یافته

مقـام مشـاور مـدیریت، بـه مـدیران و مجریـان در  کاربردي، پیشنهادهایی است کـه پژوهشـگر در
آن دهد؛ پیشنهادهایی که احتمـاالً بـه هاي مورد بررسی ارائه میها، یا شرکتها، سازمانبوروکراسی

 کمک خواهد کرد تا اثربخشی و کارآیی واحد تحت مدیریت خود را افزایش دهند. ها
 پیشنهادهایی نظیر:

 مراتب آن بکاهید.المقدور از سطوح سلسلهد را بازنگري کرده، حتیالف) شما باید ساختار سازمانی خو
هاي فناوري اطالعات، سرعت عملکرد واحدهاي مرتبط با مشتریان ب) شما باید با توسعه زیرساخت

 یا ارباب رجوع را افزایش دهید.
 ج) شما باید واحد روابط عمومی خود را توسعه دهید.

طـور ترکیبـی هـاي سـنتی و فنـاوري روز، بـهنوع نمایید و از روشد) شما باید خط تولید خود را مت
 استفاده کنید.

 گذاري شهرداري، افزایش دهید.مشیشما باید سطح مشارکت شهروندان را در سیستم خطه) 
و دستمزد خود را بازپردازي کنید و در طرح طبقـه بنـدي مشـاغل خـود،  و) شما باید سیستم حقوق

 د.یتجدیدنظر نمای
 تر برخورد نمایید.تر و شفافا باید با کارکنان خود عادالنهز) شم

 ح) شما باید از ساختار غیرمتمرکزتر استفاده کنید.
 اي استفاده کنید.ط) شما باید از طرح سازمانی ادهوکراسی حرفه

 ي) شما باید به شهروندان بیشتر اعتماد کنید.

هاي علمی به پژوهشگران وسه) بازنگري طرح پژوهشی، براي ارائه پیشنهادبیست
 بعدي

منظور از پیشنهادهاي علمی، پیشنهادهایی است که پژوهشگر در مقام مشاور علمی، به پژوهشگران 
کمک خواهـد کـرد تـا در فراگـرد  آن هادهد؛ پیشنهادهایی که احتماالً به و محققان بعدي ارائه می

و مفیـدتري را مـد نظـر قـرار دهنـد؛ تر ها و سؤاالت مهمجویی نمایند یا فرضیهپژوهش خود صرفه
شوند! (ویرایش پنجم مدل نخست) منجر می جدید طراحی یک مدل خامگاهی به  پیشنهادهایی که

 دهند!ها و ابزار مورد استفاده در پژوهش را مورد تجدید نظر قرار مییا روش
 پیشنهادهایی نظیر:

 وهشگر بر موضوع اصلی تمرکز نماید.هاي پژوهش کاسته شود و پژالف) بهتر است از تعداد فرضیه
هاي کیفی پژوهش با تأکید هاي کمی مورد استفاده، از روشب) بهتر است به جاي استفاده از روش

 بر نظرسنجی از خبرگان استفاده شود.
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رسد هاي آماري مورد استفاده در این پژوهش، تا حدودي نارسایی داشته، به نظر میج) ترکیب روش
 هاي تحلیل ناپارامتریک، مفیدتر باشد.مدلکه استفاده از 

 د) بهتر است جامعه آماري مورد پژوهش تغییر یابد یا در اندازه نمونه تجدید نظر شود.
 بهتر است از روش جدیدي براي توسعه همین پژوهش استفاده شود.ه) 

یران و کارکنـان توجیهی مناسبی براي مد هايها، برنامهگونه پژوهشو) بهتر است، پیش از آغاز این
 برگزار گردد.

هاي بیشتري اعمال ز) بهتر است ابتدا نهادهاي درگیر جامعه هدف پژوهش، توجیه شوند و هماهنگی
 گردد. 

ی ـ پیشنهاد به خـود بـراي پژوهشهاي علمی و چهار) مستندسازي عبرتوبیست
 عبرت آیندگان 

از مسیرهاي طی شده اشتباه بـوده،  پژوهشگر ممکن است پس از انجام پژوهش، دریابد که بسیاري
کنند. حال و هـواي ایـن اند. بهترین پژوهشگران آنانند که این اشتباهات را مستند مییا قابل اصالح

ممکن است به نوعی اعتراف یا خوداظهاري شبیه باشد یا نوعی درد دل پژوهشگر با خویشتن  ،بخش
ق است که حسرت خود از عمر به یغما رفته را را تداعی کند. در این بخش، بر پژوهشگر امین و صاد

 بازگویی کند تا هم عبرت سایرین شود و هم حافظه مستندسازي شده خویشتن را توسعه دهد. 

 هاي ابتکاريوپنج) پیشنهادهاي ذوقی و ایدهبیست
کند نیز ممکـن اسـت صورت شهودي دریافت میهایی که فرد در مسیر پژوهش خود بهنکات و ایده

شود که حتـی ابتکارهـا و پیشـنهادهاي ذوقـی حاصـل از ارزشمند باشند. از این رو توصیه می بسیار
هـاي اي را براي توسعه پژوهشدریافت شهودي یا احساسی پژوهشگر نیز مستند گردند؛ شاید زمینه

بعدي، ایجاد نمایند، اگر این مهم به درستی انجام پذیرد، بر سطح خالقیت در مستندسازي و توسـعه 
 دانش، افزوده می شود.

 وشش) تنظیم فهرست منابع و مآخذبیست
در این مرحله، پژوهشگر باید با دقت و حساسیت زیاد، کلیه اسناد، مدارك و منابع مورد استفاده خود 

هـاي متعـددي سـود تـوان از روشرا ذکر نماید. براي استنادهاي دقیق در متن اثر و پایان آن، مـی
اي برخوردار بوده، برخی نیز تحت تأثیر سالیق رسانی ویژهاز ترجیح اطالع آن هاجست که برخی از 

 گردد. ها معرفی میجا یکی از این شیوه شوند. در اینو استانداردهاي خاص مطرح می

 الف) در مورد شیوه استناد در داخل متن اثر

 آیند.ال و صفحه میدر متن گزارش پژوهشی، معموالً استنادها به صورت داخل پرانتز و با ذکر س
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 :مثال
 ).70، 1390(الوانی، 

منتشـر شـده  1390کتاب دکتر سید مهدي الوانی که در سـال  70یعنی این متن از صفحه 
 است، اخذ گردیده است.

در صورتی که از یک یا چند نویسنده، بیش از یک سند در یک سال مورد استناد باشد، از حروف الفبا 
 هد شد.در کنار سال، استفاده خوا

 مثال: 
 در مورد سند اول: 

 ).24الف،  1389(الوانی، 
 در مورد سند دوم: 

 ).36ب،  1389(الوانی، 
 در مورد سند سوم و پس از آن نیز به همین ترتیب:

 ) و...67ج،  1389(الوانی، 

شـود و در پشت سـر هـم آورده مـی ،در مورد دو نویسنده، نام خانوادگی نفر اول و دوم با حرف ربط
  شود.استفاده می "دیگران"یا  "همکاران"مورد سه نویسنده و بیشتر، از نام نفر اول و عبارت 
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 مثال: 
 ).26، 1391در مورد دو نویسنده: (پورعزت و سعدآبادي، 

 ).33، 1392در مورد سه نویسنده: (میرزایی اهرنجانی و همکاران، 

 مورد اصلی زبان به باید سند صاحب نام ست،ا) دیگري زبان یا( انگلیسی زبان به سند که مواردي در
 :گیرد قرار استناد

 مثال: 
(Scott, 2003, 39). 

 اخذ شده است. 2003از کتاب اسکات در سال  39یعنی این متن از صفحه 
(Scott, 2005 a, 69). 
 اخذ شده است. 2005از کتاب اول اسکات در سال  69یعنی این متن از صفحه 

(Scott, 2005 b, 124). 
 اخذ شده است. 2005کتاب دوم اسکات در سال  124یعنی این متن از صفحه 

 نویسـندگان نام الفبایی ترتیب رعایت با گزارش، انتهاي در باید مآخذ، و منابع فهرست حالت، این در
 تنظـیم ،)فارسـی بزرگ المعارفدایره بنیاد: مانند( اسناد کنندهتدوین و کنندهگردآوري هايمؤسسه یا

 .شود

 اثر پایان در استناد مورد در) ب

  مجله یک در مقاله یک به استناد شیوه) 1. ب

   :ساختار

﹡︀م ﹝︖﹙﹥ ︋﹥ ︮ـ﹢رت ا︐︀﹜﹫ـ﹈ . "گیومه داخل مقاله نام". انتشار سال (صاحب اثر). نام خانوادگی، نام
 .مجله در مقاله هايصفحه. ناشر مؤسسه. چاپ زمان و شماره. ︨﹫︀ه

 مثال: 
 - دا﹡ـ︩ ﹝ـ︣︡️. "مـدیریت دولتـی و عـدالت اجتمـاعی". 1380غر. پورعزت، علی اص

. دانشـکده مـدیریت دانشـگاه تهـران. 1380. پـاییز 55. شـماره ﹩﹡︀﹝﹥ ﹝︣︡️ دو﹜︐و︥ه
117-83 . 
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 شده ویراسته کتاب یک در مقاله یک به استناد شیوه) 2.ب

 : ساختار

 خـانوادگی نـام و نـام. "گیومـه داخـل مقاله منا". مقاله انتشار سال (صاحب اثر). نام خانوادگی، نام
. ناشـر مؤسسـه. ﹡︀م ﹝︖﹞﹢︻ـ﹥ و︣ا︨ـ︐﹥ ︋ـ﹥ ︮ـ﹢رت ا︐︀﹜﹫ـ﹈ ︨ـ﹫︀ه .مجموعه انتشار سال. ویراستار
 .مجموعه در مقاله هايصفحه

 مثال: 
سازي براي آینـده اي توسعه ادبیات و ملتتبیین الگوي مراوده". 1387پورعزت، علی اصغر. 

ــامور مطلــق. "امه فردوســی)(مطالعــه مــوردي: شــاهن ا︨ــ︴﹢ره ﹝ــ︐﹟  . 1387. بهمــن ن
️﹢﹨189-209 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.︨︀ز. 

  کتاب یک به استناد شیوه) 3. ب

   :ساختار

 .ناشر نام. ﹡︀م ﹋︐︀ب ︋﹥ ︮﹢رت ا︐︀﹜﹫﹉ ︨﹫︀ه .انتشار سال (صاحب اثر). نام خانوادگی، نام

 مثال: 
ا﹜︊﹑︾ـ﹥ ﹝ـ︡ار، در ︎︣︑ـ﹢ ﹡ـ︕︐︭︀ت  ️﹞﹢﹊﹅﹝الف.  1387پورعزت، علی اصغر. 

 . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی."ا﹜︧﹑م︻﹙﹫﹥" ﹩ا﹝︀م ︻﹙
سـازمان مطالعـه و  .دا﹡︩ اداره دو﹜️ و ﹊﹢﹝ـ️ ﹩﹝︊︀﹡ب. 1387پورعزت، علی اصغر. 

 ها.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 نـام و نام یعنی طبیعی، صورت به دوم نفر نام ،باشد داشته بیشتر یا نویسنده دو کتاب که مواردي در
 :آیدمی خانوادگی

 ، در مورد ریچارد دبلیو. اسکات و جرالد اف. دیویس: مثال
Scott, W. Richard & Gerald F. Davis. 2007. Organization and 
Organizing; Rational, Natural and Open system perspectives. 
Pearson Education International. 

 سـهولت لحـاظ بـه فقـط اول، نفر خانوادگی نام و نام جاییجابه زیرا است؛ منطقی کامالً ترتیب این
 انتهـاي در کـه مالحظه این با پذیرد؛می انجام اثر، انتهاي در وي خانوادگی نام الفبایی وجويجست

 . شوندمی مرتب اول، نفر خانوادگی نام برحسب الفبایی، صورتبه مآخذ و منابع اثر،
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در پایان اثر،  باشد، شده ارجاع گوناگون هايسال در کتاب یک متعدد هايویراسته به که مواردي در
 معمـوالً کتـاب، نـام از پس البته. شوندمی ذکر انتشار سال ترتیب به استناد، مورد هايویراسته همه

 :گرددمی ذکرنیز  ویرایش شماره

 مثال:
second etition  وThird edition :در 

a)Hughes, Owen E. 1998. Public Management & Administration: 
An Introduction. Second edition. McMillan Press LTD. 
b) Hughes, Owen E. 2003. Public Management & Administration: 
An Introduction. Third edition. Palgrave. 

 ویرایش دوم در: 
︫﹠︀︨﹩ ︋﹥ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ـ رو﹊︣د ︗︀﹝︺﹥︫﹠︀︨﹩ ︨︀ز﹝︀ن︗︀﹝︺﹥. 1380ین. پور، آرقلی

️︣︡﹞ ها. ، ویرایش اول. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهو 
︫﹠︀︨﹩ ︋﹥ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ـ رو﹊︣د ︗︀﹝︺﹥︫﹠︀︨﹩ ︨︀ز﹝︀ن︗︀﹝︺﹥. 1388پور، آرین. قلی

️︣︡﹞ ها. و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه، ویرایش دوم با اضافات. سازمان مطالعه و 

 ) شیوه استناد به یک کتاب ترجمه شده یا ترجمه و تألیف4ب. 

 ساختار:
 نام مترجم. نام ناشر. .︮﹢رت ا︐︀﹜﹫﹉ ︨﹫︀ه﹡︀م ﹋︐︀ب ︋﹥. نام خانوادگی، نام. سال انتشار

 
 مثال: 

لیف ترجمـه و تـأ .﹝﹠︴﹅ ︨ـ﹫﹠﹢ی ︋ـ﹥ رواـ️ ﹡﹫﹊ـ﹢﹐س ر︫ـ︣. 1381رشر، نیکوالس. 
 اهللا نبوي. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.لطف

 

 فهرست الفبایی یا منابع و مآخذ پایانی اثر ج)
اي از طور کامل معرفی گردد. در ذیل، نمونهشود، باید در انتهاي اثر بهچه در متن اثر آورده می هرآن

  گردد.فهرست الفبایی منابع و مآخذ، ارائه می
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 مآخذ فارسی بخش اول: نمونه منابع و

﹜︣﹋ 1365انتشارات اسوه. وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ  .﹇︣آن  . 
. عالمـه سـید محمـد حسـین طباطبـایی. ترجمـه سـید ا﹜﹞﹫︤ان، ︑︣︗﹞﹥ ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹞﹫︤ان

محمدباقر موسوي همدانی. دوره بیست جلدي. دفتر انتشارات اسالمی ـ وابسـته بـه جامعـه 
 .1383چاپ هجدهم. تابستان مدرسین حوزه علمیه قم. 

دا﹡ـ︩ . "مدیریت دولتی و اعتماد عمـومی". 1380الوانی، سید مهدي و حسن دانایی فرد. 
 . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.55. شماره ﹩﹡︀﹝﹥ ﹝︣︡️ دو﹜︐﹝︣︡️، و︥ه

 ویرایش اول، نشر نی. .﹩﹝︣︡️ ︻﹞﹢﹝. 1366الوانی، سید مهدي. 
 . ویرایش دوم، نشر نی.﹩﹝︣︡️ ︻﹞﹢﹝. 1374الوانی، سید مهدي. 

. مؤسسـه انتشـاراتی در ︡︎︡ه ﹁︣ار ﹝︽︤﹨ـ︀ ی︗︧︐︀ر -﹡︪️ ﹡︪︀. 1383امیرخانی، رضا. 
 قدیانی.

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  .﹩ ︨﹫︀︨﹩︫﹠︀︨روان. 1388برزگر، ابراهیم. 
 ها.دانشگاه

ا︵﹑︻︀ت  ."شاه ـ بخش اولالدینشناسی سیاسی مظفرروان". 1382برزگر، ابراهیم. مرداد 
 . مؤسسه اطالعات.203-204. شماره یـ ا﹇︐︭︀د ﹩︨﹫︀︨

ا︵﹑︻ـ︀ت  ."دومشاه ـ بخش شناسی سیاسی مظفرالدینروان". 1382برزگر، ابراهیم. مهر 
 . مؤسسه اطالعات.205-206شماره  .یـ ا﹇︐︭︀د ﹩︨﹫︀︨

محـوري در مطالعـات سـألهتوسـعه رویکـرد م". 1388پور. پورعزت، علی اصغر و آرین قلی
. پژوهشـکده علـوم 3. شـماره ﹩در ︻﹙﹢م ا﹡︧ـ︀﹡ یار︫︐﹥﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹫︀ن. "ايرشتهمیان

 اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
بررسی دالیل بقا و فروپاشـی حکومـت ". 1388پورعزت، علی اصغر و اباذر هادي شایسته. 

. مرزبـانی 7 ﹝︣ز︋︀﹡ـ︀ن، ︫ـ﹞︀ره ﹩︑︭︭ـ ﹩﹁︭ـ﹙﹠︀﹝﹥ ︻﹙﹞ـ.  "ایران در عصر صفویه
 جمهوري اسالمی ایران. 

مبانی اسـتقرار و توسـعه دولـت ". 1385پورعزت، علی اصغر و غزاله طاهري عطار. تابستان 
 . پردیس قم دانشگاه تهران.13﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︣︡️. ︫﹞︀ره . "هوشمند

بررسی دالیل فروپاشی حکومت و ". 1385پورعزت، علی اصغر و غزاله طاهري عطار. پاییز 
﹝︖﹙﹥ ︎︥و﹨︩ ﹆﹢ق و ︨﹫︀︨ـ️ ـ وـ︥ه ︨﹫︀︨ـ️ و . "شاهی هخامنشـیانتمدن پاد

 . دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه عالمه طباطبایی.21. شماره ا﹜﹞﹙﹏روا︋︳ ︋﹫﹟
ریزي سلولی عصرمدار بـراي تبیین ساخت هولوگرافیک برنامه". 1389پورعزت، علی اصغر. 

(را﹨︊︣د﹨ـ︀ و  ﹩﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡ ﹩﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت ﹨﹞︀︩ ﹝﹙ "توسعه نظارت همگانی.
 جلد دوم. مرکز نظارت همگانی شهرداري تهران. .را﹨﹊︀ر﹨︀)

پورعزت، علی اصغر، سید حسین دامـادي، شـهرزاد مصـطفوي، مصـطفی متحـدین و علـی 
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هاي طراحی سیستم بسیج امکانات ملی براي مواجهه مناسب با بحران". 1382زاده. صیادي
. دانشکده 5و  4. شماره ﹡︀﹝﹥ ﹝︋ ️︣︡︣انو︥ه ـ ﹋﹞︀ل ﹝︣︡️. "طبیعی و اجتماعی

 حسابداري و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.
ا﹜︊﹑︾ـ﹥ ﹝ـ︡ار، در ︎︣︑ـ﹢ ﹡ـ︕﹝︐︭︀ت  ️﹞﹢﹊﹅الف.  1387پورعزت، علی اصغر. 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.. "ا﹜︧﹑م︻﹙﹫﹥" ﹩ا﹝︀م ︻﹙
سـازمان مطالعـه و  .️ و ﹊﹢﹝ـ️دا﹡︩ اداره دو﹜ ﹩﹝︊︀﹡ب.  1387پورعزت، علی اصغر. 

 ها.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
︕﹡﹚︻ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛︣ا﹫﹞گـردآوري سـید شـریف رضـی، ترجمـه  ."ا﹜︧﹑م︻﹙﹫﹥" ﹩ا﹜︊﹑︾﹥ ا

 البالغه.عبدالمحمد آیتی. دفتر نشر فرهنگ اسالمی و بنیاد نهج
︕﹡﹤﹞︀﹡ ،︀ن﹠︨ ︡ه︤﹎ .﹤︾﹑︊﹛️ا﹝﹊ ی﹨︀﹨︀ و ﹚︻ ﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛︣ا﹫﹞ـ︉﹩ا︋ ︋﹟ ﹩ا﹛︀︵ ،

گردآوري ابوالحسن محمدبن الحسین سـید رضـی. ترجمـه سـید محمـد مهـدي جعفـري. 
 مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.

︕﹡﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛︣ا﹫﹞︣ت ا︱ ﹤︾﹑︊﹛ترجمه محمد دشـتی. مؤسسـه فرهنگـی تحقیقـاتی  .ا
 ».السالمعلیه«امیرالمؤمنین 

 بخش دوم: نمونه منابع و مآخذ انگلیسی:

The Glorious Quran.  
Adams, Guy, B. & Danny L. Balfour. 1998. “Ethics in the public 
service”. In Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde (Eds). 2007. Classics 
of Public Administration. Sixth edition. Thomson & Wadsworth. 
pp. 566-76. 
Addams, Jane. 1904. “Problems of Municipal Administration. “In 
Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde and Sandra J. Parkes, (Eds). 
2004. Classics of Public Administration. Fifth edition. Thomson & 
Wadsworth, PP. 38-42. 
Allison, Graham T., 1979. "Public and Private Management, Are 
they Fundamentally Alike in All Unimportant Respects?". in Jay M. 
Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public 
Administration. Fourth edition. Harcourt. pp. 383-400. 
Anderson, James E. 1975. Public Policy Making, Basic Concepts in 
Political Science. Praeger Publishers. 
 
Appleby, Paul. 1945. "Government is Different". In Jay M. Shafritz 
& Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. 
Fourth edition. Harcourt. PP. 122-126. 
Barnard, Chester. 1938. "Informal Organizations and Their Relation 
to Formal Organizations". In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 
1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. 
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PP. 95-99. 
Barzelay, Michael & Babak J. Armajani. 1992. "Breaking through 
Bureaucracy". In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. 
Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 
491-513. 
Bennis, Warren. 1967. "Organizations of the Future". In Jay M. 
Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of public 
Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 242-253. 
Borownlow, Louis, Charles E. Merriam & Luther Gulick. 1973. 
"Report of the President's Committee on Administration 
Management". In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. 
Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 90-
94.  
Boulding, Kenneth. E., 1951. "General Systems Theory – the 
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در فهرست منابع و مآخذ عربی و فارسـی و انگلیسـی، طبـق  قرآن کریمتوجه شود که  نکته مهم:
آید؛ یعنی در مـورد ایـن کتـاب شـریف، ترتیـب الفبـایی در عرف چاپ و نشر ایران، همواره اول می

 شود.فهرست منابع، استثنائاً نقض می

 جدید پژوهشرش نهایی و آغاز وهفت) ویرایش و نگابیست
هـاي دقت در تدوین نهایی رساله یا گزارش پژوهشی بسیار حائز اهمیـت اسـت. چـه بسـا پـژوهش

 گیرند.مانند و مورد مراجعه قرار نمیانگاري در ویرایش نهایی متروك میاي که به جهت سهلارزنده
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 آیین نگارش

 ، مطلوب است:براي نگارش صحیح، برخورداري از ده مهارت متفاوت
شـود؛ بـراي یک) تسلط بر ادبیات مبدأ یا زبانی که در رشته تخصصی مورد نظر، زبان علم تلقی می

مثال، تسلط به زبان انگلیسی براي دانشجویان مدیریت یا تسلط به زبـان عربـی بـراي دانشـجویان 
 علوم دینی.

یـن مالحظـه کـه بسـیاري از دو) تسلط بر زبان مقصد که در اینجا مقصود زبان فارسی اسـت؛ بـا ا
هاي پرغلط و غیرقابل صاحبان آثار و نویسندگان فارسی زبان، تسلط کافی بر این زبان ندارند و کتاب

 سازند.استنادي را منتشر می
سه) تسلط بر زبان علم یا اصطالحات و اصول اساسی رشته تخصصی مورد نظر؛ براي مثال، تسـلط 

مشی، براي دانشجویان مدیریت دولتـی ن، رفتار سازمانی و خطبر اصطالحات مدیریت، نظریه سازما
، بـراي دانشـجویان مـدیریت پژوهی، راهبرد یا اسـتراتژيآینده برنامه ریزي، یا تسلط بر اصطالحات

 راهبردي یا مدیریت استراتژیک.
مـوارد  هاي ویرایشی و نگارشی؛ براي مثال آشنایی با نحـوه وچهار) تسلط بر قواعد و عالئم و نشانه

 ها.و ( ) و ؟، در متون و نوشته« » و  " "کاربرد . و، و؛ و! و ـ و/ و: و 
 وگوهاي روزمره. ها و گفتالمثلمتداول در کاربرد ضرب غلط نویسی هايپنج) آشنایی با 

روالـی منطقـی و نویسی و توانایی انتقال مباحث علمـی سـنگین، بـا شش) آشنایی با منطق گزارش
  سنجیده.

 آشنایی با مفهوم کتاب، بخش، فصل، بند، پاراگراف، جمله، عبارت و کلمه. هفت) 
 گیري. گفتار، درآمد، بحث و نتیجههشت) آشنایی با مفهوم مقدمه، پیش

یـک نمـودار خـوب، بـه «ها؛ با این تأمل که گاهی نه) مهارت استفاده از جداول و نمودارها و شکل
استفاده خوب از جدول و نمودار  ؛ بنابراین،»27قال مطلب دارداندازه هزار صفحه متن نوشته، قدرت انت

 ها شود.جویی قابل توجهی در حجم نوشتهتواند موجب صرفهو شکل، می
تر، مفاهیم و مباحـث هاي کمتر و کوتاهنویسی؛ با این هدف که با واژگان و جملهده) مهارت خالصه

کم گوي و گزیـده گـوي، "متداد جمله معروف تري مطرح شود. این پیشنهاد در اتر و عمیقگسترده
) مـد نظـر قـرار 9(نظامی، خمسه، لیلـی و مجنـون ـ بخـش  رپُ چون دُرّ، تا ز اندك تو جهان شود

و  28نویسـدطور فشرده میشود که نویسنده خوب و گزارشگر مجرب، به گیرد. در اینجا تأکید میمی
شه را در قالب کلمات و جمالت محـدود و کوتـاه تواند میزان قابل توجهی مطلب و دیدگاه و اندیمی

 .3/12/1392. نقل قول از دکتر ابوالفضل محمدي در جلسه دفاعیه 27
ویژه مورد تأکید آقاي دکتر برزگر است که نویسنده خوب، قلـم فشـرده دارد و معـانی ، به. این مفهوم28

 کند. بیشتري را با الفاظ کمتري، منتقل می
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بافـد و حوصـله تجربه و نوقلم، معموالً مباحث را بـه هـم مـیعرضه نماید؛ در حالی که نویسنده بی
اي تالش براي احتـرام گونهگویی، بهنویسی و گزیدهگزیده"شود که برد. تأکید میمخاطب را سر می

 . "به شعور شنونده و مخاطب است

 ش ادبیویرای
باید تالش کرد تا از کلمات، واژگان و اصطالحات درسـت و یکسـان  ،هنگام تدوین رساله پژوهشی

توجه پژوهشگران عطف هاي فارسی، براي جا برخی از اشتباهات رایج در نوشته استفاده شود. در این
ژه ر.ك. ویـمتـداول، بـه غلـط نویسـی هـايتر هاي کاملشوند (براي آشنایی با مجموعهمعرفی می

 ).1370نجفی، 
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 اصطالح درست پیشنهادي اصطالح متداول ردیف
 هدف عینی/ هدف آفاقی ابژه   -1
 چهارچوب بحث/ چارچوب بحث ابعاد بحث   -2
 تفاوت نظر اختالف نظر   -3
 مبانی نظري/ ادبیات ادبیات   -4
 از سوي دیگر از طرف دیگر   -5
 / استراتژيراهبرد استراتژي   -6
 کاربست استعمال   -7
 هاگونه اَشکال   -8
 عیب / نقص اِشکال   -9

 پیرامون قله دماوند اطراف قله دماوند   -10
 اقوام گوناگون/ اقوام متفاوت اقوام مختلف   -11
 اولی / سزاوارتر تراولی   -12
 سزاوارترین تریناولی   -13
 اهداف انفسی / اهداف ذهنی اهداف سابجکتیو   -14
 ینیوگو / اهداف عاهداف آفاقی/ اهداف قابل گفت اهداف آبجکتیو   -15
 اکنونهم اآلن   -16
 مدیرند آن ها مدیر هستند آن ها   -17
 با وجود این با این وجود   -18
 با وجود این با این همه   -19
 سرانجام باالخره   -20
 برگزاري برگذاري   -21
 درنگبی بالفاصله / فوراً    -22
 براي مثال طور مثالبه   -23
 مثابه/ بهمنزلهبه as= عنوان به   -24
 ئیس دانشکدهعنوان ربه عنوان = در مقامبه   -25
 ظرفیت بالقوه پتانسیل   -26
 کارکنان پرسنل   -27
 فراگرد / فرایند پروسه   -28
 این موضوع درباره پیرامون این موضوع   -29
 پیشنهادها پیشنهادات   -30
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 ویرایش صوري

گذاري و استفاده از عالئم نگارشـی در مـتن اسـت. در منظور از ویرایش صوري، رعایت اصول نقطه
 اند:هاي مرتبط، آورده شدهو مثال آن هااز عالئم ویرایشی با معناي جدول زیر برخی 

 مثال موارد کاربرد نام عالمت ردیف

 نامه، یک نقشه راه است.هر پژوهش پایان جمله نقطه 0  1

 مکث در جمله ویرگول ،  2
شود کـه در پژوهشی اصیل تلقی می

پرتو یک سؤال واضح، روشن و بدیع 
 انجام پذیرد.

 هاي ناتمامپایان عبارت ویرگولنقطه  ؛  3

هر پژوهش اصـیل، معمـوالً در پرتـو 
شـود؛ یک سؤال پژوهشی انجام مـی

یعنی مبتنی بر یک پرسـش آغـازین 
 است.

ـــژوهش را  پایان سؤال عالمت سؤال ؟  4 ـــل پ ـــد مراح ـــرا بای چ
 مستندسازي کرد؟

پایان عبارت، پیش از  عالمت توضیح :  5
 توضیح

هش هاي یـک پـژوترین ویژگیمهم
 اصیل عبارتند از:

 الف) جدید بودن؛
 ب) کامل بودن؛
 ج) مستند بودن.

 در موارد تعجب یا تأمل عالمت تعجب !  6

الف) مدیر باید مدبر باشد! یعنی بایـد 
 به پیامدهاي امور بنگرد.
اي اخذ شـده ب) چگونه چنین نتیجه

که حتی از ادبیات اولیه است؟ مگر آن
 موضوع غفلت شده باشد!

تیره خط  ـ  7
 کوچک

جدا ساختن یک کلمه 
 دوبخشی

ـ سیاسی دال  مالحظات اقتصادي
 این برآنند که باید در ابعاد گوناگون

 مسأله بازاندیشی شود.

خط تیره بزرگ  ــ  8
 یا دشت

فاصله انداختن بـین دو 
جمله؛ معموالً در حالتی 
که جملـه دوم توضـیح 
 یا مثال جمله اول است

ـ ـاین سیستم بسیار کارآمد است 
تواند مالحظات معطوف به یعنی می

اي طور خردمندانهجویی را بهصرفه
 رعایت کند.
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 یا، در، بر /  9
جداسازي دو کلمه 

جایگزین یا مکمل یا 
 مرتبط

  24/7صـورت حکومت الکترونیک به
در خــدمت شــهروندان اســت (یعنــی 

ســاعت در هفتــه بــه  24صــورت بــه
 کند)شهروندان خدمت می

 کروشه [ ]  10

ح اضافی یک توضی
متن دقیق، توسط 

مترجم یا مصحح یا 
 نویسنده

ی، پژوهــایــن رویکــرد بــه آینــده
 طلبانه] است.رویکردي ابزاري [وجاه

مشخص کردن یک  گیومه باال " "  11
 معین یا اصالح کلمه

مــتن "وجـوه آرمــانی مــورد ادعــا در 
، از تمـــایالت دیرپـــاي "اساســـنامه

 مؤسسان حکایت دارد.

 گیومه « »  12
کــردن یــک مشــخص 

 جمله یا نقل قول دقیق

ــان آن ــی چن ــه ژوزف راز م ــد: ک گوی
هیچ عدالتی بـدون حقیقـت وجـود «

 ).Raz, 1999, 153( »ندارد

توضیح یک کلمه یا  پرانتز یا کمانک ( )  13
 جمله

گونـه حکومت ظلم (حکومتی که هیچ
مندي از حمایت ظرفیتی را براي بهره
گذارد)، محکـوم عامه مردم باقی نمی

 ناست.به ف

ــــی Sterba, 1999 ←( ارجاع به یک سند رجوع کنید به ←  14 ) یعن
 .1999رجوع کنید به استربا، 

) یعنی رجوع 1392(ر.ك. خرمشاهی،  ارجاع به یک سند رجوع کنید به ر.ك.  15
 .1392کنید به خرمشاهی، 



 

 نامه و رسالهدفاع از پایان

 
ي از ادعاها یا دعاوي است که پژوهشگر مطرح انامه یا رساله پژوهشی، مشتمل بر مجموعههر پایان

پژوهشگر موظف است که در برابر  مطلوب است که این دعاوي، همراه با نوآوري باشد وکرده است؛ 
 خود دفاع نماید. هايو نوآوري هیأت داوران از دعاوي

گمارند، ت میهاي موجود هممعموالً به بازآزمایی یا توسعه نظریهالبته پژوهشگران کارشناسی ارشد، 
باید از اعتبار و صحت مسیر طی شده براي پژوهش خود دفاع کنند و پژوهشگران دکترا که معمـوالً 
باید حداقل یک گزاره جدید به مجموعه دانش بشري بیفزایند، باید عالوه بر صحت مسیر طی شده، 

عتبـار و درسـتی روش از اعتبار فرضیه یا نظریه یا روش پژوهش ابداعی یا گزاره علمی مورد نظـر، ا
هاي برآمده از پژوهش و وجاهت علمی رویکـرد اتخـاذ انجام پژوهش، نحوه تعریف و تصدیق گزاره

 ، دفاع نمایند.آن هاشده براي تفسیر 
این نکته نیز جاي تأمل دارد که حتی اگر پژوهشگر بتواند گزارش پژوهشی خود را به بهترین شـکل 

ه دفاعیه را به درستی اداره کند، دستاوردهاي علمـی وي کمتـر ممکن تدوین نماید، ولی نتواند جلس
هاي خود را به درستی معرفی نمایـد و مورد توجه قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است نتواند یافته

 دفاع کند. آن هااز 
پژوهشگر باید هنگام سخنرانی آرام باشد و آداب سخنرانی را رعایت کند؛ به همـه مخاطبـان توجـه 

ویژه از طوالنی شدن بدون دلیل سخنرانی و پرداختن به مباحث تکراري بپرهیزد؛ همچنـین بهکند و 
 ها)، باید موارد ذیل را در نظر بگیرد:هنگام تنظیم نکات برجسته (پاورپوینت

 هاي طوالنی استفاده ننماید؛ها و پاراگرافها، از جملهگویی اجتناب کند و به جاي نکتهیک) از زیاده
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اویر انتخابی زمینه و متن، از وقار، متانت و تناسب کافی بـراي طـرح در یـک جلسـه علمـی دو) تص
 دانشگاهی برخوردار باشند؛ 

 کننده نباشند؛هاي انتخابی، خستهسه) رنگ
 کنندگان در جلسه دفاعیه ارائه نمایند.چهار) با کمترین صرف وقت، بیشترین اطالعات را به شرکت

)، باید متناسب با زمان ارائـه او حـداکثر یـک Power Piontبرجسته (پنج) تعداد صفحات نکات 
دقیقه سخنرانی کند (طبق  20صفحه براي هر دقیقه یا حتی هر دو دقیقه باشد؛ یعنی اگر قرار است 

صفحه نکته برجسته (پاور پوینت) کـافی اسـت. در  20تا  10عرف دفاعیه کارشناسی ارشد)، حداکثر 
یکصد صفحه مملو از جمالت ریـز حدود که دانشجوي کارشناسی ارشد،  شده استمواردي مشاهده 

وجـود دقیقـه  20. واضح است که امکان ارائه این صد صـفحه در ساخته استرا بدین منظور آماده 
سـازد و زحمـات او را بـه بـاد یابد و دانشجو را دچار استرس مـی. پس فشار زمانی افزایش میندارد
 دهد. می

را مشـاوران  آن هـاکننـدگان بپرهیـزد و و باید از مجادله با داوران و یـا شـرکتدانشج نکته مهم:
کنند تا او سان مشاورانی که بهترین آرا و انتقادات خود را به او هدیه میخیرخواه خود تلقی نماید؛ به

ن هاي تحقیق و گزارش پژوهش خود را بهتر اصالح نمایـد. بنـابراین، دانشـجو و اسـتادابتواند یافته
نامه اجتناب راهنما و مشاور باید از هر گونه تنش و مجادله احساسی در فراگرد دفاع از رساله یا پایان

 نمایند و هر گونه انتقاد احتمالی را به مثابه سرمایه اصالح اثر خود در نظر بگیرند.
ه منتقدان توضـیح تواند دیدگاه خود را با نهایت احترام، بالبته در صورت وارد نبودن نقد، دانشجو می

 دهد و از آراء خود دفاع نماید.
داور نیز نباید به شخصیت دانشجو حملـه نمایـد؛ بلکـه موظـف اسـت بـا رعایـت اخـالق علمـی و 

سوادي نماید. او صرفًا هاي او بپردازد. داور حق ندارد دانشجو را متهم به کمدانشگاهی، صرفاً به یافته
را یـادآوري  آن هـارا مورد اشاره قرار دهد و نحوه اصالح  "امهپایان ن"یا  "رساله"باید نقاط ضعف 

 کند.
شود که در هاي داوري و ارزیابی پژوهش، یادآوري میمنزله حاصل تجربه طوالنی حضور در جلسهبه

وجوي حقیقت تر آن است که تشخیص بدهند، پژوهشگر در جست، مهمخبره و حرفه اي نظر داوران
 نه!است یا 

، نه وجوي اثبات خویشتن استپژوهشگري که در جست«ه در نظر داور فرهیخته، آن بدیهی است ک
، حتی در صورتی که همه فراگـرد پـژوهش را بـه درسـتی طـی کـرده باشـد، فاقـد »کشف حقیقت

هـاي شـبه علمـی صالحیت فعالیت علمی است و بهتر آن است که به بازیگري و نمایش در صحنه
، حتـی اگـر بپـذیرد کـه همـه مسـیر »وجوي حقیقت اسـتجست پژوهشگري که در«بپردازد! ولی 

هـاي خـود را اصـالح کنـد، پژوهش را اشتباه رفته است، ولی به شایستگی و صداقت بخواهد یافتـه
شود. بدیهی اسـت کـه ارزیـابی داوران بـا فردي شایسته پژوهش و تولید علم در دانشگاه قلمداد می

 دوم بهتر از فرد اول خواهد بود.  هاي فرد تجربه، از ثمره کارها و تالش
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پایان تلقی کند؛ اندوزي را فراگردي مستمر و بیشود که دانشجو باید فراگرد دانشدر پایان تأکید می
چنین روایت شده است که: از گهـواره تـا گورسـتان، » وآلهعلیهاهللاصلی«چنان که از پیامبر اکرم  آن

  29).2، ص 2، مقدمه ج 68و  67وار ـ ترجمه ج وجوي دانش باش (بحاراالنهمواره در جست
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 براي مطالعه بیشتر پیوست الف: برخی از منابع روش تحقیق و آیین نگارش
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 : نمونه کاربرگ ارزیابی مسیر پژوهشد پیوست

 30/11/1397 :آخرین تاریخ مجاز براي دفاع          1/6/1393 :تاریخ دفاع مجاز            1/7/1391 :ورود تاریخشجو: هوشنگ برزگر ارومی           نام دان

حله
مر

 

 نام فعالیت

 امتیاز توضیحات / تصمیم تاریخ تحویل ارزیابی استاد

وب
ر خ

سیا
ب

 

وب
خ

سط 
متو

ول 
 قب

بل
قا

 

یف
ضع

 

برگشت  واقعی بینیپیش
 به مرحله

ادامه 
 فعالیت

کسب آمادگی اخالقی براي پژوهش  1
 20 √ -- 1/12/1392 1/12/1392 √ علمی

 19 √ -- 20/12/1392 15/12/1392 √ انتخاب موضوع پژوهش 2

 19 √ -- 25/12/1392 25/12/1392 √ طرح یک سؤال پژوهشی 3

 -- √ -- 25/1/1393 20/1/1393 √ انتخاب استادان راهنما و مشاور 4

 20 √ √ 20/2/1393 15/3/1393 √ مصاحبه اکتشافی 5

 12 -- )5( √ 15/3/1393 25/2/1393 √ مطالعه اکتشافی 6

طراحی یا انتخاب مدل پژوهشی اولیه 7
نخست)  18 √ -- 30/3/1390 1/3/1393 √ (ویرایش

 18 √ -- 25/3/1393 10/3/1393   √   ترسیم نقشه ادبی پژوهش 8

 18 √ -- 25/3/1393 10/3/1390 √ تهیه فهرست واژگان رهنما 9

 20 √ -- 1/5/1393 1/5/1393 √ یا ادبیات پژوهش تدوین مبانی نظري 10

طراحی مدل برخاسته از ادبیات 11
 20 √ -- 5/5/1393 10/5/1393 √ (ویرایش دوم)

پژوهش خامتدوین مدل  12
 19 √ -- 10/5/1393 15/5/1393 √ (ویرایش سوم)

ها بر اساسیا فرضیهبازنگري سؤاالت و  13
 18 √ -- 20/5/1393 20/5/1393 √ پژوهش خاممدل 

 17 √ -- 30/5/1393 30/5/1393 √ شناسی پژوهشتدوین طرح روش 14

15 
پژوهش با خامبازنگري طرح یا مدل 

 توجه به روش منتخب
 (ویرایش چهارم)

√ 5/6/1393 5/6/1393 -- √ 18 

انتخاب یا طراحی ابزار گردآوري  16
15 √ -- 30/6/1393 10/6/1393   √   اطالعات

 -7- √ -- 30/7/1393 30/6/1393 √ اعتباریابی ابزار گردآوري اطالعات 17

 19 √ -- 25/8/1393 15/7/1393 √ گردآوري اطالعات 18

 19 √ 30/8/1393 20/7/1393 √ هاتحلیل اطالعات و تدوین یافته 19

به زبان آن هاها و بیان تفسیر یافته 20
 18 √ 5/9/1393 25/7/1393 √ علمی

 20 √ 10/9/1393 30/7/1393 √ گیريخالصه و نتیجه 21

 20 √ 10/9/1393 30/7/1393 √ پیشنهادات کاربردي 22

بازنگري طرح پژوهشی براي ارائه  23
پنجم)شنهادهايپی (ویرایش  20 √ 10/9/1393 30/7/1393 √علمی

24 
علمی و هايمستندسازي عبرت

پژوهشی (پیشنهاد به خود براي عبرت 
 آیندگان)

√ 10/8/1393 11/9/1393 √ 20 

 20 √ 11/9/1393 10/8/1393 √ هاي ابتکاريپیشنهادهاي ذوقی و ایده 25

 20 √ 13/9/1393 30/7/1393 √ تنظیم فهرست منابع و مآخذ 26

ویرایش و نگارش نهایی و آغاز پژوهش  27
 20 √ 20/9/1394 15/8/1393 √ جدید

 18 میانگین امتیازات حاصله
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پژوهش خـود را تـا  ،ارومی برزگرهوشنگ  که آقاي استشود، قرار بر آن طور که مالحظه میهمان
تـا مجاز بوده است؛ بنابراین تـأخیر او  30/11/1393به پایان ببرد، هرچند تا تاریخ  1/6/1393پایان 
مجبـور بـه تکـرار  17و  6قابـل اغمـاض اسـت. همچنـین هرچنـد در مراحـل  20/9/1393 تاریخ
 بل قبولی داشته است.برنامه پژوهشی قا ظاهراً هاي قبلی شده است، ولیبرنامه

کننـد کـه هاي دقیق هر چند هم که کامال و دقیقا قابل اجـرا نباشـند، کمـک مـیاین برنامه ریزي
هاي تحصیل و پژوهش در دوره تحصـیلی دانشـگاهی تري با واقعیتپژوهشگر به نحو مدیریت شده

 مواجه شود.
هـاي افراطـی خیرأو تـ به گونه اي که ضمن پرهیز از شتاب زدگـی و سـطحی نگـري، از وسـواس

 برنامه نیز اجتناب شود.بی


	درآمدی بر روش پژوهش علمی
	فاینال - درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن)
	يك) آمادگي اخلاقي براي پژوهش علمي
	دو) انتخاب موضوع پژوهش 
	هشت) ترسيم نقشه ادبي پژوهش
	نه) تهيه فهرست واژگان رهنما
	ده) تدوين مباني نظري يا ادبيات پژوهش 
	يازده) طراحي مدل برخاسته از ادبيات (ویرایش دوم مدل پژوهش)
	دوازده) تدوين مدل یا طرح انگاره خام پژوهش (ویرایش سوم مدل پژوهش)
	سيزده) بازنگري سؤالات و/ يا فرضيهها، بر اساس مدل خام پژوهش 
	چهارده) طرح روششناسي پژوهش
	پانزده) بازنگري طرح یا مدل خام پژوهش، با توجه به روش منتخب (ویرایش چهارم مدل پژوهش)
	شانزده) انتخاب يا طراحي ابزار گردآوري اطلاعات 
	هفده) اعتباريابي روش و ابزار گردآوري اطلاعات 
	هجده) گردآوري اطلاعات 
	نوزده) تحليل اطلاعات و تنظیم يافتهها و تدوین مدل یا طرح تفصیلی پژوهش (ویرایش پنجم مدل پژوهش)
	بيست) تفسير يافتهها و بيان آن ها به زبان علمي متداول
	بيستويك) خلاصه و نتيجهگيري
	بيستودو) پيشنهادهای كاربردي
	بيستوسه) بازنگري طرح پژوهشي، براي ارائه پيشنهادهای علمي به پژوهشگران بعدي
	بیستوچهار) مستندسازی عبرتهای علمی و پژوهشی ـ پیشنهاد به خود برای عبرت آیندگان 
	بیستوپنج) پیشنهادهای ذوقی و ایدههای ابتکاری
	بيستوشش) تنظيم فهرست منابع و مآخذ
	ج) فهرست الفبایی یا منابع و مآخذ پایانی اثر
	آیین نگارش
	پيوست الف: برخی از منابع روش تحقيق و آيين نگارش برای مطالعه بیشتر
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